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تصدير
يعدّ نظام الحسابات القومية لعام  ٨٠٠٢إطا اّر إحصائياّ يوفر مجموعة شاملة ومتسقة ومرنة من الحسابات االقتصاديةّ
الكلية ألغراض وضع السياسات والتحليل والبحث .ويجري إعداده واصداره تحت رعاية األمم المتحدة والمفوضيةّ
األوروبية ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وصندوق النقد الدولي ،ومجموعة البنك الدولي .وهو يمثلّ،
استكماال ،صدر به تكليف من اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في عام  ، ٨٠٠٢لنظام الحسابات القومية لعام
٣٩٩٢الذي أُعدّ في إطار المسؤولية المشتركة لنفس المؤسسات الخمس .ويبين نظام الحسابات القومية لعام ، ٨٠٠٢
كغيره منّاإلصدارات السابقة ،االحتياجات المتغيرة لمستخدميه ،والتطورات الجديدة التي تشهدها البيئة االقتصادية ،وأوجه
التقدمّفي البحث المنهجي.
ّ
وتولى إدارة وتنسيق العمل فريق عامل يتألف من ممثلين عن كل مؤسسة من مؤسساتنا .كما وردت مساهمات قيمة منّ
المكاتب اإلحصائية والمصارف المركزية الوطنية من بلدان في جميع أنحاء العالم .وأجرت أفرقة للخبراء بحوثاّ بشأن
المسائلّقيد االستعراض .وأُنشئ فريق خبراء استشاري من أجل عرض آراء الخبراء من طائفة متنوعة من البلدان .وخالل
أعمال ّاالستكمالُ ،نشرت التوصيات والنصوص المحدثة في موقع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة على شبكة
اإلنترنتّلتكون مفتوحة للتعليقات الواردة من جميع أنحاء العالم ،ولتتحقق بالتالي الشفافية الكاملة في العملية.
ّ
والغرض من نظام الحسابات القومية لعام  ٨٠٠٢أن يكون متاحاّ لالستخدام في جميع البلدان ،فهو مصمم لمواءمةّ
احتياجات البلدان في مختلف مراحل التنمية االقتصادية .كما يوفر إطا اّر جامعاّ للمعايير الخاصة بميادين أخرى
النظُم اإلحصائية من أجل تحقيق االتساق مع الحسابات القومية.
لإلحصاءاتّاالقتصادية ،ميس اّر التكامل بين تلك ُ
ّ
واعتمدت اللجنة اإلحصائية باإلجماع ،في دورتها األربعين ،نظام الحسابات القومية لعام  ٨٠٠٢باعتباره المعيار
اإلحصائيّالدولي للحسابات القومية .ونشجع كل البلدان على تجميع حساباتها القومية وتقديم التقارير بشأنها استناداّ إلى
نظامّالحسابات القومية لعام  ٨٠٠٢في أقرب وقت ممكنّ
ّ.
ّ
ّ
بان كي  -مون
األمين العام
األمم المتحدةّ

خوسيه مانويل باروسو
الرئيس
المفوضية األوروبيةّ

دومينيك ستروس  -كان
المدير التنفيذي
صندوق النقد الدوليّ

ّ

أنخيل غوريا
األمين العام
منظمة التعاون والتنميةّّ
في الميدان االقتصاديّ

روبرت ب .زوليك
الرئيس
مجموعة البنك الدوليّ
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جدولّالمحتوياتّ

مقدمة مختصرة

قائمةّالجداول
قائمةّاألشكال
تمهيد

قائمةّاالختصاراتّوالمترادفات

الفصلّاألولّ:مقدمة
الفصلّالثاني ّ:منظورّعام
الفصلّالثالث ّ:المخزوناتّوالتدفقاتّوالقواعدّالمحاسبية
الفصلّالرابع ّ:الوحداتّوالقطاعاتّالمؤسسية

الفصلّالخامس ّ:المؤسساتّوالمنشآتّوالصناعات
الفصلّالسادس ّ:حسابّاإلنتاج
ملحقّالفصلّالسادسّفصلّقيمةّالتخزينّعنّأرباحّوخسائرّاالقتناء
الفصلّالسابع ّ:حساباتّتوزيعّالدخل

الفصلّالثامن ّ:إعادةّتوزيعّحساباتّالدخلّ
الفصلّالتاسع ّ:استخدامّحسابّالدخل
الفصلّالعاشر ّ:حسابّرأسّالمال
الفصلّالحاديّعشر ّ:الحسابّالمالي

الفصلّالثانيّعشر ّ:التغيراتّاألخرىّفيّحساباتّاألصول
الفصلّالثالثّعشر ّ:الميزانيةّالعمومية
الفصلّالرابعّعشر ّ:جداولّالعرضّواالستخدامّوحسابّالسلعّوالخدمات
الفصلّالخامسّعشر ّ:مقاييسّاألسعارّواألحجام
الفصلّالسادسّعشر ّ:تلخيصّودمجّالحسابات

الفصلّالسابعّعشر ّ:قضاياّمتعددةّالجوانبّوقضاياّخاصة
الفصلّالثامنّعشر ّ:إعدادّوتقديمّالحسابات
الفصلّالتاسعّعشر ّ:السكانّومدخالتّاليدّالعاملة
الفصلّالعشرون ّ:خدماتّرأسّالمالّوالحساباتّالقومية
الفصلّالحاديّوالعشرون ّ:قياسّنشاطّالشركة

الفصلّالثانيّوالعشرون ّ:الحكومةّالعامةّوالقطاعاتّالعامة
الفصلّالثالثّوالعشرون ّ:المؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
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الفصلّالرابعّوالعشرون ّ:قطاعّاألسرّالمعيشية
الفصلّالخامسّوالعشرون ّ:الجوانبّغيرّالرسميةّمنّاالقتصاد
الفصلّالسادسّوالعشرون ّ:حساباتّبقيةّالعالمّورابطّلميزانيةّالمدفوعات

الفصلّالسابعّوالعشرون ّ:روابطّلإلحصاءاتّالنقديةّوتدفقّاألموال

الفصلّالثامنّوالعشرون ّ:تحليلّجدولّالمدخالتّوّالمخرجاتّوجداولّومصفوفاتّأخرى
الفصلّالتاسعّوالعشرون ّ:الحساباتّالتابعةّواالمتداداتّاألخرى
ملحقّّ:1تصنيفّالتسلسالتّالهرميةّّ/التدرجاتّلنظامّالحساباتّالقوميةّوالرموزّالمرتبطةّبه.
ملحقّّ:2تتابعّالحسابات

ملحقّّ:3التغيراتّمقارنةّبنظامّالحساباتّالقوميةّلسنةّ1993
ملحقّّ:4خطةّالبحث
مراجع

قائمةّبالمصطلحات

فهرس
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جدول المحتويات
قائمة الجداول
قائمة األشكال
تمهيد

قائمة االختصارات والمترادفات
الفصل األول :مقدمة

أّ-ماّهوّنظامّالحساباتّالقومية.

بّ-العناصرّالمفاهيميةّلنظامّالحساباتّالقومية
ّ-1األنشطةّوالمعامالت

 ّ-2قطاعاتّاالقتصادّالمؤسسية
ّ-3الحساباتّوأنشطتهاّاالقتصاديةّالمصاحبة
حسابّالسلعّوالخدمات
تتابعّالحسابات

الحساباتّالجارية

حساباتّالتراكم
الميزانياتّالعمومية
حساباتّأخرىّلنظامّالحساباتّالقومية
جداولّالعرضّواالستخدام

الحساباتّمنّحيثّاألحجام
جّ-استخداماتّنظامّالحساباتّالقومية
ّ-1رصدّسلوكّاالقتصاد
 ّ-2تحليلّاالقتصادّالكلي
ّ-3مقارناتّدولية

دّ.حدودّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-1المعامالتّغيرّالنقدية
ّ-2حدودّاإلنتاج

إنتاجّاألسرّالمعيشية

مشكالتّحدّاإلنتاجّاألخرى
 ّ-3حدّاالستهالك
 ّ-4حدّاألصول

ّ-5الحدودّالوطنية
ّ-6االستهالكّالنهائيّواالستهالكّالوسيطّواجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
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رأسّالمالّالبشري
اإلصالحاتّوالصيانةّواجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
هـّّ-نظامّالحساباتّالقوميةّكإطارّتنسيقيّلإلحصاء
 ّ-1التوفيقّبينّمختلفّالنظمّاإلحصائية

ّ-2استخدامّالبياناتّالجزئيةّفيّحساباتّاالقتصادّالكليّّ.
وّ-الصالتّمعّمحاسبةّاألعمالّالتجارية
 ّ-1معاييرّالمحاسبةّالدولية

زّ-توسيعّنطاقّنظامّالحساباتّالقومية
حّ-نظامّالحساباتّالقوميةّومقاييسّالرفاهية
 ّ-1التحفظاتّعلىّاعتبارّاإلنفاقّكمقياسّللرفاهية
ّ-2الخدماتّغيرّمدفوعةّالقيمةّوالرفاهية
 ّ-3أثرّاألحداثّالخارجيةّعلىّالرفاهية
ّ-4أثرّالمظاهرّالخارجيةّعلىّالرفاهية
ّ-5اآلثارّغيرّاالقتصاديةّعلىّالرفاهية
ّ-6مؤشراتّالرفاهيةّومجاميعّاالقتصادّالكليّ
الفصل الثاني :منظور عام
أّ-مقدمةّ

ّ-1تحليلّالتدفقاتّوالمخزونات
ّ-2تسجيلّالتدفقاتّوالمخزونات

بّ-العناصرّالمتصلةّبالمفاهيمّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّ-1الوحداتّوالقطاعاتّالمؤسسية
القطاعاتّالمؤسسية

تعيينّحدودّاالقتصادّالكليّالقوميّوبقيةّالعالم
ّ-2المعامالتّوالتدفقاتّاألخرى
أنواعّالمعامالتّالرئيسيةّوالتدفقاتّاألخرى
خصائصّالمعامالتّفيّنظامّالحساباتّالقومية

 ّ-3األصولّوالخصوم

 ّ-4المنتجاتّوالوحداتّالمنتجة
المنتجات
الوحداتّالمنتجة

 ّ-5األغراض
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جّ-قواعدّالمحاسبة
ّ-1مقدمةّ
مصطلحاتّلجانبيّالحسابات

التغيرّفيّالملكيةّوقيدّالمعامالتّفيّالسلعّوالخدمات

محاسبةّالقيدّالمزدوجّّ/القيدّالرباعي
ّ- 2وقتّالقيد
 ّ-3التقييم

مبادئّعامة
طرقّالتقييم
مقاييسّاألحجامّوالمقاييسّبالقيمّالحقيقية

ّ-4التوحيدّوالترصيد
التوحيد

الترصيد
استخدامّالصافي
دّ-الحسابات
ّ-1مقدمةّ

 ّ-2التتابعّالكاملّللحسابات
األقسامّالثالثّلتتابعّالحسابات
حسابّاإلنتاج
توزيعّحساباتّالدخل

التوزيعّاألوليّلحسابّالدخل

التوزيعّالثانويّلحسابّالدخل
حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني
استخدامّحسابّالدخل
حساباتّالتراكم

حسابّرأسّالمال
الحسابّالمالي
التغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّاألصول
حسابّإعادةّالتقييم

الميزانياتّالعمومية

 ّ-3عرضّمتكاملّللحساباتّ
حساباتّبقيةّالعالم
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حسابّالسلعّوالخدمات
اإلجماليات
إجماليّالناتجّالقومي

مقاييسّالصافيّواإلجمالي
إجماليّالدخلّالقومي ّ
الدخلّالقوميّالقابلّللتصرف
الحساباتّمنّحيثّالحجم

ّ-4األجزاءّاألخرىّمنّالهيكلّالمحاسبي
جداولّالمعامالتّالماليةّواألصولّوالخصومّالمالية
جداولّالمعامالتّالماليةّوّاألصولّوالخصومّالمالية
الميزانياتّالعموميةّالكاملةّوحسابّاألصولّوالخصوم

التحليلّالوظيفي

السكانّوجداولّمدخالتّالعمالة
هـّّ-اإلطارّالمركزيّالمتكاملّوالمرونة
ّ-1تطبيقّاإلطارّالمركزيّبطريقةّمرنة

ّ-2إدخالّمصفوفاتّالمحاسبةّاإلجتماعية
ّ-3إدخالّالحساباتّالتابعةّ
الفصل الثالث :المخزونات والتدفقات والقواعد المحاسبية
أّ-مقدمةّ

ّ-1المخزوناتّوالتدفقات
 ّ-2المخزوناتّالموازنة

ّ-3تصنيفّالمخزوناتّوالتدفقاتّفيّحسابات
ّ-4القواعدّالمحاسبية
بّ-البنود
ّ-1الفوائد

ّ-2الملكيةّ
ّ-3تعريفّأحدّاألصول
ّ-4األصولّالماليةّوالخصوم
ّ-5حدّاألصولّوتصنيفّالمستوىّاألولّلألصولّ
الخصومّوالمخصصاتّالطارئة
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ّ-6دخولّوخروجّاألصولّمنّالميزانيةّالعمومية
ّ-7حاالتّاالستبعادّمنّحدّاألصول
جّ-التدفقات

 ّ-1المعامالت
المعامالتّالنقدية
المعامالتّبمقابلّوبدونّمقابل
عملياتّإعادةّترتيبّالمعامالت

إعادةّتوجيهّالمعامالت
تجزئةّالمعامالت

الوحداتّالتيّتيسرّمعاملةّنيابةّعنّأطرافّأخرى
المعامالتّغيرّالنقدية

معامالتّالمقايضة
المقابلّالعيني
السدادّالعينيّبخالفّالمقابلّالعيني
التحويالتّالعينية
المعامالتّالداخلية

الظواهرّالخارجيةّواألعمالّغيرّالقانونية
المظاهرّالخارجية
األعمالّغيرّالقانونية
ّ-2التدفقاتّاألخرى

التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول

مكاسبّوخسائرّالملكية
دّ-البنودّالموازنة
البنودّالموازنةّفيّحساباتّالتدفق
البنودّالموازنةّفيّالميزانياتّالعمومية

هـّ-القواعدّالمحاسبية

ّ-1المحاسبةّرباعيةّالقيود
 ّ-2التقييم
القواعدّالعامة

تقييمّالمعامالت
المنتجاتّالزراعيةّالتيّتباعّمنّالمزرعة
المقايضة
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أسعارّالتسعير
تقييمّالتحويالتّالعينية
سعرّالتحويل

التسعيرّالميسر
التقييمّبالتكلفة

تقييمّاألصول
التقييمّوفقاّللمحاسبةّالتجارية

تقديمّالتدفقاتّالمجزئة

التقييماتّالخاصةّبخصوصّالمنتجات
تقديمّالتدفقاتّاألخرى
التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول

مكاسبّوخسائرّالملكية

تقييمّمراكزّاألصولّالماليةّوالخصوم
ّ-3وقتّالقيد
اختيارّوقتّالقيد
اختيارّالقيدّعلىّأساسّاالستحقاق

توقيتّاالستحواذّعلىّالسلعّوالخدمات
توقيتّتسجيلّالعملياتّالمعادّتوزيعها
توقيتّتسجيلّمعامالتّاألصولّالماليةّوالخصوم
تاريخّتسجيلّاإلنتاجّواالستهالكّالوسيط

توقيتّتسجيلّالتغيراتّفيّقائمةّالسلعّوالموجوداتّواالستهالكّفيّرأسّالمالّالثابت

تاريخّتسجيلّالمعامالتّالمركبةّوّقيودّالتوازن
توقيتّتسجيلّالتدفقاتّاألخرى
توقيتّتسجيلّأرباحّأوّخسائرّالحيازة
تعديالتّالتوقيتّفيّالمعامالتّالدولية

بنودّالميزانية

ّ-4اإلجمالياتّوالتصفيةّواالندماج
اإلجماليات
التصفية

التوحيدّ
الفصل الرابع :القطاعات والوحدات المؤسسية
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أّ-مقدمةّ
ّ-1الوحداتّالمؤسسية
ّ-2اإلقامة

 ّ-3القطاعاتّوالسلوكّاالقتصادي
 ّ-4االقتصادّالكلي
 ّ-5نظرةّعامةّعنّالقطاعاتّالمؤسسية
ّ-6القطاعاتّالفرعية

السيطرةّالعامةّواألجنبية
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
القطاعاتّالفرعيةّاألخرى

 ّ-7بقيةّالعالمّ

بّ-المؤسساتّفيّنظامّالمحاسباتّالقومية
ّ-1أنواعّالمؤسسات
الشركاتّذاتّالكيانّالقانوني
التعاونياتّوالشركاتّذاتّالمسئوليةّالمحدودةّإلخ
أشباهّالشركات
الفروع

الوحداتّالمقيمةّالقومية
ّ-2حاالتّخاصة
مجموعةّمنّالمؤسسات

المكاتبّالرئيسيةّوالشركاتّالقابضة

الكياناتّذاتّاألغراضّالخاصة
المؤسساتّالماليةّالمقيدة
الشركاتّالتابعةّغيرّالحقيقية
وحداتّاألغراضّالخاصةّللحكوماتّالعامة

 ّ-3الملكيةّوالتحكمّفيّالمؤسسات

الشركاتّالتابعةّوالشركاتّالمشاركة
الشركاتّالتابعة
الشركاتّالمشاركة

السيطرةّالحكوميةّعلىّالشركاتّ

السيطرةّبوحداتّغيرّمقيمة
جّ-المؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
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ّ-1خصائصّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
 ّ-2المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتعملّفيّاإلنتاجّالسوقي
تسويقّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّيخدمّالمشروعات

ّ-3المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالعاملةّفيّاإلنتاجّغيرّالسوقي
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتسيطرّعليهاّالحكومة
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية
دّ-قطاعّالشركاتّغيرّالماليةّوقطاعاتها

هـّّ-قطاعّالشركاتّالماليةّوّقطاعاتها
 ّ-1البنكّالمركزي

 ّ-2شركاتّاإليداعّماّعداّالبنكّالمركزي
 ّ-3صناديقّأسواقّالمال

ّ-4الصناديقّاالستثماريةّغيرّصناديقّأسواقّالمال
ّ-5شركاتّالوساطةّالماليةّماّعداّشركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشّالتقاعدي
ّ-6شركاتّالمساعدةّالمالية
ّ-7المؤسساتّالماليةّالمقيدةّومقرضيّاألموال
 ّ-8شركاتّالتأمين

 ّ-9صناديقّمعاشاتّالتقاعد
القطاعّالحكوميّالعامّوالقطاعاتّالفرعية
ّ11القطاعّالحكوميّكوحداتّمؤسسية
القطاعاتّالحكوميةّبوصفهاّمنتجون

مشاريعّالضمانّاالجتماعيّوصناديقّالضمانّاالجتماعي
 ّ-2القطاعّالحكوميّالعام
ّ-3القطاعاتّالفرعيةّلقطاعّالحكومةّالعام
الحكومةّّالمركزية
حكومةّالوالية

الحكومةّالمحلية
صناديقّالضمانّاالجتماعي

 -4الطرقّالبديلةّللقطاعاتّالفرعية
قطاعّاألسرّالمعيشيةّوّأسلوبّالقطاعاتّالفرعيةّالخاصّبها

 ّ-1األسرّالمعيشيةّكوحداتّمؤسسية

 ّ-2المشروعاتّالفرديةّفيّاألسرّالمعيشية
 ّ-3قطاعّاألسرّالمعيشيةّوقطاعاتهّالفرعية
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القطاعاتّالفرعيةّوفقاّللدخل
القطاعاتّالفرعيةّوفقاّللخصائصّالتيّيوردهاّشخصّمرجع
التقسيمّإلىّقطاعاتّفرعيةّوفقاّلحجمّوموقعّاألسرةّالمعيشية
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية

بقيةّالعالم
ّ-1المنظماتّالدولية
ّ-2البنوكّالمركزيةّالتحاداتّالعمالت

المؤسساتّوالصناعات
ّ
الفصلّالخامس ّ:المشروعاتّو

أّ-مقدمةّ
بّ-األنشطةّاإلنتاجية
ّ-1تصنيفّاألنشطةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّ-2األنشطةّاألساسيةّوالثانوية
األنشطةّاألساسية
األنشطةّالثانوية
 ّ-3األنشطةّالمساعدة
جّ-تقسيمّالمشروعاتّإلىّوحداتّأكثرّتنوعاّ
ّ-1أنواعّوحداتّاإلنتاج

وحداتّبحسبّنوعّالنشاط
الوحداتّالمحلية
المنشئات

ّ-2بياناتّوحساباتّالمنشآت
ّ-3تطبيقاتّالمبادئّاألساسيةّفيّمواقفّخاصة
المؤسساتّداخلّالمشاريعّالمتكاملة
المؤسساتّالمملوكةّللحكومةّالعامة
دّ-األنشطةّالمساعدة

تسجيلّمخرجاتّاألنشطةّالمساعدةّ(أمّال)
دورّاألنشطةّالمساعدةّفيّنظامّالحساباتّالقومية

هـّّ-الصناعات
ّ-1السوقّّ،والمنتجينّغيرّالسوقيينّلحسابّأنفسهم
ّ-2الصناعاتّوالمنتجات

وّ-وحداتّاإلنتاجّالمنتجانس
الفصلّالسادس ّ:حسابّاإلنتاج
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أّ-مقدمةّ
بّ-مفهومّاإلنتاج
ّ-1اإلنتاجّبوصفهّنشاطاّاقتصادياّ
السلع

الخدمات
المنتجاتّالقائمةّعلىّالمعرفة
ّ-2حدودّاإلنتاج

حدودّاإلنتاجّالعام
حدودّاإلنتاجّفيّنظامّالحساباتّالقومية
الحدّاإلنتاجيّداخلّاألسرّالمعيشية
استثناءّمعظمّالخدماتّالمنتجةّالستخدامّاألسرّالمعيشية

إنتاجّالسلعّللحسابّالشخصي

خدماتّمالكيّالمساكنّالمقيمينّبها
إنتاجّالخدماتّالداخليةّوالشخصيةّمنّقبلّطاقمّعملّيحصلّعلىّرواتب
التزيينّوالصيانةّواإلصالحّ(افعلهاّبنفسك)
استخدامّالسلعّاالستهالكية

االقتصادّغيرّالملحوظ

جّ-األسعارّاألساسيةّللمنتجينّوالمشترين
ّ-1األساسّوأسعارّالمنتجين
ضريبةّالقيمةّالمضافةّوالضرائبّالمشابهةّالمقتطعةّ

القيدّالصافيّواإلجماليّلضريبةّالقيمةّالمضافة
 ّ-2أسعارّالمشترين

3.موجزّعنّاألسعارّاألساسيةّللمنتجينّوالمشترين
دّ-القيمةّالمضافةّواجماليّالناتجّالمحلي
 ّ-1القيمةّالمضافةّاإلجماليةّوالصافية
 ّ-2تقييماتّبديلةّللقيمةّالمضافة

القيمةّالمضافةّاإلجماليةّباألسعارّاألساسية
قيمةّمضافةّإجماليةّبأسعارّالمنتجين
القيمةّالمضافةّاإلجماليةّبتكلفةّالعوامل

 ّ-3الناتجّالمحليّاإلجمالي
 ّ-4اإلنتاجّالمحلي
هـّ-تقييمّالمخرجات
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ّ-1اإلنتاجّنظيرّالمخرجات
 ّ-2توقيتّالقيد
 ّ-3تقييمّالمخرجات

 -4المخرجاتّالسوقيةّوالمخرجاتّالمنتجةّألغ ارضّاالستعمالّالنهائيّالخاصّالذاتيّوالمخرجّغيرّالسوقي
المنتجّالسوقي
تسجيلّالمبيعات
تسجيلّالمقايضة

تسجيلّاالستهالكّالنوعيّأوّالمدفوعاتّالنوعيةّاألخرى

تسجيلّتسليماتّالمشروعاتّالداخلية
التغيرّفيّمخزونّالسلعّمكتملةّالتصنيع
التغيرّفيّمخزونّاألعمالّقيدّالتنفيذ

المخرجاتّألغراضّاالستعمالّالنهائيّالخاصّالذاتي

السلعّالمنتجةّمنّقبلّاألسرّالمعيشية
الخدماتّالتيّيقدمهاّطاقمّالعملّالداخلي
خدماتّالمساكنّالتيّيسكنهاّمالكوها
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّالخاص

التغيرّفيّالمخزوناتّ

االستهالكّالوسيطّالخاصّبالمنشأة
تقييمّالمنتجّلالستخدامّالنهائيّمنّقبلّالمنشأة
المنتجّغيرّالسوقي

المنتجونّالسوقيونّوغيرّالسوقيين

زّ-منتجاتّصناعيةّمعيشية
 ّ-1مقدمة
 ّ-2الزراعةّ،وزراعةّالغاباتّوصيدّاألسماك
 ّ-3اآلالتّوالمعداتّواإلنشاءاتّ
 ّ-4النقلّوالتخزين
النقل
التخزين
 ّ-5التوزيعّبالجملةّوالتجزئة
 ّ-6إنتاجّالبنكّالمركزي

الحاالتّغيرّالمصنفةّمثلّالخدماتّاإلشرافية
توفيرّالمنتجّغيرّالسوقي
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توفيرّالمنتجّالسوقي
ّ-7الخدماتّالماليةّاألخرىّبخالفّالخدماتّالماليةّالمرتبطةّبصناديقّالتأمينّوالتقاعد
الخدماتّالماليةّالمقدمةّمقابلّرسومّمحددة

الخدماتّالماليةّالتيّتقدمّنظيرّفوائدّعلىّالقروضّوالودائعّ
الخدماتّالماليةّالمرتبطةّباالستحواذّعلىّاألصولّالماليةّوالخصومّفيّاألسواقّالماليةّوالتصرفّبها

 ّ-8الخدماتّالماليةّالمرتبطةّبخططّالتأمينّوالمعاشّالتقاعدي
التأمينّغيرّالتأمينّعلىّالحياة

التأمينّعلىّالحياة
إعادةّالتأمين

خططّالتأمينّاالجتماعي
خططّالضمانّالقياسي

 ّ-9البحثّوالتطوير

ّ-11إنتاجّاألصولّوالنسخ
زّ-االستهالكّالوسيطّ
 ّ-1تغطيةّاالستهالكّالوسيطّ
ّ-2توقيتّوّتقييمّاالستهالكّالوسيط

ّ-3الحدودّبينّاالستهالكّالوسيطّوتعويضّالموظفين
ّ-4الحد ّودّبينّاالستهالكّالوسيطّواجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
أدواتّصغيرة
الصيانةّواإلصالحات

األبحاثّوالتطوير

التنقيبّعنّالمعادنّوالتقييم
المعداتّالعسكرية
ّ-5الخدماتّالمقدمةّمنّالحكومةّللمنتجين
ّ-6التحويالتّاالجتماعيةّالعينية

ّ-7الخدماتّالمقدمةّلمؤسساتّاألعمال
 -8إسنادّاألعمالّلجهاتّخارجية
 ّ-9تأجيرّاألصولّالثابتة
حّ-استهالكّرأسّالمالّالثابت

 ّ-1تغطيةّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
 ّ-2استهالكّرأسّالمالّالثابتّوّإيجاراتّاألصولّالثابتة
 ّ-3حسابّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
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ّ-4طريقةّالجردّالدائم
حسابّإجماليّمخزونّرأسّالمال
فعالياتّذاتّعالقة

معدالتّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
قيمّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
ملحقّالفصلّالسادسّفصلّالمخرجاتّنتيجةّالتخزينّعنّاألرباحّوالخسائرّالمحتفظّبها
أّ-مقدمةّ

ّ-1تكاليفّالتخزينّومكاسبّوخسائرّاالحتفاظّ

بّ-السلعّالتيّتتغيرّقيمتهاّالحقيقيةّبمرورّالوقت
ّ-1السلعّذاتّفترةّاإلنتاجّالطويلة
 ّ-2السلعّالتيّتتغيرّمواصفاتهاّالمادية
ّ-3السلعّموسميةّالطابعّعرضاّوطلباّ

ّ-4منّالمستفيدّمنّتزايدّقيمةّالبضائعّالمخزنة؟
 ّ-5متىّيتمّتسجيلّالمخرجاتّنتيجةّالتخزين؟
ّ-1بعضّاألمثلة
مثالّرقمّ1
مثالّرقمّ2
مثالّرقمّ3
الفصلّالسابع ّ:حسابّالتوزيعّاألوليّللدخل
أّ-مقدمةّ

ّ-1حسابّتوليدّالدخل
فائضّالتشغيلّوالدخلّالمختلط
 ّ-2حسابّتخصيصّالدخلّاألولي
البنودّالموازنةّوالدخلّالقومي
إجماليّالدخلّالقوميّوصافيّالدخلّالقومي

ّ-3حسابّدخلّالتنظيم

 -4حسابّتخصيصّالدخلّاألوليّاآلخر
تعويضاتّالموظفين
ّ-1تحديدّالموظفين
عالقةّاالستخدام

أربابّالعملّوالعاملونّلحسابهمّالخاص
العمالّالخارجيين
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 ّ-2مكوناتّتعويضاتّالمستخدمين
األجورّوالمرتبات
األجورّوالمرتباتّالمدفوعةّنقداّ
األجورّوالمرتباتّالعينية

حقّشراءّوبيعّاألسهم
مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعية
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّبرامجّالضمانّاالجتماعي

مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّّفيّبرامجّالضمانّاالجتماعي

مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشاتّالتقاعد
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّغيرّمعاشاتّالتقاعد
جّ-الضرائبّعلىّاإلنتاجّواالستي ارد

ّ-1قيدّالضرائبّعلىّاإلنتاجّواالستيراد
قيدّالضرائبّعلىّاإلنتاجّواالستيرادّفيّالحسابات
الضرائبّمقابلّالرسوم
الروابطّمعّتصنيفاتّصندوقّالنقدّالدوليّومنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّللضرائب
القيدّعلىّأساسّاالستحقاق

اءاتّاألخرى
ّ
الفوائدّّ،الغراماتّ،أوّالجز

الضرائبّواإلعاناتّفيّحساباتّالتوزيعّاألوليّللدخل
ّ-2الضرائبّعلىّالمنتجات
ضريبةّالقيمةّالمضافة

الضرائبّوالرسومّعلىّاالستيرادّ،عداّضريبةّالقيمةّالمضافة

رسومّاالستيراد
ضرائبّاالستيرادّعداّضريبةّالقيمةّالمضافةّ،وّرسومّاالستيراد
ضرائبّالتصدير
الضرائبّعلىّالمنتجاتّعداّضريبةّالقيمةّالمضافةّورسومّالتصدير

ّ-3الضرائبّاألخرىّعلىّاإلنتاج
دّ-اإلعانات
 ّ-1اإلعاناتّعلىّالمنتجات
إعاناتّاالستيراد

إعاناتّالتصدير
االستبعادّمنّإعاناتّالتصدير
اإلعاناتّاألخرىّعلىّالمنتجات
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 ّ-2اإلعاناتّاألخرىّعلىّاإلنتاج
هـّ-دخولّالملكية
 ّ-1تعريفّدخلّالملكية
 ّ-2الفائدة

القيدّعلىّأساسّاالستحقاق
الفائدةّعلىّالودائعّوالقروضّوالحساباتّالتيّبرسمّالقبضّوالدفع
الفائدةّعلىّاألوراقّالماليةّبرسمّالدفع

مزيدّمنّاإليضاحّوالتفصيل
الفائدةّاالسميةّوالحقيقية

الحالةّالخاصةّلمعدلّالفائدةّالم ّوضوعةّمنّقبلّالبنكّالمركزي
تدنيّأسعارّالسوقّعلىّاحتياطيّالودائع

معدالتّتضخمّالسوقّلدعمّالعمالة

تدنيّأسعارّالسوقّللصناعاتّذاتّاألولوية
 ّ-3دخلّالشركاتّالموزع
األرباحّالموزعة
وقتّالقيد

األرباحّالموزعةّعلىّاألسهمّعاليةّالقيمة

السحبّمنّدخلّأشباهّالشركاتّ
عائداتّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّالمعادّاستثمارها
األرباحّالمحتجزةّللشركاتّالمحلية

 ّ-4نفقاتّدخلّاالستثمار

دخلّاالستثمارّالذيّيعزىّلحامليّبوالص/وثائقّالتأمين
دخلّاالستثمارّبرسمّالدفعّعلىّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي
دخلّاالستثمارّالذيّيعزىّلحامليّأسهمّصناديقّاالستثمارّ
 ّ-5الريوع

التمييزّبينّالريوعّواإليجارات
الريوعّعلىّالمصادرّالطبيعية

ريوعّاألرض
ريوعّاألصولّالجوفية

الفصلّالثامن ّ:حساباتّإعادةّتوزيعّالدخل

أّ-مقدمةّ
 ّ-1حسابّالتوزيعّالثانويّللدخل
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الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّ،أوّالثروةّ،إلخ
المساهماتّوالمنافعّاالجتماعية
التحويالتّالجاريةّاألخرى

 ّ-2الدخلّالمتاحّللتصرفّبه
حلقاتّاالتصالّبالمفاهيمّاالقتصاديةّالنظريةّللدخل
الدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّبه
ّ-3حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني

 ّ-4الدخلّالمتاحّللتصرفّبهّالمعدل
بّ-التحويالتّالجارية
 ّ-1التمييزّبينّالتحويالتّالجاريةّوالتحويالتّالرأسمالية
 ّ-2قيدّالتحويالت
التحويالتّالنقدية

تدبيرّاحتياطياتّالسلعّوالخدماتّمنّقبلّالشركات
التحويالتّاالجتماعيةّالعينية
جّّ-الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّ،أوّالثروةّ،إلخ
ّ-1الضرائبّعموماّ

الضرائبّمقابلّالرسوم

حلقاتّ االتصالّبينّالتصنيفاتّالضريبيةّلصندوقّالنقدّالدوليّوالتصنيفاتّالضريبيةّلمنظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنمية
القيدّعلىّأساسّاالستحقاق
الفوائدّّ،الغراماتّ،أوّالجزاءاتّاألخرى

 ّ-2الضرائبّعلىّالدخل

ّ-3الضرائبّالجاريةّاألخرى
الضرائبّالجاريةّّعلىّرأسّالمال
ضرائبّجاريةّمنوعة
دّ-برامجّالتأمينّاالجتماعي

ّ-1الظروفّالتيّتغطيهاّبرامجّالتأمينّاالجتماعي
 ّ-2تنظيمّبرامجّالتأمينّاالجتماعي
برامجّالضمانّاالجتماعي

برامجّالضمانّاالجتماعيّالممولةّتمويالّخاصا

ه—ّصافيّالمساهماتّاالجتماعية
ّ-1مكوناتّالمساهماتّاالجتماعية

 ّ-2مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعلية
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ّ-3مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبة
ّ-4المساهماتّاالجتماعيةّالفعليةّلالسرّالمعيشية
ّ-5مكمالتّالمساهماتّاالجتماعيةّلألسرّالمعيشية

وّ-المنافعّاالجتماعيةّعداّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينية
ّ-1التدابيرّأوّالترتيباتّالمؤسسية
برامجّالتامينّاالجتماعيّأوّالضمانّاالجتماعي
الضمانّاالجتماعيّوالمساعداتّاالجتماعية

ّ-2أنواعّالمنافعّاالجتماعية
المعاشاتّالتقاعدية

منافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمستحقةّالدفعّنقدا
المقبوضاتّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّعداّالمنافعّاالجتماعية

منافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمستحقةّالدفعّعينا
منافعّعينيةّمنّقبلّالحكومة

ّ-3المنافعّاالجتماعيةّالمقيدةّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخل
التحويالتّالجاريةّاألخرى
ّ-1المعامالتّذاتّالصلةّبالتأمين

صافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّالحياة

مطالباتّالتأمينّغيرّالتأمينّعلىّالحياة
صافيّأقساطّومطالباتّإعادةّالتأمين
الرسومّوالطلباتّبموجبّاالحتياطيّالفنيّّ/الضماناتّالموحدة

ّ-2التحويالتّالجاريةّفيّإطارّالحكومةّالعامة
 ّ-3التعاونّالدوليّالجاري
 ّ-4التحويالتّالجاريةّالمتنوعة

التحويالتّالجاريةّّبينّالبنكّالمركزيّوالحكومةّالعامة
التحويالتّالجاريةّّإلىّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية

التحويالتّالجاريةّبينّاألسرّالمعيشية
الغراماتّوالجزاءات
اليانصيبّوالقمار
دفعّالتعويضات

حّ-التحويالتّاالجتماعيةّالعينية
 ّ-1حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني
ّ-2التحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّالمدفوعةّللوحداتّغيرّالمقيمة
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الفصلّالتاسع ّ:استخدامّحسابّالدخل
أّ-مقدمةّ
 ّ-1استخدامّحسابّالدخلّالمتاحّللتصرفّبه

 ّ-2استخدامّحسابّالدخلّالمتاحّللتصرفّبهّالمعدل
 ّ-3العالقةّبينّصيغتيّاستخدامّحسابّالدخل
 ّ-4التعديلّالناتجّعنّالتغييرّفيّصافيّحقوقّاألسرّالمعيشيةّفيّالمعاشاتّالتقاعدية
 ّ-5االدخار

 ّ-6حسابّمعدالتّأوّنسبّاالدخار
بّ-إنفاقّوامتالكّ،واستعمالّالسلعّوالخدمات
 ّ-1النفقات
تحديدّوقتّحصولّالنفقاتّعلىّالسلعّوالخدمات

 ّ-2االمتالك

 ّ-3استهالكّالسلعّوالخدمات
السلعّالمعمرةّمقابلّالسلعّغيرّالمعمرة
استهالكّالسلعّوالخدماتّبوصفهّنشاطاّ
جّ-قياسّقيمةّّالمعامالتّغيرّالنقديةّبشكلّغيرّمباشر
 ّ-1معامالتّالمقايضة

 ّ-2اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّالمستلمةّكدخلّعينيّ.
 ّ-3اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّالتيّينتجهاّأشخاصّلحسابّأنفسهم
دّ-إنفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّاالستهالكّالنهائي
 ّ-1مقدمة

 ّ-2إنفاقّاألسرّالمعيشيةّالتيّتمتلكّمشاريعّليستّذاتّشخصيةّاعتبارية
 ّ-3اإلنفاقّعلىّأنواعّمعينةّمنّالسلعّوالخدمات
اإلنفاقّعلىّخدماتّالوساطةّالمالية
خدماتّالوساطةّالماليةّعداّخدماتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعدية

خدماتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعدية
خدماتّالمساكنّوالتصليحاتّوالتحسينات
خدماتّالمساكنّالتيّيسكنهاّمالكوها
أعمالّالزخرفةّوالصيانةّوالتصليحات

التحسيناتّالكبيرة

تصليحّوصيانةّالسلعّاالستهالكيةّالمعمرة
التراخيصّوالرسوم
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 ّ-4تصنيفّإنفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّاالستهالكّالنهائي
 ّ-5تحديدّوقتّوانفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّاالستهالكّالنهائي
تحديدّالوقت
التقييم

تقييمّالشراءّبالدين
 ّ-6نفقاتّاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّ
استهالكّاألسرّالمعيشيةّالنهائيّالفعلي

وّ-اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالذيّتتحملهّالحكومةّالعامة
 ّ-1اإلنفاقّعلىّمخرجاتّالمنتجينّالسوقيينّوغيرّالسوقيين
اإلنفاقّعلىّمخرجاتّالمنتجينّالسوقيين
اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّاالستهالكيةّالتيّينتجهاّالمنتجينّالسوقيين

مخرجاتّالحكومةّوّنفقاتّاالستهالكّالنهائي

 ّ-2اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّالفرديةّوالجماعية
السلعّوالخدماتّالفردية
االستهالكّالفرديّحسبّنوعّالمنتج
الخدماتّالجماعية

الحدّالفاصلّبينّالخدماتّالفرديةّوالجماعية

تصنيفّاإلنفاقّالحكوميّالفرديّوالجماعي
الخدماتّغيرّالسوقيةّالمقدمةّللمنشآت/المشاريع
زّ-االستهالكّالنهائيّالفعليّللحكومةّالعامة

حّ-نفقاتّاالستهالكّالتيّتتحملهاّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
االستهالكّالفرديّحسبّنوعّالمنتج
االستهالكّالنهائيّالفعليّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
كّ-اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّواالستهالكّالنهائيّالفعليّ:ملخص ملخص
 ّ-1نفقاتّاالستهالكّالنهائي

 ّ-2االستهالكّالنهائيّالفعلي
 ّ-3مجمعّاالستهالكّالنهائيّفيّاالقتصاد
الفصلّالعاشر ّ:حسابّرأسّالمال
أّ-مقدمةّ

 ّ-1تعريفاتّالملكيةّواألصول
 ّ-2األصولّغيرّالمالية

األصولّالمنتَجة
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األصولّغيرّالمنتجة
 ّ-3هيكلّ/بنيةّحسابّرأسّالمال
االدخار

التحويالتّالرأسمالية
التغيراتّفيّصافيّالقيمةّالماليةّالتيّتعزىّإلىّاالدخارّوالتحويالتّالرأسماليةّ

استحواذّاألصولّغيرّالماليةّمطروحاّمنهاّقيمةّالتصرفّبها
صافيّاإلقراض

بّ-إجماليّتكوينّرأسّالمال
 ّ-1إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
حدّاألصل
األصولّالثابتةّالموجودة

التحسيناتّالرئيسيةّالتيّتدخلّعلىّاألصولّالموجودة
التكاليفّالمترتبةّعلىّاالستحواذّأوّالتصرفّفيّاألصول

وقتّالقيد
ملكيةّاألصول
التقييمّّ/التثمين

المعامالتّفيّاألصولّالثابتة

المساكنّ(المبانيّالسكنية)
مبانيّومنشآتّأخرى
المبانيّغيرّالسكنية

منشآتّأخرى

التحسيناتّالتيّتدخلّعلىّاألراضيّ
اآلالتّوالمعدات
معداتّالنقل
معداتّاالتصاالتّوتكنولوجياّالمعلومات
اآلالتّوالمعداتّاألخرى
المعداتّالعسكرية
األصولّالمفتلحة
المنتجاتّالمتكررةّوالمتكاثرةّللمواشي

المحاصيلّوالنباتاتّالتيّتتكاثرّوتتجددّبصورةّمتكررة

تكاليفّنقلّملكيةّاألصولّغيرّالمنتجة
منتجاتّتتمتعّبحقوقّالملكية
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البحثّوالتطوير
استكشافّالمعادنّوالتقييم
برامجّالحاسوبّالجاهزةّوقواعدّالبيانات

برامجّالحاسوبّالجاهزة
قواعدّالبيانات

أعمالّالترفيهّواألعمالّاألدبيةّوالفنيةّاألصيلة
المنتجاتّاألخرىّالتيّتتمتعّبحقوقّالملكية

 ّ-2التغييراتّفيّالمخزونات
التخزينّورصيدّالمخزونات
التثمين
تقييمّاألعمالّقيدّاإلنجاز

المعامالتّفيّالمخزونات

الموادّواللوازم
األعمالّقيدّاإلنجاز
األعمالّقيدّاإلنجازّفيّاألصولّالمفتلحة
األعمالّقيدّاإلنجازّفيّاألصولّالثابتةّاألخرى

السلعّمكتملةّ/جاهزةّالتصنيع
مخزوناتّالسلعّالعسكرية
سلعّمعدةّإلعادةّالبيع

 ّ-3استحواذّالنفائسّمطروحاّمنهّقيمةّالتصرفّفيها
حدّاألصل
التثمين
معامالتّتخصّالنفائس
األحجارّوالمعادنّالنفيسة
التحفّواألعمالّالفنيةّاألخرى

سلعّأخرىّعاليةّالقيمة

جّ-استهالكّرأسّالمالّالثابت
 ّ-1تكاليفّنقلّالملكية
 ّ-2التكاليفّالنهائية

دّ-استحواذّاألصولّغيرّالماليةّوغيرّالمنتجةّمطروحاّمنهاّقيمةّالتصرفّفيّهذاّاألصل
 ّ-1األصولّالطبيعية
حدّاألصل
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الملكية
التقييمّ/التثمين
المعامالتّالخاصةّباألصولّالطبيعية

األراضي

المواردّالمعدنيةّومواردّالطاقة
المواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحة
المواردّالمائية

مواردّطبيعيةّأخرى
 ّ-2العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
حدّاألصل
أنواعّاألصولّالمتضمنةّفيّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص

عقودّاإليجاراتّالتشغيليةّالقابلةّللتسويق
تصاريحّاستخدامّاألصولّالطبيعية
تصاريحّمزاولةّأنشطةّمعينة

استحقاقّالحصولّعلىّالسلعّوالخدماتّفيّالمستقبلّعلىّأساسّحصري
 ّ-3أصولّالشهرةّالتجاريةّالمشتراة

هـّّ-التحويالتّالرأسماليةّ

 ّ-1تحويالتّرأسّالمالّمقابلّالتحويالتّالجارية
 ّ-2التحويالتّالنقديةّوالعينية
التقييمّ/التثمين

 ّ-3الضرائبّالرأسمالية
 ّ-4منحّاالستثمار
 ّ-5التحويالتّالرأسماليةّاألخرى
الفصلّالحاديّعشرّالحسابّالمالي
أّ-مقدمةّ

 ّ-1األصولّالماليةّوالخصوم
 ّ-2المحاسبةّرباعيةّالقيد
 ّ-3القيودّالمقابلةّللمعامالتّغيرّالمالية
 ّ-4تبادلّاألصولّالماليةّوالخصوم
 ّ-5صافيّاإلقراض
 ّ-6حاالتّالطوارئ
المعامالتّالماليةّفيّاألصولّوالخصومّ
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 ّ-1تصنيفّاألصولّالماليةّوالخصوم
 ّ-2قابليةّالتفاوض
 ّ-3تقييمّالمعامالت
 ّ-4توقيتّالقيد

 ّ-5الترصيدّوالتوحيد
الترصيدّ
التوحيد

جّ-قيدّاألدواتّالماليةّالفردية
 ّ-1الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة ّ
الذهبّالنقديّ
الخاصة

 ّ-2العملةّوالودائع
العملة
الودائعّالقابلةّللتحويل
المراكزّبينّالبنوك
الودائعّاألخرىّالقابلةّللتحويل

الودائعّاألخرى

 ّ-3أوراقّالمديونية
التصنيفاتّالتكميليةّألوراقّالمديونية
 ّ-4القروض

التصنيفاتّالتكميليةّللقروض

 ّ-5األسهمّالعاديةّ/الحصصّوأسهمّصندوقّاالستثمار
األسهمّالعادية
أسهمّأوّوحداتّصندوقّاالستثمار
أسهمّأوّوحداتّصندوقّاالستثمارّفيّسوقّالمال
أسهمّأوّوحداتّصناديقّاالستثمارّاألخرى

تصنيفاتّتكميليةّألسهمّّ/حصصّصندوقّاالستثمار
 ّ-6برامجّالتأمينّوالمعاشّالتقاعديّوالضماناتّالموحدة
االحتياطاتّالفنيةّللتامينّعلىّاألضرار

التأمينّعلىّالحياةّواستحقاقّالقسطّالسنوي
استحقاقاتّمعاشّالتقاعدّ
مطالباتّصناديقّالمعاشاتّعلىّمديريّالمعاشات
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التدبيراتّللمطالباتّفيّإطارّالضماناتّالموحدة
 ّ-7المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّألسهمّالعاملين
المشتقاتّالمالية

عقودّالخيار

العقودّاآلجلة
المشتقاتّاالئتمانية
الهامش

عقدّخيارّأسهمّموظفيّالشركة

 ّ-8الحساباتّاألخرىّالمدينةّأوّالدائنة
االئتماناتّالتجاريةّأوّالسلف
الحساباتّاألخرى

 ّ-9بنودّمذكرة

االستثمارّاألجنبيّالمباشر
القروضّالمتعثرة
الفصلّالثانيّعشر ّ:حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّاألصول
أّ-مقدمةّ

بّ-حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
 ّ-1وظائفّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
 ّ-2ظهورّواختفاءّاألصولّعداّالتيّمنّخاللّمعامالت
الظهورّاالقتصاديّلألصولّالمنتجة

اآلثارّالتاريخيةّالعامة
النفائس

إدخالّاألصولّاالقتصاديةّالطبيعية
إجماليّاإلضافاتّإلىّمستوىّالمواردّالجوفيةّالقابلةّلالستغالل
النموّالطبيعيّللمواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحة

تحويلّاألصولّالطبيعيةّاألخرىّإلىّنشطةّاقتصاديا
التغيراتّالنوعيةّفيّاألصولّالطبيعيةّنتيجةّلتغيرّاالستخداماتّاالقتصادية
استنزافّاألصولّاالقتصاديةّالطبيعية
التخفيضاتّاألخرىّفيّمستوىّالمواردّالطبيعيةّالجوفيةّالتيّيمكنّاستغاللها

استنزافّالمواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحة

عملياتّنقلّالمواردّالطبيعيةّاألخرىّخارجّالنشاطّاالقتصاديّ
التغيراتّالنوعيةّفيّاألصولّالطبيعيةّنتيجةّلتغيرّاالستخداماتّاالقتصادية
28

نظام الحسابات القومية

شطبّوالغاءّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيص
التغيراتّفيّأصولّتسويقّالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
التغيراتّفيّظهورّواختفاءّاألصولّالماليةّوالخصوم

عملياتّالديون

خلقّواستنزافّالمشتقاتّالمالية
 ّ-3تأثيرّاألحداثّالخارجيةّعلىّقيمةّاألصول
الخسائرّالناتجةّعنّالكوارث

أعمالّالمصادرةّدونّتعويض
التغيراتّاألخرىّفيّالحجم
األصولّالثابتة
الخسائرّاالستثنائيةّّ/غيرّالعاديةّفيّالمخزوناتّ

التأمينّعلىّالحياةّواستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعدية

استحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي
برامجّاالحتياطيّالفنيّلتغطيةّالمطالباتّالقائمة
 ّ-4التغييراتّفيّالتصنيفات
التغييراتّفيّتصنيفاتّالقطاعّوهياكلها

التغيراتّفيّتصنيفّاألصولّوالخصوم
بيعّواعادةّتصنيفّاألراضيّوالمباني
تغييراتّالتصنيفّالتيّتشملّالمخزوناتّ
 ّ-5تلخيصّالتغيراتّاألخرىّفيّالحجم

جّ-حساباتّإعادةّالتقييم

 ّ-1مفاهيمّمكاسبّوخسائرّاالقتناءّالمختلفة
مكاسبّاالقتناءّاالسمية
مكاسبّاالقتناءّالمحايدة
مكاسبّاالقتناءّالحقيقية

 ّ-2مكاسبّوخسائرّاالقتناءّلالصولّالمحددة

األصولّالثابتة
المخزونات
النفائس

األصولّالماليةّوالخصومّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
العملة
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الودائعّوالقروض
األوراقّالماليةّعداّاألسهمّوالسندات
األسهمّالعاديةّّ/الحصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّ
برامجّاالحتياطيّالفنيّللتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّألسهمّالموظفين
الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفع
األصولّالمقيمةّبالعملةّاألجنبية

الفصلّالثالثّعشر ّ:الميزانيةّالعمومية

أّ-مقدمةّ
 ّ-1الميزانياتّالعمومية
 ّ-2حساباتّاألصول

 ّ-3طريقةّتنظيمّالميزانيةّالعمومية
 ّ-4أسلوبّتنظيمّحساباتّاألصول
بّ-األسسّالعامةّللتقييم
 ّ-1القيمةّالملحوظةّفيّاألسواق
 ّ-2القيمّالمكتسبةّمنّخاللّتراكمّالمعامالتّواعادةّتقييمها
 ّ-3القيمةّالجاريةّللعائداتّالمستقبلية

 ّ-4األصولّالمقيمةّبالعمالتّاألجنبية
جّ-قيودّالميزانيةّالعمومية
 ّ-1األصولّالمنتجة

األصولّالثابتة
المخزونات
النفائس

 ّ-2األصولّغيرّالمنتجة
المواردّالطبيعية

األراضي

المواردّالمعدنيةّومواردّالطاقة
المواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحةّواألصولّالجوفيةّواألصولّالطبيعيةّاألخرى
العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص

تسويقّاألصولّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
 ّ-3األصولّالماليةّوالخصومّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
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العمالتّوالودائع
األوراقّالماليةّعداّاألسهمّ
القروض

القروضّالمتعثرة
حصصّوأسهمّصندوقّاالستثمار
الحصصّّ/األسهمّالعادية
أسهمّأوّوحداتّصندوقّاالستثمار

برامجّاالحتياطيّالفنيّللتأمينّوالدفعاتّالسنويةّوالمعاشّالتقاعدي
االحتياطاتّالفنيةّللتامينّعلىّغيرّالحياة

التأمينّعلىّالحياةّواستحقاقاتّاألقساطّالسنوية
استحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي

التسديدّالمسبقّبموجبّاحتياطياتّتغطيةّالمطالباتّالقائمة

االشتقاقاتّالمالية
عقودّالخيار
العقودّاآلجلة
عقدّخيارّأسهمّموظفيّالشركة

الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفع
 ّ-4صافيّالقيمةّالمالية
 ّ-5البنودّالتذكيرية
السلعّاالستهالكيةّالمعمرة

االستثماراتّاألجنبيةّالمباشرة
الفصلّالرابعّعشر ّ:جداولّالعرضّواالستخدامّوالحسابّالخارجيّللسلعّوالخدمات
أّ-مقدمةّ
 ّ-1ميزانياتّاإلنتاج
 ّ-2الحسابّالخارجيّللسلعّوالخدمات
 ّ-3جداولّالعرضّواالستخدامّ
 ّ-4حجمّالصناعة
 ّ-5النموذجّالعددي
بّ-جدولّالعرضّ

 ّ-1المنتجاتّوالوحداتّالمنتجة
 ّ-2القواعدّالمحاسبية
 ّ-3اإلنتاج
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 ّ-4الواردات
التصنيف
البضائعّقيدّالعرض

 ّ-5التقييم

الهوامشّالتجارية
هوامشّالنقل
تكلفةّالنقلّالداخلي

تكلفةّالنقلّالدولي

المنتجاتّالتيّالّتشملهاّالمستنداتّالجمركية
المنتجاتّالمغطاةّبالمستنداتّالجمركية
نقلّالبضائعّالتجارية

نقلّالبضائعّالمرسلةّللخارجّلتجهيزهاّ.

تسجيلّهوامشّالنقلّفيّجداولّالعرضّواالستخدام
الضرائبّواإلعاناتّعلىّالمنتجات
جّ-جدولّاالستخدام
 ّ-1استخدامّالمنتجاتّعبرّالوحداتّالمنتجة

 ّ-2استخدامّالمنتجاتّالمعدةّلالستهالكّالنهائي
 ّ-3استخدامّالمنتجاتّفيّالتكوينّالرأسمالي
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
إعادةّبيعّالبضائعّالموجودة

التغيراتّفيّالمخزونات
النفائس
 ّ-4الصادرات

 ّ-5استعمالّالقيمةّالمضافة
 ّ-6زيادةّالقيمةّالمضافة

 ّ-7إضافةّالمتغيراتّاألخرى
دّ-توضيحاتّجدولّالعرضّواالستخدامّّ
 ّ-1التصنيفاتّالمتقاطعةّالستعماالتّالقيمةّالمضافةّبحسبّالقطاعّوالصناعة
 ّ-2جدولّاالستخدامّباألسعارّاألساسية
الهوامشّالتجارية

هوامشّالنقل
الضرائبّعلىّالمنتجات
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اإلعاناتّالماليةّعلىّالمنتجات
فصلّالوارداتّعنّاإلنتاجّالمحلي
 ّ-3توضيحاتّجدولّالعرضّلبنودّالحجم
أيّالجداولّالتيّيحدثّفيهاّتضاؤل؟

التطابق
العملّبمؤشرّسلعّالمستهلك
الوارداتّوالصادرات

هوامشّالتجارةّوّالنقل
الضرائبّمخصوماّمنهاّاإلعاناتّعلىّالمنتجات
القيمةّالمضافة
هـّ-المثالّالعددي

 ّ-1جدولّالعرضّواالستخدامّالكامل
 ّ-2الهوامشّوالضرائب
 ّ-3جدولّاالستخدامّباألسعارّاألساسية
 ّ-4مصفوفةّالواردات
الفصلّالخامسّعشر ّ:مقاييسّاألسعارّواألحجام

أّ-مقدمةّ

 ّ-1نظريةّاألرقامّالقياسية
 ّ-2األرقامّالقياسيةّالزمنيةّلألسعارّواألحجام
 ّ-3مقارناتّاألسعارّالدولية
 ّ-4معلوماتّإضافية

بّ-لمحةّعامةّعنّنظريةّاالرقامّالقياسية
 ّ-1الكمياتّواألسعارّوالقيم
قابليةّجمعّالكمياتّواألسعارّوالقيم
األرقامّالقياسيةّلألحجامّوقيمّالوحدات

 ّ-2مؤشرّاألرقامّّالقياسيةّالبينيةّلألسعارّواألحجام
مؤشراّالسبيرسّوباشّالقياسيان
سلسلةّاالنكماشّوالحجمّباستخدامّمعادلةّالّبسيرسّوّباشّ
العالقةّبينّمؤشراّالسبيرسّوباشّالقياسيان
الصيغّاألخرىّللمؤشراتّالقياسية

الخصائصّالمرغوبّفيهاّللمؤشرّالقياسي
المؤشراتّالقياسيةّفيّواقعّالممارسةّالعملية
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 ّ-3سلسلةّالمؤشراتّالقياسية
تغييرّأساسّالمؤش ارتّالقياسيةّوالوصلّبينها
تغييرّأساسّ/تسلسلّكلّفترة

المؤشراتّالقياسيةّبنظامّالسلسلةّعندّالسبيرسّوّباش

المؤشراتّالقياسيةّربعّالسنويةّمنّنوعّالسبيرس
سلسلةّالمؤشراتّالقياسيةّلالسبيرسّأوّمقارنةّسالسلّالمؤشراتّالقياسية؟.
المؤشراتّالقياسيةّربعّالسنويةّالمسلسلةّمنّنوعّفيشر

السلسلةّوشموليةّالبيانات
قابليةّالجمعّوالسلسلة

المتغيراتّالتيّتغيرّالدالة
المساهماتّفيّالنمو

 ّ-4أسبابّتفاوتّالسعرّوالتميزّفيّاألسعار
تفاوتّالسعرّبسببّالفروقّالنوعية
تفاوتّالسعرّبدونّوجودّالفروقّالنوعية
التمييزّبينّاألسعار
وجودّأسواقّموازية

 ّ-5قياسّالمتغيراتّفيّالنوعيةّبمرورّالزمن
القياسّالمباشر
استخدامّالفرضيةّالهيدونية
القياسّغيرّالمباشر

أسواقّالمنتجاتّالمتبادلةّالمتغيرةّبسرعة

مزيدّمنّاإليضاحّوالتفصيل
 ّ-6المزاياّالعمليةّلتجميعّوتصنيفّسالسلّالمؤشراتّالقياسية
جّ-نطاقّمقاييسّاألسعارّوالحجمّفيّنظامّالمحاسباتّالقومية
 ّ-1مقدمةّ

المصطلحاتّالفنيةّالخاصةّبتقديراتّالحجم

 ّ-1انكماشّاألسعارّفيّمقابلّإعادةّالتقييمّالنوعي
 ّ-2المؤشراتّالقياسيةّللسعرّالمتاحة
 ّ-3جداولّالعرضّواالستخدامّكأساسّلقياساتّحجمّالناتجّالمحليّاإلجمالي
 ّ-4قياساتّالحجمّلتقديرّمخرجّالناتجّالمحليّاإلجماليّ
الناتجّالسوقي
الناتجّالالسوقيّللحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربعّالتيّتهدفّلخدمةّاألسرّالمعيشية
34
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الناتجّلالستخدامّالنهائيّالخاص
االستهالكّالوسيط
الناتجّالمحليّاإلجماليّوالقيمةّاإلجماليةّالمضافة

 ّ-5قياساتّالحجمّالخاصةّبتقديرّاإلنفاقّفيّالناتجّالمحليّاإلجمالي
إنفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّاالستهالكّالنهائي
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّمنّقبلّالحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت

التغيراتّفيّالمخزونات

االستحواذّمخصوماّمنهّّالتصرفّفيّالنفائس
ّ
الصادراتّوالواردات
 ّ-6أحجامّّوأسعارّمخزونّ/رصيدّاألصولّالثابتةّواستهالكّرأسّالمالّالثابت
 ّ-7مكوناتّالقيمةّالمضافة
تعويضاتّالموظفين
الضرائبّواإلعاناتّعلىّالمنتجات
صافيّفائضّالتشغيلّوصافيّالدخلّالمختلط
 ّ-8التغيراتّربعّالسنويةّوالسنوية
 ّ-9ملخصّالتوصيات

دّ-مقاييسّالدخلّالحقيقيّبالنسبةّالالقتصادّالكلي
 ّ-1مفهومّالدخلّالحقيقي
 ّ-2أرباحّوخسائرّاالتجارّالناجمةّعنّالتغيراتّفيّمعدالتّالتبادلّالتجاري
 ّ-3العالقةّالمتبادلةّبينّمقاييسّاألحجامّواجماليّالدخلّالحقيقي
هـّ-مقارناتّالسعرّوالحجمّالدولية
 ّ-1مقدمةّ
 ّ-2موضوعاتّتتعلقّبالمؤشرّالقياسي
القابليةّللتمثيلّفيّمقابلّالقابليةّللمقارنة

قابليةّالتوحيد

المقارناتّالثنائية
المقارناتّمتعددةّاألطراف
قابليةّالتحويل

نهجّالمجموعة
النهجّالثنائي
المقارناتّالحلقية
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 ّ-3اعتباراتّعمليةّللمحاسبينّالقوميين
معادالتّالقوةّالشرائيةّّوالحساباتّالقومية
لماذاّتتباينّمعدالتّالنموّوفقاّلبرنامجّالمقارناتّالدوليةّعنّمعدالتّالنموّالقومية؟
الخدماتّغيرّالسوقية

خاتمة
الفصلّالسادسّعشرّتلخيصّودمجّالحسابات
أّ-مقدمةّ

بّ-دمجّالحسابات
 ّ-1تلخيصّالحساباتّالجارية
حسابّاإلنتاج
حسابّتوليدّالدخل

حسابّتخصيصّالدخلّاألولي

حسابّالتوزيعّالثانويّللدخل
استخدامّحسابّالدخل
 ّ-2تلخيصّالحساباتّالتراكمية
حسابّرأسّالمال
الحسابّالمالي

 ّ-3حسابّالسلعّوالخدمات
 ّ-4حساباتّبقيةّالعالم
 ّ-5إحداثّالتكاملّبينّبياناتّالمخزوناتّوالتدفقّ
الربطّبينّالميزانياتّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختامية

صافيّالقيمةّالمالية
حساباتّاألصلّ
 ّ-6دمجّالحساباتّ
دمجّالحساباتّالجارية

دمجّالحساباتّالتراكمية
دمجّحسابّبقيةّالعالم
جّ-االقتصادّالكليّفيّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-1وحداتّالناتجّّالمحليّاإلجمالي
 ّ-2مالحظةّحولّتقييمّالمخرجات
 ّ-3إجماليّوصافيّالناتجّالمحلي
 ّ-4إجماليّوصافيّالدخلّالقومي
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 ّ-5الدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّبه
دّ-مثالّعلىّمجموعةّمنّالحساباتّاالقتصاديةّالمدمجةّوالمتكاملة
 ّ-1حساباتّالقطاعّالمؤسسي
الحساباتّالجارية

استخدامّحسابّالدخل
الحساباتّالتراكمية
الميزانياتّالعمومية

 ّ-2حسابّبقيةّالعالم
 ّ-3حسابّالسلعّوالخدمات
 ّ-4عمودّاالقتصادّالكلي
الفصلّالسابعّعشر ّ:قضاياّمتعددةّالجوانبّوقضاياّأخرىّخاصة
الجزءّاألولّمعاملةّالتأمينّاالجتماعي

أّ-مقدمةّ
 ّ-1التأمينّالمباشر
 ّ-2إعادةّالتأمين
 ّ-3الوحداتّالمؤسسيةّالمشمولة

بّ-قياسّمخرجّ/نتائجّالتأمين
 ّ-1المساهماتّالمكتسبة
 ّ-2المساهماتّالتكميلية

 ّ-3المطالباتّوالمنافعّالمستحقة
مطالباتّالتأمينّعلىّغيرّالحياة

منافعّالتأمينّعلىّالحياة
 ّ-4احتياطاتّالتأمين
 ّ-5تعريفّناتجّالتأمينّاالجتماعي
التأمينّعلىّغيرّالحياة

التأمينّعلىّالحياة
إعادةّالتأمين

جّ-حسابّالمعامالتّالمرتبطةّبالتأمينّعلىّغيرّالحياة
 ّ-1صافيّاألقساطّّ/المساهماتّّواستهالكّخدماتّالتأمين
 ّ-2قيدّمطالباتّالتأمينّعلىّغيرّالحياة

 ّ-3الخدماتّالتأمينيةّالمقدمةّإلىّبقيةّالعالمّومنه
 ّ-4قيودّمعامالتّالتأمينّفيّنظامّالمحاسبة
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دّ-جميعّالعملياتّالمرتبطةّبالتأمينّعلىّالحياة
 ّ-1اإليراداتّالسنوية
زّ-جميعّالعملياتّالمرتبطةّبإعادةّالتأمين
رّ-اإليراداتّالسنوية

 ّ-1كيفيةّحسابّالقسطّالسنوي
 ّ-2الناتجّالمرتبطّباألقساطّالسنوية
 ّ-3جميعّالمعامالتّالمرتبطةّباألقساطّالسنوية
الجزءّالثانيّبرامجّالتأمينّاالجتماعي

أّ-مقدمةّ
هـّتعريفاتّأساسية
 ّ-1المنافعّاالجتماعية

 ّ-2المنافعّاالجتماعيةّالتيّتقدمهاّالحكومةّالعامة
 ّ-3المنافعّاالجتماعيةّالمقدمةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّاألخرى
 ّ-4برامجّالتأمينّاالجتماعي
برامجّالتأمينّمتعددةّأربابّالعمل
 ّ-5بوالصّ/وثائقّالتأمينّالفرديةّالمؤهلةّللتأمينّاالجتماعي

 ّ-6المنافعّالمستحقةّالدفعّبموجبّبرامجّالضمانّاالجتماعي
أوالّّ:محاسبةّمساهماتّومنافعّمعاشّغيرّالتقاعد
 ّ-1منافعّالمعاشّغيرّالتقاعديّالمستحقة/المدفوعةّبموجبّالضمانّاالجتماعي
 ّ-2منافعّالمعاشّغيرّالتقاعديّالخاصّغيرّالممولّعداّالضمانّاالجتماعي
 ّ-3التأمينّاالجتماعيّالخاصّالممولّعداّمعاشاتّالتقاعد

جّ-محاسبةّمساهماتّمعاشّالتقاعدّوالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
 ّ-1معاشاتّتقاعدّالضمانّاالجتماعي
 ّ-2برامجّالمعاشاتّالتقاعديةّذاتّالصلةّبالعمالةّعداّالضمانّاالجتماعي
برامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة

المعامالتّالمسجلةّعنّبرنامجّالمعاشاتّالتقاعديةّمحددّالمساهمة

برنامجّالمعاشّالتقاعديّمحددّالمنفعة
الفروقّبينّبرنامجّالمعاشّالتقاعديّمحددّالمنفعةّومحددّالمساهمة
برنامجّالمعامالتّالمسجلةّلمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة

برامجّمعاشّالتقاعدّمحددّّالمنفعةّالتيّيديرهاّآخرونّعداّأربابّالعمل
العالقةّبينّربّالعملّوصندوقّتمويلّمعاشّالتقاعد

مثالّرقميّ
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برامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة
معامالتّبرامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة
التدفقاتّاألخرىّلبرامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة

إصدارّالتعزيزات

 ّ-3تحويلّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعد
 ّ-4مالحظةّعلىّالجداول
كّ-الحالةّالخاصةّللمعاشاتّالتقاعديةّالحكوميةّمنّخاللّالضمانّاالجتماعي

الجزءّالثالثّمعاملةّاالحتياطاتّالفنيةّ/الضماناتّالموحدةّفيّنظامّالحساباتّالقومية

أنواعّالضماناتّّ/االحتياطات
 ّ-1برامجّاالحتياطاتّالفنيةّّ/الضمانّالموحد
 ّ-2الضماناتّالمقدمةّمنّقبلّالحكومة
 ّ-3الميزانيةّالعموميةّالمتضمنة

الجزءّالرابعّالتدفقّالمرتبطّباألصولّالماليةّوااللتزامات
مّ-مقدمةّ
 ّ-1خصائصّالمؤسساتّالمالية
 ّ-2رسومّالخدماتّالمالية

 ّ-3دخلّاالستثمارّالمرتبطّباألوراقّالماليةّعداّاألسهم
 ّ-4المكاسبّوالخسائرّعلىّالسندات/األوراقّالماليةّعداّاألسهم
نّ-تسجيلّالتدفقاتّفيّاألوراقّالماليةّعداّاألسهم
 ّ-1الذهبّالنقديّّ

 ّ-2حقوقّالسحبّالخاصة
 ّ-3العملة
 ّ-4الودائعّوالقروض
 ّ-5األوراقّالماليةّعداّاالسهم
رسومّالخدمةّالمرتبطةّباألوراقّالماليةّعداّاألسهم
الفائدةّالمخصومةّعلىّاألوراقّالماليةّعداّاألسهم

تحديدّتدفقاتّالفائدةّعلىّالكمبياالتّوالسندات
الفائدةّعلىّالكمبياالتّواألدواتّالمماثلة
الفائدةّعلىّالسنداتّوالسنداتّغيرّالمؤمنّعليها

سنداتّبدونّقسيمةّ(كوبون)

السنداتّاألخرىّبماّفيّذلكّالسنداتّذاتّالخصمّالعميق
مؤشرّاألوراقّالماليةّعداّاألسهمّالمرتبطة
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 ّ-6الحصصّوأسهمّصناديقّاالستثمار
 ّ-7المشتقاتّالمالية
 ّ-8عقدّالخيارّألسهمّالموظفين

 ّ-9الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفع
الجزءّالخامسّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
صّ-مقدمةّ
طّ-عقودّاإليجار

 ّ-1عقودّاإليجارّالتشغيليةّّ/اإليجارّالتشغيلي
 ّ-2عقودّالتأجيرّالمالي
 ّ-3عقودّتأجيرّالمواردّّ/األصول

ظّ-التراخيصّوالتصاريحّالستخدامّاألصولّالطبيعية

 ّ-1معاملةّتراخيصّالهاتفّالمحمولّأوّالسماحّباستخدامّأصلّطبيعيّ
 ّ-2أطيافّالراديو
 ّ-3األراضي
 ّ-4الخشب
 ّ-5األسماك
 ّ-6المياه

 ّ-7المواردّالمعدنيةّ
عّ-مشاركةّّ/اقتسامّاألصول
غّ-تصاريحّتنفيذّنشاطّمعين

 ّ-1التراخيصّالتيّتصدرّمنّالحكومة

مثال
حالةّ ّ:1الّتقومّالحكومةّبالسدادّويحافظّ(أ)ّعلىّالتصريحّلمدةّثالثّسنواتّ
حالةّ ّ:2الّتقومّالحكومةّبالسدادّويبيعّ(أ)ّالتصريحّلـّ(ب)ّبعدّعامّواحد
حالةّ ّ:3تقومّالحكومةّبالسدادّويحتفظّ(أ)ّبالتصريحّلمدةّثالثّسنواتّ
حالةّ ّ:4تقومّالحكومةّبالسدادّويبيعّ(أ)ّالتصريحّلـّ(ب)ّبعدّعامّواحد
تصريحاتّّ/أذونّالحكومةّكأصول
 ّ-2التصاريحّالصادرةّمنّقبلّوحداتّأخرى
التصاريحّغيرّالحكوميةّكأصول

 ّ-3تراخيصّالستخدامّاألصولّّ/المواردّالطبيعيةّكمصارف
فّ-عقودّاإلنتاجّالمستقبلي
قّ-التعاملّمعّعقودّاإليجارّكأصول
41

نظام الحسابات القومية

عقودّالتشغيلّالمسوقةّوالتيّتعاملّمعاملةّاألصولّ
ّ-5اعتباراتّأخرى
 ّ-1ترتيباتّالمشاركةّالزمنية
 ّ-2الودائعّالمفقودة

الجزءّالسادسّعقدّخيارّاألسهمّللموظفين
كّ-مقدمةّ
 ّ-1مفاهيمّومصطلحات
 ّ-2التقييم

 ّ-3عقودّخيارّاألسهمّللموظفينّباعتبارهاّأصوالّمالية
 ّ-4تسجيلّعقدّالخيارّألسهمّالموظفينّضمنّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-5تنويعاتّاستخدامّعقدّالخيارّألسهمّالموظفين
الفصلّالثامنّعشر ّ:إعدادّوتقديمّالحسابات

أّ-مقدمةّ
بّ-المتوالياتّالزمنيةّوالتنقيحاتّواالختالفات
 ّ-1المتوالياتّالزمنية
 ّ-2التنقيحات

 ّ-3التناقضات
التعارضّفيّصافيّاإلقراضّأوّاالقتراض
جّ–ّتسلسلّالحساباتّتبعاّللحجم
 ّ-1مكوناتّاإلنفاقّفيّالناتجّالمحليّاإلجمالي
 ّ-2مكوناتّاإلنتاجّفيّالناتجّالمحليّاإلجمالي
 ّ-3جداولّالعرضّواالستخدامّمنّحيثّالحجم
 ّ-4حصصّأوّاسهمّرأسّالمالّ
دّ-الحساباتّربعّالسنويةّوالحساباتّعاليةّالدوريةّاألخرى
 ّ-1قضاياّمفاهيمية

وقتّالقيدّ

التصنيفاتّالمتضمنةّعلىّسنةّواحدةّأوّأكثر
الحساباتّالموسمية
 ّ-2نوعيةّالبياناتّ

المخزونات

 ّ-3الحساباتّربعّالسنويةّتبعاّللحجم
 ّ-4تغطيةّّ/تأمينّالحساباتّربعّالسنوية
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هـّّ-الحساباتّاإلقليمية
وّ-قضاياّعرضيةّ
 ّ-1مقاييسّاإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجمالي
الصناعاتّالرئيسية

 ّ-2مقاييسّاإلنفاقّللناتجّالمحليّاإلجمالي
 ّ-3إجمالياتّالدخل
 ّ-4الحساباتّمنّحيثّالحجم
 ّ-5الحساباتّربعّالسنوية
 ّ-6حساباتّالقطاع
 ّ-7الحساباتّالتراكميةّالمتكاملة
الفصلّالتاسعّعشر ّ:السكانّومدخالتّاليدّالعاملة

أّ-مقدمةّ

 ّ-1المعاييرّالدوليةّبشأنّإحصاءاتّالقوىّالعاملة
 ّ-2بنيةّالفصل
بّ-السكان
 ّ-1نصيبّالفردّمنّتقديراتّالنموّفيّالحجم

 ّ-2المستوياتّالمطلقةّلنصيبّالفردّمنّالناتجّالمحليّاإلجمالي
جّ-قياسّالقوىّالعاملة
 ّ-1الموظفين
 ّ-2األشخاصّالذينّيعملونّلحسابهمّالخاص
 ّ-3البطالة

 ّ-4مشكالتّالحدود
الوظائفّوالموظفين
اإلقامة
 ّ-5االقتصادّغيرّالمالحظ

 ّ-6العمالةّفيّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
 ّ-7العمالةّالتطوعية
دّ-المقاييسّالموحدةّلمدخالتّالعمالة
 ّ-1التوظيفّالمقدرّعلىّأساسّمعادلّلكاملّالوقت
 ّ-2ساعاتّالعمل

مجموعّساعاتّالعملّالفعلي
 ّ-3مدخالتّالعمالةّالمضبوطةّنوعياّ
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 ّ-4مدخالتّالعمالةّالمستخدمةّبتعويضّثابت
هـّ-تقديرّإنتاجيةّالعمالة
 ّ-1إنتاجيةّالعمالةّواإلنتاجيةّمتعددةّالعوامل
 ّ-2تقديراتّالعمالةّلتقديرّاإلنتاجية
 ّ-3اتساقّالبيانات
 ّ-4المقارناتّالدولية
وّ-مالحظةّعنّبياناتّالمصدر

الفصلّالعشرون ّ:خدماتّرأسّالمالّوالحساباتّالقومية

أّ-مقدمةّ
 ّ-1األفكارّالرئيسيةّلخدماتّرأسّالمال
بّ-تقييمّأسهمّرأسّالمال

 ّ-1تحديدّالمساهمةّفيّاإلنتاج
 ّ-2تحديدّالقيمةّفيّأيّوقت
 ّ-3الكفاءةّالمعمرةّوالمظهرّالجانبيّللسعرّالمعمرّ
 ّ-4الحالةّالخاصةّالنخفاضّالمظهرّالجانبيّبشكلّهندسي
 ّ-5االعتباراتّالعملية

جّ-تفسيرّالتدفقات

 ّ-1خدماتّرأسّالمالّواجماليّفائضّالتشغيل
 ّ-2األسعارّواألحجام
دّ-تطبيقّنموذجّخدمةّرأسّالمال
 ّ-1األراضي

 ّ-2تقييمّاألصول/المواردّالطبيعية
 ّ-3الدخلّالمختلط
 ّ-4األصولّذاتّالقيمةّالمتبقية
 ّ-5تكلفةّنقلّالملكيةّالناتجةّعنّاستحواذّاألصول
 ّ-6التكاليفّالنهائية

 ّ-7التجديداتّواإلصالحاتّالرئيسية
 ّ-8األعمالّقيدّاإلنجازّللمشروعاتّطويلةّالمدى
 ّ-9المساكنّالتيّيقيمّبهاّالمالك

 ّ-11عقدّالتأجيرّالمالي

هـّّ-الجدولّالتكميليّلخدماتّرأسّالمال
الفصلّالحاديّوالعشرون ّ:قياسّنشاطّالشركة
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أّ-مقدمةّ
 ّ-1مالحظةّحولّالمصطلحات
بّ-ديموغرافيةّالشركات
 ّ-1إنشاءّالشركات

 ّ-2تصفيةّّ/فسخّالشركات
 ّ-3التأميمّوالخصخصة
 ّ-4الدمجّواالستحواذ

جّ-القطاعاتّالفرعية

دّ-العالقاتّبينّالشركاتّفيّاالقتصادياتّالمختلفة
 ّ-1االستثمارّاألجنبيّالمباشر
 ّ-2االستثمارّاألجنبيّالمباشرّوالعولمة
 ّ-3دورّاألموالّالعابرةّللصناديق
 ّ-4البلدّالمستثمرّالنهائي
 ّ-5الشركاتّمتعددةّالجنسيات
 ّ-6التم ّويلّالخارجيّللبضائعّ:الشراءّبدلّالتصنيع
هـّّ-مساهمةّاألصولّفيّاإلنتاج

وّ-األثارّالناجمةّعنّالضائقةّالمالية
 ّ-1الديونّالهالكةّأوّالمعدومة
 ّ-2اإلقراضّالميسرّواعادةّجدولةّالديون
زّ-روابطّالمحاسبةّالتجارية

الفصلّالثانيّوالعشرون ّ:الحكومةّالعامةّوالقطاعاتّالعامة

أّ-مقدمةّ
 ّ-1مصادرّالبيانات
 ّ-2التوحيدّوالتوحيد
بّ-تعريفّالحكومةّالعامةّوالقطاعاتّالعامة
 ّ-1الوحداتّالحكومية

 ّ-2المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّالحكومة
 ّ-3الشركاتّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّالحكومة
 ّ-4األسعارّذاتّالداللةّمنّالناحيةّاالقتصادية

موردوّالسلعّوالخدماتّللحكومة
تعريفّالمبيعاتّوالتكاليف

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

حاالتّوكاالتّإعادةّالهيكلة
الكياناتّذاتّاألغراضّالخاصة
المشاريعّالمشتركة

الهيئاتّالمتخطيةّللحدودّأوّللسلطاتّالوطنية

جّ-عرضّأحصاءاتّالتمويلّالحكومي
 ّ-1مقدمةّ
 ّ-2اإليرادات
 ّ-3النفقات

 ّ-4المصروفات
 ّ-5صافيّرصيدّالتشغيل
اضّأوّصافيّاالقتراض
ّ
 ّ-6صافيّاإلقر
 ّ-7التوحيدّوالدمج

 ّ-8تصنيفّوظائفّالحكومة
دّ-قضاياّمحاسبيةّخاصةّبقطاعّالحكومةّالعامةّوبالقطاعّالعام
 ّ-1توضيحّلكيفيةّقيدّالضرائب
التراخيصّالمصدرةّمنّقبلّالحكومة

لقيدّالضرائبّعلىّأساسّاالستحقاق
االئتمانّالضريبي
 ّ-2المعامالتّمعّالمنظماتّاألخرىّالقوميةّوالدوليةّوّفوقّالوطنية
رسومّالعضويةّالدولية
المساعداتّالدولية

 ّ-3الديونّوالعملياتّذاتّالصلة
الديون
إعادةّتنظيمّالدين
اإلعفاءّمنّالديون

إعادةّجدولةّأوّإعادةّتمويلّالديون

تحويلّالدينّإلىّدينّآخرّبشروطّأفضل
تحملّالدين
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الموضوعاتّاألخرىّالمرتبطةّبإعادةّتنظيمّالدين
الضماناتّالحكومية
التوريق

تحملّالحكومةّلاللتزاماتّالمعاشية
 ّ-4عالقاتّالحكومةّالعامةّبالشركات
األرباحّمنّاالستثمارّأوّتوظيفّاألموالّفيّاألسهم
األرباحّفيّمقابلّسحوباتّأوّاستردادّاألسهم

التصرفّفيّاألصول

حيازةّاألسهمّأوّحقوقّالملكيةّوالتحويالتّالرأسماليةّواإلعاناتّوالدعم
الخصخصة
التأميم

االستيالءّأوّالمصادرة
إعادةّالهيكلةّ،االندماجّ،وّإعادةّالتصنيف
المعامالتّمعّالبنكّالمركزي

شراكةّالقطاعينّالعامّوالخاص
هـّّ-تقديمّالقطاعّالعامّلإلحصاءات

الفصلّالثالثّوالعشرونّ ّ:المؤسساتّغيرّالهادفةّللربح

أّ-مقدمةّ
 ّ-1المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-2القواعدّالمحاسبيةّالمتعلقةّبالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-3حسابّفرعيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ

بّ-الوحداتّالمدرجةّفيّالحسابّالفرعيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
 ّ-1تحديدّخصائصّوخصائصّوحداتّالحسابّالفرعي
 ّ-2أمثلةّعلىّالوحداتّالمتضمنة
 ّ-3الحاالتّالخالفية

 ّ-4تصنيفاتّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
جّ-حساباتّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّفيّالحسابّالفرعي
اعتباراتّأخرىّفيّنظامّالمحاسبةّالقوميةّتخصّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
 ّ-1المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّوالحكومة

 ّ-2لمؤسساتّغيرّالرسميةّوالمؤقتةّمنّبينّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
 ّ-3مخرجاتّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
الفصلّالرابعّوالعشرون ّ:قطاعّاألسرّالمعيشية
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أّ-مقدمةّ
 ّ-1المنشآتّالفردية
 ّ-2المشاكلّالمرتبطةّبتقسيمّاألسرّالمعيشيةّإلىّقطاعاتّفرعية
 ّ-3الهيكلّالبنائيّللفصل

بّ-البنيةّالتركيبيةّوالقطاعيةّلألسرّالمعيشية
 ّ-1تعريفّاألسرةّالمعيشية
 ّ-2اإلقامة

 ّ-3تحديدّالقطاعاتّالفرعية
 ّ-4الدراساتّاالستقصائيةّلألسرّالمعيشية
جّ-تقسيمّاألسرّالمعيشيةّإلىّقطاعاتّفرعية
 ّ-1منظورّاإلنتاج

 ّ-2منظورّاالستهالك
 ّ-3منظورّالدخل
 ّ-4استخدامّشخصّمرجعي
 ّ-5النتائجّالمترتبةّعلىّالتغييرّالديموغرافي
 ّ-6اعتباراتّأخرى

األسرّالمعيشيةّكمنتجين

 ّ-1األسرّالمعيشيةّوالقطاعّغيرّالرسمي
 ّ-2الزراعة
 ّ-3اإلسكان

 ّ-4الموظفينّالمحليين
هـّّ-األسرّالمعيشيةّكمستهلكين
 ّ-1السلعّوالخدماتّاالستهالكيةّالمقدمةّفيّشكلّعيني
 ّ-2اإلنفاقّمنّقبلّالسياح
 ّ-3اإلنفاقّعلىّاالستهالكّبحسبّنوعّالمنتج

وّ-دخلّاألسرةّالمعيشية

زّ-ثروةّاألسرّالمعيشيةّوتدفقاتّالدخلّذاتّالصلة
 ّ-1الميزانياتّالعموميةّلألسرّالمعيشية
 ّ-2صناديقّاالئتمانّاألسرية
 ّ-3توزيعّالثروة

 ّ-4اعتباراتّبشأنّالمعاشاتّالتقاعدية
 ّ-5السلعّاالستهالكيةّالمعمرة
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الفصلّالخامسّوالعشرون ّ:الجوانبّغيرّالرسميةّمنّاالقتصاد
أّ-مقدمةّ
 ّ-1االهتمامّالسياسيّبقياسّالنشاطّالذيّتضطلعّبهّالمنشآتّغيرّالرسمية
 ّ-2الهيكلّالبنائيّللفصل

بّ-خصائصّالوحداتّالتيّتتصرفّبشكلّغيرّرسمي
االقتصادّغيرّالمالحظ
القطاعّغيرّالرسميّكماّهوّمعرفّمنّقبلّمنظمةّالعملّالدولية

 ّ-1مفهومّمنظمةّالعملّالدوليةّللقطاعّغيرّالرسمي
 ّ-2تعريفّالقطاعّ

استبعادّالوحداتّالتيّتنتجّبشكلّبحثّلالستخدامّالنهائيّالذاتي
استبعادّالوحداتّذاتّالخصائصّالرسمية

تقسيمّالوحداتّغيرّالرسميةّإلىّنوعين
االستبعادّعلىّأساسّالنشاط

 ّ-3توضيحّاستخدامّمصطلحاتّمألوفة
القطاع
المنشأة

تقسيمّاإلنتاجّفرعياّ
القطاعّالرسميّوالقطاعّغيرّالرسميّواألسرّالمعيشية
هـّّ-العملّغيرّالرسمي
 ّ-1العملّغيرّالرسمي

 ّ-2العملّفيّالقطاعّغيرّالرسمي
عملّمجموعةّخبراءّدلهي
زّ-استيفاءّالبياناتّعنّأنشطةّالمنشآتّغيرّالرسميةّمنّحساباتّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-1األسرّالمعيشيةّالمرشحة
 ّ-2تعديالتّعلىّالممارساتّالقومية

 ّ-3التفصيلّوالتصنيفّبحسبّنوعّالنشاط
 ّ-4عرضّبياناتّالقطاعّغيرّالرسميّوالعملّغيرّالرسمي
اإلنتاج
العمل

منظوراتّقياسّاألنشطةّالمضطلعّبهاّفيّاالقتصادّغيرّالرسمي

 ّ-1مسوحاتّّ/استقصاءاتّاألسرّالمعيشية
 ّ-2مسوحاتّّ/استقصاءاتّالمنشآت
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 ّ-3الدراساتّاالستقصائيةّالمختلطةّلألسرّالمعيشيةّوالمنشآتّمعاّ
طّ-مبادئّتوجيهيةّودراساتّوكتيباتّعنّاالقتصادّغيرّالرسمي
الفصلّالسادسّوالعشرون ّ:حساباتّبقيةّالعالمّورابطّلميزانيةّالمدفوعات

أّ-مقدمةّ

 ّ-1حسابّبقيةّالعالمّفيّنظامّالحساباتّالقومية
الحساباتّالجارية
حساباتّالتراكم

 ّ-2الحساباتّالدوليةّفيّاإلصدارّالسادسّمنّدليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّالصادرّعنّصندوقّالنقدّ
الدولي.
 ّ-3الهيكلّالبنائيّللفصل

بّ-مبادئّمحاسبية

 ّ-1مقارنةّمعّالمبادئّالمحاسبيةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
التقييم
وقتّالقيدّوالتغيرّفيّالملكية
الترصيدّّأوّالمعاوضة
 ّ-2الوحدات

اإلقليمّاالقتصادي

الوحداتّالمؤسسية
الفروع
الوحداتّالمقيمةّّالوهميةّأوّالمفترضة

المنشآتّمتعددةّاألقاليم
 ّ-3اإلقامة
إقامةّاألسرّالمعيشية
إقامةّالمنشآت
إقامةّالكياناتّاألخرى

جّ-مقارنةّبينّالحساباتّالدوليةّوّحساباتّبقيةّالعالمّفيّنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-1حسابّالسلعّوالخدمات
 ّ-2حسابّالدخلّاألولي
دخلّمنشآتّاالستثمارّالمباشر

 ّ-3حسابّالدخلّالثانوي

 ّ-4قيودّالموازنةّفيّالحساباتّالجاريةّبالحساباتّالدولية
 ّ-5حسابّرأسّالمال
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 ّ-6الحسابّالماليّومركزّاالستثمارّالدولي
 ّ-7حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّاألصول
دّ-الفئاتّالوظيفيةّللحساباتّالدولية
 ّ-1االستثماراتّالمباشرة

 ّ-2االستثمارّفيّمحفظةّأوراقّمالية
 ّ-3المشتقاتّالماليةّ(بخالفّاالحتياطات)ّوخياراتّالموظفين
 ّ-4االستثماراتّاألخرى
 ّ-5األصولّاالحتياطية

هـّ-اعتباراتّخاصةّبشأنّالمحاسبةّالدولية
 ّ-1االختالالتّأوّحالةّعدمّالتوازنّالعالمية
 ّ-2التمويلّاالستثنائي
 ّ-3أدواتّالدين

 ّ-4إعادةّتنظيمّالدين
 ّ-5الترتيباتّاإلقليميةّبماّفيّذلكّاالتحاداتّأوّالتكتالتّالنقدية
 ّ-6تحويلّالعمالتّبماّفيّذلكّأسعارّالصرفّالمتعدد.
الفصلّالسابعّوالعشرون ّ:روابطّلإلحصاءاتّالنقديةّوتدفقّاألموال

أّ-مقدمةّ

 ّ-1األحصاءاتّالنقدية
 ّ-2اإلحصاءاتّالمالية
 ّ-3تدفقاتّاألموال

اإلحصاءاتّالنقدية

 ّ-1تعريفّشركاتّاإليداع
 ّ-2عرضّاإلحصاءاتّالنقدية
بّ-اإلحصاءاتّالمالية
جّ-تدفقاتّالنقد

 ّ-1حساباتّالتدفق
شكلّوتصميمّالحساب
االستخداماتّالتحليلية
 ّ-2حساباتّالمخزونات

الفصلّالثامنّوّالعشرون ّ:تحليلّقاعدةّجدولّعالقةّالمدخالتّبالمخرجاتّوجداولّأخرى

أّ-مقدمةّ
 ّ-1جداولّعالقةّالمدخالتّبالمخرجات
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 ّ-2مصادرّالمحاسبةّالقومية
 ّ-3بنيةّالفصل
بّ-مرونةّجداولّالعرضّواالستخدامّ
 ّ-1معاملةّاالحتياطاتّوالوارداتّّ

 ّ-2السلعّالمصنعةّمنّقبلّوحدةّالّتحتسبّملكيةّاقتصادية
 ّ-3جداولّالعرضّواالستخدامّوحساباتّالقطاع
جّ-اشتقاقّجدولّالمدخالتّ–المخرجاتّ

 ّ-1ماّهوّجدولّالمدخالتّّ-المخرجات
 ّ-2تحليلّمحتملّلمصفوفةّالمخرجاتّّ-المدخالت
 ّ-3المنتجاتّالثانوية
 ّ-4إعادةّتخصيصّالمنتجاتّالتابعة
جداولّالمنتجّتلوّالمنتج

افتراضاتّتكنولوجياّالصناعة
افتراضاتّتكنولوجياّالمنتج
جداولّصناعةّتلوّصناعة
تكوينّمبيعاتّمنتجّثابت

تكويناتّمبيعاتّصناعةّثابتة
اختيارّالنموذجّكيّيتمّاستخدامه
نماذجّمولدة
قاعدةّالبياناتّالالزمةّمنّأجلّالتحويلّ

دّ-مصفوفاتّالمحاسبةّاالجتماعية

 ّ-1التعبيرّعنّتسلسلّالحساباتّفيّشكلّمصفوفة
 ّ-2مدّالمصفوفة
 ّ-3فصلّاألسرّالمعيشية
 ّ-4مصفوفةّالمحاسبةّالقوميةّمنّأجلّحساباتّالعمل

الفصلّالتاسعّوالعشرون ّ:الحساباتّالتابعةّواالمتداداتّاألخرى

أّ-مقدمةّ
 ّ-1التصنيفاتّالوظيفية
 ّ-2حساباتّالقطاعّالرئيسي
 ّ-3الحساباتّالتابعة

بّ-التصنيفاتّالوظيفية
 ّ-1تصنيفّاالستهالكّالفرديّعلىّحسبّالغرض
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 ّ-2تصنيفّوظائفّالحكومة
 ّ-3تصنيفّأغراضّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
 ّ-4تصنيفّمصروفاتّالمنتجينّحسبّالغرض

جّ-الحساباتّالتابعةّللقطاعّالعامّوحساباتّالقطاعّالخاص
دّ-الحساباتّالتابعةّّ،خياراتّللتغيراتّالمفاهيمية
 ّ-1اإلنتاجّوالمنتجات
 ّ-2الدخل

مصادرّالدخلّاألساسية
التحويالتّوالدخلّالمتاحّللتصرفّبه

 ّ-3استخدامّالبضائعّوالخدمات
 ّ-4األصولّوالخصوم
 ّ-5األغراض

 ّ-6المتجمعات
هـّّ-الجداولّالمحتملةّللحساباتّالتابعة
 ّ-1تحديدّنطاقّحسابّوظيفيّالتوجيه
 ّ-2تحديدّالمنتجاتّذاتّاالهتمام
 ّ-3قياسّاإلنتاج

 ّ-4مكوناتّاستخدامّاإلنفاقّالمحليّ
االستهالك
تكوينّرأسّالمال
التحويالتّ

إجماليّاالستخدامّواإلنفاقّالوطني
 ّ-5المستخدمونّأمّالمستفيدون
 ّ-6التمويل
 ّ-7اإلنتاجّوالمنتجات
 ّ-8البياناتّالماديةّ

زّ-أمثلةّعلىّالحساباتّالتابعةّ
 ّ-1الحساباتّالتابعةّللسياحة
التعريفّبالزائرينّوالسائحين

تعريفّالسياحةّونطاقّاإلنفاقّعليها
تعريفّاستهالكّالسياحةّونطاقه
المنتجاتّالمميزة
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صناعاتّالسياحة
التراكماتّالرئيسيةّ
 ّ-2المحاسبةّالبيئية

األجزاءّالمختلفةّلالستخدامّالعينيّوالمركب

جداولّالعرضّواالستخدامّّالعينيّوالمركب
تحديدّاالتجاهاتّالبيئيةّللهيكلّالمركزي
الضرائبّالبيئيةّ،دخلّالملكيةّ،حقوقّالملكية
مجموعةّمنّحساباتّنفقاتّحمايةّالبيئة

حساباتّاألصلّ
تكاملّالتعديالتّالبيئيةّفيّحساباتّالتدفق
االستنفاد

النفقاتّالوقائية

حساباتّالتدهورّالبيئي
 ّ-3الحساباتّالتابعةّللصحة
التصنيفّالوظيفيّللرعايةّالصحية
وحداتّتقديمّالرعايةّالصحية
اإلنفاقّعلىّالرعايةّالصحية

تمويلّالرعايةّالصحية
تحويلّالحساباتّالصحيةّإلىّحساباتّصحيةّجانبية
 ّ-4أنشطةّاألسرّالمعيشيةّغيرّمدفوعةّاألجر
خدماتّاألسرّالمعيشيةّغيرّمدفوعةّاألجر

السلعّاالستهالكيةّالمعمرة
العمالةّالتطوعية
ملحقّّ:1تصنيفّالتسلسالتّالهرميةّّ/التدرجاتّلنظامّالحساباتّالقوميةّوالرموزّالمرتبطةّبه.
أّ-مقدمةّ

بّ.تصنيفاتّالتسلسالتّالهرميةّلنظامّالحساباتّالقومية
 ّ-1القطاعاتّ(أكوادّإسّ)
 ّ-2تصنيفّالمعامالت
المعامالتّفيّالمنتجاتّ(الرمزّبي)

المعامالتّفيّاألصولّغيرّالمنتجةّ(الرمزّإنّبي)

المعامالتّالتوزيعيةّ(الرمزّدي)
المعامالتّفيّاألصولّالماليةّوالخصومّّ(الرمزّإف)
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 ّ-3التدفقاتّاألخرى
القيودّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحسابّاألصولّ(الرمزّك)
بنودّالتوازنّوصافيّالقيمةّ(الرموزّبي)

 ّ-4قيودّذاتّصلةّبأرصدةّاألصولّوالخصوم

مدخالتّالميزانياتّالعموميةّ
األصولّغيرّالماليةّ(الرموزّإيهّإنّ)
األصولّالماليةّّ(الرموزّإيهّإف)

جّ-البنودّالتكميلية

 ّ-1القروضّالمتعثرة
 ّ-2الخدماتّالرأسمالية
 ّ-3جدولّالمعاشاتّالتقاعدية
األعمدة

الصفوف
 ّ-4السلعّاالستهالكيةّالمعمرة
 ّ-5االستثماراتّاألجنبيةّالمباشرة
 ّ-6الحاالتّالعرضيةّوالمحتملة
 ّ-7العملةّوالودائع

 ّ-8التصنيفاتّالتكميليةّألوراقّالمديونيةّوفقاّلتاريخّاالستحقاقّ
 ّ-9أوارقّالدينّالمدرجةّوغيرّالمدرجة
 ّ-11القروضّطويلةّاألجلّالحالّاستحقاقهاّألقلّمنّسنةّوّالقروضّطويلةّاألجلّالمضمونةّ
برهونات

 ّ-11األسهمّاالستثماريةّالمدرجةّوغيرّالمدرجة
 ّ-12متأخراتّالفائدةّوّإعادةّالدفع
 ّ-13التحويالتّالشخصيةّواإلجمالية
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ّ

ّأ -مقدمة
ّ

تمهيد

نظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ )2118ّ SNA(ّ 2118هوّ
نسخة ّمحدثة ّمن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ1993
(ّ.)1993ّ SNAوهوّالنسخةّالخامسةّمنّنظامّالحساباتّ
القوميةّوالذيّصدرتّمنهّالنسخةّاألوليّمنذّخمسينّعامّ
مضتّ .وقد ّطلبت ّلجنة ّاإلحصاء ّفي ّجلستها ّالثالثةّ
والثلثين ّتحديث ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 1993لكيّ
يتماشىّاإلطارّالمحاسبيّالوطنيّمعّاحتياجاتّمستخدميّ
البياناتّ .وجاء ّذلك ّعلى ّخلفية ّالتغير ّالكبير ّالذي ّطرأّ
على ّالبيئة ّاالقتصادية ّفي ّالعديد ّمن ّالبلدان ّمنذ ّأوائلّ
تسعينات ّالقرن ّالعشرين ّعندما ّتم ّوضع ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّلعامّّ،1993وباإلضافةّإلىّذلكّنتجّعنّالبحوثّ
المنهجيةّالتيّأجريتّعلىّمدىّالعقدّالماضيّأوّماّيقاربهّ
إلى ّالتحسن ّفي ّأساليب ّقياس ّبعض ّالعناصر ّاألكثرّ
صعوبةّمنّالحساباتّ.ووفقاّلماّأملتهّاللجنةّ،فالّيوصيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّ 2118بتغييرّجذريّأوّشاملّ
من ّشأنه ّأن ّيعيق ّاالنتقال ّالسلس ّمن ّتطبيق ّالنسخةّ
السابقة ّبما ّفي ّذلك ّنسخة ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعامّ
ّ 1968وهوّاإلطارّالمحاسبيّالوطنيّالذيّالّزالّيستخدمّ
في ّعدد ّمن ّالبلدانّ .إضافة ّإلى ّذلكّ ،كان ّالتوافق ّمعّ
األدلةّذاتّالصلةّهوّأحدّاالعتباراتّالهامةّفيّالتحديثّ،
ومن ّبين ّهذه ّاألدلة ّما ّصدر ّعن ّميزان ّالمدفوعاتّوعنّ
إحصاءات ّالتم ّويل ّالحكومي ّوعن ّاإلحصاءات ّالنقديةّ
والماليةّّ.
ّ
وقد ّتم ّإعداد ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 2118تحتّ
رعايةّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّالقوميةّ
(ّ)ISWGNAوالتيّتتألفّمنّخمسّجهاتّهيّ:المكتبّ
اإلحصائي ّللمجتمعات ّاألوروبية ّ(يوروستات ّّ)Eurostat
وصندوق ّالنقد ّالدولي ّ(ّ )IMFومنظمة ّالتعاون ّالدوليّ
والتنميةّ(ّ)OECDوقطاعّاألممّالمتحدةّلإلحصاءّواللجنةّ
اإلقليمية ّلألمانة ّالعامة ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّوالبنكّ
الدوليّّ.
ّ
وقدّتمّنشرّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّ 2118بالمشاركةّ
بينّالجهاتّالخمسّ.وقدّتمّتقديمّنظامّالحساباتّالقوميةّ
لعام ّّ 2118ألغراض ّعملية ّإلى ّلجنة ّاإلحصاء ّالتابعةّ
لمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّفي ّشكل ّمجلدين ّمنفصلينّ ،حيثّ
يتألفّالمجلدّاألولّمنّّ17فصلّويتألفّالمجلدّالثانيّمنّ
ّ 12فصلّأخرىّوأربعةّمالحقّ.وقدّأُقرّالمجلدّاألولّمنّ
حيث ّالمبدأ ّمن ّقبل ّلجنة ّاإلحصاء ّالتابعة ّلمنظمة ّاألممّ
المتحدة ّفي ّجلستها ّالتاسعة ّوالثالثين ّالتي ّانعقدت ّفيّ
نيويورك ّمن ّّ 29ّ –ّ 26فبراير ّ(ّ 2118برجاء ّمراجعةّ
الملحوظتين ّّ 1و ّّ .)2وقد ّتم ّإجراء ّمراجعة ّمكثفة ّلهذاّ
المجلدّفيّأثناءّتطويرهّعقبّفترةّمراجعةّمطولةّانتهتّفيّ
ّ31أبريلّمنّعامّّ2118والتيّأوصتّبهاّلجنةّاإلحصاءّ
التابعة ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّللمجلس ّاالقتصاديّ
واالجتماعيّالتابعّلمنظمةّاألممّالمتحدةّبأنّيتمّإقرارّنظامّ
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الحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 2118بوصفه ّالمعيار ّالدوليّ
الجديد ّلتجميع ّإحصاءات ّالحسابات ّالقوميةّ .أما ّالمجلدّ
الثاني ّفقد ّأقرته ّلجنة ّاإلحصاء ّالتابعة ّلمنظمة ّاألممّ
المتحدةّفيّجلستهاّالتيّعقدتّفيّنيويوركّمنّّ27ّ–ّ24
فبراير ّمن ّعام ّّ 2119مع ّتوصية ّبحذف ّمصطلحيّ
"المجلد ّاألول" ّو ّ"المجلد ّالثاني" ّونشر ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّبأكملهّفيّمستندّواحدّ(برجاءّالملحوظةّّّ.)3
ّ
ويبدأ ّنظامّالحساباتّالقوميةّبمقدمةّومنظورّعامّثمّيقدمّ
القواعد ّالمحاسبية ّوالحسابات ّوالجداول ّوتكاملهاّ .وهذهّ
األمورّهيّموضوعاتّالفصولّّ 17ّ –ّ 1والمعروفةّسابقاّ
بمسمي ّالمجلد ّاألولّ .وأما ّالفصول ّّ 29ّ –ّ 18فتبينّ
مختلف ّجوانب ّالحسابات ّوتعطي ّتفاصيل ّعن ّعرضهاّ
وتصف ّبعض ّالتوسعات ّالممكنة ّلتحسين ّصالحيةّ
الحساباتّلعددّكبيرّمنّاألغراضّّ.
ّ
وسوف ّتتاح ّالطبعة ّالكاملة ّبصيغة ّإلكترونية ّعلى ّالموقعّ
اإللكتروني ّلقطاع ّاإلحصاء ّالتابع ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدةّ
معّالروابطّالمؤديةّإلىّهذاّالموقعّمنّالمواقعّاإللكترونيةّ
لمنظمات ّدولية ّأخرى ّأعضاء ّفي ّمجموعة ّالعمل ّبينّ
األماناتّحولّالحساباتّالقوميةّ(ّ.)ISWGNAكماّسيتمّ
نشرّالمجلدّالكاملّفيّنسخةّمطبوعةّبشكلّتقليديّ.
ّ
وقدّبذلتّالجهودّلتحسينّالنصّليكونّمقروء ّبشكلّأفضلّ
وجعلّاألمثلةّالرقميةّتسيرّعبرّالنصّبشكلّبحيثّيصبحّ
ّيسرّ .وسوف ّتتاح ّورقة ّعمل ّلألمثلة ّالرقميةّ
تتبعه ّأكثر ّا
بحيث ّيتسنى ّتحميلهاّ .وسوف ّتشمل ّالنسخة ّاإللكترونيةّ
علىّروابطّنشطةّتؤديّإلىّمواضعّأخرىّمنّالطبعةّوالىّ
روابطّخارجيةّ.وسوفّيتمّبمرورّالوقتّإضافةّروابطّحيةّ
لمستندات ّذات ّصلة ّوأمثلة ّرقمية ّوتحديثات ّحول ّبحوثّ
مستمرةّهامةّتتصلّبالموضوعاتّالرئيسيةّّ.
ّ

خصائص جديدة ودور نظام
ب-
الحسابات القومية

ويقوم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ ،2118استجابةّ
لتوجيهات ّاللجنةّ ،بإدخال ّمعالجات ّلجوانب ّاالقتصادياتّ
التيّأصبحتّأكثرّشهرةّفيّالسنواتّاألخيرةّوبيانّالنقاطّ
التيّتزايدّالتركيزّعلىّتناولهاّبالتحليلّ،وايضاحّالمعالجةّ
المحاسبيةّالوطنيةّلمجموعةّكبيرةّمنّالموضوعاتّ.
وتعتمد ّالخصائص ّالجديدة ّعلى ّالبحث ّوالخبرة ّالعمليةّ
وكلما ّأمكن ّعلى ّالمعايير ّالدولية ّألنشطة ّاألعمالّ
والمحاسبة ّالقانونيةّ .ولكن ّالتغييرات ّبين ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّلعام ّّ 1993ونظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ2118
أقل ّكثافة ّمن ّالتغييرات ّالتي ّأدخلت ّعلى ّنسخة ّّ.1993
وتقعّالخصائصّالجديدةّفيّخمسّمجموعاتّرئيسيةّهيّ:
األصول ّوالقطاع ّالمالي ّوالعولمة ّوالقضايا ّذات ّالصلةّ
والحكومة ّالعامة ّوالقطاعات ّالعامة ّوالقطاع ّالغير ّرسميّ.
وقد ّتم ّإيضاح ّالتغييرات ّالرئيسية ّفي ّكل ّمجموعة ّمنهاّ
أدناهّّ.

نظام الحسابات القومية

األصول
لقد ّتم ّإيضاح ّوتوسيع ّمدى ّالمعالجة ّالمحاسبية ّلألصولّ
ّالمنتجة ّغيرّ
التي ّكانت ّتسمي ّفيما ّسبق ّ"األصول ُ
الملموسة" ّوتسمي ّاآلن ّبشكل ّأكثر ّتوصيفا ّ"منتجاتّ
الملكيةّالفكرية"ّ.إنّالعديدّمنّهذهّاألصولّ،التيّغالباّماّ
تعتبرّسمةّمميزةّ"لالقتصادّالجديد"ّ،ترتبطّّبتأسيسّحقوقّ
الملكيةّعلىّالمعرفةّبشكلّأوّبآخرّ.
ّ
وقدّتمّتعديلّطرقّمعالجةّقواعدّالبياناتّواألصولّوالنسخّ
وتم ّإدخال ّمبدأ ّمعالجة ّاإلنفاق ّعلى ّالبحوث ّوالتطويرّ
بوصفهّتكوينّلرأسّالمالّ.
ّ
وقدّتمتّمراجعةّاألصولّبوجهّعامّلوضعّاإلطارّالخاصّ
بمناقشةّتلكّاألصولّ.وقدّأدت ّالمراجعةّإلىّعدةّتنقيحاتّ
ّالمنتجة ّوغير ّالمالية ّبحيثّ
في ّمعالجة ّاألصول ّغير ُ
تغطيّكلّمنّاألصولّالملموسةّ(كالمواردّالطبيعيةّمثالّ)ّ
واألصول ّغير ّالملموسة ّ(والتي ّتم ّتحديدها ّاآلن ّبوصفهاّ
العقود ّواإلجارات ّوالتراخيص ّالتي ّيمكن ّمعاملتها ّكأصولّ
فيّظروفّمعينة)ّ.
ّ
ّوقدّتمت ّإعادةّتصنيفّاإلنفاقاتّعلىّنظمّالتسليحّ،التيّ
تفي ّبالتعريف ّالعام ّلألصولّ ،بوصفها ّتكوين ّلرأس ّالمالّ
الثابتّ.
ّ
وقد ّتم ّإدخال ّالمفهوم ّالتحليلي ّلخدمات ّرأس ّالمالّ .ومنّ
الممكن ّتقديم ّالتفاصيل ّفي ّجدول ّملحق ّلمنتجي ّالسوقّ
بحيثّيشملّنظامّالحساباتّالقوميةّالتطوراتّالبحثيةّالتيّ
تمت ّفي ّالعقود ّاألخيرة ّفي ّمجاالت ّالنمو ّواإلنتاجيةّ
والمساعدة ّعلى ّتلبية ّاالحتياجات ّالتحليلية ّللعديد ّمنّ
المستخدمينّّ.
ّ

القطاع المالي

وقد ّتم ّتحديث ّالتوصيات ّالمتصلة ّبالقطاع ّالمالي ّبحيثّ
ّتغير ّفيّ
ا
تعكس ّالتطورات ّفي ّواحد ّمن ّأسرع ّالقطاعات
العديدّمنّاالقتصادياتّ.ويقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ
ّ2118علىّاألخصّمنظورّعامّأكثرّشموالّعنّالخدماتّ
الماليةّّ.
ّ
وقدّتمّتعديلّنظامّالحساباتّالقوميةّمنذّعدةّسنواتّليالءمّ
بعض ّالتطورات ّفي ّالمشتقات ّالمالية ّفي ّأثناء ّتسعيناتّ
القرنّالعشرينّ.وقدّاعتمدتّلجنةّاإلحصاءّالتابعةّلمنظمةّ
األمم ّالمتحدة ّفي ّاجتماعها ّفي ّمارس ّّ 1999التعديالتّ
التي ّطرأت ّعلى ّمعالجة ّالمشتقات ّالماليةّ .وقد ّكان ّأكثرّ
أهم ّتعديلين ّهما ّأن ّحد ّاألصول ّالمالية ّتمت ّتوسعتهّ
ليشملّعقودّالمشتقاتّالماليةّبصرفّالنظرّعماّإذاّكانتّ
عمليةّالمتاجرةّقدّتمتّفيّسوقّاألوراقّالماليةّأمّخارجهاّ
وأنّالتدفقاتّالمرتبطةّبعملياتّالمقايضةّعلىّسعرّالفائدةّ
واتفاقياتّالسعرّاآلجلّتمّتسجيلهاّبوصفهاّمعامالتّماليةّ
وليسّتدفقاتّفوائدّّ.
ّ
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باإلضافة ّإلى ّذلكّ ،تم ّإدخال ّبعض ّالتصنيفات ّالوظيفيةّ
الجديدةّ .وقد ّتم ّتعديل ّقياس ّخدمات ّالتأمين ّبخالفّ
التأمين ّعلى ّالحياة ّبغرض ّتقديم ّتقديرات ّأكثر ّمعقوليةّ
عقبّاألحداثّبالغةّالشدةّ(كالزالزلّمثالّ)ّوالتيّينجمّعنهاّ
مدفوعاتّتأمينّكبيرةّّ.
ّ
وقد ّتم ّإيضاح ّالتوجيهاتّحول ّمعالجة ّالقروض ّالمتعطلةّ
(غيرّالعاملة)ّّ.
ّ
وقد ّتم ّتنقيح ّطريقة ّاحتساب ّخدمات ّالوساطة ّالتي ّيتمّ
قياسها ّبشكل ّغير ّمباشرّ ،والمعروفة ّعلى ّنطاق ّواسعّ
بعبارةّخدماتّالوساطةّالماليةّالمحتسبةّبشكلّغيرّمباشرّ
(ّ ،)FISIMوذلك ّفي ّضوء ّالخبرة ّفي ّتطبيق ّتوصياتّ
نظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّّ.1993
ّ
إن ّأكثر ّالتعديالت ّتباينا ّفي ّالشأن ّالمالي ّيتصلّ
بالتوجيهاتّالجديدةّلتسجيلّمستحقاتّالمعاشاتّ.ويعترفّ
نظامّالحساباتّالقوميةّاآلنّبذممّخططّمعاشاتّالموظفينّ
بصرفّالنظرّعنّوجودّالتمويلّالالزمّلهاّمنّعدمهّ.وأماّ
عن ّالمعاشات ّالتي ّتوفرها ّالحكومةّ ،فلدى ّالبلدان ّبعضّ
المرونة ّفي ّالحيد ّعن ّهذه ّالقاعدة ّفي ّمجموعة ّالجداولّ
األساسيةّ.ولكنّالمجموعةّالكاملةّمنّالمعلوماتّالمطلوبةّ
للتحليل ّالشامل ّللمعاشات ّتتوافر ّفي ّجدول ّمعياري ّجديدّ
يبين ّالذمم ّوالتدفقات ّذات ّالصلة ّلجميع ّنظم ّالمعاشاتّ
الخاصة ّوالعمومية ّسواء ّكانت ّممولة ّأم ّغير ّممولة ّوبماّ
فيّذلكّالضمانّاالجتماعيّّ.
ّ

العولمة وقضايا ذات صلة

وقدّتمّإيضاحّوبيانّمعالجاتّاألسهمّوالتدفقاتّالتيّتتسمّ
بها ّالعولمة ّاالقتصاديةّ .وقد ّتم ّالتوسع ّفي ّمعالجةّ
التحويالت ّالنقدية ّمن ّحركة ّالمعاشات ّفي ّالخارج ّمعّ
تغطية ّللتدفقات ّاألقرب ّللواقع ّاالقتصاديّ .وقد ّتم ّتعميمّ
تطبيقّمبدأّالتغيرّفيّملكيةّالسلعّمماّنجمّعنهّتغيراتّفيّ
قيد ّالمتاجرة ّوالسلع ّالمرسلة ّللمعالجة ّسواء ّفي ّالخارج ّأوّ
داخل ّاالقتصاد ّالمحلي ّثم ّالمعادة ّإلى ّالمالكّ .وقد ّنقلتّ
هذهّالتغييراتّالتركيزّبعيداّعنّالحركاتّالماديةّللسلعّإلىّ
أثرها ّعلى ّاقتصاديات ّمالك ّالمنتجات ّوالقائم ّبعمليةّ
المعالجةّ.ونتيجةّلذلكّفهي ّمتوافقةّمعّالمعامالتّالماليةّ
الدولية ّالتي ّتزداد ّأهميتها ّفي ّاالقتصاد ّالمعولمّ .واعترافاّ
بالهياكل ّالمتغيرة ّلإلنتاج ّوالتمويل ّفي ّالعديد ّمنّ
االقتصادياتّ،يتمّاآلنّتقديمّالتوجيهاتّعنّتوقيتّوجوبّ
االعتراف ّبالكيانات ّذات ّاألعراض ّالخاصة ّكوحداتّ
مؤسسيةّ،وهيّالكياناتّالتيّتسميّأحياناّبالشركاتّالورقيةّ
أوّالشركاتّالوهميةّوالتيّمنّالممكنّأنّتؤسسهاّشركاتّ
أو ّحكومةّ ،كما ّيتم ّتقديم ّالتوجيهات ّعن ّكيفية ّتصنيفهاّ
وكيفيةّمعاملةّعملياتهاّ.
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نظام الحسابات القومية في
ج-
سياق النظم اإلحصائية األخرى

الحكومة العامة والقطاعات العامة
تمّإيضاحّوتنقيحّالعديدّمنّالمبادئّاستجابةّللتطوراتّفيّ
معاييرّالمحاسبةّالحكوميةّّ.
ّ
وقد ّتم ّإيضاح ّكيفية ّتحديد ّالقطاعين ّالحكومي ّوالعام ّمنّ
بينّالقطاعاتّاألخرىّمنّاالقتصادّّ.
ّ
وتم ّإيضاح ّمعالجات ّحصص ّاألرباح ّالكبرى ّالتي ّتدفعهاّ
الشركات ّالكبرى ّوحاالت ّضخ ّرؤوس ّاألموال ّفيّ
المشروعاتّالعامةّ.وقدّتمّإيجازّمبادئّمعالجةّالمشاركاتّ
بينّالقطاعينّالعامّوالخاصّوايضاحّمعالجةّإعادةّهيكلةّ
الكياناتّ .وقد ّتم ّإيضاح ّطرق ّتناول ّالمعامالت ّبينّ
الحكومة ّالعامة ّوشركات ّالقطاع ّالعام ّذات ّالصلة ّومعّ
وسائلّالتوريقّبغرضّتحسينّقيدّالبنودّالتيّمنّشأنهاّأنّ
تؤثرّبشكلّبالغّعلىّالدينّالحكوميّّ.
ّ
وقدّتمّإيضاحّمعالجةّالعديدّمن ّفئاتّضماناتّالقروضّ
وادخال ّمعالجة ّجديدة ّللضمانات ّالقياسية ّمثل ّضماناتّ
االئتمانّالتصديريّوضماناتّالقروضّالطالبيةّّ.
ّ
وهناك ّبعض ّالخصائص ّاألخرى ّالجديدة ّالتي ّيتعذرّ
تصنيفها ّفي ّمجموعات ّولكنها ّليست ّأقل ّأهميةّ .وال ّشكّ
في ّأن ّمن ّبينها ّإيضاح ّالوحدات ّالثانوية ّوالشركاتّ
القابضة ّوادخال ّمحاسبة ّخيارات ّأسهم ّالموظفين ّالتيّ
أصبحت ّواسعة ّاالستخدام ّفي ّبعض ّالبلدان ّفي ّأثناءّ
تسعيناتّالقرنّالعشرينّ.
ّ
وتساعدّهذهّالخصائصّالجديدةّعلىّالحفاظّعلىّمالئمةّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّفي ّوقت ّالتغير ّاالقتصاديّ
والمؤسسي ّالسريع ّوالتأسيس ّعلى ّإطاره ّالقائم ّالصلبّ.
وعليهّ ،فمن ّالممكن ّأن ّنري ّأن ّتقديم ّالتوجيهات ّحولّ
القواعد ّالمحاسبية ّوالحسابات ّوالجداول ّوتكاملها ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّلعامّّ 2118يتماشىّمعّالجهودّالمستمرةّ
لتطبيق ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 1993في ّجميعّ
البلدانّ .وفي ّهذا ّالصددّ ،فال ّزالت ّموجودة ّتلك ّالنقاطّ
األربعّالتيّوضعتّفيّمقدمةّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ
ّ 1993حولّشموليةّنظامّالحساباتّالقوميةّومدىّقابليتهّ
للتطبيقّ،وقدّتمّأيضاّتعزيزهاّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
لعامّّ.2118
ّ

القطاع غير الرسمي

يحوي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 2118على ّفصلّ
مخصص ّلمسألة ّقياس ّالنشاط ّالذي ّيمارس ّمن ّداخلّ
المنازل ّبصفة ّغير ّرسمية ّ(وهو ّما ّيطلق ّعليه ّتعبيرّ
القطاع ّالغير ّرسمي) ّوالنشاط ّالذي ّيفلت ّمن ّالقياسّ
اإلحصائي ّالرسمي ّ(والذي ّيطلق ّعليه ّمسمي ّاالقتصادّ
غيرّالمنظور)ّ.
ّ
ّ
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نظام الحسابات القومية يوفر التوجيهات للحسابات
عاما
الوطنية بشكل يكاد يكون ً
أتتّالمراحلّاألخيرةّللعملّعلىّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّ
وقت ّكانت ّتنتقل ّفيه ّاالقتصاديات ّالتي ّكانت ّتخططّ
مركزيا ّفي ّالسابق ّإلى ّاقتصاديات ّالسوق ّفي ّبداياتّ
منتصفّتسعيناتّالقرنّالعشرينّ.وقدّأكدتّالسنواتّالتيّ
انقضت ّمنذ ّذلك ّالحين ّقابلية ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
للتطبيق ّوقوته ّفي ّتلك ّاالقتصادياتّ .وقد ّتم ّتكييف ّنظامّ
الحسابات ّاألوروبية ّلعام ّّ 1995بشكل ّكبير ّمع ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 1993فيما ّيتصل ّبالتعريفاتّ
والقواعدّالمحاسبيةّوالتصنيفاتّ.وسوفّيغطيّتحديثهّالذيّ
يجري ّحاليا ّالتوصيات ّواإليضاحات ّالمتفق ّعليها ّعلىّ
المستوي ّالدولي ّلنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ .2118إنّ
معالجات ّسلع ّالمعالجة ّوتحويالت ّاألشخاص ّالعاملينّ
بالخارجّهيّأمورّذاتّصلةّخاصةّباالقتصادياتّالناميةّ
التيّتدلفّإلىّاالقتصادّالعالميّ.باإلضافةّإلىّذلكّ،فمنّ
المحتمل ّأن ّيكون ّللتوجيهات ّالجديدة ّحول ّالتعامل ّمعّ
المشاركات ّبين ّالقطاعين ّالعام ّوالخاص ّواستخدام ّالمواردّ
الطبيعية ّمن ّقبل ّالغير ّمقيمين ّتأثير ّكبير ّبالنسبة ّللعديدّ
منّالبلدانّّ.
ّ

نظام الحسابات القومية يعترف بالحاجة إلى المرونة

كانّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّ1993يشتملّعلىّمفهومّ
الحساباتّالتابعةّوهيّخطوةّكبيرةّفيّاتجاهّالمرونةّ.ومنّ
المتوقعّللحساباتّالتابعةّإنّواصلتّمسيرتهاّإلىّاألمامّأنّ
تستمر ّفي ّتوفير ّوسيلة ّمفيدة ّللعمل ّتجاه ّالحلول ّالتيّ
تعطي ّالمستوي ّالمالئم ّمن ّالثقة ّفي ّاإلجراءات ّالمتحديةّ
ومنها ّتلك ّالخاصة ّبقضايا ّالمحاسبة ّالبيئيةّ .لقد ّأصبحّ
استخدام ّالحسابات ّالتابعة ّكوسيلة ّلتوسيع ّمجال ّتوافقّ
الحسابات ّالقوميةّ ،ولكن ّدون ّالتأثير ّعلى ّقابلية ّاإلطارّ
المركزي ّالمستخدم ّلصنع ّالسياسة ّاالقتصادية ّللمقارنةّ،
وسيلة ّمقبولة ّلتطوير ّواختبار ّالمصادر ّوالطرق ّالجديدةّ
للبياناتّ .إضافة ّإلى ّذلكّ ،أدخل ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
لعام ّّ 2118بند ّالبنود ّوالجداول ّ"الملحقة"ّ .ويستخدمّ
مصطلح ّ"الملحقة" ّعندما ّيعترف ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
بأنّالبنودّقدّتكونّمحدودةّالمالئمةّفيّبعضّالبلدانّأوّ
أنّأحدّالجداولّوانّكانّذوّأهميةّتحليليةّالّيمكنّإعدادهّ
وفق ّنفس ّمعيار ّالدقة ّمثله ّمثل ّالمجموعة ّالرئيسية ّمنّ
الحساباتّّ.
ّ

نظام الحسابات القومية يعزز الدور المركزي
للحسابات الوطنية في اإلحصاءات

وقد ّتم ّالتوفيق ّبين ّمفاهيم ّوتصنيفات ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّلعام ّّ 2118والمعايير ّواألدلة ّاإلحصائية ّالدوليةّ
األخرى ّبل ّوأكثر ّمما ّحدث ّفي ّحالة ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّلعامّّ.1993واألجدرّبالذكرّهوّالتنسيقّعنّكثبّ
للعملياتّفيّأثناءّتحديثّنظامّالحساباتّالقوميةّوالمراجعةّ

نظام الحسابات القومية
الفورية ّلدليل ّميزان ّالمدفوعاتّ .وقد ّاستفاد ّالفصل ّالذيّ
يدورّحولّالسعرّواجراءاتّالحجمّمنّالعملّالذيّتمّأداؤهّ
منذّأنّتمّإصدارّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّ1993حولّ
برنامجّالمقارنةّالدوليّوحولّاألدلةّالدوليةّلمؤشراتّسعرّ
المستهلكّوالمنتجّ.وهناكّاتفاقّأكثرّقرباّمعّالمشورةّالتيّ
يتم ّإعطاؤها ّفي ّالق اررات ّالتي ّيتخذها ّالمؤتمر ّالدوليّ
إلحصائيي ّالعمالةّ .وهناك ّفصل ّمخصص ّلالعتبارّ
الخاص ّبدور ّالمؤسسات ّالغير ّهادفة ّللربح ّفي ّاالقتصادّ
اعتمادا ّعلى ّالعمل ّفي ّهذا ّالموضوع ّمنذ ّزمن ّنظامّ
الحساباتّالسنويةّلعامّّ.1993وبالنسبةّللحساباتّالبيئيةّ،
تم ّإعداد ّاألرضية ّللتوافق ّمع ّكتيب ّالمحاسبة ّالوطنيةّ:
المحاسبةّالبيئيةّ -االقتصاديةّالمتكاملةّ،المتوقعّأنّيصبحّ
معيار ّدولياّ .وعلى ّنفس ّالمنوالّ ،يتوافق ّنظام ّالحساباتّ
ا
السنوية ّلعام ّّ 2118مع ّنظم ّالتصنيفّ ،واألهم ّالمواصفةّ

الدولية ّللتصنيف ّالصناعي ّلجميع ّاألنشطة ّاالقتصاديةّ،
النسخةّّ4والتصنيفّالمركزيّللمنتجاتّالنسخةّّ.2

ّ

تطورات أخرى :جدول أعمال البحوث
تمّإصدارّأولّمجموعةّشاملةّمنّمعاييرّالمحاسبةّالوطنيةّ
في ّعام ّّ 1953مع ّتحديثات ّهامة ّفي ّّ 1968وّ1993
واآلن ّفي ّّ .2118ومن ّالواضح ّوعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
التطوراتّالتيّتطرأّعلىّالمحاسبةّالوطنيةّالّتظهرّإالّفيّ
خطوات ّكل ّّ 15إلى ّّ 21عامّ ،فإن ّتحديد ّالتحديثاتّ
المطلوبة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّهو ّعملية ّمستمرةّ
حتى ّوان ّحدثت ّإعادة ّكتابة ّكاملة ّالنطاق ّبشكل ّغيرّ
منتظمّ .وتعتمد ّالتحديثات ّعلى ّمزيج ّمن ّتطور ّالعملياتّ
االقتصاديةّ(مثلّأدواتّماليةّجديدة)ّوتطوراتّفيّالتقديرّ
اإلحصائيّوأساليبّالقياسّوالتحسيناتّفيّجمعّالبياناتّّ.
ّ
وقدّتمتّدراسةّبعضّالقضاياّالمثيرةّللنزاعّفيّأثناءّعمليةّ
تحديث ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وقامت ّالق اررات ّالتيّ
اتخذتّعلىّأفضلّالمعلوماتّواألساليبّالمتاحةّفيّذلكّ
الوقتّ .وفي ّبعض ّالحاالتّ ،بالرغم ّمن ّذلكّ ،كانتّ
البحوثّالّزالتّجاريةّلدىّتحديثّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ونتائجّالبحوثّالمستمرةّقدّيؤديّإلىّالحاجةّإلىّمراجعةّ
بعضا ّمن ّهذه ّالق اررات ّقبل ّالتحديث ّالالحق ّلنظامّ
التحديثاتّالوطنيةّّ.
ّ
وقد ّحددت ّمجموعة ّالعمل ّبين ّاألمانات ّحول ّالحساباتّ
القوميةّ(ّ)ISWGNAعدداّمنّالمواضعّللبحوثّالمستمرةّ.
وقد ّأوصت ّمجموعة ّالعمل ّبين ّاألمانات ّحول ّالحساباتّ
القومية ّ(ّ )ISWGNAبإدخال ّأن ّهذه ّالموضوعات ّضمنّ
جدول ّأعمال ّبحوث ّالحسابات ّالقوميةّ .وقد ّوردت ّفيّ
الملحقّّ 4قائمةّبالبنودّلدراستهاّكماّتمّتحديدهاّفيّختامّ
عمليةّالتحديثّّ.
ّ
وسوفّتكونّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّ
القومية ّ(ّ )ISWGNAمسئولة ّعن ّتطوير ّالبحوث ّحولّ
هذه ّالقضايا ّ(وأية ّقضايا ّأخرى ّمهمة ّقد ّتظهر) ّولكنهاّ
سوفّتعتمدّعلىّالمعاونةّمنّجانبّالجهاتّالمسئولةّعنّ
الحسابات ّالقومية ّفي ّجميع ّأنحاء ّالعالمّ .وبناء ّعلىّ
58

النتائجّ ،فقد ّتثبت ّفائدتها ّلدمج ّالنتائج ّالمحصلة ّمن ّهذهّ
البحوث ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 2118قبلّ
التحديثّالرئيسيّالتاليّّ.
ّ

د -اعتراف وتقدير

ّ
إن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 2118هو ّنتيجة ّلعمليةّ
لوحظت ّشفافيتها ّوالمشاركة ّالكبرى ّللمجتمع ّاإلحصائيّ
الدوليّ ،وكلتيهما ّتسنى ّحدوثهما ّعن ّطريق ّاالستخدامّ
المبتكرّلمشروعّموقعّإلكترونيّكأداةّاتصالّ.وقدّتضمنتّ
العمليةّستةّخطواتّّ
ّ
فيّالمرحلةّاألوليّمنّالعمليةّمنّخاللّتحديدّوالحصولّ
على ّاتفاق ّحول ّالمسائل ّالتي ّتلزم ّدراستها ّفي ّأثناءّ
التحديثّ(ّّ،)2114ّ–ّ2112
ّ
والبحثّفيّهذهّالمسائلّوتقديمّالعروضّللتعديلّعلىّنظامّ
الحساباتّالقوميةّلعامّّّ1993
ّ
ودراسة ّالمسائل ّمن ّقبل ّخبراء ّواالتفاق ّحول ّالتوصياتّ
االحت ارزيةّ(ّ)2116ّ–ّ2114
ّ
واجراءّالمشاوراتّمعّالبلدانّحولّالتوصياتّ(ّّ)2116
ّ
وتقديم ّمجموعة ّمن ّالتوصيات ّإلى ّاللجنة ّاإلحصائية ّفيّ
ّّ2117
ّ
وضم ّالتوصيات ّالمتفق ّعليها ّفي ّنص ّنظام ّالحساباتّّ
الوطنية ّلعام ّّ 2118العتماده ّمن ّقبل ّاللجنة ّاإلحصائيةّ
فيّمرحلتينّعاميّّ2118وّّّ.)2119ّ–ّ2117(ّ2119
ّ

مجموعة العمل بين األمانات حول الحسابات القومية
( )ISWGNAوالعاملين في المشروع

وقد ّانطوت ّالعملية ّعلى ّخمس ّمنظمات ّدولية ّتضمّ
مجموعة ّالعمل ّبين ّاألمانات ّحول ّالحسابات ّالقوميةّ
(ّ )ISWGNAومنظمات ّدولية ّواقليمية ّوغير ّحكوميةّ
أخرىّوالعاملينّفيّالمشروعّوالوكاالتّالمسئولةّعنّتجميعّ
اإلحصاءات ّالرسمية ّفي ّالعديد ّمن ّالبلدان ّومجموعاتّ
العمل ّومجموعات ّالخبراء ّاألخرى ّومجموعات ّالنقاشّ
اإللكتروني ّوالخبراء ّالمنفردين ّفي ّالمحاسبة ّالوطنيةّ
والمجاالت ّذات ّالصلة ّمن ّجميع ّأقاليم ّالعالمّ .وكما ّهوّ
متوقع ّمن ّمنتج ّلهذه ّالعملية ّالمعقدة ّوالمستدامةّ ،يعكسّ
نظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّ 2118العديدّمنّاإلسهاماتّ
المتنوعةّ.وقدّاستطاعتّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّ
الحسابات ّالقومية ّ(ّ )ISWGNAوقامت ّبالتنسيق ّللعمليةّ
بناء ّعلى ّطلب ّاللجنة ّاإلحصائية ّمثلما ّحدث ّفي ّحالةّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ .1993وقد ّكانت ّإسهاماتّ
أعضاء ّمجموعة ّالعمل ّبين ّاألمانات ّحول ّالحساباتّ
القومية ّ(ّ )ISWGNAنقدية ّوعينيةّ .فعلى ّمستوى ّاإلدارةّ
العلياّكانّالمندوبونّهمّ:
ّبييرّإيفرايرزّولورسّنورلوندّ(يوروستاتّّ)Eurostat
ّوكارول ّأس ّكارسون ّوروبرت ّإدواردز ّ(صندوق ّالنقدّ
الدوليّّ)IMF

نظام الحسابات القومية
وانريكو ّجيوفاني ّ(منظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ
ّّ)OECD
وويليام ّدي ّفرايز ّوبول ّتشونج ّ(قطاع ّاإلحصاء ّالتابعّ
لمنظمةّاألممّالمتحدة)ّّ
وشيداّبادييّ(البنكّالدولي)ّّ.
ّ
وكان ّالمحاسبون ّالوطنيون ّوالمهنيون ّاآلخرون ّمنّ
المنظماتّالمشاركةّفيّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّ
الحساباتّالقوميةّ(ّ)ISWGNAممنّأسهمواّبشكلّمنتظمّ
فيّالمهامّالخاصةّبالتنسيقّوالقيادةّالمستقلةّكالتاليّّ:
ّ
يوروستات ّ(ّ :)Eurostatجالو ّجيوي ّوكريستيان ّرافيتسّ
ودييترّجالتزلّوبرايانّنيوسنّ
ّ
صندوقّالنقدّالدوليّ(:ّ)IMFأدريانّبلويمّوكيمّزيتشانجّ
ّ
منظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّ(ّ ّ )OECDفرانسواّ
الكييّوتشارلزّأسبدنّ
ّ
قطاع ّاإلحصاء ّالتابع ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّأيفو ّهافنجاّ
وفييتّفوّوماجدولناّشيزمادياّوجوالبّسنجّوهيرمانّسميثّ
وآنيتّبيكرّ
ّ
اللجنةّاالقتصاديةّألوروباّالتابعةّلمنظمةّاألممّالمتحدةّليدياّ
براتانوفاّوتيهوميراّديموفاّ
ّ
البنكّالدوليّباربروّهيكسبيرجّ
ّ
موظفين ّأعضاء ّآخرون ّللمنظمات ّالمشاركة ّفي ّمجموعةّ
العمل ّبين ّاألمانات ّحول ّالحسابات ّالقومية ّ(ّ)ISWGNA
ممنّأسهمواّبشكلّكبيرّكانواّكالتاليّ:
ّ
ّيوروستات ّ(ّ :)Eurostatباولو ّباسيرينيّ ّ ،فرانسيسّ
ماهيربّوليجياّفرانكفوردّوجونّفيريندرّ
ّ
صندوقّالنقد ّالدوليّ(ّ ّ:)IMFإدجارّأيالسّوساجيّّديكّ
ليركّوبوربتّديبلسمانّوكيثّدبلنّورينيهّفيفييّوكورنيليسّ
كورتر ّوروبرت ّهيلث ّوجون ّجوسي ّولوسي ّالليبرتيّ
وألفريدو ّليون ّورالف ّكوزلز ّوراسل ّكروجر ّوجارسالفّ
كوسي ار ّوراندال ّميريس ّوخوسيه-كارلوس ّمورينو ّونيلّ
باترسونّوليزبيثّريفاسّوأرميداّسانّخوسيهّومانيكّشريسثاّ
وميكّسيلفرّ
ّ
منظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنميةّ(ّّ :)OECDنديمّأحمدّ
وويليامّكيفّوجان-بييرّدوبويّوأندريهّونوردينّوبولّشرايرّ
قطاع ّاإلحصاء ّالتابع ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدةّ ,:ّ ,أليساندراّ
ألفييريّويولياّأنتونوفاّورالفّبيكرّوفيتلّهايدستنّ
ّ
وقد ّعمل ّموظفو ّفرع ّاإلحصاء ّاالقتصادية ّالتابع ّلقطاعّ
اإلحصاءّالتابعّلمنظمةّاألممّالمتحدةّبرئاسةّأيفوّهافينجاّ
كسكرتارية ّللمنظمات ّاألعضاء ّفي ّمجموعة ّالعمل ّبينّ
األمانات ّحول ّالحسابات ّالقومية ّ(ّ .)ISWGNAوقد ّقامّ
قطاعّاإلحصاءّالتابعّلمنظمةّاألممّالمتحدةّبإنشاءّوصيانةّ
الموقع ّاإللكتروني ّللمشروع ّوهو ّما ّيوفر ّمعلومات ّأكثرّ
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عن ّاإلسهامات ّالتي ّوردت ّبإيجاز ّفي ّهذه ّاالفتتاحيةّ
ّاإللكترونيّ
ّالموقع
ّمطالعة
(برجاء
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/s
ّ.)narev1.aspوقدّقمّفريقّمنّمجموعةّإنشاءّالبياناتّ
التابع ّللبنك ّالدولي ّبرئاسة ّميشا ّبلكنداس ّبتقديم ّالدعمّ
اإلداري ّبما ّفي ّذلك ّما ّيتصل ّبصندوق ّأمناء ّالمانحينّ
المتعددين ّالذي ّتم ّإنشاؤه ّلمشروع ّتحديث ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.
ّ
وقد ّتضمن ّالمشروع ّالعالمين ّاآلتية ّأسماؤهمّ :كارول ّأسّ
كارسون ّوهو ّمدير ّالمشروع ّمن ّّ 2114حتى ّفبرايرّ
ّ ،2118وبول ّماكارثي ّوهو ّمدير ّالمشروع ّمنذ ّفبرايرّ
ّ ،2118وآن ّهاريسون ّوهي ّمحررّ .وكانت ّآن ّخبيرةّ
أصواتّفيّجميعّمراحلّالمشروعّواضطلعتّبمهمةّكبرىّ
وهيّمراجعةّنصّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّّّ.2118
ّ

مجموعة الخبراء االستشاريين

تم ّتكوين ّمجموعة ّالخبراء ّاالستشاريين ّ(ّ )AEGحولّ
الحسابات ّالقومية ّعام ّّ .2113وقد ّتكونت ّفي ّموقعهاّ
ّدور ّرئيسيا ّفي ّعملية ّالتحديث ّعن ّطريق ّدراسةّ
لتلعب ا
عروض ّالتعديل ّوالتعبير ّعن ّوجهة ّنظرهاّ .وقد ّعملّ
األعضاءّاآلتيةّأسماؤهمّفيّمجموعةّالخبراءّاالستشاريينّ
(ّ :)AEGهيدي ّأربوليدا ّمن ّالفيليبين ّوأول ّبيرنر ّ ّمنّ
الدنمرك ّومريم ّكوڤر ّخيمينيز ّمن ّكوستاريكا ّوميشيشاّ
جيتاهون ّمن ّإثيوبيا ّوعمر ّمحمد ّعلى ّهاكوز ّمن ّاألردنّ
وبيتر ّهاربر ّمن ّاستراليا ّوجان ّهيلر ّمن ّجمهورية ّالتشيكّ
وأندري ّكوساريف ّمن ّاالتحاد ّالروسي ّوأخيليش ّسيّ
كولوشريسثا ّمن ّالهند ّوروبن ّلينش ّمن ّالمملكة ّالمتحدةّ
لبريطانياّالعظميّوأيرلنداّالشماليةّوچاكّماجنييّمنّفرنساّ
وريموند ّمينك ّمن ّالبنك ّالمركزي ّاألوروبي ّوبرينت ّأرّ
مولتون ّمن ّالواليات ّالمتحدة ّاألمريكية ّوشيالم ّباالنيانديّ
منّماليزياّوبيترّبارياجّمنّتريندادّوتوباجوّوجونّبرنسلوّ
منّجنوبّأفريقياّوروبرتوّلويسّأولنتوّراموسّمنّالب ارزيلّ
وايريناّتفاريجونافسيوتيّمنّليتوانياّوبيترّفانّديّفينّمنّ
هولندا ّوكارين ّويليون ّمن ّكنداّ .وقد ّاجتمعت ّمجموعةّ
الخبراءّاالستشاريينّ(ّ)AEGستّمراتّفيّفبرايرّّ2114
في ّواشنطون ّواستضافها ّصندوق ّالنقد ّالدوليّ ،وفيّ
ديسمبر ّّ 2114في ّمدينة ّنيويورك ّواستضافها ّقطاعّ
اإلحصاء ّالتابع ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّوفي ّيوليو ّّ2115
في ّبانكوك ّواستضافها ّاللجنة ّاالقتصادية ّواالجتماعيةّ
التابعة ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّآلسيا ّوالهادي ّوفي ّيناير ّ–ّ
فبراير ّّ 2116في ّفرانكفورت ّواستضافها ّالبنك ّالمركزيّ
األوروبيّوفيّمارسّّ 2117فيّمدينةّني ّويوركّواستضافهاّ
قطاع ّاإلحصاء ّالتابع ّلمنظمة ّاألمم ّالمتحدة ّوفي ّنوفمبرّ
ّ 2118في ّواشنطن ّواستضافها ّالبنك ّالدوليّ .وفي ّجميعّ
االجتماعات ّوالمشاورات ّاإللكترونية ّأسهم ّالمحاسبونّ
الوطنيون ّلمجموعة ّالعمل ّبين ّاألمانات ّحول ّالحساباتّ
القوميةّ(ّ)ISWGNAبآرائهمّوعبرواّعنهاّ.وقدّعملّپولّ
ماركارثي ّكمقرر ّاجتماعات ّفي ّيوليو ّّ 2115وفبرايرّ
ّ2116ومارسّّ.2117وتمثلّاألوراقّالتيّأعدتّلدراستهاّ
قدر ّكبيراّ
من ّقبل ّمجموعة ّالخبراء ّاالستشاريين ّ( ّ )AEGا
من ّالبحوثّ .وسوف ّيستمر ّتوافرها ّعلى ّموقع ّالمشروعّ
سالف ّالذكرّ .وقد ّتضمن ّمؤلفوها ّاألشخاص ّالتاليةّ

نظام الحسابات القومية
أسماؤهمّ :نديم ّأحمد ّوأليساند ار ّألفييري ّوتشارلز ّأسبدينّ
ةأدرياتّبلويمّوستيوارتّبراونّوكارولّأسّكارسونّوويليامّ
كيف ّودبليو ّإروين ّديورت ّوروبرت ّديبلسمان ّوبرايانّ
دوناجوّورينيهّفييفيتّوراسلّفريمانّوجانّجاالندّوأنطونيوّ
جاليشيا-إيسكوتو ّوديف ّجوالند ّوكورنيليس ّجورتر ّوآنّ
هاريسون ّوأيفو ّهافينجا ّوتوني ّجونسون ّوجون ّجواسيّ
وبريتّكوفمانّوأندروّكاليتيّورالفّكوزلوّوفرانسواّالكييّ
وروبن ّلينش ّوكريستوف ّماير ّوريموند ّمينك ّوبرينت ّآرّ
مولتون ّوأندريه ّنوردون ّوباتريك ّأوهاجان ّونيل ّباترسونّ
وجون ّبتزر ّوجينز ّرينك ّوليزبيث ّريفاس ّوفيليب ّديّ
روجمونت ّوجون ّروسر ّ ّوكارلوس ّسانشيز ّمونوز ّوبولّ
شراير ّوريتشار ّشيبرد ّومانيك ّشريسثا ّوجوالب ّسينجّ
وهيرمان ّسميث ّوبيير ّوفيليب ّستوفر ّوهيديتوشي ّتاكيداّ
وفييتّفوّوجونّوالتونّوكريسّرايتّّ.

ّ

مجموعات خبراء أخرى

ّ
وقد ّقامت ّمجموعات ّخبراء ّالموضوعات ّوبعضّ
المجموعات ّالمخصصة ّوبعض ّالمجموعات ّاألخرى ّالتيّ
تشكلت ّخصيصا ّبغرض ّالسير ّقدما ّفي ّعملية ّالتحديثّ
بإجراءّمعظمّالبحوثّحولّالمسائلّالمطروحةّللبحثّوتمّ
تقديم ّعملية ّإعداد ّالعروض ّللتعديل ّإلى ّمجموعة ّالخبراءّ
االستشاريين ّ(ّ .)AEGوقد ّاشتملت ّهذه ّالمجموعات ّعلىّ
مجموعة ّكانبي ار ّّ 2حول ّقياس ّاألصول ّغير ّالمالية ّ(بيترّ
هاربر ّكرئيس ّوتشارلز ّأسبدن ّكأمين ّسر) ّوقوة ّعملّ
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّّ IMF-BEAحول ّخطط ّتقاعدّ
الموظفين ّ(أدريان ّبلويم ّوجون ّروسرّ ،رئيسا ّمشاركاّ،
وبرايانّدوناجوّأمينّسر)ّ،وقوةّعملّصندوقّالنقدّالدوليّ
ومنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّ(ّ)IMF-OECD
حول ّتوفيق ّحسابات ّالقطاع ّالعام ّ(لوسي ّالليبرتيّ ،رئيساّ
وجانّ–ّبييرّدوبويّ،أمينّسر)ّ،وقوةّعملّمنظمةّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنمية ّ(ّ )OECDحول ّالخدمات ّالماليةّ
(روث ّمايرّ ،رئيسا ّوفيليب ّستوفر ّوأندريه ّنوردنّ ،أمينيّ
سر) ّوقوة ّعمل ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ
(ّ)OECDحولّقياسّالتأمينّبخالفّالتأمينّعلىّالحياةّ
(فينيال ّميتالند-سميث ّثم ّفرانسوا ّالكييّ ،كرئيس ّجلسات)ّ
وقوة ّعمل ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّ(ّ)OECD
حول ّتقييم ّوقياس ّحقوق ّالملكية ّ(باتريك ّأوهاجان ّكرئيسّ
جلسات)ّ .ويدرج ّالملحق ّبهذه ّاالفتتاحية ّمؤلفو ّأوراقّ
المسائل ّالمطروحة ّللبحث ّوالتي ّأعدت ّلمعظم ّهذهّ
المجموعاتّالتيّقامتّبدراستهاّ.لجنةّصندوقّالنقدّلدوليّ
حول ّإحصاءات ّميزان ّالمدفوعات ّ(روبرت ّإدواردز ّرئيساّ
وجون ّجواسي ّومينك ّشريسثا ّوأندرو ّكيليتي ّأمناء ّسر)ّ
ودرست ّمجموعاتها ّالفرعية ّعددا ّمن ّالمسائل ّالتي ّكانّ
االهتمام ّبها ّشائعا ّفيما ّبين ّجامعي ّالحسابات ّالقوميةّ
وميزان ّالمدفوعاتّ .وقد ّأدرجت ّكذلك ّأسماء ّمؤلفي ّأوراقّ
المسائلّالمطروحةّللبحثّوالتيّتتصلّفيّمعظمهاّبنظامّ
الحسابات ّالقومية ّوذلك ّفي ّالملحقّ .وقد ّقام ّعدد ّمنّ
المجموعات ّاألخرى ّبدراسة ّالموضوعات ّالمتصلة ّبنظامّ
الحساباتّالقوميةّكجزءّمنّجدولّأعمالهمّاألكبرّ.ويشملّ
هؤالءّالبنكّالمركزيّاألوروبيّ/وقوةّعملّيوروستاتّحولّ
القياس ّاإلحصائي ّلألصول ّوالخصوم ّالخاصة ّبنظمّ
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المعاشات ّفي ّالحكومة ّالعامة ّ(إدواردو ّباريدو ّوريموندّ
مينكّ ،رئيسين ّمشتركين ّوجون ّفريرندرّ ،أمين ّسر)ّ
ومجموعة ّمن ّالخبراء ّالوطنيين ّمن ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنميةّحولّالعلومّوالتقنيةّ(فريدّجولتّ،رئيساّ
وأليساند ار ّكوليشياّ ،أمين ّسر) ّومجموعة ّباريس ّحولّ
العمالة ّوالتعويضات ّ(دينيس ّواردّ ،رئيس ّجلسات)ّ
ومجموعة ّدلهي ّحول ّإحصائيات ّالقطاع ّالغير ّرسميّ
(برونابّسينّ،رئيسا)ّومجموعةّخبراءّاألممّالمتحدةّحولّ
التصنيفاتّالدوليةّ(أيفوّهافينجاّ،رئيساّورالفّبيكرّ،أمينّ
سر) ّوالمجموعة ّالفرعية ّالتقنية ّلألمم ّالمتحدة ّحول ّحركةّ
األفراد ّ– ّاألسلوب ّ(ّ 4أيفو ّهافينجاّ ،رئيسا ّوأليساندراّ
ألفييريّ،أمينّسر)ّ.وقدّعملتّاستشاراتّأخرىّكذلكّعلىّ
تقديم ّالرؤى ّللعمليةّ .وتشمل ّاجتماعات ّمجموعات ّعملّ
الحسابات ّالقومية ّلكل ّمن ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية ّويوروستات ّواجتماعات ّوورش ّعمل ّالحساباتّ
القومية ّلعدة ّلجان ّإقليمية ّتابعة ّلألمم ّالمتحدة ّواالتحادّ
الدوليّلبحوثّالدخلّوالثروةّّ.
ّ

إسهامات الدول

وقد ّأسهمت ّالوكاالت ّالمسئولة ّعن ّتجميع ّاإلحصائياتّ
الرسميةّبعدةّطرقّمتميزةّ.وفيّأولهاّاشتركّ ّرؤساءّمكاتبّ
اإلحصاء ّمن ّخالل ّالمشاركة ّفي ّاللجنة ّاإلحصائية ّفيّ
االتفاق ّعلى ّحوكمة ّالعملية ّثم ّوضع ّقائمة ّبالمسائلّ
المطروحةّللدراسةّفيّعمليةّالتحديثّ.وثانياّ،قامتّالدولّ،
بدرجة ّغير ّمسبوقةّ ،بتقديم ّتعليقات ّعلى ّالتوصياتّ
االحت ارزية ّللتعديلّ .وبعد ّكل ّاجتماع ّكانت ّتوصياتّ
مجموعة ّالخبراء ّاالستشاريين ّ(ّ )AEGترسل ّإلى ّمكاتبّ
اإلحصاءّالوطنيةّوالبنوكّالمركزيةّالمعنيةّمعّدعوةّللتعليقّ
عليهاّ.وقدّأدلتّّ 61ّ –ّ 41دولةّبدلوهاّبعدّكلّجولةّمنّ
التوصياتّ .وتم ّتلقي ّتعليقات ّمما ّيقرب ّمن ّّ 111دولةّ
إجماالّّ.وجميعّهذهّالتعليقاتّ،التيّتمّعرضهاّعلىّالم ّوقعّ
ّمصدر ّجيدا ّللمعلومات ّحولّ
ا
اإللكتروني ّللمشروعّ ،تقدم
السبب ّفي ّأن ّالدول ّقد ّساندت ّالتوصيات ّأوّ ،في ّبعضّ
الحاالتّ ،السبب ّفي ّأنها ّلم ّتفعلّ ،ووجهات ّنظرها ّحولّ
تنفيذ ّهذه ّالتوصيات ّواألفكار ّحول ّنوع ّنظام ّالحساباتّ
الوظنيةّالذيّخضعّللتحديثّ.ثالثاّ،قدمتّالدولّالتعليقاتّ
على ّمسودات ّالفصولّ .وقامت ّحوالي ّّ 71دولة ّبالتعليقّ
علىّالمسودةّالنهائيةّمنّالمجلدّاألولّخاللّأبريلّومايوّ
ّ 2118وعلى ّالمجلد ّالثاني ّفي ّيناير ّوفبراير ّمن ّعامّ
ّ .2119رابعاّ ،قدم ّعدد ّمن ّمسئولي ّمكاتب ّاإلحصاءّ
إسهامات ّعينية ّمثل ّوقت ّأعضاء ّمجموعة ّالخبراءّ
االستشاريين ّفي ّاالجتماعات ّ(ووقت ّأعضاء ّمجموعةّ
الخبراءّاالستشاريينّمنّالبلدانّالناميةّومصاريفّالسفر)ّ.
وأخيراّ ،ساندت ّمجموعة ّمن ّمكاتب ّاإلحصاء ّالوطنيةّ
والبنوك ّالمركزية ّالمشروع ّعن ّطريق ّإسهامات ّماليةّ.
وكانت ّهذه ّاإلسهامات ّمن ّإحصاءات ّالسويد ّوالمكتبّ
االسترالي ّلإلحصاء ّواحصاءات ّكندا ّوالبنك ّالمركزيّ
القبرصي ّوالبنك ّالمركزي ّالكازاخستاني ّواحصاءات ّهولنداّ
والمكتبّالوطنيّلإلحصاءّبالمملكةّالمتحدةّومكتبّالتحليلّ
االقتصاديّللوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّ.
ّ
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الترجمة العربية لنظام الحسابات القومية 8002
بادرت ّدولة ّالكويت ّفي ّاجتماع ّاللجنة ّاالحصائية ّلللجنةّ
االقتصادية ّواالجتماعية ّلغربي ّآسيا ّسنة ّّ 2111بااللتزامّ
بترجمة ّاولية ّلوثيقة ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ 2118منّ
اللغة ّاإلنجليزية ّإلى ّاللغة ّالعربيةّ ،مساهمة ّمنها ّفيّ
المسئوليةّتجاهّتعزيزّالعملّاإلحصائيّمنّمنطلقّالتعاونّ
والشراكة ّالدولية ّوذلك ّتحت ّاشراف ّاشراف ّدّ .عبداهللّ
السهرّ ،مدير ّاإلدارة ّالمركزية ّلإلحصاء ّّواألستاذة ّمنىّ
خلفّالدعاسّ– ّالوكيلّالمساعدّلقطاعّالعملّاإلحصائيّ
َ
وفريقّعملهاّ.
ّّ
تم ّتقديم ّالمسودة ّاألولية ّللوثيقة ّإلى ّادارة ّاالحصاء ّفيّ
اللجنة ّاالقتصادية ّواالجتماعية ّلغربي ّآسيا(االسكوا) ّحيثّ
تم ّاطالع ّمكاتب ّاالحصاء ّالوطنية ّعلى ّالنسخة ّاالوليةّ،
منّخاللّتنظيمّاجتماعّلخبراءّالحساباتّالقوميةّفيّالدولّ
فيّاكتوبرّّ 2111لمناقشةّكيفيةّالمتابعةّ.أقرّممثلوّالدولّ
ان ّالوثيقة ّبحاجة ّلمراجعة ّمن ّقبل ّاألمم ّالمتحدة ّبحسبّ
االصولّالمتبعةّّ.
ّ
ولكن ّمراجعة ّالوثيقة ّكاملة ّكانت ّمهمة ّصعبة ّعلى ّقسمّ
الترجمةّالعربيةّفيّإدارةّاألممّالمتحدةّللشؤونّاالقتصاديةّ.
ّ
ساهم ّالجهاز ّالمركزي ّلالحصاء ّالفلسطيني ّبشكل ّتطوعيّ
بمراجعةّخمسةّفصولّ.
ّ
ّقام ّ ّالفريق ّالمؤلف ّمن ّوفاء ّابو ّالحسنّ ،ماجد ّسكينيّ،
وعمرّهاكوزّالمستشارّاالقليمي ّللحساباتّالقوميةّ،فتحيةّ
عبدّالفاضلّووسيمّحمودّونضالّنون تحتّاشرافّمديرّ
الشعبةّجوراجّريتشانّ،بمراجعةّستةّفصولّوتنقيحّالمسردّ،
والمالحق ّورصدت ّمبلغا" ّمن ّميزانية ّالشعبة ّلمراجعةّ
ترجمت ّعشرة ّفصول ّواالجتماعية ّان ّيراجع ّقسم ّالترجمةّ
العربيةّفي ّإدارةّاألممّالمتحدةّللشؤونّاالقتصادية ّّترجمةّ
الفصول ّ ّالمتبقية ّو ّتدقيق ّكل ّالوثيقة ّوينشر ّالنسخةّ
النهائيةّ.
ّ
كانّالّبدّمنّكلّهذهّالجهودّالصدار ّنسخةّعربيةّلنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ 2118تكونّمرجعا"ّهاما"ّالطالعّذويّ
الشأن ّمن ّكافة ّالبالد ّالعربية ّعلى ّهذا ّالنظام ّبلغتهم ّاألمّ
وبالتوقيت ّالمناسب ّمما ّيسهم ّفي ّنشر ّأوسع ّللمفاهيمّ
وتطبيقّالمنهجياتّالمتطورةّوفقّتلكّالوثيقةّ.
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 -2تمـ ــتّاإلشـ ــارةّإليـ ــهّفـ ــيّجلسـ ــةّاللجنـ ــةّاإلحصـ ــائيةّالتابعـ ــةّ
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ّ
المراجعّ
لجن ـ ــةّالمجتمع ـ ــاتّاألوروبي ـ ــةّوص ـ ــندوقّالنق ـ ــدّال ـ ــدوليّومنظم ـ ــةّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنميةّومنظمةّاألممّالمتحدةّوالبنكّالدوليّ،
نظــامّالحســاباتّالقوميــةّّ.1993بروكســل/لوكســمبورجّوواشــنطنّ
ديّس ــيّوب ــاريسّونيوي ــوركّوّ.1993مطبوع ــاتّمنظم ــةّاألم ــمّ
المتحدةّ،المبيعاتّرقمّهـّّXVII.24ّ94
لجنــةّالمجتمعــاتّاألوروبيــةّ،نظــامّالحســاباتّاألوروبيــةّّ،1995
لوكسمبورجّّ1999
ص ـ ـ ــندوقّالنق ـ ـ ــدّال ـ ـ ــدوليّ،ميـ ـ ـ ـزانّالم ـ ـ ــدفوعاتّودلي ـ ـ ــلّالموق ـ ـ ــفّ
االستثماريّالدوليّ،اإلصدارّالسادسّ،واشنطنّديّسيّ2119ّ،
لجن ـ ــةّالمجتمع ـ ــاتّاألوروبي ـ ــةّوص ـ ــندوقّالنق ـ ــدّال ـ ــدوليّ ّومنظم ـ ــةّ
التع ـ ــاونّاالقتص ـ ــاديّوالتنمي ـ ــةّومنظم ـ ــةّاألم ـ ــمّالمتح ـ ــدةّوالبن ـ ــكّ
الــدوليينّكتيــبّالمحاســبةّالوطنيــةّ:المحاســبةّالبيئيــةّواالقتصــاديةّ
المتكاملةّّ2113
لوكسمبورجّوواشنطنّديّسيّوباريسّونيويوركّّ2113
منظم ــةّاألم ــمّالمتح ــدةّ:المواص ــفةّالدولي ــةّللتص ــنيفّالص ــناعيّ
لجمي ـ ــعّاألنش ـ ــطةّاالقتص ـ ــاديةّ،المراجع ـ ــةّّ.4نيوي ـ ــوركّّ.2118
مطبوعاتّاألممّالمتحدةّ،المبيعاتّرقمّّّ،E.08.XVII.25
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ملحق :مؤلفو أوراق القضايا التي أعدت لقوات المهام والمجموعات واللجان التي تدرس مسائل
تحديث نظام الحسابات القومية

مجموعة كانبي ار  8حول قياس األصول غير المالية
نـ ــديمّأحمـ ــدّوتشـ ــالزّجـ ــونّرّ.بالـ ــدوينّوديزمونـ ــدّبيكسـ ــتيدّ
ودي ــركّف ــانّبي ــرجنّول ــورينّبين ــزّوآريي ــلّك ــورمبرجّوك ــارولّ
كــورادوّومـريمّكــوفرّخيمينيــزّومــارتنّدانيلــزّوّدبليــوّإرويــنّ
دي ـ ــورتّوايم ـ ــاّإدورث ـ ــيّوب ـ ــاربراّفرومين ـ ــيّوج ـ ــايّجيالتل ـ ــيّ
ودويمني ــكّجولي ــكّوم ــاركّديّهـ ــانّومايك ــلّه ــاربرّوبيتـ ــرّ
هــاربرّوآنّهاريســونّوأيفــوّهاينجــاّوريتشــاردّهيمــنجّوبيتــرّ
هي ــلّوتش ــارلزّه ــولتنّوني ــنجّه ــونجّوفيت ــلّهايدس ــتنّوت ــونيّ
جونس ــونّوأن ــدرياسّك ــويبرزّوفرانسـ ـواّل ــوكييّوروب ــنّلي ــنشّ
وكريسـ ــتوفّمـ ــايرّوبـ ــابلوّمانـ ــدلرّوايـ ــنّمـ ــاكفيّوفرانسيسـ ــوّ
مـ ــوريسّوبرنـ ــتّمولتـ ــونّوكـ ــارولّمـ ــويالنّوكـ ــارلّأوبسـ ــتّ
وس ــوماييّأوكوب ــوّودي ــنّباره ــامّوس ــوليّبيل ــيجّوج ــونّبت ــزرّ
ومارش ــالّرينس ــدروفّوك ــارولّروبن ــزّوأنطـ ـوانّروزّوب ــولّ
روم ـ ــانيسّوس ـ ــالمّوأدواّشمالفاس ـ ــرّوب ـ ــولّس ـ ــكرايرّوداني ـ ــالّ
سيش ــلّويوس ــفّص ــديقيّوزو ازن ــاّس ــتاراّولي ــوّسفكوس ــكاسّ
وليوكّطومسونّوجيفّتيندالّوأندريهّفانوليّوبيترّفانّديّ
فينّوجونّفيرندرّوفييتّفوّّ.
لجنةةةةةة صةةةةةندوق النقةةةةةد الةةةةةدولي عةةةةةن إحصةةةةةاءات ميةةةةةزان
المدفوعات
سـ ـ ـ ــتيوارتّب ـ ـ ـ ـراونّوروبـ ـ ـ ــرتّديبلسـ ـ ـ ــمانّوروبـ ـ ـ ــرتّإدواردزّ
وأنطونيـ ــوّجاليشـ ــيا-إسـ ــكوتوّورينـ ــيّفيفييـ ــتّوجـ ــانّجاالنـ ــدّ
وروب ــرتّهيل ــثّوج ــونّجويسـ ــيّوآن ــدروّكيليت ــيّوكـ ــارلوسّ
سانشيزّمونوزّونيلّباترسونّوجينزّرينكـيّوريتشـاردّشـيبردّ
الّوهيتوشيّتاكيداّوكريسّرايتّّ.
ّ
ومانيكّشرسثاّوبييرّسو
قةةوة العمةةل الخاصةةة بصةةندوق النقةةد الةةدولي ّ IMF-BEA
حول نظم تقاعد أصحاب العمل
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بــوبّيرجمــانّوأولّبيرنــرّودييتــرّجالتــزلّوبيتــرّهــاربرّوآنّ
هاريس ــونّوت ــونيّجونس ــونّو ارن ــيشّك ــولليّوفرانسـ ـواّالكي ــيّ
وج ــاكّم ــاجنييزّوتوني ــاّم ــاننجّورايمون ــدّمين ــكّوتولس ــيّرامّ
ومارشالّرينسدروفّوانجبيرّرويمانزّوبيترّفـانّديّفـينّوّ
جيّأسّفينكاسورلوّ.
قةةةةوة عمةةةةل صةةةةندوق النقةةةةد الةةةةدولي – منظمةةةةة التعةةةةاون
االقتصادي والتنمية حول توفيق حسابات القطاع العام
ب ـ ــروسّبيك ـ ــرّوم ـ ــاثيوّبوه ـ ــونّوس ـ ــورينّبرودرس ـ ــنّوب ـ ــاولوّ
بـورجيسّوايــنّكـاروثرزّوجســيلّكسـونكاّوســاجيّديـكّليــركّ
وتــيمّدوبــسّوجــان-بيي ـرّدوبــويّوكيــثّدبلــنّوجيــفّجوالنــدّ
وبيت ــيّجروب ــرّوأيف ــوّهافينج ــاّوكريس ــتوفرّهي ــديّوريتش ــاردّ
هيم ــنجّوج اره ــامّجينكس ــونّوبري ــتّكوفم ــانّوروب ــرتّك ــايزّ
وفرانسـ ـواّليكي ــيّواي ــنّم ــاكنتوشّواين ــاّب ــافيوالّوج ــونّبت ــزرّ
وتولس ـ ــيّرامّوب ـ ــروكسّروبنس ـ ــونّوفيلي ـ ــبّديّروجمون ـ ــتّ
وفيرنيــكّروّوأندريــهّشـوالرّوريتشــاردّشــيبردّوبــولّســوتكليفّ
وكينّفارنرّوكروتّفاسّوجراهامّواتكنزّّ.
قةةةةوة عمةةةةلّمنظمةةةةة التعةةةةاون االقتصةةةةادي والتنميةةةةة حةةةةول
الخدمات المالية
دينســيّفكســلرّوآنّهارســيونّوأنــدرزّنــوردونّوبــولّش ـرايرّ
وفيليبّستوفرّوجونّتورنبولّوجونّوالتونّّ.
قوة عملّمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةة حةول قيةاس
التأمين بخالف التأمين على الحياة
روبرتّدبلسمانّوفينيالّميتالنـدّسـميثّوفرانسـواّالكيـيّوآنّ
هاريسونّوانجبرّرومانزّوجابّآتشّفرنيّوجونّوالتونّ.
ّ
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List of abbreviations and acronyms
ABO Accrued benefit obligation
ADB Asian Development Bank
AEG Advisory Expert Group on National Accounts
AMNE Activities of Multinational Enterprises
BD OECD Benchmark Definition on Foreign Direct
Investment
BIS Bank for International Settlements
BOOT Build, own, operate, transfer
BOP Balance of payments
BPM Balance of Payments and International Investment
Position Manual
CIF Cost, insurance and freight
CISSTAT Interstate Statistical Committee of the
Commonwealth of Independent States
COFOG Classification of the Functions of Government
COICOP Classification of Individual Consumption by
Purpose
COLI Cost of living index
COPNI Classification of the Purposes of Non-profit
Institutions Serving Households
COPP Classification of Outlays of Producers by
Purpose
CPC Central Product Classification
CPD Country-product-dummy (method)
CPI Consumer price index
CPL Comparative price level
DBMS Database management system
ED Exposure draft
EDG Electronic Discussion Group
EEZ Exclusive economic zone
EKS Eltetö-Köves-Szulc (method)
ESO Employee stock option
FATS Foreign AffiliaTe Statistics
FDI Foreign direct investment
FDIR Framework for Direct Investment Relationships
FISIM Financial intermediation services indirectly
measured
FOB Free on board
FP Fisher price index
FPI For-profit institution
FQ Fisher volume index
FRA Forward rate agreement
GDI Gross domestic income
GDP Gross domestic product
GFS Government finance statistics
GFSM Government Finance Statistics Manual
GK Geary Khamis (method)
GNI Gross national income
GVATI Gross value added of the tourism industry
HS Harmonized commodity description and coding
System
IASB International accounting standards board
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قائمة االختصارات
التزامّالفائدةّالمستحقة
بنكّالتنميةّاآلسيوي
اللجنةّاالستشاريةّللخبراءّحولّالحساباتّالقومية
أنشطةّالشركاتّمتعددةّالجنسيات
التعريفّالمعياريّلالستثمارّاألجنبيّالمباشر
بنكّالتسوياتّالدولية
نظامّالبناءّوالتملكّوالتشغيلّونقلّالملكية
ميزانّالمدفوعات
دليلّميزانّالمدفوعاتّوالمركزّاالستثماريّالدولي
التكلفةّوالتأمينّوالشحن
اللجنةّاإلحصائيةّالقوميةّلكمنويلثّالجمهورياتّالمستقلة
تصنيفّوظائفّالحكومة
تصنيفّاالستهالكّالفرديّحسبّالغرض
مؤشرّتكلفةّالمعيشة
تصنيفّأغراضّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللربحّلخدمةّاألسر
تصنيفّمصروفاتّالمنتجينّحسبّالغرض
التصنيفّالمركزيّللمنتجات
)نموذجّالمنتجّالصوريّلدولةّ(طريقة
المؤشرّالسعريّلالستهالك
مستويّالسعرّالنسبي
نظامّإدارةّقواعدّالبيانات
مسودةّالتعرض
مجموعةّالنقاشّاإللكتروني
)سزولكّ(طريقة-كوفيس-إلتيتو
خياراتّالموظفينّللتملكّاألسهم
إحصاءاتّالمؤسساتّاألجنبيةّالتابعة
االستثمارّاألجنبيّالمباشر
إطارّعالقاتّاالستثمارّالمباشر
ّخدماتّالوساطةّالماليةّالتيّتقاسّبطريقّغيرّمباشر
التسليمّظهرّالسفينة
مؤشرّفيشرّالسعري
مؤسسةّغيرّهادفةّللربح
مؤشرّفيشرّالوزني
اتفاقيةّالسعرّاآلجل
إجماليّالدخلّالمحلي
إجماليّالناتجّالمحلي
إحصاءاتّالتمويلّالحكومي
دليلّإحصاءاتّالتمويلّالحكومي
)جيريّخميسّ(طريقة
إجماليّالدخلّالقومي
إجماليّالقيمةّالمضافةّلمجالّالسياحة
نظامّالتوصيفّاألفقيّللسلعّوترميزها
مجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدولية

ّ
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IC Insurance corporation
ICLS International Conference of Labour Statisticians
ICNPO International Classification of Non-Profit
Organizations
ICP International Comparison Program
ICPF Insurance corporations and pension funds
ICSE Resolution concerning the International
Classification of Status in Employment
ICT Information, communication and
telecommunications
IFRS International Financial Reporting Standards
IIP International investment position
ILO International Labour Organization
IMF International Monetary Fund
IMTS International Merchandise Trade Statistics:
Concepts and Definitions
IPSASB International Public Sector Accounting
Standards Board
ISIC International Standard Industrial Classification of
All Economic Activities
ISWGNA Inter-Secretariat Working Group on National
Accounts
ITC Invitation to comment
KAU Kind-of-activity unit
KLEMS Capital-labour-energy-materials-service inputs
LP Laspeyres price index
LQ Laspeyres volume index
MFP Multifactor productivity
MFSM Monetary and Financial Statistics Manual
MMF Money market fund
MNE Multinational enterprise
MPI Import price index
MSITS Manual on Statistics of International Trade in
Services
n.e.c. Not elsewhere classified
NDP Net domestic product
n.i.e. not included elsewhere
NIF Note issuance facility
NNDI Net national disposable income
NNI Net national income
NOE Non-Observed Economy
NPI Non-profit institution
NPISH Non-profit institution serving households
NPV Net present value
OECD Organisation for Economic Cooperation and
Development
OEEC Organisation for European Economic
Cooperation
PAYE Pay-as-you-earn
PBO Projected benefit obligation
PF Pension fund
PFI Private finance initiative
PIM Perpetual inventory method
PIM Perpetual inventory model
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شركاتّالتأمين
المؤتمرّالدوليّإلحصاءاتّالعمالة
التصنيفّالدوليّللمنظماتّالغيرّهادفةّللربح
برنامجّالمقارناتّالدولية
شركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشات
القرارّالخاصّبالتصنيفّالدوليّلوضعّالتوظيف
المعلوماتّواالتصالّواالتصاالتّالهاتفية
المعاييرّالدوليةّإلعدادّالتقاريرّالمالية
المركزّاالستثماريّالدولي
منظمةّالعملّالدولية
صندوقّالنقدّالدولي
اإلحصاءاتّالتجاريةّالدوليةّللبضائع
المجلسّالدوليّلمعاييرّمحاسبةّالقطاعّالعام
التصنيفّالصناعيّالقياسيّالدوليّلجميعّاألنشطةّاالقتصادية
مجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّالقومية
دعوةّللتعليق
وحدةّنوعّالنشاط
مدخالتّالخدماتّمنّالعمالةّوالطاقةّوالمواد
مؤشرّالسبيرسّالسعري
مؤشرّالسبيرسّالوزني
اإلنتاجيةّمتعددةّالعوامل
دليلّاإلحصاءاتّالنقديةّوالمالية
صندوقّسوقّالمال
الشركاتّمتعددةّالجنسيات
المؤشرّالسعريّللواردات
الدليلّاإلحصائيّلخدماتّالتجارةّالدولية
غيرّمصنفّفيّموضعّآخر
صافيّالناتجّالمحلي
غيرّمدرجّفيّموضعّآخر
جهةّإصدارّالعملة
صافيّالدخلّالقوميّالقابلّللصرف
صافيّالدخلّالقومي
اقتصادّالّيخضعّللمالحظة
مؤسسةّغيرّهادفةّللربح
مؤسسةّغيرّهادفةّللربحّفيّخدمةّاألسر
صافيّالقيمةّالجارية
منظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنمية
ّالمنظمةّاألوروبيةّللتعاونّاالقتصاديّوالتنمية
الموازنةّالسنوية
االلتزامّالمتوقعّللفوائد
صندوقّالمعاشات
مبادرةّالتمويلّالخاص
طريقةّالجردّالمستمر
نموذجّالجردّالمستمر
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PP Paasche price index
PPI Producer price index
PPP Public/private partnership
PPP Purchasing power parity
PQ Paasche volume index
R&D Research and development
SAM Social accounting matrix
SDR Special drawing right
SEEA System of Environmental and Economic
Accounts
SHA System of Health Accounts
SITC Standard Industrial Trade Classification
SNA System of National Accounts
SPD Structured product description
SPE Special purpose entity
TDGDP Tourism direct gross domestic product
TDGVA Tourism direct gross value added
TFP Total factor productivity
TP Törnqvist price index
TQ Törnqvist volume index
TSA Tourism satellite account
UJV Unincorporated joint venture
UNECE United Nations Economic Commission for
Europe
UNESCAP United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific
WHO World Health Organization
XMPI Export and import price indices
XPI Export price index

مؤشرّباشّالسعري
المؤشرّسعرّالمنتج
المشاركةّبينّالقطاعينّالعامّوالخاص
تعادلّالقوةّالشرائية
مؤشرّباشّالوزني
البحوثّوالتطوير
مصفوفةّالمحاسبةّاالجتماعية
حقّالسحبّالخاص
نظامّالحساباتّالبيئيةّواالقتصادية
نظامّالحساباتّالصحية
التصنيفّالتجاريّالصناعيّالقياسي
نظامّالحساباتّالقومية
وصفّمنظمّللمنتجات
كيانّذوّأغراضّخاصة
إجماليّالناتجّالمحليّمنّالسياحة
إجماليّالقيمةّالمضافةّللسياحة
عاملّاإلنتاجيةّاإلجمالي
ّمؤشرّتورنكفستّالسعري
ّمؤشرّتورنكفستّالوزني
الحسابّالسياحيّالتابع
مشروعّمشتركّغيرّمسجل
لجنةّاألممّالمتحدةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّألوروبا
لجنةّاألممّالمتحدةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّآلسياّوالهادي
منظمةّالصحةّالعالمية
مؤشريّسعرّالتصديرّواالستيراد
ّمؤشرّسعرّالتصدير
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نظام الحسابات القومية

ّ

الفصل األول :مقدمة

يبين ّالروابط ّالقائمة ّبين ّاقتصاد ّمعين ّوسائرّ
اقتصاداتّالعالمّ.

أ -ما هو نظام الحسابات القومية؟
 1-1نظام ّالحسابات ّالقومية ّهو ّمجموعة ّمنّ
التوصياتّالموحدةّالمتفقّعليهاّدوليا ّبشأنّقياسّ
النشاط ّاالقتصادي ّوفقا ّلنهج ّمحاسبية ّصارمةّ
ترتكزّعلىّمبادئّاقتصاديةّ.وهذهّالتوصياتّهيّ
عبارة ّعن ّمجموعة ّمن ّالمفاهيم ّوالتعريفاتّ
والتصنيفاتّوالقواعدّالمحاسبيةّالتيّتشكلّمعيا ارّ
متفقا ّعليهّدولياّلقياسّمؤشراتّعلىّغرارّالناتجّ
المحلي ّاإلجماليّ ،وهو ّآكثر ّالمؤشرات ّاستخداماّ
لقياسّاألداءّاالقتصاديّ.ويتيحّاإلطارّالمحاسبيّ
لنظام ّالحسابات ّالقومية ّتجميع ّالبياناتّ
االقتصادية ّوعرضها ّفي ّنسق ّمصمم ّألغراضّ
التحليل ّاالقتصادي ّواتخاذ ّالقرار ّوصنعّ
السياساتّ.وتقدمّالحساباتّنفسهاّالموجودةّبشكلّ
موجز ّكتلة ّكبيرة ّمن ّالمعلومات ّالتفصيليةّ
المنظمة ّوفقا ّللمبادئ ّوالمفاهيم ّاالقتصادية ّعنّ
سير ّعمل ّاقتصاد ّمعينّ .وتوفر ّسجال ّشامالّ
ووافيا ّباألنشطة ّاالقتصادية ّالمعقدة ّالتي ّتجريّ
ضمنّاالقتصادّوعنّالتفاعلّبينّمختلفّعناصرّ
االقتصادّومجموعاتّالعناصرّوهوّالتفاعلّالذيّ
ّ
يحدث ّفي ّاألسواق ّوفي ّأماكن ّأخرىّ .وتكونّ
الحسابات ّالتي ّيوفرها ّإطار ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ:
شاملةّبحيثّتغطيّجميعّاألنشطةّ
ّأ-
المحددةّوالنتائجّلجميعّالعناصرّفيّاقتصادّ
معين،
ب -متسقةّبحيثّتُستخدمّقيمّمتطابقةّلبناءّ
ّ
نتائج ّمن ّإجراء ّواحد ّعلى ّجميع ّاألطرافّ
المعنيةّانطالقاّمنّالقواعدّالمحاسبيةّنفسها،
ّمتكاملة ّبحيث ّتعبر ّمحصلةّ
ج-
ّ
الحسابات ّعن ّجميع ّنتائج ّكل ّإجراء ّبما ّفيّ
ذلك ّالتأثير ّعلى ّقياس ّالثروة ّالمرصودة ّفيّ
الميزانيةّالعامة.
 2-1ويقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّأكثرّمنّلمحةّعابرةّ
عن ّاالقتصاد ّفي ّأي ّوقت ّمن ّاألوقاتّ .فالواقعّ
أن ّحسابات ّهذا ّالنظام ّيجري ّتجميعها ّلسلسلةّ
متتالية ّمن ّالفترات ّالزمنيةّ ،بحيث ّتنتج ّسيالّ
متواصال ّمن ّالمعلومات ّالتي ّال ّغنى ّعنها ّفيّ
رصد ّأداء ّاقتصاد ّمعين ّوتحليله ّوتقييمه ّمعّ
الوقتّ .وال ّتقتصر ّالمعلومات ّالتي ّيقدمها ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّعلىّاألنشطةّاالقتصاديةّالتيّ
تجريّفيّفترةّمعينةّفحسبّ،بلّتشملّمستوياتّ
أصولّاالقتصادّفيّبلدّمعينّوخصومهّ،ومنّثمّ
ثروة ّالسكان ّفي ّفترات ّمعينةّ .وباإلضافة ّإلىّ
ذلكّ،يشملّنظامّالحساباتّالقوميةّحسابا ّخارجياّ
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ّ 3-1وتحددّفيّإطارّنظامّالحساباتّالقوميةّمجاميعّ
إحصائيةّإجماليةّكالناتجّالمحليّاإلجماليّ،الذيّ
يستخدم ّمؤش ار ّلقياس ّالنشاط ّاالقتصادي ّعلىّ
مستوىّمجموعّاالقتصادّّ.غيرّأنّهذهّالمجاميعّ
لم ّتعد ّمنذ ّزمن ّطويل ّالغاية ّاألساسية ّلتجميعّ
الحساباتّ .وللتمكن ّمن ّاإلحاطة ّبمختلف ّآلياتّ
عملّاالقتصادّ،الّبدّمنّرصدّوتحليلّالتفاعالتّ
ّصمم ّنظامّ
بين ّمختلف ّالقطاعاتّ .وقد ّ ُ
ّلينفذ ّعلى ّمختلف ّمستوياتّ
الحسابات ّالقومية ُ
التجميعّ :على ّمستوى ّالوحدات ّاالقتصاديةّ
الفرديةّ،والوحداتّالمؤسسيةّ،كماّتسمىّفيّإطارّ
النظام؛ ّومجموعات ّهذه ّالوحدات؛ ّأو ّالقطاعاتّ
المؤسسية؛ّأوّعلىّمستوىّاالقتصادّككل.
ّ
ّصمم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّألغراضّ
وقد
ّ
4
1
ُ
التحليلّاالقتصاديّواتخاذّالقرارّوصنعّالسالمّأياّ
كانّالهيكلّالصناعيّأوّالمرحلةّالتيّبلغهاّالبلدّ
في ّالتنمية ّاالقتصاديةّ .وتعتمد ّالمفاهيمّ
والتعريفاتّاألساسيةّلنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّ
أفكار ّومبادئ ّاقتصادية ّيجب ّتطبيقها ّعالميا ّوالّ
تتغير ّحسب ّالظروف ّاالقتصادية ّالتي ّترافقّ
ّيفترض ّأن ّتكونّ
تطبيقهاّ .ومن ّالمنطلق ّنفسهُ ّ ،
التصنيفات ّوالقواعد ّالمحاسبية ّقابلة ّللتطبيقّ
عالمياّ.فما ّمنّمبررّعلىّسبيلّالمثالّإلختالفّ
تعريف ّأجزاء ّنظام ّالحساب ّالوطني ّبينّ
االقتصاديات ّاألقل ّنموا ّواالقتصاديات ّاألكثرّ
نمواّ ،االقتصاديات ّالكبرى ّالمنغلقة ّنسبياّ
واالقتصاديات ّالصغيرة ّالمنفتحةّ ،االقتصادياتّ
المرتفعة ّالتضخم ّواالقتصاديات ّالمنخفضةّ
التضخمّ .وقد ّتصبح ّبعض ّالتعريفات ّأو ّالقواعدّ
محاسبية ّّ ،المحددة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
غير ّالزمة ّفي ّظروف ّمعينة ّ(كحال ّعدمّ
التضخم)ّ .ولكن ّمن ّالضروري ّأن ّيشمل ّنظامّ
عامّكهذاّالنظامّمنّالتعريفاتّوالقواعدّماّيتناسبّ
قدرّماّأمكنّمعّاختالفّالظروفّوتنوعهاّ.
ّ
 5-1وقد ّتتمكن ّبعض ّالدولّ ،في ّالبداية ّعلى ّاألقلّ،
من ّحساب ّعدد ّصغير ّفقط ّمن ّالحساباتّ
والجداول ّلمجموع ّاالقتصاد ّوتكتفي ّبتفصيلّ
محدود ّبين ّالقطاعات ّأو ّاالستغناء ّعنهّ ،ولكنّ
أيّمجموعةّمصغرةّمنّالحساباتّأوّالجداولّالّ
تُغنيّعنّهذاّالنظامّ.وليسّمنّالمجديّمحاولةّ
تحديدّأولوياتّعامةّلجمعّالبياناتّألن ّالظروفّ
االقتصاديةّقدّتختلفّكثي ارّبينّبلدّوآخرّ.فتحديدّ
األولويات ّ ّهو ّفي ّالواقع ّمهمة ّ ّالمحللينّ
االقتصاديين ّأو ّصانعي ّالسياسات ّفي ّكل ّبلدّ
على ّحدةّ ،المطلعنين ّعن ّكثب ّعلى ّأوضاعهّ
واحتياجاته ّومشاكله ّاالقتصاديةّ ّ .وليس ّمنّ
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ّ

المفيدّ،علىّسبيلّالمثالّ،محاولةّتحديدّّأولوياتّ
عامة ّللبلدان ّالناميةّ ،ألن ّهذه ّالبلدان ّليستّ
مجموعة ّمتجانسة ّفي ّالعالم ّبل ّمتغايرةّ
الخصائص ّوالعناصرّ .وقد ّتتفاوت ّأولوياتّ
ٍ
ّبلدّنام ّوآخر ّّ ،وبين ّبلدّمتقدمّوبلدّ
البيانات ّبين
ٍ
نامّّ،وبينّبلدّمتقدمّوآخر.

المختلفة ّيجب ّقيدها ّلطرفي ّالمعاملة ّومن ّثمّ
تظهر ّمرتين ّفي ّنظام ّحسابات ّاالقتصاد ّالكليّ،
مماّيسمحّنشوءّروابطّهامةّفيّنظامّالحساباتّ
القوميةّ .فيمكن ّالحصول ّعلى ّالناتج ّعن ّطريقّ
جمع ّالمقادير ّالتي ّتم ّبيعها ّأو ّالتي ّتمتّ
المقايضة ّعليها ّأو ّالتي ّتم ّتحويلها ّإلى ّوحداتّ
أخرىّمضافاّإليهاّالمقاديرّالتيّتم ّالتعاقدّعليهاّ
مطروحا ّمنها ّالمقادير ّالتي ّتم ّسحبها ّمنّ
المخزوناتّ.ويتم ّالحصولّعلىّقيمةّذلكّالناتجّ
عن ّطريق ّقيد ّمختلف ّاستخداماته ّمن ّخاللّ
البيانات ّالمتوفرة ّعن ّالمعاملةّ .ويمكن ّبهذهّ
الطريقة ّتتبع ّحركة ّالسلع ّوالخدمات ّعبر ّالنظامّ
االقتصادي ّمن ّالمنتج ّإلى ّالمستخدم ّالنهائيّ.
وهناك ّبعض ّالمعامالت ّالتي ّال ّتكون ّسوىّ
معامالت ّمسك ّدفاتر ّداخلية ّوتكون ّمطلوبةّ
عندماّتشتركّوحدةّفيّنشاطينّكإنتاجّواستهالكّ
نفس ّالسلع ّوالخدمات ّولكن ّالغالبية ّالعظمى ّمنّ
المعامالتّتجريّبينّمختلفّوحداتّالسوقّ.

ب -عناصر مفهوم نظام الحسابات القومية

 6-1يقيس ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّما ّيحدث ّفيّ
االقتصادّوموقعّحدوثهّبينّالوحداتّ،والغايةّمنّ
حدوثه ّ .ويقع ّإنتاج ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّصلبّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ،سواءّأكانّاستهالكهاّفيّ
فترةّإجراءّالحساباتّأمّتراكمتّلتستخدمّفيّفترةّ
الحقةّ .وتمثل ّالقيمة ّالمضافة ّالمحصلة ّعنّ
طريق ّاإلنتاج ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ .ويجريّ
توزيع ّالدخل ّالمكافئ ّللناتج ّالمحلي ّكدخل ّعلىّ
مختلف ّالوحدات ّأو ّمجموعات ّالوحداتّ ،وعمليةّ
توزيع ّواعادة ّتوزيع ّالدخل ّهي ّالتي ّتتيح ّإلحدىّ
الوحداتّأنّتستهلكّالسلعّوالخدماتّالتيّتنتجهاّ
وحدة ّأخرى ّأو ّأن ّتشتريها ّالستهالكها ّالحقاّ.
والطريقة ّالتي ّيستخدمها ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ّ
لرصد ّهذا ّالنمط ّمن ّالحركة ّاالقتصادية ّهيّ  .8القطاعات المؤسسية لالقتصاد
لتحديد ّاألنشطة ّعن ّطريق ّاالعتراف ّبالوحداتّ
المؤسسيةّفيّاالقتصادّوتحديد ّتريكبة ّالحسابات 9-1 ّ،يميز ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبين ّنوعين ّمنّ
الوحدات ّالمؤسسية ّأو ّمبرمي ّالمعامالتّ ،األسرّ
لرصد ّالمعامالت ّالتي ّتجري ّفي ّكل ّمرحلة ّمنّ
المعيشية ّوالكيانات ّالقانونيةّ .والكيانات ّالقانونيةّ
مراحلّإنتاجّالسلعّأوّالخدماتّواستهالكهاّ.وفيماّ
هي ّالكيانات ّالتي ّتنشأ ّألغراض ّاإلنتاجّ،
يلي ّوصف ّمختصر ّللمفاهيم ّالتي ّتتناولهاّ
ومعظمهاّمنّالشركاتّوالمؤسساتّالتيّالّتتوخىّ
الفصولّالالحقة.
الربح ّأو ّالكيانات ّالتي ّتنشأ ّنتيجة ّلعملياتّ
ّ
سياسيةّ ،وخاصة ّالوحدات ّالحكوميةّ .وتعرفّ
 .1األنشطة والمعامالت
الوحدةّالمؤسسيةّبأهليتهاّالمتالكّالسلعّواألصولّ
وتكبدّالخصومّوالمشاركةّفيّاألنشطةّاالقتصاديةّ
 7-1يقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّنسقّتحليليّبناءّ
واجراء ّالمعامالت ّبصفة ّمستقلة ّمع ّالوحداتّ
معلوماتّعنّسلوكّالوحداتّالمؤسسيةّواألنشطةّ
األخرىّ.
التي ّتدخل ّفيهاّ ،أي ّاإلنتاج ّواالستهالك ّوتراكمّ
األصولّ.ويكونّذلكّعنّطريقّقيدّتبادلّالسلعّ
والخدمات ّواألصول ّبين ّالوحدات ّالمؤسسية ّفيّ  11-1وألغراضّنظامّالحساباتّالقوميةّ،يجريّتجميعّ
الوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمة ّفي ّاالقتصاد ّفيّ
شكل ّمعامالتّ .وفي ّنفس ّالوقتّ ،يجري ّقيدّ
خمسةّقطاعاتّحصرية:
معامالتّأخرىّعلىّشكلّسدادّمقابلّتبادلّسلعّ
أو ّخدمات ّأو ّأصول ّذات ّقيمة ّمماثلةّ ،ولكنهاّ
ّ
تكون ّغالبا ّعلى ّشكل ّمطالبات ّمالية ّتشملّ
العمالتّالورقيةّوالمعدنيةّ.
ّأ .الشركاتّغيرّالمالية؛
 8-1وتوفر ّالبيانات ّعن ّالمعامالت ّالمادة ّاألساسيةّ
التي ّ ّتستمد ّوتُبنى ّمنها ّمختلف ّعناصرّ
الحساباتّ .والستخدام ّبيانات ّالمعامالت ّفوائدّ
هامةّ .وأولى ّهذه ّالفوائد ّأن ّاألسعار ّالتي ّيجريّ
بها ّتداول ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّالمعامالت ّبينّ
المشترين ّوالبائعين ّفي ّالسوق ّتوفر ّالمعلوماتّ
المطلوبة ّللتقييم ّالمباشر ّأو ّغير ّالمباشر ّلجميعّ
بنودّالحساباتّ.وثانيّهذهّالفوائدّهيّأنّالمعاملةّ
التي ّتتم ّبين ّاثنتين ّمن ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
68

ّب.
ّج .
ّد.

ّ

ّه.

الشركاتّالمالية؛
الوحداتّالحكوميةّبماّفيّذلكّصناديقّ
الضمانّاالجتماعي؛
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ
األسرّالمعيشية؛
األسرّالمعيشة.

وتشكل ّالقطاعات ّالخمسة ّمجموع ّاالقتصادّ.
ويمكنّتقسيمّكلّقطاعّمنهاّإلىّقطاعاتّفرعيةّ.
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ففيّقطاعيّالشركاتّالماليةّوغيرّالماليةّ،يمكنّ
التمييز ّبين ّشركات ّخاضعة ّلرقابة ّالحكومة ّأوّ
لوحدات ّأجنبية ّوشركات ّأخرىّ .ويقضي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّبوضع ّمجموعة ّكاملة ّمنّ
حسابات ّالتدفق ّوالميزانيات ّالعمومية ّليجريّ
تجميعها ّلكل ّقطاعّ ،ولكل ّقطاع ّفرعي ّإذا ّلزمّ
األمرّ ،ولالقتصاد ّككلّ .وعليه ّمن ّالمحتمل ّأنّ
يكونّالعددّاإلجماليّللحساباتّالتيّيتمّتجميعهاّ
كبيراّجداّ،ويتوقفّعلىّمستوىّالتفريعّالمطلوبّ
وجدواهّ .والتقسيم ّإلى ّقطاعات ّوقطاعات ّفرعيةّ
هو ّالطريقة ّالوحيدة ّالتي ّيمكن ّعبرها ّمالحظةّ
التفاعل ّبين ّمختلف ّأجزاء ّاالقتصاد ّالتي ّتحتاجّ
إلىّقياسّوتحليلّألغراضّصنعّالسياساتّّ.

الفترةّالمحاسبيةّ.ويتصلّكلّتدفقّبنوعّمعينّمنّ
النشاط ّكاإلنتاج ّأو ّتوليد ّالدخل ّأو ّتوزيعه ّأوّ
إعادة ّتوزيعه ّأو ّاستخدامهّ .ويبين ّكل ّحسابّ
المواردّالمتاحةّللوحداتّالمؤسسيةّوسبلّاستغاللّ
هذهّالمواردّ.وتتمّموازنةّأحدّالحساباتّعنّطريقّ
إدخال ّبندّموازنّيحدد ّبوصفهّالفرقّبينّالمواردّ
المقيدة ّعلى ّأحد ّجانبي ّالحساب ّواالستخداماتّ
المقيدة ّعلى ّالجانب ّاآلخرّ .ويتم ّترحيل ّالبندّ
الموازنّمنّأحدّالحساباتّبوصفهّالبندّاألولّفيّ
الحسابّالتاليّعلىّالجانبّاآلخرّ،ومنّثمّجعلّ
مجموعة ّالحسابات ّكال ّواضحاّ .ويوجز ّالبندّ
الموازن ّصافي ّنتيجة ّاألنشطة ّاالقتصادية ّالتيّ
يغطيها ّالحساب ّالمعني ّومن ّثم ّتعتبر ّمكوناتّ
اقتصاديةّذاتّأهميةّكبرىّوداللةّتحليليةّ.وتشملّ
أمثلةّالبنودّالموازنةّالقيمةّالمضافةّوالدخلّالقابلّ
للصرفّواالدخارّ.ويوجدّرابطّقويّبينّحساباتّ
التدفق ّوالميزانيات ّالعمومية ّحيث ّيجري ّبانتظامّ
قيدّجميعّالتغيراتّالتيّتحدثّعلىّمدارّالوقتّ
وتؤثر ّعلى ّاألصول ّأو ّالخصوم ّالتي ّتحوزهاّ
الوحداتّأوّالقطاعاتّالمؤسسيةّّوتُسجل ّبانتظامّ
فيّحسابّأوّأكثرّمنّحساباتّالتدفقّ.

 11-1الوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمة ّفي ّبقية ّالعالمّ .الّ
يتطلب ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّتجميع ّحساباتّ
حولّاألنشطةّاالقتصاديةّالتيّتتمّفيّبقيةّالعالمّ
ولكن ّيجب ّقيد ّجميع ّالمعامالت ّالتي ّتتم ّبينّ
الوحدات ّالمقيمة ّوالوحدات ّغير ّالمقيمة ّبغيةّ
الحصول ّعلى ّحساب ّكامل ّعن ّالسلوكّ
االقتصادي ّللوحدات ّالمقيمةّ .ويتم ّتجميعّ
المعامالت ّبين ّالوحدات ّالمقيمة ّوالوحدات ّغيرّ
المقيمة ّمعا ّفي ّحساب ّواحدّ ،وهو ّحساب ّبقيةّ  15-1ويشار ّإلى ّمجموعة ّالحسابات ّالمذكورة ّآنفاّ
"بتتابع ّالحسابات"ّ .والجدير ّبالذكر ّأن ّعرضّ
العالمّ.
الحسابات ّفي ّترتيب ّزمني ّمعين ّال ّيعنيّ
بالضرورة ّأنها ّتصف ّأنشطة ّحدثت ّفي ّتتابعّ
 .3الحسابات واألنشطة االقتصادية العائدة لها
زمني ّمعينّ .فعلى ّسبيل ّالمثالّ ،يتم ّتحصيلّ
الدخولّباستمرار ّعنّطريقّعملياتّاإلنتاجّبينماّ
 12-1يعطي ّهذا ّالقسم ّلمحة ّمقتضبة ّعن ّحساباتّ
قد ّتتم ّالنفقات ّعلى ّالمنتجات ّفو ار ّبشكل ّأوّ
نظام ّالحساباتّالقوميةّ.ومنّالمستحيل ّّاستيفاءّ
بآخرّ .واالقتصاد ّهو ّنظام ّتوازن ّعام ّتتم ّفيّ
ثروة ّالمعلومات ّالتي ّيحويها ّنظم ّالحساباتّ
إطارهّأنشطةّاقتصاديةّمستقلةّتشملّمعامالتّالّ
القومية ّفي ّهذا ّالحيز ّالضيقّ ،ولذلك ّال ّبد ّمنّ
حصر ّلها ّبين ّمختلف ّالوحدات ّالمؤسسيةّ.
استكمال ّالبث ّفي ّالفصل ّالثاني ّللحصول ّعلىّ
ويحدثّالمفعولّاالرتجاعيّبشكلّمستمرّمنّأحدّ
صورةّوافيةّ.
أنواعّاألنشطةّاالقتصاديةّإلىّآخرّّ.
ّ
حساب السلع والخدمات
 13-1ومن ّأساسيات ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّهويةّ
السلع ّوالخدماتّ .فالسلع ّوالخدمات ّالمنتجة ّفيّ
االقتصاد ّيجب ّأن ّتستهلك ّأو ّتستخدم ّلتكوينّ
رأسّالمالّأوّتصدرّإلىّالخارجّ.أماّجميعّالسلعّ
والخدماتّالمستخدمةّفيّاالقتصادّفيجبّأنّتنتجّ
في ّاالقتصاد ّأو ّتستورد ّمن ّالخارجّ .وعلى ّهذاّ
األساسّ ،يجري ّاشتقاق ّحساب ّالسلع ّوالخدماتّ
ومنّثمّالناتجّالمحليّاإلجماليّ،بعدّحسابّآثارّ
الضرائبّودعمّالمنتجاتّعلىّاألسعارّّ.
ّ
تتابع الحسابات
 14-1ويوضحّنظامّالحساباتّالقوميةّهذهّالهويةّ،فيّ
سلسلةّمنّحساباتّالتدفقّالمترابطةّوالتيّترتبطّ
بمختلفّأنواعّالنشاطّاالقتصاديّالتيّتتمّفيّفترةّ
زمنية ّمعينةّ ،باإلضافة ّإلى ّالميزانيات ّالعموميةّ
التيّتقيدّقيمّأسهمّاألصولّوالخصومّالتيّتحوزهاّ
الوحداتّأوّالقطاعاتّالمؤسسيةّفيّبدايةّونهايةّ
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ّّالحسابات الجارية

 16-1تقيد ّالحسابات ّالجارية ّإنتاج ّالسلع ّوالخدماتّ
وتوليد ّالدخول ّعن ّطريق ّاإلنتاج ّومن ّثم ّتوزيعّ
الدخلّ ،واعادة ّتوزيعه ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ،
واستخدامهّألغراضّاالستهالكّأوّاالدخارّّ.
ّ
 17-1ويقيد ّحساب ّاإلنتاج ّنشاط ّالسلع ّوالخدماتّ
حسبّوصفهاّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.ويحددّ
البند ّالموازن ّفي ّهذا ّالحساب ّوالقيمة ّاإلجماليةّ
المضافةّكقيمةّمنّالمنتجاتّمطروحاّمنهاّقيمةّ
االستهالكّالوسيطّوهوّمقياسّلإلسهامّفيّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّالذي ّيقدمه ّمنفردا ّمنتج ّأوّ
صناعةّأوّقطاعّ.والقيمةّاإلجماليةّالمضافةّهيّ
المصدر ّالذي ّتتولد ّمنه ّدخول ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّومنّثمّيجريّترحيلهاّإلىّالتوزيعّاألوليّ
من ّحساب ّالدخلّ .ومن ّالممكن ّكذلك ّقياسّ
القيمة ّالمضافة ّالصافية ّو ّالناتج ّالمحليّ
اإلجماليّعنّطريقّاقتطاعّاستهالكّرأسّالمالّ
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الثابتّوهوّرقمّّيعادلّانخفاضّالقيمةّخاللّفترةّ
استخدامّرأسّالمالّالثابتّفيّعمليةّاإلنتاجّ.

ّ
 18-1وتبين ّمجموعة ّالحسابات ّالواضحة ّكيفية ّانّ
الدخ ّول:
ّ
ّأ -تولدّباإلنتاج؛
ب -توزع ّعلى ّالوحدات ّالمؤسسية ّالتي ّتعود ّلهاّ
ّ
القيمةّالمضافةّالتيّتحققتّمنّاإلنتاج؛
ج -يعادّتوزيعها ّبينّالوحداتّالمؤسسيةّعنّطريقّ
ّ
الوحدات ّالحكومية ّمن ّخالل ّاشتراكات ّالضمانّ
االجتماعيّوالمستحقاتّوالضرائب؛
دّ -تستخدم ّعن ّطريق ّاألسر ّوالوحدات ّالحكوميةّ
أوّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشية ألغراضّاالستهالكّالنهائيّأوّاالدخار؛
هّ -تتاحّكادخارّمنّاجلّتراكمّالثروةّ.
ّ
ّ
ولحسابات ّالدخل ّأهمية ّاقتصادية ّبالغة ّفي ّحدّ
ذاتهاّ .فهي ّضرورية ّلتفسير ّسلوك ّالوحداتّ
المؤسسية ّكمستهلك ّنهائي ّومستخدم ّللسلعّ
والخدمات ّلتلبية ّاالحتياجات ّالفردية ّوالجماعيةّ
واحتياجات ّاألسر ّوالمجتمعّ .واالدخار ّهو ّبندّ
التوازن ّالذي ّينشأ ّمن ّالمجموعة ّالكاملة ّمنّ
حساباتّالدخلّ.

ّ
 19-1وبرحل ّاالدخارّ ،بوصفه ّبند ّالتوازنّ ،إلىّ
حساب ّرأس ّالمالّ ،الذي ّهو ّاألول ّفي ّسلسلةّ
حساباتّالتراكمّ.
ّ

حسابات التراكم

ج -تسجل ّحسابات ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
ّ
حجم ّحسابات ّاألصول ّالتغيرات ّالتي ّتطرأّ
على ّمبالغ ّاألصول ّوالخصوم ّالتي ّتحوزهاّ
الوحداتّأوّالقطاعاتّالمؤسسيةّنتيجةّلعواملّ
تختلف ّعن ّالمعامالتّ ،ومنها ّعلى ّسبيلّ
المثال ّهالك ّاو ّدمار ّاألصول ّالثابتة ّبفعلّ
الكوارثّالطبيعية.
دّ -يسجل ّحساب ّإعادة ّالتقييم ّالتغيراتّ
التيّتطرأّعلىّقيمّاألصولّوالخصومّوالتيّ
تنشأّمنّالتغيرّفيّأسعارهاّ.

ّ
 21-1والرابطّبينّحساباتّالتراكمّوالحساباتّالجاريةّ
هو ّأن ّاالدخار ّيجب ّاستخدامه ّلشراء ّأصولّ
ماليةّأوّغيرّماليةّمنّنوعّأوّآخرّبماّفيّذلكّ
نقديةّ .وعندما ّيكون ّاالدخار ّسالباّ ،يجب ّتمويلّ
أصولّاالستهالكّعلىّالدخلّالقابلّللصرفّعنّ
طريق ّالتصرف ّفي ّاألصول ّأو ّتكبد ّالخصومّ.
ويبين ّالحساب ّالمالي ّطريقة ّتوجيه ّاألرصدة ّمنّ
مجموعة ّمن ّالوحدات ّإلى ّمجموعة ّأخرىّ ،والّ
سيما ّمن ّخالل ّالوسائل ّالماليةّ .والوصول ّإلىّ
التمويل ّهو ّشرط ّمسبق ّلالشتراك ّفي ّالعديد ّمنّ
أنواعّاألنشطةّاالقتصاديةّ.
ّ
الميزانيات العموميةّ
ّّ
 22-1تبين ّالميزانيات ّالعمومية ّقيم ّاألسهم ّواألصولّ
والخصوم ّالتي ّتحوزها ّالوحدات ّأو ّالقطاعاتّ
المؤسسية ّفي ّبداية ّونهاية ّفترة ّمحاسبيةّ .وقيمةّ
هذهّاألصولّوالخصومّهيّعرضةّللتغيرّفيّأيّ
وقتّ،علىّأثرّإجراءّمعامالتّأوّحدوثّتغيراتّ
في ّاألسعار ّأو ّأي ّتغيرات ّأخرىّ .ويتم ّقيد ّهذهّ
جميعا ّفي ّحسابات ّالتراكم ّحتى ّيتسنى ّتفسيرّ
الفروقّفيّالقيمّفيّالميزانياتّالعموميةّبينّبدايةّ
الفترةّالمحاسبيةّونهايتهاّفيّإطارّنظامّالحساباتّ
القوميةّ،أنّيشملّتقييمّاألصولّوالخصومّالمقيدةّ
في ّالميزانيات ّالعمومية ّالمعامالت ّوالتغيراتّ
األخرىّّ.

 21-1حسابات ّالتراكم ّهي ّالحسابت ّالتي ّتسجلّ
التدفقات ّالتي ّتؤثر ّعلى ّالقيود ّفي ّالميزانياتّ
العمومية ّفي ّبداية ّالفترة ّالمحاسبية ّونهايتهاّ.
وهناك ّأربعة ّحسابات ّللتراكم ّهي ّحساب ّرأسّ
حسابات أخرى من نظام الحسابات القومية
المالّ،والحسابّالماليّ،وحسابّالتغيراتّاألخرىّ
فيّحجمّاألصولّ،وحسابّإعادةّالتقييم.
 23-1نظام ّالحسابات ّالقومية ّهو ّنظام ّمحاسبةّ
ّ
اقتصادي ّغني ّومفصل ّفهو ّليس ّمجرد ّسلسلةّ
ّأّ -يسجل ّحساب ّرأس ّالمال ّعمليات ّشراءّ
متتابعة ّمن ّالحساباتّ ،بل ّيشمل ّحسابات ّأوّ
وبيعّاألصولّغيرّالماليةّنتيجةّلمعامالتّمعّ
جداولّ،إماّتحويّمعلومات ّالّتشملهاّالحساباتّ
وحداتّأخرىّومعامالتّمسكّالدفاترّالداخليةّ
العاديةّ ،أو ّتعرض ّالمعلومات ّالمشمولة ّفيّ
المرتبطة ّباإلنتاج ّ(مثل ّالتغيرات ّفي ّمخزونّ
الحسابات ّالعادية ّبطرق ّمختلفة ّعلى ّشكلّ
واستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت) ّواعادة ّتوزيعّ
مصفوفاتّ،مثالّ،تخدمّأنواعا ّمعينةّمنّالتحليلّ.
الثروةّعنّطريقّتحويالتّرأسّالمال.
ولن ّيتناول ّهذا ّالجزء ّجميع ّهذه ّالعناصر ّالتيّ
يتناولها ّالفصل ّالثانيّ ،ولكنه ّيعرض ّلعنصرينّ
بّ-يسجل ّالحساب ّالمالي ّعمليات ّشراءّ
ّ
أساسيينّفيّنظامّالحساباتّالقومية.
وبيع ّاألصول ّالمالية ّوالخصوم ّكذلك ّمنّ
خاللّالمعامالت.
ّ
ّ
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جداول العرض واالستخدام

لعملية ّمستنيرة ّورشيدة ّلصنع ّالسياسات ّواتخاذّ
ق ارراتّصائبةّوسليمةّ.ومنّاالستخداماتّالمحددةّ
لنظامّالحساباتّالقوميةّماّتتناولهّاألقسامّالتاليةّ.

 24-1باإلضافة ّإلى ّحسابات ّالتدفق ّوالميزانياتّ
العمومية ّالتي ّسبق ّوصفهاّ ،يحوي ّاإلطارّ ّ
المركزي ّلنظام ّالحسابات ّالقومية ّفي ّشكلّ  .1رصد سلوك االقتصاد
مصفوفاتّتسجلّكيفيةّنشأةّجداولّتفصيليةّعنّ
الموارد ّواستخدامها ّمختلف ّالسلع ّوالخدمات ّمنّ  28-1لقد ّاكتسبت ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّكإجماليّ
الناتج ّالمحلي ّواجمالي ّالناتج ّالمحلي ّبعضّ
الصناعات ّالمحلية ّوالواردات ّوكيفية ّتخصيصّ
المجاميع ّالرئيسية ّهوية ّخاصة ّوتستخدم ّعلىّ
هذه ّالموارد ّبدل ّتجهيزات ّبين ّمختلفّ
نطاق ّواسع ّفي ّأوساط ّالمحللين ّوالسياسيينّ
االستخدامات ّالوسيطة ّأو ّالنهائية ّبما ّفي ّذلكّ
والصحافة ّومجتمع ّاألعمال ّوعامة ّالناسّ
الصادراتّ .وتنطوي ّتلك ّالجداول ّعلى ّتجميعّ
كمؤشرات ّمقتضبة ّللنشاط ّاالقتصادي ّوالرفاهّ.
سلسلة ّمتكاملة ّمن ّحسابات ّإنتاج ّوتوليد ّالدخلّ
وتستخدم ّحركات ّهذه ّالمجاميع ّومقاييس ّالسعرّ
للصناعاتّ ،وذلك ّباالستناد ّإلى ّبيانات ّتفصيليةّ
والحجم ّالمرتبطة ّبها ّلتقييم ّاالقتصاد ّومن ّثمّ
من ّالتعدادات ّواالستقصاءات ّالصناعيةّ .وتقدمّ
الحكم ّعلى ّنجاح ّللسياسات ّاالقتصادية ّالتيّ
جداول ّالعرض ّواالستخدام ّإطا ار ّمحاسبياّ ،يمكنّ
تتبعهاّالحكوماتّأوّفشلهاّّ.
فيه ّاالعتماد ّعلى ّنهج ّتدفق ّالمنتجاتّ ،حيثّ
يدرج ّمجموع ّالموارد ّواالستخدامات ّلكل ّنوع ّمنّ ّ
أنواعّالسلعّوالخدماتّفيّنمطّمتوازنّ.كماّتقدمّ  29-1وتوفر ّبيانات ّالحسابات ّالقومية ّمعلوماتّ
تغطيّمختلفّأنواعّاألنشطةّاالقتصاديةّومختلفّ
جداول ّالعرض ّواالستخدام ّالمعلومات ّاالساسيةّ
قطاعات ّاالقتصادّ .ومن ّالممكن ّرصد ّحركاتّ
الستنباطّجداول ّالمدخالتّوالمخرجات ّالتفصيليةّ
التدفقات ّاالقتصادية ّالكبرى ّكاإلنتاج ّواالستهالكّ
التي ّيمكن ّاستخدامها ّفي ّالتحليالت ّواإلسقاطاتّ
المنزلي ّواالستهالك ّالحكومي ّوتكوين ّرأس ّالمالّ
االقتصاديةّ.
والصادرات ّوالواردات ّ ّ ّإلخ ّمن ّحيث ّالقيمةّ
ّ
والحجمّ .إضافة ّإلى ّذلكّ ،يتم ّتوفير ّالمعلوماتّ
الحسابات من ناحية الحجم
عن ّبنود ّومعدالت ّتوازن ّأساسية ّال ّيمكنّ
تحديدهاّوقياسهاّإالّضمنّإطارّمحاسبيّ،ومثالّ
ّ 25-1يقدم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّتوجيها ّمحدداّ
ذلكّ ،فائض ّأو ّعجز ّالموازنة ّوالمشاركة ّفيّ
حول ّالمنهجية ّالتي ّيجب ّاستخدامها ّلتجميعّ
الدخل ّالموفر ّأو ّالمستثمر ّمن ّقبل ّقطاعاتّ
مجموعة ّمتكاملة ّمن ّمؤشرات ّالسعر ّوالحجمّ
االقتصادّكلّعلىّحدةّأوّاالقتصادّككلّوالميزانّ
لتدفقات ّالسلع ّوالخدمات ّواجمالي ّالقيمة ّوصافيّ
التجاري ّّ ...إلخّ .كما ّيوفر ّنظام ّالحساباتّ
القيمة ّالمضافة ّواجمالي ّالناتج ّالمحلي ّالتيّ
القومية ّخلفية ّيمكن ّعلى ّأساسها ّتفسير ّوتقييمّ
تماشي ّوفقا ّلللمفاهيم ّوالمبادئ ّالمحاسبية ّلنظامّ
حركات ّالمؤشرات ّالقصيرة ّالمدى ّكالمؤشراتّ
الحساباتّالقوميةّ.ومنّالمقترحّاستخدامّمؤشراتّ
الشهرية ّلإلنتاج ّالصناعي ّواألسعار ّاإلنتاجية ّأوّ
السلسلةّالسنويةّكلماّأمكنّ.
االستهالكيةّ .ومن ّالممكن ّتحسين ّعملية ّرصدّ
ّ
سلوكّاالقتصادّإذاّتمّتجميعّبعضّمنّالمجاميعّ
 26-1ومعدالت ّالتضخم ّومعدالت ّالنمو ّاالقتصاديّ
األساسية ّأربع ّمرات ّأو ّعلى ّاألقل ّمرتين ّفيّ
تقيسها ّمؤشرات ّالسعر ّوالحجم ّللمجاميع ّالرئيسيةّ
السنةّعلىّالرغمّمنّأنّالعديدّمنّالحساباتّأوّ
لنظامّالحساباتّالقوميةّ،هيّمتغيراتّهامةّلتقييمّ
الجداول ّأو ّالميزانيات ّالعمومية ّلنظام ّالحساباتّ
األداء ّاالقتصادي ّفي ّالماضي ّوتحديد ّأهدافّ
القوميةّالّيتمّجمعهاّعادةّأكثرّمنّمرةّسنوياّ.
السياسة ّاالقتصاديةّفي ّالمستقبلّ.وهيّجزءّهامّ
منّنظامّالحساباتّالقوميةّعندماّيظهرّأي ّقدرّ ّ
من ّالتضخم ّيزداد ّأهمية ّكلما ّازداد ّالتضخمّ ّ.
ويعترف ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبأن ّالنمو ّفيّ  .8تحليل االقتصاد الكلي
حجم ّإجمالي ّالناتج ّالمحلي ّونمو ّالدخل ّالحقيقيّ
القتصاد ّشيء ّمختلف ّعن ّسبب ّالمكاسب ّأوّ  31-1وتستخدم ّالحسابات ّالقومية ّأيضا ّفي ّتحليلّ
اآللياتّالسببيةّالتيّتؤثرّفيّاالقتصادّ.وعادةّماّ
الخسائرّالتجاريةّالناتجةّعنّالتغيراتّفيّالشروطّ
يتخذ ّذلك ّالتحليل ّشكل ّتقدير ّلمعايير ّالعالقةّ
الدوليةّللتجارةّ.
الوظيفية ّبين ّمختلف ّالمتغيرات ّاالقتصادية ّعنّ
طريق ّتطبيق ّطرق ّالقياس ّاالقتصادي ّعلىّ
ج -استخدامات نظام الحسابات القومية
السالسلّالزمنيةّللبياناتّمنّحيثّالقيمةّوالحجمّ
التيّتمّتجميعهاّفيّإطارّالحساباتّالقوميةّ.وقدّ
 27-1الهدف ّاألساسي ّلنظام ّالحسابات ّالقومية ّهوّ
تتفاوت ّأنواع ّنماذج ّاالقتصاد ّالكلي ّالمستخدمةّ
توفير ّإطار ّمفاهيمي ّومحاسبي ّشامل ّيمكنّ
فيّتلكّالتحليالتّوفقاّلمدرسةّالفكرّاالقتصاديّ
استخدامه ّلخلق ّقاعدة ّبيانات ّلالقتصاد ّالكليّ
للمحلل ّوألهداف ّالتحليلّ ،ولكن ّنظام ّالحساباتّ
تالئم ّتحليل ّوتقييم ّأداء ّاقتصاد ّمعينّ .ووجودّ
القومية ّمرن ّبالشكل ّالكافي ّبحيث ّيستوعبّ
قاعدة ّالبيانات ّتلك ّهو ّتصلح ّلتحليل ّمسبقّ
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المالحظات ّبهدف ّتقدير ّالعالقات ّالوظيفية ّ ّفيّ
ماّبينهاّّ.

متطلبات ّمختلف ّالنظريات ّأو ّالنماذجّ
االقتصاديةّ ،فقط ّشرط ّأن ّتستوعب ّالمفاهيمّ
األساسيةّلإلنتاجّواالستهالكّوالدخلّّ...إلخّالتيّ ّ
 34-1وتستخدم ّالمنظمات ّالدولية ّمستويات ّالناتجّ
يقومّعليهاّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
المحلي ّاإلجماليّ ،أو ّنصيب ّالفرد ّمن ّالدخلّ
ّ
القومي ّاإلجمالي ّفي ّمختلف ّالبلدان ّلتقرر ّأهليةّ
 31-1وتوضع ّالسياسة ّاالقتصادية ّعلى ّالمدىّ
البلد ّللحصول ّعلى ّالقروض ّأو ّالمعونات ّأوّ
القصير ّعلى ّأساس ّتقييم ّسلوك ّاالقتصاد ّفيّ
األرصدة ّاألخرى ّأو ّلتقرر ّالشروط ّأو ّاألحكامّ
اآلونة ّاألخيرة ّالماضيةّ ،وحالته ّالراهنةّّ ،وعلىّ
التيّتتاحّعلىّأساسهاّتلكّالقروضّأوّالمعوناتّ
أساس ّتوقعات ّبشأن ّالتطورات ّالمحتملة ّفيّ
أو ّاألرصدةّ .وعندما ّيكون ّالهدف ّهو ّمقارنةّ
المستقبلّ .ويتم ّإجراء ّالتوقعات ّالقصيرة ّالمدىّ
أحجام ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالمنتجة ّأو ّالمستهلكةّ
باستخدامّنماذجّاالقتصادّالقياسيّمنّالنوعّالذيّ
لكلّفردّ،يجبّتحويلّالبياناتّبالعمالتّالوطنيةّ
ُعرض ّآنفاّ .وعلى ّالمدى ّالمتوسط ّوالمدىّ
إلى ّعملة ّمشتركة ّعن ّطريق ّمعدالت ّالقوةّ
الطويلّ ،يجب ّصياغة ّالسياسة ّاالقتصادية ّفيّ
الشرائية ّوليس ّعن ّطريق ّأسعار ّالصرفّ .ومنّ
سياقّاستراتيجيةّاقتصاديةّشاملةّّ.
المعروف ّأن ّالسوق ّوأسعار ّالصرف ّالثابتة ّالّ
ّ
تعبر ّعن ّالقوة ّالشرائية ّالداخلية ّالنسبية ّلمختلفّ
 32-1وتجريّعمليةّصنعّالسياسةّاالقتصاديةّواتخاذّ
العمالتّ .فعندما ّتستخدم ّأسعار ّالصرف ّلتحويلّ
القرار ّعلى ّجميع ّاألصعدة ّالحكومية ّوفي ّإطارّ
الناتجّالمحليّاإلجماليّأوّإحصاءاتّأخرىّإلىّ
المؤسسات ّالعامة ّوالخاصةّ .وفي ّالمؤسساتّ
عملة ّمشتركةّ ،تبدو ّاألسعار ّالتي ّيتم ّبها ّتقييمّ
الكبرى ّكالشركات ّالمتعددة ّالجنسيات ّالتي ّلهاّ
السلعّوالخدماتّفيّالبلدانّالمرتفعةّالدخولّأكثرّ
القدرة ّعلى ّبناء ّنماذج ّاالقتصاد ّالكلي ّالخاصةّ
ارتفاعا ّمنها ّفي ّالبلدان ّالمنخفضة ّالدخولّ،
بهاّحسبّمتطلباتهاّوالتيّتحتاجّإلىّبياناتّعنّ
وتؤديّإلىّتضخيمّالفوارقّفيّالدخلّالفعليّفيماّ
الحسابات ّالق ّوميةّ .ويجب ّأن ّتقوم ّبرامجّ
بينهاّ .ومن ّثم ّيجب ّأال ّيتم ّتفسير ّالبيانات ّالتيّ
االستثمار ّلكبرى ّالشركات ّعلى ّتوقعات ّطويلةّ
يتم ّتحويلها ّعن ّطريق ّسعر ّالصرف ّكمقاييسّ
األمد ّبشأن ّالتطورات ّاالقتصادية ّالمستقبلية ّالتيّ
لألحجام ّالنسبية ّللسلع ّوالخدمات ّالمعنيةّ.
تتطلب ّبيانات ّعن ّالحسابات ّالقوميةّ .وهناكّ
وتستخدمّكذلكّمستوياتّالناتجّالمحليّاإلجماليّ
أيضا ّوكاالت ّمتخصصة ّتقدم ّتوقعات ّللعمالءّ
أو ّنصيب ّالفرد ّمن ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
األفرادّمقابلّأتعابّ.وتحتاجّتلكّالوكاالتّ ّعادةّ
لتحديدّ ،حجم ّاإلسهامات ّالتي ّتقدمها ّالدولّ
إلىّبياناتّمفصلةّبدقةّعنّالحساباتّالقوميةّ.
األعضاء ّلمنظمة ّدولية ّما ّلتمويل ّعملياتّ
ّ
المنظمةّ،كلياّأوّجزئياّّّ.
ّ
مقارنات دولية
.3
 35-1ومع ّأن ّالمنظمات ّالدولية ّتستخدم ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّللتمكن ّمن ّجمع ّبياناتّ
 33-1يستخدم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلتقديم ّالبياناتّ
ّينشأ ّهذاّ
حسابات ّقومية ّقابلة ّللمقارنة ّدولياّ ،لم ُ
فيّإطارّيتطابقّمعّالمعاييرّوالمفاهيمّوالتعريفاتّ
النظامّلهذاّالغرضّ.فقدّأصبحّالمعيارّأوّالنظامّ
والتصنيفات ّالمتفق ّعليها ّدولياّّ .وتستخدم ّبياناتّ
العالمي ّالتي ّتستخدمهّ ،مع ّبعض ّالتعديالت ّأوّ
هذا ّالنظام ّعلى ّنطاق ّواسع ّألغراض ّالمقارناتّ
بدونّتعديلّمعظمّبلدانّالعالمّألغراضّالمحليةّ.
الدوليةّبينّأحجامّمجاميعّأساسيةّكالناتجّالمحليّ
وألجهزة ّاإلحصاء ّالوطنية ّوالجهات ّالحكوميةّ
اإلجمالي ّأو ّنصيب ّالفرد ّمن ّالناتج ّالمحليّ
مصلحةّقوية ّفيّضمانّأنّيلبيّنظامّالحساباتّ
اإلجمالي ّوكذلك ّألغراض ّمقارنة ّاإلحصاءاتّ
القومية ّمتطلباتها ّفي ّمجالي ّالتحليل ّووضعّ
الهيكليةّ،كنسبّاالستثمارّأوّالضريبةّأوّاإلنفاقّ
السياساتّ.ولهذاّأدتّدو ارّفاعالّفيّتطويرهّّ.
الحكومي ّمن ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ .ويستخدمّ ّ
االقتصاديونّوالصحفيونّوالمحللونّهذهّالمقارناتّ د -حدود نظام الحسابات القومية
لتقييم ّأداء ّاقتصاد ّمعين ّنسبة ّإلى ّاقتصاداتّ
مماثلة ّأخرىّ .وتؤثر ّهذه ّالمقارنات ّفيّ  .1المعامالت غير النقدية
االنطباعات ّالشعبية ّوالسياسية ّبشأن ّالنجاحّ
النسبي ّللبرامج ّاالقتصادية ّتماما ّكما ّتؤثرّ  36-1عندما ّتباع ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّتُنتج ّإنتاجهاّ
التطوراتّالتيّيشهدهاّكلّبلدّعلىّمدارّالوقتّ.
في ّاالقتصاد ّفي ّمعامالت ّنقديةّ ،تُدرج ّقيمهاّ
ويمكنّاستخدامّقواعدّالبياناتّالتيّتضم ّسالسلّ
بشكلّتلقائيّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.والّتباعّّ
كاملة ّعن ّالحسابات ّالقومية ّلمجموعات ّالبلدانّ
سلع ّوخدمات ّكثيرة ّفعليا ّولكن ّيتم ّتوريدها ّإلىّ
لغرض ّتحليالت ّاالقتصاد ّالقياسيّ ،حيث ّيجريّ
وحدات ّأخرىّ :ومن ّذلك ّعلى ّسبيل ّالمثال ّأنهّ
تجميع ّالبيانات ّعلى ّمدى ّالسالسل ّالزمنية ّوبينّ
يمكن ّالمقايضة ّعليها ّمقابل ّسلع ّأو ّخدماتّ
مختلف ّالقطاعات ّلتكوين ّمجموعة ّكبيرة ّمنّ
أخرى ّأو ّتقدم ّمجانا ّبوصفها ّتحويالت ّعينيةّ.
ويجب ّأن ّتدخل ّتلك ّالسلع ّوالخدمات ّفيّ
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الحسابات ّحتى ّوان ّوجب ّتقدير ّقيمهاّ .فعملياتّ
إنتاجّهذهّالسلعّوالخدماتّالّتختلفّعنّعمياتّ
إنتاجّالسلعّأوّالخدماتّالمخصصةّللبيعّ.إضافةّ
إلى ّذلكّ ،تعد ّالمعامالت ّالتي ّيتم ّمن ّخاللهاّ
توريدّالسلعّوالخدماتّإلىّوحداتّأخرىّمعامالتّ
عاديةّحتىّوانّلمّيتلق ّالمنتجونّنقودا ّمقابلّماّ
يوردونّ .ومن ّالمضلل ّوصف ّتلك ّالنواتج ّبأنهاّ
اعتباريةّ .فخدمات ّالوساطة ّالماليةّ ،مثالّ ،هيّ
خدمات ّتتم ّفعليا ّ ّوتُاس ّبشكل ّغير ّمباشر ّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّّ،وقيمةّهذهّالخدماتّهيّ
التيّينبغيّأنّتخضعّللقايسّغيرّمباشرّ،القيمةّ
هيّالتيّتُحسبّاعتبارياّوليستّالمعاملةّ.

الوحدات ّالمؤسسية ّوتحت ّإدارتها ّواشرافهاّّ،
تُستخدم ّفيها ّالقوى ّالعاملة ّواألصول ّلتحويلّ
عناصرّاإلنتاجّمنّالسلعّوالخدماتّإلىّمنتجاتّ
من ّسلع ّوخدمات ّأخرىّ .و ّجميع ّما ّتنتجه ّهذهّ
العمليةّمنّالسلعّوالخدماتّّيجبّأنّيكونّقابالّّّ
للبيع ّفي ّالسوق ّأو ّللتوريد ّمن ّوحدة ّإلى ّأخرىّ
لقاءّمقابلّأوّبدونّمقابلّ.ويشملّنظامّالحساباتّ
القوميةّضمنّخانةّاإلنتاجّكلّاإلنتاجّالمخصصّ
للسوق ّسواء ّللبيع ّأم ّالمقايضةّ .ويشمل ّجميعّ
السلع ّأو ّالخدمات ّالتي ّتقدم ّمجانا ّلألسر ّأوّ
للمجتمع ّعن ّطريق ّالوحدات ّالحكومية ّأوّ
المؤسساتّالتيّالّتتوخىّّالربحّلخدمةّاألسرّ.

ّ
ّ
 37-1وعند ّاالحتفاظ ّبالسلع ّأو ّالخدمات ّلالستخدامّ ّّّّّّّاإلنتاج لألسر المعيشية
الخاص ّال ّتجري ّمعامالت ّمع ّوحدات ّأخرىّ.
وفي ّمثل ّهذه ّالحاالتّ ّ ،وللتمكن ّمن ّقيد ّالسلعّ  41-1المشكلةّالرئيسيةّفيّتحديدّاألنشطةّالتيّيجبّ
قيدها ّفي ّحسابات ّاإلنتاج ّمن ّنظام ّالحساباتّ
والخدمات ّفي ّالحساباتّ ،ينبغي ّإجراء ّمعامالتّ
القوميةّهيّفيّكيفيةّمعاملةّاألنشطةّالتيّتنتجّ
داخلية ّيخصص ّبموجبها ّالمنتجون ّالسلعّ
سلعا ّوخدمات ّكان ّباإلمكان ّتوريدها ّإلى ّآخرينّ
والخدمات ّالستهالكهم ّالخاص ّأو ّتكوين ّرأسّ
في ّالسوقّ ،وقد ّاحتفظ ّبها ّالمنتجون ّلالستخدامّ
المالّ،ويجريّكذلكّتقديرّقيمهاّ.
الخاصّ.ومنّهذهّاألنشطةّالمتنوعة:
ّ
 38-1والتقديرات ّوالحسابات ّمطلوبة ّبغية ّالتمكن ّمنّ
تضمين ّالحسابات ّ ّأنشطة ّاإلنتاج ّالتي ّيجريّ
ّأ -إنتاج ّالسلع ّالزراعية ّضمنّ
التصرف ّفي ّنتاجها ّفي ّمعامالت ّنقدية ّمعّ
المشروعات ّاألسرية ّلالستهالك ّالنهائيّ
وحدات ّأخرىّ .وال ّينبغي ّأن ّيتم ّتفسير ّتلكّ
الخاص؛
التقديرات ّوالحسابات ّبأنها ّعائدة ّإلى ّأنشطة ّأوّ
تدفقعات ّافتراضية ّلسلع ّأو ّخدمات ّفي ّنظامّ
ب -إنتاج ّسلع ّأخرى ّلالستخدام ّالنهائيّ
ّ
الحساباتّالقوميةّ.بلّالعكسّصحيحّ،والغايةّهيّ
الخاص ّضمن ّاألسرّ :كبناء ّالمساكن ّوانتاجّ
رصدّالتدفقاتّاألساسيةّللسلعّوالخدماتّالتي ّتتمّ
األطعمةّوالمالبسّّ...إلخ؛
فعلياّفي ّاالقتصادّوعدم ّإسقاطهاّمنّالحساباتّ.
جّ -إنتاجّالخدماتّالمنزليةّلالستهالكّالنهائيّ
ّ
وبغرض ّالحصول ّعلى ّقياسات ّشاملةّ ،ينبغيّ
الخاصّمنّالشاغلينّالمالكين؛
تقدير ّالقيم ّلجميع ّالنواتج ّمن ّالسلع ّوالخدماتّ
التي ّال ّتباع ّوانما ّيجري ّالتصرف ّفيها ّألغراضّ
دّ -إنتاج ّالخدمات ّالمحلية ّوالشخصيةّ
أخرىّ.
لالستهالك ّ ّضمن ّاألسرةّ :كإعداد ّالطعامّ
ّ
ورعايةّاألطفالّوتدريبهمّوالتنظيفّوالترميمّّ...
اقعّأنّنظامّالحساباتّالقوميةّالّيقيدّجميعّ
و
ال
و
39
1
إلخ.
النواتجّ،إذّتسقطّمنهّالخدماتّالمحليةّوالشخصيةّ
وجميع ّهذه ّاألنشطة ّهي ّأنشطة ّإنتاجية ّبالمعنىّ
التيّينتجهاّويستهلكهاّأفرادّضمنّاألسرةّالواحدةّ.
االقتصاديّ.ولكنّإدراجهاّضمنّنظامّالحساباتّ
ّيقصد ّللناتج ّالمحليّ
ومع ّهذا ّاالستثناءُ ّ ،
القومية ّليس ّمجرد ّمسألة ّتقدير ّللقيم ّالنقديةّ
اإلجمالي ّأن ّمقياسا ّشامال ّإلجمالي ّالقيمةّ
ّّحددتقيم ّللمنتجاتّ،
المضافة ّالتي ّتنتجها ّجميع ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
لمنتجاتّهذه ّاألنشطةّ.فإذا ُ
فينبغي ّكذلك ّتحديد ّقيم ّللدخل ّ ّالمولد ّإنتاجهاّ
المقيمةّ.وينحصرّالناتجّالمحليّاإلجماليّفيّّماّ
والستهالك ّالمنتجاتّ .ومن ّالواضح ّأن ّاألهميةّ
تنتجهّاألنشطةّاالقتصاديةّ،ويمكنّأنّيتحولّمنّ
االقتصادية ّلهذه ّالتدفقات ّتختلف ّعن ّأهميةّ
وحدةّلصالحّأخرىّ..وليستّجميعّاألنشطةّالتيّ
التدفقات ّالنقديةّ .فعلى ّسبيل ّالمثالّ ،يتم ّربطّ
تتطلب ّالوقت ّوالجهد ّمن ّاألشخاص ّأنشطةّ
الدخول ّالمولدة ّتلقائيا ّباستهالك ّالسلع ّوالخدماتّ
إنتاجية ّ ّبالمعنىاالقتصاديّ ،فليس ّمثال ّاألكلّ
التي ّيتم ّإنتاجهاّ ،وترتبط ّارتباطا ّطفيفا ّبتحليلّ
والشربّوالنومّبأنشطةّينتجهاّشخصّليستفيدّمنهاّ
التضخمّأوّاالنكماشّأوّأيّشكلّمنّأشكالّعدمّ
شخصّآخرّ.
التوازنّفي ّاالقتصادّ.وقدّيؤديّإدراجّقدرّكبيرّ
ّ
من ّالتدفقات ّغير ّالنقدية ّفي ّالحسابات ّمعّ
 .8حدود اإلنتاج
التدفقات ّالنقدية ّإلى ّالتعتيم ّعلى ّما ّيحدث ّفيّ
األسواقّويحدّمنّالجدوىّالتحليليةّللبياناتّّ.
 41-1اإلنتاج ّهو ّنشاط ّأساسيّ .وهو ّفي ّالحساباتّ
القوميةّعمليةّماديةّّتجريّعلىّمسؤوليةّّإحدىّ
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ّصمم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلكي ّيفيّ
 42-1وقد ُ
بمجموعة ّكبيرة ّمن ّاالحتياجات ّالمرتبطة ّعلىّ
صعيدّالتحليلّوالسياساتّ.ويجبّإيجادّتوازنّبينّ
الرغبةّفيّأنّتكونّالحساباتّشاملةّقدرّاإلمكانّ
وضرورة ّالحيلولة ّدون ّإغراق ّالقيم ّغير ّالماليةّ
للتدفقات ّالمستخدمة ّفي ّتحليل ّسلوك ّالسوقّ
وأوجه ّعدم ّالتوازنّ .ولذا ّيشمل ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّكلّاإلنتاجّالسلعيّلالستخدامّالخاصّفيّ
حدود ّاإلنتاجّ ،حيث ّأنه ّمن ّالممكن ّاتخاذ ّالقرارّ
بما ّإذا ّكانت ّالسلع ّستباع ّأو ّتحتجز ّلالستخدامّ
الخاصّحتىّبعدّأنّيتمّإنتاجهاّ،وّيستثنيّإنتاجّ
خدماتّاالستهالكّالنهائيّالخاصّّضمنّاألسرّ
(باستثناء ّالخدمات ّالمنتجة ّعن ّطريق ّاالستعانةّ
بقوىّعاملةّمحليةّمدفوعةّاألجرّوانتاجّالحسابّ
الخاص ّللخدمات ّالمنزلية ّمن ّقبل ّالشاغلينّ
المالك)ّ.وتستثنىّالخدماتّألنّالقرارّباستهالكهاّ
في ّإطار ّاألسر ّيتم ّاتخاذه ّقبل ّتقديم ّالخدمةّ.
وموقعّحدودّاإلنتاجّداخلّنظامّالحساباتّالقوميةّ
هو ّحل ّوسط ّولكنه ّحل ّمقصود ّويضع ّفيّ
اعتبارهّاحتياجاتّمعظمّالمستخدمينّ.ويالحظّفيّ
هذا ّالسياق ّأنه ّيتم ّفي ّإحصاءات ّالقوى ّالعاملةّ
تعريف ّاألشخاصّالنشطينّاقتصاديا ّبأنهمّأولئكّ
الذين ّيشاركون ّفي ّاألنشطة ّاإلنتاجية ّكما ّتمّ
تعريفهاّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.فإذاّتمّتوسيعّ
حد ّاإلنتاج ّليشمل ّإنتاج ّالخدمات ّالشخصيةّ
والمحلية ّمن ّأعضاء ّاألسر ّالستهالكهم ّالنهائيّ
الخاصّ ،يصبح ّجميع ّاألشخاص ّالمشاركين ّفيّ
مثل ّهذه ّاألنشطة ّأصحاب ّعمل ّمما ّيجعلّ
البطالةّمستحيلةّمنّالناحيةّاالفتراضيةّمنّحيثّ
التعريفّ .ويظهر ّذلك ّالحاجة ّإلى ّحصر ّحدّ
اإلنتاج ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوالنظمّ
اإلحصائيةّاألخرىّفيّأنشطةّالسوقّأوّفيّبدائلّ
قريبةّألنشطةّالسوقّ.
ّ
حد اإلنتاج األخرى
مشكالت
ّ

القطعّالمتعمدّلألشجارّفيّالغاباتّالبريةّوجمعّ
الفواكهّالبريةّأوّثمرّالعليقّالبريّوكذلكّأخشابّ
التدفئةّتعتبرّإنتاجاّّ.وعلىّنفسّالمنوالّ،الّيعتبرّ
تساقط ّاألمطار ّأو ّتدفق ّالمياه ّمن ّالمجاريّ
المائيةّالطبيعيةّضمنّعملياتّإنتاجّ،بينماّيشكلّ
تخزينّالمياهّفيّخزاناتّأوّخلفّسدودّوتوزيعهاّ
في ّأنابيب ّأو ّنقل ّالمياه ّمن ّموقع ّإلى ّآخر ّمنّ
عملياتّإنتاجّ.
 44-1وتبين ّهذه ّاألمثلة ّأن ّالعديد ّمن ّاألنشطة ّأوّ
العملياتّالتيّقدّتكونّمفيدةّللوحداتّاإلنتاجيةّ،
سواء ّكمنتجين ّأو ّكمستهلكينّ ،ليست ّعملياتّ
إنتاج ّبالمعنىّاالقتصاديّ.فتساقطّاألمطارّّهوّ
عاملّحيويّلإلنتاجّالزراعيّأليّبلدّولكنهّليسّ
بعمليةّإنتاجّيمكنّحسابّحصيلتهاّضمنّالناتجّ
المحليّاإلجماليّ.
ّ

.3

حد االستهالك
ّ

 45-1لتغطية ّاإلنتاج ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
تبعات ّتتجاوز ّبشكل ّكبير ّحساب ّاإلنتاج ّنفسهّ.
فحد ّاإلنتاج ّيحدد ّمقدار ّالقيمة ّالمضافة ّالمقيدةّ
ومنّثمّالمقدارّاإلجماليّمنّالدخلّالمحصلّمنّ
اإلنتاجّ .كما ّينظم ّحد ّاإلنتاج ّمجموعة ّالسلعّ
والخدمات ّالتي ّتدخل ّفي ّنفقات ّاالستهالكّ
النهائي ّلألسر ّواالستهالك ّالفعليّ .فعلى ّسبيلّ
المثالّ ،تشمل ّالنفقات ّالقيم ّالمقدرة ّمن ّالمنتجاتّ
الزراعيةّالتيّتستهلكهاّاألسرّالتيّأنتجتهاّوكذلكّ
قيمّالخدماتّالمنزليةّكأعمالّالترميمّالتيّينجزهاّ
الفردّبنفسهّأوّصيانةّالمركباتّأوّالسلعّالمنزليةّ
المعمرة ّأو ّتنظيف ّالمنازل ّأو ّرعاية ّوتدريبّ
األطفال ّأو ّالخدمات ّالمحلية ّأو ّالشخصيةّ
المشابهة ّالتي ّتُنتج ّلالستهالك ّالنهائي ّالخاصّ.
وال ّيدخل ّضمن ّالنفقات ّاألسرية ّلالستخدامّ
النهائيّسوىّاإلنفاقّعلىّالسلعّالمستخدمةّلهذهّ
األغراضّمثلّموادّالتنظيفّوغيرهاّ.
ّ 43-1يتوقف ّاعتبار ّعمليات ّطبيعية ّمعينة ّإنتاجاّ ّ
حد األصول
.
4
على ّالظروف ّالتي ّتمت ّفيهاّ .والعتبار ّنشاطّ
ّ
معين ّفي ّعداد ّاألنشطة ّالمنتجةّ ،يجب ّأنّ
يستوفيّشرطا ّأساسياّ،هوّأنّتكونّممارسةّهذاّ  46-1تُجمعّالميزانيةّالعموميةّللوحداتّأوّالقطاعاتّ
المؤسسية ّوتقيد ّقيم ّاألصول ّالتي ّتمتلكها ّأوّ
النشاط ّخاضعا ّلمسؤولية ّوادارة ّواشراف ّوحدةّ
الخصوم ّالتي ّتتحملها ّهذه ّالوحداتّ .واألصولّ
مؤسسيةّمعينةّ،تملكّحقّالملكيةّعلىّالمنتجّأياّ
كما ّتم ّتعريفها ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّهيّ
كانّ .فعلى ّسبيل ّالمثالّ ،ال ّيعتبر ّانتاجا ّالنموّ
الكيانات ّالتي ّيجب ّأن ّتكون ّمملوكة ّلوحدة ّماّ
الطبيعي ّألسراب ّاألسماك ّفي ّالبحار ّالتي ّالّ
والتيّتنشأّعنهاّفوائدّاقتصاديةّلمالكهاّ(مالكيها)ّ
تخضع ّللحصص ّالدولية ّمن ّالمياهّ :فالعملية ّالّ
عنّطريقّاالمتالكّأو ّاالستخدامّعلىّمدىّفترةّ
تديرهاّأيةّوحدةّمؤسسيةّوالّتنتميّاألسماكّأليةّ
زمنيةّ .ويغطي ّهذا ّالتعريف ّبوضوح ّاألصولّ
ّيعتبر ّنموّ
وحدة ّمؤسسيةّ .ومن ّجهة ّأخرىُ ،
المالية ّواألصول ّالثابتة ّكاآلالت ّوالمعداتّ
األسماك ّفي ّالمزارع ّالسمكية ّعملية ّإنتاج ّعلىّ
والمباني ّالتي ّانتجت ّفي ّالماضيّ .ولكن ّعنصرّ
ّيعتبر ّالنمو ّالطبيعيّ
غرار ّتربية ّالماشيةّ .وال ُ
الملكية ّمهم ّلتحديد ّالموارد ّالطبيعية ّالتي ّتعاملّ
للغاباتّالبريةّوغيرّالمزروعةّأوّالفواكهّالبريةّأوّ
بوصفها ّأصوال ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
ثمرّالعليقّالبريّإنتاجا ّبينماّتعتبرّعمليةّزراعةّ
وتدخل ّالموارد ّالطبيعية ّكاألرض ّوالثرواتّ
األشجارّالمثمرةّأوّاألشجارّالتيّتزرعّللحصولّ
المعدنية ّواحتياطيات ّالوقود ّوالنباتات ّغيرّ
على ّاألخشاب ّأو ّاالستعماالت ّاألخرى ّإنتاجاّ
المزروعةّوالحيواناتّالبريةّكلهاّضمنّالميزانياتّ
علىّغرارّعملية ّإنتاجّالمحاصيلّالسنويةّ.ولكنّ
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الجغرافية ّلالقتصاد ّالوطنيّ .فقد ّتتم ّبعضّ
عملياتّإنتاج ّإحدى ّالوحداتّالمقيمةّخارجّالبلدّ
ّ،كتركيبّبعضّاآلالتّأوّالمعداتّالمصدرةّأوّ
تنفيذ ّمشروع ّاستشاري ّعن ّفريق ّمن ّالخبراءّ
االستشاريين ّيعملون ّخارج ّالبالد ّبصفة ّمؤقتةّ.
كما ّيمكن ّأن ّتعود ّبعض ّعمليات ّاإلنتاج ّالذيّ
يتم ّداخل ّأحد ّالبلدان ّإلى ّوحدات ّمؤسسية ّغيرّ
مقيمة.

شريطةّأنّتمارسّالوحداتّالمؤسسيةّحقوقّملكيةّ
فعلية ّعليها ّأي ّأن ّتكون ّفي ّوضع ّيتيح ّلهاّ
االستفادةّمنهاّّ.وملكيةّاألصولّليستّبالضرورةّ
ملكية ّخاصة ّ ّبل ّيمكن ّأن ّتعود ّإلى ّوحداتّ
حكومية ّتمارس ّحقوق ّملكية ّنيابة ّعنّ
المجتمعاتّ .ومن ّثم ّتدخل ّالعديد ّمن ّاألصولّ
البيئيةّفيّإطارّنظامّالحساباتّالقوميةّ.والمواردّ
كالهواء ّأو ّالبحار ّوالتي ّليس ّباإلمكان ّممارسةّ
حقّالملكيةّعليهاّأوّمناجمّالمعادنّوالوقودّالتيّ ّ
لمّتكتشفّأوّالتيّالّجدوىّمنهاّالّتدخلّضمنّ  51-1وعندماّينشأّالناتجّالمحليّاإلجماليّمنّجانبّ
اإلنفاقّ،يجبّتكوينّعالوةّعنّالسلعّوالخدماتّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّألنها ّال ّتعود ّبأية ّفوائدّ
التي ّتنتجها ّوحدات ّمؤسسية ّغير ّمقيمةّ
على ّمالكيها ّفي ّضوء ّالتكنولوجيا ّالمتوفرةّ
وتستهلكها ّوحدات ّمقيمة ّوكذلك ّعن ّالسلعّ
واألسعارّالنسبيةّالسائدةّ.
والخدمات ّالتي ّتنتجها ّوحدات ّمؤسسية ّمقيمة ّوّ
تستهلك ّفي ّالخارجّ .ولكي ّيكون ّنظام ّالحساباتّ
 47-1ويجريّقيدّالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّقيمّالمواردّ
القومية ّشامال ّفي ّالتغطيةّ ،يجب ّتحديد ّجميعّ
الطبيعية ّالتي ّتملكها ّالوحدات ّالمؤسسية ّبينّ
المعامالتّالتيّتتمّمعّبقيةّالعالمّحتىّيتمّتفسيرّ
ميزانية ّعمومية ّوالميزانية ّالعمومية ّالتي ّتليها ّفيّ
أثرهاّعلىّالمقاييسّالتيّتتصلّباالقتصادّالمقيمّ
حساباتّالتراكمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.فعلىّ
على ّالنحو ّالصحيحّ .وتتطابق ّالمجموعة ّالكاملةّ
سبيل ّالمثالّ ،يقيد ّنضوب ّأحد ّالموارد ّالطبيعيةّ
من ّالمعامالت ّالتي ّتتم ّمع ّبقية ّالعالم ّفي ّنظامّ
نتيجةّالستخدامهّفيّاإلنتاجّفيّحسابّالتغيراتّ
الحسابات ّالقومية ّمع ّمجموعة ّالمعامالت ّالتيّ
األخرىّالتيّتطرأّعلىّحجمّحسابّاألصولّفيّ
يتمّرصدهاّفيّميزانّالمدفوعات.
جانبّخسائرّاألصولّالثابتةّنتيجةّلدمارهاّبفعلّ
الزالزلّّ...إلخ)ّ ّ.
الكوارثّالطبيعيةّ(كالفيضاناتّو ّ
وعلى ّالعكسّ ،عندما ّيتم ّاكتشاف ّمخزون ّأوّ  .6االسةةةةةتهالك النهةةةةةائي واالسةةةةةتهالك الوسةةةةةيط
واجمالي تكوين رأس المال الثابت
احتياطي ّمن ّالمعادن ّأو ّالوقود ّأو ّيصبحّ
المخزونّالذيّلمّيكنّمجديا ّفيماّسبقّذاّجدوىّ،
يقيد ّفي ّهذا ّالحساب ّويدخل ّفي ّالميزانياتّ  51-1تحدد ّمحتويات ّالحسابات ّليس ّمن ّخاللّ
اإلطار ّالمفاهيمي ّوالتعريفات ّوالتصنيفاتّ
العموميةّ.
المشمولة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّفحسبّ،
ّ
ولكنها ّتحدد ّأيضا ّبطرق ّتفسيرها ّوتطبيقها ّفيّ
 .5الحدود القومية
الواقعّ .ومهما ّبدت ّالمفاهيم ّوالتصنيفات ّبسيطةّ
بادئ ّذي ّبدءّ ،هناك ّال ّمحالة ّحاالت ّيصعبّ
 48-1يجري ّتجميع ّحسابات ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّّ
رسم ّحدودها ّوال ّيتسنى ّإدراجها ّبسهولة ّضمنّ
للوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمة ّ ّالمجمعة ّفيّّ
فئاتّسابقةّالتحديدّ.وقدّيتمّبيانّهذهّالنقاطّعنّ
قطاعات ّمؤسسية ّأساسية ّوقطاعات ّفرعيةّ.
طريقّدراسةّتمييزهاّفيّعلمّاالقتصادّوفيّنظامّ
ومفهوم ّاإلقامة ّهو ّالمفهوم ّالمستخدم ّفي ّدليلّ
الحسابات ّالقوميةّ ،أي ّالتمييز ّبين ّاالستهالكّ
ميزان ّالمدفوعات ّوالمركز ّاالستثماري ّالدوليّ،
واجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّ(أو ّإجماليّ
اإلصدارّالسادس ّ(صندوقّالنقدّالدوليّ)2118ّ،
االستثمار ّالثابتّ ،حيث ّغالبا ّما ّيوصف ّعلىّ
والمعروف ّاختصا ار ّبلفظ ّّ .BPM6وتطلق ّعلىّ
هذاّالنحوّفيّأوضاعّأخرى)ّ.
وحدةّمؤسسيةّمعينةّّتسميةّالوحدةّالمقيمةّداخلّ
اإلقليم ّاالقتصادي ّلبلد ّمعين ّعندما ّتتخذ ّمركزاّ
من ّ ّذا ّأهمية ّاقتصادية ّفي ّذلك ّاإلقليمّ ،أيّ  52-1وقبل ّدراسة ّالفرق ّبين ّاالستهالك ّواالستثمارّ،
منّالضروريّدراسةّطبيعةّاالستهالكّعنّكثبّ.
عندما ّتشارك ّأو ّتنوي ّالمشاركة ّفي ّاألنشطةّ
فاالستهالكّهوّنشاطّتستهلكّمنّخاللهّالوحداتّ
االقتصادية ّأو ّالمعامالت ّعلى ّنطاق ّكبير ّسواءّ
المؤسسية ّالسلع ّوالخدماتّ ،ولكن ّهناك ّنوعينّ
لفترةّزمنيةّغيرّمحددةّأوّفترةّزمنيةّطويلةّتحددّ
مختلفين ّمن ّاالستهالكّ .يتكون ّاالستهالكّ
عادةّبعامّواحدّ.
الوسيطّمنّالسلعّوالخدماتّالمستهلكةّفيّمسارّ
اإلنتاجّفيّإطارّالفترةّالمحاسبيةّ.أماّاالستهالكّ
 49-1ويساوي ّمجموع ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّلبلدّ
النهائي ّفيتكون ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّالتيّ
معينّ ،والذي ّيعتبر ّمقياسا ّإجماليا ّلإلنتاجّ ،مبلغّ
تستخدمهاّاألسرّكلّعلىّحدةّأوّالمجتمعّلتلبيةّ
القيمة ّاإلجمالية ّالمضافة ّلجميع ّالوحداتّ
احتياجات ّورغبات ّفردية ّأو ّجماعيةّ .وينحصرّ
المؤسسية ّالمشاركة ّفي ّاإلنتاج ّ(مضافا ّإليها ّأيةّ
نشاط ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،مثلّ
ضرائب ّومطروحا ّمنها ّأي ّدعم ّعلى ّالمنتجاتّ
االستهالك ّالوسيطّ ،في ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
غيرّالمشمولةّفيّقيمةّمخرجاتها)ّ.والّيعادلّهذاّ
بصفتهاّمنتجينّ،ويعرفّعلى ّأنهّقيمةّمشترياتهاّ
المجموع ّبالضبط ّمبلغ ّالقيمة ّاإلجمالية ّالمضافةّ
مطروحاّمنهاّماّتصرفتّفيهّمنّاألصولّالثابتةّ.
لجميع ّاألنشطة ّاإلنتاجية ّالتي ّتتم ّداخل ّالحدودّ
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ّمرضيا ّفي ّجميع ّاألحوالّ .ولكن ّنظامّ
ذلك ُ
الحساباتّالقوميةّكماّوردّالشرحّالحقاّهوّالنظامّ
الذي ّيتم ّمن ّخالله ّتشجيع ّالمستخدمين ّعلىّ
استكشاف ّاألعراف ّالبديلة ّفي ّشكل ّحساباتّ
تابعة ّتم ّوصفها ّفي ّالفصل ّالتاسع ّوالعشرينّ.
واّحدىّالمعالجاتّالبديلةّلقيدّرأسّالمالّالبشريّ
هيّإحدىّتلكّالتطبيقات.

واألصول ّالثابتة ّهي ّأصول ّتم ّإنتاجها ّ(كاآلالتّ
والمعدات ّوالمباني ّأو ّالهياكل ّاألخرى) ّالتيّ
تستخدمّ ّبشكل ّمتكرر ّأو ّباستمرار ّفي ّاإلنتاجّ
علىّمدىّفتراتّمحاسبيةّمتعددةّ(تزيدّعنّسنةّ
واحدة)ّ .ويعتمد ّالتمييز ّبين ّاالستهالك ّالوسيطّ
واجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّعلى ّما ّإذا ّكانتّ
السلعّوالخدماتّذاتّالصلةّقدّاستهلكتّبالكاملّ
أم ّال ّخالل ّالفترة ّالمحاسبيةّ .فإن ّكانت ّقدّ ّ
التصليحات والصيانة واجمالي تكوين رأس المال
استهلكت ّبالكاملّ ،يعتبر ّاستخدامها ّكمعامالتّ
الثابت
جاّرية ّ ّويقيد ّكاستهالك ّوسيطّ ،أما ّإن ّلم ّتكن ّقدّ
استهلكت ّبالكامل ّفتصبح ّمعاملة ّتراكم ّتقيد ّفيّ ّ
 56-1عمليات ّالتصليح ّوالصيانة ّاالعتيادية ّ ّهيّ
حسابّرأسّالمالّ.
مثال ّآخرّ ،أقل ّشيوعاّ ،على ّالصعوبة ّالكبيرةّ
لمحاولة ّرسم ّحد ّفاصل ّبين ّاالستهالك ّواجماليّ
 53-1والطبيعةّالعامةّ،وكذلكّالغرضّمنّالتمييزّبينّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ .فعمليات ّالتصليجّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّواالستهالك ّّ،
والصيانة ّالتي ّتقوم ّبها ّالمشروعات ّلإلبقاء ّعلىّ
سواء ّأكان ّاستهالكا ّوسيطا ّأم ّنهائيا ّواضحّ.،
األصول ّالثابتة ّفي ّحالة ّتشغيل ّجيدة ّتعاملّ
والتمييز ّأساسي ّللتحليل ّاالقتصادي ّوصنعّ
بوصفهاّاستهالكاّوسيطاّ.ولكنّالتحسيناتّالكبيرةّ
السياساتّ .ولكن ّوضع ّالحد ّالفاصل ّبينّ
واإلضافات ّوالتمديدات ّالتي ّتتم ّعلى ّاألصولّ
االستهالكّواجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّليسّ
الثابتةّ ،سواء ّكانت ّآالت ّأو ّمبانٍيّ ،والتي ّتعملّ
باألمر ّالسهل ّدائما ّفي ّالواقع ّالعمليّ .فبعضّ
على ّتحسين ّأدائهاّ ،وتزيد ّمن ّطاقتها ّوتطيلّ
األنشطةّتحويّعناصرّيبدوّأنهاّاستهالكّويحويّ
عمرها ّفي ّالتشغيل ّّ ،تعتبر ّتكوينا ّلرأس ّالمالّ
أخرى ّتبدو ّتكوينا ّلرأس ّالمال ّفي ّنفس ّالوقتّ.
الثابتّ .وليس ّمن ّالسهل ّعمليا ّرسم ّخط ّفاصلّ
وفي ّمحاولة ّلتوحيد ّنهج ّتطبيق ّنظام ّالحساباتّ
بين ّ ّبين ّالتصليحات ّاالعتيادية ّوالتحسيناتّ
القوميةّّ،يجبّاتخاذّق ارراتّبشأنّطرقّتصنيفّ
الكبيرة ّرغم ّأن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّيوفرّ
بنودّعسيرةّالتصنيفّبلّومثيرةّللجدلّ.وفيماّيليّ
توصيات ّمعينة ّلهذا ّالغرضّ .ولكن ّبعضّ
مثاالنّعلىّذلكّ.
المحللينّيعتبرونّأنّالفرقّبينّعملياتّالتصليحّ
ّ
والصيانة ّاالعتيادية ّوالتحسينات ّواإلضافاتّ
رأس المال البشري
الكبيرةّليسّّعملياّوالّمبر ارّ،ويفضلونّطريقةّقيدّ
ّ
"إجماليةّ"ّيمكنّمنّخاللهاّمعاملةّتلكّاألنشطةّ
 54-1غالبا ّما ّتطرح ّاقتراحات ّبوجوب ّتصنيفّ
بوصفهاّتكويناّإلجماليّرأسّالمالّالثابتّ.
اإلنفاق ّعلى ّتدريب ّوتعليم ّالموظفين ّكإجماليّ
تكوين ّرأس ّمال ّثابت ّبوصفه ّشكال ّمن ّأشكالّ ّ
االستثمار ّفي ّرأس ّالمال ّالبشريّ .فاكتسابّ ه -نظام الحسابات القومية كإطار تنسيقي
لإلحصاء:
المعرفة ّوالمهارات ّوالمؤهالت ّيزيد ّمن ّاإلمكاناتّ
اإلنتاجية ّلألفراد ّالمعنيين ّوهو ّمصدر ّللفائدةّ
االقتصادية ّالمستقبلية ّلهمّ .وان ّكانت ّالمعرفةّ  .1التوفيق بين مختلف النظم اإلحصائية
والمهارات ّوالمؤهالت ّهي ّأصول ّبالمعنى ّالواسعّ
للمصطلحّ ،فال ّيمكن ّمساواتها ّباألصول ّالثابتةّ  57-1لنظام ّالحسابات ّالقومية ّوظيفة ّبالغة ّاألهميةّ،
إذ ّهو ّإطار ّتنسيقي ّلإلحصاءات ّاالقتصاديةّ
كما ّحسب ّمفهوم ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
بمعنيين ّمختلفينّ .فنظام ّالحسابات ّالقومية ّيعتبرّ
فهي ّتكتسب ّمن ّخالل ّأنشطة ّالتعلم ّوالدراسةّ
ّإطار ّفكريا ّلضمان ّتوافقّ
ا
في ّالمقام ّاألول
والممارسة ّالتي ّال ّيمكن ّألحد ّأن ّيقوم ّبها ّنيابةّ
التعريفات ّوالتصنيفات ّالمستخدمة ّفي ّالميادينّ
عن ّالدارسّ ،ومن ّثم ّفإن ّاكتساب ّالمعرفة ّليسّ
المختلفة ّلإلحصاءّ ،ولكنها ّمترابطةّ .وفي ّالمقامّ
عمليةّإنتاجّحتىّوانّكانتّالعمليةّالتعليميةّتنفذّ
الثانيّ ،يعتبر ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّإطارّ
من ّخالل ّخدمات ّتعليميةّ .ومن ّثم ّتعاملّ
محاسبيا ّلضمانّالتوافق ّالرقميّللبيانات ّالمستقاةّ
الخدمات ّالتعليمية ّالتي ّتنتجها ّالمدارس ّوالكلياتّ
من ّمختلف ّالمصادر ّكعمليات ّاالستقصاءّ
والجامعات ّّ ...إلخ ّعلى ّأنها ّخدمات ّيستهلكهاّ
األسرية ّواحصاءات ّالبضائعّ
الصناعية ّوالمسوح ّ ّ
الطالب ّفي ّمسار ّاكتسابهم ّللمعرفة ّوالمهاراتّ.
التجارية.
ويعتبر ّهذا ّالنوع ّمن ّالتعليم ّاستهالكا ّنهائياّ.
وعندماّيقومّصاحبّالعملّبعمليةّالتدريبّلتعزيزّ
فاعليةّموظفيهّّ،تعتبرّالتكاليفّاستهالكاّوسيطا 58-1 ّ.ويسهم ّالتوفيق ّبين ّمختلف ّالنظم ّاإلحصائيةّ
في ّتعزيز ّالفائدة ّالتحليلية ّلجميع ّاإلحصاءاتّ.
وقد ّاحتل ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّدوما ّمموقعاّ
 55-1وتتماشىّهذهّالمعاملةّلتكاليفّالتعليمّمعّحدودّ
مركزيا ّفي ّاإلحصاءات ّاالقتصادية ّألن ّالبياناتّ
اإلنتاجّواألصولّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّولكنّ
من ّأكثر ّالنظم ّتخصصا ّكإحصاءات ّميزانّ
الّيعتبرّجميعّمستخدميّنظامّالحساباتّالقوميةّ
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اإلدارية ّوالتجارية ّواحصاءات ّالسكان ّوعملياتّ
االستقصاءّالتيّيتمّإجراءهاّبشكلّمخصوصّ.

المدفوعات ّوالقوة ّالعاملة ّيجب ّأن ّتستخدمّ
مصحوبةّببياناتّالحساباتّالقوميةّ.والحاجةّإلىّ
التوفيق ّبين ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوالنظمّ
اإلحصائية ّذات ّالصلة ّكاإلحصاءات ّالماليةّ  61-1ولكنّمنّالناحيةّالعمليةّ،فمنّالنادرّأنّتتراكمّ
حسابات ّاالقتصاد ّالكلي ّببساطة ّعن ّطريقّ
واحصاءاتّميزانّالمدفوعاتّيؤديّمراجعةّالنظمّ
تجميعّالبياناتّالجزئيةّذاتّالصلةّ.وحتىّعندماّ
اإلحصائيةّاألخرىّبالتوازيّوبالتعاونّالمحكمّمعّ
تحتفظ ّالوحدات ّالمؤسسية ّالفردية ّبحسابات ّأوّ
تلكّالمشمولةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.ويؤديّ
سجالتّ،فإنّالمفاهيمّالمطلوبةّأوّالمالئمةّعلىّ
هذاّالتنسيقّإلىّالتخلصّمنّالفروقّفيّالمفاهيمّ
المستوي ّالمتناهي ّالصغر ّقد ّال ّتكون ّمناسبةّ
بينهاّإالّفيّبعضّاالستثناءاتّالتيّيمكنّتبريرهاّ
علىّمستويّكليّ.ومنّالممكنّأنّتكونّالوحداتّ
من ّحيث ّالمزايا ّالخاصة ّبأنواع ّمختلفة ّمنّ
الفرديةّمجبرةّعلىّاستخدامّالمفاهيمّالتيّوضعتّ
البيانات ّأو ّالمتطلبات ّالخاصة ّبأنواع ّمختلفةّ
ألغراض ّأخرى ّكالضرائبّ .وتختلف ّاألعرافّ
المستخدمينّ .وقد ّثبت ّأن ّالتوفيق ّبين ّنظامّ
المحاسبيةّوأساليبّالتقييمّالمستخدمةّعلىّمستويّ
الحسابات ّالقومية ّوالنظم ّالرئيسية ّاألخرى ّحققّ
االقتصاد ّالجزئي ّعن ّاألعراف ّواألساليب ّالتيّ
نجاحا ّوقد ّأنجز ّهذا ّالتوفيق ّعن ّطريق ّإدخالّ
يتطلبها ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .فعلى ّسبيلّ
تعديالتّعلىّنظامّالحساباتّالقوميةّوعلىّالنظمّ
المثالّ ،يعني ّاالستخدام ّالشائع ّلمحاسبة ّالتكلفةّ
األخرىّ.
التاريخية ّأن ّحسابات ّالمشروعات ّالفردية ّقدّ
ّ
تختلفّبشكلّكبيرّعنّتلكّالمستخدمةّفيّنظامّ
 .8اسةةةةتخدام البيانةةةةات الجزئيةةةةة فةةةةي المحاسةةةةبة
الحسابات ّالقوميةّ .وقد ّيكون ّاإلهالك ّوفقاّ
الخاصة باالقتصاد الكلي
الحتسابه ّألغراض ّضريبية ّاعتباطي ّبشكل ّبالغّ
وغير ّمقبول ّمن ّوجهة ّنظر ّاقتصادية ّكمقياسّ
 59-1يمكن ّتجميع ّتسلسل ّالحسابات ّوالميزانياتّ
الستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ .وفي ّمثل ّهذهّ
العمومية ّلنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،من ّحيثّ
المواقفّ ،يكون ّاألمر ّغير ّعملي ّعند ّمحاولةّ
المبدأّ ،على ّأي ّمستوي ّمن ّمستويات ّالمجاميعّ
تعديل ّالحسابات ّالفردية ّآلالف ّالمشروعات ّقبلّ
اإلجماليةّ ،حتى ّعلى ّمستوى ّوحدة ّمؤسسيةّ
تجميعهاّ .وبدال ّمن ّذلك ّيتم ّتعديل ّالبيانات ّبعدّ
فرديةّ .وربما ّيبدو ّمن ّالمستحسن ّالحصول ّعلىّ
إجمالها ّإلى ّدرجة ّماّ .وبطبيعة ّالحالّ ،ليستّ
حسابات ّاالقتصاد ّالكلي ّعن ّالقطاعات ّأو ّعنّ
هناكّحاجةّإلجمالّالبياناتّإلىّمستويّاالقتصادّ
االقتصاد ّككل ّبشكل ّمباشر ّعن ّطريق ّتجميعّ
الكليّأوّحتىّقطاعاتّأوّصناعاتّبأكملهاّقبلّ
البيانات ّ ّالخاصة ّبكل ّوحدة ّعلى ّحدةّ .وسوفّ
تعديلهاّومنّالمحتملّأنّيكونّاألمرّأكثرّكفاءةّ
تتوافر ّمميزات ّتحليلية ّجمة ّعند ّالحصول ّعلىّ
عند ّإجراء ّالتعديالت ّعلى ّمجموعات ّمنّ
قواعد ّبيانات ّجزئية ّتتوافق ّبالكامل ّمع ّحساباتّ
الوحدات ّتكون ّأصغر ّأو ّأكثر ّتجانساّ .وقدّ
االقتصاد ّالكلي ّالمقابلة ّعن ّالقطاعات ّأوّ
ينطوي ّذلك ّعلى ّتجميع ّما ّيطلق ّعليه ّالنظمّ
االقتصاد ّككلّ .فالبيانات ّفي ّمجاميع ّأوّ
الوسيطةّمنّالحساباتّ.وعندماّتجريّالتعديالتّ
ّكبير ّمنّ
ا
ّقدر
ا
متوسطاتّ ،كثي ار ّما ّتخفي
علىّأيّمستويّمنّمستوياتّالتجميعّفالتسلسلّ
المعلومات ّالمفيدة ّعن ّالتغيرات ّالتي ّتحدث ّفيّ
الحتمي ّهو ّجعل ّالبيانات ّالكلية ّالناتجة ّغيرّ
أوساط ّالجماهيرّ .فعلى ّسبيل ّالمثالّ ،توضحّ
مكافئة ّبعد ّذلك ّللتجميعات ّالبسيطة ّمن ّالبياناتّ
النظرية ّاالقتصادية ّأن ّالتغيرات ّالتي ّتط أر ّعلىّ
الجزئيةّالتيّنشأتّمنهاّ.وعندماّالّتنشأّالبياناتّ
نمطّمنّأنماطّتوزيعّالدخلّقدّيكونّمنّالمتوقعّ
الجزئية ّمن ّالحسابات ّالتجارية ّأو ّالسجالتّ
أن ّتؤثر ّعلى ّإجمالي ّاالستهالك ّعالوة ّعليهّ
اإلدارية ّولكن ّمن ّإحصاءات ّالسكان ّأوّ
بسبب ّالتغيرات ّالتي ّتط أر ّعلى ّمستوي ّإجماليّ
االستبيانات ّاالستقصائية ّالتي ّصممت ّألغراضّ
الدخلّ .وربما ّتكون ّالمعلومات ّالتي ّتتصلّ
إحصائيةّ ،ينبغي ّأن ّتكون ّالمفاهيم ّالمستخدمةّ
بالوحدات ّالفردية ّمطلوبة ّليس ّفقط ّللتوصل ّإلىّ
أقرب ّللمفاهيم ّالمطلوبة ّولكن ّالنتائج ّقد ّتتطلبّ
تفهم ّأفضل ّألسلوب ّعمل ّاالقتصادّ ،ولكنهاّ
تعديالتّعلىّالمستويّالكليّبسبب ّعدمّاكتمالّ
مطلوبة ّكذلك ّلمراقبة ّأثر ّالسياسات ّالحكومية ّأوّ
التغطية ّ(عندما ّتكون ّاالستبيانات ّمنحصرة ّفيّ
األحداث ّاألخرى ّعلى ّاألنواع ّالمنتقاة ّمنّ
مشاريعّأكبرّحجما ّعلىّسبيلّالمثال)ّأوّبسببّ
الوحدات ّالتي ّقد ّيكون ّهناك ّاهتمام ّبها ّكاألسرّ
الخطأّالناتجّمنّاألخطاءّفيّاالستجابةّ.
ذات ّالدخل ّالمحدود ّللغايةّ .ويتسنى ّكذلك ّمنّ
خالل ّمجموعات ّالبيانات ّالجزئية ّتتبع ّسلوكّ
الوحداتّالفرديةّعلىّمدارّالوقتّ.ولقدّأصبحتّ  61-1ليس ّمن ّالمحتمل ّأن ّتحتفظ ّمعظم ّاألسرّ
بحسابات ّمن ّالنوع ّالذي ّيحتاج ّإليه ّنظامّ
إدارةّوتحليلّمقاديرّكبيرةّللغايةّمنّقواعدّبياناتّ
الحساباتّالقوميةّ.وتنشأّالبياناتّالجزئيةّبالنسبةّ
جزئية ّأيسر ّبشكل ّكبير ّوتزداد ّسهولته ّباستمرارّ
لألسر ّمن ّعينات ّاالستبيانات ّالتي ّقد ّتكونّ
وذلك ّبفضل ّالتحسينات ّالمستمرة ّفي ّأجهزةّ
عرضة ّألخطاء ّجسيمة ّفي ّاالستجابة ّواعدادّ
الحاسوبّووسائلّاالتصالّ .ومنّالممكنّاشتقاقّ
التقاريرّ .وقد ّيكون ّمن ّالصعب ّعلى ّوجهّ
البيانات ّمن ّعدة ّمصادر ّمختلفة ّكالسجالتّ
الخصوص ّالحصول ّعلى ّبيانات ّسليمة ّوذاتّ
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مغزى ّعن ّأنشطة ّالمشروعات ّالصغيرة ّغيرّ
المسجلةّرسمياّوالتيّتملكهاّاألسرّ.ويجبّتعديلّ
اإلجماليات ّالمبنية ّعلى ّعمليات ّاالستقصاءّ
للتخلص ّمن ّأشكال ّمعينة ّمن ّاالنحياز ّكإغفالّ
التقارير ّالخاصة ّبأنواع ّمعينة ّمن ّاإلنفاق ّ(علىّ
ّوالكحول ّوالمقامرة ّّ ...إلخ) ّوكذلك ّلجعلهاّ
التبغ ّ
منسقة ّمع ّالبيانات ّالكلية ّالمأخوذة ّمن ّمصادرّ
أخرىّكالوارداتّ.وقدّتتقيدّاالستفادةّالمنتظمةّمنّ
البيانات ّالجزئية ّكذلك ّبالمخاوف ّالمتزايدة ّحولّ
السرية ّواحتمال ّسوء ّاستخدام ّقواعد ّالبياناتّ
المشارّإليهاّ.

ّ
 62-1وعلى ّذلك ّفربما ّنستنتج ّأنه ّقد ّيتعذر ّلعدةّ
أسبابّ،إنّلمّيكنّمستحيالّّ،إنجازّقواعدّبياناتّ
جزئية ّوحسابات ّكلية ّتكون ّمتوافقة ّبالكامل ّفيّ
الواقعّ .ورغم ّذلكّ ،يجب ّأن ّتكون ّالمفاهيمّ
والتعريفات ّوالتصنيفات ّالمستخدمة ّفي ّالمحاسبةّ
االقتصاديةّ ،كلما ّأمكنّ ،متماثلة ّعلى ّالمستويينّ
المتناهيّالصغرّوالكلي ّلتيسيرّالمقابلةّبينّنوعيّ
البياناتّ.
ّ
ّ

و -الروابط مع المحاسبة التجارية

 64-1ويعتمد ّتصميم ّهيكل ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
بشكل ّكبير ّعلى ّالنظرية ّوالمبادئ ّاالقتصاديةّ
وعلىّممارساتّالمحاسبةّالتجاريةّ.والمقصودّمنّ
مفاهيمّأساسيةّكاإلنتاجّواالستهالكّوتكوين ّرأسّ
المال ّهو ّترسيخها ّفي ّالنظرية ّاالقتصاديةّ.
وعندما ّتتعارض ّالممارسات ّالمحاسبية ّمعّ
المبادئ ّاالقتصاديةّ ،تعطى ّاألولوية ّللمبادئّ
االقتصاديّإذّصممّنظامّالحساباتّالقوميةّبشكلّ
ُ
أساسي ّلغرض ّالتحليل ّاالقتصادي ّوصنعّ
السياساتّ.ومنّالممكنّبيانّالفرقّبينّالمحاسبةّ
التجارية ّوالنظرية ّاالقتصادية ّعن ّطريق ّمفهومّ
كلفة ّاإلنتاج ّالمستخدم ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.
ّ
 65-1تقوم ّالحسابات ّالتجارية ّعلى ّنحو ّشائع ّ(معّ
اختالف ّالحاالت) ّبقيد ّالتكاليف ّعلى ّأساسّ
تاريخيّ،ألسبابّمنهاّضمانّالموضوعيةّالتامةّ.
وتتطلب ّمحاسبة ّالتكلفة ّالتاريخية ّتقييم ّالسلع ّأوّ
األصولّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّعنّطريقّاإلنفاقّ
الذي ّجرى ّتكبده ّفعليا ّللحصول ّعلى ّهذه ّالسلعّ
قدم ّهذا ّاإلنفاق ّفيّ
ِ
أو ّاألصول ّمهما
ّكانّ َ
الماضيّ .ولكن ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،يتمّ
توظيف ّمفهوم ّتكلفة ّالفرصة ّحسب ّتعريفه ّفيّ
علمّاالقتصادّ.أيّأنهّيتمّقياسّتكلفةّاستخدامّأوّ
استهالكّأيّمنّاألصولّالقائمةّأوّإحدىّالسلعّ
في ّعملية ّواحدة ّبعينها ّمن ّعمليات ّاإلنتاج ّعنّ
طريق ّمقدار ّالفوائد ّالتي ّكان ّباإلمكان ّتأمينهاّ
عن ّطريق ّاستخدام ّاألصل ّأو ّالسلعة ّبطرقّ
بديلة ّ .ويتم ّاحتساب ّتكلفة ّالفرصة ّبالرجوع ّإلىّ
الفرص ّالفائتة ّوقت ّاستخدام ّاألصل ّأو ّالموردّ،
بوصفهّمتغي ارّعنّالتكلفةّالتيّتمّتكبدهاّفيّوقتّ
ما ّمن ّالماضي ّللحصول ّعلى ّاألصلّ .وأفضلّ
تقريبّعمليّلمحاسبةّتكلفةّالفرصةّهوّمحاسبةّ
التكاليف ّالجارية ّالتي ّيجري ّعن ّطريقها ّتقييمّ
األصولّأوّالسلعّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّبأسعارهاّ
السوق ّالجارية ّالفعلية ّأو ّالمقدرة ّوقت ّإتمامّ
اإلنتاجّ .وأحيانا ّما ّيتم ّوصف ّمحاسبة ّالتكاليفّ
الجارية ّكمحاسبة ّتكاليف ّاالستبدال ّرغم ّعدمّ
وجودّنيةّالستبدالّاألصلّفعلياّبعدّاستخدامهّ.

 63-1تقوم ّالقواعد ّواإلجراءات ّالمحاسبية ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّالقواعد ّواإلجراءاتّ
المحاسبية ّالمستخدمة ّمنذ ّزمن ّطويل ّفيّ
المحاسبة ّالتجاريةّ .ومن ّالبديهيات ّاألساسيةّ
للمحاسبة ّاالقتصادية ّأو ّالوطنية ّهو ّالمبدأّ
التقليدي ّلعملية ّمسك ّالدفاتر ّذات ّالقيد ّالمزدوجّ
والتي ّعن ّطريقها ّتؤدي ّإحدى ّالمعامالت ّإلىّ
زوج ّمن ّالقيود ّالمنسجمة ّللدائن ّوالمدين ّداخلّ
حسابات ّ ّكل ّمن ّطرفي ّالمعاملةّ .فعلى ّسبيلّ
المثالّ،الّيتطلبّتسجيلّبيعّالمنتجاتّوجودّقيدّ
فيّحسابّاإلنتاجّللبائعّفحسبّبلّقيدّآخرّبقيمةّ
مساويةّ ،وغالبا ّما ّيوصف ّبأنه ّالنظيرّ ،فيّ
الحساب ّالمالي ّللبائع ّلقيد ّالقيمة ّالنقدية ّأوّ
االئتمان ّالمالي ّالقصير ّاألجل ّوالذي ّيتم ّتلقيهّ
مقابل ّالمنتجات ّالمباعةّ .وبما ّأن ّقيدين ّمماثلينّ
يكونانّمطلوبينّكذلكّبالنسبةّللمشتريّ،ينبغيّأنّ
تؤديّالمعاملةّإلىّأربعةّقيودّفوريةّبقيمةّمتساويةّ  66-1وعند ّثبات ّالتضخم ّحتى ّوان ّكان ّبمعدالتّ
معقولةّ ،يؤدي ّاستخدام ّالتكاليف ّالتاريخية ّإلىّ
في ّنظام ّالحسابات ّالكلية ّالتي ّتغطي ّكال ّمنّ
التقليل ّمن ّقيمة ّتكاليف ّفرص ّاإلنتاج ّبمعنىّ
البائع ّوالمشتريّ .وبوجه ّعامّ ،تتطلب ّأية ّمعاملةّ
اقتصادي ّحتى ّأن ّربح ّالتكلفة ّالتاريخية ّربماّ
بين ّمختلف ّالوحدات ّالمؤسسية ّدوما ّأربعة ّقيودّ
يكون ّأكبر ّبكثير ّمن ّفائض ّالتشغيل ّحسبّ
فورية ّمتساوية ّفي ّحسابات ّنظام ّالحساباتّ
تعريفهّفيّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.واألرباح ّعندّ
القومية ّ(أي ّمحاسبة ّرباعية ّالقيود) ّحتى ّوانّ
التكاليف ّالتاريخية ّقد ّإعطاء ّإشارات ّمضللةّ
كانتّالمعاملةّعبارةّعنّنقلّملكيةّوليستّتبادالّ
للغايةّبالنسبةّلربحيةّعملياتّاإلنتاجّالتيّتتصلّ
وحتىّوان ّلمّيتمّسداد ّنقود ّمقابلهاّ .ويتسنىّمنّ
بهاّعنّطريقّالتقليلّبانتظامّمنّقيمةّّعناصرّ
خالل ّهذه ّالقيود ّالمتعددة ّقيد ّوتحليل ّالتفاعالتّ
اإلنتاج ّمقارنة ّبالمنتجاتّ .ويمكنها ّأن ّتؤدي ّإلىّ
االقتصادية ّبين ّمختلف ّالوحدات ّوالقطاعاتّ
ق اررات ّخاطئة ّعلى ّمستوي ّاالقتصاد ّالجزئيّ
المؤسسيةّ .ولكن ّالمعامالت ّداخل ّوحدة ّواحدةّ
واالقتصادّالكليّ.
( كاستهالك ّالمنتجات ّمن ّقبل ّنفس ّالوحدة ّالتيّ
أنتجتها)ّتتطلبّقيدينّفقطّويجبّتقديرّقيمتهماّ ّ.
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 67-1لمحاسبةّالتكاليفّالجاريةّتشعباتّتخترقّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّبأكملهّ .فهي ّتؤثر ّعلى ّجميعّ
الحسابات ّوالميزانيات ّالعمومية ّوبنودها ّالموازنةّ.
وهناك ّمبدأ ّأساسي ّلعملية ّقياس ّالقيمة ّاإلجماليةّ
المضافة ّومن ّثم ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ ،وهوّّ
ضرورة ّتقييم ّالناتج ّواالستهالك ّالوسيط ّباألسعارّ
الجاريةّوقتّحدوثّاإلنتاجّ.ومفادّذلكّأنّالسلعّ
ّ
المسحوبة ّمن ّالمخزونات ّيجب ّتقييمها ّباألسعارّ
السائدة ّوقت ّسحب ّالسلع ّوليس ّباألسعار ّالتيّ
دخلتّبهاّالمخزوناتّ.ولكنّهذهّالطريقةّفيّقيدّ
التغيراتّالتيّتطرأّعلىّالمخزوناتّليستّشائعةّ
االستخدامّفيّالمحاسبةّالتجاريةّوقدّتعطيّنتائجّّ
مختلفة ّجدا ّفي ّبعض ّاألحيانّ ،وال ّسيما ّعندماّ
تتقلب ّمستويات ّالمخزونات ّمع ّارتفاع ّاألسعارّ.
وعلى ّنفس ّالمنوالّ ،يجري ّحساب ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّعلىّ
أساسّتكاليفّالفرصةّالتقديريةّالستخدامّاألصولّ
في ّوقت ّاستخدامها ّبوصفها ّمختلفة ّعن ّأسعارّ
األصولّعندّالحصولّعليهاّ.وحتىّعندماّالّيتمّ
االستبدال ّالفعلي ّلألصول ّالثابتة ّالمستهلكةّ ،فإنّ
مبلغّاستهالكّاألصولّالثابتةّالمحملّعلىّتكلفةّ
اإلنتاج ّينبغي ّأن ّيكون ّثابتا ّليتسنى ّاستبدالّ
األصولّ ،عندما ّ ّتدعو ّالحاجةّ .وعندما ّيستمرّ
التضخمّ ،تكون ّقيمة ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
عرضة ّلمزيد ّمن ّاإلهالك ّ ّبالتكاليف ّالتاريخيةّ
حتى ّوان ّتم ّالوصول ّإلى ّنفس ّاالفتراضات ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّوالحسابات ّالتجارية ّعنّ
أعمارّخدمةّاألصولّومعدالتّاستهالكهاّالعاديّ
وتقادمهاّ .ولتفادي ّااللتباس ّّ ،يستخدم ّمصطلحّّ
"استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت" ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّلتمييزهّعنّ"اإلهالك"ّوفقاّلماّيجريّقياسهّ
فيّالمعتادّفيّالحساباتّالتجاريةّ.

.1

الطبيعية ّاألخرى ّأو ّالحروبّ .كما ّتستبعد ّأيضاّ
منّالدخلّالمحصلّعنّطريقّاإلنتاجّالمكاسبّ
أو ّالخسائر ّالعقارية ّعلى ّاألصول ّأو ّالخصومّ
نتيجةّللتغيراتّفيّأسعارهاّالنسبيةّ.

معايير المحاسبة الدولية

 71-1أحدّخصائصّتحديثّّ 2118لنظامّالحساباتّ
القومية ّهو ّاالعتراف ّباالستخدام ّالمتزايد ّلمعاييرّ
المحاسبة ّالدولية ّلدى ّالشركات ّوالقطاع ّالعامّ.
وتشير ّالفصول ّالالحقة ّإلى ّ ّالمعايير ّالخاصةّ
بكلّمنّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّ(ّ)IASB
والمجلس ّالدولي ّلمعايير ّمحاسبة ّالقطاع ّالعامّ
(ّ .)IPSASBوفي ّالعديد ّمن ّالحاالتّ ،واألهمّ
فيما ّيتصل ّبخصوم ّالمعاشات ّواألصول ّغيرّ
الملموسةّ،تعتمدّجدوىّإدراجّبنودّمعينةّفيّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّتطبيق ّمعايير ّالمحاسبةّ
الد ّوليةّ.
ّ
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 71-1تمّتصميمّنظامّالحساباتّالقوميةّليكونّشامالّ
بما ّيكفي ّحتى ّيستطيع ّأي ّبلد ّمن ّالبلدانّ ،أياّ
كانتّهياكلهّاالقتصاديةّ،والترتيباتّالمؤسسيةّأوّ
مستويّالتطورّفيهّأنّينتقيّمنّنظامّالحساباتّ
القومية ّاألجزاء ّالتي ّتعتبر ّاألكثر ّقابلية ّللتطبيقّ
فيّضوءّاحتياجاتهّوقدراتهّالخاصةّ.والغرضّمنّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّهوّتطبيقه ّبطريقةّمرنةّ،
والّينبغيّاعتبارّالحساباتّوالجداولّوالتصنيفاتّ
والتقسيم ّإلى ّقطاعات ّمما ّهو ّمعروض ّفي ّهذاّ
المجلدّّمنّقبيلّاإلجراءاتّالثابتةّ.فربماّيتمّعلىّ
سبيلّالمثالّتطبيقّتصنيفاتّالوحداتّالمؤسسيةّ
والمعامالت ّواألصول ّبشكل ّمرن ّعن ّطريقّ
إدخال ّمجموع ّإجمالي ّآخر ّأو ّعملية ّفصلّ
للمجموع ّاإلجماليّ ،على ّنحو ّما ّيمليه ّتوفرّ
البياناتّوتفرضهّخصوصيةّبالظروفّفيّمختلفّ
البلدانّ.واالستخدامّالمرنّللتصنيفاتّالّيغيرّمنّ
المفاهيم ّوالتعريفات ّاألساسية ّلنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.

 68-1ومن ّالفروق ّبين ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
والمحاسبة ّالتجارية ّهو ّأن ّمصطلح ّ"األرباح" ّالّ
يستخدم ّلوصف ّبند ّموازن ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ .وبند ّدخل ّالمشروع ّهو ّتقدير ّقريبّ
ألرباحّماّقبلّالضريبةّوالدخلّالقابلّللصرفّإلىّ
ّ
أرباحّماّبعدّالضريبةّ.وقدّنشأّاستخدامّمصطلحّ
الدخلّالقابلّللصرفّمنّأنّالبندّالمقابلّللقطاعّ  72-1وفي ّبعض ّالحاالتّ ،يؤكد ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّبوضوحّعلىّالمرونةّ.فعلىّسبيلّالمثالّ
األسري ّيمثل ّأقصى ّمبلغ ّمتاح ّإلحدى ّاألسرّ
تم ّاقتراح ّطريقتين ّمختلفتين ّلتقسيم ّالقطاعّ
ألغراض ّاالستهالك ّبعد ّالمحافظة ّعلى ّصافيّ
الحكومي ّالعام ّإلى ّقطاعات ّفرعية ّفي ّالفصلّ
ثروتهاّّ،أيّالقيمةّالجاريةّألصولهاّمطروحاّمنهاّ
الرابع ّدون ّإعطاء ّأولوية ّألي ّمن ّهاتينّ
القيمة ّالجارية ّلخصومهاّ .وبالنسبة ّللشركاتّ،
الطريقتينّ .وعلى ّنفس ّالمنوالّ ،ورغم ّأن ّنظامّ
طالما ّليس ّلديها ّاستهالك ّنهائيّ ّ ،يكون ّهذاّ
الحساباتّالقوميةّيقترحّتقسيمّالقطاعّاألسريّإلىّ
المبلغّهوّالمتاحّلالستثمارّ.
قطاعات ّفرعية ّعلى ّأساس ّالمصدر ّالرئيسيّ
ّ
لدخلّاألسرةّ،يؤكدّعلىّأنّذلكّهوّمعيارّواحدّ
 69-1وعلى ّالعكس ّمن ّالحسابات ّالتجاريةّ ،يستثنيّ
فقط ّمن ّالمعايير ّالممكنة ّللتقسيم ّإلى ّقطاعاتّ.
نظام ّالحسابات ّالقومية ّمن ّحساب ّالدخل ّأيةّ
وقدّيكونّمن ّالمالئمّفي ّبعضّالحاالتّأن ّيتمّ
أصول ّيتم ّاكتسابها ّأو ّالتصرف ّفيها ّنتيجةّ
التقسيم ّإلى ّقطاعات ّعلى ّأساس ّالمعاييرّ
لعملياتّنقلّملكيةّاألصولّالتيّتعملّعلىّمجردّ
االجتماعية-االقتصادية ّأو ّ ّمكان ّإقامة ّا ّاألسرّ
إعادة ّتوزيع ّالثروة ّبين ّمختلف ّالوحداتّ ،وكذلكّ
أوّالقيامّبعمليةّتفصيلّلإلجماليّالخاصّبالقطاعّ
أيةّأصولّجرىّاكتسابهاّأوّالتصرفّفيهاّنتيجةّ
األسريّباستخدامّمعيارينّأوّأكثرّبشكلّهرميّ.
ألحداث ّال ّتتصل ّباإلنتاج ّكالزالزل ّأو ّالكوارثّ
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ّ
 73-1وقدّتمّفيّالفصولّمنّالثامنّعشرّإلىّالتاسعّ
والعشرينّتناولّالطرقّالتيّقدّتتبعّلتكييفّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّبحيث ّيفي ّبمختلف ّالظروفّ
واالحتياجاتّ.ويبينّالفصلّالتاسعّوالعشرينّكيفّّ
يمكن ّالوصول ّبالمرونة ّإلى ّمرحلة ّمتقدمة ّعنّ
طريقّتطويرّالحساباتّالتابعةّالتيّترتبطّارتباطاّ
وثيقا ّبنظام ّالحسابات ّالقومية ّالرئيسي ّولكنها ّالّ
تلتزم ّبتوظيف ّنفس ّالمفاهيم ّتماما ّأو ّتتقيدّ
بالبيانات ّالتي ّيتم ّالتعبير ّعنها ّنقدياّ .والحساباتّ
التابعة ّأعدت ّألغراض ّخاصة ّكمراقبة ّصحةّ
المجتمع ّأو ّحالة ّالبيئةّ .وقد ّتستخدم ّكذلكّ
الستكشاف ّالمنهجيات ّالجديدة ّواستنباط ّإجراءاتّ
محاسبيةّجديدةّوالتيّ،عندماّيتمّتطويرهاّبالكاملّ
وقبولهاّ ،قد ّيستوعبها ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّمعّ
مرورّالزمنّكماّحدثّمثالّمعّتحليلّالمدخالت-
المخرجاتّالذيّأدمجّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
ّ
 74-1وهناك ّطريقة ّأخرى ّقد ّيتم ّبها ّتطبيق ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّبمرونة ّوهي ّإعادة ّترتيبّ
البياناتّفيّالحساباتّفيّشكلّمصفوفةّمحاسبةّ
اجتماعية ّحتى ّتلبي ّبشكل ّأفضل ّاحتياجاتّ
خاصةّعلىّمستوىّالتحليلّوالسياساتّ.والّينبغيّ
تفسيرّمثلّهذهّالمصفوفاتّعلىّأنهاّتشكلّنظماّ
مختلفة ّوانما ّطرق ّبديلة ّلعرض ّكتلة ّالمعلوماتّ
التي ّيحويها ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّالذي ّيعتبرهّ
بعض ّالمستخدمين ّوالمحللين ّأكثر ّإفادة ّوقوةّ
لمراقبة ّواعداد ّنماذج ّالتنمية ّاالجتماعيةّ
واالقتصاديةّّ.
ّ

ح -نظةةةةةام الحسةةةةةابات القوميةةةةةة ومقةةةةةاييس
الرفاهية

اّماّيتخذّالناتجّالمحليّاإلجماليّكمقياسّ
 75-1غالب
ُ
للرفاهّ ،ولكن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّال ّيدعي ّلهّ
ذلكّ ،وهناك ّفي ّالواقع ّعدة ّمعايير ّيستند ّإليهاّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّتدحض ّتفسير ّالحساباتّ
علىّمستوىّالرفاهّ.وقدّجرىّسردّمضامينّبعضّ
هذهّالمعاييرّبإيجازّفيّهذاّالقسمّ.
ّ

.1

التحفظات على اعتبار اإلنفاق مقياساً
للرفاهية

مع ّالزيادة ّفي ّاإلنفاقّ ،كما ّليس ّبالضرورة ّأنّ
تكونّالوحدةّالتيّتتكبدّاإلنفاقّهيّنفسهاّالوحدةّ
التي ّتستفيد ّمن ّالزيادة ّفي ّالرفاهّ .ويميز ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّبين ّاالستهالك ّالفعليّ ،مبيناّ
مقدارّالسلعّوالخدماتّالتيّتستهلكّفعلياّ،ونفقاتّ
االستهالكّ .واالستهالك ّاألسري ّالفعلي ّأكبر ّمنّ
نفقاتّاالستهالك ّألنهّيشملّاإلنفاق ّالذيّتتكبدهّ
الحكومةّالعامةّوالمؤسساتّّالتيّالّتتوخىّالربحّ
لخدمةّاألسرّّلصالحّاألسرّمنفردةّ.
 77-1وزيادةّاستهالكّشخصّمعينّمنّالطعامّيعيشّ
فيّفقرّمدقعّقدّيؤديّإلىّزيادةّّفيّالرفاهّّتفوقّ
ماّيمكنّيحدثّإذاّاستهالكّشخصّيعيشّحالةّ
يسرّ .ولكن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّال ّيستطيعّ
تمييز ّذلك ّألنه ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالقواعد ّتتيحّ
تمييزّالوحدةّالتيّتتكبدّاإلنفاقّمقابلّالوحدةّالتيّ
تستهلك ّالطعامّ ،إال ّأن ّأساس ّالتقييم ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّهو ّالسعر ّالمدفوع ّفي ّالطعامّ
بدون ّتعديل ّللمزايا ّالنوعية ّالتي ّيتم ّالحصولّ
عليها ّمن ّاستهالكهّ .وأكثر ّما ّيمكن ّزعمهّ
العتبار ّاإلنفاق ّمقياسا ّللرفاهية ّهو ّأنه ّقد ّيكونّ
حداّأدنىّمعقوال ّعلىّمستويّالرفاهية ّالتي ّتنتجّ
عنّاإلنفاقّ.
ّ
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 78-1إنّحد ّاإلنتاجّفي ّنظام ّالحساباتّالقوميةّهوّ
ذلك ّالحد ّالذي ّال ّتدرج ّعنده ّالخدمات ّالتي ّيتمّ
إنتاجها ّ ّواستهالكها ّمن ّقبل ّاألسر ّباستثناءّ
اإليجار ّالمفترض ّلمساكن ّالمالك-الشاغلينّ
والمدفوعات ّالتي ّتسدد ّللعاملين ّالمحليينّ .وعلىّ
نفسّالمنوالّ،الّيشملّنظامّالحساباتّالقوميةّأيةّ
تقديرات ّعن ّخدمات ّالعمالة ّالمقدمة ّمن ّاألفرادّ
دون ّتكلفة ّللمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ .وفيّ
كلتا ّالحالتينّ ،يزيد ّاإلسهام ّبالوقت ّمن ّرفاهيةّ
أفراد ّآخرين ّفي ّالمجتمعّ .وليس ّاستثناء ّهذهّ
الخدماتّمنّحدّاإلنتاجّإنكاراّلخصائصّرفاهيةّ
الخدماتّ،بلّهوّاعترافّبأنّإدراجهاّسوفّيكونّ
منّشأنهّأنّينتقصّمنّدونّأنّيضيفّإلىّفائدةّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّلألغراض ّاألساسية ّالتيّ
تم ّتصميمه ّمن ّأجلهاّ ،وهي ّالتحليل ّاالقتصاديّ
واتخاذّالقرارّوصنعّالسياساتّ.
ّ

 76-1ينبغي ّفي ّاقتصادات ّالسوقّ ،أن ّتحسب ّقيمةّ .3
مختلفّالسلعّوالخدماتّبحيثّالّتقتصرّتكاليفهاّ
النسبيةّفيّاإلنتاجّّتشملّّالفوائدّوالمزاياّالنسبيةّّ
المحققةّمنّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّأوّاالستهالكّ.
ويحددّذلكّالرابطّبينّالتغيراتّفيّإجماليّاإلنتاجّ
ّالرفاهّ .ولكن ّالتغيراتّ
واالستهالك ّوالتغيرات ّفي ّ
في ّحجم ّاالستهالكّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،ليستّ
هيّنفسهاّالتغيراتّفيّالرفاهّ.وهناكّتسليمّواسعّ
النطاق ّبأن ّزيادة ّاإلنفاق ّعلى ّالسلع ّوالخدماتّ
تؤديّإلىّزيادةّالرفاهّّ،إنّبقيتّالعواملّاألخرىّ
علىّحالهاّ.ولكنّقدّالّتكونّزيادةّالرفاهّمتناسبةّ
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الخدمات غير مدفوعة القيمة والرفاهية

أثر األحداث الخارجية على الرفاهية

ُ 79-1يحتمل ّأن ّيتأثر ّمستوي ّرفاه ّالفرد ّواألمةّ
بمجموعةّكبيرةّمنّالعواملّالتيّليستّاقتصاديةّ
المنشأّ .فإذا ّحل ّشتاء ّقارص ّمصحوبا ّبوباءّ
األنفلونزاّ ّ ،وان ّبقيت ّعوامل ّأخرى ّعلى ّحالهاّ،
من ّالمتوقع ّأن ّيزيد ّإنتاج ّواستهالك ّعدد ّمنّ
السلعّوالخدماتّتلبيةّللطلبّاإلضافيّعلىّسلعّ
وخدمات ّمعينةّ ،فيزيد ّاإلنتاج ّواالستهالك ّمنّ
أنواع ّالوقود ّوالمالبس ّوالخدمات ّالطبيةّ .وقدّ
يعتبر ّالناس ّأنفسهم ّفي ّحال ّأسوأ ّعلى ّجميعّ

نظام الحسابات القومية

المستويات ّمقارنة ّبالعام ّالسابق ّبسبب ّحالةّ
الطقس ّالطارئة ّوالوباء ّبصرف ّالنظر ّعن ّزيادةّ
اإلنتاج ّواالستهالك ّنتيجة ّللطلب ّاإلضافي ّعلىّ
ويحتمل ّأن ّينخفضّ
التدفئة ّوالخدمات ّالصحيةُ ّ .
المستوى ّاإلجمالي ّللرفاه ّحتى ّوان ّارتفع ّالناتجّ
المحليّاإلجماليّمنّحيثّالحجمّ.
 81-1والّيعنيّهذاّالوضعّعدمّتوقعّتحسنّالرفاهّمعّ
ازديادّالناتجّالمحليّاإلجماليّّ،إذاّلمّيحدثّماّ
يؤثر ّعلى ّالرفاه ّمن ّعوامل ّأخرىّ .فإذا ّافترضناّ
حدوث ّموجة ّبرد ّوانتشار ّوباءّ ،قد ّيجد ّالمجتمعّ
نفسه ّأفضل ّحاال ّفي ّظل ّزيادة ّاإلنتاجّ
واالستهالكّمنّخدماتّالتدفئةّوالخدماتّالصحيةّ
مما ّهو ّعليه ّالحال ّمن ّدونهاّ ّ .وتأتي ّزيادةّّ
اإلنتاج ّلمعالجة ّ ّاألضرار ّالتي ّتخلفها ّاألحداثّّ
فتؤثر ّعلى ّرفاه ّالناس ّبالمعنى ّالواسعّ .فمنّ
المتوقعّ،مثالّ،أنّيزدادّاإلنتاجّإلصالحّاألضرارّ
على ّأثر ّكوارث ّطبيعية ّكالزالزل ّواألعاصيرّ
والفيضاناتّ .ففي ّحال ّوقوع ّكارثة ّمن ّالمفترضّ
أن ّيزيد ّاإلنتاج ّمن ّخدمات ّالرفاهّ .ولكن ّييبقىّ
السؤالّحول ّكيفيةّّقياسّالتغيراتّفيّالرفاهّعلىّ
مدار ّالزمنّ .فالمجتمع ّالذي ّيتضرر ّمن ّكارثةّ
طبيعيةّيحقق ّمستوىّأعلىّمنّإذاّأنجز ّإصالحّ
ما ّتدمر ّفعاد ّالوضع ّإلى ّأفضل ّمما ّكان ّعليهّ
قبل ّالكارثةّ .ولكن ّكيف ّيمكن ّمقارنة ّالمستويّ
الجديد ّمن ّالرفاهية ّبالوضع ّحال ّعدم ّحدوثّ
كارثة؟ّ
ّ
 .4أثر العوامل الخارجية على الرفاهية
 81-1تتسبب ّبعض ّاألنشطة ّاإلنتاجية ّالتي ّالّ
يرصدهاّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّتقويضّالرفاهّ
ّ .ف ّفقد ّيحدث ّأحد ّالمصانعّ ،مثالّ ،ضوضاءّ
وتنبعث ّمنه ّملوثات ّفي ّالهواء ّأو ّبالقرب ّمنّ
مجاريّالمياهّ،تصلّأحياناّّإلىّحدّاإلضرارّبسبلّ
عيش ّالقاطنين ّفي ّالجوار ّوبرفاههم ّوطالما ّالّ
توجد ّعقوبة ّمالية ّعلى ّالمصنعّ ،فلن ّيكونّ
باإلمكانّقياسّالعواقبّمنّخاللّنظامّالحساباتّ
القوميةّ.ففرضّّإجراءاتّعلىّالمصنعّللحد ّمنّ
الضوضاء ّأو ّكمية ّالملوثات ّالمنبعثة ّبفعلّ
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تشريعاتّحكوميةّأوّبوسائلّأخرىّّ،يرتبّعليهّ
كلفةّفترتفعّالتكاليفّومنّثمّيتحسنّالرفاهّ،ولكنّ
ليس ّبالضرورة ّبالمستوى ّنفسهّ ،إذ ّقد ّتظلّ
التحسينات ّأقل ّمما ّقد ّتبدو ّعليه ّإن ّتوقفّ
المصنعّعنّنشاطه.
ّ
ّ 82-1والعوامل ّالخارجية ّالبيئية ّهي ّمصدر ّشواغلّ
رئيسية ّفيما ّيتصل ّبقياس ّالرفاه ّأم ّبقياس ّالنموّ
االقتصادي ّنفسه ّفي ّالواقعّ .وللتعامل ّمع ّهذهّ
الشوغل ّّ،إنشئّحسابّتابعّفيّنظامّالحساباتّ
القوميةّوهوّقيدّالتنقيحّلمحاولةّاإلجابةّعلىّتلكّ
التساؤالتّ.
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اآلثار غير االقتصادية على الرفاهية

 83-1والّيتحددّمستويّرفاهّالفردّبالعواملّاالقتصاديةّ
وحدهاّ .فهناك ّبعض ّالعوامل ّاألخرى ّالتي ّتؤثرّ
علىّالرفاهّكالظروفّالشخصيةّواألسرية ّونوعيةّ
الصحة ّوالرضا ّبالوظيفةّ .ومن ّالصعب ّتصورّ
طريقة ّموضوعية ّ ّتتيح ّحصر ّمثل ّهذه ّالعواملّ
ومن ّاألصعب ّتصور ّجدوى ّإدراجها ّفي ّنظامّّ
صممّلتيسيرّعمليةّالتحليلّاالقتصاديّ.
ُ
ّ

.6

مؤشرات الرفاه ومجاميع االقتصاد الكلي

 84-1الرفاه ّهو ّمفهوم ّواسع ّله ّأوجه ّمختلفةّ ،يمكنّ
رصدّبعضهاّرصدا ّمنطقيا ّعنّطريقّمجموعّأوّ
أكثر ّمن ّالمجاميع ّالشاملة ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ،وبعضهاّاآلخرّعنّطريقّاستخدامّهيكلّ
أساسي ّلنظام ّالحسابات ّالقومية ّوتوسيعه ّفيّ
اتجاهاتّمعينةّ،وربماّيكونّذلكّ،مثالّ،بتضمينهّ
بنودا ّلخدمات ّتؤمن ّمن ّغير ّمقابل ّنقدي ّوآثارّ
األضرارّالبيئيةّ.ولكنّأوجها ّأخرىّقدّتظلّبعيدةّ
عنّنطاقّهذاّالنظامّالذيّلمّّيصممّفيّاألصلّ
لقياسّالرفاهّ.وسوفّيكونّإنكارّجدوىّذلكّّإالّ
ألن ّنظام ّللحسابات ّاالقتصادية ّلن ّيأتي ّتلقائياّ
بمقياسّللرفاهّيفيّبكاملّالغرضّّ.

نظام الحسابات القومية

أ-

مقدمة

الفصل الثاني :منظور عام
الص ــلةّ.ويتحق ــقّذل ــكّالتـ ـرابطّع ــنّطري ــقّتطبي ــقّ
نفـ ـ ـسّالمف ـ ــاهيمّوالتعريف ـ ــاتّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
القومي ــةّبأكمل ــهّوك ــذلكّباس ــتخدامّمجموع ــةّواح ــدةّ
مـ ــنّالقواعـ ــدّالمحاسـ ــبيةّلجميـ ــعّالقيـ ــودّفـ ــيّنظـ ــامّ
الحساباتّالقوميـةّ.ومـنّناحيـةّالتطبيـقّ،لـنّتكـونّ
البيانـ ـ ـ ــاتّالفعليـ ـ ـ ــةّالصـ ـ ـ ــادرةّعـ ـ ـ ــنّالحســ ـ ــاباتّأوّ
اإلحصاءاتّالتـيّتوفرهـاّالوحـداتّاألوليـةّمترابطـةّ
تماماّلعدةّأسبابّ،فإنّتحقيقّالترابطّالـذيّيتطلبـهّ
نظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّيتطلـ ــبّقـ ــدراّكبيـ ــراّمـ ــنّ
العملّاإلضافيّ.

 1-2يعطـ ــيّه ـ ــذاّالفص ـ ــلّمنظ ـ ــوراّعام ـ ــاّع ـ ــنّاإلط ـ ــارّ
المحاسـ ــبيّلنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،وهـ ــوّبـ ــذلكّ
ي ــوفرّمنظ ــوراّعام ــاّع ــنّمعظ ــمّالفص ــولّالالحق ــةّ
أيضاّّ.
ّأ -يعرضّالعناصرّالمتصلةّبالمفـاهيمّوالتـيّتشـكلّ
العمودّالفقريّللنظامّالمحاسبيّوالقواعـدّالمحاسـبيةّ
الواجــبّاتباعهــاّ.كمــاّتــمّاإلســهابّفــيّشــرحهاّفــيّ
القسـ ــمينّ(ب)ّو(ج)ّووردتّتفا
صـ ــيلهاّكاملـ ــةّفـ ــيّ ّ
ّ.
الفصولّالثالثّوالرابعّوالخامس
 .1تحليل التدفقات والمخزونات
يصفّالشكلّالقياسيّلإلطـارّالمركـزيّ
ب-
ّ
للهيك ــلّالمحاس ــبيّاألساس ــيّ.وق ــدّت ــمّع ــرضّك ــلّ  5-2إنّالغ ــرضّمـ ــنّنظـ ــامّللحس ــاباتّالوطنيـــةّبشـــكلّ
أساسيّهـوّقيـدّالتـدفقاتّوالمخزونـاتّاالقتصـاديةّ.
حســابّمــعّوصــفّلطبيعــةّالحســابّومنظــورّعــنّ
ومنّالممكنّالتفكيرّفيّالتدفقاتّاالقتصـاديةّبعـدةّ
نـ ـ ــوعّالتحليـ ـ ــلّالـ ـ ــذيّيمكـ ـ ــنّأنّينشـ ـ ــأّعـ ـ ــنّذلـ ـ ــكّ
طــرقّ.فنأخــذّعلــىّســبيلّالمثــالّالسـؤالّ"مــنّيفعــلّ
الحسابّ.وقـدّوردّوصـفّالحسـاباتّفـيّالقسـمّ(د)ّ
مــاذا؟"ّ،حيــثّتشــيرّ"مــن"ّإلــىّالعامــلّاالقتصــاديّ
ثمّفيّالفصولّالسادسّإلىّالسابعّعشرّ.
المشـ ــاركّفـ ــيّفعـ ــلّشـ ــيءّمـ ــاّ،أيّالمشـ ــغلّ.أمـ ــاّ
جّ-وبعـدّذلـكّيبــينّهـذاّالفصـلّبعــضّالطـرقّالتــيّ
ّ
"مــاذا"ّفت ـرتبطّبنــوعّمــنّاإلج ـراءاتّالتــيّيقــومّبهــاّ
ـكلّ
ـ
ش
يّب
ـز
ـ
ك
ـارّالمر
ـ
ط
ـقّاإل
ـ
ي
ـاّتطب
ـ
ه
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ـ
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ـنّ
ـ
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ه ــذاّالعام ــلّ.وف ــيّح ــاالتّقالئ ــلّ،ت ــوفرّاإلجاب ــةّ
م ـ ـ ــرنّوف ـ ـ ــقّمتطلب ـ ـ ــاتّالبل ـ ـ ــدانّالمعني ـ ـ ــةّ.وعل ـ ـ ــىّ
علــىّهــذاّالس ـؤالّالبســيطّتوصــيفاّأوليــاّجيــداّألحــدّ
األخـ ــصّ،تـ ــمّتنـ ــاولّالحسـ ــاباتّالتابعـ ــةّ.وقـ ــدّوردّ
التـ ــدفقاتّاالقتصـ ــاديةّ.ولكـ ــنّالس ـ ـؤالّعلـ ــىّوجـ ــهّ
وصفّهذهّالتوسعاتّوالتطبيقاتّبإيجازّفيّالقسـمّ
العمومّبالغّالبساطةّليوفرّوصـفاّاقتصـادياّمبسـطاّ
(هـ ـ)ّوفــيّالفصــولّمــنّالثــامنّعشــرّحتــىّالتاســعّ
لت ـ ــدفقّبعين ـ ــهّ.فلنأخ ـ ــذّعل ـ ــىّس ـ ــبيلّالمث ـ ــالّحال ـ ــةّ
والعشرينّ.
ش ــخصّم ــاّيق ــومّبشـ ـراءّرغي ــفّم ــنّالخب ــزّ.وم ــنّ
الضــروريّلتوصــيفّالتــدفقّأنّنــدرسّممــنّســيتمّ
ش ـراءّذل ــكّالرغي ــفّ(خبــازّأوّس ــوقّمركــزي)ّومــاّ
 2-2واإلطــارّالمركــزيّ،وفقــاّلمــاّوردّمــنّشــرحّلــهّفــيّ
هــوّالــذيّســيدفعّمقابــلّالرغيــفّ(عملــةّمعدنيــةّأمّ
الفص ـ ــلّاألولّ،الظـ ـ ـّواهرّاألساسـ ـ ــيةّالت ـ ــيّتشـ ـ ــكلّ
ورق ــةّمص ــرفية)ّ.ول ــذاّف ــإنّالسـ ـؤالّالب ــادئّيتح ــولّ
الس ــلوكّاالقتص ــاديّ:اإلنت ــاجّواالس ــتهالكّوالتـ ـراكمّ
إلىّ"منّيفعلّماذاّمعّمـنّومقابـلّمـاذا"؟ّوينطـويّ
والمفــاهيمّالمرتبطــةّبكــلّمنهــاّوهــيّالــدخلّوالثــروةّ.
ـتر)ّ
ذلــكّالتــدفقّالســلسّعلــىّمشــغلينّ(بــائعّومشـ ٍّ
ويهــدفّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّإلــىّتقــديمّعــرضّ
واج ـراءينّرئيس ــينّ(شـ ـراءّوبي ــع)ّواجـ ـراءينّف ــرعيينّ
عنّهذهّالمجموعـةّمـنّالظـواهرّوالعالقـاتّالقائمـةّ
(دفعّواسـتالم)ّوشـيئينّ(الخبـزّوالعملـةّالمعدنيـةّأوّ
بينه ــاّوه ــوّم ــاّت ــمّتبس ــيطهّللمس ــاعدةّعل ــىّالفه ــمّ
الورقيــة)ّ.ســوفّيتطلــبّالوصــفّالكامــلّمعلومــاتّ
ـيّأيض ـ ــاّجميـ ــعّاالعتب ـ ــاراتّالمهم ـ ــةّ.
ولكنـ ــهّيغط ـ ـ
َ
أكثرّ،علىّاألقلّ،وزنّونوعّوسعرّالخبز؟ّ
وللتوصلّإلىّذلكّ،ينبغيّأنّيفيّاإلطارّالمركـزيّ
بشرطينّ،فيجبّأنّيكونّمتكامالّومترابطاّ.
 6-2إنّالصورةّفيّالعـالمّالـواقعيّالّتـزالّأكثـرّتعقيـداّ.
فقبــلّأنّيط ـرأّذلــكّالتــدفقّ،كانــتّلــدىّالبــائعّّفــيّ
 3-2ولكيّيكونّاإلطارّالمركزيّمتكامالّ،يجبّتطبيقّ
متجرهّكميةّمعينةّمـنّالخبـزّ،ثـمّأصـبحّلديـهّخبـزاّ
نفــسّالمفــاهيمّوالتصــنيفاتّعلــىّجمي ـعّالحســاباتّ
أقــلّولكــنّنقــوداّأكثــرّ.وكــانّلــدىّالمشــتريّمبلغــاّ
والحساباتّالفرعيةّ.فمـثالّ،عنـدماّيتقـررّأنّتُعامـلّ
معينـ ــاّمـ ــنّالنقـ ــودّ،ولكـ ــنّأصـ ــبحّلديـ ــهّنقـ ــوداّأقـ ــلّ
المســاكنّبوصــفهاّأص ـوالّ،فيجــبّأنّتــؤديّجميــعّ
وبعضّالخبزّ(قبـلّأنّيأكلـه)ّ.إذنّفالتـدفقّبينهمـاّ
المس ـ ــاكنّخ ـ ــدماتّإس ـ ــكانيةّمش ـ ــمولةّف ـ ــيّح ـ ــدودّ
أديّإلىّتغييرّموقفيهماّالمبدئيينّ.ويعنـيّذلـكّأنّ
اإلنتـ ـ ــاجّ،بص ـ ـ ــرفّالنظ ـ ـ ــرّعمـ ـ ــاّإذاّكان ـ ـ ــتّتل ـ ـ ــكّ
التـ ــدفقاتّالّيمك ـ ــنّد ارسـ ــتهاّبمع ـ ــزلّعـ ــنّالواقـ ــعّ،
المســاكنّمشــغولةّبمالكهــاّأوّمــؤجرةّ.وعلــىّنفــسّ
فيجـ ــبّد ارسـ ــةّالمـ ــوقفينّقبـ ــلّوبعـ ــدّأنّيقـ ــعّأحـ ــدّ
المنـوالّ،تـدرّجميعهـاّالـدخلّالـذيّيجـبّأنّيعامـلّ
التــدفقاتّ.وعنــدّهــاتينّالنقطتــينّمــنّالــزمنّ،علينــاّ
بنفسّالطريقـةّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّبصـرفّ
أنّنسـ ــألّأنفسـ ــناّذلـ ــكّالس ـ ـؤالّ"مـ ــنّلديـ ــهّمـ ــاذا؟"ّ.
النظرّعنّالعالقةّبينّالمالكّوالشاغلّ.
فالخبــازّلــيسّلديــهّالخبــزّوالنقــودّفحســبّ،بــلّلديــهّ
ّ
منزالّبـهّمتجـرّومعجنـاّوبعـضّالـدقيقّووديعـةّفـيّ
 4-2ولكـيّيكـونّاإلطـارّالمركـزيّمترابطـاّ،يجـبّقيـاسّ
أحــدّالبنــوكّوســيارةّّ...إلــخّ.أيّأنــهّلديــهّ(يملــك)ّ
كــلّتــدفقّأوّمســتوىّمخــزونّاقتصــاديّيظهــرّفــيّ
مخزونّماّمنّاألشياءّ.وينطبقّنفسّالشيءّعلـىّ
نظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّبالتس ــاويّلألطـ ـرافّذاتّ
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المشتريّ.باإلضافةّإلىّماهيةّالتدفقاتّفيّنفسهاّ،
فهيّتعـدلّالمخزونـاتّ.وتـرتبطّالتـدفقاتّوالتغيـراتّ
فــيّالمخزونــاتّارتباطــاّجوهريــاّ.ثــمّيتحــولّالسـؤالّ
الســابقّثانيــةّإلــىّ"مــنّيفعــلّمــاذاّمــعّمــنّمقاب ــلّ
ماذاّوبأيةّتغيراتّفيّالمخزونات؟"

التبسـ ــيطّالمبـ ــالغّفيـ ــهّإلـ ــىّفقـ ــدانّرؤيـ ــةّأوّإغفـ ــالّ
جوانبّهامةّمنّجوانـبّالسـلوكّاالقتصـاديّ،وأمـاّ
الوصـ ــفّالتفصـ ــيليّالمبـ ــالغّفيـ ــهّللواقـ ــعّيمكـ ــنّأنّ
يجع ــلّالص ــورةّغي ــرّواض ــحةّويقل ــلّم ــنّإمكاني ــةّ
تفهمهاّ،كماّقدّيـؤديّالتعقيـدّالمبـالغّفيـهّإلـىّالحـدّ
م ــنّالفه ــمّويض ــللّبع ــضّالمس ــتخدمينّ،وم ــاّإل ــىّ
ذلكّ.

ّ
 7-2ولكــنّالطــرقّالمتعــددةّلد ارســةّهــذاّالمثــالّلــمّتنفــدّ
بع ــدّ.فقبـ ــلّأنّيسـ ــتطيعّالخب ــازّبيـ ــعّالخبـ ــزّ،كـ ــانّ ّ
عليـ ـ ــهّأنّيخب ـ ـ ـزهّ.وهـ ـ ــوّيسـ ـ ــتعملّالـ ـ ــدقيقّوالمـ ـ ــاءّ  11-2وللوف ـ ـ ـ ــاءّبه ـ ـ ـ ــذهّالمتطلب ـ ـ ـ ــاتّ،يس ـ ـ ـ ــتخدمّنظ ـ ـ ـ ــامّ
الحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّع ـ ــدداّم ـ ــنّالفئ ـ ــاتّاألساس ـ ــيةّ
والكهرب ــاءّوالمعج ــنّ..زّإل ــخّ.ول ــذاّ،فهن ــاكّسـ ـؤالّ
لتحليــلّواجمــالّجوانــبّمعينــةّ(مــن؟ّومــاذا؟ّوأليّ
إضــافيّهــوّ"مــنّيفعــلّمــاذاّوبــأيّالوســائل؟"ّ.ومــاّ
غ ــرض؟ّوأيّمخ ــزون؟)ّل ــنفسّالت ــدفقاتّاالبتدائي ــةّ
يفعل ــهّيمك ــنّأيض ــاّأنّيوص ــفّبطـ ـريقتينّ:نش ــاطهّ
المتعـ ــددةّ.ولكـ ــنّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّيبسـ ــطّ
(أنّيخبـز)ّونتيجــةّذلــكّ(منــتجّ:هــوّالخبــز)ّ.وفيمــاّ
الصــورةّالتــيّيعطيهــاّللعالقــاتّالبينيــةّاالقتصــاديةّ
يتصـ ــلّبالمشـ ــتريّ،مـ ــنّالممكـ ــنّأنّنسـ ــألّ"لمـ ــاذاّ
بعـدمّتسـجيلّسـؤالّ"ممــنّإلـىّمـن"ّبطريقـةّمنظمــةّ
يشتريّالخبز؟"ّ.والغرضّالواضـحّمـنّذلـكّهـوّأنّ
بالكامـ ـ ــلّ،أيّأنـ ـ ــهّالّيقـ ـ ــومّدائمـ ـ ــاّبرصـ ـ ــدّشـ ـ ــبكةّ
يأكلـهّكطعـامّ،ولكـنّمــنّالممكـنّأنّيكـونّالغــرضّ
التدفقاتّبينّاألنواعّالعديدةّمـنّالمشـغلينّ.فلنأخـذّ
هــوّإعطــاءهّألحــدّالمتســولينّكصــدقةّ.وهــذاّيثيــرّ
ثــالثّوحــدات(ّ،أ)ّوّ(ب)ّوّ(ج)ّ،كــلّمنهــاّيســددّ
السؤالّ"منّيفعلّماذاّوأليّغرض؟"ّ.
مــدفوعاتّمــنّنفــسّالنــوعّإلــىّاالثنتــينّاألخ ـريينّ،
ّ
وقدّيكونّالثالثـةّمـالكيّمتـاجرّعلـىّسـبيلّالمثـالّ
 8-2وعنــدماّنمــزجّجميــعّاألســئلةّمعــاّفإنــهّينــتجّتركيبــاّ
مم ــنّيبيع ــونّمختل ــفّأنـ ـواعّالس ــلعّ.ولنفت ــرضّأنّ
معقداّإليّحـدّمـاّمـنّالـروابطّالبسـيطة"ّ:مـنّيفعـلّ
(أ)ّيشـ ــتريّّ2م ـ ــنّ(ب)ّوّّ3م ـ ــنّ(ج)ّ،وأنّ(ب)ّ
م ــاذاّوم ــعّم ــنّومقاب ــلّم ــاذاّوب ــأيّالوس ــائلّوأليّ
يش ــتريّّ6م ــنّ(أ)ّوّ1م ــنّ(ج)ّ،وأنّ(ج)ّيش ــتريّ
غ ـ ـ ـ ــرضّوم ـ ـ ـ ــاّالتغييـ ـ ـ ـ ـراتّالت ـ ـ ـ ــيّطـ ـ ـ ـ ـرأتّعل ـ ـ ـ ــىّ
ّ4م ــنّك ــلّم ــنّ(أ)ّوّ(ب)ّ.وم ــنّالممك ــنّرصـــدّ
المخزون ـ ــات؟"ّّ.وم ـ ــنّش ـ ــأنّاإلجاب ـ ــةّعل ـ ــىّهـ ـ ــذهّ
بيانّكاملّبالتدفقاتّفيّجدولّمنّثالثةّفيّثالثـةّ
األس ــئلةّلجمي ــعّالت ــدفقاتّاالقتص ــاديةّوالمخزون ــاتّ
كالتاليّ:
والمش ــغلينّاالقتص ــاديينّف ــيّإط ــارّاقتص ــادّم ــاّأنّ
يـ ــوفرّكميـ ــةّهائلـ ــةّمـ ــنّالمعلومـ ــاتّالتـ ــيّتصـ ــفّ
الشـبكةّالكاملــةّللعالقــاتّاالقتصـاديةّالبينيــةّ.ولكــنّ
ذلكّسيتطلبّكميةّهائلـةّمـنّالمعلومـاتّاألساسـيةّ
ج إجمالي المشتريات
ب
أ
ّ
وهــوّمــاّالّيكــونّمتاحــاّوالّمكــتمالّدائمــاّحيــثّقــدّ
ّ5
ّ3
ّ2
ّّ
أّ
الّيغطــيّســوىّجوانــبّمعينــةّمــنّالسلســلةّالمعقــدةّ
ّ7
ّ1
ّّ6
بّ
مــنّاألســئلةّ.إضــافةّإلــىّمــاّســبقّ،مــنّالضــروريّ
ّ8
ّ4
ّ4
جّ
تنظيمّعمليـةّقيـدّالتـدفقاتّوالمخزونـاتّاالقتصـاديةّ
ّ21
ّ4
ّ6
ّ11
إجماليّ
بطريقةّشاملةّعلىّالنحـوّالـذيّسـتتمّمناقشـتهّتاليـاّ
المبيعاتّ
فيّهذاّالقسمّ.
ّ
 11-2وعلــىّالــرغمّأنّالمشــترياتّفقــطّكانــتّمحــددةّ،
 .8قيد التدفقات والمخزونات
فإنهّيتبـينّأنّاإليصـاالتّالخاصـةّبكـلّوحـدةّهـيّ
أيض ـ ــاّمتاح ـ ــةّف ـ ــيّالج ـ ــدولّ.وتب ـ ــينّاإلجمالي ـ ــاتّ
 9-2تحـ ـ ــددّاحتياجـ ـ ــاتّالمسـ ـ ــتخدمينّمتطلبـ ـ ــاتّمعينـ ـ ــةّ
بالعمودّبأقصىّاليمينّإجماليّالمشترياتّلكلّمـنّ
لإلط ــارّالمحاس ــبيّ.أولّه ــذهّالمتطلب ــاتّه ــوّأن ــهّ
الوحــداتّالــثالثّويوضــحّالصــفّالســفليّإجمــاليّ
ينبغيّأنّيعطيّذلكّاإلطارّالمحاسبيّصورةّعـنّ
اإليص ــاالتّم ــنّقب ــلّك ــلّم ــنّالوح ــداتّال ــثالثّ.
االقتصـ ـ ــادّولكـ ـ ــنّهـ ـ ــذهّالصـ ـ ــورةّيجـ ـ ــبّأنّتكـ ـ ــونّ
ومنّالواضحّأنهّيجبّأنّيكونّمبلغّكلّمنهاّهـوّ
مبسطةّحتىّيتسنىّفهمهـاّوادارتهـاّ.وأمـاّالمتطلـبّ
نفسّالمبلغّبماّأنّكلّمنهاّهـوّمجمـوعّكـلّالقيـودّ
الثــانيّفهــوّأنــهّينبغــيّلــذلكّاإلطــارّالمحاســبيّأنّ
فـ ــيّالج ـ ــدولّ.وف ـ ــيّاإلطـ ــارّالمرك ـ ــزيّ،الّتظهـ ــرّ
يعـ ــرضّبأمان ـ ــةّالس ـ ــلوكّاالقتص ـ ــاديّع ـ ــنّطري ـ ــقّ
التفاصــيلّالكاملــةّللتــدفقاتّمــنّكــلّمــنّ(أ)ّو(ب)ّ
تغطيــةّجميــعّالجوانــبّالهامــةّبطريقــةّمتوازنــةّدونّ
و(ج)ّلبعضـ ــهاّالـ ــبعضّبوجـ ــهّعـ ــامّ،ويكفـ ــيّفقـ ــطّ
إغفالّبعضّالجوانبّأوّالتركيزّبدرجـةّأكبـرّقلـيالّ
إظهـارّاإلجماليـاتّفـيّالعمـودّعلـىّأقصـىّاليمـينّ
عل ــىّبعض ــهاّاآلخ ــرّأوّيب ــرزّأخ ــرىّبش ــكلّمب ــالغّ
والصفّالسفليّومعرفةّأنّهذينّيجبّأنّيتوازناّ.
فيـ ــهّ.وأخيـ ــراّ،ينبغـ ــيّلـ ــذلكّاإلطـ ــارّالمحاسـ ــبيّأنّ
يصـ ــفّبدقـ ــةّجميـ ــعّالعالقـ ــاتّاالقتصـ ــاديةّالبينيـ ــةّ
ونتـ ـ ــائجّالنشـ ـ ــاطّاالقتصـ ـ ــاديّ.وعلـ ـ ــىّالـ ـ ــرغمّمـ ـ ــنّ  12-2وفــيّبعــضّالعــروضّاإليضــاحيةّ،وخاصــةّتلــكّ
التـ ــيّتسـ ــتخدمّأحـ ــدّأشـ ــكالّالمصـ ــفوفاتّ،قـ ــدّيـ ــتمّ
ضـ ــرورةّاسـ ــتيفاءّجميـ ــعّهـ ــذهّالمتطلبـ ــاتّ،إالّأنهـ ــاّ
إيضــاحّالتفاصــيلّاإلضــافيةّ.وتظهــرّمناقشــةّهــذاّ
متض ــاربةّإل ــىّح ــدّم ــاّ.فتحقي ــقّالتـ ـوازنّالص ــحيحّ
األمــرّفــيّالفصــولّال اربــعّعشــرّوالثــامنّوالعش ـرينّ
بينه ــاّل ــيسّب ــاألمرّاله ــينّ.فم ــنّالممك ــنّأنّي ــؤديّ
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والتاس ــعّوالعشـ ـرينّ.وق ــدّتتـ ـوافرّالتفاص ــيلّالكامل ــةّ
حتىّفيّاإلطـارّالمركـزيّ.فعلـىّسـبيلّالمثـالّ،إنّ
لــمّيتفاعــلّكــلّمــنّ(أ)ّو(ب)ّو(ج)ّ،فــيّحالــةّمــنّ
الحـ ــاالتّ،مـ ــعّبعضـ ــهمّالـ ــبعضّولكـ ــنّمـ ــعّوحـ ــدةّ
أخرىّهيّ(ز)ّ،كماّهوّالحـالّفـيّدفـعّالضـرائبّ،
فل ـ ـ ــيسّهن ـ ـ ــاكّس ـ ـ ــوىّأربع ـ ـ ــةّقي ـ ـ ــودّلي ـ ـ ــتمّبيانه ـ ـ ــاّ،
المــدفوعاتّالتــيّتمــتّمــنّقبــلّكــلّمــنّ(أ)ّو(ب)ّ
و(ج)ّّواالستالمّمنّقبلّ(ز)ّ.

الوحـ ــداتّاسـ ــمّالوحـ ــداتّالمؤسسـ ــيةّ.إضـ ــافةّإلـ ــىّ
ذلكّ،فالوحداتّالمؤسسيةّهيّم اركـزّلصـنعّالقـرارّ
عنّجميعّجوانـبّالسـلوكّاالقتصـاديّألنهـاّتحمـلّ
مسؤوليةّقانونيةّعـنّأعمالهـاّ.وفـيّالواقـعّالعملـيّ،
تس ــيطرّعل ــىّبع ــضّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّوح ــداتّ
أخرىّ،ففيّهذهّالحـاالتّالّتكـونّاسـتقالليةّالقـرارّ
كاملــةّوقــدّتتفــاوتّعلــىّمــدارّالوقــتّ.إنّالملكيــةّ
المس ــتقلةّلألص ــولّوالخص ــومّوالس ــلوكّاالس ــتقالليّ
الّتتزامنّدائماّ.وتُعطىّالميزةّفيّنظـامّالحسـاباتّ
القوميـةّبوجــهّعـامّللجانــبّاألولّألنـهّيــوفرّطريقــةّ
أفض ــلّلتنظ ــيمّعملي ــةّجم ــعّوع ــرضّاإلحص ــاءاتّ
حت ـ ـ ــىّوانّكان ـ ـ ــتّفائدت ـ ـ ــهّمح ـ ـ ــدودةّف ـ ـ ــيّبع ـ ـ ــضّ
الحاالتّّ.

ّ
 13-2وهنــاكّحالــةّأخــرىّحيــثّيقــدمّنظــامّالحســاباتّ
القوميـةّتبســيطاّوهـوّمــنّحيـثّالسـؤالّ"مـاذاّمقابــلّ
م ــاذا؟"ّ،أيّأن ــهّالّيوض ــحّم ــثالّالطبيع ــةّالخاص ــةّ
للنظيـ ـ ــرّالمـ ـ ــاليّ(العملـ ـ ــةّأوّالوديعـ ـ ــةّأوّالقـ ـ ــرضّ
القص ـ ـ ـ ــيرّاألج ـ ـ ـ ــلّّ...إل ـ ـ ـ ــخ)ّلمش ـ ـ ـ ــترياتّالس ـ ـ ـ ــلعّ ّ
القطاعات المؤسسية
والخدماتّأوّلدفعّالضرائبّ.
ّ
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ـ
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ّ،ر
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ـ
ك
ـةّمت
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ي
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ّ
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ـ
س
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ـ
ظ
ـونّن
ـ
ك
إنّ
14
2
أنّذلــكّجلــيّفــيّاثنــينّفقــطّولــيسّفــيّثالثــةّمــنّ  17-2ويــتمّتجميــعّالوحــداتّالمؤسســيةّفــيّمجموعــاتّ
لتشـ ــكلّقطاعـ ــاتّمؤسسـ ــيةّعلـ ــىّأسـ ــاسّمهامهـ ــاّ
األبعــادّ،الّيقلــلّمــنّمتطلبــاتّالت ـرابطّ.وعلــىّذلــكّ
األساسيةّوسلوكياتهاّوأهدافها:
ف ــإنّه ــدفّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّه ــوّاس ــتخراجّ
ّأ -الشــركاتّغيــرّالماليــةّوهــيّوحــداتّمؤسســيةّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّالمترابط ــةّبالق ــدرّال ــذيّس ــتكونّ
تش ـ ــتركّبص ـ ــفةّأساس ـ ــيةّف ـ ــيّإنت ـ ــاجّس ـ ــلعّالس ـ ــوقّ
عليــهّإنّت ــمّإيضــاحهاّبالكام ــل؛ّفيجــبّقي ــاسّك ــلّ
والخدماتّغيرّالمالية،
تدفقّأوّمخـزونّاقتصـاديّعلـىّنحـوّمتماثـلّلكـالّ
الطــرفينّالمعنيــينّ.ويتحقــقّت ـرابطّنظــامّالحســاباتّ
ب -الش ـ ــركاتّّالمالي ـ ــةّوه ـ ــيّوح ـ ــداتّمؤسس ـ ــيةّ
ّ
القوميةّعنّطريقّتطبيقّنفسّالمفاهيمّوالتعريفـاتّ
تشتركّبصفةّأساسيةّفـيّالخـدماتّالماليـةّبمـاّفـيّ
دوماّوكـذلكّباسـتخدامّمجموعـةّواحـدةّصـارمةّمـنّ
ذلكّالوساطة،
القواعدّالمحاسبيةّ.
ت -الحكومةّالعامةّوتتكونّمـنّوحـداتّمؤسسـيةّ
ّ
ّ
تق ـ ــومّ،إض ـ ــافةّإل ـ ــىّإنج ـ ــازّمس ـ ــؤولياتهاّالسياس ـ ــيةّ
ّ
ودورهــاّفــيّالتنظــيمّاالقتصــاديّ،بإنتــاجّّالخــدماتّ
ب -العناصةةر المتصةةةلة بالمفةةاهيم فةةةي نظةةةام
(وربم ـ ــاّالس ـ ــلع)ّلالس ـ ــتهالكّالف ـ ــرديّأوّالجمـ ــاعيّ
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علىّأساسّغيرّسوقيّبصفةّرئيسـيةّوتعيـدّتوزيـعّ
الدخلّوالثروة،
 15-2يح ـ ـ ــويّنظ ـ ـ ــامّالحس ـ ـ ــاباتّالقومي ـ ـ ــةّع ـ ـ ــدداّم ـ ـ ــنّ
العناص ــرّالمرتبط ــةّبالمف ــاهيمّوالت ــيّتق ــررّاإلط ــارّ
ث -األسرّالمعيشيةّوهيّوحداتّمؤسسيةّتتكـونّ
ّ
المحاسـ ـ ـ ــبيّلنظـ ـ ـ ــامّالحسـ ـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ـ ــةّوتسـ ـ ـ ــمحّ
منّشخصّواحدّأوّمجموعةّأشخاصّ.ويجـبّأنّ
باإلجابـ ــةّعلـ ــىّالعديـ ــدّمـ ــنّجوانـ ــبّاألسـ ــئلةّالتـ ــيّ
ينتمــيّكــلّشــخصّمــنّاألشــخاصّالطبيعيــينّفــيّ
أثي ـ ــرتّأع ـ ــالهّ.وه ـ ــذهّالمف ـ ــاهيمّك ـ ــاآلتي:الوح ـ ــداتّ
االقتصــادّإلــىّأس ـرةّواحــدةّفقــطّ.والمهــامّاألساســيةّ
والقطاعاتّالمؤسسيةّ(من؟)،
لألسرّهيّتـوفيرّالعمالـةّواالضـطالعّباالسـتهالكّ
النه ــائيّ،وكأص ــحابّأعم ــالّ،بإنت ــاجّس ــلعّالس ــوقّ
ّأ -المعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّ(ماذا؟)،
والخــدماتّغيــرّالماليــةّ(وربمــاّالخــدماتّالماليــة)ّ.
ب -األصولّوالخصومّ(أيّمخزون؟)،
ّ
وتتك ـ ــونّاألنش ـ ــطةّالتجاري ـ ــةّإلح ـ ــدىّاألس ـ ــرّم ـ ــنّ
ىّ
انبّأخر
و
ج
(
الوحداتّالمنتجةّ
و
المنتجاتّ
ّ
ت
مش ــاريعّغي ــرّمس ــجلةّقانون ــاّوتظ ــلّداخ ــلّاألسـ ـرةّ
،
)
منّوماذا؟
باستثناءّظروفّمعينةّومحددة.
ث -األغراضّ(لماذا؟).
ّ
ج -المؤسسـات غيـر الهادفـة للـربح التـي تخـدم
ّ
ّ
األسر المعيشية وهيّكياناتّقانونيةّتشـتركّبصـفةّ
وقدّتمّعرضّكلّمنهاّبدورهّ.
أساسيةّفيّإنتاجّالخدماتّغيـرّالسـوقيةّلألسـرّأوّ
ّ
المجتمعّبوجهّعامّوالتـيّتتكـونّمواردهـاّاألساسـيةّ
 .1الوحدات والقطاعات المؤسسية
منّاإلسهاماتّالتطوعيةّّ.
 16-2إنّالوحـ ـ ـ ــداتّالرئيسـ ـ ـ ــيةّالمحـ ـ ـ ــددةّفـ ـ ـ ــيّنظـ ـ ـ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّهــيّالوحــداتّاالقتصــاديةّالتـ
ـيّ  18-2يش ــملّك ــلّقط ــاعّع ــدداّم ــنّالقطاع ــاتّالفرعي ــةّ
ـنّ
ـ
يمكنه ـ ــاّأنّتش ـ ــاركّف ـ ــيّالمجموع ـ ــةّالكامل ـ ــةّم ـ
المختلــفّبعضــهاّعــنّبعــضّوفقــاّلتصــنيفّهرمــيّ
ـدّ
ـ
ـولّوتكب
المع ــامالتّوالق ــادرةّعل ــىّام ــتالكّاألص ـ
(وردّوص ــفهّف ــيّالفص ــلّال ارب ــع)ّ.ويش ــملّالقط ــاعّ
الخصــومّباألصــالةّعــنّنفســهاّ.ويطلــقّعلــىّهــذهّ
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الفرعـيّعلـىّوحـداتّمؤسسـيةّبالكامـلّوتنتمـيّكـلّ
وحدةّمؤسسـيةّإلـىّقطـاعّفرعـيّواحـدّرغـمّإمكانيـةّ
التقســيمّإلــىّمجموعــاتّبديلــةّ.ومــنّأجــلّالتعامــلّ
م ــعّالمخ ــا ّوفّالمتص ــلةّبالسياس ــاتّ،ينط ــويّنظ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقومي ـ ــةّعلـ ــىّالف ـ ــرقّبـ ــينّالمؤسس ـ ــاتّ
العامــةّوالوطنيــةّالخاصــةّواألجنبيــةّالســيطرةّوبــينّ
عدةّمجموعاتّاجتماعية-اقتصاديةّمنّاألسرّ.
تعيين الحدود الفاصلة لالقتصاد الكلي وبقية العالم

تب ــادلّأوّمح ــوّالقيمـ ــةّاالقتص ــادية؛ّفه ــيّتنطـــويّ
علــىّتغيي ـراتّفــيّحجــمّأوّتركيبــةّأوّقيمــةّأصــولّ
أوّخص ــومّإح ــدىّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّ.وق ــدّتتخ ــذّ
القيمةّاالقتصاديةّشـكلّحقـوقّالملكيـةّعلـىّأشـياءّ
مادي ــةّ(كرغي ــفّخب ــزّأوّمس ــكنّم ــثالّ)ّأوّأص ــولّ
غي ـ ــرّملموس ـ ــةّ(النس ـ ــخةّاألص ـ ــليةّم ـ ــنّف ـ ــيلم)ّأوّ
مطالب ــاتّمالي ــةّ(خص ــومّمع ــروفّأنه ــاّذاتّقيم ــةّ
اقتصــاديةّســالبة)ّ.وفــيّكــلّالحــاالتّ،ربمــاّتكــونّ
القيمــةّاالقتصــاديةّقابلــةّلالســتخدامّبغيــةّالحصــولّ
عل ــىّالسـ ــلعّأوّالخـ ــدماتّودف ــعّاألجـــورّأوّســـدادّ
الضرائبّّ...إلخ)ّ.

 19-2ويعـ ــرفّاالقتصـ ــادّالكلـ ــيّمـ ــنّحيـ ــثّالوحـ ــداتّ
المؤسســيةّ.ويتكــونّمــنّجميــعّالوحــداتّالمؤسســيةّ
المقيم ــةّف ــيّاإلقل ــيمّاالقتص ــاديّلبل ــدّم ــاّ.واإلقل ــيمّ  22-2إنّمعظــمّاألعمــالّاالقتصــاديةّيــتمّاالضــطالعّ
بهـ ــاّباالتفـ ــاقّالمتبـ ــادلّبـ ــينّالوحـ ــداتّالمؤسسـ ــيةّ.
االقتصـاديّلبلـدّمـاّ،رغـمّأنـهّيتكـونّبشـكلّأساسـيّ
وهيّإماّتكـونّتبـادالّللقيمـةّاالقتصـاديةّأوّتحويـلّ
م ـ ــنّاإلقل ـ ــيمّالجغ ارف ـ ــيّ،الّيتـ ـ ـزامنّتمام ـ ــاّ،فهن ـ ــاكّ
طـوعيّمــنّمؤسســةّألخــرىّلقــدرّمعــينّمــنّالقيمــةّ
عملي ــاتّجم ــعّوط ــرحّت ــمّإجراؤه ــاّ(أنظ ــرّالفص ــلّ
االقتصــاديةّبــدونّنظيــرّ.وهــذهّاألعمــالّالتــيّيــتمّ
السـ ــادسّوالعش ـ ـرين)ّ.ومفهـ ــومّاإلقامـ ــةّفـ ــيّنظـ ــامّ
االضـ ــطالعّبهـ ــاّباالتفـ ــاقّالمتبـ ــادلّبـ ــينّوحـ ــدتينّ
الحساباتّالقوميةّلـيسّقائمـاّعلـىّمعـاييرّالجنسـيةّ
مؤسسـ ـ ــيتينّيطلـ ـ ــقّعليهـ ـ ــاّمعـ ـ ــامالتّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّ
أوّالمعاييرّالقانونيـةّ.ويطلـقّعلـىّإحـدىّالوحـداتّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ.كمـ ــاّيعامـ ــلّنظـــامّالحسـ ــاباتّ
المؤسسيةّأنهاّوحدةّمقيمةّلبلدّماّعندماّيكـونّلهـاّ
القوميــةّأعمــالّاقتصــاديةّمعينــةّتنطــويّفقــطّعلــىّ
مرك ـ ــزّم ـ ــنّالمص ـ ــالحّاالقتص ـ ــاديةّالمهيمن ـ ــةّف ـ ــيّ
وحـ ــدةّمؤسسـ ــيةّواحـ ــدةّبوصـ ــفهاّمعـ ــامالتّ.ويـ ــتمّ
اإلقل ــيمّاالقتص ــاديّل ــذلكّالبل ــدّ،أيّعن ــدماّتش ــاركّ
وص ـ ــفهاّكمع ـ ــامالتّداخلي ـ ــةّأوّمع ـ ــامالتّداخ ـ ــلّ
لفترةّممتـدةّ(لعـامّأوّيزيـدّيؤخـذّكمرشـدّعملـي)ّفـيّ
الوحــدةّ.فعلــىّســبيلّالمثــالّ،يعامــلّتكــوينّحســابّ
األنش ـ ــطةّاالقتص ـ ــاديةّف ـ ــيّذل ـ ــكّاإلقل ـ ــيمّ.وتش ـ ــملّ
رأسّالم ـ ــالّالث اب ـ ــتّالخ ـ ــاصّبالوح ـ ــدةّعل ـ ــىّأن ـ ــهّ
القطاعــاتّالمؤسســيةّالمشــارّإليهــاّأعــالهّالوحــداتّ
معامل ـ ــةّب ـ ــينّالوح ـ ــدةّبص ـ ــفتهاّمن ـ ــتجّم ـ ــعّنفس ـ ــهاّ
المقيمةّفقطّ.
بصـفتهاّكمســتحوذّعلــىّرأسّالمـالّالثابــتّ.وتشــبهّ
مث ــلّه ــذهّالمع ــامالتّف ــيّطبيعته ــاّاألعم ــالّالت ــيّ
 21-2وتشـ ــاركّالوحـ ــداتّالمقيمـ ــةّفـ ــيّمعـ ــامالتّمـ ــعّ
يــتمّاالضــطالعّبهــاّباالتفــاقّالمتبــادلّبــينّوحــدتينّ
وحداتّغيرّمقيمةّ(أيّوحـداتّغيـرّمقيمـةّتنتمـيّ
مؤسسيتينّمختلفتينّ.
القتصـ ـ ـ ــادياتّأخـ ـ ـ ــرى)ّ.وهـ ـ ـ ــذهّالمعـ ـ ـ ــامالتّهـ ـ ـ ــيّ
المع ــامالتّالخارجي ــةّلالقتص ــادّوي ــتمّتش ــكيلهاّف ــيّ ّ
مجموعاتّمـنّحسـاباتّبقيـةّالعـالمّالخـارجيّ.فـإذاّ  23-2ولكنّليستّكلّالتدفقاتّاالقتصـاديةّمعـامالتّ.
وعلـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،فهنـ ــاكّأعمـ ــالّمعينـ ــةّيـ ــتمّ
ضــيقناّنطــاقّالنقــاشّ،فــإنّبقيــةّالعــالمّهــوّحســابّ
االض ــطالعّبهـ ــاّأحاديـ ــاّم ــنّقبـ ــلّوحـ ــدةّمؤسسـ ــيةّ
المع ـ ـ ــامالتّالت ـ ـ ــيّت ـ ـ ــتمّب ـ ـ ــينّالوح ـ ـ ــداتّالمقيم ـ ـ ــةّ
واحـدةّلهــاّنتـائجّعلــىّوحـداتّمؤسســيةّأخــرىّدونّ
والوحـ ــداتّغيـ ــرّالمقيمـ ــةّ،ولكنـ ــهّقـ ــدّيعتبـ ــرّكـ ــذلكّ
رض ــاّتلـ ــكّالمؤسسـ ــاتّ.ويس ــجلّنظـــامّالحسـ ــاباتّ
المجموعــةّالكاملــةّمــنّالوحــداتّغيـرّالمقيمــةّالتــيّ
القوميــةّتلــكّاألعمــالّفقــطّبدرجــةّمحــدودةّ،ويكــونّ
تبــرمّمعــامالتّمــعّالوحــداتّالمقيمــةّ.ويلعــبّبقيــةّ
ذل ــكّبش ــكلّأساس ــيّعن ــدماّتس ــتحوذّحكوم ــاتّأوّ
العـ ــالمّ،فـ ــيّالهيكـ ــلّالمحاسـ ــبيّلنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
وح ـ ــداتّمؤسس ـ ــيةّأخ ـ ــرىّعل ـ ــىّأص ـ ــولّوحــ ــداتّ
القوميــةّدوراّمشــابهاّلــدورّقطــاعّمؤسســيّرغــمّأنّ
مؤسســيةّأخــرىّبمــاّفــيّذلــكّوحــداتّغيــرّمقيمــةّ
الوحداتّالغيـرّمقيمـةّمدرجـةّفقـطّّبقـدرّمشـاركتهاّ
ودونّمقاب ـ ـ ـ ــل ّ.وف ـ ـ ـ ــيّواقـ ـ ـ ـ ــعّاألم ـ ـ ـ ــرّ،لألعمــ ـ ـ ــالّ
فيّالمعامالتّمعّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمةّ.
االقتص ـ ــاديةّأحادي ـ ــةّالتنفي ـ ــذّذاتّالعواق ـ ــبّس ـ ـ ـواءّ
ّ
كانـ ـ ــتّإيجابيـ ـ ــةّأوّسـ ـ ــلبيةّعلـ ـ ــىّوحـ ـ ــداتّأخـ ـ ــرىّ
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(مظـ ــاهرّخارجيـ ــة)ّهـ ــيّأوسـ ــعّكثيـ ــراّولكـ ــنّتلـ ــكّ
المظ ـ ــاهرّالخارجيـ ـ ــةّالّيـ ـ ــتمّتس ـ ــجيلهاّفــ ــيّنظــ ــامّ
 21-2تنجــزّالوحــداتّالمؤسســيةّعــدةّمهــامّاقتصــاديةّ،
الحسـاباتّالقوميــةّ.فقـدّيــؤديّالعمـلّاإلنســانيّإلــىّ
أيّأنهــاّتنــتجّوتســتهلكّوتــدخرّوتســتثمرّّ...إلــخّ.
نقـ ـ ــلّملكيـ ـ ــةّاألصـ ـ ــولّالطبيعيـ ـ ــةّإلـ ـ ــىّاألنشـ ـ ــطةّ
وقــدّتشــاركّفــيّعــدةّأشــكالّمــنّاإلنتــاجّ(كالز ارعــةّ
االقتصاديةّوالتحويلّالالحقّلملكيةّهـذهّاألصـولّ.
والتصـ ــنيعّّ...إلـ ــخ)ّكأصـ ــحابّأعمـ ــالّأوّمـ ــوفريّ
وي ــتمّتس ــجيلّه ــذهّالظـ ـواهرّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّ
عمالـ ـ ــةّأوّرؤوسّأم ـ ـ ـوالّ.وتضـ ـ ــطلعّفـ ـ ــيّجميـ ـ ــعّ
القوميــةّكتــدفقاتّاقتصــاديةّتــأتيّبقيمــةّاقتصــاديةّ.
جوانــبّمهامهــاّوأنشــطتهاّاالقتصــاديةّّبعــددّكبيــرّ
وقـ ــدّت ـ ــؤديّالظـ ـ ـواهرّغي ـ ــرّاالقتص ـ ــاديةّكـ ــالحربّ
مــنّاألعمــالّاالقتصــاديةّالمبدئيــةّ.وينــتجّعــنّهــذهّ
والكـ ـ ـوارثّالطبيعي ـ ــةّإل ـ ــىّدم ـ ــارّاألصـ ــولّويج ـ ــبّ
األعمالّتدفقاتّاقتصـاديةّ،والتـيّتعمـلّرغـمّذلـكّ،
تفسـيرّهـذاّالتالشــيّللقيمـةّاالقتصــاديةّ.وقـدّتتغيــرّ
مهم ــاّك ــانّوص ــفهاّ(أج ــورّأوّضـ ـرائبّأوّتك ــوينّ
القيم ــةّاالقتص ــاديةّلألص ــولّوالخص ــومّف ــيّأثن ــاءّ
ل ـ ـرأسّالمـ ــالّّ...إلـ ــخ)ّعلـ ــىّإنشـ ــاءّأوّتحويـ ــلّأوّ
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امتالكهــاّكمخــزونّنتيجــةّللتغيـراتّالتــيّتطـرأّعلــىّ
األسعارّ.وقـدّوردّفـيّالفصـلّالثـانيّعشـرّوصـفّ
ه ـ ــذهّالظـ ـ ـواهرّوالت ـ ــدفقاتّالمش ـ ــابهةّالت ـ ــيّليس ـ ــتّ ّ
مع ــامالتّ،والت ــيّيطل ــقّعليه ــاّت ــدفقاتّاقتص ــاديةّ
أخرىّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ.
 24-2وم ـ ــنّالممك ـ ــنّأنّتك ـ ــونّالت ـ ــدفقاتّاالقتص ـ ــاديةّ
فعليـ ــةّملحوظـ ــةّأوّتركـ ــبّيـ ــتمّتقـ ــديرهاّألغ ـ ـراضّ
تحليلي ـ ــةّ.وم ـ ــنّالممك ـ ــنّمالحظ ـ ــةّت ـ ــدفقاتّمعين ـ ــةّ
بصــورةّمباش ـرةّمــنّحيــثّالقيمــةّ.وهــذهّهــيّالحالــةّ
بالنســبةّللمعــامالتّالنقديــةّبــينّوحــدتينّمؤسســيتينّ
كشراءّأوّبيعّسـلعةّأوّدفـعّضـريبةّ.وتـتمّمالحظـةّ
تـ ــدفقاتّأخـ ــرىّلوحـ ــدتينّولكـ ــنّالّيتسـ ــنىّتقييمهـ ــاّ
مباشـ ـ ـرةّ.وتش ـ ــملّه ـ ــذهّالت ـ ــدفقاتّمقايض ـ ــةّالس ـ ــلعّ
والخ ـ ــدماتّأوّالخ ـ ــدماتّالتعليمي ـ ــةّالت ـ ــيّيحص ـ ــلّ
عليهــاّالطــالبّوتقــدمهاّالحكومــاتّمجانــا؛ّوينبغــيّ
أنّيحتســبّلهــاّقيمــةّنقديــةّ.والمقايضــةّهــيّمثــالّ
علــىّتــدفقّلوحــدتينّينطــويّعلــىّ"مقابــل"ّ،أيّأنّ
تدفقّفيّاتجاهّواحدّيرتبطّبتدفقّنظيرّفيّاالتجـاهّ
المعــاكس؛ّوم ازيــاّالمعونــةّاالجتماعيــةّالنقديــةّهــيّ
تــدفقّلوحــدتينّالّينطــويّعلــىّمقابــلّ.وهنــاكّنــوعّ
آخـ ــرّمـ ــنّالتـ ــدفقاتّينطـ ــويّعلـ ــىّوحـ ــدةّمؤسسـ ــيةّ
واحـدةّفقـطّ.وقــدّتكـونّمثـلّهــذهّالتـدفقاتّملحوظــةّ
مادياّكمـاّفـيّحالـةّالمخرجـاتّلحسـابّاالسـتهالكّ
الخ ـ ــاصّأوّتك ـ ــوينّرأسّالم ـ ــالّأوّال ـ ــدمارّبفع ـ ــلّ
الكوارثّالطبيعيةّ.ويجبّأنّتحتسـبّلهـاّقـيمّ(وقـدّ
يكـونّذلــكّيســيراّتمامـاّفــيّحــاالتّمعينـةّمثــلّبيــعّ
معظ ــمّالمخرج ــات)ّ.وهن ــاكّت ــدفقاتّأخ ــرىّداخ ــلّ
الوحـ ــداتّليسـ ــتّقابلـ ــةّللمالحظـ ــة؛ّولـ ــذاّيـ ــتمّبنـ ــاءّ
القيــودّالمحاســبيةّبغــرضّقيــاسّاألداءّاالقتصــاديّ
بشكلّصحيحّ.وهذهّهـيّالحالـةّبالنسـبةّالسـتهالكّ
رأسّالمـ ـ ـ ــالّالثابـ ـ ـ ــتّأوّإعـ ـ ـ ــادةّتقيـ ـ ـ ــيمّاألصـ ـ ـ ــولّ
والخصومّ.وهناكّمعامالتّمعينـةّداخـلّالوحـداتّ،
مثلّعائداتّاإلستثمارّاألجنبيّالمباشرّوهيّقيـودّ
محاســبيةّأنشــئتّكــذلكّألغ ـراضّتحليليــةّ.وأخيــراّ،
الّيــتمّتســجيلّبعــضّالمعــامالتّالنقديــةّالملحوظــةّ
حيثّأنهاّالّتتمّمالحظتهاّفيّالواقعّالعملـيّألنهـاّ
ذاتّطبيعــةّمركبــةّ(كاألســهمّاإلســميةّأوّعــالواتّ
التأمين)ّأوّأنّطبيعتهاّالقانونيةّالّتنطبقّطبيعتهـاّ
االقتصــاديةّ(اإلجــارةّالماليــة)ّ.وعليــهّ،فهــيّتنقســمّ
بالنسـبةّلنظـامّالحسـاباتّالقوميــةّإلـىّعـدةّمكونــاتّ
ويتمّتعديلّتصنيفهاّومسارهاّ.
 25-2ورغمّأنّالمعـامالتّالنقديـةّلهـاّدورّأساسـيّفـيّ
تقيــيمّالتــدفقاتّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،إالّأنّ
المعــامالتّغيــرّالنقديــةّمهمــةّأيضــاّ.وهــيّتش ـملّ
ت ــدفقاتّالس ــلعّوالخ ــدماتّالت ــيّت ــتمّب ــينّالوح ــداتّ
المؤسسـ ــيةّالتـ ــيّيجـ ــبّتقـ ــديرّالقيمـ ــةّلهـ ــاّوكـ ــذلكّ
بع ـ ــضّالت ـ ــدفقاتّالت ـ ــيّيفت ـ ــرضّأنه ـ ــاّت ـ ــتمّداخ ـ ــلّ
الوحـ ــداتّ.وتتف ـ ــاوتّاألهميـ ــةّالنس ـ ــبيةّللمع ـ ــامالتّ
غي ــرّالنقدي ــةّوفق ــاّلن ــوعّاالقتص ــادّواأله ــدافّالت ــيّ
يس ـ ــعىّإليه ـ ــاّالنظ ـ ــامّالمحاس ـ ــبيّ.ورغ ـ ــمّأنّحج ـ ــمّ
الت ــدفقاتّغيـ ــرّالنقديـ ــةّيك ــونّعـ ــادةّأكبـ ــرّبالنسـ ــبةّ
لالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادياتّاألقـ ـ ـ ـ ـ ــلّتقـ ـ ـ ـ ـ ــدماّمنـ ـ ـ ـ ـ ــهّبالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبةّ
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لالقتص ـ ــادياتّالمتقدم ـ ــةّ،فإن ـ ــهّي ـ ــتمّإغفال ـ ــهّحت ـ ــىّ
بالنسبةّلتلكّاألخيرةّ.
األنواع الرئيسية للمعامالت والتدفقات األخرى

 26-2والمع ــامالتّاألولي ــةّوالت ــدفقاتّاألخ ــرىّمتع ــددةّ
للغايــةّ.وقــدّتــمّتصــنيفهاّفــيّعــددّقليــلّنســبياّمــنّ
األنواعّوفقـاّلطبيعتهـاّ.ويشـملّالتصـنيفّاألساسـيّ
للمعــامالتّوالتــدفقاتّاألخــرىّفــيّنظــامّالحســاباتّ
القوميــةّأربعــةّأنـواعّمــنّالمســتويّاألولّوتــمّتقســيمّ
كـ ــلّمنهـ ــاّفرعيـ ــاّوفقـ ــاّلتصـ ــنيفّهرمـ ــيّ.وقـ ــدّتـ ــمّ
تص ـ ــميمهّبحي ـ ــثّيس ـ ــتخدمّبانتظ ـ ــامّف ـ ــيّحس ـ ــاباتّ
ـارّالمركـ ــزيّويصـ ــنفّعكسـ ــياّوفقـ ــاّ
ّ
وجـ ــداولّاإلطـ ـ
للقطاعــاتّالمؤسســيةّوالصــناعةّوالمنــتجّوالغــرضّ
مــنّالتصــنيفّ.وتظهــرّفــيّالملحــقّ(ّ)1مجموعــةّ
كاملةّمنّالمعامالتّورموزهاّ.

 27-2تصـ ـ ـ ــفّ المعـ ـ ـ ــامالتّفـ ـ ـ ــيّالسـ ـ ـ ــلعّوالخـ ـ ـ ــدماتّ
(المنتج ـ ــات)ّمنش ـ ــأّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّ(مخرج ـ ــاتّ
محليــةّأمّواردات)ّواســتخدامهاّ(اســتهالكّوســيطّأمّ
اس ـ ـ ـ ــتهال كّنه ـ ـ ـ ــائيّأمّتك ـ ـ ـ ــوينّلـ ـ ـ ـ ـرأسّالم ـ ـ ـ ــالّأمّ
ص ـ ــادرات)ّ.وم ـ ــنّحي ـ ــثّالتعري ـ ــفّ،تن ـ ــتجّالس ـ ــلعّ
والخــدماتّدائمــاّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّعــنّ
اإلنتـ ــاجّس ـ ـواءّمحليـ ــاّأمّفـ ــيّالخـ ــارجّ،فـ ــيّالفت ـ ـرةّ
الجاري ـ ــةّأمّفتـ ـ ـرةّس ـ ــابقةّ.وبالت ـ ــاليّف ـ ــإنّمص ـ ــطلحّ
المنتجاتّهوّمرادفّللسلعّوالخدماتّ.

ّ
ـامالتّالتوزيعي ــةّم ــنّمع ــامالتّي ــتمّ
ّ
 28-2تتك ــونّالمع ـ
عــنّطريقهــاّتوزيــعّالقيمــةّالمضــافةّالمحصــلةّمــنّ
اإلنت ـ ـ ــاجّعل ـ ـ ــىّالعمال ـ ـ ــةّورأسّالم ـ ـ ــالّوالحكوم ـ ـ ــةّ
والمعــامالتّالتــيّتنطــويّعلــىّإعــادةّتوزيــعّالــدخلّ
والثــروةّ(الض ـرائبّعلــىّالــدخلّوالثــروةّوالتحــويالتّ
األخ ـ ــرى)ّ.ويمي ـ ــزّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقوميـ ــةّب ـ ــينّ
التح ـ ــويالتّالجاري ـ ــةّوتح ـ ــويالتّرأسّالم ـ ــالّم ـ ــعّ
اعتب ــارّأنّاألخيـ ـرةّتعي ــدّتوزي ــعّاالدخ ــارّأوّالث ــروةّ
ولــيسّالــدخل(ّ.وقــدّتــمّتنــاولّهــذاّالفــرقّبالمناقشــةّ
فيّالفصلّالثامن)ّ.
ّ
 29-2تش ـ ـ ـ ــيرّالمع ـ ـ ـ ــامالتّف ـ ـ ـ ــيّاألدواتّالمالي ـ ـ ـ ــةّ(أوّ
المعــامالتّالماليــة)ّإلــىّاالســتحواذّالصــافيّعلــىّ
األصولّالماليةّأوّصـافيّتكبيـدّالخصـومّعـنّكـلّ
نــوعّمــنّأن ـواعّاألدواتّالمالي ــةّ.وغالبــاّمــاّتح ــدثّ
مثلّهذهّالتغيراتّكنظائرّللمعامالتّغيرّالماليـةّ.
كم ــاّتح ــدثّكمع ــامالتّتنط ــويّفق ــطّعل ــىّأدواتّ
ماليةّ.والّتعتبرّالمعامالتّفيّاألصـولّوالخصـومّ
الطارئـ ــةّمعـ ــامالتّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ
(أنظرّالفصلّالحاديّعشر)ّ.
ّ
 31-2وتغطـ ـ ـ ــيّقيـ ـ ـ ــودّالت ـ ـ ـ ـراكمّاألخـ ـ ـ ــرىّالمعـ ـ ـ ــامالتّ
والتدفقاتّاالقتصـاديةّاألخـرىّالتـيّلـمّتؤخـذّمسـبقاّ
ف ــيّالحس ــبانّوتغي ــرّم ــنّكمي ــةّأوّقيم ــةّاألص ــولّ
والخصــومّ.وتشــملّاالســتحواذاتّمطروحــاّمنهــاّمــاّ
تــمّالتصــرفّفيــهّمــنّاألصــولّغيــرّالمنتَجــةّوغيــرّ
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الميزاني ــاتّالعمومي ــةّع ــادةّف ــيّبداي ــةّونهاي ــةّفتـ ـرةّ
محاس ـ ــبيةّولك ـ ــنّم ـ ــنّالممك ـ ــنّم ـ ــنّحي ـ ــثّالمب ـ ــدأّ
إنش ـ ـ ــاءهاّف ـ ـ ــيّأيّوق ـ ـ ــتّم ـ ـ ــنّاألوق ـ ـ ــاتّ.ولك ـ ـ ــنّ
المخزونـ ــاتّتنشـ ــأّعـ ــنّت ـ ـراكمّالمعـ ــامالتّالسـ ــابقةّ
والتـ ــدفقاتّاألخـ ــرىّويـ ــتمّتعديلـ ــهّبفعـ ــلّمعـ ــامالتّ
مســتقبليةّوتــدفقاتّأخــرىّ.ولــذلكّفــإنّهنــاكّارتبــاطّ
وثيقّبينّالمخزوناتّوالتدفقات.

المالي ــةّ،كم ــاّتش ــملّالت ــدفقاتّاالقتص ــاديةّاألخ ــرىّ
األصولّغيرّالمنتَجةّكاكتشافّأوّنضوبّالمـواردّ
المت ـوافرةّفــيّطبقــةّاألرضّالواقعــةّتحــتّالتربــةّأوّ
تحــولّالم ـواردّالطبيعيــةّاألخــرىّألنشــطةّاقتصــاديةّ
وأثـ ــرّالظ ـ ـواهرّغيـ ــرّالماليـ ــةّكـ ــالكوارثّالطبيعي ـ ــةّ
ّواألحداثّالسياسيةّ_كالحروبّمثالّ)ّوتشـملّأخيـراّ
المكاس ـ ـ ــبّأوّالخس ـ ـ ــائرّف ـ ـ ــيّالممتلك ـ ـ ــاتّنتيجـ ـ ـ ــةّ
للتغيراتّفيّاألسعارّوبعضّالبنـودّالثانويـةّ(أنظـرّ
 34-2وتنحصـ ــرّتغطيـ ــةّاألصـ ــولّفـ ــيّتلـ ــكّاألصـ ــولّ
الفصلّالثانيّعشر)ّ.
الخاض ــعةّلحق ــوقّالملكيـ ــةّوالت ــيّم ــنّالممكـ ــنّأنّ
ّ
يحص ــلّمنه ــاّالم ــالكّفوائ ــدّاقتص ــاديةّع ــنّطري ــقّ
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امتالكهـ ــاّأوّاسـ ــتخدامهاّفـ ــيّأيّنشـ ــاطّاقتصـ ــاديّ
حسـبّتعريفـهّفــيّنظـامّالحســاباتّالقوميـةّ.والســلعّ
 31-2وإلعطـ ـ ــاءّإجابـ ـ ــاتّأكثـ ـ ــرّفائـ ـ ــدةّعلـ ـ ــىّاألسـ ـ ــئلةّ
االســتهالكيةّالمعم ـرةّورأسّالمــالّالبشــريّوالم ـواردّ
المطروحـ ـ ــةّفـ ـ ــيّتحليـ ـ ــلّالتـ ـ ــدفقاتّ،فـ ـ ــإنّبع ـ ـ ــضّ
الطبيعيــةّغيــرّالقــادرةّعلــىّإنتــاجّفوائــدّاقتصــاديةّ
المعــامالتّالّتســجلّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
لمالكيهـ ــاّتخ ـ ــرجّع ـ ــنّنطـ ــاقّاألص ـ ــولّفـ ــيّنظـ ــامّ
حي ــثّأن ــهّق ــدّت ــتمّمالحظته ــاّبش ــكلّغي ــرّمباش ــرّ.
الحساباتّالقوميةّ.
وغالبــاّمــاّيســتخدمّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّالفئــاتّ
التيّيتمّالتعرفّعليهاّعـنّكثـبّمـنّخـاللّمفهـومّ ّ
اقتص ــاديّ.وعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،فإجم ــاليّتك ــوينّ  35-2ويعم ــلّتص ــنيفّاألص ــولّعن ــدّالمس ــتويّاألولّ
علىّتمييزّاألصولّالماليـةّوغيـرّالماليـةّ(المنتَجـةّ
رأسّالمالّالثابـتّ،وهـوّفئـةّفرعيـةّمـنّالمعـامالتّ
وغي ــرّالمنتَج ــة)ّ(أنظ ــرّالفص ــلّالعاش ــر)ّ.وتخـــدمّ
فيّالسلعّوالخدماتّ،هوّأكثرّاتسـاعاّمـنّالتغطيـةّ
معظــمّاألصــولّغيــرّالماليــةّعمومــاّهــدفينّ.فهــيّ
المحــدودةّالتــيّتعتبــرّ"مشــترياتّلألصــولّالثابتــة"ّ.
بشــكلّأساســيّأشــياءّقابلــةّلالســتخدامّفــيّالنشــاطّ
ولكيّتكونّأقربّللمفهـومّاالقتصـاديّ،فهـوّيغطـيّ
االقتص ـ ــاديّ،وتعم ـ ــلّف ـ ــيّنف ـ ــسّالوقـ ــتّكمخ ـ ــازنّ
االس ــتحواذّعل ــىّأص ــولّثابت ــةّجدي ــدةّوقائم ــةّم ــنّ
للقيم ــةّ.واألص ــولّالمالي ــةّه ــيّبالض ــرورةّمخ ــازنّ
خ ـ ــاللّعملي ـ ــاتّالشـ ـ ـراءّومع ـ ــامالتّالمقايض ـ ــةّأوّ
غمّأنهاّقدّتؤديّوظائفّأخرىّأيضاّ.
ّ
للقيمةّر
تكــوينّرأسّالمــالّللحســابّالخــاصّمطروحــاّمنهــاّ
األصــولّالقائمــةّالتــيّيــتمّالتصــرفّبهــاّمــنّخــاللّ ّ
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عملياتّالبيعّأوّمعامالتّالمقايضةّ.
ّ
المنتجات
 32-2وكماّيبينّالمثالّالسابقّ،غالباّماّيسـتخدمّنظـامّ
الحسـاباتّالقوميـةّكـذلكّالفئـاتّالمدمجـةّ،أيّالتـيّ
تنــتجّعــنّالجمــعّبــينّعــددّمــنّالمعــامالتّاألوليــة 36-2 ّ.السـ ـ ــلعّوالخـ ـ ــدماتّ،والتـ ـ ــيّتـ ـ ــدعىّأيضـ ـ ــاّلفـ ـ ــظّ
المنتج ـ ــاتّ،ه ـ ــيّمحص ـ ــلةّاإلنت ـ ــاجّ.ويـ ــتمّتبادله ـ ــاّ
والتغيراتّالزمنيةّفيّالمخزونـاتّ،مـثالّ،تشـيرّإلـىّ
واس ــتخدامهاّلع ــدةّأغـ ـراضّ،كم ــدخالتّف ــيّإنت ــاجّ
الف ـ ــرقّب ـ ــينّالقي ـ ــودّوالس ـ ــحوباتّم ـ ــنّالمخزون ـ ــاتّ
سـ ـ ــلعّوخـ ـ ــدماتّأخـ ـ ــرىّأوّكاسـ ـ ــتهالكّنهـ ـ ــائيّأوّ
والخسـ ــائرّالمتكـ ــررةّ.ويحـ ــدثّنفـ ــسّالتوصـ ــلّإلـ ــىّ
كاسـ ــتثمارّ.ويميـ ــزّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّمـ ــنّ
ص ـ ــافيّالقيم ـ ــةّبالنس ـ ــبةّللمع ـ ــامالتّف ـ ــيّاألدواتّ
الناحيــةّالمرتبطــةّبالمفــاهيمّبــينّالســوقّواالســتخدامّ
الماليــةّ.إنّجميــعّالمعــامالتّفــيّأداةّمــاّمملوكــةّ
النهــائيّالخــاصّوالســلعّوالخــدماتّغيــرّالســوقيةّ،
كأص ـلّ(أوّخصــم)ّيــتمّضــمهاّفــيّمجموعــةّتحــتّ
ممــاّيتــيحّمــنّحيــثّالمبــدأّأليّنــوعّمــنّالســلعّأوّ
عن ـ ـوانّهـ ــذهّاألداةّ.ويغطـ ــيّبنـ ــدّ"القـ ــروض"ّمـ ــثالّ
الخدماتّأنّتنتميّأليّمنّاألنواعّالثالثة.
إصدارّقروضّجديدةّوعملياتّتحويلّواسـتردادّأوّ
عملي ـ ــاتّإلغ ـ ــاءّلق ـ ــروضّقائم ـ ــةّ.وأخي ـ ــراّ،تتطل ـ ــبّ
الوحدات المنتجة
بعـ ـ ــضّفئـ ـ ــاتّالمعـ ـ ــامالتّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّ
القومي ــةّ،كالمع ــامالتّالتوزيعي ــةّبخص ــوصّالفائ ــدةّ
وقس ـ ــطّالت ـ ــأمينّالص ـ ــافيّبخ ـ ــالفّالت ـ ــأمينّعل ـ ــىّ  37-2وق ــدّتن ــتجّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّكالش ــركاتّع ــدةّ
أن ـ ـواعّمـ ــنّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّ.وتنشـ ــأّهـ ــذهّالسـ ــلعّ
الحياةّ،تقسيمّمعاملةّفعليةّإلىّأجزاءّ.
والخ ــدماتّم ــنّعملي ــاتّاإلنت ــاجّالت ــيّق ــدّتختل ــفّ
ّ
فيمـ ـ ــاّيتصـ ـ ــلّبالمنتجـ ـ ــاتّوالتجهي ـ ـ ـزاتّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّ
 .3األصول والخصوم
اسـ ـ ــتهالكهاّونـ ـ ــوعّالمعـ ـ ــداتّوالعمالـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّ
توظيفه ــاّواألس ــاليبّالمس ــتخدمةّ،أيّأن ــهّق ــدّتنش ــأّ
 33-2األص ـ ــولّوالخص ـ ــومّه ـ ــيّمكون ـ ــاتّالميزانيـ ـ ــاتّ
عنّأنشطةّإنتاجّمختلفةّ.ولدراسةّمعامالتّالسـلعّ
العمومي ــةّلالقتص ــادّالكل ــيّوالقطاع ــاتّالمؤسس ــيةّ.
والخـ ـ ــدماتّبالتفصـ ـ ــيلّيسـ ـ ــتخدمّنظـ ـ ــامّالحس ـ ـ ـاباتّ
وعل ـ ــىّعك ـ ــسّالحس ـ ــاباتّالت ـ ــيّتظه ـ ــرّالت ـ ــدفقاتّ
القوميـ ــةّالتصـ ــنيفّالمركـ ــزيّللمنـ ــتجّ–ّالنسـ ــخةّّ2
االقتصـ ــاديةّ،تبـ ــينّالميزانيـ ــةّالعموميـ ــةّمخزونـ ــاتّ
((ّ)CPCاالممّالمتحدةّّ2118ب)ّ.
األصــولّوالخصــومّالمملوكــةّفــيّلحظــةّمــنّالــزمنّ
لكلّوحدةّأوّقطـاعّأوّاقتصـادّبأكملـهّ.ويـتمّإنشـاءّ
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 38-2ومـنّالضــروريّلد ارســةّاإلنتــاجّووظــائفّاإلنتــاجّ
بالتفصـ ـ ــيلّالرجـ ـ ــوعّإلـ ـ ــىّوحـ ـ ــداتّأكثـ ـ ــرّتجانسـ ـ ــاّ.
وســوفّيكــونّالحــلّالمثــاليّهــوّالقــدرةّعلــىّتحديــدّ
ومالحظةّالوحداتّالمشاركةّفـيّنشـاطّإنتـاجّواحـدّ
فقطّ.وألنهّمنّالضـروريّكـذلكّإعطـاءّصـورةّعـنّ
توزيــعّاإلنت ــاجّف ــيّالمكــانّ،فينبغ ــيّأنّتك ــونّه ــذهّ
الوح ــدةّف ــيّموق ــعّواح ــدّأيض ــاّأوّمواق ــعّمتقارب ــةّ.
وليسّمنّالمجـديّدائمـاّفـيّالواقـعّالعملـيّالتمييـزّ
بينّوحداتّاإلنتاجّالمشاركةّفيّنشاطّواحـدّوالتـيّ
تت ـوافرّلهــاّالبيانــاتّالالزمــةّداخــلّوحــداتّمتعــددةّ
األنشــطةّ.ولــذاّفمــنّالمحتــومّأنّتــتمّتغطيــةّبعــضّ
األنشـ ــطةّالثانويـ ــةّالت ـ ــيّالّيمكـ ــنّفص ـ ـلهاّ.وله ـ ــذاّ
الس ــببّ،ولد ارس ــةّاإلنت ــاجّتفص ــيالّ،يس ــتخدمّنظ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّوحـ ــدةّقـ ــدّتقـ ــومّ،إضـ ــافةّإلـ ــىّ
نش ــاطهاّاألساس ــيّ،بتغطي ــةّأنش ــطةّثانوي ــةّ.وه ــذهّ
الوحدةّهيّالمنشأةّ.
ّ
 39-2ويـ ــتمّضـ ــمّالمنشـ ــآتّالتـ ــيّلهـ ــاّنفـ ــسّاألنشـ ــطةّ
األساسـ ـ ــيةّفـ ـ ــيّمجموعـ ـ ــاتّمـ ـ ــنّالمجـ ـ ــاالتّوفقـ ـ ــاّ
للتص ـ ـ ــنيفّالص ـ ـ ــناعيّالقياسـ ـ ـ ـيّال ـ ـ ــدوليّلجمي ـ ـ ــعّ
األنشـطةّاالقتصـاديةّ:المراجعـةّISIC Rev. (ّ4
(ّ)4األممّالمتحدةّ2118ّ،أ).
ّ
 41-2فــإذاّافترضــناّالــدورّالرئيســيّالــذيّيلعبــهّالســوقّ
ف ــيّاالقتص ــادياتّالحديثـ ــةّ،ف ــإنّنظ ــامّالحسـ ــاباتّ
القوميـ ــةّيميـ ــزّ،كسـ ــمةّأساسـ ــيةّمـ ــنّهيكلـ ــهّ،بـ ــينّ
المنشـ ـ ــآتّالتـ ـ ــيّهـ ـ ــيّمنتجـ ـ ــةّسـ ـ ــوقيةّوالمنتجـ ـ ــينّ
لالسـ ـ ـ ــتخدامّالنهـ ـ ـ ــائيّالخـ ـ ـ ــاصّوالمنتجـ ـ ـ ــينّغيـ ـ ـ ــرّ
السوقيينّ.وتنتجّمؤسساتّالسـوقّالسـلعّوالخـدماتّ
لبيعهــاّفــيّأغلــبّاألح ـوالّبأســعارّكبيـرةّاقتصــادياّ.
أم ـ ــاّالمنتج ـ ــونّلالس ـ ــتخدامّالنه ـ ــائيّالخ ـ ــاصّفه ـ ــمّ
ينتجــونّالســلعّوالخــدماتّفــيّمعظمهــاّلالســتهالكّ
النهائيّأوّتكوينّرأسّالمالّالثابتّمـنّقبـلّمـالكّ
المشـ ـ ــروعاتّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّفيهـ ـ ــاّإنتـ ـ ــاجّتلـ ـ ــكّالسـ ـ ــلعّ
والخ ــدماتّ.وتق ــومّالمنشـ ــآتّغي ــرّالس ــوقيةّبتوريـ ــدّ
معظــمّالســلعّوالخــدماتّالتــيّتنتجهــاّدونّرســومّأوّ
بأسعارّليستّاقتصاديةّبشكلّكبيرّ.
ّ
 41-2وهن ــاكّعالق ــةّهرمي ــةّب ــينّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّ
والمنشآتّ.فالوحدةّالمؤسسـيةّتحـويّمؤسسـةّواحـدةّ
بالكامــلّأوّأكثــرّ(مؤسســات)ّوتنتمــيّالمنشــأةّإلــىّ
وحدةّمؤسسيةّواحدةّفقطّ.
ّ
ّ
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األغراض

 42-2يتص ــلّمفه ــومّالغ ــرضّ،أوّالوظيف ــةّ،بن ــوعّم ــنّ
الحاجاتّالتيّتهدفّمعاملةّأوّمجموعةّمعامالتّ
إلىّتلبيتهاّأوّنـوعّمـنّاألهـدافّالتـيّتسـعىّإليهـاّ.
وي ــتمّتحليـ ــلّالمعـ ــامالتّأوالّف ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
القوميــةّوفقــاّلطبيعتهــاّ.ثــمّيــتمّ،بالنســبةّلقطاعــاتّ
معينــةّأوّنــوعّمعــينّمــنّالمعــامالتّ،تحليلهــاّمــنّ
جهةّاإلنفاقّوفقاّللغرضّعنّطريـقّإجابـةّالسـؤالّ
ال ـ ــذيّط ـ ــرحّآنف ـ ــا"ّ:أليّغ ـ ــرض؟"ّ.وي ـ ــتمّوص ـ ــفّ
88

ّ

عمليــةّتصــنيفّالغــرضّفــيّســياقّجــداولّالعــرضّ
واالستخدامّفيّالفصلّالرابعّعشرّ.

ج -قواعد المحاسبة
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مقدمة

مصطلحات لجانبي الحسابات
 43-2يسـ ـ ــتخدمّنظ ـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّمصـ ـ ــطلحّ
"الموارد"ّللمعامالتّالتيّتضيفّإلـىّمقـدارّالقيمـةّ
االقتصاديةّلوحـدةّأوّقطـاعّمـاّ.فـاألجورّوالرواتـبّ
علىّسبيلّالمثالّهيّموردّللوحدةّالتـيّتتلقاهـاّأوّ
القطــاعّالــذيّيتلقاهــاّ.وتظهــرّالم ـواردّوفقــاّلمــاّتــمّ
التعــارفّعليــهّعلــىّالجانــبّاأليمــنّمــنّالحســاباتّ
الجاريةّ.ويستخدمّمصطلحّ"االسـتخدامات"ّللتعبيـرّ
ع ــنّالجان ــبّاأليس ــرّم ــنّالحس ــاباتّال ــذيّيش ــملّ
المعامالتّالتيّتقللّمـنّمقـدارّالقيمـةّاالقتصـاديةّ
لوح ــدةّأوّقط ــاعّم ــاّ.والس ــتئنافّالمث ــالّ،ف ــاألجورّ
والرواتــبّهــيّأحــدّاســتخداماتّالوحــدةّأوّالقطــاعّ
الواجبّعليها/عليهّدفعهاّ.

 44-2ويتمّعـرضّالميزانيـاتّالعموميـةّبالـذممّوصـافيّ
القيم ـ ــةّ(الفـ ـ ــرقّبـ ـ ــينّاألصـ ـ ــولّوالخصــ ــوم)ّعلـ ـ ــىّ
الجان ــبّاأليم ــنّواألص ــولّعل ــىّالجان ــبّاأليس ــرّ.
وم ــنّش ــأنّمقارن ــةّميـ ـزانيتينّعم ــوميتينّمتت ــابعتينّ
إعط ــاءّالتغيـ ـراتّالت ــيّتطـ ـرأّعل ــىّال ــذممّوص ــافيّ
القيمةّوالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّاألصولّ.

ّ
 45-2وعن ـ ــدماّتتكام ـ ــلّحس ـ ــاباتّالتـ ـ ـراكمّوالميزاني ـ ــاتّ
العموميـةّبالكامـلّ،يطلـقّعلـىّالجانـبّاأليمـنّمـنّ
حسـ ـ ــاباتّالت ـ ـ ـراكمّمسـ ـ ــمىّ"التغي ـ ـ ـراتّفـ ـ ــيّالـ ـ ــذممّ
وصافيّالقيمة"ّويطلقّعلىّجانبهـاّاأليسـرّمسـميّ
"التغي ـراتّفــيّاألصــول"ّ.أمــاّفــيّحالــةّالمعــامالتّ
فــيّاألدواتّالماليــةّ،فغالبــاّمــاّيشــارّإلــىّالتغي ـراتّ
فــيّالخصــومّبوص ــفهاّ(صــافي)ّمــاّتــمّتكبــدهّم ــنّ
ذم ــمّويش ــارّإل ــىّالتغيـ ـراتّف ــيّاألص ــولّبوص ــفهاّ
(صافي)ّاالستحواذّعلىّاألصولّالماليةّ.
ّ
التغيةةر فةةي الملكيةةة وقيةةد المعةةامالت فةةي السةةةلع
والخدمات
ّ
 46-2مــنّالممكــنّأنّيــتمّامــتالكّســلعةّمــاّوحيازتهــاّ
منّقبـلّوحـدةّالّتمـارسّعليهـاّحـقّالملكيـةّ.وأحـدّ
ـلعةّيعطــيّلوحــدةّبغــرضّ
األمثلــةّعلــىّذلــكّهــوّسـ ُ
إصــالحهاّ.ونشــاطّالقــائمينّبعمليــةّاإلصــالحّهــوّ
فقطّالتكلفةّالتيّيتمّتكبـدهاّتجـاهّاإلصـالحّوالّيـتمّ
التعبيــرّعــنّتكلفــةّالســلعةّالخاضــعةّلإلصــالحّفــيّ
حســاباتّالقــائمّباإلصــالحّ.وهــذاّاألمــرّواضــحّوالّ
خـ ـ ـ ــالفّعليـ ـ ـ ــهّبالنسـ ـ ـ ــبةّلألن ـ ـ ـ ـواعّاليوميـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــنّ
اإلص ـ ـ ـ ـ ــالحاتّكإص ـ ـ ـ ـ ــالحّاألحذي ـ ـ ـ ـ ــةّأوّإح ـ ـ ـ ـ ــدىّ
المركبــاتّ.ولكــنّنفــسّالمبــدأّينطبــقّأيضــاّعنــدماّ
تمتلكّإحدىّالوحداتّسلعاّنيابةّعنّوحـدةّأخـرىّ.
ومث ــالّذل ــكّأنّوح ــدةّم ــاّق ــدّتتلق ــىّمجموع ــةّم ــنّ
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المكوناتّمنّوحـدةّأخـرىّوتعيـدّإليهـاّالمنـتجّالـذيّ
تمّتجميعهّ.
 47-2وفــيّإطــارّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،يــتمّالتمييــزّ
بـينّالملكيــةّالقانونيــةّوالملكيـةّاالقتصــاديةّ.ومعيــارّ
قيــدّعمليــةّتحويــلّالمنتجــاتّمــنّوحــدةّإلــىّأخــرىّ
فـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّهـ ـ ــوّأنّالملكيـ ـ ــةّ
االقتصــاديةّللمنــتجّتتغي ــرّمــنّالوحـ ـدةّاألولــىّإل ــىّ
الوح ــدةّالثاني ــةّ.والمال ــكّالق ــانونيّه ــوّالوح ــدةّالت ــيّ
تحــقّلهــاّقانونــاّالفوائــدّالتــيّتجســدهاّقيمــةّالمنــتجّ.
ورغ ــمّذل ــكّق ــدّيتعاق ــدّأح ــدّالم ــالكّالق ــانونيينّم ــعّ
وح ــدةّأخ ــرىّالس ــتخدامّالمن ــتجّف ــيّاإلنت ــاجّمقاب ــلّ
مبلــغّمتفــقّعليــهّينطــويّعلــىّعنصــرّخطــرّأقــلّ.
ومثــالّعلــىّذلــكّعنــدماّيمتلــكّأحــدّالبنــوكّطــائرةّ
بشكلّقانونيّولكنهّيسمحّإلحـدىّشـركاتّالطيـرانّ
باس ــتخدامهاّمقاب ــلّمبل ــغّمتف ــقّعلي ــهّ.إذنّفش ــركةّ
الطي ـرانّهــيّمــنّيأخــذّجميــعّالق ـ ارراتّفيمــاّيتصــلّ
بع ــددّمـ ـراتّطيـ ـرانّالط ــائرةّوال ــىّأي ــةّوجه ــةّوم ــاّ
التكلفــةّالت ــيّي ــدفعهاّالركــابّ.إذنّفش ــركةّالطيـ ـرانّ
ه ــيّم ــاّيطل ــقّعليهـ ـاّالمال ــكّاالقتص ــاديّللط ــائرةّ
حتـ ــىّوانّظـ ــلّالبنـ ــكّهـ ــوّالمالـ ــكّالقـ ــانونيّلهـ ــاّ.
وش ــركةّالطيـ ـرانّول ــيسّالبن ــكّه ــيّم ــاّيظه ــرّف ــيّ
الحسـ ــاباتّبوصـ ــفهاّمشـ ــتريّالطـ ــائرةّ.وفـ ــيّنفـ ــسّ
الوقتّ،يتمّافتراضّوجودّقـرضّ،يسـاويّفـيّقيمتـهّ
الــدفعاتّالمســتحقةّاألداءّللبنــكّعــنّمــدةّاالتفاقيــةّ
الموقعـ ــةّبينهمـ ــاّ،حيـ ــثّيفتـ ــرضّأنّهـ ــذاّالقـ ــرضّ
منحهّالبنكّلشركةّالطيرانّ.
ّ
 48-2وينطبقّنفسّالمبدأّعلىّالسلعّالتـيّيـتمّإرسـالهاّ
للخ ــارجّلتص ــنيعهاّ.ف ــإنّل ــمّيك ــنّالق ــائمّبالتص ــنيعّ
مهتم ــاّبكي ــفّأوّأي ــنّأوّم ــاّتكلف ــةّبي ــعّالبن ــدّال ــذيّ
يق ــومّبتجميع ــهّ،ف ــإنّالقيم ــةّاالقتص ــاديةّتظ ــلّف ــيّ
ح ــوزةّالمال ــكّالق ــانونيّ.ورغ ــمّأنّالس ــلعّق ــدّتنتق ــلّ
مادي ــاّم ــنّبل ــدّإل ــىّآخ ــرّفإنه ــاّالّتعام ــلّكـ ـوارداتّ
وصادراتّألنّالملكيةّاالقتصاديةّلمّتتغير.
ّ
 49-2وفي ّإطار ّمشروع ّكبير ّذو ّعدة ّمؤسساتّ
متخصصةّ ،فال ّيكون ّمن ّالواضح ّبشكل ّمباشرّ
ما ّإذا ّكان ّيجب ّقيد ّعملية ّتسليم ّالسلع ّمنّ
مؤسسة ّإلى ّأخرى ّمن ّعدمهّ .وبما ّأن ّجميعّ
المؤسسات ّلديها ّنفس ّالملكيةّ ،فإن ّالتمييز ّبينّ
الملكية ّاالقتصادية ّوالملكية ّالقانونية ّيحتاج ّإلىّ
تنقيحّ .والمعيار ّالمستخدم ّهو ّتسجيل ّإحدىّ
عمليات ّالتسليم ّعندما ّتضطلع ّالوحدة ّالمستلمةّ
بالمسؤولية ّعن ّالبنود ّالمستلمةّ ،من ّحيثّ
المخاطر ّاالقتصادية ّوالمكافآتّ .فإن ّلم ّتقبلّ
الوحدةّالمستلمةّهذهّالمسؤوليةّ،عنّطريقّإعادةّ
البنودّالمصنعةّإلىّالوحدةّاألصليةّالمرسلةّ،إذنّ
فهي ّتؤدي ّمجرد ّخدمة ّعلى ّالبنود ّوال ّيتمّ
تسجيلهاّكبنودّيتمّتسليمهاّمنّالوحدةّاألولىّإلىّ
الوحدةّالثانيةّّ.
ّ
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 51-2بالنس ـ ــبةّلوح ـ ــدةّأوّقط ـ ــاعّم ـ ــاّ،تق ـ ــومّالمحاسـ ــبةّ
الوطنيةّعلىّمبدأّالقيدّالمزدوجّكماّهـوّالحـالّفـيّ
المحاسـ ــبةّالتجاريـ ــةّ.ويجـ ــبّتسـ ــجيلّكـ ــلّمعاملـ ــةّ
م ـرتينّ،م ـرةّكمــوردّ(أوّتغي ــرّفــيّالخصــوم)ّومـ ـرةّ
كاسـ ــتخدامّ(أوّتغيـ ــرّفـ ــيّاألصـ ــول)ّ.إنّإجمـ ــاليّ
المعـ ـ ـ ــامالتّالمسـ ـ ـ ــجلةّكم ـ ـ ـ ـواردّأوّتغي ـ ـ ـ ـراتّفـ ـ ـ ــيّ
الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومّواجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليّالمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامالتّالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجلةّ
كاسـ ــتخداماتّأوّتغي ـ ـراتّفـ ــيّاألصـ ــولّيجـ ــبّأنّ
تتساوىّ،ومـنّثـمّالسـماحّبمراجعـةّذلـكّالثبـاتّفـيّ
الحســاباتّ.إنّالتــدفقاتّالت ـيّليســتّمعــامالتّلهــاّ
مــاّيناظرهــاّمباش ـرةّكتغي ـراتّفــيّصــافيّالقيمــةّ.وّ
ذلـكّمبـينّفــيّالقسـمّ(د)ّأدنـاهّ(وكــذلكّفـيّالفصــلّ
الث ــانيّعش ــرّال ــذيّيص ــفّالتغيـ ـراتّاألخ ــرىّف ــيّ
حجمّحسابّاألصولّواعادةّتقييمّالحساب)ّ.
 51-2إنّمضامينّمبدأّالقيدّالمزدوجّيسهلّفهمهـاّفـيّ
عـددّمـنّالحـاالتّ.وســوفّتظهـرّمشـترياتّإحــدىّ
األسرّلسلعةّاستهالكيةّباألجلّكاسـتخدامّفـيّظـلّ
إنفــاقّاالســتهالكّالنهــائيّوكذمــةّمتكبــدةّفــيّظــلّ
القروضّ.ولكـنّإنّتـمّسـدادّقيمـةّهـذهّالسـلعةّنقـداّ
فســوفّتختلــفّالصــورةّ.فنظيــرّأحــدّاالســتخداماتّ
ف ــيّظـ ــلّاالسـ ــتهالكّالنه ــائيّهـ ــوّامـــتالكّســـالبّ
لألصـ ـ ــولّفـ ـ ــيّظـ ـ ــلّالعمـ ـ ــالتّوالودائـ ـ ــعّ.وهنـ ـ ــاكّ
معــامالتّأخــرىّأكثــرّتعقيــداّ.فمخرجــاتّالبضــائعّ
تقيدّبوصفهاّمورداّفيّحسابّالمنتجّونظيرهـاّبـينّ
االس ـ ـ ــتخداماتّيقي ـ ـ ــدّبوص ـ ـ ــفهّتغي ـ ـ ــراّموجب ـ ـ ــاّف ـ ـ ــيّ
المخزون ــاتّ.وعن ــدّبي ــعّالمخرج ــاتّ،يك ــونّهنـــاكّ
تغي ــراّس ــالباّف ــيّالمخزون ــاتّ،أيّام ــتالكّبالس ــالبّ
ألصولّغيرّماليةّ،يوازيـهّامـتالكّموجـبّألصـولّ
ماليةّفيّظـلّالعمـالتّوالودائـعّمـثالّّ.وفـيّالعديـدّ
منّالحاالتّ،كماّشرحناّآنفـاّ،تكمـنّالصـعوبةّفـيّ
رؤيـ ــةّكيفيـ ــةّتطبيـ ــقّالقيـ ــدّالمـ ــزدوجّفـ ــيّأنّفئـ ــاتّ
المعامالتّفيّنظامّالحسابّالوطنيّمدمجةّ.
ّ
 52-2ومــنّحيــثّالمبــدأّ،يقــومّتســجيلّنتــائجّأيّعمــلّ
لـدىّتـأثيرهّعلـىّجميــعّالوحـداتّوجميـعّالقطاعــاتّ
علىّمبدأّمحاسبةّرباعيةّالقيـودّ،وذلـكّألنّمعظـمّ
المعـ ـ ــامالتّتنطـ ـ ــويّعلـ ـ ــىّوحـ ـ ــدتينّمؤسسـ ـ ــيتينّ.
ويجبّأنّتسـجلّكـلّمعاملـةّمـنّهـذاّالنـوعّمـرتينّ
منّقبلّكلّمتعاملينّمعنيينّ.فعلـىّسـبيلّالمثـالّ،
يـتمّتسـجيلّإحــدىّالم ازيـاّاالجتماعيــةّالنقديـةّوالتــيّ
تدفعهاّإحدىّالوحداتّالحكوميةّإلـىّإحـدىّاألسـرّ
فــيّحســاباتّالحكومــةّبوصــفهاّاســتخدامّفــيّظــلّ
الن ــوعّالمناس ــبّم ــنّالتح ــويالتّوبوص ــفهاّام ــتالكّ
بالسالبّلألصولّفيّظـلّالعمـالتّوالودائـعّ،وفـيّ
حس ــاباتّقط ــاعّاألس ــرّتس ــجلّبوص ــفهاّمــوردّف ــيّ
ظلّالتحويالتّوبوصفهاّامتالكّلألصولّفيّظـلّ
العمالتّوالودائعّ.وينطبقّمبـدأّالمحاسـبةّالرباعيـةّ
القيودّحتىّعندماّالّتظهرّفيّالحسـاباتّتفاصـيلّ
عالق ــاتّمم ــنّإل ــىّم ــنّب ــينّالقطاع ــاتّ.ويض ــمنّ
التسـ ـ ــجيلّالصـ ـ ــحيحّللمعـ ـ ــامالتّاألربـ ـ ــعّالمعنيـ ـ ــةّ
الثباتّالتامّفيّالحساباتّ.
ّ
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التــأخيرّفــيّاالتصــالّ.وعليــهّ،فــإنّالمعــامالتّقــدّ
يتمّتسجيلهاّفيّأوقـاتّمختلفـةّمـنّقبـلّالمتعـاملينّ
المعنيــينّ،بــلّيكــونّذلــكّأحيانــاّفــيّفت ـرةّمحاســبيةّ
مختلف ـ ـ ــةّ.وتتواجـ ـ ـ ــدّالفـ ـ ـ ــروقّالتـ ـ ـ ــيّيجــ ـ ــبّعلــ ـ ــىّ
الحساباتّالقوميةّأنّتزيلهاّعنّطريقّتسـوياتّمـاّ
بعــدّالواقعــةّ.باإلضــافةّإلــىّذلــكّ،لــيسّوقــتّنشــوءّ
المطلـ ــبّأوّالخصـ ــمّدائمـ ــاّغامضـ ــاّولـ ــذلكّتنشـ ــأّ
مش ـ ــكالتّأخ ـ ــرىّف ـ ــيّالتطبي ـ ــقّ.وي ـ ــتمّف ـ ــيّنظ ـ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّبالنســبةّلمعــامالتّمعينــةّتحديــدّ
القواعدّواألعرافّوذلكّفـيّفصـولّالحقـةّوخاصـةّ
فيّالفصلّالثالثّ.

 53-2وكم ــاّالحظن ــاّف ــيّالمقدم ــةّ،ق ــدّالّتلب ــيّمب ــدئياّ
البيانـ ـ ـ ــاتّالمتاحـ ـ ـ ــةّلجـ ـ ـ ــامعّالحسـ ـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ـ ــةّ
متطلبــاتّثبــاتّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّفــيّالواقــعّ
العمل ـ ــيّ.فحس ـ ــاباتّاألم ـ ــةّالّي ـ ــتمّمس ـ ــكهاّب ـ ــنفسّ
طريقـ ــةّمسـ ــكّوحـ ــدةّتجاريـ ــةّأوّحكومـ ــةّ،أيّعـ ــنّ
طريقّالتسجيلّالفعليّلجميعّالتدفقاتّالتـيّتحـدثّ
فيّفترةّماّ.وتعتمدّعلىّحساباتّمنّعـدةّوحـداتّ
ليسـ ــتّدائمـ ــاّمتوافقـ ــةّأوّكاملـ ــةّأوّحتـ ــىّمتاحـ ــةّ.
وبالنســبةّلحســاباتّاألســرّعلــىّوجــهّالخصــوصّ،
هنـاكّإحصــاءاتّأخـرىّيجــبّاسـتخدامهاّمثــلّتلــكّ
التيّتؤخذّعـنّاستقصـاءاتّعـنّاألسـرّ.ومـنّبـينّ
األم ـ ــورّاألساس ـ ــيةّلتجمي ـ ــعّمجموع ـ ــةّكامل ـ ــةّم ـ ــنّ ّ
الحساباتّهوّتسويةّمصادرّالبياناتّالمتفاوتةّمـعّ  .3التقييم
القيودّعلىّالتوافقّوالتـيّتفرضـهاّمبـادئّالمحاسـبةّ
المبادئ العامة
الرباعيةّالقيودّّ.
ّ
ّ
 58-2وفقـاّلمبــدأّمحاســبةّالقيــدّالربــاعيّفأنــهّيجــبّقيــدّ
 .8وقت القيد
المعامـ ــةّبالقيمـ ــةّنفسـ ــهاّفـ ــيّجميـ ــعّحسـ ــاباتّكـ ــالّ
القطـ ــاعينّالمعنيـ ــينّ.وينطبـ ــقّنفـ ــسّالمبـ ــدأّعلـ ــىّ
 54-2وأحدّمضامينّمبدأّالمحاسبةّالرباعيّالقيـودّهـوّ
األصولّوالخصومّ.ويعنـيّذلـكّأنّاألصـلّالمـاليّ
أنّالمع ـ ـ ـ ــامالتّ،أوّالت ـ ـ ـ ــدفقاتّاألخ ـ ـ ـ ــرىّ،يج ـ ـ ـ ــبّ
واإللت ـزامّالمقابــلّلــهّيجــبّقيــدهماّعــنّنفــسّالمبلــغّ
تســجيلهاّفــيّنفــسّالفت ـرةّفــيّعــدةّحســاباتّمعنيــةّ
فيّحساباتّالدائنّوالمدينّ.
لجميعّالوحداتّذاتّالصـلةّ.وينطبـقّنفـسّالشـيءّ
علىّمخزونّاألصولّالماليةّوالخصومّ.
 59-2وي ـ ــتمّتقي ـ ــيمّالمع ـ ــامالتّب ـ ــنفسّالس ـ ــعرّالفعل ـ ــيّ
المتف ــقّعلي ــهّب ــينّالمتع ــاملينّ.وعلي ــهّف ــإنّأس ــعارّ
 55-2والمب ـ ــدأّالع ـ ــامّف ـ ــيّالمحاس ـ ــبةّالوطني ـ ــةّه ـ ــوّأنّ
السـ ــوقّهـ ــيّالمرجـ ــعّالرئيسـ ــيّللتقيـ ــيمّفـ ــيّنظـ ــامّ
المعــامالتّبــينّالوحــداتّالمؤسســيةّيجــبّتســجيلهاّ
الحســاباتّالقوميــةّ.وفــيّغيــابّمعــامالتّالســوقّ،
عن ـ ـ ـ ــدماّتنش ـ ـ ـ ــأّأوّتتح ـ ـ ـ ــولّأوّتُلغ ـ ـ ـ ــىّمطالبـ ـ ـ ـ ــاتّ
ي ـ ـ ــتمّالتقي ـ ـ ــيمّوفق ـ ـ ــاّللتك ـ ـ ــاليفّالت ـ ـ ــيّت ـ ـ ــمّتكب ـ ـ ــدهاّ
والتزاماتّ.ويطلقّعلـىّوقـتّالتسـجيلّالمشـارّإليـهّ
(كالخ ــدماتّغي ــرّالس ــوقيةّالت ــيّتنتجه ــاّالحكومـــةّ
مسمىّأسـاسّاالسـتحقاقّ.ويـتمّتسـجيلّالمعـامالتّ
م ــثالّ)ّأوّع ــنّطري ــقّالرج ــوعّإل ــىّأس ــعارّالس ــوقّ
التـ ــيّتـ ــتمّداخليـ ــاّفـ ــيّوحـ ــدةّمؤسسـ ــيةّعلـ ــىّنفـ ــسّ
للسـ ـ ــلعّوالخـ ـ ــدماتّالمنـ ـ ــاظرةّ(كخـ ـ ــدماتّمسـ ـ ــاكنّ
المنوالّعندماّتنشأّالقيمةّاالقتصاديةّأوّتتحـولّأوّ
المالكّ–ّالشاغلينّمثالّ).
تتالش ــىّ.وم ــنّالممك ــنّبوج ــهّع ــامّاعتب ــارّجمي ــعّ
المعامالتّ،مهماّكـانّوصـفهاّ،كتعامـلّمـعّالقيمـةّ ّ
 61-2وي ــتمّقي ــدّاألص ــولّوالخص ــومّباألســعارّالجاري ــةّ
االقتصاديةّ.
فيّالوقتّالتيّتتصلّبـهّالميزانيـةّالعموميـةّولـيسّ
ّ
عندّتقييمهماّاألصليّ.ومـنّالناحيـةّالنظريـةّ،تقـومّ
 56-2وعلينــاّل ــذلكّأنّنميــزّبعناي ــةّبــينّالفتـ ـرةّالزمني ــةّ
الحســاباتّالقوميــةّعلــىّافت ـراضّأنّقــيمّاألصــولّ
التيّتـتمّفيهـاّالمعـامالتّوحركـاتّالنقديـةّالمقابلـةّ.
ـومّيعــادّتقييمهــاّباســتمرارّباألســعارّالجاريــةّ
ـ
ص
الخ
و
وحتــىّعنــدماّتــتمّإحــدىّالمعــامالتّ(ش ـراءّأوّبيــعّ
ُ
حتـىّوانّكــانّيـتمّفــيّالواقــعّالمبالغـةّفــيّالتســعيرّ
لسلعةّماّمثالّ)ّوسدادّقيمتهاّأوّاستالمهاّفيّنفـسّ
بشكلّدوريّفقطّ.واألساسّالمالئـمّلتقيـيمّاألصـولّ
الوق ــتّ،ف ــإنّالج ــانبينّيتواج ــدانّ.فالمش ــتريّيتكب ــدّ
والخصــومّهــوّالقيمــةّالتــيّيمكــنّش ـراءهماّبهــاّفــيّ
خصــماّوالبــائعّيكتســبّمطلبــاّبوصــفهّنظيــراّلتســليمّ
الســوقّفــيّالوقــتّالــذيّيكــونّالتقيــيمّمطلوبــاّفيــهّ.
السـ ـ ــلعةّ.إذنّبالخصـ ـ ــمّوالمطالبـ ـ ــةّيـ ـ ــتمّإلغاءهمـ ـ ــاّ
ويجــبّعلــىّنحــوّمثــاليّاســتخدامّالقــيمّالتــيّتمــتّ
بالســدادّ.وفــيّمعظــمّالحــاالتّ،يكــونّهنــاكّتــأخيرّ
مالحظتهـ ــاّفـ ــيّالسـ ــوقّأوّتـ ــمّتقـ ــديرهاّمـ ــنّالقـ ــيمّ
بــينّالمعاملــةّالفعليــةّوالســدادّأوّاالســتالمّالمقابــلّ.
الس ــوقيةّالت ــيّتم ــتّمالحظته ــاّ.وعن ــدماّالّيك ــونّ
ومـنّحيـثّالمبـدأّ،تقـومّالحسـاباتّالقوميـةّبتســجيلّ
ذلــكّممكنــاّ،فربمــاّيــتمّتقريــبّالقــيمّالجاريــةّلتقيــيمّ
المعــامالتّالفعليــةّعل ــىّأســاسّاالســتحقاقّول ــيسّ
الميزاني ــةّالعمومي ــةّبطـ ـريقتينّأخـ ـريينّ،ع ــنّطري ــقّ
علــىّأســاسّنقــديّ.ومــنّالناحيــةّالمفاهيميــةّ،تتبــعّ
الت ـراكمّواعــادةّتقيــيمّالمعــامالتّعلــىّمــدارّالوقــتّ
الحساباتّالقوميةّنفسّالمبدأّالذيّتتبعـهّالمحاسـبةّ
أوّع ــنّطري ــقّتق ــديرّالقيم ــةّالجاري ــةّالمخص ــومةّ
التجاريةّ.
للعوائـ ــدّاألخـ ــرىّالمتوقعـ ــةّمـ ــنّأصـ ــلّمـ ــاّ(أنظـ ــرّ
ّ
الفصلّالثالثّعشرّأيضا)ّ.
 57-2ورغـ ــمّوضـ ــوحّالمبـ ــدأّ،فإنـ ــهّتطبيقـ ــهّبعيـ ــدّعـ ــنّ
البساطةّ.فالّتطبقّالوحـداتّالمؤسسـيةّدائمـاّنفـسّ ّ
القواعدّ.وحتىّعندماّتفعلّذلكّ،ربماّتظهـرّفـروقّ  61-2ويتمّتقيـيمّالمعـامالتّالداخليـةّباألسـعارّالجاريـةّ
وقـ ـ ــتّإب ـ ـ ـرامّتلـ ـ ــكّالمعـ ـ ــامالتّولـ ـ ــيسّباألسـ ـ ــعارّ
ف ـ ــيّالتس ـ ــجيلّالفعل ـ ــيّألس ـ ــبابّعملي ـ ــةّكح ـ ــاالتّ
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األصــليةّ.وتش ــملّه ــذهّالمعــامالتّالداخلي ــةّالقي ــودّ ّ
ف ـ ـ ــيّالمخزون ـ ـ ــاتّوالس ـ ـ ــحوباتّم ـ ـ ــنّالمخزون ـ ـ ــاتّ
واالستهالكّالوسيطّواستهالكّرأسّالمالّالثابتّ ّ.
 66-2حتـ ــىّاآلنّتـ ــمّفقـ ــطّوصـ ــفّاألسـ ــعارّالجاريـ ــةّ.
ّ
باإلضافةّإلىّذلكّ،يشـملّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
ّ
احتسـ ــابّبعـ ــضّالمعـ ــامالتّبـ ــالحجمّالفعلـ ــيّ،أيّ
طرق التقييم
اســتخدامّنظــمّاألســعارّالتــيّكانــتّســائدةّفــيّفت ـرةّ
ّ
ماضــيةّ.ومــنّالممكــنّتقســيمّالتغيـّـراتّعلــىّمــدارّ
 62-2توج ــدّع ــدةّط ــرقّلمعالج ــةّأث ــرّالضـ ـرائبّعل ــىّ
الوقــتّفــيّالقــيمّالجاريــةّلتــدفقاتّالســلعّوالخــدماتّ
المنتجاتّوالدعمّوالتجارةّوهوامشّالنقلّعلـىّتقيـيمّ
وللعديــدّمــنّاألصــولّإلــىّتغي ـراتّفــيّأســعارّهــذهّ
المعامالتّعلىّالمنتجاتّ(السلعّوالخدمات)ّ.
الس ـ ـ ــلعّوالخ ـ ـ ــدماتّأوّاألص ـ ـ ــولّوالتغيـ ـ ـ ـراتّف ـ ـ ــيّ
أحجامه ــاّ.وتأخ ــذّالت ــدفقاتّأوّالمخزونــاتّبــالحجمّ
 63-2والطريقـ ـ ـ ــةّالمفضـ ـ ـ ــلةّلتقيـ ـ ـ ــيمّالمخرجـ ـ ـ ــاتّهـ ـ ـ ــيّ
الفعل ــيّف ــيّاالعتب ــارّالتغيـ ـراتّف ــيّس ــعرّك ــلّبن ــدّ
باألس ــعارّاألساس ــيةّرغ ــمّأنّأس ــعارّالمنتج ــينّق ــدّ
تمـ ـ ــتّتغطيتـ ـ ــهّ.ولكـ ـ ــنّالعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّالتـ ـ ــدفقاتّأوّ
تس ــتخدمّعن ــدماّيك ــونّالتقي ــيمّباألس ــعارّاألساس ــيةّ
المخزونـ ــاتّلـ ــيسّلـ ــهّسـ ــعرّوأبعـ ــادّللكميـ ــاتّفـ ــيّ
جدّ.والفرقّيتصلّبمعالجةّالضرائبّوالـدعمّ
غيرّم ٍّ
ذاتهاّ.وقدّتنكمشّقيمهـاّالجاريـةّعـنّطريـقّاألخـذّ
علــىّالمنتجــاتّ.واألســعارّاألساســيةّهــيّاألســعارّ
فيّاالعتبارّالتغيراتّفيّسعرّبعضّسـاللّالسـلعّ
قبـلّإضــافةّالضـرائبّعلــىّالمنتجــاتّوطــرحّالــدعمّ
والخــدماتّأوّاألصــولّذاتّالصــلةّ،أوّالتغيــرّفــيّ
علـ ـ ـ ــىّالمنتجـ ـ ـ ــاتّ.وتشـ ـ ـ ــملّأسـ ـ ـ ــعارّالمنتجـ ـ ـ ــينّ،
المســتويّالعــامّللســعرّ.وفــيّالحالــةّاألخيـرةّ،يطلــقّ
باإلض ـ ـ ــافةّإل ـ ـ ــىّاألس ـ ـ ــعارّاألساس ـ ـ ــيةّ،الضـ ـ ـ ـرائبّ
عل ــىّالت ــدفقاتّأوّالمخزون ــاتّأنه ــاّف ــيّأحجامه ــاّ
مطروحاّمنهاّالدعمّعلـىّالمنتجـاتّولـيسّضـرائبّ
الفعليــةّ(أيّأنهــاّتمثــلّقيمــاّبقــوةّش ـرائيةّثابتــة)ّ.وّ
القيم ــةّالمض ــافةّ.وعلي ــهّفق ــدّنج ــدّثالث ــةّتقييم ــاتّ
يــنصّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّعلــىّســبيلّالمثــالّ
للمخرجــاتّ،باألســعارّاألساســيةّوبأســعارّالمنتجــينّ
عل ـ ــىّاحتس ـ ــابّال ـ ــدخلّب ـ ــالحجمّالفعل ـ ــيّ.وتط ـ ــرحّ
فـ ـ ــيّغيـ ـ ــابّض ـ ـ ـرائبّالقيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّوأسـ ـ ــعارّ
مقارن ـ ــاتّاألمكن ـ ــةّالبيني ـ ــةّمش ـ ــكالتّمشـ ــابهةّب ـ ــلّ
المنتجينّفيّوجودّضرائبّالقيمةّالمضافةّ.
وأكثرّتعقيداّمماّتفعلّمقارناتّاألزمنـةّالبينيـةّألنّ
ّ
األمـ ــرّينطـ ــويّعلـ ــىّبلـ ــدانّفـ ــيّمختلـ ــفّم ارحـ ــلّ
 64-2وف ــيّنفـ ــسّمجموع ــةّالحسـ ــاباتّوالج ــداولّ،يـ ــتمّ
تطورهاّ.
بنـاءّعلـىّأســعارّالمشـترينّتقيــيمّجميـعّالمعــامالتّ
عل ــىّاس ــتخداماتّالس ــلعّوالخ ــدماتّ(كاالس ــتهالكّ
النهــائيّواالســتهالكّالوســيطّوتكــوينّرأسّالمــال) 67-2 ّ.وق ــدّوردتّف ــيّالفص ــلّالخ ــامسّعش ــرّمناقش ــةّ
حولّمقاييسّاألمكنةّالبينيةّواألزمنةّالبينية.
وأس ـ ـ ــعارّالمش ـ ـ ــترينّه ـ ـ ــيّالمب ـ ـ ــالغّالت ـ ـ ــيّي ـ ـ ــدفعهاّ
المشـ ــترونّباسـ ــتثناءّالجـ ــزءّالقابـ ــلّلالقتطـ ــاعّمـ ــنّ ّ
ضـ ـرائبّالقيم ــةّالمض ــافةّ.وأس ــعارّالمش ــترينّه ــيّ  .4التوحيد والترصيد
ّ
التكاليفّالفعليةّللمستخدمينّ.
التوحيد
ّ
ّ
 65-2وتترتبّعلىّمختلفّطرقّتقييمّالمخرجـاتّ،مـعّ
تقيــيمّاالســتهالكّالوســيطّدائمــاّبأســعارّالمشــترين 68-2 ّ،ق ــدّيغط ــيّالتوحي ــدّإجـ ـراءاتّمحاس ــبيةّمتع ــددةّ.
ويشـ ـ ـ ــيرّبوجـ ـ ـ ــهّعـ ـ ـ ــامّإلـ ـ ـ ــىّاسـ ـ ـ ــتبعادّمعـ ـ ـ ــامالتّ
أث ــآرّفـ ــيّمضـ ــمونّواس ــتخداماتّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّ
االس ـ ــتخداماتّوالمـ ـ ـواردّالت ـ ــيّت ـ ــتمّب ـ ــينّالوح ـ ــداتّ
(الف ــرقّب ــينّالمخرج ــاتّواالس ــتهالكّالوس ــيط)ّم ــنّ
عنـ ــدماّيـ ــتمّتجميعهـ ــاّوباسـ ــتبعادّاألصـ ــولّالماليـ ــةّ
قب ـ ــلّأح ـ ــدّالمنتج ـ ــينّأوّأح ـ ــدّالقطاع ـ ــاتّأوّأح ـ ــدّ
والخصومّالمتبادلةّ.
المجـ ـ ــاالت .وعنـ ـ ــدماّيـ ـ ــتمّتقيـ ـ ــيمّأحـ ـ ــدّالمخرجـ ـ ــاتّ
باألسعارّاألساسيةّ،تشملّالقيمةّالمضافةّ،بجانـبّ
ال ـ ـ ــدخولّاألوليـ ـ ـ ــةّنتيج ـ ـ ــةّالعمالـ ـ ـ ــةّورأسّالمـ ـ ـ ــال 69-2 ّ،وم ــنّحي ــثّالمب ــدأّ،أنّالت ــدفقاتّب ــينّالوح ــداتّ
المكونــةّداخــلّقطاعــاتّفرعيــةّأوّقطاعــاتّليســتّ
الض ـرائبّفقــطّمطروحــاّمنهــاّالــدعمّعلــىّاإلنتــاجّ
مجمعـةّ.ولكـنّ،الحســاباتّالمجمعـةّقــدّيـتمّجمعهــاّ
ول ـ ـ ــيسّالضـ ـ ـ ـرائبّمطروح ـ ـ ــاّمنه ـ ـ ــاّال ـ ـ ــدعمّعل ـ ـ ــىّ
بغ ـ ـ ـ ــرضّالع ـ ـ ـ ــروضّاإليض ـ ـ ـ ــاحيةّأوّالتحل ـ ـ ـ ــيالتّ
المنتجات؛ّفعندماّيتمّتقييمّأحـدّالمخرجـاتّبأسـعارّ
المكملـةّ.وحتـىّعندئــذّفـإنّالمعــامالتّالتـيّتظهــرّ
المنتجـ ـ ـ ــينّ،تشـ ـ ـ ــملّالقيمـ ـ ـ ــةّالمضـ ـ ـ ــافةّالض ـ ـ ـ ـرائبّ
فيّمختلفّالحساباتّالّيـتمّتجميعهـاّأبـداّحتـىّالّ
مطروح ـ ـ ــاّمنه ـ ـ ــاّال ـ ـ ــدعمّعل ـ ـ ــىّالمنتج ـ ـ ــاتّول ـ ـ ــيسّ
تتــأثرّالبنــودّالموازنــةّبعمليــةّالتوحيــدّ.ومــنّالممكــنّ
الض ـرائبّعلــىّالقيمــةّالمضــافةّ(وهــوّمــاّيعنــيّأنّ
أنّتكــونّعمليــةّالتوحيــدّمفيــدةّعلــىّس ـبيلّالمثــالّ
جميـ ـ ــعّالض ـ ـ ـرائبّ،مطروحـ ـ ــاّمنهـ ـ ــاّالـ ـ ــدعمّعلـ ـ ــىّ
للقطـ ــاعّالحكـ ــوميّككـ ــلّ،ومـ ــنّثـ ــمّتبـ ــينّصـ ــافيّ
المنتجـ ـ ـ ـ ــاتّعنـ ـ ـ ـ ــدماّالّتوجـ ـ ـ ـ ــدّض ـ ـ ـ ـ ـرائبّالقيمـ ـ ـ ـ ــةّ
العالق ــاتّب ــينّالحكوم ــةّوبقي ــةّاالقتص ــادّ.وق ــدّت ــمّ
المضــافة)ّ.وهن ــاكّتعري ــفّمكمــلّللقيم ــةّالمض ــافةّ
بيانّهذاّاالحتمالّفيّالفصلّالثانيّوالعشرينّ.
وه ــوّعام ــلّالتكلف ــةّوال ــذيّيس ــتبعدّالضـ ـرائبّعل ــىّ
اإلنتاجّمنّأيّنوعّرغمّأنّهذاّالمفهومّالّيسـتخدمّ ّ
بوضوحّفيّنظامّالحساباتّالقومية.
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منطقي ــةّل ــألداءّاالقتص ــاديّ.وعن ــدماّي ــتمّحس ــابهاّ
لالقتصادّككلّ،فإنهاّتشكلّإجمالياتّهامةّ.

 71-2والحساباتّلالقتصـادّالكلـيّ،عنـدماّيـتمّتجميعهـاّ
بالكام ــلّ،ينش ــأّعنه ــاّحس ــابّبقي ــةّالع ــالمّ(حس ــابّ
المعامالتّالخارجية).
 74-2ومــنّالممكــنّأنّتنقســمّالحســاباتّإلــىّطــائفتينّ
ّ
أساسيتين:
الترصيد
ّ
ّ
 71-2ينبغ ـ ــيّتميي ـ ــزّالتوحي ـ ــدّع ـ ــنّالترص ـ ــيدّ.بالنس ـ ــبةّ
ّأ -الحساباتّاالقتصاديةّالمتكاملةّ،و
للمع ــامالتّالجاريـ ــةّ،يش ــيرّالترصـ ــيدّإل ــىّترصـ ــيدّ
ب -األجزاءّاألخرىّمنّالهيكلّالمحاسبي
ّ
االستخداماتّمقابلّالمواردّ.ويقـومّنظـامّالحسـاباتّ
ّ
القوميــةّب ــذلكّفقــطّف ــيّحــاالتّقالئ ــلّومثــالّذل ــكّ
يمكنّعـرضّالضـرائبّعلـىّالمنتجـاتّصـافيةّمـنّ  75-2وتسـ ـ ـ ــتخدمّالحسـ ـ ـ ــاباتّاالقتصـ ـ ـ ــاديةّالمتكاملـ ـ ـ ــةّ
العناص ـ ــرّالثالثـ ـ ــةّالمفاهميـ ـ ــةّاألُول ـ ــىّمـ ـ ــنّنظـ ـ ــامّ
دونّالــدعمّعلــىّالمنتجــاتّ.وبالنســبةّللتغي ـراتّفــيّ
الحساباتّالقوميةّالتيّوردّوصفهاّفـيّالقسـمّ(ب)ّ
األصولّأوّالتغيراتّفـيّالخصـومّ،فقـدّنتصـورّأنّ
( الوح ـ ـ ــداتّالمؤسس ـ ـ ــيةّوالقطاع ـ ـ ــاتّوالمع ـ ـ ــامالتّ
الترصـ ــيدّتجـ ــريّبط ـ ـريقتينّ.والحالـ ــةّاألولـ ــىّهـ ــيّ
واألصولّوالخصوم)ّإضافةّإلـىّمفهـومّبقيـةّالعـالمّ
عنــدماّترصــدّمختلــفّأن ـواعّالتغي ـراتّفــيّاألصــولّ
وذلـ ـ ـ ــكّبغـ ـ ـ ــرضّتشـ ـ ـ ــكيلّمجموعـ ـ ـ ــةّكبي ـ ـ ـ ـرةّمـ ـ ـ ــنّ
( كـ ـ ـ ـ ــالقيودّفـ ـ ـ ـ ــيّالمخزونـ ـ ـ ـ ــاتّوالسـ ـ ـ ـ ــحوباتّمـ ـ ـ ـ ــنّ
الحســاباتّ.وتشــملّالسلســلةّالكاملــةّمــنّالحســاباتّ
المخزونــات)ّأوّمختلــفّأنـواعّالخصــومّ(مثــلّتكبــدّ
للقطاعـ ــاتّالمؤسسـ ــيةّمنفـ ــردةّأوّمجتمعـ ــةّ،وبقيـ ــةّ
دي ــونّجدي ــدةّواس ــتردادّدي ــنّق ــائم)ّ.والحال ــةّالثاني ــةّ
العـ ــالمّواالقتصـ ــادّككـ ــلّ.وقـ ــدّتـ ــمّبإيجـ ــازّوصـ ــفّ
ه ــيّعن ــدماّترص ــدّالتغيـ ـراتّف ــيّاألص ــولّالثابت ــةّ
السلس ــلةّالكاملـ ــةّمـ ــنّالحس ــاباتّأدنـــاهّ.والوصـــفّ
والتغيراتّفيّالخصومّ(أوّ،فيّالميزانيةّالعموميـةّ،
الكام ــلّلك ــلّم ــنّالحس ــاباتّالمعني ــةّه ــوّموض ــوعّ
األصـ ــولّالماليـ ــةّوالخصـ ــومّنفسـ ــها)ّوالتـ ــيّتتصـ ــلّ
الفص ـ ــولّالس ـ ــادسّإل ـ ــىّالثال ـ ــثّعش ـ ــرّ.كم ـ ــاّوردّ
ب ــأداةّمالي ــةّمعين ــةّ.وم ــنّحي ــثّالمب ــدأّ،الّيرح ــبّ
وص ــفّحس ــابّبقي ــةّالع ــالمّف ــيّالفص ــلّالس ــادسّ
نظامّالحسـاباتّالقوميـةّبالترصـيدّبعـدّالدرجـةّالتـيّ
والعشرينّ.
تظه ـ ــرّف ـ ــيّتص ـ ــنيفاتّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّ.
ويجبّبصفةّخاصةّتفاديّعمليةّترصـيدّاألصـولّ
المالي ـ ــةّ(التغيـ ـ ـراتّف ـ ــيّاألص ـ ــولّالمالي ـ ــة)ّمقاب ـ ــلّ  76-2كم ـ ـ ـ ــاّأوردتّاألجـ ـ ـ ـ ـزاءّاألخ ـ ـ ـ ــرىّمـ ـ ـ ــنّالنظـ ـ ـ ــامّ
المحاســبيّالعناصــرّالمفاهميــةّالثالثــةّاألخــرىّمــنّ
الخصــومّ(التغي ـراتّفــيّالخصــوم)ّ.وقــدّوردتّفــيّ
القسـ ــمّ(ب)ّ،أيّالمنشـ ــآتّوالمنتجـ ــاتّواألغ ـ ـراضّ
الفصولّالثالثّوالحاديّعشرّمناقشةّالترصيد)ّّ.
وكـذلكّالســكانّوالتوظيـفّ.وتشــملّالحسـاباتّالتــيّ
ّ
ت ـ ــمّتناوله ـ ــاّهن ـ ــاّإط ـ ــارّالتوري ـ ــدّواالس ـ ــتخدامّوه ـ ــوّ
استخدام "الصافي"ّ
موض ـ ــوعّالفص ـ ــلّال ارب ـ ــعّعش ـ ــرّوجـ ـ ـداولّالس ـ ــكانّ
والعمالةّالتيّوردّوصفهاّفيّالفصـلّالتاسـعّعشـرّ
 72-2يستخدمّمصطلحّ"الصافي"ّوفقّنظامّالحسـاباتّ
والتحليــلّالثالثــيّاألبعــادّللمعــامالتّالماليــةّوبنــودّ
القوميـ ــةّفقـ ــطّ،مـ ــعّاسـ ــتثناءاتّقليلـ ــةّللغايـ ــةّ،فيمـ ــاّ
األصــولّالماليــةّوالخصــومّ،توضــحّالعالقــاتّبــينّ
يتص ـ ــلّب ـ ــالبنودّالموازن ـ ــةّللحس ـ ــاباتّكب ـ ــديلّع ـ ــنّ
القطاعــاتّ(ممــنّإلــىّم ــن)ّالتــيّوردّوصــفهاّفــيّ
مص ــطلحّ"اإلجم ــالي"ّ.واالس ــتثناءاتّه ــيّاس ــتخدامّ
الفصلّالسابعّوالعشـرينّوالتحلـيالتّالوظيفيـةّالتـيّ
تعبيـراتّصــافيّالقيمــةّوصــافيّاالقت ـراضّوصــافيّ
تـ ـ ــمّمـ ـ ــنّخاللهـ ـ ــاّعـ ـ ــرضّمعـ ـ ــامالتّمعينــ ــةّمــ ــنّ
اإلق ـ ـراضّفيمـ ــاّيتصـ ــلّبت ـ ـراكمّالحسـ ــاباتّوصـ ــافيّ
القطاع ــاتّالمؤسس ــيةّوفق ــاّللغ ــرضّال ــذيّتؤدي ــهّ.
األقساطّفيّمجالّالتأمينّ.
وتظهرّفـيّعـددّمـنّالفصـولّومنهـاّالفصـلّال اربـعّ
ّ
عشرّ.
د ّ-الحسابات
ّ
 77-2وقدّتمّوضعّاألقسامّاآلتيةّمنّأجل:
 .1مقدمة
ّ
 73-2ومـ ـ ــنّالممكـ ـ ــنّباسـ ـ ــتخدامّاألدواتّالتـ ـ ــيّتمـ ـ ــتّ
ّأ -السلسلةّالكاملةّمنّالحساباتّ،
مناقشتهاّفيّالقسمينّ(ب)ّو(ج)ّأعالهّ،قيـدّجميـعّ
ب -عرضّمتكاملّللحساباتّبماّفيّذلكّحسابّ
ّ
الت ـ ــدفقاتّوبن ـ ــودّالميزاني ـ ــةّ.وي ـ ــتمّذل ـ ــكّف ـ ــيّنظ ـ ــامّ
السلعّوالخدماتّ،وحسابّبقيةّالعالمّودراسةّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ.ويتصـ ــلّكـ ــلّحسـ ــابّبجانـ ــبّ
إجمالياتّالحسابات
معينّمنّالسلوكّاالقتصاديّ.فهوّيشـملّالتـدفقاتّ
ج -األجزاءّاألخرىّمنّالهيكلّالمحاسبي.
ّ
أوّاألرصدةّويظهرّالقيودّبالنسبةّإلحدىّالوحـداتّ
ّ
المؤسسـيةّأوّمجموعـةّمـنّالوحـداتّمثـلّقطـاعّأوّ
بقيــةّالعــالمّ.وقياســاّعلــىّذلــكّالّتتـوازنّالقيــودّفــيّ  .8السلسلة الكاملة من الحسابات
الحسـابّمــنّناحيــةّالمفهــومّ،ولــذاّيجــبّإدخــالّبنــدّ
مـوازنّ.والبنــودّالموازنــةّهــيّفــيّحــدّذاتهــاّمقــاييسّ  78-2وهن ــاكّبع ــضّالملحوظ ــاتّاألولي ــةّالمفي ــدةّقب ــلّ
عرضّالسلسلةّالكاملةّللحساباتّبالنسـبةّللوحـداتّ
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ّ

األساسـ ـ ـ ــيةّواالقتصـ ـ ـ ــادّبالكامـ ـ ـ ــلّ.ولكـ ـ ـ ــنّبعـ ـ ـ ــضّ
الحســاباتّقــدّالّتكــونّمالئمــةّلــبعضّالقطاعــاتّ.
وعلىّنفـسّالمنـوالّ،ليسـتّكـلّالمعـامالتّمالئمـةّ
لكــلّقطــاعّوعنــدماّيحــدثّذلــكّفربمــاّتشــكلّمـواردّ
ل ــبعضّالقطاع ــاتّوتش ــكلّاس ــتخداماتّلقطاع ــاتّ
أخرىّ.

المؤسسـ ــيةّوالقطاعـ ــاتّ.والغـ ــرضّمـ ــنّهـ ــذاّالقسـ ــمّ
الفرع ـ ـ ــيّه ـ ـ ــوّش ـ ـ ــرحّالهيك ـ ـ ــلّالمحاس ـ ـ ــبيّلنظ ـ ـ ــامّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّبوج ــهّع ــامّول ــيسّبي ــانّفح ــوىّ
الحس ـ ــاباتّلك ـ ــلّوح ـ ــدةّبعينه ـ ــاّأوّقط ـ ــاعّبعين ـ ــهّ.
والهيك ـ ــلّالمحاس ـ ــبيّموح ـ ــدّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
القوميــةّبكاملــهّ.فهــوّينطبــقّعلــىّجميــعّالوحــداتّ
المؤسسـ ـ ـ ـ ــيةّوالقطاعـ ـ ـ ـ ــاتّالفرعيـ ـ ـ ـ ــةّّوالقطاعـ ـ ـ ـ ــاتّ

الجدول رقم  :1-8حساب اإلنتاج
ّ

االستخدامات

االستهالكّالوسيطّ
القيمة المضافة

ّ
ّ
 79-2وهنــاكّمالحظــةّأخ ــرىّتتصــلّبطريقــةّتص ــنيفّ
المعـ ــامالتّوتسـ ــتخدمّعنـ ــدّعـ ــرضّالهيكـ ــلّالعـ ــامّ
للحس ــاباتّ.ويب ــينّالقس ــمّ(ب)ّأع ــالهّفق ــطّالفئ ــاتّ
الرئيس ــيةّللمع ــامالتّول ــيسّتفاص ــيلهاّالت ــيّوردتّ
فــيّالفصــولّالمناســبةّمــنّهــذاّالــدليلّ.ولكــنّ،مــنّ
الضروريّإليضاحّهـذهّالحسـاباتّإدخـالّعـددّمـنّ
المعــامالتّبعينهــاّ.ويــتمّذلــكّباســتخدامّالتصــنيفّ
الفعليّمـنّالمعـامالتّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
عنـ ــدّمسـ ــتويّمـ ــنّالتفصـ ــيلّالكـ ــافيّللـ ــتفهمّالجيـ ــدّ
للحســاباتّ.ولــمّيــتمّذكــرّتعريفــاتّهــذهّالمعــامالتّ
فيّهذهّالمرحلةّمـاّلـمّتكـنّضـروريةّللغايـةّولكنهـاّ
تظهرّفيّفصولّالحقةّ.
ّ
 81-2ومنّالجديرّبالذكرّأيضاّأنّبنودّالموازنةّيمكـنّ
التعبي ــرّعنه ــاّبوص ــفهاّإجمالي ــةّأوّص ــافيةّوالف ــرقّ
هنــاّهــوّاســتهالكّرأسّالمــالّالثابــتّ.ومــنّالناحيــةّ
المفاهيميةّ،فبنودّالموازنةّالصافيةّهيّأكثـرّإفـادةّ.
ولك ـ ـ ــنّالمف ـ ـ ــاهيمّالمتعلق ـ ـ ــةّباإلجم ـ ـ ــاليّ،وخاص ـ ـ ــةّ
اإلجمالياتّالكليةّ،تسـتخدمّبشـكلّموسـعّوغالبـاّمـاّ
يــتمّتقــديرّالحســاباتّاإلجماليــةّبشــكلّأكثــرّســهولةّ
ودقــةّوســرعةّم ــنّالحســاباتّالص ــافيةّ.ومــنّأج ــلّ
اس ـ ـ ـ ــتخدامّالحل ـ ـ ـ ــينّلتيس ـ ـ ـ ــيرّالع ـ ـ ـ ــرضّالمتكام ـ ـ ـ ــلّ
ـاتّ،يسـ ـ ــمحّبتقـ ـ ــديمّعـ ـ ــرضّ
للحسـ ـ ــاباتّواإلجماليـ ـ ـ
ُ
مزدوجّللبنودّالموازنةّ.
ّ
 81-2وأخي ــراّ،يج ــبّالق ــولّب ــأنّتت ــابعّالحس ــاباتّتب ــينّ
الهيكــلّالمحاس ــبيّلنظــامّالحس ــاباتّالقوميــةّ،وه ــوّ
ليسّبالضرورةّشكالّلنشرّالنتائجّ.
ّ
األقسام الثالثة لتتابع الحسابات
 82-2ويــتمّض ــمّالحســاباتّف ــيّمجموعــاتّم ــنّث ــالثّ
فئــاتّ:حســاباتّجاريــةّوحســاباتّت ـراكمّوميزانيــاتّ
عموميةّ.

المخرجاتّ
ّ

الموارد

س ــياقّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ،ذل ــكّالج ــزءّم ــنّ
الـ ــدخلّالـ ــذيّينشـ ــأّعـ ــنّاإلنتـ ــاجّمحليـ ــاّأوّخـ ــارجّ
البالدّوالذيّالّيستخدمّلالستهالكّالنهائيّ.
 84-2وتغطـ ــيّحسـ ــاباتّالت ـ ـراكمّالتغي ـ ـراتّالتـ ــيّتط ـ ـرأّ
علـ ــىّاألصـ ــولّوالخصـ ــومّوالتغي ـ ـراتّفـ ــيّصـ ــافيّ
القيم ـ ــةّ(الف ـ ــرقّبالنس ـ ــبةّألي ـ ــةّوح ـ ــدةّمؤسس ـ ــيةّأوّ
مجموعــةّمــنّالوحــداتّبــينّأصــولهاّوخصــومها)ّ.
والحسـ ـ ـ ــاباتّالمعنيـ ـ ـ ــةّهـ ـ ـ ــيّحسـ ـ ـ ــابّرأسّالمـ ـ ـ ــالّ
ـاليّوحسـ ــابّالتغي ـ ـراتّاألخـــرىّفـــيّ
والحسـ ــابّالمـ ـ ّ
حجـ ـ ــمّاألصـ ـ ــولّوحسـ ـ ــابّإعـ ـ ــادةّالتقيـ ـ ــيمّ.وتبـ ـ ــينّ
حســاباتّالت ـراكمّجميــعّالتغي ـراتّالتــيّتحــدثّبــينّ
ميزانيتينّعموميتين.
ّ
 85-2وتع ـ ـ ــرضّالميزاني ـ ـ ــةّالعمومي ـ ـ ــةّبن ـ ـ ــودّاألص ـ ـ ــولّ
والخص ـ ـ ــومّوص ـ ـ ــافيّالقيم ـ ـ ــةّ.وت ـ ـ ــدرجّالميزاني ـ ـ ــاتّ
العموميـةّاالفتتاحيـةّوالختاميـةّمـعّالتسلسـلّالكامــلّ
للحس ــاباتّ.وحت ــىّعن ــدماّالّي ــتمّجم ــعّالميزاني ــاتّ
العموميةّ،فإنّالفهمّالواضحّللعالقةّالمفاهميةّبـينّ
حســاباتّالت ـراكمّوالميزانيــاتّالعموميــةّضــروريّإنّ
كانتّحساباتّالتراكمّنفسهاّسـيتمّإيضـاحهاّبشـكلّ
صحيحّ.
ّ
حساب اإلنتاج

 86-2يــتمّتصــميمّحســابّاإلنتــاجّ(المبــينّفــيّالجــدولّ
ّ)1-2ليب ــينّالقيم ــةّالمض ــافةّبوص ــفهاّواحــدةّم ــنّ
البنـ ـ ــودّالموازنـ ـ ــةّالرئيسـ ـ ــيةّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّ
القوميــةّ.وعليــهّ،فهــيّالّتغطــيّجميــعّالمعــامالتّ
الت ـ ــيّتـ ـ ـرتبطّبعملي ـ ــةّاإلنت ـ ــاجّولك ـ ــنّفقـ ــطّبنتيج ـ ــةّ
اإلنتـ ــاجّ(المخرجـ ــات)ّواسـ ــتنفادّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّ
لــدىّإنتــاجّهــذهّالمخرجــاتّ(االســتهالكّالوســيط)ّ.
والّيغط ـ ـ ـ ـ ــيّاالس ـ ـ ـ ـ ــتهالكّالوس ـ ـ ـ ـ ــيطّاالس ـ ـ ـ ـ ــتهالكّ
االعتيـ ــاديّل ـ ـرأسّالم ـ ــالّالثابـ ــتّ.ويـ ــتمّقيـ ــدّذلـ ــكّ
األخيـ ــرّبوصـ ــفهّمعاملـ ــةّمنفصـ ــلةّ(اســـتهالكّرأسّ
الم ــالّالثاب ــت)ّوه ــوّالف ــرقّب ــينّإجم ــاليّوص ــافيّ
 83-2تُعنـ ـ ــىّالحسـ ـ ــاباتّالجاريـ ـ ــةّباإلنتـ ـ ــاجّوتحصـ ـ ــيلّ
البنودّالموازنةّ.
وتوزي ــعّواس ــتخدامّال ــدخلّ.ويب ــدأّك ــلّحس ــابّبع ــدّ
اآلخ ــرّبالبن ــدّالمـ ـوازنّللبن ــدّالس ــابقّالمقي ــدّبوص ــفهّ
مورداّ.والبندّالموازنّاألخيرّهوّاالدخارّوهوّ،فـيّ
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المض ــافةّ.وعلي ــهّ،يختل ــفّالم ــدىّال ــذيّي ــتمّعن ــدهّ
إدراجّالضـ ـرائبّّعل ــىّالمنتج ــاتّ(مطروح ــاّمنه ــاّ
الدعم)ّإلىّالقيمةّالمضافةّ.

ـتخدمّطرق ــاّ
ّ
 87-2وكمــاّتب ــينّفــيّالقس ــمّ(ج)ّ،ربمــاّتس ـ
مختلف ــةّلتقي ــيمّالمخرج ــاتّوفق ــاّلالختي ــارّال ــذيّت ــمّ
بـ ــينّاألسـ ــعارّاألساسـ ــيةّوأسـ ــعارّالمنتجـ ــينّ،وفـ ــيّ
الحال ــةّاألخيـ ـرةّ،وج ــودّأوّغي ــابّّضـ ـرائبّالقيم ــةّ ّ
الجدول رقم  :8-8حساب توليد الدخل
االستخدامات
تعويضاتّالمستخدمينّ
الضرائبّعلىّاإلنتاجّوالوارداتّّ
اإلعاناتّ(ّ)-

ّ

القيمةّالمضافةّ
ّ

فائض التشغيل ،الصافي
الدخل المختلط ،الصافي

االستخدامات

الموارد

الجدول رقم  :3-8حساب تخصيص الدخل األولي

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ا فائض التشغيل ،الصافي
الدخل المختلط ،بالصافي
تعويضاتّالمستخدمينّ

دخلّالملكيةّ
ميزان الدخول األولية

 88-2لجميعّالقطاعاتّالمؤسسيةّحسـابّإنتـاجّ.ولكـنّ
فـ ــيّحسـ ــابّإنتـ ــاجّالقطاعـ ــاتّالمؤسسـ ــيةّ،تظهـ ــرّ
المخرجـ ــاتّواالسـ ــتهالكّالنهـ ــائيّباإلجمـ ــاليّفقـ ــطّ
وليستّمقسمةّحسبّالمنتجاتّ.

الموارد

الضرائبّعلىّاإلنتاجّوالوارداتّّ
اإلعاناتّ(ّ)-
دخلّالملكيةّ
ّ

ي ــتمّعرض ــهّدائم ــاّبوص ــفهّحس ــابينّف ــرعيينّ.وأولّ
هــذينّالحســابينّالفــرعيينّهــوّحســابّتوليــدّالــدخلّ
(المب ــينّف ــيّالج ــدولّرق ــمّ(ّ)2-2وال ــذيّي ــتمّفي ــهّ
توزي ــعّالقيم ــةّالمض ــافةّعل ــىّالعمال ــةّ(تعويض ــاتّ
المس ـ ــتخدمين)ّورأسّالم ـ ــالّوالحكوم ـ ــةّ(الضـ ـ ـرائبّ
عل ــىّاإلنت ــاجّوالـ ـوارداتّمطروح ــاّمنه ــاّاإلعان ــاتّ
طالماّكانتّمدرجـةّفـيّتقيـيمّالمخرجـات)ّ.ويظهـرّ
التوزيـعّعلــىّرأسّالمــالّفــيّالبنــدّالمـوازنّفــيّهــذاّ
الحسابّوفائضّالتشغيلّأوّالدخلّالمختلطّ.

 89-2والقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّلحس ـ ــابّاإلنت ـ ــاجّه ـ ــيّالبن ـ ــدّ
المـوازنّ.وربمــاّيــتمّقيــاسّالقيمــةّالمضــافةّبوصــفهاّ
إجمــاليّأوّصــافيّ،مثــلّجميــعّالبنــودّالموازنــةّفــيّ
الحساباتّالجاريةّ.
ّ
 92-2ويبينّحسـابّتخصـيصّالـدخلّاألولـيّ(الجـدولّ
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رقمّّ)3-2الجزءّالمتبقيّمنّتوزيعّالدخلّاألولـيّ.
ويحـويّفـائضّالتشـغيلّأوّالـدخلّالمخـتلطّكمـوردّ.
 91-2إنّعملي ـ ــةّتوزي ـ ــعّواع ـ ــادةّتوزي ـ ــعّال ـ ــدخلّبالغ ـ ــةّ
ويسـ ـ ــجلّ،لكـ ـ ــلّقطـ ـ ــاعّ،الـ ـ ــدخلّمـ ـ ــنّالممتلكـ ـ ــاتّ
األهمي ــةّلدرج ــةّأنّاألم ــرّيس ــتحقّتميي ــزّمختل ــفّ
المـ ـ ـ ــدينونّوالـ ـ ـ ــدائنونّوتعويضـ ـ ـ ــاتّالمسـ ـ ـ ــتخدمينّّ
الخط ـواتّورص ــدهاّمنفصــلةّع ــنّبعضــهاّال ــبعضّ
والضـ ـ ـرائبّمطروح ـ ــاّمنه ـ ــاّال ـ ــدعمّعل ـ ــىّاإلنت ـ ــاجّ
فـ ـ ــيّمختلـ ـ ــفّالحسـ ـ ــاباتّ.إنّتوزيـ ـ ــعّالـ ـ ــدخلّيـ ـ ــتمّ
والـ ـ ـوارداتّالمتلق ـ ــيّم ـ ــنّاألس ـ ــرّوالحكوم ـ ــةّعل ـ ــىّ
تقسيمهّإلـىّثـالثّخطـواتّرئيسـيةّ:التوزيـعّاألولـيّ
التواليّ.وبماّأنّمعامالتّمنّهـذاّالنـوعّقـدّتظهـرّ
والتوزيعّالثـانويّوالتوزيـعّالعينـيّ.وطالمـاّأنّجميـعّ
فيّحسابّبقيةّالعالمّ،فيجبّأنّتدرجّأيضاّ.
عناصرّالمعامالتّالتوزيعيةّالجاريةّالمشـمولةّفـيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّيتمّقياسهاّفعلياّ،فـإنّزيـادةّ ّ
عــددّالحســاباتّالّيضــيفّســويّالقليــلّللغايــةّإلــىّ  93-2ورصـيدّالــدخلّاألولـيّهــوّالبنـدّالمـوازنّلحســابّ
تخصــيصّالــدخلّاألولــيّ(والتوزيــعّاألولــيّالكامــلّ
العمــلّالــذيّتــمّإنجــازهّبالفعــلّ،ولكنــهّيتــيحّإدخــالّ
لحسابّالدخل)ّ.
بنودّموازنةّذاتّمفاهيمّللدخلّلهاّمدلولّ.
ّ
ّ
 94-2وبالنسـ ــبةّللمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالماليـ ــةّوالمؤسســـاتّ
التوزيع األولي لحساب الدخل
الماليــةّ،يــتمّكــذلكّتقســيمّتخصــيصّحســابّالــدخلّ
األول ــيّبغ ــرضّبي ــانّبن ــدّمـ ـوازنّإض ــافيّوال ــدخلّ
 91-2يبــينّالتوزيــعّاألولــيّلحســابّالــدخلّكيفيــةّتوزيــعّ
التجاريّوهـوّمـاّيكـونّأقـربّلمفهـومّالـربحّالجـاريّ
إجمــاليّالقيم ــةّالمض ــافةّإل ــىّالعمال ــةّورأسّالم ــالّ
قب ـ ــلّالضـ ـ ـرائبّوالمتع ـ ــارفّعلي ـ ــهّف ـ ــيّالمحاس ـ ــبةّ
والحكومــةّ،واذاّاقتضــيّاألمــرّ،التــدفقاتّإلــىّومــنّ
التجاريةّ.وقدّتمّبيانّهذاّالبنـدّالمـوازنّوالحسـاباتّ
بقيةّالعالمّ.وفـيّالواقـعّ،الّيـتمّأبـداّعـرضّالتوزيـعّ
الفرعيةّذاتّالصلةّفيّالفصلّالسابعّ.
األولــيّلحســابّالــدخلّبوصــفهّحســابّمنفــردّولكــنّ
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عملي ــةّإع ــادةّالتوزي ــعّ.أولّه ــذينّالعنصـ ـرينّه ــوّ
اإلنت ـ ـ ــاجّغي ـ ـ ــرّالس ـ ـ ــوقيّع ـ ـ ــنّطري ـ ـ ــقّالحكوم ـ ـ ــةّ
والمؤسسـ ـ ـاتّغي ـ ــرّالهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّلخدم ـ ــةّاألس ـ ــرّ
للخــدماتّالفرديــةّ،والعنصــرّالثــانيّهــوّالمشــترياتّ
التــيّتقــومّبهــاّالحكومــةّوالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّ
للـربحّلخدمـةّاألسـرّللسـلعّوالخـدماتّلتحويلهـاّإلـىّ
األس ــرّمجان ــاّأوّبأس ــعارّليس ــتّاقتص ــاديةّبش ــكلّ
كبي ــرّّ.ويقي ــدّحس ــابّإع ــادةّتوزي ــعّالــدخلّالعين ــيّ
الت ح ـ ــويالتّاالجتماعيـ ـ ــةّالعينيـ ـ ــةّبوصــ ــفهاّمـ ـ ـواردّ
لألسرّوبوصـفهاّاسـتخداماتّللحكومـةّوالمؤسسـاتّ
غيرّالهادفةّللربحّلخدمةّاألسرّ.

 95-2يغط ــيّحس ــابّالتوزي ــعّالث ــانويّلل ــدخلّ(الج ــدولّ
رقـ ــمّّ)4-2توزيـ ــعّالـ ــدخلّمـ ــنّخـ ــاللّالتحـ ــويالتّ
الجاريــةّولــيسّالتحــويالتّاالجتماعيــةّالعينيــةّالتــيّ
تقــومّبهــاّالحكومــةّوالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّلل ـربحّ
لخدمـ ــةّاألسـ ــرّ.ويـ ــتمّقيـ ــدّالتحـ ــويالتّالعينيـ ــةّفـ ــيّ
حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعينـيّ.ويسـجلّالتوزيـعّ
الثانويّلحساباتّالدخلّكمـوردّ،إضـافةّإلـىّرصـيدّ
ال ــدخولّاألولي ــةّ،والضـ ـرائبّالجاري ــةّعل ــىّال ــدخلّ
والثـ ـ ــروةّّ...إلـ ـ ــخّوالتحـ ـ ــويالتّاألخـ ـ ــرىّباسـ ـ ــتثناءّ
التح ـ ـ ــويالتّاالجتماعي ـ ـ ــةّالعيني ـ ـ ــةّ.وف ـ ـ ــيّجان ـ ـ ــبّ
االسـ ـ ـ ــتخداماتّ،يـ ـ ـ ــتمّكـ ـ ـ ــذلكّقيـ ـ ـ ــدّنفـ ـ ـ ــسّأنـ ـ ـ ـ ـواعّ ّ 99-2والغـرضّمــنّهـذاّالحســابّهـوّغــرضّربــاعيّ.
فه ــوّف ــيّالمق ــامّاألولّيه ــدفّإل ــيّإعط ــاءّص ــورةّ
التحــويالتّ.وطالمــاّأنّهــذهّالتحــويالتّهــيّم ـواردّ
أكثــرّوضــوحاّلــدورّالحكومــةّكمقــدمّســلعّوخــدماتّ
منّبعضّالقطاعاتّواسـتخداماتّلقطاعـاتّأخـرىّ
لألسرّ.وهـوّثانيـاّيـوفرّمقياسـاّأكثـرّاكتمـاالّلـدخلّ
أيضاّ،فإنّمحتواهاّيختلفّمنّقطاعّآلخرّ.
األس ـ ـ ــرّ.وه ـ ـ ــوّثالث ـ ـ ــاّييس ـ ـ ــرّالمقارن ـ ـ ــاتّالدولي ـ ـ ــةّ
والمقارنـ ــاتّعلـ ــىّمـ ــدارّالوقـ ــتّعنـ ــدماّتختلـ ــفّأوّ
 96-2وم ــنّالج ــديرّبالش ــرحّب ــبعضّالتفص ــيلّف ــيّه ــذاّ
تتغيــرّالترتيبــاتّاالقتصــاديةّواالجتماعيــةّ.ورابعــاّ،
المقامّطريقـةّقيـدّاالشـتراكاتّاالجتماعيـةّفـيّنظـامّ
يعطــيّ أريــاّأكثــرّاكتمــاالّعــنّعمليــةّإعــادةّالتوزيــعّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّ.وعل ــىّال ــرغمّم ــنّأنّأص ــحابّ
ب ــينّالقطاع ــاتّالفرعي ــةّأوّالتجمع ــاتّاألخ ــرىّأوّ
العمــلّيقومــونّفــيّالمعتــادّبســدادّاالشــتراكاتّنيابــةّ
األســرّ.إنّإعــادةّتوزيــعّالــدخلّالعينــيّهــوّتوزيــعّ
عــنّمــوظفيهمّمباش ـرةّلــنظمّالتأمينــاتّاالجتماعيــةّ،
منّالدرجةّالثالثةّللدخلّ.
إالّأنّهــذهّالمــدفوعاتّتعامــلّفــيّنظــامّالحســاباتّ
القوميةّكماّلوّكانتّقـدّسـددتّمـنّقبـلّالمـوظفينّ ّ
الـ ـ ــذينّيقومـ ـ ــونّعندئـ ـ ــذّبسـ ـ ــدادّالمـ ـ ــدفوعاتّلـ ـ ــنظمّ ّ 111-2إنّالبن ــدّالمـ ـوازنّلحس ــابّإع ــادةّتوزي ــعّال ــدخلّ
العينيّهوّالدخلّالمتاحّالتصرفّبهّالمعدلّ.
التأمينـ ــاتّاالجتماعيـ ــةّ.ويعنـ ــيّذلـ ــكّفيمـ ــاّيتصـ ــلّ
بالحساباتّأنهمّيظهـرونّبـادئّاألمـرّكعنصـرّمـنّ ّ
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عناصرّتعويضاتّالموظفينّفـيّجانـبّاالسـتخدامّ
مـ ــنّحسـ ــابّتوليـ ــدّالـ ــدخلّأصـ ــحابّالعمـ ــلّوفـ ــيّ
جانبّالمواردّمنّحسـابّتخصـيصّالـدخلّاألولـيّ ّ 111-2يتواج ــدّاس ــتخدامّحس ــابّال ــدخلّف ــيّمتغيـ ـرين؛ّ
همـ ـ ــاّاسـ ـ ــتخدامّحسـ ـ ــابّالـ ـ ــدخلّالقابـ ـ ــلّللصـ ـ ــرفّ
لألسـ ـ ــرّ( والـ ـ ــذيّتـ ـ ــتمّتسـ ـ ــويتهّبالنسـ ـ ــبةّللت ـ ـ ــدفقاتّ
(الجـ ـ ــدولّرقـ ـ ــمّّ)6-2واسـ ـ ــتخدامّحسـ ـ ــابّالـ ـ ــدخلّ
الخارجيــةّفــيّتعويضــاتّالمــوظفين)ّ.ثــمّيــتمّقيــدهاّ
المعـ ـ ــدلّالقابـ ـ ــلّللصـ ـ ــرفّ(الجـ ـ ــدولّرقـ ـ ــمّّ.)7-2
كاسـ ــتخداماتّفـ ــيّالحسـ ــابّالثـ ــانويّلتوزيـ ــعّدخـ ــلّ
والستخدامّحسابّالدخلّالقابلّللصـرفّبنـدّمـوازنّ
األسـ ــرّ(وربمـ ــاّبقيـ ــةّالعـ ــالم)ّ،ويـ ــتمّقيـ ــدهاّكمـ ــوردّ
م ـ ــنّالتوزي ـ ــعّالث ـ ــانويّلحس ـ ــاباتّال ـ ــدخلّ،بوص ـ ــفهّ
للقطاعــاتّالتــيّتــديرّنظــمّالتأمينــاتّاالجتماعيــةّ.
مـ ــورداّ.والسـ ــتخدامّحسـ ــابّالـ ــدخلّالمعـ ــدلّالقابـ ــلّ
وتتبـ ــعّجميـ ــعّاشـ ــتراكاتّالمـ ــوظفينّهـ ــذاّالمسـ ــارّ.
للصرفّبندّموازنّمـنّحسـابّإعـادةّتوزيـعّالـدخلّ
ويطلــقّعلــىّهــذهّالطريقــةّفــيّقيــدّالمعــامالتّكمــاّ
العين ــيّحي ــثّيع ــدّال ــدخلّالمع ــدلّالقاب ــلّللص ــرفّ
لـوّكانـتّتتبـعّإحـداهاّاألخـرىّغالبـاّمسـميّ"إعــادةّ
م ـ ـ ــوردا ّ.ويب ـ ـ ــينّك ـ ـ ــالّالحس ـ ـ ــابينّ،بالنس ـ ـ ــبةّله ـ ـ ــذهّ
التوجيه"ّ.
القطاعــاتّالتــيّتضــطلعّباالســتهالكّالنهــائيّ(أيّ
ّ
الحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخـدمّ
 97-2إنّالبنــدّالم ـوازنّللحســابّالثــانويّلتوزيــعّالــدخلّ
األسرّواألسر)ّأنّالدخلّالقابلّللصرفّأوّالـدخلّ
ه ــوّال ــدخلّالقاب ــلّللص ــرفّ.وه ــذاّال ــدخلّبالنس ــبةّ
المعــدلّالقابــلّللصــرفّيخصــصّبــينّاالســتهالكّ
لألس ــرّه ــوّال ــدخلّال ــذيّيمك ــنّاس ــتخدامهّإلنف ــاقّ
النهــائيّواالدخــارّ.باإلضــافةّإلــىّذلــكّ،يشــملّكــالّ
االسـ ـ ــتهالكّالنه ـ ـ ــائيّواالدخ ـ ـ ــارّ.وال ـ ـ ــدخلّالقاب ـ ـ ــلّ
المتغي ـ ـرينّمـ ــنّاسـ ــتخدامّحسـ ــابّالـ ــدخلّ،بالنسـ ــبةّ
للصــرفّبالنســبةّللشــركاتّغيــرّالماليــةّوالشــركاتّ
لألسرّولصناديقّالمعاشاتّ،بندّتسـويةّللتغيـرّفـيّ
المالي ــةّه ــوّال ــدخلّال ــذيّالّي ــوزعّعل ــىّأص ــحابّ
مس ـ ــتحقاتّالمعاش ـ ــاتّال ـ ــذيّيتص ـ ــلّبطريقـ ــةّقي ـ ــدّ
حقوقّالملكيةّوالمتبقيّبعدّدفعّضرائبّالدخلّ.
المع ـ ـ ــامالتّالت ـ ـ ــيّت ـ ـ ــتمّب ـ ـ ــينّاألس ـ ـ ــرّوص ـ ـ ــناديقّ
ّ
المعاشـ ــاتّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ.إنّبنـ ــدّ
حساب إعادة توزيع الدخل العيني
التســويةّالمشــارّإليــهّ،والــذيّتــمّتناولــهّبالشــرحّفــيّ
الفصلّالتاسعّ،لمّتتمّمناقشتهّفيّهذاّالمقامّ.
 98-2ه ــذاّال ــدخلّمه ــمّفق ــطّبالنس ــبةّللحكوم ــةّواألس ــرّ
والمؤسساتّغيـرّالهادفـةّللـربحّلخدمـةّاألسـرّنظـراّ
لطبيعةّالمعامالتّذاتّالصلةّ.وتشـملّالتحـويالتّ  ّ 112-2ويعتم ـ ــدّالف ـ ــرقّب ـ ــينّمـ ـ ـواردّمتغي ـ ــريّاس ـ ــتخدامّ
حســابّالــدخلّعلــىّالبنــدّالم ـوازنّالــذيّتــمّترحيلــهّ
االجتماعيــةّالعينيــةّأكثــرّمــنّعنصـرينّفــيّوصــفّ
95

نظام الحسابات القومية

مــنّحســابّســابقّ.ومــنّحيــثّاالســتخداماتّ،هــوّ
بــينّمــاّإذاّتــمّأمّالّقيــدّإنفــاقّاالســتهالكّالنهــائيّ
أوّاالستهالكّالنهائيّالفعليّ.ويـتمّقيـدّالسـابقّفـيّ
اس ــتخدامّحس ــابّال ــدخلّالقاب ــلّللص ــرفّوي ــتمّقي ــدّ
الالحــقّفــيّاســتخدامّحســابّالــدخلّالمعــدلّالقابــلّ
للصرفّ.

غيرّالسوقيةّبأسعارّليستّاقتصاديةّبشـكلّكبيـرّ.
ولكنـ ــهّيشـ ــملّكـ ــذلكّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّالتـ ــيّتقـ ــومّ
بش ـرائهاّالحكوم ــةّوالمؤسس ــاتّغي ــرّالهادفــةّللـ ـربحّ
لخدمــةّاألس ــرّللتحويــلّالنه ــائيّ،دونّتحــولّ،إلــىّ
األسرّّ.

ّ
ّ 113-2ويشملّإنفاقّاالستهالكّالنهائيّالمعامالتّفيّ
االســتهالكّالنهــائيّللســلعّوالخــدماتّالــذيّيتحمــلّ
أح ــدّالقطاع ــاتّالتكلف ــةّالنهائي ــةّعنه ــاّ.وتن ــتجّك ــالّ
منّالحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّلخدمـةّ
األسـ ــرّسـ ــلعّوخ ـ ــدماتّغيـ ــرّس ـ ــوقيةّفـ ــيّحس ـ ــابّ
إنتاجهـ ـ ـ ــاّحيـ ـ ـ ــثّيـ ـ ـ ــتمّقيـ ـ ـ ــدّاالسـ ـ ـ ــتهالكّالوسـ ـ ـ ــيطّ
وتعويضـ ـ ـ ــاتّالمـ ـ ـ ــوظفينّبوصـ ـ ـ ــفهاّاسـ ـ ـ ــتخداماتّ.
ويتصــلّإنفــاقّاالســتهالكّالنهــائيّله ـؤالءّالمنتجــينّ
بقيمةّمخرجاتهاّمنّالسـلعّوالخـدماتّغيـرّالسـوقيةّ
مطروحاّمنهـاّمـاّتلقتـهّمقابـلّبيـعّالسـلعّوالخـدماتّ
ّّ
الجدول رقم  :4-8حساب التوزيع الثانوي للدخل
االستخدامات

ّ

ميزان الدخول االولية

المنافعّاالجتماعيةّعداّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ
التحويالتّالجاريةّاالخرىّ

المنافعّاالجتماعيةّعداّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ
التحويالتّالجاريةّاالخرىّ
الدخل المتاح التصرف به

ّ

الجدول رقم  :5-8حساب إعادة توزيع الدخل العيني

االستخدامات
التحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ

ّ
ّ
ّ

الدخل المتاح التصرف به
التحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ

الدخل المتاح التصرف به المعدل

االستخدامات

الجدول رقم  :6-8حساب استخدامات الدخل المتاحّالتصرفّبه

اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّ

ّ
ّ
ّ
ّ

الدخل المتاح التصرف به

التعديلّبسببّالتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ
االدخار

االستخدامات

الموارد

الموارد

التعديلّبسببّللتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّ

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

ّ
االستهالكّالنهائيّالفعليّ

ّ

الموارد

التحويالتّالجاريةّ
الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروةّ
صافيّالمساهماتّاالجتماعيةّ

التحويالتّالجاريةّ
الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروةّ
صافيّالمساهماتّاالجتماعيةّ

ّ
ّ

ّ 114-2ويشملّاالستهالكّالنهائيّالفعلـيّلألسـرّالسـلعّ
والخــدماتّالتــيّتت ـوافرّبفاعليــةّلالســتهالكّالفــرديّ
مـنّجانـبّاألسـرّبصـرفّالنظـرّعمـاّإذاّكـانّمـنّ
يتحمــلّالتكلفــةّفــيّنهايــةّالمطــافّهــوّالحكومــةّأمّ
المؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّلخدم ــةّاألس ــرّأمّ
األســرّنفســهاّ.يتســاوىّاالســتهالكّالنهــائيّالفعلــيّ
للحكوم ــةّوالمؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّلخدم ــةّ
األس ـ ـ ــرّم ـ ـ ــعّإنف ـ ـ ــاقّاالس ـ ـ ــتهالكّمطروح ـ ـ ــاّمن ـ ـ ــهّ
التح ــويالتّاالجتماعي ــةّالعيني ــةّ،أوّبمعن ــيّآخ ــرّ،
االستهالكّالجماعي

الدخل المتاح التصرف به المعدل
ّ

التعديلّبسببّللتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّ

التعديلّبسببّللتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ
االدخار
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والــدمارّالنــاجمّعــنّاألحــداثّالسياســيةّكــالحروبّ
أوّبفعــلّالك ـوارثّالطبيعيــةّكــالزالزلّ.وتعمــلّمثــلّ
هذهّالعواملّفعلياّعلـىّتغييـرّحجـمّاألصـولّسـواءّ
مادي ـ ــاّأوّكمي ـ ــاّ.وق ـ ــدّتـ ـ ـرتبطّتغيـ ـ ـراتّأخ ـ ــرىّف ـ ــيّ
األص ــولّب ــالتغيراتّف ــيّمس ــتويّوهيك ــلّاألس ــعارّ.
وفــيّالحالــةّالثانيــةّ،يــتمّفقــطّتعــديلّقيمــةّاألصــولّ
والخصــومّولــيسّحجمهــاّ.ومــنّثــمّفــإنّالمجموعــةّ
الثانيةّمنّحساباتّالتراكمّيتمّتقسيمهاّبينّحسـابّ
للتغيـ ـ ـراتّاألخ ـ ــرىّف ـ ــيّحج ـ ــمّاألص ـ ــولّوحس ـ ــابّ
إلعادةّالتقييمّ.

ّ 115-2وعلــىّمســتويّاالقتصــادّالكلــيّ،يتســاوىّالــدخلّ
المت ــاحّالتص ــرفّب ــهّوال ــدخلّالمت ــاحّالتص ــرفّب ــهّ
المع ـ ــدلّكم ـ ــاّيتس ـ ــاوىّإنف ـ ــاقّاالس ـ ــتهالكّالنه ـ ــائيّ
واالســتهالكّالنهــائيّالفعلــيّ.ويختلفــانّفقــطّعنــدماّ
يتعلقّاألمرّبالقطاعاتّذاتّالصلةّ.وبالنسبةّلكـلّ
قطاعّ،يساويّالفـرقّبـينّإنفـاقّاالسـتهالكّالنهـائيّ
واالســتهالكّالنهــائيّالفعلــيّالتحــويالتّاالجتماعيــةّ
العينيـ ــةّالتـ ــيّيـ ــتمّتوفيرهـ ــاّأوّاسـ ــتالمهاّ.ويسـ ــاويّ
أيض ــاّالف ــرقّب ــينّال ــدخلّالقاب ــلّللص ــرفّوال ــدخلّ
المعــدلّالقابــلّللصــرفّ.واألرقــامّبالنســبةّلالدخــارّ
واحــدةّفــيّكــالّالمتغي ـرينّالســتخدامّحســابّالــدخلّ ّ
حساب رأس المال
حي ــثّأنّال ــدخلّعل ــىّجان ــبّالمـ ـواردّواالس ــتهالكّ
علىّجانبّاالستخداماتّيختلفانّبنفسّالمبلغّ.
ّ 111-2يســجلّحســابّرأسّالمــالّ(الجــدولّرقــمّّ)8-2
المع ــامالتّالت ــيّتـ ـرتبطّبعملي ــاتّاالس ــتحواذّعل ــىّ
ّ 116-2إنّاالدخـارّهـوّالبنـدّالمـوازنّلحسـابّااسـتخدامّ
األصــولّغيــرّالماليــةّوتحــويالتّرأسّالمــالّالتــيّ
الدخلّفيّكالّالمتغيرينّ.وينهـيّاالدخـارّالتسلسـلّ
تنطــويّعلــىّإعــادةّتوزيــعّالثــروةّ.ويشــملّالجانــبّ
فيّالحساباتّالجاريةّ.
األيس ــرّاالدخ ــارّوص ــافيّتح ــويالتّرأسّالم ــالّوّ
ّ
تح ـ ــويالتّرأسّالم ـ ــالّ(بعالم ـ ــةّن ـ ــاقص)ّبغ ـ ــرضّ
التوصــلّإلــىّذلــكّالجــزءّمــنّالتغي ـراتّفــيّصــافيّ
حسابات التراكم
القيمـ ـ ــةّنتيجـ ـ ــةّاالدخـ ـ ــارّوتحـ ـ ــويالتّرأسّالمـ ـ ــالّ.
ويشـ ــملّحسـ ــابّرأسّالمـ ــالّاسـ ــتخداماتّمختلـ ــفّ
 ّ 117-2إنّاالدخـ ـ ـ ــارّبوصـ ـ ـ ــفهّالبنـ ـ ـ ــدّالم ـ ـ ـ ـوازنّآلخـ ـ ـ ــرّ
أن ـ ـ ـواعّاالسـ ـ ــتثمارّفـ ـ ــيّاألصـ ـ ــولّغيـ ـ ــرّالماليـ ـ ــةّ.
الحس ــاباتّالجاري ــةّه ــوّالعنص ــرّالب ــادئّلحس ــاباتّ
واســتهالكّرأسّالمــالّالثابــتّهــوّتغيــرّســلبيّفــيّ
التراكمّ.
األصولّالثابتةّولذلكّيتمّقيدهّبعالمةّنـاقصّعلـىّ
الجانبّاأليمنّمنّالحسـابّ.ويتسـاوىّقيـدّإجمـاليّ
 ّ 118-2وتش ـ ـ ـ ــملّإح ـ ـ ـ ــدىّالمجموع ـ ـ ـ ــاتّاألول ـ ـ ـ ــيّم ـ ـ ـ ــنّ
تك ــوينّرأسّالم ــالّالثاب ــتّمطروح ــاّمن ــهّاس ــتهالكّ
الحســاباتّالمعــامالتّالتــيّســتقابلّجميــعّالتغي ـراتّ
رأسّالمـ ــالّالثابـ ــتّعلـ ــىّنفـ ــسّالجانـ ــبّمـ ــعّقيـ ــدّ
فــيّاألصــولّأوّالخصــومّوصــافيّالقيمــةّإنّكــانّ
تكوينّصافيّرأسّالمالّالثابتّ.
كــلّمــنّاالدخــارّوتحــويالتّرأسّالمــالّهمــاّفقــطّ
مصـ ــادرّالتغيـ ــرّفـ ــيّصـ ــافيّالقيمـ ــةّ.والحسـ ــاباتّ
المعنيــةّهــيّحســابّرأسّالمــالّوالحســابّالمــاليّ 111-2 ّ.ويطلـ ــقّعلـ ــىّالبنـ ــدّالم ـ ـوازنّمـ ــنّحسـ ــابّرأسّ
المــالّمســميّصــافيّاإلقـراضّعنــدماّيكــونّموجبــاّ
ويتمّتمييزّهذينّالحسابينّبغرضّبيـانّأحـدّالبنـودّ
ويعملّعلىّقيـاسّصـافيّالمبلـغّالـذيّيتـوافرّلـدىّ
الموازنـةّالـذيّيفيــدّفـيّعمليــةّالتحليـلّاالقتصــاديّ،
إح ــدىّالوح ــداتّأوّأح ــدّالقطاع ــاتّبش ــكلّنه ــائيّ
أيّصافيّاإلقراضّأوّصافيّاالقتراضّ.
لتمويلّوحدةّأخرىّأوّقطاعّآخرّبشكلّمباشـرّأوّ
ّ
غيـ ــرّمباشـ ــرّأوّصـ ــافيّاالقت ـ ـراضّعنـ ــدماّيكـ ــونّ
ّ 119-2وتتصلّمجموعةّثانيةّمـنّالحسـاباتّبـالتغيراتّ
اّ،مناظراّللمبلغّالذيّتلتـزمّإحـدىّالوحـداتّأوّ
ّ
سالب
ف ـ ــيّاألص ـ ــولّوالخص ـ ــومّوص ـ ــافيّالقيم ـ ــةّبس ـ ــببّ
أحــدّالقطاعــاتّباقت ارضــهّمــنّوحــداتّأوّقطاعــاتّ
عوامــلّأخــرىّ.وتشــملّاألمثلــةّعلــىّذلــكّاكتشــافّ
أخرىّ.
أوّنض ـ ــوبّالم ـ ـ ـواردّالواقعـ ـ ــةّتح ـ ــتّطبقـ ـ ــةّالتربـ ـ ــةّ
التغيرات في األصول

الجدول رقم  :2-8حساب رأس المال

إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ(ّ)-
التغيراتّفيّالمخزوناتّ

عملياتّاستحواذّالنفائسّمخصوماّمنهاّالتخلصّمنهاّ
استحواذّاألصولّغيرّالمنتَجةّمخصوماّمنهاّالتخلصّمنّهذهّ
األصولّ
صافي اإلقراض (/)+صافي االقتراض ()-

االدخار
ّ
ّ
ّ
ّ

التغيرات في الخصوم وصافي القيمة

تحويالتّرأسّالمالّ،برسمّالقبضّ(ّ)+
تحويالتّرأسّالمالّ،برسمّالدفعّ(ّ)-

التغيراتّفيّصافيّالقيمةّبفعلّاالدخارّّوتحويالتّ
رأسّالمالّ
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الجدول رقم  :9-8الحساب المالي

ّ
صافيّاالستحواذّعلىّاألصولّالماليةّّ

صافي اإلقراض (/)+صافي االقتراض ()-
صافيّاالستحواذّعلىّالخصومّالماليةّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ
العمالتّوالودائعّ
األوراقّالماليةّبالدينّ
القروضّ
حقوقّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمارّ

الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ
العمالتّوالودائعّ
األوراقّالماليةّبالدينّ
القروضّ

حقوقّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمارّ
التأميناتّوالمعاشاتّونظمّالضمانّالقياسيّ

ّ
ّ

التغيرات في الخصوم وصافي القيمة

التأميناتّوالمعاشاتّونظمّالضمانّالقياسيّ

المشتقاتّالماليةّوخياراتّتملكّالموظفينّلألسهمّ
حساباتّأخرىّبرسمّالقبض/برسمّالدفعّ

المشتقاتّالماليةّوخياراتّتملكّالموظفينّلألسهمّ
حساباتّأخرىّبرسمّالقبضّ/برسمّالدفعّ

الحساب المالي

ف ــيّالتص ــنيفّوالهيك ــلّوالت ــيّق ــدّت ــؤثرّأوّالّف ــيّ
صــافيّالقيمــةّ(أنظــرّالفصــلّالثــانيّعشــر)ّ.ويــتمّ
تســجيلّالبنــدّالم ـوازنّ،التغي ـراتّفــيّصــافيّالقيمــةّ
نتيج ــةّلتغيـ ـراتّأخ ــرىّف ــيّحج ــمّاألص ــولّ،عل ــىّ
الجانبّاأليمنّمنّالحسابّ.

ّ 112-2يقيـ ـ ــدّالحسـ ـ ــابّالمـ ـ ــاليّ(الجـ ـ ــدولّرقـ ـ ــمّّ)9-2
المعـ ــامالتّفـ ــيّاألدواتّالماليـ ــةّلكـ ــلّأداةّماليـ ــةّ.
وتبــينّهــذهّالمعــامالتّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
ص ـ ــافيّاالس ـ ــتحواذّعل ـ ــىّاألص ـ ــولّالمالي ـ ــةّعل ـ ــىّ ّ
حساب إعادة التقييم
الجانـ ــبّاأليسـ ــرّأوّصـ ــافيّتكبـ ــدّالخصـ ــومّعلـ ــىّ
ّ 115-2يســجلّحســابّإعــادةّالتقيــيمّ(الجــدولّرقــمّ-2
الجانبّاأليمنّ.
ّ)11مكاس ــبّأوّخس ــائرّالملكي ــةّ.ويب ــدأّبمكاس ــبّ
وخسائرّالملكيةّاإلسـميةّ.ويسـجلّهـذاّالبنـدّالتغيـرّ
ّ 113-2والبندّالموازنّللحسابّالمـاليّهـوّأيضـاّصـافيّ
الكامـ ــلّفـ ــيّقيمـ ــةّمختلـ ــفّاألصـ ــولّأوّالخص ـ ـ ّومّ
اإلقراضّأوّصافيّاالقتـراضّ،وهـوّمـاّيظهـرّهـذهّ
نتيجــةّللتغيــرّفــيّأســعارّتلــكّاألصــولّوالخصــومّ
المرةّعلىّالجانبّاأليمنّمنّالحسابّ.ومـنّحيـثّ
منـ ــذّبدايـ ــةّالفت ـ ـرةّالمحاسـ ــبيةّأوّوقـ ــتّقيـ ــدهاّفـ ــيّ
المب ـ ــدأّ،ي ـ ــتمّقي ـ ــاسّص ـ ــافيّاإلقـ ـ ـراضّأوّص ـ ــافيّ
المخزوناتّووقتّخروجهـاّمنـهّأوّفـيّنهايـةّالفتـرةّ
االقتـراضّبشـكلّمتطــابقّفـيّكــلّمـنّحســابّرأسّ
المحاسبيةّ.
المــالّوالحســابّالمــاليّ.وتحقيــقّهــذهّالهويــةّ،فــيّ
الواقــعّالعملــيّ،هــوّأحــدّأصــعبّالمهــامّفــيّعمليــةّ
ّ 116-2وكمــاّتظهــرّالمعــامالتّوالتــدفقاتّاألخــرىّفــيّ
تجميعّالحساباتّالقوميةّ.
األصــولّعلــىّالجانــبّاأليســرّوتظهــرّالمعــامالتّ
ّ
فــيّالخصــومّعلــىّالجانــبّاأليمــنّ،فكــذلكّتظهــرّ
التغيرات األخرى في حساب حجم األصول
المكاســبّوالخســائرّاإلســميةّعلــىّالجانــبّاأليســرّ
م ــنّحس ــابّإع ــادةّالتقي ــيمّبينم ــاّتس ــجلّالمكاس ــبّ
 ّ 114-2إنّالتغي ـ ـ ـ ـراتّاألخـ ـ ـ ــرىّفـ ـ ـ ــيّحجـ ـ ـ ــمّاألصـ ـ ـ ــولّ
والخس ـ ــائرّاإلس ـ ــميةّف ـ ــيّالخص ـ ــومّالمالي ـ ــةّعل ـ ــىّ
(الجـ ـ ـ ــدولّرقـ ـ ـ ــمّّ)11-2تسـ ـ ـ ــجلّأثـ ـ ـ ــرّاألحـ ـ ـ ــداثّ
الجانبّاأليمنّ.ويتساوىّالتقييمّاإليجـابيّللخصـومّ
االسـتثنائيةّالتــيّتتســببّلــيسّفقــطّفــيّتفــاوتّقيمــةّ
الماليـ ــةّمـ ــعّخسـ ــارةّاإلقتنـ ــاءّاإلسـ ــميةّّ،ويتسـ ــاوىّ
األصــولّوالخصــومّبــلّتتســببّفــيّتفــاوتّحجمهــاّ.
التقيـ ـ ــيمّالسـ ـ ــلبيّللخصـ ـ ــومّمـ ـ ــعّمكسـ ـ ــبّاإلقتنـ ـ ــاءّ
باإلضافةّإلىّذلـكّالنـوعّمـنّاألحـداثّالمشـارّإليـهّ
اإلسميّّ.
أعـ ــالهّ،كعواقـ ــبّالحـ ــربّأوّال ـ ـزالزلّ،يشـ ــملّهـ ــذاّ
الحســابّأيضــاّبعــضّعناصــرّالتســويةّكــالتغيراتّ
ّ
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الجدول رقم  :10-8التغيرات األخرى في حساب حجم األصول
ّ

التغيرات في الخصوم وصافي القيمة

التغيرات في األصول
الظهورّاالقتصاديّلألصولّ
االختفاءّاالقتصاديّلألصولّغيرّالمنتَجةّ
الخسائرّالناجمةّعنّالكوارثّ
الحجوزاتّغيرّالمعوضةّ
التغيراتّاألخرىّفيّالحجمّغيرّالمصنفةّفيّمواضعّ
أخرىّ
التغيراتّفيّالتصنيفّ

الظهورّاالقتصاديّلألصولّ
االختفاءّاالقتصاديّلألصولّغيرّالمنتَجةّ
الخسائرّالناجمةّعنّالكوارثّ
الحجوزاتّغيرّالمعوضةّ

التغيراتّاألخرىّفيّالحجمّغيرّالمصنفةّفيّمواضعّأخرىّ
التغيراتّفيّالتصنيفّ

ّ
التغيراتّاإلجماليةّاألخرىّفيّالحجمّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصولّالماليةّ

ّ
التغيراتّاإلجماليةّاألخرىّفيّالحجمّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصولّالماليةّ
ّ

ّ
ّ
التغيرات في األصول

ّ التغيرات في صافي القيمة نتيجة التغيرات األخرى في حجم
األصول

الجدول رقم  :11-8حساب إعادة التقييم
ّ

ّ

مكاسب وخسائر اإلقتناء اإلسمية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

مكاسب وخسائر اإلقتناء اإلسمية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

مكاسب وخسائر اإلقتناء المحايدة
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

ّ مكاسب وخسائر اإلقتناء المحايدة
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

مكاسب وخسائر اإلقتناء الحقيقية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

ّ مكاسب وخسائر اإلقتناء الحقيقية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

ّ

ّ

التغيرات في صافي القيمة نتيجةمكاسب وخسائر
اإلقتناء اإلسمية

ّ

ّ

التغيرات في الخصوم وصافي القيمة

التغيرات في صافي القيمة نتيجة مكاسب
وخسائراإلقتناء المحايدة

ّ

التغيرات في صافي القيمة نتيجة مكاسب وخسائر
اإلقتناء الفعلية

ّ
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 ّ 117-2والبنـ ـ ــدّالمـ ـ ـ ـوازنّلحس ـ ـ ــابّإعـ ـ ــادةّالتقي ـ ـ ــيمّه ـ ـ ــوّ
التغي ـراتّفــيّصــافيّالقيمــةّالناجمــةّعــنّمكاســبّ
وخسائرّاإلقتناء.
ّ
ّ 118-2وتنقسمّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّبينّعنصـرينّ:
يب ـ ــينّاألولّمنهم ـ ــاّإع ـ ــادةّالتقي ـ ــيمّبالتناس ـ ــبّم ـ ــعّ
مســتويّالســعرّالعــامّالــذيّيــتمّالحصــولّعليــهّعــنّ
طري ــقّتطبي ــقّمؤش ــرّللتغي ــرّف ــيّمس ــتويّالس ــعرّ
العــامّ،فــيّأثنــاءّنفــسّالفت ـرةّالزمنيــةّّ،علــىّالقيمــةّ
المبدئي ـ ــةّلجمي ـ ــعّاألص ـ ــولّوالخص ـ ــومّحت ـ ــىّتل ـ ــكّ
األصولّوالخصومّالثابتةّنقدياّ.ويطلـقّعلـىّنتـائجّ
ه ـ ــذهّالعملي ـ ــةّمس ـ ــميّمكاس ـ ــبّوخس ـ ــائرّاإلقتن ـ ــاءّ
المحايـدةّألنّجميـعّاألصـولّوالخصـومّيـتمّتقييمهـاّ
حتىّتحتفظّبنفسّقوتهاّالشرائية.
ّ
ّ 119-2والعنصــرّالثــانيّمــنّمكاســبّوخســائرّاإلقتنــاءّ
يبــينّالفــرقّبــينّمكاســبّوخســائرّاإلقتنــاءّاإلســميةّ
ومكاســبّوخســائرّاإلفتنــاءّالمحايــدةّ.ويطلــقّعلــىّ
هذاّالفرقّمسميّمكاسبّوخسائرّاإلقتنـاءّالفعليـةّ.
فإنّكانتّمكاسـبّوخسـائرّاإلقتنـاءّاإلسـميةّأعلـىّ
مـ ــنّمكاسـ ــبّوخسـ ــائرّاإلقتنـ ــاءّالمحايـ ــدةّ،فيكـ ــونّ
هن ــاكّمكس ــبّحقيق ــيّنتيج ــةّالزدي ــادّ(أوّنقص ــان)ّ
األسعارّالفعليةّفـيّالمتوسـطّلألصـولّذاتّالصـلةّ
عـ ـ ــنّمسـ ـ ــتويّالسـ ـ ــعرّالعـ ـ ــامّ.وبمعنـ ـ ــىّآخـ ـ ــرّ،أنّ
األســعارّالنســبيةّألصــولهّقــدّازدادتّ.وعلــىّنفــسّ
المنـ ـ ـوالّ،ي ـ ــؤديّالنقص ـ ــانّف ـ ــيّاألس ـ ــعارّالنس ـ ــبيةّ
لألصولّإلىّخسارةّإقتناءّفعليةّ.
ّ
ّ 121-2وتنقسـ ــمّكـ ــلّمـ ــنّاألن ـ ـواعّالثالثـ ــةّلمكاسـ ــبّأوّ
خسـ ــائرّاإلقتنـ ــاءّوفقـ ــاّللمجموعـ ــاتّالرئيسـ ــيةّمـ ــنّ
األصـولّوالخصــومّ،وهــوّتقســيمّضــروريّحتــىّفــيّ
أحــدّالعــروضّالمحاســبيةّالمبســطةّ.ومــنّالممكــنّ
تقســيمّالتغي ـراتّفــيّصــافيّالقيمــةّنتيجــةّمكاســبّ
وخسـ ـ ــائرّاإلقتنـ ـ ــاءّاإلسـ ـ ــميةّإلـ ـ ــىّتغي ـ ـ ـراتّنتيجـ ـ ــةّ
مكاس ــبّوخس ــائرّاإلقتن ــاءّالمحاي ــدةّوالتغي ــرّنتيج ــةّ
مكاسبّوخسائرّاإلفتناءّالفعلية.
ّ
الميزانيات العمومية
 ّ 121-2تعـ ـ ـ ـ ــرضّالميزانيـ ـ ـ ـ ــاتّالعموميـ ـ ـ ـ ــةّاالفتتاحيـ ـ ـ ـ ــةّ
والختاميـ ــةّ(الج ـ ــدولّرق ـ ــمّّ)12-2األص ـ ــولّعل ـ ــىّ
الجانـ ــبّاأليسـ ــرّوالخصـ ــومّوصـ ــافيّالقيمـ ــةّعلـ ــىّ
الجانبّاأليمنّ.وكماّبيناّسابقاّ،يتمّتقيـيمّاألصـولّ
والخصومّباألسعارّالتيّتمّعندهاّإنشاءّالبياناتّ.

األربع ــةّالمن ــاظرةّل ــذلكّاألص ــلّأوّالخص ــمّ.وم ــنّ
الممكــنّاحتســابّالتغي ـراتّفــيّصــافيّالقيمــةّمــنّ
ه ــذهّالقي ــودّولكنه ــاّم ــنّحي ــثّالتعري ــفّيجـ ــبّأنّ
تتسـ ــاوىّمـ ــعّالتغي ـ ـراتّفـ ــيّصـ ــافيّالقيمـ ــةّنتيجـ ــةّ
االدخ ــارّوتح ــويالتّرأسّالم ــالّم ــنّحس ــابّرأسّ
المــالّمضــافاّإليــهّالتغيــرّفــيّصــافيّالقيمــةّنتيجــةّ
التغي ـراتّاألخــرىّفــيّحجــمّاألصــولّمــنّالتغي ـراتّ
األخ ــرىّف ــيّحج ــمّحس ــابّاألص ــولّمض ــافاّإليه ــاّ
مكاسـ ــبّوخسـ ــائرّاإلقتنـ ــاءّاإلسـ ــميةّمـ ــنّحسـ ــابّ
إعادةّالتقييم.

ّ
ّ 124-2وم ـ ـ ــنّالناحيـ ـ ـ ــةّالمفاهيميـ ـ ـ ــةّ،تتســ ـ ــاوىّالقيــ ـ ــودّ
الخاص ــةّبالميزاني ــةّالعمومي ــةّالختامي ــةّلك ــلّأص ــلّ
ولكـ ــلّخصـ ــمّمـ ــعّالقيـ ــودّفـ ــيّالميزانيـ ــةّالعموميـ ــةّ
االفتتاحيـ ـ ــةّمضـ ـ ــافاّإليهـ ـ ــاّالتغي ـ ـ ـراتّالمقيـ ـ ــدةّفـ ـ ــيّ
حساباتّالتراكمّاألربعةّ.
ّ
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ّ 125-2وباإلمك ــانّاآلنّالجم ــعّب ــينّمختل ــفّالعناص ــرّ
الت ـ ــيّت ـ ــمّعرض ـ ــهاّف ـ ــيّاألقس ـ ــامّالفرعي ـ ــةّالس ـ ــابقةّ
وعـ ـ ـ ـ ـ ــرضّالحسـ ـ ـ ـ ـ ــاباتّاالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديةّالمتكاملـ ـ ـ ـ ـ ــةّ
بالتفصـ ــيل.ويعطـ ــيّالجـ ــدولّرقـ ــمّ(ّ)13-2نسـ ــخةّ
مبســطةّعــنّالحســاباتّالجاريــةّالمتكاملــةّ.وقــدّتــمّ
تكوينه ــاّع ــنّطري ــقّأخ ــذّالج ــداولّ(ّ)1-2وّ(-2
ّ)2وّ(ّ)3-2وّ(ّ)4-2وّ(ّ)6-2ووضـ ـ ـ ــعّكـ ـ ـ ــلّ
منهاّتحتّاآلخرّمباشرةّ.وتظهرّفـيّهـذاّالعـرضّ
المعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّفـيّمنتصـفّالجـدولّ
م ـ ــعّتخص ـ ــيصّاألعم ـ ــدةّعل ـ ــىّالجان ـ ــبّاأليس ـ ــرّ
لالسـ ـ ــتخداماتّواألعمـ ـ ــدةّعلـ ـ ــىّالجانـ ـ ــبّاأليمـ ـ ــنّ
للمواردّ.وفـيّعـرضّكامـلّمـنّهـذاّالنـوعّ،سـيكونّ
هناكّعمودّلكلّقطاعّأساسـيّأوّقطـاعّفرعـيّذوّ
أهميةّ.ولعـرضّالجـدولّبطريقـةّبسـيطةّ،الّيظهـرّ
سوىّأربعةّأعمدةّفيّالجـدولّرقـمّ(ّ.)13-2وأولّ
ه ــذهّاألعم ــدةّيع ــرضّإجم ــاليّالقطاعــاتّالخمس ــةّ
جميع ـ ــاّم ـ ــنّاالقتص ـ ــادّالكل ـ ــيّ(المؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّ
المالي ـ ـ ــةّوالمؤسس ـ ـ ــاتّالمالي ـ ـ ــةّوالحكوم ـ ـ ــةّالعام ـ ـ ــةّ
والمؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّالهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّلخدم ـ ــةّاألس ـ ــرّ
واألسـ ــر)ّ.ويلـ ــيّذلـ ــكّالعمـ ــودّالمخصـ ــصّللعـ ــالمّ
الخ ـ ــارجيّثـ ـ ــمّعمـ ـ ــودّعنوانـ ـ ــهّالسـ ـ ــلعّوالخــ ــدماتّ،
ويعــرضّالعمــودّاألخيــرّإجمــاليّالثالثــةّالســابقينّ.
وهذاّالعمودّمحدودّالمعنىّمنّالناحيةّاالقتصـاديةّ
ولكنــهّطريقــةّمهمــةّلضــمانّأنّالجــداولّمســتوفاةّ
ومنسجمةّبماّأنّاإلجماليـاتّعلـىّالجانـبّاأليسـرّ
وعلـ ــىّالجانـ ــبّاأليمـ ــنّمـ ــنّالحسـ ــاباتّينبغـ ــيّأنّ
تتســاوىّســطراّمقابــلّاآلخــر(ّ.عنــدماّتظهــرّالبنــودّ
الموازنــةّبوصــفهاّالبنــدّاألخيــرّفــيّأحــدّالحســاباتّ
والبنـ ــدّاألولّفـ ــيّالحسـ ــابّالتـ ــاليّلـ ــهّ،فـ ــإنّهـ ــذهّ
التسويةّسيئةّالتنظيمّولكنهاّالّتزالّواضحة)ّ.

ّ 122-2والبنــدّالم ـوازنّإلحــدىّالميزانيــاتّالعموميــةّهــوّ
صافيّالقيمةّ،وهوّالفـرقّبـينّاألصـولّوالخصـومّ.
ويتساوىّصافيّالقيمـةّمـعّالقيمـةّالجاريـةّلمخـزونّ
القيمــةّاالقتصــاديةّالــذيّتملكــهّإحــدىّالوحــداتّأوّ
يملكهّأحدّالقطاعات.
ّ 126-2ويب ــينّالج ــدولّرق ــمّ(ّ)14-2تت ــابعّالحس ــاباتّ
ّ
المتكاملةّبمـاّفـيّذلـكّحسـاباتّالتـراكمّوالميزانيـاتّ
ّ 123-2وتلخـصّالتغيـراتّفـيّالميزانيــةّالعموميـةّفحــوىّ
العموميةّكمـاّعرضـتّمسـبقاّفـيّالجـداولّ(ّ)8-2
حساباتّالتراكمّ،أيّأنّالقيدّبالنسبةّلكـلّأصـلّأوّ
و ّ(ّ)9-2و ّ(ّ)11-2و(ّ)11-2و ّ(ّ.)12-2
خصـ ــمّهـ ــوّمجمـ ــوعّالقيـ ــودّفـ ــيّحسـ ــاباتّالت ـ ـراكمّ
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وتعرضّاألعمدةّعلـىّالجانـبّاأليسـرّاألصـولّأوّ ّ 131-2يغطــيّحســابّبقيــةّالع ـالمّالمعــامالتّالتــيّيــتمّ
إبرامهــاّبــينّالوحــداتّالمؤسســيةّالمقيمــةّوالوحــداتّ
التغيـ ـ ـراتّف ـ ــيّاألص ـ ــولّوتع ـ ــرضّاألعم ـ ــدةّعل ـ ــىّ
المؤسس ــيةّغي ــرّالمقيم ــةّالبن ــودّالمتص ــلةّبه ــاّم ــنّ
الجانــبّاأليمــنّالخصــومّأوّالتغي ـراتّفــيّالخصــومّ
األصولّوالخصومّحيثماّاقتضىّاألمر.
وص ــافيّالقيم ــةّ ّ.ويش ــكلّك ــالّم ــنّالج ــدولينّ(-2
ّ)13و(ّ)14-2الحس ــاباتّاالقتص ــاديةّالمتكامل ــةّ.
وتســتقيّالبيانــاتّفــيّالجــدولينّمــنّالمثــالّالرقمــيّ ّ 131-2يلع ــبّبقي ــةّالع ــالمّدوراّف ــيّالهيك ــلّالمحاس ــبيّ
يش ـ ــبهّذل ـ ــكّال ـ ــدورّال ـ ــذيّيلعب ـ ــهّأح ـ ــدّالقطاع ـ ــاتّ
الذيّيستدلّبهّفيّالمطبوعّبكاملـهّ.والجـداولّلكـلّ
المؤسســيةّولــذاّيــتمّإنشــاءّحســابّبقيــةّالعــالمّمــنّ
حسابّفيّالفصـولّمـنّالسـادسّإلـىّالثالـثّعشـرّ
وجهةّنظرّبقيةّالعـالمّ.وأحـدّمـواردّبقيـةّالعـالمّهـوّ
ه ــيّنس ــخّموس ــعةّم ــنّالج ــداولّالمبين ــةّهن ــاّم ــعّ
اســتخدامّبالنســبةّلالقتصــادّككــلّوالعكــسّصــحيحّ.
أعمدةّلجميعّالقطاعاتّالمؤسسيةّومجموعةّكاملةّ
فإذاّكانّأحدّالبنـودّالموازنـةّموجبـاّفـإنّذلـكّيعنـيّ
م ــنّالمع ــامالتّوالت ــدفقاتّاألخ ــرىّلك ــلّم ــنّه ــذهّ
فائضــاّفــيّبقيــةّالعــالمّوعجــزاّفــيّاالقتصــادّالكلــيّ
الحسـ ــاباتّ.وتظهـ ــرّفـ ــيّالملحـ ــقّرقـ ــمّ(ّ)2نسـ ــخةّ
والعكسّصحيحّإنّكانّالبندّالموازنّسالباّ.
مجمعـ ــةّمـ ــنّالجـ ــداولّمـ ــعّجميـ ــعّالتفاصـ ــيلّالتـ ــيّ
ّ
ذكرتّتواّ.
ّ 132-2ويظهرّالحسابّالخارجيّللسلعّوالخدماتّعنـدّ
ّ
نف ــسّالمس ــتويّال ــذيّيظه ــرّعن ــدهّحســابّاإلنتــاجّ
ّ 127-2وتعطــيّالحســاباتّاالقتصــاديةّالمتكاملــةّصــورةّ
بالنسبةّللقطاعاتّالمؤسسـيةّ.وتمثـلّوارداتّالسـلعّ
كاملــةّعــنّحســاباتّاالقتصــادّككــلّبمــاّفــيّذلــكّ
والخــدماتّ(ّ)499م ــورداّبالنس ــبةّللع ــالمّالخ ــارجيّ
الميزانيـ ـ ــاتّالعموم يـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّنحـ ـ ــوّيتـ ـ ــيحّإظهـ ـ ــارّ
وتمثـ ـ ــلّالصـ ـ ــادراتّ(ّ)541اسـ ـ ــتخداماّ.والرصـ ـ ــيدّ
العالقـ ـ ـ ــاتّاالقتصـ ـ ـ ــاديةّاألساسـ ـ ـ ــيةّواإلجماليـ ـ ـ ــاتّ
الخارجيّللسلعّوالخدماتّهـوّ(ّ.)41-ومـعّوجـودّ
الرئيسـ ــية ّ.ويب ـ ــينّه ـ ــذاّالجـ ــدولّف ـ ــيّنف ـ ــسّالوق ـ ــتّ
عالمــةّ ازئــدّ،يمثــلّفائضــاّفــيّبقيــةّالعــالمّ(وعجــزاّ
الهيك ــلّالمحاس ــبيّالع ــامّلنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ
لدىّاألمة)ّوالعكسّصحيحّ.ويضافّإلـىّذلـكّأوّ
ويعــرضّمجموعــةّمــنّالبيانــاتّبالنســبةّللقطاعــاتّ
يطـ ــرحّمنـ ــهّمختلـ ــفّأن ـ ـواعّالض ـ ـرائبّوتعويضـ ــاتّ
المؤسسيةّواالقتصادّبأكملهّوبقيةّالعالمّ.
الموظفينّوالتحويالتّالجاريةّاألخـرىّواجبـةّالـدفعّ
ّ
إلــىّواالســتالمّمــنّبقيــةّالعــالمّ.والرصــيدّالخــارجيّ
ّ 128-2وع ــرضّالحس ــاباتّالمتكامل ــةّبه ــذاّالنس ــقّه ــوّ
الجــاريّهــوّ(ّ)32-والــذيّيوضــحّعجــزاّفــيّبقي ـةّ
واحــدّمــنّعــدةّطــرقّللحصــولّعلــىّمنظــورّشــاملّ
العــالمّوفائضــاّبالنســبةّلالقتصــادّالكلــيّ.وانّكــانّ
عنّالحساباتّ.وهناكّطريقّأخـرّلـذلكّمـنّخـاللّ
لدي ــهّعالم ــةّ ازئ ــدّفس ــيكونّفائض ــاّف ــيّبقي ــةّالع ــالمّ
ش ــكلّإيض ــاحيّمث ــلّالش ــكلّ(ّ)1-2ال ــذيّيعط ــيّ
كذلكّ(وعجزاّبالنسبةّلالقتصادّالكلي)ّّ.
نفسّالمعلوماتّفيّنسقّتخطيطيّ.
ّ
ّ
حساب السلع والخدمات
ّ 129-2وتقــدمّالحســاباتّاالقتصــاديةّالمتكاملــةّمنظــوراّ
ش ــامالّع ــنّاالقتص ــادّكك ــلّ.وكم ــاّأس ــلفناّ،يح ــويّ
العــرضّالمتكامــلّتفاصــيلّأكثــرّكثيــراّممــاّتحويــهّ ّ 133-2وكم ــاّالحظنـ ــاّآنفـ ــاّ،يش ــملّالعـ ــرضّالمتكامـ ــلّ
للحسـ ــابّعمـ ــوداّعلـ ــىّكـ ــلّجانـ ــبّمعنـ ــونّبعبـ ــارةّ
الج ـ ــداولّفعلي ـ ــاّوق ـ ــدّيس ـ ــتخدمّإلعط ـ ــاءّرأيّأكث ـ ــرّ
الســلعّوالخــدماتّ.وتعكــسّالقيــودّفــيّهــذهّاألعمــدةّ
تفصـ ــيالّإنّكان ـ ــتّهن ـ ــاكّرغب ـ ــةّف ـ ــيّذل ـ ــكّ.وم ـ ــنّ
مختل ـ ــفّالمع ـ ــامالتّف ـ ــيّالس ـ ــلعّوالخـ ــدماتّالتـ ــيّ
الممك ـ ــنّإدراجّأعم ـ ــدةّللقطاع ـ ــاتّالفرعي ـ ــةّ.وم ـ ــنّ
تظهرّفيّحساباتّالقطاعاتّالمؤسسـيةّ.وتـنعكسّ
الممكـ ــنّتقسـ ــيمّعمـ ــودّبقيـ ــةّالعـ ــالمّوفقـ ــاّلمختلـ ــفّ
اس ـ ـ ــتخداماتّالس ـ ـ ــلعّوالخ ـ ـ ــدماتّف ـ ـ ــيّالقطاع ـ ـ ــاتّ
المنـ ـ ــاطقّالجغرافيـ ـ ــةّ.وربمـ ـ ــاّيبـ ـ ــينّعمـ ـ ــودّالسـ ـ ــلعّ
المؤسس ـ ــيةّعل ـ ــىّالعم ـ ــودّاأليم ـ ــنّبالنس ـ ــبةّللس ـ ــلعّ
والخدماتّالسلعّوالخدماتّالسوقيةّبشكلّمنفصـلّ.
والخـ ــدماتّوتـ ــنعكسّم ـ ـواردّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّفـ ــيّ
وقدّيستخدمّتصنيفّالمعـامالتّفـيّالصـفوفّعنـدّ
حســاباتّالقطاعــاتّالمؤسســيةّفــيّالعمــودّاأليســرّ
مســتوياتّأكثــرّتفصــيالّومــاّإلــىّذلــكّ.ولكــنّمــنّ
بالنس ـ ــبةّللس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّ.وف ـ ــيّجان ـ ــبّالمـ ـ ـواردّ
شأنّإدراجّتفاصـيلّأكثـرّمباشـرةّفـيّهـذاّالمخطـطّ
بالجدولّ،تمثلّاألرقامّالتيّتظهرّفيّعمـودّالسـلعّ
فــيّنفــسّالوقــتّأنّيــنجمّعنــهّجــدولّبــالغّالتعقيــدّ
والخـ ــدماتّنظ ـ ـراءّاالسـ ــتخداماتّالتـ ــيّقامـ ــتّبهـ ــاّ
يصــعبّالــتحكمّفيــهّ.ولــذلكّالســببّ،تســتخدمّأطــراّ
مختلفّالقطاعاتّوبقيةّالعـالمّ:الصـادراتّ(ّ)541
أخــرىّلتصــميمّكــلّمــنّالتحليــلّالتفصــيليّلإلنتــاجّ
واالس ـ ـ ـ ـ ــتهالكّالوس ـ ـ ـ ـ ــيطّ(ّ)1.883واالس ـ ـ ـ ـ ــتهالكّ
ومعـ ــامالتّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّومعـ ــامالتّاألدواتّ
النهـ ـ ــائيّ(ّ)1.399واجمـ ـ ــاليّتكـ ـ ــوينّرأسّالمـ ـ ــالّ
المالي ـ ـ ــةّوالميزاني ـ ـ ــاتّالعمومي ـ ـ ــةّالتفص ـ ـ ــيليةّ.وق ـ ـ ــدّ
الثابـ ــتّ(ّ)376والتغي ـ ـراتّفـ ــيّالمخزونـ ــاتّ(ّ)28
عرض ــتّه ــذهّاألط ــرّف ــيّالقس ــمّالت ــاليّوت ــمّأيض ــاّ
وعملي ـ ـ ــاتّاالس ـ ـ ــتحواذّمطروح ـ ـ ــاّمنه ـ ـ ــاّعملي ـ ـ ــاتّ
شـ ــرحّالـ ــروابطّبينهـ ــاّوبـ ــينّالحسـ ــاباتّاالقتصـ ــاديةّ
التصـ ــرفّفـ ــيّالبنـ ــودّالقيمـ ــةّ(ّ.)11وفـ ــيّجانـ ــبّ
المتكاملةّ.
االستخداماتّمنّالجـدولّ،تمثـلّاألرقـامّفـيّعمـودّ
ّ
السـ ـ ــلعّوالخـ ـ ــدماتّنظ ـ ـ ـراءّالم ـ ـ ـواردّمـ ـ ــنّمختلـ ـ ــفّ
حسابات بقية العالم
القطاع ـ ـ ـ ـ ــاتّوبقي ـ ـ ـ ـ ــةّالع ـ ـ ـ ـ ــالمّ:الـ ـ ـ ـ ـ ـوارداتّ(ّ)499
والمخرجاتّ(ّ.)3614وقدّأدرجتّكـذلكّالضـرائبّ
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والخ ــدماتّ.وه ــيّعنص ــرّم ــنّقيم ــةّتوري ــدّالس ــلعّ
والخدماتّالتيّالّنظيرّلهاّفيّقيمةّمخرجـاتّأيّ
منّالقطاعاتّالمؤسسيةّ.

ّ

علــىّالمنتجــاتّ(مطروحــاّمنهــاّالــدعم)ّفــيّجانــبّ
الم ـواردّمــنّالحســاباتّ.وتتفــاوتّتغطيــةّهــذاّالبنــدّ
وفق ـ ــاّلطريق ـ ــةّتقي ـ ــيمّالمخرج ـ ــاتّ(برج ـ ــاءّمراجع ـ ــةّ
النق ـاشّحــولّالتقيــيمّفــيّالقســمّ"ج")ّ.وذلــكّالجــزءّ
مـنّالضـرائبّعلــىّالمنتجـاتّ،مطروحــاّمنـهّالــدعمّ ّ 134-2ولحســابّالســلعّوالخــدماتّأهميــةّخاصــةّحيــثّ
يش ــكلّأس ــاسّمعظـ ــمّالتعريف ــاتّالمتع ــارفّعليهـــاّ
(ربماّاإلجمالي)ّ،والـذيّلـمّتشـملهّقيمـةّالمخرجـاتّ
إلجمــاليّالنــاتجّالمحلــيّ.ويبــينّالجــدولّرقــمّ(-2
الّينشــأّفــيّأيّقطــاعّأوّمجــالّبعينــه؛ّفهــوّمــوردّ
ّ)15الحســابّبــنفسّالنســقّكمــاّظهــرّمســبقاّفــيّ
مــنّم ـواردّاالقتصــادّالكلــيّ.وفــيّاألمثلــةّالرقميــةّ،
الجــداولّال ـواردةّفــيّالفصــلّ(وانّكــانّيشــملّقيمــاّ
تظهـ ـ ــرّالض ـ ـ ـرائبّ،مطروحـ ـ ــاّمنهـ ـ ــاّالـ ـ ــدعمّعلـ ـ ــىّ
رقمية).
المنتجـ ـ ـ ــاتّ( ّ)133مباش ـ ـ ـ ـرةّفـ ـ ـ ــيّعمـ ـ ـ ــودّالسـ ـ ـ ــلعّ
الجدول رقم  :18-8الميزانية العمومية االفتتاحية والتغيرات في األصول والخصوم
والميزانية العمومية الختامية

البنود والتغيرات في األصول

ّ

ّ

الميزانية العمومية االفتتاحية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

ّ

الميزانية العمومية االفتتاحية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

ّ

صافي القيمة

ّ إجمالي المعامالت والتدفقات األخرى
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ
التغيراتّفيّصافيّالقيمةّ،اإلجماليّ

إجمالي المعامالت والتدفقات األخرى
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

ّ

ّ

ّ

البنود والتغيرات في الخصوم

االدخارّوتحويالتّرأسّالمالّّ

التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ
مكاسبّوخسائرّاإلقتناءّّاإلسميةّّ
ّ الميزانية العمومية الختامية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ
صافيّالقيمةّ

الميزانية العمومية الختامية
األصولّغيرّالماليةّ
األصولّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ
األصول/الخصومّالماليةّ

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

ّ

االستخدامات

االقتصادّالكليّ

بقيةّالعالمّ

السلعّوالخدماتّ

اإلجماليّ

ّ238
ّ53
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ238
ّ53
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ6
ّ0

ّ6
ّ

حساب اإلنتاج
المخرجاتّ
المخرجاتّالسوقيةّ
المخرجاتّلالستهالكّالنهائيّالخاصّ
المخرجاتّغيرّالسوقيةّ
االستهالكّالوسيطّ
الضرائبّعلىّالسلعّ
اإلعاناتّعلىّالمنتجاتّ(ّ)-
القيمةّالمضافةّ،إإجمالي/إجماليّالناتجّالمحليّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ

القيمةّالمضافةّصافي/صافيّالناتجّالمحليّ
الرصيدّالخارجيّللسلعّوالخدماتّ
حساب توليد الدخل

القيمةّالمضافةّباإلجمالي/إجماليّالناتجّالمحليّ
القيمةّالمضافةّصافي/صافيّالناتجّالمحليّ
تعويضاتّالمستخدمينّ
الضرائبّعلىّاإلنتاجّوالوارداتّ
الضرائبّعلىّاإلنتاجّ
الضرائبّاألخرىّعلىّاإلنتاجّ
اإلعاناتّ
اإلعاناتّعلىّالمنتجاتّ
اإلعاناتّاألخرىّعلىّاإلنتاجّ
فائضّالتشغيلّ،إجماليّ
الدخلّالمختلطّ،إجماليّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّعلىّإجماليّفائضّ
التشغيلّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّعلىّإجماليّالدخلّ
المختلطّّ

فائضّالتشغيلّ،صافيّ
الدخلّالمختلطّ،صافيّ

حساب تخصيص الدخل األولي
فائضّالتشغيلّ،إإجماليّ
الدخلّالمختلطّ،إإجماليّ

فائضّالتشغيلّ،صافيّ
الدخلّالمختلطّ،صافيّ

تعويضاتّالمستخدمينّ
الضرائبّعلىّاإلنتاجّوالوارداتّ
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االقتصادّالكليّ

ّ8

ّ

ّ

ّ

ّ1883
ّ
ّ
ّ1854
ّ222
ّ1632
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ1150
ّ235
ّ141
ّ94
ّ-44
ّ-8
ّ-36
ّ452
ّ61
ّ214

صادراتّالسلعّوالخدماتّ
صادراتّالسلعّّ
صادراتّالخدماتّ

بقيةّالعالمّ

ّ3604
ّ3077
ّ147
ّ380
ّ
ّ141
ّ-8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ3604
ّ3077
ّ147
ّ380
ّ1883
ّ141
ّ-8
ّ1854
ّ222
ّ1632
ّ-41
ّ
ّ
ّ
ّ1150
ّ235
ّ141
ّ94
ّ-44
ّ-8
ّ-36
ّ452
ّ61
ّ

وارداتّالسلعّوالخدماتّ
وارداتّالسلعّ
وارداتّالخدماتّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

السلعّوالخدماتّ

ّ540
ّ462
ّ78
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ-41
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

المعامالت والبنود الموازنة

ّ499
ّ392
ّ107
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1883
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ3604
ّ3077
ّ147
ّ380
ّ1883
ّ141
ّ-8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ1854
ّ1632
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ3604
ّ3077
ّ147
ّ380
ّ
ّ141
ّ-8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ1854
ّ1632
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ452
ّ61
ّ238
ّ53

ّ1154
ّ235

ّ2
ّ

ّ
ّ
ّ

اإلجماليّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ499
ّ392
ّ107
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ499
ّ392
ّ107
ّ540
ّ462
ّ78
ّ

الموارد

ّ540
ّ462
ّ78
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ499
ّ392
ّ107
ّ540
ّ462
ّ78
ّ

ّ452
ّ61
ّ238
ّ53

ّ1156
ّ235

نظام الحسابات القومية

ّ
ّ44
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ0
ّ435

ّ
ّ391

ّ1864

ّ1642
ّ
ّ
ّ
ّ1212
ّ212
ّ333
ّ384

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1642
ّ
ّ
ّ
ّ1229
ّ213
ّ333
ّ384

ّ283
ّ1826
ّ1604
ّ
ّ
ّ
ّ1399
ّ11
ّ427
ّ205
ّ

ّ16
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ0
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ299
ّ1826
ّ1604
ّ
ّ
ّ
ّ1399
ّ11
ّ427
ّ205
ّ-13

ّ1864

ّ
ّ

ّ17
ّ1
ّ0
ّ0

ّ-13

ّ-44
ّ397
ّ

اإلعاناتّ
دخلّالملكيةّ

رصيدّالدخلّاألوليّ،باإلجمالي/الدخلّالقوميّ
باإلجماليّ
رصيدّالدخلّاألوليّ،بالصافيّ/الدخلّالقوميّبالصافيّ ّ
ّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل
رصيدّالدخلّاألوليّ،إإجمالي/الدخلّالقوميّإإجماليّ ّ1864
ّ1642
رصيدّالدخلّاألوليّ،صافيّ/الدخلّالقوميّصافيّ
ّ1174
التحويالتّالجاريةّ
ّ213
الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروةّّ...إلخّ
ّ333
صافيّاالشتراكاتّاالجتماعيةّ
ّ384
المزاياّاالجتماعيةّبخالفّالتحويالتّاالجتماعيةّ
العينيةّ
ّ244
التحويالتّالجاريةّاألخرىّ
ّ
الدخلّالمتاحّالتصرفّبهّ،إإجماليّ

الدخلّالمتاحّالتصرفّبهّ،صافيّ

حساب استخدام الدخل المتاح التصرف به
الدخلّالمتاحّالتصرفّبهّ،إإجماليّ

الدخلّالمتاحّالتصرفّبهّ،صافيّ

اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّ
التعديلّللتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّ
االدخارّ،إإجماليّ
االدخارّ،صافيّ
الرصيدّالخارجيّالجاريّ
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ّ
ّ

ّ1826
ّ1604
ّ
ّ11
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ38
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ-44
ّ435
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ55
ّ0
ّ0
ّ0
ّ55
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ0
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1399
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1864
ّ1642
ّ1229
ّ213
ّ333
ّ384
ّ299
ّ
ّ
ّ

ّ1826
ّ1604
ّ1399
ّ11
ّ
ّ
ّ

نظام الحسابات القومية

الجدول رقم  :14-8العرض المتكامل للسلسلة الكاملة من حسابات التراكم والميزانيات العموميةّ

ّ

ّ

التغيرات في األصول

االقتصادّالكليّ

بقيةّالعالمّ

السلعّوالخدماتّ

اإلجماليّ

ّ10
ّ
ّ

ّ-10
ّ
ّ
ّ47
ّ1
ّ11
ّ9
ّ4
ّ12
ّ0
ّ0
ّ10
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ0
ّ
ّ

ّ280
ّ84
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ7
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ280
ّ91
ّ

ّ
ّ198

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ198

ّ436
ّ-1
ّ89
ّ86
ّ78
ّ107
ّ48
ّ14
ّ15
ّ
ّ13
ّ-7
ّ17
ّ3
ّ
ّ
ّ

ّ483
ّ0
ّ100
ّ95
ّ82
ّ119
ّ48
ّ14
ّ25
ّ
ّ13
ّ-7
ّ17
ّ3
ّ

التغيراتّفيّالمخزوناتّّ
ااستحواذّالنفائسّمخصوماّمنهاّالتخلصّمنهاّ

ااستحواذّاألصولّغيرّالمنتَجةّمخصوماّّمنهاّالتخلصّ
منهاّ
تحويالتّرأسّالمالّ،برسمّالقبضّ
تحويالتّرأسّالمالّ،برسمّالدفعّ

التغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّلالدخارّوتحويالتّرأسّ
المالّ
صافيّاإلقراضّ(/)+صافيّاالقتراضّ(ّ)-

الحساب المالي
صافيّاإلقراضّ(/)+صافيّاالقتراضّ(ّ)-
صافيّاالستحواذّعلىّالخصومّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصّ
العمالتّوالودائعّ
األوراقّالماليةّالمدينةّ
القروضّ
أسهمّحقوقّالملكيةّوصناديقّاالستثمارّ
نظمّالتأميناتّوالمعاشاتّوالضماناتّالقياسيةّ
المشتقاتّالماليةّوخياراتّالموظفينّلتملكّاألسهمّ
حساباتّأخرىّبرسمّالقبض/برسمّالدفعّ
التغيرات األخرى في حساب حجم األصول
إجماليّالتغيراتّاألخرىّفيّالحجمّ
األصولّغيرّالماليةّالمنتَجةّ
األصولّغيرّالماليةّالغيرّالمنتَجةّ
األصولّالماليةّ

التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّ
األصولّ

حساب إعادة التقييم
مكاسب وخسائر اإلقتناء اإلسمية
األصولّغيرّالماليةّّ
األصولّ/الخصومّالماليةّ

التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّ
اإلسميةّ

مكاسب وخسائر اإلقتناء المحايدة
األصولّغيرّالماليةّّ
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االقتصادّالكليّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

إجماليّتكوينّرأسّالمالّحسبّنوعّاألصلّ

بقيةّالعالمّ

ّ-222
ّ
ّ28
ّ10
ّ0

ّ414
ّ192
ّ376

ّ414
ّ192
ّ376

حساب رأس المال
االدخارّ،صافيّ
الميزانّالخارجيّالجاريّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّّ
صافيّتكوينّرأسّالمالّّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ

ّ
ّ

ّ
ّ205
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ-13
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ202

ّ-10

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ10
ّ426
ّ
ّ102
ّ74
ّ47
ّ105
ّ48
ّ11
ّ39
ّ
ّ3
ّ
ّ
ّ3
ّ10

ّ-10
ّ57
ّ
ّ-2
ّ21
ّ35
ّ14
ّ0
ّ3
ّ-14
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

السلعّوالخدماتّ

ّ-222
ّ
ّ28
ّ10
ّ0

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

المعامالت والبنود الموازنة

ّ
ّ
ّ

ّ414
ّ192
ّ376

اإلجماليّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

التغيرات في الخصوم وصافي القيمة

ّ
ّ205
ّ-13
ّ414
ّ192
ّ376

ّ-222
ّ
ّ28
ّ10
ّ0

ّ-222
ّ
ّ28
ّ10
ّ0

ّ
ّ
ّ

ّ66
ّ-66
ّ192

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ0
ّ483
ّ
ّ100
ّ95
ّ82
ّ119
ّ48
ّ14
ّ25
ّ
ّ3
ّ
ّ
ّ3
ّ

ّ288

ّ15
ّ-8

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ280

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ76

ّ
ّ
ّ

ّ91

نظام الحسابات القومية

ّ136
ّ

ّ12
ّ

ّ
ّ

ّ148
ّ

ّ
ّ82

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ82

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ-52
ّ

ّ-5
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ4621
ّ8231
ّ
ّ
ّ482
ّ523
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ5103
ّ8754
ّ

ّ

ّ805
ّ
ّ
ّ
ّ54
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ859
ّ

ّ-57
ّ

ّ4621
ّ9036
ّ
ّ
ّ482
ّ577
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ5103
ّ9613
ّ

األصولّ/الخصومّالماليةّ
التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةلمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّ
المحايدةّّ
مكاسب وخسائر اإلقتناء الحقيقية
األصولّغيرّالماليةّّ
األصولّ/الخصومّالماليةّ

التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّ
الحقيقيةّّ
المخزوناتّوالتغيرّفيّاألصولّ

الميزانية العمومية االفتتاحية
األصولّغيرّالماليةّّ
األصولّ/الخصومّالماليةّ

صافيّالقيمةّ

إجمالي التغيرات في األصول والخصوم
األصولّغيرّالماليةّّ
األصولّ/الخصومّالماليةّ

التغيراتّفيّصافيّالقيمةّ،باإلجماليّ
االدخارّوتحويالتّرأسّالمالّ
التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ
مكاسبّوخسائرّاإلقتناءّاإلسميةّّ
مكاسبّوخسائرّاإلقتناءّالمحايدةّّ
مكاسبّوخسائرّاإلقتناءّالحقيقيةّّ

الميزانية العمومية االفتتاحية
األصولّغيرّالماليةّّ
األصولّ/الخصومّالماليةّ

صافيّالقيمةّ
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ّ126
ّ208

ّ22
ّ-10

ّ
ّ

ّ148
ّ214

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ-50
ّ80

ّ-7
ّ2

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ7762
ّ5090
ّ
ّ
ّ505
ّ500
ّ202
ّ10
ّ288
ّ208
ّ80
ّ
ّ
ّ8267
ّ5590

ّ1274
ّ-469
ّ
ّ
ّ72
ّ-18
ّ-10
ّ
ّ-8
ّ-10
ّ2
ّ
ّ
ّ1346
ّ-487

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ-57
ّ66
ّ
ّ
ّ

ّ9036
ّ4621
ّ
ّ
ّ577
ّ482
ّ192
ّ10
ّ280
ّ198
ّ82
ّ
ّ
ّ9613
ّ5103

نظام الحسابات القومية

ّ
ّّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الشكل  :1-8رسم تخطيطي للحسابات المتكاملة لالقتصاد الكلي
السلعّ
والخدمات

المخرجات
4063
االستهالك الوسيط

اإلنتاج

االستهالك النهائي

االفتتاحي

3584

القيمة المضافة
الضرائب ناقص دعم المنتجات

المركز المالي الخارجي

540

344
3411

توزيع واستخدام الدخل

الصادرات

540

الواردات

499

الدخل األولي

36
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اإلجماليات
ّ 135-2إنّاإلجماليـ ــاتّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،
كالقيم ــةّالمض ــافةّوال ــدخلّواالس ــتهالكّواالدخ ــارّ،
هــيّقــيمّمركبــةّتعمــلّعلــىّقيــاسّجانــبّواحــدّمــنّ
نش ـ ــاطّاالقتص ـ ــادّبكامل ـ ــهّ.وه ـ ــيّمؤشـ ـ ـراتّم ـ ــوجزةّ
ومقــاديرّأساســيةّألغ ـراضّتحليــلّاالقتصــادّالكلــيّ
والمقارنـ ــاتّعلـ ــىّمـ ــدارّالزمـ ــانّوالمكـ ــانّ.ويهـ ــدفّ
نظـامّالحســاباتّالقوميــةّإلـىّتــوفيرّصــورةّتفصــيليةّ
مبســطةّولكنهــاّمكتملــةّلالقتصــادياتّالمعقــدةّ،ولــذاّ
فــإنّاحتســابّاإلجماليــاتّلــيسّهــوّالهــدفّالوحيــدّ
والّالرئيس ـ ـ ــيّللمحاس ـ ـ ــبةّالوطني ـ ـ ــةّ،إالّأنّاألرق ـ ـ ــامّ
الموجزةّبالغةّاألهميةّ.
 ّ 136-2وق ـ ــدّي ـ ــتمّالحص ـ ــولّعل ـ ــىّبع ـ ــضّاإلجمالي ـ ــاتّ
مباشـ ـرةّم ــنّإجمالي ــاتّمع ــامالتّمعين ــةّف ــيّنظ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ.ومـ ــنّأمثلـ ــةّذلـ ــكّاالسـ ــتهالكّ
النهـ ـ ـ ــائيّواجمـ ـ ـ ــاليّتكـ ـ ـ ــوينّرأسّالمـ ـ ـ ــالّالثابـ ـ ـ ــتّ
والمسـ ـ ــاهماتّاالجتماعيـ ـ ــةّ.وقـ ـ ــدّتنـ ـ ــتجّإجماليـ ـ ــاتّ
أخرىّعنّإجمالّالبن ّودّالموازنةّبالنسـبةّللقطاعـاتّ
المؤسسيةّ.ومنّأمثلةّذلكّالقيمـةّالمضـافةّورصـيدّ
الــدخولّاألوليــةّوالــدخلّالقابــلّللصــرفّواالدخــارّ.
وقــدّتحتــاجّإلــىّمزيــدّمــنّالتوضــيحّ.ولكــنّبعضــهاّ
يس ــتخدمّبش ــكلّش ــائعّج ــداّبدرج ــةّتجعله ــاّتس ــتحقّ
مزيداّمنّالشرحّفيّهذهّالمرحلةّالمبكرةّ.
ّ
ـورّشــامالّعــنّ
ّ 137-2وقــدّعــرضّالشــكلّ(ّ)2-2منظـ ا
اإلجمالياتّفيّنظامّالحسـاباتّالقوميـةّوالحسـاباتّ
التيّتظهرّفيها.
ّ

إجمالي الناتج المحلي ()GDP

ّ 141-2وف ــيّالواق ــعّالعمل ــيّ،يج ــبّأنّيس ــتثنيّمفه ــومّ
القيمــةّالمضــافةّبــدلّاســتهالكّرأسّالمــالّالثابــتّ.
وعل ــىّذل ــكّفل ــيسّذل ــكّاألخي ــرّعب ــارةّع ــنّقيم ــةّ
حديث ــةّالنش ــأةّولكن ــهّانخف ــاضّف ــيّقيم ــةّاألص ــولّ
الثابتــةّالتــيّنشــأتّمســبقاّعنــدماّتــمّاســتنفادهاّفــيّ
عمليــةّاإلنتــاجّ.ولــذاّفالقيمــةّالمضــافةّمــنّالناحيــةّ
النظريةّهيّمفهـومّيتصـلّبالصـافيّ.وينطبـقّذلـكّ
االســتنتاجّعلــىّالنــاتجّالمحلــيّكــذلكّمــنّالناحيــةّ
النظري ـ ــةّحي ـ ــثّينبغ ـ ــيّأنّيك ـ ــونّالن ـ ــاتجّالمحل ـ ــيّ
مفهوماّيتصلّبالصافيّ.ويتمّالتوصـلّإلـىّصـافيّ
النـاتجّالمحلــيّ(ّ)NDPعــنّطريـقّطــرحّاســتهالكّ
رأسّالمالّالثابتّمنّإجماليّالناتجّالمحلي.
 ّ 142-2ولك ـ ـ ــنّالمق ـ ـ ــاييسّاإلجمالي ـ ـ ــةّللمن ـ ـ ــتجّوال ـ ـ ــدخلّ
تستخدمّبصورةّشائعةّلعـدةّأسـابّ.والّيفـيّعمومـاّ
إه ـ ـ ــالكّاألص ـ ـ ــولّالثابت ـ ـ ــةّوفق ـ ـ ــاّالحتس ـ ـ ــابهّف ـ ـ ــيّ
المحاس ـ ــبةّالتجاريـ ـ ــةّبمتطلب ـ ــاتّنظـ ـ ــامّالحســ ــاباتّ
القومي ـ ــةّ.ويتطلـ ـ ــبّاحتس ـ ــابّاسـ ـ ــتهالكّاألصــ ــولّ
الثابتـةّمــنّاإلحصــائيينّتقـديرّّالقيمــةّالجاريــةّلبنــدّ
األصـ ــولّالثابتـ ــةّوعمـ ــرّمختلـ ــفّأن ـ ـواعّاألصـ ــولّ
وأنم ــاطّاإله ــالكّّ...إل ــخّ.والّتق ــومّجمي ــعّالبل ــدانّ
بــإجراءّبمثــلّهــذهّالحســاباتّ،وعنــدماّتقــومّبــذلكّ،
فربم ــاّتوج ــدّاختالف ــاتّف ــيّالمنهجي ــةّ(حي ــثّتق ــومّ
بعض ــهاّباس ــتخدامّالبيان ــاتّالتجاري ــةّحت ــىّعن ــدماّ
تكونّهذهّالبياناتّغيرّكافيـة)ّ.وعليـهّفـإنّاألرقـامّ
اإلجماليةّتكونّمتاحةّفيّالغالـبّأوّمتاحـةّبشـكلّ
مســبقّوتعتبــرّبوجــهّعــامّأكثــرّقابليــةّللمقارنــةّبــينّ
البلدانّ.ولذلكّفـإنّإجمـاليّالنـاتجّالمحلـيّيسـتخدمّ
بشــكلّموســعّحتــىّوانّكــانّ،مــنّحيــثّالمفهــومّ،
أقــلّشــأناّ،مــنّالناحيــةّاالقتصــاديةّ،لصــافيّالنــاتجّ
المحلـيّ.ولكـنّيجــبّكـذلكّاحتســابّصـافيّالنــاتجّ
المحلــيّباســتخدامّتقــديراتّمحســنةّالســتهالكّرأسّ
لمالّالثابتّعندّالضرورةّبغرضّتـوفيرّأداةّمهمـةّ
لمختلفّأنواعّالتحليلّ.
ّ
إجمالي الدخل القومي ()GNI

ّ
ّ 138-2وينشأّإجماليّالناتجّالمحلـيّبشـكلّأساسـيّمـنّ
مفهــومّالقيمــةّالمضــافةّ.واجمــاليّالقيمــةّالمضــافةّ
هـ ــوّالفـ ــرقّبـ ــينّالمخرجـ ــاتّواالسـ ــتهالكّالنهـ ــائيّ.
واجمـاليّالنــاتجّالمحلــيّهــوّمجمــوعّإجمــاليّالقيمــةّ
المضــافةّلجميــعّالوحــداتّالمنتجــةّالمقيمــةّمضــافاّ ّ 143-2إنّال ـ ــدخولّاألولي ـ ــةّالت ـ ــيّي ـ ــتمّتحص ـ ــيلهاّم ـ ــنّ
إليه ــاّذل ــكّالج ــزءّم ــنّالضـ ـرائبّ(وربم ــاّالضـ ـرائبّ
خــاللّالنشــاطّاإلنتــاجيّللوحــداتّالمنتجــةّالمقيمــةّ
بأكملهــا)ّ،مطروحــاّمنــهّاإلعانــاتّعلــىّالمنتجــاتّ،
ي ـ ــتمّتوزيعه ـ ــاّعل ـ ــىّالوح ـ ــداتّالمؤسس ـ ــيةّالمقيم ـ ــةّ
الذيّالّيدرجّفيّتقييمّالمخرجاتّ.
األخـرىّ،ولكــنّجــزءاّمنهــاّقــدّيــذهبّلوحــداتّغيــرّ
ّ
مقيم ــةّ.وعل ــىّنف ــسّالمنـ ـوالّ،ف ــإنّبع ــضّال ــدخولّ
ـيّ
ـ
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ـ
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ـ
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ـوّأنّإج
ـ
ه
ـكّ
ـ
ل
ـبّذ
ـ
ق
ـاّيع
ـ
م
و
ّ
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2
الت ــيّي ــتمّتحص ــيلهاّم ــنّبقي ــةّالع ــالمّق ــدّتنش ــأّم ــنّ
يس ـ ـ ــاويّمجم ـ ـ ــوعّاالس ـ ـ ــتخداماتّالنهائي ـ ـ ــةّللس ـ ـ ــلعّ
وح ــداتّمقيم ــةّ.وي ــؤديّذل ــكّإل ــىّتعري ــفّوقي ــاسّ
والخـ ــدماتّ(جميـ ــعّاالسـ ــتخداماتّعـ ــداّاالسـ ــتهالكّ
إجم ــاليّال ــدخلّالق ــوميّ.ويتس ــاوىّإجم ــاليّال ــدخلّ
الوس ــيط)ّال ــذيّيق ــاسّبأس ــعارّالمش ــترينّمطروح ــاّ
الق ــوميّم ــعّإجم ــاليّالن ــاتجّالمحل ــيّمطروح ــاّمن ــهّ
منهّقيمةّوارداتّالسلعّوالخدماتّ.
الدخولّواجبةّالسدادّللوحداتّغيرّالمقيمـةّإضـافةّ
ّ
إل ــىّالم ــدينينّم ــنّالوح ــداتّغي ــرّالمقيم ــةّ،أيّأنّ
ـعّ
م
ـذلكّ
ك
ـيّ
ل
ـاتجّالمح
ن
اّ،يتساوىّإجماليّال
أخير
و
141
2
إجم ـ ــاليّال ـ ــدخلّالق ـ ــوميّيس ـ ــاويّإجم ـ ــاليّالن ـ ــاتجّ
مجموعّالدخولّاألوليةّالتيّيتمّتوزيعهاّعنّطريـقّ
المحل ــيّمطروح ــاّمن ــهّالضـ ـرائبّّعل ــىّالمنتج ــاتّ
الوحداتّالمنتجةّالمقيمةّ.
وال ـ ـ ـوارداتّ(مطروحـ ـ ــاّمنهـ ـ ــاّالـ ـ ــدعم)ّوتعويضـ ـ ــاتّ
ّ
المـ ــوظفينّوالـ ــدخلّمـ ــنّالممتلكـ ــاتّواجـ ــبّالسـ ــدادّ
اإلجمالي
و
الصافي
مقاييس
للعالمّالخارجيّمضـافاّإليـهّالبنـودّالمنـاظرةّالمدينـةّ
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مــنّبقيــةّالعــالمّ.ولــذاّفــإنّإجمــاليّالــدخلّالقــوميّ
هــوّمجمــوعّإجمــاليّالــدخولّاألوليــةّالمدينــةّطــرفّ
الوح ــداتّالمؤسس ــيةّأوّالقطاع ــاتّالمقيم ــةّ.وعل ــىّ
ّ
العكــسّمــنّإجمــاليّالنــاتجّالمحلــيّ،لــيسّإجمــاليّ
ال ــدخلّالق ــوميّمفهوم ــاّللقيم ــةّالمض ــافةّوانم ــاّه ــوّ
مفهومّللدخلّ.
ّ
االستخدامات

ّ 144-2وعــنّطريــقّطــرحّاســتهالكّرأسّالمــالّالثابــتّ
م ــنّإجم ــاليّال ــدخلّالق ــوميّ،ي ــتمّالحص ــولّعل ــىّ
صــافيّالــدخلّالقــوميّ.والمالحظــاتّالـواردةّأعــالهّ
حـولّالعالقـةّمـنّحيـثّالفكـرةّلمفهـومّالصـافيّفــيّ
حال ـ ــةّاإلنت ـ ــاجّتنطب ـ ــقّعل ـ ــىّال ـ ــدخلّالق ـ ــوميّب ـ ــلّ
وبشكلّأكثرّقوةّ.

الجدول رقم  :8-15حساب السلع والخدمات
ّ

ّ
االستهالكّالوسيطّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ
التغيراتّفيّالمخزوناتّ

احتيازّالنفائسّمخصوماّمنهاّالتخلصّمنهاّ
صادراتّالسلعّوالخدماتّ

ّ
ّ

ّ

إجمالي اإلستخدامات

الدخل القومي المتاح التصرف به

ّ

ّ 145-2ومــنّالممكــنّأنّتســتخدمّجزئيــاّالــدخولّاألوليــةّ
التــيّتســتقبلهاّالوحــداتّالمؤسســيةّالمقيمــةّإلج ـراءّ
تح ـ ـ ــويالتّللوح ـ ـ ــداتّغي ـ ـ ــرّالمقيم ـ ـ ــةّوق ـ ـ ــدّتتس ـ ـ ــلمّ
الوحــداتّالمقيمــةّالتح ــويالتّالناشــئةّعــنّال ــدخولّ
األولي ــةّف ــيّبقي ــةّالع ــالمّ.ويتس ــاوىّإجم ــاليّال ــدخلّ
الق ــوميّالمتـ ــاحّالتصـ ــرفّب ــهّمـ ــعّإجمـ ــاليّالـ ــدخلّ
القــوميّمطروحــاّمنــهّالتحــويالتّالجاريــةّ(باســتثناءّ
الضـ ـ ـرائبّمخص ـ ــوماّمنه ـ ــاّال ـ ــدعمّعل ـ ــىّاإلنت ـ ــاجّ
والـ ـ ـواردات)ّالواجب ـ ــةّالس ـ ــدادّإل ـ ــىّالوح ـ ــداتّغي ـ ــرّ
المقيم ـ ــةّإض ـ ــافةّإل ـ ــيّالتح ـ ــويالتّالمن ـ ــاظرةّالت ـ ــيّ
تســتلمهاّالوحــداتّالمقيمــةّمــنّبقيــةّالعــالمّ.ويعمــلّ
إجم ــاليّال ــدخلّالق ــوميّالمت ــاحّللتص ــرفّب ــهّعل ــىّ
قيـ ــاسّالـ ــدخلّالمتـ ــاحّلالقتصـ ــادّككـ ــلّلالسـ ــتهالكّ
ـنّطري ـ ــقّط ـ ــرحّ
ّ
النه ـ ــائيّواجم ـ ــاليّاالدخ ـ ــارّ.وع ـ ـ
اسـ ــتهالكّرأسّالمـ ــالّالثابـ ــتّمـ ــنّإجمـ ــاليّالـ ــدخلّ
الق ــوميّالمت ــاحّللتص ــرفّب ــهّ،ي ــتمّالحص ــولّعل ــىّ
صافيّالدخلّالقـوميّالمتـاحّللتصـرفّبـهّ.والـدخلّ
الق ــوميّالمت ــاحّللتص ــرفّب ــهّّه ــوّمجم ــوعّال ــدخلّ
المتـ ــاحّللتصـ ــرفّبـ ــهّلجميـ ــعّالوحـ ــداتّالمؤسسـ ــيةّ
المقيمةّأوّالقطاعاتّ.
ّ

ّ

ّ

المخرجاتّ

ّ وارداتّالسلعّوالخدماتّ
ّ الضرائبّعلىّالمنتجاتّ
ّ اإلعاناتّعلىّالمنتجاتّ(ّ)-
ّ ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ إجمالي الموارد

الموارد

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الحسابات من حيث الحجم

ّ 146-2ي ــتمّاحتس ــابّجمي ــعّاإلجمالي ــاتّالمش ــارّإليه ــاّ
أعــالهّبــالقيمّالجاريــةّ.ومــنّالممكــنّكــذلكّاســتبعادّ
تــأثيرّالتغي ـراتّفــيّاألســعارّ.ويــتمّاحتســابّالنــاتجّ
المحلـ ــيّمـ ــنّحيـ ــثّالحجـ ــمّبغـ ــرضّقيـ ــاسّالتغيـ ــرّ
الحقيقــيّالــذيّيط ـرأّمــنّفت ـرةّإلــىّأخــرىّ.ويتســنىّ
ذلكّألنهّمـنّالممكـنّاحتسـابّكـلّمـنّالمخرجـاتّ
واالسـ ــتهالكّالوسـ ــيطّوالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّ،
مطروحاّمنهاّالدعمّ،منّحيثّالحجمّ.ومنّناحيـةّ
أخــرىّ،قــدّالّيتســنىّالعبيــرّعــنّإجماليــاتّأخــرىّ
للــدخلّمــنّحيــثّالحجــمّألنّتــدفقاتّالــدخلّقــدّالّ
يتســنىّتقســيمهاّ،بوجــهّخــاصّ،إلــىّعنصــرّكميــةّ
وســعرّ.ولكنهــاّقــدّتحتســبّبــالقوةّالش ـرائيةّالثابتــةّ،
وه ــوّم ــاّيوص ــفّبتعبي ــرّالظ ــروفّالفعلي ــةّ.وعن ــدّ
االنتقــالّمــنّالنــاتجّالمحلــيّمــنّحيــثّالحجــمّإلــىّ
الدخلّالقـوميّفـيّالظـروفّالفعليـةّ،فإنـهّيجـبّأنّ
يؤخذّفيّالحسبانّأثرّالتغيـراتّمـنّحيـثّالمتـاجرةّ
بــينّاالقتصــادّككــلّوبقيــةّالعــالمّ.وقــدّوردّوصــفّ
التسويةّالالزمةّفيّالفصلّالخامسّعشر.
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الشكل  :8-8موجز الحسابات الرئيسية والبنود الموازنة واإلجماليات الرئيسية

حسابّتخصيصّالدخلّاألوليّاألخرىّ
حسابّالتوزيعّالثانويّالدخلّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعينيّ

ّ

الحسابات الجارية

الحساب

حساب اإلنتاج
حسابّاإلنتاجّ
حساب توزيع واستخدام الدخل
حساب توزيعّالدخلّاألوليّّ
حسابّتوليدالدخلّ

حسابّتخصيصّالدخلّاألوليّ
حسابّدخلّالمشروعاتّ

ّ
ّ

.4

ّ
البند الموازن
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ الناتجّالمحليّ
القيمةّالمضافةّ
ّ ّ
ّ
ّ الدخلّالقوميّ
ّ
فائضّالتشغيل/الدخلّالمختلطّ ّ ّ
ّ ّ
رصيدّالدخلّاألوليّ
ّ ّ
دخلّالمشروعاتّ
ّ ّ
رصيدّالدخلّاألوليّ
ّ ال ـ ـ ـ ــدخلّالق ـ ـ ـ ــوميّاالمت ـ ـ ـ ــاحّ
الدخلّاالمتاحّالتصرفّبهّ
التصرفّبهّ
الـ ـ ــدخلّاالمت ـ ـ ــاحّالتصـ ـ ــرفّب ـ ـ ــهّ ّ ّ
المعدلّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
االدخارّ
ّ االدخارّالوطنيّ
االدخارّ
اإلجماليات الرئيسية

ّ
حساب استخدام الدخل
ّ
حسابّاستخدامّالدخلّاالمتاحّالتصرفّبهّّ
حس ــابّاس ــتخدامّال ــدخلّاالمت ــاحّالتص ــرفّبـ ــهّ ّ
المعدلّّ
ّ ص ـ ــافيّاالقتـ ـ ـراضّ(/)+ص ـ ــافيّ ّ ّ
حسابات التراكم
اإلقراضّ(ّ)-
ّ ص ـ ــافيّاالقتـ ـ ـراضّ(/)+ص ـ ــافيّ ّ ّ
حسابّرأسّالمالّ
اإلقراضّ(ّ)-
ّ ّ
ّ ّ
الحسابّالماليّ
ّ ّ
ّ ّ
حساب التغيرات األخرى في األصول
ّ ّ
ّ ّ
حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ
ّ ّ
ّ ّ
حسابّإعادةّالتقييمّ
ّ ّ
ّ ّ
الميزانيات العمومية
ّ الثروةّالوطنيةّ
ّ صافيّالقيمةّ
الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّ
ّ ّ
ّ التغيراتّفيّصافيّالقيمةّ
التغيراتّفيّاألصولّوالخصومّ
ّ الثروةّالوطنيةّ
ّ صافيّالقيمةّ
الميزانيةّالعموميةّالختاميةّ
ّ ّ
ّ ّ
اإلسهامات في التغير في صافي القيمة
ّ التغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّاالدخارّوتحويالتّرأسّالمالّ
حسابّرأسّالمالّ
ّ التغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ
حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ
ّ التغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجّلمكاسبّوخسائرّاالقتناءّاإلسميةّّ
حسابّإعادةّالتقييمّ

األجزاء األخرى من الهيكل المحاسبي
جدول العرض واالستخدام المركزي وجداول أخةرى
للمدخالت-المخرجات

الحس ــاباتّالقومي ــةّالّيق ــرّه ــذاّالح ــلّألنّالج ــدولّ
سيصــبحّمــثقالّّ.وبــدالّمــنّذلــكّ،تــمّاقت ـراحّإنشــاءّ
ج ــداولّت ــوفرّتص ــنيفاّعكس ــياّمنتظم ــاّع ــنّطري ــقّ
القطاعــاتّالمؤسســيةّومجــاالتّاألنشــطةّلكــلّمــنّ
المخرج ــاتّواالس ــتهالكّالوس ــيطّوالقيم ــةّالمض ــافةّ
وعناصــرهاّ.وقــدّوردّوصــفّكــلّمنهــاّتفصــيالّفــيّ
الفص ـ ــلينّال ارب ـ ــعّعش ـ ــرّوالث ـ ــامنّوالعشــ ـرينّولك ـ ــنّ
الخصائصّاألساسيةّأوجزتّهناّ.

ّ 147-2إنّالتحليــلّالتفصــيليّلإلنتــاجّوفقــاّللصــناعاتّ
ولتــدفقاتّالســلعّوالخــدماتّوحســبّنــوعّالمنتجــاتّ
هــوّجــزءّالّيتج ـزأّمــنّاإلطــارّالمركــزيّالمتكامــلّ.
وسيكونّمنّالمجديّإدراجّمزيدّمـنّالتفاصـيلّفـيّ ّ
جــدولّالحســاباتّاالقتصــاديةّالمتكاملــةّعلــىّســبيلّ  ّ 148-2إنّحسـ ـ ـ ــاباتّإنتـ ـ ـ ــاجّوتحصـ ـ ـ ــيلّالــ ـ ــدخلّفـ ـ ـ ــيّ
الحسـ ــاباتّاالقتصـ ــاديةّالموحـ ــدةّالّيعطيهـ ــاّسـ ــوىّ
المثــالّ،حيــثّأنّصــفوفّالمخرجــاتّواالس ــتهالكّ
القطاعــاتّالمؤسســيةّوبرصــيدّعــامّمــنّالمعــامالتّ
الوسـ ــيطّوالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّربمـ ــاّتنقسـ ــمّوفقـ ــاّلنـ ــوعّ
المبرمـ ــةّعلـ ــىّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّ.وقـ ــدّتـ ــمّتحليـ ــلّ
النش ـ ـ ــاطّاالقتص ـ ـ ــاديّ،وحي ـ ـ ــثّأنّأعم ـ ـ ــدةّالس ـ ـ ــلعّ
والخدماتّربماّتنقسمّوفقاّلنوعّالمنـتجّ.ولكـنّنظـامّ
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المالي ــةّعن ــدماّيك ــونّذل ــكّالئق ــا(ّ.للحص ــولّعل ــىّ
شرحّو ٍ
افّأنظرّالفصلّالسابعّوالعشرين)ّ.

تفص ــيليّألنش ــطةّاإلنت ــاجّوأرص ــدةّالمنتج ــاتّف ــيّ
جداولّالعرضّواالستخدامّالتيّتعرضّماّيأتي:
ّأ -مواردّواستخداماتّالسلعّوالخدماتّلكـلّنـوعّ ّ
الحسابات الكاملة للميزانيات العمومية واألصول
منّأنواعّالمنتجات،
والخصوم
ب -حسـ ـ ــاباتّإنتـ ـ ــاجّالـ ـ ــدخلّلكـ ـ ــلّمجـ ـ ــالّمـ ـ ــنّ
ّ
المجاالتّوفقاّلنوعّالنشاطّاالقتصادي،
ت -البيانــاتّحــولّاإلنتــاجّ(العمالــةّورأسّالمــالّ  ّ 152-2فـ ـ ــيّالحسـ ـ ــاباتّاالقتصـ ـ ــاديةّالمتكاملـ ـ ــةّ،يـ ـ ــتمّ
ّ
عــرضّالميزانيــاتّالعموميــةّبطريقــةّإجماليــةّجــداّّ.
الثابت)ّالتيّتستخدمهاّالصناعات.
ومــنّالممكــنّبالنســبةّلكــلّقطــاعّأوّقطــاعّفرعــيّ
ّ
إنش ــاءّميزاني ــاتّعمومي ــةّأكث ــرّاكتم ــاالّباس ــتخدامّ
التصنيفّالوافيّلألصولّوالخصومّعندماّيقتضـيّ
األم ــرّ.وم ــنّالممك ــنّك ــذلكّتحلي ــلّالتغيـ ـراتّف ــيّ
جداول المعامالت المالية واألصول المالية والخصوم
األصــولّوالخصــومّلكــلّقطــاعّلكــلّنــوعّمــنّأنـواعّ
األص ـ ــولّوالخص ـ ــومّوك ـ ــلّمص ـ ــدرّم ـ ــنّمص ـ ــادرّ
 ّ 149-2تبـ ـ ـ ــينّالحسـ ـ ـ ــاباتّاالقتصـ ـ ـ ــاديةّالمتكاملـ ـ ـ ــةّأيّ
التغيرّ.
القطاعـ ــاتّيكتسـ ــبّاألصـ ــولّالماليـ ــةّوأيهـ ــاّيتكبـ ــدّ
الخصــومّ.ولشــرحّأســلوبّعمــلّالقطــاعّالمــاليّفــإنّ
التوسـ ــعّاألولّللحسـ ــابّالمـ ــاليّهـ ــوّتمييـ ــزّتسـ ــعةّ ّ 153-2باإلضـ ــافةّإلـ ــىّذلـ ــكّ،قـ ــدّيـ ــتمّإيضـ ــاحّجـ ــداولّ
ثالثيةّاألبعادّلتبينّروابطّ"ممنّإلىّمـن"ّلكـلّنـوعّ
قطاع ـ ــاتّفرعي ـ ــةّف ـ ــيّإط ـ ــارّالمؤسس ـ ــاتّالمالي ـ ــةّ
مــنّأن ـواعّاألدواتّالماليــةّإلتاحــةّالفرصــةّلتحليــلّ
وثمانيــةّفئــاتّمــنّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّ.وقــدّ
أفض ــلّ.وع ــرضّتل ــكّالج ــداولّه ــيّنف ــسّطريق ــةّ
وردتّمناقشةّالقطاعاتّالفرعيةّالماليةّفيّالفصـلّ
عــرضّجــداولّالمعــامالتّالماليــةّباســتثناءّأنّبنــدّ
ال اربـ ــعّوتفاصـ ــيلّاألدواتّالماليـ ــةّوردّوصـ ــفهاّفـ ــيّ
األصولّأوّالخصومّيتمّعرضهّبـدالّمـنّالتغيـراتّ
الفصلّالحاديّعشرّ.
فــيّاألصــولّأوّالخصــومّواجمــاليّالمركــزّالمــاليّ
لكـ ــلّقطـ ــاعّيظهـ ــرّبـ ــدالّمـ ــنّصـ ــافيّإق ارضـ ــهّأوّ
ّ 151-2ولكـنّ،كمــاّشـرحناّآنفــاّفــيّمقدمـةّهــذاّالفصــلّ،
اقت ارضــهّ.وتتبــعّهــذهّالجــداولّكثيــراّمبــادئّجــداولّ
الّيتسمّبالوضوحّالتامّعرضّالحسـابّالمـاليّكمـاّ
التـ ــدفقاتّوتـ ــمّوصـ ــفهاّكـ ــذلكّفـ ــيّالفصـــلّالسـ ــابعّ
وردّوصـ ـ ــفهّفـ ـ ــيّهـ ـ ــذاّالفصـ ـ ــلّحتـ ـ ــىّمـ ـ ــعّبيـ ـ ــانّ
والعشرينّ.
القطاعــاتّالفرعيــةّواألدواتّالماليــةّال ـواردّوصــفهاّ
فــيّالفصــلينّال اربــعّوالحــاديّعشــرّ.فهــوّيبــينّمــاّ ّ
هــيّالقطاعــاتّاألساســيةّوالقطاعــاتّالفرعيــةّالتــيّ التحليل الوظيفي
تتكبدّالقروضّوتراكمّالودائعّولكنـهّالّيتـيحّفحـصّ
متعم ــقّلعملي ــةّالوس ــاطةّالت ــيّيتس ــنىّم ــنّخالله ــاّ ّ 154-2وكمــاّوردّالبيــانّفــيّالقســمّ(ب)ّ،يشــرحّوصــفّ
إح ــدىّالمع ــامالتّن ــوعّالت ــدفقّال ــذيّي ــتمّتس ــجيلهّ
لمؤسسةّماليـةّمـاّأنّتقـومّبتكـوينّاألرصـدةّواعـادةّ
ولكن ــهّالّيش ــرحّالس ــببّف ــيّإبـ ـرامّالمعامل ــةّ.وم ــنّ
تص ــنيفهاّف ــيّح ــزمّواص ــدارهاّك ــأدواتّأخ ــرىّإل ــىّ
الضــروريّلتحليــلّالغــرضّمــنّالمعــامالتّتطبيــقّ
وحـ ــداتّأخـ ــرىّ.والستكشـ ــافّذلـ ــكّيتطلـ ــبّاألمـ ــرّ
تصــنيفّوظيفــيّعلــىّالمعاملــةّاألساســيةّ.ومثــالّ
أس ـ ـ ــلوبّالع ـ ـ ــرضّالثالث ـ ـ ــيّاألبع ـ ـ ــادّ"مم ـ ـ ــنّإل ـ ـ ــىّ
علــىّذلــكّأنــهّبــدالّمــنّفصــلّاالســتهالكّاألســريّ
مــن".وأحيانــاّمــاّيشــارّإلــىّذلــكّبوصــفهّمصــفوفةّ
وفقــاّلنــوعّالمنــتجّ،فقــدّيــتمّفصــلهّلبيــانّمقــدارّمــاّ
تــدفقّمــنّاألرصــدةّ.وعــادةّمــاّيــتمّعــرضّالجــدولّ
يص ــرفّعل ــىّالطع ــامّواإلس ــكانّوالصــحةّوالترفيــهّ
الثالثـ ــيّاألبعـ ــادّللمعـ ــامالتّالماليـ ــةّكسلسـ ــلةّمـ ــنّ
ومــاّإلــىّذلــكّ.وبالنســبةّلالســتهالكّالحكــوميّ،قــدّ
المصــفوفاتّ،بحيــثّيــتمّعــرضّمصــفوفةّلكــلّنـّـوعّ
يـ ــتمّعلـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّالتمييـ ــزّبـ ــينّاالسـ ــتهالكّ
منّأنواعّاألدواتّالماليةّمبينـاّالتـدفقاتّمـنّقطـاعّ
المتصــلّبالقــانونّوالنظــامّأوّالــدفاعّأوّالصــحةّأوّ
إلىّآخرّ.
التعلــيمّ.وبمــاّأنّتصــنيفاتّمختلفــةّولكنهــاّمتوافقــةّ
ّ
تستخدمّوفقاّللقطـاعّالمعنـيّ،فلـيسّمـنّالمسـتطاعّ
ّ 151-2وعلىّذلكّفالّيكونّعرضـاّمـاّمفيـداّبالضـرورةّ
الجمـ ــعّبـ ــينّهـ ــذهّالتحلـ ــيالتّالجزئيـ ــةّفـ ــيّجـ ــدولّ
لعرضّالبياناتّفعلياّ،فربماّتتمّاإلشارةّإلىّأشـكالّ
واحـ ــدّ،وفـ ــيّأغلـ ــبّالحـ ــاالتّالّيتسـ ــنىّاحتسـ ــابّ
أخـ ــرىّمـ ــنّالعـ ــرضّتتبـ ــعّفـ ــيّالممارسـ ــةّالعمليـ ــةّ
إجم ـ ـ ــاليّج ـ ـ ــامعّلالقتص ـ ـ ــادّالكل ـ ـ ــيّفـ ـ ــيّاإلطـ ـ ــارّ
وصــالحةّللنشــرّ.ومــنّالممكــنّعلــىّســبيلّالمثــالّ
المركزيّ.
د ارســةّأمــرّأحــدّالجــدا ّولّالــذيّيبــينّكــلّنــوعّمــنّ
أنـ ـ ـواعّاألص ـ ــولّالمالي ـ ــةّويص ـ ــنفّعكس ـ ــياّحس ـ ــبّ
القط ـ ــاعّالم ـ ــدينّوك ـ ــلّن ـ ــوعّم ـ ــنّأنـ ـ ـواعّالخص ـ ــومّ ّ 155-2وهنـ ــاكّطريقـ ــةّأخـ ــرىّلد ارسـ ــةّالوظـــائفّوربمـــاّ
يك ـ ــونّذل ـ ــكّبتحدي ـ ــدّجمي ـ ــعّالنفق ـ ــاتّذاتّالص ـ ــلةّ
مصــنفّعكس ــياّحس ــبّالقطاع ــاتّالدائن ــةّ.ويعن ــيّ
بنش ــاطّوظيف ــيّمع ــينّكحماي ــةّالبيئ ــةّعل ــىّس ــبيلّ
ذلـ ــكّ،باختصـ ــار،إذاّمـ ــاّقـ ــورنّبعـ ــرضّالحسـ ــاباتّ
المث ــالّ.ول ــيسّه ــذاّرغ ــمّذل ــكّموض ــعاّيس ــهلّفي ــهّ
الماليةّالذيّتمّفيّالحساباتّاالقتصاديةّالمتكاملـةّ
التع ــرفّعل ــىّجمي ــعّالنفق ــاتّذاتّالص ــلةّ،ول ــذلكّ
عرضّتمييزّللقطاعاتّتحـتّعنـاوينّمـنّاألدواتّ
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فقدّيكونّمـنّالمستحسـنّإجـراءّذلـكّخـارجّاإلطـارّ
المركزيّفيّحسابّتابعّ.

ّ
جداول السكان ومدخالت اليد العاملة

 ّ 156-2ويض ـ ــافّأح ـ ــدّاألبع ـ ــادّإل ـ ــىّفائ ـ ــدةّع ـ ــددّم ـ ــنّ
إجماليــاتّالحســاباتّالقوميــةّعــنّطريــقّاحتس ــابّ
هذهّاألرقامّلكلّنسمةّ.بالنسـبةّلإلجماليـاتّالكبـرىّ
كإجمــاليّالنــاتجّالمحلــيّأوّإجمــاليّالــدخلّالقــوميّ
أوّاالســتهالكّاألســريّالنهــائيّ،فــإنّالقاســمّالشــائعّ
اس ــتخدامهّه ــوّإجم ــاليّالس ــكانّ(المقيم ــين)ّّ.وعن ــدّ
التقسيمّإلىّقطاعـاتّفرعيـةّللحسـاباتّأوّجـزءّمـنّ
حسـ ــاباتّالقطـ ــاعّاألسـ ــريّ،يتطلـ ــبّاألمـ ــرّكـ ــذلكّ
بيانــاتّعــنّعــددّاألســرّوعــددّاألشــخاصّفــيّكــلّ
قطاعّفرعيّ.
ّ
 157-2والّغن ــىّف ــيّالد ارس ــاتّالت ــيّي ــتمّإجراؤه ــاّح ــولّ
اإلنتاجيـ ــةّعـ ــنّالبيانـ ــاتّحـ ــولّافت ارضـ ــاتّالعمالـ ــةّ
المستخدمةّحسبّكلّمجالّمنّمجـاالتّاألنشـطةّ
ف ــيّعملي ــةّاإلنت ــاجّ.وع ــددّس ــاعاتّالعم ــلّمقي ــاسّ
مفضــلّلمــدخالتّالعمالــةّبالنســبةّلنظــامّالحســاباتّ
القومي ــةّ.والب ــدائلّاألق ــلّش ــأناّه ــيّوظ ــائفّال ــدوامّ
الكامـ ـ ـ ــلّالمنـ ـ ـ ــاظرةّأوّعـ ـ ـ ــددّالوظـ ـ ـ ــائفّأوّعـ ـ ـ ــددّ
األشخاصّالموظفينّ.
ّ
 158-2ويجـ ــبّتعـ ــديلّالبيانـ ــاتّحـ ــولّالسـ ــكانّوالعمالـ ــةّ
بوج ـ ــهّع ـ ــامّحت ـ ــىّتتواف ـ ــقّم ـ ــعّمف ـ ــاهيمّوتعريف ـ ــاتّ
وتص ـ ــنيفاتّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّ.والج ـ ــداولّ
الناتجــةّجــزءّالّيتج ـزأّمــنّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
وتمّشرحهاّفيّالفصلّالتاسعّعشرّ.
ّ
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ّ
ّ 159-2إنّاإلط ــارّالمرك ــزيّلنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ
إطارّمترابطّمنّحيثّمفاهيمهّوهيكلـهّالمحاسـبيّ.
وقـدّتــمّإيضــاحّالــروابطّبــينّمختلــفّعناصــرّنظــامّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّالمتكامل ــةّبه ــدفّرص ــدّهيكل ــهّ
بشــكلّمبســطّولكنــهّمكتمــلّ.والّيعنــيّهــذاّالعــرضّ
أيّترتيـ ــبّأوّأيـ ــةّأولويـ ــةّأوّتك ـ ـرارّ(بصـ ــفةّربـ ــعّ
سـ ـ ــنويةّأوّسـ ـ ــنويةّّ...إلـ ـ ــخ)ّلتطبيـ ـ ــقّالحسـ ـ ــاباتّ
القومي ــةّ.واألولوي ــاتّف ــيّجم ــعّالحس ــاباتّالقومي ــةّ
هيّمسألةّتتصـلّبالسياسـةّاإلحصـائية؛ّفـالّيمكـنّ
وض ـ ــعّتوص ـ ــياتّعام ـ ــة(ّ.وق ـ ــدّت ـ ــمّتق ـ ــديمّبع ـ ــضّ
اإليض ـ ـ ــاحاتّذاتّالص ـ ـ ــلةّبظ ـ ـ ــروفّمعين ـ ـ ــةّف ـ ـ ــيّ
الكتيب ـ ـ ــاتّالمتص ـ ـ ــلةّبالموض ـ ـ ــوع)ّ.وعل ـ ـ ــىّنفـ ـ ـ ــسّ
المنـ ـ ـوالّ،الّيعن ـ ــيّالهيك ـ ــلّالمحاس ـ ــبيّأنّالنت ـ ــائجّ
يج ــبّأنّتع ــرضّب ــنفسّطريق ــةّعرض ــهاّف ــيّه ــذاّ
الفصـ ــلّأوّغي ـ ـرهّ.فقـ ــدّيختـ ــارّأحـ ــدّالبلـ ــدانّنشـ ــرّ
السلســلةّالزمنيــةّالرئيســيةّألعــدادّبعــضّالحســاباتّ
أوّاإلجمالياتّفقطّّ...إلخّ.

 ّ 161-2ويجـ ـ ــبّبوجـ ـ ــهّعـ ـ ــامّد ارسـ ـ ــةّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّ
القوميــةّبطريقــةّمنطقي ــةّولكــنّمرن ــةّ.وقــدّيتفــاوتّ
التركيزّعلىّمختلفّجوانـبّاإلطـارّالمركـزيّوفقـاّ
للمتطلبـ ـ ــاتّالتحليليـ ـ ــةّوت ـ ـ ـوافرّالبيانـ ـ ــاتّ.وبصـ ـ ــفةّ
عامـ ــةّ،قـ ــدّيـ ــتمّالتركيـ ــزّبشـ ــكلّأكبـ ــرّعلـ ــىّأحـ ــدّ
األجزاءّدونّآخرّعـنّطريـقّانتقـاءّمسـتويّعمليـةّ
الفصــلّالتــيّســتتبعّلتصــنيفّالقطاعــاتّالمؤسســيةّ
والمج ـ ـ ـ ـ ــاالتّوالمنتج ـ ـ ـ ـ ــاتّوالمع ـ ـ ـ ـ ــامالتّوتت ـ ـ ـ ـ ــابعّ
الحسـ ــاباتّّ...إلـ ــخّ،وذلـ ــكّعـ ــنّطريـ ــقّاسـ ــتخدامّ
مختلـفّطــرقّالتقيـيمّوعــنّطريـقّاســتخدامّمختلــفّ
األولويـ ــاتّلعـ ــدةّأج ـ ـزاءّمـ ــنّالحسـ ــاباتّومختلـ ــفّ
حــاالتّالتكـ ـرارّوع ــنّطري ــقّإع ــادةّترتي ــبّالنتــائجّ
وعــنّطريــقّإدخــالّبعــضّالعناصــرّاإلضــافيةّّ...
إلخّ.
ّ
ّ 161-2ويق ــدمّقط ــاعّاألس ــرّإيض ــاحاّجي ــداّلم ــاّيمك ــنّ
عمل ـ ــهّلتق ـ ــديمّتحلي ـ ــلّمتعم ـ ــقّلألوضـ ــاعّاألسـ ـ ـريةّ
وطريقـ ــةّتشـ ــغيلّاالقتصـ ــادّبكاملـ ــهّ.ومـ ــنّالممكـ ــنّ
االضــطالعّبمــنهجّتفصــيليّللقطــاعّاألســريّ،فــيّ
المق ــامّاألولّ،ع ــنّطري ــقّفص ــلّالقط ــاعّاألس ــريّ
عـ ــنّالقطاعـ ــاتّالفرعيـ ــةّالتـ ــيّيض ـ ـمهاّالتصـ ــنيفّ
الرئيس ــيّلنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّللتميي ــزّ،م ــثالّ،
ب ـ ــينّن ـ ــوعّالنش ـ ــاطّاالقتص ـ ــاديّال ـ ــذيّي ـ ــتمّتنفي ـ ــذهّ
(رســميّأمّغيــرّرســمي)ّأوّموقــعّاألسـرةّ(حضــريّ
أمّريفــي)ّأوّمســتويّالمهــاراتّ.ثانيــاّ،مــنّالممكــنّ
التكي ــفّم ــعّطريق ــةّوص ــفّاألنش ــطةّاألسـ ـريةّف ــيّ
تتــابعّالحســاباتّ.فقــدّيس ــتخدمّمــثالّّ،مفهــومّدخــلّ
الف ـ ــردّالف ـ ــائضّب ـ ــأنّتس ـ ــتبعدّم ـ ــنّال ـ ــدخلّالقاب ـ ــلّ
للصـ ــرفّتلـ ــكّالعناصـ ــرّالتـ ــيّتقـ ــدمّبشـ ــكلّعينـ ــيّ
والـ ــذيّالّخيـ ــارّلألس ـ ـرةّعلـ ــىّكيفيـ ــةّصـ ــرفّهـ ــذاّ
الجــزءّمــنّالــدخلّ،ومــنّالممكــنّاســتكمالّتصــنيفّ
المع ــامالتّاألسـ ـريةّلبي ــانّمج ــالّالمنش ــأّلمختل ــفّ
أنواعّالدخلّوماّإلىّذلك.
ّ
ّ 162-2ويتمّكذلكّبيـانّمرونـةّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
معّالقطاعّالعـامّالـذيّيـتمّتوضـيحّعناصـرهّبصـفةّ
نظاميـ ــةّعنـ ــدّمسـ ــتوياتّعـ ــدةّمـ ــنّالتفصـ ــيلّعنـ ــدّ
تصنيفّالقطاعـاتّالمؤسسـيةّ.ومـنّالممكـنّإعـادةّ
ترتي ـ ــبّعناص ـ ــرّالقط ـ ــاعّالع ـ ــامّلجم ـ ــعّحس ـ ــاباتّ
القطــاعّالعــامّبكاملــهّفــيّمجموعــةّ.ومــنّالممكــنّ
إظهارّهـذهّالحسـاباتّقبـلّتجميعهـاّوبعـدّتجميعهـاّ
لوصـ ـ ــفّالعالقـ ـ ــاتّالقائمـ ـ ــةّبـ ـ ــينّالقطـ ـ ــاعّالعـ ـ ــامّ
والقطــاعّالخــاصّوبــينّالقطــاعّالعــامّوبقيــةّالعــالمّ
(عـ ــنّطـ ــرقّفصـ ــلّالمعـ ــامالتّالخارجيـ ــةّللقطـ ــاعّ
العام).
ّ
ّ 163-2وتقـ ــدمّالفصـ ــولّمـ ــنّالحـ ــاديّوالعش ـ ـرينّحتـ ــىّ
التاس ـ ــعّوالعشـ ـ ـرينّتحل ـ ــيالتّأكث ـ ــرّتفص ـ ــيالّع ـ ــنّ
األمثل ـ ـ ــةّالس ـ ـ ــابقةّ.كم ـ ـ ــاّتع ـ ـ ــرضّه ـ ـ ــذهّالفص ـ ـ ــولّ
اإليضاحاتّالخاصةّباالستخداماتّالمرنـةّلإلطـارّ
المرك ــزيّف ــيّمج ــالّمحاس ــبةّالقطاع ــاتّالرئيس ــيةّ
ومش ــكالتّالحس ــاباتّالخارجي ــةّواالقتص ــادّالغي ــرّ
رسمي.
ّ
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إدخال مصفوفات المحاسبة االجتماعية

ّ 164-2إنّمصـ ـ ــفوفةّالمحاسـ ـ ــبةّاالجتماعيـ ـ ــةّ(ّ)SAM
هيّعبارةّعنّعرضّلنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّفـيّ
ش ــكلّمص ــفوفةّتت ــيحّإدخ ــالّمزي ــدّم ــنّالتفاص ــيلّ
الهامـ ــةّ.وقـ ــدّاسـ ــتفادّمعـ ــدوّمصـ ــفوفاتّالمحاسـ ــبةّ
االجتماعيةّحتىّاآلنّمنّالمرونةّفيّإلقاءّالضـوءّ
عل ـ ــىّاهتمام ـ ــاتّومخ ـ ــاوفّمث ـ ــلّفص ـ ــلّالقط ـ ــاعّ
األسريّلبيانّالـرابطّبـينّتوليـدّالـدخلّواالسـتهالكّ.
إنّقـوةّمصــفوفةّالمحاسـبةّاالجتماعيــةّ،وكـذلكّقــوةّ
نظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،تـ ــأتيّمـ ــنّاختيـ ــارّنـ ــوعّ
متناســبّمــنّعمليــاتّالفصــلّلد ارســةّالموضــوعّذوّ
األهميــةّ.وتشــملّمصــفوفةّالمحاســبةّاالجتماعيــةّ،
باإلض ــافةّإل ــىّالتطبي ــقّالم ــرنّ،إدخ ــالّمزي ــدّم ــنّ
التســوياتّالمكثفــةّالتــيّتتســمّبخصــائصّالحســابّ
التــابعّوذلــكّلخدمــةّأغ ـراضّتحليليــةّمعينــةّ.لمزيــدّ
مـ ــنّالشـ ــرحّحـ ــولّعـ ــرضّالمصـ ــفوفةّومصـ ــفوفاتّ
المحاسـ ـ ــبةّاالجتماعيـ ـ ــةّ،أنظـ ـ ــرّالفصـ ـ ــلينّالثـ ـ ــامنّ
والعشرينّوالتاسعّوالعشرينّ.
ّ

.3

إدخال الحسابات التابعة

 ّ 165-2وفـ ــيّبعـ ــضّالح ـ ــاالتّيكـ ــونّالعمـ ــلّباإلط ـ ــارّ
المركــزيّغيــرّكــافّحتــىّوانّكــانّبطريقــةّمرنــةّ.
وحت ــىّل ــوّك ــانّاإلط ــارّالمرك ــزيّثابت ــاّم ــنّحي ــثّ
المفــاهيمّ،فق ــدّيص ــيرّم ــثقالّبالتفاص ــيلّ.باإلض ــافةّ
إلىّذلكّ،قدّتتعارضّبعضّالمتطلباتّمـعّمفـاهيمّ
وتركيبةّاإلطارّالمركزيّ.
ّ 166-2ولـ ــيسّالقصـ ــدّمـ ــنّبعـ ــضّأن ـ ـواعّالتحليـ ــلّهـ ــوّ
اســتخدامّمفــاهيمّاقتصــاديةّبديلــةّولكــنّالقصــدّهــوّ
التركيــزّببســاطةّعلــىّمجــالّأوّجانــبّمعــينّمــنّ
السـ ـ ـ ــلوكّاالقتصـ ـ ـ ــاديّواالجتمـ ـ ـ ــاعيّفـ ـ ـ ــيّسـ ـ ـ ــياقّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّ.واله ــدفّم ــنّذل ــكّه ــوّالبي ــانّ
والوصفّبعمقّأكبـرّللجوانـبّالخفيـةّفـيّحسـاباتّ
اإلطــارّالمركــزيّأوّفعــلّذلــكّســطحياّفقــطّبدرجــةّ
محـ ــدودةّ.والسـ ــياحةّمثـ ــالّجيـ ــدّعلـ ــىّذلـ ــكّ.ومـ ــنّ
الممكـ ـ ـ ــنّأنّتظهـ ـ ـ ــرّالجوانـ ـ ـ ــبّالمتعـ ـ ـ ــددةّإلنتـ ـ ـ ــاجّ
واسـ ـ ـ ــتهالكّاألنشـ ـ ـ ــطةّالمتصـ ـ ـ ــلةّبالسـ ـ ـ ــياحةّفـ ـ ـ ــيّ
التصـ ـ ـ ـ ــنيفاتّالتفصـ ـ ـ ـ ــيليةّلألنشـ ـ ـ ـ ــطةّوالمنتجـ ـ ـ ـ ــاتّ
واألغـراضّ.ولكــنّالمعــامالتّواألغـراضّالمرتبطــةّ
بالســياحةّبوجــهّخ ــاصّتظهــرّبش ــكلّمنفصــلّف ــيّ
حاالتّقالئلّفقطّ.ومنّالضـروريّلوصـفّوقيـاسّ
السياحةّفـيّإطـارّالحسـاباتّالقوميـةّاالختيـارّبـينّ
منهج ـ ــينّ:إم ـ ــاّتقس ـ ــيمّالعدي ـ ــدّم ـ ــنّالعناص ـ ــرّف ـ ــيّ
حس ــاباتّاإلط ــارّالمرك ــزيّللحص ــولّعل ــىّاألرق ــامّ
المطلوب ـ ــةّللس ـ ــياحةّوس ـ ــدادّس ـ ــعرّإثق ـ ــالّواخ ـ ــتاللّ
العدي ــدّم ــنّعناص ــرّالحس ــاباتّ،أوّإيض ــاحّإط ــارّ
مح ــددّللس ــياحةّ.كم ــاّيت ــيحّالم ــنهجّاألخي ــرّك ــذلكّ
إتب ــاعّالعدي ــدّم ــنّالتص ــنيفاتّوقي ــاسّاإلجمالي ــاتّ
اإلضافيةّكاإلنفـاقّالـوطنيّعلـىّالسـياحةّ،وهـوّمـاّ
قدّيغطيّاالستهالكّالوسيطّواالستهالكّالنهائيّ.
ّ

ّ 167-2وفـ ــيّأن ـ ـواعّأخـ ــرىّمـ ــنّالتحليـ ــلّ،يـ ــتمّالتركيـ ــزّ
بشكلّأكبرّعلىّمفاهيمّبديلةّ.فعلىّسـبيلّالمثـالّ،
قـ ــدّيتغيـ ــرّحـ ــدّاإلنتـ ــاجّبصـ ــفةّعامـ ــةّعـ ــنّطريـ ــقّ
توسـ ــعتهّ،ومـ ــنّذلـ ــكّإدراجّإنتـ ــاجّأعضـ ــاءّاألسـ ــرّ
للخـدماتّالمحليــةّالســتهالكهاّالنهــائيّالخــاصّفــيّ
حـ ــدّاإلنتـ ــاجّ.وربمـ ــاّيـ ــتمّتوسـ ــيعّمفهـ ــومّاألصـ ــولّ
الثابتــةّوتكــوينّرأسّالمــالّالثابــتّذيّالصــلةّعــنّ
طريـ ـ ـ ــقّتغطيـ ـ ـ ــةّالسـ ـ ـ ــلعّالمعم ـ ـ ـ ـرةّأوّرأسّالمـ ـ ـ ــالّ
البشــريّ.ومــنّالممكــنّكــذلكّفــيّالمحاســبةّالبيئيــةّ
تســجيلّالعالقــاتّبــينّالم ـواردّالطبيعيــةّواألنشــطةّ
االقتصاديةّبطريقةّمختلفـةّعـنّطريـقّقيـدّنضـوبّ
وتــدهورّطبقــةّالتربــةّأوّالم ـواردّالطبيعيــةّاألخــرىّ.
ويـ ـ ــتمّمـ ـ ــنّخـ ـ ــاللّهـ ـ ــذهّالمنـ ـ ــاهجّرصـ ـ ــدّالعمليـ ـ ــةّ
االقتص ـ ـ ــاديةّنفس ـ ـ ــهاّبش ـ ـ ــكلّمختل ـ ـ ــفّواحتس ـ ـ ــابّ
اإلجمالي ــاتّالمكمل ــةّأوّالبديل ــةّ.وم ــنّالممك ــنّأنّ
يســتفيدّتحليــلّعــددّمــنّالمجــاالتّالهامــةّكالحمايــةّ
االجتماعيـ ـ ــةّوالصـ ـ ــحةّوالبيئـ ـ ــةّمـ ـ ــنّبنـ ـ ــاءّإطـ ـ ــارّ
ليس ـ ـ ــتوعبّالعناص ـ ـ ــرّالمش ـ ـ ــمولةّف ـ ـ ــيّالحس ـ ـ ــاباتّ
المركزيـ ــةّبشـ ــكلّواضـ ــحّأوّضـ ــمنيّإضـ ــافةّإلـ ــىّ
العناصــرّالتكميليــةّ(س ـواءّكانــتّنقديــةّأوّبكميــاتّ
مادي ــة)ّ،وربم ــاّمف ــاهيمّبديل ــةّوع ــروضّإيض ــاحيةّ
كذلكّ.ولكنّفيّجميعّاألحوالّيتمّإيضاحّالـروابطّ
م ــعّاإلط ــارّالمرك ــزيّ،وهن ــاكّع ــددّم ــنّالعناص ــرّ
المشــتركةّويــتمّإدخــالّأيــةّمالمــحّمعارضــةّولــيسّ
ذل ــكّبالص ــدفةّوانم ــاّبع ــدّالد ارس ــةّالواض ــحةّلع ــدةّ
طرقّمنّدراسةّالواقعّ.
ّ
ّ 168-2ويطلـ ــقّمسـ ــمىّالحسـ ــاباتّالتابعـ ــةّعلـ ــىّتلـ ــكّ
التركيباتّالتيّتتماشىّمعّولكنهاّالّتتكامـلّتمامـاّ
مــعّاإلطــارّالمركــزيّ.وقــدّتــمّوصــفهاّبشــكلّأكثــرّ
تفصيالّفيّالفصلّالتاسعّوالعشرينّ.
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```

الفصل الثالث  :المخزونات والتدفقات والقواعد المحاسبية
أ -مقدمة

 4-3المخزونةةةةات هةةةةي وضةةةةع أو إقتنةةةةاء األصةةةةول و
الخصوم في وقت من الزمن.
ويقيـ ــدّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّالمخزونـ ــاتّفـ ــيّ
حســاباتّ،يشــارّإليهــاّبميزانيــاتّ،يــتمّتجميعهــاّفــيّ
بدايةّالمدةّّ
ّ
المحاســبيةّونهايتهــاّ.غيــرّأنّالمخزونــاتّمتصــلةّ
بالتدفقاتّ:فهيّتنتجّعنّتـراكمّمعـامالتّوتـدفقاتّ
سابقةّ،وتتغيرّبالمعـامالتّوالتـدفقاتّخـاللّالمـدةّ.
وه ــيّتن ــتجّف ــيّالحقيق ــةّع ــنّسلس ــلةّمتص ــلةّم ــنّ
القيودّوالمسحوباتّ،معّبعضّالتغيراتّفـيّالحجـمّ
أوّالقيمــةّالتــيّتحــدثّخــاللّالوقــتّالــذيّيحــتفظّ
فيهّبأصلّأوّخصمّماّّ.

 1-3نظامّالحساباتّالقوميةّهوّنظامّمنّالحسـاباتّتـمّ
تص ـ ــميمهّلقيـ ـ ــاسّمخزون ـ ــاتّالقيمـ ـ ــةّاالقتصـ ـ ــاديةّ
والتغيـ ـراتّالت ــيّتطـ ـرأّعليه ــاّولتحدي ــدّالش ــخصّأوّ
مجموع ـ ـ ـ ــةّاألش ـ ـ ـ ــخاصّأوّالكي ـ ـ ـ ــانّالق ـ ـ ـ ــانونيّأوّ
االجتمـ ـ ـ ــاعيّالتـ ـ ـ ــيّلهـ ـ ـ ــاّمطالـ ـ ـ ــبّعلـ ـ ـ ــىّالقيمـ ـ ـ ــةّ
االقتصاديةّ.ويناقشّهـذاّالفصـلّمفهـومّمخزونـاتّ
القيمةّاالقتصاديةّوالتدفقاتّالتيّتعكـسّّالتغيـراتّ
فيّالقيمةّاالقتصاديةّوالقواعدّالمحاسـبيةّالتـيّيـتمّ
تطبيقهــاّعلــىّقيــدّالمخزونــاتّوالتــدفقاتّ.ولوصــفّ
المخزونـ ــاتّوالتـ ــدفقاتّفـ ــيّنظـ ــامّمحاسـ ــبةّ،فمـ ــنّ
الالزمّتحديدّاألطـرافّالتـيّلهـاّمطالـبّفـيّالقيمـةّ
االقتصاديةّوالتيّتقاسّبالمخزوناتّأوّالتـيّتتـأثرّ ّ
بالت ـ ـ ــدفقات ّّ.وه ـ ـ ــذهّاألطـ ـ ـ ـرافّه ـ ـ ــيّاألش ـ ـ ــخاصّ  5-3األصل هةو مسةتودع القيمةة التةي تمثةل منفعةة أو
سلسلة منةافع التةي تعةود لمالكهةا اإلقتصةادي إمةا
ومجموعـ ـ ــاتّاألشـ ـ ــخاصّوالكيانـ ـ ــاتّالقانونيـ ـ ــةّأوّ
باقتنائهةةا أو بإسةةتعمالها عبةةةر مةةدة مةةن الةةةزمن ّ.
االجتماعيــةّالمشــارّإليهــاّبالفعــلّّ.وتوصــفّبأنهــاّ
وق ــدّتك ــونّاألص ــولّمالي ــةّأوّالّ.وهن ــاكّبالنس ــبةّ
وحــداتّمؤسســيةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوتــمّ
لمعظ ــمّاألص ــولّالمالي ــةّخص ــومّ[مالي ــة]ّمقابل ــةّّ.
ضـ ـ ــمهاّفـ ـ ــيّقطاعـ ـ ــاتّمؤسسـ ـ ــيةّوفقـ ـ ــاّألهـ ـ ــدافهاّ
وينشةةةةأ الخصةةةةم عنةةةةدما تلتةةةةزم إحةةةةدى الوحةةةةدات
االقتص ـ ـ ـ ـ ــاديةّووظائفه ـ ـ ـ ـ ــاّوس ـ ـ ـ ـ ــلوكهاّ.الوح ـ ـ ـ ـ ــداتّ
(المدين) ،بموجب ظروف معينة ،بتقةديم دفعةة أو
والقطاعاتّهيّموضوعّالفصلّالرابعّ.
سلسةةلة مةةن الةةدفعات إلةةى وحةةدة أخةةرى (الةةدائن)ّ.
وقــدّوردّفــيّالقســمّ(ب)ّمــنّهــذاّالفصــلّإيضــاحّ
 2-3وتقـ ــيسّالمخزونـ ــاتّالقيمـ ــةّاالقتصـ ــاديةّفـ ــيّمـ ــدةّ
له ــذهّالتعريف ــاتّوالمف ــاهيمّالت ــيّتتض ــمنهاّإض ــافةّ
زمنيــةّمعين ــةّ.همــاّالت ــدفقاتّفتقــيسّالتغيـ ـراتّف ــيّ
إلىّنماذجّاألصولّوالخصـومّفـيّنظـامّالحسـاباتّ
القيمــةّاالقتصــاديةّعلــىّمــدارّمــدةّزمنيــةّ.وتظهــرّ
القوميةّ.
المخزون ـ ــاتّف ـ ــيّالميزاني ـ ــاتّالعمومي ـ ــةّوالج ـ ــداولّ
المتعلق ــةّبه ــاّ(وبالنس ــبةّلمخزون ــاتّمعين ــةّ،تظه ــرّ
مـ ــعّجـ ــداولّاإلسـ ــتخداماتّفـ ــيّسـ ــياقّالمـ ــدخالتّ  6-3تعكةةةةةةس التةةةةةةدفقات االقتصةةةةةةادية إنشةةةةةةاء قيمةةةةةةة
إقتصادية أو تحويلها أو مبادلتها أو نقةل ملكيتهةا
والمخرجات)ّ.وتظهرّالتدفقاتّفـيّجميـعّحسـاباتّ
أو إطفاءهةا و تنطةوي علةى تغيةرات فةي حجةم أو
وجــداولّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّاألخــرىّ.وتتكــونّ
تكةةوين أو قيمةةة أصةةول وخصةةوم وحةةدة مؤسسةةيةّ.
حسـ ــاباتّالتـ ــدفقاتّفـ ــيّالتتـ ــابعّالكامـ ــلّلحسـ ــاباتّ
واذّتعك ــسّالت ــدفقاتّاالقتص ــاديةّتن ــوعّاالقتص ــادّ،
القطاعـاتّالمؤسســيةّمــنّالحســاباتّالجاريــةّ،التــيّ
فـ ــإنّلهـ ــاّطـ ــابعّمحـ ــددّبوصـ ــفهاّأجـ ــو اّرّ ّوض ـ ـرائبّ
تتن ـ ـ ــاولّاإلنت ـ ـ ــاجّوال ـ ـ ــدخلّواس ـ ـ ــتخدامّال ـ ـ ــدخلّ،وّ
وفائــدةّوتــدفقاتّل ـرأسّالمــالّومــاّإلــىّذلــكّ،يبــينّ
حسـ ـ ــاباتّالت ـ ـ ـراكمّ،التـ ـ ــيّتبـ ـ ــينّجميـ ـ ــعّالتغي ـ ـ ـراتّ
الطرائقّالتيّتتغيرّبهاّأصولّوخصومّوحدةّماّ.
الحاصلةّبينّميزانيتينّعموميتين.
ّ
ّ
 3-3وللحصولّعلىّنظامّمتكاملّومتسقّّ،فإنـهّيجـبّ  7-3وتتك ـ ـ ــونّالت ـ ـ ــدفقاتّاالقتص ـ ـ ــاديةّم ـ ـ ــنّمع ـ ـ ــامالتّ
وتــدفقاتّأخــرى.والمعاملةةةة تةةةدفق إقتصةةةادي  ،أي
أنّترصــدّتــدفقاتّالقيمــةّاالقتصــاديةّبــينّمقــاييسّ
تعامةةةةل بةةةةين وحةةةةدتين مؤسسةةةةيتين وفقةةةةاً ألتفةةةةاق
المخزوناتّفيّمدتينّزمنيتينّ.ولـذاّفالشـرطّاألولّ
متبةةةادل  ،أو عمةةةل ضةةةمن وحةةةدة مؤسسةةةية مةةةن
لتحدي ــدّاألعـ ـرافّالمحاس ــبيةّه ــوّالتعري ــفّالمح ــددّ
المفيةةةةةدتحليلياً أن يعامةةةةةل بوصةةةةةفه معاملةةةةةة ،ألن
لماّنعنيهّبالمخزوناتّوالتدفقاتّ.وعندماّيـتمّذلـكّ،
الوحةةدة كثي ة ارً مةةا تعمةةل بصةةفتين مختلفتةةينّ.وقــدّ
تظهــرّالحاجــةّإلــىّتحديــدّالقواعــدّالتــيّمــنّشــأنهاّ
تتأثرّقيمةّّأصلّأوّخصمّ ّ بالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفقاتّ
تحدي ــدّالتغيـ ـراتّف ــيّالقيم ــةّاالقتص ــاديةّف ــيّنظ ــامّ
االقتصـ ـ ــاديةّالتـ ـ ــيّالّتسـ ـ ــتوفيّمتطلبـ ـ ــاتّإحـ ـ ــدىّ
محاســبيّمــاّ.ويــتمّتحديــدّالقواعــدّبغــرضّضــمانّ
المعامالتّ.مثلّهذهّالتدفقاتّيتمّوصـفهاّ"تـدفقاتّ
أنّنظامّالحساباتّالقوميةّمتسقّمـنّحيـثّالقيمـةّ
أخرى".والتدفقات األخرى هي تغيةرات فةي األصةول
والوقتّوالقيدّوالتصنيفّ.
والخصوم ال تحةدث عةن طريةق المعةامالتّ.ومـنّ
ّ
األمثلــةّعلــىّذلــكّالخســائرّالناجمــةّعــنّالك ـوارثّ
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وأث ـ ـ ــرّتغيـ ـ ـ ـراتّاألس ـ ـ ــعارّعل ـ ـ ــىّقيم ـ ـ ــةّاألص ـ ـ ــولّ
والخصومّ.

ّ
 8-3وهنــاكّنقــاشّلمختلــفّأن ـواعّالتــدفقاتّاالقتصــاديةّ
فيّالقسمّ(ج)ّمنّهذاّالفصلّ.
ّ

.8

البنود الموازنة

 9-3تجمـ ــعّالتـ ــدفقاتّاالقتصـ ــاديةّبعضـ ــهاّإلـ ــىّبعـ ــضّ
حيـ ــثّتكـ ــونّالتـ ــدفقاتّالخارجـ ــةّ(التـ ــيّقـ ــدّيطلـ ــقّ
عليهــاّالقيــودّالمدينــةّأوّاالســتخداماتّأوّالتغي ـراتّ
فـ ـ ــيّاألصـ ـ ــول)ّعلـ ـ ــىّالجانـ ـ ــبّاأليسـ ـ ــرّوتكـ ـ ــونّ
الت ـ ــدفقاتّالداخلـ ـ ــةّ(القيـ ـ ــودّالدائنـ ـ ــةّأوّالم ـ ـ ـواردّأوّ
التغي ـ ـراتّفـ ــيّالخصـ ــومّأوّصـ ــافيّالقيمـ ــة)ّعلـ ــىّ
الجانـ ــبّاأليمـ ــنّ.والبنةةةةةد المةةةةةوازن هةةةةةو تركيةةةةةب

 13-3وتقيــدّالتــدفقاتّوالمخزونــاتّفــيّحســاباتّالوحــداتّ
المؤسسـ ــيةّذواتّالصـ ــلةّوبالتـ ــاليّفإنهـ ــاّتقيـ ــدّفـ ــيّ
حس ــاباتّالقطاع ــاتّالت ــيّتص ــنفّإليه ــاّالوح ــداتّ
المؤسس ــيةّ.والوح ــداتّالمؤسس ــيةّوالقطاع ــاتّه ــيّ
موض ـ ــوعّالفص ـ ــلّال ارب ـ ــعّ.وبص ـ ــورةّعام ـ ــةّ،تقي ـ ــدّ
التـ ـ ــدفقاتّوالمخزونـ ـ ــاتّفـ ـ ــيّحسـ ـ ــاباتّالوحـ ـ ــداتّ
المؤسسـ ـ ــيةّالتـ ـ ــيّتملـ ـ ــكّأوّكانـ ـ ــتّتمتلـ ـ ــكّالسـ ـ ــلعّ
واألصــولّالمعنيــةّ،أوّفــيّحســاباتّالوحــداتّالتــيّ
ت ـ ـ ــؤديّالخ ـ ـ ــدماتّأوّتتلقاه ـ ـ ــاّ،أوّف ـ ـ ــيّحس ـ ـ ــاباتّ
الوح ــداتّالت ــيّتق ــدمّالي ــدّالعامل ــةّورأسّالم ــالّأوّ
تســتعملهاّفــيّاإلنتــاجّ.ولــبعضّاألغ ـراضّ،تعتبــرّ
الوحــدةّالمؤسســيةّالمشــاركةّفــيّاإلنتــاجّكمنشــأةّأوّ
أكثــرّّ،وقــدّيــتمّتصــنيفّالمنشــآتّفــيّمجموعــاتّ
منّالصناعاتّ.وقدّتمّتعريـفّوتصـنيفّالمنشـآتّّ
والصناعاتّفيّالفصلّالخامسّ.
ّ

محاسبي يحصل عليه بطرح مجموع قيمة القيود
في جانب واحةد مةن الحسةاب (لمةوارد أو التغيةرات .4
فةةةي الخصةةةوم) مةةةن مجمةةةوع فةةةي الجانةةةب اآلخةةةر
(االسةةةةتخدامات أو التغيةةةةرات فةةةةي األصةةةةول) .وال  14-3ينبغــيّأنّتقــاسّّجميــعّالقيــودّفــيّالحســاباتّبقــيمّ
نقديــةّ،وبالتــاليّالّبــدّمــنّقياســيّجميــعّالعناصــرّ
يمكن قياسه بصورة مستقلة عن القيود األخةرى
الت ــيّتؤخ ــذّمنه ــاّالقي ــودّبق ــيمّنقدي ــةّ.وف ــيّبع ــضّ
وبوصفه قيداً مشتقاً ،فإنه يعكةس تطبيةق القواعةد
الح ـ ــاالتّ،تك ـ ــونّالمب ـ ــالغّالمقي ـ ــدةّه ـ ــيّال ـ ــدفعاتّ
المحاسبية العامة على القيود الخاصة في جةانبي
الفعليةّالتيّتشكلّجزءاّمـنّالتـدفقاتّالتـيّتنطـويّ
الحسةةةةابّ.كم ــاّيوج ــدّأيض ــاّبن ــدّمـ ـوازنّللميزاني ــةّ
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العمومي ـ ـ ــةّحي ـ ـ ــثّيع ـ ـ ــرفّالف ـ ـ ــرقّب ـ ـ ــينّاألص ـ ـ ــولّ
والخصومّبوصفهّصافيّالقيمة.

علـىّنقــدّ،وفـيّحــاالتّأخـرىّتقــدرّالمبـالغّالمقيــدةّ
هيّالدفعاتّالفعليةّالتيّتشكلّجزءاّمـنّالتـدفقاتّ
التــيّتنطــويّعلــىّنقــدّ،وفــيّحــاالتّأخــرىّ،تقــدرّ
المبــالغّالمقيــدةّبــالرجوعّإلــىّالقــيمّالنقديــةّالفعليــةّ.
وهكـذاّفـإنّالنقــودّهـيّوحــدةّالحسـابّالتــيّيـتمّبهــاّ
قيدّجميعّالمخزوناتّوالتدفقاتّ.

 11-3البنــودّالموازنــةّيــتمّإنشــاؤهاّألنهــاّتنقــلّالمعلومــاتّ
االقتص ـ ـ ــاديةّالهامـ ـ ـ ــةّ.العديـ ـ ـ ــدّمـ ـ ـ ــنّاإلجماليـ ـ ـ ــاتّ
الرئيسـ ــيةّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّبمـ ــاّفيهـ ــاّ
إجم ــاليّالن ــاتجّالمحل ــيّينش ــأّف ــيّالواق ــعّبوص ــفهاّ
بن ــودّموازن ــةّ.وتج ــريّمناقش ــةّالبن ــودّالموازن ــةّف ــيّ  15-3مبــدئياّ،يمكــنّإختيــارّأيّمــدةّزمنيــةّبوصــفهاّمــدةّ
محاسـبيةّ.ومشـكلةّالمـددّالقصـيرةّأكثـرّممـاّينبغـيّ
القسمّ(د)ّ.
ه ـ ـ ــيّأنّالبيان ـ ـ ــاتّاإلحص ـ ـ ــائيةّتت ـ ـ ــأثرّبالعوام ـ ـ ــلّ
ّ
العرض ــيةّ،ف ــيّح ــينّأنّالم ــددّالطويل ــةّالّتص ــفّ
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بشكلّوافّالتغيراتّالجاريةّفيّاالقتصـادّ.ويمكـنّ
تجنــبّالتــأثيراتّالموســميةّالخالصــةّّبجعــلّالمــدةّ
 11-3تتضـمنّحســاباتّوجـداولّنظــامّالحسـاباتّالقوميــةّ
المحاسـ ـ ـ ــبيةّتشـ ـ ـ ــملّدورةّكاملـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــنّاألحـ ـ ـ ــداثّ
معلوماتّتتعلقّباألعمـالّأوّاألحـداثّاالقتصـاديةّ
االقتص ـ ـ ــاديةّالمتك ـ ـ ــررةّبانتظ ـ ـ ــامّ.وتش ـ ـ ــيرّمعظ ـ ـ ــمّ
الت ــيّتج ــريّض ــمنّم ــدةّزمني ــةّمعين ــةّوأث ــرّه ــذهّ
محاســباتّاألعمــالّالتجاريــةّوالمحاســبةّالحكوميــةّ
األحــداثّعلــىّبنــودّاألصــولّوالخصــومّفــيّبدايــةّ
إل ــىّس ــنواتّكامل ــةّ.وعموم ــاّ،تعتب ــرّالس ــنواتّأوّ
ونهايةّالمدةّ.
أربـ ــاعّالسـ ــنواتّالتقويميـ ــةّهـ ــيّاألنسـ ــبّّإلعـ ــدادّ
مجموعةّكاملةّمنّالحساباتّالقوميةّ.
 12-3وتجمـ ــعّالتـ ــدفقاتّوالمخزونـ ــاتّحسـ ــبّتصـ ــنيفاتّ
نظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّالهرمي ـ ــةّ،الـ ـ ـواردةّف ـ ــيّ ّ
المرفــقّرقــمّ(ّ.)1ولتصــنيفّالمعــامالتّوالتــدفقاتّ  16-3ويغطـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّكامـ ــلّالنشـ ــاطّ
االقتص ـ ــاديّبالطريق ـ ــةّالت ـ ــيّيتس ـ ــنىّم ـ ــنّخالله ـ ــاّ
خم ـ ـ ــسّعن ـ ـ ــاوينّعل ـ ـ ــىّأعل ـ ـ ــىّمس ـ ـ ــتوىّتتن ـ ـ ــاولّ
اشتقاقّالحساباتّبالنسبةّللمجموعـاتّأوّالوحـداتّ
المع ــامالتّف ــيّالمنتج ــاتّوالمع ــامالتّالت ــيّتب ــينّ
كـ ـ ــلّعلـ ـ ــىّحـ ـ ــدةّأوّجميـ ـ ــعّوحـ ـ ــداتّاالقتصـ ـ ــادّ.
كيفي ــةّتوزيـ ــعّواعـ ــادةّتوزي ــعّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
وللسماحّبذلكّ،تضمنّالقواعـدّالمحاسـبيةّاإلتسـاقّ
القوميـ ــةّوالمعـ ــامالتّفـ ــيّاألصـ ــولّغيـ ــرّالمنتَجـ ــةّ
فيم ـ ــاّيتعل ـ ــقّبتقي ـ ــيمّوتوقي ـ ــتّوتص ـ ــنيفّوتجمي ـ ــعّ
واألصـ ـ ــولّالماليـ ـ ــةّوالخصـ ـ ــومّوقيـ ـ ــودّالتراكمـ ـ ــاتّ
التــدفقاتّوالمخزون ــاتّ.وهــذهّالقواع ــدّمــوجزةّأدنــاهّّ
األخرىّ.وقـدّيبـينّالتسلسـلّالهرمـيّفـيّالحسـاباتّ
لتوفيرّسياقّلمناقشةّطبيعـةّالمخزونـاتّوالتـدفقاتّ
التراكميةّكـالّمـنّنـوعّالمعاملـةّونـوعّاألصـلّالتـيّ
والبنـ ــودّالموازنـ ــةّال ـ ـواردةّفـ ــيّاألقس ـ ــامّ(ب)ّو(ج)ّ
تنطبقّعليهّ.
و(د)ّ.
ّ
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فيه ــاّاألرضّإلنت ــاجّالس ــلعّوالخ ــدماتّ.وتس ــتعملّ
هـ ــذهّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّلثالثـ ــةّأنشـ ــطةّاقتصـ ــاديةّ
معتـ ــرفّبهـ ــاّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّوهـ ــيّ
اإلنتـ ـ ــاجّواالسـ ـ ــتهالكّوالت ـ ـ ـراكمّ.وتعـ ـ ــرفّالمنفعـ ـ ــةّ
االقتصــاديةّبأنهــاّمــاّيــدلّعلــىّمكســبّأوّمنفعــةّ
إيجابيةّتنشأّعنّأحدّاألعمـالّ.وتعنـيّمقارنـةّبـينّ
ح ـ ــالتينّ.وم ـ ــنّالممك ـ ــنّإيض ـ ــاحّذل ـ ــكّفـ ــيّنظ ـ ــامّ
الحساباتّالقوميةّبحيثّتعتبرّالمنافعّكتعويضـاتّ
مقاب ــلّتق ــديمّالخ ــدماتّكتعويض ــاتّالعمال ــةّورأسّ
الم ــالّبالنس ــبةّلإلنت ــاجّوالوس ــائلّالمس ــتخدمةّفـــيّ
الحصـ ـ ـ ـ ــولّعلـ ـ ـ ـ ــىّالسـ ـ ـ ـ ــلعّوالخـ ـ ـ ـ ــدماتّلإلنتـ ـ ـ ـ ــاجّ
واالستهالكّأوّالتراكمّفيّالفترةّالجاريـةّأوّالفتـراتّ
المستقبليةّ.

ينبغـ ــيّأنّتقيـ ــدّالتـ ــدفقاتّوالمخزونـ ــاتّ
ّأ-
بصـ ــورةّمتسـ ــقةّمـ ــنّحيـ ــثّتقييمهـ ــاّ.فيجـ ــريّالقيـ ــدّّ
بالقيمةّالجاريةّفـيّالسـوقّ(أيّالمبلـغّالمتفـقّعليـهّ
ب ــينّطـ ـرفين)ّأوّب ــأقربّمع ــادلّله ــاّّ.وق ــدّيتع ــينّ
تع ـ ــديلّالقيمـ ـ ــةّالسـ ـ ــوقيةّوفقـ ـ ــاّلتغطي ـ ـ ـةّالتـ ـ ــدفقّأوّ
المخــزونّكمــاّهــوّمعــرفّفــيّالنظــامّّوأنّيعكــسّ
علـ ـ ــىّنحـ ـ ــوّمناسـ ـ ــبّ،نظ ـ ـ ـ ارّّلطبيعـ ـ ــةّالتـ ـ ــدفقّأوّ
المخـ ــزونّ،الض ـ ـرائبّواإلعانـ ــاتّعلـ ــىّالمنتج ـ ــاتّ
وتكاليفّالنقلّوالهوامشّالتجارية.
ينبغ ــيّأنّتقي ــدّالمخزون ــاتّوّالت ــدفقاتّّ
ب-
ّ
عل ــىّنح ــوّمتس ــقّم ــنّحي ــثّالتوقي ــتّ.فالت ــدفقاتّ
تقي ــدّف ــيّاللحظ ــةّالت ــيّتح ــدثّفيه ــاّض ــمنّالفتـ ـرةّ
المحاســبيةّ(أيّفــيّاللحظــةّالتــيّتنشــأّفيهــاّالقيمــةّ
االقتصاديةّأوّتحولّأ ّوتسـتبدلّأوّتنقـلّملكيتهـاّأوّ
تُطفــأ)ّ.وتقيــدّالمخزونــاتّفــيّاللحظــةّالتــيّيتعلــقّ ّ21-3وفيّبعـضّاألحيـانّتكـونّالمنفعـةّالفوريـةّبالسـلعّ
والخدماتّمباشرةّمثـلّاإلنتـاجّلالسـتهالكّالخـاصّ
بهاّالحسابّ،وهيّفـيّالعـادةّبدايـةّأوّنهايـةّالمـدةّ
أوّاألجورّوالرواتبّالعينيـةّ.وتكـونّإحـدىّالمنـافعّ
المحاسبية.
فيّاكثرّالحـاالتّفـيّشـكلّواسـطةّتبـادلّ(النقـود)ّ
يج ـ ـ ـ ـ ــبّأنّتقي ـ ـ ـ ـ ــدّفـ ـ ـ ـ ـ ـرادىّالت ـ ـ ـ ـ ــدفقاتّ
ج-
ّ
كـاألجورّوالرواتـبّ.واالسـتهالكّهـوّنشـاطّيـتمّفــيّ
والمخزوناتّعلىّنحـوّمتسـقّمـنّحيـثّتصـنيفهاّ،
الفت ـرةّالجاريــةّفقــطّولكــنّقــدّيــتمّتمويلــهّمــنّمنــافعّ
بالنس ــبةّّللفئ ــاتّالـ ـواردةّف ــيّتص ــنيفّالمتع ــاملينّّ
ســابقةّ.كمــاّينطــويّكــلّمــنّاإلنتــاجّوالت ـراكمّعلــىّ
بوصفهمّقطاعاتّ(فرعية)ّأوّصناعاتّ.
منـافعّمؤجلـةّلفتـراتّمسـتقبليةّ.ومـنّثـمّفإنـهّيجــبّ
وينبغـ ــيّ،إعتمـ ــاداّعلـ ــىّطبيعـ ــةّالقيـ ــدّ،
دّ-
االعت ـرافّبالوســائلّالتــيّتتــيحّانتقــالّالمنــافعّمــنّ
التمييزّبينّالمواردّواالستخداماتّأوّبينّاألصـولّ
فتـ ـ ـرةّمحاس ـ ــبيةّإلـ ـ ــيّأخ ـ ــرىّ.وتتخـ ـ ــذّتل ـ ــكّشــ ــكلّ
والخصــومّ.وفــيّعمليــةّالتصــنيفّ،يكــونّالترصــيدّ
األصولّوالخصومّحيثّيـتمّتحويـلّإحـدىّالمنـافعّ
ض ـ ـ ــمنياّّبالنس ـ ـ ــبةّلع ـ ـ ــدةّبن ـ ـ ــودّولك ـ ـ ــنّالّيوص ـ ـ ــىّ
فيّفتـرةّمـاّإلـىّمنفعـةّفـيّفتـرةّمسـتقبليةّأوّأكثـرّ.
بالتوحيدّ.
وعلــىّنفــسّالمن ـوالّ،قــدّيــتمّالحصــولّعلــىّالســلعّ
والخ ـ ـ ــدماتّ،أوّالمنـ ـ ـ ــافعّالجاريـ ـ ـ ــةّ،عــ ـ ــنّطريــ ـ ــقّ
ّ17-3إنّالمعادلةّالمحاسبيةّاألساسـيةّلنظـامّالحسـاباتّ
تخصيصّمنافعّمستقبليةّفيّشكلّخصومّماليةّ.
القومي ــةّه ــيّإط ــارّم ــنّالمحاس ــبةّالرباعي ــةّ.وه ــذاّ
يعنــيّأنّتســفرّمعاملــةّمــاّعــنّقيــدينّلكــلّطــرفّ
منهاّ.وهناكّإتساقّعاموديّفيّكلّوحـدةّواتسـاقّ  .8الملكية
أفقــيّبــينّكــلّوحــدتينّلكــلّنــوعّمــنّأن ـواعّالقيــودّ.
وقدّتمّشـرحّمبـادئّالمحاسـبةّرباعيـةّالقيـودّبشـكلّ ّ21-3يمكنّالتمييزّبينّنوعينّمنّالملكيةّوهماّالملكيةّ
القانونيةّوالملكيـةّاالقتصـاديةّ.إن المالةك القةانوني
أكثرّتفصيالّّفيّالقسمّ(هـ)ّمنّهذاّالفصلّ.
لكيانةةةةات كالسةةةةلع والخةةةةدمات والمةةةةوارد الطبيعيةةةةة
ّ
واألصول والخصوم المالية هو الوحدة المؤسسةية
ّ

ب -المخزونات

ّ18-3تتصــلّالمخزونــاتّبالمســتويّالكلــيّمــنّاألصــولّ
أوّالخصــومّفــيّاقتصــادّمــاّفــيّوقــتّمــنّالــزمنّّ.
( فـ ـ ــيّمنهجي ـ ـ ــةّمي ـ ـ ـزانّالم ـ ـ ــدفوعاتّ،يشـ ـ ــارّإل ـ ـ ــىّ
مسـ ـ ــتوياتّالمخزونـ ـ ــاتّبوصـ ـ ــفهاّم اركـ ـ ــز)ّ.ومـ ـ ــنّ
الضـروريّلمناقشـةّالمخزونــاتّأنّنعـرفّاألصــولّ
والخصـ ــومّ،وتعتمـ ــدّهـ ــذهّالتعريفـ ــاتّبشـ ــكلّحاسـ ــمّ
عل ـ ــىّمفه ـ ــوميّالفائ ـ ــدةّوالملكي ـ ــةّ.وعن ـ ــدماّتك ـ ــونّ
التعريفـ ـ ــاتّواضـ ـ ــحةّ،يـ ـ ــتمّالتطـ ـ ــرقّإلـ ـ ــىّطريقـ ـ ــةّ
تص ـ ـ ــنيفّاألصـ ـ ـ ــولّوالخصـ ـ ـ ـ ّومّفـ ـ ـ ــيّالميزانيـ ـ ـ ــاتّ
العموميــةّإضــافةّإلــىّالطريقــةّالتــيّتــدخلّوتخــرجّ
بهاّالبنودّمنّالميزانيةّالعموميةّ.
ّ
 .1المنافع
ّ19-3ويصــفّجــوهرّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّكيــفّيــتمّ
استخدامّالعمالةّورأسّالمالّوالمـواردّالطبيعيـةّبمـاّ

التي يحق لها قانونًا وتستمر بموجب القانون فةي
المطالبة بالمنافع المرتبطة بتلك الكياناتّ.

 22-3قـ ـ ــدّتطالـ ـ ــبّالحكومـ ـ ــةّأحيانـ ـ ــاّبالملكيــ ــةّالقانونيـ ـ ــةّ
إلحـ ــدىّالكيانـ ــاتّنيابـ ــةّعـ ــنّالمجتمـ ــعّككـ ــلّ.والّ
يعتــرفّّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبــأيّكيــانّليســتّ
لهّملكيةّقانونيةّسواءّبصفةّمنفردةّأوّجماعيةّ.
 23-3وتنطــويّأعمــالّاإلنتــاجّواالســتهالكّوالت ـراكمّعلــىّ
درجــاتّمتفاوتــةّمــنّالمخــاطرّ.وّّيمكــنّالتعــرفّ
علــىّنــوعينّرئيســيينّمــنّالمخــاطرّ.أولهمــاّيشــيرّ
إلىّاإلنتاجّ.وتنشأّهذهّالمخاطرّبسببّأوجـهّعـدمّ
التأكـ ــدّكالطلـ ــبّعلـ ــىّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّمتـ ــىّتـ ــمّ
إنتاجهاّوبسـببّالتطـوراتّفـيّاالقتصـادّبوجـهّعـامّ
والتطورّالفنيّالذيّيـؤثرّعلـىّالمنـافعّالتـيّتجنـيّ
م ــنّرأسّالم ــالّوالمـ ـواردّالطبيعي ــةّ.وأث ــرّذل ــكّأنّ
المنــافعّمــنّرأسّالمــالّوالم ـواردّالطبيعيــةّوالعمالــةّ
فــيّشــكلّفــائضّتشــغيلّومــنّاالســتخدامّالّيمكــنّ
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التنبــؤّبهــاّبشــكلّكامــلّمقــدماّولكنهــاّتنطــويّعلــىّ
درجةّمنّالمخاطرّ.

ّ
 24-3ويش ــيرّالن ــوعّالث ــانيّم ــنّالمخ ــاطرّإل ــىّالعملي ــاتّ
والمنــافعّالمنتقلــةّبــينّالفت ـراتّالزمنيــةّ.وتنشــأّعــنّ
عدمّالتأكـدّفيمـاّيتصـلّبأسـعارّالفائـدةّفـيّالفتـراتّ
المستقبليةّ،وهوّماّيؤثرّبـدورهّعلـىّاألداءّالنسـبيّ
لمختلفّأنواعّالمنافعّ.
ّ
 25-3وعنــدماّيقــومّالــوكالءّاالقتصــاديينّباتخــاذّق ـ ارراتّ
ح ـ ــولّاالس ـ ــتهالكّأوّالتـ ـ ـراكمّفإن ـ ــهّيتع ـ ــينّعليه ـ ــاّ
تكــوينّرأيّعــنّالمي ـزاتّالنســبيةّللمنــافعّالتــيّيــتمّ
تحويلهاّإلىّسلعّوخدماتّفيّالفتـرةّالحاليـةّمقابـلّ
التحويــلّفــيّفت ـرةّالحقــةّ.ومــنّثــمّينطــويّالنشــاطّ
االقتصـاديّبكاملـهّعلـىّمنـافعّومخـاطرّ.وينطــويّ
انتقــالّالمنــاقعّبــينّالفت ـراتّالزمنيــةّالّمحالــةّعلــىّ
انتقالّالمخاطرّأيضاّ.وربمـاّيختـارّأحـدّالعناصـرّ
منفعةّأقلّولكنهاّمؤكـدةّبشـكلّأكبـرّفـيّالمسـتقبلّ
دونّمنفعـ ــةّقـ ــدّتكـ ــونّأعلـ ــىّولكنهـ ــاّأقـ ــلّتأكيـ ــداّ.
واأله ـ ــمّف ـ ــيّه ـ ــذاّالمق ـ ــامّه ـ ــوّعن ـ ــدماّيق ـ ــومّأح ـ ــدّ
العناصــرّبالمقايضــةّعلــىّمنــافعّومخــاطرّت ـرتبطّ
باإلنت ــاجّمقاب ــلّمن ــافعّومخ ــاطرّتـ ـرتبطّباألص ــولّ
والخصومّالماليةّ.
ّ
 26-3والمالةةك االقتصةةادي للكيانةةات كالسةةلع والخةةدمات

والموارد الطبيعية واألصةول والخصةوم الماليةة هةو
الوحةةةةدة المؤسسةةةةية التةةةةي يحةةةةق لهةةةةا المطالبةةةةة
بالمنةةةةافع المرتبطةةةةة باسةةةةتخدام ذلةةةةك الكيةةةةان ذي
الصةةةةلة فةةةةي مسةةةةار نشةةةةاط اقتصةةةةادي يةةةةتم أداؤه
بموجب قبول المخاطر المرتبطة بذلك النشاط.

ّ
ّ27-3ولكلّكيانّمالكّقانونيّومالكّاقتصاديّرغمّأنـهّ
ف ــيّكثي ــرّم ــنّاألحـ ـوالّيك ــونّالمال ــكّاالقتص ــاديّ
والمالكّالقـانونيّألحـدّالكيانـاتّهـوّنفسـهّ.وعنـدماّ
الّيك ــونّاألم ــرّك ــذلكّ،يك ــونّالمال ــكّالق ــانونيّق ــدّ
نقــلّالمســؤوليةّعــنّالمخــاطرّالتــيّينطــويّعليهــاّ
اسـتخدامّالكيــانّفــيّأحــدّاألنشــطةّاالقتصــاديةّإلــىّ
المالـ ــكّاالقتصـ ــاديّمـ ــعّالمنـ ــافعّالمرتبطـ ــةّبـ ــذلكّ
النشــاطّ.وفــيّالمقابــلّيقبــلّالمالــكّالقــانونيّحزمــةّ
أخـ ـ ـ ــرىّمـ ـ ـ ــنّالمخـ ـ ـ ــاطرّوالمنـ ـ ـ ــافعّمـ ـ ـ ــنّالمالـ ـ ـ ــكّ
االقتص ــاديّ.وعن ــدماّيس ــتخدمّتعبي ــرّ"الملكي ــة"ّأوّ
"المال ــك"ّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّبوج ــهّع ــامّ
ويكـ ـ ــونّالمالـ ـ ــكّالقـ ـ ــانونيّمختلـ ـ ــفّعـ ـ ــنّالمالـ ـ ــكّ
االقتصــاديّّ،ينبغــيّأنّتفهــمّاإلشــارةّإلــىّالمالــكّ
االقتصــاديّ.وين ــاقشّالج ــزءّالخــامسّم ــنّالفص ــلّ
الس ــابعّعش ــرّع ــنّالعق ــودّواإلج ــاراتّوالتـ ـراخيصّ
عدداّمنّالحاالتّالتيّيكونّالمالـكّالقـانونيّفيهـاّ
مختلفاّعنّالمالكّاالقتصادي.
ّ
ّ28-3وعنــدماّتطالــبّالحكومــةّبالملكيــةّالقانونيــةّألحــدّ
الكيان ــاتّنياب ــةّع ــنّالمجتم ــعّبكامل ــهّف ــإنّالمن ــافعّ
أيضــاّتســتحقّللحكومــةّنيابــةّعــنّالمجتمــعّككــلّ.
ومـ ــنّثـ ــمّفـ ــإنّالحكومـ ــةّهـ ــيّالمالـ ــكّاالقتصـ ــاديّ
والمالكّالقانونيّلمثلّهذاّالكيان.

ّ29-3ومنّالنادرّأنّتتحـولّالمنـافعّالتـيّتنطـويّعليهـاّ
األص ــولّوالخص ــومّم ــنّمال ــكّق ــانونيّإل ــىّمال ــكّ
اقتصاديّبنفسّالوضعّ،فهيّعـادةّمـاّتتحـولّإلـىّ
أشــكالّأخــرىّمــنّاألصــولّوالخصــومّالماليــةّعــنّ
طريـ ـ ــقّوسـ ـ ــاطةّمؤسسـ ـ ــةّماليـ ـ ــةّتتحمـ ـ ــلّبعـ ـ ــضّ
المخــاطرّوتكتســبّبعــضّالمنــافعّمــعّنقــلّالرصــيدّ
إلىّوحداتّأخرىّ.
ّ

.3

تعريف األصل

ّ31-3ومنّماّسـبقّتعريـفّأحـدّاألصـولّكالتـاليّ:أحةد
األصول هو مستودع قيمة يمثل فائدة أو سلسةلة
مةن الفوائةةد التةةي تسةتحق للمالةةك االقتصةةادي عةةن
طريق إقتناء أو استعمال أحد الكيانات على مةدى
فتةرة زمنيةةة .وهةو وسةةيلة لترحيةةل القيمةة مةةن فتةةرة
محاسبية إلي أخرى.
ّ31-3جميــعّاألصــولّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّهــيّ
أص ـ ــولّاقتص ـ ــاديةّ.إنّص ـ ــفاتّمث ـ ــلّالس ـ ــمعةّأوّ
المهـ ـ ــارةّالشـ ـ ــائعّوصـ ـ ــفهاّأحيانـ ـ ــاّفـ ـ ــيّالتعبي ـ ـ ـراتّ
الرس ـ ــميةّبوص ـ ــفهاّأص ـ ــالّ،الّيعت ـ ــرفّبه ـ ــاّبه ـ ــذاّ
الوصــفّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّألنهــاّليســتّ
اقتص ـ ـ ــاديةّبطبيعته ـ ـ ــاّكم ـ ـ ــاّّتوص ـ ـ ــوفّبموج ـ ـ ــبّ
الملكيةّ.
ّ

.4

األصول والخصوم المالية

ّ32-3ومــنّاآلليــاتّالهامــةّفــيّاالقتصــادّهــيّتلــكّالتــيّ
تقومّعنّطريقهّإحدىّالوحداتّاالقتصاديةّبتبـادلّ
مجموع ــةّمعين ــةّم ــنّالمن ــافعّم ــعّوح ــدةّاقتص ــاديةّ
أخ ـّـرىّ.وي ــتمّتب ــادلّالمن ــافعّبواس ــطةّوس ــائلّدف ــعّ.
ومــنّهنــاّيتســنىّتعريــفّالمطالبــةّالماليــةّومــنّثــمّّ
إلتزامّ.وليستّهناكّأصولّغيرّماليةّمعتـرفّبهـاّ
فــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوعليــهّيشــيرّمصــطلحّ
الخصمّبالضرورةّإلىّخصمّماليّبطبيعتهّ.

 33-3وينشأ أحد الخصوم عندما تقةوم إحةدى الوحةدات
(المدين) ،في ظل ظروف معينة ،بتقةديم دفعةة أو
سلسةةلة مةةن الةةدفعات إلةةى وحةةدة أخةةرى (الةةدائن)ّّ.
ّوأكثرّالظ ّروفّشيوعاّلنشأةّأحدّالخصومّهـوّعقـدّ
ملزمّقانوناّوالذيّيحددّالشـروطّواألحكـامّالتـيّيـتمّ
بموجبه ــاّس ــدادّالدفع ــةّ(ال ــدفعات)ّ،ويك ــونّال ــدفعّ،
وفقاّللعقدّ،غيرّمشروطّ.

ّ
ّ34-3باإلضــافةّإلــىّذلــكّ،قــدّينشــأّأحــدّالخصــومّلــيسّ
فقـ ــطّبموجـ ــبّعقـ ــدّبـ ــلّكـ ــذلكّعـ ــنّعـ ــادةّطويلـ ــةّ
المك ــثّومعت ــرفّبه ــاّول ــيسّم ــنّالس ــهلّرفض ــهاّ.
وفــيّهــذهّالحــاالتّ،يكــونّللــدائنّتوقعــاتّقانونيــةّ
بالسدادّرغمّاالفتقـارّإلـىّعقـدّملـزمّقانونـاّ.ويطلـقّ
علىّمثلّهذهّالخصومّمسميّالخصومّالضمنيةّ.
ّ
ّ35-3وحيثم ــاّأمك ــنّتواج ــدّأيّم ــنّه ــذينّالن ــوعينّم ــنّ
الخصـ ــومّفإنـ ــهّيقابـ ــلّبمطالبـ ــةّماليـ ــةّللـــدائنّضـ ــدّ
المــدينّ.والمطالبةةة الماليةةة هةةي الدفعةةة أو سلسةةلة
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الط ــائراتّالت ــيّتنتم ــيّإلـ ــىّش ــركةّطيـ ـرانّمحليـــةّ
دائمــاّمــاّتكــونّأص ـوالّلالقتصــادّالمحلــيّبصــرفّّ
النظرّعنّمكانّتواجدهاّفيّالعالمّ.

شةةروط أحةةد الخصةةومّ.والمطالبــاتّغيــرّمشــروطةّ
مثلهـ ــاّمث ـ ــلّالخصـ ــومّ.باإلض ـ ــافةّإلـ ــىّذل ـ ــكّ،ق ـ ــدّ
تتواجـ ــدّمطالبـ ــةّماليـ ــةّتعطـ ــيّالـ ــدائنّالحـ ــقّف ـ ــيّ ّ
الخصوم واألحكام المشروطة
مطالبةّالمدينّبالسـدادّبينمـاّيكـونّالسـدادّمـنّقبـلّ
المــدينّغيــرّمشــروطاّ،إنّطلــبّمنــهّالســدادّ،فــإنّ
ّ
الطلبّنفسهّيكونّتقديرياّمنّجانبّالدائنّ.
ّ41-3الخصــمّ،وفــقّتعريفــهّفــيّالفق ـرةّ(ّ)33-3أعــالهّ،
ّ
يك ــونّغي ــرّمش ــروطّعن ــدماّيك ــونّالعق ــدّالمنش ــئّ
 36-3وتتكةةون األصةةول الماليةةة مةةن جميةةع المطالبةةات
لذلكّالخصمّمتفقاّعليـهّبـينّكـالّالطـرفينّ.وانّلـمّ
الماليةةةة واألسةةةهم وحقةةةوق الملكيةةةة األخةةةرى فةةةي
ينش ــأّالخص ــمّع ــنّعق ــدّق ــانونيّب ــلّبحك ــمّالع ــادةّ
مؤسسةةةة مةةةا إضةةةافة إلةةةي سةةةبائك الةةةذهب التةةةي
طويلــةّالمكــثّوالمعتــرفّبهــاّ،فيشــارّإليــهّبوصــفهّ
تمتلكها الجهات النقدية كأصل احتيةاطيّ.وسـبائكّ
خصــماّضــمنياّ.وقــدّتنطــويّبعــضّالخصــومّعلــىّ
ال ـ ــذهبّالتـ ـ ــيّتمتلكهـ ـ ــاّالجهـ ـ ــاتّالنقديـ ـ ــةّكأصـ ـ ــلّ
عقــدّقــانونيّ ّولكنهــاّتشــترطّأنّيلتــزمّأحــدّالطــرفينّ
احتياطيّتعامـلّبوصـفهاّأصـلّمـاليّحتـىّوانّلـمّ
بتقــديمّدفعــةّأوّسلســلةّمــنّالــدفعاتّلوحــدةّأخــرىّ
يك ــنّلحامليه ــاّالح ــقّف ــيّمطالب ــةّوح ــداتّمح ــددةّ
فقـطّإنّسـادتّأحـوالّمحـددةّبعينهــاّ.ويطلـقّعلــىّ
أخــرىّبــهّ.وتعامــلّاألســهمّبوصــفهاّأصــولّماليــةّ
هــذهّالخصــومّمســميّالخصــومّالمشــروطةّ.وبوجــهّ
حت ــىّول ــوّل ــمّيك ــنّلحامليه ــاّمطال ــبّمالي ــةّعل ــىّ
عـ ــامّ،يش ـ ــملّنظـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقوميـ ــةّالخصـ ــومّ
الشركةّتمثلّمبلغاّّثابتاّّأوّمحدداّّسلفاّ.
(القانوني ـ ــة)ّوالخص ـ ــومّالض ـ ــمنيةّول ـ ــيسّالخص ـ ــومّ
ّ
المشـ ـ ـ ــروطةّ.وهنـ ـ ـ ــاكّاسـ ـ ـ ــتثناءاتّتـ ـ ـ ــتمّبالنسـ ـ ـ ــبةّ
 .5حةةةةةدود األصةةةةةول وتصةةةةةنيف المسةةةةةتوي األول
للضـ ـ ــماناتّالمعياريـ ـ ــةّحيـ ـ ــثّأنّعـ ـ ــددّضـ ـ ــماناتّ
لألصول
مشـ ــابهةّهـ ــوّذلـ ــكّالعـ ــددّالـ ــذيّيـ ــؤديّإلـ ــىّنشـ ــوءّ
خصمّفعليّلنسبةّالضماناتّالمحتملّاسـتدعاؤهاّ،
ّ37-3إنّجميـ ــعّالكيانـ ــاتّالتـ ــيّتسـ ــتوفيّتعريـ ــفّأحـ ــدّ
وذل ــكّعل ــىّال ــرغمّم ــنّأنّك ــلّض ــمانّعل ــىّح ــدةّ
األصــولّالـواردّأعــالهّمشــمولةّفــيّحــدودّاألصــولّ
ينطويّعلىّخصمّمشروطّ.
الواردّفيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ.واألصـولّالتـيّ
ليس ـ ــتّمالي ـ ــةّه ـ ــيّأص ـ ــولّغي ـ ــرّمالي ـ ــةّ.وتنقس ـ ــمّ
األصــولّغيــرّالماليــةّكــذلكّإلــىّاألصــولّالمنتَجــةّ ّ41-3وم ــنّالممك ــنّأنّتق ــومّإح ــدىّالش ــركاتّبتجني ــبّ
أرص ــدةّلتغطيـ ــةّأح ــداثّغيـ ــرّمتوقع ــةّأوّلتغطيـــةّ
واألصولّغيرّالمنتَجةّ.
تأخرّفيّالسدادّمنّجانبّعمالئهـاّ.ومـنّالممكـنّ
ّ
وصــفّمثــلّهــذهّالنقــودّكمخصصــاتّ.والّتعامــلّ
ـرّألنّاألصــولّتمثــلّمخزنــاّمــنّالمنــافعّفــيّ
ّ38-3ونظـ ا
هـ ــذهّالمخصصـ ــاتّبوصـ ــفهاّخصـ ــوماّفـ ــيّنظـ ــامّ
المستقبلّ،فإنهّمـنّالممكـنّللقيمـةّالنقديـةّأنّتمثـلّ
الحســاباتّالقوميــةّألنهــاّليســتّموضــوعّنــوعّم ــنّ
جمي ــعّاألص ــولّ.وتمث ــلّه ــذهّالقيم ــةّوجه ــةّنظ ــرّ
العقـ ـ ــودّأوّالخصـ ـ ــومّالقانونيـ ـ ــةّأوّالضـ ـ ــمنيةّذاتّ
الس ـ ــوقّإلجم ـ ــاليّالمن ـ ــافعّالت ـ ــيّيمثله ـ ــاّاألص ـ ــلّ.
ورغمّأنّالشركاتّالماليةّقـدّتقـومّ
الصلةّبالخصمّ ّ.
وعنــدماّالّيت ـوافرّهــذاّال ـرأيّالســوقيّللقيمــةّفيجــبّ
علـ ـ ــىّسـ ـ ــبيلّالمثـ ـ ــالّبشـ ـ ــطبّالـ ـ ــديونّالمعدومـ ـ ــةّ
تق ــديرهّبوس ــائلّأخ ــرىّ.وهن ــاكّمناقش ــةّح ــولّه ــذاّ
بانتظ ـ ـ ـ ــامّ،فل ـ ـ ـ ــنّيك ـ ـ ـ ــونّم ـ ـ ـ ــنّالمالئ ـ ـ ـ ــمّاعتب ـ ـ ـ ــارّ
الموضوعّفيّالفصلّالحاديّعشرّ.
المخصصاتّالتيّتمّتجنيبهاّلذلكّالغـرضّأصـوالّ
ّ
للمقترضينّ.وحتىّإنّكانّهناكّاحتمـالّلتوظيفهـاّ
ّ39-3واألص ــولّغي ــرّالمالي ــةّالوحي ــدةّالت ــيّالّيش ــملهاّ
فـ ـ ـ ــيّأغ ـ ـ ـ ـراضّمعينـ ـ ـ ــةّ،فـ ـ ـ ــإنّالمبـ ـ ـ ــالغّالمحـ ـ ـ ــددةّ
حـ ــدودّاألصـ ــولّالقتصـ ــادّمـ ــاّهـ ــيّتلـ ــكّاألصـ ــولّّ
كمخصصاتّتظـلّجـزءّمـنّصـافيّقيمـةّالشـركةّ.
التـ ــيّيقـ ــيمّمالكيهـ ــاّاإلقتصـ ــاديينّفـ ــيّاالقتصـ ــادّ.
وعل ــىّذل ــكّفالمخصص ــاتّه ــيّتحدي ــدّاألغـ ـراضّ
ولكنّفيّحالةّمعظمّالمواردّالطبيعيةّورأسّالمـالّ
التــيّمــنّالممكــنّاســتخدامّاألرصــدةّلهــاّدونّفئــةّ
الثاب ـ ــتّغي ـ ــرّالمنق ـ ــولّ،وال ـ ــذيّالّيمكن ـ ــهّمغ ـ ــادرةّ
مــاّمــنّفئــاتّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّفــيّومــنّ
االقتص ــادّمغ ــادرةّمادي ــةّ،فإن ــهّتنش ــأّوح ــدةّمقيم ــةّ
ذاتهاّ.
نظري ـ ــاّإذاّكـ ـ ـانّالمال ـ ــكّاالقتص ـ ــاديّوح ـ ــدةّغي ـ ــرّ
ّ
مقيمــةّمــنّالناحيــةّالفنيــةّ.وبهــذهّالطريقــةّ،تصــبحّ
األصـ ــولّذاتّالصـ ــلةّبالفعـ ــلّهـ ــيّاألصـ ــولّذاتّ  .6دخول وخروج األصول من الميزانية العمومية
الم ــالكينّاالقتص ــاديينّالمقيم ــينّوم ــنّث ــمّيش ــملهاّ
حـ ــدودّاألصـ ــولّوتـ ــدرجّفـ ــيّالميزانيـ ــةّالعموميـ ــة 42-3 ّ.تظه ـ ــرّجمي ـ ــعّاألص ـ ــولّف ـ ــيّالميزاني ـ ــةّالعمومي ـ ــةّ
لالقتصــادّ.والمســتويّاألولّمــنّتصــنيفّاألصــولّ
وتسـ ــتبعدّمـ ــنّالميزانيـ ــةّالعموميـ ــةّاألصـ ــولّغيـ ــرّ
أمـ ــرّمهـ ــمّبمـ ــاّأنّالعمليـ ــةّالتـ ــيّتسـ ــتخدمّلـ ــدخولّ
الماليـ ـ ــةّالمنقولـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّتتواجـ ـ ــدّماديـ ـ ــاّفـ ـ ــيّأحـ ـ ــدّ
وخ ــروجّاألص ــولّم ــنّالميزاني ــةّالعمومي ــةّتختل ــفّ
االقتص ــادياتّولك ــنّتملكه ــاّوح ــداتّغي ــرّمقيم ــة؛ّ
بالنسبةّلثالثةّأنواعّمنّاألصولّ.
أمــاّتلــكّاألصــولّغيــرّالماديــةّالمنقولــةّالمتواجــدةّ
مادياّفيّبقيةّالعالمّولكنهاّمملوكةّلوحـداتّمقيمـةّ
فإنهاّتدرجّفيّحدودّاألصولّ.فعلىّسبيلّالمثـالّ،
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 43-3وتنشأّاألصولّغيرّالماليـةّوالمنتَجـةّبفعـلّالعمليـةّ
اإلنتاجيـ ــةّأوّبوص ـ ـفهاّوارداتّ.وهنـ ــاكّاسـ ــتثناءينّ
مــنّذلــكّ.واآلثــارّالتاريخيــةّتــدرجّكأصــولّمنتَجــةّ
رغمّأنهّقدّتكـونّقـدّأنشـأتّمنـذّفتـرةّطويلـةّتسـبقّ
وجــودّالحســاباتّاالقتصــاديةّ.ومــنّالممكــنّبشــكلّ
عرضــيّاالعت ـرافّبأحــدّاآلثــارّم ـرةّأخــرىّبوصــفهّ
ذاّقيمةّومنّثمّيدخلّحدودّاألصولّكأصلّمنـتَجّ
ولـ ــيسّمـ ــنّخـ ــاللّعمليـ ــةّإنتـ ــاجّحاليـ ــةّ.وتنطبـ ــقّ
حج ــجّمش ــابهّعل ــىّالتح ــفّالت ــيّتعام ــلّبوص ــفهاّ
أشياءّثمينةّ.وتخرجّاألصـولّالمنتَجـةّغيـرّالماليـةّ
ح ـ ــدودّاألص ـ ــولّبس ـ ــببّنفاده ـ ــاّأوّبس ـ ــببّبيعه ـ ــاّ
لوحداتّمقيمةّلنّتستمرّفـيّاسـتخدامّاألصـلّفـيّ
اإلنتاجّبوصفهّمصـدراّللفوائـدّالمسـتقبليةّأوّبسـببّ
بيعهاّلوحداتّغيرّمقيمةّ.
ّ
ّ44-3وتقعّاألصولّغيرّالماليةّغيرّالمنتجةّفيّثالثـةّ
أن ـ ـ ـ ـواع ّ:الم ـ ـ ـ ـواردّالطبيعيـ ـ ـ ــةّوالعقـ ـ ـ ــودّواإلجـ ـ ـ ــاراتّ
والت ـ ـراخيصّوالشـ ــهرةّالتجاريـ ــةّالمشـ ــتراةّواألصـ ــولّ
التسويقيةّ.ويعتمدّالحدّالفاصلّالذيّيقررّمـاّهـيّ
المواردّالطبيعيةّالتيّتعتبـرّأصـوالّوالتـيّالّتعتبـرّ
كـ ــذلكّعلـ ــىّعـ ــددّمـ ــنّالعوامـ ــلّوردّوصـ ــفهاّفـ ــيّ
الفصـ ــلّالعاشـ ــرّ.ومـ ــنّالممكـ ــنّأنّتمثـ ــلّالعقـ ــودّ
واإلجـ ـ ــاراتّوالت ـ ـ ـراخيصّأصـ ـ ــالّبالنسـ ـ ــبةّلحائزهـ ـ ــاّ
عنـ ـ ــدماّتعمـ ـ ــلّاالتفاقيـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّتقييـ ـ ــدّاالسـ ـ ــتخدامّ
والتوريدّالعامّللمنتجاتّالتيّتشـملهاّاالتفاقيـةّومـنّ
ث ــمّتع ــززّالفوائ ــدّالمس ــتحقةّلط ــرفّاالتفاقي ــةّأبع ــدّ
مم ــاّسيس ــتحقّل ــهّف ــيّحالـ ـةّالتوري ــدّغي ــرّالمقي ــدّ.
وتنشــأّهــذهّاألصــولّعنــدماّتبــرمّاالتفاقيــةّوتصــبحّ
الفوائــدّالمعــززةّواضــحةّ.وتتــركّالميزانيــةّالعموميــةّ
عندماّيـتمّرفـعّالشـروطّالمقيـدةّللوصـولّأوّعنـدماّ
تنتفـ ــيّالفائـ ــدةّالمكتسـ ــبةّمـ ــنّتقييـ ــدّالوصـ ــولّإلـ ــىّ
األصــلّ.ويــتمّاالعت ـرافّبأصــولّالشــهرةّالتجاري ــةّ
واألصـ ـ ــولّ التسـ ـ ــويقيةّفقـ ـ ــطّكأصـ ـ ــولّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّ
الحساباتّالقوميةّعندماّتكونّمثبتةّبعمليةّبيع.
ّ
ّ45-3وتنشـ ــأّاألصـ ــولّوالخصـ ــومّالماليـ ــةّعنـ ــدماّتلتـ ــزمّ
وحـ ــدةّبتقـ ــديمّدفعـ ــةّإلـ ــىّوحـ ــدةّأخـ ــرىّ.والّتوجـ ــدّ
عنــدماّلــنّيعــودّهنــاكّالت ـزامّوحــدةّمــاّبتقــديمّدفعــةّ
إلــىّوحــدةّّأخــرىّ.وقــدّيكــونّالســببّفــيّذلــكّهــوّ
أنّمــدةّاالتفاقيــةّالمحــددةّفــيّااللت ـزامّقــدّانقضــتّ
لسببّأوّآلخرّ.
ّ
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ّ46-3تقتصـ ـ ـ ـ ــرّتغطيـ ـ ـ ـ ــةّاألصـ ـ ـ ـ ــولّعلـ ـ ـ ـ ــىّاألصـ ـ ـ ـ ــولّ
المس ــتخدمةّف ــيّنش ــاطّّاقتص ــاديّوالت ــيّتخض ــعّ
لحقــوقّالملكيــةّ،وبالت ــاليّفــأنّالســلعّاإلس ــتهالكيةّ
المعمرةّورأسّالمالّالبشريّوالمواردّالطبيعيةّغيرّ
المملوكةّغيرّمشمولة.
ّ47-3الّيعتب ـ ـ ـ ــرّنظ ـ ـ ـ ــامّالحس ـ ـ ـ ــاباتّالقومي ـ ـ ـ ــةّالس ـ ـ ـ ــلعّ
اإلســتهالكيةّالمعم ـرةّّكأصــولّألنّالخــدماتّالتــيّ
تق ــدمهاّالّتق ــعّض ــمنّح ــدودّاإلنت ــاجّ.ونظ ــراّألنّ
المعلومـ ـ ــاتّحـ ـ ــولّمخـ ـ ــزونّالسـ ـ ــلعّاإلسـ ـ ــتهالكيةّ

المعمرةّيـدخلّفـيّإطـارّاالهتمـامّالتحليلـيّ،إالّأنّ
هنـ ــاكّاقت ـ ـراحّبـ ــأنّتظهـ ــرّهـ ــذهّالمعلومـ ــاتّكبنـ ــدّ
تـذكيريّفـيّالميزانيـةّالعموميــةّولكـنّالّينضـمّإلــىّ
إجمالياتّالجدولّ.

ّ
ّ48-3والّيعاملّرأسّالمالّالبشريّفـيّنظـامّالحسـاباتّ
القوميــةّبوصــفهّأصــالّّ.فمــنّالصــعبّأنّنتصــورّ
"حقــوقّملكيــة"ّفيمــاّيتصــلّباألشــخاصّ،وحتــىّإنّ
تخطين ــاّه ــذاّاألم ــرّ،ف ــإنّمس ــألةّالتقي ــيمّالّتك ــونّ
قابلةّجداّللتتبعّ.
ّ
ّ49-3وهنــاكّبعــضّالمـواردّالبيئيــةّّمســتبعدةّمــنّحــدودّ
األصـولّفــيّنظــامّالحسـاباتّالقوميــةّ.وتكــونّهــذهّ
الم ـ ـواردّفـ ــيّالعـ ــادةّمـ ــنّنفـ ــسّنـ ــوعّتلـ ــكّالم ـ ـواردّ
المشـ ــمولةّف ـ ــيّح ـ ــدودّاإلنتـ ــاجّولك ـ ــنّليسـ ــتّذاتّّ
قيمةّاقتصادية.
ّ
ّ

ج -التدفقات
ّ51-3هن ــاكّنوع ــانّم ــنّالت ــدفقاتّاالقتص ــاديةّ.وتك ــونّ
المعامالتّمعظمّالتدفقاتّ.والتدفقاتّالمدرجـةّفـيّ
نظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّ،الت ـ ــيّالّتت ـ ــوفرّفيه ـ ــاّ
خصـ ــائصّالمعـ ــامالتّكمـ ــاّهـ ــيّموصـ ــوفةّأدنـ ــاهّ
تــدعىّ"التــدفقاتّاألخــرى"ّ.وتظهــرّالمعــامالتّفــيّ
جميـ ـ ــعّالحسـ ـ ــاباتّوالجـ ـ ــداولّالتـ ـ ــيّتظهـ ـ ــرّفيهـ ـ ــاّ
الت ـ ــدفقاتّبإس ـ ــتثناءّالتغيـ ـ ـراتّاألخ ـ ــرىّف ـ ــيّحج ـ ــمّ
األصــولّوحســابّإعــادةّالتقيــيمّ.وتظهــرّالتــدفقاتّ
األخرىّفـيّهـذينّالحسـابينّفقـطّ.وّيمكـنّإعطـاءّ
مزيدّمـنّالمعنـىّلتعريـفّالتـدفقاتّّبوصـفّهـذينّ
النوعينّ.
ّ

.1

المعامالت

ّ51-3المعاملةةةةةة تةةةةةدفق اقتصةةةةةادي ،أي تعامةةةةةل بةةةةةين
وحةةةدتين مؤسسةةةيتين وفقةةةاً التفةةةاق متبةةةادل ،أو
عمل ضمن وحدة مؤسسية من المفيةد تحليليةاً أن
يعامةةةل بوصةةةفه معاملةةةة ،و ألن الوحةةةدة كثيةةة ارً مةةةا
تعمل بصفتين مختلفتين.
ّ52-3والوح ــداتّالمؤسس ــيةّالمش ــارّإليه ــاّف ــيّالتعري ــفّ
ه ـ ــيّالوح ـ ــداتّاالقتص ـ ــاديةّاألساس ـ ــيةّف ـ ــيّنظ ـ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّ.وقــدّوردّوصــفهاّوتعريفهــاّفــيّ
الفصـ ـ ــلّال اربـ ـ ــعّّ.وفيمـ ـ ــاّيلـ ـ ــيّالصـ ـ ــفاتّالرئيسـ ـ ــةّ
للوحداتّالمؤسسيةّذواتّالصلةّالوثيقةّباضـطالعّ
الوحداتّبمعامالتّ:
يحقّلهاّأنّتمتلكّالسلعّأوّاألصولّ
ّأ-
فيّحدّذاتهاّ،ولذلكّهيّفإنهاّتستطيعّأنّ
تبادلها،
تستطيعّاتخاذّق ارراتّاقتصاديةّ
ب-
ّ
وممارسةّأنشطةّاقتصاديةّتتحملّالمسؤوليةّّ
المباشرةّعنهاّوّاللمساءلةّأمامّالقانون،
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تستطيعّتحملّإاتزامات(خصوم)ّ
ج-
ّ
باسمهاّ،وأنّتأخذّعلىّعاتقهاالتزاماتّأخرىّأوّ
تعهداتّّمستقبليةّوأنّتبرمّّعقوداّ.

ّ

ّو -منافعّالمساعدةّاالجتماعيةّالنقديةّ.

المعامالت بمقابل أوبدون مقابل

ّ
ّ53-3وّيشــترطّتعريــفّالمعاملــةّأنّيكــونّالتعامــلّبــينّ  57-3إنّاإلنفـ ـ ــاقّعلـ ـ ــىّاسـ ـ ــتهالكّالسـ ـ ــلعّوالخـ ـ ــدماتّ،
واحتيــازّّورقــةّماليــةّ،واألجــورّوالرواتــبّ،والفوائــدّ،
الوح ــداتّالمؤسس ــيةّعل ــىّأس ــاسّّإتف ــاقّمتب ــادلّ.
واألربــاحّالموزعــةّ،واإليجــارّهــيّمعــامالتّثنائيــةّ
وعن ــدماّيض ــطلعّبالمعامل ــةّبااتف ــاقّمتب ــادلّ،فإن ــهّ
الطــرفّيقــدمّفيهــاّأحــدّالطــرفينّســلعةّأوّخدمــةّأوّ
يفتــرضّأنّلــدىّالوحــدتينّالمؤسســتينّعلمــاّّمســبقاّّ
ي ــداّّعامل ــةّأوّأص ــالّّإل ــىّّالط ــرفّاآلخ ــرّويتلق ــىّ
بالمعاملةّوأنهماّموافقتـانّعليهـاّّ.غيـرّأنّذلـكّالّ
مقابالّّبقيمةّمعادلةّلقاءّذلـكّ.وّالمعاملـةّمـنّهـذاّ
يعنـ ــيّبالضـ ــرورةّأنّكلتـ ــاّالوحـ ــدتينّتـ ــدخالنّفـ ــيّ
النــوعّّتــدعىّأحيانــاّمعاملــةّ"شــيءّمقابــلّشــي"ّأوّ
المعامل ــةّبص ــورةّطوعي ــةّ،ألنّبع ــضّالمع ــامالتّ
"معامل ـ ــةّالع ـ ــوضّالمتب ـ ــادل"ّّّ.ه ـ ــذهّالمع ـ ــامالتّ
ك ـ ـ ــدفعاتّالضـ ـ ـ ـرائبّأوّغيره ـ ـ ــاّم ـ ـ ــنّالتح ـ ـ ــويالتّ
تدعىّأحياناّعملياتّالمبادلةّ.
اإللزاميـ ــةّتفـ ــرضّبقـ ــوةّالقـ ــانونّ.ورغـ ــمّأنّف ـ ـرادىّ
الوح ــداتّالمؤسس ــيةّليس ــتّحـ ـرةّف ــيّتحدي ــدّمب ــالغّ
الضرائبّالتيّتدفعهاّ،هناكّتسـليمّوقبـولّجمـاعيّ  58-3أم ــاّالضـ ـرائبّومن ــافعّالمس ــاعدةّاالجتماعيــةّفه ــيّّ
أمثلــةّعلــىّالمعــامالتّثنائيــةّالطــرفّّالتــيّيقــدمّ
مــنّالمجتمــعّبــدفعّالض ـرائبّّ.وهكــذاّفــإنّدفع ــاتّ
فيهاّطرفّسلعةّأوّخدمةّأوّأصالّّللطرفّاآلخرّ
الضرائبّتعتبرّمعامالتّرغمّكونهاّإلزاميةّ.
ولكنــهّالّيتلقــىّمقــابالّلقــاءّذلــكّ.وهــذاّالنــوعّمــنّ
المعــامالتّيــدعىّأحيانــاّمعاملــةّ"شــيءّمقابــلّالّ
 54-3وتأخـ ــذّالمع ـ ــامالتّّأش ـ ــكاالّّكثيـ ـ ـرةّمختلف ـ ــةّ،مم ـ ــاّ
ش ــيء"ّأوّمعامل ــةّب ــدونّمقاب ــلّوت ــدعىّف ــيّنظ ــامّ
يجعــلّّأيّتعريــفّعــامّغيــرّدقيــقّحتــىّمــعّهــذهّ
الحساباتّالقوميةّتحويالّ.
اإليضـ ــاحاتّ.ولتـ ــوفيرّمزيـ ــدّمـ ــنّالدقـ ــةّّ،ينبغـ ــيّ
وصفّوتصنيفّمختلـفّأنـواعّالمعـامالتّبصـورةّ ّ
منهجي ـ ــةّ.ويج ـ ــريّالتميي ـ ــزّأوالّّب ـ ــينّالمع ـ ــامالتّ ّّ59-3إنّنطــاقّالمقــابالتّالتــيّوردّذكرهــاّفــيّوصــفّ
مع ــامالتّالمبادل ــةّوالتحوي ــلّالّيش ــملّالح ــقّف ــيّّ
النقديةّّوغيـرّالنقديـةّ.كمـاّتجـريّممـايزاتّأخـرىّّ،
ّ
اسـ ــتحقاقاتّمش ـ ــروطةّأوّف ـ ــيّخ ـ ــدماتّجماعيـ ــةّ.
كالتمييزّبـينّالمعـامالتّبمقابـلّوالمعـامالتّبـدونّ
فه ـ ــذهّاإلس ـ ــحقاقاتّتك ـ ــونّ،بص ـ ــورةّعامـ ـ ـةّ،غي ـ ــرّ
مقابـ ــلّ،داخـ ــلّكـ ــلّنـ ــوعّمـ ــنّهـ ــذينّالنـ ــوعينّمـ ــنّ
مؤك ــدةّأوّغي ــرّمح ــددةّكمي ــاّأوّكالهم ــاّّ.فض ــالّّ
المع ـ ــامالتّ.وببس ـ ــاطةّ،كثيـ ـ ـ ارّم ـ ــاّتنض ـ ــمّفـ ـ ـرادىّّ
عــنّذلــكّ،فــإنّمقــدارّاإلســتحقاقّّالــذيّقــدّتتلقــاهّّ
للمعــامالتّالمحــددةّفــيّالحيــاةّاالقتصــاديةّالعاديــةّ
فــيّنهايــةّالمطــافّّوحــدةّمــاّيتوقــفّعلــىّمقــدارّ
إلــىّبعضــهاّالــبعضّفــيّالحســابات؛ّوأحيانــاّ،تجـزأّّ
الدفعــةّالســابقةّوقــدّّّيكــونّأكبــرّأوّأصــغرّبكثيــرّ
ويعـ ـ ــادّترتيبهـ ـ ــاّبغيـ ـ ــةّتكـ ـ ــوينّفئـ ـ ــاتّالمعـ ـ ــامالتّ
منه ــاّ.وهك ــذاّّف ــإنّال ــدفعاتّم ــنّقبي ــلّمس ــاهماتّ
الخاصةّبالنظامّ.
الضمانّاالجتمـاعيّّأوّأقسـاطّالتـأمينّعلـىّغيـرّ
ّ
الحياةّّقدّتخولّالوحدةّالتيّتقـومّبالـدفعّالحصـولّ
المعامالت النقدية
علىّبعضّاإلستحقاقاتّالمشروطةّفـيّالمسـتقبلّّ،
ّ
كمــاّأنّاألس ـرةّالمعيشــيةّّالتــيّتــدفعّالض ـرائبّقــدّ
 55-3المعاملةةةةة النقديةةةةة معاملةةةةة تةةةةؤدي فيهةةةةا وحةةةةدة
تس ـ ـ ــتطيعّأنّتس ـ ـ ــتهلكّخ ـ ـ ــدماتّجماعي ـ ـ ــةّمعين ـ ـ ــةّّ
مؤسسةةية بسةةداد دفعةةة ( تتلقةةى دفعةةة) أو تتحمةةل
تقدمهاّوحداتّحكوميـةّ،ولكـنّهـذهّالـدفعاتّتعتبـرّ
إلتزاماً ( تتلقي أصالً) مبيناً بوحدات نقديةّ.وّفـيّ
تحويالتّوليسّمبادالتّ.
نظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّتقي ـ ــدّجمي ـ ــعّالت ـ ــدفقاتّ
بالقيمـ ــةّالنقديـ ــةّّ،ولكـ ــنّالطـ ــابعّالمميـ ــزّللمعاملـ ــةّ ّ
النقدي ــةّيتمث ــلّف ــيّأنّالطـ ـرفينّالمتع ــاملينّيعبـ ـرانّ ّ61-3وهنـاكّتمييـزّبـينّالتحـويالتّالجاريـةّوالتحــويالتّ
ال أرســماليةّّ.فالتحويــلّال أرســماليّّهــوّتحويــلّتنقــلّ
عنّاتفاقهماّبالقيمـةّالنقديـةّ.مـثالّ،سـلعةّتشـترىّّ/
فيهّملكيةّأصلّ(عداّالنقدّأوّالمخزونـات)ّأوّيلـزمّ
تباعّبعددّمعينّمنّوحـداتّالعملـةّلكـلّوحـدةّمـنّ
أحدّالطرفينّأوّكليهمـاّبإحتيـازّأصـلّأوّالـتخلصّ
الســلعّ،أوّيــدّعاملــةّمســتأجرة/مقدمــةّّبعــددّمعــينّ
من ـ ــهّ(ع ـ ــداّالنق ـ ــدّأوّالمخزون ـ ــات)ّّ.ف ـ ــالتحويالتّ
منّوحداتّالعملةّلكلّساعةّأوّلكلّيومّ.
الرأسماليةّ،تعيدّتوزيعّالثروةّولكنهاّالّتـؤثرّّعلـىّ
االدخ ـ ـ ــارّّ.وه ـ ـ ــيّتش ـ ـ ــملّ،عل ـ ـ ــىّس ـ ـ ــبيلّالمث ـ ـ ــالّ،
 56-3وجمي ـ ــعّالمع ـ ــامالتّالنقدي ـ ــةّه ـ ــيّمع ـ ــامالتّب ـ ــينّ
ـالّوالمـ ــنحّاالسـ ــتثماريةّ.
الض ـ ـرائبّعلـ ــىّرأسّالمـ ـ ّ
وحـداتّمؤسســيةّ،أيّأنّجميـعّالمعــامالتّالنقديــةّ
وتوصـ ـ ــفّالتحـ ـ ــويالتّاألخـ ـ ــرىّبأنهـ ـ ــاّتحـ ـ ــويالتّ
ثنائي ـ ــةّالط ـ ــرفّّ.وفيم ـ ــاّيل ـ ــيّقائم ـ ــةّبالمع ـ ــامالتّ
جاري ــةّ.والتح ــويالتّالجاري ــةّتعي ــدّتوزي ــعّال ــدخلّ.
النقديةّالشائعة:
ّوهــيّتش ــملّ،عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،الضـ ـرائبّعلــىّ
ّأ -اإلنفاقّعلىّاستهالكّالسلعّوالخدمات
ويظهرّالفصـلّالثـامنّ
ورقةّمالية
احتيازّ ّ
ب-
ّ
الدخلّوالمنافعّاالجتماعيةُ ّ.
وصفّأكملّللتحويالتّ.
األجورّوالرواتب
ج-
ّ
دّ -الفائدةّّواألرباحّالموزعةّّواإليجارّ
ّ
الضرائب
ه-
ّ
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إعادة ترتيب المعامالت
ّّ61-3قدّالّتقيدّالمعامالتّالنقديةّدائماّّفيّالحسـاباتّ
بــنفسّالطريقــةّالتــيّتبــدوّبهــاّللوحــداتّالمؤسســيةّ
المعني ـ ـ ـ ــةّ.فق ـ ـ ـ ــيمّه ـ ـ ـ ــذهّالمع ـ ـ ـ ــامالتّالفعلي ـ ـ ـ ــةّ،أوّ
الملحوظ ــةّ،موج ــودةّفع ــالّف ــيّحس ــاباتّالوح ــداتّ
المعنيـ ـ ــةّإالّأنّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّّيعيـ ـ ــدّ
ترتيـ ـ ـ ــبّبعـ ـ ـ ــضّالمع ـ ـ ـ ــامالتّإلب ـ ـ ـ ـرازّالعالق ـ ـ ـ ــاتّ
االقتصـ ــاديةّذواتّالصـ ــلةّبشـ ــكلّأوضـ ــحّّ.وهنـ ــاكّ
ثالثــةّّأن ـواعّّمــنّإعــادةّالترتيــبّالتــيّتــؤثرّعلــىّ
األقنيــةّالتــيّتعتبــرّأنّالمعــامالتّحــدثتّفيهــاّ،أوّ
علــىّعــددّالمعــامالتّّالــذيّيعتبــرّأنــهّحــدثّ،أوّ
الوحــداتّالتــيّيعتبــرّأنهــاّشــاركتّفيهــاّّ.والفــروعّ
الثالثـ ــةّاآلتيـ ــةّتوضـ ــحّالسـ ــماتّالرئيسـ ــةّلعمليـ ــاتّ
إعـ ــادةّالترتيـ ــبّالمـ ــذكورةّونـ ــوعّالغـ ــرضّالتحليلـ ــيّ
الذيّتخدمه.
ّ
ّ

تغيير مسار المعامالت

لتغييـ ــرّالمسـ ــارّّ،تـ ــدرجّالمسـ ــاهماتّاالجتماعيـ ــةّ
التيّيدفعهاّأربـابّالعمـلّب ّوصـفهاّجـزءاّّمـنّتكلفـةّ
اليدّالعاملةّ.

ّ
ّ64-3ومنّاألمثلةّعلىّالنوعّالثانيّمـنّتغييـرّالمسـارّ،
ـتثماراتّاألجنبي ـ ـ ـةّ
معاملـ ـ ــةّأربـ ـ ــاحّمشـ ـ ــاريعّّاالسـ ـ ـ ّ
المباش ـ ـّـرةّغي ـ ــرّالموزع ـ ــةّ.فع ـ ــدمّتوزيـ ــعّبعـ ــضّأوّ
جميـ ــعّأربـ ــاحّمشـ ــروعّّّاسـ ــتثمارّّأجنبـ ــيّمباشـ ــرّ
يمكــنّأنّيعتبــرّق ـرارّاســتثمارّمــدروسّّمــنّقبــلّ
المــالكينّاألجانــب.وعلــىّذلــكّيغيــرّســيرّاألربــاحّ
غيـ ـ ــرّالموزعـ ـ ــةّّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّ
بإظهارهـ ـ ـ ــاّوكأنهـ ـ ـ ــاّ ُحولـ ـ ـ ــتّأوالّّإلـ ـ ـ ــىّالمـ ـ ـ ــالكينّّ
األجانبّكدخلّملكيـةّومـنّثـمّأعيـدّاسـتثمارهاّفـيّ
رأسمالّّمشروعّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّ.
ّ
ّ65-3وبالمث ـ ـ ــلّ،ف ـ ـ ــإنّدخ ـ ـ ــلّالملكي ـ ـ ــةّالمكتس ـ ـ ــبّم ـ ـ ــنّ
احتياط ـ ـاتّّبعـ ــضّشـ ــركاتّالتـ ــأمينّعلـــىّالحيـ ــاةّ
يعتبــرّوكأنــهّقــدّّدفــعّإلــىّحــامليّالبوليصــاتّثــمّ
أعيــدّدفعــهّوكأنــهّأقســاطّتكميليــةّحتــىّوانّكانــتّ
مشــاريعّالتــأمينّتحــتفظّفــيّالواقــعّّبــدخلّالملكيــةّ.
ونتيجــةّلــذلكّ،يشــملّّادخــارّاألشــخاصّأوّاألســرّ
المعيش ــيةّمبل ــغّدخ ــلّالمغي ــرّمس ــارهّف ــيّح ــينّأنّ
ادخ ــارّمش ــاريعّالت ــأمينّالّيش ــملهّ.وه ــذهّالص ــورةّ
البديلــةّلإلدخــارّوالتــيّتعكــسّبشــكلّأفضــلّالواقــعّ
االقتصاديّهيّالغرضّمنّتغييرّالمسارّ.
ّ

ّّ62-3يعنــيّتغييــرّالمســارّقيــدّالمعاملــةّوكأنهــاّحــدثتّّ
مــنّخــاللّقن ـواتّتختلــفّعــنّالقن ـواتّالفعليــةّأوّ
كأنهاّحدثتّبالمعنىّّاإلقتصاديّفيّحينّأنهاّلـمّ
تح ــدثّف ــيّالحقيق ــةّ.وف ــيّالن ــوعّاألولّم ــنّتغيي ــرّ
المسـ ــارّتقيـ ــدّالمعاملـ ــةّالمباش ـ ـرةّبـ ــينّالوحـ ــدةّ(أ)ّ
ةّّغيرّمباشرةّمـنّ
ّ
والوحدةّ(ج)ّكأنهاّحدثتّبصور
تجزئة المعامالت
خــاللّوحــدةّثالثــةّ(ب)ّ،إالّأنّهــذاّالتغييــرّيكــونّ
مص ـ ــحوباّف ـ ــيّالع ـ ــادةّب ـ ــبعضّالتغيي ـ ــرّف ـ ــيّفئ ـ ــةّ ّ
المعامل ــةّ.وف ــيّالن ــوعّالث ــانيّم ــنّّتغيي ــرّالمس ــارّّ ّ66-3التجزئـ ــةّهـ ــيّعمليـ ــةّقيـ ــدّالمعاملـ ــةّّ،التـ ــيّهـ ــيّ
معاملــةّواحــدةّمــنّوجهــةّنظــرّالطــرفينّالمعنيــينّ،
تقي ــدّمعامل ــةّم ــنّن ــوعّواح ــدّم ــنّالوح ــدةّ(أ)ّإل ــىّ
بوص ـ ـ ــفهاّمع ـ ـ ــاملتينّأوّأكث ـ ـ ــرّمص ـ ـ ــنفتينّبش ـ ـ ــكلّ
الوح ــدةّ(ب)ّبمعامل ــةّمماثلـ ــةّم ــنّنـ ــوعّآخ ــرّمـ ــنّ
مختل ــفّ.فم ــثالّ،اإليج ــارّال ــذيّيدفع ــهّالمس ــتأجرّ
الوحدةّ(ب)ّإلىّالوحدةّ(أ)ّ.
فعالّّبموجبّإجارةّماليةّالّيقيدّبوصـفهّدفعـةّلقـاءّ
خدمـةّ،وبــدالّّعـنّذلــكّ،يجـزأّّإلـىّمعــاملتينّهمــاّّ:
ّ63-3ويمث ــلّقي ــدّدف ــعّمس ــاهماتّالض ــمانّاالجتم ــاعيّ
تس ــديدّّأص ــلّال ــدينّودف ــعّفائ ــدةّّ.ووه ــذهّالتجزئ ــةّّ
مثــاالّّعلــىّالنــوعّاألولّمــنّّتغييــرّالمســارّ.وفــيّ
لإليجارّهيّجـزءّمـنّمعاملـةّتطبـقّرأيـاّاقتصـادياّ
الواقـ ــعّ،يقـ ــومّأربـ ــابّالعمـ ــلّباقتطـ ــاعّالمسـ ــاهماتّ
فــيّّاإلجــارةّالماليــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ.
التـ ـ ـ ــيّيلتـ ـ ـ ــزمّالمسـ ـ ـ ــتخدمونّبسـ ـ ـ ــدادهاّلصـ ـ ـ ــناديقّ
وتعتبـ ـ ــرّاإلجـ ـ ــارةّالماليـ ـ ــةّطريقـ ـ ــةّلتمويـ ـ ــلّش ـ ـ ـراءّّ
الضمانّاالجتماعيّمـنّأجـورهم ّورواتـبهمّ.إضـافةّ
األصــلّالثابــتّ،وتظهــرّاإلجــارةّالماليــةّفــيّنظــامّ
إل ــىّذل ــكّ،يق ــومّأرب ــابّالعم ــلّبس ــدادّالمس ــاهماتّ
الحس ــاباتّالقوميـ ــةّبوصـ ــفهاّّقرض ــاّّمـ ــنّالمـــؤجرّّ
لص ـ ـ ــناديقّ الض ـ ـ ــمانّاالجتم ـ ـ ــاعيّم ـ ـ ــنّمـ ـ ـ ـواردهمّ
للمستأجرّ.
الخاص ـ ــةّنياب ـ ــةّع ـ ــنّالمس ـ ــتخدمينّ.وي ـ ــذهبّك ـ ــالّ
المســاهمتينّمباش ـرةّمــنّربّالعمــلّإلــىّصــناديقّ
الضــمانّاالجتمــاعيّ.ولكــنّ،فــيّنظــامّالحســاباتّ ّ67-3إنّمعاملـ ــةّبعـ ــضّالخـ ــدماتّالماليـ ــةّمثـ ــالّآخـ ــرّ
علىّتجزئـةّالمعـامالتّ.فعلـىّسـبيلّالمثـالّ،يحـددّ
القوميــةّ،تعامــلّمســاهماتّأربــابّالعمــلّبوصــفهاّ
نظــامّالحســاباتّالقوميــةّتجزئــةّالفائــدةّالتــيّيــدفعهاّّ
جــزءاّّمــنّتعويضــاتّالمســتخدمينّوتقيــدّعلــىّأنهــاّ
الوسـ ــطاءّالمـ ــاليونّّعلـ ــىّالودائـ ــعّوالتـ ــيّيتلقاهـ ــاّّ
قـ ــدّسـ ــددتّّللمسـ ــتخدمينّ.ثـ ــمّيسـ ــجلّبعـ ــدّذل ـ ــكّ
الوس ــطاءّالم ــاليونّّعل ــىّالق ــروضّإل ــىّمك ــونينّ.
المس ـ ــتخدمّعل ـ ــىّأن ـ ــهّق ـ ــدّس ـ ــددّدفع ـ ــةّلص ـ ــناديقّ
يمثــلّأحــدهماّمفهــومّالفائــدةّحســبّالتعريــفّالـواردّ
الض ــمانّاالجتم ــاعيّّالت ــيّتتك ــونّم ــنّك ــلّم ــنّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميـةّ،فـيّحـينّيمثـلّالبـاقيّ
مســاهماتّأربــابّالعمــلّواشــتراكاتّالمســتخدمينّ.
ش ـراءّخــدماتّالوســاطةّالماليــةّالتــيّالّّيتقاضــىّ
وهك ــذاّ،عن ــدّقي ــدّمس ــاهماتّالض ــمانّاالجتم ــاعيّ
الوســطاءّالمــاليونّثمنــاّّمباش ـ اّرّلهــاّ.والغــرضّمــنّ
يج ــريّالتقي ــدّبصـ ـرامةّّبالمب ــادئّالعام ــةّالناظم ــةّ
التجزئ ــةّه ــوّجع ــلّبن ــدّالخدم ــةّصـ ـريحاّّ.ونتيجـــةّ
لقيدّالمعـامالتّّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّبغيـةّ
ل ـ ـ ـ ــذلكّيت ـ ـ ـ ــأثرّاالس ـ ـ ـ ــتهالكينّالوس ـ ـ ـ ــيطّوالنه ـ ـ ـ ــائيّ
إظهــارّالمفهــومّاالقتصــاديّالكــامنّوراءّالترتيبــاتّ
لصـ ــناعاتّوقطاعـ ــاتّمؤسسـ ــيةّمعينـ ــةّكمـ ــاّأنهـ ــاّ
المعتمـ ـ ــدةّّلغـ ـ ــرضّالمالءمـ ـ ــةّاإلداريـ ـ ــةّ.ونتيجـ ـ ــةّ
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ت ــؤثرّف ــيّإجم ــاليّالن ــاتجّالمحل ــيّ.بي ــدّأنّادخ ــارّ
جمي ـ ــعّالوح ـ ــداتّالمعني ـ ــةّ،بمـ ـ ـنّّف ـ ــيهمّالوس ـ ــطاءّ
الماليونّّأنفسهمّ،الّيتأثرّ.

الحكوم ـ ــةّالقائم ـ ــةّب ـ ــالجمعّ،كم ـ ــاّيح ـ ــدثّبموج ـ ــبّ
ترتيب ـ ــاتّالمش ـ ــاركةّالضـ ـ ـريبيةّفيتع ـ ــينّأنّيعام ـ ــلّ
بوصــفهّمنحــةّجاريــةّ.فــإنّكانــتّالحكومــةّالقائمــةّ
بــالجمعّمفوضــةّســلطةّتحديــدّوتغييــرّالنســبةّ،فإنــهّ
يتعينّمعاملةّالمبلـغّالـذيّيـتمّجمعـهّبوصـفهّعائـدّ
ضريبيّلهذهّالحكومة.

ّ
ّ68-3إنّطريقــةّقيــدّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّلمعــامالتّّ
تج ــارّالجمل ــةّوتجـ ــارّالتجزئ ــةّالّتعك ــسّالطريقـ ــةّ
الت ــيّينظ ــرّبه ــاّالمعني ــونّإل ــىّه ــذهّالمع ــامالتّ.
فعملياتّشراءّالسـلعّمـنّقبـلّتجـارّالجملـةّوتجـارّ ّ72-3وعن ـ ـ ـ ــدماّ تق ـ ـ ـ ــومّحكوم ـ ـ ـ ــاتّمختلف ـ ـ ـ ــةّمتض ـ ـ ـ ــامنةّ
وبالتساويّبتحديدّضريبةّماّواتخاذّقـرارّمتضـامنةّ
التجزئــةّبغــرضّإعــادةّبيعهــاّالّّتقيــدّص ـراحةّمــنّ
وبالتسـ ــاويّحـ ــولّتوزيـ ــعّاألربـ ــاحّ،ولـ ــيسّلحكومـ ــةّ
قبــلّالوحــداتّوينظــرّإليهــاّبوصــفهاّبيعــاّالّللســلعّ
واح ـ ــدةّس ـ ــلطةّمطلق ـ ــةّأوّمهيمن ـ ــةّ،ف ـ ــإنّإيـ ـ ـراداتّ
بلّلخدماتّتخـزينّوعـرضّّنخبـةّمـنّالسـلعّّفـيّ
الض ـريبةّتعــودّإلــيّكــلّحكومــةّوفقــاّلنصــيبّكــلّ
مواقــعّمالئمــةّوجعلهــاّمتاحــةّبســهولةّللمســتهلكينّ.
منهــاّفــيّاألربــاحّ.فــإنّكــانّهنــاكّترتيــبّمــاّيتــيحّ
وتعمـلّهــذهّالتجزئـةّعلــىّقيـاسّمخرجــاتّّالتجــارّ
لوحــدةّحكوميــةّمــاّمباش ـرةّســلطةّمطلقــةّومهيمنــةّ،
بقيم ـ ــةّهـ ـ ـوامشّالـ ـ ـربحّالمحقق ـ ــةّف ـ ــيّالس ـ ــلعّالت ـ ــيّ
فـ ــإنّجمي ـ ــعّإيـ ـ ـراداتّالض ـ ـرائبّتنس ـ ــبّإلـ ــىّتلـ ــكّ
يشترونهاّإلعادةّبيعهاّ.
الوحدةّ.
ّ
ّّّّّّّالوحةةدات التةةي تيسةةر معاملةةة نيابةةة عةةن أط ةراف ّ
ّ73-3وربماّيكونّهنـاكّأيضـاّظـرفّمـاّلفـرضّضـريبةّ
أخرى
مـ ــاّبموجـ ــبّسـ ــلطةّدسـ ــتوريةّأوّغيرهـ ــاّللحكومـ ــةّ
ّ
ولك ــنّحكوم ــاتّأخ ــرىّتق ــومّمنف ــردةّبف ــرضّنس ــبةّ
ّ69-3تتكــونّالعديــدّمــنّّأنشــطةّالخــدماتّّمــنّوحــدةّ
الضـ ـريبةّم ــنّخ ــاللّس ــلطاتهاّالمختص ــةّ.وتعتب ــرّ
واحدةّتقومّبالترتيـبّلتنفيـذّمعاملـةّمـاّبـينّوحـدتينّ
اإلي ـ ـ ـراداتّالمحصـ ـ ــلةّلكـ ـ ــلّحكومـ ـ ــةّمـ ـ ــنّخـ ـ ــاللّ
مختلفتـ ــينّمقابـ ــلّرسـ ــمّعلـ ــىّالمعاملـ ــةّيقـ ــررهّأحـ ــدّ
اختصاصـ ـ ــهاّاإلقليمـ ـ ــيّمنسـ ـ ــوبةّإلـ ـ ــيّكـ ـ ــلّمنهـ ـ ــاّ
الط ـ ـرفينّأوّكليهمـ ــاّ.وفـ ــيّهـ ــذهّالحالـ ــةّ،يـ ــتمّقيـ ــدّ
بوصفهاّإيراداتّّالضرائبّلتلكّالحكومةّ.
المعاملـ ــةّبشـ ــكلّحصـ ــريّفـ ــيّحسـ ــاباتّالطـ ــرفينّ
المشاركينّفـيّالمعاملـةّولـيسّفـيّحسـاباتّطـرفّ ّ
آخـ ــرّيعمـ ــلّعلـ ــىّتيسـ ــيرّالمعاملـ ــةّ.وقـ ــدّّتظهـ ــرّ ّ74-3ويتمّتطبيـقّنفـسّالمبـادئّعلـىّدفـعّاإلعانـاتّأوّ
المنافعّاالجتماعية.
بعــضّمخرجــاتّالخدمــةّفــيّحســاباتّالميس ـرينّ.
فعملياتّالشراءّ،مثالّ،التيّيقومّبهـاّوكيـلّتجـاريّ ّ
بنــاءّّعلــىّطلــبّّطــرفّآخــرّوعلــىّحســابّهــذاّ المعامالت غير النقدية
الطـ ــرفّتنس ـ ــبّمباش ـ ـرةّإل ـ ــىّاألخيـ ــرّ.والّتُظه ـ ــرّ ّ
حسـ ــاباتّالوكيـ ــلّّإالّثمـ ــنّالخدمـ ــةّالـ ــذيّيحمـ ــلّ  75-3المعةةةةامالت غيةةةةر النقديةةةةة هةةةةي معةةةةامالت غيةةةةر
محةةررة أص ةالً بوحةةدات نقديةةةّ.ولــذلكّفــإنّالقيــودّ
علىّالطرفّالرئيسّلقاءّخدكاتّالتيسيرّالمؤداةّ.
ف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّتمث ــلّقيم ــاّّّمقاس ــةّ
بص ــورةّغي ــرّمباشـ ـرةّأوّمق ــدرةّبش ــكلّآخ ــرّ.وف ــيّ
 71-3ومــنّاالمثلــةّاألخــرىّ،تحصــيلّالض ـرائبّمــنّقبــلّ
بعــضّالحــاالتّ،قــدّتكــونّالمعاملــةّمعاملــةّفعليــةّ
وح ــدةّحكومي ــةّبالنياب ــةّع ــنّوح ــدةّأخ ــرىّ.ويتب ــعّ
وينبغـ ــيّّتقـ ــديرّقيمـ ــةّلهـ ــاّّلتقيـ ــدّفـ ــيّالحســـاباتّ.
نظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّدليـ ــلّإحصـ ــاءاتّماليـ ــةّ
والمقايضــةّمثــالّواضــحّعلــىّذلــكّ.وفــيّحــاالتّ
الحكومـ ـ ـ ـ ــةّ(صـ ـ ـ ـ ــندوقّالنقـ ـ ـ ـ ــدّال ـ ـ ـ ـ ــدوليّ)2111ّ،
أخرىّ،الّبدّمنّتركيبّالمعاملةّبكاملهـاّثـمّتقـديرّ
المعــروفّبلفــظّّGFSM2001كمــاّيلــيّ.وبوجــهّ
قيمةّلهـاّ.واسـتهالكّرأسّالمـالّالثابـتّمثـالّعلـىّ
عــامّتنســبّإحــدىّالضـرائبّإلــىّالوحــدةّالحكوميــةّ
ذلــك(ّ.فــيّالماضــيّ،كــانّتقــديرّالقيمــةّيــدعىّفــيّ
التي:
بع ــضّاألحي ــانّاحس ــاباّ،ولك ــنّّيفض ــلّاالحتف ــاظّ
ّأ -تمارسّسلطةّفرضّالضريبةّ(سواءّكوحدةّ
بهـ ــذاّالمصـ ــطلحّلـ ــذلكّالنـ ــوعّمـ ــنّالحـ ــاالتّالتـ ــيّ
رئيسيةّأوّمنّخاللّسلطةّمفوضةّمنّالوحدةّ
تنطــويّلــيسّعلــىّتقــديرّقيمــةّفقــطّّ،وانمــاّعلــىّ
الرئيسيةّ،و
تركيبّمعاملةّأيضا).
لديهاّسلطةّالتصرفّاألخيرةّفيّوضعّ
ب-
ّ
وتغييرّنسبةّالضريبة
ّ ّّ76-3ومبــالغّالنقــودّالمرتبطــةّبالمعــامالتّغيــرّالنقديــةّ
ّ
هـ ـ ــيّقيـ ـ ــودّّيختلـ ـ ــفّمـ ـ ــدلولهاّاالقتصـ ـ ــاديّعـ ـ ــنّ
 71-3وعنـ ــدماّ يـ ــتمّجمـ ــعّمبلـ ــغّعـ ــنّطريـ ــقّحكومـ ــةّمـ ــاّ
المــدفوعاتّالنقديــةّنظ ـ اّرّألنهــاّالّتمثــلّمبــالغّمــنّ
لصـ ــالحّحكومـ ــةّأخـ ــرىّوبالنيابـ ــةّعنهـ ــاّ،ولألخي ـ ـرةّ
النقــودّيمكــنّالتصــرفّبهــاّبحريــةّ.وط ارئــقّالتقيــيمّ
سلطةّفرضّالضـريبةّوتحديـدّوتغييـرّنسـبتهاّ،فـإنّ
المختلفــةّالتــيّينبغــيّاســتخدامهاّّللمعــامالتّغيــرّ
الحكومــةّاألولــيّتعمــلّبوصــفهاّوكيــلّللثانيــةّويــتمّ
النقديةّيجـريّتناولهـاّفـيّالفـرعّالمعنـيّبـالتقييمّفـيّ
إع ــادةّالتكلي ــفّبالضـ ـريبةّ.ويتع ــينّأنّيعامـ ــلّأيّ
القسمّهّ.
مبل ـ ــغّتحتج ـ ـ ـزهّالحكوم ـ ــةّالقائمـ ـ ــةّبعملي ـ ــةّالجمـ ـ ــعّ
بوصــفهّمصــروفّعــنّهــذهّالعمليــةّكدفعــةّمقابــلّ ّ
خدم ـ ــة ّ.وأم ـ ــاّأيّمبل ـ ــغّآخ ـ ــرّيحتج ـ ــزّم ـ ــنّقب ـ ــلّ
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دّ -الس ــلعّوالخ ــدماتّالمنتج ــةّبوص ــفهاّ ُمخرج ــاتّم ــنّ
عمليــاتّإنتــاجّربّالعمــلّ،كــالفحمّالحجــريّالمقــدمّ
بالمجانّلعمالّالمناجم.

ّ77-3وق ـ ــدّتك ـ ــونّالمع ـ ــامالتّغي ـ ــرّالنقدي ـ ــةّمع ـ ــامالتّ
ثنائيـ ـ ـ ـ ــةّالطـ ـ ـ ـ ــرفّّأوّأعمـ ـ ـ ـ ــاالّّداخـ ـ ـ ـ ــلّّالوحـ ـ ـ ـ ــدةّ
المؤسسـيةّ.وتتــألفّالمعـامالتّثنائيــةّالطـرفّّمــنّ
المقايضـ ـ ــةّواألجـ ـ ــرّالعينـ ـ ــيّوالمـ ـ ــدفوعاتّالعينيـ ـ ــةّ ّ
ّوفض ـ ـ ــالّّع ـ ـ ــنّذل ـ ـ ــكّ،وباإلض ـ ـ ــافةّإل ـ ـ ــىّالس ـ ـ ــلعّ
خ ــالفّالتعويض ــاتّالعينيـ ـةّّوالتح ــويالتّالعينيـ ــةّ.
المسـتَخدمينّفــيّ،أوّ
ّ
ـض
ع
ب
ّ
ـب
غ
ير
ّ
ـد
ق
ّّ
ـدمات،
خ
ال
و
ّّ،
وتجـ ــريّمناقشـ ــةّالمع ـ ــامالتّثنائيـ ــةّالط ـ ــرفّأوال
ُ
ُيجب ــرونّعل ــىّ،قب ــولّج ــزءّم ــنّتعويض ــاتهمّعل ــىّ
وتليهاّمناقشةّالمعامالتّالداخليةّ.
شكلّأصولّماليةّأوّغيرهاّمنّاألصولّّ.
ّ
ّ78-3وعلـ ــىّالـ ــرغمّمـ ــنّأنّالمعـ ــامالتّالعينيـ ــةّثنائيـ ــةّ ّ
المدفوعات العينية عدا األجر العيني
الطرفّّموجـودةّعمليـاّ،فهـيّتقيـدّغالبـاّفـيّنظـامّ
الحس ــاباتّالقوميـ ــةّبـ ــنفسّطريقـ ــةّقيـ ــدّالمعـ ــامالتّ
النقديـ ــةّذاتّاإلنفـ ــاقّالم ـ ـرتبطّللبنـ ــدّالمقـ ــدمّعينـ ــاّ81-3 ّ.تحـ ــدثّالمـ ــدفوعاتّالعينيـ ــةّعـ ــداّاألجـ ــرّالعينـ ــيّ
عن ــدماّتج ــريّأيـ ــةّدفع ــةّّمـ ــنّمجموعـ ـةّّمتنوعـــةّ
ّوه ـ ــذاّيض ـ ــمنّالتغي ـ ــرّف ـ ــيّث ـ ــروةّالم ـ ــانحّدونّأنّ
واســعةّمــنّالمــدفوعاتّعلــىّشــكلّســلعّوخــدماتّ
يحصــلّالمــانحّعلــىّالمنــتجّالمحــولّبينمــاّيحصــلّ
بدالّّعنّالنقدّ.فعلىّسـبيلّالمثـالّ،قـدّيقبـلّطبيـبّ
المتلقـ ــيّعلـ ــىّالمنـ ــتجّدونّأيّتغيـ ــرّفـ ــيّالثـ ــروةّ.
ال ـ ــدفعّل ـ ــهّخمـ ـ ـ اّرّب ـ ــدالّع ـ ــنّالنق ـ ــدّ.أوّّق ـ ــدّي ـ ــدفعّ
لالط ـ ــالعّعل ـ ــىّمزي ـ ــدّم ـ ــنّالمناقش ـ ــةّح ـ ــولّه ـ ــذاّ
مسـ ـ ــتعملّاألرضّأوّرأسّالمـ ـ ــالّالثابـ ـ ــتّللمالـ ـ ــكّ
الموضــوعّبالنســبةّّللتحــويالتّالجاريــةّفــيّالفصــلّ
اإليجـ ــارّأوّالريـ ــوعّّسـ ــلعاّّأوّخـ ــدماتّبـ ــدالّعـ ــنّ
الثــامنّوبالنســبةّلتحــويالتّرأسّالمــالّفــيّالفصــلّ
دفعه ــاّنق ــداّّ.فف ــيّالز ارع ــةّ،م ــثالّ،يمكـ ـنّأنّي ــدفعّ
العاشرّ.
"اإليج ـ ــار"ّّبتس ـ ــليمّج ـ ــزءّم ـ ــنّالمحاص ـ ــيلّلمال ـ ــكّ
ّ
األرض(ّ.ويعرفّذلكّبالمشـاركةّفـيّالمحصـول)ّ.
معامالت المقايضة
كماّيمكنّأنّتدفعّالضرائبّّعينا؛ّمـثالّيمكـنّأنّ
ّ
تــدفعّضـرائبّاإلرثّبتقــديمّهبــاتّمــنّاللوحــاتّأوّ
ّ79-3تنط ــويّمع ــامالتّالمقايض ــةّعل ــىّطـ ـرفينّ،يق ــدمّ
األشياءّاألخرىّذواتّالقيمة.
أحدهماّلآلخرّسلعةّأوّخدمةّأوّأصـالّّغيـرّالنقـدّ
مقابـ ـ ــلّسـ ـ ــلعةّأوّخدمـ ـ ــةّأوّأصـ ـ ــلّغيـ ـ ــرّالنقـ ـ ــدّ ّ.
والمقايضــةّكمــاّذكــرّأعــالهّّ،مثــالّّعلــىّمعاملــةّ ّّّّّّّّالتحويالت العينية
فعليـةّينبغــيّتقـديرّقيمــةّلهــاّ.وقـدّكانــتّمعــامالتّ
المقايضـ ــةّالتـ ــيّتبـ ــادلّفيهـ ــاّالسـ ــلعّبالسـ ــلعّهامـ ــةّ ّّ82-3وكمــاّذكــرّأعــالهّ،يــتمّفــيّالعــادةّقيــدّالمعــامالتّ
العينيةّفيّالحساباتّكماّلوّكانتّتحويالتّنقديـةّ
دائم ــاّّ ّ.وق ــدّتك ــونّمقايض ــةّالس ــلعّمنظم ــةّبص ــورةّ
يليه ـ ــاّإنف ـ ــاقّعل ـ ــىّالمنتج ـ ــاتّالمعني ـ ــةّم ـ ــنّقب ـ ــلّ
منهجيـ ــةّفـ ــيّأس ـ ـواقّمناسـ ــبةّ،أوّقـ ــدّتحـ ــدثّفـ ــيّ
متلقيه ـ ــاّ.وتنطب ـ ــقّه ـ ــذهّالمعامل ـ ــةّعل ـ ــىّالتع ـ ــاونّ
بعــضّالبلــدانّبصــورةّمتقطعــةّعلــىّنطــاقّضــيقّ.
الـ ـ ــدوليّالحكـ ـ ــوميّوالهـ ـ ــداياّوالتبرعـ ـ ــاتّالخيريـ ـ ــةّ.
وقـ ــدّتحـ ــدثّالمقايضـ ــةّبـ ــينّالـ ــدولّّحيـ ــثّتشـ ــملّ
وكثي ـ اّرّمــاّيقــدمّالتعــاونّالــدوليّالحكــوميّوالهــداياّ
صادراتّ ّومستورداتّ.
والتبرع ـ ــاتّالخيري ـ ــةّعين ـ ــاّّللتيس ـ ــيرّأوّالكف ـ ــاءةّأوّ
ّ
ألغـ ـ ـراضّضـ ـ ـريبيةّ.فم ـ ــثالّ،المس ـ ــاعدةّالدولي ـ ــةّاّّ
األجر العيني
المقدم ــةّبع ــدّوق ــوعّكارث ــةّطبيعي ــةّق ــدّتك ــونّأكث ــرّ
فعالي ــةّّوأس ــرعّتورب ــداّإذاّق ــدمتّعل ــىّش ــكلّدواءّ
خدمّالــدفعّ
المســتَ َ
ّّ81-3يحـدثّاألجــرّالعينــيّحــينّيقبــلّ ُ
وغــذاءّومــأويّبــدالّعــنّالنقــدّّ.والتبرعــاتّالخيريــةّ
لــهّفــيّشــكلّســلعّوخــدماتّبــدالّّمــنّالنقــودّ.وهــذهّّ
العينيةّتتفادىّأحياناّالضرائبّالتـيّقـدّتسـتحقّإذاّ
الممارسـةّمنتشـرةّفـيّمعظــمّاالقتصـادياتّألســبابّ
بيع ـ ــتّالم ـ ــادةّالمعني ـ ــةّّوأعطي ـ ــتّالنق ـ ــودّللعم ـ ــلّ
تتفــاوتّبــينّرغبــةّأربــابّالعمــلّفــيّّإيجــادّأسـواقّ
الخيريّ.
مستهلكةّلقسمّمنّإنتاجهمّإلىّتفـاديّالضـرائبّأوّّ
التهـ ـ ــربّمنهـ ـ ــاّّ.ويتخـ ـ ــذّاألجـ ـ ــرّالعينـ ـ ــيّأشـ ـ ــكالّ
مختلفـ ــةّ،تتضـ ــمنّالقائمـ ــةّاآلتيـ ــةّبعـ ــضّّّأن ـ ـواعّ ّ83-3وهن ـ ــاكّحال ـ ــةّخاص ـ ــةّللتح ـ ــويالتّالعيني ـ ــةّه ـ ــيّ
التحـ ـ ــويالتّاالجتماعيـ ـ ــةّالعينيـ ـ ــةّ.وتتكـ ـ ــونّهـ ـ ــذهّ
السلعّوالخدماتّاألكثـرّشـيوعاّالتـيّيقـدمهاّأربـابّ
التح ـ ــويالتّم ـ ــنّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّالت ـ ــيّتق ـ ــدمهاّ
العم ـ ـ ــلّإل ـ ـ ــىّ ُمس ـ ـ ــتخدميهمّبالمج ـ ـ ــانّأوّبأس ـ ـ ــعارّ
الحكوم ــةّالعام ــةّوالمؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّ
مخفضة:
التـيّتخــدمّاألسـرّالمعيشــيةّّالتـيّتــوردّإلـىّفـرادىّ
ّأ -الوجباتّوالمشروبات،
األســرّالمعيشــيةّ ّ.ومــنّاألمثلــةّالمهمــةّعلــىّذلــكّ،
ب -خدماتّاإلسـكانّأوّاإليـواءّمـنّنـوعّيسـتطيعّأنّ
ّ
الخدماتّالصحيةّوالتعليميةّ.فبدالّّعنّتقـديمّمبلـغّ
يسـ ــتعملهّّجميـ ــعّأعضـ ــاءّاألس ـ ـرةّالمعيشـ ــيةّالتـ ــيّ
معــينّمــنّالنقــدّيســتعملّ،مــثالّفــيّشـراءّالخــدماتّ
خدم،
المستَ َ
ينتميّإليهاّ ُ
الطبيــةّوالتعليميــةّ،كثي ـ اّرّمــاّتقــدمّّالخــدماتّّعينــاّ
ج -خ ـ ـ ـ ـ ـ ــدماتّالمركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتّّالقدم ـ ـ ـ ـ ـ ــةّالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمالّ
ّ
لض ـ ــمانّتلبي ـ ــةّالحاج ـ ــةّأل ـ ــىّالخ ـ ــدمات(ّ.وأحيانـ ـ ـاّ
المستَخدمينّالشخصي،
ُ
يشتريّالمستفيدّالخدمةّثمّتسددّلهّقيمتهاّمـنّقبـلّّ
بـرامجّالتــأمينّأوّالمســاعدةّ.ومــعّذلــكّتعامــلّهــذهّ
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المعاملـ ـةّتع ــالجّبوص ــفهاّمعامل ــةّعينيـ ــةّألنّدورّ
المســتفيدّيقتصــرّعلــىّالقيــامّّبــدورّوكيــلّلبرنــامجّ
التأمين)

تقــديمّهــذهّالخــدماتّوتقيــدّالقــيمّبوصــفهاّمعــامالتّ
داخليـ ـ ــةّ:أيّبوصـ ـ ــفهاّنفقـ ـ ــاتّنهائيـ ـ ــةّمـ ـ ــنّقبـ ـ ــلّّ
الحكومــاتّأوّالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّلل ـربحّالتــيّ
تخدمّاألسرّالمعيشيةّعلىّالمخرجاتّالمنتجةّمـنّ
قب ــلّمنشـ ــآتّتمتلكهـ ــا(ّ.وكمـ ــاّسـ ــبقّشـــرحهّ،يقيـــدّ
احتيــازّاألســرّالمعيشــيةّّلهــذهّالخــدماتّمنفصــالّ
تح ــتّالتح ــويالتّاالجتماعي ــةّالعيني ــةّوه ــذاّش ــكلّ
آخـرّمــنّالمعـامالتّغيــرّالنقديـةّالتــيّتحـدثّبــينّ
الوحداتّالحكوميةّأوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللـربحّ
الت ـ ــيّتخ ـ ــدمّاألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّواألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّ
المعنية)ّ.

ّ
ّ84-3ويــتمّقيــدّالتحــويالتّاالجتماعيــةّالعينيــةّكتحويــلّ
ضـ ــمنيّمـ ــنّالحكومـ ــةّوالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـ ــةّ
لل ـ ـربحّالتـ ــيّتخـ ــدمّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّإلـ ــىّاألسـ ــرّ
المعيش ــيةّوكتحوي ــلّالس ــتهالكّالس ــلعّوالخ ــدماتّ.
ويدعىّمقياسّالدخلّبعدّالتحويلّّ،الدخلّالمتـاحّ
للتصـ ــرفّبـ ــهّالمعـ ــدلّ(ّبـ ــدالّعـ ــنّالـ ــدخلّالمتـ ــاحّ
للتصـ ـ ـ ــرفّب ـ ـ ـ ــه)ّوي ـ ـ ـ ــدعىّمقي ـ ـ ـ ــاسّاالس ـ ـ ـ ــتهالكّّ،
االستهالكّالنهائيّالفعليّ(ّبدالّعنّاإلنفـاقّعلـىّ ّ
ّ89-3يميـ ــزّنظـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقوميـ ــةّعـ ــدةّمعـ ــامالتّّ
االستهالكّالنهائي).
أخرىّداخـلّالمشـاريعّّإلعطـاءّّصـورةّأكمـلّعـنّ
ّ
اإلنتاجّ.فعلـىّسـبيلّالمثـالّ،عنـدماّتنـتجّالمشـاريعّ
ّّّّّّّالمعامالت الداخلية
أص ـ ـ ـوالّّثابتـ ـ ــةّالسـ ـ ــتعمالهاّالخـ ـ ــاصّ،فـ ـ ــإنّنظـ ـ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّيقيــدّتوريــداتّالمشــاريعّألنفســهاّ
ّ85-3يعامــلّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّأنواعــاّمعينــةّمــنّ
بوص ــفهاّالمشـ ــاريعّالمس ــتعملةّفيمـ ــاّبع ــدّ.وعنـــدماّ
األعم ــالّالت ــيّتج ــريّداخ ــلّالوح ــداتّعل ــىّأنه ــاّ
تسـ ــتعملّالمش ـ ــاريعّّأص ـ ـوالّّثابت ـ ــةّ(س ـ ـواءّأكانـ ــتّ
معـ ــامالتّبغيـ ــةّإعطـ ــاءّصـ ــورةّأكثـ ــرّفائـ ــدةّمـ ــنّ
منتجــةّلحســابهاّالخــاصّأوّمشــتراة)ّخــاللّاإلنتــاجّ
الناحيـ ـ ــةّالتحليليـ ـ ــةّ،عـ ـ ــنّاإلسـ ـ ــتعماالتّالنهائيـ ـ ــةّ
ف ــإنّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّيقي ــدّتن ــاقصّقيم ــةّ
للمخرج ــاتّوع ــنّاإلنت ــاجّ.وه ــذهّالمع ــامالتّالت ــيّ
األصلّخاللّمدةّاإلنتاجّكتكلفةّ.
تش ــاركّفيه ــاّوح ــدةّواح ــدةّفق ــطّّت ــدعىّمع ــامالتّ
ّ
داخلّالوحدةّأوّداخليةّ.
ّ91-3وتــردّمناقشــةّقيــدّالتوريــداتّبــينّإحــدىّالمنشــآتّ
ومنشـ ــأةّأخـ ــرىّتخـ ــصّنفـ ــسّالمشـ ــروعّفـ ــيّالفق ـ ـرةّ
ّ86-3وهنــاكّبعــضّاألســرّالمعيشــيةّوالحكومــةّالعامــةّ
(ّ.)114/6
ّومؤسسـ ـ ــاتّغيـ ـ ــرّهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّّتخـ ـ ــدمّاألسـ ـ ــرّ
المعيشــيةّ،تعم ــلّبوص ــفهاّمنتج ـاّّمس ــتهلكاّّّنهائيـ ـاّّ ّ
علــىّحــدّس ـواءّّ.وحــينّّتعمــلّوحــدةّمؤسســيةّفــيّ األعمال الخارجية واألعمال غير المشروعة
كالّالنشاطينّ،فإنهاّقـدّتختـارّأنّّتسـتهلكّبعـضّ ّ
أوّكــلّالمخرجــاتّالتــيّأنتجتهــاّهــيّنفســهاّ.وفــيّ ّّ91-3تقــدمّالفــروعّالســابقةّوصــفاّّألنـواعّاألعمــالّالتــيّ
تُعتََب ـ ــرّمع ـ ــامالتّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقوميـ ــةّ.
هـ ــذهّالحالـ ــةّالّتحـ ــدثّأيـ ــةّمعاملـ ــةّبـ ــينّوحـ ــداتّ
ويركزّهذاّالفرعّعلىّاألعمالّالخارجيـةّواألعمـالّ
مؤسســيةّ،ولكــنّمــنّالمفيــدّتركيــبّمعاملــةّوتقــديرّ
غيـ ـ ــرّالمشـ ـ ــروعةّ،ويشـ ـ ــرحّسـ ـ ــببّعـ ـ ــدمّاعتبـ ـ ــارّّ
قيمتهـ ـ ــاّبغيـ ـ ــةّقيـ ـ ــدّالمخرجـ ـ ــاتّواالسـ ـ ــتهالكّفـ ـ ــيّ
األعمـ ــالّالخارجيـ ــةّمعـ ــامالتّويميـ ــزّبـ ــينّأن ـ ـواعّ
الحساباتّكليهما.
األعمـ ــالّغيـ ــرّالمشـ ــروعةّالتـ ــيّتعتبـ ــرّمعـ ــامالتّ
ّ
وتلكّالتيّالّتعتبرّمعامالتّ.
ّ87-3والقاع ــدةّالمطبق ــةّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ،
بالنسبةّلألسرّالمعيشيةّ،هيّأنّجميعّالسلعّالتـيّ ّ
األعمال الخارجية
يس ـ ــتهلكهاّنف ـ ــسّاألش ـ ــخاصّال ـ ــذينّينتجونه ـ ــاّ،أوّ
أعض ـ ـ ـ ــاءّنف ـ ـ ـ ــسّاألسـ ـ ـ ـ ـرةّالمعيش ـ ـ ـ ــيةّ،ألغـ ـ ـ ـ ـراضّ
االستهالكّالنهائيّ،ينبغيّأنّتدرجّفيّالمخرجـاتّ ّ92-3تســببّبعــضّاألعمــالّاالقتصــاديةّالتــيّتقــومّبهــاّ
الوح ــداتّالمؤسس ــيةّتغيـ ـراتّف ــيّوض ــعّوظ ــروفّ
علــىّنحــوّمماثــلّلطريق ــةّقيــدّالســلعّالمباعــةّف ــيّ
وحــداتّأخــرىّبــدونّموافقتهــاّ.وهــذهّهــيّاألعمــالّ
السـوقّ.وهــذاّيعنــيّافتـراضّمعــامالتّيعامــلّفيهــاّ
الخارجيــة؛ّويمكــنّاعتبارهــاّخــدماتّغيــرّمطلوبــةّ،
األش ــخاصّالمس ــؤولونّع ــنّإنت ــاجّالس ــلعّوك ــأنهمّ
أوّخـ ــدماتّضـ ــارةّمـ ــؤداةّبـ ــدونّموافقـ ــةّالوحـ ــداتّ
وردوهــاّألنفس ــهمّكمســتهلكينّ،أوّألعض ــاءّأس ــرهمّ
المتأثرةّ.إنهاّأعمالّالّّتعاونيةّذواتّعواقبّغيـرّ
المعيشـ ـ ــيةّ،ومـ ـ ــنّثـ ـ ــمّتقييمهـ ـ ــاّبغيـ ـ ــةّقيـ ـ ــدهاّفـ ـ ــيّ
مرغــوبّفيهــاّفــيّالعــادةّّ،مــاّينــاقضّالمعــامالتّ
الحساباتّ.
السوقيةّ.
ّ
ّ88-3تقـ ـ ـ ــومّالمنشـ ـ ـ ــآتّالتـ ـ ـ ــيّتملكهـ ـ ـ ــاّالحكومـ ـ ـ ــاتّأوّ
المؤسســاتّغيــرّالهادفــةّلل ـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّ ّ93-3غيـ ــرّأنـ ــهّمـ ــنّالضـ ــروريّالنظـ ــرّّفيمـ ــاّإذاّكـ ــانّ
ينبغــيّتخصــيصّق ــيمّهــذهّاألعمــالّالخارجيــةّ.إذّ
المعيشــيةّبتقــديمّّالخــدماتّالتعليميــةّأوالصــحيةّأوّ
ينبغ ــيّّللحس ــاباتّاالقتص ــاديةّأنّتق ــيسّال ــداالتّ
غيرهـ ــاّمـ ــنّأن ـ ـواعّالخـ ــدماتّإلـ ــىّف ـ ـرادىّّاألسـ ــرّ
االقتصــاديةّكاإلنتــاجّواالســتهالكّفــيّإطــارّنظــامّ
المعيشـ ـ ـ ــيةّّبالمجـ ـ ـ ــانّأوّبأسـ ـ ـ ــعارّغيـ ـ ـ ــرّمهمـ ـ ـ ــةّّ
ق ــانونيّواجتم ــاعيّاقتص ــاديّمع ــينّتح ــددّض ــمنهّ
اقتصــادياّّ.وتتحمــلّالحكومــاتّأوّالمؤسســاتّغيــرّ
األســعارّّوالتكــاليفّالنســبيةّ.وباإلضــافةّإلــىّذلــكّ،
الهادفــةّلل ـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّالمعيشــيةّتكــاليفّ
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س ــتواجهّمحاول ــةّرب ــطّق ــيمّذواتّم ــدلولّإقتص ــاديّّ
بأعمالّخارجيةّصعوباتّتقنيةّكبيـرةّعنـدماّتكـونّ
ه ــذهّاألعم ــالّظـ ـواهرّغي ــرّس ــوقيةّف ــيّجوهره ــاّ.
ونظ ـ ـ اّرّألنّاألعمـ ــالّالخارجي ـ ــةّليسـ ــتّمع ـ ــامالتّ
سوقيةّتدخلّفيهاّالوحداتّالمؤسسـيةّبموافقتهـاّ،الّ
توج ـ ــدّآلي ـ ــةّلض ـ ــمانّأنّتك ـ ــونّالق ـ ــيمّالموجب ـ ــةّأوّ
الس ــالبةّالت ــيّينسـ ــبهاّمختل ــفّاألطـ ـرافّالمعنيـ ــينّ
لألعم ــالّالخارجي ــةّمتس ــاوقةّفيم ــاّبينه ــاّ.وفض ــالّ
عــنّذل ــكّ،الّيمك ــنّتفســيرّالحس ــاباتّالت ــيّتض ــمّّ
قيم ــاّّّألعم ــالّخارجي ــةّبأنه ــاّتمث ــلّح ــاالتّتـ ـوازنّّ
أوّحــاالتّقابلــةّلإلســتدامةّقتصــادياّّ.واذاّمــاّأريــدّ
إحاللّمدفوعاتّفعليةّمحلّهذهّالقيمّفـإنّالسـلوكّ
االقتصاديّللوحداتّالمعنيةّسيتغيرّ،وربماّبدرجـةّ
كبيرةّ.

ّ
ّ94-3وم ــنّاألمثل ــةّالنموذجيـ ــةّتلوي ــثّمن ــتجّلله ـ ـواءّأوّ
المــاءّّاللــذينّتســتعملهماّوحــداتّأخــرىّألغ ـراضّ
اإلنتــاجّأوّاالســتهالكّ.واذاّ ُســمحّللمنــتجّبالتلويــثّ
بــدونّغ ارمــةّأوّمخــاطرةّبــالتعرضّّللعقــابّ،فــإنّ
ـةّّللملَ ّـوثّســتكونّأقــلّمــنّ
تكـاليفّاإلنتــاجّالخاصـ
ُ
التكــاليفّاالجتماعيــةّللمجتمــعّ.وقــدّتختــارّبعــضّ
البلدانّ،فيّاألقلّفيّلحظاتّمعينـةّمـنّتاريخهـاّ،
أنّتصــوغّقوانينهــاّّبحيــثّتســمحّلــبعضّالمنتجــينّ
أنّيخفض ـ ـ ـواّتكـ ـ ــاليفهمّالخاصـ ـ ــةّبالتلويـ ـ ــثّبـ ـ ــدونّ
عقــابّ.وقــدّيتخــذّهــذاّاإلج ـراءّعمــداّّبغيــةّتشــجيعّ
التصنيعّالسريعّ،مثالّّ ّ.وقدّتكونّالحكمـةّمـنّهـذهّ
السياســةّّمشــكوكاّفيهــاّجــداّّ،والســيماّعلــىّالمــدىّ
الطويــلّ،ولكــنّذلــكّالّيعنــيّأنّمــنّالمناس ـبّأوّ
المفيــدّمــنّالناحيــةّالتحليليــةّأنّتحــاولّالحســاباتّ
االقتصـ ـ ــاديةّتصـ ـ ــحيحّحـ ـ ــاالتّإخفـ ـ ــاقّمؤسسـ ـ ــيّ
مفترضــةّمــنّهــذاّالنــوعّبــأنّتنســبّإلــىّالمنتجــينّ
تكـ ــاليفّالّيقـ ــررّالمجتمـ ــعّاالعت ـ ـرافّبهـ ــاّ.فعلـ ــىّ
س ـ ــبيلّالمث ـ ــالّأنّالغ ـ ــرضّم ـ ــنّمحاول ـ ــةّإض ـ ــفاءّ
الط ــابعّالـ ــداخليّعلـ ــىّبع ــضّاألعمـ ــالّالخارجيـ ــةّ
بف ــرضّضـ ـرائبّأوّرس ــومّّأخ ــرىّعل ــىّتصـ ـريفّ
الملوثاتّهوّإحداثّتغييرّفيّطرائقّاإلنتاجّبغيـةّّ
تخفـ ـ ــيضّالتل ـ ـ ــوثّّ.كمـ ـ ــاّأنّالمحاس ـ ـ ــبةّالكامل ـ ـ ــةّ
لألعمـ ــالّالخارجيـ ــةّّمعقـ ــدةّللغايـ ــةّألنـ ــهّالّيكفـ ــيّ
اإلقتص ـ ــارّعل ـ ــىّإدخ ـ ــالّالتك ـ ــاليفّف ـ ــيّحس ـ ــاباتّ
المنتجــينّّإذّســيكونّمــنّالضــروريّأيضــاّإدخــالّ
تعـ ــديالتّّأخ ـ ــرىّعدي ـ ــدةّمش ـ ــكوكّف ـ ــيّّأهميته ـ ــاّ
االقتصاديةّّبغيةّموازنةّالحساباتّ.
ّ
ّ95-3ويوض ــحّه ــذاّالنـ ــوعّم ــنّاألمثلـ ــةّالس ــببّفـ ــيّأنّ
بعـ ـ ــضّالتحلـ ـ ــيالتّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّإجراؤهـ ـ ــاّبالشـ ـ ــكلّ
األفضـ ــلّف ـ ــيّإطـ ــارّحس ـ ــابّتـ ــابعّحي ـ ــثّيح ـ ــدثّ
تخفي ــفّل ــبعضّالقي ــودّواألعـ ـرافّالخاص ــةّبنظ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّ.وفــيّحالــةّالتلــوثّ،تــمّوضــعّ
نظ ـ ـ ــامّمتكام ـ ـ ــلّللمحاس ـ ـ ــبةّالبيئي ـ ـ ــةّواالقتص ـ ـ ــاديةّ
(ّ)SEEA 2003وكانّالهـدفّمنهـاّبالتحديـدّهـوّ
استكشافّالموضوعاتّالبيئيةّ.
ّ

ّ

ّ96-3تُعامـ ــلّاألعمـ ــالّغيـ ــرّالمشـ ــروعةّّالتـ ــيّتنطبـ ــقّ
عليه ــاّخص ــائصّالمع ــامالتّ(ّوالّس ــيماّالخاص ــيةّ
المتمثل ــةّّف ــيّوج ــودّاتف ــاقّمتب ــادلّب ــينّالط ــرفين)ّّ
معامل ــةّاألعم ــالّالمش ــروعةّ.فإنت ــاجّأوّاس ــتهالكّ
س ــلعّأوّخ ــدماتّمعين ــةّّ،كالمخ ــدراتّّ،ق ــدّيك ــونّ
غي ــرّمش ــروعّولك ــنّالمع ــامالتّالس ــوقيةّف ــيّه ــذهّ
السلعّوالخدماتّغيرّالمشـروعةّيجـبّأنّتقيـدّفـيّ
الحس ـ ـ ــاباتّ.واذاّج ـ ـ ــرىّتجاه ـ ـ ــلّنفق ـ ـ ــاتّاألسـ ـ ـ ــرّ
المعيشــيةّعلــىّالســلعّوالخــدماتّغيــرّّالمشــروعةّّ
ألســبابّمبدئيــةّفســيبالغّفــيّتقــديرّمــدخراتّاألســرّ
المعيشـ ــيةّوسـ ــيفترضّأنّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّتمتلـ ــكّ
أص ـ ـوالّالّتمتلكهـ ــاّفـ ــيّالواقـ ــعّ.ومـ ــنّالواضـ ــحّأنّ
الحساباتّبرمتهاّتكـونّعرضـةّلتشـويهّخطيـرّّإذاّ
استبعدتّالمعامالتّالنقديةّالتيّتحدثّفعـالّّ.وقـدّ
يكـونّمـنّالصـعبّّ،بــلّمـنّالمسـتحيلّ،الحصــولّ
علىّبياناتّعنّالمعامالتّغيرّالمشروعةّ،ولكنّّ
ينبغ ــيّم ــنّحي ــثّالمب ــدأّأنّت ــدرجّف ــيّالحس ــاباتّّ
ولـوّلمجـردّاإلقــاللّمـنّالخطـأّفــيّالبنـودّاألخــرىّ،
بماّفيهاّالبنودّالموازنةّ.
ّ97-3غيرّأنّكثي اّرّمنّاألعمـالّغيـرّالمشـروعةّهـيّ
ج ـرائمّمرتكبــةّضــدّاألشــخاصّأوّالممتلكــاتّّالّ
يمكــنّبــأيّشــكلّتفســيرهاّعلــىّأنهــاّمعــامالتّّ.
فمثالّالّيمكنّوصفّالسـرقةّبأنهـاّفعـلّّأقـدمتّ
علي ـ ــهّوح ـ ــدتانّباتف ـ ــاقّمتب ـ ــادلّ.وم ـ ــنّالناحي ـ ــةّ
النظري ــةّ،فالس ــرقةّأوّالعن ــفّه ــوّشــكلّمتط ــرفّ
ـةّّيلح ــقّالض ــررّبوح ــدةّ
م ــنّّاألعم ــالّالخارجي ـ ُ
مؤسسـ ـ ــيةّأخـ ـ ــرىّعمـ ـ ــداّ،ولـ ـ ــيسّّمصـ ـ ــادفةّأوّ
عرضـ ـ ــاّ.وهكـ ـ ــذاّفـ ـ ــإنّسـ ـ ــرقةّسـ ـ ــلعّمــ ــنّّأسـ ـ ــرّ
المعيشــيةّّالّتعامــلّبوصــفهاّمعــامالتّوالّتقيــدّ
لهلّقيمّمقدرةّتحتّنفقاتّاألسرّالمعيشيةّ.

ّ
ّ98-3واذاّانط ــوتّأعم ــالّالس ــرقةّأوّالعن ــفّ(بم ــاّفيه ــاّ
الح ــرب)ّّعل ــىّإع ــادةّتوزي ــعّهام ــةّّلألص ــولّأوّ
عل ـ ــىّتلفه ـ ــاّ،ف ـ ــإنّم ـ ــنّالض ـ ــروريّأنّتؤخ ـ ــذّف ـ ــيّ
اإلعتبارّ ّّ.وتعاملّ،كماّهوّموضـحّأدنـاهّبوصـفهاّ
تدفقاتّأخرىّالّبوصفهاّمعامالتّ.
ّ

.8

التدفقات األخرى

ّ99-3التةدفقات األخةةرى هةةي تغيةرات فةةي قيمةةة األصةةول
والخصةةوم التةةي ال تنةةتج عةةن طريةةق المعةةامالت.
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وسـببّعـدمّاعتبارهــاّمعـامالتّمـرتبطّّبعـدمّتــوفرّ
خاصيةّأوّأكثـرّمـنّخصـائصّالمعـامالتّ.مـثالّّ،
ق ــدّالّتتص ــرفّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّذواتّالص ــلةّّ
بنـ ــاءّعلـ ــىّاتفـ ــاقّمتبـ ــادلّ،كمـ ــاّهـ ــيّالحـ ــالّفـ ــيّ
االســتيالءّعلــىّاألصــولّبــدونّتعــويضّ.أوّربمــاّ
ق ــدّيك ــونّالتغي ــرّناتج ــاّّع ــنّّح ــدثّطبيع ــيّمث ــلّّ
الهـ ـ ـ ـزاتّاألرض ـ ـ ــيةّ،ل ـ ـ ــيسّفق ـ ـ ــطّعل ـ ـ ــىّّظ ـ ـ ــاهرةّ
اقتصــاديةّ.وبــدالّّعــنّذلــكّّ،يمكــنّأنّتتغيــرّقيمــةّ
أحـدّاألصـولّالمعبــرّعنهـاّبالعملــةّاألجنبيـةّنتيجــةّ
التغيرّفيّسعرّالصرفّ.
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ش ــبهّش ــركةّ،ينتق ــلّه ــوّواألص ــولّوالخصــومّالت ــيّ
يحتفظّبهـاّمـنّقطـاعّاألسـرّالمعيشـيةّّإلـىّقطـاعّ
الشـ ـ ــركاتّغيـ ـ ــرّالماليـ ـ ــةّوالتغي ـ ـ ـراتّفـ ـ ــيّالتوزيـ ـ ــعّ
القطـ ــاعيّلألصـ ــولّوالخصـ ــومّالتـ ــيّتملكهـ ــاّشـ ــبهّ
الشركةّتقيدّتحتّهذاّالعنوان.

ّ 111-3وتظهــرّالقي ــودّالخاصــةّبالت ــدفقاتّاألخــرىّف ــيّ
واحـ ـ ــدّمـ ـ ــنّالحسـ ـ ــابينّالـ ـ ــذينّيشـ ـ ــكالنّالتغي ـ ـ ـراتّ
األخــرىّفــيّحســاباتّاألصــولّ.وتشــملّالتغي ـراتّ
األخــرىّفــيّحســابّحجــمّاألصــولّالتغي ـراتّالتــيّ
تؤديّإلىّتغيرّفيّقيمةّأصلّماّبسـببّتغيـرّفـيّ
كميــةّتلــكّاألصــلّأوّخصائصــهّالماديــةّ.ويشــملّ ّ
مكاسب وخسائر اإلقتناء
حســابّإعــادةّالتقيــيمّالتغي ـراتّقــيّقيمــةّاألصــولّ
ّ
والخصــومّوصــافيّالقيمــةّنتيجــةّفقــطّللتغيـراتّفــيّ
مسـ ــتويّوهيكـ ــلّاألسـ ــعارّ،وهـ ــوّمـ ــاّيـ ــنعكسّفـ ــيّ ّ 115-3وتتحققّمكاسبّإقتنـاءّّإسـميةّموجبـةّأوّسـالبةّ
أثنــاءّالمــدةّالمحاســبيةّلمــالكيّاألصــولّوالخصــومّ
مكاسبّوخسائرّاإلقتناءّّ.
نتيجــةّلتغيــرّأســعارهاّ.وتوصــفّمكاســبّاإلقتنــاءّ
ّ
أحيان ــاّبأنه ــاّ"مكاس ــبّرأسّالم ــال"ّ،ولك ــنُّيفض ــلّ
هنــاّتعبي ــرّ"مكاســبّاإلقتن ــاء"ّألنــهّيؤكــدّعلــىّأنّ
مكاسـ ــبّاإلقتنـ ــاءّتتحقـ ــقّ،بشـ ــكلّصـ ــرفّ،نتيجـ ــةّ
التغيرات األخرى في حجم األصول
اقتن ـ ــاءّاألص ـ ــولّأوّالخص ـ ــومّّعب ـ ــرّال ـ ــزمنّدونّ
ّ
تحويله ـ ــاّب ـ ــأيّش ـ ــكلّك ـ ــانّ.والّتقتص ـ ــرّمكاس ـ ــبّ
ّ 111-3التغيـ ـراتّاألخ ــرىّف ــيّحج ــمّاألص ــولّتق ــعّف ــيّ
اإلقتن ـ ــاءّعل ـ ــىّمكاس ـ ــبّ"رأسّالم ـ ــال"،كاألص ـ ــولّ
ثالثّفئاتّرئيسية.
الثابتـ ــةّواأل ارضـ ــيّواألصـ ــولّالماليـ ــةّ،بـ ــلّتشـ ــملّ
أيضــاّّمكاســبّالمخزونــاتّمــنّكافــةّأن ـواعّالســلعّ
ّ 112-3وتتعلقّالفئةّاألولـيّبظهـورّاألصـول ّوالخصـومّ
التـ ــيّيقتنيهـ ــاّالمنتجـ ــونّ،بمـ ــاّفيهـ ــاّاألعمـ ــالّقيـ ــدّ
واختفائهـ ــاّّعـ ــداّالمعـ ــامالتّ.وقـ ــدّيتعلـ ــقّبعضـ ــهاّّ
اإلنجازّّ،وكثي اّرّماّتوصفّبأنهاّ"الزيادةّفـيّقيمـةّ
باألص ــولّالطبيعي ــةّ،كاألص ــولّالجوفي ــةّ،،بحي ــثّ
المخـ ـ ــزون"ّ.وقـ ـ ــدّتتحقـ ـ ــقّمكاسـ ـ ــبّاإلقتنـ ـ ــاءّفـ ـ ــيّ
أنّعمليـ ـ ــاتّالـ ـ ــدخولّوالخـ ـ ــروجّتحـ ـ ــدثّبوصـ ـ ــفهاّ
األصــولّالمقتنــاةّأليــةّمــدةّمــنّالــزمنّخــاللّالفت ـرةّ
تفـ ـ ــاعالتّبـ ـ ــينّالوحـ ـ ــداتّالمؤسسـ ـ ــيةّوالطبيعـ ـ ــةّ.
المحاســبيةّ،ولــيسّفقــطّفــيّاألصــولّالمقتنــاةّأثنــاءّ
ويتعل ـ ــقّبعض ـ ــهاّاألخ ـ ــرّباألص ـ ــولّالت ـ ــيّينش ـ ــئهاّ
الفتـ ـرةّكله ــاّّ،ويمك ــنّأنّتظه ــرّبالنس ــبةّلألص ــولّ
النش ـ ــاطّالبش ـ ــريّ،كالنف ـ ــائسّ.فبالنس ـ ــبةّللنف ـ ــائسّ،
التـ ــيّّتظهـ ــرّالّفـ ــيّالميزانيـ ــةّاالفتتاحيـ ــةّوالّفـ ــيّ
مـ ـ ــثالّ،يقيـ ـ ــدّحسـ ـ ــابّرأسّالمـ ـ ــالّاحتيازهـ ـ ــاّفـ ـ ــيّ
الميزانيةّالختاميةّ.
المع ـ ـ ــامالتّّبوص ـ ـ ــفهاّس ـ ـ ــلعاّمنتج ـ ـ ــةّح ـ ـ ــديثاّأوّ
مســتوردانّ،ويقيــدّالمعــامالتّفــيّالســلعّّالموجــودةّ
المص ــنفةّنف ــائسّّ.وتميي ــزّقيم ــةّهام ــةّأوّخاص ــةّ ّ 116-3وتتوقفّمكاسبّاإلقتناءّاإلسميةّعلىّالتغيـراتّ
ف ـ ــيّأس ـ ــعارّاألص ـ ــولّوالخص ـ ــومّّعب ـ ــرّال ـ ــزمنّ.
للســلعّغيــرّالمقيــدةّفعــالّفــيّالميزانيــاتّهــوّالــذيّ
واألسعارّالمعنيةّهيّاألسعارّالتيّيمكـنّأنّتبـاعّ
يعتبــرّظهـ ـوراّاقتص ــادياّينبغــيّقي ــدهّبوص ــفهّت ــدفقاّّ
بهــاّاألصــولّفــيّالســوقّ.ويمكــنّتحليــلّمكاســبّ
آخ ــرّ.وق ــدّالّتظه ــرّالنف ــائسّف ــيّالميزاني ــاتّأليّ
اإلقتناءّاإلسميةّإليّمكاسبّإقتنـاءّمحايـدةّتعكـسّ
ســببّمــنّبــينّعــدةّأســبابّّ.مــثالّ،أنهــاّربمــاّقــدّ
التغيـ ـراتّف ــيّالمس ــتويّالع ــامّلألس ــعارّ،ومكاس ــبّ
تسبقّالحساباتّزمنيـاّّأوّقـدّقيـدتّأصـالّّبوصـفهاّ
إقتناءّحقيقيةّتعكسّالتغيـراتّفـيّاألسـعارّالنسـبيةّ
سلعاّّاستهالكية.
لألصولّ.
ّ
ّ 113-3وتتعلقّالفئـةّالثانيـةّبتـأثيراتّاألعمـالّالخارجيـةّ ّ
والك ـ ـوارثّ.ويتمثـ ــلّأحـ ــدّهـ ــذهّاألحـ ــداثّفـ ــيّقيـ ــامّّ ّ
وحدةّمؤسسيةّبصـورةّفعليـةّبنـزعّملكيـةّأصـلّمـنّ ّ
مالكــهّبــدونّموافقتــهّ،وهــوّعمــلّالّيعتبــرّمعاملــةّ ّ
ألنّعنصـ ـ ــرّالموافقـ ـ ــةّالمتبادلـ ـ ــةّّغيـ ـ ــرّمتـ ـ ــوفر ّ.د -الينود الموازنة
وتش ـ ــملّه ـ ــذهّاألح ـ ــداثّأيض ـ ــاّّتل ـ ــكّالت ـ ــيّتتل ـ ــفّ
األصــولّ،كــالكوارثّالطبيعيــةّأوّالحــروبّ.وعلــىّ  117-3البنةةةد المةةةوازن هةةةو تركيةةةب محاسةةةبي يحصةةةل
عليه بطرح مجموع قيمة القيود في جانب واحةد
العكسّمنّذلكّ،فـإنّالمعـامالتّ،كاسـتهالكّرأسّ
مةةةن الحسةةةاب مةةةن مجمةةةوع القيمةةةة فةةةي الجانةةةب
المــالّالثابــتّأوّالتغيــرّفــيّالمخزونــاتّتشــيرّإلــىّ
اآلخةرّ.والّيمكـنّقياسـهّبصـورةّمسـتقلةّعـنّالقيـودّ
المعدالتّالعاديةّّللخسارةّأوّالتلف.
األخــرىّ،وبوصــفهّقيــداّمشــتقا؛ّفإنــهّيعكــسّتطبيــقّ
ّ
القواعدّالمحاسبيةّالعامةّعلىّالقيودّالخاصـةّّفـيّ
ّ 114-3وتتعلـ ــقّالفئـ ــةّالثالثـ ــةّبـ ــالتغيراتّفـ ــيّاألصـ ــولّ
جـ ــانبيّالحس ـ ــابّ.وهـ ــوّالّيتعل ـ ــقّبأيـ ــةّمجموعـ ــةّ
والخص ـ ــومّالت ـ ــيّتعك ـ ــسّالتغيـ ـ ـراتّف ـ ــيّتص ـ ــنيفّ
معيت ـ ـ ــةّم ـ ـ ــنّالمع ـ ـ ــامالتّأوّأي ـ ـ ــةّمجموعـ ـ ــةّمـ ـ ــنّ
الوحـ ــداتّالمؤسسـ ــيةّبـ ــينّالقطاعـ ــاتّوفـ ــيّهيكـ ــلّ
األصــولّ،وبالتــاليّالّيمكــنّالتعبيــرّعنــهّبوحــداتّ
الوحـ ـ ــداتّالمؤسسـ ـ ــيةّأوّفـ ـ ــيّتصـ ـ ــنيفّاألصـ ـ ــولّ
أسعارّأوّكمياتّخاصةّبهّ.
والخص ــومّّ.فعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،إذاّأص ــبحّأح ــدّ
مش ــروعّغي ــرّذيّشخص ــيةّاعتباري ــةّّأكث ــرّتمي ــزاّ ّ
البنود الموازنة في حسابات التدفقات
مــنّمالكــهّمــنّالناحيــةّالماليــةّواكتســبّخصــائصّ
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ّ 112-3وينبعّالنظامّالمحاسبيّالـذيّيمثـلّأسـاسّنظـامّ
الحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّم ـ ــنّمب ـ ــادئّموس ـ ــعةّلمس ـ ــكّ
الـ ــدفاترّ.ومـ ــنّالممكـ ــنّ،لفهـ ــمّالنظـ ــامّالمحاسـ ــبيّ
لنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّ،تميي ـ ــزّثالث ـ ــةّمب ـ ــادئّ
لمسكّالدفاتر:
-1القي ـ ــدّالم ـ ــزدوجّالع ـ ــاموديّف ـ ــيّمسـ ــكّال ـ ــدفاترّّ،
والمعــروفّكــذلكّبمســميّالقيــدّالمــزدوجّفــيّمســكّ
الدفاترّالمستخدمّفيّالمحاسبةّالتجارية،
-2القيدّالمزدوجّاألفقيّفيّمسكّالدفاترّذوّ،
-3مسكّالدفاترّرباعيّالقيودّ

ّ 118-3والبنـ ـ ــودّالموازنـ ـ ــةّليسـ ـ ــتّمجـ ـ ــردّادواتّتُـ ـ ــدخلّ
لضمانّتوازنّالحساباتّ.وغالباّمـاّتسـتعملّلتقيـيمّ
األداءّاالقتص ـ ـ ــاديّبوصـ ـ ـ ــفهاّمؤشـ ـ ـ ـراتّأساسـ ـ ـ ــيةّ
لالقتص ــادّالكل ــيّ.فه ــيّتحت ــويّعل ــىّمق ــدارّكبي ــرّ
منّالمعلوماتّوتتضمنّبعضـاّّمـنّأهـمّالقيـودّفـيّ
الحس ــاباتّ،وذل ــكّكم ــاّّيتض ــحّم ــنّأمثل ــةّالبن ــودّ
الموازن ــةّللحس ــاباتّالت ــيّتتض ــمنّت ــدفقاتّنس ــخةّ
أدناه:
ّأ -القيمةّالمضافةّأوّالناتجّالمحلي،
ب -فائضّالتشغيل،
ّ
ّ 113-3والسمةّالرئيسيةّلمسكّالدفاترّالعاموديّربـاعيّ
ج -الدخلّالمتاحّللتصرفّبه،
ّ
القيـ ــودّهـ ــوّأنّالمعاملـ ــةّتـ ــؤديّإلـ ــىّقيـ ــدينّعلـ ــىّ
دّ -االدخار،
األقــلّ،واللــذانّيشــارّإليهمــاّتقليــدياّبوصــفهماّقيــدّ
ه -صافيّاإلقراضّأوّصافيّاالقتراض،
ّ
الـ ــدائنّوقيـ ــدّالمـ ــدينّ،وفـ ــيّسـ ــجالتّالمتعـ ــاملينّ.
ّو -الميزانّالخارجيّالجاري.
ويضــمنّهــذاّالمبــدأّأنّجميــعّقيــودّالــدائنّوجميــعّ
ّ
قيــودّالمــدينّمتســاويةّبالنســبةّلجميــعّالمعــامالتّ،
ّّّّّّّالبنود الموازنة في الميزانيات العمومية
وم ــنّث ــمّيس ــمحّبفح ــصّتواف ــقّالحســاباتّبالنس ــبةّ
لوحدةّواحدةّ.وتتطلبّكلّمعاملةّقيدينّ.
ُّ 119-3يعرفّصافيّالقيمةّالماليةّ،،الذيّيساويّقيمـةّ
جميــعّاألصــولّغيــرّالماليــةّوالماليــةّالتــيّتماكهــاّ
وحــدةّمؤسســيةّأوّقطــاعّمؤسســيّمخصــوماّّمنهــاّ ّ 114-3وللتـ ــدفقاتّاألخ ـ ــرىّقيـ ــودّمن ـ ــاظرةّمباش ـ ـرةّفـ ــيّ
التغي ـراتّفــيّصــافيّالقيمــةّ.ونتيجــةّلــذلكّيضــمنّ
قيمـ ــةّجميـ ــعّالتزاماتـ ــهّغيـ ــرّالمسـ ــددةّ،بأنـ ــهّالبنـ ــدّ
القيــدّالمــزدوجّالعــاموديّفــيّمســكّالــدفاترّّالهويــةّ
الم ـوازنّفــيّالميزانيــاتّ.وكمــاّهــيّالحــالّبالنســبةّ
األساس ـ ــيةّللميزاني ـ ــةّالعمومي ـ ــةّلوح ـ ــدةّم ـ ــاّ،أيّأنّ
للبنـ ـ ــودّالموازنـ ـ ــةّاألخـ ـ ــرىّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّ
القيمــةّاإلجماليــةّلألصــولّتســاويّالقيمــةّاإلجماليــةّ
القوميـ ــةّ،الّيمك ـ ــنّقي ـ ــاسّصـ ــافيّالقيم ـ ــةّالمالي ـ ــةّ
للخصومّمضافاّإليهاّصافيّالقيمـةّ.وينـتجّصـافيّ
بص ـ ــورةّمس ـ ــتقلةّع ـ ــنّالقي ـ ــودّاألخ ـ ــرىّّإذّه ـ ــوّالّ
القيمـ ــةّمـ ــنّالقيمـ ــةّاإلجماليـ ــةّلألصـ ــولّالمملوكـ ــةّ
يتعلقّبأيةّمجموعةّمعينةّمنّالمعامالتّ.
لكيانّماّمطروحاّمنهاّالقيمةّاإلجماليةّللخصوم.
ّ 111-3وكمــاّيظهــرّصــافيّالقيمــةّبوصــفهّمســتويّمــنّ ّ
المخزونّ،فربماّيتسـنىّأيضـاّاسـتخالصّالتغيـراتّ ّ 115-3ومفهومّالقيدّالمـزدوجّاألفقـيّفـيّمسـكّالـدفاترّ،
مفيـ ــدّفـ ــيّعمليـ ــةّتجميـ ــعّالحسـ ــاباتّالتـ ــيّتعكـ ــسّ
فيّصافيّالقيمةّنتيجـةّلمختلـفّأنـواعّالمعـامالتّ
العالق ـ ـ ــاتّاالقتص ـ ـ ــاديةّالمتبادل ـ ـ ــةّب ـ ـ ــينّمختل ـ ـ ــفّ
والتـ ــدفقاتّاألخـ ــرىّ.وكمـ ــاّأنـ ــهّمـ ــنّالممكـ ــنّتتبـ ــعّ
الوحداتّالمؤسسيةّبطريقةّمنتظمةّ.وتعنيّأنـهّإذاّ
التغيـ ـ ـراتّف ـ ــيّمس ـ ــتوياتّأي ـ ــةّأص ـ ــلّم ـ ــنّخ ـ ــاللّ
كانــتّالوحــدةّ(أ)ّتقــدمّشــيئاّمــاّللوحــدةّ(ب)ّ،فــإنّ
التغي ـراتّفــيّالمعــامالتّوالتــدفقاتّاألخــرىّط ـوالّ
حس ــابّك ــلّم ــنّ(أ)ّوّ(ب)ّتب ــينّالمعامل ــةّل ــنفسّ
الفت ـرةّ،فإن ــهّم ــنّالممك ــنّك ــذلكّبش ــكلّمس ــتفيضّ،
المبلغّوذلكّكاآلتيّ:كدفعّفـيّحسـابّ(أ)ّواسـتالمّ
وص ــفّالتغيـ ـراتّف ــيّإجم ــاليّص ــافيّالقيم ــةّوفق ــاّ
ف ــيّحس ــابّ(ب)ّ.ويض ــمنّالقي ــدّالم ــزدوجّاألفق ــيّ
للمعـ ـ ــامالتّوالتـ ـ ــدفقاتّاألخـ ـ ــرىّالتـ ـ ــيّأدتّإلـ ـ ــىّ
فــيّمســكّالــدفاترّّثبــاتّعمليــةّالقيــدّلكــلّفئــةّمــنّ
التغيراتّفيّإجماليّمستويّاألصولّوالخصومّ.
فئــاتّالمعــامالتّّمــنّقبــلّالط ـرفينّ.ومثــالّذلــكّ،
ّ
يجــبّأنّتتســاويّاألربــاحّالموزعــةّبرســمّالــدفعّفــيّ
ه -القواعد المحاسبيةّ
ّ
االقتصادّأجمعّمعّاألرباحّّالموزعةّبرسـمّالقـبضّ
ّ
ف ــيّاالقتص ــادّأجم ــعّعن ــدماّتوض ــعّف ــيّالحس ــبانّ
ّ 111-3وكمــاّبينــاّفــيّالمقدمــةّ،يغطــيّهــذاّالقــيمّمبــدأّ
المعامالتّمعّبقيةّالعالمّ.
المحاس ــبةّرباعي ــةّالقي ــودّ،والتقي ــيمّوتوقي ــتّالقي ــدّ،
وتص ــنيفّالقي ــودّالمحاس ــبيةّوتص ــنيفّالمع ــامالتّ
فـ ــيّمجموعـ ــاتّ.وقـ ــدّوردّشـ ــرحّتطبيـ ــقّكـ ــلّمـ ــنّ ّ 116-3وين ـ ــتجّع ـ ــنّالتطبي ـ ــقّالف ـ ــوريّلك ـ ــلّم ـ ــنّالقي ـ ــدّ
المـ ـ ــزدوجّالعـ ـ ــاموديّفـ ـ ــيّمسـ ـ ــكّالـ ـ ــدفاترّّوالقيـ ـ ــدّ
ف ـرادىّهــذهّالتــدفقاتّوالبنــودّمفصــالّّفــيّالفصــولّ
المــزدوجّاألفقــيّفــيّمســكّالــدفاترّ،مســكّال ــدفاترّ
التــيّتصــفّالقيــودّفــيّمختلــفّجــداولّوحســاباتّ
ربــاعيّالقيــودّ،وهــوّالنظــامّالمحاســبيّالــذيّيمثــلّ
اإلط ـ ــارّالمرك ـ ــزيّ.وق ـ ــدّتم ـ ــتّمناقش ـ ــةّتفاص ـ ــيلّ
أسـ ــاسّالقيـ ــدّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـــةّ.وهـ ــوّ
تصــنيفّالقيــودّالمحاســبيةّ،واحــداّبعــدّاآلخــرّ،فــيّ
يتعامـ ـ ــلّبطريقـ ـ ــةّتتسـ ـ ــمّبـ ـ ــالترابطّمـ ـ ــعّّمتعـ ـ ــاملينّ
الفصلّالثالثّعشر.
متعددينّأوّمجموعـاتّالمتعـاملينّ،والتـيّيفـيّكـلّ
ّ
منهــاّبمتطلبــاتّالقيــدّالمــزدوجّالعــاموديّفــيّمســكّ
 .1المحاسبة رباعية القيد
الــدفاترّ.ومــنّثــمّفــإنّمعاملــةّواحــدةّبــينّنظي ـرينّ
ينشــأّعنهــاّأربعــةّقيــودّ.وعلــىّالنقــيضّمــنّمســكّ
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ال ـ ـ ــدفاترّالتج ـ ـ ــاريّ،تتعام ـ ـ ــلّالحس ـ ـ ــاباتّالقومي ـ ـ ــةّ
بــالتوازيّمــعّالتفــاعالتّبــينّالوحداتالمتعــددةّ،ولــذاّ
يتطلبّعنايةّخاصةّمـنّمنظـورّالتـرابطّ.وبمـاّأنّ
أح ــدّخصـ ــومّوح ــدةّمـ ــاّيـ ــنعكسّف ــيّأصـ ــلّمـ ــاليّ
لوحدةّأخرىّ،علىّسبيلّالمثالّ،فإنهّيتعينّبشـكلّ
متماثـ ـ ـ ــلّتقييمهمـ ـ ـ ــاّوتخصيصـ ـ ـ ــهماّفـ ـ ـ ــيّالوقـ ـ ـ ــتّ
وتصنيفهماّلتفاديّحـاالتّعـدمّالتوافـقّفـيّتجميـعّ
الميزانيـاتّالعموميــةّللوحــداتّحســبّكــلّقطــاعّأوّ
بالنسبةّلالقتصادّككلّ.وينطبقّنفسّالشـيءّعلـىّ
الت ـ ــدفقاتّاألخ ـ ــرىّالت ـ ــيّت ـ ــؤثرّعل ـ ــىّالميزاني ـ ــاتّ
العموميةّّللطرفينّ.

السوقّ،وفقاّلهذاّالتعريفّالضـيقّ،يشـيرّفقـطّإلـىّ
ســعرّعمليــةّتبــادلّواحــدّبعينهــاّبموجــبّالشــروطّ
المنص ـ ـوصّعليهـ ــاّ.ومـ ــنّالممكـ ــنّأنّيـ ــنجمّعـ ــنّ
عمليـ ــةّتبـ ــادلّثانيـ ــةّلبنـ ــدّمماثـ ــلّ،حتـ ــىّفـ ــيّظـ ــلّ
ظــروفّتكــادّمشــابهةّتمامــاّ،ســعرّســوقّمختلــفّ.
وسـ ــعرّالسـ ــوقّالمعـ ــرفّعلـ ــىّهـ ــذاّالنحـ ــوّيتعـ ــينّ
تمييـ ـزهّبوض ــوحّع ــنّالس ــعرّالمح ــددّف ــيّالس ــوقّ،
ســعرّأوّســوقّعالميــةّأوّســعرّأوّالســعرّالجــاريّ
أوّس ــعرّالس ــوقّالع ــادلّأوّأيّس ــعرّآخ ــرّيقص ــدّ
منــهّالتعبيــرّعــنّعموميــةّاألســعارّلفئــةّمعينــةّمــنّ
عمليــاتّتبــادلّمــنّالمفتــرضّأنهــاّمتماثلــةّولــيسّ
أســعارّتنطب ــقّفعلي ــاّعل ــىّعملي ــاتّتب ــادلّمعين ــةّ.
عــالوةّعلــىّذلــكّ،لــيسّبالضــرورةّأنّيفســرّســعرّ
الســوقّعلــىّأنــهّمكــافئّلســعرّســوقّح ـرةّ،أيّأنــهّ
الّينبغيّتفسـيرّمعاملـةّبالسـوقّعلـىّأنهـاّتسـتحقّ
فقــطّفــيّوضــعّتنافســيّتــامّبالســوقّ.ومــنّالممكــنّ
ف ــيّالواق ــعّإبـ ـرامّمعامل ــةّبالس ــوقّف ــيّظ ــلّهيك ــلّ
احتك ــاريّأوّهيك ــلّالحتك ــارّالشـ ـراءّأوّأيّهيك ــلّ
ســوقيّآخــرّ.وقــدّتكــونّالســوقّبالغــةّالضــيقّفــيّ
الواق ــعّلدرج ــةّأنه ــاّتتك ــونّم ــنّمعامل ــةّواح ــدةّم ــنّ
نوعهاّبينّأطرافّمستقلةّّ.

ّ 117-3يسـ ـ ــتخدمّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّاألع ـ ـ ـرافّ
والمصطلحاتّالتاليةّلقيدّالتدفقاتّمعّبقيـةّالعـالمّ.
فــالوارداتّعلــىّســبيلّالمثــالّهــيّمــوردّمــنّبقيــةّ
العـالمّتسـتخدمّفــيّاالقتصـادّالمحلــيّ،ويمثـلّســدادّ
قيم ــةّالـ ـوارداتّاس ــتنزافّللث ــروةّبالنس ــبةّلالقتص ــادّ
المحل ــيّولكنـ ـهّم ــوردّم ــاليّبالنس ــبةّلبقي ــةّالع ــالمّ.
ومــنّخــاللّمعاملــةّحســابّبقيــةّالعــالمّّّبوصــفهّ
قطــاعّ ازئــفّ،فمــنّالممكــنّتطبيــقّمبــدأّالمحاســبةّ
رباعيةّالقيـودّوموازنـةّجميـعّالمخزونـاتّوالتـدفقاتّ
ف ـ ـيّإطـ ــارّاالقتصـ ــادّومـ ــعّبقيـ ــةّالعـ ــالمّبالكامـ ــلّ.
ويب ــينّحس ــابّميـ ـزانّالم ــدفوعاتّالمرك ــزّالمجم ــعّ ّ 121-3وعنـ ــدماّيـ ــتمّاالتفـ ــاقّعلـ ــىّسـ ــعرّمـ ــاّمـ ــنّكـ ــالّ
الط ـرفينّقبــلّأنّتــتمّالمعاملــةّ،فــإنّالســعرّالمتفــقّ
لجميعّالقطاعاتّالمحليـةّبالنسـبةّإلـىّبقيـةّالعـالمّ.
عليـهّأوّالســعرّالتعاقــديّهــوّســعرّالســوقّبالنســبةّ
ولــذاّفهــوّصــورةّطبــقّاألصــلّمــنّحســاباتّبقيــةّ
للمعاملــةّبصــرفّالنظــرّعــنّاألســعارّالتــيّتســودّ
الع ــالمّف ــيّإط ــارّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ.ولك ــنّ
عندماّتتمّالمعاملةّ.
رغ ـ ــمّأنّعك ـ ــسّجوان ـ ــبّالحس ـ ــاباتّعل ـ ــىّالبن ـ ــودّ
المبين ـ ـ ــةّّ ف ـ ـ ــإنّهن ـ ـ ــاكّتغطي ـ ـ ــةّمتس ـ ـ ــاويةّوقي ـ ـ ــاسّ
وتص ــنيفّب ــينّالنظ ــامينّ.وق ــدّتم ــتّمناقش ــةّذل ــكّ ّ 121-3وسـ ــوفّتمثـ ــلّقـ ــيمّالتبـ ــادلّالفعلـ ــيّفـ ــيّمعظـ ــمّ
الح ــاالتّأس ــعارّالس ــوقّوفق ــاّلوص ــفهاّف ــيّالفقـ ـرةّ
بشكلّأكثرّتوسعاّفيّالفصلّالرابعّوالعشرينّّ.
السابقةّ.وتصفّالفقـراتّ(ّ131-3إلـىّّ)134-3
ّ
الحـ ــاالتّالتـ ــيّالّتمثـ ــلّفيهـ ــاّقـ ــيمّالتبـ ــادلّالفعلـــيّ
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أسـ ــعارّالسـ ــوقّ.والمعـ ــامالتّالتـ ــيّتنطـ ــويّعلـ ــىّ
إغـ ـراقّوخص ــوماتّتمث ــلّأس ــعارّالس ــوقّ.وتش ــملّ
القواعد العامة
أسعارّمعامالتّالسلعّوالخدماتّالضـرائبّوالـدعمّ
ّ
وفقاّللحالّ.وسعرّالسوقّهـوّالسـعرّواجـبّاألداءّ
ّ 118-3تكمنّقـوةّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّبوصـفهّّأداةّ
مـ ـ ــنّالمشـ ـ ــتريّبعـ ـ ــدّأنّيأخـ ـ ــذّفـ ـ ــيّحسـ ـ ــبانهّأيـ ـ ــةّ
تحليليــةّإلــىّحــدّكبيــرّفــيّقدرتــهّعلــىّال ـربطّبــينّّ
خصوماتّأوّعملياتّاستردادّأوّتسوياتّّ...إلـخّ
ظ ـ ـواهرّّاقتصـ ــاديةّّمتنوعـ ــةّجـ ــداّّبـ ــالتعبيرّعنهـ ــاّ
منّالبائعّّ.
بوحدةّمحاسـبيةّواحـدةّ.والّيحـاولّنظـامّالحسـاباتّ
القوميــةّتحديــدّج ــدوىّالتــدفقاتّوالمخزونــاتّالت ــيّ
تقعّضمنّنطاقـهّ.بـلّيقـيسّقيمـةّالمبادلـةّالجاريـةّ ّ 122-3ويتمّتسـجيلّالمعـامالتّفـيّاألصـولّوالخصـومّ
باألسـ ـ ــعارّالتـ ـ ــيّتشـ ـ ــترىّبهـ ـ ــاّأوّيـ ـ ــتمّالتصـ ـ ــرفّ
للقيودّفيّالحساباتّبوحـداتّنقديـةّ،أيّالقـيمّالتـيّ
بموجبهـ ــاّ.ويتعـ ــينّقيـ ــدّالمعـ ــامالتّفـ ــيّاألصـ ــولّ
اس ــتخدمتّفغ ــالّلمبادل ــةّّالس ــلعّّأوّالخ ــدماتّأوّ
والخص ــومّخالص ــةّم ــنّأي ــةّعمـ ـوالتّأوّرس ــومّأوّ
اليدّالعاملةّأوّاألصولّأوّأنهّالتيّيمكـنّمبادلتهـاّ
ضـ ـرائبّس ـ ـواءّكانـ ــتّمفروضـ ــةّبشـ ــكلّواضـ ــحّأمّ
بالنقودّ(عملةّأوّودائعّقابلةّللتحويل)ّّ.
مشــمولةّفــيّســعرّالش ـراءّأوّمخصــومةّمــنّأربــاحّ
ّ
البائعّّ.والسببّفيّذلـكّهـوّأنّكـالّمـنّالمـدينونّ
تقييم المعامالت
والـ ــدائنونّيقومـ ــونّبقيـ ــدّنفـ ــسّالمبلـ ــغّلـ ــنفسّاألداةّ
ّ
المالي ــةّ.ويج ــبّقي ــدّالعمـ ـوالتّوالرس ــومّوالضـ ـرائبّ
ّ 119-3وتعـرفّأســعارّالســوقّبالنسـبةّللمعــامالتّعلــىّ
بشـ ـ ــكلّمنفصـ ـ ــلّعـ ـ ــنّالمعاملـ ـ ــةّفـ ـ ــيّاألصـ ـ ــلّأوّ
أنهــاّالمبــالغّالنقديــةّالتــيّيــدفعهاّمشــترونّراغبــونّ
الخصـ ــمّالمـ ــاليّفـ ــيّظـ ــلّفئـ ــاتّمالئمـ ــةّ.وتقيـ ــيمّ
فــيّّالحصــولّعلــىّشــيءّمــاّمــنّبــائعينّراغبــين؛ّ
األدواتّالماليـ ـ ـ ـ ـ ــةّ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذيّيسـ ـ ـ ـ ـ ــتبعدّالعم ـ ـ ـ ـ ـ ـوالتّ
وفـيّذلــكّتـتمّعمليــاتّالتبـادلّبــينّأطـرافّمســتقلةّ
والمصـ ــاريفّ،يختلـ ــفّعـ ــنّتقيـ ــيمّاألصـ ــولّغيـ ــرّ
بنــاءّعلــىّاعتبــاراتّتجاريــةّفقــطّ،أحيانــاّمــاّيطلــقّ
الماليةّالذيّيشملّأيةّتكاليفّلنقلّالملكيةّّ.
عليه ــاّ"باالس ــتقاللّالكام ــل"ّ.وم ــنّث ــمّ،ف ــإنّس ــعرّ
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لتنطبــقّعلــىّالمنتجــاتّالتــيّتــتمّمقايضــتهاّ.ولكــنّ
الس ـ ــلعّالت ـ ــيّتخض ـ ــعّللمقايض ـ ــةّتـ ـ ـرتبطّبتك ـ ــاليفّ
النقــلّ.فــإنّكانــتّالوحــدةّالتــيّتقــومّبتقــديمّالســلعّ
للمقايضــةّتقــومّأيضــاّبتــوفيرّالنقــلّ،فســوفّيعنــيّ
ذلكّبوجـهّعـامّأنّ"حزمـة"ّالمقايضـةّتشـملّبعـضّ
خدماتّالنقلّوسـوفّتكـونّالقيمـةّبالنسـبةّللمتلقـيّ
سعرّللمشتريّحيثّيشملّذلكّالسـعرّتكلفـةّالنقـلّ
المشارّإليهاّ.فإنّتعينّعلىّالوحدةّالمتلقيـةّللسـلعّ
توفيرّالنقلّ،فقدّيؤديّذلكّإلىّخفضّتقييمّالسـلعّ
بالنسبةّللمتلقيّّ.

ّ
ّ 123-3وعنــدماّتتعــذرّمالحظــةّأســعارّالســوقّبالنســبةّ
للمع ـ ــامالتّ،ف ـ ــإنّالتقيـ ـ ــيمّوفق ـ ــاّألس ـ ــعارّالسـ ـ ــوقّ
المكافئــةّيتــيحّعمليــةّتقريــبّألســعارّالســوقّ.وفــيّ
مثـ ــلّهـ ــذهّالحـ ــاالتّ،تـ ــوفرّأسـ ــعارّالسـ ــوقّلـ ــنفسّ
البن ــودّأوّبن ــودّمش ــابهةّعن ــدّوج ــودّتل ــكّاألس ــعارّ
أساســاّجيــداّلتطبيــقّمبــدأّأســعارّالســوقّ.ويتعــينّ
بوجـ ــهّع ـ ــامّالحص ـ ــولّعل ـ ــىّأس ـ ــعارّالس ـ ــوقّم ـ ــنّ
األسواقّالتيّيتمّفيهـاّتبـادلّمـوادّمماثلـةّفـيّنفـسّ
الوقتّوبأعـدادّكافيـةّوفـيّظـروفّمماثلـةّ.فـإنّلـمّ
تتواجدّسوقّمالئمةّيتمّفيهاّتبادلّسـلعةّأوّخدمـةّ ّ
ماّفيّالوقتّالـراهنّ،فمـنّالممكـنّالحصـولّعلـىّ ّ 126-3م ـ ــنّالممك ـ ــنّأنّتتص ـ ــلّمع ـ ــامالتّالمقايض ـ ــةّ
بســلعّجديــدةّأوّموجــودةّيحصــلّعليهــاّأحــدّطرفــيّ
تقيــيمّلمعاملــةّتنطــويّعلــىّتلــكّالســلعةّأوّالخدمــةّ
المقايضةّ،وفيّهذهّالحالـةّسـتكونّالتكلفـةّبالنسـبةّ
مــنّأســعارّالســوقّالخاصــةّبســلعّوخــدماتّمماثلــةّ
لــذلكّالطــرفّهــيّتكلفــةّالش ـراءّ(فــيّحالــةّالســلعّ
عــنّطريــقّإج ـراءّتعــديالتّعلــىّالنوعيــةّوالف ـوارقّ
الجديــدة)ّأوّالقيمــةّالمســتطاعّالحصــولّعليهــاّفــيّ
األخرىّّ.
حالةّالسلعّالموجودةّّ.

ّ
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ّ 127-3وتنطـ ــويّمعـ ــامالتّالمقايضـ ــةّبالضـــرورةّعلـ ــىّ
وحدتينّ(علىّاألقل)ّومنتجـينّ.وقـدّتحـددّكـلّمـنّ
الوحـ ــدتينّسـ ــعرّّمختلفـ ــاّلبنـ ــدهماّالمقـــايضّعليـ ــهّ.
وفــيّمثــلّهــذهّالحالــةّ،فبمــاّأنّالقواعــدّالمحاســبيةّ
لنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّتتطل ـ ــبّتسـ ــجيلّقيم ـ ــةّ
واحدةّلكالّالطرفينّعلىّأسسّعمليةّ،فربماّيؤخـذّ
بمتوس ـ ــطّبس ـ ــيطّمـ ـ ــنّمختل ـ ــفّالتقييم ـ ــاتّكقيمــ ــةّ
للمعاملـ ــةّ(بعـ ــدّالسـ ــماحّبحسـ ــابّأيـ ــةّض ـ ـرائبّأوّ
تكاليفّللنقل)ّ.
ّ
ّ 128-3الّت ـ ــتمّمع ـ ــامالتّالمقايض ـ ــةّدائم ـ ــاّف ـ ــيّنف ـ ــسّ
الوقــتّ.وعنــدماّالّيكــونّالحــالّكــذلكّفإنــهّيتعــينّ
قيدّحسابّالمدينون/الدائنونّحتـىّوانّلـمّيكـنّأيّ
منّجزئيّمعاملةّالمقايضةّيتمّبصورةّنقديةّّ.

 124-3التأهيلّالشديدّبالنسبةّللمالحظـةّالمـذكورةّأعـالهّ
ضــروريةّفــيّحالــةّالمنتجــاتّالزراعيــةّالتــيّتبــاعّ
مباشـ ـرةّم ــنّالمزرع ــةّ.وم ــنّالممك ــنّأنّيك ــونّم ــاّ
يطلــقّعليــهّســعرّبوابــةّالمزرعــةّمــنخفضّبشــكلّ
كبي ـ ــرّع ـ ــنّس ـ ــعرّأق ـ ــربّاألسـ ـ ـواقّحي ـ ــثّيتس ـ ــنىّ
مالحظــةّاألســعارّبمــاّأنّاألســعارّاألخي ـرةّتشــملّ
تكــاليفّنقــلّالســلعّإلــىّالســوقّ.عــالوةّعلــىّذلــكّ،
إنّانتقلّقدرّصغيرّفقطّمـنّأحـدّالمحاصـيلّإلـىّ
السوقّ،فقدّيتطلبّسعراّأكثرّارتفاعـاّممـاّسـيكونّ
عليــهّف ــيّحال ــةّتـ ـوافرّالمحص ــولّبكامل ــةّللتب ــادلّ.
ويتعـ ــينّفهـ ــمّهـ ــذهّاالعتبـ ــاراتّمـ ــنّخـ ــاللّعمليـ ــةّ
التأهي ــلّالت ــيّالحظ ــتّأنّأس ــعارّالس ــوقّمالئم ــةّ
عنــدماّيــتمّفقــطّتبــادلّمنتجــاتّمشــابهةّبعــددّغيــرّ
طــافّوفــيّظــروفّمشــابهةّ.وعنــدماّالّتكــونّهــذاّ
أسعار التسعير
األحـ ـوالّقائم ــةّفإن ــهّيتع ــينّإجـ ـراءّتع ــديالتّعل ــىّ
ّّ
األسعارّالتيّتمتّمالحظتهاّّ.
ّ 129-3يفــرضّالتقيــيمّالســوقيّأيضــاّمشــكالتّبالنســبةّ
ّ
للمعــامالتّفــيّالســلعّالتــيّتحــددّفيهــاّالعقــودّفت ـرةّ
المقايضة
تس ــعيرّوغالب ــاّم ــاّتك ــونّل ــبعضّاألش ــهرّبع ــدّأنّ
ّ
تكونّالسلعّقدّتمّتبادلهاّ.وفيّمثلّهـذهّالحـاالتّ،
ّ 125-3تتطلــبّحالــةّالمقايضــةّالتفكيــرّبشــكلّخــاصّ.
يتعــينّتقــديرّالقيمــةّالســوقيةّوقــتّالتبــادلّ.ويتعــينّ
يتع ــينّتقي ــيمّالمنتج ــاتّالت ــيّت ــتمّالمقايض ــةّعليه ــاّ
مراجعةّالتقديرّمقابلّالقيمةّالسوقيةّالفعليـةّعنـدماّ
عن ـ ـ ــدّإنتاجه ـ ـ ــاّوعن ـ ـ ــدّالحصـ ـ ـ ـ ّولّعليه ـ ـ ــاّبغ ـ ـ ــرضّ
تك ــونّمعلوم ــةّ.ويـ ــتمّتحدي ــدّالقيمـ ــةّالس ــوقيةّعـ ــنّ
االس ــتهالكّأوّلتك ــوينّرأسّالمـ ــالّ.وربم ــاّيحـ ــدثّ
طريقّسعرّالعقـدّحتـىّوانّكـانّغيـرّمعلـومّوقـتّ
فــيّغالــبّاألح ـوالّأالّيســتحقّدفــعّض ـرائبّعلــىّ
تغييرّالملكيةّّ.
المنتج ــاتّبالنس ــبةّلمع ــامالتّمقايض ــةّالت ــيّتب ــرمّ
منّجانـبّالمنـتجّعلـىّنطـاقّضـيقّ(أوّإنّكانـتّ ّ
تقييم التحويالت العينية
تس ــتحقّال ــدفعّبأقـ ــلّالق ــيمّفـ ــإنّش ــروطّالمنتجـ ــاتّ
المقايضةّتعنيّأنّالضرائبّقـدّتـمّتفاديهـاّأوّأنهـاّ ّ
ل ـ ــمّت ـ ــدفع)ّ،وف ـ ــيّه ـ ــذهّالحال ـ ــةّالّي ـ ــتمّاالس ـ ــتبعادّ  131-3عنــدّتــوفيرّالم ـواردّالغيــرّماليــةّدونّمقابــلّ،فــإنّ
مث ــلّه ــذهّالمـ ـواردّينبغ ــيّتقييمه ــاّبأس ــعارّالس ــوقّ
التلقائيّللمنتجاتّالتيّتمـتّالمقايضـةّعليهـاّّمـنّ
التيّكانّمـنّالممكـنّتلقيهـاّإنّكانـتّتلـكّالمـواردّ
التعــرضّللضـ ـرائبّعل ــىّالمنتج ــاتّ.وم ــنّالج ــائزّ
قدّبيعتّفيّالسوقّ.وفيّغيـابّسـعرّالسـوقّفـإنّ
أنّيك ــونّهن ــاكّدع ــمّم ــنّالناحي ــةّالمنطقي ــةّعل ــىّ
منظـ ــورّالم ـ ــانحّعـ ــنّالقيم ـ ــةّالمفترضـ ــةّللمعاملـ ــةّ
المنتج ــاتّالت ــيّت ــتمّالمقايض ــةّعليه ــاّولك ــنّل ــيسّ
س ــوفّس ــتكونّف ــيّالغال ــبّبالغ ــةّاالخ ــتالفّع ــنّ
هنــاكّاحتمــالّكبيــرّبــأنّيحــدثّذلــكّ.ولــيسّهنــاكّ
القيمـ ــةّالتـ ــيّيفترضـ ــهاّالمتلقـ ــيّ.ولـ ــذاّفـ ــإنّقاعـ ــدةّ
نظــراّلطبيعــةّالمقايضــةّهـوامشّللجملــةّأوّالتجزئــةّ
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االختبارّوالتجربةّهـيّاسـتخدامّالقيمـةّالمخصصـةّ
منّالمانحّكأساسّللتسجيلّ.

ّ

التسعير التحويلي

المعـ ــامالتّفـ ــيّالخـ ــدماتّالتـ ــيّتبـ ــرمّعـ ــادةّبـ ــينّ
األط ـرافّالمســتقلةّ.ولــذاّ،فإنــهّبالنســبةّللمعــامالتّ
ب ـ ــينّاألطـ ـ ـرافّالتابع ـ ــةّ،ق ـ ــدّيتع ـ ــذرّتحدي ـ ــدّالق ـ ــيمّ
المكافئــةّللقــيمّالســوقيةّوقــدّالّيت ـوافرّأمــامّالقــائمينّ
بعمليــةّالتوحيــدّخيــارّســويّقبــولّالتقييمــاتّالقائمــةّ
عل ـ ــىّالتك ـ ــاليفّالواض ـ ــحةّالت ـ ــيّت ـ ــمّتكب ـ ــدهاّف ـ ــيّ
اإلنتـ ــاجّأوّأيـ ــةّقيمـ ــةّأخـ ــرىّمخصصـ ــةّمـ ــنّقبـ ــلّ
الشركاتّ.

ّ 131-3وفــيّبعــضّالحــاالتّ،قــدّالّتمثــلّقــيمّّالتبــادلّ
الفعلـيّأسـعارّالسـوقّ.ومــنّأمثلـةّذلـكّالمعــامالتّ
الت ــيّتنط ــويّعل ــىّأس ــعارّتحوي ــلّب ــينّالش ــركاتّ
التابعـ ــةّواتفاقيـ ــاتّالمضـ ــاربةّمـ ــعّأط ـ ـرافّأخـ ــرىّ ّ
وبعــضّالمع ــامالتّالتجاري ــةّبم ــاّف ــيّذل ــكّحص ــةّ
التسعير الميسر
االمتيــازّ(أيّحصــةّواجبــةّالســدادّبســعرّمخفــضّ
كــأمرّيتعلــقّبالسياســات)ّ.وقــدّتكــونّاألســعارّأقــلّ ّّ
مــنّالقيمــةّالفعليــةّأوّمبــالغّفــيّتقــديرهاّ،وفــيّهــذهّ ّ 134-3وهنـ ــاكّمعـ ــامالتّغيـ ــرّتجاريـ ــةّكمنحـ ــةّعينيـ ــةّ
مــثالّولــيسّلهــذهّالمعــامالتّســعرّســوقّ،وقــدّيــتمّ
الحال ــةّيتع ــينّإجـ ـراءّعملي ــةّتقي ــيمّألس ــعارّالس ــوقّ
إبرامّمعامالتّغيرّتجاريةّأخرىّبأسعارّمفترضـةّ
المكافئ ــةّ.وعل ــىّال ــرغمّم ــنّوج ــوبّإجـ ـراءّتع ــديلّ
تشملّبعضّعناصرّالمنحـةّأوّاالمتيـازّولـذاّفـإنّ
عنــدماّالّتمثــلّقــيمّالتبــادلّالفعليــةّأســعارّالســوقّ،
ـيّأيضــاّأســعارّغيــرّســوقيةّ.وقــدّ
ـ
ه
ـعارّ
ـ
س
ـذهّاأل
ـ
ه
فقــدّيكــونّذلــكّعمليــاّفــيّالعديــدّمــنّالحــاالتّ.إنّ
َ
تشــملّأمثلــةّمثــلّهــذهّالمعــامالتّعمليــاتّالتبــادلّ
تع ــديلّق ــيمّالتب ــادلّالفعلي ــةّل ــتعكسّأس ــعارّالس ــوقّ
الســلعّالمتفــاوضّعليهــاّبــينّالحكومــاتّوالقــروضّ
ســوفّتكــونّلــهّعواقــبّعلــىّالحســاباتّاألخــرىّ.
الحكوميــةّالتــيّتتســمّبأســعارّفائــدةّمنخفضــةّعــنّ
وعلــىّذلــكّ،فعنــدّإج ـراءّمثــلّهــذهّالتســوياتّ،فإنــهّ
عمليــاتّالتبــادلّالتــيّتتســمّبشــروطّوفت ـراتّســدادّ
يجـ ـ ــبّإج ـ ـ ـراءّتسـ ـ ــوياتّمنـ ـ ــاظرةّفـ ـ ــيّالحسـ ـ ــاباتّ
مشـ ــابهةّأوّأي ـ ــةّش ـ ــروطّأخ ـ ــرىّبالنسـ ــبةّلقـ ــروضّ
األخ ــرىّ.ومث ــالّعل ــىّذل ــكّإذاّت ــمّتع ــديلّأس ــعارّ
تجاري ــةّبحت ــةّ.وق ــدّوردّوص ــفّاإلقـ ـراضّالميس ــرّ
الســلعّفإنــهّيتعــينّكــذلكّتعــديلّحســابّالــدخلّذيّ
ف ــيّالفص ــلّال ارب ــعّوالعشـ ـرينّ.وغالب ــاّم ــاّتخض ــعّ
الصلةّأوّمعامالتّالحسابّالماليّأوّكالهما.
المعامالتّالمبرمةّمنّقبلّهيئاتّالحكومةّالعامةّ
والجهـ ــاتّالخاصـ ــةّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّوالتـ ــيّالّ
ّ 132-3ق ــدّتحي ــدّالق ــيمّالمس ــجلةّف ــيّف ــاتورةّم ــاّبش ــكلّ
تشــاركّفــيّالت ازمــاتّتجاريــةّبحتــةّالعتبــاراتّغيــرّ
منتظمّأوّإليّدرجةّكبيـرةّعـنّاألسـعارّالتـيّتـدفعّ
تجاريــةّ.ولكــنّالتحــويالتّالتــيّتنطــويّعلــىّتقــديمّ
فـ ــيّالسـ ــوقّلبنـ ــودّمشـ ــابهةّلدرجـ ــةّأنـ ــهّيجـ ــبّأنّ
ســلعّوخــدماتّقــدّيــتمّتوفيرهــاّأوّتلقيهــاّكــذلكّعــنّ
يفتـ ــرضّأنّالمب ـ ــالغّالمدفوع ـ ــةّتغط ـ ــيّأكث ـ ــرّم ـ ــنّ
طريقّقطاعاتّأخرىّمنّاالقتصادّ.
المعـ ــامالتّالمحـ ــددةّ.ومثـ ــالّعلـ ــىّذلـ ــكّهـ ــوّمـ ــاّ
يطلـقّعليـهّتسـعيرّالتحــويالتّ:قـدّتحـددّالشــركاتّ ّ
التابعـ ـ ــةّ أسـ ـ ــعارّالمعـ ـ ــامالتّفيمـ ـ ــاّبينهـ ـ ــاّبشـ ـ ــكلّ ّ
التقييم بالتكلفة
اصــطناعيّسـواءّكــانّمرتفعــاّأوّمنخفضــاّبغــرضّ
تحديدّدفعةّغيرّمحددةّمنّالدخلّأوّتحويـلّرأسّ
المـ ــالّ.ويجـ ــبّإيضـ ــاحّمثـ ــلّهـ ــذهّالمعـ ــامالتّإنّ ّ 135-3إنّلـ ــمّتتواجـ ــدّسـ ــوقّمالئمـ ــةّيـ ــتمّمـ ــنّخاللهـ ــاّ
مقارنــةّقيمــةّتــدفقّأوّبنــدّمعــينّغيــرّنقــديّ،فــإنّ
كانـ ــتّقيمتهـ ــاّكبي ـ ـرةّوسـ ــوفّيعيـ ــقّذلـ ــكّالتفسـ ــيرّ
تقييمــهّقــدّيســتخلصّمــنّاألســعارّالتــيّتحــددّفــيّ
المالئــمّللحســاباتّ.وفــيّبعــضّالحــاالتّ،قــدّيــتمّ
أسـ ـواقّذاتّص ــلةّكبيـ ـرةّبش ــكلّأق ــلّ.وف ــيّنهاي ــةّ
تحفيـزّتسـعيرّالتحـويالتّعـنّطريـقّتوزيـعّالــدخلّ
المطافّ،منّالممكنّتقييمّبعضّالسلعّوالخـدماتّ
أوّتراكم ـ ــاتّأوّس ـ ــحوباتّحق ـ ــوقّالملكي ـ ــةّ.وم ـ ــنّ
فق ــطّع ــنّطري ــقّالمبل ــغّال ــذيّتتكلف ــهّه ــذهّالس ــلعّ
المستحسنّاستبدالّالقيمّالدفتريةّ(أسعارّالتحويـل)ّ
والخــدماتّإلنتاجهــاّفــيّالوقــتّال ـراهنّ.ويتعــينّأنّ
بماّيعادلّالقيمةّالسوقيةّ،وذلكّعندماّتكـونّأوجـهّ
تشـ ـ ــملّه ـ ـ ــذهّالس ـ ـ ــلعّوالخ ـ ـ ــدماتّالسـ ـ ــوقيةّوسـ ـ ــلعّ
الخل ـ ـ ــلّكبيـ ـ ـ ـرةّوعن ـ ـ ــدماّيجع ـ ـ ــلّتـ ـ ـ ـوافرّالبيان ـ ـ ــاتّ
وخدماتّاالسـتخدامّالخـاصّالتـيّيـتمّتقييمهـاّبهـذهّ
(كالتعديالتّالتـيّتـتمّمـنّخـاللّمـوظفيّالجمـاركّ
الطريقةّأسلوبّتتبعّيعكسّصافيّفائضّالتشـغيلّ
أوّالضـرائبّأوّمــنّجانــبّاالقتصــادياتّالشـريكة)ّ
أوّال ـ ــدخلّالمخ ـ ــتلطّال ارج ـ ــعّإل ـ ــىّالمن ـ ــتجّ.ولك ـ ــنّ
األمــرّمجــدياّلفعــلّذلــكّ.وانتقــاءّأفضــلّمعــادالتّ
بالنس ــبةّللس ــلعّوالخ ــدماتّالغي ــرّس ــوقيةّالت ــيّي ــتمّ
القيمةّالسوقيةّلتحلّمحـلّالقـيمّالدفتريـةّهـوّإجـراءّ
إنتاجهاّمـنّقبـلّالوحـداتّالحكوميـةّأوّالمؤسسـاتّ
الستدعاءّالمحاذيرّواآلراءّالمستنيرةّ.
الغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّلخدم ــةّاألس ــرّ،فإن ــهّالّيج ــبّ
ّ
تخصيصّعالوةّأليّفائضّتشغيلّصافّ.
ٍّ
ّ 133-3إنّتبادلّالسلعّفيماّبينّالشـركاتّالتابعـةّقـدّالّ
يحــدثّغالبــاّبــينّاألط ـرافّالمســتقلةّ(ومثــالّذلــكّ ّ
تقييم األصول
العناصـرّالمتخصصــةّالتــيّيصـحّاســتخدامهاّفقــطّ
عنـدماّتـدمجّفـيّمنـتجّمنتهـي)ّ.وعلـىّغـرارّذلـكّ،
ق ـ ـ ــدّالّيوج ـ ـ ــدّمع ـ ـ ــادلّقري ـ ـ ــبّلتب ـ ـ ــادلّالخ ـ ـ ــدماتّ ّ 136-3منّالضـروريّأحيانـاّتقيـيمّالبنـودّبقيمهـاّالمقـدرةّ
أوّتكــاليفّإنتاجهــاّالمخفضــةّحاليــةّاالســتحواذّ.ثــمّ
كالخ ـ ــدماتّاإلداري ـ ــةّوالمعرف ـ ــةّالفني ـ ــةّم ـ ــنّأنـ ـ ـواعّ
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يتعينّبعدّذلكّأنّيشملّالتخفيضّجميعّالتغيـراتّ
التــيّط ـرأتّعلــىّذلــكّالبنــدّمنــذّش ـرائهّأوّإنتاجــهّ
(مثـ ـ ــلّاسـ ـ ــتهالكّرأسّالمـ ـ ــالّالثابـ ـ ــتّوالنضـ ـ ــوبّ
الجزئ ــيّوالنض ــوبّالت ــامّواالنح ــدارّوالتق ــادمّغي ــرّ
المتوقعّوالخسـائرّالكبـرىّواألحـداثّاألخـرىّالغيـرّ
متوقعــة)ّ.ومــنّالممكــنّتطبيــقّنفــسّالطريقــةّعلــىّ ّ
التدفقاتّالغيرّنقديةّلألصولّالقائمة.

ّ 137-3فـ ــإنّلـ ــمّيكـ ــنّفـ ــيّالمسـ ــتطاعّتطبيـ ــقّأيّمـ ــنّ ّ

فيّالحساباتّ،أيّلحظةّإتمـامّالمعاملـةّأوّالتـدفقّ
اآلخـ ـ ــرّأوّاللحظـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّتطبيـ ـ ــقّالميزانيـ ـ ــةّ
العموميــةّعليهــاّ.والنقطــةّالوســطّبــينّســعرّالش ـراءّ
وســعرّالبيــعّيجــبّاســتخدامهاّبغــرضّاســتثناءّأيّ
منّمصاريفّالخدمةّ.

التقييم وفقًا للمحاسبة التجارية

 141-3إنّالحس ـ ـ ـ ــاباتّالتجا ري ـ ـ ـ ــةّوالعوائ ـ ـ ـ ــدّالضـ ـ ـ ـ ـريبيةّ
والسجالتّاإلداريةّاألخرىّهيّالمصـادرّالرئيسـيةّ
للبيانــاتّمــنّأجــلّإنشــاءّالحســاباتّالقوميــةّ.ولكــنّ
يتعينّأنّنكونّعلىّد اريـةّبأنـهّلـيسّبالضـرورةّأنّ
تف ـ ــيّأيّم ـ ــنّه ـ ــذهّالمص ـ ــادرّبمتطلبـ ــاتّالتقي ـ ــيمّ.
لنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوأنــهّبنــاءّعلــىّذلــكّفإنــهّ
ربماّيتعينّإجـراءّتعـديالتّ.وعلـىّاألخـصّ،غالبـاّ
مـ ـ ــاّتتبـ ـ ــعّالمحاسـ ـ ــبةّالتجاريـ ـ ــةّ،بغـ ـ ــرضّالعنايـ ـ ــةّ
الواجب ـ ـ ــةّ،التقييم ـ ـ ــاتّغي ـ ـ ــرّالمالئم ـ ـ ــةّللحس ـ ـ ــاباتّ
الوطنيــةّ.وعلــىّغ ـرارّذلــكّ،تخــدمّالتقييمــاتّالتــيّ
تج ـ ــريّألغـ ـ ـراضّضـ ـ ـريبيةّغالب ـ ــاّاأله ـ ــدافّالت ـ ــيّ
تختلفّعنّأهـدافّتحليـلّاالقتصـادّالكلـيّ.ومثـالّ
ذلــكّتحيــدّطــرقّاإلهــالكّالمفضــلةّفــيّالمحاســبةّ
التجاريةّ،والتيّتفرضهاّالسـلطاتّالضـريبيةّبشـكلّ
الّيك ــادّيتغي ــرّ،ع ــنّمفه ــومّاس ــتهالكّرأسّالم ــالّ
الثابتّالذيّيستخدمهّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
ّ
تقييم التدفقات المجزأة

الطرقّالمـذكورةّأعـالهّ،فمـنّالممكـنّقيـدّالبنـودّأوّ
التــدفقاتّالتــيّتنشــأّعــنّاســتخدامّاألصــولّبالقيمــةّ
الحالي ــةّالمخصـ ــومةّللعوائ ــدّالمسـ ــتقبليةّالمتوقعـ ــةّ.
وبالنس ــبةّل ــبعضّاألص ــولّالمالي ــةّ،وخاص ــةّتل ــكّ
األصــولّذاتّالقيمــةّاإلســميةّالقابل ـةّللتطبيــقّفــيّ
وقـ ــتّمـ ــاّمـ ــنّالمسـ ــتقبلّ،فإنـ ــهّيـ ــتمّتحديـ ــدّالقيمـ ــةّ
السـ ـ ـ ـ ــوقيةّالحاليـ ـ ـ ـ ــةّبوصـ ـ ـ ـ ــفهاّالقيمـ ـ ـ ـ ــةّاإلسـ ـ ـ ـ ــميةّ
المخصــومةّحتــىّتاريخــهّعــنّطريــقّســعرّصــرفّ
السـ ــوقّ.ولـ ــذاّفإنـ ــهّ،مـ ــنّحيـ ــثّالمبـ ــدأّ،إذاّتسـ ــنىّ
القيـ ـ ــامّبتقـ ـ ــديرّقـ ـ ــويّمنطقيـ ـ ــاّلمصـ ـ ــدرّالمكاسـ ـ ــبّ
المســتقبليةّالتــيّتنشــأّعــنّأصــلّمــاّ،إضــافةّإلــيّ
ســعرّخصــمّمالئــمّ،ف ــإنّذلــكّيتــيحّإج ـراءّعملي ــةّ
تقـ ــديرّللقيمـ ــةّالحاليـ ــةّ.ولكـ ــنّ،قـ ــدّيتعـ ــذرّتحديـ ــدّ
المكاسـ ــبّالمسـ ــتقبليةّبدرجـ ــةّمناسـ ــبةّمـ ــنّالتأكـ ــدّ،
وبــالنظرّإلــىّوجــوبّإج ـراءّافت ارضــاتّعــنّعمــرّ
األصـ ــلّوعامـ ــلّالخصـ ــمّالواجـ ــبّتطبيقـ ــهّ،ولهـ ــذاّ
السـ ـ ــببّفـ ـ ــإنّالمصـ ـ ــدرّالممكـ ـ ــنّاآلخـ ـ ــرّللتقيـ ـ ــيمّ
الموص ــوفّف ــيّالفقـ ـ ارتّالس ــابقةّيج ــبّأنّيط ــرقّ
تمامــاّقبــلّاللجــوءّإلــىّهــذهّالطريقــةّ.وعــالوةّعلــىّ
ذلـ ــكّ،إذاّاسـ ــتخدمتّهـ ــذهّالطريقـ ــةّ،فربمـ ــاّيتعـ ــينّ  141-3حيثّتعودّّدفعةّواحدةّإلىّأكثـرّمـنّفئـةّواحـدةّ
مـ ـ ــنّالمعـ ـ ــامالتّ(كمـ ـ ــاّهـ ـ ــيّمعرفـ ـ ــةّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّ
إجـ ـ ـراءّاختب ـ ــارّحساس ـ ــيةّلالفت ارض ـ ــاتّ.والطريق ـ ــةّ
الحساباتّالقومية)ّ،ينبغيّأنّتقيـدّفـرادىّالتـدفقاتّ
الشائعّاستخدامهاّفيّالغالـبّالسـتخالصّتقـديراتّ
بصورةّمنفصلةّ.وفيّهذهّالحالـةّ،ينبغـيّأنّيكـونّ
اس ـ ــتهالكّرأسّالم ـ ــالّالثاب ـ ــتّوبن ـ ــودّرأسّالم ـ ــالّ
مجم ــوعّقيم ــةّفـ ـرادىّالمع ــامالتّبع ــدّالتجزئ ــةّم ــاّ
لألصـولّالثابتــةّتـربطّمصــدرّالمكاسـبّالمســتقبليةّ
يعـ ــادلّّالقيمـ ــةّالسـ ــوقيةّللتبـ ــادلّالـ ــذيّتـ ــمّفعليـ ــاّّ.
بانخفاضّقيمةّأحـدّاألصـولّالثابتـةّالمسـتخدمّفـيّ
فعلىّسبيلّالمثـالّ،فـإنّقـيمّالمبادلـةّالحقيقيـةّالتـيّ
اإلنتـ ــاج(ّ.وهـ ــذهّالطريقـ ــةّ،ويطلـ ــقّعليهـ ــاّطريقـ ــةّ
تنطويّعلىّعمالتّأجنبيةّتشـملّعمولـةّالتحويـلّ
الج ـ ــردّالمسـ ـ ــتمرّ،قـ ـ ــدّوردّوص ـ ــفهاّبشـ ـ ــكلّأكثـ ـ ــرّ
العمــالتّ.ويجــبّقيــدّالج ــزءّالــذيّيتعلــقّبتحويــلّ
تفص ـ ـ ــيالّف ـ ـ ــيّالفص ـ ـ ــلّالثال ـ ـ ــثّعش ـ ـ ــرّوالفص ـ ـ ــلّ
العملـ ـ ــةّبشـ ـ ــكلّمنفصـ ـ ــلّبوصـ ـ ــفهّمعــ ــامالتّفــ ــيّ
العشرينّ.
الخ ــدماتّ.ومث ــالّآخ ــرّعل ــىّذل ــكّ،يوص ــيّنظ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّبتقسـ ــيمّمعـ ــامالتّالفوائـ ــدّمـ ــعّ
ّ 138-3وعل ـ ــىّال ـ ــرغمّمـ ـ ــنّأنّطريق ـ ــةّص ـ ــافيّالقيمـ ـ ــةّ
الشــركاتّالماليــةّإلــىّفئتــينّمــنّالمعــامالتّ،تمثــلّ
الحاليــةّتعتمــدّعلــىّإج ـراءّتوقعــاتّعــنّالمكاســبّ
إح ـ ــداهماّالفائ ـ ــدةّّكم ـ ــاّه ـ ــيّمفهوم ـ ــةّف ـ ــيّنظ ـ ــامّ
المس ـ ــتقبليةّوأس ـ ــعارّالخص ـ ــمّ،فإنه ـ ــاّس ـ ــليمةّم ـ ــنّ
الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاباتّالقومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةّوتمث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلّاألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرىّّ
الناحيــةّالنظريــةّوفقــاّلمــاّيمكــنّالتحقــقّمنــهّغالبــاّ
المدفوعاتالضمنيةّلقاءّخدماتّالوساطةّالماليةّ.
بالنسـبةّلعــددّمــنّاألصــولّالماليــةّ.فــإنّاســتخدمتّ
بالنسبةّألصولّغيـرّماليـةّ،فقـدّيكـونّمـنّالمالئـمّ
إج ـ ـ ـراءّتحليـ ـ ــلّحساسـ ـ ــيةّلالفت ارضـ ـ ــاتّالتـ ـ ــيّتـ ـ ــمّ  142-3والتجزئــةّليســتّمقصــورةّعلــىّالمعــامالتّ،ومــنّ
األمثلــةّعلــىّذلــكّمكاســبّاإلقتنــاءّالحقيقيــةّالتــيّ
التوصلّإليها.
تنفصـ ــلّألس ـ ــبابّتحليلي ـ ــةّعـ ــنّمكاسـ ــبّاإلقتنـ ــاءّ
ّ
المحاي ــدةّالت ــيّببس ــاطةّتتناس ــبّم ــعّالتغيـ ـراتّف ــيّ
ّ 139-3ولمطابقـ ــةّالقاعـ ــدةّالعامـ ــةّ،يـ ــتمّتسـ ــجيلّتقـ ــديمّ
المستويّالعامّلألسعارّ.
األص ـ ــولّأوّالخ ـ ــدماتّأوّالعمال ـ ــةّأوّرأسّالم ـ ــالّ
مقابـ ــلّالنقـ ــدّاألجنبـ ــيّفـ ــيّقيمـ ــةّالتبـ ــادلّالفعلي ـ ــةّ ّ
المتفقّعليهاّبينّطرفيّالمعاملـةّوالتـدفقاتّولبنـودّ  143-3ف ـ ــيّبع ـ ــضّالح ـ ــاالتّتتص ـ ــلّالتجزئ ـ ــةّبس ـ ــلوكّ
مخادعّ.ومـنّاألمثلـةّّعلـىّذلـكّنـوعّمـنّالتسـعيرّ
المتصلةّبالعمالتّاألجنبيةّيتمّتحويلهـاّإلـىّقيمهـاّ
بالعملةّالمحليةّبسعرّالصرفّالسـائدّلحظـةّقيـدهاّ
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التح ـ ــويليّال ـ ــذيّتم ـ ــتّمناقش ـ ــتهّف ـ ــيّالفقـ ـ ـرةّ( 148-3 -3والفــرقّفــيّالقيمــةّالمقيــدةّلمنــتجّبــينّوقــتّإنتاجــهّ
ووقـ ــتّاسـ ــتعمالهّ،مـ ــثالّ،ألغ ـ ـراضّاإلنفـ ــاقّعلـ ــىّ
ّ.)132
ـرّ.ومكونـاتّهـذاّ
االستهالكّالنهـائيّ،قـدّيكـونّكبي ا
ّ
الفرقّقدّتكونّكماّيلي:
 144-3ويحصلّخلـطّأقـلّوضـوحاّللمعـامالتّعنـدماّالّ
ّأ -الضرائبّ،مخصوماّّمنهاّاإلعاناتّ،
يحـ ـ ــدثّتقـ ـ ــديمّاألصـ ـ ــلّّوالدفعـ ـ ــةّأوّالمـ ـ ــدفوعاتّ
علىّالمنتجاتّالواجبةّالدفعّمنّقبلّالمنتج،
النقدي ـةّذواتّالصــلةّفــيّآنّواحــدّ.وعنــدماّيصــبحّ
ب -الهوامشّالتجاريةّوهوامشّالنقلّ،بماّ
ّ
الفــارقّالزمنــيّّكبي ـ اّرّبشــكلّغيــرّعــاديّّويصــبحّ
فيهاّالضرائبّ،مخصوماّّمنهاّاإلعاناتّ،علىّ
ـرّجـ ــداّّيمكـ ــنّ
مبلـ ــغّاالئتمـ ــانّالتجـ ــاريّالمقـ ــدمّكبيـ ـ ا
المنتجاتّالواجبةّالدفعّمنّقبلّتجارّالجملةّ
اإلسـ ــتنتاجّأنـ ــهّجـ ــرىّضـ ــمناّفـ ــرضّفائـ ــدةّّ.وفـ ــيّ
التجزئة،
ح ـ ــاالتّمفرط ـ ــةّك ـ ــذهّ،ينبغ ـ ــيّتع ـ ــديلّالدفع ـ ــةّأوّ
ج -تكاليفّالنقلّ،بماّفيهاّالضرائبّ
ّ
الـ ـ ــدفعاتّالفعليـ ـ ــةّلتؤخـ ـ ــذّّالفائـ ـ ــدةّالمتحققـ ـ ــةّفـ ـ ــيّ
مخصوماّّمنهاّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّ،التيّ
الحس ـ ــبانّبغي ـ ــةّالتوص ـ ــلّإل ـ ــىّالقيم ـ ــةّالص ـ ــحيحةّ
يدفعهاّالمستهلكّبصورةّمنفصلة،
لألصـ ـ ــلّالمحـ ـ ــولّ.والّيوصـ ـ ــيّبهـ ـ ــذهّالتعـ ـ ــديالتّ
دّ -التحسيناتّالنوعيةّالتيّيمكنّالتنبؤّ
بالنسبةّلالئتمانّالتجاريّالعادي.
بهاّوتؤديّإلىّزيادةّحجمّالمخرجاتّمخصوماّّ
ّ
منهاّالخسائرّالجاريةّفيّأثناءّالتخزين،
التقييمات الخاصة للمنتجات
ه -مكاسبّاإلقتناءّأثناءّوجودّالمنتجّفيّ
ّ
حوزةّالمنتجّّوتجارّالجملةّوتجارّالتجزئة.
ّ 145-3ف ـ ــيّالع ـ ــادةّّ،ينظ ـ ــرّمن ـ ــتجّالس ـ ــلعةّومس ـ ــتعملهاّ
ّ
نظ ـ ـ ـرتينّمختلفتـ ـ ــينّّلقيمتهـ ـ ــاّّبسـ ـ ــببّالض ـ ـ ـرائبّ
وكم ــاّّيتض ــحّم ــنّه1هّالقائم ــةّ،يتض ــمنّالف ــرقّ
واإلعان ــاتّعل ــىّالمنتج ــاتّّوتك ــاليفّالنق ــلّالت ــيّ
بـ ــينّالسـ ــعرّاألساسـ ــيّاألصـ ــليّوسـ ــعرّالمشـ ــتريّ
ينبغ ــيّدفعه ــاّ،وبس ــببّالهـ ـوامشّالتجاري ــةّ.وبغي ــةّ
النه ـ ــائيّلس ـ ــلعةّمعين ـ ــةّعناص ـ ــرّالس ـ ــعرّوالحج ـ ــمّ
البق ـ ـ ــاءّأق ـ ـ ــربّم ـ ـ ــاّيمك ـ ـ ــنّم ـ ـ ــنّأرآءّالمتع ـ ـ ــاملينّ
كليهماّ.وبديهيّأنّالتقديراتّالّتتتبعّعمليـاّّفـرادىّ
إقتصــادياّأنفســهمّ،يقيــدّّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،
المنتجــاتّولكنهــاّتجــريّعلــىّمســتويّأوســعّشــموالّّ
جميـ ــعّاإلسـ ــتعماالتّبأسـ ــعارّالمشـ ــترينّبمـ ــاّفيهـ ــاّ
لمجموعاتّمنّالمنتجات.
العناصـ ــرّالمـ ــذكورةّأعـ ــالهّ،ولكنـ ــهّيسـ ــتبعدهاّمـ ــنّ
قيمةّمخرجاتّالمنتجّ.
ّ 149-3وتقيـ ـ ــدّالسـ ـ ــلعّالمسـ ـ ــتوردةّوالمصـ ـ ــدرةّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّ
الحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّبقيمه ـ ــاّعل ـ ــىّالح ـ ــدودّ.ويق ـ ــيمّّ
ّ 146-3تقيـ ــدّمخرجـ ــاتّالمنتج ـ ــاتّباألسـ ــعارّاألساس ـ ــيةّ.
مجم ــوعّالمس ــتورداتّوالص ــادراتّم ــنّالس ــلعّعل ــىّ
ويع ــرفّالس ــعرّاألساس ــيّبأن ــهّالمبل ــغّال ــذيّيتلق ــاهّ
أس ـ ــاسّ(ّFOBأيّعل ـ ــىّالح ـ ــدودّالجمركي ـ ــةّلبل ـ ــدّ
المن ــتجّم ــنّالمش ــتريّلق ــاءّوح ــدةّس ــلعةّأوّخدم ــةّ
المص ــدر)ّ.ونظـ ـ اّرّألن ــهّق ــدّيتع ــذرّالحص ــولّعل ــىّ
منتجــةّبوصــفهاّمخرجــاّّمخصــوماّّمنــهّأيــةّض ـريبةّ
الق ـ ــيمّ،عل ـ ــىّأس ـ ــاسّف ـ ــوبّ،للمنتج ـ ــاتّالمص ـ ــنفةّ
واجبةّالدفعّومضافاّإليهّأيةّإعانـةّّواجبـةّالقـبضّ
تصـنيفاّّمفصــالّّبحســبّللمنـتجّ،فــإنّالجــداولّالتــيّ
نتيجةّإلنتاجّّالمخرجاتّأوّبيعهـاّ.وتسـتبعدّأيضـاّّ
تتضـ ــمنّتفاصـ ــيلّالتجـ ــارةّالدوليـ ــةّتعـ ــرضّالسـ ــلعّ
أيـ ـ ــةّتكـ ـ ــاليفّنقـ ـ ــلّيحـ ـ ــددهاّالمنـ ـ ــتجّفـ ـ ــيّّفـ ـ ــاتورةّ
المستوردةّمقيمةّعلىّالحدودّالجمركيةّّالمسـتوردةّ
منفص ــلةّّّ.واذاّتعـ ــذرّالحص ــولّعلـ ــىّالمعلومـ ــاتّ
(ّCIFأيّالتكلفـ ــةّوالتـ ــأمينّوّالشـ ــحن)ّ،مسـ ــتكملةّ
المطلوبـ ــةّعـ ــنّاألسـ ــعارّّاألساسـ ــيةّ،يمكـ ــنّتقيـ ــيمّ
بتعـ ــديالتّشـ ــاملةّلقـ ــيمّّ.FOBوقـ ــيمّّتشـ ــملّCIF
المخرجـ ـاتّبأس ــعارّالمن ــتجّ.ويع ــرفّس ــعرّالمن ــتجّ
تك ـ ــاليفّالت ـ ــأمينّوالش ـ ــحنّالمحتمل ـ ــةّب ـ ــينّح ـ ــدودّ
بأنــهّالمبلــغّالــذيّيتلقــاهّالمنــتجّمــنّالمشــتريّلقــاءّ
المص ــدرّوح ــدودّالمس ــتوردّ ّ.وب ــالطبعّ،ق ــدّتختل ــفّ
وح ــدةّس ــلعةّأوّخدم ــةّمنتج ــةّبوص ــفهاّمخرج ــاتّ
القيم ــةّف ــيّالف ــاتورةّالتجاري ــةّع ــنّه ــاتينّالقيمت ــينّ
مخص ــوماّّمنه ــاّضـ ـريبةّّالقيم ــةّالمض ــافةّأوّأي ــةّ
كلتيهما.
ضـ ـرائبّمماثل ــةّيمك ــنّاإقتطاعه ــاّ،مض ــافةّعل ــىّ
ّ
ف ــاتورةّالمش ــتريّ.ويس ــتبعدّمن ــهّأيض ــاّّأي ــةّتك ــاليفّ
 151-3ونظ اّرّألنّميزانّالمسـتورداتّوالصـادراتّالّبـدّلـهّ
نقلّيحددهاّالمنتجّفيّّفاتورةّّمنفصلة.
م ــنّأنّيتط ــابقّم ــعّالظ ــروفّالفعلي ــةّ،فــإنّلتقي ــيمّ
ّ
السـ ــلعّعلـ ــىّالحـ ــدودّعواقـ ــبّعلـ ــىّّقيـ ــدّتكـ ــاليفّ
 ّ 147-3ويقيـ ـ ــدّاسـ ـ ــتخدامّالمنتجـ ـ ــاتّبأسـ ـ ــعارّالمشـ ـ ــترينّ.
الشحنّوالتأمينّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ.وفـيّ
ويع ــرفّس ــعرّالمش ــتريّبأن ــهّالمبل ــغّّال ــذيّيدفع ــهّ
العــادةّ،ينبغــيّتعــديلّقــيمّالمســتورداتّوالصــادراتّ
المش ــتريّبغي ــةّاس ــتالمّوح ــدةّس ــلعةّأوّخدم ــةّف ــيّ
كلتيهمــاّالس ــتيعابّتك ــاليفّه ــاتينّالخــدمتينّبغيــةّ
الزمانّوالمكـانّالـذيّيحـددهماّ،مخصـوماّّمنـهّأيـةّ
التع ــويضّعـ ـنّّاالتفاقي ــاتّالخاص ــةّبش ــأنّتج ــارةّّ
جــزءّمــنّض ـريبةّّالقيمــةّالمضــافةّيمكــنّإقتطاعــهّ
السلعّمعّبقيةّالعالمّ.ويردّمزيدّمنّالتفاصيلّعـنّ
أوّأيــةّض ـريبةّأخــرىّمماثلــةّيمكــنّّّاقتطاعهــاّ.ّ.
هذهّالمعاملةّفيّالفصلينّّالرابعّعشـرّوّالسـادسّ
ويشــملّســعرّالمشــتريّلســلعةّمــاّأيــةّتكــاليفّنقــلّ
والعشرين.
دفعهــاّالمشــتريّمنفصــلةّلكــيّيتســلمّالبضــاعةّفــيّ
الزمانّوالمكانّالمحددينّ.
ّ
ّ
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مفتوحــةّ.وألوراقّالــدينّالماليــةّقيمــةّســوقيةّحاليــةّ
وقيمــةّإســميةّأيضــاّ.وربمــاّتكــونّبعــضّالبيانــاتّ
التكميلي ــةّع ــنّالق ــيمّاإلس ــميةّلم ارك ــزّأوراقّال ــدينّ
الماليةّمفيدةّفيّبعضّاألغراضّ.

تقييم التدفقات األخرى
ّ

التغيرات األخرى في حجم األصول
ّ

ّ 151-3وبغــرضّتحديــدّالتقيــيمّبالنســبةّللتغي ـراتّاألخــرىّ
فيّحجـمّاألصـولّ،ينبغـيّعـادةّتقيـيمّاألصـلّقبـلّ
وبعـدّالتغيـرّفـيّحجمـهّوأخـذّالفـرقّالـذيّالّتفسـرهّ
أيةّمعاملةّبوصفهّقيمةّالتغيرّاآلخر.
ّ 152-3ويـتمّتســجيلّالتغيـراتّاألخــرىّفـيّحجــمّاألصــولّ
المالي ــةّوالخص ــومّبأس ــعارّس ــوقيةّمعادلـ ــةّألدواتّ
مشــابهةّ.ولشــطبّاألدواتّالماليــةّالتــيّتــمّتقييمهــاّ
بــالقيمّاإلســميةّ،يتعــينّأنّتتســاوىّالقيمــةّالمســجلةّ
ف ــيّالتغيـ ـراتّاألخ ــرىّف ــيّحس ــابّحج ــمّاألص ــولّ
مــعّقيمهــاّاإلس ــميةّقبــلّش ــطبهاّ.وبالنســبةّلجمي ــعّ
تصنيفاتّاألصـولّوالخصـومّ،يتعـينّأنّتكـونّقـيمّ
كلّمنّاألدواتّالجديدةّوالقديمةّواحدةّ.
ّ

مكاسب وخسائر الملكية
ّ

ّ 153-3تتراكمّمكاسبّوخسـائرّالملكيـةّباسـتمرارّوتنطبـقّ
عل ــىّك ــلّم ــنّاألص ــولّالمالي ــةّوالخص ــومّوالغي ــرّ
ماليــةّ.ويــتمّبوجــهّعــامّتقــديرهاّعــنّطريــقّالطــرحّ
منّإجماليّالتغيرّفيّقيمةّاألصولّتلكّاألصـولّ
التــيّيمكــنّأنّتنســبّإلــىّمعــامالتّوالــىّتغي ـراتّ
أخرىّفيّالحجم.

ّ 156-3إنّالتقيـ ــيمّوفقـ ــاّلمعـ ــادلّقيمـ ــةّسـ ــوقيةّمطلـ ــوبّ
لتقي ـ ــيمّاألص ـ ــولّالمالي ـ ــةّوالخص ـ ــومّالت ـ ــيّالّي ـ ــتمّ
تبادلهاّفـيّأسـواقّماليـةّأوّيـتمّتبادلهـاّبشـكلّغيـرّ
متكــررّفقــطّ.وســوفّيكــونّمــنّالضــروريّبالنســبةّ
لهــذهّاألصــولّوالخصــومّتقــديرّقيمهــاّالعادلــةّالتــيّ
سـتؤديّبنــاءّعلــىّذلــكّإلـىّتقــديرّأســعارهاّبصــورةّ
تقريبيةّ.
ّ
ّ 157-3ويجــبّتمييــزّالقــيمّالســوقيةّوالقــيمّالعادلــةّوالقــيمّ
اإلس ــميةّعـ ــنّتل ــكّالمفـ ــاهيمّومنه ــاّالقـــيمّالمطفـــأةّ
والقيمّالتقديريةّوالقيمّالدفتريةّوالتكلفةّالتاريخيةّ.
ّأ -القيمة ّالعادلة ّهي ّقيمة ّسوقية ّمعادلةّ.
وتعرف ّبأنها ّالمبلغ ّالذي ّيمكن ّمقابله ّتبادلّ
أحد ّاألصول ّأو ّتسوية ّأحد ّالخصوم ّبينّ
طرفينّمطلعينّوراغبينّفيّمعاملةّبناءّّعلىّ
تقديرّ
اعتبارات ّتجاريةّ .ومن ّهنا ّفهي ّتمثل ّ ا
لما ّيمكن ّالحصول ّعليه ّإذا ّكان ّالدائن ّقدّ
باعّالمطالبةّالماليةّ.
ب -تشير ّالقيمة ّاإلسمية ّإلي ّالمبلغ ّالذيّ
ّ
يدين ّبه ّالمدين ّللدائن ّوهو ّما ّيشمل ّالمبلغّ
األصلي ّالمستحق ّبما ّفي ّذلك ّأية ّفائدةّ
مستحقة.
ج -تعكس ّالقيمة ّالمطفأة ّالمبلغ ّالذي ّيتمّ
ّ
عنده ّقياس ّأحد ّاألصول ّأو ّالخصوم ّالماليةّ
عند ّاالعتراف ّالمبدئي ّبه ّمطروحا ّمنهّ
المدفوعات ّاألصليةّ .وتعمل ّالمدفوعاتّ
اإلضافية ّلمدفوعات ّأصلية ّمجدولة ّعلىّ
الحد ّمن ّالقيمة ّالمطفأة ّبينما ّالمدفوعاتّ
األقل ّمن ّالمدفوعات ّاألصلية ّالمجدولة ّتزيدّ
من ّالقيمة ّالمطفأةّ.وعند ّكل ّتاريخ ّمجدولّ،
تكون ّالقيمة ّالمطفأة ّمماثلة ّللقيمة ّاإلسميةّ،
ولكنها ّقد ّتختلف ّعن ّالقيمة ّاإلسمية ّفيّ
التواريخ ّاألخرى ّنتيجة ّللفائدة ّالمستحقةّ
المشمولةّفيّالقيمةّاإلسمية.
دّ -القيمة ّالتقديرية ّهو ّالمبلغ ّالمخصومّ
منّاألصلّالواجبّسداده.
ه -قد ّيكون ّللقيمة ّالدفترية ّفي ّالحساباتّ
ّ
التجارية ّمعان ّمختلفة ّألن ّقيمها ّتتأثرّ
بتوقيت ّاالستحواذ ّوعمليات ّاالستحواذ ّالتيّ
قامت ّبها ّالشركة ّومدى ّتكرار ّعمليات ّإعادةّ
التقييمّوالضرائبّوالتشريعاتّاألخرى.
ّو -التكلفةّالتاريخيةّ،فيّأضيقّمعنيّلهاّ،
هيّالتكلفةّوقتّاالستحواذّ،ولكنهاّفدّتعكسّ
أحياناّعملياتّإعادةّتقييمّعرضيةّ.

ّ 154-3وبمــاّأنّمعظــمّاألصــولّتطــابقّالخصــومّ،س ـواءّ
فيّاالقتصادّالمحليّأوّلدىّبقيةّالعـالمّ،فإنـهّمـنّ
المهــمّبمكــانّأنّتــتمّمطابقــةّمكاســبّالملكيــةّفــيّ
أيّمنهمــاّعــنّطريــقّخســائرّالملكيــةّفــيّاآلخــرّ
والعكــسّبــالعكسّ.ويســتحقّمكســبّملكيــةّعنــدماّ
تـ ـ ــزدادّقيمـ ـ ــةّأحـ ـ ــدّاألصـ ـ ــولّأوّتقـ ـ ــلّقيمـ ـ ــةّأحـ ـ ــدّ
الخصومّ.وتبينّقيمةّمكاسبّوخسـائرّالملكيـةّفـيّ
أثناءّالفترةّالمحاسبيةّصافيّالتغيراتّفـيّمكاسـبّ
الملكي ــةّوخس ــائرّالملكي ــةّبالنس ــبةّألح ــدّاألص ــولّ
وأحدّالخصومّبشكلّمنفصلّ.وفيّالواقـعّالعملـيّ،
يــتمّاحتســابّقيمــةّمكاســبّوخســائرّالملكيــةّلكــلّ
أصــلّوخصــمّبــينّفت ـرتينّزمنيتــينّ:بدايــةّالفت ـرةّأوّ
عنـدماّيـتمّالحصــولّعلـىّاألصــلّأوّتكبـدّالخصــمّ
ونهايةّالفترةّأوّعنـدماّيبـاعّأوّيتالشـىّاألصـلّأوّ
الخصمّ.
ّ
تقييم مراكز األصول المالية والخصوم
ّ
ّ 155-3يتعينّتقييمّبنودّاألصولّالماليـةّوالخصـومّكمـاّ
لوّكانّقدّتمّالحصولّعليهاّمـنّخـاللّمعـامالتّ
بالســوقّفــيّتــاريخّتقريــرّالميزانيــةّالعموميــةّ.ويــتمّ
تب ــادلّالعدي ــدّمـ ــنّاألص ــولّالماليـ ــةّف ــيّاألس ـ ـواقّ
بانتظــامّولــذاّيتســنىّتقييمهــاّعــنّطريــقّاالســتخدامّ
المباشـ ـ ــرّألسـ ـ ــعارّعـ ـ ــروضّاألسـ ـ ــعارّمـ ـ ــنّهـ ـ ــذهّ
األسـ ـواقّ.ف ــإنّكان ــتّاألسـ ـواقّالمالي ــةّمغلق ــةّف ــيّ ّ 158-3وم ــنّالممك ــنّأنّيعتم ــدّتقي ــيمّاألص ــولّالمالي ــةّ
والخصــومّفــيّالبيانــاتّال ـواردةّتقــاريرّالشــركاتّأوّ
تــاريخّالميزانيــةّالعموميــةّ،فــإنّأســعارّالســوقّالتــيّ
أيّمسـ ـ ــتجيبينّآخ ـ ـ ـرينّعلـ ـ ــىّمعـ ـ ــاييرّمحاسـ ـ ــبيةّ
يتعــينّاســتخدامهاّفــيّالتقيــيمّهــيّاألســعارّالســائدةّ
تجاريةّأوّإشرافيةّأوّضريبيةّأوّأيةّمعـاييرّأخـرىّ
فـ ــيّأق ـ ــربّت ـ ــاريخّس ـ ــابقّعن ـ ــدماّكان ـ ــتّاألسـ ـ ـواقّ
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الّتعك ــسّبالكام ــلّأس ــعارّالس ــوقّله ــذهّاألص ــولّ
والخصـ ـ ــوم ّ.وفـ ـ ــيّهـ ـ ــذهّالحـ ـ ــاالتّ،يجـ ـ ــبّتعـ ـ ــديلّ
البيان ــاتّحت ــىّتعك ــسّ،ب ــأقربّم ــاّيمك ــنّ،القيم ــةّ
السوقيةّلألصـولّوالخصـومّالماليـة(ّ.ومـنّالممكـنّ
الحصــولّعلــىّمزيــدّمــنّالمعلومــاتّحــولّقواعــدّ

التقي ـ ــيمّف ـ ــيّإحص ـ ــاءاتّال ـ ــدينّالخ ـ ــارجيّ:دلي ـ ــلّ
المجمع ــينّوالمس ــتخدمينّ(بنـ ــكّالتسـ ــوياتّالدوليـ ــةّ

مــاّ،واليــومّالــذيّتــتمّفيــهّعمليــاتّالتســليمّ،وأخيــراّ
ـدفعّوالتـيّتُصـرفّ
األيامّالتـيّتصـدرّفيهـاّأوامـرّال ّ
فيهــاّالشــيكاتّ.وفيمــاّيتصــلّبالضـرائبّمــثالّ،فــإنّ
األوقــاتّالهام ــةّتتمث ــلّب ــاليومّأوّالفتـ ـرةّالتــيّينشــأّ
فيهــاّاإللت ـزامّواللحظــةّالتــيّيــتمّفيهــاّتقــديرّااللت ـزامّ
نهائيـا،واليومّالــذيّتصــبحّفيـهّمســتحقةّالــدفعّبــدونّ
غ ارمـ ــةّ،واليـ ــومّالـ ــذيّتـ ــدفعّفيـ ــهّالض ـ ـريبةّأوّيـ ــتمّّ
استردادّفائضّالضريبةّّ.

وأمانـ ـ ــةّالكمنويلـ ـ ــثّويوروسـ ـ ــتاتّوصـ ـ ــندوقّالنقـ ـ ــدّ
الـ ـ ــدوليّومنظمـ ـ ــةّالتعـ ـ ــاونّاالقتصـ ـ ــاديّوالتنميـ ـ ــةّ
والبن ــكّال ــدوليّ(ّ،)2113والمع ــروفّبعب ــارةّدلي ــلّ ّ 163-3وم ــنّالواض ــحّأنّقي ــدّجمي ــعّالم ارح ــلّالمتتالي ــةّ
التـ ـ ــيّيمكـ ـ ــنّتمييزهـ ـ ــاّضـ ـ ــمنّأنشـ ـ ــطةّالوحـ ـ ــداتّ
الدينّالخارجي).
المؤسس ــيةّ،وانّك ــانّممكن ــاّّنظري ــاّ،س ــيثقلّكاه ــلّ
ّ
نظــامّالحســاباتّالقوميــةّللغايــةّ.وينبغــيّاإلختيــارّ
 .3وقت القيد
ب ــينّّاالعتـ ـراف(ّ:أ)ّباحتياج ــاتّتحلي ــلّاالقتص ــادّ
الكل ـ ـ ـ ــي؛ّ(ب)ّووجه ـ ـ ـ ــاتّالنظ ـ ـ ـ ــرّم ـ ـ ـ ــنّمنظ ـ ـ ـ ــورّّ
اختيار وقت القيد
االقتصـ ـ ـ ـ ــادّالجزئـ ـ ـ ـ ــيّوّ(ج)ّالمصـ ـ ـ ـ ــادرّالعامـ ـ ـ ـ ــةّ
ّ
المتــوفرةّ ّ.وكثي ـ اّرّمــاّيميــزّفــيّهــذاّالصــددّبــينّقيــدّ
 159-3حينّيبحثّالتوقيتّفيّنظامّالحساباتّالقوميـةّ،
الت ــدفقاتّعل ــىّأس ــاسّنق ــديّّ،والقي ــدّعل ــىّأس ــاسّ
ينبغيّإجراءّتمييزّأساسيّبـينّبيانـاتّالمخزونـاتّ
استحقاقّالدفعّوالقيـدّعلـىّأسـاسّاالسـتحقاقّ.وقـدّ
المقيدةّفيّالميزانياتّّمنّجهةّ،وبيانـاتّالتـدفقاتّ
توج ـ ــدّأس ـ ــسّزمني ـ ــةّأخ ـ ــرىّك ـ ــالتحركّالم ـ ــاديّأوّ
المقيـ ـ ـ ــدةّفـ ـ ـ ــيّالحسـ ـ ـ ــاباتّمـ ـ ـ ــنّجهـ ـ ـ ــةّّأخـ ـ ـ ــرىّ.
العمليـ ــةّاإلداريـ ــةّالمسـ ــتعملةّفـ ــيّبعـ ــضّمصـ ــادرّ
فالميزانيــاتّ،حســبّالتعريــفّ،تشــيرّإلــىّلحظــاتّ
البيانــاتّ.ويوصــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبالقيــدّ
محددةّمنّالزمنّ.أماّالتـدفقاتّفإنهـاّ،علـىّعكـسّ
علىّأساسّاالستحقاقّمنّالبدايةّإلىّالنهايةّّ.
ذلكّّ،تجمعاتّ،عبرّمدةّمحاسبيةّمختـارةّلفـرادىّّ
المعامالتّأوّالتدفقاتّاألخرىّ،متناثرةّعبرّالمـدةّ ّ
ّّّّّّّّاختيار القيد على أساس االستحقاق
المحاسبيةّ.
ّ
ّ
 161-3وهكــذاّ،فــإنّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّالّيعــرضّ ّ 164-3المحاسـ ـ ـ ــبةّالنقدي ـ ـ ـ ــةّالّّتقيـ ـ ـ ــدّإالّالمـ ـ ـ ــدفوعاتّ
النقديــةّ ّ،وتقيــدهاّفــيّاألوقــاتّالتــيّيــتمّفيهــاّالــدفعّ.
فـ ـ ـرادىّالمع ـ ــامالتّأوّالت ـ ــدفقاتّاألخ ـ ــرىّ،ولك ـ ــنّ
وتس ــتخدمّه ــذهّالطريق ــةّعل ــىّنط ــاقّواس ــعّل ــبعضّّ
هنــاكّســببينّيحتمــانّبيــانّالقواعــدّالدقيقــةّلتوقيتهــاّ
أغـ ـراضّاألعم ــالّالتجاري ــةّ.تتمث ــلّالميـ ـزةّالعملي ــةّ
الفــرديّ.ففــيّالمقــامّاألولّ،ينبغــيّصــياغةّالقواعــدّ
لهـ ــذهّالطريقـ ــةّفـ ــيّتجنـ ــبّالصـ ــعوباتّّالمتصـ ــلةّ
لبي ــانّالم ــدةّالمحاس ــبيةّالت ــيّينبغ ــيّأنّتقي ــدّفيه ــاّ
بتقيــيمّالتــدفقاتّغيــرّالنقديــةّ.ومــعّذلــكّ،الّيمكــنّّ
الت ـ ــدفقاتّالمنفص ـ ــلةّ.ثانيـ ـ ــاّ،إنّللتوقي ـ ــتّالـ ـ ــدقيقّ
اسـ ــتخدامّالمحاسـ ــبةّالنقديـ ــةّبوجـ ــهّعـ ــامّألغ ـ ـراضّّ
لف ـ ـرادىّالتـ ــدفقاتّضـ ــمنّالمـ ــدةّالمحاسـ ــبيةّأهميـ ــةّ
المحاســبةّاالقتصــاديةّوالقوميــةّّنظـ ارّألنّاألوقــاتّّ
حاس ــمةّللتميي ــزّب ــينّالتغيـ ـراتّف ــيّص ــافيّالقيم ــةّ
التــيّتحــدثّفيهــاّالمــدفوعاتّقــدّتختلــفّّاختالفــاّ
الماليــةّالناتجــةّّعــنّللمعــامالتّوتلــكّالناتجــةعنّ
هاماّعـنّأوقـاتّاألنشـطةّوالمعـامالتّاالقتصـاديةّ
مكاسـ ــبّأوّخسـ ــائرّاإلقتنـ ــاءّ.وهـ ــذاّالتمييـ ــزّهـ ــامّ
الت ــيّتتعل ــقّبه ــاّ،وألنّه ــذهّاألنش ــطةّوالمع ــامالتّ
بشكلّخاصّّفيّحاالتّالتضخمّالشديدّّ.
ذواتّالص ــلةّّهـ ــيّالت ــيّيسـ ــعىّنظ ــامّالحسـ ــاباتّ
القومي ــةّلوص ــفهاّ.وباإلض ــافةّإل ــىّذل ــكّ،الّيمك ــنّ
ّ 161-3وم ـ ـ ــنّب ـ ـ ــينّالص ـ ـ ــعوباتّف ـ ـ ــيّتحدي ـ ـ ــدّتوقي ـ ـ ــتّ
تطبيــقّالقيــدّالنقــديّعلــىّكثيــرّمــنّالتــدفقاتّغيــرّ
المعـ ــامالتّهـ ــيّأنّأنشـ ــطةّالوحـ ــداتّالمؤسسـ ــيةّ
النقديةّالمدرجةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
كثيـ اّرّمــاّتمتــدّعبــرّفتـراتّّيمكــنّأنّتميــزّخاللهــاّ
ع ــدةّلحظ ــاتّهام ــةّ.فعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،تس ــتهلّ
كثيــرّمــنّعمليــاتّالبيــعّالتجاريــةّبتوقيــعّعقــدّبــينّ ّ 165-3أمــاّالقيــدّعلــىّأســاسّإســتحقاقّالــدفعّفإنــهّيبــينّ
التـ ــدفقاتّالتـ ــيّتول ـ ــدّمـ ــدفوعاتّنقديـ ــةّفـ ــيّأكثـ ــرّ
البائعّوالمشـتريّويتضـمنّتـاريخّالتسـليمّوتـاريخّأوّ
األوقاتّتأخ ارّالتيّيمكنّأنّتدفعّفيهـاّدونّتحمـلّ
ت ـواريخّاســتحقاقّالــدفعاتّوالّّتكتمــلّعمليــةّالبيــعّّ
تكاليفّأوّغراماتّإضافيةّ،ويبـينّ،باإلضـافةّإلـىّّ
إالّفيّالتـاريخّالـذيّيتسـلمّفيـهّّالبـائعّآخـرّدفعـةّ.
ذلــكّ،المــدفوعاتّالنقديــةّالفعليــةّفــيّاللحظــةّالتــيّ
وكلّلحظةّمنّهـذهّاللحظـاتّالمتميـزةّّمـنّالـزمنّ
ت ـ ــدفعّفيه ـ ــاّ.ويج ـ ــريّتجس ـ ــيرّالم ـ ــدةّالزمني ـ ــةّ(إنّ
تعتبرّإلىّحدّّماّمهمةّإقتصادياّّّ.
وج ـ ــدت)ّب ـ ــينّاللحظ ـ ــةّالت ـ ــيّيص ـ ــبحّفيه ـ ــاّال ـ ــدفعّ
ّ
مسـ ــتحقاّوالوقـ ــتّالـ ــذيّيـ ــتمّفيـ ــهّالـ ــدفعّفعـ ــالّبقيـ ــدّ
ّّ 162-3وبشـ ــكلّمماثـ ــلّّ،يمكـ ــنّللمـ ــرءّ،لـ ــدىّتحليـ ــلّ
مسـ ـ ــتحقاتّبرسـ ـ ــمّالقـ ـ ــبضّأوّبرسـ ـ ــمّالـ ـ ــدفعّفـ ـ ــيّ
اإلنفاقّالحكوميّ،أنّيميزّاليومّالذيّتصـوتّفيـهّ
الحس ـ ـ ــاباتّالمالي ـ ـ ــةّ.ويق ـ ـ ــدمّالقي ـ ـ ــدّعلـ ـ ــىّأس ـ ـ ــاسّ
السلطةّالتشريعيةّعلىّالميزانيةّ،واليـومّالـذيّتـأذنّ
استحقاقّالدفعّوصـفاّّللتـدفقاتّالنقديـةّأشـملّّممـاّ
فيــهّو ازرةّالماليــةّإلحــدىّاإلداراتّبــأنّتــدفعّأم ـواالّّ
معينةّ،واليومّالذيّتدخلّفيهّإدارةّمعينةّفيّالتـزامّ
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تقدمهّالمحاسبةّالنقديةّ ّ.ولكنّيؤخذّعليـهّطبعـاّأنّ
القيدّيبقىّقاص اّرّعلىّالتدفقاتّالنقديةّ.

الحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّأنّّتبـ ـ ــذلّجهـ ـ ــودّلتصـ ـ ــحيحّ
اإلحصـ ــاءاتّاألساسـ ــيةّلكـ ــيّتأخـ ــذّفـ ــيّالحسـ ــبانّ
اإلنح ـ ـرافّوالعيـ ــوبّالرئيسـ ــةّ.وينـ ــاقشّفـ ــيّأدنـ ــاهّ
تطبيقّالقاعدةّالعامةّللقيدّعلـىّأسـاسّاالسـتحقاقّ
علىّاكثرّالظروفّشيوعاّ.
ّ
وقت قيد مشتريات السلع والخدمات

ّ 166-3تقيدّالمحاسـبةّعلـىّأسـاسّاالسـتحقاقّالتـدفقاتّ
فـ ــيّالقـ ــتّالـ ــذيّتنشـ ــأّفيـ ــهّالقيمـ ــةّاالقتصـ ــاديةّأوّ
ّتُحولّأوّتستبدلّأوّتُحولّملكيتهاّّأوّتُطفـأّ.وهـذاّ
يعن ــيّأنّالت ــدفقاتّالتـ ــيّتنط ــويّعلـ ــيّتغي ــرّفـ ــيّ
الملكيــةّتقيــدّعنــدماّيحــدثّالتغيــرّ،وتقيــدّالخــدماتّ
إنّت ـ ــاريخّقيـ ـ ــدّمش ـ ــترياتّالســ ــلعّهــ ــيّ
وقــتّتقــديمهاّ،وتقيــدّالمخرجــاتّفــيّالوقــتّالــذيّ 169-3
اللحظــةّالتــيّتنتقــلّفيهــاّالملكيــةّاإلقتصــاديةّلهــذهّ
تظهـ ــرّفيـ ــهّّالمنتجـ ــاتّإلـ ــىّحيـ ــزّالوجـ ــودّ ّ،ويقيـ ــدّ
الســلعّ،وعنــدماّالّيكــونّتغيــرّالملكيــةّواضــحاّّفــإنّ
االسـتهالكّالوســيطّعنــدماّتسـتعملّالمـوادّواللـوازمّ.
لحظــةّالقيــدّفــيّدفــاترّطرفــيّالمعاملــةّقــدّّتكــونّ
ويفض ــلّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّالمحاس ــبةّعل ــىّ
داللـ ــةّجيـ ــدةّ،وفـ ــيّحالـ ــةّعـ ــدمّتـ ــوفرّذلـــكّ،يؤخـ ــذّ
أساسّاالستحقاقّألنّ:
باللحظـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّتتحقـ ـ ــقّفيهـ ـ ــاّالحيـ ـ ــازةّوالسـ ـ ــيطرةّ
ّأ -توقيـ ـ ـ ـ ـ ــتّ المحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبةّعلـ ـ ـ ـ ـ ــىّأسـ ـ ـ ـ ـ ــاسّ
المادي ـ ــةّّ.وه ـ ــذهّالقواع ـ ــدّالفرعي ـ ــةّتنطب ـ ــقّّبش ـ ــكلّ
االس ـ ــتحقاقّيتف ـ ــقّتمام ـ ــاّم ـ ــعّالطريق ـ ــةّالت ـ ــيّ
خــاصّعلــىّالمعــامالتّالداخليــةّأوّعنــدماّيعتبــرّّ
تعـ ـ ّـرفّبهـ ــاّاألنشـ ــطةّوالتـ ــدفقاتّاالقتصـ ــاديةّ
أنّتغي ــرّالملكي ــةّيح ــدثّبموج ــبّإج ــارةّمالي ــةّأوّ
األخــرىّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ.ويســمحّ
إتفاقّشراءّبالتقسيطّّ.
هـ ــذاّاإلتفـ ــاقّتقيـ ــيمّربحيـ ــةّاألنشـ ــطةّالمنتجـ ــةّ
وتقي ــدّمس ــتورداتّوص ــادراتّالس ــلعّّعنــدماّتتغي ــرّ
بشـ ـ ــكلّصـ ـ ــحيحّ(أيّدونّالتـ ـ ــأثيرّالمشـ ـ ــوشّ
الملكي ـ ــةّ.وف ـ ــيّحال ـ ــةّع ـ ــدمّت ـ ــوفرّمصـ ــادرّتح ـ ــددّ
لحاالتّالسـبقّوالتخلـفّفـيّالتـدفقاتّالنقديـة)ّ
الت ــاريخّال ــذيّتتغي ــرّفي ــهّالملكي ــةّ،هن ــاكّافتـ ـراضّّ
وحسابّصافيّالقيمةّالماليةّلقطاعّماّبشكلّ
ق ــويّّب ــأنّّالس ــلعّّس ــتعبرّح ــدودّالبل ــدانّالمعني ــةّّ
صحيحّفيّأيةّلحظةّمنّالزمن؛
إمــاّقبــلّحــدوثّتغيــرّالملكيــةّبمــدةّوجي ـزةّأوّبعــدّ
ّيمكــنّتطبيــقّالمحاســبةّعلــىّ
ب-
ّ
حـ ــدوثهاّمباش ـ ـرةّّ.ويمكـ ــنّاسـ ــتعمالّّإحصـ ــاءاتّ
أسـ ــاسّاالس ـ ــتحقاقّعل ـ ــىّالت ـ ــدفقاتّغي ـ ــرّ
التجارةّ،المستندةّإلىّوثائقّالجمـاركّ،التـيّتعكـسّ
النقديةّ.
التحـ ــركّالمـ ــاديّّللسـ ــلعّعبـ ــرّالحـ ــدودّالقوميـ ــةّأوّ
الجمركيةّ،كتقريبّفيّكثيرّمنّاألحيانّّ.
ّّ 167-3كثيـ ـ ـ اّرّم ـ ــنّالمع ـ ــامالتّكالمش ـ ــترياتّاليومي ـ ــةّ
ّ
لألسرّالمعيشيةّمنّالمتاجرّ،هـيّمعـامالتّنقديـةّ
يس ــلمّفيه ــاّأص ــلّم ــاّمقاب ــلّدفع ــةّنقدي ــةّفوري ــةّأوّ  171-3أمـ ــاّالخـ ــدماتّفإنهـ ــاّتقيـ ــدّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
القومي ـ ــةّعن ـ ــدّتق ـ ــديمها.وبع ـ ــضّالخ ـ ــدماتّتعتب ـ ــرّ
شبهّفوريةّّ.وفيّهذاّالحاالتّ،الّتوجدّإختالفـاتّ
خاص ــةّّبمعن ــىّأنه ــاّتتس ــمّبتق ــديمهاّعل ــىّأس ــاسّ
ب ــينّالط ارئ ــقّالثالثـ ــةّالت ــيّجـ ــرتّمناقش ــتهاّهنـ ــاّ.
متواص ــلّ.وم ــنّاألمثل ــةّعليه ــاّّالت ــأجيرّالتش ــغيليّ
والمحاســبةّعلــىّأســاسّاالســتحقاقّمناســبةّبشــكلّ
وخ ــدماتّالت ــأمينّواإلس ــكانّ(ّبم ــاّفيه ــاّالمس ــاكنّ
خ ـ ـ ــاصّلتوقي ـ ـ ــتّمختل ـ ـ ــفّالمع ـ ـ ــامالتّالداخلي ـ ـ ــةّ
التـ ـ ــيّيسـ ـ ــكنهاّمالكوهـ ـ ــا)ّ.فهـ ـ ــذهّالخـ ـ ــدماتّتقيـ ـ ــدّ
المخرجــاتّالتــيّتضــافّإلــىّمخزونــاتّالمنــتج)ّ
( ُ
بوص ــفهاّتق ــدمّبص ــورةّمتواص ــلةّطيل ــةّالم ــدةّالت ــيّ
والمب ــادالتّالت ــيّيق ــومّفيه ــاّالطرف ــانّبالتس ــليمّف ــيّ
يستمرّفيهاّالعقدّأوّيكونّالمسكنّكتاحاّخاللهاّ.
أوق ـ ــاتّمختلف ـ ــةّ(مث ـ ــلّالمبيع ـ ــاتّمؤجل ـ ــةّال ـ ــدفع)ّ
والتحـ ـ ـ ـ ــويالتّاإللزاميـ ـ ـ ـ ــةّ(الض ـ ـ ـ ـ ـرائبّوالتـ ـ ـ ـ ــدفقاتّ ّ
المتصلةّبالضمانّاالجتماعي)ّّ.
وقت قيد المعامالت التوزيعية

وفيّالعادةّتكونّالمحاسبةّعلـىّأسـاسّ
168-3
االستحقاقّهيّالعرفّبالنسـبةّللوحـداتّالمؤسسـيةّ
ّووفقــاّّللقاعــدةّالعامــةّ،تقيــدّالمعــامالتّ
المعني ــةّ.وتتك ــونّفهن ــاكّمع ــامالتّعدي ــدةّتتك ــونّّ 171-3
التوزيعي ــةّف ــيّاللحظ ــةّالت ــيّتنش ــأّفيه ــاّالمطالب ــاتّ
مــنّمبادلــةّبــينّمشــروعينّ،كمبادلــةّســلعّّبأصــولّّ
ذواتّالصـ ـ ــلةّ ّ.ونتيجـ ـ ــةّلـ ـ ــذلكّ،فـ ـ ــإنّّتعويضـ ـ ــاتّ
ماليــةّمــثالّّ.وفــيّمثــلّهــذهّّالمبادلــةّ،تــدخلّقيــودّ
المســتخدمينّوالفوائــدّوريــعّاأل ارضــيّوالمســاهماتّ
محاس ـ ــبيةّف ـ ــيّدف ـ ــاترّك ـ ــلّمش ـ ــروعّ،مبين ـ ــةّنف ـ ــسّ
والمنـ ــافعّاالجتماعيـ ــةّ،علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،تقيـ ــدّ
التـ ـواريخّالحتي ــازّالس ــلعّوتس ــليمّاألص ــولّالمالي ــةّ،
جميعهــاّفــيّالفت ـرةّالتــيّتت ـراكمّفيهــاّالمبــالغّواجبــةّ
مــنّجهــةّ،واحتيــازّاألصــولّالماليــةّوتســليمّالســلعّ
الــدفعّّ.وبالمثــلّ،تقيــدّالضـرائبّفــيّاللحظــةّّالتــيّ
مـ ــنّجهـ ــةّأخـ ــرىّ.غيـ ــرّأنـ ــهّيحـ ــدثّفـ ــيّبعـ ــضّ
تحــدثّفيهــاّالمعــامالتّأوّالتــدفقاتّاألخــرىّالتــيّ
األحي ــانّأنّالطـ ـرفينّالمش ــتركينّف ــيّالمعامل ــةّالّ
تنش ــئّاإللتـ ـزامّّبال ــدفعّ.وه ــذاّيعن ــيّأنّالضـ ـرائبّ
ينظرانّإليهاّعلىّأنهاّقـدّحـدثتّفـيّنفـسّالوقـتّ.
علىّالمنتجاتّوالمستورداتّتقيدّفيّاألوقاتّالتـيّ
وباإلضافةّإلـىّذلـكّ،الّيحـتفظّبعـضّالمتعـاملينّ،
تنــتجّفيهــاّالمنتجــاتّالمعنيــةّ،أوّتســتوردّأوّتبــاعّ،
وبوجـ ـ ــهّخـ ـ ــاصّالوحـ ـ ــداتّالحكوميـ ـ ــةّ،بسـ ـ ــجالتّ
حس ــبّاألس ــاسّال ــذيّتف ــرضّالضـ ـرائبّبموجب ــهّ.
لمشـ ــترياتهمّعلـ ــىّأسـ ــاسّاالسـ ــتحقاقّ.وفـ ــيّهـ ــذهّ
ـدماّيكتسـبّ
ن
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ّ
وتقيد
الح ـ ـ ــاالتّ،تتطل ـ ـ ــبّقواع ـ ـ ــدّاإلتس ـ ـ ــاقّف ـ ـ ــيّنظ ـ ـ ــامّ
ُ
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ّ

ـهّّوانّك ـ ــانّيتع ـ ــينّقي ـ ــدّ
ال ـ ــدخلّال ـ ــذيّتتعل ـ ــقّب ـ ـ ّ
الضـرائبّالتــيّتقتطــعّعنــدّالمنبــعّوقــتّاقتطاعهــاّ.
وفيماّيتعلـقّبـبعضّبالمعـامالتّالتوزيعيـةّ،يتوقـفّ
توقي ــتّاإلس ــتحقاقّعل ــىّقـ ـرارّالوح ــدةّبش ــأنّوق ــتّ
توزي ـ ـ ــعّال ـ ـ ــدخلّأوّالقي ـ ـ ــامّبالتحوي ـ ـ ــلّ،.والّيمك ـ ـ ــنّ
لمستوىّاألرباحّالموزعـةّّأنّيعـزىّدونّلـبسّإلـىّ
فتـرةّربـحّمعينة،وتقيـدّاألربـاحّالموزعـةّفـيّاللحظــةّ
التيّّيبدأّفيهاّّتحديدّاألجزاءّالمرتبطة"قبـلّنوزيـعّّ
األربــاحّ"ّ.ومــنّاألمثل ــةّاألخــرىّالمســحوباتّم ــنّ
دخ ـ ـ ــلّأش ـ ـ ــباهّالش ـ ـ ــركاتّ،ومختل ـ ـ ــفّّالتح ـ ـ ــويالتّ
الطوعيةّ،التيّتقيدّوقتّحدوثهاّ.
وقةةةةت قيةةةةد المعةةةةامالت فةةةةي األصةةةةول والخصةةةةوم
المالية

أيّمعاملــةّولكــنّيجــبّأنّيــتمّإظهارهــاّفــيّنفــسّ
األداةّحتـ ــىّيـ ــتمّإطفـ ــاءّهـ ــذاّاإلسـ ــتحقاقّ.واذاّمـ ــاّ
نـ ــصّالعقـ ــدّعلـ ــىّأيّتغيـ ــرّفـ ــيّخصـ ــائصّاألداةّ
المالي ـ ـةّكونه ـ ـاّمـ ــنّالمتـ ــأخراتّّ،يجـ ــبّقيـ ــدّهـ ــذاّ
التغيرّبوصفهّإعادةّتصنيفّفيّالتغيـراتّاالخـرىّّ
فـ ــيّاألصـ ــولّوالخصـ ــومّالماليـ ــةّ.وتطبـ ــقّعمليـ ــةّ
إعـ ــادةّالتصـ ــنيفّعلـ ــىّكافـ ــةّاألمـ ــورّطالمـــاّكـــانّ
العقــدّاألصــليّنافــذّّإالّأنّيــتمّتعــديلّبعــضّمــنّ
بنودهّ(ّعلىّسبيلّالمثالّ،أسعارّالفائـدةّأوّفتـراتّ
السـ ــداد)ّ.ولكـ ــنّإذاّمـ ــاّتـ ــمّإعـ ــادةّالتفـ ــاوضّعلـ ــىّ
العقــدّأوّتغيــرتّطبيعــةّالمســتندّمــنّفئــةّمســتنديهّ
معين ــةّإل ــىّفئ ــةّأخ ــرىّ(ّعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّم ــنّ
ســنداتّإلــىّحــقّملكيــة)ّفإنــهّيلــزمّإعــادةّقيــدّهــذهّ
المعاملةّّبوصفهاّمعاملةّجديدةّّ.
ّ
وقت قيد المخرجات واالستهالك الوسيط

وتقيــدّمعــامالتّاألصــولّالماليــةّ(ّبمــاّ
172-3
فيه ـ ــاّالم ـ ــدفوعاتّالنقدي ـ ــة)ّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
إنّمب ــدأّالقي ــدّعل ــىّأس ــاسّاالس ــتحقاقّ
القوميـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّأسـ ـ ــاسّتغيـ ـ ــرّالملكيـ ـ ــةّ.وبع ـ ـ ــضّ 176-3
المخرجــاتّّتقيــدّعلــىّمــدىّالمــدةّالتــيّ
ـيّأنّ
ـ
ن
يع
المطالب ــاتّواإللت ازم ــاتّالمالي ــةّالمعرف ــةّف ــيّنظ ــامّ
ُ
يحـ ــدثّفيهـ ــاّاإلنتـ ــاج.وهكـ ــذاّفـ ــأنّاإلضـــافاتّإلـــىّ
السـ ــلفّ
المحاسـ ــباتّالقومية،وخاصـ ــةّاالئتمان ـ ـاتّو ُ
االعمــالّقيــدّاإلنجــازّتقيــدّباســتمرارّمــعّاســتمرارّ
التجاريــةّّ،هــيّنتيجــةّضــمنيةّلمعاملــةّغيــرّماليــةّ
ســيرّالعمــلّ.وعنــدماّتنتهــيّعمليــةّاإلنتــاجّّ،فــإنّ
والّتعتبـ ـ ــرّمثبتـ ـ ــةّبـ ـ ــأيّشـ ـ ــكلّآخـ ـ ــرّ.وفـ ـ ــيّهـ ـ ــذهّ
جمي ــعّاألعم ــالّقي ــدّاإلنج ــازّالمتراكمــةّحت ــىّتل ــكّ
الحــاالتّ،يعتب ــرّأنّالمطلــبّالم ــاليّّينشــأّحينم ــاّ
اللحظــةّتحــولّفعــالّإلــىّمخــزونّمــنّمنــتجّكامــلّ
يتحق ــقّّمقابل ــهّغي ــرّالم ــاليّ.وينطب ــقّه ــذاّأيض ــاّّ
الصنعّجاهزّللتسليمّأوّالبيعّّ.
عل ـ ـ ــىّالمع ـ ـ ــامالتّالمالي ـ ـ ــةّالت ـ ـ ــيّيقي ـ ـ ــدهاّنظ ـ ـ ــامّ
ّ
الحساباتّالقوميةّبينّشبهّشركةّومالكهاّّ.
وبالمثلّ،يقيدّاالستهالكّالوسـيطّلسـلعةّ
177-3
ماّأوّخدمةّمـاّفـيّالوقـتّالـذيّتـدخلّفيـهّالسـلعةّ
ّ 173-3ويمكنّلكالّالطرفينّالمشتركينّفـيّمعاملـةّماليـةّ
أوّالخدمةّعمليةّاإلنتاج،بوصـفهّمميـ اّزّعـنّالوقـتّ
أنّيقيدانهاّفيّدفاترهماّّفيّأوقاتّمتفاوتةّألنهمـاّ
الذيّاحتازهاّالمنتجّفيهّّ.
يحصـ ــالنّعل ـ ــىّالوث ـ ــائقّالثبوتيـ ــةّّللمعامل ـ ــةّف ـ ــيّ
ّ
أوقـ ــاتّمختلفـ ــةّ.وهـ ــذاّالتفـ ــاوتّنـ ــاتجّعـ ــنّعمليـ ــةّ
وقت قيد التغيرات في المخزونةات واسةتهالك رأس
المقاص ــةّّ،والوق ــتّال ــذيّتبق ــىّفي ــهّالش ــيكاتّف ــيّ
المال الثابت
البريــدّّ،ومــاّإلــىّذلــكّ.والمبــالغّالداخلــةّفــيّمثــلّ
هذهّالشيكاتّقيدّالتحصيلّ،تكونّكبيرةّبوجهّعـامّ
قـ ــدّتكـ ــونّالمخزونـ ــاتّّم ـ ـوادّأوّل ـ ـوازمّ
ف ـ ــيّحالـ ـ ــةّالودائـ ـ ــعّالقابلـ ـ ــةّللتحويـ ـ ــلّوالحسـ ـ ــاباتّ 178-3
يحـ ـ ــتفظّبهـ ـ ــاّالمنتج ـ ـ ـونّّبوصـ ـ ــفهاّمـ ـ ــدخالتّ،أوّ
األخــرىّبرســمّالقــبضّوبرســمّالــدفعّ.وم ـرةّأخــرىّ،
مخرجاتّلمّتُبعّبعدّ،أوّمنتجاتّيحتفظّبهـاّتجـارّ
تقتضـ ــيّدواعـ ــيّاالتسـ ــاقّأنّيقيـ ــدّكـ ــالّالطـ ــرفينّ
الجملـ ــةّأوّالتجزئـ ــةّ.وفـ ــيّجميـ ــعّالحـــاالتّّ،تقيـ ــدّ
المعـ ــامالتّفـ ــيّنفـ ــسّالتـ ــاريخّ،وفـ ــيّحالـ ــةّعـ ــدمّ
اإلضافاتّإلىّالمخزوناتّحينّّتشـترىّالمنتجـاتّ
إمك ـ ــانّتحدي ـ ــدّت ـ ــاريخّّدقي ـ ــقّيح ـ ــدثّفي ـ ــهّتغي ـ ــرّ
أوّتُنـ ــتجّأوّيج ـ ــريّاحتيازه ـ ــاّبشـ ــكلّأخـ ــرّ ّ.وتقيـ ــدّ
الملكيــةّ،يكــونّالتــاريخّال ـذيّّتنجــزّفيــهّالمعاملــةّ
عملي ـ ــاتّاإلقتط ـ ــاعّم ـ ــنّالمخزون ـ ــاتّح ـ ــينّتب ـ ــاعّ
تمام ــاّ(ّوبالت ــاليّالت ــاريخّال ــذيّيس ــتلمّفي ــهّال ــدائنّ
المنتج ــاتّأوّتس ــتهلكّّبوص ــفهاّاس ــتهالكاّّوس ــيطاّّ
دفعته)ّهوّالتاريخّالمعتمد.
أوّيتخلىّعنهاّبشكلّآخرّّ.
 174-3وبالنسـبةّلـألوراقّالماليــةّ،قـدّيكــونّتـاريخّالمعاملــةّ
ّ
(وق ــتّتغي ــرّّملكي ــةّاألوراقّالمالي ــة)ّس ــابقّعل ــىّ
ت ـ ــاريخّالتس ـ ــويةّ(ّوق ـ ــتّتس ـ ــليمّاألوراقّالمالي ـ ــة)ّ 179-3 ّّ.وتوقي ـ ــتّاس ـ ــتهالكّرأسّالم ـ ــالّالثاب ـ ــتّمـ ـ ـرتبطّ
علــىّنحــوّّوثيــقّبمســألةّتقييمــهّ.واســتهالكّرأسّ
ينبغـ ــيّلكـ ــالّالطـ ــرفينّقيـ ــدّالمعاملـ ــةّوقـ ــتّتغيـ ــرّ
الم ــالّالثاب ــتّه ــوّفئ ــةّم ــنّفئ ــاتّالتك ــاليفّّالت ــيّ
الملكيــةّ،ولــيسّوقــتّتســليمّاألصــولّالماليــةّ.وأيّ
تحص ــلّعل ــىّم ــدىّكام ــلّالم ــدةّالت ــيّيك ــونّفيه ــاّ
تغيــرّملحــوظّبــينّتــاريخّالمعاملــةّوتــاريخّالتســويةّ
األصــلّالثابــتّّمتاحــاّّألغ ـراضّاإلنتــاجّ.ويت ّوقــفّ
يضــعّزيــادةّعلــىّالحســاباتّبرســمّالــدفعّأوّبرســمّ
التوزيـ ـ ـ ــعّالمحـ ـ ـ ــددّلإلسـ ـ ـ ــتهالكّّعلـ ـ ـ ــىّّالفت ـ ـ ـ ـراتّ
القبضّّ.
المحاسبيةّعلىّنسبةّاإلهتالك.
 175-3تقيـ ـ ـ ــدّ عمليـ ـ ـ ــاتّسـ ـ ـ ــدادّالـ ـ ـ ــديونّ،علـ ـ ـ ــىّأس ـ ـ ـ ــاسّ
االســتحقاقّ،عنمــاّتُطفــأّ(أيّإذاّمــاّتــمّســدادهاّ،أوّ ّ
وقت قيد المعامالت المركبة والبنود الموازنة
إعــادةّجــدولتهاّأوّإســقاطهاّمــنّقبــلّالــدائن)ّ،وفــيّ
حال ــةّح ــدوثّت ــأخرّف ــيّالس ــدادّ،الّّي ــتمّاحتس ــابّ ّ
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األخرّ،تقديمّخدمةّأوّيـدّعاملـةّّأوّ أرسـمال)ّكمـاّ
أنّبوس ــعّوح ــدةّم ــاّأنّتحق ــقّمكاس ــبّأوّخس ــائرّ
إقتنــاءّّفقــطّفــيّاألصــولّأوّالخصــومّالتــيّتكــونّ
له ــاّعليه ــاّملكي ــةّاقتص ــاديةّ.والجم ــعّبـ ـينّه ــاتينّ
القاعــدتينّّيعنــيّأنــهّخــاللّالمــدةّبــينّتوقيــعّالعقــدّ
والتاريخّالذيّيقـومّفيـهّالطـرفّاألولّبالتسـليمّّ،الّ
يمك ـ ــنّأنّيتحم ـ ــلّّالط ـ ــرفّالث ـ ــانيّأي ـ ــةّمخ ـ ــاطرّ
س ــعريةّف ــيّه ــذاّالعق ــدّ:ف ــالطرفّالث ــانيّالّيمل ــكّ
األصـ ـ ــولّالتـ ـ ــيّستُسـ ـ ــلمّوالّيملـ ـ ــكّمطالبـ ـ ــةّعلــ ــىّ
الطرفّاألولّتقيدّفيّالحساباتّالمالية.

 181-3تتبـ ــعّالمعـ ــامالتّالتـ ــيّتقـ ــاسّبوصـ ــفهاّرصـ ــيداّّ
لمعـ ـ ــاملتينّأوّأكثـ ـ ــرّتوقيـ ـ ــتّالتـ ـ ــدفقاتّاألساسـ ـ ــيةّ
المكون ــتّله ــاّ.فعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،تقي ــدّخ ــدماتّ
غيرّمباشرةّّعلـىّ
ّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّ
أنهاّفائدةّمستحقةّعلىّالقروضّوالودائعّّ.
 181-3وتنطبقّالقاعـدةّنفسـهاّالمتعلقـةّبوقـتّالقيـدّعلـىّ
البنــودّالموازنــةّ.غيــرّأنــهّبســببّتنــوعّالمعــامالتّ
والت ـ ــدفقاتّاألخ ـ ــرىّالمش ـ ــمولةّ،الت ـ ــيّلك ـ ــلّمنه ـ ــاّ
ســماتهاّالخاصــةّ،تلــزمّبعــضّالعنايــةّلــدىّتفســيرّ
البن ــودّالموازن ــةّ.فم ــثالّينبغ ــيّللم ــرءّ،ل ــدىّتحلي ــلّ
البنــدّالمـوازنّ"االدخــار"ّللشــركاتّغيــرّالماليــةّ،أنّ ّ
يعيّّأنّالوقتّالذيّينشأّفيـهّفـائضّالتشـغيلّّالّ  185-3وفقـ ـ ــاّللقواعـ ـ ــدّالمعتمـ ـ ــدةّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّ
القومي ــةّ،ينبغ ــيّأنّتقي ــدّأي ــةّتغيـ ـراتّف ــيّالهيك ــلّ
يتط ــابقّبالضـ ــرورةّم ــعّتوقيـ ــتّالعوام ــلّاألخـ ــرىّ،
والتصنيفّفيّنفـسّاللحظـةّالتـيّتنتقـلّفيهـاّوحـدةّ
مث ــلّالوق ــتّال ــذيّتص ــبحّفي ــهّّّاألرب ــاحّالموزع ــةّّ
أوّّأصلّماّإلـىّفئـةّمختلفـةّعـنّتلـكّالتـيّكانـتّ
واجبةّالدفعّّ.
ص ـ ــنفتّإليه ـ ــاّف ـ ــيّالس ـ ــابقّ.ف ـ ــأيّنظـ ــامّمتكامـ ــلّ
ّ
للمخزونــاتّوالتــدفقاتّ،كنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،
يتطلـبّقيـدّّجميــعّعمليـاتّإعــادةّالتصـنيفّأيضــاّّّ
يقي ـ ــدّف ـ ــيّنف ـ ــسّاللحظ ـ ــةّكاف ـ ــةّم ـ ــدخالتّإع ـ ــادةّ
وقت قيد التدفقات األخرى
التصنيفّ.
ّ 182-3إنّالتغي ـ ـراتّاألخـ ــرىّالتـ ــيّتحـ ــدثّّهـ ــيّف ـ ــيّ  186-3وبغي ــةّالحص ــولّعل ــىّسالس ــلّإحص ــائيةّأكث ــرّ
قابليــةّللمقارن ــةّعل ــىّم ــرّالــزمنّّ،ق ــدّيميــلّالمــرءّّ
العادةّأحـداثّمنفصـلةّّتحصـلّفـيّلحظـاتّدقيقـةّ
إلـ ــىّتجميـ ــعّعمليـ ــاتّإعـ ــادةّالتصـ ــنيفّلعـــددّمـ ــنّ
أوّضمنّفتراتّزمنيةّقصيرةّإلىّحدّما.
السنواتّوادخالهاّّكمجموعـةّواحـدةّفـيّنهايـةّهـذهّ
المــدةّ.ومهمــاّيكــنّهــذاّاإلج ـراءّمفهومــاّّ،فإنــهّالّ
وقت قيد مكاسب وخسائر اإلقتناء
يتفــقّمــعّتوصــياتّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّالتــيّ
ترمــيّإلــىّالحصــولّعلــىّتقــديراتّصــحيحةّعلــىّ
 183-3وكثيـ ـ اّرّم ــاّيك ــونّللتغيـ ـراتّّف ــيّاألس ــعارّط ــابعّ
مسـ ـ ـ ــتوياتّ.واإلحتفـ ـ ـ ــاظّبقيـ ـ ـ ــودّعمليـ ـ ـ ــاتّإعـ ـ ـ ــادةّ
أكث ــرّاس ــتم ار ارّّ،الّس ــيماّبالنس ــبةّلألص ــولّالت ــيّ
التصنيفّيجعلّمنّالممكنّمبدئياّأنّيعادّتركيـبّ
توجــدّلهــاّّأس ـواقّنشــطةّ.وفــيّالممارســةّالعمليــةّ
السالس ــلّالزمنيـ ــةّالمسـ ــتندةّّإل ــىّالحالـــةّفـــيّأيـــةّ
تحس ــبّمكاس ــبّأوخس ــائرّاإلفتن ــاءّّاالس ــميةّب ــينّ
مدةمحاسبيةّّ.
لحظتينّمنّالزمنّّ:
ّ
اللحظةّالتيّ:
ّأ.
تعديالت التوقيت في المعامالت الدولية
ّ ّتبدأّالمدةّالمحاسبية؛ّأوّّ ّيحصـ ـ ـ ــلّفيهـ ـ ـ ــاّعلـ ـ ـ ــىّالملكيـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــنّّّّوحداتّأخرىّ(ّمـنّخـاللّشـراءّأوّمعاملـةّ  187-3يمك ــنّأنّتح ــدثّاختالف ــاتّف ــيّوق ــتّالقي ــدّم ــنّ
قب ــلّالش ــركاءّوذل ــكّنتيج ــةّّلع ــدةّعوامــلّ،وأح ــدىّ
عينية)؛ّأوّ
هـ ــذهّالمشـ ــاكلّالجوهريـ ــةّهـ ــوّأنّقيـ ــدّالمعـ ــامالتّ
ّ ّينتجّفيهاّأصلّّالدولي ــةّيك ــونّوفق ــاّلالختالف ــاتّالتوقيتيــةّلكــلّبل ــدّ
بّ.اللحظةّالتيّ:
علــىّحــدهّ،وقــدّيــأتيّاالخــتالفّفــيّتوقيــتّالقيــدّ
ّ ّتنتهيّّفيهاّالمدةّالمحاسبية؛ّأوّعــنّالتــأخرّفــيّتســلمّالبريــدّأوّعمليــاتّالتســوياتّ
ّ ّيتخل ــىّفيه ــاّع ــنّملكي ــةّأص ــلّ(ّم ــنّالماليـ ــةّ،وفـ ــيّمعظـ ــمّاألحيـ ــانّ،تسـ ــتخدمّسـ ــجالتّ
خاللّبيعّأوّمعاملةّعينية)؛ّأوّ
البيان ـ ــاتّالخاص ـ ــةّبالمس ـ ــتوىّاإلجم ـ ــاليّبخ ـ ــالفّ
ّ ّيسـ ـ ــتهلكّفيهـ ـ ــاّاألص ـ ـ ــلّفـ ـ ــيّعملي ـ ـ ــةّالســجالتّالمنفــردةّفــيّتجميــعّالحســاباتّالعالميــةّ.
اإلنتاج
حيثّقدّتقاربّمصادرّالبيانـاتّالمتعـددةّاألسـاسّ
ّ
المطلــوبّفقــطّ،ومــنّالضــروريّإحــداثّتعــديالتّ
ّ 184-3وقـ ــدّيتسـ ــاءلّالمـ ــرءّعـ ــنّسـ ــببّعـ ــدمّحس ـ ــابّ
التوقي ــتّّعن ــدماّيك ــونّهن ــاكّانحـ ـرافّكبي ــرّع ــنّ
مكاسبّأوخسائرّاإلقتناءّّعلىّمدىّمـدةّتبـدأّفـيّ
األساسّالمطلوبّ.
اللحظ ـ ــةّالت ـ ــيّتتف ـ ــقّفيه ـ ــاّوح ـ ــدتانّعل ـ ــىّتب ـ ــادلّ
األصولّبدالّعنّالمدةّالتيّتبدأّفـيّاللحظـةّالتـيّّ ّ
تحــوزّفيهــاّاألصــولّ.ألــيسّتوقيــعّالعقــدّهــوّالــذيّ  188-3وعن ـ ـ ــدّاالختي ـ ـ ــارّب ـ ـ ــينّالمص ـ ـ ــادرّاإلحص ـ ـ ــائيةّ
المتاحـ ــةّ،فـ ــإنّالمصـ ــنفّقـ ــدّيرغـ ــبّفـ ــيّاختيـ ــارّ
يحــددّاألســعارّ،ممــاّيعنــيّأنّمخــاطرّأيــةّتغيـّـراتّ
البيان ـ ــاتّالت ـ ــيّتتمت ـ ــعّبميـ ـ ـزاتّع ـ ــنّغيره ـ ــاّمث ـ ــلّ
الحق ــةّف ــيّاألس ــعارّتنق ــلّأيض ــا؟ّّغي ــرّأنّنظ ــامّ
البيان ــاتّالت ــيّت ــمّتس ــجيلهاّبعـ ـدّتص ــحيحّتوقيته ــاّ،
الحس ــاباتّالقومي ــةّيعتب ــرّااللت ازم ــاتّالناتج ــةّع ــنّ
عل ـ ــىّس ـ ــبيلّالمث ـ ــالّ،يفض ـ ــلّاس ـ ــتخدامّس ـ ــجالتّ
عقـ ـ ــدّالت ازمـ ـ ــاتّمشـ ـ ــروطةّإلـ ـ ــىّأنّيـ ـ ــؤديّّأحـ ـ ــدّ
الس ـ ـ ــحوباتّالواقعي ـ ـ ــةّعل ـ ـ ــىّالق ـ ـ ــروضّكمصـ ـ ــادرّ
الطرفينّإلتزامهّ(ّينقلّملكيةّأصلّماّإلىّالطـرفّ
137

نظام الحسابات القومية

الترصيد

تســتخدمّت ـواريخّمصــدقةّأوّت ـواريخّب ـرامجّالّيمكــنّ
إدراكه ــاّف ــيّالواق ــعّ.إذّأنّهن ــاكّبع ــضّالمص ــادرّ ّ
الت ــيّت ــمّاختياره ــاّم ــنّقب ــلّالمص ــنفينّعل ــىّأنه ــاّ  193-3بالنســبةّلف ـرادىّّالوحــداتّأوالقطاعــاتّقــدّيكــونّ
نفسّالنوعّمنّالمعـامالتّّيمثـلّاسـتخداماّّومـورداّّ
األكثــرّمالئمــةّ،هــذهّالمصــادرّلــمّتكــنّموضــوعةّ
علـ ــىّحـ ــدّس ـ ـواءّ(ّمـ ــثالّّ،تـ ــدفعّوتقـ ــبضّالفائـ ــدة)ّ
فـيّاألصــلّأوّخصيصــاّللحصـولّعلــىّمعلومــاتّ
ونفـ ــسّالنـ ــوعّمـ ــنّاألدواتّالماليـ ــةّبوصـ ــفهّأصـ ــالّّ
ألغراضّميزانّالمدفوعاتّّ.
وبوصفهّإلتزاماّّ.
ّ
ّ
بنود الميزانية العمومية
وت ــدعىّعملي ــاتّالم ــزجّالت ــيّتظه ــرّفيه ــاّّجمي ــعّالبن ــودّ
االولي ـ ــةّبقيمته ـ ــاّالكامل ـ ــةّبعملي ـ ــاتّقي ـ ــدّإجم ـ ــاليّ.
 189-3يمكــنّإعــدادّالميزانيــاتّالعموميــةّفــيّأيــةّلحظــةّ
وتدعىّعملياتّالمزجّّالتيّتسوىّفيهـاّقـيمّبعـضّ
م ـ ــنّال ـ ــزمنّّ.ونظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّيع ـ ــرفّ
البن ـ ــودّاألولي ـ ــةّّببن ـ ــودّم ـ ــنّالجان ـ ــبّاألخ ـ ــرّم ـ ــنّ
الميزانيـ ــاتّّلجميـ ــعّالقطاعـ ــاتّفـ ــيّاللحظـ ــةّالتـ ــيّ
الحسـ ـ ــابّأوّالتـ ـ ــيّتكـ ـ ــونّذواتّإشـ ـ ــارةّمعاكسـ ـ ــةّ
تنته ــيّفيه ــاّالم ــدةّالمحاس ــبيةّوتب ــدأّم ــدةّمحاس ــبيةّ
بعملياتّقيدّصافّ.
جديـ ـ ــدةّ.والميزانيـ ـ ــةّالختاميـ ـ ــةّلمـ ـ ــدةّمـ ـ ــاّّمماثلـ ـ ــةّ
للميزانيةّاإلفتتاحيـةّللمـدةّالالحقـةّّ،بحيـثّالّتبقـىّ ّ
هن ـ ــاكّتغيـ ـ ـراتّف ـ ــيّاألس ـ ــعارّأوّعملي ـ ــاتّإع ـ ــادةّ  194-3ويوصىّنظامّالحساباتّالقوميـةّبالقيـدّاإلجمـاليّ
بص ـ ــرفّالنظـ ـ ــرّعـ ـ ــنّدرجـ ـ ــةّالترصــ ــيدّالمالزمــ ــةّّ
تص ــنيفّأوّت ــدفقاتّاقتص ــاديةّأخ ــرىّغي ــرّمبين ــةّ
للتص ـ ــنيفاتّذاته ـ ــاّ.والترص ـ ــيدّ،ف ـ ــيّالواق ـ ــعّ،ه ـ ــوّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّالنحوّالواجبّّ.
بالفعــلّســمةّكثيــرّمــنّتوصــياتّنظــامّالحســاباتّ
القوميـةّّ.وهــوّيفيـدّفــيّالغالـبّّفــيّإبـرازّخاصــيةّ
التجميع والترصيد والتوحيد
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هامةّاقتصادياّالّتظهرّمنّالبياناتّاإلجماليةّ.
ّ
التجميع
 195-3والترص ـ ـ ــيدّإجـ ـ ـ ـراءّض ـ ـ ــمنيّف ـ ـ ــيّمختل ـ ـ ــفّفئ ـ ـ ــاتّ
المعــامالتّ،وأبــرزّمثــالّعليهــاّهــوّ"التغي ـراتّفــيّ
 191-3ينبغيّترتيبّالعددّالهائـلّمـن ّفـرادىّالمعـامالتّ
المخزون ـ ــاتّ"ّالت ـ ــيّتب ـ ــرزّالجان ـ ــبّاله ـ ــامّتحليلي ـ ــاّ
والتـ ـ ــدفقاتّاألخـ ـ ــرىّواألصـ ـ ــولّالمشـ ـ ــمولةّبنظـ ـ ــامّ
للتغيــرّالعــامّّفــيّتكــوينّرأسّالمــالّبــدالّّمــنّتتبــعّ
الحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّف ـ ــيّع ـ ــددّس ـ ــهلّاإلدارةّم ـ ــنّ
اإلضـ ــافاتّوّالمسـ ــحوباتّاليوميـ ــة.وبالمثـ ــلّ،يقيـ ــدّ
المجموعــاتّالمفيــدةّمــنّالناحيــةّالتحليليــةّ ّ.وتكــونّ
الحسـ ــابّالمـ ــاليّوحسـ ــابّالتغي ـ ـراتّاألخـ ــرىّفـ ــيّ
ه ـ ــذهّالمجموع ـ ــاتّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّّ
األص ــولّ،إالّف ــيّاس ــتثناءاتّقليل ــةّ،الزي ــاداتّف ــيّ
بضمّتصنيفينّأوّأكثـرّ.وّكحـدّأدنـىّ،أنّتصـنيفاّ
األص ـ ــولّوف ـ ــيّالخص ـ ــومّعل ـ ــىّأس ـ ــاسّصــ ــافّ،
مــنّتصــنيفاتّالقطاعــاتّالمؤسســيةّأوّالصــناعاتّّ
ينّاآلثارالنهائي ــةّله ــذهّاألنـ ـواعّم ــنّالت ــدفقاتّ
ّ
مظهـ ـر
يضــمّإلــىّتصــنيفّالمعــامالتّأوّالقيــودّالتراكميــةّ
فــيّنهايــةّالمــدةّالمحاســبيةّ.وتنطــويّجميــعّّالبنــودّ
األخــرىّأوّاألصــولّ.وباإلضــافةّإلــىّذلــكّ،يجــبّ
الموازنـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّترصـ ـ ــيدّأيضـ ـ ــاّ.وحتــ ــىّالّتخــ ــتلطّ
تمييــزّالم ـواردّعــنّاالســتخداماتّوتمييــزّاألصــولّ
األمــورّ،يســتعملّّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّكلمتــيّ
عـنّالخصـومّ.وبغيـةّإفســاحّالمجـالّّلتحليـلّأكثــرّ
"إجمـ ـ ـ ــالي"ّوّ"صـ ـ ـ ــافي"ّبمعنـ ـ ـ ــىّحصـ ـ ـ ــريّجـ ـ ـ ــداّّ.
تفصــيالّ،يمكــنّإخضــاعّالفئــاتّالمقامــةّعلــىّهــذاّ
فبص ـ ــرفّالنظ ـ ــرّع ـ ــنّع ـ ــددّقلي ـ ــلّم ـ ــنّالعن ـ ــاوينّّ
النحــوّإلــىّمزيــدّمــنّالتقســيمّّ:واألمثلــةّعلــىّذلــكّ
("ص ـ ـ ــافيّاألقس ـ ـ ــاطّ"ّوص ـ ـ ــافيّالقيم ـ ـ ــةّوص ـ ـ ــافيّ
ه ـ ــيّتحدي ـ ــدّّن ـ ــوعّالمن ـ ــتجّأوّاألص ـ ــلّوالوظيفـ ـ ــةّ
اإلقـ ـراض/ص ــافيّاإلقتـ ـراض")ّتس ــتعملّتص ــنيفاتّ
والشركاءّفيّالمعاملةّّ.
نظـامّالحسـاباتّالقوميـةّكلمــةّ"صـافي"ّّعلـىّوجــهّ
ّ
الحصــرّللداللــةّعلــىّقيمــةّالمتغي ـراتّبعــدّاقتطــاعّّ
 191-3ونظ ـ ـ ـ اّرّألنّالتصـ ـ ــنيفاتّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّّ.
القوميــةّتحتــويّعلــىّعــددّمــنّالمســتوياتّالمبينــةّ
ّ
بشـ ــكلّص ـ ـريحّفـ ــيّالرمـ ــوزّّ،فإنـ ــهّيمكـ ــنّتمببـ ــزّ
 196-3ف ــيّحال ــةّت ــدفقّاألص ــولّوالخص ــومّالمالي ــةّ،ي ــتمّ
مستوياتّتجميعّمقابلة.
استخدامّمصـطلحيّ"التغيـرّالصـافيّفـيّاألصـول"ّ
ّ
و"ّالتغيـ ــرّالصـ ــافيّفـ ــيّالخصـ ــوم"ّلتبـ ــينّطبيعـ ــةّ
ّّ 192-3ورغ ـ ــمّأنّقيم ـ ــةّك ـ ــلّمجم ـ ــوعّتس ـ ــاويّ،نظري ـ ــاّّ،
التــدفقّالمــاليّ.حيــثّيبــينّالتغييــرّالمــاليّالتغيــرّ
مجم ــوعّق ــيمّجمي ــعّالبن ــودّاألولي ــةّف ــيّالفئ ــةّذاتّ
الحـ ــادثّبفعـ ــلّالمـ ــدخالتّالدائنـ ــةّوالمدينـ ــةّعلـ ــىّ
الصــلةّ،فإنــهّكثيـ اّرّمــاّتســتخدمّعمليــاّّط ارئــقّتقــديرّ
الفتـ ـرةّالمحاس ــبيةّ.حي ــثّي ــتمّقي ــدّالت ــدفقاتّالمالي ــةّ
أخـرىّ.أوالّّ:قــدّتكـونّالمعلومــاتّّعـنّالمعــامالتّ
عل ــىّأس ــاسّالص ــافيّوبش ــكلّمنفص ــلّلك ــلّمـ ــنّ
االوليــةّوالتــدفقاتّاألخــرىّّواألصــولّغيــرّكاملــةّّ
األص ــلّوالخص ــمّالم ــاليّ.إنّاس ــتخدامّمص ــطلحيّ
أوّحت ــىّغي ــرّموج ــودةّ.ثاني ــاّ:البيان ــاتّالم ــأخوذةّ
"التغيــرّالصــافيّفــيّاألصــول"ّو"ّالتغيــرّالصــافيّ
م ــنّمص ــادرّأولي ــةّمختلف ــةّّالّتك ــونّف ــيّالع ــادةّ
فيّالخصومات"ُّيدخلّالحسـابّالمـاليّتماشـياّمـعّّ
متسقةّبسببّالتنوعّفـيّالتعـاريفّوالشـمولّ،وهكـذاّ
العـ ــرفّالمسـ ــتخدمّفـ ــيّالحسـ ــاباتّالتراكميـــةّ.كمـــاّ
م ـ ــنّّالض ـ ــروريّأجـ ـ ـراءّتع ـ ــديالتّعل ـ ــىّمس ـ ــتوىّ
ُ
يســتخدمّهــذينّالمصــطلحينّالعــامينّفــيّكــلّمــنّ
المجاميعّللتوفيقّفيماّبينهاّّ.
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األخــرىّّ.وهــوّينطــويّعلــىّحــذفّالمعــامالتّأوّ
الحسـاباتّالماليــةّوالتغيـراتّفـيّحســاباتّاألصــولّ
العالقــاتّبــينّالمــدينينّوالــدائنينّالتــيّتحــدثّبــينّ
والخص ـ ــومّالمالي ـ ــةّ،كم ـ ــاَّيس ـ ــهلّاس ـ ــتخدامّه ـ ــذينّ
متعـ ــاملينّينتميـ ــانّإلـ ــىّنفـ ــسّالقطـ ــاعّأوّالقطـ ــاعّ
المص ــطلحينّف ــيّتبس ــيطّتفس ــيرّالبيان ــاتّ.ويب ــينّ
الفرع ـ ــيّالمؤسس ـ ــيّ ّ.وينبغ ـ ــيّأالّيعتب ـ ــرّّالتوحي ـ ــدّ
التغيــرّاإليجــابيّفــيّحســاباتّاألصــولّوالخصــومّ
مجردّفقدانّللمعلومـات؛ّّفهـوّيسـتتبعّتحديـداّأوليـاّ
الماليــةّعلــىّزيــادةّالمخزونــاتّبينمــاّيشــيرّالتغيــرّ
مــنّقبــلّالش ـريكّفــيّالمعاملــةّ.وقــدّيكــونّالتوحيــدّ
السـ ــلبيّإلـ ــىّنقـ ــصّالمخزونـ ــاتّ.ويعتمـ ــدّتفسـ ــيرّ
مالئمـ ـ ــاّّللغاليـ ـ ــةّّللمؤسسـ ـ ــاتّالماليـ ـ ــةّوللحكومـ ـ ــةّ
الزيــادةّأوّالنقصــانّتحــتّأيّبنــدّمــنّبنــودّالــدائنّ
العامــةّ.وهنــاكّتفصــيالّلهــذهّالعمليــةّفــيّالفصــولّ
أوّالمــدينّإلــىّالزيــادةّأوّالنقصــانّفــيّالحســاباتّ
ّ22و ّ.27وفيمـ ـ ـ ــاّيتعلـ ـ ـ ــقّّب ـ ـ ـ ـأنواعّمعينـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــنّ
إذّتعتمدّعليّماّإذاّكانتّالزيـادةّأوّالنقصـانّفـيّ
التحليــلّ،تكــونّالمعلومــاتّعــنّمعــامالتّالخاصــةّ
األصولّأمّفـيّالخصـومّ(ّفـإذاّكـانّالـدينّلصـالحّ
هـ ــذهّالقطاعـ ــاتّ(الفرعيـ ــة)ّمـ ــعّقطاعـ ــاتّّأخـ ــرىّ
األص ــولّكان ــتّزي ــادةّبينم ــاّإذاّك ــانّال ــدينّعل ــىّ
وعنّالوضـعّالمـاليّالخـارجيّالمقابـلّأكثـرّّداللـةّ
الخصــومّفــإنّهــذاّتعتبــرّنقصــاّ)ّومــعّأنــهّلــمّيــتمّ
مــنّاألرقــامّاإلجمالي ـةّالعامــةّ.غيــرّأنّالقيــودّفــيّ
التأكيدّعلىّموضـوعّالـدائنّوالمـدينّفـيّمعـامالتّ
نظامّالحساباتّالقوميةّالّتوحدّكقاعدةّعامة.
الحسـاباتّالماليــةّفإنـهّمــنّالضـروريّمعرفــةّهويــةّ
ّ
المحاس ــبةّوالمحافظ ــةّعليه ــاّ،عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،
يتماش ــيّمص ــطلحّاإلقـ ـراضّم ــعّاالقتـ ـراضّحي ــثّ  198-3وتأخذّقاعدةّعدمّالتوحيـدّشـكالّخاصـاّفيمـاّيتعلـقّ
المخرج ـ ـ ــات"ّو"االس ـ ـ ــتهالكّ
ي ـ ـرتبطّمـ ــعّاألخيـ ــرّإذاّمـ ــاّكـ ــانّهنـ ــاكّزيـ ــادةّفـ ــيّ
بفئت ـ ـ ــيّالمع ـ ـ ــامالتّّ" ُ
الوس ــيط"ّّ.فه ــذهّالمع ــامالتّينبغ ــيّأنّتقي ــدّدائم ــاّّ
األصولّأوّنقصانّفيّالخصومّّ.
علـ ــىّمسـ ــتوىّالمنشـ ــآت.وهـ ــذاّيعنـ ــيّّعلـ ــىّوجـ ــهّ
ّ
الخصـ ـ ــوصّّأنـ ـ ــهّالّينبغـ ـ ــيّبالنسـ ـ ــبةّللقطاعـ ـ ــاتّ
التوحيد
المؤسس ــيةّوالص ــناعاتّتوحيدحس ــاباتّالمخرج ــاتّّ
التيّتوردّبينّمنشئاتّنفسّالوحدةّالمؤسسيةّّ.
ّ 197-3التوحيـ ــدّهـ ــوّنـ ــوعّخـ ــاصّمـ ــنّّشـ ــطبّالتـ ــدفقاتّ
والمخزونـ ــاتّينبغـ ــيّتمييـ ـ ـزهّعـ ــنّأن ـ ـواعّالترص ـ ــيدّ
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الفصل الرابع :القطاعات والوحدات المؤسسية
أ .مقدمة

ّ
3-3

ّ

يهـ ــتمّهـ ــذاّالفصـ ــلّبـ ــالتعريفّووصـ ــفّالوحـ ــداتّ
المؤسسيةّوالطريقةّالتيّتتجمعّبهاّسوياّمـنّأجـلّ
تكـ ـ ــوينّالقطاعـ ـ ــاتّوالقطاعـ ـ ــاتّالفرعيـ ـ ــةّلنظـ ـ ــامّ
الحساباتّالقوميةّ.وهناكّمفهـومّهـامّللغايـةّحيـثّ
ســيتمّمناقشــتهّفــيّهــذاّالفصــلّ،أالّوهــوّ"اإلقامــة"ّ
حي ـ ــثّيتك ـ ــونّالنظ ـ ــامّاالقتص ـ ــاديّبالكام ـ ــلّم ـ ــنّ
مجموعةّكاملةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمةّّ.

 .1الوحدات المؤسسية

8-3

4-3

3-3

8-3

تعتبةةةر الوحةةةةدة المؤسسةةةية كيةةةةان اقتصةةةادي لةةةةه
القدرة في حد ذاتةه علةى امةتالك األصةول وتحمةل
االلتزامةةةةةةات وممارسةةةةةةة األنشةةةةةةطة االقتصةةةةةةادية
والةةدخول فةةي معةةامالت مةةع كيانةةات أخةةرى .وفيمــاّ
يليّوصفاّألهمّخصائصّالوحداتّالمؤسسيةّّ:
ّأ .الوحــداتّالمؤسســيةّمؤهلــةّفــيّحــدّذاتهــاّ
عّالمـ ــتالكّالسـ ــلعّأوّاألصـ ــولّّ،وهـ ــيّ
لــذلكّقــادرةّعلــىّتبــادلّملكيــةّهــذهّالســلعّ
أوّاألصـ ـ ــولّمـ ـ ــعّالوحـ ـ ــداتّالمؤسسـ ـ ــيةّ 0-3
األخرىّّ،
ّب .كـ ــذلكّلهـ ــاّالقـ ــدرةّعلـ ــىّاتخـ ــاذّالق ـ ـ ارراتّ
االقتصـ ـ ـ ــاديةّوالمشـ ـ ـ ــاركةّفـ ـ ـ ــيّأنشـ ـ ـ ــطةّ
اقتصاديةّتعتبرّهيّنفسـهاّمسـئولةّعنهـاّ
مباشرةّ ّوتحاسبّعنهاّأمامّالقانونّ.
ّج .لهاّالقدرةّعلـىّتحمـلّالخصـومّباالصـالةّ
ع ـ ـ ـ ـ ــنّنفس ـ ـ ـ ـ ــهاّ،،وتحمـ ـ ـ ـ ــلّااللت ازم ـ ـ ـ ـ ــاتّ
المستقبليةّاّوكذلكّإبرامّالعقود.
إمـ ـ ــاّأنّتوجـ ـ ــدّللوحـ ـ ــدةّمجموعـ ـ ــةّمتكاملـ ـ ــةّمـ ـ ــنّ
الحساباتّ،بمـاّفـيّذلـكّميزانيـةّعموميـةّلألصـولّ
والخصـ ــومّ،أوّيكـ ــونّمـ ــنّالضـ ــروريّمـ ــنّوجهـ ــةّ
نظرّاقتصاديةّوقانونيةّوضعّمجموعةّكاملـةّمـنّ
الحســاباتّإذاّلزمــتّ.وهنــاكّنوعــانّأساســيانّمــنّ
الوحداتّفيّالعـالمّالحقيقـيّوالتـيّمـنّالممكـنّأنّ
تت ــوفرّفيه ــاّم ــؤهالتّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّبحي ــثّ
تكــونّلشــخصّأوّمجموعــةّمــنّاألشــخاصّعلــىّ
شـ ـ ـ ــكلّأس ـ ـ ـ ـرةّمعيشـ ـ ـ ــيةّوالكيانـ ـ ـ ــاتّّالقانونيـ ـ ـ ــةّوّ
االجتماعيةّ.
وألغ ـراضّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،تكــونّاألسةةرة
هةةةةةي عبةةةةةارة عةةةةةن مجموعةةةةةات مةةةةةن األشةةةةةخاص 7-3
يتشةةاركون فةةي نفةةس الظةةروف المعيشةةية والةةذين
يشةةةةةةةاركون بعةةةةةةةض أو كةةةةةةةل الةةةةةةةدخل والثةةةةةةةروة
ويستهلكون معظةم الخةدمات والسةلع مةع بعضةهم
الةةةبعض وخصوصةةةا خةةةدمات اإلسةةةكان والطعةةةامّ.
وكمـاّهـوّالحــالّفـيّّاألسـرّالمعيشــيةّ،فـإنّهنــاكّ
مجموعــاتّيمكــنّوصــفهاّعلــىّأنهــاّأس ـرةّمعيشــيةّ
مؤسســيةّتشــتملّعلــىّمجموعــاتّمــنّاألشــخاصّ
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تق ـ ــيمّف ـ ــيّالمستش ـ ــفياتّودورّالرعايـ ــةّواألديـ ـ ـرةّ
والسجونّإلخّّ.لفترةّطويلةّمنّالزمنّ.
الّ يعامـ ـ ــلّاألف ـ ـ ـرادّالمنتم ـ ـ ــونّألس ـ ـ ـرةّمعيشـ ـ ــيةّ
متع ـ ــددةّاألفـ ـ ـرادّعل ـ ــىّأنه ـ ــمّوح ـ ــداتّمؤسس ـ ــيةّ
منفص ـ ــلةّ،حي ـ ــثّتك ـ ــونّالعدي ـ ــدّم ـ ــنّاألص ـ ــولّ
مملوكـ ــةّ،أوّالخصـ ــوماتّالمتحملـ ــةّ،بالتشـ ــاركّ
لشخصــينّأوّأكثــرّم ــنّنفــسّاألس ـرةّالمعيش ــيةّ
بينمـ ــاّيكـ ــونّبعـ ــضّمـ ــنّالـ ــدخلّأوّكلـ ــهّالـ ــذيّ
يتحصلّعليهّاألعضاءّمنّنفسّاألسرةّويوجـهّ
لمصـ ــلحةّكافـ ــةّاألعضـ ــاءّ،عـ ــالوةّعلـ ــىّهـ ــذاّ،
هناكّالعديدّمـنّقـ ارراتّالمصـروفاتّخصوصـاّ
تل ـ ــكّالمتعلق ـ ــةّباس ـ ــتهالكّالطع ـ ــامّأوّالمس ـ ــكنّ
والتـ ــيّيمكـ ــنّأنّت ـ ــتمّبشـ ــكلّجمـ ــاعيّلصـ ــالحّ
األسـ ـرةّالمعيش ــيةّبالكام ــلّ.وم ــنّثــمّيك ــونّم ــنّ
المس ـ ـ ـ ـ ــتحيلّوض ـ ـ ـ ـ ــعّالميزاني ـ ـ ـ ـ ــاتّالفعال ـ ـ ـ ـ ــةّأوّ
الحســاباتّاألخــرىّألعضــاءّهــذهّاألس ـرةّعلــىّ
أسـ ــاسّفـ ــرديّ.ولهـ ــذهّاألسـ ــبابّيمكـ ــنّاعتبـ ــارّ
األس ـ ـ ـرةّالمعيشـ ـ ــيةّككـ ـ ــلّمتكامـ ـ ــلّّّوالّيمكـ ـ ــنّ
معاملـ ــةّاألفـ ـّـرادّمـ ــنّاألشـ ــخاصّداخـ ــلّاألسـ ــرّ
المعيشـ ـ ــيةّ بشـ ـ ــكلّمسـ ـ ــتقلّعلـ ـ ــىّأنهـ ـ ــمّوحـ ـ ــدةّ
مؤسسيةّّ.
النوعّالثانيّمـنّالوحـداتّالمؤسسـيةّهـوّالكيـانّ
القــانونيّأوّاالجتمــاعيّالــذيّيضــطلعّفــيّحــدّ
ذاتـ ــهّباألنشـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّوالمعـــامالتّالتـ ــيّ
يق ــومّبه ــاّّ،مث ــلّالش ــركاتّوالمؤسس ــاتّالغي ــرّ
هادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّأوّالوحـ ـ ــدةّالحكوميـ ـ ــةّ.ويعتبـ ـ ــرّ
الكيةةةةةان القةةةةةانوني أو االجتمةةةةةاعي هةةةةةو أحةةةةةد
الكيانةةات الموافةةق عليهةةا مةةن قبةةل القةةانون أو
المجتمةةع وهةةي تكةةون مسةةتقلة عةةن األشةةخاص
أو الكيانةةات التةةي تملكهةةا أو تسةيطر عليهةةاّ، .
تك ــونّه ــذهّالوح ــداتّمس ــئولةّع ــنّالقـ ـ ارراتّأوّّ
األعمــالّاالقتصــاديةّالتــيّتقــومّبهــاّ،وانّك ــانّ
اســتقاللهاّالــذاتيّربمــاّيكــونّمقيــداّإلــىّحــداّمــاّ
بوح ــداتّمؤسسـ ــيةّأخ ــرىّعلـ ــىّس ــبيلّالمثـــالّ،
الش ــركاتّم ــثالّيس ــيطرّعليه ــاّحمل ــةّأس ــهمهاّ،
وبع ـ ـ ـ ــضّالمش ـ ـ ـ ــاريعّغي ـ ـ ـ ــرّذواتّالشخص ـ ـ ـ ــيةّ
االعتباريةّالتيّتملكهاّأسـرةّمعيشـيةّأوّوحـداتّ
حكومي ـ ــةّ،ق ـ ــدّتتص ـ ــرفّإل ـ ــىّح ـ ــدّكبي ـ ــرّكم ـ ــاّ
تتصــرفّالشــركاتّ،وتعامــلّمثــلّهــذهّالمشــاريعّ
معاملـ ـ ــةّأشـ ـ ــباهّالشـ ـ ــركاتّعنـ ـ ــدماّتكـ ـ ــونّلهـ ـ ــاّ
مجموعةّحساباتّمتكاملة.
وم ـ ــنّوجه ـ ــةّالنظ ـ ــرّالقانوني ـ ــةّ،يمكـ ــنّوص ـ ــفّ
الشــركةّبأســماءّمختلفــةّ،شــركةّ،مشــاريعّذواتّ
شخص ـ ــيةّاعتباري ـ ــةّ،ش ـ ــركاتّعامـ ــةّمح ـ ــدودةّ،
مؤسسـ ــاتّعامـ ــةّ،شـ ــركاتّخاصـ ــةّ،وشـ ــركاتّ
مسـ ــاهمةّمحـ ــدودهّ،شـ ــركاتّتضـ ــامنّمحـ ــدودةّ
المسئوليةّوخالفهّ،وعلىّالنقيضّ،هنـاكّبعـضّ
الكيان ــاتّالقانوني ــةّالت ــيّتك ــونّمؤسس ــاتّغي ــرّ
هادف ــةّللـ ـربحّوالت ــيّم ــنّالممك ــنّوص ــفهاّعل ــىّ
أنهـ ـ ــاّ"شـ ـ ــركات"ّّ.والّيمكـ ـ ــنّاالسـ ـ ــتداللّعلـ ـ ــىّ
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االقتص ـ ــاديّه ـ ــوّالمنطق ـ ــةّالت ـ ــيّتك ـ ــونّتح ـ ــتّ
الوضعّالقـانونيّللوحـدةّالمؤسسـيةّمـنّاسـمهاّكمـاّ
الس ـ ــيطرةّاالقتص ـ ــاديةّالفاعل ـ ــةّلحكوم ـ ــةّواح ـ ــدةّ
أنــهّمــنّالضــروريّالتأكــدّمــنّأهــدافهاّووظيفتهــاّ.
تسيرّاألمورّفيهاّبشـكلّفعـالّ.علـىّالـرغمّمـنّ
وفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،فةةةةةإن مصةةةةةطل
أنّاإلقلــيمّاالقتصــاديّقــدّيكــونّأكبــرّمــنّهــذاّ
الشةةةةةةركة يغطةةةةةةي الشةةةةةةركات المرتبطةةةةةةة وكةةةةةةذلك
التعريـ ـ ــفّأوّأصـ ـ ــغرّمنـ ـ ــهّكمـ ـ ــاّفـ ـ ــيّاالتحـ ـ ــادّ
التعاونيات،وشركات التضامن محةدودة المسةئولية
االقتصاديّأوّفيّالعملةّأوّأنّيكونّجزءاّمنّ
وأشباه الشركاتّ..ويوجدّالوصـفّالتفصـيليّلهـذهّ
بلدّماّأوّالعالمّ.
الوحداتّالمؤسسيةّفيّالقسمّبّ.
 5-3المؤسسةةةات الغيةةةر هادفةةةةة للةةةرب  :هةةةي كيانةةةةات  33-3يضـ ـ ـ ــمّاإلقلـ ـ ـ ــيمّاالقتصـ ـ ـ ــاديّالمنطقـ ـ ـ ــةّالبريـ ـ ـ ــةّ
والفض ـ ـ ــاءّوالمي ـ ـ ــاهّاإلقليمي ـ ـ ــةّبم ـ ـ ــاّف ـ ـ ــيّذل ـ ـ ــكّ
قانونيةةةةة أو اجتماعيةةةةة تكونةةةةت ألغةةةةراض إنتةةةةاج
التشـ ـ ـريعاتّالخاص ـ ــةّبحق ـ ــوقّص ـ ــيدّاألس ـ ــماكّ
السةةةةةلع والخةةةةةدمات إال أن وضةةةةةعها القةةةةةانوني ال
والحـ ــقّفـ ــيّالوقـ ــودّأوّالمعـ ــادنّ.وفيمـ ــاّيتعلـ ــقّ
يسةةم لهةةا أن تكةةون مصةةد ار للةةدخل أو الةةرب أو
باإلقليمّالبحريّ،فإنـهّيتضـمنّالجـزرّالتـيّتتبـعّ
أي مكاسةةةةب ماليةةةةة للوحةةةةدات التةةةةي تنشةةةةئها أو
هــذاّاإلقلــيمّ،ويتضــمنّاإلقلــيمّاالقتصــاديّكافــةّ
تسةةيطر عليهةةا أو تمولهةةاّ.ومــنّالناحيــةّالعمليــةّ،
الجي ــوبّالداخلي ــةّالتابع ــةّل ــهّف ــيّكاف ــةّأرج ــاءّ
الّبدّأنّتولدّأنشـطتهاّاالنتاجيـةّفائضـاّأوّعجـ ازّ،
العـ ــالمّ،وفيمـ ــاّيلـ ــيّمـ ــاّيعـ ــينّالشـــكلّاإلقليمـــيّ
ولكـ ـ ــنّأيّفـ ـ ــائضّيحـ ـ ــدثّالّيجـ ـ ــوزّأنّتمتلكـ ـ ــهّ
لألرض ــيّ(ّمث ــلّس ــفاراتّال ــدولّ،والقنص ــلياتّ
ّا
وح ـ ــداتّمؤسس ـ ــيةّأخ ـ ــرىّّ.وت ـ ــمّوض ـ ــعّالم ـ ــذكرةّ
والقواعـ ــدّالعسـ ــكريةّوالم اركـ ــزّالعلميـ ــةّومكاتـ ــبّ
التأسيس ــيةّالت ــيّتأسس ــتّبموجبه ــاّبطريق ــةّتجع ــلّ
تمثيـ ــلّالبنـ ــوكّالمركزيـ ــةّالمدعومـ ــةّبالحصـ ــانةّ
م ــنّالوح ــداتّالمؤسسـ ــيةّالت ــيّتس ــيطرّعليهـ ــاّأوّ
الدبلوماســيةّومنظمــاتّاإلغاثــة)ّوالتــيّتقــعّفــيّ
ت ـ ــديرهاّل ـ ــيسّله ـ ــمّأيّحص ـ ــةّم ـ ــنّأيّأرب ـ ــاحّأوّ
األقـ ــاليمّاألخـ ــرىّوالتـ ــيّتسـ ــتخدمهمّالحكومـ ــاتّ
إيـ ـراداتّأخ ــرىّيمك ــنّأنّتحققه ــمّه ــذهّالمؤسس ــةّ.
التيّتمتلكهمّأوّتؤجرهمّألغراضّدبلوماسـيةّأوّ
ولهذاّالسببّغالباّماّتعفىّهـذهّالمؤسسـةّمـنّأيّ
عس ـ ـ ــكريةّأوّبحثيـ ـ ـ ـةّأوّأي ـ ـ ــةّأغـ ـ ـ ـراضّأخ ـ ـ ــرىّ
نوعّمنّأنواعّالضرائبّ،ويمكنّالرجوعّإلـىّالقسـمّ
بموجبّاتفاقّرسـميّمـعّحكومـاتّهـذهّاألقـاليمّ
جـّ.بشـأنّأسـلوبّمعاملـةّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّ
حي ــثّتوج ــدّه ــذهّاألق ــاليمّبش ــكلّفعل ــيّوم ــاديّ
للربحّفيّنظامّالمحاسباتّالقوميةّ.
محددّومعروفّ.
 1-3تعتبةةةةةر الوحةةةةةدات الحكوميةةةةةة نوعةةةةةا فريةةةةةداً مةةةةةن
الكيانةةةات القانونيةةةة التةةةي تةةةم تأسيسةةةها بموجةةةب  38-3كم ــاّلإلقل ــيمّاالقتص ــاديّح ــدودّمادي ــةّمعروف ــةّ
بشــكلهاّالجغ ارفــيّ،فــإنّلــهّكــذلكّتشـريعّقــانونيّ
العمليةةةةةةة السياسةةةةةةية التةةةةةةي تمتلةةةةةةك السةةةةةةلطات
لهـ ــذاّاإلقلـ ــيمّ،وقـ ــدّتـ ــمّوضـ ــعّمفهـ ــوميّاإلقلـ ــيمّ
التشةةريعية والقضةةةائية والتنفيذيةةة علةةةى الوحةةةدات
االقتصــاديّواإلقامــةّللتأكيــدّعلــىّأنّكــلّوحــدةّ
المؤسسةةية الموجةةودة فةةي منطقةةة مةةاّ.ينظــرّإلــىّ
مؤسســيةّهــيّالمقيمــةّفــيّإقلــيمّاقتصــاديّواحــدّ
هذهّالمؤسساتّعلىّأنهاّوحـداتّمؤسسـيةّوتكـونّ
بعينـ ـ ـ ــهّدونّغي ـ ـ ـ ـرهّإذّهـ ـ ـ ــذاّيعنـ ـ ـ ــيّأيضـ ـ ـ ــاّأنّ
الوظيفــةّالرئيســيةّللحكومــةّهــيّأنّتتولىالمســئوليةّ
االستخدامّاالقتصاديّلكيانّماّعلـىّأنـهّنطـاقّ
تزوي ـ ــدّالمجتم ـ ــعّبالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّللمجتم ـ ــعّأوّ
محــددّفــيّاإلحصــاءاتّاالقتصــاديةّأيّأنّكــلّ
ألف ـ ـ ـ ـرادّاألسـ ـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ـ ــيةّوتمويـ ـ ـ ــلّتوفيرهـ ـ ـ ــامنّ
عضــوّفــيّمجموعــةّمــنّالشــركاتّالتابعــةّهــوّ
الضـ ـ ـرائبّأوّاااليـ ـ ـراداتّاألخ ـ ــرىّّواع ـ ــادةّتوزي ـ ــعّ
بالفع ـ ــلّك ـ ــائنّومق ـ ــيمّف ـ ــيّاالقتص ـ ــادّالخ ـ ــاصّ
ال ـ ـ ــدخلّوالث ـ ـ ــروةّبش ـ ـ ــكلّم ـ ـ ــنّأش ـ ـ ــكالّالتحوي ـ ـ ــلّ
بالمكــانّالــذيّتتواجــدّفيــهّ،وليســتّيعمــلّوفقــاّ
ّواالشتغالّفيّاإلنتاجّغيرّالسوقيّّ.
للكي ــانّاالقتص ــاديّال ــذيّيتواج ــدّفي ــهّالمكتـ ــبّ
ّ
الرئيسيّلهذهّالشركاتّالتابعةّ.
 2اإلقامة
 34-3بوج ــهّع ــامّ،إنّالوح ــدةّالمؤسس ــيةّه ــيّالوح ــدةّ
ّ
التيّتقيمّفيّإقلـيمّاقتصـاديّواحـدّبعينـهّيحـددهّ
 36-3تعةةةرف اإلقامةةةة لكةةةل وحةةةدة مؤسسةةةية علةةةى أنهةةةا
مرك ـ ــزّالمص ـ ــلحةّاالقتص ـ ــاديةّالعام ـ ــةّللوح ـ ــدةّ
اإلقلةةيم االقتصةةادي التةةي لهةةا اتصةةال وثيةةق معةةه،
المؤسسيةّ،وقدّيكـونّهنـاكّبعـضّاالسـتثناءاتّ
بمعنى آخر ،هةو مركزالمصةلحة االقتصةادية لهةذه
فيم ــاّيتعل ــقّبالمش ــاريعّالعامل ــةّف ــيّع ــدةّأق ــاليمّ
المؤسسةةةةةة .ويتوافـ ــقّمفهـ ــومّاإلقلـ ــيمّاالقتصـ ــاديّ
حي ــثّتعم ــلّبسياس ــاتّتش ــغيليةّف ــيّأكث ــرّم ــنّ
الـ ـواردّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّم ــعّالمفه ــومّ
إقل ــيمّاقتص ــاديّ.وب ــالرغمّم ــنّأنّلك ــلّمش ــروعّ
الخ ـ ـ ــاصّالـ ـ ـ ـواردّف ـ ـ ــيّدلي ـ ـ ــلّميـ ـ ـ ـزانّالم ـ ـ ــدفوعاتّ
نش ــاطّاقتص ــاديّأساسـ ــيّف ــيّأكثـ ــرّم ــنّإقلـــيمّ
اإلص ـ ـ ـ ــدارّالس ـ ـ ـ ــادسّ(ّ)BPM6حي ـ ـ ـ ــثّيمت ـ ـ ـ ــازّ
اقتصــاديّواح ــدّ،إالّأنـ ـهّالّيمكــنّتقســيمهّإلــىّ
بمجموع ـ ــةّم ـ ــنّالخص ـ ــائصّالتالي ـ ــةّ،ويمك ـ ــنّأنّ
فـروعّأوّشـركةّأمّوفـروعّألنهـاّتعمـلّعلـىّأنهـاّ
يك ـ ــونّاإلقل ـ ــيمّاالقتص ـ ــاديّ،ب ـ ــالمعنىّالع ـ ــامّ،أيّ
عملي ــةّتش ــغيليةّواح ــدةّالّيمك ــنّتقس ــيمهاّوفق ــاّ
منطقـ ـ ــةّجغرافيـ ـ ــةّأوّاختصـ ـ ــاصّمكـ ـ ــانيّيطلـ ـ ــبّ
للحسـ ــاباتّالخاصـ ــةّبهـ ــاّأوق ارراتهـ ــاّالتشـ ــغيليةّ.
اإلحصــائياتّالخاصــةّعنهــاّ.ويــتمّتحديــدّالعالقــةّ
هـ ــذهّالمشـ ــروعاتّاشـ ــتركتّفـ ــيّأنشـ ــطةّعـ ــابرةّ
ب ــينّالكيانـ ــاتّداخ ــلّإقلـ ــيمّاقتص ــاديّمحـ ــددّمـ ــنّ
للحــدودّوه ــذاّيتض ــمنّمش ــروعاتّمثــلّخطــوطّ
الخصـ ــائصّالمتعلقـ ــةّبهـ ــذاّاإلقلـ ــيمّمثـ ــلّالتمثيـ ــلّ
الش ـ ــحنّوالخط ـ ــوطّالجوي ـ ــةّومش ـ ــروعاتّتولي ـ ــدّ
الم ـ ــاديّواتب ـ ــاعّتشـ ـ ـريعاتّحكوم ـ ــةّه ـ ــذاّاإلقل ـ ــيمّ.
الطاقةّالكهرومائيةّعلىّاألنهارّالموجودةّعلـىّ
والمفهومّّاألكثرّفاعليةّوتطبيقاّواسـتخداماّلألقلـيمّ
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الحدودّوكذلكّخطـوطّاألنابيـبّوالجسـّورّواألنفـاقّ
والك ــابالتّالمدفون ــةّتح ــتّاألرضّ،واذّل ــمّيمك ــنّ
معرف ـ ــةّالش ـ ــركةّاألمّوالف ـ ــروعّالتابع ـ ــةّ،فإن ـ ــهّم ـ ــنّ
الضـ ـ ـ ــروريّتقسـ ـ ـ ــيمّالعمليـ ـ ـ ــةّالتشـ ـ ـ ــغيليةّالكاملـ ـ ـ ــةّ
للمشــروعّإلــىّأقــاليمّاقتصــاديةّفرديــةّ،ولمزيــدّمــنّ
المعلومـ ــاتّح ـ ــولّه ـ ــذهّالحالـ ــةّالخاص ـ ــةّ،يرج ـ ــىّ
الرجـ ــوعّإل ـ ــىّدلي ـ ــلّميـ ـ ـزانّالم ـ ــدفوعاتّاإلص ـ ــدارّ
السادسّ(.)BPM6
تمتل ـ ـ ـ ــكّالوح ـ ـ ـ ــدةّالمؤسس ـ ـ ـ ــيةّمرك ـ ـ ـ ــزّللمص ـ ـ ـ ــلحةّ
االقتص ــاديةّف ــيّأيّإقل ــيمّاقتص ــاديّتتواج ــدّفي ــهّ،
وذل ــكّعنـ ــدماّيتـ ــوفرّلهـ ــاّمكـ ــانّمحـ ــددّ،منشـ ــآتّ،
أم ـ ــاكنّلإلنت ـ ــاجّأوّمنشـ ـ ــآتّأخ ـ ــرىّت ـ ــؤديّفيهـ ـ ــاّ
مهامه ـ ــاّأوّتن ـ ــويّأنّتس ـ ــتمرّف ـ ــيّأداءّأنش ـ ــطتهاّ
االقتصــاديةّومعامالته ـاّبحجــمّمعــينّس ـواءّألجــلّ
غيــرّمســمىّأوّلفت ـرةّمحــددةّمــنّالــزمنّ.والّيلــزمّ
أنّيظــلّالموقــعّقــائمّط ـوالّفت ـرةّبقــاءهّفــيّاإلقلــيمّ
االقتصــاديّ ّ،ويعتبــرّاســتخدامّالموقــعّالحقيقــيّأوّ
المع ــينّلم ــدةّع ــامّواح ــدّأوّأكث ــرّباعتب ــارهّتعريفـ ـاّّ
تشـ ــغيلياّ،بينمـ ــاّكـ ــانّاختيـ ــارّعامـ ــاّواحـ ــداّكفت ـ ـرةّ
مح ــددةّأمـ ـ ارّاعتباطي ــاّوت ــمّاختي ــارهّلتجن ــبّالش ــكّ
وتسهيلّاالتساقّالدوليّ.
يتفــقّمفهــومّاإلقامــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
مـ ـ ــعّتلـ ـ ــكّال ـ ـ ـواردّفـ ـ ــيّدليـ ـ ــلّمي ـ ـ ـزانّالمـ ـ ــدفوعاتّ
اإلصـ ـ ـ ـ ــدارّالسـ ـ ـ ـ ــادسّ(ّ،)BPM6ومـ ـ ـ ـ ــنّأبـ ـ ـ ـ ــرزّ
خصائصهاّماّيليّ-:
تتحــددّإقامــةّاألف ـرادّوفقــاّالقامــةّاألســرّالمعيشــيةّ
الذينّيكونواّجزءاّمنهـاّولـيسّمـنّأمـاكنّتواجـدهمّ
فــيّمحــلّعملهــمّ.يكــونّلكافــةّأف ـرادّنفــسّاألســرّ
المعيش ــيةّنف ــسّاإلقام ــةّلألسـ ـرةّنفس ــهاّ،حت ــىّوانّ
عبرواّالحدودّللعمـلّأوّقـدّيمضـواّفتـرةّمـنّالـزمنّ
بالخــارجّ،وفــيّحالــةّعملهــمّواقــامتهمّفــيّالخــارجّ
لفتـ ـرةّطويل ــةّحت ــىّأمك ــنهمّالحص ــولّعل ــىّمرك ــزّ
مصـ ـ ــلحةّاقتصـ ـ ــاديةّبالخـ ـ ــارجّوبهـ ـ ــذاّالّيعتبـ ـ ــرواّ
أعضاءّفيّأسرتهمّالمعيشيةّاألصلية.
الّتعتب ـ ـ ـ ـ ــرّ المش ـ ـ ـ ـ ــاريعّغي ـ ـ ـ ـ ــرّذواتّالشخص ـ ـ ـ ـ ــيةّ
االعتباري ـ ــةّ،والت ـ ــيّه ـ ــيّليس ـ ــتّأش ـ ــباهّش ـ ــركاتّ،
وحــداتّمؤسســيةّمســتقلةّعــنّمالكيهــاّولــذلكّلهــاّ
نفسّاقامةّمالكيها.
يتوقــعّعــادةّأنّيكــونّللشــركاتّوالمؤسســاتّالغيــرّ
هادف ــةّللـ ـربحّمرك ــزّمص ــلحةّاقتص ــاديةّف ــيّالبل ــدّ
التــيّتأسســتّوســجلتّفيــهّقانونيــاّ.ومــنّالممكــنّ
كـ ـ ــذلكّأنّتكـ ـ ــونّّالشـ ـ ــركاتّمقيمـ ـ ــةّفـ ـ ــيّبلـ ـ ــدانّ
مختلفــةّوأنّيقــيمّحــامليّأســهمّهــذهّالشــركاتّفــيّ
بــالدّأخــرىّأوّأنّتقــيمّالشــركاتّالتابعــةّفــيّبــالدّ
مختلفـ ــةّعـ ــنّمكـ ــانّتواجـ ــدّالشـ ــركةّاألمّ.وعنـ ــدماّ
يك ــونّلش ــركةّم ــاّ،أوّمش ــروعّغي ــرّذيّشخص ــيةّ
اعتباري ــةّفرع ــاّأوّمكت ــبّأوّموق ــعّإنت ــاجّف ــيّبل ــدّ
أخــرّمــنّأجــلّالمشــاركةّفــيّاإلنتــاجّلفت ـرةّطويلــةّ
مــنّالــزمنّ(يمكــنّأنّيتخــذّلعــامّواحــدّأوّأكثــر)ّ،
ولكــنّدونّأنّتنشــئّشــركةّفرعيــةّلهــذاّالغــرضّ،
يعتبرّالفـرعّاوّالمكتـبّأوّالموقـعّشـبهّشـركةّ(أيّ
وحــدةّمؤسســيةّمســتقلة)ّمقيمــةّفــيّالبلــدّالــذيّهــوّ
موجودّفيه.
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ّد .يعتبرّمالكيّاألراضيّوالمبانيّواألمـالكّالغيـرّ
منقولةّفيّإقليمّاقتصاديّأوّلهـمّعقـودّإيجاريـةّ
ـمّمركــزّمصــلحةّ
طويلــةّاألجــلّفهــمّيعتبــرونّلهـ ّ
اقتص ــاديةّّف ــيّذل ــكّالبل ــدّحت ــىّإذاّل ــمّيكونـ ـواّ
مش ـ ـ ــاركينّف ـ ـ ــيّأنش ـ ـ ــطةّاقتص ـ ـ ــاديةّأخـ ـ ــرىّأوّ
المعــامالتّفــيّهــذهّالدولــةّ.ومــنّثــمّفــإنّكافــةّ
العقاراتّواألراضيّمملوكةّمنّقبلّالمقيمينّ.
ّه .تعتبرّمسئوليةّاستخراجّالمـواردّالموجـودةّتحـتّ
األرضّمنّخـاللّالوحـداتّالمؤسسـيةّالمقيمـةّ،
حيثّيحكمّمباشرةّعلىّالمشـروعّالـذيّسـيتولىّ
عملي ـ ــةّاالس ـ ــتخراجّبأن ـ ــهّمش ـ ــروعّمق ـ ــيمّحــ ــالّ
استخراجّالترخيصّالمطلوبّأوّعقدّاإليجارّ.
ّو .وفيم ــاّيتعل ــقّبالهيئ ــاتّمث ــلّالهيئ ــاتّالت ــيّله ــاّ
أغـ ـ ـراضّمعين ـ ــةّوالت ـ ــيّيك ـ ــونّله ـ ــاّخص ـ ــائصّ
حســبّالحاجــةّ،فإنــهّيــتمّتحديــدّمحلهــاّبموجــبّ
مكانّتأسيسهاّّ.
هنــاكّالمزيــدّمــنّاإليض ــاحاتّحــولّالحــاالتّالمتاخمــةّ
بالحدودّفـيّالفصـلّرقـمّّ80ودليـلّالمـدفوعاتّاإلصـدارّ
السادسّّ
ّ

.3

القطاعات والسلوك االقتصادي

ّ
 30-3تجمعّقطاعاتّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّاألنـواعّ
المتشـ ــابهةّمـ ــنّالوحـ ــداتّالمؤسسـ ــيةّ.غيـ ــرّأنّ
الش ـ ـ ــركاتّ والمؤسس ـ ـ ــاتّالغي ـ ـ ــرّهادفـ ـ ــةّللـ ـ ـ ـربحّ
والوح ــداتّالحكومي ــةّواألس ــرّالمعيش ــيةّتختل ــفّ
ع ـ ـ ــنّبعض ـ ـ ــهاّال ـ ـ ــبعضّم ـ ـ ــنّحي ـ ـ ــثّأه ـ ـ ــدافهاّ
االقتصاديةّومهامهاّوسـلوكهاّاختالفـاّكبيـراّفـيّ
حدّذاتهّ.
 37-3ت ــمّتوزي ــعّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّإل ــىّقطــاعّوفق ــاّ
لطبيعـ ـ ــةّنشـ ـ ــاطهاّاالقتصـ ـ ــاديّالـ ـ ــذيّتؤديـ ـ ــهّ.
وتعتبــرّاألنشــطةّاالقتصــاديةّال ـثالثّاألساســيةّ
المسجلةّفيّنظامّالحسـاباتّالقوميـةّهـيّإنتـاجّ
الســلعّوالخ ــدماتّ،االس ــتهالكّم ــنّأجــلّالوفــاءّ
باالحتياجــاتّالبش ـريةّوت ـراكمّاألشــكالّالمختلفــةّ
منّرسّالمالّ.وتقومّالشركاتّإمـاّباإلنتـاجّأوّ
ّأ
بإحـ ــداثّت ـ ـراكمّل ـ ـرأسّالمـ ــالّ(ّأوّكالهمـ ــا)ّإالّ
أنهـ ـ ــاّالّتقـ ـ ــومّباالسـ ـ ــتهالكّ(النهـ ـ ــائي)ّ.وتقـ ـ ــومّ
الحكومــةّباإلنتــاجّ(ّولكــنّبشــكلّيختلــفّتمامــاّ
ع ــنّالن ــوعّال ــذيّتنتج ــهّالش ــركات)ّبأنه ــاّتق ــومّ
بالتراكمــاتّأوّاالســتهالكّالنهــائيّبالنيابــةّعــنّ
الســكانّ.وتقــومّالقطاعــاتّاألس ـريةّباالســتهالكّ
بالنيابـةّعــنّأنفسـهمّوقــدّيقومـونّأيضــاّباإلنتــاجّ
أوّبإح ـ ـ ــداثّتراكم ـ ـ ــاتّ.بينم ـ ـ ــاّتتن ـ ـ ــوعّطبيعـ ـ ـ ـةّ
المؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّ،ف ــبعضّمنه ــاّّ
تقومّبأنشطةّكالشركاتّ،وأخرىّتابعـةّللحكومـةّ
وبعض ــهاّيق ــومّبأنش ــطةّش ــبيهةّب ــالتيّتق ــومّبه ــاّ
الحكومـ ــةّإالّأنهـ ــاّتؤديهـ ــاّبشـ ــكلّمسـ ــتقلّعـ ــنّ
الحكومةّ.
 35-3إنّاألساسّفيّالتفريقّبينّالشـركاتّوالحكومـةّ
هــيّالطريقــةّالــذيّتــتمّبهــاّالعمليــةّاإلنتاجيــةّّ،
حي ـ ــثّتق ـ ــومّالش ـ ــركاتّباإلنت ـ ــاجّللس ـ ــوقّّكم ـ ــاّ
تهدفّلبيعّماّتنتجهّمنّمنتجاتّبسـعرّمجـديّ
مـ ـ ــنّالناحيـ ـ ــةّاالقتصـ ـ ــاديةّ.وتعتبـ ـ ــرّاألسـ ـ ــعارّ
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وص ـ ــفهاّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّمنش ـ ــأةّفردي ـ ــةّغي ـ ــرّذاتّ
وتظلّجزءأّمنّنفسّالوحـدةّ
ّ
شخصيةّاعتباريةّ.
المؤسسيةّالتيّتنتميّلهاّاألسرةّالمعيشيةّ.
 88-3تعتب ــرّالمؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّوح ــداتّ
مؤسسـ ــيةّتـ ــمّإنشـ ــائهاّألغ ـ ـراضّإنتـ ــاجّوتوزيـ ــعّ
الســلعّأوّالخــدماتّولــيسّالغــرضّمنهــاّتحقيــقّ
أيّدخـ ــلّأيّكـ ــانّشـ ــكلهّوكـ ــذلكّأيّنـــوعّمـ ــنّ
أن ـ ـ ـواعّال ـ ـ ـربحّللوحـ ـ ــداتّالتـ ـ ــيّتقـ ـ ــومّبإدارتهـ ـ ــاّ
وتمويلهـ ــاّ.ومـ ــعّذلـ ــكّتقـ ــومّبعـ ــضّالمؤسسـ ــاتّ
الغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّبتوص ــيلّالس ــلعّوالخ ــدماتّ
للمستهلكينّبأسـعارّمجديـةّاقتصـادياّوفـيّحـالّ
قيـ ــامّهـ ــذهّالمؤسسـ ــاتّبهـ ــذاّالعمـ ــلّفـ ــإنّنظـ ــامّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّيتعام ــلّمعه ــاّعل ــىّأس ــاسّ
أنهــاّشــركاتّ.وتعامــلّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّ
للربحّالتيّتـديرهاّالحكومـةّعلـىّأنهـاّمؤسسـاتّ
حكوميـةّ،بينمــاّتعامـلّبــاقيّالمؤسسـاتّالتــيّالّ
تهـ ــدفّإلـ ــىّال ـ ـربحّوالتـ ــيّتقـ ــومّبإنتـ ــاجّالسـ ــلعّ
والخ ــدماتّاألخ ــرىّوالّتق ــومّالحكوم ــةّبإدارته ــاّ
حيـ ــثّتعامـ ــلّعلـ ــىّأنهـ ــاّوحـ ــداتّخاصـ ــةّمـ ــنّ
المجموع ــاتّتس ــمىّباس ــمّمؤسس ــاتّالّته ــدفّ
إلىّالربحّوتخدمّاألسـرّالمعيشـيةّ،وهـيّبالفعـلّ
عبارةّعنّمؤسساتّاجتماعيةّغيرّحكوميةّّ.

مجدي ــةّاقتص ــادياّاذاّك ــانّله ــاّت ــأثيرّفع ــالّعل ــىّ
الكميـ ــةّالتـ ــيّيرغـ ــبّالمنتجـ ــونّبعرضـ ــهاّ(الكميـ ــةّ
المعرّوضة)ّوكذلكّالكمياتّالتيّيرغـبّالمشـترينّ
غبةّالمنـتجّ
فيّشرائهاّ.هذهّاألسعارّتأتيّنتيجةّلر
ُ
وعمـ ــاّإذاّكـ ــانّلديـ ــهّالحـ ــافزّفـ ــيّتعـ ــديلّالكميـ ــةّ
المعروضةسواءّكانّالهـدفّمـنّالعمليـةّاإلنتاجيـةّ
ه ــوّتحقي ــقّرب ــحّعل ــىّالم ــدىّالطوي ــلّ(أوّعل ــىّ
األقــلّتغطيــةّرأسّالمــالّوالتكــاليفّاألخــرى)ّوأنّ
يك ــونّللمس ــتهلكينّالح ــقّف ــيّالشـ ـراءّأوّاالمتن ــاعّ
عـ ــنّالش ـ ـراءّبحيـ ــثّيكـ ــونّاختيـ ــارهمّمبنيـ ــاّعلـ ــىّ
أسـ ـ ــاسّاألسـ ـ ــعارّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــدفعونهاّ.ولمزيـ ـ ــدّمـ ـ ــنّ
النقاشـ ـ ـ ــاتّالمطولـ ـ ـ ــةّحـ ـ ـ ــولّاألسـ ـ ـ ــعارّالمجديـ ـ ـ ــةّ
اقتص ـ ــادياّوع ـ ــنّمعن ـ ــىّاإلنت ـ ــاجّالس ـ ــوقيّوالغي ـ ــرّ
سوقيّيمكنّمراجعةّالفصلينّّ0وّ.88
 31-3تنقس ـ ــمّالش ـ ــركاتّب ـ ــينّش ـ ــركاتّت ـ ــوفرّالخ ـ ــدماتّ
الماليةّبشكلّرئيسيّوتلكّالتيّتقـومّبتـوفيرّالسـلعّ
والخ ـ ــدماتّاألخ ـ ــرىّ.وك ـ ــالّالمجموعت ـ ــانّتعرف ـ ــانّ
علـ ــىّأنهم ـ ــاّبالش ـ ــركاتّالمالي ـ ــةّوالش ـ ــركاتّغي ـ ــرّ
الماليةّعلىّالتواليّ،وتمّالتفريـقّبـينّكـالّالنـوعينّ
بس ـ ــببّال ـ ــدورّالخ ـ ــاصّالـ ـ ـذيّّتؤدي ـ ــهّالش ـ ــركاتّ
الماليةّفيّاالقتصادّ.
 86-3وتختلــفّاألهــدافّاالقتصــاديةّللوحــداتّالحكوميــةّ
ووظائفهــاّوســلوكهاّّ،فهــذهّالوحــداتّتقــومّبتنظــيمّ
وتمويــلّعمليــاتّتــوفيرّالســلعّوالخــدماتّبمــاّفـ
ـيّ  .االقتصاد الكلي
ذل ــكّالخـ ــدماتّالفردي ــةّوالمجتمعيـ ــةّعل ــىّالس ـ ـواءّ
لألسرّالمعيشيةّوالمجتمعّككلّكماّتقومّالوحـداتّ  84-3يعةرف االقتصةاد الكلةي علةةى أنةه مجموعةة مةةن
الوحةةةةةدات المؤسسةةةةةية المقيمةةةةةةّ.تك ـ ــونّه ـ ــذهّ
الحكوميـ ــةّبتحمـ ــلّالنفقـ ــاتّوالمصـ ــاريفّالخاصـ ــةّ
الوحـ ــداتّاالقتصـ ــاديةّاالقتصـ ــادّالكلـ ــيّوالـ ــذيّ
باالستهالكّالنهائيّلهذهّالسلعّوالخدماتّمنّقبـلّ
يتش ـ ــكلّف ـ ــيّمجموع ـ ــاتّمقس ـ ــمةّإل ـ ــىّخم ـ ــسّ
القطاعــاتّالمبينــةّمســبقاّ.ومــنّالممكــنّأنّتكــونّ
قطاعاتّمؤسسيةّقائمـةّبـذاتهاّ،هـذهّالقطاعـاتّ
هـ ــذهّالوحـ ــداتّهـ ــيّالوحـ ــداتّالتـ ــيّتقـ ــومّبإنتـ ــاجّ
تتك ــونّم ــنّمجموع ــةّم ــنّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّ
معظــمّهــذهّالســلعّوالخــدماتّبأنفســهاّبحيــثّتــوفرّ
ويلزمّتصنيفّكلّوحدةّمؤسسيةّفيّقطـاعّمـنّ
هــذهّالســلعّبشــكلّمجــانيّأوّبأســعارّمخفضــةّيــتمّ
قطاعــاتّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،وقــدّيتشــكلّ
تحديـ ـ ــدهاّبشـ ـ ــكلّبعيـ ـ ــدّكـ ـ ــلّالبعـ ـ ــدّعـ ـ ــنّالقـ ـ ــوىّ
نظامّالحساباتّالقوميةّمنّمجموعةّكاملـةّمـنّ
واالعتب ــاراتّالس ــوقيةّ ّ.وته ــتمّالوح ــداتّالحكومي ــةّ
الحس ــاباتّلوح ــدةّمؤسس ــيةّواح ــدةّأوّمجموع ــةّ
أيضــاّبعمليــاتّتوزيــعّواعــادةّتوزيــعّالــدخلّوالثــروةّ
مـ ـ ــنّالوحـ ـ ــداتّ،وتبـ ـ ــينّاإليـ ـ ــداعاتّللوحـ ـ ــداتّ
مـ ــنّخـ ــاللّفـ ــرضّالض ـ ـرائبّوعمليـ ــاتّالتحويـ ــلّ
المؤسسيةّالتـيّتـمّوصـفهاّفـيّالفقـرةّّ3.8لمـاذاّ
األخـ ــرىّ،وتعتبـ ــرّصـ ــناديقّالضـ ــمانّاالجتمـ ــاعيّ
الّتت ـ ــوفرّإمكاني ـ ــةّالتواف ـ ــقّم ـ ــعّمجموع ـ ــةّم ـ ــنّ
منّضمنّالوحداتّالحكوميةّ.
الحساباتّلجزءّواحدّمنّالوحدةّالمؤسسيةّ.مـعّ
 83-3تختلــفّاألهــدافّوالوظــائفّوالســلوكّاالقتصــاديّ
العلــمّأنّمحاولــةّتنفيــذّبعــضّحســاباتّاألقســامّ
لألســرّالمعيشــيةّكــذلكّ،إذاّأنهــاّعلــىّالــرغمّمــنّ
الفرعيـ ــةّلشـ ــركاتّهـ ــيّمحاولـ ــةّممكنـــةّومفيـ ــدةّ
أنه ـاّتمثــلّبالدرجــةّاألولــىّوحــداتّاســتهالكيةّإالّ
وشائعةّالحدوثّ،حيـثّيـتمّالمقارنـةّبيـنهمّعلـىّ
أن هــاّقــدّتنخــرطّفــيّعمليــةّاإلنتــاجّ،وعــادةّتكــونّ
أســاسّنــوعّاإلنتــاجّلألج ـزاءّالتــيّتنفــذهاّ.وهــذاّ
هذهّالعمليةّاإلنتاجيةّصغيرةّالحجـمّوتشـملّأيضـاّ
ه ــوّموض ــوعّالفص ــلّرق ــمّّ.8ونرك ــزّف ــيّه ــذاّ
أنشطةّغيرّرسميةّأوّلالكتفاءّالـذاتيّ.واذاّكانـتّ
الفصــلّعلــىّحصــصّالوحــداتّالكاملــةّلقطــاعّ
الوحــداتّاإلنتاجيــةّلألســرّالمعيشــيةّغيــرّقانونيــةّ
واحدّأوّغيرهّّ.
(والّيمكنّمعاملتهاّعلىّهذاّاألساس)ّفإنـهّيمكـنّ
ّ

143

نظام الحسابات القومية

شكلّّ:1.4توزيعّالوحداتّعلىّالقطاعاتّالمؤسسيةّ

ّ
الّ
ّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّ
هل هذه أسرة معيشية أم أسرة معيشية مؤسسية
أسرة معيشية
ّ
ال
ّ
ّ
أليست منتج غير سوقي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّ
ّ
هل تنتج خدمات مالية
هل تسيطر عليها الحكومة
ّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّ
ّ
ّ
مؤسساتّغيرّ
ّ
ّ
هادفةّللربحّ
ّ
حكومةّعامةّّ
ّ
وتخدمّاألسرّ
ّ
المعيشية
ّ
شركةّغيرّمالية
شركةّماليةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هل تسيطر
هل تسيطر
ّ
عليها الحكومة
الحكومة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عليها
ّ
نعمّّّّّّّّّّ
شركةّعامةّغيرّماليةّ
شركةّماليةّعامةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هل يسيطر عليها
ّ
منلخارج
ّ
هل تسيطر عليها من
ّ
الخارج
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّّّّّّّّّّّّّّّّّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّ
ّ
ّ
ّ
شركةّغيرّماليةّالّ
ّ
شركةّماليةّ
ّ
تسيطرّعليهاّمنّالخارجّ
ّ
أجنبيةّ
شركةّماليةّمحليةّ
ّ
شركةّقوميةّخاصةّغيرّ
ّ
خاصةّ
ماليةّ
ّ
ّ
باقي العالم

هل هذه
الوحدة مقيمة
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نظرة عامة عن القطاعات المؤسسية

 83-3ي ـ ــتمّتوزي ـ ــعّكاف ـ ــةّالوح ـ ــداتّالمؤسس ـ ــيةّالمقيم ـ ــةّ
لواحـ ــدّّوواحـ ــدّفقـ ــطّمـ ــنّالقطاعـ ــاتّالمؤسسـ ــيةّ
الخمسةّالمبينةّفيماّيليّّ:
ّ
 قطاعّالشركاتّغيرّالماليةّّ
 قطاعّالشركاتّالماليةّّ
 القطاعّالحكوميّالعامّّ
 قط ــاعّالمؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّ
والتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّّ
 قطاعّاألسرّالمعيشيةّّ
ّ
 88-3يمكــنّمشــاهدةّالقاعــدةّاالفت ارضــيةّلعمليــةّتوزيــعّ
الوحـ ــدةّلقطـ ــاعّمعـ ــينّفـ ــيّالشـ ــكلّّ،3.3حيـ ــثّ
تمثـ ــلّالمربعـ ــاتّالخاصـ ــةّبالقطاعـ ــاتّّلمجمـ ــلّ
االقتصادّاضافةّإلـىّصـندوقّبقيـةّالعـالمّوالـذيّ
يظه ـ ـ ــرّبش ـ ـ ــكلّم ـ ـ ــزدوجّالخط ـ ـ ــوطّ.وباس ـ ـ ــتبعادّ
الوحداتّغيرّالمقيمةّوالقطاعاتّاألسريةّ،تبقـىّ
الكيانــاتّالقانونيــةّواالجتماعيــةّالمقيمــةّ.وهنــاكّ
ثـ ـ ــالثّأسـ ـ ــئلةّتح ـ ـ ــددّالتوزيـ ـ ــعّالقطـ ـ ــاعيّلك ـ ـ ــلّ
الوحــداتّ.والس ـؤالّاألولّهــوّهــلّالوحــدةّمنــتجّ
ســوقيّأمّغيــرّســوقيّ.وهــذاّيتوقــفّعلــىّإذاّمــاّ
كــانّغالبيــةّاإلنتــاجّللوحــدةّيبــاعّبســعرّمجــديّ
اقتصادياّأمّالّ.
 80-3يح ــددّالسـ ـؤالّالث ــانيّالتوزي ــعّالقط ــاعيّالمطب ــقّ
عل ـ ــىّالوح ـ ــداتّالغي ـ ــرّس ـ ــوقيةّالمطبق ـ ــةّعل ـ ــىّ
الوحـ ــداتّالغيـ ــرّسـ ــوقيةّ،كلهـ ــاّ،بمـ ــاّفـ ــيّذلـ ــكّ
المؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّغي ــرّالس ــوقيةّ،
والتيّيـتمّتخصيصـهاّعلـىّأنهـاّتتبـعّالحكومـاتّ
العامــةّأوّقطــاعّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّ
والتـ ــيّتخـ ــدمّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّ.ويكـ ــونّعامـ ــلّ
التحدي ـ ــدّه ـ ــوّإذاّم ـ ــاّكان ـ ــتّالوح ـ ــدةّج ـ ـّـزءأّم ـ ــنّ
الحكومةّأوّتتوليّالحكومةّإدارتهـاّ،وتـمّمناقشـةّ
معاييرّاإلدارةّفيّالقسمّ(ج)ّالواردّالحقا.
 87-3يح ــددّالسـ ـؤالّالثال ــثّالتوزي ــعّالقط ــاعيّالمطب ــقّ
علــىّالوحــداتّالســوقيةّ،بالكامــلّ،بمــاّفــيّذلــكّ
المؤسساتّالغيرّهادفةّللـربحّالسـوقيةّوالتـيّيـتمّ
تخصيصهاّإماّمـعّقطـاعّالشـركاتّغيـرّالماليـةّ
أوّقط ــاعّالش ــركاتّالمالي ــةّ.يقص ــدّبالمص ــطلحّ
"الشــركات"ّفــيّســياقّالقطاعــاتّكمــاّفــيّســياقّ
نظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّأن ــهّلف ــظّج ــامعّيش ــملّ
التعاونيـ ـ ـ ـ ــاتّ،وشـ ـ ـ ـ ــركاتّالتضـ ـ ـ ـ ــامنّمحـ ـ ـ ـ ــددوةّ
المســئوليةّ،وأشــباهّالشــركاتّ،وكــذلكّالمؤسســاتّ
المسجلةّقانونياّ.
 85-3كافــةّالشــركاتّالغيــرّماليــةّالمقيمــةّتقــعّضــمنّ
قطاعّالشركاتّالغيرّالماليةّوالتيّتشـكلّمعظـمّ
القطاعّبشكلّعملـيّ،باإلضـافةّإلـىّذلـكّ،يضـمّ
القطــاعّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللـربحّالمشــاركةّ
ف ـ ــيّاإلنت ـ ــاجّالس ـ ــوقيّللس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّغي ـ ــرّ
المالي ـ ـ ــة ّ:علـ ـ ـ ــىّس ـ ـ ــبيلّالمثـ ـ ـ ــالّ،المستشـ ـ ـ ــفياتّ
والمــدارسّوالجامعــاتّالتــيّتقــومّبتحصــيلّرســومّ
لك ـ ــيّتمكنه ـ ــاّم ـ ــنّتغطي ـ ــةّالتك ـ ــاليفّاإلنتاجي ـ ــةّ
الجاريـ ــةّالتـ ــيّتتكبـ ــدهاّهـ ــذهّالمؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّ

81-3

46-3

43-3

48-3

هادف ــةّللـ ـربحّ،أوّالمؤسس ــاتّالتجاريــةّالتــيّيــتمّ
تمويلهاّمنّاالشتراكاتّمـنّقبـلّالشـركاتّالغيـرّ
ماليــةّأوّالمشــروعاتّالفرديــةّالتــيّيكــونّدورهــاّ
تعزيــزّوخدمــةّمصــالحّهــذهّالمشــروعاتّ.وهنــاكّ
مزيـ ــدّمـ ــنّاإليضـ ــاحاتّحـ ــولّقطـ ــاعّالشـ ــركاتّ
الغيرّماليةّالمبينةّفيّالقسمّدّ.
يض ــمّقط ــاعّالش ــركاتّالمالي ــةّكاف ــةّالمؤسس ــاتّ
المقيمـةّالتــيّيكــونّنشـاطهاّاألساســيّهــوّتــوفيرّ
الخــدماتّالماليــةّالتــيّتشــملّخــدماتّالوســاطةّ
الماليــةّوالتــأمينّوصــندوقّالمعاشــاتّوالوحــداتّ
الت ــيّتق ــدمّأنش ــطةّتعم ــلّعل ــىّتس ــهيلّعملي ــاتّ
الوسـ ـ ــاطةّالماليـ ـ ــةّباإلضـ ـ ــافةّإلـ ـ ــىّذلــ ــكّيضـ ـ ــمّ
القطاعّيضمّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللـربحّالتـيّ
يك ــونّاإلنت ــاجّالس ــوقيّذاّالطبيع ــةّالمالي ــةّمث ــلّ
التـ ــيّاألنشـ ــطةّالتـ ــيّتقـ ــومّبتمويلهـ ــاّاشـ ــتراكاتّ
المؤسســاتّالماليــةّالتــيّيكــونّدورهــاّهــوّتعزيــزّ
وخدم ــةّمص ــالحّه ــذهّالمش ــروعاتّ،ولمزي ــدّم ــنّ
اإليض ـ ــاحاتّح ـ ــولّقط ـ ــاعّالمؤسس ـ ــاتّالمالي ـ ــةّ
يرجىّمراجعةّالقسمّ(و)ّ.
يضــمّالقطــاعّالحكــوميّبشــكلّأساســيّ،وحــداتّ
حكومي ــةّمركزي ــةّومدني ــةّومحلي ــةّم ــعّص ــناديقّ
الضــمانّاالجتمــاعيّالتــيّتفرضــهاّوتــتحكمّبهــاّ
هـ ــذهّالوحـ ــداتّ،باإلضـ ــافةّإلـ ــىّذلـ ــكّ،تتضـ ــمنّ
المؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّالتــيّتعمــلّفــيّ
اإلنت ـ ــاجّالغي ـ ــرّس ـ ــوقيّوالت ـ ــيّتخض ـ ــعّلس ـ ــيطرةّ
الوح ـ ـ ـ ـ ــداتّالحكومي ـ ـ ـ ـ ــةّوص ـ ـ ـ ـ ــناديقّالض ـ ـ ـ ـ ــمانّ
االجتماعيّ.
يضمّقطاعّالمؤسساتّالغيـرّهادفـةّللـربحّوالتـيّ
تخ ــدمّقط ــاعّاألس ــرّالمعيش ــيةّكاف ــةّالمؤسس ــاتّ
الغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّالمقيم ـ ــةّفيم ـ ــاّع ـ ــداّتل ـ ــكّ
المؤسســاتّالتــيّتســيطرّعليهــاّالحكومــةّوالتــيّ
تقــومّبتــوفيرّالســلعّوالخــدماتّإلــىّقطــاعّاألســرّ
المعيشيةّأوّإلىّالمجتمعّككلّ.
يضـ ـ ــمّقطـ ـ ــاعّاألسـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ــيةّكافـ ـ ــةّاألسـ ـ ــرّ
المعيشــيةّالمقيمــةّوهــذاّيتضــمنّاألســرّالمعيشــيةّ
المؤسســيةّالتــيّتتكــونّمــنّاألف ـرادّالتــيّتتواجــدّ
فـ ـ ـ ـ ــيّالمستشـ ـ ـ ـ ــفياتّودورّالمسـ ـ ـ ـ ــنينّواألدي ـ ـ ـ ـ ـرةّ
والسـ ــجونّإلـ ــخّ،...بحيـ ــثّتكـ ــونّإقـ ــامتهمّفيهـ ــاّ
لفتراتّطويلةّمنّالزمنّ،وكماّهـوّمبـينّمسـبقاّ،
يـ ـ ـ ــتمّالتعامـ ـ ـ ــلّمـ ـ ـ ــعّالمشـ ـ ـ ــروعاتّغيـ ـ ـ ــرّذواتّ
الشخص ــيةّاالعتباري ــةّالفردي ــةّلألس ــرّالمعيش ــيةّ
علىّأنهاّجزءّمتكاملّمـنّهـذهّاألسـرّالمعيشـيةّ
ولــيسّعلــىّأنهــاّوحــدةّمؤسســيةّمنفصــلةّإالّإذاّ
كانتّلديهاّحسـاباتّتفصـيليةّيمكـنّمـنّخاللهـاّ
معاملةّالنشاطّعلىّأنهّشبيهّالمؤسسةّّ.

 .6القطاعات الفرعية

 44-3يمك ـ ــنّتقس ـ ــيمّك ـ ــلّم ـ ــنّالقطاع ـ ــاتّالمؤسس ـ ــيةّ
المبين ــةّأع ــالهّإل ــىّقطاع ــاتّفرعي ــةّ،والّيمك ــنّ
ألس ـ ـ ــلوبّواح ـ ـ ــدّم ـ ـ ــنّاألس ـ ـ ــاليبّالمتبعـ ـ ــةّم ـ ـ ــعّ
القطاعـ ــاتّالفرعيـ ــةّأنّيكـ ــونّمثاليـ ــاّفـ ــيّكافـ ــةّ
األحـ ـوالّلكاف ــةّاألغـ ـراضّأوّلكاف ــةّال ــدولّ،ل ــذاّ
فــإنّهنــاكّأســاليبّبديلــةّتســتخدمّمــعّالقطاعــاتّ
الفرعيــةّيوص ــىّاس ــتخدامّمـ ـعّبع ــضّالقطاعــاتّ
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الفرعي ـ ـ ــةّدونّغيره ـ ـ ــاّ،وتعتب ـ ـ ــرّعملي ـ ـ ــةّتقس ـ ـ ــيمّ
االقتصــادّالكلــيّإلــىّقطاعــاتّمــنّأجــلّتعزيــزّ
النف ـ ـ ـ ــعّمـ ـ ـ ـ ــنّالحس ـ ـ ـ ــاباتّألغ ـ ـ ـ ـ ـراضّالتحليـ ـ ـ ـ ــلّ
االقتصاديّبتجميعهمّفيّشكلّوحـداتّمؤسسـيةّ
تتشابهّفيّأهدافهاّوفـيّسـلوكهاّاالقتصـاديّ،والّ
يق ــفّاألم ــرّعن ــدّه ــذاّالح ــدّإذّأنّهن ــاكّحاج ــةّ
إل ــىّعملي ــاتّالتقس ــيمّإل ــىّقطاع ــاتّوقطاع ــاتّ
فرعيــةّلكــيّيكــونّهنــاكّقــدرةّعلــىّاســتهدافّأوّ
مراقبةّمجموعاتّبعينهاّمنّالوحـداتّالمؤسسـيةّ
ألغـ ـراضّالسياس ــاتّ،عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،يل ــزمّ
تقسـ ــيمّقط ـ ــاعّاألسـ ــرّالمعيش ـ ــيةّإلـ ــىّقطاع ـ ــاتّ
فرعيــةّم ــنّأج ــلّال ــتمكنّمــنّمراقب ــةّم ــدىّت ــأثرّ
القطاعاتّالمختلفةّمنّالمجتمعّأوّماّهـوّحجـمّ
االســتفادةّالتــيّيحصــلّعليهــاّمــنّعمليــةّالتنميــةّ
االقتصــاديةّأوّاالقتصــادّالحكــوميّأوّالمقــاييسّ
السياس ـ ـ ــيةّالمجتمعي ـ ـ ــةّ.وبالمث ـ ـ ــلّ،م ـ ـ ــنّالمه ـ ـ ــمّ
التعاملّمـعّالشـركاتّالتـيّتخضـعّلسـيطرةّغيـرّ
المقيم ــينّعل ــىّأنه ــاّقطاع ــاتّفرعي ــةّلقطاع ــاتّ
الشــركاتّالماليــةّوغيــرّالماليــةّوهــذاّلــيسّبســببّ
أنهــاّمســئولةّعــنّالتصــرفّبشــكلّمختلــفّعــنّ
الش ــركاتّالت ــيّي ــتمّاالس ــيطرةّعليه ــاّمحلي ــاّّفق ــطّ
ولكنّألنهّقدّيرغبّالسياسيينّفيّأنّتكونّلهـمّ
القدرةّلتحديدّومراقبـةّهـذهّاألجـزاءّمـنّاالقتصـادّ
والت ـ ــيّتخض ـ ــعّللس ـ ــيطرةّم ـ ــنّالخ ـ ــارجّ.وتعتم ـ ــدّ
عمليـ ــةّتقسـ ــيمّالقطاعـ ــاتّإلـ ــىّقطاعـ ــاتّفرعيـ ــةّ
عل ــىّن ــوعّالتحلي ــلّال ــذيّس ــيتمّتنفي ــذهّ،وحاجـ ــةّ
صـ ـ ـ ـ ــانعيّالسياسـ ـ ـ ـ ــاتّوالمعلومـ ـ ـ ـ ــاتّالمتـ ـ ـ ـ ــوفرةّ
والظ ـ ــروفّاالقتص ـ ــاديةّواإلجـ ـ ـراءاتّالمؤسس ـ ــيةّ
داخلّالبلدّّ.

ّ

الشــركاتّأوّالقطاع ـاتّالحكومي ـةّفــيّقطاعــاتّ
فرعيــةّمنفــردةّوعليــهّتلخــصّالجــداولّالتكميليــةّ
كافةّأنشطةّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللربحّوالتـيّ
يمكــنّإعــدادهاّبشــكلّمباشــرّوتقــدمّمتــىّطلــبّ
منهاّّ.
القطاعات الفرعية األخرى

ّ
 40-3تــمّتوضــيحّالس ـؤالّالخــاصّبالقطاعــاتّالفرعيــةّ
األخــرىّفــيّضــمنّنقاشــاتّأكثــرّاستفاضــةّلكــلّ
قط ـ ــاعّمؤسس ـ ــيّف ـ ــيّاألقس ـ ــامّالتالي ـ ــةّ،وتقت ـ ــرحّ
األقسـ ــامّالفرعيـ ــةّللحكومـ ــاتّالعامـ ــةّوالشـ ــركاتّ
الماليةّوقطاعّاألسرّالمعيشيةّ.
ّ

 .7بقية العالم

 47-3فيّهذهّالمناسبةّمنّالمالئمّأنّتـتمّاإلشـارةّإلـىّ
األســرّالمعيشــيةّالغيــرّمقيمــةّأوّالشــركاتّعلــىّ
أنهــاّوحــداتّمقيمــةّفــيّبقيــةّالعــالمّ.وفــيّحالــةّ
تخصيصّحساباتّللقطاعـاتّالمؤسسـيةّوكـذلكّ
حســاباتّاالقتصــادّالكلــيّ،يكــونّهنــاكّحســابّ
أخــرّيبــينّالعالقــةّمــعّبقيــةّالعــالمّ.وبالفعــلّيــتمّ
تس ــجيلّالمع ــامالتّم ــعّبقي ــةّالع ــالمّكم ــاّل ــوّأنّ
بقيةّالعالمّيمثلّالقطاعّالسادسّ.
ّ
ّ

ب .الشركات في نظام الحسابات القومية
 .1أنواع الشركات

 45-3يستخدمّمصطلحّالشركاتّ،فـيّنظـامّالحسـاباتّ
القوميــةّ،بشــكلّأوســعّمنــهّفــيّالســياقّالقــانونيّ،
وبشــكلّعــامّفــإنّالكيانــاتّفــيّنظــامّالحســاباتّ
القوميةّوالتيّتتمتعّبالتاليّ-:
ّأ .الق ــدرةّعل ــىّتحقيـ ــقّرب ــحّأوّمكس ــبّمـــاليّ
أخرّلمالكيّهذاّالكيانّّ
ب .االعترافّبهاّقانونياّعلىّأنهاّكيـانّقـانونيّ
ّ
مستقلّعنّمالكيهّالـذينّيتمتعـونّبمسـئوليةّ
محدودةّ
تّ .تــمّإنشــاءهاّألغ ـراضّالمشــاركةّفــيّعمليــةّ
ّ
اإلنتاجّالسوقيّ
ّ
تــتمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّشــركاتّفــيّنظــامّالحســاباتّ
القوميةّبغضّالنظرّعنّالتسميةّالتـيّيطلقوهـاّعلـىّ
أنفسهمّ،ويطلقّلقـبّشـركةّعلـىّكافـةّالكيانـاتّالتـيّ
لهــاّكيــانّقــانونيّوكــذلكّعلــىّالتعاونيــاتّوشــركاتّ
التضـ ــامنّمحـ ــدودةّالمسـ ــئوليةّ،والشـ ــركاتّالمسـ ــجلةّ
قانونيــاّّوأشــباهّالشــركاتّ.ومتــىّاســتخدمّلفظــةّشــركةّ
فإنّهذاّيعنيّالمعنـىّالواسـعّللمسـمىّولـيسّالمعنـىّ
القانونيّالضيقّلهّإالّإذاّوردّنصّخالفّهـذاّ،وتـمّ
مناقشةّكالّاألمرينّبمعناهماّالواسعّفيماّيليّ-:

السيطرة العامة واألجنبية
 43-3مـ ــنّأبـ ــرزّمهـ ــامّعمليـ ــةّالتقسـ ــيمّإلـ ــىّقطاعـ ــاتّ
فرعي ـ ـ ــةّه ـ ـ ــوّتحديـ ـ ـ ــدّالش ـ ـ ــركاتّالغي ـ ـ ــرّماليـ ـ ـ ــةّ
والشــركاتّالماليــةّالتــيّيــتمّالســيطرةّعليهــاّمــنّ
قب ــلّالحكوم ــةّوالت ــيّتس ــمىّبالش ــركاتّالعام ــةّ،
وتل ــكّالت ــيّي ــتمّالس ــيطرةّعليه ــاّخارجي ــاّ.بينم ــاّ
تمثـ ــلّبـ ــاقيّالشـ ــركاتّفـ ــيّاالقتصـ ــادّالشـ ــركاتّ
الخاص ــةّالمحلي ــةّ،ولمزي ــدّم ــنّالنقاش ــاتّح ــولّ
مع ــايرّالش ــركاتّالت ــيّتس ــيطرّعليه ــاّالحكوم ــةّ
والتــيّيــتمّالســيطرةّعليهــاّخارجيــاّيرجــىّالرجــوعّ
إلـ ــىّالقسـ ــمّبّ،كمـ ــاّيتضـ ــمنّالشـ ــكلّّ3.3هـ ــذاّ
النــوعّمــنّالقطاعــاتّالفرعيــةّلكــالّالمجمــوعتينّ
منّالشركاتّّ.
ّ
المؤسسات غير الهادفة للرب
 48-3كمــاّهــوّمبــينّأعــالهّ،يصــنفّنظــامّالحســاباتّ
القومي ـ ــةّالمؤسس ـ ــاتّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّإل ـ ــىّ
قطاعـ ــاتّمختلفـ ــةّوفقـ ــاّلطبيعتهـ ــاّإذاّمـ ــاّكانـ ــتّ
تـ ــوفرّإنتـ ــاجّللسـ ــوقّأمّالّ،بغـ ــضّالنظـ ــرّعـ ــنّ
الحافزّووضـعّالمـوظفينّأوّالنشـاطّالتـيّتضـلعّ
فيــهّ،وعلــىّالــرغمّمــنّوجــودّتوجــهّمت ازيــدّنحــوّ
الشركات ذات الكيان القانوني
اعتبارّكافةّالمؤسساتّالغيـرّهادفـةّللـربحّعلـىّ  41-3قــدّيــتمّوصــفّالشــركاتّالتــيّلهــاّكيــانّقــانونيّ
أنهاّمنظماتّ"مجتمـعّمـدني"ّلـذاّيوصـىّأنّيـتمّ
بأس ـ ــماءّمختلف ـ ــةّومنه ـ ــاّ:الش ـ ــركاتّ،المش ـ ــاريعّ
تحدي ـ ــدّالمؤسس ـ ــاتّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّداخ ـ ــلّ
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ذواتّالشخصـ ــيةّاالعتباريـ ــةّ،الشـ ــركاتّالعامـ ــةّ
المحــدودةّ،المؤسســاتّالعامــةّ،شــركاتّخاصــةّ،
شـ ــركاتّتضـ ــامنّمحـ ــدودةّالمسـ ــئوليةّوشـ ــركاتّ
محدودةّالمسـئوليةوخالفهّ،الشةركات ذات الكيةان
القةةانوني هةةي كيانةةات قانونيةةة تةةم إنشةةاءها مةةن
أجل إنتاج السةلع والخةدمات للسةوق والتةي مةن
الممكن أن تكةون مصةد ارً للةرب أو أي مكاسةب
مالية أخةرى بالنسةبة لمالكيهةا ،وتكةون مملوكةة
بالكامل للمساهمين الذين لهم الحق فةي تعيةين
المةةةةدراء المسةةةةئولين عةةةةن اإلدارة العامةةةةة لهةةةةذا
الكيانّ .

ّ
ّ
 36-3قـ ــدّتختلـ ــفّوتتنـ ــوعّالق ـ ـوانينّالحاكمـ ــةّلعمليـ ــاتّ
إنشــاءّوادارةّوتشــغيلّالشــركاتّالمســجلةّقانونيــاّّ
منّبلدّألخرىّلذاّليسّمنّالسـهلّتقـديمّتعريـفّ
دقيقّوقانونيّللشـركاتّالتـيّتوجـدّعلـىّمسـتوىّ
العـ ــالمّ،ولكـ ــنّمـ ــنّالممكـ ــنّتوضـ ــيحّمزيـ ــدّمـ ــنّ
الخصائصّعنّهذهّالمؤسساتّمـنّوجهـةّنظـرّ
نظامّالحسـاباتّالقوميـةّوالتـيّيمكـنّإيجـازهّفيمـاّ
يليّ-:
ّأ .إنّالش ـ ــركةّ ه ـ ــيّكي ـ ــانّق ـ ــانونيّمع ـ ــينّت ـ ــمّ
إنشــاءهّبموجــبّالقــانونّويكــونّمعتــرفّبهــاّ
بشكلّمسـتقلّمـنّبـاقيّالوحـداتّالمؤسسـيةّ
الت ــيّق ــدّتمتل ــكّأس ــهمّف ــيّحق ــوقّملكيته ــاّ،
ويكــونّوجودهــاّممــثالّفــيّعنوانهــاّواســمهاّ
المســجلينّفــيّســجلّخــاصّيحــتفظّبــهّلهــذاّ
الغـ ــرضّ،ومـ ــنّالمتوقـ ــعّأنّيكـ ــونّللشـ ــركةّ
مرك ـ ــزّمص ـ ــلحةّاقتص ـ ــاديةّ–أيّأنّتك ـ ــونّ
مقيمةّ-فيّالبلدّالتيّتـمّإنشـاءهاّوتسـجيلهاّ
فيها.
ّب .تنشـ ـ ــأّالشـ ـ ــركاتّلغـ ـ ــرضّإنتـ ـ ــاجّالسـ ـ ــلعّأوّ
الخدماتّمنّأجلّبيعهاّفيّالسـوقّبأسـعارّ
ذاتّداللةّاقتصاديةّوهذاّيعنيّأنّهـذاّهـوّ
منتجّسوقيّّّ(ّتمّتفصيلّتعريـفّاألسـعارّ
المجديـ ـ ــةّاقتصـ ـ ــادياّوالفـ ـ ــرقّبـ ـ ــينّاإلنتـ ـ ــاجّ
الس ـ ــوقيّوغي ـ ــرّالس ـ ــوقيّف ـ ــيّالفص ـ ــلينّّ0
وّ)88
ّج .تعتبــرّالشــركةّمســئولةّتمامــاّومحاســبةّأمــامّ
القـ ـ ــانونّعـ ـ ــنّالق ـ ـ ـ ارراتّوالتصـ ـ ــرفاتّالتـ ـ ــيّ
تتخــذهاّوتعهــداتهاّوتعاقــداتهاّوهــذاّهــوّأهــمّ
المقاص ـ ــدّأليّوح ـ ــدةّمؤسس ـ ــيةّف ـ ــيّنظ ـ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،وتخضـ ــعّالشـ ــركةّإلـ ــىّ
النظ ــامّالضـ ـريبيّللبل ــدّالت ــيّتق ــيمّفي ــهّفيم ــاّ
يتعل ـ ــقّبكاف ـ ــةّأنش ـ ــطتهاّاإلنتاجي ـ ــةّوال ـ ــدخلّ
واألصولّ.
ّد .تعـودّملكيـةّأيّشــركةّمـاّإلــىّحـامليّأســهمّ
هــذهّالشــركةّ،حيــثّيــتمّتوزيــعّالــدخلّعلــىّ
المساهمينّعلىّشكلّحصصّفـيّأيّفتـرةّ
محاس ـ ـ ــبيةّمنف ـ ـ ــردةّيح ـ ـ ــددهاّم ـ ـ ــديريّه ـ ـ ــذهّ
الشـ ــركةّ،وتـ ــتمّعمليـ ــةّتوزيـ ــعّال ـ ـدخلّعلـ ــىّ
حامليّاألسهمّكنسبةّمـنّالقيمـةّوفقـاّلقيمـةّ
وع ــددّاألس ــهمّالمملوكـ ـةّلك ــلّمس ــاهمّعل ــىّ
حـ ـ ــدهّأوّوفقـ ـ ــاّللمشـ ـ ــاركةّفـ ـ ــيّرأسّالمـ ـ ــالّّ

ّه.

ّو.

ّز.
ّح .

ّط .

ّ
ّ

الممل ـ ــوكّلهـ ـ ـؤالءّالمس ـ ــاهمينّ،وق ـ ــدّيك ـ ــونّ
هنــاكّأن ـواعّمختلف ــةّم ـنّاألســهمّفــيّنفــسّ
الشركةّتحملّاستحقاقاتّمختلفة
فـ ـ ــيّحـ ـ ــالّتصـ ـ ــفيةّالشـ ـ ــركةّ،فإنـ ـ ــهّيكـ ـ ــونّ
للمساهمينّالحقّفـيّالحصـولّعلـىّحصـةّ
فــيّصــافيّقيمــةّالشــركةّالمتبقيــةّبعــدّبيــعّ
جميــعّاألصــولّودفــعّكــلّالخصــومّ،ّ.وفــيّ
ح ـ ــالّإع ـ ــالنّالش ـ ــركةّإفالس ـ ــهاّبس ـ ــببّأنّ
خصــوماتهاّتتجــاوزّقيمــةّأصــولهاّ،الّيلتــزمّ
المساهمينّبسدادّالخصوماتّالزائدةّ.
يتمّالتحكمّفيّأيّشركةّماّمنّقبلّحـامليّ
األس ــهمّجميع ــاّ،حيـ ـثّيم ــارسّالمس ــاهمونّ
السـ ـ ــيطرةّعلـ ـ ــىّالشـ ـ ــركةّبصـ ـ ــورةّجماعيـ ـ ــةّ
وولشـ ــركةّمجلـ ــسّادارةّيكـ ــونّمســـئولّعـ ــنّ
سياســةّالشــركةّويعــينّكبــارّمــديريّالشــركةّ
ويعـ ـ ـ ــينّمجلـ ـ ـ ــسّاالدارةّعـ ـ ـ ــادةّبتصـ ـ ـ ــويتّ
جماعيّمنّقبلّالمساهمين.ّ.
ومــنّوجهــةّالنظــرّالعمليــةّ،يمــارسّبعــضّ
م ــنّح ــامليّاألس ــهمّت ــأثيرّأوّس ــيطرةّأكث ــرّ
عل ـ ـ ـ ــىّالسياس ـ ـ ـ ــاتّوالعملي ـ ـ ـ ــاتّالتش ـ ـ ـ ــغيليةّ
الخاصةّبشركةّماّعنّمساهمينّآخرين.
وق ـ ــدّالّتك ـ ــونّحق ـ ــوقّالتص ـ ــويتّلح ـ ــامليّ
األسـ ــهمّمتسـ ــاويةّ،حيـ ــثّالّتحمـ ــلّبعـ ــضّ
أنـ ـ ـواعّاألس ـ ــهمّأيّحق ـ ــوقّتص ـ ــويتّ،ه ـ ــذاّ
الحــقّيمكــنّأنّيضــعّتعيــينّمعــينّلمجلــسّ
اإلدارةّأوّحـ ــقّالتصـ ــويتّفـ ــيّموضـ ــوعاتّ
أخــرىّتتعلــقّبالتصــويتّباألغلبيــةّ.ويمك ـنّ
تعلي ـ ـ ــقّه ـ ـ ــذاّالح ـ ـ ــقّألحص ـ ـ ــريّمـ ـ ــنّقب ـ ـ ــلّ
الحكومةّإذاّماّكانتّشريكاّفيّالشركةّ.
قــدّيختــارّالكثيــرّمــنّالمســاهمينّممــنّلهــمّ
حـ ـ ـ ـ ــقّالتصـ ـ ـ ـ ــويتّعـ ـ ـ ـ ــدمّممارســ ـ ـ ــةّحـ ـ ـ ـ ــقّ
التصـ ـ ــويتّ،لـ ـ ــذاّقـ ـ ــدّيختـ ـ ــارّاألقليـ ـ ــةّمـ ـ ــنّ
المساهمينّالفاعلينّالمنظمينّالمشاركةّفيّ
سياسةّالمراقبةّوالتشغيلّالخاصّبالشركةّّ.

التعاونيةةةةةةةةةات ،و شةةةةةةةةةركات التضةةةةةةةةةامن محةةةةةةةةةدودة
المسئولية ،إلخ....
 33-3عملّالمنتجـينّعلـىّإنشـاءّالتعاونيـاتّألغـراضّ
تسـ ــويقّمنتجـ ــاتهمّبصـ ــورةّجماعيـ ــةّ،حيـ ــثّيـ ــتمّ
توزيعّأرباحّهذهّالتعاونياتّوفقـاّللقـوانينّالمتفـقّ
عليه ـ ــاّول ـ ــيسّم ـ ــنّالض ـ ــروريّأنّيك ـ ــونّوفق ـ ــاّ
لألســهمّالســوقيةّالتــيّيمتلكهــاّكــلّمــنّالشــركاءّ،
ولك ــنّت ــتمّتش ــغيلّه ــذهّالتعاوني ــاتّبش ــكلّفع ــالّ
علـىّأنهـاّشـركةّ.وبالمثــلّ،تكـونّالشـركاتّالتــيّ
يتمت ـ ــعّأعض ـ ــائهاّبمس ـ ــئوليةّمح ـ ــدودةّفإن ـ ــهّي ـ ــتمّ
معاملته ـ ــاّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّكيان ـ ــاتّقانوني ـ ــةّمس ـ ــتقلةّ
وتتصــرفّمثــلّاالش ــركاتّ.ويكــونّالشــركاءّهــمّ
مدي ّرّوهاّوحامليّأسهمهاّفيّنفسّالوقتّّ.
ّ
أشباه الشركات
 38-3تتص ـ ــرفّبع ـ ــضّم ـ ــنّالمش ـ ــروعاتّغي ـ ــرّذواتّ
الشخصـ ــيةّاالعتباري ـ ــةّ(أوّجميعهـ ــا)ّفـ ــيّكافـ ــةّ
األمــورّعلــىّأنهــاّشــركاتّقائمــةّبــذاتهاّ،ويطلــقّ
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حي ـ ــثّأن ـ ــهّم ـ ــنّالمفت ـ ــرضّأنّت ـ ــتمّب ـ ــينّأش ـ ــباهّ
الشركاتّومالكهاّ،ويكونّمنّحقّالمالـكّتحديـدّ
مب ـ ــالغّال ـ ــدخلّالت ـ ــيّس ـ ــيتمّس ـ ــحبهاّم ـ ــنّأش ـ ــباهّ
الشــركاتّخــاللّأيّفت ـرةّمحاســبيةّقضــتهاّأشــباهّ
الشــركاتّ،بحيــثّتكــونّهــذهّالســحوباتّمكافئــةّ
للم ــدفوعاتّالت ــيّي ــتمّتقس ــيمهاّم ــنّقبــلّالش ــركةّ
علــىّحــامليّاألســهمّ.وبــافتراضّأنــهّتــمّتحديــدّ
مبـ ـ ـ ــالغّالـ ـ ـ ــدخلّالمسـ ـ ـ ــحوبةّومـ ـ ـ ــدخراتّأشـ ـ ـ ــباهّ
الش ــركاتّ(ّتمث ــلّه ــذهّالمب ــالغّ،المبــالغّالربحي ــةّ
التــيّيــتمّحفظهــاّفــيّحســاباتّأشــباهّالشــركات)ّ،
كذلكّيلزمّأنّتظهـرّالميزانيـةّالعموميـةّالخاصـةّ
بأشـباهّالشــركاتّقــيمّاألصــولّالغيــرّماليــةّوالتــيّ
يـ ـ ــتمّاسـ ـ ــتخدامهاّفـ ـ ــيّعمليـ ـ ــةّاإلنتـ ـ ــاجّوكـ ـ ــذلكّ
األص ـ ـ ــولّالمالي ـ ـ ــةّوالخص ـ ـ ــوماتّالمملوك ـ ـ ــةّأوّ
المتحملةّعلىّاسمّالمشروعّ.
 30-3وقـ ــدّأظهـ ــرتّالتجـ ــاربّالسـ ــابقةّأنّالعديـ ــدّمـ ــنّ
ال ـ ـ ــدولّيج ـ ـ ــدواّص ـ ـ ــعوباتّف ـ ـ ــيّالتعام ـ ـ ــلّم ـ ـ ــعّ
المشــروعاتّالفرديــةّوالتــيّتكــونّمملوكــةّلألســرّ
المعيشــيةّعلــىّأنهــاّأشــباهّشــركاتّ،ومــعّذلــكّ،
لــيسّمــنّالمفيــدّأنّنقــدمّمعــاييرّإضــافيةّ،مثــلّ
حج ــمّالمش ــروعّض ــمنّتعري ــفّأش ــباهّالش ــركاتّ
المملوكةّلألسرّالمعيشيةّ،واذاّلـمّيكـنّالمشـروعّ
م ــدارّعل ــىّأن ــهّش ــركةّأوّل ــمّيك ــنّل ــهّمجموع ــةّ
كاملةّمنّالحساباتّالخاصةّوالمملوكةّلهّ،فإنـهّ
الّيلــزمّمعاملــةّالمشــروعّعلــىّأنــهّأشــباهّشــركةّ
أياّّكانّحجمّالمشروعّّ.

عليه ـ ــاّأش ـ ــباهّالش ـ ــركاتّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
القوميةّ،وتمّتصنيفهاّضمنّالشركاتّفيّقطـاعّ
الشـ ـ ـ ــركاتّالماليـ ـ ـ ــةّوالغيـ ـ ـ ــرّماليـ ـ ـ ــةّ،وتتمتةةةةةةةةع
مشروعات أشباه الشركات بما يليّ-:
أ .إمةةةةا أن يكةةةةون المشةةةةروع الفةةةةردي مملةةةةوك
لوحةةدة مؤسسةةية مقيمةةة ولةةديها معلومةةات
كافيةةة لتنفةةذ مجموعةةة مةةن الحسةةابات ويةةتم
إدارتهةةا علةةى أنهةةا مؤسسةةة قائمةةة بةةذاتها
لتجمع مجموعة مةن الحسةابات وتةدار كمةا
لةةةو كانةةةت شةةةركة قائمةةةة بةةةذاتها وهةةةم فةةةي
عالقة حقيقية مع مالكيها على أنها شةركة
منسوبة إلى حاملي أسهمها أو
ب .يحكةةم علةةى المشةةروعات الفرديةةة المملوكةةة
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
أو غير محددة من الزمن.
 34-3هنـاكّثـالثّأنـواعّمــنّأشـباهّالشـركاتّفـيّنظــامّ
الحساباتّالقوميةّوهيّ-:
المش ـ ــروعاتّالفردي ـ ــةّ(المش ـ ــاريعّغي ـ ــرّ
ّأ.
ذواتّالشخصـيةّاالعتباريـة)ّالمملوكـةّمـنّقبـلّ
الوح ــداتّالحكومي ــةّوالت ــيّتعم ــلّف ــيّاإلنت ــاجّ
السوقيّوتدارّبشكلّمشابهّللشـركاتّالمملوكـةّ
ملكيةّعامةّ.
ّب .المش ــروعاتّغي ــرّذواتّالشخص ــيةّاالعتباري ــةّ
بمـ ـ ـ ــاّفيهـ ـ ـ ــاّشـ ـ ـ ــركاتّالتضـ ـ ـ ــامنّغيـ ـ ـ ــرّذواتّ
الشخصـ ــيةّاالعتباريـ ــةّ،والتـ ــيّتكـ ــونّمملوكـ ــةّ
لألس ــرّالمعيش ــيةّوالت ــيّي ــتمّتش ــغيلهاّكم ــاّل ــوّ
ّ
كانتّشركاتّملكيةّخاصةّ.
الفروع
ّجّّ .مش ــروعاتّفردي ــةّتنتم ــيّلوح ــداتّمؤسس ــيةّّ
مقيمـ ــةّفـ ــيّالخـ ــارجّ،ويشـ ــارّإليهـ ــاّعلـ ــىّأنهـ ــاّ ّ
 37-3إذاّكـ ــانّلشـ ــركةّغيـ ــرّمقيمـ ــةّعمليـ ــاتّتشـ ــغيليةّ
"فروع"ّ.
جوهريةّتؤديهاّعلـىّفتـرةّزمنيـةّمحـددةّفـيّإقلـيمّ
ّ
اقتصـ ـ ــاديّمـ ـ ــاّ،ولكنهـ ـ ــاّليسـ ـ ــتّكيـ ـ ــانّقـ ـ ــانونيّ
 33-3إنّاله ــدفّوراءّمفه ــومّأش ــباهّالش ــركاتّه ــوّأنّ
منفص ــلّ،فإن ــهّّيمك ــنّتعري ــفّالف ــرعّعل ــىّأن ــهّ
نقــومّبتفريــقّالمــالكينّبشــكلّواضــحّوجلــيّومــنّ
وحـ ـ ــدةّمؤسسـ ـ ــيةّ،ويـ ـ ــتمّتعريـ ـ ــفّهـ ـ ــذهّالوحـ ـ ــدةّ
خ ــاللّالمس ــمىّع ــنّمالكيه ــاّوال ــذينّيك ــونّله ــمّ
المؤسس ــيةّلألغـ ـراضّاإلحص ــائيةّألنّالعملي ــاتّ
مشروعاتّفرديةّتلكّالمشروعاتّمسـتقلةّوتـديرّ
التشــغيليةّهــذهّت ـرتبطّبشــكلّكبيــرّبــالموقعّالــذيّ
أمورهـاّبشــكلّفعــالّوكـافّوهــمّيتصــرفونّبــنفسّ
تـ ــتمّفيـ ــهّبكافـ ــةّالطـ ــرقّوهـ ــذاّبخـ ــالفّالشـ ــركةّ،
األس ــلوبّال ــذيّتتص ــرفّب ــهّالش ــركاتّ.واذاّم ــاّ
ويل ــزمّأنّي ــتمّالتعام ــلّم ــعّالمش ــروعاتّالفردي ــةّ
تصرفواّعلىّأنهمّشركاتّ،فإنهّيلـزمّحفـظّوفـتحّ
القائم ــةّبالخ ــارجّعل ــىّأنه ــاّأش ــباهّش ــركةّإذاّم ــاّ
مجموعــةّكاملــةّمــنّالحســاباتّ،وبالفعــلّيعتبــرّ
أمكـ ــنّتحديـ ــدّالعمليـ ــاتّالجوهريـ ــةّلهـ ــذاّالكيـ ــانّ
أمرّوجودّمجموعةّكاملةّمنّالحساباتّبماّفـيّ
علـ ــىّأنـ ــهّلـ ــهّعمليـ ــاتّجوهريـ ــةّيؤديهـ ــاّبشـ ــكلّ
ذلــكّالميزانيــةّالعموميــةّالخاصــةّبالمشــروعّأهــمّ
منفصــلّعــنّبــاقيّالكيــانّ،كمــاّهــوّالحــالّمــعّ
شــرطاّليــتمّالتعامــلّمــعّهــذاّالمشــروعّعلــىّأنــهّ
باقيّأشباهّالشركاتّسواءّكانّلهاّمجموعةّمـنّ
شــبيهّبالشــركةّ،واالّلــنّيكــونّاألمــرّعمليــاّمــنّ
الحس ــاباتّالخاص ــةّبالوح ــدةّالموج ــودةّأوّالت ــيّ
وجهــةّالنظــرّالمحاســبيةّلتفريــقّالشــبيهّبالشــركةّ
ســيكونّلهــاّمعنــىّمــنّوجهــةّنظــرّاالقتصــاديةّ
عنّمالكيهاّ.
مـ ــنّأجـ ــلّأنّيقـ ــومّبتصـ ــنيفهمّ.ويوضـ ــحّتواجـ ــدّ
 38-3مـ ــاّأنّيـ ــتمّمعاملـ ــةّأشـ ــباهّالشـ ــركاتّعلـ ــىّأنهـ ــاّ
السجالتّالمنفصلةّأنّهناكّوحدةّحقيقيةّقائمـةّ
وحدةّمؤسسيةّقائمةّبذاتهاّومستقلةّعنّمالكهـاّ،
وموج ــودةّوه ــذاّيجع ــلّاألم ــرّعملي ــاّف ــيّإع ــدادّ
فإنـهّيلـزمّأنّيكـونّألشــباهّالشـركاتّهـذهّعوامــلّ
اإلحصاءاتّ،باإلضافةّإلىّذلكّ،يلزمّتـوافرّأيّ
مثلّالقيمةّالمضافةّوادخارّواألصولّوالخصـومّ
منّالعواملّالتاليةّليـتمّّاعتبـارّالكيـانّعلـىّأنـهّ
إلـ ــخ ّ.كمـ ــاّيلـ ــزمّأنّيكـ ــونّمـ ــنّالممكـ ــنّأنّيـ ــتمّ
فرعاّوهذهّالعواملّهي-:
تحديــدّوتســجيلّأيّتــدفقّللــدخلّأوّل ـرأسّالمــالّ
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ّ
ّأ .أنّيك ــونّاإلنت ــاجّالمتـ ـوافرّف ــيّاإلقل ــيمّمنف ــذّأوّ
س ــيتمّتنفي ــذهّلم ــدةّع ــامّكام ــلّأوّأكث ــرّبخ ــالفّ
اإلقلــيمّالــذيّيتواج ــدّفيــهّالمكت ــبّالرئيســيّله ــذاّ
الكيانّ.
ّ ّ
 إذاّكانــتّعمليــةّاإلنتــاجّيلــزمّأنّتتضــمنّالتواج ــدّالم ــاديّ،فإن ــهّم ــنّالض ــروريّأنّ
ت ــتمّالعملي ــاتّاإلنتاجي ــةّف ــيّه ــذاّاإلقل ــيمّ
بشـ ــكلّمـ ــاديّ.وهنـ ــاكّبعـ ــضّالمؤش ـ ـراتّ
الدال ــةّعل ــىّالرغب ــةّف ــيّالتواج ــدّف ــيّه ــذاّ
اإلقل ـ ــيمّمث ـ ــلّعمليـ ـ ــاتّشـ ـ ـراءّأوّإيجـ ـ ــارّ
م ارفــقّاألعمــالّ،والحصــولّعلــىّمعــداتّ
رأسّالمالّ،وتعيينّطاقمّعملّمحليّّ.
ّ
 واذاّلـ ــمّتتضـ ــمنّعمليـ ــةّاإلنتـ ــاجّالتواجـ ــدّالماديّ،مثـلّالحـالّفـيّالخـدماتّالبنكيـةّ
أوّالتأميني ــةّأوّأيّم ــنّالخ ــدماتّالمالي ــةّ
أآلخــريّ،فإنــهّيــتمّاعتبــارّهــذهّالشــركاتّ
كائنــةّفــيّاإلقلــيمّمــنّخــاللّالتســجيلّأوّ
وجــودّمحــلّإقامــةّقــانونيّلهــذهّالعمليــاتّ
داخلّاإلقليمّ.
ّ
بّ .وي ــتمّاالعتـ ـرافّبه ــذهّالعملي ــاتّبكونه ــاّتخض ــعّ
ّ
للنظ ـ ــامّالضـ ـ ـريبيّعل ـ ــىّال ـ ــدخلّ،إذاّم ـ ــاّك ـ ــانّ
مطبقــاّ،فــيّاالقتصــادّالــذيّتتواجــدّفيــهّحتــىّلــوّ
كانتّمعفاةّمنّالضرائب.
ّ
 35-3تنفذّمعظمّالمشروعاتّاالنشائيةّمنّقبـلّمقـاولّ
غيـ ــرّمقـ ــيمّالـ ــذيّقـ ــدّيزيـ ــدّويتحـ ــولّإلـ ــىّفـ ــرعّ،
ويمك ـ ــنّالقي ـ ــامّبعملي ـ ــةّالتش ـ ــييدّأوّإدارته ـ ــاّم ـ ــنّ
مشــروعّغيــرّمقــيمّوبــدونّتأســيسّوكيــلّقــانونيّ
محلــيّ،علــىّســبيلّالمثــالّ،المشــروعاتّالكبــرىّ
مث ـ ــلّ(ّالجس ـ ــورّ،والس ـ ــدودّومحط ـ ــاتّالطاق ـ ــة)ّ
والتــيّتســتغرقّعمليــةّإنشــائهاّواســتكمالهاّعامــاّ
أوّأكثــرّويمكــنّإدارتهــاّمــنّقبــلّمكتــبّالموقــعّ
المحليّّ.
ّ
الوحدات المقيمة الصورية
ّ
 31-3تعامـ ــلّاألصـ ــولّغيـ ــرّالمنقولـ ــةّمثـ ــلّاأل ارضـ ــيّ
وبـ ـ ـ ــاقيّالم ـ ـ ـ ـواردّالطبيعيـ ـ ـ ــةّوالعقـ ـ ـ ــاراتّوبـ ـ ـ ــاقيّ
المنشــئاتّعلــىّأنهــاّمملوكــةّلوحــداتّمقيمــةّإالّ
فــيّحالــةّواحــدةّفقــطّوهــيّ،إذاّالمالــكّالقــانونيّ
له ــذهّاألص ــولّغي ــرّالمنقول ــةّغي ــرّمق ــيمّ،حي ــثّ
يــتمّإنشــاءّوحــدةّصــناعيةّ،تســمىّبوحــدةّمقيمــةّ
ص ـ ــوريةّ،ف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّ.وي ـ ــتمّ
تســجيلّالوحــدةّالمقيمــةّالصــوريةّعلــىّأنهــاّهــيّ
المالـ ــكّلألصـ ــلّوتتلقـ ــىّاإليجـ ــارّأوّاإليجـ ــاراتّ
الت ـ ــيّتض ـ ــافّعل ـ ــىّاألص ـ ــلّ،ويمتل ـ ــكّالمال ـ ــكّ
القانونيّحقّملكيةّفـيّالوحـدةّالمقيمـةّالصـوريةّ
ومـ ــنّثـ ــمّتحصـ ــلّالـ ــدخلّمـ ــنّالوحـ ــدةّالمقيمـ ــةّ
الص ــوريةّف ــيّش ــكلّدخ ــلّملكي ــةّي ــدفعّخارجي ــاّ،
ويكــونّهنــاكّاســتثناءاّواحــداّفقــطّعلــىّاألرضّ

والعق ــاراتّالموج ــودةّف ــيّالجي ــوبّالخارج ــةّع ــنّ
الح ـ ــدودّللحكوم ـ ــاتّاألجنبي ـ ــةّ(مث ـ ــلّالس ـ ــفاراتّ
والقنص ــلياتّوالقواع ــدّالعس ــكرية)ّحي ــثّتخض ــعّ
جميعه ــاّإل ــىّالقـ ـوانينّالدول ــةّاألمّول ــيسّلإلقل ــيمّ
التيّتتواجدّفيهّأوّالمقامةّعلىّأرضهّّّ.

ّ
 86-3يلزمّأنّتبرمّعقـودّإيجـارّاألصـولّالغيـرّمنقولـةّ
مثـ ــلّاأل ارضـ ــيّوالم ـ ـواردّالطبيعيـ ــةّاألخـــرىّمـ ــعّ
مق ــيمّ،وف ــيّحالـ ــةّالض ــرورةّيمكـ ــنّاللج ــوءّإلـــىّ
وحدةّمقيمةّقوميةّليتمّالتعاملّبهاّفيّمثـلّهـذهّ
األحوالّ.
ّ

.2

ّ

حاالت خاصة

مجموعة من الشركات

ّ
 83-3قــدّيــتمّتأســيسّمجموعــةّكبي ـرةّمــنّالشــركاتّأوّ
المجمع ـ ــاتّإذاّكان ـ ــتّالش ـ ــركةّاألمّتـ ــتحكمّف ـ ــيّ
مجموعـةّمتنوعــةّمــنّالشــركاتّالتابعــةّ،التــيّقــدّ
يــتمّإدارةّبعــضّمنهــاّمــنّقبــلّمالكيهــاّ،ولــبعضّ
األغـ ـراضّ،ق ــدّيك ــونّم ــنّالض ــروريّالحص ــولّ
علــىّبعــضّالمعلومــاتّالخاصــةّبمجموعــةّمــنّ
الشــركاتّككــلّ،مــعّالعلــمّأنــهّيلــزمّمعاملــةّكــلّ
شركةّفرديةّسواءّشكلتّجزءاّمـنّالمجموعـةّأمّ
الّعلــىّأنهــاّوحــدةّمؤسســيةّقائمــةّبــذاتهاّ،حتــىّ
إذاّكانــتّهــذهّالشــركاتّالتابعــةّمملوكــةّبالكامــلّ
مــنّشــركاتّأخــرىّذاتّكيانــاتّقانونيــةّمســتقلةّ
وتطالـ ـ ــبّأمـ ـ ــامّالقـ ـ ــانونّوالسـ ـ ــلطاتّالض ـ ـ ـريبيةّ
بإعـ ــدادّمجموعـ ــةّكاملـ ــةّمـ ــنّالحسـ ــاباتّبحيـ ــثّ
تتض ـ ـ ـ ـ منّهـ ـ ـ ــذهّالمجموعـ ـ ـ ــةّالكاملـ ـ ـ ــةّالميزانيـ ـ ـ ــةّ
العموميـةّلهـاّ.وحتـىّإذاّكانـتّتنخـرطّإدارةّهــذهّ
الشــركاتّالتابعــةّإلدارةّمؤسســاتّأخــرىّإالّأنهــاّ
تظـ ــلّمسـ ــئولةّومحاسـ ــبةّأمـ ــامّالقـ ــانونّوالنظـ ــامّ
الضريبيّعنّتنفيذّأنشطتهاّاالنتاجيةّّ.
ّ
 88-3هنـ ـ ــاكّسـ ـ ــبباّأخـ ـ ــرّلعـ ـ ــدمّمعاملـ ـ ــةّمجموعـ ـ ــاتّ
الشركاتّعلـىّأنهـاّوحـداتّمؤسسـيةّمنفـردةّهـوّ
أنّه ـ ـ ـ ــذهّالمجموع ـ ـ ـ ــاتّالّيمك ـ ـ ـ ــنّتعريفه ـ ـ ـ ــاّأوّ
اعتبارهـاّمســتقرةّأوّتحديــدهاّبســهولةّفــيّالغالــبّ
بوجــهّعملــيّ،وقــدّيكــونّصــعباّالحصــولّعلــىّ
بيانــاتّتتعلــقّبالمجموعــاتّالتــيّتمتلــكّأنشــطةّ
غي ــرّمتكامل ــةّم ــعّبعض ــهاّبع ــضّتكــامالّقوي ــاّ،
عـ ـ ــالوةّعلـ ـ ــىّهـ ـ ــذاّ،تعتبـ ـ ــرّالعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّهـ ـ ــذهّ
المجمعـ ـ ــاتّكبيـ ـ ـ ـرةّللغاي ـ ـ ــةّكمـ ـ ــاّأنهـ ـ ــاّمختلفـ ـ ــةّ
األنشطةّبحيثّيصعبّالتعامـلّمعهـاّعلـىّأنهـاّ
وح ــداتّفردي ــةّكم ــاّأن ــهّم ــنّالممك ــنّأنّيتغي ــرّ
حجمه ــاّوتش ــكيلهاّبش ــكلّمس ــتمرّبم ــرورّال ــزمنّ
نتيج ـ ـ ـ ــةّلعملي ـ ـ ـ ــاتّال ـ ـ ـ ــدمجّواالس ـ ـ ـ ــتيالءّعل ـ ـ ـ ــىّ
الشركاتّّ.
ّ
ّ
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ّ
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خاص ــةّأوّالمركب ــاتّذاتّاألغـ ـراضّالخاص ــةّ،
ولـ ـ ـ ــيسّهنـ ـ ـ ــاكّتعريفـ ـ ـ ــاّشـ ـ ـ ــائعاّللكيانـ ـ ـ ــاتّذاتّ
األغـ ـ ـراضّالخاص ـ ــةّولك ـ ــنّهن ـ ــاكّبع ـ ــضّم ـ ــنّ
الخصائصّالتيّيمكنّأنّتطبقّعليها.

 84-3هناكّنوعانّمختلفانّمنّالوحداتّالقائمـةّحيـثّ
يـ ــتمّاإلشـ ــارةّإلـ ــىّكليهمـ ــاّعلـ ــىّأنهمـ ــاّشـ ــركاتّ
قابضــةّ،النــوعّاألولّهنــاّهــوّالمكاتــبّالرئيســيةّ
والتيّتمارسّبعضّأشكالّالـتحكمّاإلداريّعلـىّ
شــركاتهاّالتابعــةّ،وقــدّيكــونّلــدىّهــذهّالمكاتــبّ ّ
الرئيسـ ــيةّمجموعـ ــةّقليلـ ــةّمـ ــنّالمـ ــوظفينّبشـ ــكلّ  80-3الّيكـونّلهـذهّالوحــداتّمـوظفينّأوّأصـولّغيــرّ
ماليـ ــةّ،وقـ ــدّيكـ ــونّلهـ ــاّبعـ ــضّالوجـ ــودّالمـ ــاديّ
واضحّ،ومجموعةّكبيرةّمنّالمسـتوىّاألولّعـنّ
الخافــتّوال ــذيّيؤك ــدّعل ــىّأنه ــاّشــركةّمس ــجلةّ،
ماّهوّموجـودّفـيّشـركاتهاّالتابعـةّولكنهـاّتكـونّ
وغالباّمـاّتكـونّمرتبطـةّبشـركةّأخـرىّوغالبـاّمـاّ
مشـاركةّبشـكلّفعـالّفـيّالعمليـةّاإلنتاجيـةّ.هــذهّ
تك ـ ــونّبمثاب ـ ــةّش ـ ــركةّتابع ـ ــةّوغالب ـ ــاّم ـ ــاّتك ـ ــونّ
األن ـواعّمــنّاألنشــطةّتــمّوصــفهاّفــيّالتصــنيفّ
الكيانـ ــاتّذاتّاألغ ـ ـراضّالخاص ـ ــةّمقيمـ ــةّفـ ــيّ
الصـ ـ ــناعيّال ـ ـ ــدوليّالموح ـ ـ ــدّلجمي ـ ـ ــعّاألنش ـ ـ ــطةّ
إقلــيمّغيــرّالــذيّتتواجــدّفيــهّالشــركةّالتــيّت ـرتبطّ
االقتصــاديةّاإلصــدارّال اربــعّفــيّالقســمّ"م"ّالفئــةّ
بهــاّالشــركةّذاتّاألغـراضّالخاصــةّ،وفــيّحــالّ
ّ7636كماّهوّمبينّفيماّيليّ-:
غيابّالبعدّالوجـوديّفـيّأيّمشـروعّ،يـتمّتأكيـدّ
ّ
إقامته ــاّف ــيّاإلقل ــيمّاالقتص ــاديّال ــذيّس ــينفذّأوّ
ّتتضـ ـ ـ ــمنّهـ ـ ـ ــذهّالفئـ ـ ـ ــةّعمليـ ـ ـ ــاتّمراقبـ ـ ـ ــةّوادارةّ
يسجلّفيهّالمشروعّ،ولمزيـدّمـنّالمعلومـاتّعـنّ
الوحــداتّاألخــرىّللشــركةّأوّالمشــروعّوهــذاّيتضــمنّ
المشاكلّالمتعلقةّبهذاّالنـوعّيرجـىّمراجعـةّدليـلّ
تنفيــذّالخطــطّاإلســتراتيجيةّوالتنظيميــةّودورّصــناعةّ
ميزانّالمدفوعاتّاإلصدارّالسادسّ
الق ـرارّللشــركةّأوّالمشــروعّوكــذلكّممارســةّالمراقب ــةّ
التشــغيليةّواإلداريــةّللعمليــاتّالتــيّتــتمّبشــكلّيــوميّ ّ
 87-3غالبــاّمــاّيــتمّإدارةّهــذهّالنــوعّمــنّالكيانــاتّمــنّ
فيّالوحداتّالمرتبطةّبهاّ.
قبــلّمــوظفيّشــركةّأخــرىّالتــيّمــنّالممكــنّأنّ
ّ
تكونّمرتبطةّأوّغيرّمرتبطةّبهاّ،وتقومّالوحدةّ
ّ ي ــتمّتص ــنيفّه ــذهّالوح ــداتّض ــمنّقط ــاعّالش ــركاتّ
بــدفعّرســومّنظيــرّالخــدماتّالتــيّتقــدمّلهــاّوفــيّ
غي ــرّالمالي ــةّإالّإذاّكان ــتّمعظ ــمّأوّكاف ــةّش ــركاتهاّ
المقابــلّتحمــلّالشــركةّاألمّأوّالشــركةّالمرتبطــةّ
التابعــةّمؤسســاتّماليــةّ،حيــثّيــتمّمعاملتهــاّفــيّهــذهّ
بهاّرسومّلتغطيةّهـذهّالتكـاليفّ.وهـذاّيكـونّهـوّ
الحالــةّ،كمــاّهــوّمتعــارفّعليــهّ،علــىّأنهــاّشــركاتّ
ِ
الن ــوعّالوحي ــدّم ــنّاإلنتـ ــاجّال ــذيّتنتج ــهّالوحـــدةّ
ماليةّمساعدةّفيّقطاعّالشركاتّالماليةّّ.
وغالبــاّمــاّتتحمــلّالخصــوماتّنيابــةّعــنّمالكهــاّ
 83-3ويعتبـ ــرّنـ ــوعّالوحـ ــدةّالتـ ــيّيطلـ ــقّعليهـ ــاّشـ ــركةّ
وكذلكّتتلقىّدخلّاالستثمارّوتحصـلّالمكاسـبّ
قابضةّوهيّتسميةّصحيحةّلهاّ،علـىّالوحـداتّ
علىّاألصولّالتيّتملكهاّ.
التيّتملكّأصولّلشـركاتّتابعـةّولكنهـاّالّتقـومّ
بـ ــأيّنشـ ــاطّإداريّوتـ ــمّوصـ ــفهاّفـ ــيّالتصـ ــنيفّ ّ
الصـ ـ ــناعيّال ـ ـ ــدوليّالموح ـ ـ ــدّلجمي ـ ـ ــعّاألنش ـ ـ ــطةّ  85-3س ـواءّكانــتّأليّمــنّالوحــداتّهــذهّالخصــائصّ
أمّالّوس ـواءّتــمّوصــفّهــذهّالوحــداتّعلــىّأنهــاّ
االقتصاديةّاإلصدارّالرابعّفـيّالقسـمّ"ّك"ّالفئـةّ
كيان ــاتّذاتّأغـ ـراضّخاص ــةّأوّأيّتوص ــيفاتّ
ّ0386كماّيليّ-:
أخ ــرىّ،فإن ــهّي ــتمّمعاملته ــاّف ــيّنظــامّالحس ــاباتّ
ّ
القوميـةّمثــلّأيّوحــدةّمؤسســيةّأخــرىّحيــثّيــتمّ
ّ
تص ـ ـ ــنيفهاّتح ـ ـ ــتّأيّقط ـ ـ ــاعّأوّصـ ـ ــناعةّوفقـ ـ ــاّ
ّ ه ــذهّالفئ ــةّتض ــمّنش ــاطاتّالش ــركاتّالقابض ــةّوالت ــيّ
للنشــاطّاألساســيّلهــذاّالكيــانّمــاّلــمّتكــنّضــمنّ
تتضمنّالوحداتّالتيّتملـكّأصـولّ(تملـكّمسـتوياتّ
واحدةّمنّالخصائصّالتاليةّ-:
مراقب ـ ــةّلحق ـ ــوقّالملكي ـ ــة)ّلمجموع ـ ــةّم ـ ــنّالش ـ ــركاتّ
 مؤسساتّماليةّأسيرةّّ
التابع ـ ـ ــةّويك ـ ـ ــونّنش ـ ـ ــاطهاّاألساس ـ ـ ــيّه ـ ـ ــوّام ـ ـ ــتالكّ
 شركاتّصناعيةّتابعةّلشركاتّ
المجموعةّ،حيـثّالّتقـومّالشـركاتّالقابضـةّفـيّهـذهّ
 وحداتّذاتّأغراضّخاصةّتابعةّللحكومة
الفئــةّبتقــديمّأيّخــدماتّأخــرىّلهــذهّالمشــاريعّالت ـيّ
يكونّلهاّفيهاّحقوقّملكيةّ،وهذاّيشـملّعـدمّتـدخلهاّ ّ
وفيما يلي وصف لكل منهم على حده-:
فيّإدارةّالوحداتّاألخرىّّ.
ّ
المؤسسات المالية األسيرة
ّ حي ــثّي ــتمّتص ــنيفّه ــذاّالن ــوعّم ــنّالوح ــداتّتح ــتّ
قطـ ــاعّالشـ ــركاتّالماليـ ــةّويـ ــتمّمعاملتهـ ــاّعلـ ــىّأنهـ ــاّ  81-3شــركةّقابضــةّتملــكّأص ـوالّلشــركاتّتابعــةّهــيّ
أح ــدّأمثل ــةّالمؤسس ــاتّالمالي ــةّاألس ــيرةّ،وهن ــاكّ
مؤسساتّماليةّأسيرةّّحتىّإذاّكانـتّكافـةّالشـركاتّ
وحــداتّأخــرىّتعام ــلّعلــىّأنه ــاّشــركاتّماليــةّ
التابعةّشركاتّغيرّماليةّ.
أسيرةّهذهّالوحداتّتتصـفّبخصـائصّالكيانـاتّ
ّ
ذاتّاألغـراضّالخاصــةّالمبينــةّفيمــاّســبقّوهــذاّ
ّ
يشـ ــملّصـ ــناديقّاالسـ ــتثمارّوالتقاعـ ــدّوالوحـ ــداتّ
الكيانات ذات األغراض الخاصة
المس ـ ـ ــتخدمةّلتمل ـ ـ ــكّوادارةّالث ـ ـ ــروةّلألشـ ـ ـ ــخاصّ
ّ
والع ــائالتّوتمل ــكّاألص ــولّم ــنّأج ــلّعملي ــاتّ
 88-3يمك ـ ـ ــنّأنّتوص ـ ـ ــفّمجموع ـ ـ ــةّم ـ ـ ــنّالوح ـ ـ ــداتّ
التوري ــقّ،أوّإلص ــدارّس ــنداتّدي ــنّبالنيابــةّع ــنّ
المؤسسـ ـ ــيةّعلـ ـ ــىّأنهـ ـ ــاّكيانـ ـ ــاتّذاتّأغ ـ ـ ـراضّ
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نش ــاطهاّبموج ــبّموافق ــةّالش ــركةّاألمّعل ــىّه ــذاّ
الشــركاتّالمرتبطــةّبهــاّ(مثــلّالشــركاتّالتــيّقــدّ
األمرّ.
تسمىّموصل)ّأوّمركباتّعملياتّالتوريـقّوأنّ
 03-3وبوجــهّعــامّ،الّتفــيّهــذهّاألن ـواعّمــنّالشــركاتّ
تقومّبتنفيذّالمهامّالماليةّاألخرى.
بتعريــفّالوحــدةّالمؤسســيةّوفقــاّلنظــامّالحســاباتّ
ويمكــنّمعرفــةّدرجــةّاســتقاللهاّعــنّالشــركةّاألمّ
القوميـ ـ ــةّحيـ ـ ــثّأنهـ ـ ــمّيفتقـ ـ ــرونّإلـ ـ ــىّالتصـ ـ ــرفّ
مــنّخــاللّمــدىّالــتحكمّاألساســيّالــذيّتمارســهّ
باسـ ــتقالليةّعـ ــنّالشـ ــركاتّاألمّوقـ ــدّيخضـ ــعونّ
عل ـ ــىّاألص ـ ــولّوالخص ـ ــومّالخاص ـ ــةّبه ـ ــاّبح ـ ــدّ
لقيودّتحـدّمـنّقـدرتهمّفـيّاإلمسـاكّأوّالتصـرفّ
يمكنهـ ــاّمـ ــنّتحمـ ــلّالمخـ ــاطرّواصـ ــالحّالمـ ــنحّ
فــيّاألصــولّالـواردةّفــيّالميزانيــةّالعموميــةّلهــاّ،
المصاحبةّلألصولّوالخصوماتّ،ويـتمّتصـنيفّ
ـتوىّاإلنتـ ــاجّوالسـ ــعرّالـ ــذيّيقومـ ــونّ
ويحـ ــددّمسـ ـ ّ
هذهّالوحداتّتحتّقطاعّالشركاتّالماليةّ.
بتحص ـ ــيلهّم ـ ــنّقب ـ ــلّالش ـ ــركةّاألمّ،والت ـ ــيّم ـ ــنّ
الّيمكــنّأليّمــنّهــذهّالكيانــاتّأنّتمثــلّنفســهاّ
الممكــنّأنّتكــونّالعميــلّالوحيــدّلهــاّ(مــعّبــاقيّ
بشـ ــكلّمسـ ــتقلّعـ ــنّالشـ ــركةّاألمّوهـ ــيّبمثاب ـ ــةّ
الشــركاتّالموجــودةّف ــيّالمجموعــة)ّومــنّثــمّالّ
حامـ ـ ــلّغيـ ـ ــرّفعـ ـ ــالّلألصـ ـ ــولّوالخصـ ـ ــوماتّ(ّ
يمكـ ــنّمعـ ــاملتهمّعلـ ــىّأنهـ ــمّوحـ ــداتّمؤسسـ ــيةّ
ويوصــفّفــيّبعــضّاألحيــانّعلــىّأنــهّالطي ــارّ
قائمــةّبــذاتهاّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّولكــنّ
اآللي)ّوالّيتمّمعاملةّهذاّالكيانّعلـىّأنـهّوحـدةّ
ي ـ ــتمّمع ـ ــاملتهمّعل ـ ــىّأنه ـ ــمّج ـ ــزءّالّيتجـ ـ ـزأّم ـ ــنّ
مؤسسـ ــيةّقائمـ ــةّبـ ــذاتهاّإالّإذاّكانـ ــتّتقـ ــيمّفـ ــيّ
الش ـ ــركةّاألمّوتتجم ـ ــعّحس ـ ــاباتهمّم ـ ــعّحس ـ ــاباتّ
اقتصـادّغيــرّالــذيّتتواجــدّفيــهّالشــركةّاألمّ،واذاّ
الش ـ ــركةّاألمّ،وكم ـ ــاّه ـ ــوّمب ـ ــينّأع ـ ــالهّ،تعتب ـ ــرّ
كان ــتّتتواج ــدّف ــيّنف ــسّاالقتص ــادّال ــذيّتتواج ــدّ
حس ـ ـ ــاباتّالكيان ـ ـ ــاتّذاتّاألغـ ـ ـ ـراضّالخاص ـ ـ ــةّ
فيــهّالشــركةّاألمّ،فإنــهّيــتمّمعاملــةّالكيــانّعلــىّ
مجمعــةّمــعّحســاباتّالشــركةّاألمّإالّإذاّكانــتّ
أنــهّ"شــركةّتابعــهّافت ارضــية"ّكمــاّســيليّالوصــفّ
تقيمّفيّكيانّاقتصاديّمختلـفّعـنّالتـيّتقيمـهّ
فيماّيليّ-:
فيهّالشركةّاألم.
 08-3م ـ ــنّالمحتم ـ ــلّأنّيك ـ ــنّق ـ ــدّت ـ ــمّتأس ـ ــيسّأش ـ ــباهّ
الشركات التابعة االفتراضية
الشـ ـ ـ ـ ـ ــركاتّمثـ ـ ـ ـ ـ ــلّالشـ ـ ـ ـ ـ ــركاتّأوّاالتحـ ـ ـ ـ ـ ــاداتّ
االحتكاري ــةّم ــنّقب ــلّش ــركةّأمّل ــنفسّاألغـ ـراضّ
يس ــتخدمّمص ــطلحّ"ش ــركة"ّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّ
المبينــةّف ــيّالش ــركاتّالتابع ــةّالت ــيّســبقّذكرهــاّ
القومي ــةّف ــيّاإلشـ ــارةّإل ــىّكـ ــالّم ــنّالمؤسسـ ــاتّ
للتــوّ،ويــتمّمعاملــةّكــلّهــذهّالكيانــاتّفــيّنظــامّ
المس ــجلةّّقانونيـ ــاّكشـ ــركاتّوالوحـ ــداتّاألخـ ــرىّ
الحســاباتّالقوميــةّعلــىّأنه ـاّجــزءّالّيتج ـزأّمــنّ
الت ــيّتعام ــلّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّعل ــىّ
الشـ ـ ــركةّاألمّوتعتبـ ـ ــرّحسـ ـ ــاباتهمّمجمعـ ـ ــةّمـ ـ ــعّ
أنهـاّشــركاتّوخصوصــاّأشــباهّالشــركاتّوالفــروعّ
حساباتّالشركةّاألم.
والوحــداتّالصــوريةّ.علــىّالــرغمّمــنّأنّالفقـراتّ
الس ــتّالتالي ــةّتس ــتخدمّمص ــطلحّش ــركةّباعتب ــارّ  00-3يلـ ـ ـ ــزمّعقـ ـ ـ ــدّ مقارنـ ـ ـ ــةّبـ ـ ـ ــينّالشـ ـ ـ ــركاتّالتابعـ ـ ـ ــةّ
االفتراضيةّمثلّالتيّسبقّذكرهاّوالوحداتّالتـيّ
أنهاّشركةّتمّإنشائهاّعلىّأسسّقانونية.
تقــومّبأنشــطةّمســاعدةّ،وكمــاّهــوّمبــينّتفصــيلياّ
ق ــدّيك ــونّالغ ــرضّم ــنّإنش ــاءّالش ــركاتّالتابع ــةّ
فيّالقسمّ"د"ّفـيّالفصـلّالخـامسّأنّالنشـاطاتّ
والتــيّتكــونّمملوكــةّبالكامــلّللشــركةّاألمّ،مــنّ
المسـ ـ ــاعدةّمقتص ـ ـ ـرةّعلـ ـ ــىّنطـ ـ ــاقّنـ ـ ــوعّمهـ ـ ــامّ
أجـ ــلّتـ ــوفيرّخـ ــدماتّللشـ ــركةّاألمّأوّالشـ ــركاتّ
الخـ ــدماتّوالتـ ــيّتحتـ ــاجّإليهـ ــاّكافـــةّالمشـ ــرعاتّ
األخرىّالموجودةّفـيّنفـسّالمجموعـةّ ّوذلـكّمـنّ
مث ـ ـ ــلّم ارف ـ ـ ــقّالتنظي ـ ـ ــفّتش ـ ـ ــغيلّط ـ ـ ــاقمّعم ـ ـ ــلّ
أجـ ـ ـ ـ ــلّتجنـ ـ ـ ـ ــبّالض ـ ـ ـ ـ ـرائبّأوّلتقليـ ـ ـ ـ ــلّحجـ ـ ـ ـ ــمّ
الحســاباتّوالرواتــبّأوّتقــديمّبنيــةّتحتيــةّلتقنيــةّ
المسئولياتّفيّحالةّاإلفالسّأوّلضـمانّبعـضّ
المعلومــاتّالخاصــةّبالمشــروعاتّ.ولــنّتســتوفيّ
الم ازي ـ ـ ــاّالفني ـ ـ ــةّبموج ـ ـ ــبّتشـ ـ ـ ـريعاتّالضـ ـ ـ ـرائبّ
الوح ـ ــداتّالت ـ ــيّتنف ـ ــذّاألنش ـ ــطةّالمسـ ــاعدةّفق ـ ــطّ
والمؤسس ــاتّالمطبق ــةّف ــيّبل ــدّم ــاّ،عل ــىّس ــبيلّ
الشـ ــروطّالتـ ــيّتكـ ــونّبموجبهـ ــاّوحـ ــدةّمؤسسـ ــيةّ
المث ــالّ،يمك ــنّللش ــركةّاألمّم ــنّتأس ــيسّش ــركةّ
(بســببّنوعيــةّاألســبابّالتــيّتكــونّللمؤسســاتّ
تابع ــةّتنق ــلّملكي ــةّأرض ــيهاّوعقاراته ــاّومع ــداتهاّ
التابع ــةّاالفت ارض ــية)ّولك ــنّيمك ــنّمعاملته ــاّف ــيّ
إليه ــاّوتكـ ــونّمهمتهـ ــاّالوحي ــدةّهـ ــوّتـ ــأجيرّهـ ــذهّ
بع ـضّاألحيــانّعلــىّأنهــاّمؤسســةّقائمــةّبــذاتهاّ
الممتلكــاتّمـ ـرةّأخــرىّللش ــركةّاألمّأوّأنّتك ــونّ
للمشــروعّإذاّكــانّهــذاّاألمــرّمفيــداّمــنّالناحيــةّ
الشركةّالتابعةّهـيّالموظـفّاالسـميّلكـلّطـاقمّ
التحليليةّّ.
العملّوالذينّيقومونّبالتعاقدّمـعّشـركاتّأخـرىّ
فـ ـ ــيّالمجموعـ ـ ــةّوقـ ـ ــدّتحـ ـ ــتفظّالشـ ـ ــركةّالتابعـ ـ ــةّ ّ
وحدات األغراض الخاصة للحكومات العامة
سـ ـ ــجالتّوحسـ ـ ــاباتّالشـ ـ ــركةّاألمّعلـ ـ ــىّنظـ ـ ــامّ
حاسـبّآلـيّقــائمّبذاتـهّأوّأنّيكــونّالغـرضّمــنّ ّ
تأســيسّالشــركةّالتابعــةّهــوّكســبّم ازيــاّتمويليــةّ  07-3يمك ـ ــنّللحكوم ـ ــاتّالعام ـ ــةّم ـ ــنّإنش ـ ــاءّوح ـ ــداتّ
خاصةّلهاّخصـائصّومهـامّشـبيهةّبالمؤسسـاتّ
أوّاتفاقياتّتنظيميةّأوّأيّمنّهذاّالقبيـلّ،وفـيّ
الماليـ ــةّاألسـ ــيرةّوالشـ ــركاتّالتابعـ ــةّاالفت ارضـ ــيةّ
بعـ ــضّاألحيـ ــانّقـ ــدّتقـ ــومّالشـ ــركةّاألمّبتأسـ ــيسّ
للشـ ــركاتّالتـ ــيّسـ ــبقّوصـ ــفهاّ،والّتكـ ــونّلهـ ــذهّ
شــركاتّتابعــةّخاملــةّالّتشــاركّبــأيّشــكلّمــنّ
الوحـ ــداتّالقـ ــدرةّعـ ــنّالتصـ ــرفّبشـ ــكلّمسـ ــتقلّ
األشكالّفيّالعمليةّاإلنتاجيةّولكنّيمكنّتفعيـلّ
وعليهــاّبعــضّمــنّالقيــودّعلــىّالمعــامالتّالتــيّ
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يمكــنّأنّتشــتركّبهــاّ.وهــذهّالوحــداتّالّتحمــلّ
المخـ ـ ـ ـ ـ ــاطرّوالم ـ ـ ـ ـ ـ ــنحّالمصـ ـ ـ ـ ـ ــاحبةّلألص ـ ـ ـ ـ ـ ــولّ
والمس ــئولياتّالت ــيّتملكه ــاّالوح ــداتّ،واذاّكان ــتّ
هذهّالوحداتّمقيمـةّفإنهـاّتعامـلّعلـىّأنهـاّجـزءّ 73-3
الّيتجـ ـزأّم ــنّالحكوم ــةّالعامل ــةّوليس ــتّوح ــداتّ
منفص ـ ــلةّ،وس ـ ــيتمّإبـ ـ ـرازّالمع ـ ــامالتّالت ـ ــيّي ـ ــتمّ
تنفيذهاّبالخارجّفيّالمعامالتّالمماثلةّالتـيّتـتمّ
مــعّالحكومــةّ.وعليــهّيكــونّالوحــدةّالتــيّتقتــرضّ
مــنّالخــارجّفهــيّتعتبــرّبعــدّذلــكّتقــومّبــاقراضّ
نفـ ــسّالمبلـ ــغّللحكومـ ــةّالعامـ ــةّوبـ ــنفسّالشـ ــروطّ
لعمليةّاالقراضّاألصليةّ.

الملكية والتحكم في الشركات

ك ير من المساهمين فرنن المسراهمين الرذين يملكرون
القدر األك ر من األسهم بمقدار يقل عرن النصر هرم
من يستطيعون تولي أمر السيطرة علب الشركة.

عل ــىّال ــرغمّأن ــهّل ــيسّم ــنّالممك ــنّاش ــتراطّأق ــلّ
نسبةّمـنّحملـةّاألسـهمّالتـيّتضـمنّالـتحكمّفـيّ
الشــركةّفــيّكافــةّاألح ـوالّ.إالّأنّالحــدّاألدنــىّ
يلـ ـ ــزمّأنّيكـ ـ ــونّمتنـ ـ ــوعّوفقـ ـ ــاّللعـ ـ ــددّاإلجمـ ـ ــاليّ
لحــامليّاألســهمّوالتــيّيــتمّتوزيــعّاألســهمّعلــيهمّ
وبمقدارّيمكنّالمسـاهمينّاألقـلّامتالكـاّلألسـهمّ
منّتحقيقّمكاسبّفعالةّ،إلخّ..
الشركات التابعة والشركات المرتبطة

 78-3منّالطبيعيّأنّتمتلكّالشركةّأسهمّفيّشركاتّ
أخرىّوقدّيكونّوجودّعالقةّمحددةّماّبينّهـذهّ
الشـ ــركاتّضـ ــرورياّّألغ ـ ـراضّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
القوميةّ.
ّ

 05-3تنتش ــرّملكي ــةّالش ــركاتّالمدرج ــةّب ــينّالوح ــداتّ
المؤسس ــيةّوالت ــيّتمل ــكّأس ــهمهاّوفق ــاّللحص ــصّ
الخاصـ ـ ــةّبحـ ـ ــامليّاألسـ ـ ــهمّ،ومـ ـ ــنّالممكـ ـ ــنّأنّ
تمتل ــكّالوح ــدةّالمؤسس ــيةّالفردي ــةّ،سـ ـواءّأكان ــتّ
ش ـ ــركاتّأخ ـ ــرىّأوّقط ـ ــاعّاألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّأوّ
الشركات التابعة
وحدةّحكوميةّ،كافةّحقوقّالمسـاهمينّأوّملكيـةّ
األسهمّفيّالشركةّولكنّستكونّملكيةّالشركاتّ ّ
المدرج ــةّأم ــرّمنتش ــرّب ــينّالعدي ــدّم ــنّالوح ــداتّ  74-3يحكـ ــمّعلـ ــىّأنّالشـ ــركةّ"ب"ّعلـ ــىّأنهـ ــاّشـ ــركةّ
تابعةّللشركةّ"أ"ّفيّالحاالتّالتاليةّ-:
المؤسسيةّوالتيّمنّالممكنّأنّتكونّعديدةّ.
ّأ .إذاّكانـ ــتّالشـ ــركةّ"أ"ّتسـ ــيطرّعلـ ــىّأكثـ ــرّمـ ــنّ
 01-3تتمتع الوحدة المؤسسية التي تمتلك أكثرر مرن نصر
نص ـ ــفّالق ـ ــوةّالتص ـ ــويتيةّلح ـ ــامليّاألسـ ــهمّف ـ ــيّ
األسرررهم أو حقررروك الملكيرررة لشرررركة مرررا برررالتحكم فررري
المؤسسةّ"ب"ّّ
السياسررات والعمليررات التشررغيلية عررن ريرر نقرر
ب .إذاّكانـ ــتّالشـ ــركةّ"أ"ّمـ ــنّحـ ــامليّاألسـ ــهمّفـ ــيّ
ّ
تصرويت حراملي األسرهم ايخررين مترب تطلرب ذلرك
الشــركةّ"ب"ّويكــونّلهــاّالحــقّفــيّتعيــينّوعــزلّ
وبالمثررل ويمكررن أن تررتمكن مجموعررة صررغيرة مررن
األغلبي ـ ــةّالعظم ـ ــىّم ـ ــنّأعض ـ ــاءّمجل ـ ــسّإدارةّ
حررراملي األسرررهم المنامرررين والرررذين تمثرررل حصرررتهم
الشركةّ"ب"ّ.
مجتمعة من األسهم أكثر من  86في المائة من أسرهم
الشرركة مرن االتقرراك علرب قررار مررا وسريكون هنرراك  73-3م ـ ــنّالممك ـ ــنّوص ـ ــفّالمؤسس ـ ــةّ"أ"ّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّ
الشــركةّاألمّفــيّمثــلّهــذهّالحالــةّ،حيــثّتعــرفّ
حاالت استثنائية يكون بع من حاملي األسرهم لهرم
العالق ــةّب ــينّالش ــركةّاألمّوالش ــركةّالتابع ــةّوفق ــاّ
ح ر تصررويت متميررز مثررل حرراملي "السررهم الررذه ي"
العتبـ ــاراتّالسـ ــيطرةّأكثـ ــرّمنهـ ــاّعـ ــنّاعتبـ ــاراتّ
الذين يكون لهم حر التصرويت ولكرن تمتلرك معارم
الملكيــةّ،ويلــزمّأنّتك ــونّالعالقــةّبــينّالشــركاتّ
الوحدات المؤسسية أو مجموعرة مرن الوحردات أكثرر
األمّوالشركاتّالتابعةّعالقةّانتقاليـةّ،بمعنـىّإذاّ
من نص األسهم المصوتة للشركة وبالترالي يمكنهرا
كانــتّالشــركةّ"ج"ّشــركةّتابعــةّللشــركةّ"ب"ّوأنّ
مررن ممارسررة حقهررا بالكامررل فرري تعيررين المرردراق وفقررا
الش ــركةّ"ب"ّه ــيّش ــركةّتابع ــةّللش ــركةّ"أ"ّفإن ــهّ
الختياراتها ومرن الط يعري أن تتنرور درجرة اإلدارة
منّالضروريّأنّتكونّالشركةّ"ج"ّشـركةّتابعـةّ
الذاتيررة لمرردراق المؤسسررات بشرركل ك يررر وهررذا يعتمررد
للشـ ــركةّ"أ"ّولكـ ــنّإذاّكانـ ــتّالشـ ــركةّ"أ"ّتمتلـ ــكّ
علب إلب أي حد تقع ملكية أسهم الشركة مركرزة فري
حص ـ ــةّكبيـ ـ ـرةّم ـ ــنّأس ـ ــهمّالش ـ ــركةّ"ب"ّوكان ـ ــتّ
أيررردي مجموعرررة صرررغيرة مرررن الوحررردات المؤسسرررية
الش ـ ــركةّ"ب"ّتمتل ـ ــكّحص ـ ــةّكبيـ ـ ـرةّم ـ ــنّأس ـ ــهمّ
سرررواق أكانرررت هرررذه المؤسسرررات مؤسسرررات أو أسرررر
الشركةّ"ج"ّ،فبهذاّالّيمكـنّأنّيكـونّالشـركةّ"أ"ّ
معيشرية أو وحردات حكوميرة وبوجر عرام ال تعت رر
حصةّكبيرةّفيّأسهمّالشركةّ"ج"ّوعليهّيلـزمّأنّ
الوحرردات المؤسسررية مضررطرة إلررب أن تكررون كيرران
تك ــونّالش ــركةّ"أ"ّله ــاّالق ــدرةّف ــيّالس ــيطرةّعل ــىّ
مستقل ولكن يلرزم أن تكرون مسرةولة ومحاسر ة عرن
الش ــركةّ"ج"ّإذاّك ــانّله ــاّسـ ـيطرةّعل ــىّالش ــركةّ
كافرررة القررررارات التررري تتخرررذها واإلجرررراقات التررري
"ب"ّ،وكمـ ــاّهـ ــوّالحـ ــالّعلـ ــىّمسـ ــتوىّاألسـ ــرّ،
تنقذها.
يمكـ ــنّوص ـ ــفّالشـ ــركةّ"ب"ّعل ـ ــىّأنهـ ــاّالجيـ ــلّ
 76-3حيث أن هناك العديد مرن حراملي األسرهم ال يقومرون
األولّمــنّللشــركاتّالتابعــةّللشــركةّ"أ"ّوالشــركةّ
بممارسة حقهم في التصويت إال أن قرد يرتمكن أحرد
"ج"ّهـ ــيّالجيـ ــلّالثـ ــانيّمـ ــنّالشـ ــركاتّالتابعـ ــةّ
حررراملي األسرررهم أو مجموعرررة صرررغيرة مرررنهم ممرررن
للشـ ــركةّ"أ"ّ،ومـ ــنّالواضـ ــحّأنـ ــهّيمكـ ــنّتأسـ ــيسّ
يملكون أسهم ك يرة في المؤسسرة تقرل علرب النصر
عائل ــةّكبيـ ـرةّم ــنّالش ــركاتّم ــنّأيّعــددّممك ــنّ
من فرض سيطرتهم علب الشركة مع العلم أنهرم قرد
منّالشركاتّالتابعـةّفـيّكـلّمسـتوىّأوّفـيّكـلّ
يكونررروا يملكرررون مقررردار أقرررل مرررن نصررر مجمرررور
جي ـ ـ ــلّوب ـ ـ ــأيّع ـ ـ ــددّم ـ ـ ــنّاألجي ـ ـ ــالّ.وتوص ـ ـ ــفّ
األسهم وإذا ما كانت ملكية األسهم منتشرة بين عدد
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المجموعاتّالكبيرةّمنّالشركاتّبأنهـاّمجمعـاتّ
والتــيّي ــتمّالتصــديّله ــاّفــيّالعدي ــدّمــنّال ــدولّ،
وتوصـ ـ ــفّالمجمعـ ـ ــاتّالتـ ـ ــيّتمتلـ ـ ــكّمؤسسـ ـ ــاتّ
مقيمةّفيّمختلفّدولّالعـالمّعلـىّأنهـاّشـركاتّ
متعددةّالجنسياتّّ.

الشركات المرتبطة

ّ
 78-3تســمىّالشــركةّ"ب"ّبأنهــاّشــركةّمرتبطــةّللشــركةّ
"أ"ّإذاّكانــتّالشــركةّ"أ"ّوشــركاتهاّالتابعــةّتــتحكمّ
فيّنسبةّّ%ّ36إلىّّ%86منّالقـوةّالتصـويتيةّ
لحـ ــامليّاألسـ ــهمّفـ ــيّالشـ ــركةّ"ب"ّولـ ــذلكّفـ ــإنّ
الشــركةّ"أ"ّيكــونّلهــاّبعــضّالنفــوذّعلــىّسياســةّ
وادارةّالشركةّ"ّبّ"ّ.
 70-3وتعرفّالشركةّالمرتبطةّعلـىّأنهـاّالشـركةّالتـيّ
تمــارسّنفــوذاّأقــلّعلــىّالشــركاتّالمرتبطــةّعــنّ
النف ــوذّال ــذيّتمارس ــهّعل ــىّالش ــركةّالتابع ــةّ،م ــعّ
االعتبــارّأنّهنــاكّبعــضّالشــركاتّتســتطيعّأنّ
تمــارسّنفــوذاّأكبــرّعلــىّشــركاتهاّالمرتبطــةّإالّ
أنّه ــذاّاألم ــرّل ــيسّمض ــموناّ،كم ــاّأنّالعالق ــةّ
بينّالشركاتّالمرتبطةّأضـعفّمـنّالعالقـةّبـينّ
الشــركةّاألمّوالشــركةّالتابعــةّوالّيمكــنّأنّتكــونّ
مجموع ـ ــةّالش ـ ــركاتّالمرتبط ـ ــةّمح ـ ــددةّالمع ـ ــالمّ
جيداّّّ.
ّ
ّ
السيطرة الحكومية على الشركات
ّ
 77-3تعتبـرّالشــركةّشــركةّعامــةّإذاّكانــتّيــتمّالــتحكمّ
فيهـ ــاّمـ ــنّقبـ ــلّوحـ ــدةّحكوميـ ــةّأوّشـ ــركةّعامـ ــةّ
أخ ــرىّأوّمجموع ــةّم ــنّالوح ــداتّالحكومي ــةّأوّ
مجموعـ ـ ــةّمـ ـ ــنّالشـ ـ ــركاتّالحكوميـ ـ ــةّ،ويعـ ـ ــرفّ
الــتحكمّهنــاّعلــىّأنــهّالقــدرةّعلــىّتحديــدّسياســةّ
الش ــركةّالعام ــةّوت ــمّاس ــتخدامّمص ــطلحّ"سياس ــةّ
الشركةّالعامة"ّفيّهذاّالسياقّلكيّيأخـذّبمعنـاهّ
الواس ــعّوه ــوّال ــذيّيقص ــدّب ــهّالسياس ــاتّالمالي ــةّ
والتش ـ ــغيليةّالعام ـ ــةّالت ـ ــيّتـ ـ ـرتبطّارتب ـ ــاطّوثيقـ ـ ـاّ
باأله ــدافّاإلس ــتراتيجيةّللش ــركةّبوص ــفهاّمن ــتجّ
سوقي.
 75-3وبم ـ ــاّأنّالحكوم ـ ــةّتتمت ـ ــعّبممارس ـ ــةّالس ـ ــلطاتّ
السـياديةّمـنّخـاللّالتشـريعاتّواللـوائحّوالقـوانينّ
وكـ ــلّاألمـ ــورّالمشـ ــابهةّ،فإننـ ــاّيلزمنـ ــاّأنّنعيـ ــرّ
اهتمامنــاّلمعرفــةّعمــاّإذاّكانــتّهــذهّالممارســاتّ
تمـ ــارسّلتحديـ ــدّالسياسـ ــةّالعامـ ــةّلشـ ــركةّمعين ـ ـةّ
ومــنّخاللهــاّيــتمّالســيطرةّعلــىّهــذهّالشــركةّ،أمّ
أنّالتش ـريعاتّوالق ـوانينّالتــيّيــتمّتطبيقهــاّعلــىّ
فئــةّمعــينّأوّعلــىّصــناعةّمعينــةّهــوّمــنّقبيــلّ
التحكمّفيّهذهّالوحداتّليسّإال.
 71-3وليسّمنّالضروريّأنّتكونّالقدرةّعلـىّتحديـدّ
السياسةّالعامةّللشركةّأنّيتمّمـنّخـاللّالـتحكمّ
المباش ـ ــرّف ـ ــيّالنش ـ ــاطاتّاليومي ـ ــةّأوّالعملي ـ ــاتّ
التش ـ ـ ــغيليةّلش ـ ـ ــركةّم ـ ـ ــاّ،إذّأن ـ ـ ــهّم ـ ـ ــنّالمتوق ـ ـ ــعّ
والطبيعيّأنّيتولىّهذهّاألمورّموظفيّومـديريّ
ه ــذهّالش ــركةّبش ــكلّيتف ــقّم ــعّاأله ــدافّالعام ــةّ

للشـ ــركةّبـ ــلّويـ ــدعمهاّ،كـ ــذلكّالّتكـ ــونّتحديـ ــدّ
السياس ـ ــةّالعام ـ ــةّللش ـ ــركةّم ـ ــنّخ ـ ــاللّالس ـ ــيطرةّ
المباشـ ـرةّعلـ ــىّأيّقـ ـرارّمتخصـ ــصّأوّفنـــيّأوّ
علميّحيـثّمـنّالطبيعـيّأنّتعتبـرّهـذهّاألمـورّ
جزءاّمـنّاالختصـاصّاألساسـيّللشـركةّنفسـهاّ،
علىّسـبيلّالمثـالّ،إذاّاتخـذتّالشـركةّقـرارّفنيـاّ
ومتخصصــاّأقــرتّفيــهّبصــالحيةّطــائرةّللطي ـرانّ
ف ـ ــإنّه ـ ــذاّالقـ ـ ـرارّالّيعتب ـ ــرّقـ ـ ـرارّتحكمي ـ ــاّف ـ ــيّ
السياســةّالعامــةّللشــركةّحيــثّيتخــذّبنــاءاّعلــىّ
موافق ــةّوعـ ــدمّموافق ــةّاألشـ ــخاصّ.وبه ــذاّيكـــونّ
ق ـ ـرارّالوحـ ــدةّالحكوميـ ــةّالـ ــذيّيحـ ــددّالسياسـ ــاتّ
الماليةّوالعملياتّالتشغيليةّ،بماّفيّذلـكّمعـاييرّ
الصـ ــالحيةّللطي ـ ـرانّ،يمثـ ــلّجـ ــزءاّمـ ــنّالسياسـ ــةّ
العامةّللشركة.
 56-3وألنّالترتيباتّالخاصةّبالسـيطرةّعلـىّالشـركاتّ
تتنـ ــوعّتنوع ـ ــاّكبيـ ـ ـراّللغاي ـ ــةّ،والّيوجـ ــدّرغبـ ــةّأوّ
إمكانيـةّعلــىّوضــعّقائمــةّمحــددةّبالعوامــلّالتــيّ
يلــزمّاعتبارهــاّللســيطرةّعلــىّشــركةّمــاّ،وتعتبــرّ
العواملّالثمانيةّالتاليـةّمـنّالعوامـلّالمسـلمةّبهـاّ
والض ـ ــروريةّالت ـ ــيّيل ـ ــزمّاتخاذه ـ ــاّفـ ــيّالحس ـ ــبانّ
للسيطرةّعلىّشركةّماّوهيّكماّيليّ-:
ّأ .ملكيةّمعظمّحقوقّالتصويتّ،حيثّتعتبـرّ
ملكي ـ ــةّمعظ ـ ــمّاألسـ ـ ــهمّعام ـ ــلّمهم ـ ــاّفــ ــيّ
الس ــيطرةّعل ــىّمس ــألةّاتخ ــاذّالقـ ـ ارراتّعل ــىّ
أس ـ ــاسّس ـ ــهمّواح ـ ــدّمقاب ـ ــلّص ـ ــوتّواح ـ ــدّ.
ويمكــنّتملــكّالســهمّبشــكلّمباشــرّأوّغيــرّ
مباشــرّويــتمّتجميــعّاألســهمّالمملوكــةّلكافــةّ
الكياناتّالعامةّمعّبعضهاّالبعضّ.واذاّلمّ
يتخذّالقـرارّعلـىّأسـاسّالتصـويتّعـنّكـلّ
ســهمّمملــوكّ،فــإنّالتصــنيفّســيعتمدّعلــىّ
األس ــهمّالمملوك ــةّللكيان ــاتّالعام ــةّاألخ ــرىّ
تمثلّأغلبيةّأمّال.
ّب .السيطرةّعلـىّمجلـسّاإلدارةّأوّكيـانّإداريّ
أيّكــانّنوعــهّ،تعتبــرّالقــدرةّعلــىّتعيــينّأوّ
عزلّمعظمّمجلسّاإلدارةّأوّالكيانّالحـاكمّ
بموجـ ـ ـ ــبّالتش ـ ـ ـ ـريعاتّوالل ـ ـ ـ ـوائحّوالق ـ ـ ـ ـوانينّ
المعمــولّبهــاّهــيّمــنّقبيــلّالســيطرةّعلــىّ
الشــركةّ،حتــىّإذاّاقترحــتّبعــضّالتعيينــاتّ
بموجبّالحقّفيّالتصـويتّفـإنّهـذاّيعتبـراّ
قــدراّمــنّالســيطرةّعلــىّالشــركةّإذاّمــاّكــانّ
هنــاكّنفــوذاّتــأثيريّعلــىّالخيــاراتّالتــيّيــتمّ
التصويتّعليهاّ.واذاّكانّهنـاكّكيـانّأخـرّ
مس ـ ـ ــئوالّع ـ ـ ــنّتعي ـ ـ ــينّالم ـ ـ ــدراءّفإن ـ ـ ــهّم ـ ـ ــنّ
الضـ ـ ــروريّفحـ ـ ــصّهـ ـ ــذاّالتشـ ـ ــكيلّاإلداريّ
لمعرف ـ ـ ــةّم ـ ـ ــدىّت ـ ـ ــأثيرهّالع ـ ـ ــامّ.واذاّقام ـ ـ ــتّ
الحكوم ـ ــةّبتعي ـ ــينّالمجموع ـ ــةّاألول ـ ــيّم ـ ــنّ
الم ــدراءّث ــمّل ــمّيك ــنّله ــاّبع ــدّذل ــكّي ــداّف ــيّ
المــدراءّالمســتبدلينّ،فــإنّهــذاّالكيــانّيصــبحّ
جــزءاّمــنّالقطــاعّالعــامّحتــىّتنفــذّصــالحيةّ
التعييناتّاألولىّ.
ّجّ .الس ـ ــيطرةّعل ـ ــىّتعي ـ ــينّوع ـ ــزلّالم ـ ــوظفينّ
األوائ ــلّبالش ــركةّ.إذاّكان ــتّالس ــيطرةّعل ــىّ
مجل ـ ـ ــسّاإلدارةّأوّأيّجه ـ ـ ــازّإداريّأخ ـ ـ ــرّ
تتسـ ـ ــمّبالضـ ـ ــعفّ،فـ ـ ــإنّتعيـ ـ ــينّالتنفيـ ـ ــذيينّ
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األوائ ــلّبالش ــركةّيعتبـ ـراّع ــامالّحاس ــماّف ــيّ
مسـ ـ ـ ــألةّالسـ ـ ـ ــيطرةّعلـ ـ ـ ــىّالشـ ـ ـ ــركةّه ـ ـ ـ ـؤالءّ
التنفي ــذيينّمث ــلّ،الم ــديرّالتنفي ــذيّوالعض ــوّ
المنت ــدبّوالم ــديرّالم ــاليّ،كم ــاّيعتب ــرّأم ــرّ
تعي ـ ــينّالم ـ ــدراءّغي ـ ــرّالتنفي ـ ــذيينّأم ـ ــرّذاتّ
صـ ــلةّإذاّكـ ــانواّمسـ ــئولينّعـ ــنّااللت ازمـ ــاتّ
الهام ــةّبالش ــركةّمث ــلّلجن ــةّالمكاف ــآتّالت ــيّ
تحددّمدفوعاتّطاقمّالعملّاألولّبالشركةّ.
ّد .الس ــيطرةّعل ــىّاللج ــانّاألساس ــيةّللمؤسس ــةّ،
تحــددّالمؤسســاتّالفرعيــةّلمجلــسّاإلدارةّأوّ
الكيان ـ ـ ـ ــاتّاإلداري ـ ـ ـ ــةّاألخ ـ ـ ـ ــرىّالسياس ـ ـ ـ ــاتّ
التشغيليةّوالماليةّاألساسيةّللشـركةّ،وتعتبـرّ
عض ـ ــويةّأغلبي ـ ــةّالقط ـ ــاعّالع ـ ــامّف ـ ــيّه ـ ــذهّ
اللجـ ــانّالفرعيـ ــةّمـ ــنّقبيـ ــلّالسـ ــيطرةّعلـ ــىّ
الشـ ــركةّويمكـ ــنّتأسـ ــيسّمثـ ــلّهـ ــذهّاللجـ ــانّ
الفرعيــةّبموجــبّالدســتورّأوّوســيلةّتحكميــةّ
أخرىّفيّالشركةّ.
ّه .األس ـ ـ ــهمّالذهبي ـ ـ ــةّوالخي ـ ـ ــاراتّ،ق ـ ـ ــدّتمتل ـ ـ ــكّ
الحكومـ ـ ــاتّأسـ ـ ــهمّذهبيـ ـ ــةّخصوصـ ـ ــاّفـ ـ ــيّ
الشركاتّالتيّتـمّخصخصـتهاّ،وفـيّبعـضّ
الحاالتّ،يعطىّهذاّالسهمّللحكومـةّبعـضّ
الحقــوقّلحمايــةّحقــوقّالمســاهمينّالعــادينّ
"العامة"ّمنّخاللّمنعّالشركةّ،علـىّسـبيلّ
المث ــالّ،م ــنّبي ــعّبع ــضّفئ ــاتّاألص ــولّأوّ
تعيينّمديرّخاصّيتمتعّبسلطاتّقويـةّفـيّ
معظمّاألحيـانّ،والّيمثـلّالسـهمّالـذهبيّأيّ
دالل ـ ــةّعل ـ ــىّالس ـ ــيطرةّ،إالّإذاّكان ـ ــتّه ـ ــذهّ
األسـهمّالذهبيـةّتعطـيّالحكومـةّالقـدرةّعلـىّ
تحديــدّالسياســاتّالعامــةّللشــركةّفــيّبعــضّ
الظ ـ ـ ـ ــروفّوتك ـ ـ ـ ــونّالش ـ ـ ـ ــركةّتم ـ ـ ـ ــرّبه ـ ـ ـ ــذهّ
الظـ ــروفّ،حيـ ــثّتكـ ــونّالشـ ــركةّفـ ــيّهـ ــذهّ
األثنــاءّشــركةّقطــاعّعــامّمنــذّتــاريخّبدايــةّ
ه ـ ــذهّالظ ـ ــروفّ،وقـ ـ ــدّيك ـ ــونّخي ـ ــارّش ـ ـ ـراءّ
األس ــهمّمتاح ــاّف ــيّبع ــضّالظ ــروفّمتاح ــاّ
لوح ــدةّحكومي ــةّأوّلش ــركةّعام ــةّل ــهّنفـ ــسّ
مفه ــومّاألسـ ــهمّالذهبيـ ــةّالت ــيّتـ ــمّمناقشـ ــتهاّ
مس ـ ــبقاّ،وم ـ ــنّالض ـ ــروريّاعتب ـ ــارّعم ـ ــاّإذاّ
كانـتّالظــروفّالتــيّتـمّاإلشــارةّإليهــاّقائمــةّ
منّأجـلّممارسـةّهـذاّالحـقّ،وتعنـيّعمليـةّ
تحدي ـ ــدّحج ـ ــمّاألس ـ ــهمّالت ـ ــيّس ـ ــيتمّشـ ـ ـرائهاّ
بموجــبّهــذاّالخيــارّوالنتــائجّالتــيّتتبــعّهــذهّ
الممارسةّأنّالحكومةّلهاّالقدرةّعلىّتحديـدّ
سياسـةّالشـركةّالعامـةّمـنّخـاللّتـوافرّهــذاّ
الخيـ ـ ــارّ.ويلـ ـ ــزمّأنّتعتمـ ـ ــدّالحالـ ـ ــةّالعامـ ـ ــةّ
للشركةّعلىّالقدرةّالمتوفرةّللحكومـةّلتحديـدّ
سياســةّالشــركةّالتــيّيــتمّممارســتهاّفــيّظــلّ
الظــروفّالعاديــةّعــنّالظــروفّاالقتصــاديةّ ّ
االسـ ـ ـ ــتثنائيةّأوّالظـ ـ ـ ــروفّاألخـ ـ ـ ــرىّمثـ ـ ـ ــلّ
الحـ ــروبّواالضـ ــطراباتّالمدنيـ ــةّوالك ـ ـوارثّ
الطبيعية.
ّوّ .وّ.التشريعّوالسـيطرةّ،يصـعبّالحكـمّعلـىّ
الح ــدّالفاص ــلّب ــينّالتشـ ـريعاتّالت ــيّتطب ــقّ
علىّكافةّالشركاتّالموجودةّفيّفئةّواحـدةّ
أوّصـ ــناعةّمعينـ ــةّوعمليـ ــةّالسـ ــيطرةّعلـ ــىّ ّ
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شـ ـ ــركةّواحـ ـ ــدةّبعينها،وهنـ ـ ــاكّالكثيـ ـ ــرّمـ ـ ــنّ
التــدخالتّالحكوميــةّمــنّخــاللّالتش ـريعاتّ
وخصوصـ ــاّفـ ــيّبعـ ــضّمـ ــنّالمسـ ــائلّمثـ ــلّ
االحتك ـ ــارّوخصخص ـ ــةّالش ـ ــركاتّ.إذّم ـ ــنّ
الممكــنّأنّتتواجــدّالمشــاركةّالتش ـريعيةّفــيّ
بعــضّاألمــورّالهامــةّمثــلّتحديــدّاألســعارّ
م ــنّغي ــرّأنّتتخل ــيّالش ــركةّع ــنّسياس ــتهاّ
العام ــةّالت ــيّتتبعه ــاّ،ويع ــدّاختي ــارّالت ــدخلّ
فــيّأمــورّالشــركةّأوّاســتمرارّممارســةّهــذهّ
التدخلّفيّبيئةّكثيرةّالتشـريعاتّيجعـلّمـنّ
الش ـ ــركةّغي ـ ــرّق ـ ــادرةّعل ـ ــىّالس ـ ــيطرةّعل ـ ــىّ
سياستهاّ،فإذاّماّكانّالتشـريعّضـيقّللغايـةّ
بحي ـ ــثّيمل ـ ــيّعل ـ ــىّالش ـ ــركةّكي ـ ــفّت ـ ــؤديّ
أعماله ــاّ،ف ــإنّه ــذاّيع ــدّش ــكالّم ــنّأش ــكالّ
الســيطرةّعليهــاّ،واذاّاحتفظــتّالشــركةّبحــقّ
أحــاديّالتصــرفّمثــلّمــاّإذاّقــررتّالشــركةّ
طلــبّالتمويــلّمــنّالقطــاعّالعــامّأوّتعاملــتّ
تجاريـ ــاّمـ ــعّالقطـ ــاعّالعـ ــامّأوّالتعامـ ــلّمـ ــعّ
القطــاعّالعــامّبــأيّشــكلّمــنّاألشــكالّفــإنّ
الشـ ــركةّيكـ ــونّلهـ ــاّالقـ ــدرةّالكاملـ ــةّلتحديـ ــدّ
سياســتهاّالعامــةّوالّيــتمّالــتحكمّفيهــاّمطلقــاّ
عبرّمؤسساتّالقطاعّالعام.
ّز .الســيطرةّعــنّطريــقّعميــلّهــامّ،إذاّكانــتّ
كافـ ــةّمبيعـ ــاتّالشـ ــركةّتتوجـ ــهّإلـ ــىّعميـ ــلّ
قط ـ ــاعّع ـ ــامّواح ـ ــدّفق ـ ــطّأوّمجموع ـ ــةّم ـ ــنّ
عم ــالءّقط ــاعّع ــامّ،ف ــإنّه ــذاّيب ــينّوج ــودّ
نفوذّكبيرّ.ويتضمنّوجودّأقليةّمنّعمـالءّ
القطـ ـ ــاعّالخـ ـ ــاصّأنّهنـ ـ ــاكّعنص ـ ـ ـراّمـ ـ ــنّ
عناصــرّاالســتقاللّفــيّاتخــاذّالق ـ ارراتّمــنّ
قب ـ ــلّالش ـ ــركةّوأن ـ ــهّالّيوج ـ ــدّس ـ ــيطرةّعل ـ ــىّ
الش ــركةّم ــنّجان ــبّالقط ــاعّالع ــامّ.وبوج ــهّ
عــامّ،إذاّكــانّهنــاكّدلــيالّواضــحاّعلــىّأنّ
الشــركةّلــمّتختــرّالتعامــلّمــعّالعمــالءّمــنّ
غي ـ ــرّالقط ـ ــاعّالع ـ ــامّبس ـ ــببّنف ـ ــوذّالقط ـ ــاعّ
العامّ،فإنّهـذاّيفيـدّأنّهنـاكّنفـوذاّممـارسّ
علىّهذهّالشركة.
ّح .الس ــيطرةّبموج ــبّاالقتـ ـراضّم ــنّالحكوم ــةّ،
يفــرضّالمقرضــينّغالبــاّســيطرتهمّباعتبــارهّ
شـ ـ ــرطّللحصـ ـ ــولّعلـ ـ ــىّالقـ ـ ــرضّ،واذاّمـ ـ ــاّ
فرضـ ـ ــتّالحكومـ ـ ــةّسـ ـ ــيطرةّعلـ ـ ــىّالشـ ـ ــركةّ
بموجبّتسليفهاّأوّإصـدارّضـماناتّبحيـثّ
تكـ ــونّهـ ــذهّالسـ ــيطرةّأكبـ ــرّمـ ــنّتلـ ــكّالتـ ــيّ
يمارسهاّالبنكّفـيّحالـةّاإلقـراضّ،فـإنّهـذاّ
دليــلّعلــىّســيطرةّالحكومــةّعلــىّالشــركةّ.
وبالمث ــلّيمك ــنّأنّّتك ــونّالس ــيطرةّض ــمنيةّ
إذاّماّاستعدتّالحكومةّلعمليةّاإلقراضّّ.
وعلىّذلكّفإنّوجودّمؤشرّواحدّيعتبرّكافيـاّلفـرضّ
السيطرةّ،وفـيّأحيـانّأخـرىّ،يلـزمّأنّتشـيرّمجموعـةّ
م ــنّالعوامـ ــلّمجتمعـ ــةّإلـ ــىّوجـ ــودّسـ ــيطرةّمـــنّقبـــلّ
الحكومــةّّ،ويلــزمّأنّيكــونّالقـرارّالمعتمــدّعلــىّكافــةّ
المؤش ـراتّمجتمعــةّأنّيكــونّحاســماّبطبيعتــهّ،ويلــزمّ
اتخاذّالق ارراتّالواضحةّفيّالحاالتّالمشابهةّّ.

نظام الحسابات القومية

ّ

السيطرة بوحدات غير مقيمة

ّ
 53-3تس ــيطرّالوح ــداتّالغي ــرّمقيم ــةّعل ــىّالش ــركاتّ
المقيمــةّإذاّكانــتّالوحــداتّالغيــرّمقيمــةّتمتلــكّ
أكث ـ ــرّم ـ ــنّّ%86م ـ ــنّحق ـ ــوقّملكي ـ ــةّالش ـ ــركةّ،
وتك ــونّف ــروعّالش ــركاتّغي ــرّالمقيم ــةّبطبيعته ــاّ
تحـ ــتّالسـ ــيطرةّالخارجي ـ ـةّ،كـ ــذلكّمـ ــنّالممكـ ــنّ
الس ـ ــيطرةّعل ـ ــىّالش ـ ــركةّحت ـ ــىّإذاّكان ـ ــتّتمل ـ ــكّ
الوحـ ــدةّأقـ ــلّمـ ــنّنصـ ــفّّحقـ ــوقّالملكيـ ــةّفـ ــيّ
الش ــركةّإذاّتمكن ــتّالوح ــداتّالغي ــرّمقيم ــةّم ــنّ
بس ــطّس ــيطرتهاّب ــنفسّاألس ــلوبّال ــذيّق ــدّتتبع ــهّ
الوح ــداتّالحكومي ــةّكم ــاّه ــوّمب ــينّفيم ــاّس ــبقّ،
علىّسبيلّالمثالّّ،السيطرةّعلـىّتعيـينّمجلـسّ
اإلدارةّأوّأيّكيـانّإداريّأخـرّأوّالسـيطرةّعلــىّ
تعيــينّوعــزلّاإلداريــينّاألوائــلّوكــذلكّالســيطرةّ
علــىّتشــكيلّاللجــانّاألساســيةّفــيّالشــركةّوأيّ
أمرّمنّهذاّالقبيلّ.
 58-3يـ ــتمّعمـ ــلّمقارنـ ــةّفـ ــيّمي ـ ـزانّالمـ ــدفوعاتّبـ ــينّ
الشركاتّالتيّتمتلكّمنهاّالوحـداتّالغيـرّمقيمـةّ
نسبةّأكبرّمنّّ86فيّالمائةّمـنّحقـوقّالملكيـةّ
للش ــركةّوالش ــركاتّالت ــيّيمتل ــكّمنه ــاّنس ــبةّب ــينّ
ّ36ف ــيّالمائ ــةّإل ــىّّ86ف ــيّالمائ ــةّم ــنّحق ــوقّ
المسـاهمينّلهـاّمـنّالخــارجّ،حيـثّتوصـفّكافــةّ
الشــركاتّالتــيّيمتلــكّمنهــاّنســبةّّ36فــيّالمائــةّ
أوّأكثــرّعلــىّأنهــاّمشــروعاتّاســتثمارّخــارجيّ
مباش ــرّوي ــتمّالتعام ــلّم ــعّأرب ــاحّه ــذهّالش ــركاتّ
بشــكلّخــاصّ،ولمزيــدّمــنّالتفاصــيلّحــولّهــذاّ
النوعّمـنّالشـركاتّيرجـىّمراجعـةّالفصـلينّّ،ّ7
وّّ،80ومنّالمهـمّمالحظـةّأنـهّعلـىّالـرغمّمـنّ
أنّالش ــركاتّالت ــيّي ــتمّالس ــيطرةّعليه ــاّخارجي ــاّ
تعتبــرّمشــروعاتّاســتثماريةّإالّأنّالعكــسّلــيسّ
صـ ــحيحاّ،علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،إذاّكـ ــانّهنـ ــاكّ
مشــروعّاســتثمارّأجنبــيّمباشــرّعــامّ،إذاّكانــتّ
شركةّغيرّمقيمةّتمتلكّمنهّنسبةّّ36منهّحتـىّ
إذاّكانــتّالحكومــةّلهــاّأكثــرّمــنّنصــفّحقــوقّ
المساهمينّفيّالمشروعّّ.

ج .المؤسسات الغير هادفة للرب
 54-3تعتبةةر المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب كيانةةات
قانونيةةةةة او اجتماعيةةةةة تةةةةم إنشةةةةاءها ألغةةةةراض
إنتاج السلع والخةدمات وال يسةم لهةم وضةعهم
القةةانوني مةةن تحقيةةق دخةةل أو رب ة أو مكسةةب
مةةادي مةةن الوحةةدات التةةي أنشةةأتها أو سةةيطرت
عليها أو قامت بتمويلهاّ،ومـنّالناحيـةّالعمليـةّ،
الّب ـ ــدّأنّتول ـ ــدّأنش ـ ــطتهمّاإلنتاجي ـ ــةّف ـ ــائضّأوّ
عجزّولكنّأيّزيادةّتحققهاّالّيمكـنّأنّتمتلكـهّ
وح ـ ــدةّمؤسس ـ ــيةّأخ ـ ــرىّ.حي ـ ــثّتم ـ ــتّص ـ ــياغةّ
المــذكرةّالتأسيســيةّلهــذهّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّ
لل ـربحّبشــكلّالّيعطــىّللوحــداتّالمؤسســيةّالتــيّ
تسـ ــيطرّعليهـ ــاّأوّتـ ــديرهاّالحـ ــقّفـ ــيّالحصـ ــولّ

عل ــىّنس ــبةّم ــنّاألرب ــاحّأوّأيّدخ ــلّيمك ــنّأنّ
تحققـهّ،ولهـذاّالسـببّيـتمّمعافـاةّهـذهّالمؤسســاتّ
فيّالغالبّمنّأيّنوعّمنّأنواعّالضرائبّ.
 53-3ويمك ـ ــنّأنّتق ـ ــومّأيّم ـ ــنّاألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّأوّ
الش ــركاتّأوّالحكوم ــةّبتأس ــيسّمؤسس ــاتّغي ــرّ
هادفــةّلل ـربحّولكــنّالمحركــاتّوالــدوافعّوراءّهــذاّ
التأسيسّيتنوعّ،علىّسبيلّالمثالّ،يمكنّأنّيـتمّ
تأســيسّمؤسســةّغيــرّهادفــةّلل ـربحّمــنّأجــلّأنّ
تق ـ ـ ــدمّخ ـ ـ ــدماتّلص ـ ـ ــالحّاألس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّأوّ
الشركاتّالتيّتسيطرّعليهاّأوّتقومّبتمويلهـاّأوّ
أنّتقــومّبتأسيســهاّألســبابّخيريــةّأوّإنســانيةّأوّ
رفاهي ـ ـ ــةّم ـ ـ ــنّأج ـ ـ ــلّت ـ ـ ــوفيرّالس ـ ـ ــلعّوالخ ـ ـ ــدماتّ
ألشــخاصّآخ ـرينّأوّأنّهــذهّالمؤسســاتّتهــدفّ
إلـ ــىّتقـ ــديمّخـ ــدماتّصـ ــحيةّأوّتعليميـ ــةّمقابـ ــلّ
رسومّوليسّمقابلّالربحّأوّأنهاّتهـدفّمـنّوراءّ
التأسـ ـ ـ ـ ــيسّأنّتعـ ـ ـ ـ ــززّمصـ ـ ـ ـ ــالحّالمجموعـ ـ ـ ـ ــاتّ
الضاغطةّفيّالتجارةّأوّالسياساتّّإلخّّ..
ّ
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ّ
ّ58ّ-3يمك ـ ــنّتلخـ ـ ــيصّخص ـ ــائصّالمؤسســ ــاتّالغيــ ــرّ
هادفةّللربحّإلىّماّيليّ-:
ّ
ّأ .تعتب ـ ــرّكاف ـ ــةّالمؤسس ـ ــاتّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّ
مؤسس ــاتّقانوني ــةّت ــمّتأسيس ــهاّبموج ــبّالق ــانونّ
ويـ ــتمّاالعت ـ ـرافّبوجـ ــودهمّبشـ ــكلّمسـ ــتقلّعـ ــنّ
األف ـرادّأوّالشــركاتّأوّالوحــداتّالحكوميــةّالتــيّ
قامتّبتأسيسهاّأوّتمويلهـاّأوّالسـيطرةّعليهـاّأوّ
إدارتهـ ـ ـ ـ ــاّ،وتـ ـ ـ ـ ــنصّالمـ ـ ـ ـ ــذكراتّالتأسيسـ ـ ـ ـ ــيةّأوّ
المستنداتّالمشابهةّالتيّتمّصياغتهاّفـيّوقتهـاّ
لتأسـ ــيسّالمؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّعلـ ــىّ
الغ ــرضّال ــذيّأسس ــتّم ــنّأجل ــهّ،وف ــيّبع ــضّ
الـ ـ ــدولّ،وخصوص ـ ـ ــاّال ـ ـ ــدولّالمتقدمـ ـ ــةّ،تعتبـ ـ ــرّ
المؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّكيانـ ــاتّغيـ ــرّ
رســميةّتعت ــرفّمؤسس ــاتّالمجتم ــعّالمــدنيّبهــمّ
ولكــنّالّيكــونّلهــمّأيّوضــعّقــانونيّفــيّالبلــدّ،
حيثّيعتبـرّالهـدفّمـنّإنشـاءّالمؤسسـاتّالغيـرّ
هادفةّللـربحّهـوّإنتـاجّالسـلعّأوّالخـدماتّالغيـرّ
سوقيةّألفرادّاألسرّالمعيشيةّأوّلمجموعاتّمـنّ
األسرّالمعيشية.
ب .يتمّالسيطرةّعلـىّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّللـربحّ
ّ
م ـ ــنّقب ـ ــلّجمعي ـ ــاتّيك ـ ــونّألعض ـ ــائهاّحق ـ ــوقّ
متساويةّوهذاّيتضمنّالحـقّفـيّالتصـويتّعلـىّ
كاف ـةّالق ـ ارراتّالهامــةّوالكبي ـرةّوالتــيّتــؤثرّعلــىّ
ش ــئونّالمؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّ.ويك ــونّ
لألعضــاءّمســئوليةّمحــدودةّفيمــاّيتعلــقّبالعمليــةّ
التشغيليةّلهذهّالمؤسساتّ.
ت .الّيوجــدّأليّمــنّالمســاهمينّحقــاّللمطالبــةّفــيّ
ّ
األرب ــاحّأوّحق ــوقّملكي ــةّف ــيّالمؤسســاتّالغي ــرّ
هادفةّللربحّ،والّيطالبّاألعضاءّبأيّجـزءّمـنّ
األربـ ـ ــاحّأوّالزيـ ـ ــادةّأوّالفـ ـ ــائضّالـ ـ ــذيّتحققـ ـ ــهّ
األنشطةّاإلنتاجيةّللمؤسساتّالغيرّهادفةّللربحّ
حيثّتحتفظّالمؤسساتّالغيرّهادفـةّللـربحّبهـذهّ
األرباحّداخلّالمؤسسةّ.
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م ـ ــنّام ـ ــتالكّأص ـ ــولّت ـ ــدرّدخ ـ ــلّملكي ـ ــةّكبي ـ ــرّ
باإلضافةّإلىّايراداتهـاّمـنّالرسـومّالتـيّيقومـونّ
بتحصــيلهاّ،وبه ــذاّيتمكن ــونّم ــنّتحص ــيلّرســومّ
تقــلّعــنّمتوســطّالتكلفــةّلهــذهّالخــدماتّ،إالّأنـهّ
يلــزمّاالســتمرارّفــيّمعــاملتهمّعلــىّأنهــمّمنتجــينّ
ســوقيينّطالمــاّأنّالرســومّالتــيّيحصــلوهاّتحــددّ
بشــكلّأساســيّوفقــاّللتكلفــةّاإلنتاجيــةّوأنّتكــونّ
مرتفع ــةّبم ــاّفي ــهّالكفاي ــةّليك ــونّلهــاّتــأثيرّعل ــىّ
معـ ــدلّالطلـ ــبّعلـ ــىّهـ ــذهّالخـ ــدماتّ،والّتعتبـ ــرّ
المؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّهيئـ ــاتّخيريـ ــةّ
حيـ ــثّأنّ هـ ــدفهمّالحقيقـ ــيّهـ ــوّتـ ــوفيرّخـ ــدماتّ
تعليميــةّأوّصــحيةّأوّأيّخــدماتّأخــرىّبجــودةّ
عاليــةّباســتخدامّايراداتهــاّالتــيّتــأتيّعــنّالهبــاتّ
والوقوفّمنّأجـلّالحفـاظّعلـىّبعـضّالخـدماتّ
الت ــيّتع ــدّمص ــاريفهاّمرتفع ــةّوه ــيّضــرورةّم ــنّ
ضرورياتّالحياةّ.

ث .يتـ ـ ــولىّإدارةّالمؤسسـ ـ ــاتّالغيـ ـ ــرّهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّ
ّ
مجموعةّمنّالمسـئولينّمثـلّاللجـانّالتنفيذيـةّأوّ
هيئـ ــةّمشـ ــابهةّيـ ــتمّاختيارهـ ــاّبموجـ ــبّتصـ ــويتّ
األغلبيةّلكافةّاألعضاءّ،يكونّهـؤالءّاألعضـاءّ
ه ـ ـ ــمّنظـ ـ ـ ـراءّلمجل ـ ـ ــسّإدارةّالش ـ ـ ــركاتّويكونـ ـ ـ ـواّ
مسئولينّعنّتعيينّمدراءّبأجر.
جّ .أشــتقّاالســمّ"غيــرّهادفــةّلل ـربح"ّمــنّحقيقــةّأنّ
األعض ـ ــاءّالمؤسس ـ ــينّال ـ ــذينّيس ـ ــيطرونّعل ـ ــىّ
المؤسس ـ ــةّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّالّيس ـ ــمحّله ـ ــمّ
بتحصيلّمكاسبّماليةّمـنّعملياتهـاّوالّيمكـنهمّ
تخصــيصّأيّفــائضّتحققــهّالمؤسســةّ،وهــذاّالّ
يتضـ ــمنّأنّأيّمؤسسـ ــةّغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّالّ
يمكنهاّتحقيقّفائضّمنّخاللّإنتاجيتهاّّ.
ّ
 50-3فـ ــيّبعـ ــضّالـ ــبالدّ،تخضـ ــعّالمؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّ
هادفــةّللـربحّإلــىّمعاملــةّضـريبيةّتفضــيليةّومــنّ
الممك ــنّأنّتحص ــلّعل ــىّإعف ــاءّعل ــىّض ـ ـريبةّ ّ
ال ـ ــدخلّ،ولك ـ ــنّه ـ ــذاّاألم ـ ــرّالّيعتب ـ ــرّض ـ ــرورياّ المؤسسةةات غيةةر الهادفةةة للةةرب التةةي تخةةدم المؤسسةةات
التجارية
للغايةّأوّهوّالعاملّاألهـمّالـذيّيسـتخدمّلتحديـدّ
ّ
كونّالمؤسسةّمؤسسةّغيرّهادفةّللربحّ.
 51-3تكـ ــرسّبعـ ــضّالمؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّ
ّ
نشاطاتهاّمنّأجلّخدمةّغـرضّفرعـيّلمنتجـينّ
 57-3كمــاّهــوّالحــالّفــيّالوحــداتّالمنتجــةّالمملوكــةّ
سوقيينّآخرينّ،فمعظـمّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّ
للحكوم ـ ـ ــةّ،م ـ ـ ــنّالمه ـ ـ ــمّللغاي ـ ـ ــةّالتفري ـ ـ ــقّب ـ ـ ــينّ
للربحّالسوقيةّالتيّتخدمّالمؤسسـاتّالتجاريـةّتـمّ
المؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّالت ــيّتعم ــلّف ــيّ
إنشــاءهاّمــنّقبــلّاتحــاداتّالمؤسســاتّالتجاريــةّ
اإلنت ــاجّالس ــوقيّوتل ــكّالمؤسس ــاتّالغي ــرّهادف ــةّ
التــيّتهــدفّالــىّتعزيــزّمصــالحهاّّ،وهــيّتضــمّ
للربحّالتيّتعمـلّفـيّاإلنتـاجّالغيـرّسـوقيّحيـثّ
غـ ـ ــرفّتجاريـ ـ ــةّواتحـ ـ ــاداتّزراعيـ ـ ــةّوصـ ـ ــناعيةّ
يـ ــؤثرّهـ ــذاّاألمـ ــرّعلـ ــىّقطـ ــاعّاالقتصـ ــادّالـ ــذيّ
وعماليةّومنظمـاتّأصـحابّاألعمـالّومختبـراتّ
تخصـ ــصّإليـ ــهّالمؤسسـ ــةّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّ.
بحثيـ ــةّومختب ـ ـراتّالتجـ ــاربّأوّأيّمنظمـ ــاتّأوّ
وليسّمنّالضـروريّأنّتعمـلّالمؤسسـاتّالغيـرّ
مؤسسـ ــاتّلهـ ــاّأهـ ــدافّمشـ ــتركةّأوّمنـ ــافعّمـ ــعّ
هادفةّللربحّفيّاإلنتاجّالغيرّسوقيّ.
مجموعةّمنّالمشاريعّالتيّتسـيطرّعليهـاّوتقـومّ
بتمويلهاّ،وغالباّماّتقومّالمؤسساتّالغيـرّهادفـةّ
 .2المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب التةةي تعمةةل فةةي
لل ـ ـربحّفـ ــيّالمجتمـ ــعّبالنيابـ ــةّعـ ــنّمجموعـ ــةّأوّ
اإلنتاج السوقي
كيـ ــانّسياسـ ــيّأوّأنهـ ــاّتقـ ــومّبتقـ ــديمّالنصـ ــحّأوّ
ّ
المس ــاعدةّلألعض ــاءّم ــنّاألش ــخاصّف ــيّحال ــةّ
 55-3إنّالمنتجـ ـ ــينّالسـ ـ ــوقيينّهـ ـ ــمّالمنتجـ ـ ــينّالـ ـ ــذينّ
مواجهــةّصــعوبةّأوّغيـرهّ،ويــتمّتمويــلّالمؤسســةّ
يبيعـ ــونّمعظـ ــمّأوّكـ ــلّإنتـ ــاجهمّبأسـ ــعارّتعتبـ ــرّ
الغيــرّهادفــةّلل ـربحّمــنّمســاهماتّأوّاشــتراكاتّ
ذاتّدالل ــةّاقتص ــادياّوه ــذاّيك ــونّعن ــدّاألس ــعارّ
مجموعــاتّالمشــاريعّالمتعاملــةّمعهــاّوالمســتفيدةّ
التــيّتعتبــرّذاتّتــأثيرّهــامّعلــىّالكميــاتّالتــيّ
منهـ ـ ـ ــاّّ،والّتعامـ ـ ـ ــلّاالشـ ـ ـ ــتراكاتّعلـ ـ ـ ــىّأنهـ ـ ـ ــاّ
ينـ ـ ــوىّالمنتجـ ـ ــينّطرحهـ ـ ــاّفـ ـ ــيّالسـ ـ ــوقّوعلـ ـ ــىّ
تحويالتّولكنّيتمّمعاملتهاّعلىّأنهاّمـدفوعاتّ
الكمي ــاتّالت ــيّين ــويّالمش ــترينّشـ ـرائهاّ.وتعتب ــرّ
نظيرّالخدماتّالمقدمـةّلألعضـاءّوتصـنفّهـذهّ
المــدارسّوالكليــاتّوالجامعــاتّوالعيــاداتّالطبيــةّ
المؤسساتّالغيرّهادفةّللـربحّعلـىّأنهـاّمنتجـينّ
والمستش ــفياتّإل ــخّمؤسس ــاتّغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّ
س ــوقيينّ،إالّأنـ ـهّعن ــدماّتن ــوىّغرف ــةّالتج ــارةّأوّ
ومنتجينّسوقيينّعنـدماّيقومـونّبتحصـيلّرسـومّ
المنظم ــاتّالمش ــابهةّف ــيّمس ــاعدةّالمش ــروعاتّ
تعتم ــدّعل ــىّالتكلف ــةّاإلنتاجي ــةّله ــمّوه ــيّتعتب ــرّ
التيّتسيطرّعليهاّوتقومّبتمويلهاّالحكومةّ،كمـاّ
مرتفعــةّعلــىّنحــوّكــافّمــنّأجــلّأنّيكــونّلهــمّ
سيليّتوضيحّذلكّ،فإنّهذهّالمؤسساتّتصـنفّ
تــأثيرّفعــالّعلــىّمقــدارّالطلــبّعلــىّخــدماتهمّ،
علىّأنهاّمؤسسةّغيـرّهادفـةّللـربحّغيـرّسـوقيةّ
ويل ـ ـزمّأنّتحقـ ــقّأنشـ ــطتهمّاإلنتاجيـ ــةّفـ ــائضّأوّ
ويتمّتصنيفهاّعلىّأنهاّضـمنّالقطـاعّالحكـوميّ
خســارةّتشــغيليةّ.حيــثّيلــزمّأنّتحــتفظّالمؤسســةّ
العامّ.
بهــذهّالزيــادةّحيــثّأنّوضــعهمّالقــانونيّيمــنعهمّ
مــنّتوزيــعّهــذهّالزيــادةّعلــىّآخ ـرينّ.ومــنّجهــةّ
المؤسسةةةةات الغيةةةةةر هادفةةةةة للةةةةةرب التةةةةةي
أخـ ـ ــرىّيمكـ ـ ــنهمّالمطالبـ ـ ــةّبتحصـ ـ ــيلّتمـ ـ ــويالتّ .3
تشتغل في اإلنتاج الغير سوقي
إضـافيةّ،حيـثّأنهــمّمؤسسـةّ"غيــرّهادفـةّللـربح"ّ
منّخاللّطلبهمّللتبرعاتّمنّاألفـرادّوالشـركاتّ ّ
ّ
والوحــداتّالحكوميــةّ.وبهــذهّالطريقــةّ،ســيتمكنونّ
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 16-3تعمــلّأغلبيــةّالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّللـربحّفــيّ
معظمّالبلدانّفيّانتاجّغيرّسوقيبدالّمنّكونهـاّ
منتجـ ــينّس ـ ــوقيينّ،حيـ ــثّيق ـ ــدمّالمنتجـ ــينّغي ـ ــرّ
الســوقيينّمعظــمّخــدماتهمّإلــىّاآلخ ـرينّمجــانيّ
أوّبأســعارّليســتّمجديــةّاقتصــادياّ،وعلــىّهــذاّ
يلــزمّتمييــزّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّالتــيّ
تعمــلّفــيّاإلنتــاجّالغي ــرّســوقيّبحقيقــةّأنه ــاّالّ
تســتطيعّأنّتحقــقّمكاســبّماليــةّللوحــداتّالتــيّ
تتـ ــولىّالسـ ــيطرةّعليهـ ــاّأوّإدارتهـ ــاّوانمـ ــاّأيضـ ــاّ
بحقيقـةّأنهـاّيجــبّأنّتعتمـدّبشــكلّأساسـيّعلــىّ
أم ـ ـوالّغيـ ــرّايراداتهـ ــاّمـ ــنّالمبيعـ ــاتّلـ ــيسّمـ ــنّ
المبيعـ ــاتّمـ ــنّأجـ ــلّتغطيـ ــةّتكـ ــاليفّأنش ـ ــطتهاّ
اإلنتاجيـةّ،وقـدّيكــونّالمصـدرّالرئيسـيّلتمــويلهمّ
هوّاالشتراكاتّالمنتظمـةّالتـيّيـدفعهاّاألعضـاءّ
المؤسسينّالذينّيسـيطرونّعليهـاّأوّعـنّطريـقّ
التبرعــاتّالتــيّتحصــلهاّمــنّأط ـرافّأخــرىّ,بمــاّ
فيّذلكّالحكومةّأوّمنّأيّدخلّملكيةّ.
 13-3تقســمّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّالتــيّتعمــلّ
فـ ـ ــيّاإلنتـ ـ ــاجّالغيـ ـ ــرّسـ ـ ــوقيّإلـ ـ ــىّمجمـ ـ ــوعتينّ،
أحـ ــداهماّتلـ ــكّالمؤسسـ ــاتّالتـ ــيّتسـ ــيطرّعليهـ ــاّ
الحكومــةّواألخــرىّالتــيّالّتســيطرّعليهــاّ،حيــثّ
تضـ ــمّاألولـ ــىّإلـ ــىّالقطـ ــاعّالحكـ ــوميّواألخي ـ ـرةّ
يمك ــنّأنّتوص ــفّعل ــىّمؤسس ــاتّغي ــرّهادف ــةّ
لل ـ ـ ـربحّتخـ ـ ــدمّاألسـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ــيةّوتمثـ ـ ــلّقطـ ـ ــاعّ
منفصلّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ.
المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب والتةةي تسةةيطر
عليها الحكومة

ّ
 18-3تعـرفّعمليـةّالسـيطرةّعلـىّمؤسسـةّغيـرّهادفـةّ
للربحّبأنهاّالقدرةّعلىّتحديـدّالسياسـةّالعامـةّأوّ
برنــامجّالمؤسســةّالغيــرّهادفــةّللـربحّ،حيــثّيلــزمّ
أنّتحــافظّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّوالتــيّ
تسـ ـ ــيطرّعليهـ ـ ــاّالحكومـ ـ ــةّبهويتهـ ـ ــاّعلـ ـ ــىّأنهـ ـ ــاّ
مؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّف ـ ــيّالس ـ ــجالتّ
اإلحصـ ــائيةّ،م ـ ــنّأجـ ــلّالتحلي ـ ــلّالسـ ــهلّلكاف ـ ــةّ
المؤسســاتّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّ،ولتحديــدّإذاّمــاّ
كانتّالمؤسسـةّغيـرّهادفـةّللـربحّتسـيطرّعليهـاّ
الحكومـ ــةّفإنـ ــهّيلـ ــزمّاعتبـ ــارّالخمـ ــسّمؤش ـ ـراتّ
التاليةّ-:
ّ
ّأ .تعيــينّالمــوظفينّ،قــدّيكــونّللحكومــةّالحــقّفــيّ
تعيـ ـ ـ ــينّالمـ ـ ـ ــوظفينّالـ ـ ـ ــذينّيعمل ـ ـ ـ ـواّعلـ ـ ـ ــىّإدارةّ
المؤسس ـ ــةّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّسـ ـ ـواءّبموج ـ ــبّ
القــانونّالمــنظمّللمؤسســةّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّأوّ
الم ـ ــذكرةّالتأسيس ـ ــيةّله ـ ــاّأوّبموج ـ ــبّأيّمس ـ ــتندّ
قانونيّأخرّ.
ّب .أحك ـ ــامّأخ ـ ــرىّلمس ـ ــتنداتّالس ـ ــيطرةّ،ق ـ ــدّت ـ ــنصّ
مسـ ــتنداتّالتمكـ ــينّأحكـ ــامّغيـ ــرّأحكـ ــامّتعي ـ ــينّ
مـ ــوظفيّالمؤسسـ ــةّوالتـ ــيّتمكـ ــنّالحكومـ ــةّمـ ــنّ
تحدي ــدّالمظ ــاهرّالب ــارزةّف ــيّالسياس ــةّالعام ــةّأوّ
برنامجّعملّالمؤسسـةّالغيـرّهادفـةّللـربحّ،علـىّ
ســبيلّالمثــالّ،قــدّيحــددّأوّيبــينّمســتندّالتمكــينّ
وظ ــائفّوأه ــدافّالمؤسس ــةّالغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّ

وم ــنّث ــمّيعتب ــرّأم ــرّتعي ــينّالم ــدراءّأمـ ـراّغي ــرّ
خطيـرّأوّأنــهّلــيسّذوّصـلةّبالمســتندّالتأسيســيّ
للمؤسسةّ،وقدّتمـنحّالمـذكرةّالتأسيسـيةّللمؤسسـةّ
الغيــرّهادفــةّلل ـربحّالحــقّللحكومــةّفــيّعــزلّأيّ
ش ــخصّم ــنّمه ــامّمنص ــبهّأوّنق ــضّالتعيين ــاتّ
المقترحـةّأوّالموافقـةّالمســبقةّمـنّالحكومـةّعلــىّ
اإلجـ ـراءاتّالمالي ــةّوالموازن ــةّأوّتمن ــعّالمؤسس ــةّ
الغيــرّهادفــةّللـربحّمــنّتغييــرّالمــذكرةّالتأسيســيةّ
الخاصـ ـ ـ ــةّبهـ ـ ـ ــاّأوّأنّتحـ ـ ـ ــلّنفسـ ـ ـ ــهاّأوّإنهـ ـ ـ ــاءّ
عالقاتهــاّمــعّالحكومــةّمــنّغيــرّموافقــةّمســبقةّ
منهاّ.
ّج .االتفاقــاتّالتعاقديــةّ،يعطــىّوجــودّاتفــاقّتعاقــديّ
بينّالحكومةّوالمؤسسةّالغيرّهادفةّللـربحّالحـقّ
للحكوم ـ ــةّف ـ ــيّتحدي ـ ــدّالمظ ـ ــاهرّاألساسـ ــيةّف ـ ــيّ
السياس ـ ــةّالعام ـ ــةّللمؤسس ـ ــةّأوّبرن ـ ــامجّعلمه ـ ــاّ،
وتعتبـ ـ ــرّالمؤسسـ ـ ــةّالغيـ ـ ــرّهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّغيـ ـ ــرّ
خاضـ ــعةّلسـ ــيطرةّالحكومـ ــةّإذاّكـ ــانّلهـ ــاّالقـ ــدرةّ
علـ ــىّتحديـ ــدّسياسـ ــتهاّووضـ ــعّبرامجهـ ــاّبشـ ــكلّ
مســتقلّ،بمعنــىّإذاّاســتطاعتّاإلخــاللّباتفاقهــاّ
التعاقــديّمــعّالحكومــةّوتحملــتّبعــاتّذلــكّ،أوّ
أنهاّلهاّالقدرةّعلـىّتغييـرّمـذكرتهاّالتأسيسـيةّأوّ
حلّنفسـهاّمـنّغيـرّموافقـةّمسـبقةّمـنّالحكومـةّ
أوّأيّاتف ــاقّأخ ــرّتلت ــزمّب ــهّالمؤسس ــةّبموجـ ــبّ
االتفاقّالتعاقديّمعّالحكومة.
ّد .مستوىّالتمويلّ،إذاّكانتّالحكومـةّتقـومّبتمويـلّ
المؤسســةّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّّ،فبالتــاليّتســيطرّ
الحكومــةّعلــىّهــذهّالمؤسســةّ،إمــاّإذاّاحتفظــتّ
المؤسســةّبحقوقهــاّفــيّتحديــدّسياســتهاّوبرامجهــاّ
أوّإلـ ــىّالح ـ ــدّال ـ ــذيّتـ ــمّتوض ـ ــيحهّفـ ــيّالنقطـ ــةّ
الســابقة،فإنّالحكومــةّالّيكــونّلهــاّســيطرةّعلــىّ
هذهّالمؤسسةّ.
ّه .التع ــرضّللخط ــرّ،إذاّس ــمحتّالحكوم ــةّلنفس ــهاّ
التعــرضّلكافــةّالمخــاطرّالتمويليــةّأوّإلــىّنســبةّ
كبيـ ـرةّم ــنّه ــذهّالمخ ــاطرّالمص ــاحبةّلنش ــاطاتّ
المؤسسـ ـ ـ ــةّالغيـ ـ ـ ــرّهادفـ ـ ـ ــةّلل ـ ـ ـ ـربحّ،فـ ـ ـ ــإنّهـ ـ ـ ــذهّ
اإلج ـ ـراءاتّتجعـ ــلّللحكومـ ــةّسـ ــيطرةّعلـ ــىّهـ ــذهّ
المؤسس ـ ــةّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّ،ويظ ـ ــلّمعي ـ ــارّ
سيطرةّالحكومةّوفقاّلماّهوّمبينّفـيّالمؤشـرينّ
السابقينّ.
ّ
قـ ــدّ يكـ ــونّتـ ــوفرّأحـ ــدّهـ ــذهّالمؤش ـ ـراتّكافيـ ــاّلبسـ ــطّ
السيطرةّعلـىّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّللـربحّ،إالّأنـهّ
يتطلــبّفــيّبعــضّاألحي ــانّأنّتتــوفرّمجموعــةّم ــنّ
هـ ـ ــذهّالمؤش ـ ـ ـراتّمجتمعـ ـ ــةّلتفـ ـ ــرضّالسـ ـ ــيطرةّعلـ ـ ــىّ
المؤسســةّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّ،ويلــزمّأنّيكــونّالق ـرارّ
المتخذّبناءاّعلـىّكافـةّهـذهّالمؤشـراتّفاصـالّونافـذاّ
فيّاألصلّّ.
ّ
المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب التةةي تخةةدم األسةةر
المعيشية ّ
 14-3تشةةةمل المؤسسةةةات الغيةةةر هادفةةةة للةةةرب التةةةي
تخدم األسر المعيشية المؤسسةات الغيةر هادفةة
للةةةرب الغيةةةر سةةةوقية والتةةةي ال تسةةةيطر عليهةةةا
الحكومةةةّ،وتقــومّهــذهّالمؤسســاتّبتــوفيرّالســلعّ
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ّ
ّ

ّأ .كاف ــةّالش ــركاتّغي ــرّالماليــةّالمقيم ــةّ(ّ
كمـ ــاّهـ ــوّمبـ ــينّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
القوميـ ــةّوالّيكـ ــونّعليهـ ــاّقيـ ــودّلتكـ ــونّ
شـ ــركةّمسـ ــجلةّقانونيـ ــاّ)ّبغـ ــضّالنظـ ــرّ
عنّمكانّإقامةّالمساهمينّ.
ّب .ف ــروعّالمش ــروعاتّالغي ــرّمقيم ــةّوالت ــيّ
تعمــلّفــيّأنشــطةّغيــرّماليــةّفــيّإقلــيمّ
اقتصاديّماّلفترةّطويلةّمنّالزمنّ.
ّج .كافـ ــةّالمؤسسـ ــاتّالغيـ ــرّهادفـ ــةّلل ـ ـربحّ
المقيمـ ـ ــةّوالتـ ـ ــيّتقـ ـ ــدمّخـ ـ ــدماتّإنتـ ـ ــاجّ
ســوقيّمــنّالســلعّولــيسّمــنّالخــدماتّ
المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

وتقـ ــديمّالخـ ــدماتّلألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّبالمجـ ــانّأوّ
بســعرّغيــرّمجــديّاقتصــادياّ،معظــمّهــذهّالســلعّ
والخ ـ ـ ــدماتّالمقدم ـ ـ ــةّلألس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّتك ـ ـ ــونّ
اسـ ــتهالكيةّولكـ ــنّمـ ــنّالممكـ ــنّأيضـ ــاّأنّتقـ ــدمّ
المؤسساتّغيرّالهادفةّللـربحّالتـيّتخـدمّاألسـرّ
المعيشيةّحزمّخدماتّمجتمعةّّ.

د .قطاع الشركات غير المالية وقطاعاتةه
الفرعية

 13-3إن الشةةةركات الغيةةةر ماليةةةة هةةةي الشةةةركات التةةةي
يكون نشاطها األساسي هو إنتاج سةلع سةوقية
أو خةةدمات غيةةر ماليةةة ،وتتكــونّالشــركاتّغيــرّ
ّ
ّ

الماليةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمةّالتاليةّ-:

الجدول  :1.4القطاعات الفرعية في قطاع الشركات غير المالية
الشركات غير المالية

المؤسسات الغير هادفة للرب

الشركات الهادفة للرب

المؤسســاتّالعامــةّغيــرّالهادفــةّلل ـربحّغيــرّ الشـ ــركاتّغيـ ــرّالماليـ ــةّالعامـ ــةّ(الشـ ــركاتّ
الشركاتّالعامةّغيرّالماليةّّ
الهادفةّللربح)ّ
الماليةّّ
الشركاتّالخاصةّالمحليةّغيرّالماليةّّ
الشــركاتّغيــرّالماليــةّالمســيطرةّعليهــاّمــنّ المؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّالهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّالمحلي ـ ــةّ الشـ ــركاتّغيـ ــرّالماليـ ــةّالخاصـ ــةّ(الهادفـ ــةّ
للربح)ّّ
الخاصةّّ
الخارجّّ
المؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّالمسيطرّعليهـاّ الشــركاتّغي ــرّالمالي ــةّالت ــيّيس ــيطرّعليه ــاّ
منّالخارجّ(الهادفةّللربح)ّ
منّالخارجّّ

مجموعّالشركاتّغيرّالماليةّّ

مجموعةّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّغيرّ مجموعـ ــةّالشـ ــركاتّغيـ ــرّالماليـ ــةّ(الهادفـ ــةّ
للربح)ّ
الماليةّّ

ّ
ّ
 18-3قـ ــدّيكـ ــونّلـ ــبعضّمـ ــنّالشـ ــركاتّغيـ ــرّالماليـ ــةّأوّ
أشــباهّالشــركاتّنشــاطاتّماليــةّثانويــةّ،علــىّســبيلّ
المثـ ــالّ،منتجـ ــيّأوّبـ ــائعيّالتجزئـ ــةّللسـ ــلعّوالـ ــذينّ
يقدمونّائتمانّمباشرّلعمالئهـمّ،ومـعّذلـكّتصـنفّ
ّ،ه ـ ــذهّالش ـ ــركاتّأوّأش ـ ــباهّالش ـ ــركاتّكم ـ ــاّس ـ ــيردّ
ش ــرحهّبالتفصـ ــيلّأدن ــاهّعلـ ــىّأنهـ ــاّتق ــعّكليـ ــةّفـ ــيّ
قط ـ ــاعّالش ـ ــركاتّالغي ـ ــرّمالي ـ ــةّشـ ـ ـريطةّأنّيك ـ ــونّ
نشـ ـ ــاطهمّاألساسـ ـ ــيّغيـ ـ ــرّمـ ـ ــاليّ،حيـ ـ ــثّتتكـ ـ ــونّ
القطاعــاتّمجموعــةّمــنّالوحــداتّالمؤسســيةّويلــزمّ
أنّيــتمّتصــنيفّكــلّوحــدةّمؤسســيةّبالكامــلّتحــتّ
قطــاعّواحــدّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّحتــىّإذاّ
كانـ ــتّال وح ـ ــدةّتعم ـ ــلّف ـ ــيّأكثـ ــرّم ـ ــنّنش ـ ــاطّم ـ ــنّ
األنشطةّاالقتصاديةّ.
 10-3ويس ــتخدمّمعي ــارينّللتص ــنيفّلتوض ــيحّالقطاع ــاتّ
الفرعيــةّلقطــاعّالشــركاتّغيــرّالماليــةّ،أحــدّهــذانّ
المعيـ ــارانّهـ ــوّإلظهـ ــارّالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـ ــةّ
لل ـربحّمنفصــلةّعــنّالوحــداتّاألخــرىّفــيّالقطــاعّ،
وتوص ــفّه ــذهّالوح ــداتّغي ــرّالمؤسس ــاتّالهادف ــةّ
للـربحّعلــىّأنهــاّمؤسســاتّربحيــةّ،والمعيــارّالثــانيّ
هوّلضمانّالسيطرةّليظهرّ-:
ّأ .الشركاتّّالعامةّغيرّالماليةّ
ب .الشركاتّالوطنيةّالخاصةّغيرّالماليةّ
ّ
ت .الشركاتّغيرّالماليـةّالتـيّيـتمّالسـيطرةّعليهـاّ
ّ
منّالخارجّ.
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وت ــمّتن ــاولّمعي ــارّض ــبطّالس ــيطرةّالس ــيطرةّعل ــىّ
الشــركاتّوالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّلل ـربحّمــنّقبــلّ
الحكوم ـ ــةّبالتفص ـ ــيلّف ـ ــيّالقس ـ ــمّ"ّبّ"ّوتوص ـ ــفّ
الشركاتّالتيّيتمّالسـيطرةّعليهـاّمـنّقبـلّشـركاتّ
غيــرّمقيم ــةّعل ــىّأنه ــاّش ــركاتّخاضــعةّللســيطرةّ
منّالخارجّّ.

ّّ
 ّ17-3ويمك ـ ـ ــنّمطالع ـ ـ ــةّكاف ـ ـ ــةّالقطاع ـ ـ ــاتّالفرعي ـ ـ ــةّ
للشـركاتّغيـرّالماليــةّفـيّجــد ّولّمقارنـةّكمــاّهـوّمبــينّ
ف ــيّالج ــدولّّ،3.3وس ــيعتمدّالش ــكلّاألساس ــيّلطريق ــةّ
ع ــرضّالقطاع ــاتّالفرعي ــةّعل ــىّك ــلّم ــنّاالعتب ــاراتّ
التحليلي ـ ــةّواإلحص ـ ــائيةّوم ـ ــنّالممك ـ ــنّأنّيك ـ ــونّع ـ ــددّ
المؤسس ـ ــاتّالغي ـ ــرّهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّف ـ ــيّبع ـ ــضّالفئ ـ ــاتّ
المس ـ ــيطرةّفارغ ـ ــةّأوّأنهاض ـ ــئيلةّلدرج ـ ــةّأنّالتفاص ـ ــيلّ
الخاص ـ ــةّبه ـ ــاّم ـ ــنّغي ـ ــرّالممك ـ ــنّأنّتع ـ ــرضّل ـ ــدوافعّ
السـريةّ،وفــيّالنهايــةّ،مــنّالمفيــدّبــلّوالممكــنّأنّنفــرقّ
بـ ــينّالمـ ــدخالتّفـ ــيّالعمـ ــودّأقصـ ــىّاليسـ ــارّوالصـ ــفّ
األخيرّمنّجدول ّّ. 1.4
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تنفيــذّمهــامّالبنــكّالمركــزيّأوّســلطةّالنقــدّمــنّ
و .قطاع الشركات المالية والقطاعات الفرعية
قبلّوكاالتّداخـلّالحكومـةّالمركزيـةّوهـذهّالّ
تعتبــرّوحــداتّمنفصــلةّعــنّالحكومــةّكمــاّالّ
ّ
ي ــتمّتص ــنيفهاّتح ــتّالقطاع ــاتّالفرعيــةّللبن ــكّ
 15-3تشةةةةةمل المؤسسةةةةةات الماليةةةةةة كافةةةةةة المؤسسةةةةةات
المركــزيّ(ّ.تــمّمناقشــةّهــذهّالمســألةّبإســهابّ
المقيمةةةة التةةةي تعمةةةل بشةةةكل رئيسةةةي فةةةي تةةةوفير
فيّالقسمّالتاليّوفيّالفصلّرقمّ)88
الخةةةدمات الماليةةةة بمةةةا فةةةي ذلةةةك خةةةدمات التةةةأمين
وخدمات صةناديق المعاشةات للوحةدات المؤسسةية  101-4يمكنّتقسـيمّالشـركاتّالماليـةّإلـىّثالثـةّفئـاتّ
وهـ ـ ــمّ،وسـ ـ ــطاءّمـ ـ ــاليينّ،شـ ـ ــركاتّالمسـ ـ ــاعدةّ
األخةةةةةرىّ،ويتك ـ ــونّقط ـ ــاعّالش ـ ــركاتّالمالي ـ ــةّم ـ ــنّ
الماليـ ـ ــةّ،وشـ ـ ــركاتّماليـ ـ ــةّأخـ ـ ــرىّ.ويعتبةةةةةةةر
مجموعةّالشركاتّالمقيمةّالتاليةّوهيّ-:
الوسةةطاء المةةاليين وحةةدات مؤسسةةية تتحمةةل
ّأ .كافــةّالش ــركاتّالماليــةّالمقيم ــةّ(وفقــاّلمف ــاهيمّ
المسئوليات على حسابها مةن أجةل الحصةول
الحســاباتّالقوميــةّوالّتقتصــرّعلــىّالشــركاتّ
علةةى أصةةول ماليةةة مةةن خةةالل المشةةاركة فةةي
المؤسسـ ــةّقانونيـ ــا)ّبغـ ــضّالنظـ ــرّعـ ــنّمحـ ــلّ
المعةةةامالت الماليةةةة المتداولةةةة فةةةي السةةةوقّ،
إقامةّالمساهمين.
وهـ ـ ــذاّيتضـ ـ ــمنّشـ ـ ــركاتّالتـ ـ ــأمينّوصـ ـ ــناديقّ
ّب .فروعّالمشروعاتّالغيرّمقيمةّوالتيّتعملّفيّ
المعاشـاتّ،تعتبر الشركات المسةاعدة الماليةة
النش ــاطّالم ــاليّإلقل ــيمّاقتص ــاديّمع ــينّلفتـ ـرةّ
وحةةدات مؤسسةةية تعمةةل بشةةكل أساسةةي فةةي
طويلةّمنّالزمن
خدمةةة األس ةواق الماليةةة ولكنهةةا ال تتملةةك أي
ّج .كاف ــةّالمؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّالمقيم ــةّ
أصةةةةول ماليةةةةة أي كةةةةان نوعهةةةةا أو تتحمةةةةل
والت ــيّتعتب ــرّمن ــتجّس ــوقيّوتعم ــلّف ــيّمج ــالّ
خصةةومات أي كةةان نوعهةةا مةةن التةةي تتعامةةل
الخدماتّالماليةّ.
فيهةةةا ،وتعةةةرف بةةةاقي الشةةةركات الماليةةةة علةةةى
ّ
أنه ةا وحةةدات مؤسسةةية تقةةدم خةةدمات ماليةةة،
ويتمثلّإنتاجّالخدماتّالماليـةّفـيّالوسـاطةّالماليـةّ
مةةةع العلةةةم أن كافةةةة أصةةةولها أو خصةةةوماتها
وادارةّالمخ ــاطرّالمالي ــةّوعملي ــاتّالتحوي ــلّلس ــيولةّ
غير متاحة في األسواق المالية المفتوحة.
أوّأنشـ ــطةّالخـ ــدماتّالماليـ ــةّالمسـ ــاعدةّ،وبمـ ــاّأنّ
أحكامّالخدماتّالماليةّتخضعّلتشـريعاتّصـارمة 368-3 ّ،ويمكنّتقسيمّقطاعّالشركاتّالماليةّإلـىّتسـعّ
قطاع ــاتّفرعي ــةّوفق ــاّلنش ــاطّك ــلّش ــركةّف ــيّ
فإن ـ ــهّف ـ ــيّالغال ـ ــبّالّتق ـ ــدمّالوح ـ ــداتّالت ـ ــيّت ـ ــوفرّ
السوقّوحجمّالسيولةّلديهاّوحجـمّااللت ازمـاتّ.
خــدماتّماليــةّأيّنــوعّأخــرّمــنّالســلعّوالخــدماتّ
وت ــمّتوض ــيحّه ــذهّالقطاع ــاتّالفرعيـ ـةّالتس ــعةّ
علىّأنهاّمنتجاتّثانويةّّ.
فـ ــيّالجـ ــدولّّّ3.3وسـ ــيتمّالوصـ ــفّتفصـ ــيلياّ
 11-3ولقدّشهدّواحدّمنّاالبتكاراتّفـيّاألنشـطةّالماليـةّ
فيم ـ ــاّيل ـ ــيّف ـ ــيّه ـ ــذاّالقس ـ ــمّ،ويمث ـ ــلّالقط ـ ــاعّ
نمـ ـواّملحوظ ــاّف ــيّالنش ــاطّال ــذيّتق ــومّعل ــىّتنفي ــذهّ
الفرع ـ ــيّرق ـ ــمّّ0الش ـ ــركاتّالمالي ـ ــةّالمس ـ ــاعدةّ
الش ــركاتّالمالي ــةّم ــعّالعل ــمّأنّهن ــاكّإمكانيـ ــةّأنّ
ويمثــلّالقطــاعّالفرعــيّرقــمّّ7بــاقيّالشــركاتّ
تقـ ــومّبهـ ــاّالشـ ــركاتّغيـ ــرّالماليـ ــةّبشـ ــكلّمباشـ ــرّ
الماليةّ،وباقيّالقطاعاتّالفرعيـةّهـيّوسـطاءّ
وبنفس ــهاّ،عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،يوج ــدّرغب ــةّل ــبعضّ
ماليينّلنوعّماّأوّأخرّ.
المنتجـينّوتجـارّالتجزئـةّفـيّبعـضّالـبالدّأنّيقــومّ
بتقديمّتسهيالتّمباشرةّللزبائنّّ،وهناكّمثـالّأخـرّ  364-3حيثّأنهّيـتمّتصـنيفّالقطاعـاتّالفرعيـةّوفقـاّ
لطبيع ــةّالنش ــاطّالم ــاليّال ــذيّتؤديـ ـهّ،فبالمث ــلّ
وهــوّميــلّبعــضّمــنّالمشــروعاتّغيــرّالماليــةّفــيّ
يمك ـ ــنّتقس ـ ــيمّقط ـ ــاعّالش ـ ــركاتّالمالي ـ ــةّإل ـ ــىّ
بعـ ــضّالبلـ ــدانّلزيـ ــادةّالتمويـ ــلّالخـ ــاصّبهـ ــمّمـ ــنّ
قطاعــاتّفرعيــةّبــنفسّالطريقــةّالتــيّتــمّتقســيمّ
خـ ــاللّبيـ ــعّالت ازمـ ــاتهمّبشـ ــكلّمباشـ ــرّإلـ ــىّأس ـ ـواقّ
قطاعّالشـركاتّغيـرّالماليـةّمـنّأجـلّالتفريـقّ
المالّوأسواقّرأسّالمالّ،ومعّذلكّتبقىّكافةّهذهّ
بـ ـ ـ ـ ــينّالمؤسسـ ـ ـ ـ ــاتّغيـ ـ ـ ـ ــرّالهادفـ ـ ـ ـ ــةّلل ـ ـ ـ ـ ـربحّ
المش ــروعاتّتح ــتّتص ــنيفّالقط ــاعّغي ــرّالم ــاليّ
والمؤسس ـ ـ ــاتّالهادف ـ ـ ــةّللـ ـ ـ ـربحّ،وإلظه ـ ـ ــارّأيّ
شرطّأنّ-:
الوحداتّتخضعّللسيطرةّالعامةّوأيّمنهاّيـتمّ
ّأ .أالّيقــومّالمشــروعّغيــرّالمــاليّبتأســيسّوحــدةّ
السيطرةّعليهّخارجياّ ّ،ومنّثمّبناءاّعلـىّهـذاّ
مؤسسـ ـ ــيةّجديـ ـ ــدةّ،علـ ـ ــىّأنهـ ـ ــاّشـ ـ ــركةّتابعـ ـ ــةّ
المب ــدأّس ــيفرقّب ــينّك ــلّم ــاّوردّف ــيّص ــفوفّ
لتضطلعّبنشاطّماليّّ.
الجدولّّ3.3بالشكلّالـذيّاتبعـهّالجـدولّّ3.3
ب .يظ ـ ــلّالنش ـ ــاطّالم ـ ــاليّنش ـ ــاطّثانوي ـ ــاّبالنس ـ ــبةّ
ّ
ولـ ـ ــذلكّفلـ ـ ــيسّمـ ـ ــنّالمحبـ ـ ــذّأنّتكــ ــونّكافـ ـ ــةّ
للنشاطّاألساسيّالخاصّبالمشروعّّ.
التص ـ ـ ــنيفاتّالمتقاطع ـ ـ ــةّالممكن ـ ـ ــةّالموج ـ ـ ــودةّ
ّ
والقطاعـ ــاتّالفرعيـ ــةّالمدموجـ ــةّالقائمـ ــةّعلـ ــىّ
 366-3ويطبـ ـ ــقّنفـ ـ ــسّالمبـ ـ ــدأّعلـ ـ ــىّالقطاعـ ـ ــاتّالفرعيـ ـ ــةّ
الظـ ـ ـ ـ ــروفّالمحليـ ـ ـ ـ ــةّوالمصـ ـ ـ ـ ــلحةّالتحليليـ ـ ـ ـ ــةّ
للمؤسس ــاتّالمالي ــةّ،علـ ـىّس ــبيلّالمث ــالّ،تض ــطلعّ
الخاصةّأمرّكافياّّّ.
العدي ــدّم ــنّالبن ــوكّالمركزي ــةّف ــيّبع ــضّالعملي ــاتّ
البنكيةّالتجاريـةّ،وعلـىّهـذاّ،يعتبـرّالبنـكّالمركـزيّ ّ
ككــلّ،وحــدةّمؤسســيةّواحــدةّبمــاّفــيّذلــكّاألنشــطةّ  .1البنك المركزي
التجاريــةّالبنكيــةّحيــثّيــتمّتصــنيفهاّفــيّالقطاعــاتّ
الفرعيـةّ"للبنـوكّمركزيـة"ّ،ولــنفسّهـذهّاألسـبابّيــتمّ  363-3إن البنك المركةزي هةو مؤسسةة ماليةة وطنيةة
تمارس سيطرتها على النظةام المةالي للدولةةّ،
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ّه .بنوكّاالئتمانّالتعاونيـةّواالتحـاداتّاالئتمانيـةّ
و
ّو .البن ــوكّالمتخصصـ ــةّأوّالش ــركاتّالماليـــةّإذاّ
كانـ ـ ــتّإيداعيـ ـ ــهّأوّتصـ ـ ــدرّبـ ـ ــدائلّلعمليـ ـ ــاتّ
اإليداعّ.

ّ

ّ

وم ــنّث ــمّي ــتمّتص ــنيفّالوس ــطاءّالم ــاليينّالت ــاليينّ
ضمنّالقطاعاتّالفرعيةّ-:
ّأ .البنـكّالمركـزيّالـوطنيّ،بمـاّفـيّذلـكّأيّجـزءّمـنّ
نظامّالبنوكّالمركزيةّّ
ّب .مجل ــسّالعمل ــةّأوّس ــلطاتّالعمل ــةّالمس ــتقلةّوالت ــيّ
تقـ ـ ــومّبإصـ ـ ــدارّالعملـ ـ ــةّالوطنيـ ـ ــةّوالتـ ـ ــيّيـ ـ ــدعمهاّ ّ
صناديق أسواق المال
.3
احتياطياتّسعرّالصرفّللعملةّاألجنبيةّ.
ث .الوك ـ ــاالتّالمالي ـ ــةّالمركزي ـ ــةّالمخصص ـ ــةّللعام ـ ــةّ
ّ
(علــىّســبيلّالمثــالّ،المؤسســاتّالتــيّتــديرّســعرّ  367-3إن صةةةةةناديق سةةةةةوق المةةةةةال هةةةةةي مشةةةةةاريع
استثمارية جماعية تقوم برفةع تمويالتهةا مةن
الص ـ ــرفّأوّالت ـ ــيّتق ـ ــومّبإص ـ ــدارّأوراقّالنق ـ ــدّأوّ
خةةةالل إصةةةدار أسةةةهم أو وحةةةدات للجمهةةةور،
العمــالتّالمعدنيــة)ّوالتــيّتحــتفظّبمجموعــةّكاملــةّ
ويةةةتم اسةةةتثمار عوائةةةدها بشةةةكل أساسةةةي فةةةي
منّالحساباتّولكنّالّيتمّتصنيفهاّعلىّأنهاّجـزءّ
أدوات سوق المال ،صةناديق ووحةدات سةوق
مــنّالحكومــةّالمركزيــةّ.الســلطاتّاإلش ـرافيةّوالتــيّ
المال ،أدوات الةدين المنقولةة لفتةرة اسةتحقاق
تمث ــلّوح ــداتّمؤسس ــيةّمنفص ــلةّالّت ــدخلّض ــمنّ
ال تزيةةةد عةةةن عةةةام واحةةةد  ،وودائةةةع وسةةةندات
البنــكّالمركــزيّولكــنّيــتمّضــمهاّضــمنّالشــركاتّ
بنكيةةة تحةةتفظ بنسةةبة عوائةةد تضةةمن الوصةةول
الماليةّالمساعدةّ.

إلى سعر فائدة سةندات سةوق المةال .ويمكةن
نقةةةةةل ملكيةةةةةة أسةةةةةهم صةةةةةناديق رأس المةةةةةال
بموجب شيك أو أي وسيلة من وسائل الةدفع
المباشرة من قبل طرف ثالةثّ،وبسـببّطبيعـةّ

وطالماّأنّالبنكّالمركزيّهوّوحـدةّمؤسسـيةّمسـتقلةّقائمـةّ
ب ــذاتهاّ،فإن ــهّس ــيتمّتص ــنيفهّدائم ــاّتح ــتّقط ــاعّالش ــركاتّ
الماليةّحتىّإذاّكانّمنتجّغيرّسوقيّفيّالمقامّاألولّّ.
ّ

.2

شركات اإليداع ما عدا البنك المركزي

المستنداتّالتـيّيسـتثمرّفيهـاّالمشـروعّ،يمكـنّ
اعتبـ ــارّاألسـ ــهمّوالوحـ ــداتّعلـ ــىّأنهـ ــاّبـ ــدائلّ
قريبةّللودائعّّ.

ّ368ّ-3يعتبر النشاط الرئيسي لشةركات اإليةداع ،مةا عةدا
الصةةةةةةناديق االسةةةةةةتثمارية فةةةةةةي غيةةةةةةر
البنةةوك المركزيةةة ،هةةي عمليةةات الوسةةاطة الماليةةة ،وبجانةةب .4
صناديق أسواق المال
هةةةذا األمةةةر ،فهةةةي عليهةةةا التزامةةةات علةةةى شةةةكل ودائةةةع أو
صةةكوك ماليةةة ( مثةةل شةةهادات اإليةةداع قصةةيرة األجةةل ) ّ
والتي تعتبر بديل قةوي للودائةعّ.وتعتبـرّالمسـئولياتّالواقعـةّ  365-3إن الصناديق االسةتثمارية فةي غيةر صةناديق
أسةةةةةواق المةةةةةال هةةةةةي مشةةةةةاريع اسةةةةةتثمارية
علــىّشــركاتّاإليــداعّمتضــمنةّبشــكلّكامــلّفــيّإج ـراءاتّ
جماعيةةةة تقةةةوم برفةةةع تمويالتهةةةا مةةةن خةةةالل
المالّالمعرفةّتعريفاّتاماّّ.
إصةةةدار أسةةةهم أو وحةةةدات للجمهةةةور ،ويةةةتم
 360-3بوجــهّعــامّ،تــمّتصــنيفّالوســطاءّالمــاليينّالتــالينّ
اسةةتثمار عوائةةدها بشةةكل كبيةةر فةةي األصةةول
فيّالقطاعاتّالفرعيةّ-:
الماليةةة ،غيةةر األصةةول غيةةر قصةةيرة األجةةل،
ّأ .البن ــوكّالتجاري ــةّ،البن ــوكّالعالمي ــةّ،البن ــوكّالمع ــدةّ
وفي األصةول غيةر الماليةة ( غالبةا مةا تكةون
لكافةّاألغراض.
عقةةةةةارات)ّ.وغالب ـ ــاّالّتك ـ ــونّأس ـ ــهمّووح ـ ــداتّ
ّب .بن ـ ــوكّاالدخ ـ ــارّ(ّبم ـ ــاّف ـ ــيّذل ـ ــكّبن ـ ــوكّاالدخ ـ ــارّ

ّ

ّ
ّ

ّ

المؤتمنةّوشركاتّاالدخارّواالقراض)
ّج .ش ـ ـ ــركاتّالمقاص ـ ـ ــةّبالمكات ـ ـ ــبّالبريدي ـ ـ ــةّ،البن ـ ـ ــوكّ
البريديةّ،بنوكّالمقاصةّ
ّد .بنوكّاالئتمانّالريفيةّوّبنوكّاالدخارّالزراعيةّ

صـ ــناديقّاالسـ ــتثمارّبـ ــدائلّقريبـــةّللودائـ ــعّوالّ
يمكنّنقلّملكيتهاّبموجـبّشـيكّأوّأيّوسـيلةّ
منّوسائلّالدفعّمنّقبلّطرفّثالثّ.

الجدول :2.4القطاعات الفرعية لقطاع الشركات المالية
ّ.3البنكّالمركزيّ
ّ.8شركاتّاإليداعّعداّالبنكّالمركزيّ
ّ.4صناديقّسوقّالمالّ
ّ.3صناديقّاالستثمارّغيرّصناديقّسوقّالمالّ
ّ.8الوسطاءّالماليونّاآلخرونّماّعداّشركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّ.0الشركاتّالماليةّالمساعدةّ
ّ.7المؤسساتّالماليةّاألسيرةّومقرضيّاألموالّ
ّ.5شركاتّالتأمينّ
ّ.1صناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّ
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الوسطاء الماليون اآلخةرون ،مةا عةدا
.5
شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية
 361-3تضةةم شةةركات الوسةةاطة الماليةةة ،مةةا عةةدا
شةةةةركات التةةةةأمين وصةةةةناديق المعاشةةةةات  338-3وبوجهّعامّتـمّتصـنيفّشـركاتّالمسـاعدةّ
الماليةّالتاليةّفيّهذاّالقطاعّالفرعي-:
التقاعديةةة ،الشةةركات الماليةةة التةةي تعمةةل
الوسـ ـ ـ ـ ــيطّالتـ ـ ـ ـ ــأمينيّوشـ ـ ـ ـ ــركاتّ
ّأ.
علةةى تةةوفير الخةةدمات الماليةةة مةةن خةةالل
المطالبةّبالتعويضاتّواإلنقاذّ(سـواءّكـانّ
تحمل الخصومات بأي شكل من األشةكال
معـ ــينّمـ ــنّقبـ ــلّشـ ــركةّالتـ ــأمينّأوّأنهـ ــاّ
ماعةةدا العملةةة والودائةةع والبةةدائل القريبةةة
شـ ـ ــركةّمطالبـ ـ ــةّبتعويضـ ـ ــاتّمسـ ـ ــتقلةّأوّ
مةةةةن الودائةةةةع ،علةةةةى حسةةةةابها الخةةةةاص
ش ـ ــركةّمطالب ـ ــةّبالتعويض ـ ــاتّعام ـ ــةّت ـ ــمّ
بغةةرض الحصةةول علةةى أصةةول ماليةةة مةةن
تعينه ــاّم ــنّقب ــلّم ــالكيّبـ ـوالصّالت ــأمين)ّ
خةةةالل االشةةةتراك فةةةي المعةةةامالت الماليةةةة
واستشاريّالتأمينّوالمعاشات.
الموجةةةةودة فةةةةي السةةةةوقّ،وتعتبـ ــرّإتمـ ــامّ
ولكةةةةن فةةةةةي ظةةةةروف ال تشةةةةةمل شةةةةةركات
المسةةةاعدة علةةةى تملةةةك األصةةةول الماليةةةة
والخصومات التي تتم عليها المعاملة.

وسـ ـ ـ ــطاءّاالق ـ ـ ـ ـراضّ،ووسـ ـ ـ ــطاءّ
ّب.
األوراقّالماليةّومستشاريّاالستثمارّإلخ.
شركاتّتعويمّاألسهمّالتيّتعملّ
ّج .
فيّإدارةّاألسهمّ
الشـ ــركاتّالتـ ــيّتكـ ــونّوظيفتهـ ــاّ
ّد.
األساس ـ ـ ــيةّه ـ ـ ــيّالض ـ ـ ــمانّ،م ـ ـ ــنّخ ـ ـ ــاللّ
التظهي ـ ـ ــرّوالفـ ـ ـ ـواتيرّوب ـ ـ ــاقيّالمســ ـ ــتنداتّ
المشابهة
الشـ ــركاتّالتـ ــيّترتـ ــبّلعمليـ ــاتّ
ّه.
االشــتقاقاتّالماليــةّوتغطيــةّالســنداتّمثــلّ
عملياتّالمقايضةّوالخياراتّوالخصـائصّ
(ّمنّغيرّأنّتصدرهم)
الش ــركاتّالت ــيّتق ــدمّبنيــةّتحتي ــةّ
ّو.
ألسواقّالمال
مــدراءّصــناديقّمعاشــاتّالتقاعــدّ
ّز.
والصـ ـ ـ ـ ــناديقّالتبادلي ـ ـ ـ ـ ــةّإلـ ـ ـ ـ ــخّ(ّولـ ـ ـ ـ ــيسّ
الصناديقّالتيّيدورونها)ّ
الش ـ ــركاتّالت ـ ــيّت ـ ــوفرّعملي ـ ــاتّ
ّح .
مضـ ـ ــاربةّفـ ـ ــيّأوراقّالمـ ـ ــالّوالمضـ ـ ــاربةّ
التأمينيةّ
مكاتبّصرفّالعمالتّ
ّط .
المؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـــةّللـ ـربحّ
ّي .
والمعتـ ــرفّبهـ ــاّعلـ ــىّأنهـ ــاّكيـ ــانّقـ ــانونيّ
مستقلّيخدمّالشركاتّالماليةّ
المكات ـ ـ ـ ــبّالرئيس ـ ـ ـ ــيةّللش ـ ـ ـ ــركاتّ
ّك .
الماليـ ــةّوالتـ ــيّتعمـ ــلّبشـ ــكلّخـ ــاصّفـ ــيّ
الس ـ ـ ـ ــيطرةّعل ـ ـ ـ ــىّالش ـ ـ ـ ــركاتّالمالي ـ ـ ـ ــةّأوّ
مجموعــةّمــنّالشــركاتّالماليــةّولكنهــاّالّ
تعملّفيّمجالّالشركاتّالماليةّ
الس ـ ـ ــلطاتّاإلشـ ـ ـ ـرافيةّالمركزي ـ ـ ــةّ
ّل.
علــىّالوســطاءّالمــاليينّواألس ـواقّالماليــةّ
إذاّكانــتّهــذهّالشــركاتّوحــداتّمؤسســيةّ
قائمةّبذاتهاّ.

المعامالتّالمسجلةّعلـىّجـانبيّالميزانيـةّ
العموميــةّفــيّأسـّـواقّمفتوحـةّهــوّمــنّأهــمّ
المميـ ـزاتّالت ــيّتتمت ــعّبه ــاّش ــركةّوس ــاطةّ
ماليةّّ.
 336-3وبوجهّعامّ،تمّتصـنيفّشـركاتّالوسـاطةّ
الماليةّالتاليةّفيّهذاّالقطاعّالفرعيّ-:
ّأ .المؤسسـ ــاتّالماليـ ــةّالعاملـ ــةّفـ ــيّ
توريقّاألصولّ
ب .الس ـ ــنداتّوال ـ ــوكالءّالمنش ـ ــقينّ(ّ
ّ
الذينّيعملونّلحسابهمّالخاص)ّ
ت .الشـ ـ ــركاتّالماليـ ـ ــةّالعاملـ ـ ــةّفـ ـ ــيّ
ّ
مجــالّاالق ـراضّ،بمــاّفــيّذلــكّشــركاءّ
التمويــلّلتجــارّالتجزئــةّالــذينّقــدّيكونـواّ
مســئولينّعــنّالتــأجيرّالمــاليّوالتمويــلّ
م ـ ـ ـ ــنّالتموي ـ ـ ـ ــلّالشخص ـ ـ ـ ــيّوالتموي ـ ـ ـ ــلّ
التجاري.
ث .شـ ــركاتّالمقاصـ ــةّ،حيـ ــثّتقـ ــومّ
ّ
هــذهّالمنظمــاتّبعمــلّمقاصــةّوتســويةّ
للمع ـ ـ ــامالتّالت ـ ـ ــيّت ـ ـ ــتمّف ـ ـ ــيّاألس ـ ـ ــهمّ
والمش ـ ـ ــتقاتّالمالي ـ ـ ــةّ،وتعتم ـ ـ ــدّعملي ـ ـ ــةّ
الترص ـ ـ ــيدّعل ـ ـ ــىّالتعه ـ ـ ــداتّالخاصـ ـ ـ ــةّ
ب ـ ــالطرفينّتج ـ ــاهّالمعامل ـ ــةّ،حي ـ ــثّت ـ ــتمّ
عمليةّالتسويةّبموجـبّاسـتبدالّاألسـهمّ
أوّالمشـ ـ ـ ـ ــتقاتّالماليـ ـ ـ ـ ــةّوالمـ ـ ـ ـ ــدفوعاتّ
المقابلـ ــةّ،حيـ ــثّتقـ ــومّشـ ــركةّالمقاصـ ــةّ
بإشراكّنفسهاّفيّالمعاملـةّوتخفـفّمـنّ
خطرّالطرفّاألخر
ّ
ه ـّ.الشـركاتّالماليـةّالمتخصصـةّالتــيّ
توفرّ-:
تموي ـ ــلّقص ـ ــيرّاألج ـ ــلّ

لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمجيّالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاتّ
والمستحوذينّعليهاّ
تموي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلّعملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتّ

المؤسسات المالية األسةيرة ومقرضةي
.7
االستيرادّوالتصديرّ
األموال
خـدماتّشـراءّأوّخصـمّ

الديونّ
رأسّم ـ ــالّاالس ـ ــتثماريّّ  334-3إن المؤسسات الماليةة االسةيرة ومقرضةي

األم ةوال تمثةةل الوحةةدات المؤسسةةية التةةي
وشركاتّتنميةّرأسّالمالّ
تعمل علةى تةوفير الخةدمات الماليةة،حيث
ّ

الشركات المالية المساعدة
.6
ّ 111-4تضةةةةةةم الشةةةةةةركات الماليةةةةةةة المسةةةةةةاعدة
شةةركات ماليةةة تعمةةل بشةةكل أساسةةي فةةي
األنشةةةةةطة المصةةةةةاحبة للمعةةةةةامالت فةةةةةي
األصةةةةول الماليةةةةة والخصةةةةومات أو مةةةةع
توفير نصوص تشريعية لهةذه المعةامالت
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والخصةةوم فةةي سةةوق مةةالي مفتةةوحّ،وهــذاّ
يش ـ ـ ـ ــملّالكيان ـ ـ ـ ــاتّالت ـ ـ ـ ــيّتتعام ـ ـ ـ ــلّم ـ ـ ـ ــعّ
مجموع ــاتّمح ــدودةّم ــنّالوح ــداتّ(ّمث ــلّ
الش ـ ــركاتّالتابع ـ ــة)ّأوّالش ـ ــركاتّالتابع ـ ــةّ
لــنفسّالشــركةّالقابضــةّأوّالكيانــاتّالتــيّ
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توفرّالقروضّمنّالصـناديقّالتـيّتملكهـاّ
والتيّتوفرهاّبموجبّكفيلّواحدّفقط.
 333-3وبوجـهّعــامّ،تـمّتصــنيفّالشـركاتّالماليــةّ
التاليةّفيّالقطاعاتّالفرعيةّالتاليةّ-:
الوح ـ ــداتّالت ـ ــيّتعتب ـ ــرّكيان ـ ــاتّ
ّأ.
قانونيــةّمثــلّحســاباتّاالئتمــانّّوالعقــاراتّ
والوكاالتّأوّالشركاتّالصوريةّّ
الش ـ ــركاتّالقابض ـ ــةّالت ـ ــيّتمل ـ ــكّ
ّب.
األص ــولّفق ــطّ(ّتمتل ــكّمس ــتوياتّس ــيطرةّ
فـ ـ ــيّحقـ ـ ــوقّالملكيـ ـ ــة)ّأوّمجموعـ ـ ــةّمـ ـ ــنّ
الشـ ــركاتّالتابعـ ــةّوالتـ ــيّيكـ ــونّنشـ ــاطهمّ
الرئيس ــيّه ــوّتمل ــكّالمجموع ــةّم ــنّغي ــرّ
تق ــديمّأيّنـ ــوعّمـ ــنّأن ـ ـواعّالخـ ــدماتّإلـ ــىّ
المشــروعّالــذيّيمتلــكّفيــهّحقــوقّملكيــةّ،
وبهـ ــذاّالّيـ ــديرّأوّيشـ ــرفّعلـ ــىّوحـ ــداتّ
أخرىّّ.
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاتّذاتّاألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراضّ
ّج .
الخاصـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّيمكـ ـ ــنّأنّتكـ ـ ــونّوحـ ـ ــدةّ
ه .القطةةةةةةةةةاع الحكةةةةةةةةةومي العةةةةةةةةةام
مؤسســيةّومــنّزيــادةّالتمويــلّفــيّاألس ـواقّ
وقطاعاته الفرعية
المفتوحـةّليــتمّاسـتخدامهاّمــنّقبـلّالشــركةّ
األمّ.
الحكومات كوحدات مؤسسية
الوحـ ـ ــداتّالتـ ـ ــيّتقـ ـ ــدمّخـ ـ ــدماتّ .1
ّد.
مالي ـ ـ ـ ـ ــةّبش ـ ـ ـ ـ ــكلّحص ـ ـ ـ ـ ــريّلص ـ ـ ـ ـ ــناديقهاّ  337-3تعتبــرّالوحــداتّالحكوميــةّنــوعّمنفــردّمــنّ
الكيان ـ ـ ــاتّالقانوني ـ ـ ــةّالت ـ ـ ــيّت ـ ـ ــمّتأسيس ـ ـ ــهاّ
والمدعومةّمـنّكفيـلّواحـدّفقـطّلمجموعـةّ
بموج ــبّالعملي ــاتّالسياس ــيةّالت ــيّتمتل ــكّ
مــنّعمالئهــاّوتتحمــلّهــيّالخطــرّالمــاليّ
الس ـ ــلطةّالتشـ ـ ـريعيةّوالقض ـ ــائيةّوالتنفيذي ـ ــةّ
للمدينّحالّالتعثرّوهذاّيشمل :
ع ـ ــنّالوح ـ ــداتّالمؤسسـ ـ ــيةّاألخ ـ ــرىّفــ ــيّ
ّّ
منطقــةّمــاّ،وباعتبارهــاّوحــداتّمؤسســيةّ،
 مقرضيّاألموالّ
فـ ــإنّالمه ـ ـامّاألساسـ ــيةّللحكومـ ــةّهـ ــوّأنّ
 الشـ ـ ــركاتّالت ـ ـ ــيّتعم ـ ـ ــلّف ـ ـ ــيّمج ـ ـ ــالّ
تتــولىّالمســئوليةّلتــأمينّالســلعّوالخــدماتّ
اإلق ـراضّ(علــىّســبيلّالمثــالّقــروضّ
للمجتم ـ ـ ــعّأوّلألس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّوتم ـ ـ ــولّ
الدراسةّوقـروضّاالسـتيرادّوالتصـدير)ّ
توفيره ـ ــاّم ـ ــنّالضـ ـ ـرائبّأوّأيّن ـ ــوعّم ـ ــنّ
مــنّصــناديقّتســتقبلّمــنّكفيــلّواحــدّ
أن ـ ـواعّاالي ـ ـراداتّاألخـ ــرىّإلعـ ــادةّتوزيـ ــعّ
مث ــلّوح ــدةّحكومي ــةّأوّمؤسس ــةّغي ــرّ
الـ ــدخلّوالثـ ــروةّبـ ــأيّوسـ ــيلةّمـ ــنّوسـ ــائلّ
هادفةّللربح.
التحويلّ،ومـنّأجـلّالمشـاركةّفـيّاإلنتـاجّ
 شــركةّرهــنّتعمــلّبشــكلّأساســيّفــيّ
غيرّالسوقيّوبوجهّعامّّ-ّ:
االقراض
يكـ ـ ـ ــونّللوحـ ـ ـ ــدةّالحكوميـ ـ ـ ــةّ
ب.
ّ
الســلطةّفــيّتــدبيرّاألم ـوالّمــنّخــاللّ
ّ
جمــعّالض ـرائبّأوّالتحويــلّاإلجبــاريّ
شركات التأمين
.8
منّالوحداتّالمؤسسـيةّاألخـرىّ،ومـنّ
أجلّتأمينّالمتطلباتّاألساسيةّلوحـدةّ
 338-3تضةةةةةم شةةةةةركات التةةةةةأمين كيانةةةةةات ذوات
مؤسس ـ ـ ـ ــيةّوفق ـ ـ ـ ــاّلنظ ـ ـ ـ ــامّالحس ـ ـ ـ ــاباتّ
شخصةةةةية اعتباريةةةةة تعمةةةةل علةةةةى تةةةةوفير
القوميــةّ،فــإنّالوحــدةّالحكوميــةّ،س ـواءّ
تةةةأمين علةةةى الحيةةةاة والمةةةرض والحريةةةق
أكانتّعلىّمسـتوىّإجمـاليّاالقتصـادّ
وكافةةةةةة أشةةةةةكال التةةةةةأمين علةةةةةى وحةةةةةدات
أوّإقليميـ ــةّأوّمحليـ ــةّ،يلـ ــزمّأنّيكـ ــونّ
مؤسسةةةةةةةة منفةةةةةةةردة أو مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن
لهاّصناديقّسواءّجمعتهمّعـنّطريـقّ
الوحةةدات أو فةةي خةةدمات إعةةادة التةةأمين
الضـ ـرائبّعلـ ــىّالوحـ ــداتّاألخـــرىّأوّ
إلةةةى شةةةةركات تأمينيةةةةة أخةةةةرىّ،ويتض ــمنّ
حصــلتّعل ــيهمّعل ــىّأنــهّتحويــلّم ــنّ
التـ ـ ــأمينّاألسـ ـ ــيرّوه ـ ـ ــوّأنّتقـ ـ ــدمّش ـ ـ ــركةّ
وحـ ـ ـ ــداتّحكوميـ ـ ـ ــةّأخـ ـ ـ ــرىّوأنّلهـ ـ ـ ــاّ
التـ ـ ــأمينّخـ ـ ــدماتهاّلمالكيهـ ـ ــاّفقـ ـ ــطّ،ويـ ـ ــتمّ
الس ــلطةّعل ــىّإع ــادةّتوزي ــعّبع ــضّأوّ
تصــنيفّشــركاتّتــأمينّاإليــداعّوشــركاتّ
ك ـ ــلّه ـ ــذهّالص ـ ــناديقّوفق ـ ــاّلأله ـ ــدافّ
ت ـ ــأمينّض ـ ــمانّاإلي ـ ــداعّوكاف ـ ــةّش ـ ــركاتّ
السياسـ ــيةّ،كمـ ــاّيلـ ــزمّأنّتكـ ــونّقـ ــادرةّ
التــأمينّللضــماناتّالمعياريــةّوالتــيّتعتبــرّ
عل ـ ـ ـ ــىّأنّتقت ـ ـ ـ ــرضّاألمـ ـ ـ ـ ـوالّعل ـ ـ ـ ــىّ
كيانّقانونيّقائمّبذاتهّوتتصـرفّبوصـفهاّ
حسابهاّ،
مؤمن ـ ـ ــاّم ـ ـ ــنّخ ـ ـ ــاللّتحص ـ ـ ــيلهاّألقس ـ ـ ــاطّ
وتضـ ــعّالوحـ ــداتّالحكوميـ ــةّ
ت.
ّ
الت ــأمينّول ــديهاّعوائ ــدّعل ــىّأنه ــاّش ــركاتّ
ث ـ ـ ــالثّأنـ ـ ـ ـواعّم ـ ـ ــنّالش ـ ـ ــكلّالنهـ ـ ـ ـائيّ
تأمينّّ
لإلنفاقّوهوّ-:
ّ
 330-3ت ـ ـ ــأتيّمس ـ ـ ــئولياتّالمعاشـ ـ ـ ـاتّالتقاعدي ـ ـ ــةّ
عنــدماّيقــومّالموظــفّأوّالحكومــةّبفــرضّ
أوّتشــجيعّأعضــاءّاألســرّالمعيشــيةّعلــىّ
االشــتراكّفــيّبرنــامجّالتــأمينّاالجتمــاعيّ
والــذيّســيوفرّدخــالّعنــدّالتقاعــدّ،ويمكــنّ
أنّتـ ـ ـ ــنظمّب ـ ـ ـ ـرامجّالتـ ـ ـ ــأمينّاالجتمـ ـ ـ ــاعيّ
الموظفّأوّالحكومةّأوّعنّطريقّشركةّ
ت ــأمينّبالنياب ــةّع ــنّّالموظ ــفّأوّأنّي ــتمّ
تأس ـ ــيسّوح ـ ــداتّمؤسس ـ ــيةّقائم ـ ــةّب ـ ــذاتهاّ
لتمسكّوتديرّاألصولّالتيّسيتمّتوظيفهـاّ
لتس ــديدّالمعاش ــاتّالتقاعدي ــةّوتوزي ــعّه ــذهّ
المعاشـ ــاتّ.وتضةةةةم القطاعةةةةات الفرعيةةةةة
لصةةةةةناديق معاشةةةةةات التقاعةةةةةد صةةةةةناديق
معاشةةةات التقاعةةةد التأمينيةةةة االجتماعيةةةة
والتةةةي هةةةي وحةةةدات مؤسسةةةية مفصةةةولة
عن الوحدات التي قامت بتأسيسهاّ.
ّ
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المجموعةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةىّ
وتضـ ـ ــمّالمصـ ـ ــاريفّالفعليـ ـ ــةّأوّ
المحتسـ ــبةّعلـ ــىّتـ ــوفيرّخـ ــدماتّ
جماعيــةّللمجتمــعّبالمجــانّعلــىّ
شــكلّخــدماتّعامــةّمثــلّاإلدارةّ
العام ــةّوال ــدفاعّوتطبي ــقّالق ــانونّ
والصـحةّالعامـةّ،إلـخّحيـثّتقـومّ
الحكومــةّبتنظيمهــاّوتمويلهــاّمــنّ
الض ـرائبّأوّأيّشــكلّأخــرّمــنّ
أشكالّالدخلّّ.
المجموعة الثانيةّتضـمّ
النفق ــاتّالخاص ــةّبت ــوفيرّالس ــلعّ
والخـ ـ ـ ــدماتّبشـ ـ ـ ــكلّمجـ ـ ـ ــانيّأوّ
بأســعارّليســتّمجديــةّاقتصــادياّ
إل ـ ــىّقط ـ ــاعّاألس ـ ــرّالمعيشـ ـ ــيةّ ّ،
ّأ .يمك ـ ــنّأنّتؤس ـ ــسّش ـ ــركةّعام ـ ــةّيمكنه ـ ــاّ
وتتحم ــلّالحكوم ــةّبش ــكلّكام ــلّ
التحكمّفيّسياستهاّبمـاّفـيّذلـكّاألسـعارّ
تمويـ ـ ـ ـ ــلّهـ ـ ـ ـ ــذهّالنفقـ ـ ـ ـ ــاتّمـ ـ ـ ـ ــنّ
واالستثمارّّ
الضـرائبّأوّأيّدخــلّأخــرّوفقــاّ
ّب .يمكنهـ ــاّأنّتؤسـ ــسّمؤسسـ ــةّغيـ ــرّهادفـ ــةّ
لألهــدافّالسياســيةّواالجتماعيــةّ
للربحّتستطيعّالسيطرةّعليها.
للحكومـ ــةّوحتـ ــىّإذاّكـ ــانّسـ ــيتمّ
ّج .يمكنهاّأنّتنـتجّالسـلعّأوّالخـدماتّنفسـهاّ
تحص ــيلّرس ــومّم ــنّاألش ــخاصّ
فــيّمؤسســةّتمتلكهــاّالحكومــةّولكــنّلــيسّ
وفقاّالستخدامهمّ.
لهاّكيانّقانونيّقـائمّبذاتـهّومنفصـالّعـنّ
 المجموعةةةة الثالثةةةةّتض ــمّأمـ ـوالّالوحدةّالحكوميةّنفسهاّ.
محولةّتدفعّلوحداتّمؤسسيةّأخرىّ
ّ
وغالبـ ـ ــاّمـ ـ ــاّتكـ ـ ــونّقطـ ـ ــاعّاألس ـ ـ ــرّ
المعيش ـ ــيةّم ـ ــنّأج ـ ــلّإع ـ ــادةّتوزي ـ ــعّ  383-3غي ـ ــرّأن ـ ــهّاذاّكان ـ ــتّمنش ـ ــأةّحكومي ـ ــةّأوّ
مجموعةّمنشآتّحكوميةّتعمـلّفـيّانتـاجّ
الثروةّوالدخل.
نفــسّالنــوعّتحــتّادارةّمشــتركةّ،فإنــهّيلــزمّ
ّ
معاملــةّهــذاّالكيــانّعلــىّأنــهّشــبهّشــركةّ
 335-3وم ـ ــنّالممك ـ ــنّأنّيتواج ـ ــدّع ـ ــدةّوح ـ ــداتّ
إذاّتوفرتّالمعاييرّالثالثةّالتاليةّ-:
حكوميـ ــةّفـ ــيّإقلـ ــيمّواحـ ــدّإذاّكـ ــانّهنـ ــاكّ
ّأ .تتقاض ـ ــىّأس ـ ــعاراّلمنتجاته ـ ــاّذواتّدالل ـ ــةّ
مســتوياتّمختلفــةّمــنّالحكومــةّوهــيّمــنّ
اقتصاديةّّّ
ـةّمركزي ــةّووالي ــةّ
ّ
الممكــنّأنّتك ــونّحكوم ـ
ّب .أنّيـ ـ ـ ــتمّإدارةّالوحـ ـ ـ ــدةّوتشـ ـ ـ ــغيلهاّبـ ـ ـ ــنفسّ
وحكوم ـ ــةّمحلي ـ ــةّ،باإلض ـ ــافةّإل ـ ــىّه ـ ــذاّ،
األسلوبّالذيّتدارّبهّالشركاتّ
تعتب ـ ـ ــرّص ـ ـ ــناديقّالض ـ ـ ــمانّاالجتم ـ ـ ــاعيّ
ّج .جّ.أنّيكــونّللوحــدةّمجموعــةّكاملــةّمــنّ
وحـ ــداتّحكوميـ ــةّ،وسـ ــيتمّتوصـ ــيفّهـ ــذهّ
الحس ـ ـ ــاباتّتمكنه ـ ـ ــاّم ـ ـ ــنّإدارةّالفـ ـ ـ ـوائضّ
األن ـواعّالمختلفــةّمــنّالوحــداتّالحكوميــةّ
والم ـ ــدخراتّواألص ـ ــولّوالخص ـ ــومّبحي ـ ــثّ
فيم ـ ــاّيل ـ ــيّعن ـ ــدماّي ـ ــتمّش ـ ــرحّالقطاع ـ ــاتّ
تكونّمحددةّومعايرةّّ.
الفرعيةّلقطاعّالحكومةّالعامةّّ.
ّ
ّ
وتعتبـ ـ ــرّأشـ ـ ــباهّالشـ ـ ــركاتّهـ ـ ــذهّمنتجـ ـ ــينّ
ّ
ســوقيينّويــتمّمعــاملتهمّكوحــداتّمؤسســيةّ
الوحةةةةةدات الحكوميةةةةةة بوصةةةةةفها وحةةةةةدات
مسـ ــتقلةّبـ ــذاتهاّعـ ــنّالوحـ ــداتّالحكوميـ ــةّ
منتجة
التيّتملكهاّ،ويـتمّتصـنيفهمّإلـىّقطاعـاتّ
ّ
وقطاعـ ــاتّفرعيـ ــةّبـ ــنفسّاألسـ ــلوبّالـ ــذيّ
 331-3يمكررن للوحرردات الحكوميرررة أن تختررار تررروفير
يتمّفيهّتصنيفّالشركاتّالعامةّّ.
لرريف فقرررط الخررردمات الجماعيرررة برررل و تررروفير
السلع والخدمات القردية لألشخاص مجانرا أو ّ388ّ-3ومــنّأجــلّمعاملــةّهــذهّالمؤسســاتّعلــىّ
بأسررعار غيررر مجديررة اقتصرراديا لقطررار األسررر أنهــاّأشــباهّشــركاتّ،يلــزمّأنّتســمحّالحكومــةّالدارةّ
المعيشية والوحدات األخرى التري ال يقتضري المشــروعّبقــدرّكبيــرّمــنّالســلطةّتمكنهــاّمــنّاتخــاذّ
أ تنرررتج هررري نقسرررها هرررذه السرررلع والخررردمات .الق ـ ارراتّوخصوصــاّفيمــاّيتعلــقّبالعمليــةّاإلنتاجيــةّ
وكررذلك األمررر فرري تقررديم الخرردمات الجماعيررة وّأيض ــاّفيم ــاّيخ ــصّاس ــتخدامّاألمـ ـوالّ،ويل ــزمّأنّ
والترري تسررمب "بالسررلع العامررة" حيررث تلتررزم يك ـ ــونّألش ـ ــباهّالشـ ـ ــركاتّالحكومي ـ ــةّالق ـ ــدرةّعلــ ــىّ
الحكومررررة فقررررط بتحديررررد المسررررةوليات فقررررط الحفــاظّعلــىّأرصــدتهاّالعاملــةّواالئتمــانّالخــاصّ
الخاصرررة بتررروفير هرررذه السرررلع ولررريف تمويرررل بأعمالهمّوالقدرةّعلىّتمويلّبعضّأوّكـلّعمليـاتّ
إنتاجها وليست الحكومة مج رة كرذلك علرب تكوينّرأسّالمالّالخاصّبهمّبعيـداّعـنّمـدخراتهمّ
إنترراج هررذه ال ضررائع مررع العلررم أن الوحرردات واحتيـ ـ ــاطيّاإلهـ ـ ــالكّ،واالقت ـ ـ ـراضّ،والقـ ـ ــدرةّعلـ ـ ــىّ
الحكومية ال تنشرغل عرادة فري أنشرطة إنتاجيرة التفريــقّبــينّتــدفقاتّالــدخلّورأسّالمــالّبــينّأشــباهّ
متنوعرررة تنوعرررا ك يررررا مرررن الجهرررة العمليرررة الشركاتّوالحكومةّوهذاّيتضمنّأنّكافةّأنشـطتهمّ
ولكنهررررا تعمررررل علررررب تغطيررررة لرررريف فقررررط التمويليةّوالتشغيليةّالّيمكـنّدمجهـاّدمجـاّتامـاّمـعّ
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
وبعيردا عررن الخرردمات الجماعيرة الترري توفرهررا
الحكومة مثل اإلدارة العامة والدفار فنن من
الصررعب تصررني بع ر أنرروار اإلنترراج مثررل
انتاج الخردمات التعليميرة والخردمات الصرحية
وكافة الخدمات اإلنتاجيرة التري تعت رر فري حرد
ذاتها حكومية حتب إذا كانت تنتجها الوحردات
الحكومية.
 386-3وإذا قررررت الوحرردات الحكوميررة الترردخل فرري
مجال االنتاج فنن أمامها خيارات ثالثة-:
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العائ ــداتّالحكومي ــةّأوّإحص ــاءاتّالتموي ــلّبش ــكلّ
عملــيّ،علــىّالــرغمّمــنّأنّهــذهّالمؤسســاتّليســتّ
ذاتّكيانّقانونيّقائمّبذاتهّّ.
 384-3وتعام ـ ـ ـ ــلّالوح ـ ـ ـ ــداتّاإلنتاجي ـ ـ ـ ــةّالتابع ـ ـ ـ ــةّ
للحكوم ــةّوالت ــيّالّيمك ــنّمعاملته ــاّعل ــىّ
أنهــاّأشــباهّشــركاتّ،علــىّأنهــاّمشــروعاتّ
غيـ ــرّذواتّشخص ـ ــيةّاعتباريـ ــةّالّيمك ـ ــنّ
فص ـ ــلهاّع ـ ــنّمالكيه ـ ــاّوتظ ـ ــلّف ـ ــيّنف ـ ــسّ
الوحدةّالمؤسسـيةّمثلهـاّمثـلّالمالـكّ،وفـيّ
هذهّالحالةّضمنّالقطاعّالحكـوميّ،ومـنّ
الممكنّأّتضمّإلـىّحـدّكبيـرّأوّكلـيّمـنّ
منتجـ ــينّغيـ ــرّسـ ــوقيينّوه ـ ـؤالءّالمنتجـ ــينّ
غيـ ــرّالسـ ــوقيينّهـ ــمّمـ ــنّيقومـ ــونّبتـ ــوفيرّ
إنتــاجهمّلوحــداتّأخــرىّمجانــاّأوّبأســعارّ
ليســتّمجديــةّاقتصــادياّ،وباإلضــافةّإلــىّ
توفيرهــاّســلعّوخــدماتّغيــرّســوقيةّ،فــإنّ
ه ـ ـ ـ ــذهّالوح ـ ـ ـ ــداتّق ـ ـ ـ ــدّتض ـ ـ ـ ــمّالمنتج ـ ـ ـ ــينّ
الحكوميينّالذينّيوفرونّالخدماتّوالسـلعّ
غي ـ ــرّالس ـ ــوقيةّإل ـ ــىّالوح ـ ــداتّالحكومي ـ ــةّ
ألغ ـ ـراضّاالسـ ــتهالكّالوسـ ــيطّأوّتكـ ــوينّ
رأسّالمــالّالثابــتّاإلجمــاليّ،علــىّســبيلّ
المثالّ،مصانعّالذخيرةّ،ومكاتبّالطباعةّ
الحكومي ـ ـ ـةّ،وشـ ـ ــركاتّالنقـ ـ ــلّ،وشـ ـ ــركاتّ
الحواســبّواالتصــاالتّ،إلــخّ..وعلــىّهــذاّ
فإنــهّمــنّالممكــنّأنّيكــونّمشــروعّفــرديّ
داخ ـ ــلّالحكوم ـ ــةّمن ـ ــتجّس ـ ــوقيّ،والمث ـ ــالّ
األكثــرّشــهرةّعلــىّذلــكّهــوّمتجــرّالكتــبّ
الموجودّفيّالمتاحفّ.
ّ
مشةةةاريع الضةةةمان االجتمةةةاعي وصةةةناديق
الضمان االجتماعي
ّ
 383-3تعتبـ ـ ـ ــرّمشـ ـ ـ ــاريعّالضـ ـ ـ ــمانّاالجتمـ ـ ـ ــاعيّ
مشــاريعّتــأمينّاجتماعيــةّتغطــيّالمجتمــعّ
كك ـ ـ ــلّأوّتش ـ ـ ــملّقطاع ـ ـ ــاتّكبيـ ـ ـ ـرةّم ـ ـ ــنّ
المجتم ـ ـ ـ ــعّوتفرض ـ ـ ـ ــهاّوتس ـ ـ ـ ــيطرّعليه ـ ـ ـ ــاّ
الحكومةّ،تضمّهذهّالمشروعاتّمجموعـةّ
متنوعةّمنّالبرامجّوالتيّتقـومّعلـىّتقـديمّ
الم ازي ــاّالنقدي ــةّأوّبش ــكلّأخ ــرّإل ــىّكب ــارّ
السـنّ،الغيــرّقـادرينّأوّفــيّحـاالتّالوفــاةّ
أوّاألشـ ـ ــخاصّالنـ ـ ــاجينّمـ ـ ــنّك ـ ـ ـوارثّأوّ
المرضـ ــىّأوّبـ ــدلّالحضـ ــانةّأوّإصـ ــاباتّ
العمـ ـ ـ ــلّأوّبـ ـ ـ ــدلّالبطالـ ـ ـ ــةّأوّالعـ ـ ـ ــالواتّ
العائليـةّأوّالرعايــةّالصــحيةّ،إلــخّ..ولــيسّ
هنــاكّضــرورةّأنّتكــونّهنــاكّصــلةّبــينّ
المبل ـ ـ ــغّالم ـ ـ ــدفوعّم ـ ـ ــنّقب ـ ـ ــلّاألش ـ ـ ــخاصّ
واالستفادةّالتيّيتلقاهاّهذاّالشخصّّ.
 388-3فـ ـ ــيّحالـ ـ ــةّتنظـ ـ ــيمّمشـ ـ ــروعاتّالضـ ـ ــمانّ
االجتمـ ـ ــاعيّهـ ـ ــذهّبشـ ـ ــكلّمنفصـ ـ ــلّعـ ـ ــنّ
األنشـ ـ ــطةّاألخـ ـ ــرىّللوحـ ـ ــداتّالحكوميـ ـ ــةّ
وتكــونّلهــاّأصــولهاّوخصــوماتهاّالخاصــةّ
به ـ ــاّمنفص ـ ــلةّع ـ ــنّالوح ـ ــداتّالحكومي ـ ــةّ
وتعمـ ـ ـ ــلّفـ ـ ـ ــيّالمعـ ـ ـ ــامالتّالماليـ ـ ـ ــةّفـ ـ ـ ــيّ
حس ـ ــاباتهاّالخاص ـ ــةّ،فإنـ ـ ــهّب ـ ــذلكّتعتبـ ـ ــرّ
وحــداتّمؤسســيةّوتوصــفّبأنهــاّصــناديقّ
ضـ ــمانّاجتمـ ــاعيّوعل ـ ـىّالـ ــرغمّم ـ ــنّأنّ
اإلجراءاتّالمؤسسيةّالمتعلقـةّبمشـروعاتّ
الضمانّاالجتماعيّتختلفّمنّبلدّآلخـرّ

وقدّتكونّفيّبعـضّالـدولّمتكاملـةّتمامـاّ
مـ ــعّاألجه ـ ـزةّالماليـ ــةّللحكومـ ــةّوهـ ــذاّمـ ــاّ
يطــرحّسـؤاالّهــلّيلــزمّأنّتــتمّمعاملــةّهــذهّ
الصـ ــناديقّعل ـ ــىّأنهـ ــاّوح ـ ــداتّمؤسسـ ــيةّ
مستقلةّ.
 380-3تتن ــوعّالمب ــالغّالت ــيّت ــدفعّأوّتحص ــلّف ــيّ
المســاهماتّالتأمينيــةّاالجتماعيــةّوالفوائــدّ
التيّيتمّتحصيلهاّحيثّيحدثّهذاّالتنـوعّ
مـ ـ ـ ــنّأج ـ ـ ـ ــلّتحقي ـ ـ ـ ــقّأه ـ ـ ـ ــدافّالسياسـ ـ ـ ــةّ
الحكومي ــةّوالت ــيّالّتك ــونّمرتبط ــةّبش ــكلّ
مباشــرّبمفهــومّالضــمانّاالجتمــاعيّكمــاّ
ه ـ ــوّمخط ـ ــطّم ـ ــنّأج ـ ــلّتحقي ـ ــقّالمن ـ ــافعّ
االجتماعيـ ــةّألف ـ ـرادّالمجتمـ ــعّ،وقـ ــدّتكـ ــونّ
مرتفعةّأوّمنخفضةّمنّأجلّالتأثيرّعلـىّ
مس ــتوىّالطل ــبّاإلجم ــاليّف ــيّاالقتص ــادّ،
علـ ــىّس ـ ــبيلّالمث ـ ــالّ،طالم ـ ــاّظلـ ــتّهـ ــذهّ
الصـ ــناديقّمسـ ــتقلةّ،فإنـ ــهّيلـ ــزمّمعاملتهـ ــاّ
عل ــىّأنه ــاّوح ــداتّمؤسس ــيةّمس ــتقلةّف ــيّ
نظامّالحساباتّالقومية.
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القطاع الحكومي العامّ

ّّ
 387-3يتضـ ـ ــمنّالقطـ ـ ــاعّالحكـ ـ ــوميّالعـ ـ ــامّمـ ـ ــنّ
المجموع ـ ـ ـ ـ ــاتّ التالي ـ ـ ـ ـ ــةّم ـ ـ ـ ـ ــنّالوح ـ ـ ـ ـ ــداتّ
المؤسسيةّالمقيمة
ّأ .كافــةّوحــداتّالحكومــاتّالمركزيــةّوالواليــةّ
والمحليةّ(ّكماّهوّمبينّفيماّيلي)ّ
ب .كافةّالمؤسساتّغيـرّالهادفـةّللـربحّوالتـيّ
ّ
ي ـ ــتمّالس ـ ــيطرةّعليه ـ ــاّم ـ ــنّقب ـ ــلّالوحـ ــداتّ
الحكومية.
ّ
يشـملّالقطــاعّأيضـاّصــناديقّالضـمانّاالجتماعيــةّ
سواءّأكانّوحدةّمؤسسيةّقائمةّبذاتهاّأوّجزءاّمـنّ
الحكوم ــةّالمركزي ــةّأوّحكوم ــةّالوالي ــةّأوّالحكوم ــةّ
المحليــةّّ،والّيشــملّالقطــاعّالشــركاتّالعامــةّحتــىّ
إذاّك ــانّ أرس ــمالهاّمملوكـ ـاّللوح ــداتّالحكومي ــةّ،والّ
يشملّكذلكّأشـباهّالشـركاتّوالتـيّتملكهـاّوتسـيطرّ
عليهـ ـ ـ ـ ــاّالوحـ ـ ـ ـ ــداتّالحكومي ـ ـ ـ ـ ــةّ،مـ ـ ـ ـ ــعّالعلـ ـ ـ ـ ــمّأنّ
المش ــروعاتّالفردي ــةّالمملوك ــةّللوح ــداتّالحكومي ــةّ
والتــيّالّتمثــلّأشــباهّشــركاتّتبقــىّأج ـزاءّتكميليــةّ
له ــذهّالوح ــداتّوم ــنّث ــمّيل ــزمّتض ــمينهاّف ــيّقط ــاعّ
الحكومةّالعامّّ.
ّ
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القطاعةةةات الفرعيةةةة لقطةةةاع الحكومةةةة

 385-3ستس ـ ــمحّالقطاع ـ ــاتّالفرعي ـ ــةّللحكوم ـ ــاتّ
العامــةّبــالتفريقّبــينّكــالّمــنّالمؤسســاتّ
غيـ ــرّالهادفـ ــةّلل ـ ـربحّوصـ ــناديقّالضـ ــمانّ
االجتمــاعيّبالنســبةّللحكومــةّالمركزيــةّأوّ
حكومـةّالواليـةّأوّالحكومــةّالمحليـةّ،ومــنّ
وجهـ ـ ـ ــةّالنظـ ـ ـ ــرّالعمليـ ـ ـ ــةّ،تظهـ ـ ـ ــرّكافــ ـ ــةّ
صــناديقّالضــمانّاالجتمــاعيّفــيّالعــادةّ
علـ ــىّأنهـ ــاّقطـ ــاعّفرعـ ــيّواحـ ــدّأوّسـ ــيتمّ
دمجهمّمعّبعضهمّالـبعضّوفـقّمسـتواهمّ
المناس ـ ـ ـ ــبّف ـ ـ ـ ــيّالحكوم ـ ـ ـ ــةّوّالّتظه ـ ـ ـ ــرّ
صـ ـ ـ ــناديقّالضـ ـ ـ ــمانّاالجتمـ ـ ـ ــاعيّوفقـ ـ ـ ــاّ
لمســتواهمّالحكــوميّمنفصــلةّ،عــالوةّعلــىّ
هــذاّ،ق ــدّتظهــرّالمؤسس ــاتّغيــرّالهادفــةّ
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للـربحّعلــىّأنهــاّبنــداّمــاّبالنســبةّللحكومــةّ
العامةّبشكلهاّالكاملّسواءّأكانتّحكومةّ
مركزيةّأوّحكومةّواليةّأوّحكومـةّمحليـةّ
ّ
بشكلّفردي.
 381-3وتعتبرّالطريقةّاألولىّلقطاعاتّالحكومـةّ
العامةّالفرعيةّهيّكماّيلي-:
ّأ .الحكومةّالمركزيةّّ
ّب .حكومةّالواليةّ
ّج .الحكومةّالمحليةّ
ّد .صناديقّالضمانّاالجتماعي
حيثّأنهّمنّالمسلمّبهّهوّأنّالقطاعـاتّ
الفرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةّأّ،وّ"ب"ّوّ"ج"ّتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــملّ
المؤسســاتّغيــرّالهادفــةّلل ـربحّولكنهــاّالّ
تشملّصناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّعلـىّ
مستوىّالحكومةّالعامةّ.
 346-3الطريق ـ ـ ـ ــةّالثانيـ ـ ـ ـ ــةّللقطاعـ ـ ـ ـ ــاتّالفرعيـ ـ ـ ـ ــةّ
للحكومةّالعامةّهيّكماّيليّ-:
ّأ .الحكومةّالمركزيةّّ
ب .حكومةّالواليةّ
ّ
ت .الحكومةّالمحليةّّ
ّ
ّ
حيثّأنـهّمـنّالمسـلمّبـهّهـوّأنّالقطاعـاتّالفرعيـةّ
أّ،وّ"ب"ّوّ"ج"ّتشـ ــملّالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـ ــةّ
للربحّوكذلكّصناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّبالنسـبةّ
للمستوىّالحكوميّ.
ّ
 343-3وفيّكالّالطريقتينّالخاصتينّبالقطاعـاتّ
الفرعي ــةّتظه ــرّالمؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّ
لل ـ ـربحّعل ـ ــىّأنهـ ــاّعنوان ـ ــاّتحـ ــتّمس ـ ــتوىّ
حكوميّمناسبّّ.
ـالّطريقت ـ ـ ـ ـيّ
ّ
 348-3ويعتم ـ ـ ــدّاالختي ـ ـ ــارّبـ ـ ـ ــينّك ـ ـ ـ
ـاتّالفرعيـ ــةّبشـ ــكلّأساسـ ــيّعلـ ــىّ
ّ
القطاعـ ـ
حجـ ـ ـ ـ ــمّأوّأهميـ ـ ـ ـ ــةّصـ ـ ـ ـ ــناديقّالضـ ـ ـ ـ ــمانّ
االجتم ـ ــاعيّالموج ـ ــودةّف ـ ــيّالبل ـ ــدّوعل ـ ــىّ
الطريقةّالتيّيتمّإدارتهمّبها.
 344-3وقـ ــدّالّيوجـ ــدّفـ ــيّبعـ ــضّالـ ــبالدّمسـ ــتوىّ
متوس ــطّمناسـ ــبّب ــينّالحكومـ ــةّالمركزيـ ــةّ
والمحلي ــةّوف ــيّمث ــلّه ــذهّالحال ــةّالّتوج ــدّ
"حكومةّواليـة"ّ،وقـدّيوجـدّفـيّبعـضّدولّ
أخـرىّأكثــرّمـنّمسـتويينّحكــوميينّتحــتّ
الحكومــةّالمركزيــةّ،وفــيّهــذهّالحالــةّيلــزمّ
أنّيكــونّالمســتوياتّاألدنــىّمجتمعــةّمــعّ
حكومــةّالواليــةّأوّالحكومــةّالمحليــةّعلــىّ
الوجهّالمناسب.
الحكومة المركزية
 343-3يض ــمّالقط ــاعّالفرع ــيّللحكوم ــةّالمركزي ــةّ
وحــدةّأوّوحــداتّمؤسســيةّتكــونّالحكومــةّ
المركزيــةّباإلضــافةّإلــىّالمؤسســاتّغيــرّ
الهادفــةّللـربحّغيــرّالســوقيةّوالتــيّتســيطرّ
عليهاّالحكومة.
 348-3تمتــدّالســلطةّالسياســيةّللحكومــةّالمركزيــةّ
عل ــىّكاف ــةّإقل ــيمّال ــبالدّ،وم ــنّث ــمّيك ــونّ
للحكوم ـ ـ ــةّالمركزي ـ ـ ــةّالح ـ ـ ــقّف ـ ـ ــيّف ـ ـ ــرضّ
الض ـ ـرائبّعلـ ــىّكافـ ــةّالوحـ ــداتّالمقيمـ ــةّ
والوح ــداتّغي ــرّالمقيم ــةّالت ــيّتعم ــلّف ــيّ
نشـ ـ ـ ــاطّاقت صـ ـ ـ ــاديّمـ ـ ـ ــاّداخـ ـ ـ ــلّالـ ـ ـ ــبالدّ،

وتتض ـ ـ ــمنّمس ـ ـ ــئوليتهاّالسياس ـ ـ ــيةّال ـ ـ ــدفاعّ
الق ـ ــوميّوالحف ـ ــاظّعل ـ ــىّتطبي ـ ــقّالق ـ ــانونّ
واألوام ـ ــرّوالحف ـ ــاظّعل ـ ــىّالعالق ـ ــاتّم ـ ــعّ
الحكوم ـ ـ ــاتّالخارجي ـ ـ ــةّ.وك ـ ـ ــذلكّتس ـ ـ ــعىّ
الحكومـ ــةّلضـ ــمانّالعمـ ــلّالفعـ ــالّللنظـ ــامّ
االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعيّواالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديّبموجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبّ
التشـ ـ ـريعاتّوالقـ ـ ـوانينّالمناس ـ ــبةّ،وت ـ ــدخلّ
ضـ ـ ـ ـ ــمنّمسـ ـ ـ ـ ــئولياتّالحكومـ ـ ـ ـ ــةّتـ ـ ـ ـ ــوفيرّ
الخ ـ ـ ــدماتّالمجتمع ـ ـ ــةّلص ـ ـ ــالحّالمجتم ـ ـ ــعّ
ككــلّ،ولهــذاّالغــرضّتتكبــدّمصــاريفّفــيّ
الدفاعّواإلدارةّالعامةّ،باإلضافةّإلـىّذلـكّ
قــدّتتكب ــدّمص ــاريفّعلــىّالخ ــدماتّالتــيّ
تقــدمهاّمثــلّالتعلــيمّوالصــحةّوتكــونّهــذهّ
الخدماتّموجهـةّفـيّالمقـامّاألولّلصـالحّ
أفرادّاألسرّالمعيشـيةّ.وعلـىّهـذاّقـدّتقـومّ
بعم ـ ـ ـ ــلّتحـ ـ ـ ـ ــويالتّلوح ـ ـ ـ ــداتّمؤسســ ـ ـ ــيةّ
وب ــاألخصّلألس ــرّالمعيش ــيةّوالمؤسس ــاتّ
غيرّالهادفـةّللـربحّوالشـركاتّوالمسـتوياتّ
األخرىّمنّالحكومةّ.
 340-3تعتب ــرّالحكوم ــاتّالمركزي ــةّقط ــاعّفرع ــيّ
كبي ـ ــرّومعق ـ ــدّف ـ ــيّمعظ ـ ــمّال ـ ــبالدّ،حي ـ ــثّ
يتش ــكلّبوج ــهّع ــامّم ــنّمجموع ــةّمركزي ــةّ
مـ ـ ــنّاإلداراتّأوّالـ ـ ــو ازراتّوالتـ ـ ــيّتمثـ ـ ــلّ
وحـ ـ ــدةّمؤسسـ ـ ــيةّواحـ ـ ــدةّباإلضـ ـ ــافةّإلـ ـ ــىّ
وحداتّمؤسسيةّأخرىّكماّهوّالحـالّفـيّ
العديـ ــدّمـ ــنّالـ ــدولّ،وقـ ــدّتكـ ــونّكـ ــلّإدارةّ
مسئولةّعنّمقدارّمعينّمنّالمصـروفاتّ
داخــلّإطــارّعمــلّميزانيــةّالحكومــةّككــلّ،
وعـ ــادةّالّيكـ ــونّهنـ ــاكّوحـ ــداتّمؤسسـ ــيةّ
مس ــتقلةّله ــاّالق ــدرةّعل ــىّتمل ــكّأص ــولّأوّ
ـتركّف ــيّالمع ــامالتّ،
تحم ــلّخص ــومّوتش ـ ّ
إلـ ــخّّ.ّ.ّ.بشـ ــكلّمسـ ــتقلّعـ ــنّالحكومـ ــةّ
المركزيةّككلّ.
 347-3وتعتبــرّوزارتّالحكومــةّالمركزيــةّمتباعــدةّ
مــنّالناحيــةّالجغرافيــةّوتتواجــدّفــيّأمــاكنّ
مختلف ــةّم ــنّالبل ــدّولكنه ــاّتك ــونّف ــيّك ــلّ
األح ـوالّجــزءاّمــنّوحــدةّمؤسســيةّواحــدةّ.
وبالمث ـ ـ ــلّإذاّكان ـ ـ ــتّالحكوم ـ ـ ــةّالمركزي ـ ـ ــةّ
مكاتـ ـ ــبّفرعيـ ـ ــةّأوّوكـ ـ ــاالتّفـ ـ ــيّأج ـ ـ ـزاءّ
مختلف ـ ـ ــةّم ـ ـ ــنّالبل ـ ـ ــدّم ـ ـ ــنّأج ـ ـ ــلّمواف ـ ـ ــاةّ
االحتياجــاتّالمحليــةّبمــاّفــيّذلــكّالقواعــدّ
العسـ ـ ــكريةّأوّالمنشـ ـ ــآتّالعسـ ـ ــكريةّالتـ ـ ــيّ
تخــدمّأغ ـراضّالــدفاعّالقــوميّ،حيــثّيلــزمّ
أنّتعتبـ ــرّكافـ ــةّهـ ــذهّاألمـ ــورّأج ـ ـزاءّمـ ــنّ
وحدةّمؤسسيةّواحدةّللحكومةّالمركزيةّ.
اتّووزراتّ
ّا
 345-3قـ ــدّيوجـ ــدّباإلضـ ــافةّإلـ ــىّإدار
الحكومـةّوحـداتّللحكومـةّالمركزيـةّيكـونّ
له ــاّكيـ ــانّقـ ــانونيّمس ــتقلّوحكـ ــمّمســـتقلّ
جــوهريّ،ويكــونّلهــمّحريــةّالتصــرفّفــيّ
حجــمّوشــكلّمصــروفاتهمّوقــدّيكــونّلهــمّ
مصــدرّمباشــرّمــنّالعوائــدّمثــلّض ـرائبّ
محددةّ("ّأسهمّمرهونة")ّ،ويكـونّالغـرضّ
مــنّتأســيسّمثــلّهــذهّالوكــاالتّهــوّتنفيــذّ
مهــامّمعينــةّمثــلّبنــاءّالطــرقّأوّاإلنتــاجّ
غيرّالسوقيّللخدماتّالصـحيةّوالتعليميـةّ
إذاّكانـ ـ ـ ــتّلهـ ـ ـ ــمّمجموعـ ـ ـ ــةّكاملـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــنّ
الحساباتّولكنهـاّتعتبـرّجـزءاّمـنّالقطـاعّ
الفرع ـ ـ ــيّللحكوم ـ ـ ــةّالمركزي ـ ـ ــةّإذاّكان ـ ـ ــتّ
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الخــدماتّالتــيّتقــدمهاّغيــرّســوقيةّأوّإذاّ
كانتّتخضعّلسيطرةّالحكومةّالمركزيةّ.
 341-3وفــيّبعــضّالــدولّ،قــدّتتضــمنّالحكومــةّ
المركزيـ ــةّوحـ ــداتّتعمـ ــلّفـ ــيّالمعـ ــامالتّ
الماليــةّالتــيّيقــومّبهــاّالبنــكّالمركــزيّفــيّ
ب ــالدّأخ ــرىّ،وتك ــونّالحكوم ــةّالمركزي ــةّ،
علـ ـ ــىّوجـ ـ ــهّالخصـ ـ ــوصّ،مسـ ـ ــئولةّعـ ـ ــنّ
إصدارّالعملةّوالحفاظّعلـىّاالحتياطيـاتّ
العالميةّوصندوقّتثبيتّأسـعارّالصـرفّ.
وك ـ ــذلكّالمع ـ ــامالتّم ـ ــعّص ـ ــندوقّالنق ـ ــدّ
الدوليّواذاّماّظلتّهـذهّالوحـداتّالمبينـةّ
سابقاّمندمجةّمالياّمعّالحكومـةّالمركزيـةّ
وتحـ ــتّالسـ ــيطرةّواإلش ـ ـرافّالمباشـ ــرّمـ ــنّ
الحكومـ ــةّ،فإنـ ــهّالّيمكـ ــنّمعاملتهـ ــاّعلـ ــىّ
أنهاّوحداتّمؤسسيةّمستقلةّ.عالوةّعلـىّ
هذاّإذاّكانتّمهامّالسلطةّالماليـةّالمنفـذةّ
م ــنّقب ــلّالحكوم ــةّالمركزي ــةّمس ــجلةّف ــيّ
القط ـ ــاعّالحك ـ ــوميّوليس ـ ــتّمس ـ ــجلةّف ـ ــيّ
قط ـ ـ ــاعّالش ـ ـ ــركاتّالمالي ـ ـ ــةّ،وعل ـ ـ ــىّه ـ ـ ــذاّ
يوص ــىّب ــأنّالعملي ــاتّالخاص ــةّبوك ــاالتّ
الحكوم ـ ـ ـ ـ ــةّالمركزي ـ ـ ـ ـ ــةّالت ـ ـ ـ ـ ــيّتض ـ ـ ـ ـ ــطلعّ
بالسلطاتّالنقديةّومهـامّاإليـداعّأنّتكـونّ
محـ ــددةّبشـ ــكلّمسـ ــتقلّمـ ــنّأجـ ــلّالمهـ ــامّ
التحليليـ ـ ـ ـ ــةّالملحقـ ـ ـ ـ ــةّبالحصـ ـ ـ ـ ــولّعلـ ـ ـ ـ ــىّ
الحس ــاباتّالت ــيّتغط ــيّالس ــلطاتّالنقدي ــةّ
ككــلّ،ومــنّأجــلّتــوفيرّالــروابطّمــعّبــاقيّ
األنظم ـ ــةّاإلحص ـ ــائيةّمث ـ ــلّدلي ـ ــلّميـ ـ ـزانّ
الم ـ ـ ــدفوعاتّاإلص ـ ـ ــدارّالس ـ ـ ــادسّودلي ـ ـ ــلّ
إحصـ ــاءاتّماليـ ــةّالحكومـ ــةّلعـ ــامّّ8663
ودليلّإحصـاءاتّالنقديـةّوالماليـةّالصـادرّ
عـ ــنّصـ ــندوقّالنقـ ــدّالـ ــدوليّلعـ ــامّّ8666
وال ـ ــذيّيع ـ ــرفّاختص ـ ــاراّبـ ـ ــّ(ّ.)MSFM
ومــنّثــمّيمكــنّجمعهــمّمــعّتلــكّالوحــداتّ
الخاصـ ـ ـ ــةّبالبنـ ـ ـ ــكّالمركـ ـ ـ ــزيّوالشـ ـ ـ ــركاتّ
اإليـ ـ ــداعّاألخـ ـ ــرىّفـ ـ ــيّعالمـ ـ ــاتّتبويـ ـ ــبّ
حسبّالحاجةّ.
حكومة الوالية

وخصوصاّتلـكّالتـيّلهـاّدسـتورّاتحـاديّ،
فإن ـ ـ ـ ــهّي ـ ـ ـ ــتمّتخوي ـ ـ ـ ــلّبع ـ ـ ـ ــضّالس ـ ـ ـ ــلطاتّ
والمسئولياتّإلىّحكوماتّالوالياتّ.
 338-3وعـ ــادةّمـ ــاّيكـ ــونّلحكومـ ــةّالواليـ ــةّسـ ــلطةّ
ماليـ ــةّمـ ــنّأجـ ــلّفـ ـ ّـرضّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّ
الوحداتّالمؤسسـيةّالمقيمـةّفيهـاّ،أوّالتـيّ
تشـ ـ ـ ــاركّفـ ـ ـ ــيّاألنشـ ـ ـ ــطةّاالقتصـ ـ ـ ــاديةّأوّ
المعــامالتّالتــيّتــتمّفيهــاّ،أوّفــيّنطــاقّ
مسـ ــئوليتهاّ(ولـ ــيسّفـ ــيّمنـ ــاطقّأخـ ــرى)ّ.
ومنّأجلّاالعتـرافّبهـاّكوحـدةّمؤسسـيةّ،
يلـ ـ ــزمّأنّتملـ ـ ــكّأصـ ـ ــولّوتجمـ ـ ــعّأم ـ ـ ـوالّ
وتتحم ــلّخصـ ــوماتّعل ــىّحسـ ــابهاّ،كمـــاّ
يلـ ـ ــزمّأنّتكـ ـ ــونّمسـ ـ ــئولةّعـ ـ ــنّإنفـ ـ ــاقّأوّ
تخصـ ـ ــيصّبعـ ـ ــضّأوّكـ ـ ــلّض ـ ـ ـرائبهاّأوّ
دخله ــاّالت ــيّتق ــومّبتحص ــيلهاّبن ــاءاّعل ــيّ
سياستهاّالخاصةّ،بموجـبّالقواعـدّالعامـةّ
لق ـ ـ ــانونّال ـ ـ ــبالدّ،مـ ـ ـ ــعّالعل ـ ـ ــمّأنّبعــ ـ ــضّ
التح ـ ـ ــويالتّالت ـ ـ ــيّتق ـ ـ ــومّبه ـ ـ ــاّالحكوم ـ ـ ــةّ
المركزي ـ ــةّلهـ ـ ــاّتك ـ ــونّألغ ـ ـ ـراضّمعينــ ــةّ،
وتلتـ ــزمّحكومـ ــةّالواليـ ــةّبتعيـ ــينّموظفيهـ ــاّ
بش ـ ـ ــك لّمس ـ ـ ــتقلّّوبعي ـ ـ ــداّع ـ ـ ــنّالسـ ـ ــيطرةّ
اإلداري ـ ــةّالخارجي ـ ــةّ.وعل ـ ــىّالنق ـ ــيضّ،إذاّ
كان ــتّالحكوم ــةّاإلقليمي ــةّمعتم ــدةّبش ــكلّ
تــامّعلــىّتمــويالتّالحكومــةّالمركزيــةّواذاّ
كانــتّالحكومــةّالمركزيــةّتخصــصّالســبلّ
الت ــيّتص ــرفّفيه ــاّه ــذهّالتم ــويالتّعل ــىّ
المس ــتوىّالمحل ــيّ،فبالت ــاليّيل ــزمّمعامل ــةّ
حكوم ـ ــةّالوالي ـ ــةّه ـ ــذهّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّوكال ـ ــةّ
للحكومــةّالمركزيــةّوليســتّوحــدةّمؤسســيةّ
مستقلةّ.
 334-3وتمي ـ ــزّحكوم ـ ــاتّالوالي ـ ــاتّ،إذاّوج ـ ــدتّ،
بحقيقةّأنهاّتمتلـكّسـلطةّماليـةّتمتـدّعلـىّ
أوس ــعّالمن ــاطقّالجغرافي ــةّالت ــيّيمك ــنّأنّ
تقسمّإليهاّالبلدّألغراضّسياسـيةّواداريـةّ،
ويوجـدّفـيّعـددّقليــلّمـنّالـدولّأكثـرّمــنّ
مس ــتوىّحك ــوميّب ــينّالحكوم ــةّالمركزي ــةّ
والوح ــداتّالمؤسس ــيةّالحكومي ــةّاألص ــغرّ
علــىّالمســتوىّالمحلــيّ،وفــيّهــذهّالحالــةّ،
يـ ـ ــتمّتجميـ ـ ــعّهـ ـ ــذهّالمسـ ـ ــتوياتّالوسـ ـ ــيطةّ
للحكومــاتّمــعّبعضــهاّ،ألغـراضّالتقســيمّ
القطـ ــاعيّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،
سـ ـواءّأكان ــتّمس ــتوياتّحكوم ــةّوالي ــةّأوّ
حكومــةّمحليــةّوفقــاّللشــكلّاألقــربّالــذيّ
تشتركّعليهّ.
 333-3ويمك ـ ـ ــنّلحكوم ـ ـ ــةّالوالي ـ ـ ــةّأنّتمتل ـ ـ ــكّأوّ
تسيطرّعلىّشركاتّبنفسّاألسلوبّالتـيّ
تس ـ ـ ــيطرّب ـ ـ ــهّالحكوم ـ ـ ــةّالمركزي ـ ـ ــةّوم ـ ـ ــنّ
الممكنّأيضـاّأنّتكـونّلهـاّوحـداتّتعمـلّ
ف ــيّاإلنت ــاجّالس ــوقيّ،وف ــيّه ــذهّالحال ــةّ،
يلــزمّمعاملــةّوحــداتّالمنتجــينّعلــىّأنهــاّ
أش ــباهّشـ ــركاتّإذاّب ــررتّذلـ ــكّسـ ــجالتهمّ
التشغيليةّوالمحاسبيةّهذاّاألمرّ.
ّ
الحكومة المحلية

 336-3يض ـ ــمّالقط ـ ــاعّالفرع ـ ــيّلحكوم ـ ــةّالوالي ـ ــةّ
حكوم ـ ــاتّالوالي ـ ــةّوالت ـ ــيّتعتب ـ ــرّوح ـ ــداتّ
مؤسس ـ ـ ـ ـ ــيةّمنفص ـ ـ ـ ـ ــلةّباإلض ـ ـ ـ ـ ــافةّإل ـ ـ ـ ـ ــىّ
المؤسسـ ـ ــاتّغيـ ـ ــرّالهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّغيـ ـ ــرّ
السوقيةّوالتيّيـتمّالسـيطرةّعليهـاّمـنّقبـلّ
الحكومةّ.
 333-3إنّحكومـ ــةّالواليـ ــةّهـ ــيّحكومـ ــةّوحـ ــداتّ
مؤسسيةّتمارسّبعضّمنّمهامّالحكومـةّ
علـىّمسـتوىّأدنــىّمـنّالحكومـةّالمركزيــةّ
وأعلــىّمــنّالوحــداتّالمؤسســيةّالحكوميــةّ
الموج ــودةّعل ــىّالمس ــتوىّالمحل ــيّ.وهـ ــيّ
وحـ ــداتّمؤسسـ ــيةّتمتـ ــدّسـ ــلطاتهاّالماليـ ــةّ
والتشـ ـريعيةّوالتنفيذي ــةّعل ــىّمس ــتوىّوالي ــةّ
واحدةّفقـطّحيـثّتقسـمّالبلـدّإلـىّمجموعـةّ
منّالواليـاتّ،وتوصـفّكلمـةّواليـةّبألفـاظّ
مختلفــةّومتنوعــةّتختلــفّمــنّبل ـدّألخــرىّ،
وفــيّبعــضّالــبالدّ،وخصوصــاّالصــغيرة 338-3 ّ،يضـ ــمّالقطـ ــاعّالفرعـ ــيّللحكومـ ــةّالمحليـ ــةّ
حكوم ـ ــاتّمحلي ـ ــةّوالت ـ ــيّتعتب ـ ــرّوح ـ ــداتّ
قــدّالّتوجــدّالواليــاتّالفرديــةّأوّحكومــاتّ
مؤسس ـ ـ ـ ـ ــيةّمنفص ـ ـ ـ ـ ــلةّباإلض ـ ـ ـ ـ ــافةّإل ـ ـ ـ ـ ــىّ
الوالي ـ ـ ــاتّ،ولك ـ ـ ــنّف ـ ـ ــيّال ـ ـ ــبالدّالكب ـ ـ ــرىّ،
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المؤسسـ ـ ــاتّغيـ ـ ــرّالهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّغيـ ـ ــرّ
السوقيةّوالتيّيـتمّالسـيطرةّعليهـاّمـنّقبـلّ
الحكومــةّالمحليــةّ.وبشــكلّأساســيّ،تعتبــرّ
الحكوم ــةّالمحلي ــةّوح ــداتّمؤسس ــيةّتمت ــدّ
سلطاتهاّالماليةّوالتشريعيةّوالتنفيذيةّعلـىّ
المن ــاطقّاألص ــغرّجغرافيـ ــاّوالت ــيّتعتبـ ــرّ
مفصـ ـ ـ ــولةّألغ ـ ـ ـ ـراضّسياسـ ـ ـ ــيةّواداريـ ـ ـ ــةّ.
ويكونّنطاقّسلطتهمّأقـلّبوجـهّعـامّعـنّ
الحكوم ــةّالمركزي ــةّوحكوم ــةّالوالي ــةّ،وق ــدّ
يحــقّلهــاّأوّالّيحــقّلهــاّفــرضّالضـرائبّ
علىّالوحـداتّالمؤسسـيةّالمقيمـةّفـيّهـذهّ
المنــاطقّ،وهــيّتعتم ــدّبشــكلّكبيــرّعل ــىّ
المنحّوالتحـويالتّالتـيّتـدفعهاّالحكومـاتّ
ذاتّالمس ــتوىّاألعل ــىّوق ــدّتعتب ــرّأيض ــاّ
أنه ـ ـ ـ ــاّوك ـ ـ ـ ــاالتّللحكوم ـ ـ ـ ــةّالمركزي ـ ـ ـ ــةّأوّ
اإلقليميــةّفــيّبعــضّاألح ـوالّ،ومــنّأجــلّ
معاملتهاّعلىّأنهاّوحـداتّمؤسسـيةّفإنهـاّ
يل ـ ـ ــزمّأنّتك ـ ـ ــونّمس ـ ـ ــئولةّع ـ ـ ــنّام ـ ـ ــتالكّ
األص ـ ـ ـ ــولّوجم ـ ـ ـ ــعّالتم ـ ـ ـ ــويالتّوتحم ـ ـ ـ ــلّ
الخص ــوماتّم ــنّخـ ــاللّاالقتـ ـراضّعلـ ــىّ
حســابهاّالخــاصّ،وبالمثــلّ،يلــزمّأنّيكــونّ
لهـاّبعــضّمـنّحقــوقّالتصـرفّعلــىّهــذهّ
التم ــويالتّالت ــيّتق ــومّبإنفاقه ــاّ،ويل ــزمّأنّ
يكـ ــونّلهـ ــاّالقـ ــدرةّعلـ ــىّتعيـ ــينّموظفيهـ ــاّ
بشـ ــكلّمسـ ــتقلّعـ ــنّالسـ ــيطرةّالخارجيـ ــةّ.
وحقيق ـ ــةّأنّالحكوم ـ ــةّالمحلي ـ ــةّيمك ـ ــنّأنّ
تك ــونّبمثاب ــةّوك ــاالتّللحكوم ــةّالمركزي ــةّ
أوّحكوم ـ ــةّالوالي ـ ــةّالّيمن ـ ــعّم ـ ــنّأنّي ـ ــتمّ
مع ـ ــاملتهمّعل ـ ــىّأنه ـ ــمّوح ـ ــداتّمؤسس ـ ــيةّ
مستقلةّشريطةّأنّتكونّالحكومةّالمحليـةّ
ـعّوانفــاقّالتمــويالتّعلــىّ
قــادرةّعلــىّجمـ ّ
مبادراتهاّومسئوليتهاّالخاصةّ.
 330-3وباعتبــارّأنهــمّوحــداتّحكوميــةّفــإنهمّفــيّ
اتصـ ـ ـ ــالّقريـ ـ ـ ــبّللغايـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــعّالوحـ ـ ـ ــداتّ
المؤسســيةّالمقيمــةّفــيّمحليــاتهمّوبالتــاليّ
تقـ ــومّالحكومـ ــةّالمحليـ ــةّبتقـ ــديمّمجموعـ ــةّ
كبيـ ـرةّم ــنّالخ ــدماتّللمقيم ــينّالمحلي ــينّ،
بعضّمنّهذهّالخدماتّقدّيكونّالتمويـلّ
مــنّالتحــويالتّالتــيّتقــومّبهــاّالمســتوياتّ
الحكوميـ ــةّاألعلـ ــى.وتحكـ ــمّنفـ ــسّالق ـ ـوانينّ
معاملـ ــةّالحكومـ ــةّالمحليـ ــةّمـ ــعّمنتجـ ــاتّ
الســلعّوالخــدماتّكمــاّهــوّمطبــقّمــنّقبــلّ
الحكومــةّالمركزيــةّوحكومــةّالواليــةّ،ويلــزمّ
أنّتعام ــلّوح ــداتّمث ــلّالمس ــارحّالبلدي ــةّ
والمتــاحفّوحمامــاتّالســباحةّ،إلــخّوالتــيّ
تق ــومّبتق ــديمّخ ــدماتّوس ــلعّعل ــىّأس ــاسّ
سوقيّعلىّأنهاّأشباهّشـركاتّإذاّتـوافرتّ
المعلومـ ـ ـ ــاتّالمحاسـ ـ ـ ــبيةّالمناسـ ـ ـ ــبةّوتـ ـ ـ ــمّ
تصـ ــنيفهاّعلـ ــىّأنهـ ــاّشـ ــركاتّالقطاعـ ــاتّ
غي ــرّالمالي ــةّ.وتعام ــلّالوح ــداتّاألخ ــرىّ
التــيّتقــومّبتــوفيرّالخــدماتّوالســلعّعلــىّ
أســاسّســوقيّعلــىّأنهــاّمشــروعاتّفرديــةّ
داخــلّالحكومــةّالمحليــةّ.وتبقــىّالوحــداتّ
الت ــيّت ــوفرّالخ ــدماتّالتعليمي ــةّوالص ــحيةّ
علـ ــىّأسـ ــاسّغيـ ــرّسـ ــوقيّجـ ــزءاّمكمـ ــالّ
للوح ـ ــدةّالحكومي ـ ــةّالمحلي ـ ــةّالت ـ ــيّتنتم ـ ــيّ
إليهاّ.
ّ

صناديق الضمان االجتماعي
 337-3تضــمّصــناديقّالضــمانّاالجتمــاعيّكافــةّ
ص ـ ــناديقّالض ـ ــمانّاالجتم ـ ــاعيّالعامل ـ ــةّ
علىّكافةّالمستوياتّالحكومية.
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قطاعات فرعية
 335-3الطــرقّالبديلــةّللقطاعــاتّالفرعيــةّللقطــاعّ
الحك ـ ــوميّه ـ ــوّض ـ ــمّص ـ ــناديقّالض ـ ــمانّ
االجتم ــاعيّف ــيّالمجموع ــاتّالت ــيّتعم ــلّ
فـ ــيّكـ ــلّمسـ ــتوىّحكـ ــوميّمـ ــعّالوحـ ــداتّ
الحكوميـ ـ ـ ــةّالمماثلـ ـ ـ ــةّوالحكومـ ـ ـ ــاتّالتــ ـ ــيّ
تسـ ــيطرّعلـ ــىّالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـ ــةّ
لل ـربحّوتقــومّبتمويلهــاّعلــىّهــذاّالمســتوىّ
الحكـ ـ ــوميّ،وتـ ـ ــمّوضـ ـ ــعّهـ ـ ــذينّالبـ ـ ــديلينّ
للقطاع ــاتّالفرعي ــةّم ــنّأج ــلّأنّتتناس ــبّ
مـ ـ ـ ــعّاالحتياجـ ـ ـ ــاتّالتحليليـ ـ ـ ــةّالمختلفـ ـ ـ ــةّ،
ويعتب ـ ــرّالقـ ـ ـرارّال ـ ــذيّيتخ ـ ــذّكون ـ ــهّأكث ـ ــرّ
الطـ ــرقّمناسـ ــبةّومالئمـ ــةّفـ ــيّبلـ ــدّمعـ ــينّ
عل ــىّأن ــهّذوّأولوي ــةّ،إذّيعتم ــدّعل ــىّأيّ
مدىّتعتبرّصـناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّ
مهمةّوعليّأيّمستوىّيـتمّإدارتهـاّبشـكلّ
مستقلّمنّالوحداتّالحكوميةّالتـيّتـدخلّ
ّ
فيّشـراكهّمعهـاّ.إذاّكانـتّإدارةّصـناديقّ
الضـمانّاالجتماعيـةّمندمجـةّبشـكلّكبيــرّ
م ــعّالمتطلب ــاتّقص ــيرةّومتوس ــطةّاألج ــلّ
للسياسـ ـ ــةّاالقتصـ ـ ــاديةّالعامـ ـ ــةّللحكومـ ـ ــةّ
والتــيّتــمّتعــديلّمســاهماتهاّومنافعهــاّوفقــاّ
للسياسةّاالقتصاديةّالعامةّ،فإنـهّسيصـبحّ
مـ ـ ــنّالص ـ ـ ــعبّللغاي ـ ـ ــةّ،عل ـ ـ ــىّالمسـ ـ ــتوىّ
النظ ـ ـ ــريّ،إجـ ـ ـ ـراءّأيّمقارن ـ ـ ــةّب ـ ـ ــينّإدارةّ
الض ــمانّاالجتم ــاعيّوالمه ــامّاالقتصــاديةّ
األخ ـ ــرىّللحكوم ـ ــةّ،وعل ـ ــىّالعك ـ ــسّ،ق ـ ــدّ
تتواجدّصناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّ،فـيّ
بعـ ــضّالـ ــبالدّ،فـ ــيّشـ ــكلّبـ ــدائيّللغايـ ــةّ.
وف ـ ــيّك ـ ــالّالح ـ ــالتينّم ـ ــنّالص ـ ــعبّدع ـ ــمّ
معامل ـ ــةّص ـ ــناديقّالض ـ ــمانّاالجتماعي ـ ــةّ
علـ ــىّأنهـ ــاّقطـ ــاعّفرعـ ــيّمسـ ــتقلّبشـ ــكلّ
متساويّمعّالحكومـةّالمركزيـةّأوّحكومـةّ
الوالي ـ ـ ــةّأوّالحكومـ ـ ـ ــةّالمحلي ـ ـ ــةّ،وتكــ ـ ــونّ
اسـ ـ ـ ــتخدامّالطريقـ ـ ـ ــةّالبديلـ ـ ـ ــةّللقطاعـ ـ ـ ــاتّ
الفرعي ـ ـ ــةّأكث ـ ـ ــرّمالئم ـ ـ ــةّم ـ ـ ــعّالوح ـ ـ ــداتّ
الحكوميـ ـ ـ ـ ــةّالمماثلـ ـ ـ ـ ــةّعلـ ـ ـ ـ ــىّالمسـ ـ ـ ـ ــتوىّ
الحكـ ـ ــوميّ،وتعتبـ ـ ــرّهـ ـ ــذهّالطريقـ ـ ــةّهـ ـ ــيّ
الطريقــةّالمفض ــلةّفــيّدليــلّاإلحص ــاءاتّ
الماليةّالحكوميةّلعامّّ.8663
ّ

ز.
الفرعية

قطاع األسر المعيشية وقطاعاتةه

.1
مؤسسية

األسةةةر المعيشةةةية باعتبارهةةةا وحةةةدات

 331-3يعــرفّقطــاعّاألســرّالمعيشــيةّ،ألغ ـراضّ
نظ ـ ـ ــامّالحس ـ ـ ــاباتّالقومي ـ ـ ــةّ،علـ ـ ــىّأنه ـ ـ ــاّ
مجموع ــةّم ــنّاألش ــخاصّيتش ــاركونّف ــيّ
نف ــسّالظ ــروفّالمعيش ــيةّغالب ــاّ،وينفق ــونّ
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دّ.األف ـرادّالــذينّيقيم ــونّبشــكلّدائــمّفــيّدورّ
رعايةّالمسنينّ
ّ
 384-3وعلـىّالنقــيضّ،يلــزمّمعاملــةّاألفـرادّالــذينّ
يـ ـ ـ ـ ــدخلونّالمستشـ ـ ـ ـ ــفىّوالعيـ ـ ـ ـ ــاداتّودورّ
النقاهـ ــةّوالمعتكفـ ــاتّالدينيـ ــةّوالمؤسسـ ــاتّ
المشابهةّلفتـرةّقصـيرةّ،والطـالبّالمقيمـينّ
ـدارسّوالكلي ـ ــاتّوالجامع ـ ــاتّوال ـ ــذينّ
ّ
بالم ـ ـ
يقضونّفترةّقصيرةّفيّالسـجنّعلـىّأنهـمّ
أعضـاءّفـيّاألســرّالمعيشـيةّالفرديـةّالتــيّ
ينتمونّإليهاّبشكلّطبيعيّّ.
 383-3تحــددّإقامــةّاألف ـرادّوفقــاّلألس ـرةّالمعيشــيةّ
الت ــيّينتم ــونّإليه ــاّوال ــذينّيمثل ــونّج ــزءاّ
منه ــاّول ــيسّوفق ــاّلمح ــلّعمله ــمّ،ويمتل ــكّ
كاف ــةّاألفـ ـرادّفـ ــيّاألس ــرّالمعيش ــيةّنفـــسّ
اإلقامـ ــةّالتـ ــيّتمتلكهـ ــاّاألس ـ ـرةّالمعيشـ ــيةّ،
حتــىّأنهــمّقــدّيجتــازونّالحــدودّللعمــلّأوّ
أنهمّيقضونّفترةّمنّالـزمنّبالخـارجّ،واذاّ
م ــاّق ــامواّبالعم ــلّواإلقام ــةّبالخ ــارجّلفتـ ـرةّ
طويلــةّوتمكن ـواّمــنّالحصــولّعلــىّمركــزّ
فائـ ـ ـ ـ ــدةّاقتصـ ـ ـ ـ ــاديّبالخـ ـ ـ ـ ــارجّ،فبالتـ ـ ـ ـ ــاليّ
عضــويتهّباألس ـرةّالمعيشــيةّاألصــليةّلهــمّ
توقفّّ.
ّ

بع ــضّأوّك ــلّدخله ــمّوث ــروتهمّوه ــمّم ــنّ
يســتهلكونّمعظــمّأن ـواعّالســلعّوالخــدماتّ
بصورةّجماعيـةّوالتـيّتتمثـلّفـيّاإلسـكانّ
والغــذاءّ،وبوجــهّعــامّ،يلــزمّأنّيكــونّلكــلّ
فـ ــردّمـ ــنّاألس ـ ـرّالمعيشـ ــيةّحـ ــقّمـ ــاّفـ ــيّ
المواردّالجماعيـةّلألسـرةّالمعيشـيةّ.وعلـىّ
األقــلّيلــزمّأنّتتخــذّبعــضّالق ـ ارراتّالتــيّ
ت ـ ـ ـ ــؤثرّعل ـ ـ ـ ــىّاالس ـ ـ ـ ــتهالكّأوّاألنش ـ ـ ـ ــطةّ
االقتصاديةّلصالحّاألسرّككلّّ.
 386-3وغالبـ ــاّمـ ــاّتعتبـ ــرّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّهـ ــيّ
العــائالتّإالّأنّأعضــاءّاألســرّالمعيشــيةّ
الواحـ ــدةّلـ ــيسّمـ ــنّالضـ ــروريّأنّيكون ـ ـواّ
ينتمونّلنفسّالعائلةّحيثّأنهـمّيتشـاركونّ
فــيّنفــسّالم ـواردّواالســتهالكّ.ويمكــنّأنّ
تُكــونّاألســرّالمعيشــيةّبــأيّحجــمّوتتخــذّّ
أش ـ ـ ــكالّمتنوع ـ ـ ــةّللغاي ـ ـ ــةّومختلف ـ ـ ــةّع ـ ـ ــنّ
بعضـ ـ ـ ــهاّالـ ـ ـ ــبعضّفـ ـ ـ ــيّالمجتمعـ ـ ـ ــاتّأوّ
الثقافـاتّوهـذاّيعتمـدّعلـىّالعـاداتّوالـدينّ
والتعليمّوالمناخّوالجغرافيـةّوالتـاريخّوبـاقيّ
العوامــلّاالقتصــاديةّاالجتماعيــةّ.ويعتبــرّ
التعريــفّالخــاصّباألســرّالمعيشــيةّالــذيّ
حددت ــهّالد ارس ــاتّاإلحص ــائيةّبن ــاءاّعل ــىّ
الظ ــروفّاالجتماعي ــةّواالقتص ــاديةّداخ ــلّ
بل ــدّمع ــينّيتناس ــبّم ــعّوي ــأتيّقري ــبّم ــنّ
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مفهـ ـ ـ ــومّاألسـ ـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ـ ــيةّفـ ـ ـ ــيّنظـ ـ ـ ــامّ
الشخصية االعتبارية
الحس ــاباتّالقومي ــةّ،عل ــىّال ــرغمّم ــنّأن ــهّ
يج ــوزّللد ارس ــاتّّاإلحص ــائيةّأنّتض ــيفّ  388-3وكم ــاّه ــوّمب ــينّف ــيّالمقدم ــةّ،الّتتش ــابهّ
األس ــرّالمعيش ــيةّم ــعّالش ــركاتّحي ــثّأنّ
بعــضّالتفصــيالتّأوّالمعــاييرّداخــلّبلــدّ
األس ـ ـ ــرّه ـ ـ ــمّم ـ ـ ــنّيقوم ـ ـ ــونّباالس ـ ـ ــتهالكّ
معينّّ.
النه ـ ـ ــائيّللخ ـ ـ ــدماتّوالبض ـ ـ ــائعّ،ولك ـ ـ ــنهمّ
 383-3والّيعتب ـ ــرّط ـ ــاقمّالعم ـ ــلّال ـ ــداخليّال ـ ــذينّ
يش ـ ــبهونّالش ـ ــركاتّف ـ ــيّأنه ـ ــمّيس ـ ــتطيعواّ
يعيش ـ ـ ــونّف ـ ـ ــيّنف ـ ـ ــسّالم ارف ـ ـ ــقّبوص ـ ـ ــفهمّ
اإلنتــاجّ،وتــمّتأســيسّالمشــروعاتّالفرديــةّ
الم ـ ــوظفينّج ـ ــزءاّم ـ ــنّاألسـ ـ ـرةّالمعيش ـ ــيةّ
اإلنتاجي ــةّف ــيّاألس ــرّالمعيش ــيةّم ــنّأج ــلّ
للموظــفّعلــىّالــرغمّمــنّأنهــمّقــدّيــوفرواّ
إنتـ ــاجّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّليقـ ــومّببيعهـ ــاّأوّ
لهـ ــمّاإلقامـ ــةّوالطعـ ــامّعلـ ــىّأنهـ ــاّمكافـ ــأةّ
مقايضــتهاّفــيّالســوقّ،ويمكــنّأنّيعمل ـواّ
حتــىّلــوّكــانّيقــدمّلهــمّالمســكنّوالطعــامّ
بش ــكلّافت ارض ــيّف ــيّأيّن ــوعّم ــنّأنـ ـواعّ
ك ـ ــأجرّعين ـ ــيّ.فالمس ـ ــتخدمونّالمنزلي ـ ــونّ
األنش ـ ـ ــطةّاإلنتاجي ـ ـ ــةّسـ ـ ـ ـواءّالز ارع ـ ـ ــةّأوّ
لـ ــيسّلهـ ــمّالحـ ــقّفـ ــيّالم ـ ـواردّالجماعيـ ــةّ
التعــدينّأوّالصــناعةّأوّالتشــييدّأوّتوزيــعّ
ألسـ ـ ـ ـرةّربّالعملووم ـ ـ ــاّيس ـ ـ ــتهلكونهّم ـ ـ ــنّ
التجزئـ ـ ــةّأوّإنتـ ـ ــاجّأيّنـ ـ ــوعّمـ ـ ــنّأن ـ ـ ـواعّ
مسـكنّوطعـامّالّيــدخلّفـيّاســتهالكّربّ
الخدماتّويمكنّأنّيتـراوحّحجـمّالمشـروعّّ
االس ـرةّ،ولــذلكّيجــبّمعــاملتهمّباعتبــارهمّ
م ــنّش ــخصّواح ــدّيعم ــلّمث ــلّب ــائعّف ــيّ
ينتم ـ ــونّألسـ ـ ـرةّمعيش ـ ــيةّغي ـ ــرّأسـ ـ ـرةّربّ
الش ـ ــارعّأوّملم ـ ــعّأحذي ـ ــةّب ـ ــافتراضّع ـ ــدمّ
األسرةّّ.
وج ـ ــودّرأسّم ـ ــالّأوّمح ـ ــلّيملك ـ ــهّّإل ـ ــىّ
ّ 388-3والّي ـ ــتمّمعامل ـ ــةّالخ ـ ــدمّأوّالمسـ ـ ــتخدمونّ
الصـناعاتّالكبيـرةّوالمشــروعاتّاإلنشــائيةّ
المحليونّالذينّيعيشونّبشـكلّدائـمّداخـلّ
أوّمشــروعاتّالخــدماتّالتــيّيعمــلّلــديهاّ
مسـ ــكنّواحـ ــدّمـ ــعّربّالعمـ ــلّأوّاألف ـ ـرادّ
عددّكبيرّمنّالموظفينّّ.
التـ ــيّيتوقـ ــعّإقـ ــامتهمّلفت ـ ـرةّطويلـ ــةّداخـ ــلّ
مؤسسةّأوّلمدةّمحـددةّعلـىّأنهـمّينتمـونّ  380-3تتضــمنّمشــاريعّاألســرّالمعيشــيةّالســوقيةّ
غيـ ــرّذواتّالشخصـ ــيةّاالعتباريـ ــةّأيضـ ــاّ
إلــىّاألســرّالمعيشــيةّالخاصــةّبالمؤسســةّ
علـ ـ ـ ــىّشـ ـ ـ ــركاتّالتضـ ـ ـ ــامنّغيـ ـ ـ ــرّذواتّ
حيثّالّيكـونّلهـمّاسـتقاللّذاتـيّأوّقـرارّ
الشخصـ ــيةّاالعتباري ـ ــةّوالت ـ ــيّتعمـ ــلّفـ ــيّ
ذاتــيّعلــىّاألوضــاعّاالقتصــاديةّ،وتمثــلّ
إنت ـ ــاجّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّلي ـ ــتمّبيعهــ ــاّأوّ
األمثلــةّالتاليــةّعلــىّاألف ـرادّالــذينّينتمــونّ
مقايضتهاّفـيّالسـوقّ،وقـدّينتمـيّالشـريكّ
ألسرّمعيشيةّمؤسسيةّوهيّكماّيلي-:
ألسرةّمعيشـيةّمختلفـةّواذاّكانـتّمسـئوليةّ
ّأ .أعضاءّالطوائفّالدينيةّالذينّيقيمونّفـيّ
الشـ ــركاءّالخاصـ ــةّبـ ــديونّالمشـ ــروعّغيـ ــرّ
األديرةّأوّاألماكنّالمشابهةّ.
مح ــدودةّ،فإن ــهّيل ــزمّمعامل ــةّه ــذهّالشـ ـراكةّ
ب .المرض ـ ـ ــىّال ـ ـ ــذينّيمكث ـ ـ ــونّفتـ ـ ـ ـرةّطويل ـ ـ ــةّ
ّ
علىّأنهاّمشـروعاتّغيـرّذواتّشخصـيةّ
بالمستشـ ــفياتّبم ـ ــاّفـ ــيّذل ـ ــكّالمص ـ ــحاتّ
اعتباريـ ـ ــةّوتظـ ـ ــلّتابعـ ـ ــةّلقطـ ـ ــاعّاألسـ ـ ــرّ
العقلية.
المعيشـيةّحيــثّأنّكافــةّاألصــولّمملوكــةّ
جّ.السجناءّالذينّيقضونّفترةّعقوبةّطويلةّ
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لألسرةّالمعيشيةّبماّفيّذلكّمحـلّالسـكنّ
نفسهّتحتّالخطرّإذاّماّأفلـسّالمشـروعّ،
وتتصرفّالشـركاتّغيـرّذواتّالشخصـيةّ
االعتباري ــةّم ــعّالعدي ــدّم ــنّالش ــركاءّمث ــلّ
الش ـ ـ ــركاتّالهندس ـ ـ ــيةّالكبيـ ـ ـ ـرةّوالش ـ ـ ــركاتّ
المحاســباتّوالشــركاتّالقانونيــةّعلــىّأنهــاّ
شــركاتّ،ويلــزمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّأشــباهّ
شــركاتّبــافتراضّأنّلهــاّمجموعــةّكاملــةّ
مــنّالحســاباتّالخاصــةّلشــركةّالتضــامنّ،
وتعتب ـ ــرّش ـ ــركاتّالتض ـ ــامنّالت ـ ــيّيتمت ـ ــعّ
شركائهاّبالمسئوليةّالمحدودةّأنهـمّكيانـاتّ
قانونيــةّمســتقلةّوأنهــمّيــتمّمعــاملتهمّعلــىّ
أنهمّشركاتّكماّهوّمبينّمسبقاّّ.
 387-3ويـ ـ ـ ـ ــتمّمعاملـ ـ ـ ـ ــةّالمشـ ـ ـ ـ ــاريعّغيـ ـ ـ ـ ــرّذواتّ
الشخص ــيةّاالعتباري ــةّعل ــىّأنه ــاّش ــركاتّ
إذاّكــانّمــنّالممكــنّفصــلّاألصــولّبمــاّ
فــيّذلــكّاألصــولّالماليــةّالتــيّتقــلّعــنّ
مس ــتوىّالنق ــدّإل ــىّتل ــكّالت ــيّتنتم ــيّإل ــىّ
قطاعّاألسـرّالمعيشـيةّبوصـفهاّالمسـتهلكّ
عنّتلكّالتيّتنتمـيّإلـىّاألسـرّالمعيشـيةّ
بوصفهاّمنتجةّ.

.3
الفرعية

قطةةةاع األسةةةر المعيشةةةية وقطاعاتهةةةا

 385-3يضــمّقطــاعّاألســرّالمعيشــيةّكافــةّاألســرّ
المعيشـ ـ ــيةّالمقيمـ ـ ــةّوهنـ ـ ــاكّالكثيـ ـ ــرّمـ ـ ــنّ
األس ـ ــاليبّالمفي ـ ــدةّالت ـ ــيّي ـ ــتمّبه ـ ــاّتقس ـ ــيمّ
قط ـ ــاعّاألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّإل ـ ــىّقطاع ـ ــاتّ
فرعيـ ـ ـ ــةّ ّوتـ ـ ـ ــمّالطلـ ـ ـ ــبّمـ ـ ـ ــنّالمؤسسـ ـ ـ ــاتّ
اإلحصــائيةّإعطــاءّالمزيــدّمــنّاالعتبــاراتّ
لالحتمـ ـ ــاالتّالمتنوعـ ـ ــةّ،ويمكـ ـ ــنّانتهـ ـ ــاجّ
أكثـ ــرّمـ ــنّأسـ ــلوبّأذاّكـ ــانّهنـ ــاكّطلـ ــبّ
لتفاصـيلّّمختلفـةّلقطـاعّاألسـرّالمعيشـيةّ
مـ ـ ـ ــنّمختلـ ـ ـ ــفّالمسـ ـ ـ ــتخدمينّوالمحللـ ـ ـ ــينّ
والسياسيينّّ.
 381-3يلـ ــزمّأنّيطبـ ــقّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ
بش ــكلّم ــرنّوبعي ــداّع ــنّالصـ ـرامةّ،وم ــنّ
أجـ ـ ــلّتطبيـ ـ ــقّأيّمـ ـ ــنّالطـ ـ ــرقّالممكنـ ـ ــةّ
الخاصةّبالقطاعاتّالفرعيةّلقطاعّاألسـرّ
المعيشــيةّالمقترحــةّوالمبينــةّفيمــاّيلــيّفــإنّ
الـ ـ ــدولّملزمـ ـ ــةّباتخـ ـ ــاذّق ارراتهـ ـ ــاّبموجـ ـ ــبّ
خصوص ــيةّك ــلّدول ــةّالختي ــارّالتص ــنيفّ
األمث ـ ــلّله ـ ــمّ،وم ـ ــنّث ـ ــمّ،الّيل ـ ــزمّتفس ـ ــيرّ
حقيقةّالتصنيفاتّالمعينـةّوالتفصـيليةّوفقـاّ
لمع ــايرّالمص ــلحةّالمقت ــرحّهن ــاّعل ــىّأن ــهّ
يتضـ ــمنّأنّالخصـ ــائصّالمطروحـ ــةّهنـ ــاّ
ه ــيّض ــروريةّأوّغالب ــاّمـ ـاّتك ــونّاألكث ــرّ
أهميـ ــةّألغ ـ ـراضّالتحليـ ــلّاالقتصـ ــاديّأوّ
لصانعيّالسياساتّّ.
ّ
القطاعات الفرعية وفقا للدخل
 306-3يمكـ ـ ـ ــنّتجميـ ـ ـ ــعّاألسـ ـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ـ ــيةّفـ ـ ـ ــيّ
مجموع ــاتّلقطاع ــاتّفرعي ــةّوفق ــاّطبيع ــةّ
أكبـ ـ ـ ــرّمصـ ـ ـ ــدرّللـ ـ ـ ــدخلّلـ ـ ـ ــديهمّ،ولهـ ـ ـ ــذاّ
الغ ـ ــرضّ،يل ـ ــزمّتميي ـ ــزّاألنـ ـ ـواعّالمختلف ـ ــةّ
التاليةّمنّدخولّاألسرّالمعيشيةّوهيّ-:

ّ
ّأ .الدخولّالمختلطـةّألربـابّالعمـلّ:وتتـألفّ
مــنّالــدخلّالمخــتلطّالــذيّيحصــلهّمــالكيّ
المش ـ ـ ـ ـ ــروعاتّغي ـ ـ ـ ـ ــرّذواتّالشخص ـ ـ ـ ـ ــيةّ
االعتباري ـ ــةّف ـ ــيّاألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّوالت ـ ــيّ
لديهاّمستخدمونّبأجرّ
ّب .الـ ـ ـ ــدخولّالمختلطـ ـ ـ ــةّللعـ ـ ـ ــاملينّلحسـ ـ ـ ــابّ
أنفس ـ ــهمّ:وه ـ ــوّال ـ ــدخلّالمخ ـ ــتلطّلم ـ ــالكيّ
مش ـ ـ ــاريعّاألس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّغي ـ ـ ــرّذواتّ
الشخصــيةّاالعتباريــةّالتــيّالّيعمــلّفيهــاّ
مستخدمونّبأجرّ.
ّج .تعويضاتّالمستخدمينّ
ّد .دخلّالملكيةّوالتحويالتّ
 303-3يــتمّتصــنيفّاألســرّالمعيشــيةّوفقــاّلفئــاتّ
الـ ـ ــدخلّاألربعـ ـ ــةّالمـ ـ ــذكورةّأعـ ـ ــالهّوالتــ ــيّ
تعتبـ ــرّاألكبـ ــرّبالنسـ ــبةّلألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّ
ككـ ــلّ،حتـ ــىّوانّكانـ ــتّالّتسـ ــاويّدائمـ ــاّ
أكث ــرّم ــنّنص ــفّالمجم ــوعّالكل ــيّل ــدخلّ
األسرّالمعيشيةّ.واذاّكانّهناكّأكثرّمـنّ
دخــلّفــيّفئــةّمعينــةّويــتمّتحصــيلهّداخــلّ
نفسّاألسرةّالمعيشيةّ،علىّسبيلّالمثـالّ،
قــدّيكــونّهنــاكّأكثــرّمــنّعضــوّأوّفــردّ
ف ـ ـ ــيّاألسـ ـ ـ ـرةّالمعيشـ ـ ـ ــيةّيحص ـ ـ ــلّعلــ ـ ــىّ
تعويضــاتّمســتخدمينّأوّألنّلديــهّأكثــرّ
منّدخـلّملكيـةّأوّتحويـلّواحـدّ،فـإنّفـيّ
هذهّالحالـةّيلـزمّأنّيعتمـدّالتصـنيفّعلـىّ
إجمــاليّدخــلّاألس ـرةّالمعيشــيةّداخــلّكــلّ
فئــةّ،وعلــىّهــذاّتكــونّالقطاعــاتّالفرعيــةّ
وفقاّلماّهوّمبينّفيماّيليّ-:
ّأ .أصحابّاألعمالّّ
ّب .العمالّلحسابّأنفسهمّّ
ّج .المستخدمونّّ
ّد .متلقوّدخولّالملكيةّوالتحويالتّ
ّ
 308-3ويعتبرّالقطاعّالفرعيّال اربـعّ،وهـوّاألسـرّ
المعيشـ ـ ــيةّالتـ ـ ــيّتشـ ـ ــكلّدخـ ـ ــولّالملكيـ ـ ــةّ
والتح ــويالتّأكب ــرّمص ــدرّلل ــدخلّ،والت ــيّ
تمثـ ــلّمجموعـ ــةّغيـ ــرّمتجانسـ ــةّويوصـ ــىّ
بــأنّيــتمّتقســيمّهــذهّالمجموعــةّإلــىّثــالثّ
قطاع ــاتّفرعي ــةّإذاّأمك ــنّه ــذاّ،وتع ــرفّ
هذهّالقطاعاتّالفرعيةّوفقاّلماّيليّ-:
 متلقوّدخولّالملكيةّّ
 المتلقونّلمعاشاتّتقاعديةّّ
 المتلقونّلدخولّتحويلّأخرىّ
ّ
ّ
القطاعات الفرعية وفقةا للخصةائص التةي
يوردها شخص مرجع
ّ
 304-3تتطل ـ ــبّأس ـ ــاليبّأخ ـ ــرىّم ـ ــنّالقطاع ـ ــاتّ
الفرعي ــةّتعي ــينّش ــخصّمرج ــعّلك ــلّأسـ ـرةّ
معيشـ ــيةّ،والّيشـ ــترطّأنّيكـ ــونّالشـ ــخصّ
المرجــعّهــوّالشــخصّالــذيّتعتب ـرهّاألس ـرةّ
المعيشــيةّعلــىّأنــهّ"ربّاألسـرةّالمعيشــية"ّ
ويلـ ــزمّتحديـ ــدّالشـ ــخصّالمرجـ ــعّاعتمـ ــاداّ
علـ ــىّأهميتـ ــهّاالقتصـ ــاديةّبغـ ــضّالنظـ ــرّ
عـ ــنّسـ ــنهّأوّمكانتـ ــهّالوظيفيـ ــةّ،وبشـ ــكلّ
طبيع ــيّيل ــزمّأنّيك ــونّالش ــخصّالمرج ــعّ
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هوّالشخصّصاحبّأكبرّدخلّمعّالعلـمّ
أنّالشــخصّالمرجــعّيلــزمّأنّيكــونّأيضــاّ
الشـ ـ ــخصّالـ ـ ــذيّيتخـ ـ ــذّمعظـ ـ ــمّالق ـ ـ ـ ارراتّ
المتعلقةّباستهالكّاألسرةّالمعيشيةّ.
 303-3وبمجردّتحديدّالشخصّالمرجعّ،فإنـهّمـنّ
الممكـ ـ ــنّتجميـ ـ ــعّاألسـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ــيةّفـ ـ ــيّ
قطاع ــاتّفرعي ــةّبن ــاءاّعل ــىّالخص ــائصّ
الخاص ــةّبالش ــخصّالمرج ــعّ،عل ــىّس ــبيلّ
المث ــالّ،يمك ــنّتحدي ــدّالقطاع ــاتّالفرعي ــةّ
وفقاّلماّيليّ-:
ّ
ّأّ .مهنةّالشخصّالمرجعّّ
ّب .الص ـ ـ ــناعةّالت ـ ـ ــيّيعم ـ ـ ــلّبه ـ ـ ــاّالش ـ ـ ــخصّ
المرجعّ،إنّوجدّ
ّج .المستوىّالتعليميّللشخصّالمرجعّ
ّد .الم ـ ــؤهالتّوالمه ـ ــاراتّالت ـ ــيّيتمت ـ ــعّبه ـ ــاّ
الشخصّالمرجعّّ
ّ
وّيتضــمنّكــلّمعيــارّمــنّالمعــاييرّالمبينــةّأعــالهّ
مخطط ــاّممكن ــاّخاص ــاّب ــهّللتقس ــيمّال ــىّقطاع ــاتّ
فرعيةّ،وبمقتضىّهذاّ،سـيكونّمـنّالممكـنّتجميـعّ
األســرّالمعيش ــيةّف ــيّقطاعــاتّفرعي ــةّوفق ــاّلل ــدخلّ
األساس ـ ــيّللش ـ ــخصّالمرج ـ ــعّّ،إذاّل ـ ــمّيك ـ ــنّم ـ ــنّ
الممك ــنّ،أليّس ــببّم ــنّاألس ــبابّ،تجم ــيعهمّف ــيّ
قطاع ــاتّفرعي ــةّبن ــاءاّعل ــىّال ــدخلّاألكب ــرّال ــذيّ
تحصـ ــلّعليـ ــهّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّ،ولهـ ــذاّالغـ ــرضّ،
يمكنّأنّتستخدمّنفسّفئـاتّالـدخلّمثـلّتلـكّالتـيّ
يوصىّبهاّلتصنيفّأكبرّدخلّتتلقاهّاألسرةّ.
ّ
التقسةةيم إلةةى قطاعةةات فرعيةةة وفقةةا لحجةةم
وموقع األسرة المعيشية
ّ
 308-3وأخيـراّ،يمكــنّتقسـيمّاألســرّالمعيشــيةّإلــىّ
قطاعـ ـ ـ ــاتّفرعيـ ـ ـ ــةّباسـ ـ ـ ــتخدامّالمع ـ ـ ـ ــاييرّ
المطبقةّعلىّاألسرّالمعيشيةّككـلّ،علـىّ
سـ ـ ـ ــبيلّالمثـ ـ ـ ــالّ،يمكـ ـ ـ ــنّتقسـ ـ ـ ــيمّاألسـ ـ ـ ــرّ
المعيشيةّعلىّاألساسّالتاليّ-:
ّ
ّأ .حجمّالدخلّاإلجماليّلألسرةّالمعيشيةّّ
ّب .حج ـ ـ ـ ــمّاألس ـ ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ـ ــيةّوفق ـ ـ ـ ــاّلع ـ ـ ـ ــددّ
األشخاصّالمكونةّلهاّّ
ّج .نـ ــوعّالمنطقـ ــةّالتـ ــيّيتواجـ ــدّفيهـ ــاّاألس ـ ـرةّ
المعيشيةّّ
ّ
ويمك ــنّالمعي ــارّاألخي ــرّم ــنّالتفري ــقّب ــينّاألسـ ــرّ
المعيشيةّالتيّتعيشّفـيّالريـفّأوّفـيّالحضـرّأوّ
فـ ــيّالعاصـ ــمةّأوّبالنسـ ــبةّلألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّالتـ ــيّ
تتواجدّفيّمناطقّجغرافيةّمختلفةّّ.
ّ
ّ

المؤسسةةات غيةةر الهادفةةة للةةرب
و.
التي تخدم األسر المعيشية

ّ
 300-3تصـ ــنفّالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـ ــةّلل ـ ـربحّ
وفق ــاّلم ــاّه ــوّمب ــينّف ــيّاألقس ــامّالس ــابقةّ
تحــتّقطاعــاتّالشــركاتّإذاّكانــتّتعمــلّ
ف ــيّاإلنت ــاجّالس ــوقيّبينم ــاّتص ــنفّعل ــىّ
أنهـ ــاّتابعـ ــةّللقطـ ــاعّالحكـ ــوميّإذاّكانـ ــتّ

تعملّلصالحّاإلنتاجّغيـرّالسـوقيّ ّولكنهـاّ
تخض ــعّلس ــيطرةّالحكوم ــةّ،وتس ــمىّب ــاقيّ
المؤسســاتّمؤسســاتّغي ـرّالهادفــةّلل ـربحّ
تخـ ــدمّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّحيـ ــثّتقـ ــدمّهـ ــذهّ
المؤسسـ ـ ــاتّالخـ ـ ــدماتّوالسـ ـ ــلعّبالمجـ ـ ــانّ
لقطــاعّاألســرّالمعيشــيةّأوّمقابــلّأســعارّ
ليستّمجديةّاقتصادياّّّ.

ّ
 307-3وتض ـ ــمّالمؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّالهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّ
المؤسس ـ ــاتّالت ـ ــيّت ـ ــمّتأسيس ـ ــهاّبموج ـ ــبّ
جمعيــاتّمــنّاألشــخاصّلتــوفيرّالســلعّأوّ
ع ــادةّبش ــكلّأكب ــرّالخـ ـدماتّالت ــيّتك ــونّ
نافعــةّلألعضــاءّأنفســهمّ،وغالبــاّمــاّتقــدمّ
الخــدماتّبالمجــانّحيــثّتمــولّالمؤسســةّ
غالب ـ ــاّم ـ ــنّقب ـ ــلّاش ـ ــتراكاتّالعض ـ ــويةّأوّ
المس ـ ـ ــتحقاتّ،وتض ـ ـ ــمّالمؤسس ـ ـ ــاتّغي ـ ـ ــرّ
الهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّالجمعيـ ـ ــاتّالمحترفـ ـ ــةّأوّ
التعليميــةّواألح ـزابّالسياســيةّواالتحــاداتّ
العمالي ــةّجمعيـ ــاتّالمس ــتهلكينّوالكنـــائسّ
أوّالجمعيــاتّالدينيــةّواألنديــةّاالجتماعيــةّ
والثقافيـ ـ ـ ــةّوالن ـ ـ ـ ـواديّالرياضـ ـ ـ ــيةّون ـ ـ ـ ـواديّ
االســتجمامّ.وهــيّالّتضــمّالكيانــاتّالتــيّ
تقـ ــدمّنفـ ــسّالمهـ ــامّوالتـ ــيّتسـ ــيطرّعليهـ ــاّ
الحكومةّ،وتعاملّالمؤسساتّالدينيةّعلـىّ
أنه ــاّمؤسس ــاتّغي ــرّهادف ــةّللـ ـربحّتخ ــدمّ
األسرّالمعيشيةّحتىّلوّتمّتمويلهاّبشـكلّ
أساســيّمــنّقبــلّالوحــداتّالحكوميــةّ.إذاّ
لــمّيــتمّاعتبــارّمعظــمّهــذهّالتمــويالتّهــيّ
لزيـ ـ ـ ــادةّسـ ـ ـ ــيطرةّالحكومـ ـ ـ ــةّعلـ ـ ـ ــىّهـ ـ ـ ــذهّ
المؤسســاتّكمــاّتــدخلّاألح ـزابّالسياســيةّ
الموجــودةّف ــيّالــبالدّالت ــيّيحكمهــاّحــزبّ
واحـ ـ ــدّوالت ـ ـ ــيّتسـ ـ ــيطرّعليه ـ ـ ــاّالوحـ ـ ــداتّ
الحكومةّضمنّالقطاعّالحكوميّالعامّّ.
ّ
 305-3وقـ ــدّالّيك ـ ــونّللمؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّالهادفـ ــةّ
لل ـربحّ،فــيّبعــضّالمجتمعــاتّ،أيّكيــانّ
قانونيّأوّالّيكونّلهـاّمـذكراتّتأسيسـيةّ،
وفــيّهــذهّالحالــةّيلــزمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّ
مؤسســاتّغيــرّهادفــةّلل ـربحّتخــدمّاألســرّ
المعيش ــيةّوه ــيّت ــؤديّنف ــسّالمه ــامّالت ــيّ
تؤديهـ ـ ــاّالجمعيـ ـ ــاتّواألح ـ ـ ـزابّالسياسـ ـ ــيةّ
واالتح ــاداتّالعمالي ــةّ،إل ــخّّ،...كم ــاّه ــوّ
مبــينّأعــالهّ،حتــىّإذاّلــمّيكــنّلهــمّكيــانّ
قــانونيّعلــىّأنهــمّمؤسســاتّغيــرّهادفــةّ
لل ـ ـربحّتخـ ــدمّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّ،حتـ ــىّإذاّ
تعاونتّمجموعةّمنّاألسـرّالمعيشـيةّمـعّ
بعض ــهاّالـ ــبعضّفـ ــيّمشـ ــروعاتّتشـــيديهّ
مش ـ ــتركةّ(مث ـ ــلّتش ـ ــييدّالمب ـ ــانيّوالط ـ ــرقّ
والجس ـ ــورّوالقنـ ـ ـواتّوالس ـ ــدودّوغيره ـ ــاّ)،،
وفــيّهــذهّالحالــةّيــتمّمعاملــةّهــذهّالش ـراكةّ
علــىّأنهــاّش ـراكةّغيــرّرســميةّتعمــلّفــيّ
مشــاريعّالتشــييدّلحســابهاّالخــاصّوالّيــتمّ
معاملتهاّعلىّمؤسساتّغيرّهادفةّللـربحّ
تخ ــدمّاألس ــرّالمعيش ــيةّ،ويل ــزمّأنّتـــؤديّ
المؤسسـاتّغيــرّالهادفـةّللـربحّالتـيّتخــدمّ
األسـرّالمعيشـيةّدوراّمسـتمراّوالّيجـبّأالّ
ـروعّفــرديّيكــونّلمــدةّ
تكــونّمؤسســةّلمشـ ّ
محدودةّّ.
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معينةّيمكنّأنّتكونّموجودةّمادياّداخلّ
الح ـ ــدودّالجغرافي ـ ــةّللدولـ ـ ـةّ،عل ـ ــىّس ـ ــبيلّ
المث ــالّ،الجي ــوبّاألجنبي ــةّمث ــلّالس ــفاراتّ
أوّالقنصـ ـ ـ ـ ــلياتّأوّالقواع ـ ـ ـ ـ ــدّالعسـ ـ ـ ـ ــكريةّ
وكذلكّالمنظماتّالدوليةّأيضاّّ.

 301-3والنوعّالثانيّمـنّالمؤسسـاتّغيـرّالهادفـةّ
لل ـربحّهــوّالــذيّيضــمّالجمعيــاتّالخيريــةّ
ووك ــاالتّاإلغاث ــةّوالمس ــاعدةّوالت ــيّك ــانّ
الغـ ـ ــرضّمـ ـ ــنّتأسيسـ ـ ــهاّهـ ـ ــوّمـ ـ ــنّأجـ ـ ــلّ
الجان ــبّاإلنس ــانيّول ــيسّلخدم ــةّأعض ــاءّ
الجمعيـ ــةّالتـ ــيّتسـ ــيطرّعليهـ ــاّالمؤسسـ ــةّ ّ
المنظمات الدولية
غيـ ــرّالهادفـ ــةّلل ـ ـربحّالتـ ــيّتخـ ــدمّاألسـ ــرّ .1
المعيشــيةّ،وتقــومّالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّ ّ 374-3تمتلـ ــكّمعظـ ــمّالمنظمـ ــاتّالدوليـ ــةّكافـ ــةّ
الخص ــائصّالمميـ ـزةّللوح ــداتّالمؤسس ــيةّ،
لل ـ ـربحّبتـ ــوفيرّالسـ ــلعّأوّالخـ ــدماتّعل ـ ــىّ
وتلخ ـ ـ ــصّالمميـ ـ ـ ـزاتّالت ـ ـ ــيّيتمت ـ ـ ــعّبه ـ ـ ــاّ
أسـ ـ ــاسّغيـ ـ ــرّسـ ـ ــوقيّلألسـ ـ ــرّالمعيشـ ـ ــيةّ
مص ــطلحّالمميـ ـزاتّالخاص ــةّ"للمنظمـــاتّ
المحتاجــةّ،بمــاّفــيّذلــكّاألســرّالمعيشــيةّ
الدولية"ّفيماّيليّ-:
التــيّتتــأثرّبــالكوارثّالطبيعيــةّوالحــروبّ.
ّأ .تعتب ــرّأعض ــاءّالمنظم ــاتّالدولي ــةّال ــدولّ
وتعتبـرّالمـواردّاألساسـيةّللمؤسســاتّغيــرّ
القوميـ ـ ــةّأوّالمنظمـ ـ ــاتّالدوليـ ـ ــةّاألخـ ـ ــرىّ
الهادفــةّللـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّالمعيشــيةّ
والت ــيّتمثـ ــلّأعض ــائهاّدولّقوميـــةّ،وهـــمّ
هيّالتبرعاتّالماليةّوالعينيـةّالتـيّيتلقاهـاّ
يشــتقواّســلطاتهمّبشــكلّمباشــرّمــنّالــدولّ
مـ ـ ـ ـ ــنّالجمه ـ ـ ـ ـ ــورّوالعامـ ـ ـ ـ ــةّ،والحكوم ـ ـ ـ ـ ــةّ
القوميةّالتيّيمثلونّأعضاءّلهاّأوّبشـكلّ
والشـ ـ ــركاتّ.وقـ ـ ــدّتتلقـ ـ ــىّتحـ ـ ــويالتّمـ ـ ــنّ
غيــرّمباشــرّمــنهمّمــنّخــاللّالمنظمــاتّ
المؤسسـاتّغيــرّالهادفـةّللـربحّالتـيّتخــدمّ
الدوليةّ.
األسـ ــرّالمعيشـ ــيةّالتـ ــيّتعمـ ــلّفـ ــيّنفـ ــسّ
ّب .أنهــاّكيانــاتّقانونيــةّتــمّتأسيســهاّبموجــبّ
المجالّوالمشابهةّلهاّوالتـيّتقـيمّفـيّبـالدّ
االتفاقي ــاتّالدولي ــةّالرس ــميةّب ــينّأعض ــاءّ
أخرىّّ.
المنظم ـ ـ ــةّالدولي ـ ـ ــةّ،والت ـ ـ ــيّتأخ ـ ـ ــذّطـ ـ ــابعّ
 376-3ويضــمّالنــوعّالثالــثّمــنّالمؤسســاتّغيــرّ
المعاه ـ ـ ـ ــداتّ الدولي ـ ـ ـ ــةّ،وتعت ـ ـ ـ ــرفّبه ـ ـ ـ ــذهّ
الهادفــةّللـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّالمعيشــيةّ
المنظماتّمـنّخـاللّالقـانونّالمطبـقّفـيّ
تلكّالمؤسساتّالتيّتقـدمّخـدماتّللجميـعّ
الدولّاألعضاء.
مثــلّالم اركــزّالبحثيــةّوالتــيّتنشــرّنتائجهــاّ
ّج .وحيـ ـ ــثّأنّهـ ـ ــذهّالمنظمـ ـ ــةّتـ ـ ــمّتأسيسـ ـ ــهاّ
بالمجـ ــانّوكـ ــذلكّمجموعـ ــاتّالبيئـ ــةّإلـ ــخّ،
بموجـ ـ ــبّاالتفاقيـ ـ ــاتّالدوليـ ـ ــةّ،فإنـ ـ ــهّيـ ـ ــتمّ
وه ـ ــذهّاألنـ ـ ـواعّأق ـ ــلّش ـ ــهرةّوانتش ـ ــارّع ـ ــنّ
منحهـ ـ ــاّالسـ ـ ــيادةّعلـ ـ ــىّأمرهـ ـ ــاّ،حيـ ـ ــثّالّ
النـ ــوعيينّاألولـ ــينّمـ ــنّالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّ
تخضـ ــعّالمنظمـ ــاتّالدوليـ ــةّإلـ ــىّالقـ ـوانينّ
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسـرّالمعيشـيةّ،
والتشـ ـريعاتّللبل ــدّأوّال ــبالدّالت ــيّتتواجـــدّ
والّيكونّلهاّممثلّبارزّعنهاّفيّالبالدّّ.
فيهــاّ،كمــاّأنهــاّالّيــتمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّ
ّ
وح ــداتّمؤسس ــيةّمقيم ــةّف ــيّال ــبالدّالت ــيّ
 373-3إذاّكانّعددّمـنّالمؤسسـاتّغيـرّالهادفـةّ
تتواجدّفيهاّ.
لل ـ ـربحّالتـ ــيّتخـ ــدمّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّيـ ــتمّ
ّد .المنظمـ ـ ــاتّالدوليـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّتـ ـ ــمّتأسيسـ ـ ــهاّ
تمويله ــاّم ــنّالخ ــارجّبش ــكلّأساس ــيّ،ل ــذاّ
ألغـ ـراضّمختلف ــةّبم ــاّف ــيّذل ــكّاألنش ــطةّ
سـ ــيكونّمـ ــنّالمفيـ ــدّأنّيـ ــتمّالتفريـ ــقّبـ ــينّ
التاليةّمعّالعلمّأنهاّالّتقتصرّعليهاّ.
المؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّالت ــيّي ــتمّ
 تق ـ ــديمّالخ ـ ــدماتّغي ـ ــرّالس ـ ــوقيةّ
تمويله ـ ــاّداخلي ـ ــاّوتل ـ ــكّالمؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّ
ذاتّالطبيعـ ـ ـ ــةّالجماعيـ ـ ـ ــةّوالتـ ـ ـ ــيّ
الهادفـ ـ ــةّلل ـ ـ ـربحّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّتمويلهـ ـ ــاّمـ ـ ــنّ
يسـ ــتفيدّمنهـ ــاّكافـ ــةّأعضـ ــاءّهـ ــذهّ
الخارجّّ.
المنظمةّالدولية.
ّ
 الوسـ ـ ــاطةّالماليـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّالمسـ ـ ــتوىّ
ي .بقية العالم
الـدوليّ،والتــيّتعبـرّبمثابــةّقنـواتّتمويليــةّ
ّ
بـ ــينّالمقرضـ ــينّوالمقترضـ ــينّفـ ــيّالـ ــدولّ
 378-3أل غ ـ ـ ـ ـراضّنظ ـ ـ ـ ــامّالحسـ ـ ـ ــاباتّالقومي ـ ـ ـ ــةّ،
المختلفة.
يتكةةةون قطةةةاع بقيةةةة العةةةالم مةةةن جميةةةع
الوحةةدات المؤسسةةية غيةةر المقيمةةة والتةةي  373-3تتمتـ ــعّاالتفاقيـ ــاتّالرسـ ــميةّالمبرمـ ــةّبـ ــينّ
الدولّاألعضاءّ،فيّبعضّاألحيانّ،بقـوةّ
تدخل في معامالت مع الوحةدات المقيمةة
القانونّالمطبقّفيّبلدّفيّهذهّالبالدّّ.
أو التي يكون لها عالقات اقتصةادية مةع
الوحةةدات المقيمةةةّ،وهــيّالّتعتبــرّقطاعــاّ ّ
يلـ ــزمّأنّيكـ ــونّلهـ ــاّمجموعـ ــةّكاملـ ــةّمـ ــنّ  378-3تمـ ــولّمعظ ـ ــمّالمنظم ـ ــاتّالدولي ـ ــةّبشـ ــكلّ
كامـ ــلّأوّجزئـ ــيّمـ ــنّقبـ ــلّالمسـ ــاهماتّ(ّ
الحس ـ ــاباتّ،وهن ـ ــاكّقناعـ ـ ــةّم ـ ــنّأنّيـ ـ ــتمّ
التح ــويالتّ)ّالت ــيّت ــدفعّم ــنّقب ــلّال ــدولّ
وص ـ ــفّبقيـ ـ ــةّالعـ ـ ــالمّعلـ ـ ــىّأنهـ ـ ــاّقطـ ـ ــاعّ
األعض ــاءّ،وق ــدّتجم ــعّبع ــضّالمنظم ــاتّ
مس ــتقلّ،وتقتص ــرّالحس ــاباتّأوّالج ــداولّ
بعـ ــضّالتمـ ــويالتّبأسـ ــاليبّأخـ ــرىّمثـ ــلّ
المتعلقةّببقيةّالعالمّعلـىّالقيـودّالتـيّتقيـدّ
االقت ـ ـراضّمـ ــنّاألس ـ ـواقّالماليـ ــةّأوّمـ ــنّ
المعــامالتّالجاريــةّبــينّالوحــداتّالمقيمــةّ
خاللّالمساهماتّفيّمخـزونّرأسّالمـالّ
والوح ـ ـ ــداتّغي ـ ـ ــرّالمقيم ـ ـ ــةّأوّالعالق ـ ـ ــاتّ
للمنظمـ ـ ـ ــاتّالدوليـ ـ ـ ــةّواالق ـ ـ ـ ـراضّللـ ـ ـ ــدولّ
االقتصاديةّاألخرىّكاستحقاقاتّالوحـداتّ
األعض ـ ــاءّ،وألغـ ـ ـراضّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
المقيمـ ــةّعلـ ــىّغيـ ــرّالمقيمـ ــةّأوّالعكـ ــسّ،
القوميـ ــةّ،يـ ــتمّمعاملـ ــةّالمنظمـ ــاتّالدوليـ ــةّ
كم ــاّيض ــمّبقي ــةّالع ــالمّوح ــداتّمؤسس ــيةّ
171
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علـ ــىّأنهـ ــاّوح ـ ـداتّتقـ ــيمّفـ ــيّكافـ ــةّدولّ
العالمّّ.

ّ
.2
ّ
 370-3تعامـ ـ ـ ـ ــلّالبنـ ـ ـ ـ ــوكّالمركزيـ ـ ـ ـ ــةّالتحـ ـ ـ ـ ــاداتّ
العم ـ ــالتّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّنوع ـ ــاّخ ـ ــاصّم ـ ــنّ
المنظم ــاتّالدولي ــةّ،تعتب ــرّاألعض ــاءّف ــيّ
المنظم ـ ــاتّالدولي ـ ــةّوالتـ ـ ــيّيك ـ ــونّالبنـ ـ ــكّ
المركـ ـ ــزيّفيهـ ـ ــاّجـ ـ ــزءاّمـ ـ ــنّالحكومـ ـ ــةّأوّ
البنــوكّالمركزيــةّالقوميــةّللــبالدّفــيّاتحــادّ
العمــالتّ.وتعامــلّالبنــوكّالمركزيــةّعلــىّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البنوك المركزية التحادات العمالت

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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أنهــاّوحــداتّغيــرّمقيمـةّفــيّأيّمــنّدولّ
الــدولّاألعضــاءّولكنهــاّتعتبــرّمقيمــةّفــيّ
منطق ـ ـ ـ ــةّالعمل ـ ـ ـ ــةّكك ـ ـ ـ ــلّ،ولمزي ـ ـ ـ ــدّم ـ ـ ـ ــنّ
المعلومـ ـ ـ ــاتّحـ ـ ـ ــولّمعاملـ ـ ـ ــةّاالتحـ ـ ـ ــاداتّ
االقتصــاديةّواتحــاداتّالعملــةّفــيّالملحــقّ
ّ4م ــنّدلي ــلّميـ ـزانّالم ــدفوعاتّاإلص ــدارّ
السادسّ.
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الفصل الخامس :المشروعات والمؤسسات والصناعات
العملي ـ ــةّاإلنتاجي ـ ــةّوك ـ ــذلكّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّ
الت ــيّي ــتمّإنتاجه ــاّ،وف ــيّح ــالّتحلي ــلّالعملي ــةّ
اإلنتاجي ــةّفم ــنّالمؤك ــدّأنّتكنولوجي ــاّاإلنت ــاجّ
سـ ــتلعبّدوراّهامـ ــاّ،ومـ ــنّالضـ ــروريّأنّيـ ــتمّ
العملّمعّمجموعاتّالمنتجينّالذينّيشـتغلونّ
ّ
جوهري ــاّف ــيّنف ــسّن ــوعّاإلنت ــاجّ.ويعن ــيّه ــذاّ
المتطلــبّأنــهّيلــزمّتقســيمّالوحــداتّالمؤسســيةّ
إلـ ــىّوحـ ــداتّأصـ ــغرّوأكثـ ــرّتجانسـ ــاّّ.والتـ ــيّ
تطلـ ــقّعليهـ ــاّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّاسـ ــمّ
المنشــآتّ،وتعةةرف المنشةةأة بأنهةةا مشةةروع مةةا
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لقــدّســبقّتعريــفّالوحــداتّالمؤسســيةّفــيّالفصــلّ
رقـ ــمّّ،4ويهـ ــتمّهـ ــذاّالفصـ ــلّباألنشـ ــطةّاإلنتاجيـ ــةّ
والوحــداتّالتــيّتقــومّبتنفيــذّهــذهّاألنشــطةّ،بحيــثّ
تب ــدأّم ــنّالوح ــداتّالمؤسس ــيةّث ــمّتأخ ــذّبع ــدّذل ــكّ
أجـ ـ ـ ـزاءّالوح ـ ـ ــداتّالمؤسس ـ ـ ــيةّ.وتةةةةةةةرى الوحةةةةةةةدة

المؤسسةةةية المشةةةروع علةةةى أنةةةه المنةةةتج للسةةةلع

والخدماتّ.وقدّيقصدّبمصطلحّ"ّمشروعّ"ّشـركةّ
أوّأشــباهّشــركةّأوّمؤسســةّغيــرّهادفــةّلل ـربحّأوّ
مشروعّّغيرّذيّشخصـيةّاعتباريـةّ،حيـثّيعتبـرّ
الغـ ـ ـ ـ ـ ــرضّالرئيسـ ـ ـ ـ ـ ــيّوراءّتأسـ ـ ـ ـ ـ ــيسّالشـ ـ ـ ـ ـ ــركاتّ
والمؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّع ــداّالمؤسس ــاتّ
غيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشـيةّهـوّ
االش ـ ــتراكّف ـ ــيّالعملي ـ ــةّاإلنتاجي ـ ــةّوتـ ـ ـرتبطّكاف ـ ــةّ
المعلومــاتّالمتعلقــةّبحســاباتهمّباإلنتــاجّواألنشــطةّ
المصــاحبةّ،وتضــطلعّالحكومــةّواألســرّالمعيشــيةّ
والمؤسسـاتّغيــرّالهادفــةّللـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّ
المعيشـيةّباالســتهالكّوقـدّتضــطلعّأيضـاّبالعمليــةّ
اإلنتاجي ـ ـ ــةّأيض ـ ـ ــا ّ.وف ـ ـ ــيّالحقيق ـ ـ ــةّأنّالحكوم ـ ـ ــةّ
والمؤسسـاتّغيــرّالهادفــةّللـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّ
المعيشـ ــيةّتضـ ــطلعّباإلنتـ ــاجّوكـ ــذلكّالعديـ ــدّمـ ــنّ
األسرّالمعيشيةّ،ولكنّليسّكلهاّ.وكمـاّهـوّمبـينّ
ف ـ ــيّالفص ـ ــلّّ،4فإن ـ ــهّمت ـ ــىّت ـ ــوفرتّالمعلوم ـ ــاتّ
الحســابيةّالضــروريةّفــإنّاألنشــطةّاإلنتاجيــةّلهــذهّ
الوح ــداتّتعتب ــرّمفص ــولةّع ــنّأنش ــطتهمّاألخ ــرىّ
فــيّأشــباهّالشــركاتّ.واذاّلــمّيكــنّعمليــةّالفصــلّ
هذهّممكنةّ،فإنّهذاّالمشروعّغيرّذيّالشخصيةّ
االعتباريــةّيعتبــرّمتواجــدّداخــلّالوحــدةّالحكوميــةّ
أوّاألسـ ـ ـرةّالمعيش ـ ــيةّأوّالمؤسس ـ ــةّغي ـ ــرّالهادف ـ ــةّ
للـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّالمعيشــية ،ومةةن ثةةم فإنةةه
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يمكننةةةةا تعريةةةةف المشةةةةروع غيةةةةر ذي الشخصةةةةية
االعتباريةةةة علةةةى أنةةةه النشةةةاط اإلنتةةةاجي للوحةةةدة
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.

وتعمـ ـ ـ ــلّالغالبيـ ـ ـ ــةّالعظمـ ـ ـ ــيّمـ ـ ـ ــنّأعـ ـ ـ ــدادّهـ ـ ـ ــذهّ
المشــروعاتّفــيّنــوعّواحــدّمــنّاإلنتــاجّ،حتــىّإذاّ
ك ــانّي ــتمّه ــذاّاإلنت ــاجّم ــنّقب ــلّع ــددّص ــغيرّم ــنّ
ش ــركاتّكبيـ ـرةّ،تل ــكّالش ــركاتّتن ــتجّأنـ ـواعّعدي ــدةّ
ومتنوع ــةّم ــنّحي ــثّالن ــوعّف ــيّالنش ــاطّاإلنت ــاجيّ
الخـ ــاصّبهـ ــاّ،حيـ ــثّالّيوجـ ــدّمـ ــنّوجهـ ــةّالنظـ ــرّ
االفت ارضــيةّحــدّعــاليّلحجــمّالتنــوعّاإلنتــاجيّفــيّ
الشــركاتّالكبي ـرةّ.وفــيّحالــةّتجميــعّالمشــروعاتّ
ف ـ ــيّمجموعـ ـ ــاتّبنـ ـ ــاءاّعلـ ـ ــىّالنشـ ـ ــاطّاإلنتـ ـ ــاجيّ
األساسـ ــيّلهـ ــاّ،وّعلـ ــىّاألقـ ــلّسـ ــينتجّعـ ــنّهـ ــذاّ
التوحيـ ــدّاختالفـ ــاّكبي ـ ـراّفيمـ ــاّيتعلـ ــقّبكيفيـ ــةّتنفيـ ــذّ
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أو جةةةزء مةةةن مشةةةروع قةةةائم فةةةي مكةةةان واحةةةد
ويقةةةوم بنشةةةاط إنتةةةاجي واحةةةد أو أن النشةةةاط
اإلنتةةةاجي األساسةةةي لهةةةا يشةةةكلمعظم القيمةةةة
المضةةةةةافة ،عـ ــالوةّعلـ ــىّهـ ــذاّ،يعـ ــرفّنظـ ــامّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّالص ــناعاتّوفقــاّللمنش ــآتّ
علىّأنّّ:الصناعة تتكون من مجموعةة مةن

المنشآت التي تعمةل فةي نفةس أنةواع النشةاط

ّ
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ّ
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أو مشابه لهاّ.وفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ،
يلـزمّأنّتتوافــقّالحســاباتّاإلنتاجيــةّوحســاباتّ
توليــدّالــدخلّفــيّالصــناعاتّمثــلّالحــالّفــيّ
القطاعات.
نـ ــاقشّهـ ــذاّالفصـ ــلّبدايـ ــةّالنشـ ــاطّاإلنتـ ــاجيّ
وتصـ ــنيفاتهّمـ ــنّأجـ ــلّوضـ ــعّأســـاسّلتعريـــفّ
المنشــآتّومــنّثــمّالصــناعاتّ.ومــنّالطبيعــيّ
أنّتحتـ ـ ــاجّكافـ ـ ــةّالمشـ ـ ــروعاتّإلـ ـ ــىّبعـ ـ ــضّ
الخــدماتّاإلنتاجيــةّاألساســيةّوالروتينيــةّ،وفــيّ
حالــةّتــوفيرّمثــلّهــذهّاالحتياجــاتّمــنّداخــلّ
الش ــركةّفإنه ــاّتس ــمىّأنش ــطةّمس ــاعدةّ،وتتب ــعّ
عمليــاتّتســجيلّاألنشــطةّالمســاعدةّعــددّمــنّ
األع ـرافّاعتمــاداّعلــىّالشــكلّالــذيّيــتمّفيــهّ
تق ــديمّالخدم ــةّبالض ــبطّ،وهن ــاكّشــرحّمفص ــلّ
عنّاألنشطةّالمساعدةّفيّالقسمّ"د".

وتتف ـ ـ ــقّتعريف ـ ـ ــاتّعملي ـ ـ ــاتّال ـ ـ ــدمجّوك ـ ـ ــذلكّ
التعريفاتّاألساسيةّألنواعّاألنشطةّوالوحـداتّ
اإلحصـ ــائيةّوكـ ــذلكّالمنشـ ــآتّمـ ــعّالتعريفـ ــاتّ
الواردةّفيّالتصنيفّالصـناعيّالموحـدّلجميـعّ
األنشــطةّاالقتصــاديةّاإلصــدارّال اربــعّ،وقــمّتــمّ
توضـ ــيحّاالختالفـ ــاتّالبسـ ــيطةّفـ ــيّاسـ ــتخدامّ
بع ـ ــضّالكلم ـ ــاتّف ـ ــيّه ـ ــذاّالفص ـ ــلّومقدم ـ ــةّ
التصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّاألنشــطةّ
االقتصــاديةّ(ّ،)ISICويوجــدّفــيّهــذاّالفصــلّ
وف ـ ــيّفص ـ ــولّأخ ـ ــرىّإش ـ ــارةّإل ـ ــىّالتص ـ ــنيفّ
المركــزيّللمنتجــاتّاإلصــدارّالثــانيّ(ّ)CPC
والت ــيّتعتب ــرّالتص ــنيفّالمس ــتخدمّف ــيّنظ ــامّ
الحساباتّالقوميةّللمنتجات.

ب .األنشطة اإلنتاجية
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يض ـ ــمّاإلنت ـ ــاجّ،كم ـ ــاّس ـ ــيتمّتناول ـ ــهّف ـ ــيّالفص ـ ــلّ
الس ــادسّبالتفص ــيلّ،العملي ــاتّأوّاألنش ــطةّالت ــيّ
ي ـ ــتمّتنفي ـ ــذهاّتح ـ ــتّس ـ ــيطرةّومس ـ ــئوليةّالوح ـ ــداتّ
المؤسسـ ــيةّالتـ ــيّتسـ ــتخدمّمـ ــدخالتّاليـ ــدّالعاملـ ــةّ
ورأسّالمـ ــالّوالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّمـ ــنّأجـ ــلّانتـ ــاجّ
مخرجــاتّمــنّالســلعّأوّالخــدماتّ,ويمكــنّوصــفّ
أيّمـ ــنّهـ ــذهّاألنشـ ــطةّوتصـ ــنيفهاّبـ ــالرجوعّإلـ ــىّ
الخص ـ ــائصّالمتنوع ـ ــةّوالت ـ ــيّمنه ـ ــاّعل ـ ــىّس ـ ــبيلّ
المثالّّ،

ّأ.
ّب.
ّج .
ّد.
ّ
وقــدّتنــتجّنفــسّهــذهّالســلعّوّالخــدماتّبطــرقّإنتاجيــةّ
مختلفــةّ،وقــدّيــتمّإنتــاجّبعــضّأن ـواعّالســلعّباســتخدامّ
أســلوبّمــدخالتّمختلــفّ،علــىّســبيلّالمثــالّ،يمكــنّ
إنتاجّالسكرّمنّقصبّالسكرّأوّمـنّبنجـرّالسـكرّأوّ
إنتاجّالكهرباءّمنّالفحمّأوّالنفطّأوّالمحطاتّالطاقـةّ
النوويـ ـ ــةّأوّمـ ـ ــنّمحطـ ـ ــاتّتوليـ ـ ــدّالطاقـ ـ ــةّالكهربائيـ ـ ــةّ
باسـتخدامّالمــاءّ،وهنــاكّالعديـدّمــنّالعمليـاتّاإلنتاجيــةّ
تنتجّمنتجاتّمشتركةّمثـلّاللحـمّوالجلـدّوكالهمـاّلهمـاّ
استخدامينّمختلفينّتماما.
ّ
ّ

األساسـ ـ ــيةّوالثانويـ ـ ــةّمـ ـ ــنّجانـ ـ ــبّواألنشـ ـ ــطةّ
المساعدةّمنّجانبّأخرّ.

ّ

 .8األنشطة الرئيسية والثانوية
األنشطة الرئيسية
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نوعّالسلعّوالخدماتّالمنتجةّكمخرجاتّّ
نوعّالمدخالتّالمستخدمةّأوّالمستهلكةّ
تقنيةّاإلنتاجّالمستخدمة
الطرقّالتيّتستخدمّفيهاّالمخرجاتّّ

 .1تصةةةةةنيف األنشةةةةةطة فةةةةةي نظةةةةةام الحسةةةةةابات
القومية

ّ
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إنّتص ـ ــنيفّاألنش ـ ــطةّاالنتاجي ـ ــةّالمس ـ ــتخدمّف ـ ــيّ
نظــامّالحســاباتّالقوميــةّهــوّالتصــنيفّالصــناعيّ
ال ـ ـ ــدوليّالموح ـ ـ ــدّلجمي ـ ـ ــعّاألنش ـ ـ ــطةّاالقتص ـ ـ ــاديةّ
( ّ،)ISICوالمعيـ ـ ـ ــارّالمسـ ـ ـ ــتخدمّفـ ـ ـ ــيّالتصـ ـ ـ ــنيفّ
الصـ ــناعيّالموحـ ــدّلجميـ ــعّاألنشـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّ
(ّ)ISICلتعي ــينّح ــدودّك ــلّواح ــدّم ــنّالمس ــتوياتّ
األربع ــةّالمس ــتخدمةّف ــيّالتص ــنيفّمعق ــدّللغاي ــةّ،
حيـ ـ ــثّيضـ ـ ــمّالتصـ ـ ــنيفّّ21قسـ ـ ــمّوّّ88شـ ـ ــعبةّ
وّ238مجموع ـ ـ ــةّوّ419فئ ـ ـ ــةّ.وعل ـ ـ ــىّمس ـ ـ ــتوىّ
الشـ ــعبّوالمجموعـ ــاتّ،تـ ــمّالتركيـ ــزّبشـ ــكلّكبيـ ــرّ
علــىّطبيعــةّالســلعةّأوّالخدمــةّالمنتجــةّباعتبارهــاّ
المن ــتجّاألساس ــيّف ــيّالنش ــاطّمح ــلّالد ارس ــةّم ــنّ
خـ ـ ــاللّالرجـ ـ ــوعّإلـ ـ ــىّالمكونـ ـ ــاتّالفعليـ ـ ــةّللمنـ ـ ــتجّ
ومراحلّتصنيعّالمنتجّواالحتياجـاتّالتـيّيسـتخدمّ
فيه ــاّه ــذاّالمن ــتجّ،وه ــذاّالمعي ــارّيض ــعّاألس ــاسّ
لتجميــعّالوحــداتّالمنتجــةّوفقــاّلتشــابههاّوالــروابطّ
بينهـ ـ ــاّوالم ـ ـ ـوادّالخـ ـ ــامّالمسـ ـ ــتخدمةّفـ ـ ــيّاإلنتـ ـ ــاجّ
ومصـ ــدرّالطلـ ــبّعلـ ــىّهـ ــذهّالمنتجـ ــاتّ،وكـ ــذلكّ
هناكّمعيارانّمهمينّيؤخذانّبعينّاالعتبارّعلـىّ
هــذهّالمســتوياتّ،وهمــاّفــيّاألوجــهّالتــيّتســتخدمّ
فيهاّالسـلعّوالخـدماتّوكـذلكّشـكلّعمليـةّاإلنتـاجّ
ومدخالتّاالنتاجّوالتكنولوجياّالمستخدمةّفيهّّ.
ومــعّالعلــمّأنــهّلــيسّهنــاكّحاجــةّفــيّهــذاّالفصــلّ
إلــىّشــرحّمفهــومّنشــاطّمــاّبالتفصــيلّ،إالّأنــهّمــنّ
المه ــمّتوضـ ــيحّالفـ ــروقّالرئيسـ ــيةّبـ ــينّالنشـ ــاطاتّ
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إن النشاط األساسي في الوحدة المنتجةة هةو
النشاط الذي يزيةد القيمةة المضةافة إليةه عةن
أي نشةةةةاط أخةةةةر يةةةةتم إنتاجةةةةه داخةةةةل نفةةةةس
الوحةةةةدة( ،ويمكـ ــنّأنّتكـ ــونّالوحـ ــدةّالمنتجـ ــةّ
مشــروعاّأوّمنشــأةّكمــاّهــوّمبــينّفيمــاّيلــي)ّ.
ويحــددّتصــنيفّالنشــاطّاألساســيّمــنّخــاللّ
الرجـ ـ ــوعّإلـ ـ ــىّالتصـ ـ ــنيفّالصـ ـ ــناعيّالموحـ ـ ــدّ
لجميــعّاألنشــطةّاالقتص ـاديةّ(ّ)ISICأوالّمــنّ
أعل ـ ــىّمسـ ـ ــتوياتّالتصـ ـ ــنيفّومــ ــنّثــ ــمّعنــ ــدّ
المسـ ــتوياتّاألكثـ ــرّتفصـ ــيالّ.ويضـ ــمّالنشـ ــاطّ
األساسـ ـ ـ ـ ـ ــيّللمشـ ـ ـ ـ ـ ــروعّالمنـ ـ ـ ـ ـ ــتجّاألساسـ ـ ـ ـ ـ ــيّ
والمنتجـ ـ ـ ــاتّالثانويـ ـ ـ ــةّ،ويقصـ ـ ـ ــدّبالمنتجـ ـ ـ ــاتّ
الثانويــةّأنهــاّالمنتجــاتّالتــيّيلــزمّإنتاجهــاّمــعّ
المنتج ــاتّاألساس ــيةّ،ويل ــزمّأنّيض ــمّالنش ــاطّ
األساسيّالسلعّوالخـدماتّالتـيّيلـزمّأنّتكـونّ
لهاّالقـدرةّعلـىّتوصـيلهاّلوحـداتّأخـرىّسـواءّ
كان ــتّتل ــكّالوح ــداتّلالس ــتهالكّالخ ــاصّأوّ
تكوينّرأسّالمال.

ّ
األنشطة الثانوية
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ّ

إن النشةةةةاط الثةةةةانوي هةةةةو نشةةةةاط الةةةةذي يةةةةتم
إنتاجةه داخةل وحةدة إنتاجيةة واحةدة باإلضةةافة
إلةةةةى النشةةةةاط الرئيسةةةةي ويةةةةتم تسةةةةليم إنتةةةةاج
النشاط الثانوي ،مثل النشاط الرئيسيّ،بشـكلّ
مناسـ ــبّإلـ ــىّوحـ ــدةّإنتاجيـ ــةّأخـ ــرىّخارجيـ ــةّ.
ويلـ ـ ــزمّأنّتكـ ـ ــونّالقيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّّللنشـ ـ ــاطّ
الثــانويّأقــلّمــنّتلــكّالقيمــةّالمضــافةّللنشــاطّ
الرئيسـ ـ ــيّ،وبتعريـ ـ ــفّاألخيـ ـ ــرّ،يعتبــ ــرّإنتـ ـ ــاجّ
النشاطّالثانويّإنتـاجّثـانويّ،ومعظـمّالوحـداتّ
اإلنتاجيةّتنتجّمجموعةّمنّالمنتجـاتّالثانويـةّ
علىّاألقلّّ.

 .3األنشطة المساعدة

ّ
 11-5متــىّوردّهــذاّاللفــظّ،فإنــهّيفهــمّمــنّاالســمّأنّ
النش ـ ــاطّالمس ـ ــاعدّه ـ ــوّنش ـ ــاطّداع ـ ــمّللنش ـ ــاطّ
الرئيس ـ ـ ــيّللمش ـ ـ ــروعّ،بحي ـ ـ ــثّتس ـ ـ ــاعدّعل ـ ـ ــىّ
التشـغيلّالفعـالّللمشـروعّولكنهـاّالّتسـببّفــيّ
إنتاجّالسلعّأوّالخـدماتّالتـيّيمكـنّتسـويقهاّ،
وفيماّيتعلقّبالمشـروعاتّالتـيّتعتبـرّإلـىّحـدّ
ماّصغيرةّويكونّلهاّموقعّواحدّفقطّ،فإنـهّالّ
يمك ـ ـ ــنّتحدي ـ ـ ــدّاألنش ـ ـ ــطةّالمس ـ ـ ــاعدةّبش ـ ـ ــكلّ
منفصــلّ،ولكــنّفــيّالمشــاريعّالكبيـرةّالتــيّلهــاّ
عدةّمواقعّّ،فإنهّمـنّاألفضـلّأنّيـتمّمعاملـةّ
األنشـ ـ ــطةّالمسـ ـ ــاعدةّبـ ـ ــنفسّاألسـ ـ ــلوبّالتـ ـ ــيّ
تعاملّبهاّاألنشـطةّالثانويـةّأوّحتـىّاألنشـطةّ
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ّ

الرئيس ــيةّ.وهن ــاكّمناقشـ ــةّتفص ــيليةّح ــولّعمليـ ــةّ
تسـ ــجيلّاألنشـ ــطةّالمسـ ــاعدةّفـ ــيّالقسـ ــمّ"د"ّبعـ ــدّ
االنته ـ ــاءّمـ ـ ــنّتنـ ـ ــاولّعمليـ ـ ــاتّتسـ ـ ــجيلّاإلنتـ ـ ــاجّ
األساسيّوالثانوي.
ّّ

ج .تقسيم المشروعات إلى وحدات أكثر تنوعا

 11-5إضـ ـ ـ ـ ــافةّإلـ ـ ـ ـ ــىّأنّهنـ ـ ـ ـ ــاكّإمكانيـ ـ ـ ـ ــةّلتصـ ـ ـ ـ ــنيفّ
المشـ ــروعاتّوفقـ ــاّلنشـ ــاطهاّاألساسـ ــيّباسـ ــتخدامّ
التص ـ ــنيفّالصـ ـ ــناعيّالموحـ ـ ــدّلجميـ ـ ــعّاألنشـ ـ ــطةّ
االقتصـ ــاديةّ(ّ)ISICوتجمـ ــيعهمّفـ ــيّ"صـ ــناعات"ّ
ومنّثمّستتسببّهذهّالعمليةّفيّوجودّتنـوعّكبيـرّ
للغايـةّحيــثّأنّهنــاكّالعديـدّمــنّالمشــروعاتّلهــاّ
أنشــطةّثانويــةّكبيـرةّجــداّوالتــيّتعتبــرّمختلفــةّإلــىّ
حـ ــدّمـ ــاّعـ ــنّالنشـ ــاطّاألساسـ ــيّلهـ ــاّ،ومـ ــنّأجـ ــلّ
الحص ــولّعل ــىّمجموعـ ــاتّم ــنّالمنتج ــينّيكـ ــونّ
نش ـ ـ ـ ــاطهمّأكث ـ ـ ـ ــرّتجانس ـ ـ ـ ــاّ،فإن ـ ـ ـ ــهّيل ـ ـ ـ ــزمّتقس ـ ـ ـ ــيمّ
المشروعاتّإلىّمجموعاتّأصـغرّووحـداتّأكثـرّ
تجانساّوتشابهاّّّ.
ّ

.1

أنواع وحدات اإلنتاج

وحدات بحسب نوع النشاط
 12-5يعتبرّأحدّأساليبّتقسيمّالمشروعاتّهـوّبـالرجوعّ
إلىّنشاطاتهاّ،وتسمىّالوحدةّالتـيّتـأتيّعـنّهـذاّ
التقس ـ ــيمّبوح ـ ــدةّ"حس ـ ــبّن ـ ــوعّالنش ـ ــاط"ّ،وتعةةةةةرف

الوحدة حسب نوع النشةاط بأنهةا مشةروع أو جةزء
مةةةةن مشةةةةروع يشةةةةتغل بنةةةةوع واحةةةةد مةةةةن النشةةةةاط
اإلنتاجي أو يعود فيه النشةاط اإلنتةاجي الرئيسةي
بمعظةةم القيمةةة المضةةافةّ،وكــلّمشــروعّيتكــونّّ-

ّ

بالتعريفّّ-منّوحدةّأوّأكثرّمصنفةّحسـبّنـوعّ
النش ــاطّاالقتص ــاديّ،وه ــيّوح ــداتّأكث ــرّتجانس ــاّ
مــنّحيــثّالمخرجــاتّوهيكــلّالتكــاليفّوتكنولوجيــاّ
اإلنتاجّعنّالمشروعّككلّّ.
الوحدات المحلية

 13-5تشــتغلّالعديــدّمــنّالمشــروعاتّفــيّنشــاطّإنتــاجيّ
مـ ــاّفـ ــيّأكثـ ــرّمـ ــنّموقـ ــعّ،وسـ ــيكونّمـ ــنّالمفيـ ــدّ،
لــبعضّاألســبابّ،أنّيــتمّتقســيمّهــذهّالمشــروعاتّ
بن ــاءّعل ــىّذل ــكّ،وم ــنّث ــمّتع ــدّالوحةةةدة المحليةةةة
مشروعا أو جةزءا مةن مشةروع يشةتغل فةي نشةاط
إنتاجي من أو في موقةع واحةدّ،وهـذاّالتعريـفّلـهّ
بعدّواحدّفقطّفهوّالّيشيرّإلـىّنـوعّالنشـاطّالـذيّ
ينتجـ ـ ــهّالمشـ ـ ــروعّ،ويمكـ ـ ــنّتفسـ ـ ــيرّالموقـ ـ ــعّوفقـ ـ ــاّ
للغ ــرضّ،بمعن ــىّض ــيقّ،مث ــلّعنـ ـوانّمح ــددّ،أوّ
بمعنىّأوسعّ،مكانّتواجـدهّفـيّمقاطعـةّمعينـةّأوّ
واليةّأوّبلدّ،إلخّ.
ّ
المنشآت
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 14-5تش ــملّالمنش ــئاتّكـ ــالّم ــنّبعـ ــدّن ــوعّالنشـــاطّ
وبع ــدّالموق ــعّ،وتع ــرفّالمنشةةةآت علةةةى أنهةةةا

مشروع أو جزء مةن مشةروع يوجةد فةي موقةع
واحةةد وينشةةغل فةةي منةةتج واحةةد فقةةط أو يعةةود
فيةةةه النشةةةاط االنتةةةاجي الرئيسةةةي لةةةه بمعظةةةم
القيمةةة المضةةافةّ،ويشــارّفــيّبعــضّاألوقــاتّ

إلـ ـ ــىّوحـ ـ ــداتّاإلنتـ ـ ــاجّحسـ ـ ــبّنـ ـ ــوعّالنشـ ـ ــاطّ
المحلـ ــيّ(بالوحـ ــداتّالمحليـ ــةّوحيـ ــدةّالنشـ ــاط)ّ
(ّ.)KAUs
 15-5مـ ــعّالعلـ ــمّأنّتعريـ ــفّالمنشـ ــآتّيسـ ــمحّبـ ــأنّ
يكــونّمــنّالممكــنّأنّيكــونّلهــاّنشــاطّثــانويّ
واح ــدّأوّأكث ــرّّ،ويل ــزمّأنّيك ــونّهــذاّالنشــاطّ
الث ــانويّص ــغيرّالحج ــمّبالمقارن ــةّم ــعّالنش ــاطّ
الرئيسيّّ،واذاّكانّالنشـاطّالثـانويّالمضـطلعّ
ب ــهّداخ ــلّمش ــروعّم ــاّمع ــادالّأوّيك ــادّيك ــونّ
مع ــادالّف ــيّأهميت ــهّللنش ــاطّالرئيس ــيّفينبغ ــيّ
حينئذّمعاملةّالنشاطّالثانويّعلىّأنـهّيـتمّفـيّ
منشأةّمستقلةّعنّالمنشأةّالتيّيتمّفيهـاّإنتـاجّ
النشاطّالرئيسي.
 16-5ومـ ــنّثـ ــمّفإنـ ــهّتـ ــمّتصـ ــنيفّالمنشـ ــآتّلتكـ ــونّ
بمثابـ ــةّوحـ ــداتّت ـ ــوفرّبيانـ ــاتّأكثـ ــرّمناسـ ــبةّ
ألغـ ـ ـراضّتحلي ـ ــلّالعملي ـ ــاتّاإلنتاجي ـ ــةّالت ـ ــيّ
تلع ـ ـ ــبّالتكنولوجي ـ ـ ــاّدوراّمه ـ ـ ــامّف ـ ـ ــيّعملي ـ ـ ــةّ
إنتاجهـ ــاّ،وعليـ ــهّ،سـ ــيكونّمـ ــنّالمهـ ــمّتحويـ ــلّ
البيانـ ــاتّالناتجـ ــةّفيمـ ــاّبعـ ــدّألغ ـ ـراضّتحليـ ــلّ
المـ ـ ــدخالتّوالمخرجـ ـ ــاتّّ،كم ـ ـ ــاّهـ ـ ــوّمبـ ـ ــينّ
بإيج ـ ــازّف ـ ــيّوص ـ ــفّالوح ـ ــداتّذاتّاإلنت ـ ــاجّ
المتج ــانسّّومب ــينّبش ــكلّأكث ــرّتفص ــيالّف ــيّ
الفصلّرقمّّ.28
 17-5وبش ــكلّعمل ــيّ،يمك ــنّع ــادةّتحدي ــدّالمنش ــآتّ
بمكـ ــانّالعمـ ــلّالواحـ ــدّوالـ ــذيّيـ ــتمّفيـ ــهّنشـ ــاطّ
إنتــاجيّمــنّنــوعّخــاصّمثــلّالمـزارعّوالمنــاجمّ
والمح ـ ـ ــاجرّوالمص ـ ـ ــانعّوالمعام ـ ـ ــلّوالمت ـ ـ ــاجرّ
والمخ ـ ــازنّوموق ـ ــعّالتش ـ ــييدّومحط ـ ــاتّالنق ـ ــلّ
والمط ــارّوالم ـ ـرآبّ،والبنـ ــكّوالمكتـ ــبّوالعيـــادةّ
إلخ..
ّ
 .8بيانات وحسابات المنشآت
 18-5تعدّالبياناتّالوحيـدةّذاتّاألهميـةّالتـيّيمكـنّ
تجميعهاّللمنشأةّهيّتلكّالبياناتّالتـيّتتعلـقّ
باألنشطةّاإلنتاجيةّوهيّتتضمنّماّيليّ-:
ّ
ّأ .البنـ ـ ــودّالمضـ ـ ــمنةّفـ ـ ــيّحسـ ـ ــابّاإلنتـ ـ ــاجّ
وحسابّتوليدّالدخلّ.
ّب .إحص ـ ــائياتّأع ـ ــدادّالم ـ ــوظفينّوأنـ ـ ـواعهمّ
وساعاتّالعملّ
ّج .تقـ ـ ــديراتّالمسـ ـ ــتخدمّمـ ـ ــنّمخـ ـ ــزونّرأسّ
المالّغيرّالماليّوالمواردّالطبيعيةّ
ّد .تق ـ ـ ـ ــديراتّالتغيـ ـ ـ ـ ـراتّف ـ ـ ـ ــيّالمخزون ـ ـ ـ ــاتّّ
وتكوينّرأسّالمالّالثابتّاإلجماليّالمنفذّ.
 19-5ويفه ـ ــمّض ـ ــمناّم ـ ــنّتجمي ـ ــعّحس ـ ــابّاإلنت ـ ــاجّ
وحس ــابّتولي ــدّال ــدخلّض ــرورةّأنّيك ــونّم ــنّ
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ّ

الممك ــنّحس ــابّالمخرج ــاتّواالس ــتهالكّوم ــنّث ــمّ
حسـ ـ ـ ــابّالقيمـ ـ ـ ــةّالمضـ ـ ـ ــافةّوكـ ـ ـ ــذلكّتعويضـ ـ ـ ــاتّ
المـ ـ ــوظفينّوالض ـ ـ ـرائبّالمدفوعـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّاإلنتـ ـ ــاجّ
وال ـ ـوارداتّواالعانـ ــاتّوفـ ــائضّالتشـ ــغيلّوالـ ــدخلّ
المخـ ــتلطّ،وبشـ ــكلّأساسـ ــيّ،يلـ ــزمّأنّيكـ ــونّمـ ــنّ
الممكـ ــنّجمـ ــعّأن ـ ـواعّاإلحصـ ــاءاتّالسـ ــابقةّعلـ ــىّ
األقلّأليّمنشـأةّمـاّ،حتـىّإذاّلـمّيكـنّهـذاّمتاحـاّ
فيّكافةّاألوقاتّأوّغيرّضروريّبشكلّعملي.

 .3تطبيقةةةةات المبةةةةادئ األساسةةةةية فةةةةي حةةةةاالت
معينة

 21-5غالبــاّالّيك ــونّتطبيــقّالمب ــادئّاألساســيةّالمبين ــةّ
أعالهّفيّحالّتصـنيفّالمشـروعاتّإلـىّمنشـئاتّ
أمــرّواضــحاّ،حيــثّســيناقشّهــذاّالقســمّالحــاالتّ
المتع ــددةّالت ــيّيك ــونّفيه ــاّتنظ ــيمّاإلنت ــاجّعن ــدماّ
يكونّتطبيقّهذهّالمبادئّاألساسيةّأم ارّصعبا.
ّ
المنشآت داخل المشاريع المتكاملة
 21-5تعةةةرف المشةةةاريع المتكاملةةةة أفقيةةةا هةةةي مشةةةاريع
يضةةطلع فيهةةا بةةأنواع مختلفةةة مةةن األنشةةطة التةةي
تنتج أنواعاً مختلفة مةن السةلع والخةدمات لبيعهةا
فةةةي السةةةوق مةةةوازاة بعضةةةها الةةةبعض باسةةةتخدام
نفةةةس عوامةةةل اإلنتةةةاجّ،ويتف ــقّه ــذاّالتعري ــفّم ــعّ
التعري ــفّالـ ـواردّف ــيّالتص ــنيفّالص ــناعيّالموح ــدّ
لجميـ ــعّاألنش ـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّ(ّ)ISICاإلص ـ ــدارّ
الرابع.
ّ

ويتحق ــقّالتكام ــلّاألفق ــيّعن ــدماّين ــتجّنش ــاطّم ــاّ
منــتجّنهائيـذوّصــفاتّمختلفــةّ،ويمكــنّتفســيرّهــذاّ
نظريـ ــاّمثـ ــلّاألنشـ ــطةّالتـ ــيّتنفـ ــذّعلـ ــىّالتـ ـ ـوازيّ
باســتخدامّنفــسّعوامــلّاإلنتــاجّ،وفــيّهــذهّالحالــةّ
لــنّيكــونّمــنّالممكــنّفصــلهمّعــنّبعضــهمّم ــنّ
وجهةّالنظـرّاإلحصـائيةّإلـىّعمليـاتّمختلفـةّ،أوّ
تص ــنيفهمّتح ــتّوح ــداتّمختلف ــةّأوّتق ــديمّبيان ــاتّ
منفصــلةّبشــكلّعــامّعــنّهــذهّاألنشــطةّ،والمثــالّ
األخرّلديناّهناّهوّعمليةّإنتاجّالطاقةّالكهربائيـةّ
عنّطريقّحرقّالنفاياتّ،حيثّالّيمكنّفـيّهـذهّ
الحال ــةّفص ــلّعملي ــةّال ــتخلصّم ــنّالنفاي ــاتّع ــنّ
عمليةّإنتاجّالطاقةّالكهربائيةّ.

 22-5فــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،يلــزمّأنّيــتمّتحديــدّ
منشــآتّمختلفــةّلكــلّنــوعّمختلــفّمــنّالنشــاطاتّ
متىّأمكنّهذاّّ.
 23-5ويعةةةرف المشةةةروع المتكامةةةل عموديةةةاً علةةةى أنةةةه

مشروع يضطلع فيه بمراحل إنتاجيةة مختلفةة فةي

تتابع من قبل أجزاء مختلفة مةن المشةروع نفسةهّ
وتكونّمخرجاتّمرحلـةّمـاّهـيّمـدخالتّالمرحلـةّ
الالحق ــةّ،وتك ــونّمخرج ــاتّالمرحل ــةّاألخيـ ـرةّفق ــطّ
ه ــيّالت ــيّتب ــاعّف ــيّالس ــوقّ،ويص ــفّالتص ــنيفّ
الصـ ــناعيّالموحـ ــدّلجميـ ــعّاألنشـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّ
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ّ

(ّ)ISICالمشــاريعّالمتكاملــةّعموديــاّوفقــاّلمــاّ
يلي-:

يتحقــقّالتكامــلّالعمــوديّبــينّاألنشــطةّإذاّتــمّ
اإلنتاجّعلىّمراحلّمختلفةّفيّتتابعّمـنّقبـلّ
نفــسّالوحــدةّواذاّكــانّنــاتجّمخرجــاتّأحــدىّ
العملي ـ ــاتّيك ـ ــونّبمثاب ـ ــةّم ـ ــدخالتّالمرحل ـ ــةّ
التالي ـ ــةّ،وهن ـ ــاكّأمثل ـ ــةّعدي ـ ــدّوش ـ ــائعةّعل ـ ــىّ
المشـ ـ ــاريعّالتكامليـ ـ ــةّالعموديـ ـ ــةّوالتـ ـ ــيّمنهـ ـ ــاّ
عملياتّقطعّاألشجارّونشرهاّفيّنفسّموقـعّ
القطعّ،جمعّالطينّفيّأماكنّتصنيعّالطـوبّ
وك ــذلكّعملي ــةّإنت ــاجّاأللي ــافّالص ــناعيةّف ــيّ
مصانعّالنسيجّ.

 24-5ويلزمّمعاملةّالمشاريعّالمتكاملةّعموديـاّ،كمـاّ
ه ــيّمبين ــةّف ــيّالتص ــنيفّالص ــناعيّالموح ــدّ
لجميـ ــعّاألنشـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّ(ّ،)ISICمثـ ــلّ
أيّنش ـ ـ ــاطّم ـ ـ ــنّاألنش ـ ـ ــطةّالمتع ـ ـ ــددةّ،وي ـ ـ ــتمّ
تصــنيفّالوحــدةّالتــيّلهــاّأنشــطةّمتنوعــةّمــنّ
المشـ ــاريعّالمتكاملـ ــةّعموديـ ــاّفـ ــيّالفئـ ــةّالتـ ــيّ
تماث ــلّالنش ــاطّالرئيس ــيّداخ ــلّه ــذهّالسلس ــلةّ،
وهــذاّيــتمّوفقــاّللنشــاطّالمعتبــرّعلــىّأنــهّأكبــرّ
حصةّمنّالقيمةّالمضافةّكماّتحـددهاّطريقـةّ
التـدرجّمـنّأعلـىّإلـىّأسـفلّ( Top-Down
ّ،)Methodحيــثّتغيــرتّهــذهّالمعالجــةّعــنّ
اإلصــداراتّالســابقةّمــنّالتصــنيفّالصــناعيّ
الموحــدّلجميــعّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ(ّ،)ISIC
ويلــزمّمالحظــةّأنــهّتــمّاســتخدامّكلمــةّ"نشــاط"ّ
لكلّمرحلةّمنّمراحلّالعمليةّاإلنتاجيةّوالتـيّ
لهـاّتعريفــاّفــيّفئــةّقائمـةّبــذاتهاّفــيّالتصــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ
(ّ،)ISICحتــىّإذاّلــمّيكــنّهنــاكّنيــةّإلــىّأنّ
يتمّبيعّمخرجاتّكلّمرحلةّّ.
 25-5إذاّلــمّيمكــنّتحديــدّالقيمــةّالمضــافةّأوّبــدائهاّ
بشــكلّمباشــرّفــيّكــلّخطــوةّإنتاجيــةّمنفــردةّ
مـ ــنّم ارحـ ــلّاإلنتـ ــاجّالمتكاملـ ــةّعموديـ ــاّمـ ــنّ
الحسـ ــاباتّالت ـ ــيّتح ـ ــتفظّبه ـ ــاّهـ ــذهّالوحـ ــداتّ
بنفسـ ــهاّ،فإن ـ ــهّيل ـ ــزمّعمـ ــلّمقارنـ ــةّبـ ــينّهـ ــذهّ
الوحـ ـ ــدةّوالوح ـ ـ ــداتّاألخ ـ ـ ــرىّ(ّعلـ ـ ــىّسـ ـ ــبيلّ
المثــالّ،اعتمــاداّعلــىّأســعارّالســوقّلكــلّمــنّ
المنتجاتّالوسيطةّوالمنتجاتّالنهائيـة)ّوتتخـذّ
نفسّاإلجراءاتّفيّحالةّوجودّبدائلّكماّهـوّ
مبــينّأعــالهّ،واذاّلــمّيكــنّمــنّالممكــنّتحديــدّ
نس ــبةّالقيم ــةّالمض ــافةّللم ارح ــلّالمختلف ــةّف ــيّ
م ارحـ ــلّمجموعـ ــةّاألنشـ ــطةّاإلنتاجيـ ــةّ،يمكـ ــنّ
تطبيــقّالتوزيعــاتّاالفت ارضــيةّلــنفسّاألشــكالّ
التكامــلّالعمــوديّ.ويبــينّكــالّمــنّالتصــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ
( ّ)ISICوالتص ـ ـ ـ ـ ــنيفّالمرك ـ ـ ـ ـ ــزيّللمنتج ـ ـ ـ ـ ــاتّ
( (ّ)CPCالصـ ـ ـ ـ ــادرّعـ ـ ـ ـ ــنّاألمــ ـ ـ ــمّالمتحـ ـ ـ ـ ــدةّ
(الحديث))ّمجموعةّمنّاألمثلةّعنّمثـلّهـذهّ
الحاالت.
 26-5وف ــيّحال ــةّتطبي ــقّه ــذهّاإلجـ ـراءاتّعل ــىّأيّ
مـ ـ ــنّاألنشـ ـ ــطةّالمتكاملـ ـ ــةّعموديـ ـ ــاّعلـ ـ ــىّأيّ
وح ـ ــدةّ،يلـ ـ ــزمّمالحظـ ـ ــةّأنّنظ ـ ـ ـامّالحســ ــاباتّ

نظام الحسابات القومية
القومي ــةّيوص ــىّبأن ــهّف ــيّحال ــةّامت ــدادّالمش ــروعّ
المتكاملّعمودياّألكثرّمـنّقسـمينّمـنّالتصـنيفّ
الصـ ــناعيّالموحـ ــدّلجميـ ــعّاألنشـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّ
(ّ،)ISICفإنهّيلزمّتمييزّمنشأةّواحـدةّعلـىّاألقـلّ
فيّكـلّقسـمّ،وبموجـبّهـذهّالمعاملـةّ،لـنّتتجـاوزّ
أنشـ ـ ــطةّالوحـ ـ ــداتّالتـ ـ ــيّتشـ ـ ــتغلّفـ ـ ــيّاألنشـ ـ ــطةّ
المتكاملــةّعموديــاّحــدودّقســمّواحــدّمــنّالتصــنيفّ
الصـ ــناعيّالموحـ ــدّلجميـ ــعّاألنشـ ــطةّاالقتصـ ــاديةّ
(.)ISIC
 27-5وم ـ ــنّوجه ـ ــةّالنظ ـ ــرّالمحاس ـ ــبيةّيص ـ ــعبّتقس ـ ــيمّ
المشاريعّالمتكاملةّعمودياّإلىّمنشآتّألنهّيجـبّ
احتســابّقــيمّلمخرجــاتّالم ارحــلّالســابقةّوالتــيّالّ
تبــاعّف ــيّالس ــوقّولكنهــاّتك ــونّم ــدخالتّوسـ ـيطةّ
فــيّالمرحلــةّالتاليــةّ،وقــدّتســجلّبعــضّمــنّهــذهّ
المش ـ ــاريعّمش ـ ــتقاتّب ـ ــينّالمش ـ ــاريعّعن ـ ــدّأس ـ ــعارّ
تعكــسّالقيم ــةّالس ــوقيةّ،وق ــدّالّ.حت ــىّإذاّت ــوفرتّ
المعلوم ــاتّالمناس ــبةّوفق ــاّلألس ــعارّالت ــيّتكب ــدهاّ
عن ــدّك ــلّمرحل ــةّم ــنّم ارح ــلّاإلنت ــاجّ،إالّأنّم ــنّ
الصـ ـ ــعبّتحديـ ـ ــدّالطريقـ ـ ــةّالمناسـ ـ ــبةّلتخصـ ـ ــيصّ
فــائضّالتش ـغيلّالمشــروعّبــينّالم ارحــلّالمختلفــةّ.
واألمــرّالوحيــدّالممكــنّهــوّإمكانيــةّتطبيــقّســعرّ
موحــدّلفــائضّالتش ــغيلّعلــىّك ــلّالمبــالغّالمنفق ــةّ
فيّكلّمرحلةّإنتاجيةّ.
 28-5علــىّالــرغمّمــنّوجــودّمشــاكلّعمليــةّفــيّتقس ــيمّ
المشاريعّالمتكاملةّعمودياّإلىّمنشآتّ،فإنّنظامّ
الحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّيوص ـ ــىّبأن ـ ــهّعن ـ ــدماّيغط ـ ــيّ
المش ــروعّالمتكام ــلّعمودي ــاّقس ــمينّأوّأكث ــرّف ــيّ
التص ـ ــنيفّالصـ ـ ــناعيّالموحـ ـ ــدّلجميـ ـ ــعّاألنشـ ـ ــطةّ
االقتصـ ــاديةّ(ّّ،)ISICكمـ ــاّهـ ــوّمبـ ــينّفـ ــيّقسـ ــمّ
التص ـ ــنيفّالصـ ـ ــناعيّالموحـ ـ ــدّلجميـ ـ ــعّاألنشـ ـ ــطةّ
االقتص ـ ــاديةّ(ّ)ISICالمب ـ ــينّمس ـ ــبقاّ،فإن ـ ــهّيل ـ ــزمّ
تمييــزّمنشــأةّواحــدةّعلــىّاألقــلّداخــلّكــلّقســمّ.
وتماثــلّأقس ـامّالتصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّ
األنش ـ ــطةّاالقتص ـ ــاديةّ(ّ)ISICم ـ ــعّالمجموع ـ ــاتّ
الصــناعيةّالكبي ـرةّمثــلّالصــناعةّوصــيدّاألســماكّ
والتعدينّوالمحاجرّوالصناعةّ،إلخ..
ّ
المنشآت المملوكة للحكومة العامة
 29-5وتعتب ــرّالوح ــداتّالحكومي ــةّ،وب ــاألخصّالحكوم ــةّ
المركزي ــةّ،كبيـ ـرةّومعق ــدةّوفق ــاّألنـ ـواعّالنشـ ــاطاتّ
التــيّتعمــلّبهــاّ.ويلــزمّتطبيــقّالمبــادئّاألساســيةّ
الواضــحةّبصــورةّمتســقةّومنهجيــةّعلــىّالوحــداتّ
الحكومي ــةّ.كم ــاّيل ــزمّإتب ــاعّه ــذهّاإلجـ ـراءاتّعن ــدّ
التعامـ ـ ــلّمـ ـ ــعّاألن ـ ـ ـواعّاألساسـ ـ ــيةّمـ ـ ــنّالوحـ ـ ــداتّ
اإلنتاجي ـ ــةّالت ـ ــيّتملكه ـ ــاّالحكوم ـ ــةّوالت ـ ــيّيمك ـ ــنّ
تلخيصهاّأوّإيجازهاّفيماّيليّ-:
 31-5إذاّكــانّالمشــروعّغيــرّذيّالشخصــيةّاالعتباريــةّ
الممل ـ ــوكّللحكوم ـ ــةّمن ـ ــتجّس ـ ــوقيّوكان ـ ــتّهن ـ ــاكّ
معلوم ــاتّكافي ــةّمت ــوفرةّبحي ــثّي ــتمّمعامل ــةّه ــذهّ
المشـ ــروعاتّعلـ ــىّأنهـ ــاّشـ ــبهّشـ ــركةّ،فإنـ ــهّيلـ ــزمّ
معاملتهّعلىّأنهّوحدةّيتمّالسيطرةّعليهاّمنّقبـلّ
القطــاعّالعــامّسـواءّأكانــتّضــمنّقطــاعّالشــركاتّ
الماليـ ــةّأوّغي ـ ـرّالماليـ ــةّ،وفـ ــيّهـ ــذهّالحالـ ــةّيـ ــتمّ
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تطبيقّماّهوّمتعارفّعليـهّمـنّأجـلّالتفريـقّ
بينّالمنشآتّداخلّأشباهّالشركاتّّ.
وكمثـالّللمشــروعّالســوقيّغيــرّذيّالشخصــيةّ
االعتباريــةّالــذيّيمكــنّالتعامــلّمعــهّعلــىّأنــهّ
ش ــبهّش ــركهّ،وه ــوّح ــوضّالس ــباحةّالمملوك ــةّ
للبلدي ــةّحي ــثّي ــتمّإدارت ــهّبش ــكلّمس ــتقلّكم ــاّ
تس ــمحّحس ــاباتهّبتك ــوينّدخ ــلّوادخ ــارّورأسّ
مــالّليــتمّقياســهّبشــكلّمنفصــلّعــنّالحكومــةّ
ول ـ ــذاّيمك ـ ــنّتحدي ـ ــدّت ـ ــدفقاتّال ـ ــدخلّأوّرأسّ
المالّبشكلّمنفصلّبينّالوحدةّوالحكومة.
إذاّكـ ـ ـ ـ ــانّالمشـ ـ ـ ـ ــروعّغيـ ـ ـ ـ ــرّذيّالشخصـ ـ ـ ـ ــيةّ
االعتباريــةّالمملــوكّللحكومــةّمنــتجّســوقيّولــمّ
يكنّهنالكّمعلوماتّكافيـةّليـتمّمعاملتـهّعلـىّ
أنـ ـ ــهّشـ ـ ــبهّشـ ـ ــركةّ،أوّأنّالمشـ ـ ــروعّالفـ ـ ــرديّ
المملــوكّللحكومــةّهــوّمنــتجّغيــرّســوقيّومــنّ
ث ــمّفإن ــهّس ــيظلّض ــمنّقط ــاعّالحكومــةّالعــامّ
ولكــنّيلــزمّمعاملتــهّعلــىّأنــهّمنشــأةّكحــقّلهــاّ
ويتمّتصنيفهاّوفقاّللصناعةّالمناسبة.
وي ـ ــتمّتقس ـ ــيمّالمنتج ـ ــينّغي ـ ــرّالس ـ ــوقيينّمث ـ ــلّ
اإلداراتّالعامـ ـ ــةّوالـ ـ ــدفاعّوالصـ ـ ــحةّوالتعلـ ـ ــيمّ
والتـ ـ ــيّتـ ـ ــوفرّخـ ـ ــدماتّأوّسـ ـ ــلعّفـ ـ ــيّشـ ـ ــكلهاّ
النهـ ــائيّلالسـ ــتخدامّإلـ ــىّمنشـ ــئاتّباسـ ــتخدامّ
التصـ ـ ــنيفّالمبـ ـ ــينّفـ ـ ــيّالفصـ ـ ــلّ"س"ّوّ"ف"ّ
و"ع"ّمــنّالتصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّ
األنش ـ ـ ـ ــطةّاالقتص ـ ـ ـ ــاديةّ(ّّ)ISICاإلص ـ ـ ـ ــدارّ
ال ارب ـ ـ ــعّ،وم ـ ـ ــنّالممك ـ ـ ــنّأنّتك ـ ـ ــونّوك ـ ـ ــاالتّ
الحكوم ــةّالمركزي ــةّمنتشـ ـرةّعل ــىّط ــولّال ــبالدّ
ككــلّحيــثّســيتمّفــيّهــذهّالحالــةّالتفريــقّبــينّ
المنشــآتّالمختلفــةّوفقــاّلألنشــطةّالتــيّتوفرهــاّ
كلّوكالةّحكوميةّفيّالمناطقّالمختلفة.
ويل ــزمّمعامل ــةّالوك ــاالتّالحكوميــةّالتــيّتق ــومّ
بت ـ ـ ــوفيرّمنتج ـ ـ ــاتّأوّس ـ ـ ــلعّإل ـ ـ ــىّالوك ـ ـ ــاالتّ
الحكوميــةّاألخــرىّعلــىّأنهــاّمنشــئاتّمســتقلةّ
ويـ ــتمّتصـ ــنيفهاّتحـ ــتّالعن ـ ـوانّالمناسـ ــبّفـ ــيّ
التصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّاألنشــطةّ
االقتصاديةّ(ّّ،)ISICوهذاّاألمرّيطبـقّعلـىّ
عمليــاتّإنتــاجّالــذخيرةّأوّالســالحّأوّالمطــابعّ
الحكوميةّأوّمصانعّتصـنيعّاألدواتّالمكتبيـةّ
أوّم ــنّتق ــومّبتش ــييدّالط ــرقّوب ــاقيّاألعم ــالّ
اإلنش ــائيةّ،إل ــخ..وتعتب ــرّالمؤسس ــةّالحكومي ــةّ
التــيّتقــومّبإنتــاجّســالحهاّالخــاصّبهــاّلتــوفرهّ
لقواتهـ ــاّالمسـ ــلحةّفهـ ــيّتعتبـ ــرّبـ ــذلكّمشـ ــروعّ
متكامـ ــلّعموديـ ــاّويصـ ــنفّتحـ ــتّقسـ ــمينّأوّ
أكث ــرّف ــيّدلي ــلّالتص ــنيفّالص ــناعيّالموح ــدّ
لجميعّاألنشطةّاالقتصاديةّ(ّ،)ISICومـنّثـمّ
يل ــزمّتص ــنيفّمنش ــأةّواح ــدةّف ــيّك ــلّعنـ ـوانّ،
وتطبـ ــقّنفـ ــسّالمسـ ــألةّمـ ــعّمكاتـ ــبّالمطـ ــابعّ
الح كوميـ ـ ــةّوبـ ـ ــاقيّمنتجـ ـ ــيّالسـ ـ ــلعّالمملوكـ ـ ــةّ
للحكومة.

د .األنشطة المساعدة

 35-5تتطلبّاألنشطةّالمساعدةّ،كمـاّهـوّمبـينّفـيّ
القس ـ ـ ــمّ"ب"ّ،اعتب ـ ـ ــاراتّخاص ـ ـ ــةّنظـ ـ ـ ـراّإل ـ ـ ــىّ

نظام الحسابات القومية
األســاليبّالمتنوعــةّفــيّالتس ــجيلّوالتــيّغالبــاّم ــاّ
يوص ـ ــىّب ـ ــأنّتعتم ـ ــدّعل ـ ــىّالظ ـ ــروفّ،وكخط ـ ــوةّ
أساس ــيةّ،س ــيكونّم ــنّاألفض ــلّمراجع ــةّم ــاّال ــذيّ
يقصـ ــدّبالنشـ ــاطّالمسـ ــاعدّتمامـ ــاّ،حيـ ــثّتعـ ــرفّ،
بشكلّأساسيّ،علىّأنهاّالخـدماتّاألساسـيةّالتـيّ
يحتاجه ــاّك ــلّمش ــروعّم ــنّأج ــلّالعم ــلّبفاعلي ــةّ،
وأنـ ـ ـواعّالخ ـ ــدماتّالمقص ـ ــودةّهن ـ ــاّتش ـ ــملّمس ـ ــكّ
السـ ـ ــجالتّوالملفـ ـ ــاتّوالحسـ ـ ــاباتّس ـ ـ ـواءّأكانـ ـ ــتّ
مكتوب ــةّأوّعل ــىّالحاس ــبّاآلل ــيّوتتض ــمنّك ــذلكّ
تــوفيرّم ارفــقّاالتصــالّالمكتوبــةّسـواءّالتقليديــةّأوّ
اإللكتروني ـ ـ ــةّوشـ ـ ـ ـراءّالمـ ـ ـ ـوادّوالمع ـ ـ ــداتّوتعي ـ ـ ــينّ
وت ــدريبّوادارةّودف ــعّالروات ــبّللم ــوظفينّوتخـ ـزينّ
الم ـ ـوادّوالمعـ ــداتّوتـ ــوفيرّالمخـ ــازنّونقـ ــلّالسـ ــلعّ
واألفـ ـرادّداخ ــلّوخ ــارجّالوح ــدةّاإلنتاجي ــةّ،وت ــرويجّ
المبيع ـ ــاتّوتنظي ـ ــفّوص ـ ــيانةّالمب ـ ــانيّوالبناي ـ ــاتّ
األخ ـ ـ ــرىّواص ـ ـ ــالحّوص ـ ـ ــيانةّاآلالتّوالمع ـ ـ ــداتّ
وتوفيرّالمراقبةّواألمنّ.

ّ
 36-5ويمك ــنّت ــوفيرّه ــذهّاألنـ ـواعّم ــنّالخ ــدماتّداخ ــلّ
الوحــدةّاإلنتاجيــةّأوّش ـرائهاّمــنّالســوقّمــنّمــزودّ
خدم ــةّمتخص ــصّ،وق ــدّالّتتـ ـوافرّه ــذهّالخ ــدماتّ
المساعدةّبالكميـاتّالمطلوبـةّفـيّالسـوقّالمحليـةّ،
ل ــذاّعن ــدماّي ــتمّتوفيره ــاّم ــنّداخ ــلّالش ــركةّفإنه ــاّ
تس ـ ـ ــمىّأنش ـ ـ ــطةّمس ـ ـ ــاعدةّ.وتعةةةةةةةرف األنشةةةةةةةطة
المساعدة علةى أنهةا أنشةطة تةدعم تنفيةذ النشةاط
اإلنتاجي داخل المشروع من أجل تهيئة الظروف
للمشروع التي يمكنه فيها تنفيذ نشةاطه الرئيسةي
أو الثانويّ.باإلضـافةّإلـىّذلـكّ،تتمتـعّالنشـاطاتّ
المس ـ ـ ــاعدةّبمجموع ـ ـ ــةّم ـ ـ ــنّالخص ـ ـ ــائصّتتعل ـ ـ ــقّ
بالمخرجــاتّ،تتضــمنّهــذهّالخصــائصّاإلضــافيةّ
ماّيليّ-:
ّأ .الهدفّمنّمخرجاتّاألنشطةّالمساعدةّلـيسّ
لالستخدامّخارجّالمشروعّّ.
ّب .ين ــتجّع ــنّاألنش ــطةّالمس ــاعدةّمخرج ــاتّ
عــادةّمــاّتوجــدّعلــىّهيئــةّمــدخالتّفــيّمعظــمّ
أنواعّالنشاطّاإلنتاجي
ّج .تق ــدمّاألنش ــطةّالمس ــاعدةّخ ــدماتّعلـ ــىّ
هيئـ ــةّمخرجـ ــاتّ(ّوهـ ــيّتعتبـ ــرّسـ ــلعّالّتكـ ــونّ
بح ــالّم ــنّاألحـ ـوالّج ــزءاّمادي ــاّم ــنّم ــدخالتّ
إنتـ ـ ــاجّالنشـ ـ ــاطّاألساسـ ـ ــيّأوّالثـ ـ ــانويّإالّفـ ـ ــيّ
حاالتّقليلةّللغاية)ّ
ّد .تعتب ـ ــرّقيم ـ ــةّمخرج ـ ــاتّاألنش ـ ــطةّالمس ـ ــاعدةّ
صــغيرةّفــيّحــالّمقارنتهــاّمــعّالنشــاطّاإلنتــاجيّ
األساسيّأوّالثانويّللمشروعّ.
ّ
 37-5والّيوجـ ــدّتعريـ ــفّوافـ ــيّمحـ ــددّللخصـ ــائصّالتـ ــيّ
تتمتعّبهـاّاألنشـطةّالمسـاعدةّالتـيّتـدعمّاألنشـطةّ
األساســيةّوالثانويــةّللمشــروعّوالتــيّيــتمّاســتخدامهاّ
داخــلّالمشــروعّ.وهنــاكّأن ـواعّكثي ـرةّمــنّاألنشــطةّ
والتـ ــيّيعتبـ ــرّكافـ ــةّمخرجاتهـ ــاّمسـ ــتهلكةّبالكامـ ــلّ
داخـ ــلّنف ـ ــسّالمش ـ ــروعّولكنه ـ ــاّالّتعتب ـ ــرّأنش ـ ــطةّ
مساعدةّ،فالسلعّالّتستخدمّبشـكلّعـامّكمـدخالتّ
ب ــنفسّالطريق ــةّالت ــيّي ــتمّبه ــاّاس ــتخدامّالخ ــدماتّ،
مث ــلّالحس ــاباتّوالنق ــلّأوّالتنظي ــفّ،عل ــىّس ــبيلّ
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المثـ ـ ــالّ،قـ ـ ــدّينـ ـ ــتجّالمشـ ـ ــروعّالحليـ ـ ــبّويـ ـ ــتمّ
تصـ ــنيعهّبالكامـ ــلّإلـ ــىّسـ ــمنّأوّجـــبنّداخـ ــلّ
نفـسّالمشـروعّ،إالّأنّإنتـاجّالحليـبّالّيعتبــرّ
نشــاطّمســاعدّ،حيــثّأنّالحليــبّنــوعّخــاصّ
منّالمدخالتّيوجـدّفـيّنـوعّمعـينّمـنّنشـاطّ
اإلنتاجّ،وبوجهّعـامّ،تعتبـرّالسـلعّالتـيّتـدخلّ
بشـ ـ ــكلّأساسـ ـ ــيّفـ ـ ــيّاألنشـ ـ ــطةّالرئيسـ ـ ــيةّأوّ
الثانويةّالّتعتبرّمخرجاتّأنشطةّمساعدةّ.

ّ
 38-5هناكّبعضّمـنّاألنشـطةّالتـيّتعتبـرّشـائعةّ،
الّيغل ــبّعليه ــاّأنه ــاّتعتب ــرّأنش ــطةّمس ــاعدةّ.
حيـثّتوجــدّالعديــدّمـنّالمشــروعاتّالتــيّتقــومّ
بإنتــاجّآلياته ــاّومع ــداتهاّوتقــومّببنــاءّمنشــآتهاّ
الخاص ـ ـ ــةّبه ـ ـ ــاّكم ـ ـ ــاّتق ـ ـ ــومّبعمـ ـ ــلّاألبح ـ ـ ــاثّ
والتطــويرّالخاصــةّبهــاّّ،حيــثّالّتعامــلّهــذهّ
األنش ــطةّعلـ ــىّأنهـ ــاّأنش ــطةّمســـاعدةّ،سـ ـواءّ
كـ ــانّتـ ــتمّهـ ــذهّاألمـ ــورّبشـ ــكلّمركـ ــزيّأمّالّ،
حيــثّالّتتواجــدّه ــذهّاألنشــطةّبشــكلّمتكــررّ
والّبشـ ــكلّكثيـ ــفّفـ ــيّكافـ ــةّأن ـ ـواعّالمشـ ــاريعّ
سواءّأكانتّمشاريعّكبيرةّأمّصغيرةّّ.
تسجيل مخرجات األنشطة المساعدة (أم ال)
 39-5الّي ــتمّتنفي ــذّاألنش ــطةّالمس ــاعدةّلــذاتهاّولك ــنّ
ي ــتمّتنفي ــذهاّم ــنّأج ــلّت ــوفيرّخ ــدماتّال ــدعمّ
لألنش ـ ــطةّالرئيس ـ ــيةّواألنش ـ ــطةّالثانوي ـ ــةّالت ـ ــيّ
تصاحبّاألنشطةّاألساسيةّللمشـروعّ،وتعتبـرّ
األنشطةّالمسـاعدةّجـزءّمتكامـلّمـنّاألنشـطةّ
الرئيس ــيةّأوّالثانويـ ـةّالت ــيّتص ــاحبّاألنش ــطةّ
األساس ــيةّإذاّكان ــتّكاف ــةّاألنش ــطةّالمس ــاعدةّ
ي ــتمّتنفي ــذهاّف ــيّالمنش ــأةّالت ــيّيس ــتخدمّفيه ــاّ
مخرجاتهاّ،وهذاّينتجّعنهّماّيليّ-:
ّأ .الّيســجلّمخرجــاتّالنشــاطّالمســاعدّ
أوّيص ــدقّعلي ــهّبش ــكلّصـ ـريحّومنفص ــلّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،ويتبعّهذاّأنـهّ
الّي ـ ــتمّتس ـ ــجيلّاس ـ ــتخدامّمخرج ـ ــاتّه ـ ــذاّ
النشاطّ.
ّب .تعامـ ــلّكافـ ــةّالمـ ــدخالتّالمسـ ــتهلكةّ
م ــنّقب ــلّاألنش ــطةّالمس ــاعدةّمث ــلّالمـ ـوادّ
والعمالـ ـ ـ ــةّواالسـ ـ ـ ــتهالكّفـ ـ ـ ــيّرأسّالمـ ـ ـ ــالّ
الثابـ ــتّ،إلـ ــخّ..علـ ــىّأنهـ ــاّمـ ــدخالتّفـ ــيّ
النشــاطّاألساســيّأوّالنشــاطّالثــانويّالــذيّ
تدعمهّهذهّاألنشطةّالمساعدةّّ.
ولـ ــيسّمـ ــنّالممكـ ــنّفـ ــيّهـ ــذهّالحالـ ــةّتحديـ ــدّ
القيمةّالمضافةّللنشاطّالمساعدّحيثّأنّهـذهّ
القيمــةّالمضــافةّمدمجــةّفــيّالقيمــةّالمضــافةّ
للنشاطّالرئيسيّأوّالثانويّّ.
 41-5إذاّكانــتّعمليــةّاإلنتــاجّتــتمّفــيّمنشــئتينّأوّ
أكثرّ،فإنهّيتمّتنفيذّاألنشـطةّالمسـاعدةّبشـكلّ
مركزيّلصالحّكافةّالمنشـآتّبشـكلّجمـاعيّ،
علىّسبيلّالمثـالّ،عمليـاتّالشـراءّوالمبيعـاتّ
والحســاباتّوالصــيانةّواإلدخــالّعلــىّالحاســبّ
اآللــيّأوّبــاقيّأقســامّالموجــودةّفــيّالمشــروعّ
والت ـ ـ ــيّتعتب ـ ـ ــرّمس ـ ـ ــئوليةّالمكت ـ ـ ــبّالرئيس ـ ـ ــيّ
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الموج ــودّبش ــكلّمس ــتقلّع ــنّالمنش ــئاتّالت ــيّي ــتمّ
فيه ــاّإنت ــاجّالنش ــاطّاألساس ــيّأوّالنش ــاطّالث ــانويّ
للمشروعّّ.
 41-5إذاّكانتّتقومّمؤسسةّبنشاطّمساعدّبشـكلّكامـلّ
وهـ ــوّيمكـ ــنّرصـ ــدهّإحصـ ــائياّكمـ ــاّأنّالحسـ ــاباتّ
المستقلةّلعملياتّاإلنتاجّالتيّتتمّجاهزةّومتـوفرةّ،
أوّإذاّكانتّالمؤسسةّالتـيّتـوفرّالنشـاطّالمسـاعدّ
قائم ـ ــةّف ـ ــيّمك ـ ــانّمختل ـ ــفّجغرافي ـ ــاّوبعي ـ ــدّع ـ ــنّ
المنشــأةّالتــيّيــوفرّالخ ــدماتّلهــاّ.فمــنّالمفض ــلّ
واألمث ــلّف ــيّه ــذهّالحال ــةّاعتباره ــاّوح ــدةّمس ــتقلةّ
وتصــنفّوفقــاّللتصــنيفاتّالصــناعيةّوفقــاّللنشــاطّ
األساس ــيّله ــاّ.ويوص ــىّاإلحص ــائيينّبع ــدمّب ــذلّ
جهــدّكبيــرّأوّفــوقّالحاج ـةّإلنشــاءّمنشــأةّمســتقلةّ
لهــذهّاألنشــطةّفــيّحــالّغيــابّالبيانــاتّاألساســيةّ
المناسبةّوالتيّيلزمّأنّتكونّمتوفرةّ.
ّ
 42-5وف ــيّح ــالّاالعتـ ـرافّبه ــذهّالوح ــدةّ،ي ــتمّاحتس ــابّ
النشــاطّالمســاعدّعلــىّأنــهّمخــرجّأساســيّ،ويلــزمّ
اش ـ ـ ــتقاقّقيم ـ ـ ــةّمخرجات ـ ـ ــهّبن ـ ـ ــاءاّعل ـ ـ ــىّمجم ـ ـ ــوعّ
التكاليفّ،بماّفيّذلكّتكلفةّرأسّالمـالّالمسـتخدمّ
فيّالوحـدةّ،وسـتعتبرّالمخرجـاتّعلـىّأنهـاّمخـرجّ
غي ــرّس ــوقيّإذاّك ــانّالمش ــروعّاألمّمش ــروعّغي ــرّ
س ـ ــوقيّوالعك ـ ــسّب ـ ــالعكسّ،وف ـ ــيّحال ـ ــةّمعامل ـ ــةّ
المخرج ـ ــاتّعل ـ ــىّأن ـ ــهّغي ـ ــرّس ـ ــوقيّ،فإن ـ ــهّيل ـ ــزمّ
اس ــتبدالّتكلف ــةّرأسّالم ــالّباالس ــتهالكّف ــيّرأسّ
المــالّالثاب ــتّعن ــدّتجمي ــعّالتك ــاليفّلتحدي ــدّقيم ــةّ
المخرج ــاتّ.وتعام ــلّمخرج ــاتّالنش ــاطّالمس ــاعدّ
علــىّأنــهّاســتهالكّوســيطّللمنشــأةّالتــيّتخــدمهاّ،
ويل ــزمّتوزيعه ــاّباس ــتخدامّالمؤش ــرّالمناس ــبّمث ــلّ
المخرج ــاتّوالقيم ــةّالمض ــافةّوالتوظي ــفّالخ ــاصّ
بهذهّالمنشآتّ.
ّ
 43-5ومنّالمناسبّمعاملةّالوكاالتّالمتخصصـةّالتـيّ
تخ ـ ــدمّالحكوم ـ ــاتّالمركزي ـ ــةّكك ـ ــلّ،عل ـ ــىّس ـ ــبيلّ
ال مثـ ــالّ،وكـ ــاالتّاالتصـ ــاالتّوالحاسـ ــباتّوالتـ ــيّ
ته ـ ــدفّألنّتك ـ ــونّكبيـ ـ ـرةّوالت ـ ــيّتعتب ـ ــرّمنش ـ ــئاتّ
مستقلة.
ّ
 44-5حت ــىّإذاّك ــانّالنش ــاطّالمس ــاعدّينف ــذّف ــيّالمنش ــأةّ
التـ ــيّيخـ ــدمهاّ،فإنـ ــهّمـ ــنّالمؤكـ ــدّأنّتنم ـ ـواّهـ ــذهّ
األنش ـ ــطةّللح ـ ــدّال ـ ــذيّيك ـ ــونّله ـ ــاّالق ـ ــدرةّلتق ـ ــديمّ
الخ ــدماتّخ ــارجّالمش ــروعّ.وعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،
وح ــداتّمعالج ــةّباس ــتخدامّالحاس ــبّاآلل ــيّوالت ــيّ
يمك ـ ــنّأنّتط ـ ــورّق ـ ــدراتهاّداخ ـ ــلّالش ـ ــركةّلتـ ـ ـوافيّ
الطلــبّالخــارجيّ،واذاّبــدأّالنشــاطّفــيّتــوفيرّجــزءّ
منّخدماتهّللشركاتّالخارجيةّ،فإنّالجـزءّالمبـاعّ
مــنّالخــدماتّيــتمّمعاملتــهّعلــىّأنــهّنشــاطّثــانويّ
وليسّناتجّنشاطّمساعدّ.
ّ
دور األنشطة المساعدة في نظام الحسابات القومية
 45-5الّت ـ ــوفرّحس ـ ــاباتّإنت ـ ــاجّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
القوميةّمعلوماتّشاملةّعـنّإنتـاجّالخـدماتّالتـيّ
تعام ـ ــلّف ـ ــيّبع ـ ــضّاألحي ـ ــانّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّنش ـ ــاطّ
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ّ

مساعدّ،حيثّأنهّمنّالصعبّالحصولّعلـىّ
المعلومــاتّالخاصــةّبــدورّهــذهّالنشــاطاتّفــيّ
االقتص ــادّ،عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،م ــنّالص ــعبّ
معرف ــةّك ــمّالمخرج ــاتّالت ــيّي ــتمّإنتاجه ــاّم ــنّ
قب ــلّالنش ــاطّالمس ــاعدّ،وك ــمّع ــددّاألش ــخاصّ
العـ ــاملينّفـ ــيّهـ ــذاّالنشـ ــاطّ،ومـ ــاّهـ ــيّكميـ ــةّ
الم ـواردّالمســتهلكةّ،إلــخّ...وهــذاّيعتبــرّنقطــةّ
قصورّخطيـرةّبالنسـبةّلـبعضّمـنّاألغـراضّ،
مث ـ ــلّتحلي ـ ــلّت ـ ــأثيرّتقني ـ ــةّالمعلوم ـ ــاتّعل ـ ــىّ
العملي ــةّاإلنتاجي ــةّإذاّكان ــتّعملي ــةّالمعالج ــةّ
واالتص ـ ــاالتّه ـ ــيّأنش ـ ــطةّمس ـ ــاعدةّأوّعن ـ ــدّ
البحـ ــثّفـ ــيّدورّعمليـ ــاتّالشـ ــحنّ.ولـ ــبعضّ
األســبابّ،قــدّيضــافّالحســاباتّالتابعــةّوهــذاّ
يحــدثّتقييمــاتّلكافــةّاألنشــطةّأوّلنــوعّمعــينّ
مــنّاألنشــطةّبغــضّالنظــرّإذاّكانــتّمســاعدةّ
أمّالّ،والّيتغيـ ـ ـ ـ ــرّالمعي ـ ـ ـ ـ ــارّالعـ ـ ـ ـ ــامّللقيمـ ـ ـ ـ ــةّ
المضــافةّألنّالمخرجــاتّواالســتهالكّالوســيطّ
يزيـ ــدّبـ ــنفسّالكميـ ــةّإالّأنـ ــهّيمكـ ــنّالحصـ ــولّ
عل ـ ــىّصـ ـ ــورةّأكثـ ـ ــرّدق ـ ــةّعـ ـ ــنّالنشــ ــاطّفــ ــيّ
االقتص ـ ـ ــادّ،وهن ـ ـ ــاكّالمزي ـ ـ ــدّم ـ ـ ــنّالنقاش ـ ـ ــاتّ
المستفيضـ ـ ــةّحـ ـ ــولّالحسـ ـ ــاباتّالتابعـ ـ ــةّفـ ـ ــيّ
الفصلّّّ.29

و .الصناعات

 46-5تعرفّالصناعاتّفيّنظامّالحسـاباتّالقوميـةّ
بـ ــنفسّاألسـ ــلوبّالمعرفـ ــةّبـ ــهّفـ ــيّالتصـ ــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ
(ّّ)ISICوهــو :أن الصةةناعة تضةةم مجموعةةة

مةةةةن المنشةةةةآت المضةةةةطلعة فةةةةي نفةةةةس نةةةةوع

ّ
ّ

النشةةةةاط أو نشةةةةاطات مشةةةةابهة لهةةةةا ،وعلـ ــىّ
مس ــتوىّأكث ــرّتفص ــيالّم ــنّالتص ــنيفّ،تض ــمّ
الصــناعةّكاف ــةّالمنش ــآتّالت ــيّتقــعّفــيّنفــسّ
الفئــةّالواحــدةّفــيّالتصــنيفّالصــناعيّالموحــدّ
لجمي ــعّاألنش ــطةّاالقتص ــاديةّ(ّ.)ISICوعل ــىّ
مسـتوىّأعلـىّمـنّالتجميـعّيماثـلّالمجموعـاتّ
واألقس ـ ـ ــامّوك ـ ـ ــذلكّاألبـ ـ ـ ـوابّف ـ ـ ــيّالتص ـ ـ ــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ
(ّّ،)ISICوتضمّالصناعةّعـددّمـنّالمنشـآتّ
التيّتعملّفيّنفسّأنواعّالنشاطاتّ.

 .1المنتجةةةةةون السةةةةةوقيون والعةةةةةاملون لحسةةةةةاب
أنفسهم وغير السوقيين
 47-5الّيسـ ــتخدمّمصـ ــطلحّ"الصـ ــناعة"ّحكـ ـراّعلـ ــىّ
المنتجـ ــينّالسـ ــوقيينّ،حيـ ــثّتضـ ــمّالصـ ــناعةّ،
كماّهوّمبينّفيّالتصـنيفّالصـناعيّالموحـدّ
لجميــعّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ(ّّ)ISICونظــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّعـ ــددّمـ ــنّالمنشـ ــآتّالتـ ــيّ
تعمـ ــلّفـ ــيّنفـ ــسّنـ ــوعّالمنـ ــتجّ،س ـ ـواءّأكانـ ــتّ
الوح ــداتّالمؤسس ــيةّالت ــيّتنتم ــيّإليه ــاّمن ــتجّ
سـ ـ ــوقيّأمّالّ،ويعتبـ ـ ــرّالفـ ـ ــرقّبـ ـ ــينّاإلنتـ ـ ــاجّ
السـ ـ ــوقيّوغيـ ـ ــرّالسـ ـ ــوقيّهـ ـ ــوّبعـ ـ ــدّمختلـ ـ ــفّ
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بش ــكلّب ــريّ،حي ــثّي ــتمّتص ــنيفّه ــذاّالمن ــتجّ
لإلنتــاجّوالنشــاطّاالقتصــاديّ.علــىّســبيلّالمثــالّ،
تحـ ــتّبن ـ ـدّالغابـ ــاتّ.ولمزيـ ــدّمـ ــنّالمعلومـ ــاتّ
قــدّتضــمّصــناعةّالصــحةّفــيّبعــضّالــبالدّعــددّ
حــولّالتصــنيفاتّالواحــدةّيمكــنّتوضــيحهّفــيّ
م ــنّالمنش ــآتّبع ــضّمنه ــاّمنتج ــينّس ــوقينّبينم ــاّ
مثـ ـ ــالّإنتـ ـ ــاجّالطاقـ ـ ــةّبأشـ ـ ــكالّمختلفـ ـ ــةّفـ ـ ــيّ
اآلخـ ـرينّمنتج ــينّغي ــرّس ــوقينّ،حي ــثّأنّالف ــرقّ
التصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّاألنشــطةّ
ب ــينّالس ــوقّواألنـ ـواعّاألخ ــرىّم ــنّاإلنت ــاجّيعتم ــدّ
االقتصــاديةّ،اعتمــاداّعلــىّالتقنيــاتّالمختلفــةّ
عل ــىّمعي ــارّمختل ــفّم ــنّطبيع ــةّالنش ــاطّنفس ــهّ،
والت ـ ــيّين ـ ــتجّعنه ـ ــاّأنش ـ ــطةّمس ـ ــتقلةّمتنوع ـ ــةّ
ومــنّالممكــنّالتصــنيفّالمتقــاطعّللمؤسســاتّوفقــاّ
لتش ـ ــملّإنت ـ ــاجّالطاق ـ ــةّالكهربائي ـ ــةّباس ـ ــتخدامّ
لنـ ــوعّالنشـ ــاطّأوّوفقـ ــاّللمنـ ــتجّس ـ ـواءّأكـ ــانّمنـ ــتجّ
الميـ ـ ــاهّومحطـ ـ ــاتّتوليـ ـ ــدّالطاقـ ـ ــةّالكهربائيـ ـ ــةّ
ســوقيّأوّمنــتجّغيــرّســوقيّأوّمنــتجّالســتخدامهّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
باســتخدامّالطاقــةّالنوويــةّإلــخّ،وســيكونّنــاتجّ
الخاصّبه
كافةّهـذهّاألنشـطةّهـوّمنـتجّواحـدّوهـوّإنتـاجّ
ّ
الطاقةّالكهربائيةّّ.
ّ
 51-5عل ـ ـ ــىّالنق ـ ـ ــيضّ،س ـ ـ ــيكونّك ـ ـ ــلّنش ـ ـ ــاطّف ـ ـ ــيّ
 .8الصناعات والمنتجات
التص ــنيفّالص ــناعيّالموح ــدّلكاف ــةّاألنش ــطةّ
ّّ
االقتص ـ ـ ــاديةّ،بغ ـ ـ ــضّالنظ ـ ـ ــرّع ـ ـ ــنّتعريفــ ـ ــهّ
 48-5كمــاّهــوّمبــينّمســبقاّ،الّتوجــدّتطــابقّكامــلّبــينّ
الضــيقّ،ســينتجّمجموع ـةّمــنّالمنتجــاتّكمــاّ
األنش ـ ــطةّوالمنتج ـ ــاتّوم ـ ــنّث ـ ــمّب ـ ــينّالص ـ ــناعاتّ
هــوّمبــينّفــيّالتصــنيفّالمركــزيّللمنتجــاتّ،
والمنتجــاتّ،حيــثّتنــتجّمعظــمّاألنشــطةّأكثــرّمــنّ
وعل ــىّال ــرغمّم ــنّتجم ــيعهمّس ــوياّف ــيّهيك ــلّ
من ــتجّواح ــدّعلـ ــىّالتـ ـوازيّ،بينم ــاّقـ ــدّين ــتجّنفـ ــسّ
التص ــنيفّالمرك ــزيّللمنتج ــاتّوم ــنّث ــمّس ــيتمّ
المن ـ ــتجّف ـ ــيّبع ـ ــضّاألحي ـ ــانّباس ـ ــتخدامّأس ـ ــاليبّ
اعتبــارهمّعلــىّأنهــمّنــوعّواحــدّمــنّالمنتجــاتّ.
مختلفةّلإلنتاجّّ.
وكان ـ ــتّهنـ ـ ــاكّمحاول ـ ــةّ،ببـ ـ ــذلّأقص ـ ــىّحــ ــدّ
ّ
ممك ــنّ،إلنش ــاءّعالق ــةّب ــينّك ــالّالتص ــنيفينّ،
 49-5فيّحالةّإنتاجّمنتجينّأوّأكثرّبشكلّمتوازيّمـنّ
مــنّخــاللّتخصــيصّلكــلّفئــةّفــيّالتصــنيفّ
قب ــلّنش ــاطّإنت ــاجيّواح ــدّفهم ــاّيعتبـ ـرانّ"منتج ــاتّ
المركــزيّللمنتجــاتّمرجــعّفــيّفئــةّالتصــنيفّ
مشــتركة"ّواألمثلــةّعلــىّالمنتجــاتّالمشــتركةّهــيّ
الصــناعيّالموحــدّلكافــةّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ
اللحـ ــومّوالجلـ ــودّالتـ ــيّتنـ ــتجّمـ ــنّذبـ ــحّالحيوانـ ــاتّ
التـ ــيّتنـ ــتجّفيـ ــهّالبضـ ــاعةّأوّالخدمـ ــةّبشـ ــكلّ
مجـزرّالمواشـيّ،أوّالسـكرّوالعسـلّاألسـودّاللــذانّ
أساس ــيّ،ونظـ ـراّلألس ــبابّالمبين ــةّأع ــالهّ،ل ــمّ
يـ ــتمّإنتـ ــاجهمّمـ ــنّقصـ ــبّالسـ ــكرّ،ويمكـ ــنّإنتـ ــاجّ
ين ـ ــتجّعـ ـ ــنّه ـ ــذاّاألمـ ـ ــرّعالق ـ ــةّفرديــ ــةّبــ ــينّ
المنـ ــتجّالث ـ ــانويّم ـ ــنّنشـ ــاطّواح ـ ــدّوال ـ ــذيّتنتج ـ ــهّ
منتج ـ ــينّ،ب ـ ــلّس ـ ــتكونّغالبي ـ ــةّال ـ ــروابطّب ـ ــينّ
أنشـ ــطةّأخـ ــرىّ،ولكـ ــنّهنـ ــاكّأمثلـ ــةّأخـ ــرىّعلـ ــىّ
التص ــنيفّالص ــناعيّالموح ــدّلكاف ــةّاألنش ــطةّ
المنتجاتّالمشتركةّمثلّالعسلّاألسودّالـذيّينـتجّ
االقتصاديةّوالتصنيفّالمركزيّللمنتجاتّهـيّ
بشكلّحصريّعلىّأنـهّمنـتجّجـانبيّلنشـاطّواحـدّ
رواب ــطّع ــدةّإل ــىّواح ــدّ،م ــاّع ــداّف ــيّح ــاالتّ
معينّّ.
قليل ـ ــةّس ـ ــتكونّال ـ ــروابطّب ـ ــينّالمنتج ـ ــاتّه ـ ــيّ
ّ
روابــطّعديــدّإلــىّواحــدّ،وانّكــانّمــنّالممكــنّ
 51-5إنّالعالقــةّبــينّأيّنشــاطّوتصــنيفّمنــتجّيتمثــلّ
إيجـ ــازّهـ ــذاّالت ـ ـرابطّإلـ ــىّعالقـ ــةّضـ ــيقةّمـ ــنّ
ف ـ ــيّالعالق ـ ــةّب ـ ــينّالتص ـ ــنيفّالص ـ ــناعيّالموح ـ ــدّ
خ ــاللّاختي ــارّ ارب ــطّواح ــدّفق ــطّم ــنّعالق ــاتّ
لجميــعّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ(ّّ)ISICوالتصــنيفّ
العدي ـ ــدّإل ـ ــىّواح ـ ــدّ،بحي ـ ــثّق ـ ــدّيس ـ ــهلّه ـ ــذاّ
المرك ـ ـ ـ ــزيّللمنتج ـ ـ ـ ــاتّ(ّ،)CPCحي ـ ـ ـ ــثّيعتم ـ ـ ـ ــدّ
االختيارّمنّتحويلّالبياناتّ،ولكنهّالّيصـفّ
التصــنيفّالمركــزيّللمنتجــاتّبشــكلّأساســيّعلــىّ
الرابطّالحقيقيّبينّكالّالتصنيفينّّ.
الخص ــائصّالمادي ــةّللبض ــاعةّأوّطبيع ــةّالخدم ــةّ
التـ ــيّتقـ ــدمّ،ومـ ــعّالعلـ ــمّأنّالتصـ ــنيفّالصـ ــناعيّ ّ
الموحـ ـ ــدّلجميـ ـ ــعّاألنشـ ـ ــطةّاالقتصـ ـ ــاديةّ(ّّ ّ)ISIC
يض ــعّف ــيّاعتبا ارت ــهّم ــدخالتّالعملي ــةّاإلنتاجي ــةّ و .وحدات اإلنتاج المتجانس
والتقنيــةّالمســتخدمةّفــيّالعمليــةّاإلنتاجيــةّأيضــاّ،
وأثنــاءّوضــعّالتصــنيفّالمركــزيّللمنتجــاتّ،كــانّ  52-5ف ـ ــيّمعظ ـ ــمّمج ـ ــاالتّاإلحص ـ ــاءّيتأثراختي ـ ــارّ
الوحـ ـ ــدةّاإلحص ـ ـ ــائيةّواألسـ ـ ــلوبّاإلحصـ ـ ــائيّ
اله ــدفّم ــنّوراءهّأنّي ــتمّتص ــنيفهّبالطريق ــةّالت ــيّ
المنتهجّبالغرضّالذيّسيتمّفيـهّاسـتخدامّتلـكّ
يــتمّإنتــاجّالبضــاعةّأوّالخدمــةّبصــورتهاّالطبيعيــةّ
النتـ ــائجّاإلحصـ ــائيةّ،وفيمـ ــاّيتعلـ ــقّبـ ــأغراضّ
مـ ــنّقبـ ــلّنشـ ــاطّواحـ ــدّفقـ ــطّكمـ ــاّهـ ــوّمتبـ ــعّفـ ــيّ
تحليـ ــلّالمـ ــدخالتّوالمخرجـ ــاتّ،فـ ــإنّإحـ ــدىّ
التص ـ ــنيفّالصـ ـ ــناعيّالموحـ ـ ــدّلجميـ ـ ــعّاألنشـ ـ ــطةّ
الطــرقّالمثلــىّســتكونّبــافتراضّأنّكــلّوحــدةّ
االقتصاديةّ،وبسببّإتبـاعّمعـاييرّمختلفـةّلـمّيكـنّ
ُمنتجــةّتعمــلّفــيّنشــاطّإنتــاجيّواحــدّومـنّثــمّ
هذاّاألمـرّممكنـاّ،والمثـالّعلـىّذلـكّهـوّمنتجـاتّ
ســتتكونّالصــناعةّمــنّتجميــعّكافــةّالوحــداتّ
المش ــرومّوال ــذيّيمك ــنّإنتاج ــهّم ــنّخ ــاللّتربيت ــهّ
العاملةّفيّنوعّمعينّمنّاإلنتـاجّمـعّبعضـهمّ
وه ــذاّالنش ــاطّيمك ــنّتص ــنيفهّض ــمنّالز ارع ــةّف ــيّ
البعضّمـنّغيـرّإقحـامّأليّنشـاطاتّثانويـةّ.
التص ـ ــنيفّالصـ ـ ــناعيّالموحـ ـ ــدّلجميـ ـ ــعّاألنشـ ـ ــطةّ
االقتصاديةّ،أوّعنّطريقّتجميـعّالمشـرومّالنـاتجّ
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وتس ـ ـ ــمىّه ـ ـ ــذهّالوح ـ ـ ــدةّباس ـ ـ ــمّ"ّوح ـ ـ ــدةّاإلنت ـ ـ ــاجّ
المتجانسة"ّّ.

ّ
 53-5علىّالرغمّمـنّأنّوحـدةّاإلنتـاجّالمتجانسـةّتعتبـرّ
هيّاألمثلّألنواعّمعينةّمـنّالتحليـلّاإلحصـائيّ،
وخصوصــاّتحليــلّالمــدخالتّوالمخرجــاتّ،إالّأنــهّ
ل ــنّيك ــونّم ــنّالممك ــنّجم ــعّالبيان ــاتّالحس ــابيةّ
بشـ ــكلّمباشـ ــرّمـ ــنّالمشـ ــروعاتّوالمنشـ ــآتّالتـ ــيّ
توافــقّوحــداتّاإلنتــاجّالمتجــانسّ،حيــثّقــدّيلــزمّ
تقييمّهذهّالبياناتّبعـدّتحويـلّبيانـاتّالمشـروعاتّ
عل ـ ــىّأس ـ ــاسّافت ارض ـ ــاتّمتنوع ـ ــةّأوّمتجانس ـ ــةّ.
وتسـ ــمىّال وحـ ــداتّالتـ ــيّتـ ــمّتكوينهـ ــاّمـ ــنّخـ ــاللّ
اإلحصــاءّاليــدويّللبيانــاتّالتــيّتــمّتجميعهــاّمــنّ
الوكاالتّباسمّ"الوحداتّالتحليلية".
ّ
 54-5إذاّكانتّالمنتجّيقومّبإنتاجّنشـاطّأساسـيّونشـاطّ
ثانويّأوّأكثرّ،فإنهّسيتمّتصنيفهمّإلىّنفـسّعـددّ
وحـداتّاإلنتــاجّالمتجانسـةّ،واذاّكــانّهنـاكّحاجــةّ
إلـىّجمـعّالحسـاباتّاإلنتاجيـةّوجـداولّالمــدخالتّ
والمخرجـ ــاتّوفق ـ ــاّلإلقل ـ ــيمّ،فإن ـ ــهّم ـ ــنّالض ـ ــروريّ
معاملــةّوحــداتّاإلنتــاجّالمتجانســةّالمتواجــدةّفــيّ
أمـاكنّمختلفــةّعلـىّأنهــاّوحـداتّمســتقلةّحتــىّإذاّ
كــانّتعمــلّفــيّنفــسّالنشــاطّوكانــتّتنتمــيّكــذلكّ
إلىّنفسّالوحدةّالمؤسسيةّّ.
ّ
 55-5ين ـ ـ ــاقشّالفص ـ ـ ــلّّ28تقي ـ ـ ــيمّالوح ـ ـ ــداتّالتحليلي ـ ـ ــةّ
السـ ـ ـ ــتخدامهاّفـ ـ ـ ــيّسـ ـ ـ ــياقّإحصـ ـ ـ ــاءّالمـ ـ ـ ــدخالتّ
والمخرجاتّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
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ّ

الفصل السادس :حساب اإلنتاج
أ .حساب اإلنتاج

 3-0إنّحســابّاإلنتــاجّهــوّنقطــةّالبدايــةّلمجموعــةّمــنّ
الحساباتّالخاصةّبالوحداتّوالقطاعـاتّالمؤسسـيةّ
والتيّتبينّكيفيـةّتوليـدّالـدخلّوأسـلوبّتوزيعـهّوفـيّ
اس ــتخدامهّف ــيّاالقتص ــادّ،وتع ــرفّاألنش ــطةّعل ــىّ
أنهاّانتاجّوذلـكّلتحديـدّإجمـاليّالنـاتجّالمحلـيّومـاّ
ه ـ ـ ـ ــيّمس ـ ـ ـ ــتوياتّال ـ ـ ـ ــدخلّالخاص ـ ـ ـ ــةّباالقتص ـ ـ ـ ــادّ،
وكمفه ــومّ،يعتب ــرّحس ــابّاإلنت ــاجّاالقتص ــاديّه ــوّ
تجميـ ـ ــعّلكافـ ـ ــةّالحسـ ـ ــاباتّالمشـ ـ ــابهةّلكـ ـ ــلّوحـ ـ ــدةّ
إنتاجي ــةّ،ويرج ــىّمالحظ ــةّأن ــهّكم ــاّيمك ــنّتجمي ــعّ
حسـ ــاباتّاالنتـ ــاجّلوحـ ــدةّمؤسسـ ــيةّواحـ ــدةّوكـ ــذلكّ
الحالّفيّالقطاعاتّ،فإنهّيمكـنّتجميعهـاّللمنشـآتّ
وكذلكّالصـناعاتّ،إذّتسـمحّهـذهّالخاصـيةّبد ارسـةّ
النشـ ــاطّالصـ ــناعيّفـ ــيّاالقتصـ ــادّوتسـ ــمحّباعـ ــدادّ
ج ـ ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ـ ــتخدامّوك ـ ـ ـ ــذلكّج ـ ـ ـ ــداولّ
المدخالتّوالمخرجات.
ّ
 8-0وي ـ ـرتبطّحس ـ ــابّاإلنتـ ــاجّبتعري ـ ــفّاإلنتـ ــاجّ،حي ـ ــثّ
يعــرفّاإلنتةةاج علةةى أنةةه نشةةاط يةةتم تحةةت إش ةراف
ومسةةئولية وحةةدة مؤسسةةية تسةةتعمل العمةةل ورأس
المال والسلع والخدمات كمدخالت إلنتاج مخرجات
مةةةةةن السةةةةةلع والخةةةةةدماتّ،ويبـ ــينّحس ـ ــابّاإلنت ـ ــاجّ
مخرجـ ــاتّاإلنتـ ــاجّوالمـ ــدخالتّالمتنوعـ ــةّالتـ ــيّتـ ــمّ
إدخاله ــاّللحص ــولّعل ــىّه ــذهّالمخرج ــاتّ،ولمعرف ــةّ
كيفّيتمّهذاّيلزمّتوضيحّثالثةّمفاهيم-:
ّ
 4-0المفهـ ــومّاألولّالـ ــذيّيلـ ــزمّتوضـ ــيحهّهـ ــوّمـ ــاّهـ ــوّ
تعريــفّاإلنتــاجّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،حيــثّ
يش ــيرّه ــذاّالوص ــفّإل ــىّح ــدودّاإلنت ــاجّف ــيّنظ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّ.ومــنّثــمّهنــاكّأنـواعّمهمــةّمــنّ
اإلنت ـ ــاجّيل ـ ــزمّتوض ـ ــيحهاّاعتم ـ ــاداّعل ـ ــىّإذاّكـ ـ ــانّ
اإلنتـاجّمخصصـاّللبيـعّأوّاالسـتخدامّالشخصـيّأوّ
يكونّلصالحّاآلخرينّبتكلفةّمنخفضةّأوّبالمجانّ.
ّ
 3-0يتن ـ ــاولّالمفه ـ ــومّالث ـ ــانيّكيفي ـ ــةّتقي ـ ــيمّالمخرج ـ ــاتّ،
واإلجابةّعلىّهذاّالسؤالّهوّالدورّاألساسـيّالـذيّ
تلعبــهّاألشــكالّالمتعــددةّمــنّالضـرائبّالتــيّتُفــرضّ
مــنّقبــلّالحكومــةّعلــىّالمنتجــاتّأوّعلــىّاإلنتــاجّ
(وهذاّيتضمنّااالعانات).
ّ
 8-0والمفه ــومّالثال ــثّال ــذيّيل ــزمّاعتب ــارهّهن ــاّه ــوّكي ــفّ
تضــيفّعمليــةّاإلنتــاجّعلــىّقيمــةّالســلعّوالخــدماتّ
والتـ ـ ــيّتـ ـ ــؤديّإلـ ـ ــىّتوليـ ـ ــدّالـ ـ ــدخلّ.فهـ ـ ــلّتضـ ـ ــيفّ
مسـ ــاهماتّالعم ـ ــالّورأسّالم ـ ــالّقيم ـ ــةّعل ـ ــىّه ـ ــذهّ
الســلعّوالخ ــدماتّآخ ــذينّبع ــينّاالعتب ــارّأن ــهّع ــادةّ
يكونّهناكّتناقصاّفيّقيمةّرأسّالمال.
ّ
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 0-0ويعتبرّالغرضّمنّالشكلّالعامّلحسابّماّفـيّ
تسلسلّالحساباتّهوّإلظهارّكيـفّيـتمّاسـتالمّ
المـ ـواردّ،وم ــاّه ــيّالخص ــوماتّوم ــاّه ــيّبن ــودّ
الت ـوازنّالمتبقيــةّ.وألنّحســابّاإلنتــاجّهــوّأولّ
الحس ــاباتّفـ ــيّمجموعـ ــةّالحس ــاباتّ،فـــإنّبنـــدّ
الت ـ ـوازنّيظهـ ــرّألولّم ـ ـرهّفيـ ــهّ.وّأهميـ ــةّبنـ ــودّ
التـ ـوازنّبش ــكلّع ــامّوفـ ـيّه ــذاّالحس ــابّبش ــكلّ
خــاصّســيتمّنقاشــهاّقبــلّاعتبــارّكــلّمــدخالتّ
حسابّاإلنتاجّبالتعاقبّ.
ّ
 7-0تمّتوضيحّحسابّاإلنتاجّللوحـداتّوالقطاعـاتّ
المؤسسيةّفيّالجـدولّّ،3.0حيـثّيحتـويّعلـىّ
ثالثـ ــةّبنـ ــودّفقـ ــطّبخـ ــالفّبنـ ــدّالموازنـ ــةّ.ويـ ــتمّ
تسجيلّمخرجاتّاإلنتاجّتحتّبندّالمواردّعلـىّ
الجان ــبّاأليم ــنّم ــنّالحس ــابّ.وق ــدّي ــتمّفص ــلّ
هـ ــذاّالبنـ ــدّللتفريـ ــقّبـ ــينّاألن ـ ـواعّالمختلفـ ــةّمـ ــنّ
المخرجــاتّ،علــىّس ــبيلّالمثــالّ،يلــزمّأنّتبــينّ
مخرجــاتّاإلنتــاجّغيــرّالســوقيةّعــنّمخرجــاتّ
اإلنتــاجّالســوقيةّبشــكلّمنفصــلّوفقــاّالســتخدامّ
هذهّالمخرجاتّفيّحسابّالقطاعـاتّإذاّأمكـنّ
هذاّ،ويسجلّفيّالجانبّاأليسرّالحسـابّالـذيّ
يضمّّاالستهالكّالوسـيطّواالسـتهالكّفـيّرأسّ
المـ ــالّ،وقـ ــدّيلـ ــزمّالفصـ ــلّبـ ــينّهـ ــذينّالبنـ ــدينّ
كذلكّ.
ّ
 5-0ويعتبـ ــرّبنـ ــدّالت ـ ـوازنّفـ ــيّحسـ ــابّاإلنتـ ــاجّهـ ــوّ
القيم ــةّالمض ــافةّ،ويمك ــنّحس ــابهّسـ ـواءّبش ــكلهّ
اإلجم ـ ـ ــاليّأوّالص ـ ـ ــافيّقب ـ ـ ــلّأوّبع ـ ـ ــدّخص ـ ـ ــمّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ.
ّ
أ .وتعتبةةةر القيمةةةة المضةةةافة اإلجماليةةةة
هي قيمة المخرجات مخصوماً منها قيمةة
االستهالك الوسيط
ب .وتعتبر صةافي القيمةة المضةافة هةي
قيمةةة المخرجةةات مخصةةوماً منهةةا قةةيم كةةال
مةةن االسةةتهالك الوسةةيط واالسةةتهالك فةةي
رأس المال الثابت.
ّ
 1-0وحيثّأنّالهدفّمنّالقيمةّالمضافةّهوّقيـاسّ
القيمـ ـ ــةّاالضـ ـ ــافيةّالناجمـ ـ ــةّبموجـ ـ ــبّالعمليـ ـ ــةّ
اإلنتاجيـ ـ ــةّ،حيـ ـ ــثّيلـ ـ ــزمّحسـ ـ ــابهاّفـ ـ ــيّشـ ـ ــكلهاّ
الصــافيّ،حيــثّأنّاالســتهالكّفــيّرأسّالمــالّّ
الثابتّيعتبرّهوّتكلفةّاإلنتاجّ،علىّالـرغمّمـنّ
أنّأم ـ ــرّحس ـ ــابّاالس ـ ــتهالكّف ـ ــيّرأسّالم ـ ــالّ
الثابتّمسألةّيصعبّقياسـهاّبشـكلّعملـيّولـنّ
يكونّمنّالممكنّعملّتقييمّوافيّلقيمتهـاّومـنّ
ث ــمّمعرف ــةّالقيم ــةّالمض ــافةّالص ــافيةّ،وم ــنّث ــمّ
يلزمّاتخاذّبعضّاإلجراءاتّفيمـاّيتعلـقّبالقيمـةّ
المضــافةّس ـواءّبشــكلهاّاإلجمــاليّأوّالصــافيّ،
ويتبعّهذاّضرورةّتوفرّأحكامّلبنودّالتـوازنّفـيّ
الحس ــاباتّالالحق ــةّللنظ ــامّلي ــتمّتقي ــيمّك ــالّم ــنّ
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ّ

االس ـ ــتهالكّالص ـ ــافيّواإلجم ـ ــاليّف ـ ــيّرأسّالم ـ ــالّ
الثابتّّ.

ّ

ب .مفهوم اإلنتاج

.1

اإلنتاج بوصفه نشاطاً اقتصادياً

 11-6يمكنّتعريفّاالنتاجّبمعنىّعامّعلىّأنهّنشاطّمـاّ
يســتخدمّفيــهّالمشــروعّمــدخالتّإلنتــاجّمخرج ــاتّ،
ويه ــتمّالتحلي ــلّاالقتص ــاديّلإلنت ــاجّبش ــكلّأساس ــيّ
بالنشاطّالذيّينتجّمخرجاتّمنّنـوعّيمكـنّتوفيرهـاّ
أوّتســليمهاّلوحــداتّمؤسســيةّأخــرىّ،ومــاّلــمّتكــنّ
المخرجـ ــاتّالمنتجـ ــةّيمكـ ــنّتسـ ــليمهاّإلـ ــىّوحـ ــداتّ
أخرىّسواءّأكانـتّهـذهّالوحـداتّفرديـةّأوّمجتمعـةّ
فإنــهّالّيمكــنّتقســيمّالعمالــةّأوّقيــامّتخصــصّفــيّ
اإلنت ـ ــاجّأوّأرب ـ ــاحّم ـ ــنّالعملي ـ ــةّالتجاري ـ ــةّ،وهن ـ ــاكّ
نوع ـ ـ ــانّأساس ـ ـ ــياّم ـ ـ ــنّالمخرج ـ ـ ــاتّوهم ـ ـ ــاّالس ـ ـ ــلعّ
والخدماتّ،ومنّالض ّروريّفحصّخصائصهماّمنّ
أج ـ ــلّأنّيك ـ ــونّهن ـ ــاكّمق ـ ــدرةّعل ـ ــىّالتميي ـ ــزّب ـ ــينّ
األنشـ ـ ـ ــطةّالتـ ـ ـ ــيّتعتبـ ـ ـ ــرّإنتاجيـ ـ ـ ــهّمـ ـ ـ ــنّالناحيـ ـ ـ ــةّ
االقتص ــاديةّع ــنّب ــاقيّاألنش ــطةّ.وتوص ــفّالس ــلعّ
والخدماتّبشكلّمجتمعّعلىّأنهاّمنتجات.
ّ
 11-6وفــيّنظ ــامّالحســاباتّالقومي ــةّ،نــادراّم ــاّيــتمّعم ــلّ
تفري ـ ــقّب ـ ــينّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّإالّعن ـ ــدّالضـ ـ ـ ّرورةّ
القصــوىّولكــنّعنــدماّيــتمّعمــلّربــطّبــينّمجموعــةّ
م ـ ــنّالبيان ـ ــاتّيل ـ ــزمّتفه ـ ــمّأيّم ـ ــنّالمنتج ـ ــاتّي ـ ــتمّ
معاملتهـاّعلــىّأنهـاّســلعّوأيّمنهــاّيعامـلّعلــىّأنــهّ
خدماتّ.
ّ
 12-6تحددّالتصنيفاتّالصناعيةّكماّهوّالحـالّفـيّمثـلّ
التص ـ ـ ــنيفّالص ـ ـ ــناعيّال ـ ـ ــدوليّّالموح ـ ـ ــدّلجمي ـ ـ ــعّ
األنش ــطةّاالقتص ــاديةّ(ّّ)ISICمجموع ــةّمجموع ــةّ
منّالصناعاتّالتحويليـةّعلـىّالـرغمّمـنّأنّالعديـدّ
مـ ــنّهـ ــذهّالصـ ــناعاتّيـ ــوفرّخـ ــدماتّ،علـ ــىّسـ ــبيلّ
المثـ ــالّ،قـ ــدّيقـ ــومّبعـ ــضّمـ ــنّمصـ ــنعيّمحركـ ــاتّ
الطـ ـ ــائراتّبتصـ ـ ــنيعّمحركـ ـ ــاتّالطـ ـ ــائراتّوكـ ـ ــذلكّ
إصــالحّوصــيانةّالمحركــاتّالعاملــةّ،وتعتبــرّالســلعّ
الت ــيّتنق ــلّوتـ ــوزعّعل ــىّوح ــداتّأخـ ــرىّم ــنّأجـ ــلّ
معالجتهــاّمــعّعــدمّتغييــرّملكيتهــاّ،فــإنّهــذاّالعمــلّ
يعتب ــرّخدم ــةّحت ــىّإذاّك ــانّت ــتمّم ــنّقب ــلّص ــناعةّ
تحويلي ــةّ.والّتمن ــعّحقيق ــةّتص ــنيفّالمعالج ــةّعل ــىّ
أنه ـ ــاّخدم ـ ــةّم ـ ــنّك ـ ــونّتص ـ ــنيعّالمص ـ ــنعّض ـ ــمنّ
الصناعةّالتحويليةّ.
ّ
 13-6وبالمثـ ـ ــلّ،قـ ـ ــدّتنـ ـ ــتجّبعـ ـ ــضّالصـ ـ ــناعاتّالمنتجـ ـ ــةّ
للخدماتّمنتجاتّلهـاّالعديـدّمـنّخصـائصّالسـلعّ،
علىّسـبيلّالمثـالّ،توصـفّمنتجـاتّهـذهّالصـناعةّ
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فــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبالمنتجــاتّالقائمــةّ
علىّالمعرفةّ.

ّ
 14-6المنتجةةات هةةي سةةلع وخةةدمات (بمةةا فةةي ذلةةك
المنتجةةةات القائمةةةة علةةةى المعرفةةةة) تنةةةتج مةةةن
عملية اإلنتاج.
ّ
السلع

 15-6تعةةرف السةةلع علةةى أنهةةا أشةةياء ماديةةة منتجةةه
يوجةةد طلةةب عليهةةا وعليةةه توجةةد حقةةوق ملكيةةه
عليهةةا ومةةن ثةةم يمكةةن نقةةل ملكيتهةةا إلةةى وحةةدة
مؤسسةةية أخةةرى بموجةةب الضةةلوع فةةي معاملةةة
فةةي السةةوقّ.وتــأتيّالطلــبّعليهــاّكونهــاّتلبــيّ
احتياج ـ ـ ــاتّأوّمطال ـ ـ ــبّاألس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّأوّ
المجتمـ ــعّأوّتسـ ــتخدمّإلنتـ ــاجّسـ ــلعّأوّخـ ــدماتّ
أخ ـ ــرىّ،وتعتب ـ ــرّعمليت ـ ــاّإنت ـ ــاجّوتب ـ ــادلّالس ـ ــلعّ
عمليتانّمنفصلتانّتماماّ،حيثّالّيمكـنّتبـادلّ
بعـ ــضّالسـ ــلعّبينمـ ــاّيمكـ ــنّش ـ ـراءّسـ ــلعّأخـ ــرىّ
وبيعهــاّعــدةّم ـراتّ،ويمكــنّفصــلّعمليــةّإنتــاجّ
سلعةّماّعنّعملياتّالبيعّأوّإعادةّالبيـعّالتـيّ
تليهاّّ.
ّ
الخدمات
ّ
 16-6يل ــزمّأنّيقيـ ــدّإنت ــاجّالخـ ــدماتّباألنش ــطةّالتـــيّ
يمكنّتنفيذهاّمنّقبلّوحدةّواحدةّلصالحّوحـدةّ
أخرىّ،واالّلنّتتطـورّصـناعاتّالخـدماتّولـنّ
يكــونّهنــاكّأسـواقّلهــذهّالخــدماتّكــذلكّ،ومــنّ
الممكنّأنّتقومّوحدةّبإنتاجّخدمـةّالسـتهالكهاّ
الخاصّشريطةّأنّيكونّهذاّالنـوعّمـنّالنشـاطّ
مثلّالذيّقدّتقومّبهّوحدةّأخرىّّ.
ّ
ّ 17-6و الخةةدمات هةةي نتيجةةة لنشةةاط إنتةةاجي يغيةةر

ظروف الوحدات االستهالكية أو يسهل عمليةة

تبادل السةلع أو األصةول الماليةة ،وقـدّتوصـفّ
ه ــذهّالخ ــدماتّبأنه ــاّخ ــدماتّتغيي ــرّتأثيري ــةّأوّ
خــدماتّهامشــيةّعلــىّالتـواليّ،وتعتبــرّخــدماتّ
التغييـ ــرّالتأثيريـ ــةّهـ ــيّمخرجـ ــاتّيـ ــتمّإنتاجه ـ ـاّ
إلح ــداثّتغيي ــرّأوّتض ــمنّتغيي ــرّف ــيّظ ــروفّ
الوحــداتّاالســتهالكيةّينتهجــهّمنتجــيّاألنشــطةّ
بناءاّعلىّطلبّالمستهلكينّ،والّتعتبرّخـدماتّ
التأثيرّالتغيريةّكياناتّمستقلةّبمعنـيّأنّيكـونّ
لهاّملكياتّخاصةّبهاّ،حيثّالّيمكنّاالتجـارّ
فيه ــاّبش ــكلّمنفص ــلّم ــنّموفره ــاّ،وم ــاّأنّي ــتمّ
استكمالّاإلنتاجّيتمّتوفيرهاّمعهاّإلىّالعميلّّ.

ّ
 18-6وتتن ـ ــوعّأش ـ ــكالّالخ ـ ــدماتّالت ـ ــيّيض ـ ــطلعّبه ـ ــاّ
المنــتجّبنــاءاّعلــىّطلــبّالمســتهلكّوهــذهّالتنــوعّ
يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنّاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالّالتاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
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يمكــنّحصــرّه ــذهّالتحســيناتّفــيّالمخزونــاتّّ
مــنّقبــلّالمنــتجّأوّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّمســتقلةّ
منّحيثّاإلنتاجّ.

ّأ .تغيراتّفيّحالـةّاّالسـلعّاالسـتهالكيةّ:حيـثّيعمـلّ
المنــتجّمباش ـرةّعلــىّالســلعّالتــيّيملكهــاّالمســتهلكّ
ُ
وذلكّعنّطريقّالنقلّأوّالتنظيفّأوّاإلصـالحّأوّ
ّ
تحويلهاّبأيةّصورةّأخرىّّ.
ّب .التغي ــرّف ــيّالظ ــروفّالمادي ــةّلألفـ ـرادّ:يق ــومّالمن ــتجّ  21-6ويمك ـ ــنّأنّتق ـ ــدمّعملي ـ ــةّواح ـ ــدةّم ـ ــنّاإلنت ـ ــاجّ
خـ ـ ــدماتّإلـ ـ ــىّمجموعـ ـ ــةّمـ ـ ــنّاألشـ ـ ــخاصّ،أوّ
بنقــلّاألشــخاصّمــعّتــوفيرّاإلقامــةّلهــمّويــوفرّلهــمّ
الوحــداتّفــيّنفــسّالوقــتّ.علــىّســبيلّالمثــالّ،
كــذلكّالعالجــاتّالطبيــةّوالجراحيــةّويقــومّبتحســينّ
قدّيمكنّنقلّمجموعةّمنّاألشـخاصّأوّالسـلعّ
مظهرهمّ،إلخ...
التيّتملكهاّوحداتّمؤسسـيةّمختلفـةّعلـىّمـتنّ
ّج .التغيـ ــرّفـ ــيّالحالـ ــةّالعقليـ ــةّلألف ـ ـرادّ:يـ ــوفرّالمنـ ــتجّ
طـ ـائرةّأوّس ــفينةّأوّقط ــارّأوّأيّمركبــةّأخ ــرىّ
التعل ـ ــيمّوالمعلوم ـ ــاتّوالنص ـ ــحّوالترفي ـ ــهّوالخ ـ ــدماتّ
واحـ ـ ــدةّ،ويمكـ ـ ــنّتقـ ـ ــديمّالتعليمـ ـ ــاتّأوّالترفيـ ـ ــهّ
المشابهةّبشكلّمباشرّلهذهّاألفرادّ.
لمجموعــةّمــنّاألشــخاصّبالحضــورّفــيّفصــلّ
ّ
أوّمحاض ـرةّأوّاســتعراضّواحــدّ.وتقــدمّبعــضّ
 19-6ويمكــنّأنّيكــونّالتغيــرّمؤقــتّأوّدائــمّ،علــىّســبيلّ
الخـ ــدماتّبصـ ــورةّجماعيـ ــةّللمجتمـ ــعّككـ ــلّأوّ
المثــالّ،قــدّتتســببّالخــدماتّالطبيــةّأوّالتعليميــةّفــيّ
لمجموعـ ــاتّكبي ـ ـرةّمنـ ــهّ،علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،
إحـ ــداثّتغيـ ــرّمسـ ــتمرّفـ ــيّحالـ ــةّالمسـ ــتهلكّنتيجـ ــةّ
عمليةّتطبيقّالقانونّوالنظامّوالدفاعّّ.
لالستفادةّالتيّحصلّعليهاّعلىّمـرّالسـنينّ،وعلـىّ
ّ
الجانبّاألخرّ،حضـورّمبـاراةّكـرةّقـدمّ،حيـثّتعتبـرّ
تجربةّقصيرةّاألجلّ،وعموماّ،قـدّيحكـمّعلـىّالتغيـرّ  21-6وت ــأتيّالخ ــدماتّالهامش ــيةّعن ــدماّتق ــومّإح ــدىّ
الوحــداتّالمؤسســيةّبتس ــهيلّالتغيــرّفــيّملكيــةّ
بأنــهّتحســيناتّمثــلّالخــدماتّالتــيّتقــدمّبنــاءاّعلــىّ
الســلعّوالمنتجــاتّالقائمــةّعلــىّالمعرفــةّوبعــضّ
طل ــبّالمس ــتهلكّ،وع ــادةّم ــاّتك ــونّه ــذهّالتحس ــيناتّ
الخـ ـ ــدماتّأوّاألصـ ـ ــولّالماليـ ـ ــةّبـ ـ ــينّوحـ ـ ــداتّ
أشـ ـ ــياءّغيـ ـ ــرّماديـ ـ ــةّتتجسـ ـ ــدّفـ ـ ــيّاألشـ ـ ــخاصّمـ ـ ــنّ
مؤسس ــيةّ،وتق ــدمّالخ ــدماتّالهامش ــيةّم ــنّقب ــلّ
المس ــتهلكينّله ــذهّالخدم ــةّأوّالس ــلعةّوه ــيّالّتعتب ــرّ
تج ــارّالتجزئ ــةّوتج ــارّالجمل ــةّوكــذلكّمــنّقب ــلّ
كيانــاتّمســتقلةّوفــيّنفــسّالوقــتّتنتمــيّللمنــتجّ.والّ
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واح ــدةّوتوفيره ــاّلوح ــدةّأخـ ــرىّوم ــنّث ــمّيمكـ ــنّ
عملّتقسيمّللعمالّوظهورّللسوقّ.

العدي ـ ــدّم ـ ــنّالمؤسس ـ ــاتّالمالي ـ ــةّ.وتمث ـ ــلّالخ ـ ــدماتّ
الهامشـ ــيةّخـ ــدماتّذاتّتـ ــأثيرّتغييـ ــريّوهـ ــيّليسـ ــتّ
كياناتّمستقلةّيمكنّأنّيكونّلهـاّحقـوقّملكيـةّ،والّ ّ
يمكنّمعاملتهاّعلىّأنهاّكياناتّمسـتقلةّمـنّالناحيـةّ  .8حدود اإلنتاج
اإلنتاجيــةّ،ومــاّأنّتســتكملّعمليــةّاإلنتــاجّإالّويلــزمّ
 23-6بـ ـ ـ ـ ــافتراضّأنّالخص ـ ـ ـ ـ ــائصّالعامـ ـ ـ ـ ــةّللسـ ـ ـ ـ ــلعّ
توفيرّهذهّالخدماتّللمستهلكينّّ.
والخـ ــدماتّالمنتجـ ــةّكمخرجـ ــاتّ،بالتـ ــاليّفإنـ ــهّ
ّ
يمكــنّتعريــفّاإلنتــاجّ،وقــدّتــمّتبيــينّالتعريــفّ
ّ
الع ــامّلإلنت ــاجّمس ــبقاّ،وتبع ــهّبع ــدّذل ــكّتعري ــفّ
المنتجات القائمة على المعرفة
مقي ـ ـ ــدّوه ـ ـ ــوّالتعري ـ ـ ــفّالمس ـ ـ ــتخدمّف ـ ـ ــيّنظ ـ ـ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،وبعـ ــدّذلـ ــكّهنـ ــاكّبعـ ــضّ
 22-6إنّالمنتج ــاتّالقائم ــةّعل ــىّالمعرف ــةّتتعل ــقّبعملي ــاتّ
النقاش ــاتّح ــولّح ــدودّاإلنت ــاجّحي ــثّأنــهّيــؤثرّ
توزي ـ ــعّأوّتخـ ـ ـزينّأوّتوص ـ ــيلّأوّنش ـ ــرّالمعلوم ـ ــاتّ
عل ــىّأنش ــطةّاألس ــرّالمعيش ــيةّواألنش ــطةّغي ــرّ
والنصـ ــحّوالترفيـ ــهّبشـ ــكلّيمكـ ــنّمـ ــنّخاللـ ــهّالوحـ ــدةّ
المنظورةّّ.
المس ـ ــتهلكةّم ـ ــنّالوص ـ ــولّللمعرف ـ ــةّمـ ـ ـراتّمتع ـ ــددةّ.
ّ
وتعتب ــرّالص ــناعاتّالت ــيّتن ــتجّالمنتج ــاتّه ــيّتل ــكّ
حدود اإلنتاج العام
التـ ـ ـ ــيّتقـ ـ ـ ــومّبتـ ـ ـ ــوفيرّوتخ ـ ـ ـ ـزينّوتوصـ ـ ـ ــيلّوتوزيـ ـ ـ ــعّ
المعلوم ـ ــاتّوالنص ـ ــحّوالترفي ـ ــهّبش ـ ــكلّواس ـ ــعّوه ـ ــذهّ
الخــدماتّتتضــمنّإنتــاجّالمعلومــاتّالمتخصصــةّأوّ  24-6يمكـ ــنّتعريـ ــفّاإلنتـ ــاجّاالقتصـ ــاديّعلـ ــىّأنـ ــهّ
نشــاطّيــتمّتنفيــذهّتحــتّإش ـرافّومســئوليةّوحــدةّ
العامـ ـ ــةّواألخبـ ـ ــارّواالستشـ ـ ــاراتّوالتقـ ـ ــاريرّوب ـ ـ ـرامجّ
مؤسس ـ ــيةّتسـ ـ ــتخدمّالي ـ ــدّالعاملـ ـ ــةّورأسّالمــ ــالّ
الحاســبّاآللــيّواألفــالمّوالموســيقىّوغيرهــاّّ،إلــخّ..
والســلعّوالخــدماتّكمــدخالتّإلنتــاجّمخرجــاتّ
ويمكــنّلمخرج ــاتّه ــذهّالص ــناعاتّ،بموج ــبّحق ــوقّ
م ــنّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّ.ويل ــزمّأنّيكـــونّهنـــاكّ
الملكيةّلهاّ،أنّيتمّتخزينهـاّعلـىّشـكلّمـاديّ(سـواءّ
وحدةّمؤسسيةّتكونّمسئولةّعنّعمليةّاإلنتـاجّ
عل ــىّأوراقّأوّوس ــائطّإلكتروني ــة)ّويمك ــنّمعاملته ــاّ
وتمتل ـ ــكّأيّس ـ ــلعّمنتج ـ ــةّأوّمنتج ـ ــاتّالقائم ـ ــةّ
مثـ ـ ــلّالسـ ـ ــلعّالعاديـ ـ ــةّ،حيـ ـ ــثّأنّلهـ ـ ــاّالعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّ
علــىّالمعرفــةّأوّتكــونّمخولــةّبالــدفعّأوّمقابــلّ
الخصــائصّالتــيّتتمتــعّبهــاّالســلعّالعاديــةّومــنّثــمّ
أخـ ــرّنظيـ ــرّالخـ ــدماتّالهامشـ ــيةّالمقدمـ ــةّ.والّ
يمكنّأنّيكونّحقوقّملكيـةّمكتسـبةّبموجـبّتملكهـاّ
تعتبرّالسلعّالناتجةّعـنّعمليـةّتـتمّطبيعيـاّمـنّ
ويمكـ ــنّتغييـ ــرّحقـ ــوقّملكيتهـ ــاّالعديـ ــدّمـ ــنّالم ـ ـراتّ،
غيـ ــرّأيّتـ ــدخلّبشـ ــريّأوّتوجيهـ ــاّإنتاجـ ــاّمـ ــنّ
وس ـواءّكانــتّتتمتــعّخصــائصّالســلعّأوّالخــدماتّ،
الناحي ــةّاالقتص ــاديةّ،عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ،نم ــوّ
ف ـ ــإنّه ـ ــذهّالمنتج ـ ــاتّتمتل ـ ــكّأه ـ ــمّالس ـ ــمةّالش ـ ــائعةّ
غيرّمدارّلألسـماكّفـيّالميـاهّالدوليـةّالّيعتبـرّ
األساس ــيةّوه ــيّأن ــهّيمك ــنّإنتاجه ــاّم ــنّقب ــلّوح ــدةّ
إنتاجاّ،بينماّتعدّعمليةّزراعةّاألسماكّإنتاجاّّّ.
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الجدول ( 1.6تابع)  :حساب اإلنتاج – الموارد

الموارد

المالية

الشةةةةةةةةةركات غيةةةةةةةةةر

الشركات المالية

العام

قطةةةةةةةةاع الحكومةةةةةةةةة

المعيشية

قطةةةةةةةةةةةاع األسةةةةةةةةةةةر

المعيشية

تخةةةةةةةةةةةةدم األسةةةةةةةةةةةةر

الهادفة للةرب التةي

المؤسسةةةةةةات غيةةةةةةر

مجموع االقتصاد

بقية العالم

السلع والخدمات

المجموع

المعامالت وبنود التوازن

المخرجات

8202

146

342

870

38

3604

3604

المخرجات السوقية

8202

146

0

183

0

3077

3077

مخرجات الستهالك المنةتج

0

0

0

147

0

147

147

الخاص النهائي
مخرجات غير سوقية

38

342

320

االستهالك الوسيط

320
1223 1223

الضرائب على المنتجات

141

141

االعانات على المنتجات

2-

2-

ّ
 25-6وعلــىّالــرغمّمــنّإمكانيــةّتمييــزّالعمليــاتّاإلنتاجيــةّ
التيّتنتجّالسلعّمنّغيرّصـعوبةّ،إالّأنـهّلـيسّمـنّ
الســهلّدائمــاّتمييــزّانتــاجّالخــدماتّعــنّالنشــاطاتّ
األخرىّوالتيّقدّيكونّكالهماّمهماّومفيداّّ.وتشملّ
األنشطةّغيرّالمنتجـةّمـنّوجهـةّالنظـرّاالقتصـاديةّ
هــيّاألنشــطةّالبش ـريةّاألساســيةّمثــلّتنــاولّالطعــامّ
والشربّوالنومّوالتحدثّوممارسةّالتمارينّالرياضـيةّ
إلـ ــخّ,,حيـ ــثّمـ ــنّالمسـ ــتحيلّأنّيقـ ــومّشـ ــخصّمـ ــاّ
بتوظيــفّشــخصّأخــرّبــأنّيقــومّبهــذهّاألنشــطةّبــدالّ
عنهّ،حتىّالدفعّلشـخصّأخـرّليقـومّبعمـلّالتمـارينّ
الرياضـيةّبــدالّعنــهّالّيعتبـرّمناســباّ،وعلــىّالجانــبّ
األخرّ،تعتبرّأنشطةّمثلّالغسـيلّوتحضـيرّوجبـاتّ
الطعـ ــامّورعايـ ــةّاألطف ـ ــالّوالمرضـ ــىّوكبـ ــارّالس ـ ــنّ
أنش ــطةّيمك ــنّأنّتوفره ــاّوح ــداتّأخ ــرىّ ّ،وم ــنّث ــمّ
تــدخلّضــمنّح ــدودّاإلنتــاجّالع ــامّ،وتوظــفّالعدي ــدّ
م ــنّاألس ــرّالمعيش ــيةّّخ ــدماّلت ــوفيرّه ــذهّاألنش ــطةّ
لهمّ.
ّ
حدود اإلنتاج في نظام الحسابات القومية
 26-6توجــدّمجموعــةّمــنّالقيــودّعلــىّحــدودّاإلنتــاجّف ــيّ
نظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّحيـ ــثّتسـ ــتثنىّحسـ ــاباتّ
االنتاجّاألنشطةّالتـيّتؤديهـاّاألسـرّالمعيشـيةّوالتـيّ
ت ـ ــوفرّخ ـ ــدماتّالس ـ ــتخدامهاّبأنفس ـ ــهمّم ـ ــنّمفه ـ ــومّ
اإلنت ــاجّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّوفق ــاّألس ــبابّ
التــيّيلــيّشــرحهاّ،وهــذاّالّيشــملّالخــدماتّالمنزليــةّ
الت ــيّينتجه ــاّخـ ــدمّي ــدفعّله ــمّأجـ ــرّ،وخ ــالفّهـ ــذاّ،
يعتبــرّتعريــفّاإلنتــاجّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
أكثرّشموليةّمنّالتعريفّفيّالفقرةّالسابقةّّ.
ّ

350

 87-6يتضةةمن حةةدود اإلنتةةاج فةةي نظةةام الحسةةابات
القومية األنشطة التالية-:
أ .إنتاج كافة السةلع والخةدمات والتةي يةتم
توفيرهةةةةةا إلةةةةةى وحةةةةةدات غيةةةةةر وحةةةةةداتهم
اإلنتاجيةةةةة أو سةةةةيتم توفيرهةةةةا إلةةةةى هةةةةذه
الوحدات ،وهةذا يتضةمن السةلع والخةدمات
المسةةتخدمة فةةي العمليةةة اإلنتاجيةةة لمثةةل
هذه السلع والخدمات،
ب .اإلنتةةاج الخةةاص لكافةةة السةةلع والخةةدمات
والتةةي يحةةتفظ بهةةا منتجوهةةا السةةتهالكهم
النهةةةةائي الخةةةةاص أو تكةةةةوين رأس المةةةةال
اإلجمالي.
ج .اإلنتةةاج الخةةاص للمنتجةةات القائمةةة علةةى
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.
د .إنتةةةةةةاج الحسةةةةةةاب الشخصةةةةةةي لخةةةةةةدمات
االسكان من خالل المستهلكين المالكين
ه .إنتاج الخةدمات المنزليةة والشخصةية مةن
خاللخدم يتقاضون رواتب.
حدود االنتاج داخل األسر المعيشية
اسـ ـ ــتثناءّغالبي ـ ـ ــةّالخـ ـ ــدماتّالمنتج ـ ـ ــةّلالسـ ـ ــتخدامّ
الخاصّلألسرّ
ّّ
 28-6تستثنىّمعظمّخدماتّاإلنتاجّمـنّقبـلّأعضـاءّ
األسرّالمعيشيةّلصالحّاسـتهالكهمّالنهـائيّمـنّ
اإلنت ــاجّالمق ــاسّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ،
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ّ

وه ــذاّيس ــتحقّمزي ــدّم ــنّالش ــرحّالم ــوجزّع ــنّلم ــاذاّ
يس ــتثنىّه ــذاّالنش ــاطّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ،
ومنّالمفيـدّأنّيـتمّالبـدءّبـإدراجّهـذهّالخـدماتّحتـىّ
الّيتمّتسجيلّأيّمنتجّينتجّبواسطةّأعضاءّاألسـرّ
المعيشيةّويتمّاستهالكهاّفيّنفسّاألسرّالمعيشيةّ.
ّأ .تنظيفّ،وتزيينّ،وصـيانةّالمسـاكنّالتـيّيسـكنهاّ
األس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّوه ـ ـ ــذاّيتض ـ ـ ــمنّاإلص ـ ـ ــالحاتّ
الص ــغيرةّف ــيّأيّم ــنّالمن ــازلّالت ــيّيقطنه ــاّسـ ـواءّ
المستأجرونّأوّالمالكونّ.
ّب .تنظي ـ ــفّوص ـ ــيانةّواص ـ ــالحّس ـ ــلعّالمعمـ ـ ـرةّ
لألسرّالمعيشيةّأوّالخدماتّاألخرىّ،بماّفيّذلـكّ
السياراتّالمستخدمةّألغراضّاألسرّالمعيشية.
ّج .إعدادّوتقديمّالوجباتّ
ّد .عنايةّوتدريبّوتعليمّاألطفال
ّه .العنايةّبالمرضىّوالعجزةّوكبارّالسنّ
ّو .نقلّأعضاءّاألسرّالمعيشيةّأوّسلعهمّّ

ّ
 29-6يكـ ــرسّعـ ــددّكبيـ ــرّمـ ــنّالعمالـ ــةّفـ ــيّبعـ ــضّالـ ــدولّ
إلنتـ ـ ــاجّوتقـ ـ ــديمّّالخـ ـ ــدماتّالمنزليـ ـ ــةّوالشخصـ ـ ــيةّ،
وتعتب ــرّعملي ــةّاس ــتهالكهمّله ــذهّالخ ــدماتّمس ــاهمةّ
هامــةّجــداّفــيّالرفاهيــةّاالقتصــاديةّ،ومــنّثــمّتخــدمّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّمجموعـ ــةّكبي ـ ـرةّمـ ــنّاألغ ـ ـراضّ
التحليلي ــةّوالسياس ــيةّوالّيمك ــنّتجميعه ــاّبس ــهولةّأوّ
حت ــىّبش ــكلّأساس ــيّ،لتعط ــيّمؤشـ ـراتّع ــنّمق ــدارّ
الرفاهيــةّاالقتصــاديةّ.ويمكــنّتلخــيصّأســبابّعــدمّ
احتس ــابّق ــيمّالخ ــدماتّالمنزلي ــةّغي ــرّالمدفوع ــةّأوّ
الشخص ـ ـ ــيةّالت ـ ـ ــيّتن ـ ـ ــتجّوتس ـ ـ ــتهلكّداخ ـ ـ ــلّاألسـ ـ ـ ـرةّ
المعيشيةّلألسبابّالتالية-:
ّ
ّّّّّّّّّّّ(أ)ّأنّانتـ ــاجّالخـ ــدماتّللحسـ ــابّالخـ ــاصّفـ ــيّ
إط ــارّاألس ــرّالمعيش ــيةّه ــوّنش ــاطّمكت ــفّبذات ــهّكلي ــاّوذوّ
تـ ــأثيرّضـ ــئيلّنسـ ــبياّعلـ ــىّبقيـ ــةّاالقتصـ ــادّ.وق ـ ـرارّاألسـ ــرّ
المعيشـيةّإنتـاجّخدمـةّيسـتتبعّقرارهـاّاسـتهالكّهـذهّالخدمــةّ.
والّيصــدقّهــذاّالقــولّعلــىّالســلعّ.فعلــىّســبيلّالمثــالّ،إذاّ
اشــتغلتّاألسـرةّبانتــاجّســلعّزراعيــةّ،فــإنّهــذاّالّيعنــيّأنهــاّ
تعتـ ــزمّاسـ ــتهالكّهـ ــذهّالسـ ــلعّ.فبعـ ــدّأنّيحصـ ــدّالمحصـ ــولّ
الز ارعــيّ،للمنــتجّأنّيختــارّالكميــةّالتــيّستســتهلكّ،والكميــةّ
التــيّســتخزنّلالســتهالكّأوّاالنتــاجّفــيّالمســتقبلّ،والكميــةّ
التيّستعرضّللبيـعّأوّالمقايضـةّفـيّالسـوقّّ.وفـيّالواقـعّ،
علـىّالــرغمّمــنّأنّالعــادةّقــدّجـرتّعلــىّاالشــارةّإلــىّانتــاجّ
الس ــلعّللحس ــابّالخ ــاصّ،فإن ــهّيتع ــذرّوق ــتّاالنت ــاجّالقي ــامّ
بتحديدّدقيقّللكميةّالتيّستستهلكّفـيّنهايـةّاألمـرّّ.فعلـىّ
ســبيلّالمثــالّ،اذاّتبــينّأنّالمحصــولّالز ارعــيّأفضــلّممــاّ
كــانّمتوقعــاّ،فــإنّاألس ـرةّقــدّتطــرحّبعضــاّمنــهّفــيّالســوقّ
حتىّوانّكانّقدّقصدّمنـهّأصـالّاسـتهالكهاّالخـاصّ.هـذهّ
االمكانيةّالّوجودّلهاّبالنسبةّللخدماتّ.
ّّّّّّّّّّ(ب)ّنظ ـ ـ ارّألنّالغالبيـ ــةّالعظمـ ــىّمـ ــنّالخـ ــدماتّ
المنزليــةّوالشخصــيةّلألســرّالمعيشــيةّالّتنــتجّللســوقّ،فمــنّ
الطبيعــيّأنّالّتوجــدّأســعارّســوقيةّيمكــنّاســتعمالهاّعلــىّ
نح ــوّم ــرضّلتقي ــيمّه ــذهّالخ ــدماتّّ.ل ــذلكّ،يص ــعبّللغاي ــةّ
تقـ ــديرّقـ ــيمّلـ ــيسّلمخرجـ ــاتّالخـ ــدماتّفقـ ــطّ،بـ ــلّللـ ــدخولّ
والنفقـاتّالمصــاحبةّلالنتـاجّأيضــاّ،التــيّقـدّتكــونّمفيــدةّإذاّ
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أضـ ــيفتّغلـ ــىّالمعـ ــامالتّالنقديـ ــةّالتـ ــيّتسـ ــتندّإليهـ ــاّ
معظمّقيودّالحساباتّ.
ّّّّّّّّّ(ج)ّللقــيمّالمحتســبةّأهميــةّاقتصــاديةّمختلفــةّ
عــنّالقــيمّالنقديــةّفمــنّالصــعبّعمليــاّفــرضّض ـرائبّ
عل ــىّال ــدخولّالمحتس ــبةّالناتج ــةّع ــنّانت ــاجّمحتس ــبّّ.
ويجبّأنّتعـرضّوكأنهـاّقـدّأنفقـتّجميعهـاّعلـىّنفـسّ
الخدماتّ.ولكنّ،اذاّأتيحتّالدخولّالمحتسبةّنقـداّفـإنّ
النفقــاتّالناتجــةّقــدّتكــونّمختلفــةّتمامــاّّ.فعــاىّســبيلّ
المث ــالّ،إذاّخي ــرّأح ــدّأفـ ـرادّأسـ ـرةّمعيش ــيةّب ــينّانت ــاجّ
خـ ــدماتّلحسـ ــابّنفسـ ــهّوبـ ــينّانتـ ــاجّنفـ ــسّالخـ ــدماتّ
لحس ــابّأسـ ـرةّأخ ــرىّمقاب ــلّتع ــويضّنق ــديّ،فإن ــهّم ــنّ
المــرجحّأنّيفضــلّالعمالــةّبــأجرّ،وذلــكّلمــاّتــوفرهّمــنّ
نطـ ـ ــاقّإمكانيـ ـ ــاتّأوسـ ـ ــعّلالسـ ـ ــتهالكّّ.وعليـ ـ ــهّ،فـ ـ ــإنّ
احتس ــابّق ــيمّإلنت ــاجّالخ ــدماتّللحس ــابّالخ ــاصّل ــنّ
يكـونّبــالغّالصــعوبةّفحســبّ،ولكنـهّسيســفرّأيضــاّعــنّ
قيمّالّتعادلّالقيمّالنقديةّألغراضّالتحليلّوالسياسةّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
 31-6ويفس ــرّمجموع ــةّالعوام ــلّالتالي ــةّامتن ــاعّنظ ــامّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّم ــنّإدخ ــالّق ــيمّالمخرج ــاتّ
وال ـ ـ ــدخلّواالنف ـ ـ ــاقّال ـ ـ ــذيّيص ـ ـ ــاحبّعملي ـ ـ ــاتّ
اإلنتـ ـ ــاجّواالسـ ـ ــتهالكّللخـ ـ ــدماتّداخـ ـ ــلّنظـ ـ ــامّ
األس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّوالت ـ ــيّه ـ ــيّالع ـ ــزلّالن ـ ــوعيّ
واســتقاللّهــذهّاألنشــطةّعــنّاألس ـواقّ،صــعوبةّ
عمـ ــلّتقيـ ــيمّحقيقـ ــيّاقتصـ ــاديّعـ ــنّقـ ــيمّهـ ــذهّ
المنتج ــاتّوالت ــأثيرّالس ــلبيّالت ــيّق ــدّتســببهّف ــيّ
الحسـ ـ ــاباتّالتـ ـ ــيّتخـ ـ ــدمّاألغ ـ ـ ـراضّالسياسـ ـ ــيةّ
وتحليلّاألسواقّعالوةّعلـىّإخـاللّالتـوازنّفـيّ
األسواقّ.
ّ
 31-6وهن ـ ــاكّعواق ـ ــبّم ـ ــنّاس ـ ــتثناءّخ ـ ــدماتّاألس ـ ــرّ
المعيشيةّمنّحـدودّاإلنتـاجّهـذهّالعواقـبّتتمثـلّ
ف ــيّق ــوةّالعم ــلّواحص ــائياتّالتوظي ــفّ.حي ــثّ
تعــرفّمنظمــةّالعمــلّالدوليــةّاألف ـرادّالناشــطينّ
اقتص ـ ــادياّب ـ ــأنهمّأفـ ـ ـرادّيش ـ ــتغلونّف ـ ــيّالعملي ـ ــةّ
اإلنتاجي ــةّالمحس ــوبينّف ــيّالح ــدّاإلنت ــاجّلنظ ــامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ،واذاّامتـ ــدّالحـ ــدّاإلنتـ ــاجيّ
ليشملّإنتاجّالخدماتّالمقدمةّلألسـرّالمعيشـيةّ
لحساباتهمّالخاصةّ،فبالتـاليّسـيتمّاعتبـارّكافـةّ
األفـ ـرادّالب ــالغينّه ــمّم ــزوديّّنش ــاطّاقتص ــاديّ
ولــنّتكــونّهنــاكّمشــكلةّبطالــةّ.ومــنّالجانــبّ
العملــيّ،مــنّالضــروريّالعــودةّإلــىّحــدّاإلنتــاجّ
الحقيقـ ــيّالقـ ــائمّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ
للحصولّعلىّإحصاءّسليمّعنّالبطالةّّ.
ّ

إنتاج السلع للحساب الخاص

 32-6وعلـ ــىّالـ ــرغمّمـ ــنّأنّكافـ ــةّالخـ ــدماتّالمنتجـ ــةّ
الس ــتهالكّاألس ــرّالمعيش ــيةّالّت ــدخلّف ــيّح ــدّ
اإلنتــاجّوفقــاّلنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،إالّأنــهّ
مـنّالمفيــدّوضـعّإرشــاداتّحـولّمعاملــةّبعــضّ
أن ـواعّمــنّنشــاطاتّاألســرّالمعيشــيةّوالتــيّقــدّ

نظام الحسابات القومية

ّ
ّأ.

تعتب ــرّمهم ــةّف ــيّبع ــضّال ــدولّالنامي ــةّ،وتتض ــمنّ
نظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالق ّومي ـ ــةّإنت ـ ــاجّكاف ـ ــةّالس ـ ــلعّف ـ ــيّ
الحــدودّاإلنتــاجيّ،وتــدخلّأنـواعّاإلنتــاجّالتاليــةّالتــيّ
تنتجهـ ــاّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّس ـ ـواءّأكانـ ــتّمخصصـ ــةّ
لالستخدامّالنهائيّمنّاألسرّالمعيشيةّأمّالّّ.

ّب.
ّج .

ّد.
ّه.

إنتــاجّالمنتجــاتّالزراعيــةّوعمليــاتّالتخ ـزينّالت ــيّ
تليّاإلنتاجّ،وهذهّالعمليـةّتتضـمنّجمـعّالثمـارّأوّ
المحاص ــيلّالت ــيّتنم ــوّم ــنّغي ــرّز ارع ــةّوالغاب ــاتّ
وقطــعّاألشــجارّوجمــعّاألخشــابّللتدفئــةّوعمليــاتّ
الصيدّالبريّوصيدّاألسماكّّ.
كــذلكّإنتــاجّالمنتجــاتّاألساســيةّمثــلّتعــدينّالملــحّ
وتقطيعّالحثّ،إلخّ،،،،
تص ــنيعّالمنتج ــاتّالزراعي ــةّ،مث ــلّإنت ــاجّالحب ــوبّ
عنّطريقّالدرسّ،وانتاجّالدقيقّعنّطريقّطحـنّ
الغ ـاللّ،ودبــغّالجلــودّإلنتــاجّالجلــدّ،وانتــاجّوحفــظّ
المنتجاتّمنّاللحومّواألسماكّ،وحفظّالفواكهّعـنّ
طريــقّتجفيفهــاّ،وتعبئتهــاّ،إلــخّ،،،،وانتــاجّمنتجــاتّ
األلبانّمثلّالزبدّوالجبنّ،وانتـاجّالسـاللّوالسـجادّ،
إلخ
واألنشــطةّاألخ ــرىّمث ــلّحياكــةّالمالب ــسّوتص ــنيعّ
المالب ـ ــسّوحكايته ـ ــاّ،وتص ـ ــنيعّاألحذي ـ ــةّوتص ـ ــنيعّ
المنتج ـ ـ ــاتّالفخاري ـ ـ ــةّوص ـ ـ ــناعةّاألوان ـ ـ ــيّوالس ـ ـ ــلعّ
المعمرةّوتصنيعّاألثاثّ،إلخ....
ويعتبـرّعمليـةّتـوفيرّالميــاهّنشـاطّإنتـاجّسـلعيّفــيّ
هــذاّالســياقّ،وبشــكلّأساســيّ،يعتبــرّعمليــةّتــوفيرّ
المياهّمشابهةّلنشاطّاستخراجّالنفطّوتوصيلّعبـرّ
األنابيب.
ّّ

ّو.
ّ
 33-6لــيسّمــنّالممك ــنّإعــدادّقائم ـةّكامل ــةّوشــاملةّع ــنّ
األنش ــطةّاإلنتاجي ــةّالممكن ــةّإالّأنّالقائم ــةّالس ــابقةّ
تضمّمعظمّاألنواعّالشائعةّمنّاألنشـطةّاإلنتاجيـةّ،
واذاّك ــانّحج ــمّالنش ــاطّاإلنت ــاجيّلألسـ ـرةّالمعيش ــيةّ
يعتبــرّجــزءاّكبي ـراّمــنّالكميــةّالتــيّتســتهلكهاّالدولــةّ
فإنهّيلزمّتسـجيلّهـذهّالكميـةّ،وخـالفّهـذاّالّيكـونّ
حتىّمنّالمهمّمحاولةّتقييمّهذهّالكميةّ.
ّ

خدمات المساكن التي يقطنها مالكوها.

 34-6يـ ــتمّتضـ ــمينّإنتـ ــاجّخـ ــدماتّاالسـ ــكانّلالسـ ــتهالكّ
النهــائيّالخــاصّمــنّقبــلّالمقيمــينّالمــالكينّداخــلّ
الحدّاإلنتاجيّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،حتـىّإذاّ
كان ـ ــتّتمث ـ ــلّاسـ ـ ــتثناءاّف ـ ــيّتنفيـ ـ ــذّإنت ـ ــاجّخـ ـ ــدماتّ
الحساباتّالخاصةّ،ويمكنّأنّتتنوعّنسـبّالمسـاكنّ
الم ــؤجرةّإل ــىّالمس ــاكنّالت ــيّيقطنه ــاّمالكيه ــاّتنوع ــاّ
كبيراّبينّالبالدّواألقاليمّالموجـدةّفـيّبلـدّواحـدّحتـىّ
علىّفتراتّقصـيرةّمـنّالوقـتّداخـلّالبلـدّأوّاإلقلـيمّ
الواحـ ــدّ،وقـ ــدّيحـ ــدثّتغي ـ ـراّفـ ــيّحـ ــالّالمقارنـ ــةّبـ ــينّ
اإلنتـ ـ ـ ــاجّال ـ ـ ـ ــدوليّوالعالقـ ـ ـ ــةّالزمني ـ ـ ـ ــةّلالس ـ ـ ـ ــتهالكّ
والخدماتّالمنزليـةّإذاّلـمّيـتمّاحتسـابّقيمـةّخـدماتّ
المن ـ ــازلّلحس ـ ــابهمّ،وّف ـ ــيّبع ـ ــضّال ـ ــدولّتحسـ ـ ــبّ
الض ـرائبّعلــىّالقيمــةّالمحســوبةّمــنّالــدخلّالمتولــدّ
عنّهذاّاإلنتاجّّ.
ّ

355

إنتاج الخةدمات المنزليةة والشخصةية مةن قبةل
خدم يتلقون أجور

ّ
 35-6علماّبأنّالخـدمّالـذيّيتلقـىّرواتـبّينـتجّالعديـدّ
منّالخـدماتّوالتـيّالّتـدخلّفـيّحـدودّاإلنتـاجّ
فـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّإذاّمـاّقـامّبتنفيــذهاّ
أف ـ ـرادّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّ،ويعتبـ ــرّ،علـ ــىّسـ ــبيلّ
المثـ ــالّ،جلـ ــبّأحـ ــدّاألشـ ــخاصّللمنـ ــزلّس ـ ـواءّ
للتنظي ــفّأوّللطه ــيّأوّلرعاي ــةّاألطف ــالّيش ــبهّ
النشــاطّالســوقيّكــأنّتأخــذّمالبســكّإلــىّمحــلّ
غس ـ ــيلّالمالب ـ ــسّأوّال ـ ــذهابّإل ـ ــىّالمطع ـ ــمّأوّ
ال ـ ـ ــدفعّلجليس ـ ـ ــةّاألطف ـ ـ ــالّلتعتن ـ ـ ــيّباألطف ـ ـ ــالّ،
وحســبّمــاّهــوّمتعــارفّعليــهّ،تعامــلّالرواتــبّ
التيّتدفعّلطاقمّالعملّالـداخليّعلـىّأنهـاّقيمـةّ
المخرجّ،بينماّتعامـلّالمـوادّالتـيّتـمّاسـتخدامهاّ
ُ
فيّتنفيذّالعملّعلـىّأنهـاّمصـاريفّاسـتهالكيةّ
تتحملهاّاألسرةّالمعيشيةّحيثّأنـهّمـنّالصـعبّ
التفري ــقّتحدي ــدّم ــاّال ــذيّيس ــتهلكهّالخ ــدمّوتل ــكّ
الــذيّيســتهلكهّأفـرادّاألسـرةّالمعيشــيةّ،وعليــهّالّ
تعامــلّالمــدفوعاتّألف ـرادّغيــرّاألسـرةّالمعيشــيةّ
علــىّأنه ــاّم ــدفوعاتّنظيــرّالخ ــدماتّحتــىّإذاّ
كانتّتلكّالمدفوعاتّهـوّنظيـرّالجهـدّالمبـذولّ
ف ـ ــيّالعم ـ ــلّالي ـ ــوميّ،والمث ـ ــالّعل ـ ــىّهـ ــذاّهـ ـ ـوّ
مصروفّاليدّالذيّيدفعّإلىّاألطفالّّ.
ّ
ّ

أعمةةال الزخرفةةة والصةةيانة واالصةةالحات الصةةغيرة
على طريقة "افعلها بنفسك"

ّ
 36-6تعتبـ ــرّاإلصـ ــالحاتّوالصـ ــيانةّللسـ ــلعّالمعم ـ ـرةّ
والمســاكنّالتــيّيقــومّبهــاّأف ـرادّاألســرّالمعيشــيةّ
بأنفسـ ــهمّعلـ ــىّأنهـ ــاّإنتـ ــاجّالخـ ــدماتّللحسـ ــابّ
الخ ـ ــاصّم ـ ــنّالخ ـ ــدماتّوتس ـ ــتثنىّم ـ ــنّح ـ ــدودّ
اإلنت ــاجّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ،وتعام ــلّ
الم ـ ـوادّالتـ ــيّتـ ــمّش ـ ـرائهاّمـ ــنّأجـ ــلّإتمـ ــامّهـ ــذهّ
األعمالّهيّاالستخدامّالنهائيّ.
ّ
 37-6تشـ ــملّأنشـ ــطةّ"افعلهـ ــاّبنفسـ ــك"ّفـ ــيّالمسـ ــاكنّ
أعم ـ ـ ـ ــالّالزخرف ـ ـ ـ ــةّوالص ـ ـ ـ ــيانةّواإلصــ ـ ـ ــالحاتّ
الصـغيرةّوهــذاّيتضـمنّاإلصــالحاتّوالتركيبــاتّ
والتــيّيقــومّبهــاّكــلّمــنّالمســتأجرينّوالمــالكينّ،
بينمـ ـ ــاّ،علـ ـ ــىّالنقـ ـ ــيضّ،تعتبـ ـ ــرّاإلصـ ـ ــالحاتّ
األكث ــرّجوهري ــةّمث ــلّإع ــادةّلص ــقّالحـ ـوائطّأوّ
أصــالحّالســقفّ،والتــيّيلتــزمّّالمالــكّبتنفيــذهاّ،
تعتبرّمـدخالتّاسـتهالكّوسـيطّأساسـيةّضـمنّ
إنت ــاجّخ ــدماتّالمس ــاكنّ،بينم ــاّتعتب ــرّإنتاجي ــةّ
هــذاّالنــوعّمــنّاإلصــالحاتّمــنّقبــلّالمالــكّإذاّ
كــانّهــوّمــنّيقطــنّالمســكنّ،أنهــاّنشــاطّثــانويّ
للمالــكّبوصــفهّمنــتجّخــدماتّالمســكنّ.ويمكــنّ
دمــجّكــالّالنشــاطينّمــعّبعضــهاّالــبعضّومــنّ
ثـ ــمّ،وبشـ ــكلّعملـ ــيّ،تصـ ــبحّمشـ ــترياتّالم ـ ـوادّ
الالزم ــةّلعملي ــاتّاإلص ــالحّبمثابــةّمص ــروفاتّ

نظام الحسابات القومية

ّ

وســيطةّتنف ــقّفــيّإنت ــاجّخــدماتّاإلس ــكانّ.وتعتب ــرّ
عمليـ ــاتّالتجديـ ــدّوالتمديـ ــدّللمسـ ــاكنّتكـ ــوينّل ـ ـرأسّ
المالّالثابتّوتسجلّبشكلّمنفصلّّ.

استخدام السلع االستهالكية

ّ
 38-6الّتعامـ ــلّاسـ ــتخدامّالسـ ــلعّالمسـ ــتخدمةّفـ ــيّاألسـ ــرّ
المعيش ــيةّلتلبي ــةّاالحتياج ــاتّوالض ــرورياتّالبشـ ـريةّ
المباش ـرةّعلــىّأنهــاّإنتــاجّ،وهــذاّالّيطبــقّفقــطّعلــىّ
الموادّأوّالمعداتّالتـيّيـتمّشـرائهاّللنشـطاتّالترفيـةّ
أوّاالسـ ــتجمامّولكنهـ ــاّتشـ ــملّالل ـ ـوازمّالغذائيـ ــةّالتـ ــيّ
تستخدمّفيّإعدادّالوجباتّالغذائيةّ.وتعامـلّأنشـطةّ
تحضيرّالطعامّوالوجباتّالغذائيةّوفقاّلماّهوّمبـينّ
ف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّوالتص ــنيفّالص ــناعيّ
الموحـدّلكافــةّاألنشــطةّاالقتصـاديةّاإلصــدارّال اربــعّ،
ومــنّثــمّفهــيّتقــعّخــارجّحــدودّاإلنتــاجّإذاّكــانّيــتمّ
تحض ـ ــيرّه ـ ــذهّالوجب ـ ــاتّلالس ـ ــتهالكّالخ ـ ــاصّف ـ ــيّ
األس ــرّالمعيش ــيةّ،ويعتبـ ــرّاس ــتخدامّالس ــلعّالمعم ـ ـرةّ
مث ــلّالس ــياراتّسـ ـواءّك ــانّي ــتمّاس ــتخدامهاّم ــنّقب ــلّ
األفرادّأوّفيّاألسـرّالمعيشـيةّ،نشـاطّاسـتهالكيّوالّ
يلزمّأنّيتمّمعاملتهّعلىّأنـهّامتـدادّأوّاسـتمرارّفـيّ
العمليةّاإلنتاجيةّّ.
ّ

االقتصاد غير المرئي
 39-6هن ـ ــاكّفائ ـ ــدةّعظيم ـ ــةّف ـ ــيّظ ـ ــاهرةّاالقتص ـ ــادّغي ـ ــرّ
المرئــيّ.وهــذاّالمصــطلحّيســتخدمّلوصــفّاألنشــطةّ
الت ـ ــيّالّي ـ ــتمّحس ـ ــابهاّ،لس ـ ــببّم ـ ــاّأوّألخ ـ ــرّ،ف ـ ــيّ
المطالب ــاتّاإلحص ــائيةّالدوري ــةّ،وق ــدّيك ــونّالس ــببّ
فيّهـذاّهـوّأنّالنشـاطّغيـرّرسـميّومـنّثـمّيتحـولّ
اإلحص ــاءّإل ــىّاألنش ــطةّالرس ــميةّفق ــطّ،وه ــذاّي ــأتيّ
عنّأنّالمنتجّقلـقّحتـىّيخفـيّنشـاطّقـانونيّأوّأنّ
يكــونّالنشــاطّنفســهّغيــرّقــانونيّ،وســيناقشّالفصــلّ
ّ25قيـ ــاسّاالقتصـ ــادّغيـ ــرّالرسـ ــميّداخـ ــلّاألسـ ــرّ
المعيشيةّّ.
ّ
 41-6وت ــدخلّأنش ــطةّمح ــدودةّبش ــكلّواض ــحّف ــيّالح ــدودّ
اإلنتاجيــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوتكــونّغالبــاّ
قانوني ـ ـ ـ ـ ــةّ( باعتب ـ ـ ـ ـ ــارّإتباعه ـ ـ ـ ـ ــاّل ـ ـ ـ ـ ــبعضّالمع ـ ـ ـ ـ ــايرّ
والتشريعات)ّولكنّيتمّإخفائهاّعـنّالسـلطاتّالعامـةّ
أليّمنّاألسبابّالتاليةّوهيّ-:
ّأ .تجنـ ـ ــبّدفـ ـ ــعّض ـ ـ ـريبةّالـ ـ ــدخلّأوّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المضافةّأوّأشكالّالدفعّالضريبيّاألخرىّ.
ّب .تجنبّدفعّاشتراكاتّالضمانّاالجتماعي.
ّج .تجنبّموافـاةّبعـضّالتشـريعاتّالقانونيـةّمثـلّالحـدّ
األدنىّمنّاألجورّوالحـدّاألقصـىّلسـاعاتّالعمـلّ
ومعايرّالصحةّوالسالمةّ،إلخ...
ّد .تجنبّاالنصياعّلعددّمنّاإلجـراءاتّاإلداريـةّمثـلّ
اس ــتكمالّاالسـ ــتبياناتّاإلحصـ ــائيةّأوّاالسـ ــتماراتّ
اإلداريةّاألخرىّّ.
ّ
 41-6وألنّالعديــدّمــنّالمنتجــينّيحــاولونّإخفــاءّنشــاطهمّ
عــنّالســلطاتّالعامــةّ،إالّأنــهّالّيــتمّإتبــاعّهــذاّفــيّ
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الحســاباتّالقوميــةّبشــكلّعملــيّ،حيــثّحققــتّ
كثيـرّمــنّالــدولّنجاحــاتّكبيـرةّفــيّالقــدرةّعلــىّ
تقـ ــديرّاإلنتـ ــاجّالـ ــذيّيشـ ــملّكـ ــالّمـ ــنّالنشـ ــاطّ
االقتصــاديّغيــرّالملحــوظّوالعــاديّ،وقــدّيكــونّ
منّالممكـنّعمـلّتقييمـاتّ،كمـاّهـوّالحـالّفـيّ
قطــاعّالز ارعــةّوالتشــييدّ،حيــثّمــنّالممكــنّمــنّ
خ ـ ــاللّاس ـ ــتخدامّأنـ ـ ـواعّمختلف ـ ــةّم ـ ــنّالمس ـ ــوحّ
وأساليبّتدفقّالسـلعّمـنّأجـلّعمـلّتقيـيمّوافـيّ
حـ ــولّإجمـ ــاليّمخرجـ ــاتّالصـ ــناعةّمـ ــنّغيـ ــرّ
تحديــدّأوّقيــاسّلجــزءّالنشــاطّاالقتصــاديّغيــرّ
المرئ ــيّ.وم ــنّالض ــروريّللغاي ــةّمح ــاولّعم ــلّ
تقي ــيمّكام ــلّإلجم ــاليّاإلنت ــاجّ،ألن ــهّق ــدّيمث ــلّ
النشـ ــاطّاالقتصـ ــاديّجـ ــزءاّكبي ـ ـراّمـ ــنّإجمـ ــاليّ
اقتصــادّالــبالدّ،حتــىّإنّلــمّيمكــنّتقيــيمّالنشــاطّ
االقتصاديّغيرّالملحوظّبشكلّفرديّّ.

ّ
 42-6وق ــدّالّيك ــونّهن ــاكّخ ــطّفاص ــلّوواض ــحّب ــينّ
النشــاطّاالقتصــاديّغيــرّالمرئــيّواإلنتــاجّغيــرّ
القـ ــانونيّ.علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،يمكـ ــنّوصـ ــفّ
المنتج ــاتّالت ــيّالّتتماش ــىّم ــعّبع ــضّمع ــايرّ
الس ــالمةّوالصـ ــحةّأوّأيّمعـ ــاييرّأخـــرىّبأنهـــاّ
منتجــاتّغيــرّقانونيــةّ.وبالمثــلّ،يعتبــرّالتهــربّ
الض ـ ـريبيّجريمـ ــةّيعاقـ ــبّعليهـ ــاّالقـ ــانونّ،مـ ــعّ
العل ــمّأن ــهّل ــيسّم ــنّالض ــروريّبالنس ــبةّلنظ ــامّ
الحســاباتّالقوميــةّمحاولــةّوضــعّخــطّوفاصــلّ
بــينّالنشــاطّاالقتصــاديّغيــرّالمرئــيّواإلنتــاجّ
غيــرّالقــانونيّحيــثّكالهمــاّيــدخلّفــيّالحــدودّ
اإلنتاجيـ ـ ــةّفـ ـ ــيّكلتـ ـ ــاّّالحـ ـ ــالتينّ،ويتبـ ـ ــعّهـ ـ ــذاّ
المعامالتّالتـيّتـتمّفـيّاألسـواقّغيـرّالرسـميةّ
والتــيّتتواجــدّبــالتوازيّمــعّاألس ـواقّالرســميةّ(ّ
علــىّس ــبيلّالمث ــالّ،عملي ــاتّصــرفّالعم ــالتّ
والســلعّالتــيّتخضــعّلســيطرةّاألســعارّالرســمية)ّ
يلزمّتضمينهاّفـيّالحسـاباتّ،سـواءّأكانـتّهـذهّ
األسواقّقانونيةّأمّغيرّقانونيةّّ.
ّ
 43-6هناكّنوعانّمنّاإلنتاجّغيرّالقانونيّوهماّ-:
ّأ .إنت ــاجّالس ــلعّوالخ ــدماتّالت ــيّيعتب ــرّبيعهــاّأوّ
توزيعهاّمحرمّبموجبّالقانونّ،
ب .النش ــاطاتّاإلنتاجي ــةّالت ــيّتك ــونّف ــيّالغال ــبّ
ّ
قانوني ـ ــةّولكنه ـ ــاّتص ـ ــبحّغي ـ ــرّقانوني ـ ــةّح ـ ــينّ
إنتاجه ــاّم ــنّقب ــلّمنتج ــينّغي ــرّمص ــرحّله ــمّ،
علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،طبيـ ــبّالممـ ــارسّالعـ ــامّ
الغيرّحاملّلترخيص.
ّ
 44-6واألمثلةّعلىّاألنشطةّالتـيّتعتبـرّغيـرّقانونيـةّ
ولكنه ـ ـ ــاّتعتب ـ ـ ــرّإنتاجي ـ ـ ــةّم ـ ـ ــنّوجه ـ ـ ــةّالنظ ـ ـ ــرّ
االقتصـ ــاديةّتتضـ ــمنّعمليـ ــاتّتصـــنيعّوتوزيـ ــعّ
المخــدراتّوعمليــاتّالنقــلّالغيــرّقــانونيّتتمثــلّ
ف ــيّتهري ــبّالس ــلعّواألفـ ـرادّوالخ ــدماتّالمتمثل ــةّ
فيّنشاطّالدعارةّّ.
ّ
 45-6وتدخلّكالّهذانّالنوعانّفيّحدودّاإلنتاجّفـيّ
نظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّش ـ ـ ـريطةّأنّتكـ ـ ــونّ
عمليــاتّاإلنتــاجّلهــذهّاألنشــطةّحقيقــةّأوّغيــرّ

نظام الحسابات القومية
تك ـ ــاليفّالنق ـ ــلّك ـ ــذلكّي ـ ــتمّتس ـ ــجيلّك ـ ــالّم ـ ــنّ
ض ـرائبّالقيم ــةّالمض ــافةّوب ــاقيّاالســتقطاعاتّ
الض ـريبيةّالمشــابهةّعلــىّالمنتجــاتّبــأكثرّمــنّ
أس ــلوبّ،ويبـ ـينّه ــذاّالقس ــمّاألس ــاليبّالمختلف ــةّ
للتقييمّالمستخدمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.

زائفــةّحيــثّيشــملّمخرجــاتهمّعلــىّســلعّأوّخــدماتّ
ومنّثمّيكونّهناكّطلبّسوقيّفعالّوحقيقـيّعلـىّ
هـذهّالسـلعّوالخـدماتّ.وقـدّالّتشـتركّالوحـداتّالتـيّ
تشــتريّالســلعّالمهربــةّ،علــىّســبيلّالمثــالّ،فــيّأيّ
نوعّمنّاألنشطةّغيرّالقانونيةّوقدّالّيدركّالطـرفّ
األخــرّفــيّمعاملــةّالبيــعّلهــذهّالســلعّأنــهّيقــومّبفعــلّ ّ
غيـرّقــانونيّ،ومـنّثــمّيلـزمّتســجيلّكافـةّالمعــامالتّ  51-6وسيكونّهناكّمناقشـةّتفصـيليةّحـولّالضـرائبّ
المتعلقــةّبعمليــاتّاإلنتــاجّفــيّالقســمّ"ج"ّولكــنّ
الت ــيّتحض ــرّأوّتبي ــعّالس ــلعّأوّالخ ــدماتّالمهرب ــةّّ
مــنّالمهــمّعنــدّمناقشــةّعمليــاتّتقيــيمّاألســعارّ
وه ــذاّألم ــرّل ــيسّلمجـ ــردّالتقي ــيمّاإلجم ــاليّللنشـ ــاطّ
المختلف ـ ـ ــةّه ـ ـ ــوّعق ـ ـ ــدّمقارن ـ ـ ــةّب ـ ـ ــينّالضـ ـ ـ ـرائبّ
اإلنتاجيّولكنّلمنعّحدوثّخطأّفيّمكانّأخرّفـيّ
(واإلعانـ ـ ــات)ّعلـ ـ ــىّالمنتج ـ ـ ـاتّوبـ ـ ــاقيّأن ـ ـ ـواعّ
الحس ــاباتّ،حي ــثّق ــدّينف ــقّال ــدخلّال ــذيّت ــمّجمع ــةّ
الض ـرائبّ(اإلعانــات)ّعلــىّاالنتــاجّ.وكمــاّهــوّ
بش ــكلّغي ــرّق ــانونيّف ــيّمص ــارفّقانوني ــةّ،وعل ــىّ
مبــينّمــنّاالس ــمّ،تســتحقّالضـ ـرائبّعلــىّكــلّ
العك ـ ــسّ،ق ـ ــدّينف ـ ــقّعل ـ ــىّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّغي ـ ــرّ
وحـدةّمــنّالمنتجــاتّ.وقــدّتكــونّالضـرائبّقيمــةّ
القانونيةّمنّدخلّتمّجمعهّبشكلّقـانونيّ،ولهـذاّقـدّ
ثابتـةّاعتمــاداّعلــىّكميـةّالمنــتجّأوّتكــونّنســبةّ
يؤديّاإلخفاقّفيّتسجيلّالمعـامالتّغيـرّالقانونيـةّ
مــنّقيمتهــاّحــالّبيــعّهــذاّالمنــتجّ.وتعتبــرّبــاقيّ
إل ــىّح ــدوثّأخط ــاءّكبيـ ـرةّداخ ــلّالحس ــاباتّإذاّت ــمّ
الض ـ ـ ـرائبّالتـ ـ ــيّتحسـ ـ ــبّعلـ ـ ــىّاإلنتـ ـ ــاجّهـ ـ ــيّ
تس ـ ــجيلّنت ـ ــائجّنش ـ ــاطّم ـ ــاّف ـ ــيّالحس ـ ــاباتّالمالي ـ ــةّ
ـىّالمن ــتجّوالّتطب ــقّعل ــىّ
ـ
ل
ـرضّع
ـ
ف
ائبّت
ر
ـ
ـ
ض
والحســاباتّالخارجيــةّولــمّيــتمّتســجيلهّفــيّحســاباتّ
ُ
المنتجــاتّأوّحتــىّتفــرضّعلــىّأربــاحّالمنــتجّ.
اإلنتاجّوالدخلّّ.
واألمثل ـ ـ ــةّتش ـ ـ ــملّالضـ ـ ـ ـرائبّعل ـ ـ ــىّاألرضّأوّ
ّ
الم ارفــقّالمســتخدمةّفــيّعمليــةّاإلنتــاجّأوّعلــىّ
 46-6الّيــتمّتضــمينّالســرقاتّالمنتظمــةّمــنّالمخزونــاتّّ
قــوةّالعمالــةّالموظفــةّ.وتتبــعّنفــسّالطريقــةّفــيّ
فيّقيمةّالمخرجاتّ،وبافتراضّأنّمحالّيعـانيّمـنّ
التفري ـ ـ ـ ــقّب ـ ـ ـ ــينّاإلعان ـ ـ ـ ــاتّعل ـ ـ ـ ــىّالمنتج ـ ـ ـ ــاتّ
س ــرقاتّمنتظم ــةّم ــنّمخزون ــهّ،وعن ــدّحس ــابّقيم ــةّ
واإلعاناتّاألخرىّلإلنتاجّ.
المخرجــاتّالخاصــةّبالمحــلّ،الّبــدّأنّيغطــيّجــزءاّ
مــنّهــامشّالســلعّالمباعــةّتكلفــةّالســلعّالمســروقةّ ّ،
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ومنّثمّيتمّحسابّالهامشّعلىّأنـهّالقيمـةّالتـيّتـمّ
تحصـ ــيلهاّع ـ ــنّالبض ـ ــاعةّالمباعـ ــةّمطروح ـ ــاّمنه ـ ــاّ
تكلف ــةّالس ــلعّالمباع ــةّوالس ــلعّالمس ــروقةّ.وب ــافتراضّ  51-6يسـ ــتخدمّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّنـــوعينّمـ ــنّ
األســعارّلتقيــيمّالمخرجــاتّوبــاألخصّاألســعارّ
أنّالســلعّالمســروقةّتــمّبيعهــاّفــيّمكــانّأخــرّ،علــىّ
أسعارّالمنتجّ-:
و
األساسيةّ
س ــبيلّالمث ــالّف ــيّالش ــارعّم ــثالّ،حي ــثّي ــتمّحس ــابّ
ُ
مخرجــاتّتــاجرّالشــارعّعلــىّأنــهّالفــرقّبــينّالقيمــةّ ّ
أ .يعتبر السعر األساسي هو المبلة الةذي يتلقةاه
المحصــلةّللس ــلعةّوالقيمــةّالمدفوع ــةّلهــاّ.وف ــيّه ــذهّ
المنتج من المشتري نظير وحدة من السةلع أو
الحالــةّ،حت ــىّإذاّلــمّي ــتمّدف ــعّأيّمبــالغّنظي ــرّه ــذهّ
الخةةدمات مطروحةةا منهةةا الضةةريبة المسةةةتحقة
السلعّ،ستظهرّالقيمةّاإلجماليةّللمبيعـاتّعلـىّأنهـاّ
ومضةةاف عليهةةا أي إعانةةة علةةى هةةذه الوحةةدة
هامشيةّّ.
يتحصةةةةل عليهةةةةا المنةةةةتج نتيجةةةةة النتاجهةةةةا أو
ّ
بيعهةةةةةا ،ويسةةةةةتثنى مةةةةةن ذلةةةةةك أي مصةةةةةاريف
 47-6الّيقصـ ــدّباإلنتـ ــاجّغيـ ــرّالقـ ــانونيّعلـ ــىّأنـ ــهّتوليـ ــدّ
نقليقيدها المنتج على الفاتورة على حدا.
للعوامــلّالخارجيــةّمثــلّالــتخلصّمــنّالملوثــاتّ،وقــدّ
ب .سعر المنةتج هةو السةعر الةذييتلقاه المنةتج مةن
تن ــتجّه ــذهّالعوام ــلّالخارجي ــةّع ــنّعملي ــاتّاإلنت ــاجّ
المشةةتري نظيةةر وحةةدة مةةن السةةلع أو الخةةدمات
والتــيّتعتبــرّقانونيــةّ،والّتحســبّاألعمــالّالخارجيــةّ
المنتجةةةةة مطروحةةةةةا منهةةةةةا أي ضةةةةةريبة قيمةةةةةة
التيّتنتجّمنّغيـرّموافقـةّالوحـداتّالمتـأثرةّبهـذاّأوّ
مضةةةافة أو أي ضةةةرائب أخةةةرى مسةةةتقطعة يةةةتم
بدونّقيمةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ.
محاسةةةةةبة المنةةةةةتج عليهةةةةةا بفةةةةةواتير مسةةةةةتقلة،
ّ48-6وعلــىّالــرغمّمــنّأنّاألنشــطةّغيــرّالقانونيــةّتتطلــبّ
ويسةةةتثنى مةةةن ذلةةةك تكةةةاليف النقةةةل التييقيةةةدها
عنايــةّخاصــةّ،إالّأنهــاّليســتّالحالــةّالتــيّيمكــنّاســتبعادهاّ
المنتجعلى الفاتورة على حدا.
منّعمليةّالجمعّالطبيعيةّللبياناتّّ.
ّ
والّتشــملّأســعارّكــلّمــنّالمنــتجّأوّالســعرّاألساســيّ
ج .األسةةةةةةعار األساسةةةةةةية وأسةةةةةةعار المنتجةةةةةةين أيّمبالغّمستحقةّفيماّيتعلقّبضـرائبّالقيمـةّالمضـافةّ
أوّأنواعّالضرائبّاألخرىّالتيّيـتمّفوترتهـاّبمجـردّبيـعّ
والمشترينّ
المخرجاتّّ.
ّ
ّ
ّّ
 49-6تسـ ــتخدمّمجموعـ ــةّمـ ــنّاألسـ ــعارّلتقيـ ــيمّالمخرجـ ــاتّ  52-6وعلــىّنقــيضّالســعرّاألساســيّ،يتضــمنّســعرّ
المنـ ــتجّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّ(ّالضـ ـرائبّ
والمـ ــدخالتّاعتمـ ــاداّعلـ ــىّالطريقـ ــةّالتـ ــيّتقيـ ــدّبهـ ــاّ
ـنّالمخرج ـ ــات)ّ
ّ
المس ـ ــتحقةّعل ـ ــىّك ـ ــلّوح ـ ــدةّم ـ ـ
الضـرائبّواإلعانــاتّّ،وعلــىّالطريقــةّالتــيّتقيــدّبهــاّ
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لضـ ـريبةّالقيم ــةّالمض ــافةّب ــينّالفئــاتّالمختلفــةّ
م ــنّالبضـ ــائعّوالخ ــدماتّوكـ ــذلكّوفق ــاّلطبيعـــةّ
المشـ ــتريّ،علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،تعفـ ــىّبعـ ــضّ
البضـ ــائعّالتـ ــيّيـ ــتمّش ـ ـرائهاّمـ ــنّزيـ ــاراتّغيـ ــرّ
المقيمـ ــينّمـ ــنّض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّحيـ ــثّ
تعتبرّصادراتّّ.

ويس ـ ـ ــتثنىّم ـ ـ ــنّذل ـ ـ ــكّاإلعان ـ ـ ــاتّعل ـ ـ ــىّالمنتج ـ ـ ــاتّ
(اإلعانـاتّعلــىّكــلّوحـدةّمــنّالمخرجــات)ّ.ويعتبــرّ
ســعرّالمنــتجّهــوّالســعرّالــذيّيبيــعّبــهّالمنــتجّإلــىّ
المش ـ ــتريّم ـ ــعّاس ـ ــتثناءّضـ ـ ـريبةّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّ،
ويقـ ــيسّالسـ ــعرّاألساسـ ــيّالمبلـ ــغّالـ ــذيّيحـ ــتفظّبـ ــهّ
المنتجّلنفسهّومنّثمّيرتبطّّالسـ ــعرّبشـ ــكلّأساسـ ــيّ
ب ـالق ارراتّالتــيّيتخــذهاّالمنــتجّ.وأصــبحّمــنّالشــائعّ ّ
فــيّالعدي ــدّمــنّال ــدولّأنّيق ــومّالمنــتجّبفص ــلّبن ــودّ  57-6وتوجـ ــدّبع ـ ــضّاألنظم ـ ــةّالضـ ـ ـريبيةّ،الّتسـ ــمىّ
بض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّ،إالّأنهــاّتعمــلّبــنفسّ
الضريبةّفيّفاتورةّالمشترىّومنّثـمّسـيمكنّإطـالعّ
المنهجيةّ،وقدّاعتادّاستخدامّمصـطلحّ"ضـريبةّ
المشــترىّبمقــدارّالســعرّالــذيّيدفعــهّللمنــتجّوالمبلــغّ
القيم ــةّالمض ــافة"ّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّ
الذيّيدفعهّللحكومةّعلىّشكلّضرائبّّ.
علىّأيّنشاطّضريبيّمسـتقطعّمشـابهّّ،حتـىّ
 53-6ويستثنيّالسعرّاألساسيّالضـرائبّالمفروضـةّعلـىّ
إذاّك ــانّنط ــاقّعم ــلّه ــذاّالنظ ــامّأض ــيقّم ــنّ
المنتجــاتّوالتــيّيحصــلّعليهــاّالمنــتجّمــنّالمشــتريّ
نطاقّعملّنظامّ"ضريبةّالقيمةّالمضافة"ّ.
ليقــومّبتمريرهــاّبعــدّذلــكّإلــىّالحكومــةّوهــذاّيشــملّ
اإلعان ـ ـ ــاتّالت ـ ـ ــيّيتلقاه ـ ـ ــاّالمن ـ ـ ــتجّم ـ ـ ــنّالحكوم ـ ـ ــةّ ّ
ويس ـ ــتخدمهاّف ـ ــيّخف ـ ــضّاألس ـ ــعارّالت ـ ــيّيتحمله ـ ــاّ  58-6ومنّثمّيلزمّتعريفّالمصطلحاتّالتاليةّ-:
أ .ضةةةةةريبة القيمةةةةةة المضةةةةةافة المبينةةةةةة علةةةةةى
المشتريّّ.
الفةةاتورة ،هةةي ضةةريبة القيمةةة المضةةافة التةةي
ّ
تةةدفع علةةى مبيعةةات منةةتج مةةا ،وتظهةةر علةةى
 54-6ويعتبــرّكــالّمــنّأســعارّالمنــتجّواألســعارّاألساســيةّ
حةةدة علةةى الفةةاتورة التةةي يقةةدمها المنةةتج إلةةى
معاملةّحقيقيةّويمكنّمتابعتهـاّ ّوتسـجيلهاّ،وعـادةّمـاّ
المشتري.
يسـ ـ ـ ـ ــجلّالسـ ـ ـ ـ ــعرّاألساسـ ـ ـ ـ ــيّفـ ـ ـ ـ ــيّاالستفسـ ـ ـ ـ ــاراتّ
ب .ضةةريبة القيمةةة المضةةافة المقتطعةةة :ضةةريبة
اإلحص ــائيةّ،وتش ــيرّأس ــعارّالمن ــتجّالرس ــميةّبش ــكلّ
تةةةةدفع علةةةةى مشةةةةتريات السةةةةلع أو الخةةةةدمات
فعلـ ــيّإلـ ــىّاألسـ ــعارّاألساسـ ــيةّولـ ــيسّإلـ ــىّأسـ ــعارّ
المعدة لالستهالك الوسيط أو إجمةالي تكةوين
المنتجّالذيّتمّتعريفهّفيّهذاّالقسمّّ.
رأس المةةةال الثابةةةت أو إعةةةادة البيةةةع ،والتةةةي
ّ

ضةةةةةريبة القيمةةةةةة المضةةةةةافة والضةةةةةرائب المماثلةةةةةة
المقتطعة

ّ
 55-6تنــتهجّالعديــدّمــنّالــدولّبع ـضّأشــكالّمــنّض ـريبةّ
القيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّ،حيـ ـ ــثّتفـ ـ ــرضّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المضافةّلتشملّكافةّالسـلعّوالخـدماتّ،وقـدّتسـتبدلّ
ضـريبةّالقيمــةّالمضــافةّ،فــيّبعــضّالــدولّ،بأشــكالّ
أخـ ــرىّمـ ــنّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّ،ولكـ ــنّقـ ــدّ
تفرضّضريبةّالقيمةّالمضافةّباإلضافةّإلىّأشـكالّ
أخــرىّمــنّالض ـرائبّعلــىّالمنتجــاتّمثــلّالمكــوسّ
علىّالتبغّوالمشروباتّالكحوليةّوالوقودّّ.
ّ
 56-6ضريبةّالقيمـةّالمضـافةّهـيّضـريبةّعلـىّالمنتجـاتّ
تجمعهــاّالمشــاريعّعلــىّم ارحــلّ،ويطلــبّمــنّالمنــتجّ
تحصــيلّنســبةّمعينــةّمــنّض ـرائبّالقيمــةّالمضــافةّ
علـ ــىّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّحـ ــالّبيعهـ ــاّ،وتبـ ــينّقيمـ ــةّ
ضـ ـريبةّالقيم ــةّالمض ــافةّبش ــكلّمنفص ــلّف ــيّف ــاتورةّ
البـ ــائعّومـ ــنّثـ ــمّسـ ــيعلمّالمشـ ــترينّالمبلـ ــغّالـ ــذيّتـ ــمّ
دفع ــهّ،وعل ــىّال ــرغمّم ــنّذل ــكّ،الّيطال ــبّالمنتج ــينّ
بــدفعّكافــةّمبلــغّضـريبةّالقيمــةّالمضــافةّالـواردةّفــيّ
فـ ــاتورةّالزبـ ــائنّحيـ ــثّأنهـ ــمّيسـ ــمحّلهـ ــمّباسـ ــتقطاعّ
ضـ ـريبةّالقيم ــةّالمض ــافةّالت ــيّتكب ــدوهاّعل ــىّالس ــلعّ
والخدماتّالتيّقامواّبشرائهاّفيّاسـتهالكهمّالوسـيطّ
أوّعمليــةّإعــادةّالبيــعّأوّتكــوينّصــافيّرأسّالمــالّ
الثابـ ــتّ،ويلتـ ــزمّالمنتجـ ــونّبـ ــدفعّالفـ ــرقّبـ ــينّالقيمـ ــةّ
المض ـ ــافةّعل ـ ــىّمبيع ـ ــاتهمّوالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّعل ـ ــىّ
مش ــترياتهمّم ــنّاالس ــتهالكّالوس ــيطّأوّتك ــوينّرأسّ
المـ ـ ــالّ،ومـ ـ ــنّثـ ـ ــمّيطبـ ـ ــقّتعبيـ ـ ــرّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المضـ ــافةّ،ومـ ــنّالممكـ ــنّأنّتتنـ ــوعّالنسـ ــبةّالمئويـ ــةّ
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يسم للمنتج باقتطاعهةا مةن ضةريبة القيمةة
المضةةافة المسةةتحقة عليةةه للحكومةةة كضةةريبة
قيمة مضافة قيدها على فواتير زبائنه.
ج .ضريبة القيمة المضافة غيةر المقتطعةة :هةي
ضةةةةةةريبة القيمةةةةةةة المضةةةةةةافة التةةةةةةي يةةةةةةدفعها
المشةةةترون وال تقتطةةةع مةةةن ضةةةريبة القيمةةةة
المضافة المستحقة عليهم ،إن وجدت.

ومـ ــنّثـ ــمّيمكـ ــنّللمنـ ــتجّالسـ ــوقيّاسـ ــتردادّتكـ ــاليفّأيّ
ضريبةّقيمةّمضافةّمقتطعةّعلـىّمشـترياتهّمـنّخـاللّّ
خفضّخّ
ّ
ّ
ّخــاللّخفــضّمبلــغّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمســتحقةّ
عليــهّمــنّضـريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمبينــةّعلــىّالفــاتورةّ
الخاصـ ــةّبزبائنـ ــهّ،وعلـ ــىّالجانـ ــبّاألخـ ــرّ،الّتسـ ــتقطعّ
ضـ ـ ـ ريبةّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّالت ـ ــيّي ـ ــدفعهاّأفـ ـ ـرادّاألس ـ ــرّ
المعيشــيةّألغـراضّاالســتهالكّالنهــائيّأوّلتكــوينّرأسّ
الم ــالّالثاب ــتّللمس ــاكنّ.كم ــاّالّتقتط ــعّضـ ـريبةّالقيم ــةّ
المض ـ ــافةّالمس ـ ــتحقةّعلـ ـ ــىّالمنتج ـ ــينّغي ـ ــرّالســ ــوقينّ
المملوك ــةّللحكوم ــةّأوّالمؤسس ــاتّغي ــرّالهادف ــةّللـ ـربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّّ.
ّ

نظام الحسابات القومية
القيد اإلجمالي والقيد الصافي لضريبة القيمة المضافة

ّ
 59-6هن ـ ــاكّنوع ـ ــانّم ـ ــنّاألنظم ـ ــةّالبديل ـ ــةّالت ـ ــيّيمك ـ ــنّ
اسـ ــتخدامهاّفـ ــيّتسـ ــجيلّض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّ،
وهمـ ـ ــاّنظـ ـ ــامّ"اإلجمـ ـ ــالي"ّأوّ"الصـ ـ ــافي"ّ،وبموجـ ـ ــبّ
النظ ــامّاإلجم ــاليّي ــتمّتس ــجيلّكاف ــةّالمع ــامالتّبم ــاّ
فــيّذل ــكّأيّمبــالغّف ــيّف ــاتورةّمبــينّعليه ــاّضـ ـريبةّ
القيمــةّالمضــافةّ،ومــنّثــمّ،سيســجلّكــلّمــنّالبــائعّ
والمشــتريّنفــسّالســعرّ،بغــضّالنظــرّعمــاّإذاّكــانّ
سـ ـ ــيتمكنّالمشـ ـ ــتريّمـ ـ ــنّاقتطـ ـ ــاعّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المضافةّبعدّذلكّأمّالّّ.
ّ
 61-6عل ــىّال ــرغمّم ــنّأنّالنظ ــامّ"اإلجم ــالي"ّللقي ــدّّيب ــدوّ
متوافق ـ ــاّم ـ ــعّالمفه ـ ــومّالتقلي ـ ــديّلعملي ـ ــاتّالتس ـ ــجيلّ
"بسـ ــعرّالسـ ــوق"ّإالّأنـ ــهّهنـ ــاكّبعـ ــضّالصـ ــعوباتّ،
وأظهــرتّالتجربــةّالعمليــةّم ـنّتشــغيلّنظــامّض ـريبةّ
القيمةّالمضافةّفيّالعديدّمنّالدولّأنهّسيكونّمـنّ
الص ـ ـ ــعبّ،إنّل ـ ـ ــمّيك ـ ـ ــنّمتع ـ ـ ــذ ارّ،اس ـ ـ ــتخدامّنظ ـ ـ ــامّ
"اإلجمــالي"ّبســببّاألســلوبّالــذيّيــتمّفيهــاّحســابّ
الحس ـ ـ ــاباتّوالس ـ ـ ــجالتّالحاس ـ ـ ــبيةّ.حي ـ ـ ــثّتس ـ ـ ــجلّ
المبيعـ ـ ــاتّبشـ ـ ــكلّطبيعـ ـ ــيّبـ ـ ــدونّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المضافةّالمبينةّعلىّالفاتورةّفيّمعظمّاالسـتبياناتّ
الص ــناعيةّوتق ــاريرّاألعمـ ــالّ،وعل ــىّالنق ــيضّ،يـ ــتمّ
تس ــجيلّعملي ــاتّشـ ـراءّالس ــلعّوالخ ــدماتّم ــنّقبـ ــلّ
المنتجـ ـ ــينّبعـ ـ ــدّخصـ ـ ــمّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّ
المقتطعـ ــةّ،علـ ــىّالـ ــرغمّمـ ــنّمحاولـ ــةّتطبيـ ــقّهـ ــذاّ
النظامّفيّبعضّالـدولّ،إالّأنـهّقـدّتوقـفّالعمـلّبـهّ
له ــذهّاألس ــبابّ،حي ــثّيمك ــنّإدع ــاءّأنّهـ ـذاّالنظ ــامّ
يشـ ــوهّحقيقـ ــةّاالقتصـ ــادّحيـ ــثّأنـ ــهّالّيبـ ــينّالقيمـ ــةّ
الحقيقــةّلمبــالغّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّأوّالتــيّتــمّ
دفعهاّبالفعـلّمـنّقبـلّاألعمـالّ،حيـثّيـتمّاسـتقطاعّ
ضريبةّالقيمةّالمضافةّالمبينةّعلىّالفـاتورةّومـنّثـمّ
تب ــينّتظه ــرّفقـ ــطّااللت ازم ــاتّالضـ ـريبيةّالقوميـ ــةّأوّ
الصوريةّفقطّ.
ّ
 61-6ومنّثمّيطلبّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّتطبيـقّنظـامّ
"الص ــافي"ّلتس ــجيلّضـ ـريبةّالقيم ــةّالمض ــافةّ،وآلي ــةّ
عملّهذاّالنظامّهوّ-:
أ .يتمّتقييمّمخرجاتّالسلعّوالخدماتّمخصوماّمنهـاّ
ضـ ـ ـريبةّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّالمبين ـ ــةّعل ـ ــىّالف ـ ــاتورةّ،
وك ـ ــذلكّالح ـ ــالّم ـ ــنّالـ ـ ـوارداتّحي ـ ــثّي ـ ــتمّتقيمه ـ ــاّ
باسـ ــتبعادّض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّالمبينـ ــةّعلـ ــىّ
الفاتورةّ.
ّب .يـ ـ ــتمّتسـ ـ ــجيلّالمشـ ـ ــترياتّمـ ـ ــنّالسـ ـ ــلعّوالخـ ـ ــدماتّ
متضمنةّضريبةّالقيمةّالمضافةّغيرّالمقتطعةّّ.
وبموجــبّهــذاّالنظــامّ،تقيــدّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّ
علــىّأنهــاّمســتحقةّالــدفعّمــنّقبــلّالمشــترينّولــيسّ
البائعينّومنّثـمّالّيمكـنّلهـؤالءّالمشـترينّاسـتقطاعّ
ضـريبةّالقيمـةّالمضـافةّ،وغالبــاّمـاّيـتمّتسـجيلّكافــةّ
ضـريبةّالقيمــةّالمضـافةّفــيّنظـامّالحســاباتّالقوميــةّ
عل ـ ــىّأنه ـ ــاّت ـ ــدفعّعل ـ ــىّاالس ـ ــتعمالّالنه ـ ــائيّفق ـ ــطّ،
وبشكلّأساسيّعلىّاسـتهالكّاألسـرّالمعيشـيةّ،وقـدّ
تــدفعّمبــالغّصــغيرةّمــنّضـريبةّالقيمــةّالمضــافةّمــنّ
قبــلّصــاحبّالعمــلّوهــذاّفيمــاّيتعلــقّبــبعضّأن ـواعّ
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المشــترياتّالتــيّالّتقتطــعّمنهــاّض ـريبةّالقيمــةّ
المضافةّّ.

ّ
 62-6وتعتبرّأحدّعيوبّنظامّالقيدّ"الصافي"ّهوّأنـهّ
يلزمّتسجيلّاألسعارّالمختلفةّلكالّالطرفينّفـيّ
نفــسّالمعاملــةّعنــدماّالّتقتطــعّض ـريبةّالقيمــةّ
المض ـ ـ ــافة ّ.وعلـ ـ ـ ــىّه ـ ـ ــذاّالّيتضــ ـ ــمنّالســ ـ ــعرّ
المسـجلّللمنـتجّضـريبةّالقيمـةّالمضـافةّالمبينـةّ
فيّالفاتورةّبينماّتتضـمنّعمليـةّتسـجيلّالسـعرّ
للمشــتريّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمبينــةّعلــىّ
الفـ ــاتورةّعنـ ــدماّالّتكـ ــونّمـ ــنّالنـ ــوعّالمقتطـ ــعّ.
وعن ــدماّي ــتمّجم ــعّه ــذهّالق ــيمّ،يل ــزمّأنّتتج ــاوزّ
قيم ــةّاالنف ــاقّالمس ــجلّللمش ــترينّع ــنّإجم ــاليّ
قيمةّالمبيعاتّالمبينـةّفـيّاإليصـاالتّالمسـجلةّ
ع ــنّالمن ــتجّبمجم ــوعّالمب ــالغّالت ــيّت ــمّجمعه ــاّ
علىّأنهاّضريبةّقيمةّمضافةّغيرّمقتطعةّّ.
ّ
 63-6ومــنّثــمّأصــبحّلــديناّتعريفــاّأكثــرّوضــوحاّفــيّ
ظ ــلّه ــذهّالظ ــروفّحي ــثّيمك ــنّتعري ــفّس ــعرّ
المن ــتجّعل ــىّأن ــهّسـ ــعرّخل ــيطّيس ــتثنيّبعـــضّ
الضرائبّالمحصلةّعلىّالمنتجاتّوليسّكلهـاّ،
بينمــاّالســعرّاألساســيّالّيتضــمنّأيّض ـرائبّ
علــىّالمنتج ــاتّ(ّولكــنّق ــدّيتضــمنّاإلعانــاتّ
علىّالمنتجـات)ّكمـاّتعتبـرّهـذهّطريقـةّمفضـلةّ
منّأجلّتقييمّمخرجاتّالمنتجّّ.
ّ

 .8أسعار المشترين

 64-6سةةةةعر المشةةةةتري هةةةةو السةةةةعر الةةةةذي يدفعةةةةه
المشةةةةتري ليتسةةةةلم سةةةةلعة أو خدمةةةةة مةةةةا فةةةةي الوقةةةةت
والمكةةان الةةذين يحةةددهما ،وهةةو ال يشةةمل أي ضةةريبة
مضةةافة أو ض ةرائب أخةةرى مقتطعةةة .وسةةعر المشةةتري
يشةةمل أيةةة تكةةاليف نقةةل يةةدفعها المشةةتري علةةى حةةدة
ليتسلم السلعة في المكان والزمان الذين يحددهما.

ّ
 65-6عنـ ــدماّيقـ ــومّمشـ ــتريّمـ ــاّبالش ـ ـراءّمـ ــنّالمنـ ــتجّ
بش ــكلّمباش ــرّ،ف ــإنّس ــعرّالشـ ـراءّق ــدّيتج ــاوزّ
سعرّالمنتجّبسببّأيّمنّاألسبابّالتاليةّ-:
ّ
ّأ .قيمةّضريبةّالقيمةّالمضافةّّ
ّ
غيرّالمقتطعةّالتيّيتحملهاّالمشتريّّ
ّب .قيم ـ ــةّأيّتك ـ ــاليفّنق ـ ــلّت ـ ــدفعّعل ـ ــىّ
السلعّيتحملهـاّالمشـتريّبشـكلّمنفـردّ
والّتدخلّفيّسعرّالمنتج.
وهــذاّيتبــعّأنّســعرّالمشــتريّقــدّيتجــاوزّالســعرّ
األساســيّبس ــببّالعــاملينّالمبين ــينّإضــافةّإلــىّ
قيمــةّأيّض ـريبةّمطروحــاّمنهــاّاالعانــاتّعلــىّ
المنتجاتّ(بخالفّضريبةّالقيمةّالمضافة)ّ.
ّ
 66-6أم ـ ــاّإذاّل ـ ــمّيش ـ ــترىّالمش ـ ــترينّم ـ ــنّالمنتج ـ ــينّ
مباشـ ـرةّولك ــنّم ــنّب ــائعّجمل ــةّأوّب ــائعّتجزئ ــةّ،
فإنــهّم ــنّالض ــروريّتضــمينّالهـ ـوامشّالناتجــةّ
عنّالفرقّبينّاألسعارّاألساسيةّأوّالمشترينّّ.
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اقتطاعّالضـريبةّ،ويوصـىّفـيّنظـامّالحسـاباتّ
القوميـ ـ ــةّتجنـ ـ ــبّاسـ ـ ــتخدامّمصـ ـ ــطلحّ"أسـ ـ ــعارّ
الس ـ ــوق"ّ عن ـ ــدّاإلش ـ ــارةّإل ـ ــىّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّ
واسـ ـ ـ ــتخدامّأسـ ـ ـ ــاسّاألسـ ـ ـ ــعارّبدقـ ـ ـ ــةّ(السـ ـ ـ ــعرّ
األساســيّ،أســعارّالمنتجــينّوأســعارّالمشــترين)ّ
حيثّيلزمّتحديدّهذاّاألمرّلتجنبّالغموض.

 67-6وقدّيكونّمـنّالمهـمّ،لـبعضّاألغـراضّ،وخصوصـاّ
ألغـراضّتحليــلّالمــدخالتّوالمخرجــاتّ،اعتبــارّأنّ
ش ـ ـ ـراءّأيّمنـ ـ ــتجّمـ ـ ــاّيشـ ـ ــملّتعـ ـ ــاملينّمنفصـ ـ ــلينّ.
المعاملةّاألولىّهيّشراءّالمنتَجّمـنّالمنـتِجّوالثـانيّ
ه ــوّه ــامشّالـ ـربحّالم ــدفوعّلت ــاجرّالجمل ــةّأوّت ــاجرّ
التجزئــةّعــنّالمنــتجّ،وهــذاّالهــامشّيمثــلّاالخــتالفّ
بـ ــينّالسـ ــعرّالمـ ــدفوعّمـ ــنّالمسـ ــتهلكّالنهـ ــائيّعـ ــنّ ّ
المن ــتجّبع ــدّأنّيك ــونّم ــرّم ــنّخ ــاللّسلس ــلةّتج ــارّ ّ
الجملــةّوالتجزئــةّوســعرّالمنــتِجّالمســتلمّّمــنّالمنــتِجّ  .3األسةةةعار األساسةةةية ،أسةةةعار المنتجةةةين
وأسعار المشترين -ملخص
األصليّّ.
ّ
 68-6ولقدّشابّمفهومّسعرّ"الس ّوق"ّبعضّالغمـوضّفـيّ  69-6يوضـ ـ ـ ـ ــحّالشـ ـ ـ ـ ــكلّّ1.6نظ ـ ـ ـ ـ ـرةّعامـ ـ ـ ـ ــةّعـ ـ ـ ـ ــنّ
االختالف ـ ـ ــاتّاألساس ـ ـ ــيةّب ـ ـ ــينّأس ـ ـ ــعارّالمن ـ ـ ــتِجّ
نظامّضريبةّالقيمةّالمضـافةّأوّالضـرائبّالمقتطعـةّ
والمشتريّواألسعارّاألساسيةّ.
المشـابهةّألنّهنـاكّسـعرينّمختلفـينّلمعاملـةّواحـدةّ
فقطّ،أحدهماّهوّمـنّوجهـةّنظـرّالبـائعّوالثـانيّهـوّ
مــنّوجهــةّنظــرّالمشــتريّ،اعتمــاداّعلــىّأيهمــاّيــتمّ
الشكل  1.6سعر األساس ،أسعار المشتري وأسعار ِ
المنتج

األسعار األساسية
+
الضرائب على المنتجات مستثنى منها ضريبة القيمة المضافة المبينة
على الفاتورة
اإلعانات على المنتجات
=
أسعار ِ
المنتج
+
ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة من المشتري
+
تكاليف النقل بفاتورة مستقلة
+
هوامش رب تجار الجملة والتجزئة
=
أسعار المشترين

المض ــافةّلكاف ــةّالوحـ ــداتّالمقيم ــةّيعط ــيّقيمـــةّ
إجماليّالناتجّالمحليّّ.

د .القيمة المضافة واجمالي الناتج المحلي

 .1القيمة المضافة اإلجمالية والصافية

 71-6يعتبرّالبندّالموازنّفيّالحسـابّالجـاريّهـوّزيـادةّ
المـ ـواردّع ــنّاالس ــتخداماتّ،ويعتب ــرّالغ ــرضّم ــنّ
تقسيمّالمعامالتّفـيّمجموعـةّمـنّالحسـاباتّهـوّ
أنّبن ــدّالمـ ـوازنّف ــيّك ــلّحس ــابّيعتب ــرّذوّفائ ــدةّ
اقتص ـ ــاديةّ،ويعتب ـ ــرّالبن ـ ــدّالمـ ـ ـوازنّف ـ ــيّحس ـ ــابّ
اإلنت ــاجّه ــوّالقيم ــةّالمض ــافةّ،ولق ــدّتس ــميهّبه ــذاّ
االسمّألنهّيقـيسّالقيمـةّالناتجـةّعـنّاإلنتـاجّ،ألنّ
حســابّإنتــاجّمــاّقــدّيتماشــىّمــعّوحــدةّأوّقطــاعّ
مؤسسـ ـ ــيّأوّمنشـ ـ ــأةّأوّصـ ـ ــناعةّ،ولـ ـ ــذلكّيمكـ ـ ــنّ
اشـ ــتقاقّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّأليّمـ ــنّهـ ــذهّ،وتعتبـ ــرّ
القيم ــةّالمض ــافةّهام ــةّلألغـ ـراضّالتحليلي ــةّحي ــثّ
عنـ ــدماّتضـ ــافّقيمـ ــةّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّ
(وبطــرحّاإلعانــاتّللمنتجــات)ّفــإنّمجمــوعّالقيمــةّ
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ّ
 71-6وتمثــلّالقيمــةّالمضــافةّمســاهمةّكــلّمــنّالعمالــةّ
ورأسّالمــالّفــيّالعمليــةّاإلنتاجيــةّ،ومــاّأنّيــتمّ
خص ــمّالقيم ــةّالمض ــافةّم ــنّالحكومــةّفــيّشــكلّ
ضـ ـ ـرائبّأخ ـ ــرىّعل ـ ــىّاإلنت ـ ــاجّوتض ـ ــافّقيم ـ ــةّ
اإلعانــاتّ ّ،وبهــذاّيظهــرّاســتهالكّالعمالــةّورأسّ
المــالّ،وعلــىّالــرغمّمــنّأنّرأسّالمــالّالمتمثــلّ
فـ ــيّرأسّالمـ ــالّالثابـ ــتّلـ ــهّمـ ــدةّمحـ ــددةّينتهـ ــيّ
بع ــدهاّ،وم ــنّث ــمّيل ــزمّاعتب ــارّج ــزءّم ــنّالقيم ــةّ
المضافةّعلىّأنهّانخفـاضّفـيّقيمـةّرأسّالمـالّ
الثاب ـ ــتّنتيج ـ ــةّاس ـ ــتخدامهّف ـ ــيّاإلنت ـ ــاجّ.وه ـ ــذهّ
العمليـ ـ ــةّتسـ ـ ــمىّباالسـ ـ ــتهالكّفـ ـ ــيّرأسّالمـ ـ ــالّ
الثابتّّ.
ّ

نظام الحسابات القومية
 72-6يعتبرّاستهالكّرأسّالمـالّأحـدّأهـمّالعناصـرّفـيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ،وفيّمعظـمّاألحـوالّعنـدّ
عقـدّمقارنـةّبـينّالتسـجيلّ"اإلجمـالي"ّوّ"الصــافي"ّ
ف ــإنّالتس ــجيلّاإلجم ــاليّيعن ــيّأن ــهّي ــتمّالتس ــجيلّ
ب ــدونّاقتط ــاعّاالس ــتهالكّف ــيّرأسّالم ــالّالثاب ــتّ
بينماّيعنيّالتسجيلّ"الصـافي"ّأنـهّتـمّبعـدّاقتطـاعّ
االستهالكّفيّرأسّالمـالّالثابـتّوفـيّهـذاّالشـأنّ
يمكــنّأنّتســجلّبنــودّالتـوازنّفــيّكافــةّالحســاباتّ
بــدأّمــنّالقيمــةّالمضــافةّمــروراّبحســابّاالدخــارّ
بنظ ـ ــامّاإلجم ـ ــاليّأوّالص ـ ــافيّوه ـ ــذاّيك ـ ــونّقب ـ ــلّ
اقتط ـ ــاعّاالس ـ ــتهالكّف ـ ــيّرأسّالم ـ ــالّالثاب ـ ــتّأوّ
بعـ ــدهّ،ويلـ ــزمّمالحظـ ــةّأنّاالسـ ــتهالكّّفـ ــيّرأسّ
المــالّالثابــتّيعــدّكبيـراّبالمقارنــةّمــعّصــافيّبنــودّ
التوازنّحيثّيمكنّأنّيكونّبقيمةّّ11فـيّالمائـةّ
أوّأكثرّمنّإجماليّالناتجّالمحليّّ.
ّ
 73-6ويع ــدّاالس ــتهالكّف ــيّرأسّالم ــالّالثاب ــتّأص ــعبّ
البنــودّفــيّالحســاباتّس ـواءّفــيّمفهومــةّأوّتقييمــهّ
بش ـ ـ ــكلّعملـ ـ ـ ــيّ،عـ ـ ـ ــالوةّعلـ ـ ـ ــىّهـ ـ ـ ــذاّ،الّيمثـ ـ ـ ــلّ
االستهالكّفيّرأسّالمالّالثابتّالقيمـةّاالجماليـةّ
لمجموع ـ ــةّم ـ ــنّالمع ـ ــامالتّ،وه ـ ــيّتعتب ـ ــرّقيم ـ ــةّ
محتس ـ ـ ـ ــبةّتختل ـ ـ ـ ــفّفائ ـ ـ ـ ــدتهاّاالقتص ـ ـ ـ ــاديةّع ـ ـ ـ ــنّ
المدخالتّفيّالحساباتّاعتماداّعلـىّالمعـامالتّ
الس ــوقيةّبش ــكلّأساس ــيّ،وله ــذهّاألس ــبابّ،هن ــاكّ
مي ـ ــلّدائم ـ ــاّلتس ـ ــجيلّبن ـ ــودّالتـ ـ ـوازنّالكبيـ ـ ـرةّف ـ ــيّ
الحس ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّبنظـ ـ ــامّاالجمـ ـ ــاليّوالصـ ـ ــافيّ
باقتطـ ـ ــاعّاسـ ـ ــتهالكّرأسّالمـ ـ ــالّّ،واسـ ـ ــتمرّهـ ـ ــذاّ
التقليدّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّعندّوضعّبنـودّ
التـوازنّمــنّالقــيمّالمضــافةّلالدخــارّليــتمّالتســجيلّ
بك ـ ـ ــالّالطـ ـ ـ ـريقتينّ،وبوج ـ ـ ــهّع ـ ـ ــامّ،يعتب ـ ـ ــرّال ـ ـ ــرقمّ
اإلجمـاليّأســهلّفـيّالتقيــيمّويمكـنّاالعتمــادّعليــهّ
بشـ ــكلّأكبـ ــرّ،ولكـ ــنّالـ ــرقمّالنـ ــاتجّعـ ــنّالتسـ ــجيلّ
الص ــافيّيعتب ــرّمناس ــباّأكث ــرّم ــنّناحي ــةّالمفه ــومّ
ومتعلقّباألغراضّالتحليليةّ.
ّ
ّأ 74 -6 .وكمةةا هةةةو مبةةةين أعةةةاله-:تُعــرفّالقيمــةّ
المضافةّاإلجماليةّبأنهاّقيمةّالمخرجاتّمطروحـاّ
منهاّقيمةّاالستهالكّالوسيطّ
ب .تُعـ ـ ــرفّالقيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّالصـ ـ ــافيةّبأنهـ ـ ــاّقيمـ ـ ــةّ
ّ
المخرجاتّمطروحاّمنهاّقيمةّاالسـتهالكّالوسـيطّ
وقيمةّاالستهالكّفيّرأسّالمالّالثابتّ.
ّ

 .8مقاييس بديلة للقيمة المضافة

ّ 75-6تقـ ــيمّالمـ ــدخالتّالوسـ ــيطةّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
القومي ـ ـ ــةّوتس ـ ـ ــجلّوق ـ ـ ــتّدخوله ـ ـ ــاّف ـ ـ ــيّالعملي ـ ـ ــةّ
اإلنتاجيـ ــةّ،بينمـ ــاّتقـ ــيمّوتسـ ــجلّالمخرجـ ــاتّحـ ــالّ
خروجهــاّمــنّالعمليــةّاإلنتاجيــةّ،ويقــيمّالمــدخالتّ
الوســيطةّبقيمتهــاّعنــدّأســعارّالش ـراءّوالمخرجــاتّ
بأسـ ــعارهاّاألساسـ ــيةّ،أوّيمكـ ــنّاسـ ــتبدالهّبأسـ ــعارّ
المن ــتجّإذاّل ــمّتت ــوفرّاألس ــعارّاألساس ــيةّ،ويعتب ــرّ
الف ـ ــرقّب ـ ــينّقيم ـ ــةّالم ـ ــدخالتّالمتوس ـ ــطةّوقيم ـ ــةّ
المخرجــاتّهــيّالقيمــةّالمضــافةّاإلجماليــةّوالتــيّ
يل ــزمّأنّيك ــونّنظيره ــاّاس ــتهالكّف ــيّرأسّالم ــالّ
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الثاب ـ ــتّ،الضـ ـ ـرائبّعل ـ ــىّاإلنت ـ ــاجّوتعويض ـ ــاتّ
العــاملينّ،ويعتبــرّالرصــيدّالمتبقــيّس ـواءّإيجــابيّ
أمّسلبيّهوّصـافيّالفـائضّالتشـغيليّأوّالـدخلّ
المختلطّ.

ّ
 76-6وكم ــاّه ــوّمب ــينّأع ــالهّ،يمك ــنّالحص ــولّعلـــىّ
أساليبّقياسّبديلةّللقـيمّالمضـافةّاإلجماليـةّمـنّ
خــاللّتخصــيصّمجموعــةّمختلفــةّمــنّاألســعارّ
معّمجموعةّمنّكمياتّالمـدخالتّوالمخرجـاتّ.
وفيم ــاّيل ــيّتقييم ــاتّمتنوع ــةّيمك ــنّس ــوقهاّعب ــرّ
مجموعةّمختلفةّمنّاألسعارّالتيّتعتمدهاّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّّ.
ّ
القيمة المضافة اإلجمالية باألسعار األساسية

 77-6تعةةةةرف القيمةةةةة المضةةةةافة اإلجماليةةةةة باألسةةةةعار
األساسةةةية بأنهةةةا المخرجةةةات مقيمةةةة باألسةةةعار
األساسةةةية مطروحةةةا منةةةةه االسةةةتهالك الوسةةةةيط
المقيم بأسعار المشةترين .وعـادةّتوصـفّالقيمـةّ
المض ــافةّباألس ــعارّالت ــيّتق ــيمّبه ــاّالمخرج ــاتّ.
ومـ ـ ــنّوجهـ ـ ــةّنظ ـ ـ ــرّالمنتجـ ـ ــينّ،تمثـ ـ ــلّأسـ ـ ــعارّ
المشـ ـ ـ ـ ــترينّللمـ ـ ـ ـ ــدخالتّواألسـ ـ ـ ـ ــعارّاألساسـ ـ ـ ـ ــيةّ
للمخرجـ ـ ـ ـ ـ ــاتّاألسـ ـ ـ ـ ـ ــعارّالحقيقيـ ـ ـ ـ ـ ــةّالمدفوعــ ـ ـ ـ ــةّ
والمحص ـ ــلةّ.وه ـ ــذاّاالس ـ ــتخدامّأدىّإل ـ ــىّقي ـ ــاسّ
إجم ــاليّالقيم ــةّالمض ــافةّوالت ــيّتعتب ــرّإل ــىّح ــدّ
كبيرّقريبةّالصلةّبالمنتِجّّ.
القيمة المضافة اإلجمالية بأسعار المنتجين

 78-6تعةةةةةرف القيمةةةةةة المضةةةةةافة اإلجماليةةةةةة بأسةةةةةعار
المنتجةةين علةةى أنهةةا المخرجةةات مقيمةةة بأسةةعار
المنتجةةةين مطروحةةةا منهةةةا االسةةةتهالك الوسةةةيط
بأسةةةعار المشةةةترينّوه ــذهّإح ــدىّالط ــرقّالبديل ــةّ
لتقيــيمّالقيمــةّالمضــافةّ،وكمــاّهــوّمبــينّمســبقاّ،
فــيّحالــةّغيــابّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّ،تعتبــرّ
القيمــةّاإلجماليــةّلالســتهالكّالوســيطّمتشــابهّأوّ
نفســهّسـواءّتــمّتقييمــهّمــنّخــاللّســعرّالمشــترينّ
أمّسـ ــعرّالمنتجـ ــينّ،وفـ ــيّهـ ــذهّالحالـ ــةّ،تتشـ ــابهّ
طريقـ ـ ــةّتقيـ ـ ــيمّإجمـ ـ ــاليّالقيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّالتـ ـ ــيّ
تسـ ـ ــتخدمّأسـ ـ ــعارّالمنتج ـ ـ ــينّلتقيـ ـ ــيمّالمـ ـ ــدخالتّ
والمخ رجـ ــاتّ،وتعتبـ ــرّهـ ــذهّالطريقـ ــةّمفيـ ــدةّمـ ــنّ
الناحيــةّاالقتصــاديةّوهــيّطريقــةّتماثــلّالطريقــةّ
التقليديةّلحسابّالقيمةّالمضافةّبأسعارّالسـوقّ،
مـ ــعّالعلـ ــمّأنـ ــهّفـ ــيّحالـ ــةّوجـ ــودّض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّ
المض ــافةّ،يس ــتثنيّس ــعرّالمن ــتجّضـ ـريبةّالقيم ــةّ
المضــافةّالمبينــةّفــيّالفــاتورةّوســيكونّمــنّغيــرّ
المناسـ ــبّوصـ ــفّه ـ ـذهّالطريقـ ــةّبأنهـ ــاّتسـ ــتخدمّ
"سعرّالسوق"ّ.

ّ
 79-6وتستخدمّكالّالطـريقتينّفـيّتقيـيمّإجمـاليّالقيمـةّ
المضــافةّوتلــكّالتــيّتــمّذكرهــاّفــيّالقســمّالســابقّ
سـ ـ ــعرّالمشـ ـ ــترينّلتقيـ ـ ــيمّالمـ ـ ــدخالتّالوسـ ـ ــيطةّ،
ويرجــعّالفــرقّبــينّالط ـريقتينّبشــكلّأساســيّإلــىّ
اخ ــتالفّالطـ ـريقتينّف ــيّالتعام ــلّم ــعّالضـ ـرائبّ

نظام الحسابات القومية

ّ

واإلعانـ ـ ــاتّالمسـ ـ ــتحقةّعلـ ـ ــىّالمنتجـ ـ ــاتّوتكـ ـ ــونّ
مســتحقةّعلــىّالمخرجــاتّ(ّهــذاّبخــالفّض ـريبةّ
القيمــةّالمضــافةّالمبينــةّفــيّالفــاتورة)ّ.وبمقتضــىّ
التعريـفّ،تتجـاوزّقيمـةّالمخرجـاتّبأسـعارّالمنـتجّّ
األســعارّاألساســيةّمــنّحيــثّالمبلــغّنظ ـراّلوجــودّ
ضـ ـرائبّعل ــىّالمنتج ــاتّوبط ــرحّاإلعان ــاتّعل ــىّ
المنتج ــاتّوب ــذلكّيل ــزمّأنّتختل ــفّك ــالّالتقييم ــاتّ
المصـ ـ ــاحبةّللقيمـ ـ ــةّاإلجمالي ـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّب ـ ـ ــنفسّ
القيمة.
القيمة المضافة اإلجمالية بتكلفة العوامل

 81-6إنّمفه ــومّالقيم ــةّالمض ــافةّبتكلف ــةّالعوام ــلّل ــيسّ
مفهومـ ــاّمسـ ــتعمالّص ـ ـراحةّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّ
القوميةّ،إالّأنهّيمكنّاشتقاقهّبسـهولةّبطـرحّقيمـةّ
الضـ ـ ـرائبّمخص ـ ــوماّمنه ـ ــاّاإلعان ـ ــاتّالمس ـ ــتحقّ
دفعهــاّعلــىّاإلنتــاجّمــنّإجمــاليّالقيمــةّالمضــافةّ.
عل ـ ــىّس ـ ــبيلّالمث ـ ــالّ،تش ـ ــملّالضـ ـ ـرائبّالوحي ـ ــدةّ
المتبقيةّعلىّاإلنتاجّالتـيّيلـزمّدفعهـاّعلـىّالقيمـةّ
المضافةّاإلجماليةّعلىّ"ّالضـرائبّاألخـرىّعلـىّ
اإلنت ــاج"ّّ،وه ــذاّيش ــملّمعظ ــمّالضـ ـرائبّالجاري ــةّ
علـ ـ ــىّالعمـ ـ ــلّ(أوّاإلعانـ ـ ــات)ّوكـ ـ ــذلكّالض ـ ـ ـرائبّ
الجاريــةّعلــىّرأسّالمــالّالمســتخدمّفــيّالمشــروعّ،
وهـ ــذاّيتض ـ ــمنّضـ ـ ـرائبّالرواتـ ــبّالش ـ ــهريةّعل ـ ــىّ
المـوظفينّوكـذلكّالضـرائبّالحاليـةّعلـىّالعقـاراتّ
أوّالمركب ـ ــاتّ.ويمك ـ ــنّاش ـ ــتقاقّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّ
اإلجماليةّعلىّتكلفةّالعوامـلّمـنّالقيمـةّالمضـافةّ
اإلجماليـ ــةّعلـ ــىّاألسـ ــعارّاألساسـ ــيةّعـ ــنّطريـ ــقّ
استقطاعّبـاقيّالضـرائبّاألخـرىّالمفروضـةّعلـىّ
اإلنت ــاجّومطروح ــاّمنه ــاّاإلعان ــاتّعل ــىّاالنت ــاجّ
كذلكّ.
ّ
 81-6وت ــأتيّمعض ــلةّالمفه ــومّالنظ ــريّللقيم ــةّالمض ــافةّ
علىّتكلفةّالعوامـلّمـنّأنـهّالّيوجـدّمتجـهّسـعريّ
يمك ــنّمراقبت ــهّحي ــثّأن ــهّتع ــرفّالقيم ــةّالمض ــافةّ
بتكلفــةّالعوامــلّبشــكلّمباش ـرةّعــنّطريــقّضــربّ
المتجــهّالس ــعريّفــيّمجم ــوعّكميــاتّالمخرج ــاتّ.
وبموجـ ــبّهـ ــذاّالتعريـ ــفّ،الّتعتبـ ــرّالض ـ ـرائبّأوّ
اإلعان ــاتّعل ــىّاإلنت ــاجّأنه ــاّضـ ـرائبّأوّإعان ــاتّ
علـ ـ ــىّالمنتجـ ـ ــاتّويمكـ ـ ــنّطرحهـ ـ ــاّمـ ـ ــنّأسـ ـ ــعارّ
المــدخالتّوالمخرجــاتّ،وخالفــاّلمــاّهــوّقــدّيفهــمّ
م ـ ــنّاس ـ ــمهاّ،الّتعتب ـ ــرّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّبتكلفـ ـ ـةّ
العوامــلّطريقــةّأساســيةّفــيّتقيــيمّالقيمــةّالمضــافةّ
اإلجمالي ــةّولكنه ــاّتس ــتخدمّبش ــكلّأساس ــيّلقي ــاسّ
ال ـ ــدخلّول ـ ــيسّالمخرج ـ ــاتّ.وه ـ ــيّتمث ـ ــلّالمب ـ ــالغّ
المتبقيـ ـ ــةّالمسـ ـ ــتخدمةّفـ ـ ــيّالتوزيـ ـ ــعّمـ ـ ــنّالقيمـ ـ ــةّ
المض ـ ــافةّاإلجمالي ـ ــةّبع ـ ــدّدف ـ ــعّكاف ـ ــةّالضـ ـ ـرائبّ
وتحصـ ــيلّكافـ ــةّاإلعانـ ــاتّعلـ ــىّاإلنتـ ــاجّبغـ ــضّ
النظرّعنّتعريفهاّ،حيثّالّتفـرقّبـينّأيّالطـرقّ
الت ــيّت ــمّاس ــتخدامهاّف ــيّحس ــابّالقيم ــةّالمض ــافةّ
اإلجماليـ ـ ـ ــةّللوصـ ـ ـ ــولّإلـ ـ ـ ــىّقيـ ـ ـ ــاسّالـ ـ ـ ــدخلّألنّ
األس ــاليبّالمبين ــةّس ــابقاّتُف ــرقّفق ــطّعل ــىّأس ــاسّ
مبـالغّالضـرائبّالمفروضــةّأوّاإلعانـاتّالمدفوعــةّ
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علــىّاإلنتــاجّوالــذيّتبقــىّمســتحقهّعلــىّالقيمــةّ
المضافةّاإلجماليةّّ.

 .3الناتج المحلي اإلجمالي

ّّ
ّ 82-6يعتبرّالهدفّاألساسـيّمـنّوراءّمفهـومّإجمـاليّ
الن ــاتجّالمحل ــيّلالقتص ــادّكك ــلّه ــوّض ــرورةّأنّ
يتمّقياسّالقيمةّاإلجماليـةّللقيمـةّالمضـافةّلكافـةّ
الوحـ ـ ـ ــداتّالمؤسسـ ـ ـ ــيةّالمقيمـ ـ ـ ــةّوالعاملـ ـ ـ ــةّفـ ـ ـ ــيّ
االقتص ـ ــادّ،وحي ـ ــثّأنّإجم ـ ــاليّالن ـ ــاتجّالمحل ـ ــيّ
يعتم ــدّعل ــىّه ــذاّالمفه ــومّالس ــابقّ،ف ــإنّتعري ــفّ
إجم ـ ــاليّالن ـ ــاتجّالمحل ـ ــيّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
القوميـ ــةّهـ ــوّأنـ ــهّنظـ ــامّيتواجـ ــدّبمثابـ ــةّمتطابقـ ــةّ
تتواجــدّبــينّمقيــاسّمبنــيّعلــىّالقيمــةّالمضــافةّ
وتقييمّالدخلّوكـذلكّيعتمـدّعلـىّاالنفـاقّالنهـائيّ
ّ،ولتحقيقّهذاّاألمرّ،فإنهّمـنّالمهـمّاعتبـارّأنّ
المساهمةّفيّالناتجّالمحليّاإلجماليّيقـومّعلـىّ
الضرائبّعلىّاإلنتـاجّفـيّظـلّالقياسـاتّالثالثـةّ
السابقةّ.ويتضمنّقياسّالناتجّالمحليّاإلجمـاليّ
مــنّجانــبّاالنفــاقّكافــةّالض ـرائبّعلــىّاإلنتــاجّ
وك ــذلكّالضـ ـرائبّعل ــىّالـ ـوارداتّحي ــثّتض ــافّ
كاف ــةّه ــذهّالتك ــاليفّعل ــىّس ــعرّالمش ــتريّال ــذيّ
يمثلّالمستخدمّالنهائيّللسلعّوالخدماتّّ.
ّ
 83-6وبموج ــبّالتعري ــفّالس ــابقّ،يل ـ ّـزمّأنّنض ــعّف ــيّ
االعتبـ ــارّالحسـ ــاباتّالتاليـ ــةّعنـ ــدّقيـ ــاسّالنـ ــاتجّ
المحل ـ ـ ـ ــيّاإلجمـ ـ ـ ـ ــاليّعل ـ ـ ـ ــىّكافـ ـ ـ ـ ــةّالمنتجــ ـ ـ ــينّ
المقيمينّ-:

ّ

ّأ .النـ ـ ـ ــاتجّالمحلـ ـ ـ ــيّاالجمـ ـ ـ ــاليّ=ّمقـ ـ ـ ــدارّالقيمـ ـ ـ ــةّ
المضافةّاإلجماليةّبسعرّالمنتجّّ
ّ
مجموعاّعليهاّالضرائبّعلىّالوارداتّّ
ّ
مطروحاّمنهاّاإلعاناتّعلىّالوارداتّّ
ّ
مجموعاّعليهاّضريبةّالقيمةّالمضـافةّاإلجماليـةّ
غيرّالمقتطعةّّ
ّب .النـ ـ ــاتجّالمحل ـ ـ ــيّاالجمـ ـ ــاليّ=ّمجم ـ ـ ــوعّالقيم ـ ـ ــةّ
المضافةّاإلجماليةّبالسعرّاألساسيّّ
ّ
مجموعاّعليهاّكافةّالضرائبّعلىّالمنتجاتّّ
ّ
مطروحاّمنهاّكافةّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّ
ّّ
ّج .الن ـ ــاتجّالمحل ـ ــيّاالجم ـ ــاليّ=ّمجموع ـ ــةّالقيم ـ ــةّ
المضافةّاإلجماليةّبتكلفةّالعواملّّ

ّ
مجموعاّعليهاّكافةّالضرائبّعلىّالمنتجاتّّ
ّ
مطروحاّمنهاّكافةّاإلعاناتّالمنتجاتّّ
ّ
مجموعاّعليهاّكافةّالضرائبّعلىّاإلنتاجّّ
ّ

نظام الحسابات القومية
مطروحاّمنهاّكافةّاإلعاناتّعلىّاإلنتاجّ.
ّ

وفةةي الطةةريقتين (أ) و (ب) يتضةةمن بنةةد الضةةريبة علةةى
المنتجةةةات واإلعانةةةات للمنتجةةةات الضةةةرائب أو اإلعانةةةات
للواردات وكذلك المخرجات.

 .4اإلنتاج المحلي
 84-6يقـ ـ ــيسّالنـ ـ ــاتجّالمحلـ ـ ــيّاإلجمـ ـ ــاليّإنتـ ـ ــاجّكافـ ـ ــةّ
المنتجــينّالمقيمــينّ،وهــذاّلــيسّمــنّالضــروريّأنّ
يتوافــقّمــعّكافــةّاإلنت ــاجّالــذيّيــتمّإنتاجــهّداخ ــلّ
الحــدودّالجغرافيــةّإلقلــيمّاقتصــاديّ،فقــدّيــتمّإنتــاجّ
بعــضّمــنّمنتجــاتّالمنــتِجّفــيّالحــدودّالجغرافيــةّ
لالقتصـ ــادّ،إالّأنـ ــهّقـ ــدّيـ ــتمّإنتاجهـ ــاّمـ ــنّوحـ ــداتّ
إنتاجيةّغيـرّمقيمـةّ،علـىّسـبيلّالمثـالّ،قـدّيكـونّ
للمن ــتجّالمق ــيمّف ــرقّعم ــلّم ــنّالم ــوظفينّيعمل ــونّ
بالخارجّلفترةّمؤقتـةّكتركيـبّمعـداتّأوّإصـالحهاّ
أوّإج ـراءّالصــيانةّالالزمــةّلهــاّ،حيــثّيعتبــرّهــذاّ
المخرجّبمثابـةّتصـديرّللمنـتجّالمقـيمّ.هـذاّالنشـاطّ
اإلنتـ ـ ـ ــاجيّالّيحسـ ـ ـ ــبّضـ ـ ـ ــمنّالنـ ـ ـ ــاتجّالمحلـ ـ ـ ــيّ
اإلجمــاليّللمنطقــةّالتــيّيــتمّفيهــاّهــذاّالنشــاطّ،لــذاّ
يعتبــرّتعريــفّالمنــتجّالمق ــيمّوالمنــتجّغيــرّالمق ــيمّ
عامالّأساسياّفيّتعريفّالناتجّالمحلـيّاإلجمـاليّ
وتغطيتـ ـ ــهّ،وبشـ ـ ــكلّعملـ ـ ــيّتـ ـ ــتمّكافـ ـ ــةّاألنشـ ـ ــطةّ
اإلنتاجيـةّللمنـتجّالمقـيمّداخـلّالبلـدّالتـيّيقـيمّبهــاّ،
بينمــاّيهــدفّالكثيــرّمــنّالمنتجــينّالمنشــغلينّفــيّ
تقديمّصناعةّالخدماتّيلزمهمّأنّيقـدمواّخـدماتهمّ
بش ــكلّمباش ــرّإل ــىّعمالئه ــمّبغ ــضّالنظ ــرّع ــنّ
مكـ ـ ــانّتواجـ ـ ــدهمّالـ ـ ــذينّمـ ـ ــنّالممكـ ـ ــنّأنّيكـ ـ ــونّ
العمــالءّمقيمــينّفــيّأكثــرّمــنّبلــدّواحــدّ،وشــجعّ
هذهّالممارسةّالمرافقّالتـيّأحـدثتّثـورةّفـيّالنقـلّ
واالتصـ ــاالتّالمباش ـ ـرةّّ،حيـ ــثّأصـ ــبحتّالحـ ــدودّ
بـ ــينّالـ ــدولّالمتجـ ــاورةّليسـ ــتّذاتّعامـ ــلّمـ ــؤثرّ
وخصوص ــاّلمنتج ــيّخ ــدماتّالجـ ـوالّ،وخصوص ــاّ
فــيّالــدولّالصــغيرةّالتــيّلهــاّحــدودّمــعّعديــدّمــنّ
الدولّّ.

هة .قياس المخرجات
 .1اإلنتاج مقابل المخرجات

 85-6يعـرفّاإلنتـاجّعلـىّأنـهّنشـاطّتقـومّبـهّمنشـأةّمـاّ،
والّيتض ــحّغالب ــاّإذاّم ــاّكان ــتّه ــذهّالمنش ــأةّتق ــومّ
بإنتاجّالسلعّأوّتوفرّخدماتّ،علىّسبيلّالمثـالّ،
إذاّكـ ــانّلـ ــديناّمصـ ــفاةّللـ ــنفطّتقـ ــومّبإنتـ ــاجّالـ ــنفطّ
الخ ـ ــامّوه ـ ــيّتمل ـ ــكّه ـ ــذاّاإلنت ـ ــاجّبوص ـ ــفهّس ـ ــلعةّ
(بت ــرولّمك ــرر)ّأوّإذاّكان ــتّه ــذهّالمص ــفاةّتق ــومّ
بمعالجــةّالــنفطّالخــامّالمملــوكّلوحــدةّأخــرىّففــيّ
هذهّالحالةّتقـومّالمصـفاةّبتقـديمّالخدمـةّفقـطّلهـذهّ
الوحــدةّ،ويظهــرّه ــذاّالــنقصّف ــيّالوضــوحّك ــذلكّ
فيّالسلعّالتيّتمررّبينّالمنشـآتّالمختلفـةّلـنفسّ
المشـ ــروعّومـ ــنّالمهـ ــمّمعرفـ ــةّمتـ ــىّيـ ــتمّتسـ ــجيلّ
المخــرجّعلــىّأنــهّســلعةّومتــىّتكــونّخدمــةّتغييــرّ

310

تأثيريـةّ،واذاّكانـتّالمنشــآتّمملوكـةّلمشــروعاتّ
مختلفــةّ(ّلتفريقهــاّعــنّالوحــداتّالمؤسســية)ّفــإنّ
العاملّالمحـددّهنـاّهـوّالملكيـةّاالقتصـاديةّ،واذاّ
لــمّتكــنّللمنشــأةّأيّرأيّفــيّمســتوىّاإلنتــاجّأوّ
األس ـ ــعارّالت ـ ــيّتحص ـ ــلهاّنظي ـ ــرّالخدم ـ ــةّالت ـ ــيّ
تقــدمهاّأوّالوجهــةّالتــيّترســلّإليهــاّالســلعّ،فــإنّ
هـ ـ ــذاّ كلـ ـ ــهّيعتبـ ـ ــرّدالئـ ـ ــلّعلـ ـ ــىّعـ ـ ــدمّالملكيـ ـ ــةّ
االقتصـاديةّللبضـائعّالتـيّيـتمّمعالجتهـاّفـيّهــذهّ
المنش ــأةّ،ويل ــزمّمعامل ــةّقيم ــةّالمخ ــرجّعل ــىّأن ــهّ
عامــلّمعالجــةّأوّإنتــاجّفقــطّوهــذاّاألمــرّيطبــقّ
علىّمثالّمصفاةّالنفطّالسابقّذكرهّ.

ّ
 86-6إذاّكانتّالمنشآتّالتيّتعمـلّفـيّالنشـاطّتنتمـيّ
لنفسّالمشـروعّ،حيـثّالّيوجـدّتغيـرّفـيّالملكيـةّ
حيــثّأنّكــالّالمنشــئتينّمملوكــانّلمالــكّواحــدّ.
مـ ــعّالعلـ ــمّمـ ــنّأنّمبـ ــدأّنقـ ــلّالمخـ ــاطرّّ،الـ ــذيّ
يص ـ ــاحبّالتغي ـ ــرّف ـ ــيّالملكي ـ ــةّالّيـ ـ ـزالّقائم ـ ــاّّ.
ولنفتـ ـ ــرضّعلـ ـ ــىّسـ ـ ــبيلّالمثـ ـ ــالّأنّمنشـ ـ ــأةّمـ ـ ــاّ
تحص ــلّعل ــىّفح ــمّم ــنّمنش ــأةّأخ ــرىّف ــيّنف ــسّ
المشــروعّوتســتخدمّهــذهّالمنشــأةّالفحــمّفــيّتولي ـدّ
الكهربـ ــاءّومـ ــنّثـ ــمّتبيـ ــعّالكهربـ ــاءّالمنتجـ ــةّفـ ــيّ
السـ ــوقّالمفتـ ــوحّ،فبـ ــذلكّتكـ ــونّالمنشـ ــأةّالمولـ ــدةّ
للكهربــاءّلهــاّالحــقّفــيّتقريــرّكميــةّالفحــمّالتــيّ
تلزمهـ ـ ــاّوكـ ـ ــذلكّكميـ ـ ــةّالكهربـ ـ ــاءّالتـ ـ ــيّتنتجهـ ـ ــاّ
واألســعارّالتــيّتقــومّبتحصــيلهاّ،وعلــىّهــذاّيلــزمّ
حسابّقيمةّالكهربـاءّالمنتجـةّبمـاّفـيّذلـكّقيمـةّ
الفحـ ــمّالمسـ ــتهلكّلتولي ـ ــدّالكهربـ ــاءّحتـ ــىّإنّلـ ــمّ
يح ــدثّأيّتغي ــرّف ــيّالملكي ــةّب ــافتراضّأنّك ــالّ
المنشئتينّمملوكتانّلنفسّالمشروعّّ.
ّ
 87-6وتستثنىّ،بوجهّعامّ،كافةّالسلعّوالخـدماتّالتـيّ
تن ـ ــتجّوتس ـ ــتهلكّم ـ ــنّنف ـ ــسّالمنش ـ ــأةّم ـ ــنّتقي ـ ــيمّ
مخرجاتهــاّ،مــعّالعلــمّمــنّوجــودّاســتثناءاتّلهــذهّ
القاع ـ ـ ــدةّ،عل ـ ـ ــىّس ـ ـ ــبيلّالمث ـ ـ ــالّ،ي ـ ـ ــتمّتس ـ ـ ــجيلّ
المخرج ــاتّإذاّكان ــتّتس ــتخدمّالس ــلعّوالخ ــدماتّ
المنتجةّفيّتكوينّرأسّالمـالّللمنشـأةّ،وبالمثـلّ،
تسـ ـ ـ ــجلّالمخرجـ ـ ـ ــاتّللمنتجـ ـ ـ ــاتّالتـ ـ ـ ــيّتـ ـ ـ ــدخلّ
المخزون ــاتّّحت ــىّإذاّت ــمّبع ــدّذل ــكّس ــحبهاّم ــنّ
المخزونـاتّّالسـتخدامهاّفـيّاالسـتهالكّالوسـيطّ
ف ــيّنف ــسّالمنش ــأةّولك ــنّف ــيّوق ــتّالح ــقّ،واذاّ
كان ـ ــتّالمنش ـ ــأةّمش ـ ــروعّف ـ ــرديّألسـ ـ ـرةّمعيش ـ ــيةّ
يشــتغلّفــيّز ارعــةّال ــذرةّ،فــإنّقيمــةّالمنــتجّم ــنّ
الذرةّتتضمنّالذرةّالمخزنّلالستهالكّاألسريّّ.
ّ
 88-6ق ــدّتن ــتجّمنش ــأةّم ــاّس ــلعةّأوّخدم ــةّتس ــتخدمهاّ
بنفس ــهاّبع ــدّذل ــكّف ــيّاالس ــتهالكّالوس ــيطّعل ــىّ
ســبيلّالمثــالّ،الصــينيّغيــرّالملمــعّالــذيّيســلمّ
إلىّالوحداتّاألخرىّبعدّتلميعـهّ،وبوجـهّعـامّالّ
يتمّتسجيلّالصينيّغيرّالملمـعّعلـىّأنـهّمخـرجّ
ولكنّإذاّتبقتّكميةّمنّالزجاجّغيرّالملمـعّفـيّ
نهايةّالفترةّاإلنتاجيةّفإنهّيتمّتسـجيلهاّلكونهـاّتـمّ
إنتاجه ـ ــاّودخل ـ ــتّالمخزون ـ ــاتّ،وبع ـ ــدّفتـ ـ ـرةّي ـ ــتمّ
سـ ــحبّالصـ ــينيّغيـ ــرّالملمـ ــعّمـ ــنّالمخزونـ ــاتّ
ويعتبرّعمليةّالتلميعّمخرجّفيّالفترةّالتاليةّّ.

نظام الحسابات القومية
ّ
 29-6وبــالرغمّمــنّأنّاإلنتــاجّي ـرتبطّباألنشــطةّومــنّثــمّ
يعتبرّالمخرجّمـنّعمليـةّانتاجيـةّواحـدةّلمجموعـةّ
واحدةّمنّالمنتجاتّ،إذّيـتمّقيـاسّالمخـرجّلمنشـأةّ
ـمنّالمخــرجّمجموعــةّمــنّالعمليــاتّ
مــاّ،وقــدّيتضـ
ُ
اإلنتاجيــةّولهةةذا يعةةرف المخةةرج علةةى أنةةه السةةلع
والخدمات التي تنتجها منشأة ما.
ّ
أ .ويستثنى قيمة السلع والخدمات المستخدمة في
نشةةاط مةةا ال تفتةةرض المنشةةأة الخطةةر الةةذي قةةد
يحدث عن استخدام المنتجات في اإلنتاج ،و
ب .ويستثني قيمة السلع والخدمات التةي تسةتهلكها
نفس المنشأة عدا السلع والخدمات المستخدمة
فةةةي تكةةةوين رأس المةةةال (رأس المةةةال الثابةةةت أو
التغيةةةةر فةةةةي المخزونةةةةات) أو فةةةةي االسةةةةتهالك
النهائي الذاتي.
ّ

 .8توقيت التسجيل

 91-6تس ــجلّعـ ــادةّمعظـ ــمّمخرج ــاتّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّ
عن ـ ــدّاالنته ـ ــاءّم ـ ــنّإنتاجه ـ ــاّ،واذاّكان ـ ــتّعملي ـ ــةّ
اإلنتـ ــاجّتسـ ــتهلكّوقتـ ــاّطـ ــويالّإلنتـ ــاجّوحـ ــدةّمـ ــنّ
المخرجــاتّ،سيصــبحّمــنّالضــروريّاإلق ـرارّبــأنّ
المخرج ــاتّتن ــتجّباسـ ــتمرارّويل ــزمّتس ــجيلهاّعلـ ــىّ
أنهاّ"قيدّاإلنجاز"ّ.علىّسبيلّالمثالّ،قدّيسـتغرقّ
إنتــاجّمعظــمّالمنتجــاتّالزراعيــةّأوّالســلعّالمعمـرةّ
كبيـرةّالحجــمّمثــلّســفينةّأوّبنايــةّمــاّشــهورّوربمــاّ
أعـ ـوامّلالنته ــاءّمنه ــاّ،وف ــيّه ــذهّالح ــاالتّ،س ــيتمّ
تش ـ ــويهّالحقيق ـ ــةّاالقتص ـ ــاديةّإذاّم ـ ــاّت ـ ــمّمعامل ـ ــةّ
المخـرجّكمــاّلــوّأنــهّتـمّإنتاجــهّلحظــةّمــاّأنّبــدأتّ
العمليــةّاإلنتاجيــةّإلــىّالنهايــةّ.مــعّالعلــمّأنــهّفــيّ
حالــةّإذاّامتــدّالعمــلّلفت ـرتينّحســابيتينّأوّأكثــرّ،
فسيكونّمنّالضروريّحسابّالعمـلّقيـدّاإلنجـازّ
المستكملّفيّكلّفترةّمحاسبيةّحتىّيمكـنّقيـاسّ
كمّالمخرجاتّالمنتجةّفيّكلّفترةّمحاسبيةّّ.
ّ
 91-6وعل ــىّالجان ــبّاألخ ــرّ،م ــنّالممك ــنّأنّيس ــتكملّ
إنتـ ــاجّالسـ ــلعّأوّالخـ ــدماتّخـ ــاللّفت ـ ـرةّمحاسـ ــبيةّ
ولكنّالّتسلمّ(تبـاع)ّلمسـتخدمّمـاّفـيّهـذهّالفتـرةّ.
إذّيلزمّالعلمّأنّالمخرجّيتمّتسجيلهّعنـدّاسـتكمالّ
العمــلّفيــهّ،ولــيسّحــينّيبــاعّ.لــذاّدائمــاّمــاّيكــونّ
هن ــاكّف ــرقّكبي ــرّب ــينّقيم ــةّالمخرج ــاتّف ــيّفتـ ـرةّ
محاســبيةّوقيمــةّالمبيعــاتّ،ويمكــنّحســابّالفــرقّ
مـ ــنّخ ـ ــاللّالتغيـ ــرّف ـ ــيّالمخزونـ ــاتّم ـ ــنّالس ـ ــلعّ
مكتملةّالصنعّوتلكّقيدّاإلنجازّّ.
ّ

 .3تقييم المخرجاتّ
ّ

 92-6يمكـ ــنّتقيـ ــيمّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّالمعـ ــدةّللبيـ ــعّفـ ــيّ
السـ ــوقّبأسـ ــعارّمجديـ ــةّاقتصـ ــادياّعنـ ــدّاألسـ ــعارّ
األساسـ ــيةّأوّأسـ ــعارّالمنتجـ ــينّ.وتعتبـ ــرّالطريق ـ ـةّ
المفض ـ ــلةّه ـ ــيّالتقي ـ ــيمّعن ـ ــدّاألس ـ ــعارّاألساس ـ ــيةّ
وخاصــةّإذاّمــاّكــانّيطبــقّنظــامّض ـرائبّالقيمــةّ
المضافةّأوّأنظمـةّالضـرائبّالمقتطعـةّالمشـابهةّ.
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ويلــزمّاســتخدامّالتقيــيمّعنــدّســعرّالمنتجــينّإذاّلــمّ
يكنّالتقييمّعندّاألساسيّممكنّ.

ّ
 93-6ويلـ ــزمّتقيـ ــيمّالمخرجـ ــاتّالمنتجـ ــةّمـ ــنّالمنتجـ ــينّ
الســوقيينّوالمعــدةّلالســتخدامّالنهــائيّالــذاتيّعنــدّ
معـدلّاألسـعارّاألساسـيةّلـنفسّالسـلعّوالخـدماتّ
التـ ــيّتبـ ــاعّفـ ــيّالسـ ــوقّ،ش ـ ـريطةّأنّيـــتمّبـ ــيعهمّ
بكمي ـ ــاتّكافي ـ ــةّلي ـ ــتمكنّم ـ ــنّوض ـ ــعّالتق ـ ــديراتّ
المالئمــةّلهــذهّالســلعّوالخــدماتّعنــدّمعــدلّهــذاّ
األس ـ ـ ــعارّّ،وانّل ـ ـ ــمّيمك ـ ـ ــنّه ـ ـ ــذاّ،يل ـ ـ ــزمّتقي ـ ـ ــيمّ
المخرجاتّعندّتكلفةّاإلنتاجّالكليـةّالتـيّتحملهـاّ
المن ــتجّ،وتتضـ ــمنّهـ ــذهّالتكلف ــةّاالســـتهالكّفـــيّ
رأسّالمـ ـ ــالّالثابـ ـ ــتّباإلضـ ـ ــافةّإلـ ـ ــىّالض ـ ـ ـرائبّ
(مطروحــاّمنهــاّاإلعانــات)ّعلــىّاإلنتــاجّبخــالفّ
الض ـرائبّاألخــرىّأوّاإلعانــاتّعلــىّالمنتجــاتّ،
باإلضــافةّإلــىّالعائــدّالصــافيّعلــىّرأسّالمــالّ
الثابـ ــتّالـ ــذيّسـ ــيتمّتوضـ ــيحهّفـ ــيّالفصـ ــلّ"ح"ّ
وسيتمّمناقشتهّبشكلّمفصلّفيّالفصلّّ.21
ّ
 94-6ويتمّالتقييمّللمخرجاتّغيرّالسـوقيةّالتـيّتنتجهـاّ
الوحـ ــداتّالحكوميـ ــةّوالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالهادفـ ــةّ
لل ـ ـربحّالتـ ــيّتخـ ــدمّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّالتـ ــيّتقـ ــدمّ
للمجتمـ ــعّبالمجـ ــانّأوّبأسـ ــعارّالّتعتبـــرّمجديـ ــةّ
اقتص ـ ـ ـ ــادياّأوّتق ـ ـ ـ ــدمهاّللوح ـ ـ ـ ــداتّاألخ ـ ـ ـ ــرىّأوّ
للمجتمـ ــعّككـ ــلّبتكـ ــاليفّاالنتـ ــاجّالكليـ ــةّ،وهـ ــذاّ
السعرّيتضمنّاالستهالكّفيّرأسّالمالّالثابـتّ
مض ـ ـ ـ ــافاّإلي ـ ـ ـ ــهّالضـ ـ ـ ـ ـرائبّ(ّومطروح ـ ـ ـ ــاّمن ـ ـ ـ ــهّ
اإلعانـ ـ ــات)ّعلـ ـ ــىّاإلنتـ ـ ــاجّبخـ ـ ــالفّالض ـ ـ ـرائبّ
المفروض ـ ـ ـ ـ ــةّأوّاإلعان ـ ـ ـ ـ ــاتّالممنوح ـ ـ ـ ـ ــةّعل ـ ـ ـ ـ ــىّ
المنتجاتّ.وكماّهوّمعروفّ،الّيتضـمنّالسـعرّ
العائ ـ ــدّعل ـ ــىّرأسّالم ـ ــالّف ـ ــيّتقي ـ ــيمّالمنتج ـ ــاتّ
المعدةّلالستخدامّالنهائيّالذاتيّوالـذيّيسـتخدمهّ
المنتجـينّغيـرّالســوقيينّعنـدماّيــتمّتقييمهـاّعلــىّ
مجموعّالتكاليفّّ.
ّ

 .4المخرجةةةةةات السةةةةةوقية ،والمخرجةةةةةات المنتجةةةةةة
ألغةةةةةراض االسةةةةةتعمال النهةةةةةائي الخةةةةةاص الةةةةةذاتي
والمخرج غير السوقي

 95-6تعقدّمقارنـةّأساسـيةّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
ب ـ ـ ــينّالمخرج ـ ـ ــاتّالس ـ ـ ــوقيةّوالمخرج ـ ـ ــاتّغي ـ ـ ــرّ
الس ــوقيةّوذل ــكّنظـ ـراّللطريق ــةّالت ــيّتق ــيمّبــهّك ــالّ
منهم ـ ــاّ،ويعتب ـ ــرّالمخ ـ ــرجّالس ـ ــوقيّه ـ ــوّالحال ـ ــةّ
الطبيعيـ ـ ــةّفـ ـ ــيّأيّنظ ـ ـ ــامّسـ ـ ــوقيّحيـ ـ ــثّيعقـ ـ ــدّ
المنتجينّقـ ارراتهمّعـنّمـاّالـذيّسـيتمّإنتاجـهّومـاّ
هــيّالكميــةّالتــيّســيتمّإنتاجهــاّوفقــاّالمســتوياتّ
المتوقعةّمنّالطلبّوالتكلفةّالمتوقعةّمنّعرضّ
هذهّالبضاعةّ،ويعتبرّالعاملّالمحـددّالـذيّيقـفّ
خلـ ــفّالق ـ ـرارّاإلنتـ ــاجيّهـ ــوّاألسـ ــعارّالمجديـ ــةّ
اقتصادياّالذيّستباعّبهّالسلعّوالخدماتّّ.

وتعةةةةةةرف األسةةةةةةعار المجديةةةةةةة اقتصةةةةةةاديا
بأنهةةا أسةةعار ذات تةةأثير كبيةةر علةةى كميةةات السةةةلع أو
الخةةدمات التةةي يرغةةب المنتجةةون بعرضةةها للبيةةع وتلةةك

نظام الحسابات القومية
التي يرغب المشترون في شةرائها .وهةذه األسةعار تحقةق
في الحاالت التالية-:
أ .أن المنتج لديه حافز لتعديل حجمالعرض سةواء
كةةةةان الهةةةةدف هةةةةو تحقيةةةةق ربةةةة علةةةةى المةةةةدى
الطويةةةةةل أو علةةةةةى األقةةةةةل تغطيةةةةةة رأس المةةةةةال
والتكاليف األخرى .و
ب .أن الزبةةةائن لهةةةم الحريةةةة فةةةي الشةةةراء أو عةةةدم
الشراء ويكون اختيارهم قائم على األسعار التةي
يتكبدوها
ّ96-6هنــاكّمزيــدّمــنّالنقاشــاتّحــولّاألســعارّالمجديــةّ
اقتصادياّفيّالفصلّرقمّّّ.22
ّ
 97-6يعتبرّالمخرجّغيرّالسوقيّهوّالمخرجّالـذيّتقـومّ
بإنتاجــهّالمؤسســاتّالحكوميــةّأوّالمؤسســاتّغيــرّ
الهادفــةّلل ـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّالمعيشــيةّوالتــيّ
تبـ ــاعّبأسـ ــعارّليسـ ــتّمجديـ ــةّاقتصـ ــادياّ،وتعتبـ ــرّ
األســعارّغيــرّمجديــةّاقتصــادياّإذاّكانــتّقليلــةّأوّ
ليســتّذاتّتــأثيرّعلــىّالكميــةّالتــيّيعــدهاّالمنــتجّ
ليوفرهــاّللســوقّ،والتــيّمــنّالمتوقــعّأنّيكــونّلهــاّ
ت ـ ــأثيرّهامش ـ ــيّعل ـ ــىّالكمي ـ ــاتّالمطلوب ـ ــةّ،وه ـ ــوّ
الســعرّالــذيّالّيعتبــرّمــنّناحيــةّكمــهّمهمــاّسـواءّ
مــنّوجهــةّنظــرّالعــرضّأوّالطلــبّ،ويــتمّتجميــعّ
هــذهّاألســعارّم ــنّأجــلّتحقي ــقّبعــضّالعوائ ــدّأوّ
لتحقيقّانخفاضّعلىّالطلبّالمت ازيـدّعلـىّبعـضّ
مـ ـ ــنّالسـ ـ ــلعّوالخـ ـ ــدماتّإذاّكانـ ـ ــتّتقـ ـ ــدمّالسـ ـ ــلعّ
والخــدماتّبالمجــانّتمامــاّّ.ولكــنهمّالّيرغبــونّفــيّ
التخلصّمنّهذاّالطلبّالمتزايدّ.وفيّحالةّاتخـاذّ
أيّقـ ـرارّبن ــاءّعل ــىّخلفي ــةّاداري ــةّ،اجتماعي ــةّأوّ
سياسـ ـ ــيةّأوّاقتصـ ـ ــاديةّبشـ ـ ــأنّالحجـ ـ ــمّاإلجمـ ـ ــاليّ
لبعضّالسلعّوالخدماتّالتيّسيتمّعرضهاّ،حيـثّ
يتمّتثبيتّالسعرّعنـدّسـعرّأقـلّمـنّسـعرّالتـوازنّ
لقيم ــةّه ــذهّالس ــلعّأوّالخ ــدماتّف ــيّالس ــوقّحي ــثّ
سيؤديّهذاّالقرارّإلىّتنقيةّالسوقّ،ويعتبرّالفـرقّ
بــينّالســعرّغيــرّالمجــديّاقتصــادياّوالســعرّبــدونّ
مقابلّ"صفر"ّهوّمسألةّدرجةّ،حيثّيمنعّالسـعرّ
الطلب ــاتّالت ــيّله ــاّأق ــلّض ــغطّعل ــىّالطل ــبّم ــنّ
غيرّتقليلّللمستوىّاإلجماليّعلىّالطلبّّ.
ّ
 92-6ويةةةتم إنتةةةاج المخرجةةةات غيةةةر السةةةوقية ألي مةةةن
األسباب التالية-:
ّأ .قدّيكونّمنّغيرّالممكنّفنياّتحقيـقّدفـعّفـرديّ
للخـ ـ ـ ــدماتّالجماعيـ ـ ـ ــةّألنـ ـ ـ ــهّالّيمكـ ـ ـ ــنّمراقبـ ـ ـ ــةّ
اس ـ ــتهالكهمّأوّالسـ ـ ــيطرةّعلي ـ ــهّ،كمـ ـ ــاّالّيمكـ ـ ــنّ
اسـ ـ ـ ــتخدامّآليـ ـ ـ ــةّالتسـ ـ ـ ــعيرّإذاّكانـ ـ ـ ــتّتكـ ـ ـ ــاليفّ
المع ـ ــامالتّمرتفع ـ ــةّللغاي ـ ــةّوهن ـ ــاكّفش ـ ــلّف ـ ــيّ
السوقّ.ومـنّثـمّيلـزمّتنظـيمّانتـاجّهـذهّالخـدماتّ
بش ــكلّجم ــاعيّم ــنّخ ــاللّالوح ــداتّالحكومي ــةّ
وتمويـ ــلّمـ ــنّالصـ ــناديقّولـ ــيسّتحصـ ــيلّأم ـ ـوالّ
نظي ــرّبي ــعّه ــذهّالخ ــدماتّ،ويقص ــدّب ــهّهن ــاّه ــوّ
عملياتّفرضّالضرائبّأوّأيّشكلّمنّأشـكالّ
الدخلّالحكوميّ.
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ب .قــدّتنــتجّالوحــداتّالحكوميــةّوالمؤسســاتّغيــرّ
ّ
الهادفـ ــةّلل ـ ـربحّالسـ ــلعّأوّالخـ ــدماتّوتعرضـ ــهاّ
ألفرادّاألسرّالمعيشيةّومنّثمّيمكـنهمّتحصـيلّ
أم ـوالّنظيــرّهــذهّالســلعّوالخــدماتّولكنهمــاّالّ
يخت ـ ــارونّه ـ ــذاّنظـ ـ ـراّللسياس ـ ــةّاالجتماعي ـ ــةّأوّ
االقتصـ ــاديةّ.وأكثـ ــرّاألمثلـ ــةّشـ ــيوعاّعـ ــنّهـ ــذاّ
األم ـ ــرّه ـ ــوّتق ـ ــديمّخ ـ ــدماتّالتعل ـ ــيمّوالص ـ ــحةّ
بالمجــانّأوّبأســعارّالّتعتبــرّمجديــةّاقتصــادياّ
مــعّالعلــمّأنــهّيمكــنّأنّتقــدمّأن ـواعّأخــرىّمــنّ
السلعّأوّالخدماتّبنفسّاألسلوبّّ.
المخرج السوقي
 99-6تضةةم مخرجةةات السةةوق المخرجةةات التةةي يهةةدف
إلى بيعها عند أسعار مجدية اقتصاديا  ،وتحةدد
قيمةةةةة المخةةةةرج السةةةةوقي وفقةةةةا لجمةةةةع البنةةةةود
التالية-:
ّأ .قيم ــةّالس ــلعّوالخ ــدماتّالت ــيّت ــمّبيعه ــاّبأس ــعارّ
مجديةّاقتصادياّّ
ّب .قيم ــةّالس ــلعّوالخ ــدماتّالت ــيّت ــمّمقايض ــتهاّف ــيّ
نظيرّسلعّأوّخدماتّأوّأصولّأخرى.
ّج .قيمـ ــةّالسـ ــلعّوالخـ ــدماتّالمسـ ــتخدمةّفـ ــيّالـ ــدفعّ
العينيّبماّفيّذلكّالتعويضاتّالعينيةّ.
ّد .قيمــةّالســلعّأوّالخــدماتّالمعروضــةّمــنّمنشــأةّ
إلــىّمنشــأةّأخــرىّتنتمــيّلــنفسّالمشــروعّالســوقيّ
وي ــتمّاس ــتخدامهاّكم ــدخلّوس ــيطّإذاّك ــانّهن ــاكّ
خطــرّيصــاحبّاالســتمرارّفــيّالعمليــةّاإلنتاجيــةّ
انتقلّمعّالسلعّ.
ّه .قيمــةّالتغيــرّفــيّمخــزونّالســلعّالمكتمــلّإنتاجهــاّ
واألعمـ ــالّقيـ ــدّاإلنجـ ــازّالمخصصـ ــةّألحـ ــدّمـ ــنّ
االستخداماتّالمذكورةّأعاله.
ّو .الهـ ـ ــامشّالمتكبـ ـ ــدّنظيـ ـ ــرّعـ ـ ــرضّهـ ـ ــذهّالسـ ـ ــلعّ
والخـ ــدماتّ،وه ـ ـوامشّالنقـ ــلّواله ـ ـوامشّالمتكبـ ــدةّ
نظيـ ـ ــرّاالسـ ـ ــتحواذّأوّالـ ـ ــتخلصّمـ ـ ــنّاألصـ ـ ــولّ
الماليةّ،إلخّّ..
ّ
تسجيل المبيعات
 111-6تعتبرّاألوقاتّالتيّيلـزمّفيهـاّتسـجيلّالمبيعـاتّ
عن ــدّح ــدوثّعملي ــاتّالق ــبضّوال ــدفعّ،وه ــذاّي ــتمّ
عنــدّنقــلّملكيــةّالســلعّمــنّالمنــتجّإلــىّالمشــتريّ
أوّعن ــدّتـ ــوفيرّالخ ــدماتّإلـ ــىّالمش ــتريّ،وتبـــاعّ
الســلعّأوّالخ ــدماتّالتــيّت ــمّتقييمهــاّبنــاءاّعلــىّ
الس ــعرّاألساس ــيّوانّل ــمّيك ــنّه ــذاّممكن ــاّ،ي ــتمّ
تقيــيمّالســلعّوالخــدماتّبنــاءاّعلــىّســعرّالمنــتجّ،
واذاّكانّمنّالضـروريّتقيـيمّالسـلعّأوّالخـدماتّ
عنــدّأســعارّالمنــتجّولــيسّالســعرّاألساســيّ،فــإنّ
القيم ـ ــةّالض ـ ــمنيةّللخ ـ ــدماتّالهامش ـ ــيةّيل ـ ــزمّأنّ
تتضـ ــمنّأيّض ـ ـرائبّتفـ ــرضّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّ،
وفيمـ ـ ـ ــاّيتعلـ ـ ـ ــقّبـ ـ ـ ــبعضّالخـ ـ ـ ــدماتّالهامشـ ـ ـ ــيةّ،
وخصوصــاّتلــكّالمتعلقــةّباألصــولّالماليــةّ،يلــزمّ
تضمينّالخدماتّقيمـةّالخـدماتّالماليـةّالمقدمـةّ
لهذهّالمنتجاتّضمنياّّ.
ّ

نظام الحسابات القومية
 111-6تحــددّقــيمّالمبيعــاتّمــنّخــاللّالمبــالغّالمدفوعــةّ
والمقبوضــةّلكــلّمــنّالمنتجــينّوالمشــترينّ،والتــيّ
ي ـ ــتمّتع ـ ــديلهاّألغـ ـ ـراضّهـ ـ ـوامشّالتج ـ ــارةّوالنق ـ ــلّ،
وغالباّالّتتفـقّالمبـالغّالمدفوعـةّأوّالمقبوضـةّمـعّ
المبــالغّالحقيقــةّالمدفوعــةّأوّالمقبوضــةّ،ويلــزمّأنّ
يظهرّالمبلغّالمدفوعّفيّحسـابّاإلنتـاجّكمـاّيلـزمّ
أنّيب ــينّالف ــرقّب ــينّالمب ــالغّالمس ــتحقةّوالمدفوع ــةّ
عل ـ ــىّأنه ـ ــاّحس ـ ــاباتّمدفوع ـ ــةّأوّمقبوض ـ ــةّف ـ ــيّ
الحســابّالمــاليّ،ومــنّثــمّيــتمّتســجيلّالمــدفوعاتّ
التالي ــةّله ــذهّالمب ــالغّالقائم ــةّعل ــىّأنه ــاّمع ــامالتّ
مالي ـ ــةّوليس ـ ــتّج ـ ــزءاّم ـ ــنّحس ـ ــابّاإلنت ـ ــاجّ.واذاّ
تســببتّالمــدفوعاتّس ـواءّالمقدمــةّأوّالمتــأخرةّفــيّ
مص ــاريفّفوائ ــدّ،فف ــيّه ــذهّالحال ــةّيل ــزمّإظهاره ــاّ
علــىّأنهــاّمعــامالتّمســتقلةّوالّيــتمّتضــمينهاّفــيّ
قيمةّالمبيعاتّّ.
ّ
تسجيل المقايضة
 112-6تحـ ــدثّعمليـ ــةّالمقايضـ ــةّعنـ ــدّاسـ ــتبدالّالسـ ــلعّ
والخدماتّبسـلعّوخـدماتّأخـرىّأوّأصـولّ،ويلـزمّ
تسجيلّقيمةّالسلعّوالخدماتّالتـيّمقايضـتهاّعنـدّ
حدوثّتغيرّفيّملكيةّالبضائعّأوّفـيّحـالّتقـديمّ
الخدمـ ـ ــةّ،وتقـ ـ ــيمّمخـ ـ ــرجّالسـ ـ ــلعّالمقايضـ ـ ــةّعنـ ـ ــدّ
األسـ ــعارّاألساسـ ــيةّالتـ ــيّمـ ــنّالممكـ ــنّالحصـ ــولّ
عليهاّفيّحالةّبيعهاّّ.
ّ
تسةةةةةجيل التعويضةةةةةات العينيةةةةةة أو المةةةةةدفوعات
العينية األخرى
 113-6يلزمّتسجيلّالسـلعّأوّالخـدماتّالتـيّيـتمّتوفيرهـاّ
للموظفينّباعتبارهاّتعويضاتّعينيةّ،أوّالتيّيـتمّ
اس ــتخدامهاّلم ــدفوعاتّأخ ــرىّعيني ــةّح ــالّح ــدوثّ
تغي ـ ــرّق ـ ــانونيّف ـ ــيّملكي ـ ــةّالس ـ ــلعّإذّي ـ ــتمّتحوي ـ ــلّ
ملكيتهــاّأوّالخــدماتّالمقدمــةّ.ويلــزمّتقييمهــاّعنــدّ
األسعارّاألساسيةّكماّلوّكانّتمّبيعهاّّ.
ّ
تسجيل تسليمات المشروعات الداخلية
 114-6تسجلّالمشروعاتّالداخليـةّالتـيّتسـلمّمـنّجهـةّ
ألخرىّفيّحالـةّواحـدةّفقـطّوهـيّإذاّكانـتّهنـاكّ
مس ــئوليةّعل ــىّالمنش ــأةّالت ــيّتتس ــلمّالس ــلعّبش ــأنّ
اتخ ـ ـ ــاذّالقـ ـ ـ ـ ارراتّالمتعلق ـ ـ ــةّبمس ـ ـ ــتوياتّالع ـ ـ ــرضّ
واألس ــعارّالت ــيّتس ــلمّبه ــاّمنتج ــاتهمّإل ــىّالس ــوقّ.
وعنـ ـ ــدّتس ـ ـ ـجيلّالتسـ ـ ــليماتّال ـ ـ ـواردةّ،فإنـ ـ ــهّيل ـ ـ ــزمّ
تس ــجيلهاّعن ــدّاألس ــعارّاألساس ــيةّالت ــيّق ــدّت ــدفعّ
نظيراّلهاّفيّحالةّبيعهاّّ.
ّ
التغير في المخزونات للسلع مكتملة
التصنيع
 115-6يعتب ـ ــرّالعام ـ ــلّاألساس ـ ــيّال ـ ــذيّيوض ـ ــحّتقي ـ ــيمّ
التغي ـراتّفــيّمخــزونّالســلعّمكتملــةّالتصــنيعّهــوّ
أنــهّيلــزمّتســجيلّالمخرجــاتّفــيّالوقــتّالــذيّيــتمّ
فيــهّانتاجهــاّوتقييمهــاّعنــدّنفــسّالســعرّسـواءّكــانّ
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للبيـ ـ ــعّأوّأليّاسـ ـ ــتخدامّأخـ ـ ــرّأوّإدخالهـ ـ ــاّفـ ـ ــيّ
المخزون ـ ــاتّلبيعه ـ ــاّأوّالس ـ ــتخدامهاّف ـ ــيّوق ـ ــتّ
الح ــقّ،وغالب ــاّت ــدخلّالس ــلعّالمخزون ــاتّإذاّل ــمّ
يكنّسيتمّاستخدامهاّبشـكلّفـوريّسـواءّللبيـعّأوّ
فيّالفترةّالتيّتـمّإنتاجهـاّفيهـاّ،وبالمثـلّ،تسـحبّ
الس ــلعّم ــنّالمخزون ــاتّإذاّتج ــاوزّالطل ــبّعل ــىّ
السلعّالكميةّالمنتجةّفيّفترةّماّ،والّيـتمّتسـجيلّ
أيّمخـ ــرجّعنـ ــدماّيـ ــتمّانتـ ــاجّالسـ ــلعّسـ ــابقاّوتـ ــمّّ
ســحبهاّمــنّالمخزونــاتّوبيعهــاّأوّأليّاســتخدامّ
أخــرّإالّإذاّكــانّنش ــاطّالتخ ـزينّســيتمّوفقــاّلمــاّ
هوّمبينّفيّالقسمّ"ز"ّّ.

ّ
 116-6ومــنّث ـمّتبــينّمخــزونّالســلعّمكتملــةّالتصــنيعّ
الف ــرقّب ــينّاإلنت ــاجّوالمبيع ــاتّ(أوّأيّاس ــتخدامّ
أخــر)ّفــيّفت ـرةّواحــدةّ،ويتبــعّهــذاّأنــهّيلــزمّتقيــيمّ
المـدخالتّفــيّالمخزونــاتّعنـدّالســعرّاألساســيّ
لهــاّالمقــدرّلهــاّوقــتّاإلدخــالّ،بينمــاّيلــزمّتقيــيمّ
المســحوباتّعنــدّاألســعارّالت ــيّيــتمّبيعهــاّبهــاّ.
وتغيــرّهـذهّالطريقــةّفــيّالمخزونــاتّوالتــيّيمكــنّ
أنّتوصفّعلىّأنهاّ"طريقـةّالجـردّالمسـتمر"ّأوّ
"ّ"PIMوهذهّالطريقةّالّتعتبرّسهلةّفـيّتطبيقهـاّ
وقدّتعطيّهذهّالطريقةّنتائجّقدّتعتبرّبديهيةّّ.
ّ
 117-6واذاّكـ ـ ــانّالتغيـ ـ ــرّفـ ـ ــيّاألسـ ـ ــعارّثابـ ـ ــتّ،فـ ـ ــإنّ
عمليـ ــاتّتقيـ ــيمّالتغييـ ــرّفـ ــيّالمخزونـ ــاتّتكـ ــونّ
بس ـ ـ ــيطةّ،حت ـ ـ ــىّإذاّك ـ ـ ــانّهن ـ ـ ــاكّتض ـ ـ ــخمّ"ّأوّ
انكمــاش"ّفقــدّيحــدثّزيــادةّ(أوّنقــص)ّكبي ـرةّفــيّ
األسـ ـ ـ ـ ــعارّإذاّكانـ ـ ـ ـ ــتّالسـ ـ ـ ـ ــلعّمتواجـ ـ ـ ـ ــدةّفـ ـ ـ ـ ــيّ
المخزونـ ــاتّ،والّتحتسـ ــبّمكاسـ ــبّ(أوّخسـ ــائر)ّ
الحي ـ ــازةّف ـ ــيّقيم ـ ــةّالمخرج ـ ــاتّعل ـ ــىّالبضـ ـ ـاعةّ
الموج ــودةّف ــيّالمخ ــازنّالت ــيّت ــتمّبع ــدّاس ــتكمالّ
عملي ــةّاإلنت ــاجّ،وه ــيّتتبعه ــاّم ــنّطريقــةّالتقيــيمّ
الت ـ ـ ــيّتس ـ ـ ــتخدمهاّ،واذاّم ـ ـ ــاّح ـ ـ ــدثّتغي ـ ـ ــرّف ـ ـ ــيّ
األس ــعارّ،وف ــيّحال ــةّدخ ــولّوخ ــروجّالس ــلعّم ــنّ
المخزونــاتّفــيّأوقــاتّمختلفــةّفإنــهّيــتمّتقييمهــاّ
بأسعارّمختلفةّحتىّإذاّكانّهذاّفيّنفـسّالفتـرةّ
المحاسبيةّ(وهذاّمثلّالسلعّالتيّتباعّفيّأوقـاتّ
مختلف ــة)ّحي ــثّتس ــجلّكاف ــةّالم ــدخالتّوك ــذلكّ
المســحوباتّمــنّالمخزونــاتّبشــكلّمســتمرّفــيّ
كــلّم ـرةّيــتمّفيهــاّاإلدخــالّإلــىّأوّالســحبّمــنّ
المخزونـاتّفـيّالحـالّ،وتســاعدّهـذهّالعمليـةّفــيّ
توضـ ــيحّتعقيـ ــدّطريقـ ــةّالجـ ــردّالمسـ ــتمرّ،حيـ ــثّ
تضـ ـ ــمنّطريقـ ـ ــةّالجـ ـ ــردّالمسـ ـ ــتمرّتقيــ ــيمّالسـ ـ ــلعّ
المس ــحوبةّم ــنّالمخزون ــاتّول ــيسّعل ــىّالس ــعرّ
التــيّتــمّإدخالهــاّإلــىّالمخزونــاتّ،أوّ"التكــاليفّ
التاريخي ــة"ّّ.وق ــدّت ــؤديّه ــذهّالطريقــةّإلــىّأرق ــامّ
أق ــلّبكثي ــرّلك ــالّم ــنّالمخرج ــاتّواألرب ــاحّوق ــتّ
التضخمّومـنّثـمّيـتمّالحصـولّعلـىّهـذهّاألرقـامّ
عنّطريقّأسلوبّمحاسبةّاألعمالّاعتمادّعلىّ
التكلفـ ــةّالتاريخيـ ــةّ.وهنـ ــاكّمزيـ ــدّمـ ــنّالنقاشـ ــاتّ
حولّتقييمّالمخزوناتّفيّالفصلّرقمّّّ.11
ّ
ّ 118-6يتب ـ ــعّالمب ـ ــادئّاألساس ـ ــيةّالمبين ـ ــةّف ـ ــيّالقس ـ ــمّ
السابقّماّيليّ-:

نظام الحسابات القومية
ّأ .تق ــيمّالس ــلعّالت ــيّت ــدخلّإل ــىّالمخزون ــاتّعل ــىّ  111-6وقــدّيلــزمّتســجيلّ"العمــلّقيــدّاإلنجــاز"ّفــيّأيّ
صــناعةّبمــاّفــيّذلــكّالصــناعاتّالخدميــةّمثــلّ
الســعرّاألساســيّالخــاصّبالســلعةّوقــتّدخولهــاّ
إنتـ ــاجّاألفـ ــالمّ،وهـ ــذاّيعتمـ ــدّعلـ ــىّطـ ــولّالفت ـ ـرةّ
إلىّالمخزوناتّ:وهذاّيعنيّأنّيتمّتسجيلهاّعنـدّ
المســتغرقةّإلنتــاجّوحــدةّواحــدةّمــنّالمخرجــاتّ،
األسعارّالتيّقدّيكونّمنّالممكنّأنّتبـاعّفيهـاّ
وه ــذاّاألم ــرّيعتب ــرّهام ــاّللغاي ــةّخصوص ــاّف ــيّ
عندّإنتاجهاّ.
الص ــناعاتّالت ــيّتس ــتغرقّفتـ ـراتّزمني ــةّطويل ــةّ
ب .تق ـ ــيمّالس ـ ــلعّالمس ـ ــحوبةّم ـ ــنّالمخزون ـ ــاتّعن ـ ــدّ
ّ
مثلّإنتاجّبعضّاألنواعّفيّاإلنتـاجّالز ارعـيّأوّ
األســعارّاألساســيةّالمقــدرةّلهــاّفــيّهــذاّالوقــتّ:
إنتاجّالسلعّالمعمرةّوالتيّقدّيستمرّإنتاجهـاّإلـىّ
وهــذاّيعنــيّالســعرّالــذيّيمكــنّأنّتبــاعّفيــهّفــيّ
العديدّمنّالسنواتّّ.
هذاّالوقتّ.
ّ
ّ
 119-6وتعام ــلّالس ــلعّالمحفوظ ــةّف ــيّالمخزون ــاتّالت ــيّ  112-6ويعام ـ ـ ــلّ"العم ـ ـ ــلّقي ـ ـ ــدّاإلنج ـ ـ ــاز"ّف ـ ـ ــيّنظ ـ ـ ــامّ
الحس ــاباتّالقومي ــةّعل ــىّأنه ــاّوح ــدةّواح ــدةّم ــنّ
تك ـ ــونّعرض ـ ــةّللتل ـ ــفّبم ـ ــرورّالوق ـ ــتّأوّتك ـ ــونّ
المخزوناتّفيّيدّالمنتجّ،وعلىّهـذاّيكـونّالحـدّ
معرض ــةّللس ــرقةّأوّالتل ــفّ،أوّالخس ــائرّالمتك ــررةّ
الفاص ــلّب ــينّالمخزون ــاتّالمتمث ــلّف ــيّالبناي ــاتّ
نتيج ــةّالبل ــيّبم ــرورّالوق ــتّأوّالس ــرقةّأوّالتل ــفّ
واألعمـ ــالّاإلنشـ ــائيةّالتـ ــيّتـ ــمّاسـ ــتكمالهاّبشـ ــكلّ
النــاتجّعــنّالح ـوادثّبــنفسّاألســلوبّعنــدّســحبهاّ
جزئــيّوتكــوينّرأسّالمــالّالثابــتّغيــرّواضــحّ،
مــنّالمخزونــاتّومــنّثــمّتقليــلّقيمــةّالمخرجــاتّ.
حيثّتنفذّعلمياتّتكـوينّرأسّالمـالّالثابـتّمـنّ
وتطبـ ــقّهـ ــذهّالطريقـ ــةّحتـ ــىّإذاّكانـ ــتّالخسـ ــائرّ
قب ــلّمس ــتخدميّاألص ــولّالثابت ــةّول ــذاّالّيمك ــنّ
أعلــىّمــنّالمخرجــاتّحيــثّأنهــاّتتعــرضّللتلــفّ.
تسـ ــجيلّتكـ ــوينّرأسّالمـ ــالّالثابـ ــتّحتـــىّتنتقـ ــلّ
وتســجلّالقيمــةّاإلجماليــةّفــيّتغيــرّمخــزونّالســلعّ
الملكيـ ـ ــةّالقانونيـ ـ ــةّلألصـ ـ ــولّمـ ـ ــنّالمنـ ـ ــتجّإلـ ـ ــىّ
المكتملةّالتصنيعّفيّفترةّمحاسبيةّمعينةّتحكمهـاّ
مس ــتخدميّه ــذهّاألص ــولّ،وغالب ــاّالّت ــتمّعملي ــةّ
المعاييرّالتاليةّ-:
االنتقالّفيّالملكيةّهـذهّإالّبعـدّاسـتكمالّعمليـةّ
 القيم ـ ـ ــةّاإلجمالي ـ ـ ــةّلكاف ـ ـ ــةّالس ـ ـ ــلعّالمدخل ـ ـ ــةّف ـ ـ ــيّ
اإلنت ــاجّحت ــىّإنّت ــمّإتم ــامّالعق ــدّالمتعل ــقّبه ــذهّ
المخزوناتّ
األصـ ــولّبشـ ــكلّمسـ ــبقّ،ويحكـ ــمّعلـ ــىّاكتمـ ــالّ
 مطروح ـ ــاّمنه ـ ــاّالقيم ـ ــةّاإلجمالي ـ ــةّلكاف ـ ــةّالسـ ـ ــلعّ
عملي ــةّالتحوي ــلّف ــيّالملكي ــةّف ــيّالم ارح ــلّالت ــيّ
المسحوبةّمنّالمخزوناتّّ
تســتبدلّفيهــاّبقيمتهــاّ،وفــيّهــذهّالحالــةّ،ويمكــنّ
 مطروح ــاّمنه ــاّقيم ــةّأيّخس ــائرّتلفي ــةّف ــيّالس ــلعّ
االســتفادةّمــنّالــدفعّالمرحلــيّمــنّقبــلّالمشــتريّ
المتواجدةّفيّالمخزوناتّ.
ليقتـربّمـنّقيمــةّتكـوينّرأسّالمــالّالثابـتّحتــىّ
ّ
أنـ ــهّقـ ــدّتـ ــتمّالمـ ــدفوعاتّبشـ ــكلّمقـــدمّأوّمـــؤخرّ
التغيرات في المخزونات قيد اإلنجاز
الستكمالّالدفعّالمرحليّ،وفيّهـذهّالحالـةّينتقـلّ
االئتمــانّقصــيرّاألجــلّمــنّالمشــتريّإلــىّالمنــتجّ
 111-6إذاّكانــتّعمليــةّاإلنتــاجّتســتغرقّفت ـراتّطويلــةّ
أوّالعكسّ،وفيّحالـةّعـدمّوجـودّعقـدّبيـعّ،يلـزمّ
مـ ـ ـ ــنّالوقـ ـ ـ ــتّالسـ ـ ـ ــتكمالهاّ،فإنـ ـ ـ ــهّيـ ـ ـ ــتمّتسـ ـ ـ ــجيلّ
معاملــةّالمخرجــاتّالمنتجــةّعلــىّأنهــاّإضــافاتّ
المخرجــاتّطالمــاّاســتمرّاإلنت ــاجّفــيّالعمــلّقي ــدّ
إل ــىّمخـ ـ ّزونّالمن ــتجّ،وه ــذاّكم ــاّهــوّالح ــالّف ــيّ
اإلنج ـ ــازّ.وحي ـ ــثّأنّالعملي ـ ــةّاإلنتاجي ـ ــةّمس ـ ــتمرةّ
"العمــلّقيــدّاإلنجــاز"ّحت ــىّإنّكــانّقــدّتــمّجــزءّ
واستمرارّاالسـتهالكّمـنّالمـدخالتّالوسـيطةّإذنّّ
كبيــرّمــنّالعمليــةّاإلنتاجيــةّ،وعنــدّاالنتهــاءّمــنّ
يل ــزمّتس ــجيلّبع ــضّم ــنّالمخرج ــاتّالناتج ــةّم ــنّ
العملي ــةّاإلنتاجي ــةّي ــتمّتجمي ــعّالعمــلّقيــدّالتنفي ــذّ
ه ـ ــذهّالعملي ـ ــاتّ،واالّس ـ ــتعطيّعملي ـ ــاتّتس ـ ــجيلّ
حتــىّالنقطــةّالتــيّيمكــنّفيهــاّنقلــهّإلــىّمخــزونّ
المــدخالتّوالمخرجــاتّكمــاّلــوّأنهــمّيحــدثونّفــيّ
البضائعّالمكتملةّالتصـنيعّوتكـونّجـاهزةّللتسـليمّ
أوق ـ ــاتّمختلفـ ـ ــةّأوّحتـ ـ ــىّف ـ ــيّفت ـ ـ ـراتّمحاسـ ـ ــبيةّ
أوّالبيـعّ،وفــيّحالــةّالبيــعّ،يــتمّإلغــاءّقيمــةّالبيــعّ
مختلفةّأرقامّعديمةّالمعنـىّعـنّالقيمـةّالمضـافةّ،
عنّطريـقّالسـحبّمـنّالمخزونـاتّقيمـةّمكافئـةّ
ويعتبــرّالعمــلّقيــدّاإلنجــازّمخــرجّغيــرّمكتمــلّلــمّ
ل ـ ــذاّي ـ ــتمّتس ـ ــجيلّاإلض ـ ــافاتّف ـ ــيّ"العم ـ ــلّقي ـ ــدّ
يتمّتسـويقهّبعـدّ،وهـذاّيعنـيّأنّالمخرجـاتّلـمّيـتمّ
اإلنجاز"ّطالمـاّاسـتمرّاإلنتـاجّفـيّالفتـرةّالمعنيـةّ
اكتمالهـاّبالكامــلّومــنّثــمّفهــيّفــيّحالــةّالّيمكــنّ
باعتبارهـ ــاّمقيـ ــاسّللمخرجـ ــاتّ،وعلـ ــىّهـ ــذاّيـ ــتمّ
عرض ــهاّأوّبيعه ــاّإل ــىّوح ــداتّمؤسس ــيةّأخ ــرىّ.
توزيعّالمخرجاتّعلىّفترةّاإلنتاجّبالكاملّّ.
ومــنّالضــروريّتســجيلّهــذهّالمخرجــاتّحتــىّإنّ
ل ــمّتكتم ــلّعمليته ــاّاإلنتاجي ــةّف ــيّفتـ ـرةّمحاس ــبيةّ ّ
واحدةّومنّثمّيتمّترحيلّ"العمـلّقيـدّاإلنجـاز"ّمـنّ  113-6وتعام ـ ــلّاإلض ـ ـ ـافاتّإل ـ ــىّأوّالســ ــحوباتّمــ ــنّ
"العمــلّقيــدّاإلنجــاز"ّفــيّالحســاباتّبــنفسّالحــالّ
فتـ ـرةّمحاس ــبيةّإل ــىّالفتـ ـرةّالمحاس ــبيةّالت ــيّتليه ــاّ.
ال ـ ــذيّي ـ ــتمّفي ـ ــهّاإلدخ ـ ــالّإل ـ ــىّأوّالس ـ ــحبّم ـ ــنّ
وفــيّهــذهّالحالــةّ،ومــنّثــمّتســجلّالقيمــةّالحاليــةّ
مخـ ــزونّالسـ ــلعّمكتملـ ــةّالصـ ــناعةّ،حيـ ــثّيلـ ــزمّ
"للعمــلّقيــدّاإلنجــاز"ّحتــىّنهايــةّالفت ـرةّالمحاســبيةّ
تس ــجيلهاّف ــيّاألوق ــاتّالت ــيّت ــتمّفيه ــاّالعملي ــاتّ
حتــىّنهايــةّهــذهّالفتـرةّفــيّتــاريخّإغــالقّالموازنــةّ،
وباألس ــعارّاألساس ــيةّالت ــيّتق ــدرّلهــاّعنــدّإتم ــامّ
والتيّتعتبرّبندّفتحّالميزانيةّعنّالفترةّالتاليةّّ.
ه ـ ــذهّالعملي ـ ــاتّ.وهن ـ ــاكّالمزي ـ ــدّم ـ ــنّالنقاش ـ ــاتّ
ّ
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نظام الحسابات القومية
والتوضـيحاتّحــولّالخصــائصّالخاصــةّلألعمــالّ
قيدّّاإلنجازّفيّالفصلّرقمّّّ.21

ّ

المخرجات ألغراض االستعمال النهائي الذاتي

 114-6تتكــونّمخرجــاتّاالســتعمالّالنهــائيّالــذاتيّمــنّ
السلعّأوّالخدماتّالتيّيحـتفظّبهـاّمـالكوّالمنشـأةّ
أوّالمشـ ــروعّالـ ــذيّأنتجهـ ــاّألغ ـ ـراضّاسـ ــتخدامهاّ
ذاتيـ ـ ــاّونهائيـ ـ ــاّأوّلتكـ ـ ــوينّرأسّالمـ ـ ــالّ،ويتحـ ـ ــددّ
المخرج ــاتّألغـ ـراضّاالس ــتعمالّالنه ــائيّال ــذاتيّ
منّخاللّمجموعّالعواملّالتاليةّ-:
ّأ.

ّب.
ّج .
ّد.
ّه.
ّو.
ّ

قيمــةّالســلعّالمنتجــةّمــنّقبــلّالمشــروعاتّالفرديــةّ
غيــرّذواتّالشخصــيةّاالعتباريــةّوتســتهلكهاّنفــسّ
األسرةّالمعيشيةّّ
قيمــةّالخــدماتّالتــيّتقــدمّلألســرّالمعيشــيةّوالتــيّ
يدفعّرواتبّلطاقمّعملها
قيم ــةّالخ ــدماتّالمحتس ــبةّللمس ــاكنّالت ــيّيقطنه ــاّ
مالكيها
قيم ــةّاألص ــولّالثابت ــةّالناتج ــةّع ــنّالمنش ــأةّالت ــيّ
تعمــلّفــيّنفــسّالمشــروعّلالســتخدامّفــيّاإلنتــاجّ
المس ـ ـ ــتقبلّ(تك ـ ـ ــوينّإجم ـ ـ ــالّرأسّالم ـ ـ ــالّالثاب ـ ـ ــتّ
للحسابّالشخصي)ّ
ّقيم ــةّالتغيـ ـراتّفـ ــيّمخ ــزونّالبض ــائعّمسـ ــتكملةّ
اإلنتــاجّوالعمــلّقيــدّاإلنجــازّوالتــيّيكــونّالغــرضّ
منهـ ـ ــاّاسـ ـ ــتخدامهاّفـ ـ ــيّاسـ ـ ــتخدامّأوّأكث ـ ـ ـرّمـ ـ ــنّ
االستخداماتّالمبينةّأعالهّ.
فــيّبعــضّالحــاالتّاالســتثنائيةّ،يمكــنّأنّيكــونّ
هناكّإنتاجّلصالحّاالستخدامّالوسـيطّ،كمـاّسـيليّ
شرحهّفيّهذاّالقسمّ

السلع المنتجة من قبل األسر المعيشية
 115-6يلـ ــزمّمعاملـ ــةّكافـ ــةّالسـ ــلعّالتـ ــيّتنتجهـ ــاّاألسـ ــرّ
المعيشـ ـ ــيةّداخـ ـ ــلّحـ ـ ــدودّاإلنتـ ـ ــاجّوالتـ ـ ــيّالّيـ ـ ــتمّ
تس ـ ــليمهاّلوح ـ ــداتّأخ ـ ــرىّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّس ـ ــلعّي ـ ــتمّ
استهالكهاّبشكلّحـاليّأوّمخزنـةّفـيّالمخزونـاتّ
حيثّسيتمّاستخدامهاّفيّوقتّالحقّّ.
ّ

الخدمات التي يقدمها مستخدمي المنازل

 116-6يعام ــلّخ ــدمّالمن ــازلّال ــذينّيتقاض ــونّروات ــبّ(ّ
رعاي ــةّاألطف ــالّوالطه ــيّورعاي ــةّالح ــدائقّوس ــائقّ
الس ــيارة)ّبشـ ــكلّرسـ ــميّعلـ ــىّأنهـ ــمّمـ ــوظفينّفـ ــيّ
مشــروعّفــرديّمملــوكّمــنّقبــلّاألســرّالمعيشــيةّ.
حيــثّتســتهلكّالخــدماتّالمنتجــةّمــنّنفــسّالوحــدةّ
المنتج ــةّوه ــذاّيمث ــلّش ــكالّم ــنّاإلنت ــاجّللحس ــابّ
الخاصّ،وكماّهوّمتعـارفّعليـهّ،يـتمّمعاملـةّأيّ
تكلفــةّوســيطةّف ــيّإنتــاجّالخ ــدماتّالمنزليــةّعل ــىّ
أنهـ ـ ــاّاسـ ـ ــتهالكّوسـ ـ ــيطّولكـ ـ ــنّمثـ ـ ــلّمصـ ـ ــاريفّ
االســتهالكّالنهــائيّلألســرّالمعيشــيةّ،ولــذاّيحكــمّ
علـ ــىّقيمـ ــةّالمخرجـ ــاتّالمنتجـ ــةّمماثلـ ــةّللرواتـ ــبّ
التـ ــيّيحصـ ــلّعليهـ ــاّالمـ ــوظفينّالـ ــذينّيحصـ ــلونّ
علىّرواتبّ.وهذاّيشملّأيّاسـتهالكّنـوعيّمثـلّ
الطعامّأوّاإلقامةّّ.

863

ّ

خدمات المساكن التي يسكنها مالكوها

 117-6تعامـ ــلّاألسـ ــرّالمعيشـ ــيةّالتـ ــيّتمتلـ ــكّمسـ ــاكنّ
تقطنهــاّعلــىّأنهــمّمــالكيّمشــروعاتّفرديــةّغيــرّ
منظمـ ــةّتنـ ــتجّخـ ــدماتّإسـ ــكانيةّيســـتهلكهاّنفـ ــسّ
األس ـرةّالمعيشــيةّ،وفــيّحالــةّتواجــدّســوقّمــنظمّ
جيــداّيقــدمّخــدماتّإســكانّإيجاريــةّ،فإنــهّيمكــنّ
تقي ـ ــيمّمخرج ـ ــاتّالخ ـ ــدماتّاإلس ـ ــكانيةّالمقدم ـ ــةّ
لمالكيهـ ـ ــاّباسـ ـ ــتخدامّاألسـ ـ ــعارّلـ ـ ــنفسّالخــ ــدماتّ
المقدم ــةّالمباع ــةّف ــيّالس ــوقّتماش ــياّم ــعّقواع ــدّ
التقي ـ ــيمّالعام ـ ــةّالت ـ ــيّي ـ ــتمّانتهاجه ـ ــاّم ـ ــعّالس ـ ــلعّ
والخ ــدماتّالمنتج ــةّللحس ــابّالخ ــاصّ،وبمعن ــىّ
أخ ــرّ،تق ــيمّمخرج ــاتّالخ ــدماتّاإلس ــكانيةّالت ــيّ
يق ــدمهاّمالكوه ــاّوفق ــاّللقيم ــةّاإليجاري ــةّالت ــيّق ــدّ
يــدفعهاّعــنّنفــسّاإلقامــةّفــيّهــذهّالمســكنّ،مــعّ
الوضـ ـ ــعّفـ ـ ــيّاالعتبـ ـ ــارّالعوامـ ـ ــلّمث ـ ـ ـلّالموقـ ـ ــعّ
والجيـ ـ ـرانّإل ـ ــخّ،وك ـ ــذلكّحج ـ ــمّوج ـ ــودةّالمس ـ ــكنّ
نفس ـ ــهّ،ويس ـ ــجلّنف ـ ــسّال ـ ــرقمّتح ـ ــتّمص ـ ــاريفّ
االســتهالكّالنهــائيّلألســرّالمعيشــيةّ،وفــيّكثيــرّ
منّاألحوالّ،الّيتواجدّسـوقّمـنظمّتنظيمـاّجيـداّ
كماّيلزمّتطويرّأساليبّتقييمّخدماتّاإلسكانّّ.
ّ
إجمالي تكوين رأس المال الثابت الخاصّ
ّ
 118-6يمك ـ ــنّأليّمش ـ ــروعّإنت ـ ــاجّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّ
المس ـ ـ ــتخدمةّف ـ ـ ــيّتك ـ ـ ــوينّرأسّالم ـ ـ ــالّالثاب ـ ـ ــتّ
الخ ــاصّ،سـ ـواءّك ــانّش ــركةّأوّمش ــروعّف ــرديّ.
وه ـ ـ ــذاّيش ـ ـ ــملّ،عل ـ ـ ــىّس ـ ـ ــبيلّالمث ـ ـ ــالّ،األدواتّ
الميكانيكيـ ـ ــةّالخاصـ ـ ــةّالمنتجـ ـ ــةّالسـ ـ ــتخدامّفـ ـ ــيّ
المش ـ ــروعاتّالهندس ـ ــيةّأوّالمس ـ ــاكنّأوّتوس ـ ــيعّ
المسـاكنّالتـيّتنتجهـاّاألسـرّالمعيشـيةّ.وقـدّتنفـذّ
العديــدّم ــنّمش ــروعاتّالتش ــييدّألغـ ـراضّتكــوينّ
رأسّالمالّالثابتّفيّالمناطقّالريفيةّفيّبعـضّ
ال ـ ـ ــبالدّ،وه ـ ـ ــذاّيش ـ ـ ــملّأيض ـ ـ ــاّأنشـ ـ ــطةّالتش ـ ـ ــييدّ
المش ـ ــتركةّالت ـ ــيّتنف ـ ــذهاّمجموع ـ ــةّم ـ ــنّاألس ـ ــرّ
المعيشيةّباإلضـافةّإلـىّمنتجـاتّالملكيـةّالفكريـةّ
مثلّّR&Dومنتجاتّبرامجّالحاسـبّاآللـيّالتـيّ
قدّتنتجّللحسابّالشخصيّّ.
ّ

التغير في المخزونات

 119-6تعامــلّاإلضــافاتّفــيّ"ّاألعمــالّقيــدّاإلنجــاز"ّ
ف ــيّالمش ــروعاتّاإلنش ــائيةّالت ــيّيك ــونّالغ ــرضّ
منهاّهوّاالسـتخدامّالشخصـيّعلـىّأنهـاّامـتالكّ
ألص ــولّثابت ــةّم ــنّمنتجيه ــاّ،وق ــدّتوض ــعّالس ــلعّ
والخـ ـ ـ ــدماتّالمخصصـ ـ ـ ــةّلالسـ ـ ـ ــتهالكّالنهـ ـ ـ ــائيّ
الخ ـ ـ ــاصّال ـ ـ ــذاتيّض ـ ـ ــمنّمخ ـ ـ ــزونّالمنتج ـ ـ ــاتّ
المكتمل ـ ــةّالتص ـ ــنيعّلي ـ ــتمّاس ـ ــتخدمهاّف ـ ــيّوق ـ ــتّ
الحــقّ،ويــتمّتقيمهــاّعنــدّاألســعارّاألساســيةّمــنّ
نفــسّالمنتج ــاتّالمباع ــةّف ــيّالس ــوقّفــيّالوق ــتّ
الــذيّتــمّفيــهّإدخــالّهــذهّالســلعّإلــىّالمخزونــاتّ
أوّبتكلف ــةّاإلنت ــاجّإذّل ــمّيك ــنّالس ــعرّاألساس ــيّ
متوف اّرّّ.
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ّ

االستهالك الوسيط الخاص الذاتي

 121-6لـ ــيسّمـ ــنّالمعتـ ــادّتسـ ــجيلّالبضـ ــائعّوالخـ ــدماتّ
التـ ــيّتس ـ ــتخدمّلالسـ ــتهالكّالوس ـ ــيطّداخـ ــلّنف ـ ــسّ
المنشـ ــأةّ،إالّأنّهنـ ــاكّبعـ ــضّالحـ ــاالتّالتـ ــيّقـ ــدّ
يكونّفيهاّذلكّالتسجيلّمرغوبـاّ.وفـيّحالـةّالقيـامّ
بذلكّالتسجيلّ،فـإنّتلـكّالسـلعّوالخـدماتّتضـيفّ
لك ــلّم ــنّاالس ــتهالكّالوس ــيطّوالمخ ــرجّبحي ــثّالّ
تتأثرّالقيمةّالمضافةّبهذهّالممارسة.
ّ
 121-6إذاّ ك ــانّأح ــدّاألنش ــطةّمث ــلّخ ــدماتّالتوص ــيلّ
يتمت ـ ــعّبأهمي ـ ــةّخاص ـ ــةّ،وك ـ ــانّهن ـ ــاكّتن ـ ــوعّف ـ ــيّ
الممارس ــةّبش ــأنّم ــاّإذاّك ــانّذل ــكّالنش ــاطّيعام ــلّ
كمنـ ـ ــتجّثـ ـ ــانويّ(بمعنـ ـ ــىّاحتسـ ـ ــابّمقابـ ـ ــلّلـ ـ ــذلكّ
النش ـ ـ ـ ــاط)ّ،أوّإذاّك ـ ـ ـ ــانّمخصص ـ ـ ـ ــاّلالس ـ ـ ـ ــتخدامّ
الخــاصّ(الّيحتســبّعليــهّمقابــل)ّ،فإنــهّقــدّيكــونّ
مــنّالمرغــوبّعــرضّكافــةّخــدماتّالتوصــيلّكمــاّ
ل ـ ــوّكان ـ ــتّمنتج ـ ــاتّثانوي ـ ــةّم ـ ــعّع ـ ــرضّالن ـ ــاتجّ
كاس ــتهالكّوس ــيطّخ ــاصّبالمنش ــأةّإذاّك ــانّذل ــكّ
مناسباّ.
ّ
 122-6وفقــاّللشــرحّال ـواردّفــيّالفق ـرةّرقــمّّ،114-6فــإذاّ
كــانّأحــدّالمنتجــاتّينتقــلّمــنّأحــدّالمنشــآتّإلــىّ
منشــأةّأخــرىّداخــلّنفــسّالمشــروعّ،تســجلّعمليــةّ
توصـ ـ ــيلّذلـ ـ ــكّالمنـ ـ ــتجّكمنـ ـ ــتجّللمنشـ ـ ــأةّاألولـ ـ ــىّ
وكاس ـ ــتهالكّوس ـ ــيطّللمنش ـ ــأةّالثاني ـ ــةّوذل ـ ــكّفق ـ ــطّ
عن ـ ــدماّتتحم ـ ــلّالمنش ـ ــأةّالثاني ـ ــةّمس ـ ــؤوليةّاتخ ـ ــاذّ
الق ارراتّبشأنّمسـتوىّالعـرضّواألسـعارّالتـيّيـتمّ
توص ــيلّالمن ــتجّإل ــىّالس ــوقّوفق ــاّله ــاّ.واذاّك ــانّ
األمرّيختلفّعنّذلكّ،فـإنّمنـتجّالمنشـأةّاألولـىّ
يع ــرضّكس ــلعّداخل ــةّللمخزون ــاتّف ــيّح ــينّتق ــدمّ
المنشـأةّالثانيـةّخدمـةّمعالجـةّوتفـرضّأجـ ارّمقابــلّ
تلكّالخدمةّ.واذاّكانّحسـابّاالنتـاجّيـتمّتجميعـهّ
للمشروعّالواحـدّ،ففـيّالحالـةّاألولـىّقـدّيكـونّمـنّ
المفضلّعرضّالمنتجّكمخرجّوكاسـتهالكّوسـيطّ
للمشروعّبدالّمنّدمجـهّمـعّبيانـاتّمنشـأةّأخـرىّ.
أماّفيّالحالةّالثانيةّ،يكونّمنـتجّالمشـروعّبمثابـةّ
قيم ــةّالمن ــتجّبالحال ــةّالت ــيّأن ــتجّعليه ــاّم ــنّقب ــلّ
المنش ـ ــأةّاألول ـ ــىّباإلض ـ ــافةّإل ـ ــىّرس ـ ــومّمعالج ـ ــةّ
للمنشأةّالثانية.
ّ
 123-6فــيّبعــضّالحــاالتّ،قــدّيوضــعّجــزءّمــنّالمنــتجّ
الحــاليّفــيّالمخــازنّلالســتخدامّكاســتهالكّوســيطّ
فـ ــيّالمسـ ــتقبلّ.ومثـ ــالّذلـ ــكّالز ارعـ ــةّعنـ ــدماّقـ ــدّ
يسـ ــتخدمّبع ـ ــضّالمحص ـ ــولّالح ـ ــاليّكب ـ ــذورّف ـ ــيّ
المستقبل.
ّ

قيمة المنتج لالستخدام النهائي الذاتي

 124-6يجبّتقييمّالمنتجّالمخصصّلالستخدامّالنهـائيّ
الذاتيّعلـىّأسـاسّاألسـعارّاألساسـيةّالتـيّيمكـنّ
بيعّالمنتجاتّأوّالخـدماتّّبهـاّإذاّعرضـتّللبيـعّ
فيّالسوقّ.ولكيّيتمّتقييمّالمنتجـاتّأوّالخـدماتّ
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بهـ ــذهّالطريقـ ــةّ،يجـ ــبّش ـ ـراءّّوبيـ ــعّالبضـ ــائعّأوّ
الخـ ــدماتّمـ ــنّنفـ ــسّالنـ ــوعّبكميـ ــاتّكافيـ ــةّفـ ــيّ
السـ ــوقّحتـ ــىّيتسـ ــنىّاحتسـ ــابّأسـ ــعارّالسـ ــوقّ
الموث ــوقّبه ــاّألغـ ـراضّالتقي ــيمّ.ويقص ــدّبتعبي ــرّ
"ف ــيّالس ــوق"ّالس ــعرّالس ــائدّب ــينّمش ــتريّ ارغ ــبّ
وبــائعّ ارغــبّف ــيّالوقــتّوالمكــانّالــذيّيــتمّفيــهّ
إنت ــاجّالمنتج ــاتّوالخ ــدماتّ.وف ــيّحال ــةّالمن ــتجّ
الز ارع ـ ــيّعل ـ ــىّس ـ ــبيلّالمث ـ ــالّ،الّيس ـ ــاويّه ـ ــذاّ
الس ــعرّبالض ــرورةّاألس ــعارّالس ــائدةّف ــيّالس ــوقّ
المحليّحيثّتحتسبّتكاليفّاقـلّوربمـاّيضـافّ
ه ــامشّالبي ــعّبالجمل ــةّ.ويعتب ــرّالس ــعرّالمع ــادلّ
األقـ ـ ــربّهـ ـ ــوّمـ ـ ــاّيسـ ـ ــمىّبسـ ـ ــعرّ"الش ـ ـ ـراءّمـ ـ ــنّ
المزرعــة"؛ّويقصــدّبــهّالســعرّالــذيّيحصــلّعليــهّ
المـزارعّعــنّطريـقّبيــعّمنتجـهّإلــىّمشـتريّيــأتيّ
إلىّالمزرعةّالستالمّالمنتج.

ّ
 125-6فــيّحالــةّعــدمّإمكانيــةّالحصــولّعلــىّأســعارّ
الس ــوقّالموث ــوقّبه ــاّ،يج ــبّإتب ــاعّأفض ــلّث ــانيّ
إج ـ ـراءّحيـ ــثّتعتبـ ــرّقيمـ ــةّالمنـ ــتجّالمخـ ــرجّمـ ــنّ
البضـ ــائعّأوّالخـ ــدماتّوالمخصـ ــصّلالسـ ــتخدامّ
النهــائيّمــنّقب ــلّالمنشــأةّمع ــادالّلمبلــغّتك ــاليفّ
إنت ــاجّذل ــكّالمن ــتجّ:أيّتعتب ــرّتل ــكّالقيم ــةّه ــيّ
مجموع:
ّأ -االستهالكّالوسيطّ
ّب -تعويضاتّالعاملينّ
ّج -استهالكّرأسّالمالّالثابت
ّد -صافيّالعائدّعلىّرأسّالمالّالثابت
ّه -ض ـرائبّأخــرىّ(مطروحــاّمنهــاّاإلعانــات)ّ
علىّاإلنتاج.
ومـ ــنّالمعتـ ــادّ،الّيحتسـ ــبّصـ ــافيّالعائـ ــدّعلـ ــىّ
رأسّالم ـ ـ ــالّعن ـ ـ ــدماّي ـ ـ ــتمّاإلنت ـ ـ ــاجّالمخص ـ ـ ــصّ
لالستخدامّالذاتيّفيّالمنشأةّعنّطريـقّمنتجـينّ
غيرّسوقيينّ.
ّ
 126-6بالنســبةّللمنشــآتّالفرديــةّغيــرّذواتّالشخصــيةّ
االعتباري ـ ــةّ،ق ـ ــدّالّيك ـ ــونّممكن ـ ــاّتق ـ ــديرّأج ـ ــورّ
الم ــوظفينّواس ــتهالكّرأسّالم ــالّالثاب ــتّوالعائ ــدّ
علـ ــىّرأسّالمـ ــالّبطريقـ ــةّمنفصـ ــلةّ،وفـ ــيّهـ ــذهّ
الحالــةّيجــبّإج ـراءّتقــديرّللــدخلّالمخــتلطّالــذيّ
يغطيّكافةّتلكّالبنود.
ّ
 127-6عـ ـ ــادةّم ـ ـ ــاّيكـ ـ ــونّض ـ ـ ــرورياّتقيـ ـ ــيمّمخرجـ ـ ــاتّ
اإلنشاءاتّلحسابّالمنتجينّأنفسهمّعلـىّأسـاسّ
التكاليفّحيثّقدّيكونّمنّالصعبّإجـراءّتقيـيمّ
مباشـ ــرّلمشـ ــروعّإنشـ ــاءاتّفرديـ ــةّخاصـ ــةّغيـ ــرّ
معروضــةّللبيــعّ.وعنــدماّتــتمّأعمــالّاإلنشــاءّمــنّ
قب ــلّالمنش ــأةّبغ ــرضّاس ــتخدامهاّالخ ــاصّ،ف ــإنّ
المعلوماتّاألساسيةّبشأنّالتكاليفّيمكـنّالتأكـدّ
منهاّبسهولةّ،ولكنّليسّفيّحالةّإنشـاءّمسـاكنّ
م ــنّقب ــلّالمـ ــالكّ،أوّف ــيّحالـ ــةّإنش ــاءّمســـاكنّ
جماعيةّلصالحّالمجتمعّتقومّبهـاّجمعيـاتّغيـرّ
رسـ ـ ــميةّأوّمجموعـ ـ ــةّمـ ـ ــنّالمـ ـ ــالكّ.إنّمعظـ ـ ــمّ
المـ ــدخالتّالخاصـ ــةّبمشـ ــاريعّإنشـ ــاءّالمسـ ــاكنّ
الجماعيةّ،بماّفيّذلكّمدخالتّالعمالةّ،يحتمـلّ
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أنّيـ ـ ــتمّتوفيرهـ ـ ــاّمجانـ ـ ــاّبحيـ ـ ــثّأنّحتـ ـ ــىّتقيـ ـ ــيمّ
المــدخالتّقــدّيطــرحّمشــكالتّ.وحيــثّأنّالعمالــةّ
التيّالّتحصلّعلىّأجرّقدّتشكلّجزءّكبي ارّمـنّ
المــدخالتّ،فمــنّاألهميــةّإج ـراءّبعــضّالتقــديراتّ
لقيمتهــاّباســتخدامّأســعارّاألجــورّالتــيّتــدفعّلــنفسّ
أنـواعّالعمــلّفـيّاألسـواقّالمحليــةّ.وفــيّحــينّأنــهّ
قدّيكـونّمـنّالصـعبّالعثـورّعلـىّسـعرّمناسـبّ,
فمـ ــنّالممكـ ــنّأنّيكـ ــونّذلـ ــكّأقـ ــلّصـ ــعوبةّمـ ــنّ
محاولةّإجـراءّتقيـيمّمباشـرّلمشـروعّإنشـائيّمعـينّ
بذاتهّ.والحقيقـةّهـيّأنـهّيـتمّعمـلّتقـديرّافت ارضـيّ
لقيمــةّعنصــرّالعمالــةّوذلــكّكوســيلةّللتوصــلّإلــىّ
س ــعرّس ــوقيّتق ــديريّألعم ــالّاإلنش ــاءّ.والّيعن ــيّ
ذلـ ــكّأنّتكـ ــاليفّالعمالـ ــةّتلـ ــكّيجـ ــبّأنّتعام ـ ــلّ
أيض ـ ــاّك ـ ــأجورّم ـ ــوظفينّ.فكم ـ ــاّوردّش ـ ــرحهّف ـ ــيّ
الفصلّرقمّّ،7فإنهّعندماّيتمّتوفيرّالعمالـةّعلـىّ
أسـ ــاسّتطـ ــوعيّألحـ ــدّوحـ ــداتّاإلنتـ ــاجّبخـ ــالفّ
المس ــكنّالممل ــوكّللعام ــلّنفس ــهّ،ف ــالّي ــتمّإجـ ـراءّ
تقــديرّألجــرّالمــوظفينّ.وفــيّحالــةّتــوفيرّالعمالــةّ
بــأجورّاســميةّ،يــتمّتســجيلّتلــكّاألجــورّاالســميةّ
فقـ ــطّكـ ــأجورّمـ ــوظفينّ.وتعامـ ــلّتكـ ــاليفّالعمالـ ــةّ
األخرىّكدخلّمختلط.

ّ
المنتج غير السوقي

 128-6يتةةةةةألف المنةةةةةتج غيةةةةةر السةةةةةوقي مةةةةةن السةةةةةلع
والخةةةةدمات الفرديةةةةة أو الجماعيةةةةة التةةةةي تنتجهةةةةا
مؤسسات غير ربحيةة تخةدم األسةر أو الحكومةة،
وتقةةةدم تلةةةك المنتجةةةات مجانةةةاً أو بأسةةةعار زهيةةةدة
لوحدات مؤسسية أخرى أو للمجتمع ككةلّ.وعلـىّ
الــرغمّمــنّأنّهــذاّالمنــتجّيظهــرّعلــىّأنــهّمشــترىّ
مــنّقبــلّالحكومــةّوالمؤسســاتّغيــرّالربحيــةّالتــيّ
تخـ ــدمّاألسـ ــرّ،إالّأنـ ــهّيجـ ــبّالفصـ ــلّبـ ــينّذلـ ــكّ
المن ــتجّواإلنت ــاجّالمخص ــصّلالس ــتخدامّالخ ــاصّ.
إنّاإلنف ــاقّي ــتمّم ــنّجان ــبّالحكوم ــةّوالمؤسس ــاتّ
غيــرّالربحيــةّالتــيّتخــدمّاألســرّ،إالّأنّاســتخدامّ
البضــائعّوالخــدماتّالفرديــةّيــتمّمــنّقبــلّاألســرّ،
ويــتمّاســتخدامّالخــدماتّالجماعيــةّمــنّقبــلّاألســرّ
أوّغيرهـ ـ ــاّمـ ـ ــنّالوحـ ـ ــداتّالمؤسسـ ـ ــاتيةّالمقيمـ ـ ــةّ.
وبالتاليّ،فإنهّيجبّعدمّالخلطّمطلقـاّبـينّالمنـتجّ
غيـ ـ ــرّالسـ ـ ــوقيّوالمنـ ـ ــتجّالمخصـ ـ ــصّلالسـ ـ ــتخدامّ
الخ ــاصّحي ــثّوح ــدةّالمن ــتجّالّيك ــونّله ــاّنفق ــاتّ
محتس ــبةّعل ــىّالمن ــتجّفحس ــبّّ،ولكنه ــاّتس ــتخدمّ
المنــتجّفــيّالواقــعّأيضــاّّ.ويتنــاولّالفصــلّرقــمّّ9
مناقشــةّالفــرقّبــينّاإلنفــاقّواالســتخدامّبمزيــدّمــنّ
التفصيل.

 129-6كم ــاّتناولن ــاّبالش ــرحّأع ــالهّ،ق ــدّتن ــدمجّالوح ــداتّ
الحكوميــةّأوّالمؤسســاتّغيــرّالربحيــةّالتــيّتخــدمّ
األسرّفيّاإلنتاجّغيرّالسوقيّنظ ارّلفشـلّالسـوقّ
أوّكأحدّأمورّالسياسةّاالقتصاديةّأوّاالجتماعيـةّ
المدروسـ ــةّ.ويسـ ــجلّذلـ ــكّالمخـ ــرجّوقـ ــتّإنتاجـ ــهّ،
وهــوّأيضــاّالوقــتّللتســليمّبالنســبةّللخــدماتّغيــرّ
السوقيةّ.إالّأنهّ،وبصفةّعامةّالّيمكنّتقيـيمّهـذاّ
المنتجّبـنفسّالطريقـةّالتـيّيـتمّبهـاّتقيـيمّالسـلعّأوّ
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ّ

الخــدماتّالتــيّتنــتجّّلالســتهالكّالنهــائيّالــذاتيّ
أوّلتكــوينّرأسّالمــالّالخــاصّوالتــيّتنــتجّأيضــاّ
بكمي ــاتّكبيـ ـرةّللبي ــعّف ــيّالس ــوقّ.ول ــيسّهن ــاكّ
أس ـ ـواقّللخـ ــدماتّالجماعيـ ــةّمثـ ــلّاإلدارةّالعامـــةّ
والــدفاعّ،إالّأنــهّحتــىّفــيّحالــةّخــدماتّالتعلــيمّ
أوّالصحةّأوّغيرهـاّمـنّالخـدماتّغيـرّالسـوقيةّ
التــيّتقــدمّلألســرّ،نجــدّأنّاألســعارّالمناســبةّقــدّ
الّتك ـ ــونّمت ـ ــوفرةّ.ول ـ ــيسّم ـ ــنّالغريـ ــبّبالنس ـ ــبةّ
لألن ـواعّالمشــابهةّم ــنّالخــدماتّأنّيــتمّإنتاجهــاّ
علــىّأســاسّســوقيّوبيعهــاّجنبــاّإلــىّجنــبّمــعّ
الخــدماتّغيــرّالســوقيةّ،إالّأنــهّعــادةّمــاّيكــونّ
هن ـ ـ ــاكّاختالف ـ ـ ــاتّمهم ـ ـ ــةّب ـ ـ ــينّأنـ ـ ـ ـواعّوج ـ ـ ــودةّ
الخ ـ ــدماتّالمقدم ـ ــةّ.وف ـ ــيّمعظ ـ ــمّالح ـ ــاالتّ،الّ
يكــونّمــنّالممكــنّالعثــورّعلــىّخــدماتّســوقيةّ
كافيةّتشبهّبدرجـةّكافيـةّالخـدماتّالمنـاظرةّغيـرّ
الســوقيةّحتــىّيتســنىّاســتخدامّأســعارهاّفــيّتقيــيمّ
األخيـ ـ ـرةّ،خاص ـ ــةّعن ـ ــدماّتن ـ ــتجّالخـ ــدماتّغي ـ ــرّ
السوقيةّبكمياتّكبيرةّجدا.

 131-6تقدرّقيمةّالمنتجّغيرّالسوقيّالمقدمّدونّثمـنّ
لألس ـ ــرّبمجم ـ ــوعّتك ـ ــاليفّاإلنت ـ ــاجّعلـ ــىّالنح ـ ــوّ
التالي:
ّأ -االستهالكّالوسيطّ
ّب -تعويضاتّالعاملين
ّج -استهالكّرأسّالمالّالثابت
ّد -صافيّالعائدّعلىّرأسّالمالّالثابت
ّه -ض ـرائبّأخــرىّ(مطروحــاّمنه ـاّاإلعانــات)ّ
علىّاإلنتاج.
ّ
 131-6فـ ــيّحالـ ــةّتقـ ــديمّالمنـ ــتجّبتكلفـ ــةّاسـ ــميةّ،فـ ــإنّ
األس ـ ـ ــعارّالّتكـ ـ ـ ــونّذاتّتـ ـ ـ ــأثيرّمــ ـ ــنّالناحيــ ـ ــةّ
االقتصـ ـ ــاديةّ،وقـ ـ ــدّالّتعكـ ـ ــسّتكـ ـ ــاليفّاإلنتـ ـ ــاجّ
النسـ ـ ـ ـ ــبيةّوالتفضـ ـ ـ ـ ــيالتّالنسـ ـ ـ ـ ــبيةّللمسـ ـ ـ ـ ــتهلكّ.
وبالت ـ ــاليّ،ف ـ ــإنّتل ـ ــكّاألس ـ ــعارّالّتمث ـ ــلّأساس ـ ــاّ
مناس ـ ـ ـ ــباّلتقي ـ ـ ـ ــيمّمنتج ـ ـ ـ ــاتّتل ـ ـ ـ ــكّالبض ـ ـ ـ ــائعّأوّ
الخ ــدماتّ.وي ــتمّتقي ــيمّالمن ــتجّغي ــرّالس ــوقيّم ــنّ
البض ـ ــائعّأوّالخ ـ ــدماتّالمباع ـ ــةّبتلـ ــكّاألسـ ــعارّ
ب ـ ـ ــنفسّالطريق ـ ـ ــةّالت ـ ـ ــيّتق ـ ـ ــيمّبه ـ ـ ــاّالبض ـ ـ ــائعّأوّ
الخــدماتّالمقدمــةّمجانــاّ،بمعنــىّأنّيــتمّتقييمهــاّ
علــىّأســاسّتكــاليفّإنتاجهــاّّ.ويــتمّش ـراءّجــزءّ
م ــنّذل ــكّالمن ــتجّم ــنّقب ــلّاألس ــرّّ،أم ــاّالج ــزءّ
الباقيّفإنهّيشكلّمصروفاتّاالسـتهالكّالنهـائيّ
مــنّقبــلّالوحــداتّالحكوميــةّأوّالمؤسســاتّغيــرّ
الربحيةّالتيّتخدمّاألسر.
ّ
 132-6قدّتشاركّالوحداتّالحكوميـةّوالمؤسسـاتّغيـرّ
الربحيــةّالتــيّتخــدمّاألســرّفــيّكــلّمــنّاإلنتــاجّ
الس ــوقيّوغي ــرّالس ــوقيّ.ويج ــبّأنّي ــتمّالفص ــلّ
بـ ــينّالمنشـ ــآتّمـ ــنّحيـ ــثّهـ ــذينّالنـ ــوعينّمـ ــنّ
األنشطةّمتىّكانّذلكّممكناّ،إالّأنّذلكّقـدّالّ
يكــونّمجــدياّدائمــاّّ.وبالتــاليّ،قــدّيكــونّإلحــدىّ
المنشآتّغيرّالسوقيةّبعضّالعوائدّمنّمبيعـاتّ
منــتجّســوقيّينــتجّمــنّنشــاطّثــانويّ:ومثــالّذلــكّ

نظام الحسابات القومية
مبيعــاتّالنســخّالتــيّينتجهــاّمعــرضّغيــرّســوقيّ.
ومعّذلكّ،فإنهّعلىّالرغمّمنّأنّإحدىّالمنشـآتّ
غيــرّالس ـ ّوقيةّق ــدّيكــونّلهــاّعوائ ــدّمبيعــاتّ،ف ــإنّ
منتجه ــاّاإلجم ــاليّال ــذيّيغط ــيّك ــالّم ــنّمنتجه ــاّ
السـ ــوقيّوغيـ ــرّالسـ ــوقيّمـ ــاّزالّيـ ــتمّتقييمـ ــهّمـ ــنّ
خ ـ ــاللّتك ـ ــاليفّاإلنتـ ـ ــاجّ.وتح ـ ــددّقيم ـ ــةّمنتجهـ ـ ــاّ
الس ـ ــوقيّبالمبـ ـ ــالغّالت ـ ــيّتحصـ ـ ــلهاّم ـ ــنّمبيعـ ـ ــاتّ
منتجــاتّالســوقّ،أمــاّقيمــةّمنتجهــاّغيــرّالســوقيّ
والتــيّيــتمّالحصــولّعليهــاّم ـنّخــاللّالفــرقّبــينّ
قيمّإجماليّمنتجهاّومنتجهـاّالسـوقيّ.وتظـلّقيمـةّ
العوائــدّالمتحصــلةّمــنّبيــعّالمنتجــاتّأوّالخــدماتّ
غيــرّالســوقيةّبأســعارّغيــرّمــؤثرةّاقتصــادياّجــزءّ
منّقيمةّمنتجهاّغيرّالسوقيّ.

ّ
المنتجون السوقيون وغير السوقيين

 133-6المنتجةون السةوقيون عبةةارة عةن منشةآت يكةةون
كل أو معظم إنتاجهم موجه إلى السوق .أما فئةة
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
للمجتمع ككةل .وقـدّيكـونّلهـؤالءّالمنتجـونّبعـضّ

المبيعـ ــاتّلمنتجـ ــاتّالسـ ــوقّالثانويـ ــةّالتـ ــيّيكـ ــونّ
الغ ــرضّم ــنّأس ــعارهاّتغطي ــةّتكاليفه ــاّأوّتحقي ــقّ
فـ ــائضّ:ومثـ ــالّذلـ ــكّ،مبيعـ ــاتّالنسـ ــخّالخاصـ ــةّ
بالمعـ ــارضّغيـ ــرّالسـ ــوقيةّ.وعلـ ــىّالـ ــرغمّمـ ــنّأنّ
الحكومـ ــةّوالمؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالربحيـ ــةّالتـ ــيّتخـ ــدمّ
األس ـ ــرّق ـ ــدّيك ـ ــونّل ـ ــديهاّمنش ـ ــآتّتق ـ ــومّباإلنت ـ ــاجّ
السوقيّ،بماّفيّذلـكّعمليـاتّاإلنشـاءّبـرأسّمـالّ
لحســابّخــاصّ،فــإنّمعظــمّأنشــطتهاّيــتمّتنفيــذهاّ
علىّأساسّغيرّسوقي.
 134-6عندماّيتمّاإلنتاجّالمخصصّلالسـتخدامّالنهـائيّ
الخــاصّعــنّطريــقّوحــدةّفــيّالحكومــةّالعامــةّأوّ
م ــنّخ ــاللّقط ــاعّالمؤسس ــاتّغي ــرّالربحي ــةّالت ــيّ
تخدمّاألسرّ،فإنـهّيعامـلّعلـىّأنـهّيـتمّإنجـازهّمـنّ
قبــلّمنــتجّغيــرّســوقيّ.كمــاّقــدّيــتمّذلــكّاإلنتــاجّ
بواسطةّمنتجينّسوقيينّأوّبواسطةّوحـداتّخـارجّ
الحكوم ــةّالعام ــةّوالمؤسس ــاتّغي ــرّالربحي ــةّالت ــيّ
تخــدمّاألســرّالتــيّتقــومّباإلنتــاجّفقــطّالســتخدامهاّ
النهائيّالخاص.
ّ

ز -مخرجات صناعات معينة
 .1مقدمة

 135-6إنّالقواعــدّالتــيّتحكــمّتســجيلّوتقيــيمّالمنتجــاتّ
غيــرّكافيــةّلتحديــدّطريقــةّقيــاسّمخرجــاتّبعــضّ
أنواعّالصناعاتّ،والتـيّيكـونّمعظمهـاّصـناعاتّ
الخـدماتّمثــلّتجــارةّالجملــةّوالتجزئــةّوالمؤسســاتّ
الماليـ ـ ــة ّ.وتوضـ ـ ــحّاألقسـ ـ ــامّالتاليـ ـ ــةّالمزيـ ـ ــدّمـ ـ ــنّ
المعلومـ ـ ــاتّحـ ـ ــولّقيـ ـ ــاسّمخرجـ ـ ــاتّعـ ـ ــددّمـ ـ ــنّ
الصـ ـ ــناعاتّالمعينـ ـ ــةّ.ولسـ ـ ــهولةّالعـ ـ ــرضّ،وردتّ
الصــناعاتّالتــيّنركــزّعليهــاّبــنفسّالترتيــبّالــذيّ
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تظهـ ــرّعليـ ــهّفـ ــيّالتصـ ــنيفّالصـ ــناعيّالـ ــدوليّ
الموحدّلجميعّاألنشطةّاالقتصاديةّ.

 .8الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 136-6إنّز ارع ــةّوتجدي ــدّالمحاص ــيلّأوّاألش ــجارّأوّ
الماشــيةّأوّاألســماكّالتــيّتخضــعّلســيطرةّوادارةّ
ومسؤوليةّوحداتّمؤسساتيةّتقـومّبعمليـةّاإلنتـاجّ
بطريقـةّاقتصـاديةّ.إنّالنمـوّيجـبّأالّيفهـمّعلـىّ
أن ــهّعملي ــةّّطبيعي ــةّمحض ــةّتق ــعّخ ــارجّح ــدودّ
اإلنت ــاجّ.إنّكثي ــرّم ــنّعملي ــاتّاإلنت ــاجّتس ــتغلّ
القــوىّالطبيعيــةّألغـراضّاقتصــاديةّ،ومثــالّذلــكّ
المصـ ـ ــانعّالكهرومائيـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّتسـ ـ ــتغلّاألنهـ ـ ــارّ
والجاذبيةّإلنتاجّالكهرباء.
ّ
 137-6إنّقي ــاسّمخرج ــاتّالز ارع ــةّوالح ارج ــةّوص ــيدّ
األسماكّمعقدّوذلـكّنظـ ارّألنّعمليـةّاإلنتـاجّقـدّ
تمت ـ ــدّلش ـ ــهورّعدي ـ ــدةّ،وربم ـ ــاّلس ـ ــنواتّ.وهن ـ ــاكّ
العدي ـ ــدّم ـ ــنّالمحاص ـ ــيلّالزراعي ـ ــةّالت ـ ــيّتك ـ ــونّ
س ــنويةّ،وي ــتمّتحم ــلّمعظ ــمّالتك ــاليفّف ــيّبداي ــةّ
الموســمّعنــدماّيــزرعّالمحصــولّ،كمــاّيــتمّتحمــلّ
معظــمّالتكلفــةّم ـرةّأخــرىّفــيّنهايــةّالموســمّعنــدّ
الحصـ ـ ــادّ.ومـ ـ ــعّذلـ ـ ــكّ،فـ ـ ــإنّالمحاصــ ــيلّغيــ ــرّ
الناضجةّلهاّقيمـةّتعتمـدّعلـىّمـدىّاقترابهـاّمـنّ
الحصـ ــاد.ويجـ ــبّتوزيـ ــعّقيمـ ــةّالمحصـ ــولّعلـ ــىّ
الســنةّوأنّيعامــلّعلــىّأســاسّأنــهّقيــدّاإلنجــازّ.
وغالبـاّمــاّتختلــفّالقيمـةّالنهائيــةّللمحصــولّعــنّ
القيمـ ــةّالتقديريـ ــةّلـ ــهّوالتـ ــيّتحتسـ ــبّأثنـ ــاءّنمـ ــوّ
المحص ــولّوقب ــلّالحص ــادّ.وف ــيّتل ــكّالح ــاالتّ
يجــبّالقيــامّبعمليــاتّمراجعــةّمــاّقبــلّالتقــديراتّ
المبكرةّوذلكّلتعكسّالنتيجةّالفعليـةّ.وعنـدماّيـتمّ
حصــادّالمحصــولّ،يــتمّتحويــلّالقيمــةّالتراكميــةّ
للعمـ ــلّقيـ ــدّاإلنجـ ــازّإلـ ــىّالمخـ ــازنّفـ ــيّصـ ــورةّ
بضــائعّجــاهزةّتقــلّبعــدّذلــكّمــعّاســتخدامهاّمــنّ
قبلّالمنتجّأوّبيعهاّأوّفقدهاّبفعلّالهوامّ.
ّ
 138-6إنّبعـ ـ ــضّالنباتـ ـ ــاتّوالعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّالحيوانـ ـ ــاتّ
تس ـ ــتغرقّبع ـ ــضّالس ـ ــنواتّلتص ـ ــلّإل ـ ــىّمرحل ـ ــةّ
النضـ ــجّ.وفـ ــيّهـ ــذهّالحالـ ــةّ،يـ ــتمّعـ ــرضّزيـ ــادةّ
قيمتهــاّكمنــتجّوتعامــلّكزيــاداتّفــيّرأسّالمــالّ
الثابــتّأوّالمخزونــاتّويعتمــدّذلــكّعلــىّمــاّإذاّ
كــانّالنبــاتّأوّالحي ـوانّيعطــيّمنتجــاتّمتكــررةّ
أمّال(ّ.هنــاكّمناقشــةّأكثــرّتفصــيالّلهــذاّالف ــرقّ
فـ ــيّالفصـ ــلّرقـ ــمّّ.)11ويجـ ــبّأنّتأخـ ــذّقيمـ ــةّ
الزي ـ ــادةّف ـ ــيّالنب ـ ــاتّأوّالحيـ ـ ـوانّف ـ ــيّاالعتب ـ ــارّ
الت ــأخيرّال ــذيّيح ــدثّقب ــلّتحقي ــقّالعائ ــدّمنهم ــاّ
كم ــاّه ــوّموض ــحّبالش ــرحّف ــيّالفص ــلّرق ــمّّ.21
وبمجــردّبلــوغّالنبــاتّأوّالحي ـوانّمرحلــةّالنض ـجّ،
فس ــوفّتـ ــنخفضّقيمتـ ــهّويج ــبّأنّيسـ ــجلّذلـ ــكّ
االنخفاضّكاستهالكّلرأسّالمالّالثابت.
ّ
ّ
ّ

نظام الحسابات القومية
 .3اآلالت والمعدات واإلنشاءات
 139-6قــدّيس ــتغرقّإنت ــاجّالســلعّذاتّالقيم ــةّال أرس ــماليةّ
العاليــةّمثــلّالســفنّواآلالتّالثقيلــةّوالمبــانيّوغيــرّ
ذل ــكّم ــنّأعم ــالّالبن ــاءّع ــدةّش ــهورّأوّس ــنواتّ.
وعـ ــادةّمـ ــاّيتعـ ــينّقيـ ــاسّمخرجـ ــاتّذلـ ــكّاإلنتـ ــاجّ
بنظـ ـ ــامّالعمـ ـ ــلّقيـ ـ ــدّاإلنجـ ـ ــازّ،والّيمكـ ـ ــنّقياسـ ـ ــهّ
ببســاطةّوقــتّإتمــامّعمليــةّاإلنتــاجّ.وقــدّوردّشــرحّ
طريقـ ــةّتسـ ــجيلّوتقيـ ــيمّالعمـ ــلّقيـ ــدّاإلنجـ ــازّفـ ــيّ
الفصلّرقمّ.21
ّ
 141-6عنــدماّيــتمّاالتفــاقّعلــىّعقــدّبيــعّمقــدماّإلنشــاءّ
مبانّوهياكلّ،وليسّإلنتاجّآخرّيستمرّلعـدةّمـددّ
زمنيــةّ،يعامــلّالمخــرجّالمنــتجّفــيّكــلّفت ـرةّزمنيــةّ
عل ــىّأن ــهّيب ــاعّللمش ــتريّف ــيّنهاي ــةّتل ــكّالفتـ ـرةّ،
بمعنىّأنهّيعامـلّكعمليـةّبيـعّأكثـرّمنـهّعمـلّقيـدّ
اإلنجازّ.وفـيّالواقـعّ،نجـدّأنّالمخـرجّالمنـتجّمـنّ
قب ــلّمق ــاولّأعم ــالّاإلنش ــاءاتّيعام ــلّعل ــىّأن ــهّ
يبــاعّللمشــتريّعل ــىّم ارحــلّحي ــثّيحــوزّاألخي ــرّ
المنــتجّحيــازةّقانونيــةّ.ويســجلّكتكــوينّلـرأسّمــالّ
إجمــاليّثابــتّمــنّقبــلّالمشــتريّولــيسّكعمــلّقيــدّ
اإلنجــازّمــنّقبــلّالمنــتجّ.وعنــدماّيســتدعيّالعقــدّ
س ــدادّدفع ــاتّمرتبط ــةّبم ارح ــلّالعم ــلّ،ف ــإنّقيم ــةّ
المخـ ــرجّغالبـ ــاّمـ ــاّتقـ ــدرّقيمتهـ ــاّالتقريبيـ ــةّبقيمـ ــةّ
دفع ــاتّم ارح ــلّالعم ــلّالت ــيّتم ــتّع ــنّك ــلّفتـ ـرةّ.
وف ــيّحال ــةّغي ــابّعق ــدّالبي ــعّ،ف ــإنّالن ــاتجّغيـ ــرّ
الكاملّالمنتجّفيّكـلّفتـرةّزمنيـةّيجـبّأنّيسـجلّ
كعمــلّمســتمرّللمنــتجّ.وتظــلّالمســاكنّالتــيّيــتمّ
بناؤهـاّبنظــامّالمضــاربةّ(أيّبــدونّوجــودّعقــدّبيــعّ
سـ ــابق)ّفـ ــيّقائمـ ــةّالموجـ ــوداتّالخاصـ ــةّبشـ ــركةّ
اإلنشاءاتّلحـينّبيعهـاّأوّتغييـرّالحالـةّفـيّقائمـةّ
الموجــوداتّمــنّعمــلّقي ــدّاإلنجــازّإلــىّمنتج ــاتّ
نهائيةّإذاّظلتّغيرّمباعةّعندّإكمالها.
ّ

.4

النقل والتخزين
النقل

 141-6يق ــاسّمخرج ــاتّالنق ــلّبقيم ــةّالمب ــالغّالمحص ــلةّ
ع ـ ــنّنقـ ـ ــلّالبضـ ـ ــائعّأوّاألشـ ـ ــخاصّ.وفـ ـ ــيّعلـ ـ ــمّ
االقتصــادّ،تصــنفّالســلعةّالموجــودةّفــيّموقــعّمــاّ
كنــوعّمختلــفّمــنّنفــسّالســلعةّفــيّموقــعّآخــرّ،
بحي ــثّيك ــونّالنق ــلّم ــنّموق ــعّإل ــىّآخ ــرّعملي ــةّ
إنت ــاجّيح ــدثّم ــنّخالله ــاّتغي ــرّم ــؤثرّاقتص ــادياّ
حتىّوانّظلتّالسـلعةّدونّتغييـرّبطريقـةّأخـرىّ.
وقدّيقاسّحجمّخدماتّالنقلّعنّطريـقّمؤشـراتّ
مثــلّالطــن/كيلــومترّأوّالمســافرينّ/كيلــومترّوالتــيّ
تجم ـ ــعّب ـ ــينّك ـ ــلّم ـ ــنّكمي ـ ــاتّالس ـ ــلعّأوّأع ـ ــدادّ
األش ــخاصّوالمس ــافاتّالمقطوع ــةّأثن ــاءّانتق ــالهمّ.
كمــاّأنّهنــاكّعوامــلّمثــلّالســرعةّأوّالتك ـرارّأوّ
الراحةّتؤثرّعلىّجودةّالخدماتّالمقدمة.
ّ
التخزين
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 142-6علىّالـرغمّمـنّأنّإنتـاجّالتخـزينّللسـوقّقـدّالّ
يكونّواسـعاّللغايـةّ،إالّأنّنشـاطّالتخـزينّيعتبـرّ
نشاطاّهاماّفيّاالقتصادّككلّحيثّأنـهّيـتمّفـيّ
العديـ ـدّم ــنّالمش ــاريعّوالش ــركات.ويتع ــينّتخـ ـزينّ
مخـ ــزونّالبضـ ــائعّفـ ــيّمكـ ــانّمـ ــاّأثنـ ــاءّعمليـ ــةّ
التخـ ـزينّ.كم ــاّيج ــبّأنّي ــتمّتخـ ـزينّالعدي ــدّم ــنّ
البضائعّفيّبيئـةّخاضـعةّللـتحكمّالجيـدّ،ويمكـنّ
أنّيكونّنشاطّالتخزينّعمليـةّإنتـاجّذاتّأهميـةّ
فيّحدّذاتهـاّيـتمّمـنّخاللهـاّ"نقـل"ّالبضـائعّمـنّ
نقطـ ـ ــةّزمنيـ ـ ــةّإلـ ـ ــىّنقطـ ـ ــةّأخـ ـ ــرىّ.وفـ ـ ــيّعلـ ـ ــمّ
االقتصادّ،نجدّأنهّمنّالمعترفّبـهّبصـفةّعامـةّ
أنّنف ــسّالبضـ ــائعّالمتاح ــةّفـ ــيّنق ــاطّزمنيـــةّأوّ
مواقعّمختلفةّقدّتكونّمختلفـةّكميـاّعـنّبعضـهاّ
البعضّ،األمرّالذيّيفـرضّأسـعا ارّمختلفـةّنظـ ارّ
لهذاّالسببّ.ونجدّأنّزيـادةّسـعرّأحـدّالمنتجـاتّ
نظ ارّلكونّالمنـتجّقـدّخضـعّلعمليـةّالتخـزينّوتـمّ
تحم ـ ــلّتك ـ ــاليفّالتخـ ـ ـزينّتعتب ـ ــرّبمثاب ـ ــةّعملي ـ ــةّ
إنت ــاجّ.وم ــعّذل ــكّ،فإن ــهّم ــنّاألهمي ــةّبمك ــانّأنّ
زيــادةّالســعرّنتيجــةّللتخ ـزينّتعتبــرّممي ـزةّبشــكلّ
واضــحّعــنّتملــكّاألربــاحّوالخســائرّوالتــيّيجــبّ
أنّتســتبعدّمــنّقيمــةّاإلنتــاجّفــيّحالــةّالتخ ـزينّ
كماّهوّالحالّفيّاألنشطةّاألخرىّ.
ّ
 143-6عن ــدّإنت ــاجّالس ــلعّألولّمـ ـرةّ،ق ــدّيــتمّاالحتف ــاظّ
به ــاّف ــيّالمخ ــزنّلفتـ ـرةّزمني ــةّانتظ ــا ارّلبيعه ــاّأوّ
إجراءّمقايضةّعليهاّأوّاستخدامهاّبطريقـةّأكثـرّ
فائ ـ ــدةّف ـ ــيّالمس ـ ــتقبلّ.واذاّكان ـ ــتّزي ـ ــادةّالقيم ـ ــةّ
تعكـ ــسّببسـ ــاطةّارتفـ ــاعّالسـ ــعرّدونّتغيـ ــرّفـ ــيّ
الجــودةّنتيجــةّالحتجــازّالبضــاعةّفــيّالتخ ـزينّ،
فعندئــذّالّيكــونّهنــاكّعمليــةّإنتــاجّأخــرىّأثنــاءّ
الفتـ ـرةّالزمني ــةّللتخـ ـزينّ،باإلض ــافةّإل ــىّتك ــاليفّ
التخـ ـزينّالت ــيّس ــبقّوص ــفهاّ.وم ــعّذل ــكّ،هن ــاكّ
ثالث ــةّأس ــبابّف ــيّإمكاني ــةّتفس ــيرّزي ــادةّالقيم ــةّ
كعملي ـ ــةّإنت ـ ــاجّإض ـ ــافيةّ.الس ـ ــببّاألولّه ـ ــوّأنّ
عمليــةّاإلنتــاجّتكــونّطويلــةّبشــكلّكــافيّبحيــثّ
يجبّتطبيقّعواملّالخصمّللعملّالذيّيـتمّقبـلّ
عمليــةّالتســليمّبوقــتّطويــلّ.أمــاّالســببّالثــانيّ
فيتمث ــلّف ــيّأنّج ــودةّالبض ــاعةّق ــدّتتحس ــنّم ــعّ
مــرورّالوقــتّ(مثــلّالخمــر)ّ.أمــاّالســببّالثالــثّ
فيتمثــلّفــيّأنــهّقــدّيكــونّهنــاكّعوامــلّموســميةّ
تـؤثرّعلـىّعــرضّأوّطلـبّالبضــاعةّممـاّيــؤديّ
إل ــىّتقلب ــاتّعادي ــةّيمك ــنّالتنب ــؤّبه ــاّف ــيّس ــعرّ
البضــاعةّمــعّمــرورّالوقــتّ،علــىّالــرغمّمــنّأنّ
الخـ ـ ـواصّالفيزيائي ـ ــةّللبض ـ ــاعةّربم ـ ــاّل ـ ــمّتتغي ـ ــرّ
بطريقــةّأخــرىّ.وفــيّكافــةّتلــكّالظــروفّ،يمكــنّ
اعتبارّالتخزينّامتداداّلعمليةّالتخزينّمعّمـرورّ
الوق ــتّ.وتص ــبحّخ ــدماتّالتخـ ـزينّمش ــمولةّف ــيّ
البض ــائعّ،مم ــاّيزي ــدّم ــنّقيمته ــاّأثن ــاءّتخزينه ــاّ.
ّوبالتاليّ،ومنّحيـثّالمبـدأّيجـبّأالّتقتصـرّقـيمّ
اإلضــافاتّعلــىّالمخزوان ــتّقــيمّالبضــائعّوق ــتّ
تخزينه ـ ــاّ،ب ـ ــلّيج ـ ــبّأنّتش ـ ــملّقيم ـ ــةّالمخ ـ ــرجّ
اإلضـ ـ ــافيّالـ ـ ــذيّيـ ـ ــتمّإنتاجـ ـ ــهّأثنـ ـ ــاءّاالحتفـ ـ ــاظّ
بالسلعةّفيّالتخزين.

نظام الحسابات القومية
 144-6وم ـ ــعّذل ـ ــكّ،ف ـ ــإنّمعظ ـ ــمّالس ـ ــلعّالمص ـ ــنعةّي ـ ــتمّ
إنتاجهــاّوبيعهــاّبصــفةّمســتمرةّعلــىّمــدارّالســنةّ،
والّتخضـعّللتغييـراتّالدوريــةّفــيّظــروفّالعــرضّ
والطلــبّ.كمــاّأنّتلــكّالســلعّالّتصــلّإلــىّمرحلــةّ
"النضـ ـ ـ ــج"ّأثنـ ـ ـ ــاءّتخزينهـ ـ ـ ــاّ.والّيمكـ ـ ـ ــنّمعاملـ ـ ـ ــةّ
التغييراتّالتـيّتطـرأّعلـىّأسـعارّتلـكّالسـلعّأثنـاءّ
االحتفــاظّبهــاّفــيّالمخــازنّكإضــافاتّللعمــلّقيــدّ
اإلنج ــازّ.وك ــيّي ــتمّتق ــديرّارتف ــاعّقيم ــةّالبض ــائعّ
الم خزن ـ ــةّب ـ ــأعلىّم ـ ــنّتك ـ ــاليفّالتخـ ـ ـزينّ،يمك ـ ــنّ
االســتفادةّمــنّاالرتفــاعّالمتوقــعّفــيّالقيمــةّأعلــىّ
مــنّالمعــدلّالعــامّللتضــخمّعلــىّمــدىّفت ـرةّزمنيــةّ
محــددةّ.ويســتمرّتســجيلّأيّربــحّيــتمّخــارجّالفت ـرةّ
الزمنيــةّالمحــددةّك ـربحّأوّخســارةّاقتنــاءّ.وقــدّوردّ
فــيّملحــقّهــذاّالفصــلّالمزيــدّمــنّالشــرحّلحســابّ
قيمـ ـ ــةّ التخ ـ ـ ـزينّوفصـ ـ ــلهاّعـ ـ ــنّأربـ ـ ــاحّوخسـ ـ ــائرّ
االقتناءّ.
ّ
 145-6ينطبـ ــقّإدراجّالمخـ ــرجّنظ ـ ـ ارّللتخ ـ ـزينّفقـ ــطّفـ ــيّ
حالــةّالســلعّالتــيّتســتغرقّوقتــاّطــويالّإلكمالهــاّ،
وهــيّتلــكّالســلعّالتــيّتتميــزّبــنمطّموســميّســنويّ
مح ــددّ،أوّتل ــكّالس ــلعّالت ــيّيعتب ــرّوص ــولهاّإل ــىّ
مرحلــةّ"النضــج"ّجــزءّمــنّعمليــةّاإلنتــاجّالعاديــةّ.
والّينطبـ ـ ــقّهـ ـ ــذاّاإلدراجّعلـ ـ ــىّحيـ ـ ــازةّاألصـ ـ ــولّ
المالي ــةّأوّالموج ــوداتّذاتّالقيم ــةّأوّغي ــرّذل ــكّ
مــنّاألصــولّغيــرّالماليــةّبمــاّفــيّذلــكّاأل ارضــيّ
والمبانيّ.حتىّإذاّكانتّاالرتفاعـاتّالمتوقعـةّفـيّ
القيمــةّتنــتجّعــنّتلــكّالحــاالتّ،فــإنّالــدافعّلحيــازةّ
الشــيءّه ــوّالمضــاربةّ.وتعام ــلّارتفاعــاتّالقيم ــةّ
كأرباحّحيازةّوليسّكجزءّمنّعمليةّاإلنتاجّ.
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التوزيع بالجملة والتجزئة

 146-6علـ ـ ــىّالـ ـ ــرغمّمـ ـ ــنّأنّتجـ ـ ــارّالجملـ ـ ــةّوالتجزئـ ـ ــةّ
يقوم ـ ــونّفعلي ـ ــاّبشـ ـ ـراءّوبي ـ ــعّالس ـ ــلعّ،ف ـ ــإنّالس ـ ــلعّ
المشــتراةّالّتعامــلّكجــزءّمــنّاســتهالكهمّالوســيطّ
عنـدماّيعــادّبيعهــاّبعــدّإجـراءّمعالجــةّبســيطةّمثــلّ
الفرزّأوّالتنظيفّأوّالتعبئة....الخّويعامـلّتجـارّ
الجملـ ــةّوالتجزئـ ــةّكخـ ــدماتّتوريـ ــدّلعمالئهـ ــمّعـ ــنّ
طري ــقّتخـ ـزينّوع ــرضّمجموع ــةّم ــنّالس ــلعّف ــيّ
ّ
مواق ــعّمناس ــبةّوجع ــلّالحص ــولّعل ــىّتل ــكّالس ــلعّ
وشـرائهاّسـهالّللعمـالءّ.وتقـاسّمخرجـاتهمّبالقيمــةّ
اإلجماليـ ــةّله ـ ـوامشّالتجـ ــارةّالتـ ــيّيحققونهـ ــاّمـ ــنّ
الســلعّالتــيّيقومــونّبش ـرائهاّبغــرضّإعــادةّبيعهــاّ.
ويقــاسّمخــرجهمّبالقيمــةّاإلجماليــةّله ـوامشّال ـربحّ
الت ــيّيحققونه ــاّم ــنّالس ــلعّالت ــيّيقوم ــونّبشـ ـرائهاّ
بغــرضّإعــادةّبيعهــاّ.ويعةةةرف الهةةةامش التجةةةاري

بأنةةةه الفةةةرق بةةةين السةةةعر الفعلةةةي أو المحتسةةةب
المةةةدفوع لشةةةراء سةةةلعة مةةةا بغةةةرض إعةةةادة البيةةةع
والسةةةةعر الةةةةذي يجةةةةب دفعةةةةه مةةةةن قبةةةةل المةةةةوزع
لتعةةويض السةةلعة وقةةت بيعهةةا أو التصةةرف فيهةةا
بأي شكل آخرّ.وقـدّتكـونّالهـوامشّالمحققـةّعـنّ
بعــضّالســلعّســالبةّإذاّكان ــتّأســعارهاّفــيّحال ــةّ
انخفاضّ.كماّيجبّأنّتكونّتلكّالهوامشّسـالبةّ
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بالنس ـ ــبةّللسـ ـ ــلعّالتـ ـ ــيّالّتب ـ ــاعّنظ ـ ـ ـ ارّلتلفهـ ـ ــاّأوّ
لسرقتهاّ.
 147-6يجبّتعديلّالصيغةّالقياسيةّلقياسّالمخرجـاتّ
بالنسـ ــبةّللبـ ــائعينّبالجملـ ــةّأوّللبـ ــائعينّبالتجزئـ ــةّ
وذلـ ـ ــكّ بـ ـ ــأنّيخصـ ـ ــمّقيمـ ـ ــةّالسـ ـ ــلعّالمباعـ ـ ــةّأوّ
المســتخدمةّبطريقــةّأخــرىّمــنّقيمــةّالســلعّالتــيّ
يجبّشرائهاّالسـتبدالهاّ.وتتضـمنّاألخيـرةّالسـلعّ
اإلضـ ــافيةّالالزمـ ــةّلتعـ ــويضّالخسـ ــائرّالمتكـ ــررةّ
نظـ ـ ارّللفق ــدّأوّالخس ــارةّالطبيعي ــةّ،أوّالس ــرقةّأوّ
التلــفّالعرضــيّ.وفــيّالحقيقــةّ،يحــددّمخرجــاتّ
تجـ ــارّالجملـ ــةّأوّالتجزئـ ــةّعـ ــنّطريـ ــقّالمعادلـ ــةّ
التالية:
ّ
قيمةّالمنتجّ=ّقيمةّالمبيعاتّ
ّ
مض ــافاّإليه ــاّقيم ــةّالس ــلعّالمش ــتراةّبغ ــرضّإع ــادةّالبي ــعّ
والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمةّلالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالكّالوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطّوتعويضــ ـ ـ ـ ـ ــاتّ
العاملين..الخّ
ّ
مطروحاّمنهاّقيمةّالسلعّالمشتراةّبغرضّإعادةّالبيعّ
مضافاّإليهاّقيمةّاإلضافاتّلمخزونّالسـلعّالمخصصـةّ
إلعادةّالبيعّ
ّ
مطروحــاّمنهــاّقيمــةّالســلعّالمســحوبةّمــنّمخــزونّالســلعّ
المخصصةّإلعادةّالبيعّ
ّ
مطروح ــاّمنه ــاّقيم ــةّالخس ــائرّالمتك ــررةّنظـ ـ ارّلمع ــدالتّ
الفقدّالطبيعيةّأوّالسرقةّأوّالتلفّالعرضيّ.
ّ
 148-6يجبّمالحظةّالنقاطّالتالية:
ّأ ّ -السـ ـ ــلعّالمباعـ ـ ــةّيـ ـ ــتمّتقييمهـ ـ ــاّعلـ ـ ــىّأسـ ـ ــاسّ
األس ـ ــعارّالت ـ ــيّبيع ـ ــتّبه ـ ــاّبالفع ـ ــلّ،حت ـ ــىّإذاّ
اضــطرّالتــاجرّإلــىّتخفــيضّأســعارهاّللــتخلصّ
مــنّالف ـوائضّأوّلتجنــبّالفســادّأوّالتلــفّ.كمــاّ
يجــبّّعمــلّمخصــصّلتــأثيرّعمليــاتّخفــضّ
السـ ــعرّالناتجـ ــةّعـ ــنّب ـ ـرامجّالتـ ــرويجّالمقدمـ ــةّ
للعمـ ــالءّالـ ــدائمينّأوّغيـ ــرّذلـ ــكّمـ ــنّالب ـ ـرامجّ
الخاصـ ـ ــةّبع ـ ـ ــرضّأس ـ ـ ــعارّمخفضـ ـ ــةّلـ ـ ــبعضّ
العمالءّفيّبعضّالظروف.
ّب -يج ـ ــبّتقي ـ ــيمّالسـ ـ ــلعّالمقدم ـ ــةّإل ـ ــىّالمــ ــوظفينّ
بوصــفهاّتعويضــاتّعينيــةّعلــىّأســاسّأســعارّ
المش ـ ـ ــتريينّالجاري ـ ـ ــةّوالت ـ ـ ــيّي ـ ـ ــدفعهاّالتجــ ـ ــارّ
لتعـ ـ ــويضّتلـ ـ ــكّالسـ ـ ــلع؛ّبمعنـ ـ ــىّأنّاله ـ ـ ـوامشّ
المحققـ ــةّتكـ ــونّصـ ــفرّ.وبالمثـ ــلّ،يجـ ــبّتقيـ ــيمّ
الس ــلعّالت ــيّيس ــحبهاّم ــالكّالمش ــاريعّالخاص ــةّ
الس ـ ـ ــتهالكهمّالنه ـ ـ ــائيّعل ـ ـ ــىّأس ـ ـ ــاسّأس ـ ـ ــعارّ
المشترينّالجاريةّالتـيّيـدفعهاّالتـاجرّالسـتبدالّ
تلكّالسلع.
ّج -يجــبّتقيــيمّالســلعّالمشــتراةّبغــرضّإعــادةّالبيــعّ
مـ ــعّاسـ ــتبعادّأي ـ ــةّرسـ ــومّنق ـ ــلّتوضـ ــعّبفـ ــاتورةّ
مسـ ــتقلةّمـ ــنّقبـ ــلّالمـ ــوردينّأوّتـ ــدفعّّلطـ ــرفّ
ثالــثّمــنّقبــلّتجــارّالجملــةّأوّتجــارّالتجزئــةّ:
وتشكلّخدماتّالنقـلّهـذهّجـزءّمـنّاالسـتهالكّ
الوسيطّلتجارّالجملةّأوّتجارّالتجزئة.

نظام الحسابات القومية
ّد -يجــبّتقيــيمّإضــافاتّمخــزونّالســلعّالمخصصــةّ
إلعــادةّالبيــعّعلــىّأســاسّاألســعارّالســائدةّوقــتّ
دخولهاّللمخزون.
ّه -تعتمــدّقيمــةّالســلعّالمســحوبةّمــنّمخــزونّالســلعّ
علــىّمــاّإذاّكانــتّالســلعّقــدّتــمّش ـرائهاّبغــرضّ
تحقيــقّربــحّاقتنــاءّحقيقــيّعلــىّمــدىّفتـرةّزمنيــةّ
منّالتخزينّ.وفيّالوضعّالعامّ،إذاّلـمّيكـنّمـنّ
المتوقــعّبالنســبةّللســلعّالتــيّيــتمّإعــادةّبيعهــاّأنّ
تحققّربحّاقتناءّحقيقيّأثناءّتخزينهاّ،فإنّقيمـةّ
الس ــلعّعنـ ــدّالسـ ــحبّمـ ــنّالمخزونـ ــاتّيجـ ــبّأنّ
تكونّتكلفـةّتـاجرّالجملـةّأوّتـاجرّالتجزئـةّوقـتّ
الســحبّلش ـراءّســلعّمماثلــةّتمامــاّالســتبدالّتلــكّ
الســلعّبغ ــرضّالبي ــعّالحقــاّّ.ويعتب ــرّه ــذاّالتقي ــيمّ
ض ــرورياّالس ــتبعادّأرب ــاحّوخس ــائرّاالقتن ــاءّم ــنّ
قيـاسّالمنـتجّ،كمـاّهـيّالقاعـدةّالعامـةّفـيّنظـامّ
الحســاباتّالقوميــةّ.ومــعّذلــكّ،فإنــهّعنــدّتخ ـزينّ
السـ ــلعّألسـ ــبابّالتنـ ــوعّالموسـ ــميّفـ ــيّاألسـ ــعارّ
كجــزءّمــنّعمليــةّبلــوغّمرحلــةّاســتحقاقّاألجــلّ،
ف ــإنّرب ــحّاالقتن ــاءّالحقيق ــيّالمتوق ــعّعل ــىّم ــدىّ
الفترةّالمتوقعةّيخصمّمـنّقيمـةّاالسـتبدالّللسـلعّ
المســحوبةّمــنّالمخزونــاتّ.ويكــونّهــذاّالخصــمّ
محددّالقيمةّوقتّإدخـالّالسـلعّللتخـزينّ،والّيـتمّ
تعديلــهّفــيّضــوءّأربــاحّاالقتنــاءّالحقيقيــةّ،س ـواءّ
كانتّحقيقيةّأوّاسمية.
ّو -يــتمّتقيــيمّقيم ـةّالخســائرّالمتكــررةّنظ ـ ارّللتلــفّأوّ
الس ــرقةّأوّالتل ــفّالعرض ــيّب ــنفسّطريق ــةّالس ــلعّ
المســحوبةّمــنّالمخزونــاتّ.ولهــذاّالســببّ،غالبــاّ
ماّيتمّالجمعّبينّالشرطين.
ّ
 149-6الّتضــافّتكــاليفّالتخ ـزينّالتــيّيتحملهــاّتجــارّ
الجملـةّوتجـارّالتجزئـةّإلــىّقيمـةّالسـلعّعنـدماّيــتمّ
ســحبهاّمــنّمخــزونّالســلعةّ،ولكنهــاّتعامــلّكجــزءّ
منّاالستهالكّالوسيط.
ّ
 151-6بنــاءّعلــىّذلــكّ،تتبــاينّاله ـوامشّالمتحققــةّعلــىّ
السـ ــلعّالمشـ ــتراةّبغـ ــرضّإعـ ــادةّالبيـ ــعّوذلـ ــكّتبعـ ــاّ
السـ ــتخدامهاّالنه ـ ــائيّ.ويمكـ ــنّوص ـ ــفّالهـ ـ ـوامشّ
المتحقق ــةّعل ــىّالس ــلعّالمباع ــةّباألس ــعارّالكامل ــةّ
التــيّيقصــدهاّالتجــارّعلــىّأنهــاّه ـوامشّعاديــةّ.
وف ـ ــيّتحدي ـ ــدّتل ـ ــكّالهـ ـ ـوامشّ،يأخ ـ ــذّالتج ـ ــارّف ـ ــيّ
الحس ـ ـ ــبانّلـ ـ ـ ــيسّفقـ ـ ـ ــطّتكـ ـ ـ ــاليفهمّالعاديـ ـ ـ ــةّمثـ ـ ـ ــلّ
االسـ ـ ــتهالكّالوسـ ـ ــيطّوتعويضـ ـ ــاتّالمسـ ـ ــتخدمينّ،
ولكـ ــنهمّيأخـ ــذونّفـ ــيّاالعتبـ ــارّأيضـ ــاّحقيقـ ــةّأنّ
بعضّالسلعّقدّيتعـينّبيعهـاّبأسـعارّمخفضـةّفـيّ
حينّأنّالبعضّاآلخرّقدّيتعرضّللتلـفّأوّالفقـدّ
أوّالس ــرقةّ.وم ــنّالواض ــحّأنّالهـ ـوامشّالمتحقق ــةّ
عل ــىّالس ــلعّالت ــيّيتوج ــبّتخف ــيضّأس ــعارهاّتق ــلّ
عـ ــنّاله ـ ـوامشّالعاديـ ــةّويمكـ ــنّأنّتكـ ــونّسـ ــالبةّ.
وتصــلّاله ـوامشّالخاصــةّبالســلعّالمســتخدمةّفــيّ
ســدادّتعويضــاتّعينيــةّللمــوظفينّ،أوّالســلعّالتــيّ
تســحبّلالســتخدامّالنهــائيّمــنّقبــلّالمــالكّ،إلــىّ
صفرّبسببّطريقةّتقييمّتلكّالسلعّ.وفيّالنهايـةّ،
تكـ ــونّاله ـ ـوامشّالخاصـ ــةّبالسـ ــلعّالتـ ــيّتتعـ ــرضّ
للتلــفّأوّالســرقةّســالبةّوتعــادلّأســعارّالمشــترينّ
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الجاري ـ ــةّالس ـ ــتبدالهاّ.ويمك ـ ــنّالتنب ـ ــؤّبانخف ـ ــاضّ
متوسـ ــطّالهـ ــامشّالمحقـ ــقّعـ ــنّالسـ ــلعّالمشـ ــتراةّ
بغــرضّإعــادةّالبيــعّعــنّالهــامشّالطبيعــيّ،كمــاّ
يمك ــنّأنّيق ــلّع ــنّذل ــكّوبنس ــبةّم ــؤثرةّبالنس ــبةّ
لـبعضّأنـواعّالسـلعّمثــلّسـلعّالموضــةّأوّالســلعّ
سريعةّالتلف.

.6

مخرجات البنك المركزي

 151-6قبــلّمناقشــةّالخــدماتّالماليــةّبشــكلّعــامّ،مــنّ
المفيــدّمناقشــةّمخرجــاتّالبنــكّالمركــزيّ.هنــاكّ
ثـ ـ ـ ــالثّمجموعـ ـ ـ ــاتّرئيسـ ـ ـ ــيةّلخـ ـ ـ ــدماتّالبنـ ـ ـ ــكّ
المرك ـ ــزيّ.وتش ـ ــملّه ـ ــذهّالمجموع ـ ــاتّخ ـ ــدماتّ
السياس ـ ـ ــةّالنقدي ـ ـ ــةّوخ ـ ـ ــدماتّالوس ـ ـ ــاطةّالمالي ـ ـ ــةّ
والح ـ ـ ـ ــاالتّغي ـ ـ ـ ــرّالمص ـ ـ ـ ــنفةّ.وتتسـ ـ ـ ــمّطبيع ـ ـ ـ ــةّ
السياس ــاتّالنقدي ــةّبالجماعي ــةّحي ــثّأنه ــاّتخ ــدمّ
المجتمــعّككــلّ،وبالتــاليّفهــيّتمثــلّمخرجــاّغيــرّ
مالياّّ.أماّخدماتّالوسـاطةّالماليـةّفهـيّخـدماتّ
فرديــةّبطبيعتهــاّوفــيّغيــابّتــدخلّالسياســةّفــيّ
أس ــعارّالص ــرفّالت ــيّتفرض ــهاّالبن ــوكّالمرك ــزيّ
فإنهـ ــاّتعامـ ــلّكإنتـ ــاجّسـ ــوقيّ.ويمكـ ــنّتصـ ــنيفّ
الحــاالتّغيــرّالمصــنفةّمثــلّالخــدماتّاإلش ـرافيةّ
علىّأنهاّخدماتّسوقيةّأوّغيرّسـوقيةّويتوقـفّ
ذلــكّعلــىّمــاّإذاّكــانّيــتمّفــرضّرســومّوأتعــابّ
بشــكلّواضــحّبحيــثّتكفــيّتلــكّالرســومّلتغطيــةّ
تكاليفّتقديمّالخدمات.
ّ
 152-6م ــنّحي ــثّالمب ــدأّ،يمك ــنّالتميي ــزّب ــينّالمخـ ـرجّ
الس ـ ـ ــوقيّوغي ـ ـ ــرّالس ـ ـ ــوقيّ،ولك ـ ـ ــنّم ـ ـ ــنّناحي ـ ـ ــةّ
الممارســةّوالكثافــةّالممكنــةّللمــوردّفــيّالممارســةّ
واألهميـةّالنســبيةّللتمييـزّبــينّهـذينّالنــوعينّمــنّ
المخرجاتّيجبّأنّتؤخذّفيّاالعتبارّقبلّتنفيـذّ
التوصياتّالمفاهيميـةّ.وفـيّالحـاالتّالتـيّيكـونّ
فيهاّإنتاجّالسوقّغيرّمنفصلّعنّاإلنتـاجّغيـرّ
الســوقيّ،يجــبّأنّيعامــلّإنتــاجّالبنــكّالمركــزيّ
عل ــىّأن ــهّإنت ــاجّغي ــرّس ــوقيّوي ــتمّتقييم ــهّعل ــىّ
أساسّمجموعّالتكاليفّ.
ّ
الحاالت غير المصنفة مثل الخدمات اإلشرافية
 153-6تق ــدمّالبن ــوكّالمركزي ــةّع ــادةّخ ــدماتّاإلشـ ـرافّ
علــىّالعملي ــاتّالمالي ــةّ.ويمك ــنّالقــولّبــأنّهــذهّ
الخدماتّتصبّفيّصالحّالمجتمعّبصفةّعامـةّ
وأنّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّيج ـ ــبّأنّتس ـ ــجلّتل ـ ــكّ
الخــدماتّكاســتهالكّحكــوميّنهــائيّ.ولــدعمّهــذاّ
ال ـ ـرأيّ،يمكـ ــنّأنّنجـ ــريّتشـ ــبيهاّمـ ــعّسياسـ ــاتّ
تنظــيمّالســوقّالتــيّتقــومّبهــاّالحكومــةّوالتــيّقــدّ
تق ـ ـ ــومّالحكوم ـ ـ ــةّأيض ـ ـ ــاّبإس ـ ـ ــنادهاّإل ـ ـ ــىّجه ـ ـ ــةّ
متخصصـ ـ ــةّأوّللحكومـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّتـ ـ ــوفرّالطـ ـ ــرقّ
والس ـ ــدودّوالجس ـ ــورّ ّ.وم ـ ــنّوجه ـ ــةّالنظ ـ ــرّه ـ ــذهّ،
تعتبـرّالخــدماتّالرقابيــةّخــدماتّجماعيــةّويجــبّ
أنّيتمّتسجيلهاّكإنفاقّاستهالكيّحكومي.
ّ

نظام الحسابات القومية
 154-6ومـ ــعّذلـ ــكّ،يمكـ ــنّالقـ ــولّأيضـ ــاّبـ ــأنّالخـ ــدماتّ
الرقابيةّتصبّفيّمصـلحةّالوسـطاءّالمـاليينّألنّ
ه ــذهّالخ ــدماتّتس ــهمّف ــيّالتش ــغيلّواألداءّالم ــاليّ
لتلـ ــكّالمؤسسـ ــاتّ.ومـ ــنّهـ ــذاّالمنظـ ــورّّ،يمكـ ــنّ
مقارنةّتلكّالخدماتّللخـدماتّالتنظيميـةّللحكومـةّ
مثــلّمراقبــةّالجــودةّعلــىّاألغذيــةّواألدويــةّ،والتــيّ
تسـ ـ ــجلهاّالحسـ ـ ــاباتّالقوميـ ـ ــةّكاسـ ـ ــتهالكّوسـ ـ ــيطّ
للمنتج ــينّ.كم ــاّأنّقي ــامّالوس ــطاءّالم ــاليينّبس ــدادّ
أتعـ ــابّنظيـ ــرّتلـ ــكّالخـ ــدماتّفـ ــيّبعـ ــضّالـ ــدولّ
(مثلماّهوّالحالّفـيّبعـضّدولّأمريكـاّالالتينيـة)ّ
يـدعمّوجهــةّالنظــرّهــذهّ.وبتبنــيّهــذهّالرؤيــةّ،فــإنّ
الخدماتّالرقابيةّالّتعتبرّخدماتّجماعيةّ،ولكنّ
يجـ ـ ــبّأنّتسـ ـ ــجلّكاسـ ـ ــتهالكّوسـ ـ ــيطّللوسـ ـ ــطاءّ
الم ــاليينّ.وعل ــىّال ــرغمّم ــنّذل ــكّ،فإن ــهّحت ــىّف ــيّ
حالــةّتبنــيّوجهــةّالنظــرّالتــيّتقــولّبــأنّالخــدماتّ
اإلشـرافيةّتعتبــرّمخرجــاّســوقياّنظـ ارّلفــرضّرســومّ
نظيـ ــرّتق ـ ــديمهاّ،واذاّكان ـ ــتّالرسـ ــومّغي ـ ــرّكافي ـ ــةّ
لتغطي ــةّالتك ــاليفّاإلشـ ـرافيةّالت ــيّتحمله ــاّالبن ــكّ،
فإنّالخدماتّعندئذّيجبّأنّتعامـلّكمخـرجّغيـرّ
سوقيّوكجزءّمنّاإلنفاقّاالستهالكيّالحكوميّ.
توفير المخرج غير السوقي
 155-6طالم ــاّيمك ــنّتعريف ــهّكوح ــدةّمؤسس ــيةّمسـ ــتقلةّ،
دائمـ ــاّمـ ــاّيصـ ــنفّالبنـ ــكّالمركـ ــزيّضـ ــمنّقطـ ــاعّ
المؤسســاتّالماليــةّولــيسّضــمنّالحكومــةّالعامــةّ.
ويسجلّاالستهالكّالجمـاعيّالمتمثـلّفـيّخـدماتّ
السياسـةّالنقديــةّكإنفــاقّمــنّقبــلّالحكومــةّالعامــةّ،
إالّأنّالحكومــةّالّتتحمــلّالتكــاليفّالتــيّيتكبــدهاّ
البنـ ـكّالمرك ــزيّ.وبالت ــاليّ،يج ــبّتس ــجيلّتحوي ــلّ
جـ ــاريّلقيمـ ــةّالمخـ ــرجّغيـ ــرّالسـ ــوقيّعلـ ــىّأنهـ ــاّ
مستحقةّبالنسبةّللبنـكّالمركـزيّومقبوضـةّبالنسـبةّ
للحكومــةّالعامــةّوذلــكّلتغطيــةّشـراءّالمخــرجّغيــرّ
السوقيّللبنكّالمركزيّمنّقبلّالحكومةّ.وقـدّوردّ
وصفّهذهّالعمليةّفيّالفقرةّرقمّّ.131-8
ّ
توفير المخرج السوقي
 156-6إذاّكانــتّخــدماتّالوســاطةّالماليــةّالمقدمــةّمــنّ
البنــكّالمركــزيّذاتّأهميــةّوتــأثيرّ،واذاّكــانّمــنّ
الممكنّوالمهمّجميعّبياناتّعنّالمنشـأةّالمسـتقلةّ
التيّتقدمّتلكّالخـدماتّ،فـإنّتلـكّالخـدماتّيجـبّ
أنّتعرضّكمدفوعاتّمنّقبلّالوحداتّالتيّتقـدمّ
إليهــاّتلــكّالخــدماتّ.وتعامــلّالخــدماتّاإلش ـرافيةّ
كمخرجّسوقيّوتسجلّكذلكّبنفسّالطريقة.

 -7الخةةةةدمات الماليةةةةة األخةةةةرى بخةةةةالف الخةةةةدمات
المالية المرتبطة بصناديق التأمين والتقاعدّ
 157-6يتطرقّالجزءّال اربـعّمـنّالفصـلّرقـمّّ17مناقشـةّ
شــاملةّلمســاهماتّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّفــيّ
إيجادّوتوزيعّالدخلّوالتغيراتّفيّالثروةّفيّالفتـرةّ
المحاس ــبيةّ.ويل ــيّذل ــكّم ــوجزّللجوان ــبّالرئيس ــيةّ
التيّتؤثرّعلىّقياسّمخرجـاتّالخـدماتّالماليـةّ.
وهناكّثالثةّأنـواعّمـنّاألنشـطةّالماليـةّ:الوسـاطةّ
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الماليـ ــةّوالخـ ــدماتّالماليـ ــةّالمسـ ــاعدةّوالخـــدماتّ
الماليـ ـ ــةّاألخـ ـ ــرىّ.وتتضـ ـ ــمنّالخـ ـ ــدماتّالماليـ ـ ــةّ
خدماتّالمراقبةّالماليةّوالخدماتّالمفيـدةّوتـوفيرّ
الس ــيولةّوافتـ ـراضّالمخ ــاطرّوخ ــدماتّاالكتت ــابّ
والتداول.

ّ
 158-6تتضمنّالوسـاطةّالماليـةّإدارةّالمخـاطرّالماليـةّ
وتحويلّالسيولةّ،وهـيّأنشـطةّتتحمـلّفيهـاّوحـدةّ
المؤسسةّالت ازمـاتّماليـةّبغـرضّاالسـتحواذّعلـىّ
أصـ ـ ـ ــولّماليـ ـ ـ ــةّفـ ـ ـ ــيّالمقـ ـ ـ ــامّاألولّ.وتحصـ ـ ـ ــلّ
الش ــركاتّالت ــيّتش ــاركّف ــيّه ــذهّاألنش ــطةّعل ــىّ
األم ـ ـوالّلـ ــيسّعـ ــنّطريـ ــقّقبـ ــولّالودائـ ــعّوانمـ ــاّ
أيضــاّعــنّطريــقّإصــدارّالســنداتّوالكمبيــاالتّ
وغيرهـ ـ ــاّمـ ـ ــنّاألوراقّالماليـ ـ ــةّ.وتسـ ـ ــتخدمّهـ ـ ــذهّ
الشـ ــركاتّتلـ ــكّاألم ـ ـوالّباإلضـ ــافةّإلـ ــىّأموالهـ ــاّ
الخاصــةّفــيّاالســتحواذّعلــىّأصــولّماليــةّلــيسّ
فقــطّبســدادّدفعــاتّمقدمــةّأوّتقــديمّقــروضّإلــىّ
األطـرافّاألخــرىّولكــنّأيضــاّبشـراءّالكمبيــاالتّ
أوّالسـ ـ ـ ــنداتّأوّغيرهـ ـ ـ ــاّمـ ـ ـ ــنّاألوراقّالماليـ ـ ـ ــةّ.
وتعمــلّالخــدماتّالماليــةّالمســاعدةّعلــىّتســهيلّ
إدارةّالمخـ ـ ـ ـ ــاطرّوأنشـ ـ ـ ـ ــطةّتحويـ ـ ـ ـ ــلّالسـ ـ ـ ـ ــيولةّ.
وتتصرفّالخدماتّالماليةّالمساعدةّوالتيّتكـونّ
عب ــارةّع ــنّوح ــداتّتش ــاركّبش ــكلّأساس ــيّف ــيّ
األنش ــطةّالمالي ــةّالمس ــاعدةّنياب ــةّع ــنّالوح ــداتّ
األخـ ـ ــرىّ،والّتخـ ـ ــاطرّتلـ ـ ــكّالخـ ـ ــدماتّبتحمـ ـ ــلّ
الت ازمـاتّماليــةّأوّباالسـتحواذّعلــىّأصـولّماليــةّ
كجزءّمنّإحدىّخدماتّالوساطة.
ّ
 159-6ي ــتمّإنت ــاجّالخ ــدماتّالمالي ــةّبش ــكلّيكــادّيكــونّ
قاص ـ ــرّعل ـ ــىّالمؤسس ـ ــاتّالمالي ـ ــةّوذل ـ ــكّنظـ ـ ـ ارّ
لإلشرافّالذيّعادةّماّيكونّصـارماّعلـىّتقـديمّ
تلــكّالخــدماتّ.وبالمثــلّ،فــإنّالمؤسســاتّالماليــةّ
نادراّماّتنتجّخدماتّأخرىّ.فإذاّكانّأحـدّتجـارّ
التجزئـ ــةّيرغـ ــبّفـ ــيّعـ ــرضّتسـ ــهيالتّائتمانيـ ــةّ
لعمالئـ ــهّعلـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ،فـ ــإنّالتسـ ــهيالتّ
االئتمانيةّعادةّماّتعـرضّعـنّطريـقّكيـانّتـابعّ
ل ـ ـ ــذلكّالت ـ ـ ــاجرّ،ويعام ـ ـ ــلّذل ـ ـ ــكّالكي ـ ـ ــانّالت ـ ـ ــابعّ
كمؤسسـ ـ ــةّماليـ ـ ــةّمسـ ـ ــتقلةّبغـ ـ ــضّالنظـ ـ ــرّعـ ـ ــنّ
تص ــنيفّالش ــركةّاألمّ.كم ــاّق ــدّتق ــومّالمؤسس ــاتّ
الماليــةّأيضــاّبإنشــاءّشــركاتّتابعــةّتتعامــلّمــعّ
أشــكالّمحــددةّفقــطّمــنّالخــدماتّالماليــةّ.وعلــىّ
سـ ـ ــبيلّالمثـ ـ ــالّ،يمكـ ـ ــنّربـ ـ ــطّتشـ ـ ــغيلّبطاقـ ـ ــاتّ
االئتمـ ـ ــانّببن ـ ـ ــكّمحـ ـ ــددّولكن ـ ـ ــهّيكـ ـ ــونّمسـ ـ ــتقلّ
كمؤسسةّبحدّذاتها.
ّ
 161-6يج ــوزّأنّي ــدفعّمقاب ــلّللخ ــدماتّالمالي ــةّسـ ـواءّ
بطريقـةّضــمنيةّأوّصـريحةّ.وقــدّتتضــمنّبعــضّ
العملياتّالتيّتتمّعلىّأصولّماليـةّسـدادّرسـومّ
ضمنيةّوصريحةّ.وهناكّأربعّطرقّرئيسيةّتقـدمّ
منّخاللهاّالخدماتّالماليةّبمقابل:
ّأ -الخدماتّالماليةّالتيّتقدمّمقابلّرسومّمحددة.
ّب -الخدماتّالماليةّالمقدمةّمعّاحتسـابّفوائـدّعلـىّ
القروضّوالودائع.

نظام الحسابات القومية

ّ

ّ

ّج -الخ ـ ـ ــدماتّالمالي ـ ـ ــةّالمرتبط ـ ـ ــةّباالس ـ ـ ــتحواذّعل ـ ـ ــىّ
األصـ ــولّالماليـ ــةّوالخصـ ــومّوالتصـ ــرفّفيهـ ــاّفـ ــيّ
األسواقّالمالية.
ّد -الخدماتّالماليةّالمرتبطةّبالتأمينّونظـمّمعاشـاتّ
التقاعد.
وتتن ــاولّاألقسـ ــامّالتاليـ ــةّك ــلّمـ ــنّهـ ــذهّالخـ ــدماتّ
بــدورهّ.كمــاّيتضــمنّالفصــلّرقــمّّ17نظ ـرةّعامــةّ
علــىّالصــفقاتّوالتــدفقاتّاألخــرىّالمرتبطــةّبكــلّ
نــوعّمــنّاألدواتّالماليــةّ.وقــدّبــينّالفصــلّرقــمّّ7
تســجيلّدخــلّاالســتثمارّ،وتنــاولّالفصــلّرقــمّّ11
االس ـ ـ ــتحواذّعل ـ ـ ــىّاألص ـ ـ ــولّالمالي ـ ـ ــةّوالخص ـ ـ ــومّ
والتصرفّفيهاّ.وقدّبينّالفصلّرقـمّّ12التغيـراتّ
التــيّتط ـرأّعلــىّقيمــةّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّ
والتيّالّتنشأّمنّالصفقاتّوالعملياتّ.
الخدمات المالية المقدمة مقابل رسوم محددة

 161-6تندرجّالعديدّمنّالخدماتّتحتّهذاّالعنوانّوقـدّ
يـ ــتمّتقـ ــديمهاّمـ ــنّأن ـ ـواعّمختلفـ ــةّمـ ــنّالمؤسسـ ــاتّ
الماليـةّ.وقـدّتفـرضّالمؤسسـاتّالتـيّتقبـلّالودائـعّ
مثـ ــلّالبنـ ــوكّرسـ ــوماّعلـ ــىّاألسـ ــرّمقابـ ــلّإج ـ ـراءّ
الترتيب ــاتّالخاص ــةّبعملي ــةّره ــنّأوّإدارةّمحفظ ــةّ
اس ــتثماريةّأوّتق ــديمّمش ــورةّضـ ـريبيةّأوّإدارةّأح ــدّ
األمالكّوهكذاّ.كماّقـدّتفـرضّالمؤسسـاتّالماليـةّ
المتخصصــةّرس ــوماّعلــىّالش ــركاتّغيــرّالمالي ــةّ
مقابــلّإجـراءّالترتيبــاتّالخاصــةّبتعــويمّاألســهمّأوّ
إدارةّعمليــةّإعــادةّهيكلــةّلمجموعــةّشــركاتّ.ومــعّ
ذلكّ،منّالممكـنّأنّتكـونّالرسـومّاألكثـرّانتشـاراّ
وربمــاّاألكبــرّبــينّفئــةّالرســومّالمباش ـرةّهــيّتلــكّ
الرسـ ـ ــومّالتـ ـ ــيّتفرضـ ـ ــهاّالجهـ ـ ــاتّالتـ ـ ــيّتصـ ـ ــدرّ
بطاقـ ــاتّاالئتمـ ــانّللوحـ ــداتّالتـ ــيّتقبـ ــلّبطاقـ ــاتّ
االئتمانّكوسيلةّلسدادّقيمةّالسلعّوالخدماتّالتـيّ
تقــدمهاّتلــكّالوحــداتّ.وعــادةّمــاّتحتســبّالرســومّ
كنســبةّمئويــةّمــنّعمليــةّالبيــعّ،وفــيّحالــةّتجــارّ
التجزئــةّفــإنّقيمــةّالبيــعّت ـوازيّحركــةّالبيــعّولــيسّ
المنــتجّ.وعلــىّالــرغمّمــنّأنّالنســبةّالمئويــةّعــادةّ
مــاّتكــونّصــغيرةّحيــثّقــدّتبلــغّواحــدّبالمائــةّأوّ
اثن ـ ــانّبالمائ ـ ــةّ،إالّأنّكونه ـ ــاّتطب ـ ــقّعل ـ ــىّتل ـ ــكّ
المبالغّاإلجماليةّالكبيرةّيعنيّأنّالقيمةّاإلجماليـةّ
للرســومّمرتفــعّجــداّّ.وتمثــلّالرســومّمنــتجّشــركاتّ
بطاق ــاتّاالئتم ــانّكم ــاّتمث ــلّاالس ــتهالكّالوس ــيطّ
للشـ ــركاتّالتـ ــيّتقبـ ــلّبطاقـ ــاتّاالئتمـ ــانّكوسـ ــيلةّ
للـدفعّ.والّيـؤثرّإغفـالّدورّشـركةّبطاقـةّاالئتمــانّ
عل ـ ـ ــىّقي ـ ـ ــاسّالمص ـ ـ ــروفاتّ(ع ـ ـ ــادةّم ـ ـ ــاّتك ـ ـ ــونّ
االســتهالكّالنهــائيّأوّالصــادرات)ّعلــىّالبضــائعّ
والخـ ــدماتّالمعنيـ ــةّولكنهـ ــاّالّتـ ــؤثرّعلـ ــىّتقـ ــديرّ
تكاليفّمقدمّالسلعّوالخدماتّومنتجّشـركةّبطاقـةّ
االئتمــانّ.ويــؤديّذلــكّبــدورهّإلــىّســوءّتخصــيصّ
القيم ــةّالمض ــافةّم ــنّش ــركةّبطاق ــةّاالئتم ــانّإل ــىّ
مق ـ ــدمّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّالت ـ ــيّت ـ ــمّدف ـ ــعّمقابله ـ ــاّ
باستخدامّبطاقةّاالئتمان.
ّ
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 162-6يعتبرّمثالّشركةّبطاقاتّاالئتمانّأحدّاألمثلـةّ
التــيّتبــينّبشــكلّواضــحّأنّأيــةّشــركةّماليــةّقــدّ
تقدمّخدماتّيتمّدفعّمقابلهاّبوسـائلّمختلفـةّمـنّ
عمــالءّمختلفــينّأوّفــيّظــروفّمختلفــةّ.وقــدّتــمّ
للتــوّمناقشــةّالرســومّالتــيّتفــرضّعلــىّالشــركاتّ
التــيّقبــلّبطاقــاتّاالئتمــانّكوســيلةّللــدفعّ.كمــاّ
يمك ـ ــنّأنّتف ـ ــرضّرس ـ ــومّمح ـ ــددةّعلـ ـ ـىّحام ـ ــلّ
البطاقــةّاالئتمانيــةّ،وعــادةّمــاّيــتمّذلــكّكــلّســنةّ،
وذلكّنظيرّحملّالبطاقـةّ.وباإلضـافةّإلـىّذلـكّ،
ف ـ ــإذاّق ـ ــامّحام ـ ــلّالبطاق ـ ــةّاالئتماني ـ ــةّباس ـ ــتخدامّ
التسـ ـ ــهيالتّاالئتمانيـ ـ ــةّالتـ ـ ــيّتتيحهـ ـ ــاّالبطاقـ ـ ــةّ،
فســوفّيــدفعّرســومّغيــرّمباشـرةّمرتبطــةّبالفائــدةّ
مسـ ـ ــتحقةّالـ ـ ــدفعّعـ ـ ــنّاالئتمـ ـ ــانّغيـ ـ ــرّالمسـ ـ ــددّ
( ويعام ـ ــلّذل ـ ــكّكقـ ـ ــرضّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحســ ــاباتّ
القومية).
ّ
الخةةدمات الماليةةة التةةي تقةةدم نظيةةر فوائةةد علةةى
القروض والودائع
 163-6هنــاكّطريقــةّتقليديــةّتقــدمّبهــاّالخــدماتّالماليــةّ
عنّطريقّالوساطةّالماليةّ.ويفهمّذلكّعلـىّأنـهّ
يشـ ــيرّإلـ ــىّالعمليـ ــةّالتـ ــيّتقـ ــومّفيهـ ــاّالمؤسسـ ــةّ
الماليـ ــةّمثـ ــلّالبنـ ــكّبقبـ ــولّودائـ ــعّمـ ــنّوحـ ــداتّ
ترغ ــبّف ــيّالحص ــولّعل ــىّعائ ــدّعل ــىّاألمـ ـوالّ
التــيّالّتكــونّالوحــداتّبحاجــةّالســتخدامهاّفــيّ
الوقتّالراهنّفتقرضهاّإلىّوحـداتّأخـرىّتعـانيّ
عج ازّفيّاألموالّالالزمةّلسـدّاحتياجاتهـاّ.وبنـاءّ
علىّذلكّيقدمّالبنـكّآليـةّللسـماحّللوحـدةّاألولـىّ
بـإقراضّالوحـدةّالثانيــةّ.وتـدفعّكــلّمـنّالوحــدتينّ
رســوماّللبنــكّنظيــرّالخدمــةّالمقدمــةّوذلــكّبقبــولّ
الوحدةّالمقرضةّسعرّفائدةّمنخفضّعـنّالسـعرّ
الذيّيدفعهّالمقترضّ،ويكونّالفـرقّالمتمثـلّفـيّ
الرسـ ــومّالمجمعـ ــةّالتـ ــيّيفرضـ ــهاّالبنـ ــكّبطريقـ ــةّ
ضمنيةّعلىّالمودعّوالمقترضّ.ومنّهذهّالفكـرةّ
األساسـ ـ ـ ـ ـ ــيةّظهـ ـ ـ ـ ـ ــرّمفهـ ـ ـ ـ ـ ــومّسـ ـ ـ ـ ـ ــعرّالفائـ ـ ـ ـ ـ ــدةّ
"المرجعي".ويمثـلّالفـرقّبـينّالسـعرّالمـدفوعّإلـىّ
البن ــوكّم ــنّقب ــلّالمقترض ــينّوالس ــعرّالمرجع ــيّ
باإلضـ ـ ــافةّإلـ ـ ــىّالفـ ـ ــرقّبـ ـ ــينّالسـ ـ ــعرّالمرجعــ ــيّ
والس ـ ــعرّالم ـ ــدفوعّفعلي ـ ــاّإل ـ ــىّالم ـ ــودعينّرس ـ ــومّ
خـدماتّالوســاطةّالماليـةّالتــيّتقـاسّبشــكلّغيــرّ
مباشــرّ(طريقــةّحســابّخــدماتّالوســاطةّالماليــةّ
التيّتقاسّبشكلّغيرّمباشر).
ّ
 164-6ومـ ـ ــعّذلـ ـ ــكّ،نـ ـ ــاد ارّأنّيسـ ـ ــاويّمبلـ ـ ــغّاألم ـ ـ ـوالّ
المقرضةّمنّقبلّالمؤسسةّالماليةّالمبلغّالمودعّ
لــديهاّبالضــبطّ.فهنــاكّبعــضّاألم ـوالّالتــيّربمــاّ
ق ــدّتك ــونّأودع ــتّولك ــنّل ــمّي ــتمّإق ارض ــهاّبع ــد؛ّ
وهنــاكّبعــضّالقــروضّالتــيّيــتمّتمويلهــاّبــأموالّ
البنــكّنفســهّولــيسّمــنّاألم ـوالّالمقترضــةّ.ومــعّ
ذلــكّ،فــإنّمــودعيّاألمـوالّيحصــلونّعلــىّنفــسّ
مبلــغّالفائــدةّوالخدمــةّس ـواءّّقــامّالبنــكّبــإقراضّ
أمـ ـ ـ ـوالهمّإل ـ ـ ــىّعمي ـ ـ ــلّآخ ـ ـ ــرّأمّالّ،كم ـ ـ ــاّيق ـ ـ ــومّ
المقتــرضّبــدفعّنفــسّمبلــغّالفائــدةّويحصــلّعلــىّ
نفــسّالخدمــةّسـواءّكانــتّاألمـوالّالمقرضــةّإليــهّ
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ق ــدّت ــمّتوفيره ــاّم ــنّأمـ ـوالّوس ــيطةّأوّم ــنّأمـ ـوالّ
البنـ ـكّنفس ــهّ.وله ــذاّالس ــببّ،هن ــاكّرس ــومّخدم ــةّ
غيــرّمباشـرةّتقديريــةّتحتســبّعلــىّكافــةّالقــروضّ
والودائ ـ ــعّالت ـ ــيّتق ـ ــدمهاّالمؤسس ـ ــةّالمالي ـ ــةّبغ ـ ــضّ
النظ ـ ــرّع ـ ــنّمص ـ ــدرّاألمـ ـ ـوالّ.وينطب ـ ــقّالس ـ ــعرّ
المرجعـ ــيّعلـ ــىّكـ ــلّمـ ــنّالفائـ ــدةّالمدفوعـ ــةّعلـ ــىّ
الق ــروضّوالفائ ــدةّالمدفوع ــةّعل ــىّالودائ ــعّبحي ــثّ
تحتسـ ــبّمبـ ــالغّالفائـ ــدةّالمسـ ــجلةّكمـ ــاّفـ ــيّنظـ ــامّ
الحس ــاباتّالقوميـ ــةّوفقـ ــاّلحاصـ ــلّضـ ــربّالسـ ــعرّ
المرجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيّلمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىّالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضّأوّالوديعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةّ
المعنيــة.ويس ــجلّالفــرقّب ــينّهــذهّالمب ــالغّوالمب ــالغّ
المدفوع ــةّبالفع ــلّللمؤسس ــةّالمالي ــةّكرس ــومّخدم ــةّ
يـ ــدفعهاّالمقتـ ــرضّأوّالمـ ــودعّللمؤسسـ ــةّالماليـ ــةّ.
وألغراضّالتوضيحّ،فإنّالمبـالغّالتـيّتعتمـدّعلـىّ
الس ــعرّالمرجع ــيّوالمس ــجلةّف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّ
القوميةّكفائدةّتوصفّبأنهـاّ"فائـدةّمحتسـبةّبنظـامّ
الحسـ ــاباتّالقوميـ ــة"ّوتوصـ ــفّالمبـ ــالغّاإلجماليـ ــةّ
المدفوعةّبالفعلّإلىّالمؤسسةّالماليةّأوّمنّقبلهـاّ
بأنهــاّ"فائــدةّبنكيــة"ّ.وبالتــاليّ،فــإنّرســومّالخدمــةّ
الض ــمنيةّه ــيّعب ــارةّع ــنّمجم ــوعّالفائ ــدةّالبنكي ــةّ
علـ ــىّالقـ ــروضّمطروحـ ــاّمنـ ــهّالفائـ ــدةّالمحتسـ ــبةّ
بنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّعلـ ــىّنفـ ــسّالقـ ــروضّ،
باإلضــافةّإلــىّالفائــدةّالمحتســبةّبنظــامّالحســاباتّ
القوميةّعلـىّالودائـعّمطروحـاّمنهـاّالفائـدةّالبنكيـةّ
علــىّنفــسّالودائــعّ.وتــدفعّرســومّالخدمــةّمــنّقبــلّ
أوّإل ــىّالوحـ ــدةّمقابـ ــلّالقـ ـ ّـرضّأوّتملـ ــكّالوديعـ ــةّ
حسبماّيكونّمالئماّّ.

ّ
 165-6بموجــبّمــاّنــصّعليــهّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،
ف ــإنّه ــذهّالرس ــومّغي ــرّالمباشـ ـرةّالمتعلق ــةّبالفائ ــدةّ
تنطبــقّفقــطّعلــىّالقــروضّوالودائــعّ،كمــاّتنطبــقّ
فق ــطّعن ــدماّتك ــونّتل ــكّالق ــروضّوالودائ ــعّمقدم ــةّ
مـ ـ ــنّالمؤسسـ ـ ــاتّالماليـ ـ ــةّأوّمودعـ ـ ــةّلـ ـ ــديهاّ.والّ
يشترطّأنّتكونّتلكّالمؤسساتّالماليةّمقيمةّفـيّ
مقـ ــرّمعـ ــينّ،كمـ ــاّالّيشـ ــترطّأنّيكـ ــونّعمالؤهـ ــاّ
مقيمــينّ.وبالتــاليّ،فــإنّالصــادراتّوال ـوارداتّمــنّ
ه ــذاّالن ــوعّم ــنّالخ ــدماتّالمالي ــةّممكن ــةّ.كم ــاّالّ
تحت ـ ــاجّالمؤسس ـ ــةّالمالي ـ ــةّبالض ـ ــرورةّأنّتع ـ ــرضّ
تس ـ ــهيالتّقب ـ ــولّالودائ ـ ــعّباإلض ـ ــافةّإل ـ ــىّتق ـ ــديمّ
القـ ــروضّ.وتعتبـ ــرّالشـ ــركاتّالماليـ ــةّالتـ ــيّتقـ ــدمّ
الخـ ــدماتّالتمويليـ ــةّالشخصـ ــيةّأمثلـ ــةّللمؤسسـ ــاتّ
الماليـ ــةّالتـ ــيّتقـ ــدمّالقـ ــروضّدونّقبـ ــولّالودائـ ــعّ.
ويمك ــنّأنّيحص ــلّمق ــرضّاألمـ ـوالّال ــذيّتت ــوفرّ
لديهّحساباتّتفصـيليةّكافيـةّتعامـلّكشـركةّفعليـةّ
أوّشــبهّشــركةّعلــىّهــذاّالنــوعّمــنّالرســوم؛ّوفــيّ
الحقيق ـ ــةّحي ـ ــثّأنّمقرض ـ ــيّاألمـ ـ ـوالّع ـ ــادةّم ـ ــعّ
يفرضونّأسـعارّفائـدةّمرتفعـةّبشـكلّخاصـةّ،فـإنّ
رس ــومّالخدم ــةّالخاص ــةّبه ــمّق ــدّتزي ــدّع ــنّح ــدودّ
الفائــدةّالمبينــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبمبــالغّ
مؤثرة.
ّ
 166-6يعتبرّالسعرّالمرجعيّالـذيّيسـتخدمّفـيّحسـابّ
الفائــدةّبنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبمثابــةّســعرّبــينّ
أسـ ــعارّالفائـ ــدةّالبنكي ـ ـةّعلـ ــىّالودائـ ــعّوالقـ ــروضّ.
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ومعّذلكّ،فإنهّنظ ارّلعدمّوجـودّتسـاويّضـروريّ
ب ــينّمس ــتوىّالق ــروضّوالودائ ــعّ،فإن ــهّالّيمك ــنّ
احتســابّســعرّالفائــدةّالمرجعــيّعلــىّأســاسّأنــهّ
متوسـ ـ ــطّاألسـ ـ ــعارّعلـ ـ ــىّالقـ ـ ــروضّأوّالودائـ ـ ــعّ
ببسـ ــاطةّ.ويجـ ــبّأالّيتضـ ــمنّالسـ ــعرّالمرجعـ ــيّ
علـ ـ ــىّعنصـ ـ ــرّالخدمـ ـ ــةّوأنّيعكـ ـ ــسّالمخـ ـ ــاطرّ
وهيكــلّاالســتحقاقّالخــاصّبــالودائعّوالقــروضّ.
وقـ ــدّيكـ ــونّالسـ ــعرّالسـ ــائدّلعمليـ ــاتّاالقتــ ـراضّ
واإلقراضّبينّالبنوكّاختياراّمناسباّكسـعرّفائـدةّ
مرجع ــيّ.وم ــعّذل ــكّ،فق ــدّيك ــونّهن ــاكّض ــرورةّ
لوجودّأسعارّمرجعيةّمختلفـةّلكـلّعملـةّيـتمّبهـاّ
مـ ــنحّالقـ ــروضّوقبـ ــولّالودائـ ــع؛ّخاصـ ــةّعنـ ــدماّ
تشــتركّفــيّالعمليــةّمؤسســةّماليــةّلــيسّلهــاّمقــرّ
ثابــتّ.وبالنســبةّللبنــوكّداخــلّنفــسّالبلــدّ،غالبــاّ
ماّيكونّهناكّرسومّخدمـةّزهيـدةّوقـدّالّتفـرضّ
أيـ ــةّرسـ ــومّخدمـ ــةّعلـ ــىّاإلطـ ــالقّفيمـ ــاّيتعلـ ــقّ
بعمليـ ــاتّاالقت ـ ـراضّواإلق ـ ـراضّالتـ ــيّتقـ ــومّبهـ ــاّ
البنوكّمعّبنوكّأخرى.

ّ
 167-6قــدّتعــرضّالبنــوكّالقــروضّالتــيّتصــفهاّبأنهــاّ
قروضّذاتّأسعارّفائدةّثابتةّ.ويفسرّذلـكّبأنـهّ
الحال ــةّالت ــيّيك ــونّفيه ــاّمس ــتوىّالفائ ــدةّالبنكي ــةّ
ثابتـ ــاّ،ولكـ ــنّمـ ــعّتغيـ ــرّالسـ ــعرّالمرجعـ ــيّ،فـ ــإنّ
مس ـ ـ ــتوىّالفائ ـ ـ ــدةّالمحتس ـ ـ ــبةّبنظ ـ ـ ــامّالحس ـ ـ ــاباتّ
القوميةّوكذلكّرسومّالخدمةّقدّيتباينا.
ّ
 168-6عنـ ــدماّتسـ ــتحوذّإحـ ــدىّالشـ ــركاتّعلـ ــىّأصـ ــلّ
ثابتّبموجبّشروطّإجارةّماليةّ،يحتسبّقـرضّ
ب ـ ـ ــينّالم ـ ـ ــؤجرّوالمس ـ ـ ــتأجرّ.وتعام ـ ـ ــلّال ـ ـ ــدفعاتّ
الدوري ــةّبموج ــبّعملي ــةّاإليج ــارّك ــدفعاتّفائ ــدةّ
واسـ ــتردادّل ـ ـرأسّالمـ ــالّ.وعنـ ــدماّيكـ ــونّالمـ ــؤجرّ
مؤسسةّماليةّفـإنّالفائـدةّمسـتحقةّالـدفعّبموجـبّ
شـ ــروطّاإلجـ ــارةّالماليـ ــةّتسـ ــاويّالفائـ ــدةّالبنكيـ ــةّ
ويجبّأنّيـتمّالتمييـزّفيهـاّبـينّالفائـدةّالمحتسـبةّ
بنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّورس ــومّالخدم ــةّالت ــيّ
تفرضّكماّهوّالحالّبالنسبةّأليّقرضّآخر.
ّ
 169-6حتــىّعنــدماّيوصــفّالقــرضّبأنــهّقــرضّغيــرّ
عامــلّ،فــإنّالفائــدةّورســومّالخدمــةّالمرتبطــةّبــهّ
يستمرّتسجيلهاّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.وقـدّ
وردتّمناقشـ ـ ــةّبشـ ـ ــأنّمعاملـ ـ ــةّالقـ ـ ــروضّغيـ ـ ــرّ
العاملةّفيّالفصلّرقمّ.13
ّ
ّ
ّ
ّالخةةةدمات الماليةةةة المرتبطةةةة باالسةةةتحواذ علةةةى
األصةةول الماليةةة والخصةةوم فةةي األس ةواق الماليةةة
والتصرف فيها
ّ
 171-6تعتبرّاألوراقّالماليةّمثلّالكمبياالتّوالسـنداتّ
أشــكاالّأخــرىّلألصــولّالماليــةّالتــيّينشــأّعنهــاّ
ســدادّفوائــدّتســتحقّإلــىّمالــكّالورقــةّالماليــةّمــنّ
مصــدرهاّ.وكمــاّهــوّمبــينّبالوصــفّفــيّالفصــلّ
رقــمّّ،17فــإنّبعــضّتلــكّالفوائــدّقــدّيــتمّتقــديرهاّ
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منّالتغييراتّالتيّتطرأّعلىّقيمـةّاألوراقّالماليـةّ
مـ ــعّاقت ـ ـرابّاسـ ــتحقاقهاّ.وعنـ ــدماّتعـ ــرضّإحـ ــدىّ
المؤسساتّالماليةّورقةّماليـةّللبيـعّ،تفـرضّرسـومّ
الخدمــةّمــعّســعرّالش ـراءّ(أوّســعرّالطلــب)ّالــذيّ
يمث ـ ــلّالقيم ـ ــةّالس ـ ــوقيةّالتقديري ـ ــةّللورق ـ ــةّالمالي ـ ــةّ
باإلضافةّإلىّهامشّ.وهنـاكّرسـومّأخـرىّتفـرضّ
عنــدماّتبــاعّالورقــةّالماليــةّمــعّالســعرّالمعــروضّ
عل ــىّالب ــائعّ(س ــعرّالع ــرض)ّال ــذيّيمث ــلّالقيم ــةّ
السوقيةّمطروحاّمنهاّالهامش.

ّ
 171-6قدّتتغيرّأسعارّاألوراقّالماليةّبسـرعةّ،ولتجنـبّ
تضـ ـ ــمينّأربـ ـ ــاحّوخسـ ـ ــائرّاالقتنـ ـ ــاءّفـ ـ ــيّحسـ ـ ــابّ
هـ ـوامشّالخدم ــةّ،م ــنّاألهمي ــةّحس ــابّالهـ ـوامشّ
علــىّالمبيعــاتّوالمشــترياتّعلــىّأســاسّاألســعارّ
المتوسـطةّ.ويعتبـرّالسـعرّالمتوسـطّللورقـةّالماليـةّ
هــوّالمتوســطّعنــدّنقطــةّزمنيــةّمحــددةّبــينّســعرّ
الع ــرضّوس ــعرّالطل ــبّ.وبالت ــاليّ،ف ــإنّاله ــامشّ
عل ــىّشـ ـراءّالورق ــةّالمالي ــةّه ــوّالف ــرقّب ــينّس ــعرّ
الطل ــبّوالس ــعرّالمتوس ــطّوق ــتّالشـ ـراءّواله ــامشّ
علــىّالبيــعّهــوّالفــرقّبــينّالســعرّالمتوســطّوســعرّ
العرضّوقتّالبيع.
ّ
 172-6مــنّاألهمي ــةّبمك ــانّعنــدّقي ــاسّالفائ ــدةّكارتف ــاعّ
فــيّقيمــةّالورقــةّالماليــةّبــينّتــاريخّش ـرائهاّوتــاريخّ
استحقاقهاّ(أوّبيعهاّبعـدّذلـك)ّأنّيـتمّالقيـاسّمـنّ
القيمــةّعنــدّنقطــةّمتوســطةّإلــىّنقطــةّأخــرىّوأنّ
تعاملّالفـروقّبـينّسـعرّالنقطـةّالمتوسـطةّوسـعرّ
الع ـ ـ ــرضّأوّالطل ـ ـ ــبّوق ـ ـ ــتّالشـ ـ ـ ـراءّأوّالبي ـ ـ ــعّأوّ
االس ـ ــتردادّكه ـ ــامشّخدم ـ ــةّ.إنّإغف ـ ــالّالهـ ـ ـوامشّ
يــبخسّقيمــةّإنتــاجّالمؤسســاتّالماليــةّوقــدّيعمــلّ
أيضاّعلىّتخفيضّدفعاتّالفائدةّ.
ّ
 173-6تحقـ ـ ــقّحقـ ـ ــوقّالمسـ ـ ــاهمينّوأسـ ـ ــهمّأوّوحـ ـ ــداتّ
ص ــناديقّاالس ــتثمارّدخ ــالّعل ــىّالملكي ــةّبخ ــالفّ
الفائــدةّ،ولكنهــاّتعــرضّّ-بخــالفّاألوراقّالماليــةّ
الت ــيّتمث ــلّديون ــاّللغي ــرّ–ّللبي ــعّوالشـ ـراءّبأس ــعارّ
مختلفةّ.ويجبّأنّيعامـلّالفـرقّبـينّسـعرّالشـراءّ
والســعرّالمتوســطّ،والســعرّالمتوســطّوســعرّالبيــعّ
كت ـ ــوفيرّللخ ـ ــدماتّالمالي ـ ــةّكم ـ ــاّه ـ ــوّالح ـ ــالّف ـ ــيّ
األوراقّالمالي ـ ـ ـةّ.وتنطبـ ـ ــقّنفـ ـ ــسّالمبـ ـ ــادئّعلـ ـ ــىّ
األوراقّالماليةّلنفسّالسبب.
ّ
ّ174ّ-6علــىّالــرغمّمــنّعــدمّوجــودّأيــةّتــدفقاتّدخــلّ
مــنّّّّالملكيــةّ،فــإنّاله ـوامشّبــينّأســعارّالش ـراءّوالبيــعّ
تنطبــقّكــذلكّعلــىّعمليــاتّشـراءّالعمــالتّاألجنبيــةّ(بمــاّ
فــيّذلــكّالعمليــاتّالتــيّتــتمّبــالعمالتّاألجنبيــةّمثــلّدفــعّ
قيمــةّالـوارداتّوالصــادراتّباإلضــافةّإلــىّاالســتحواذّعلــىّ
نقــدّورقــيّومعــدنيّلعملــةّأجنبيــة)ّ.وم ـرةّأخــرىّيجــبّأنّ
تعام ــلّه ــذهّالهـ ـوامشّعل ــىّأنه ــاّت ــوفيرّللخ ــدماتّالمالي ــةّ
علــىّنحــوّيشــبهّالطريقــةّالمبينــةّبالوصــفّبشــأنّاألوراقّ
الماليةّ.
ّ

 .2الخدمات المالية المرتبطة ببرامج التأمين
والمعاش التقاعدي
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ّ
ّ175-6يغطيّهذاّالعنوانّخمسةّأنواعّمنّاألنشطة:
ّ
التأمينّعلىّغيرّالحياة
التأمينّعلىّالحياةّواألقساطّالسنوية
إعادةّالتأمين
برامجّالتأمينّاالجتماعي
برامجّّالضمانّالموحد
ّ
 176-6تؤدي ّكافة ّتلك ّالبرامج ّإلى ّإعادة ّتوزيعّ
األموالّ ،والمقيدة ّإما ّفي ّحساب ّالتوزيعّ
الثانوي ّللدخل ّأو ّفي ّالحساب ّالماليّ .
بالنسبة ّللتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّوبرامجّ
الضمان ّالموحدّ ،فإن ّمعظم ّإعادات ّالتوزيعّ
تحدثّبينّمختلفّالوحداتّفيّنفسّالفترةّ.
تدفعّالعديدّمنّوحداتّالعمالءّأقساطاّصغيرةّ
إلى ّحد ّما ّأو ّرسوماّ ،بينما ّيتلقى ّعدد ّقليلّ
منها ّمطالبات ّأو ّمدفوعات ّكبيرة ّ .بالنسبةّ
للتأمينّعلىّالحياةّ،واألقساطّالسنويةّ،وخططّ
المعاش ّالتقاعديّ ،فإن ّإعادة ّالتوزيع ّأمرّ
أساسيّ ،بالرغم ّمن ّأنه ّغير ّشاملّ ،بينّ
مختلف ّالفترات ّللعميل ّالواحد .في ّوفاءهمّ
بمسئولياتهمّكمدراءّلتلكّاألموالّ،فإنّشركاتّ
التأمين ّو ّصناديق ّالمعاش ّمشاركة ّفي ّكلّ
من ّإدارة ّالمخاطر ّو ّتحويل ّالسيولةّ ،وهيّ
المهامّالرئيسيةّللمؤسساتّالماليةّّ.

ّ
 177-6يتيح ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّغطاءا ّلحاملّ
البوليصة ّضد ّالخسائر ّأو ّاألضرار ّالتي ّيتمّ
تكبدها ّكنتيجة ّللحوادث ّ .يتم ّدفع ّقسطّ
التأمينّإلىّشركةّالتأمينّوّيتمّدفعّالمطالبةّ
إلىّحاملّالوثيقةّفقطّإذاّوقعّالحادثّالمؤمنّ
ضده ّ .فيّحالةّوقوعّالحدثّفإنّأقصىّحدّ
للمبلغ ّالذي ّيتعين ّدفعه ّيكون ّمحددا ّفيّ
الوثيقة ّبحيث ّيتعلق ّاألمر ّفقط ّبما ّإذا ّكانّ
المبلغّسيدفعّأمّالّوليسّبقيمتهّّّ.
ّ
 178-6بموجب ّوثيقة ّالتأمين ّعلى ّالحياةّ ،يتم ّدفعّ
العديدّمنّالمدفوعاتّالصغيرةّعلىّمدىّفترةّ
زمنية ّو ّإما ّمبلغ ّإجمالي ّواحد ّأو ّعدد ّمنّ
المدفوعات ّاألكبر ّتتم ّفي ّبعض ّاألوقاتّ
المحددة ّفي ّالمستقبل ّ .يحتوي ّالتأمين ّعلىّ
الحياة ّعلى ّقدر ّمن ّالمشروطيةّ ،وعادة ّماّ
يكونّدفعّالمبلغّفيهّأم ارّمؤكداّ،وّلكنّالمبلغّ
الذيّسيتمّدفعهّهوّالذيّغيرّمؤكدّّ.
ّ
 179-6تقدمّاألقساطّالسنويةّمنّشركاتّالتأمينّوهيّ
وسيلة ّللشخص ّالفردي ّلتحويل ّمبلغ ّمقطوعّ
إلىّمجموعةّمنّالمدفوعاتّفيّالمستقبلّّّ.
ّ
 181-6وعلى ّنحو ّما ّيقوم ّبه ّاألفراد ّمن ّالحد ّمنّ
تعرضهم ّللمخاطر ّمن ّخالل ّعمل ّوثيقةّ
تأمينّ ،فإن ّالعديد ّمن ّشركات ّالتأمين ّنفسهاّ

نظام الحسابات القومية
تفعلّذلك ّ .ويسمىّالتأمينّبينّأحدّمؤسساتّ
التأمين ّواألخرى ّبإعادة ّالتأمين( ّ .يطلق ّعلىّ
التأمينّ ،باستثناء ّإعادة ّالتأمينّ ،التأمينّ
المباشر) تتمّالعديدّمنّمعامالتّإعادةّالتأمينّ
مع ّالمؤسسات ّالمتخصصة ّفي ّالقليل ّمنّ
المراكزّالماليةّالعالمية .كذلكّيجوزّلمنّقامواّ
بإعادة ّالتأمين ّأن ّيحصلوا ّعلى ّوثيقة ّإعادةّ
تأمين ّإضافية .يطلق ّعلى ّهذا ّالنوع ّمنّ
الممارساتّ"التأمينّاالرتجاعي"ّ
 181-6برنامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّهي ّالخطة ّالتيّ
بموجبها ّيقوم ّطرف ّثالثّ ،عادة ّرب ّعمل ّأوّ
الحكومةّ،بتشجيعّأوّإلزامّاألفرادّعلىّالمشاركةّ
في ّبرنامج ّلتقديم ّمنافع ّفي ّعدد ّمن ّالظروفّ
المحددةّ ،بما ّفي ّذلك ّالمعاش ّعند ّالتقاعد.
تتشابهّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّفيّالعديدّمنّ
سماتهاّمعّالتأمينّالمباشرّ،ويجوزّإدارتهاّمنّ
قبل ّشركات ّالتأمين ّ على ّأن ّهذه ّليستّ
بالضرورة ّهي ّطبيعة ّما ّتجري ّعليه ّاألمورّ،
فهناك ّتنويعات ّبصفة ّخاصة ّفي ّكيفية ّدفعّ
المساهمات ّ(والتي ّتوازي ّاألقساط ّفي ّحالةّ
التأمين ّالمباشر)ّوالطريقةّالتيّيتم ّبهاّتسجيلّ
المنافعّّّ.
ّ
 182-6ففي ّبعض ّالظروف ّتقوم ّوحدة ّماّ ،والتي ّمنّ
الممكنّوليسّبالضرورةّأنّتكونّداخلّحكومةّ
عامةّ ،بعرض ّالعديد ّمن ّالضمانات ّذاتّ
الطبيعة ّالمماثلة ّإلى ّحد ّكبير ّ .ومن ّاألمثلةّ
على ّذلك ّضمانات ّالتصدير ّو ّكذلك ّقروضّ
الطالب ّ .وألنّالضماناتّتتماثلّإلىّحدّكبيرّ
وتتعددّ،فمنّالممكنّأنّعملّتقديراتّاحصائيةّ
عامة ّحول ّعدد ّاألمور ّالتي ّسيتعين ّعلىّ
الضمانّتغطيتهاّو ّبالتالي ّيتمّمعالجتها ّأيضاّ
بطريقةّمماثلةّللتأمينّعلىّغيرّالحياةّّّ.
ّ
 183-6وقدّتمّالتطرقّإلىّوصفّالتسجيالتّالمباشرةّ
لكل ّمن ّهذه ّاألنشطةّ ،بما ّفي ّذلك ّقياسّ
المخرجاتّ ،وتسجيل ّالتدفقات ّبين ّشركاتّ
التأمين ّأو ّصناديق ّالمعاشات ّمن ّناحية ّوّ
حملة ّبوالص ّالتأمين ّأو ّالمستفيدين ّمن ّناحيةّ
أخرىّ،وّتأثيراتّالتغيراتّفيّ
الميزانيات ّالعمومية ّفي ّكال ّالمجموعتين ّمنّ
المؤسساتّ،تمّالتطرقّإلىّوصفّكلّذلكّفيّ
الجزء ّالثالث ّمن ّالفصل ّالسابع ّعشرّ .وفيماّ
يلي ّملخص ّللسمات ّالرئيسية ّلقياس ّمخرجاتّ
العديدّمنّاألنشطةّالتيّتمّإيرادهاّأعالهّّ.
التأمين على غير الحياة

ّ
ّ 184-6بموجب ّوثيقة ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ ،تقبلّ
شركة ّالتأمين ّقسطا ّمن ّالعميل ّو ّتحتفظ ّبهّ
لحين ّيتم ّتقديم ّمطالبة ّمن ّالعميل ّأو ّلحينّ
انقضاء ّفترة ّالتأمين ّ .في ّتلك ّاألثناء ّتقومّ
شركة ّالتأمين ّباستثمار ّالقسط ّو ّيكون ّدخلّ
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الملكية ّبمثابة ّمصدر ّإضافي ّلألموالّ ،تقومّ
الشركةّمنّخاللهّبالوفاءّبأيّمطالبةّتحدثّ.
يمثل ّدخل ّالملكية ّدخال ّمضيعا ّبالنسبةّ
للعميلّ ،وبالتالي ّيتم ّمعاملته ّعلى ّأنه ّتكميلّ
كامن ّللقسط ّالفعلي ّ .تحدد ّشركة ّالتأمينّ
مستوى ّاألقساط ّالفعلية ّبحيث ّيكون ّمجموعّ
مبلغّاألقساطّالفعليةّمضافا ّإليهّدخلّالملكيةّ
أقل ّمن ّالمطالبات ّالمتوقعة ّبحيث ّتتركّ
هامشا ّيمكن ّلشركة ّالتأمين ّاالحتفاظ ّبهّ،
ويمثل ّهذا ّالهامش ّمخرجات ّشركة ّالتأمين.
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،يتم ّتقريرّ
مخرجات ّصناعة ّالتأمين ّبطريقة ّيقصد ّمنهاّ
محاكاة ّسياسات ّوضع ّاألقساط ّفي ّشركاتّ
التأمينّّّ.

ّ
ّمخرجاتّ
 185-6تتمثل ّالطريقة ّالرئيسية ّفي ّقياس ّ
التأمينّعلىّغيرّالحياةّفيماّيليّّ:
إجماليّاألقساطّالمكتسبةّ
زائدّمكمالتّاألقساطّ
ناقصّتسوياتّالمطالباتّالمتكبدةّ.
ّ
 186-6القسط الفعلي هو المبل المدفوع إلى المؤمن

المباشر أو معيد التأمين لضمان الغطاء
التأميني لحدث معين عبر فترة زمنية محددة.

ّ

وكثي ارّماّيتمّتوفيرّالغطاءّالتأمينيّعلىّعدةّ
مرات ّمدة ّكل ّمنها ّعام ّواحد ّبقسط ّمستحقّ
يتعينّدفعهّفيّالبدايةّ،بالرغمّمنّأنهّقدّيتمّ
توفير ّالغطاء ّالتأميني ّلفترات ّأقصر ّ(أوّ
أطول) ّو ّقد ّيصبح ّالغطاء ّالتأميني ّقابالّ
للدفع ّعلى ّشكل ّأقساطّ ،شهرية ّعلى ّسبيلّ
المثالّّّ.

 187-6تشكل األقساطاالمكتسبة جزءاً من القسط
الفعلي المتعلق بالغطاء المقدم للفترة
المحاسبية .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فإذا ّحلتّ
البوليصة ّالسنوية ّذات ّاألقساط ّبقيمة ّّ121
علىّشكلّوحداتّفيّاألولّمنّإبريلّ،وّكانّ
يجري ّإعداد ّالحسابات ّعن ّالسنة ّالتقويميةّ،
فإنّاألقساطّالمكتسبةّفيّالعامّالتقويميّهيّ
ّ 91قسطاّّ .أما األقساط غير المكتسبة فهي

مبل القسط الفعلي الذي تم تلقيه والمتعلقة
بالفترة الماضية عند تلك النقطة المحاسبية.

فيّالمثالّالذيّأوردناهّللتوّ،وّفيّنهايةّالفترةّ
المحاسبيةّ ،سيكون ّهناك ّقسطا ّغير ّمسمىّ
بقيمةّّ 31مقصودّمنهّتوفيرّالتغطيةّالتأمينيةّ
لألشهر ّالثالث ّاألولى ّمن ّالسنة ّالتاليةّ .

المطالبة (الفائدة) هي المبل المدفوع إلى
حامل البوليصة من قبل المؤمن المباشر أو
معيد التأمين فيما يتعلق بالحدث المغطى
بالبوليصة والذي يقع خالل فترة التغطية التي
تكون فيها البوليصة صالحة .عادةّماّتصبحّ
المطالبات ّمستحقة ّالدفع ّعندما ّيقع ّالحدثّ،
وان ّتم ّالدفع ّفي ّوقت ّالحق ّقليالّ( ّ .هذاّ
االستثناء ّفي ّوقت ّالقيد ّتم ّالتطرق ّله ّفيّ

نظام الحسابات القومية
الفقرة ّّ ّ .)121-8يطلق ّعلى ّالمطالبات ّالتيّ
تصبح ّمستحقة ّاسم ّالمطالبات ّالمتكبدةّ ّ .فيّ
بعض ّالحاالت ّالمتنازع ّعليهاّ ،قد ّتطول ّفترةّ
التأخير ّبين ّوقوع ّالحدث ّالذي ّتسبب ّبنشوءّ
المطالبةّوبينّتسويةّالمطالبةّإلىّبضعّسنينّ.

حساب ّاألصول ّو ّاستبعادها ّمن ّالمعادلةّ
الخاصةّبتحديدّالمخرجاتّّّ.

ّ
 191-6في ّالظروف ّالتي ّال ّتكون ّفيها ّالمعلوماتّ
متاحةّأليّمنّالمنظورينّالشتقاقّالمطالباتّ
المعدلةّ ،قد ّيكون ّمن ّالضروري ّلتقديرّ
تغطي المطالبات غير المنتهية المطالبات
المخرجات ّبدال ّمن ّذلك ّعن ّطريق ّحاصلّ
التي لم يتم اإلبالغ بها ،وتلك التي تم اإلبالغ
جمع ّالتكاليف ّبما ّفيها ّمخصص ّلألرباحّ
بها ولكن لم يتم تسويتها ،أو التي تم اإلبالغ
الطبيعيةّّّ.
بها وتسويتها ،ولكن لم يتم دفعها بعدّ .
ّ
التأمين على الحياة
ّ 188-6لدى ّمؤسسات ّالتأمين ّتحت ّتصرفها ّاحتياطاتّ
تتألفّمنّاألقساطّغيرّالمكتسبةّ،وّالمطالباتّ ّ
التي ّلم ّيتم ّبعد ّتسويتهاّ .يطلق ّعلى ّهذهّ  192-6بوليصةّالتأمينّعلىّالحياةّهيّنوعّمنّبرامجّ
اإلدخار لعدد ّمن ّالسنواتّ ،يقوم ّحاملّ
االحتياطاتّاسمّاالحتياطاتّالفنيةّ،وّتستخدمّ
البوليصةّبدفعّأقساطّإلىّشركةّالتأمينّمقابلّ
منّقبلّشركةّالتأمينّلضمانّدخلّاالستثمارّّ.
وعدّبالمنافعّفيّتاريخّمستقبليّمعين ّ.قدّيتمّ
وألن ّاالحتياطات ّالفنية ّهي ّمسئولية ّشركةّ
التعبير ّعن ّهذه ّالمنافع ّعلى ّصورة ّمعادلةّ
التأمين ّتجاه ّحاملي ّالبوالصّ ،فإن ّدخلّ
تتعلقّباألقساطّالمدفوعة ّأو ّقد ّتكونّمعتمدةّ
ّيعزى ّإلى ّحامليّ
االستثمار ّالذي ّتولده ُ
علىّمستوىّنجاحّشركةّالتأمينّفيّاستثمارّ
البوالص .إال ّأن ّالمبالغ ّالتي ّتظل ّلدى ّشركةّ
األموالّّّ.
التأمينّ،إنماّهيّفيّالواقعّتكملةّمخفيةّللقسطّ
الظاهر ّ .وعليهّيتمّمعاملةّهذاّالدخلّعلىّأنهّ ّ
مكمل ّللقسط ّالمدفوع ّمن ّقبل ّحامل ّالبوليصةّ  193-6تقوم ّشركة ّالتأمين ّبمراكمة ّاألقساط ّالمدفوعةّ
حتىّالتاريخّالموعودّالذيّتصبحّفيهّالمنافعّ
لشركةّالتأمينّّ.
مستحقة ّالدفع ّو ّفي ّذلك ّالوقت ّتستخدمّ
االحتياطات ّفي ّإنتاج ّدخل ّاستثماريّّ.
 189-6في ّتسوية ّمستويات ّاألقساطّ ،والتي ّمنّ
يضاف ّبعض ّالدخل ّمن ّاالستثمار ّإلىّ
الواضح ّأن ّعلى ّشركة ّالتأمين ّأن ّتقوم ّبهاّ
احتياطات ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّالتي ّتخصّ
بصورةّمستمرةّ،فإنهاّتقومّبعملّتقديرّلمستوىّ
حملةّالبوالصّللوفاءّبالمنافعّفيّالمستقبلّ .
المطالبات ّالتي ّتتوقع ّأن ّتواجهها .في ّنظامّ
هذا ّالتخصيص ّهو ّأصل ّلحامل ّالبوليصةّ
الحسابات ّالقوميةّ ،هناك ّطريقتان ّيمكن ّمنّ
ولكنه ّيتم ّاالحتفاظ ّبه ّبواسطة ّشركة ّالتأمينّ
الم َسمىّ
خاللهما ّتقرير ّمستوى ّالمطالبات ّ( ُ
والتيّتستمرّفيّاستثمارّالمبالغّلحينّتصبحّ
بالمطالبات ّالمعدلة)ّ ّ :األولى ّطريقة ّفوريةّ،
العوائد ّمستحقة ّالدفع ّ .يتم ّاالحتفاظ ّبباقيّ
والموصوفة ّبطريقة ّالتوقعّ ،و ّفيها ّيتم ّتقديرّ
دخل ّاالستثمار ّغير ّالمخصص ّلحاملّ
مستوى ّالمطالبات ّالمعدلة ّمن ّنموذج ّيعتمدّ
البوليصة ّمن ّقبل ّشركة ّالتأمين ّكرسوم ّلهاّ
على ّالنموذج ّالسابق ّللمطالبات ّالواجبة ّالدفعّ
عنّالخدمةّالتيّتقدمهاّّّ.
من ّقبل ّالشركة ّ .أما ّاآلخر ّفيعني ّأنه ّفيّ
اشتقاق ّالمطالبات ّالمعدلة ّينبغي ّاستخدامّ ّ
المعلومات ّالمحاسبية ّ .في ّإطار ّحساباتّ  194-6تتبع ّطريقة ّاحتساب ّمخرجات ّالتأمين ّعلىّ
الحياةّنفسّالمبادئّالعامةّللتأمين ّعلى ّغيرّ
شركات ّالتأمين ّهناك ّبند ّيسمى ّ"تخصيصاتّ
الحياةّ ،ولكن ّلوجود ّفترة ّزمنية ّبين ّتلقيّ
المساواة"ّويقدمّدليال ّباألموالّالتيّيتعينّعلىّ
األقساط ّو ّموعد ّحلول ّأداء ّالمنافعّ ،فإنهّ
شركة ّالتأمين ّوضعها ّجانبا ّللوفاء ّبالمطالباتّ
يتعين ّتخصيص ّمخصصات ّمعينة ّللتغيراتّ
الكبيرة ّغير ّالمتوقعةّ ّ .المطالبات ّالتي ّتمتّ
فيّاالحتياطاتّالفنيةّّّ.
تسويتها ّتعتبر ّمطالبات ّفعلية ّتم ّتكبدهاّ
ّ
باإلضافةّإلىّالتغييرّفيّمخصصاتّالمساواة.
في ّالظروف ّالتي ّال ّتكفي ّفيها ّمخصصاتّ  195-6يتمّاشتقاقّمخرجاتّالتأمينّعلىّالحياةّعلىّ
النحوّالتاليّ:
ّلرفع ّمستوى ّالمطالبات ّالتي ّتمتّ
المساواة ّ
تسويتها ّإلى ّالمستوى ّالطبيعي ّمرة ّأخرىّ ّ،
ينبغي ّاإلسهام ّببعض ّاإلسهامات ّمن ّاألموالّ األقساطّالمكتسبةّ
ّزائدّمكمالتّاألقساطّ
الشخصيةّأيضاّّّّ.
ّناقصّالمنافعّالمستحقةّ
ّ
 191-6فيّبعضّاألحيانّ،قدّتتغيرّاالحتياطياتّالفنيةّ ّّّّّّّّّّّناقص ّالزيادات ّ(زائد ّاالنخفاضات) ّفيّّّّّ
وّمخصصاتّالمساواةّاستجابةّلترتيباتّماليةّ االحتياطاتّالفنيةّللتأمينّعلىّالحياةّّّ.
و ّليس ّبسبب ّالتغيرات ّفي ّاألنماط ّالمتوقعةّ ّ
لألقساط ّوالمطالبات ّ .ينبغي ّتسجيل ّمثل ّهذهّ
التغيرات ّتحت ّ"التغيرات ّاألخرى" ّفي ّحجمّ
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 196-6يتم ّتعريف ّاألقساط ّبنفس ّالطريقة ّبالنسبةّ
للتأمين ّعلى ّالحياة ّعلى ّالنحو ّالمتبع ّفيّ
التأمينّعلىّغيرّالحياةّّ.
ّ
ّ 197-6تعتبر ّمكمالت ّاألقساط ّأكثر ّوضوحا ّفيّ
التأمينّعلىّالحياةّعنهاّفيّالتأمينّعلىّغيرّ
الحياة ّ .تتألف ّمكمالت ّاألقساط ّمن ّكافةّ
دخول ّاالستثمار ّالتي ّيتم ّكسبها ّعلىّ
االحتياطات ّالمخصصة ّلحملة ّالبوالصّ .
المبالغّالداخلةّفيّالمكتسباتّالتيّالّيحصلّ
عليها ّحامل ّالبوليصة ّمن ّخالل ّوضعهّ
األموال ّتحت ّتصرف ّشركة ّالتأمين ّيتمّ
تسجيلها ّعلى ّأنها ّدخل ّملكية ّفي ّتوزيعّ
حسابّالدخلّاألوليّّّ.
ّ
 198-6يتمّتسجيلّالمنافعّكماّلوّكانتّقدّتمّمنحهاّأوّ
دفعها .ال ّحاجة ّفي ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّإلىّ
اشتقاقّرقمّمعدلّحيثّأنّالّتوجدّنفسّالدرجةّ
غير ّالمتوقعة ّمن ّالتطاير ّفي ّالمدفوعاتّ
المستحقةّبموجبّبوليصةّالتأمينّعلىّالحياةّ.
من ّالممكن ّلشركة ّالتأمين ّأن ّتقوم ّبعملّ
تقديرات ّكلية ّللمنافع ّالمستحقة ّالدفعّ ،حتىّ
لسنواتّقادمةّّّ.
ّ
ّ199ّ-6تتزايدّاالحتياطاتّالفنيةّللتأمينّعلىّ
الحياةّكلّعامّبسببّاألقساطّالجديدةّالتيّيتمّ
دفعهاّ ،و ّدخل ّاالستثمار ّالجديد ّالمخصصّ
لحملةّالبوالصّ(ولكنّليسّللمنسحبينّمنها)ّوّ
االنخفاضاتّبسببّالمنافعّالمدفوعة ّ .وبالتاليّ
فإنّمنّالممكنّالتعبيرّعنّمستوياتّمخرجاتّ
شركاتّالتأمينّباعتبارهّالفارقّبينّمجملّدخلّ
االستثمار ّالمكتسب ّعلى ّاالحتياطات ّالفنيةّ
للتأمين ّعلى ّالحياة ّناقص ّالجزء ّمن ّدخلّ
االستثمار ّالمخصص ّبالفعل ّلحاملي ّالبوالصّ
ومضافاّإلىّاالحتياطاتّالفنيةّللتأمينّ.
ّ
إعادة التأمين
 211-6طريقة ّاحتساب ّمخرجات ّإعادة ّالتأمين ّهيّ
تماما ّنفس ّالطريقة ّفي ّاحتساب ّمخرجاتّ
التأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ ،سواء ّكان ّما ّيتمّ
إعادة ّالتأمين ّعليه ّهو ّبوالص ّتأمين ّعلىّ
الحياةّأوّعلىّغيرّالحياةّّ.
ّ
خطط التأمين االجتماعي
ّ
 211-6هناكّأربعةّطرقّمختلفةّيتمّمنّخاللهاّوضعّ
برامجّالتأمينّاالجتماعيّّّ.
أّ -يتم ّتوفير ّبعض ّصور ّالتأمين ّاالجتماعيّ
من ّقبل ّالحكومة ّبموجب ّبرنامج ّتأمينّ
اجتماعيّخاصةّبهاّ.
بّ -قد ّيقوم ّأي ّصاحب ّعمل ّبتنظيم ّبرنامجّ
تأمينّاجتماعيّلموظفيه.
جّ -قد ّيعهد ّصاحب ّالعمل ّإلى ّأحد ّشركاتّ
التأمينّبإدارةّبرنامجّلموظفيهّمقابلّرسومّ.
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ّ

دّ -قد ّتعرض ّشركة ّالتأمين ّأن ّتدير ّبرنامجّ
للعديد ّمن ّأصحاب ّاألعمال ّمقابل ّأي ّدخلّ
ملكيةّواالحتفاظّبالمكتسباتّالتيّتحققهاّفوقّ
ما ّهو ّمستحق ّللمشاركين ّفي ّالبرنامجّ .
ويسمى ّالترتيب ّالناتج ّعن ّهذا ّاالتفاقّ
بالبرنامجّمتعددّأصحابّاألعمالّّ.
يتم ّاحتساب ّمخرجات ّكل ّمن ّهذه ّاألنواعّ
للتأمينّاالجتماعيّبطريقةّمختلفةّّ.

ّ
 212-6يتم ّإدارة ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّباعتبارهاّ
جزءا ّمن ّعمليات ّالحكومة ّالعامة ّ .إذا ّتمّ
تمييزّوحداتّمعينةّ،فإنهّيتمّتقريرّمخرجاتهاّ
بنفس ّالطريقة ّالمطبقة ّعلى ّكافة ّالمخرجاتّ
غير ّالسوقية ّكمجموع ّالتكاليف .إذا ّلم ّيتمّ
تمييز ّوحدات ّبعينهاّ ،فإنه ّيتم ّتضمينّ
مخرجات ّالتأمين ّاالجتماعي ّمع ّمخرجاتّ
المستوىّالحكوميّالذيّيعملّمنّخاللهّّّ.
ّ
 213-6عندما ّيدير ّأحد ّأصحاب ّاألعمال ّخطتهّ
الخاصة ّللتأمين ّاالجتماعيّ ،فإن ّقيمةّ
المخرجات ّيتم ّتقريرهاّأيضا ّباعتبارهاّمجموعّ
التكاليفّبماّفيهاّتقديرّللعائدّعلىّأيّرأسمالّ
ثابت ّمستخدم ّفي ّإدارة ّالبرنامج ّ .وحتى ّإذاّ
قام ّرب ّالعمل ّبتأسيس ّصندوق ّمعاشاتّ
منفصل ّإلدارة ّالبرنامجّ ،فإن ّقيمة ّالمخرجاتّ
ستظلّتقاسّبنفسّالطريقةّّ.
ّ
 214-6عندما ّيستخدم ّصاحب ّالعمل ّإحدى ّشركاتّ
التأمين ّإلدارة ّالخطة ّنيابة ّعنهّ ،فإن ّقيمةّ
المخرجات ّهي ّالرسوم ّالتي ّتتقاضاها ّشركةّ
التأمينّّ.
 215-6بالنسبةّللبرنامجّمتعددّأصحابّاألعمالّ،فإنّ
قيمةّالمخرجاتّتقاسّبالطريقةّالمستعملةّفيّ
بوالص ّالتأمين ّعلى ّالحياةّ ،وهي ّفوائضّ
الدخلّاالستثماريّالذيّيتمّتحقيقهّفيّالخططّ
ناقص ّالكميات ّالمضافة ّإلى ّاالحتياطياتّ
للوفاء ّبالمستحقات ّالمعاشية ّالحاليةّ
والمستقبليةّّّ.
برامج الضمان الموحد

ّ
 216-6إذا ّعملت ّبرامج ّالضمان ّالموحد ّكمنتجّ
سوقيّ ،فإن ّقيمة ّالمخرجات ّيتم ّاحتسابهاّ
بنفسّطريقةّالتأمينّعلىّغيرّالحياة ّ.أماّإذاّ
كان ّالبرنامج ّكمنتج ّغير ّسوقيّ ،فإن ّقيمةّ
المخرجاتّتحتسبّبنفسّمجموعّالتكاليفّّّ.

 -9البحث والتطوير

ّ
 217-6البحثّوالتطويرّهوّالعملّاإلبداعيّالذيّيتمّ
القيام ّبه ّبصور ّمنظمة ّلزيادة ّمخزونّ

نظام الحسابات القومية
المعلوماتّ ،واستخدام ّذلك ّالمخزون ّمنّ
المعلومات ّلغرض ّاكتشاف ّأو ّتطوير ّمنتجاتّ
جديدةّ ،بما ّفي ّذلك ّالنسخ ّالمحسنة ّأوّ
مستويات ّجودة ّالمنتجات ّالقائمةّ ،أو ّاكتشافّ
أو ّتطوير ّعمليات ّإنتاجية ّجديدة ّأو ّأكثرّ
جودةّ ّ .وليس ّالبحث ّوالتطوير ّبمثابة ّنشاطّ
مساعد ّأو ّالحقّ ،و ّينبغي ّتخصيص ّمؤسسةّ
مستقلة ّللقيام ّبه ّكلما ّأمكن ّ .وعليه ّفإنّ
األبحا ث ّوالتطوير ّالتي ّيتم ّالقيام ّبها ّمن ّقبلّ
المنتجين ّالسوقيين ّبمفردهم ّينبغي ّمن ّحيثّ
المبدأّأنّتكونّمحلّتقديرّعلىّأساسّاألسعارّ
األساسيةّالتيّكانتّستُدفعّإذاّماّتمّالتعاقدّمعّ
مقاولّللقيامّبتلكّاألبحاثّبشكلّتجاريّ،ولكنّ
من ّالناحية ّالعملية ّينبغي ّتقييمها ّعلى ّأساسّ
إجمالي ّتكاليف ّاإلنتاج ّبما ّفي ّذلك ّتكاليفّ
األصولّالثابتةّالمستخدمةّفيّاإلنتاج ّ .أنشطةّ
األبحاث ّوالتطوير ّالتي ّيتم ّالقيام ّبها ّمن ّقبلّ
معامل ّأو ّمعاهد ّبحثية ّتجارية ّمتخصصةّ
ينبغيّتقييمهاّبواسطةّإيصاالتّمنّالمبيعاتّوّ
العقود ّوالعموالتّ ،والرسوم ّإلخّ ،بالطريقةّ
المعتادةّ ّ .األنشطة ّالبحثية ّوأنشطة ّالتطويرّ
التي ّيتم ّالقيام ّبها ّمن ّقبل ّوحدات ّحكوميةّ
مستقلةّ،وّجامعاتّ،وّمعاهدّبحثيةّغيرّهادفةّ
للربحّإلخّتعتبرّإنتاجاّغيرّسوقيّ،وبالتاليّيتمّ
تقييمها ّعلى ّنفس ّأسس ّإجمالي ّالتكلفةّ
المتكبدة ّ .تختلفّأنشطةّالبحثّوالتطويرّعنّ
التعليمّ،وّتصنفّبشكلّمنفصلّفيّالتصنيفّ
الصناعي ّالقياسي ّالدولي ّلجميع ّاألنشطةّ
االقتصادية ّ ّ . ISICومن ّحيث ّالمبدأ ّفإنّ
النشاطين ّينبغي ّأن ّيتم ّتمييزهما ّعن ّبعضهماّ
البعض ّعند ّالقيام ّبهما ّمن ّقبل ّجامعة ّأوّ
غيرها ّمن ّمؤسسات ّالتعليم ّالعاليّ ،بالرغم ّمنّ
أنهّقدّيكونّهناكّالعديدّمنّالصعوباتّالعمليةّ
الكبيرةّعندّالعاملينّالساعينّإلىّتقسيمّأوقاتهمّ
بينّكالّالنشاطين ّ.كذلكّقدّيكونّهناكّتفاعلّ
بينّالتدريسّوالبحثّالعلميّ،األمرّالذيّيجعلّ
منّالصعبّالفصلّبينهماّ،حتىّعلىّالصعيدّ
المفاهيميّ ،في ّبعض ّاألحيان ّ .تمت ّمناقشةّ
معاملةّالبحثّوالتطويرّباعتبارهماّمنّتكويناتّ
أرسّالمالّفيّالفصلّالعاشرّّ.
ّ

 -ّ11إنتاج األصول والنسخ

ّ
 218-6إنتاج ّالكتبّ ،والتسجيالتّ ،واألفالمّ،
والبرمجياتّ ،واألشرطةّ ،واألقراص ّإلخّ ،هيّ
عملية ّذات ّمرحلتين ّحيث ّيتم ّفي ّالمرحلةّ
األولىّإنتاجّاألصلّوّفيّالمرحلةّالثانيةّإنتاجّ
واستخدام ّنسخ ّمن ّذلك ّاألصل ّ .مخرجاتّ
المرحلةّاألولىّهوّاألصلّنفسهّوالذيّتؤسسّ
عليهّالحقوقّالقانونيةّوحقوقّالملكيةّمنّحيثّ
النسخّوبراءةّاالختراعّأو ّالسرية ّ .تعتمدّقيمةّ
األصلّعلىّالعوائدّالفعليةّأوّالمتحققةّمنّبيعّ
أو ّاستخدام ّالنسخ ّفي ّالمرحلة ّالثانيةّ ،والتيّ
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ينبغيّأنّتغطيّتكاليفّاألصلّباإلضافةّإلىّ
التكاليفّالتيّيتمّتكبدهاّفيّالمرحلةّالثانيةّّّ.

ّ
 219-6مخرجات ّالمرحلة ّاألولى ّهي ّاألصل ّالثابتّ
الذي ّيعود ّإلى ّمنتج ّاألصل ّ(المؤلفّ ،شركةّ
الفيلمّ ،كاتب ّالبرنامجّ ،إلخ) ّ .قد ّيتم ّإنتاجهّ
للبيع ّأو ّللحساب ّالخاص ّمن ّخالل ّتكوينّ
خاص ّفي ّرأس ّالمال ّالثابت ّمن ّقبل ّالمنتجّ
األصلي ّ .حيثّأن ّاألصل ّمنّالممكنّبيعهّ
إلى ّوحدة ّمؤسسية ّأخرىّ ،فإن ّمالك ّاألصلّ
يحتاجّفيّأيّوقتّمعينّمنّاألوقاتّإلىّأنّ
يكونّهوّمنتجّاألصلّ،بالرغمّمنّأنهماّغالباّ
ماّيكونا ّنفسّالشخصّونفسّالوحدة ّ .إذاّتمّ
بيع ّاألصل ّعندما ّتم ّإنتاجهّ ،فإن ّقيمةّ
المخرجاتّالخاصةّبالمنتجّاألصليّتتمثلّفيّ
السعرّالمدفوع ّ.أماّإذاّلمّيتمّبيعهّ،فإنّقيمتهّ
قدر ّعلى ّأساس ّتكاليف ّإنتاجه ّمعّ
قد ّتُ َ
تجهيزه ّ.علىّأنّحجمّأيّعمليةّتجهيزّيجبّ
أن ّيعتمد ّعلى ّقيمة ّالخصم ّفي ّالعوائدّ
المستقبليةّالمتوقعةّمنّاستخدامهّفيّاإلنتاجّ،
بحيثّتكونّهذهّالقيمةّالمخصومةّ،وانّكانتّ
غيرّيقينيةّ،هيّالتيّتحققّقيمتهاّّّ.
ّ
 211-6قد ّيستخدم ّمالك ّاألصل ّذلك ّاألصل ّبصورةّ
مباشرة ّإلنتاج ّنسخ ّفي ّمراحل ّالحقة ّ .يتمّ
كذلك ّتسجيل ّقيمة ّالنسخ ّالتي ّيتم ّإنتاجهاّ
كإنتاج ّبصورة ّمنفصلة ّعن ّاإلنتاج ّالمتعلقّ
بعمل ّاألصل ّ .يتم ّتسجيل ّاستهالك ّرأسّ
المالّالثابتّفيماّيتعلقّباستخدامّاألصولّفيّ
عملّالنسخّبنفسّالطريقةّالمتبعةّمعّاألصولّ
الثابتةّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّّّ.
ّ
ّ211-6يجوزّللمالكّكذلكّالترخيصّلمنتجينّ
آخرين ّللقيام ّباستخدام ّاألصل ّفي ّاإلنتاج.
يجوز ّلألخير ّإنتاج ّوبيع ّنسخّ ،أو ّاستخدامّ
النسخ ّبطريقة ّأخرىّ ،على ّسبيل ّالمثال ّفيّ
األفالم ّالسينمائية ّوالعروض ّ .يقوم ّالناسخّ
بإنتاج ّوعمل ّالنسخ ّ .يتمثل ّجزء ّمن ّتكلفةّ
عمل ّالنسخ ّفي ّالرسوم ّالمدفوعة ّمن ّقبلّ
المرخص ّله ّإلى ّمالك ّالرخصة .تشكل ّهذهّ
الرسوم ّكل ّمن ّاستهالك ّوسيط ّللرخصةّ
ومخرجات ّالمالك ّوالتي ّيتم ّتسجيلها ّكخدمةّ
مباعة ّإلى ّالمرخص ّله ّ .يمكن ّوصفّ
المدفوعات ّالمقدمة ّمقابل ّالرخصة ّبالعديد ّمنّ
الطرق ّمثل ّالرسومّ ،أو ّالعموالتّ ،أو ّحقوقّ
الملكيةّ،ولكنهاّبغضّالنظرّعنّطريقةّوصفهاّ
تعاملّعلىّأنهاّمدفوعاتّمقابلّخدماتّمقدمةّ
بواسطةّالمالكّّ.
ّ
 212-6في ّحاالت ّمعينةّ ،يمكن ّمعاملة ّالترخيصّ
بعمل ّنسخ ّعلى ّأنه ّأصلّ ،يميز ّعن ّأصلّ
العمل ّ .وقدّتمتّمناقشةّالشروطّالتيّينطبقّ
فيها ّذلك ّو ّالنتائج ّالمترتبة ّعليه ّبصورةّ
موسعةّفيّالفصلّالسابعّعشرّ.

نظام الحسابات القومية

ز -االستهالك الوسيط

تغطية االستهالك الوسيط
.1
 813-6يتألف االستهالك الوسيط من قيمة البضائع
والخدمات المستهلكة كمدخالت بواسطة عملية
اإلنتاج ،باستثناء األصول الثابتة والتي يتم
تسجيل استهالكها كاستهالك لرأس المال الثابت.

ويجوز ّبالنسبة ّللبضائع ّأو ّالخدمات ّإما ّأنّ
تحول ّأو ّتستخدم ّمن ّقبل ّعملية ّاإلنتاج ّ .تبرزّ
بعض ّالمدخالت ّمرة ّأخرى ّبعد ّتحويلها ّو ّيتمّ
إدخالهاّفيّالمخرجاتّ،وّعلىّسبيلّالمثالّيمكنّ
تحويل ّالحبوب ّإلى ّطحينّ ،والذي ّيتم ّبدورهاّ
تحويله ّإلى ّخبز ّ .بينما ّيتم ّاستهالك ّمدخالتّ
أخرىّبالكاملّ،ومنهاّعلىّسبيلّالمثالّالكهرباءّ
وّالكثيرّمنّالخدماتّاألخرىّّ.

 213-6ال ّيتضمن ّاالستهالك ّالوسيط ّنفقات ّبواسطةّ
الشركاتّعلىّبنودّقيمةّتتألفّمنّأعمالّفنيةّ
أو ّمعادن ّثمينة ّأو ّأحجار ّكريمة ّو ّقطعّ
مجوهرات ّمصممة ّبصورة ّفنية ّلها ّ .فالبنودّ
القيمةّهيّأصولّيتمّامتالكهاّكتخزينّللقيمةّ:
وهي ّال ّتستخدم ّفي ّاإلنتاجّ ،و ّال ّتبلى ّمادياّ
بمرور ّالوقت .يتم ّتسجيل ّالنفقات ّعلى ّالبنودّ
القيمةّفيّحسابّرأسّالمال ّ.كذلكّالّيتضمنّ
االستهالك ّالوسيط ّالتكاليف ّالتي ّيتم ّتكبدهاّ
بواسطة ّاالستخدام ّالتدريجي ّلألصول ّالثابتةّ
الممتلكة ّمن ّقبل ّالشركة :فاالنخفاض ّفيّ
ّيسجل ّعلى ّأنهّ
قيمتها ّخالل ّالفترة ّالمحاسبية ُ
استخدام ّألصل ّرأس ّالمال ّالثابت ّ .إال ّأنّ
االستهالك ّالوسيط ّال ّيتضمن ّاإليجاراتّ
المدفوعةّمقابلّاستخدامّاألصولّالثابتةّ،سواءّ
كانتّمعداتّأوّمبانيّ،والتيّيتم ّإيجارهاّمنّ
وحدات ّمؤسسية ّأخرى ّبموجب ّعقد ّإيجارّ
تشغيليّ ،و ّكذلك ّالرسوم ّوالعموالت ّو ّحقوقّ
الملكية ّإلخّ ،المدفوعة ّبموجب ّترتيبياتّ
ترخيصيةّمعينةّ،علىّالنحوّالمبينّأعالهّّّ.
ّ
ّ 215-6وفيّالحاالتّالتيّالّتظهرّفيهاّالخدماتّ
المساعدة ّكمخرجات ّلمؤسسة ّمنفصلةّ ،فإنّ
االستهالك ّالوسيط ّيتضمن ّقيمة ّكافة ّالبضائع ّأوّ
الخدمات ّالمستخدمة ّكمدخالت ّفي ّاألنشطةّ
المساعدة ّمثل ّالمشتريات ّوالمبيعات ّوالتسويقّ
والمحاسبة ّومعالجة ّالبيانات ّوالنقل ّوالتخزينّ
والصيانةّواألمنّإلخّ .فيّهذهّالحالةّ،فإنّالبضائعّ
والخدمات ّالمستخدمة ّمن ّقبل ّتلك ّاألنشطةّ
المساعدة ّال ّيتم ّالتمييز ّبينها ّوبين ّتلك ّالمستهلكةّ
أوالثانوية ّللمؤسسةّ
بواسطة ّاألنشطة ّالرئيسية ّ( ّ
المنتجة ّ .عندما ّتقوم ّوحدة ّمعينة ّبتقديم ّخدماتّ
مساعدة ّفقطّ ،فإنها ّتستمر ّفي ّالظهور ّكوحدةّ
منفصلة ّطالما ّتوافرت ّالمعلومات ّالضرورية ّذاتّ
العالقة ّ .تمت ّمناقشة ّمعالجة ّاألنشطة ّالمساعدةّ
بصورةّأكثرّتفصيالّفيّالفصلّالخامسّ.

ّ-2توقيت و تقييم االستهالك الوسيطّ
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ّ 216-6يتمّتسجيلّاالستهالكّالوسيطّللسلعّ
والخدمات ّفي ّالوقت ّالذي ّتدخل ّفيه ّتلكّ
السلعّوالخدماتّعمليةّاإلنتاجّ،تميي از ّلهّعنّ
الوقت ّالذي ّتم ّفيه ّالحصول ّعليها ّمن ّقبلّ
المنتج ّ .في ّالممارسة ّالعمليةّ ،ال ّتقومّ
المؤسسات ّعادة ّبتسجيل ّاالستخدام ّالفعليّ
للبضائع ّفي ّاإلنتاج ّبشكل ّمباشر .بدال ّمنّ
ذلكّ ،فإنها ّتحتفظ ّبسجالت ّلمشتريات ّالموادّ
واإلمدادات ّالتي ّمن ّالمعتزم ّاستخدامهاّ
كمدخالت ّو ّكذلك ّأية ّتغييرات ّفي ّكمياتّ
مثلّتلكّالبضائعّمنّالمحتفظّبهّفيالمخزون.
وعليه ّيمكن ّالتوصل ّإلى ّتقدير ّلالستهالكّ
الوسيط ّخالل ّأي ّفترة ّمحاسبية ّمعينة ّمنّ
خالل ّطرح ّقيمة ّالتغيرات ّفي ّالمخزون ّمنّ
المواد ّواإلمدادات ّمن ّقيمة ّالمشترياتّ .
فالتغيراتّفيّمخزونّالموادّواإلمداداتّتساويّ
المدخالتّناقصّالمسحوباتّوّالفقدّالمتكررّ
في ّالبضائع ّالموجودة ّفي ّالمخزون ّ .وعليهّ،
فإنه ّبتنزيل ّقيمة ّالتغيرات ّفي ّالمخزونّ ،فإنّ
الفقد ّالمتكرر ّيزيد ّمن ّاالستهالك ّالوسيط.
وحتىّإذاّكانّذلكّالفقدّكبي ارّ،فماّدامّيحدثّ
بشكلّنظاميّ ،فإنهّيعاملّعلىّأنه ّزيادةّفيّ
االستهالك ّالوسيط .فالبضائعّالتي ّتدخلّإلىّ
المخازن ّوتغادرها ّتقيم ّ ّبأسعار ّالمشترينّ
السائدة ّوقت ّاإلدخالّ ،والسحوبات ّأو ّالفقدّ
المتكررالذي ّيحدث .و ّهذه ّهي ّبالضبطّ
الطريقة ّالتي ّتستخدم ّلتقييم ّالتغيرات ّفيّ
مخزونات ّالبضائع ّالمنتجة ّكمخرجات ّمنّ
العملية ّاإلنتاجية ّ .وعليهّ ،فإن ّالمناقشةّ
األوليةّلخصائصّوّسلوكّّ PIMتنطبقّعلىّ
مخزوناتّالمدخالتّّ.

ّ
 217-6فالبضاعة ّأو ّالخدمة ّباعتبارها ّمدخال ّوسيطاّ
منّالطبيعيّأنّتقيمّبسعرّالمشتريّالسائدّفيّ
وقتّإدخالهاّفيّعمليةّاإلنتاجّ،أيّأنهّالسعرّ
الذي ّكان ّالمنتج ّسيدفعه ّإذا ّما ّاستبدل ّتلكّ
السلعةّأوّالخدمةّفيّوقتّاستخدامهاّبأخرىّ
مماثلة ّ .وكما ّشرحنا ّبمزيد ّمن ّالتفصيل ّفيّ
الجزء ّجّ ،فإن ّسعر ّالمشتري ّمن ّالممكنّ
اعتبارهّيتألفّمنّثالثةّعناصرّّ:
ّ
ّ
أّ -السعرّاألساسيّالذيّيتلقاهّالمنتجّللسلعةّ
أوّالخدمةّ.
ّ
بّ -أيةّنفقاتّنقل ّتدفعّبصورةّمنفصلةّمنّ
قبل ّالمشتري ّفي ّتسلم ّالبضائع ّفي ّالوقتّ
والموقع ّالمطلوبينّ ،باإلضافة ّإلى ّالهامشّ
التجاريّالمتراكمّعلىّالبضاعةّالتيّتمرّعبرّ
سلسلة ّمن ّعمليات ّبيع ّالجملة ّأو ّعملياتّ
البيعّعبرّالتوزيعّبالتجزئةّّ.
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ّ

جّ -أية ّضرائب ّغير ّمقتطعة ّعلى ّالمنتج ّيتمّ
دفعهاّعلىّالبضاعةّأوّالخدمةّعندّإنتاجهاّأوّ
أثناء ّوجودها ّفي ّمرحلة ّنقلها ّإلى ّالمشتريّ
ناقصّأيّدعمّعلىّالمنتجّ.
وألغراض ّجداول ّالمدخالت ّوالمخرجاتّ ،فقدّ
يكونّمنّالضروريّالتمييز ّبينّكافةّالعناصرّ
الثالثة ّولكن ّهذا ّليس ّباألمر ّالضرورية ّفيّ
جداولّالحساباتّالخاصةّبالقطاعاتّالمؤسسيةّ
أوّجداولّالعرضّواالستخدامّالمركزيةّّّ.

ّ
 218-6اإلمداداتّالوسيطةّالتيّتعاملّعلىّأساسّأنهّ
تم ّالحصول ّعليها ّمن ّمؤسسات ّأخرى ّتخصّ
نفس ّالشركة ّالكبرى ّينبغي ّأن ّتقيم ّبنفسّ
األسعار ّكما ّلو ّكانت ّقد ّاستخدمت ّلتقييمهاّ
كمخرجات ّمن ّتلك ّالمؤسسات ّزائد ّأية ّنفقاتّ
نقلّإضافيةّغيرّمدرجةّفيّقيمّالمخرجاتّّ.
 219-6عندماّيتمّاستعمالّالبضائعّوالخدماتّالمنتجةّ
في ّنفس ّالمؤسسة ّمرة ّأخرى ّكمدخالت ّفيّ
إنتاجّذاتّالمؤسسةّ،فإنهاّتسجلّفقطّباعتبارهاّ
جزءا ّمن ّاالستهالك ّالوسيط ّإذا ّكانت ّقد ّتمّ
تسجيلها ّكجزء ّمن ّمخرجات ّتلك ّالمؤسسةّ .
ويثور ّالنقاش ّحول ّمتى ّيمكن ّأن ّيكون ّذلكّ
مالئما ّفي ّالجزء ّهـّ .فتسليم ّوتناقل ّالبضائعّ
والخدمات ّبين ّمختلف ّالمؤسسات ّالتي ّتنتميّ
إلى ّنفس ّالشركة ّالكبرى ّتسجل ّعلى ّأنهاّ
مخرجات ّمن ّقبل ّالمؤسسة ّالمنتجة ّوّ
كمدخالتّ ّوسيطةّلدىّالمؤسسةّالمستقبلةّفقطّ
عندما ّتقوم ّالمؤسسة ّباالضطالع ّبكافةّ
المخاطرّالخاصةّباستكمالّالعمليةّاإلنتاجيةّّّ.

 .3الحدود بين االستهالك الوسيط وتعويضات
الموظفين

التشغيليّالّيتغيرّفيّالحالتين ّ .إالّأنّإعادةّ
تصنيف ّمثل ّتلك ّالبضائع ّوالخدمات ّمنّ
أجور ّعينية ّإلى ّاستهالك ّوسيط ّأو ّالعكسّ،
يغير ّمن ّالقيمة ّالمضافة ّو ّمن ّتوازن ّالدخلّ
األ ّوليّ ،ومن ّثم ّمن ّإجمالي ّالناتج ّالمحليّ
ككلّّّ.

ّ
 222-6ينبغي ّمعاملة ّاألنواع ّالتالية ّمن ّالبضائعّ
والخدمات ّالمقدمة ّللموظفين ّعلى ّأنهاّ
استهالكّّوسيطّّ:
ّ
أّ -األدوات ّأو ّالمعدات ّالمستخدمة ّحصرياّ،
أوّبشكلّرئيسيّ،فيّأداءّالعملّ.
ّ
بّ -المالبس ّأو ّاألحذية ّمن ّالنوع ّالذي ّالّ
يختاره ّالمستهلكون ّأو ّيقومون ّبشراءه ّأوّ
ارتداءه ّوالتي ّتبلى ّبشكل ّحصري ّأو ّرئيسيّ
في ّالعملّ ،ومنها ّعلى ّسبيل ّالمثال ّالمالبسّ
الواقيةّ،واألوفروالتّوّالزيّالرسميّللعملّّ.
جّ -خدماتّالسكنّفيّمكانّالعملّمنّالنوعّ
الذي ّال ّيمكن ّاستخدامه ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشية ّالتي ّينتمي ّإليها ّالم ّوظف .ومنّ
األمثلة ّعلى ّذلك ّالثكناتّ ،و ّالكبائنّ ،وّ
العنابرّ،وّاألكواخّ،إلخّّ.

ّ
ّ

دّ -الوجبات ّالخاصة ّأو ّالمشروبات ّالتيّ
تفرضهاّظروفّالعملّاالستثنائيةّ،أوّالوجباتّ
أو ّالمشروبات ّالتي ّيقدمها ّالعسكريون ّأوّ
غيرهمّأثناءّتواجدهمّعلىّرأسّالعملّّ.
هـّّ -خدماتّالنقلّوالخدماتّالفندقيةّبماّفيّ
ذلكّالبدالتّالخاصةّبالوجباتّوالمقدمةّأثناءّ
سفرّالموظفينّفيّرحالتّالعملّّ.

 221-6هناكّبضائعّمماّتستخدمهاّالشركاتّالّتدخلّ
بشكل ّمباشر ّفي ّعملية ّاإلنتاج ّنفسهاّ ،ولكنهاّ
تستهلك ّمن ّقبل ّالموظفين ّالعاملين ّفي ّتلكّ
العملية ّ .فيّمثلّتلكّالحاالتّ،منّالضروريّ
أن ّنقرر ّما ّإذا ّكانت ّالبضائع ّوالخدمات ّهيّ
استهالك ّوسيط ّأو ّفي ّالمقابل ّأجور ّعينيةّ
للموظفين ّ .وبشكل ّعامّ ،عندما ّتستخدمّ
البضائعّوالخدماتّمنّقبلّالموظفينّفيّوقتهمّ
الخاص ّو ّبطريقتهم ّالخاصة ّو ّلمنفعتهمّ
ومتعتهم ّالمباشرة ّو ّتلبية ّاحتياجاتهمّ ،فإنهاّ
تشكل ّأجور ّعينيةّ ّ .إال ّأنه ّعندما ّيجبرّ
الموظفون ّعلى ّاستخدام ّالبضائع ّوالخدماتّ
لكي ّتمكنهم ّمن ّالقيام ّبعملهمّ ،فإنها ّتشكلّ
استهالكاّّوسيطاّّّّ.

ّ
ّ

 221-6و ّال ّيشكل ّاألمر ّفارقا ّماديا ّبالنسبة ّلصاحبّ
العاملّسواءّتمتّمعاملتهاّكاستهالكّوسيطّأوّ
كأجورّعينيةّللموظفينّألنّكليهماّيشكلّتكلفةّ
من ّمنظور ّصاحب ّالعملّ ،و ّصافي ّالفائضّ

ّ
 223-6تقديم ّأنواع ّأخرى ّمن ّالسلع ّوالخدماتّ ،مثلّ
خدماتّاإلسكانّالعاديةّ،وّخدماتّالمركباتّ
أو ّغيرها ّمن ّالسلع ّاالستهالكية ّالمعمرةّ
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وّ -تغيير ّالمرافقّ ،غرف ّالغسيلّ ،الدشّ،
الحمامّ،إلخّوالالزمةّبسببّطبيعةّالعملّّ.
زّ -تسهيالتّاإلسعافاتّاألوليةّ،والفحوصاتّ
الطبيةّ ،أو ّغيرها ّمن ّالفحوص ّالصحيةّ
المطلوبةّبسببّطبيعةّالعملّّّ.
قدّيكونّالموظفونّأحيانا ّمسئولونّعنّشراءّ
أنواع ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّالمذكورة ّأعاله ّوّ
بالتالي ّيتم ّتعويضهم ّنقدا ّمن ّقبل ّصاحبّ
العمل ّ .مثل ّهذه ّالتعويضات ّالنقدية ّينبغيّ
معاملتها ّعلى ّأنها ّنفقات ّوسيطة ّمن ّقبلّ
صاحب ّالعمل ّوليس ّكجزء ّمن ّمرتباتّ
الموظفينّّّ.
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والمستخدمة ّحصريا ّبعيدا ّعن ّالعملّ ،والنقلّ
منّوالىّالعملّإلخّ،ينبغيّمعاملتهاّعلىّأنهاّ
مكافآتّعينيةّ،على ّالنحوّالذيّتم ّشرحهّفيّ
الفصلّالسابعّ.

 ّ .4الحدود بين االستهالك الوسيط واجمالي تكوين
رأس المال الثابتّ
 224-6يقيسّاالستهالكّالوسيطّقيمةّالسلعّوالخدماتّ
التيّتمّتحويلهاّأوّاستهالكهاّبالكاملّفيّمسارّ
العمليةّاإلنتاجيةّأثناءّالفترةّالمحاسبيةّالمعنيةّ.
وهوّالّيغطيّتكاليفّاستخدامّاألصولّالثابتةّ
المملوكةّللشركةّكماّالّيغطيّنفقاتّالحصولّ
على ّتلك ّاألصول ّالثابتة ّ .تم ّشرح ّالحدودّ
الفاصلة ّبين ّهذه ّاألنواع ّمن ّالنفقاتّ
واالستهالكّالوسيطّبشكلّأكثرّتفصيالّأدناهّّ.
ّ
األدوات الصغيرة
ّ
ّ 225-6النفقات ّعلى ّسلع ّالمنتج ّالصغيرة ّالمعمرةّ،
غيرّغاليةّالثمنّوالمستخدمةّألداءّعملياتّبسيطةّإلىّ
حد ّما ّمن ّالممكن ّمعاملتها ّعلى ّأنها ّاستهالك ّوسيطّ
عندماّتكونّتلكّالنفقاتّمنتظمةّالطابعّوصغيرةّللغايةّ
مقارنةّبالنفقاتّعلىّاآلالتّوالمعدات ّ.منّاألمثلةّعلىّ
مثل ّتلك ّالبضائع ّاألدوات ّاليدوية ّكالمنشارّ ،وّ
الجاروفّ،والسكينّ،والبلطةّ،والشاكوشّ،وّالمفكاتّ،وّ
هكذا .إال ّأنه ّفي ّالبلدان ّالتي ّتعتبر ّفيها ّتلك ّاألدواتّ
جزءا ّرئيسيا ّمن ّمخزون ّالسلع ّالمعمرة ّاالنتاجيةّ ،فإنهاّ
تعاملّعلىّأنهاّأصوالّثابتةّ.
الصيانة واإلصالحاتّ
 226-6ليس ّثمة ّتمييز ّقاطع ّبين ّالصيانةّ
واإلصالحاتّ ،واجمالي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
الثابت ّ .فالصيانة ّواإلصالح ّاالعتياديّ
والمنتظمّلألصولّالثابتةّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّ
يمثل ّاستهالكا ّوسيطاّ ّ .الصيانة ّاالعتيادية ّوّ
اإلصالحّ،بماّفيهاّاستبدالّاألجزاءّالتالفةّ،هيّ
عبارة ّعن ّأنشطة ّمساعدة ّولكن ّمثل ّهذهّ
الخدمات ّمن ّالممكن ّتقديمها ّأيضا ّمن ّقبلّ
مؤسسةّمنفصلةّداخلّنفسّالشركةّالكبرىّ،أوّ
شراؤهاّمنّشركاتّأخرىّّ.
 227-6وتتمثلّالمشكلةّالعمليةّفيّالتمييزّبينّالصيانةّ
االعتيادية ّواإلصالحات ّمن ّناحية ّوبينّ
التجديدات ّالرئيسية ّو ّإعادة ّالبناء ّأو ّالتوسعةّ
التيّتتخطىّحدودّماّهوّمطلوبّللحفاظّعلىّ
األصول ّالثابتة ّفي ّحالة ّتشغيلية ّجيدةّ .
فالتجديدات ّالكبرىّ ،وعمليات ّاإلعمار ّوتوسعةّ
األصولّالثابتةّالقائمةّقدّتعززّمنّكفاءتهاّأوّ
قدرتهاّأوّتمددّمنّأعمارهاّالتشغيليةّالمتوقعةّ.
ويجب ّمعاملتها ّعلى ّأنها ّتكوينات ّرأس ّالمالّ
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الثابتّحيثّأنهاّتضيفّإلىّمخزونّاألصولّ
الثابتةّالموجودةّّّ.

ّ
 228-6ويتم ّتمييز ّعمليات ّالصيانة ّواإلصالحّ
االعتياديةّمنّخاللّسمتينّرئيسيتينّّّ:
ّ
أّ -أنها ّأنشطة ّيتعين ّعلى ّمالكي ّأوّ
مستخدمي ّاألصول ّالثابتة ّاالضطالع ّبهاّ
بصفةّدوريةّلكيّيستطيعواّاستخدامّمثلّتلكّ
األصولّعبرّالمدىّالمتوقعّلحياتهاّالخدميةّّ.
وهيّتكاليفّجاريةّالّيمكنّتفاديهاّإذاّماّأريدّ
االستمرار ّفي ّاستخدام ّتلك ّاألصول ّ .والّ
يستطيع ّالمالك ّأو ّالمستخدم ّتحمل ّإغفالّ
الصيانة ّواإلصالح ّحيث ّأن ّمن ّالمتوقع ّأنّ
ينخفضّعمرّتلكّاألصولّبصورةّكبيرةّّ.
بّ -الصيانة ّواإلصالحات ّال ّتغير ّاألصولّ
الثابتةّأوّأدائهاّ،ولكنهاّببساطةّتحافظّعليهاّ
في ّحالة ّتشغيلية ّجيدة ّأو ّتستعيد ّوضعيتهاّ
إلى ّحالتها ّالسابقة ّفي ّحالة ّاألعطال ّ .يتمّ
استبدالّاألجزاءّالتالفةّبأخرىّجديدةّمنّنفسّ
النوع ّبدون ّتغيير ّالطبيعة ّاألصلية ّلألصلّ
الثابتّّّ.

ّ
 229-6ومن ّناحية ّأخرى ّفإن ّالتجديدات ّالكبرى ّأوّ
التوسعات ّفي ّاألصول ّالثابتة ّيتم ّتمييزهاّ
بالطرقّالتاليةّّّ:
ّ
ّأ -قرارّتجديدّأوّإعادةّبناءّأوّتوسعةّأحدّاألصولّ
الثابتةّهوّقرارّاستثماريّمتعمدّمنّالممكنّاتخاذهّ
في ّأي ّوقت ّمن ّاألوقات ّو ّال ّيتعلق ّبحالةّ
األصل ّ .فالتجديدات ّالكبرى ّفي ّالسفن ّوالمبانيّ
وغيرها ّمن ّالهياكل ّعادة ّما ّتتم ّقبل ّأن ّتنتهيّ
حياتهاّالخدميةّالمعتادةّّ.
ّ
بّ-تؤديّالتجديداتّالكبرىّأوّالتوسعةّإلىّزيادةّأداءّ
أو ّسعة ّاألصل ّالثابت ّالموجود ّأو ّتزيد ّبشكل ّواضحّ
منّحياتهّالخدميةّالمتوقعةّمنّقبل ّ.فتكبيرّأوّتوسعةّ
مبنى ّقائم ّأو ّهيكل ّتشكل ّعلى ّنحو ّواضح ّتغيي ارّ
رئيسيا ّبهذا ّالمعنىّ ،ولكن ّإعادة ّالتركيب ّالكامل ّأوّ
إعادةّهيكلةّالداخلّفيّالمبنىّأوّالسفينةّتنطبقّعلىّ
هذاّالسياقّكذلكّ.
ّ
البحث والتطويرّ
ّ
 231-6يعامل ّالبحث ّوالتطوير ّعلى ّأنه ّتكوين ّرأسّ
مالّ،ومنّالمتوقعّفيّأيّمنّالحاالتّالتيّيكونّ
فيها ّمن ّالواضح ّأن ّالنشاط ّال ّيتضمن ّأية ّفوائدّ
اقتصاديةّلمالكهّوّفيّهذهّالحالةّيعاملّعلىّأنهّ
استهالكّوسيطّّ.
ّ

استكشاف المعادن والتقييم

نظام الحسابات القومية
 231-6الّيعاملّاإلنفاقّعلىّاستكشافّالمعادةّوالتقييمّ
باعبتاره ّاستهالكا ّوسيطاّ ّ .وسواء ّنجحت ّتلكّ
األنشطة ّأم ّالّ ،فإنها ّمطلوبة ّللحصول ّعلىّ
احتياطيات ّجديدة ّو ّينطبق ّاألمر ّنفسه ّعلى ّكافةّ
تكويناتّرأسّالمالّالمصنفةّوالكبرىّّ.
المعدات العسكرية

ّ
 232-6اإلنفاق ّعلى ّالمعدات ّالعسكريةّ ،بما ّفي ّذلكّ
نظم ّاألسلحة ّالعسكرية ّالكبرىّ ،تعامل ّعلى ّأنهاّ
تكوين ّرأسمال ّثابت ّ .اإلنفاق ّعلى ّالبضائعّ
العسكرية ّطويلة ّالعمر ّمن ّقبيل ّالقنابلّ ،وّ
الطوربيداتّ ،و ّقطع ّالغيار ّتسجل ّعلى ّأنهاّ
مخزوناتّحتىّيتمّاستخدامهاّ،وعندهاّيتمّتسجيلهاّ
علىّأنهاّاستهالكّوسيطّوّسحبّمنّالمخزونّّ.

ّ
 .5الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمنتجين
ّ

ّ 233ّ -6منّالجائزّأنّتقومّالحكومةّبتقديمّخدماتّ
للمنتجين .إلىّالحدّالذيّيتمّعليهاّتقاضيّرسومّ
عنّتلكّالخدماتّ،تعتبرّتلكّالرسومّبمثابةّجزءّ
من ّاالستهالك ّالوسيط ّللمنتجّ .إال ّأنه ّعندما ّالّ
تمثلّالرسومّأيّسعرّاقتصاديّذوّأثرّ،فإنّقيمةّ
تلك ّالخدمات ّبالنسبة ّللمنتج ّتكون ّأعظم ّمنّ
التكلفة ّ .غيرّأنه ّال ّيتم ّتقييمّتلك ّالفائدةّو ّيتمّ
إدراج ّتكلفة ّالخدمات ّغير ّالمغطاة ّبتلك ّالرسومّ
فيّاالستهالكّالجماعيّللحكومةّّ.

ّ

 .6التحويالت االجتماعية العينية

ّ
 234-6النفقات ّبواسطة ّالحكومة ّأو ّالمؤسسات ّغيرّ
الربحية ّالتيّتخدم ّاألسرّالمعيشيةّعلىّالسلعّ
أوّالخدماتّالمنتجةّبواسطةّمنتجينّسوقيينّوّ
التي ّيتم ّتقديمها ّبشكل ّمباشر ّإلى ّاألسرّ
المعيشيةّ ،بصورة ّفردية ّأو ّجماعيةّ ،بدون ّأيّ
معالجة ّإضافية ّتشكل ّنفقات ّاستهالك ّنهائيّ
من ّقبل ّالحكومة ّأو ّالمؤسسات ّغير ّالربحيةّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّو ّليست ّبمثابةّ
استهالكّوسيط ّ .تعاملّالسلعّوالخدماتّمحلّ
النقاش ّعلى ّأنها ّتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّوّ
تدخل ّضمن ّاالستهالك ّالفعلي ّلألسرّ
المعيشيةّ.
 235-6وحسبماّجرىّعليهّالعرفّ،فإنّالمؤسساتّغيرّ
المالية ّوالمؤسسات ّالمالية ّال ّتقدم ّتحويالتّ
اجتماعيةّعينيةّ،كماّالّتنخرطّفيّاالستهالكّ
النهائيّ.

 .7خدمات رابطات األعمال التجارية
 236-6المؤسسات ّغير ّالربحية ّفي ّشكل ّرابطاتّ
أعمالّوالتيّتتواجدّلحمايةّمصالحّأعضائهاّوّ
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يتمّتمويلهاّبواسطتهمّتعتبرّمنتجينّسوقيين.
االشتراكات ّالمدفوعة ّبواسطة ّاألعمال ّتشكلّ
مدفوعاتّللخدماتّالمقدمة ّ.يتمّاستهالكّتلكّ
الخدمات ّباعتبارها ّمدخالت ّوسيطة ّبواسطةّ
األعضاء ّفي ّتلك ّالمؤسسات ّو ّيتم ّتقييمهاّ
بواسطة ّالمبالغ ّالمدفوعة ّلالشتراكاتّ
والمساهماتّأوّّرسومّالعضويةّالمدفوعةّ.

 -2االستعانة بمصادر خارجية
 237-6من ّالشائع ّبصورة ّمتزايدة ّبالنسبة ّللمنتجينّ
تغيير ّالطريقة ّالتي ّيتم ّبها ّاستكمال ّأنشطةّ
اإلنتاج ّ .المراحل ّالمختلفة ّفي ّالعمليات ّأوّ
أنشطةّالدعمّالمختلفةّمثلّتنظيفّالمكاتبّأوّ
تجميع ّالمكونات ّااللكترونية ّمن ّالممكنّ
التعاقد ّعليها ّمع ّجهات ّخارجية ّكمنتج ّآخرّ
بنفسّالبلدّأوّفيّالخارج .يغيرّهذاّمنّأنماطّ
المدخالتّالوسيطةّ،بالرغمّمنّأنّالتكنولوجياّ
الكامنة ّوراء ّاألمر ّتظل ّكما ّهي ّ .تمتّ
مناقشة ّأثر ّذلك ّعلى ّجداول ّالمدخالتّ
والمخرجات ّفي ّالفصلين ّالرابع ّعشر ّوالثامنّ
والعشرين.

 -9تأجير األصول الثابتة
 238-6قرار ّتأجير ّالمباني ّواآلالت ّأو ّالمعداتّ
بموجبّعقدّإيجارّتشغيليّ،بدال ّمنّشرائهاّ،
منّالممكنّأنّيكونّلهّتأثيرّكبيرّعلىّنسبةّ
االستهالك ّالوسيط ّللقيمة ّالمضافة ّو ّتوزيعّ
القيمة ّالمضافة ّبين ّالمنتجين ّ .تشكلّ
اإليجارات ّالمدفوعة ّللمباني ّأو ّاآلالت ّأوّ
المعدات ّبموجب ّعقد ّإيجار ّتشغيلي ّشراءّ
لخدماتّمسجلةّباعتبارهاّاستهالكّّوسيطّ .
إالّأنهّإذاّكانتّالشركةّتمتلكّمبانيهاّ،وآالتهاّ
ومعداتهاّ ،فإن ّمعظم ّتلك ّالتكاليف ّالمرتبطةّ
باستخدامها ّتكون ّغير ّمسجلة ّتحت ّبندّ
االستهالك ّ ّالوسيط ّ .استهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّعلىّاألصولّيشكلّجزءا ّمنّإجماليّ
القيمة ّالمضافةّ ،بينما ّتكاليف ّالفوائدّ ،سواءّ
منها ّالفعلية ّأو ّالضمنيةّ ،ينبغي ّالوفاء ّبهاّ
خارج ّصافي ّالفائض ّالتشغيلي .فقط ّتكاليفّ
المواد ّالمطلوبة ّللصيانة ّواإلصالح ّتظهرّ
تحت ّاالستهالك ّ ّالوسيط ّ .قد ّيتأثر ّقرارّ
التأجير ّبدال ّمن ّالشراء ّبعوامل ّغير ّذاتّ
عالقة ّبتكنولوجيا ّاإلنتاجّ ،مثل ّالضرائبّ ،وّ
توفرّالتمويلّ،أوّنتائجّالميزانيةّالعموميةّ.
 239-6هناك ّفارق ّكبير ّبين ّإيجار ّاألصول ّالثابتةّ
بموجب ّعقد ّإيجار ّتشغيلي ّو ّالحصول ّعلىّ
أصل ّبموجب ّعقد ّإيجار ّتمويلي ّ .بموجبّ
عقد ّاإليجار ّالتشغيلي ّيكون ّلدى ّالمؤجرّ
نشاط ّإنتاجي ّيتطلب ّاستعمال ّالمعدة ّذاتّ
الصلة ّو ّيكون ّمسئوال ّعن ّمخاطر ّاإلنتاجّ
المرتبطة ّبالوضعية ّالتشغيلية ّلألصل.

نظام الحسابات القومية
المدفوعات ّالتي ّيقدمها ّالمستأجر ّتعامل ّعلىّ
أنها ّمدفوعات ّمقابل ّخدمة .بموجب ّعقدّ
التأجيرّالتمويليّيقبلّالمستأجرّكافةّالمخاطرّ
والعوائدّالمرتبطةّباستعمالّاألصلّفيّاإلنتاجّ.
وعليه ّفإن ّعقد ّاإليجار ّالتمويلي ّيعامل ّعلىّ
أنه ّقرض ّمن ّالمؤجر ّإلى ّالمستأجر ّو ّشراءّ
للمعدة ّبواسطة ّالمستأجر ّ .المدفوعات ّالتاليةّ
تعامل ّعلى ّأنها ّمدفوعات ّفائدة ّو ّمدفوعاتّ
أصليةّبواسطةّالمستأجرّإلىّالمؤجر ّ .تمّإيرادّ
المزيدّمنّالتفاصيلّحولّمعاملةّعقودّاإليجارّ
التشغيليةّوالتمويليةّفيّالفصلّالسابعّعشرّ.

ح -استهالك رأس المال الثابت

ّ.1تغطية استهالك رأس المال الثابت

 241-6استهالك رأس المال الثابت هو التناقص ،أثناء
الفترة المحاسبية ،في القيمة الجارية لمخزون
األصول الثابتة المملوكة والمستخدمة من قبل
منتج نتيجة للتدهور المادي ،و البلى الطبيعي
أو األضرار العرضية الطبيعية.
وكثي ار ّما ّيستخدم ّمصطلح ّإهتالك ّبدال ّمنّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّولكنّهذاّالمصطلحّ
تم ّتفاديه ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّألنه ّفيّ
المحاسبة ّالتجارية ّغالبا ّما ّيستخدم ّمصطلحّ
إهالك ّفي ّسياق ّإهتالك ّالتكاليف ّالتاريخيةّ
بينماّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّفإنّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّيعتمد ّعلى ّالقيمة ّالحاليةّ
لألصلّ.
 241-6يتم ّاحتساب ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّلكافةّ
األصول ّالثابتة ّالمملوكة ّمن ّقبل ّالمنتجينّ،
ولكنّليسّللمقتنياتّالنفيسةّ(كالمعادنّالنفيسةّ،
ّواألحجار ّالكريمةّ ،إلخ) ّوالتي ّيتم ّالحصولّ
عليها ّبصفة ّمحددة ّبسبب ّقيمتهاّ ،والتي ّليسّ
منّالمتوقعّ،وفقّمجرياتّاألمورّ،أنّتنخفضّ
بمرور ّالوقت ّ .األصول ّالثابتة ّكان ّيتعينّ
إنتاجهاّكمخرجاتّلعملياتّاإلنتاجّعلى ّالنحوّ
الذيّتمّتعريفهّفيّنظام ّالحساباتّالقوميةّ .
وبالتالي ّفإن ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّالّ
يغطي ّالبلى ّأو ّالتضاؤل ّالحادث ّفي ّاألصولّ
الطبيعية ّمن ّقبيل ّاألراضي ّأو ّالمعادن ّأوّ
غيرها ّمن ّاإليداعاتّ ،كالفحم ّوالنفط ّأو ّالغازّ
الطبيعيّ،أوّالعقودّأوّعقودّاإليجارّوالرخصّ.
 242-6قد ّتتضاءل ّقيمة ّاألصول ّليس ّفقط ّبسببّ
كونها ّتتداعى ّماديا ّولكن ّبسبب ّالتناقص ّفيّ
الطلب ّعلى ّخدماتها ّكنتيجة ّللتطور ّالتقني ّوّ
ظهورّبدائلّجديدةّلها ّ .فيّالواقعّ،فإنّالعديدّ
منّالهياكلّ،بماّفيهاّالطرقّوّمساراتّالسككّ
الحديدية ّيتم ّتكهينها ّأو ّهدمها ّبسبب ّأنهاّ
أصبحت ّمستهلكة ّ .وبالرغم ّمن ّأن ّاألعمارّ
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الخدميةّالمقدرةّقدّتكونّأطولّبالنسبة ّلبعضّ
الهياكلّ ،مثل ّالطرق ّوالجسورّ ،والسدود ّإلخّ،
إالّأنهّالّيمكنّافتراضّأنهاّستدومّإلىّاألبدّ.
وبالتاليّفإنّاستهالكّرأسّالمالّبحاجةّإلىّ
أنّيتمّحسابهّلكافةّأنواعّالهياكلّبماّفيّذلكّ
تلكّالمملوكةّوّالمحتفظّبهاّمنّقبلّالوحداتّ
الحكوميةّباإلضافةّإلىّاآلالتّوالمعداتّ.
 243-6خسائر ّاألصول ّالثابتة ّنتيجة ّللمستوياتّ
الطبيعية ّأو ّالمتوقعة ّمن ّاألضرار ّالعرضيةّ
يتمّتضمينهاّأيضا ّتحتّاستهالكّرأسّالمالّ
الثابتّ ،أي ّالخسائر ّالحادثة ّفي ّاإلنتاجّ
والناجمة ّعن ّتعرضها ّلمخاطر ّالحرائقّ،
والعواصفّوالحوادثّنتيجةّاألخطاءّالبشريةّ،
إلخّ.وعندماّتقعّمثلّتلكّالنوعيةّمنّالحوادثّ
بمدىّتكرارّقابلّللتنبؤّبهّ،يمكنّأخذهاّبعينّ
االعتبار ّفي ّحساب ّمتوسط ّالعمر ّالخدميّ
للبضاعةّذاتّالعالقة .بالنسبةّللوحدةّالفرديةّ،
أو ّمجموعة ّالوحداتّ ،فإن ّأي ّفارق ّبينّ
متوسط ّالضرر ّالعرضي ّالطبيعي ّوالضررّ
العرضيّالطبيعيّالفعليّخاللّفترةّمعينةّيتمّ
تسجيلهّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّحسابّ
األصول ّ .إال ّأنه ّعلى ّمستوى ّاالقتصادّ
ككلّ،فإنّاألضرارّالعرضية ّالطبيعيةّالفعليةّ
ضمن ّفترة ّمحاسبية ّمعينة ّمن ّالممكن ّتوقعّ
أنّتكونّمساويةّللمتوسطّأوّقريبةّمنهّ.
 244-6من ّناحية ّأخرىّ ،فإن ّالخسائر ّالناجمة ّعنّ
الحربّأوّعنّالكوارثّالطبيعيةّالكبيرةّوالتيّ
تحدث ّبمعدل ّتكراري ّكبيرّ ،كالزالزل ّالكبيرةّ،
و ّاالنفجارات ّالبركانيةّ ،وأمواج ّالمدّ ،أوّ
األعاصيرّالكبيرةّجدا ّبصورةّاستثنائيةّ،الّيتمّ
تضمينهاّتحتّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ .
وليس ّثمة ّسبب ّألن ّيتم ّتحميل ّمثل ّتلكّ
ّباعتبارها ّتكلفةّ
ّ
الخسائر ّعلى ّحساب ّاإلنتاج
إنتاج ّ.يتمّتسجيلّقيمّاألصولّالتيّتُفقدّبهذهّ
الطريقةّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّحسابّ
األصول .وبالمثلّ ،فإنه ّبالرغم ّمن ّأنّ
استهالكّاألصولّالثابتةّيتضمنّالتناقصّفيّ
قيمة ّاألصل ّالثابت ّوالناجمة ّعن ّالمعدالتّ
الطبيعية ّوالمتوقعة ّلإلهتالكّ ،فإنها ّيجب ّأالّ
تتضمن ّالخسائر ّالناجمة ّعن ّالتطوراتّ
التكنولوجية ّغير ّالمتوقعة ّوالتي ّمن ّالممكنّ
أن ّتقصر ّبشكل ّمؤثر ّاألعمار ّالخدميةّ
لمجموعة ّمن ّاألصول ّالقائمة ّ .يتم ّمعاملةّ
تلكّاألصولّبنفسّالطريقة ّعلىّأنهاّخسائرّ
نتيجة ّللمعدالت ّالمتوسطة ّالمذكورة ّأعالهّ
للبلىّالطبيعيّالعرضي.

 .8استهالك رأس المال الثابت وريوعاألصول
الثابتة
 245-6من ّالممكن ّعقد ّمقارنة ّبين ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّوالريع ّلهذه ّاألصول ّبموجبّ
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عقود ّاستئجار ّتشغيلي فالريع هو المبل
المدفوع بواسطة المستخدم ألصل ثابت إلى
مالك ذلك األصل ،بموجب عقد إيجار تشغيلي
أو عقد مماثل ،مقابل حق استخدام ذلك األصل
في اإلنتاج لفترة معينة من الزمن .ينبغيّأنّ

يكون ّالريع ّكبي ار ّبحيث ّيغطي ّ(أ) ّأي ّتكاليفّ
مباشرةّيتم ّتكبدهاّمنّقبلّالمالكّبماّفيّذلكّ
تكاليفّصيانةّاألصلّ(ب) ّالتناقصّفيّقيمةّ
األصل ّعلى ّمدار ّالمدة ّ(استهالك ّرأس ّالمالّ
الثابت)ّوّ(ج)ّتكاليفّالفائدةّعلىّقيمةّاألصلّ
فيّبدايةّالمدة ّ .قدّتتألفّتكاليفّالفائدةّسواءّ
من ّالفائدة ّالفعلية ّالمدفوعة ّعلى ّاألموالّ
المقترضة ّأو ّخسائر ّالفائدة ّالمتكبدة ّكنتيجةّ
الستثمار ّأمواله ّالخاصة ّفي ّشراء ّاألصلّ
الثابتّبدال ّمنّأصلّمالي .وسواءّكانّمملوكاّ
أم ّمؤج ارّ ،فإن ّالتكلفة ّالكلية ّالستخدام ّاألصلّ
الثابت ّفي ّاإلنتاج ّتقاس ّبواسطة ّالريع ّالفعليّ
أو ّالمحتسب ّلذلك ّاألصل ّو ّليس ّباستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّوحده .عندما ّيتم ّاستئجارّ
األصل ّبالفعل ّبموجب ّعقد ّإيجار ّتشغيلي ّأوّ
عقد ّمماثلّ ،يتم ّتسجيل ّالريع ّتحت ّبندّ
اإلستهالك ّالوسيط ّباعتباره ّشراء ّلخدمة ّمقدمةّ
من ّقبل ّالمؤجر ّ .عندما ّيكون ّالمستخدمّ
والمالكّهماّنفسّالوحدةّ،فإنّالتكاليفّالمباشرةّ
يتم ّتسجيلها ّكاستهالك ّوسيط .يمثل ّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّالعنصر ّالثاني ّفي ّتكلفةّ
استخدامّاألصل .أماّالجزءّالثالثّمنّالتكلفةّ،
والمشار ّإليه ّاعاله ّباسم ّتكلفة ّالفائدةّ ،فيعرفّ
كذلكّبالعائدّعلىّرأسّالمالّالثابت .وكماّهوّ
ّ
الحالّبالنسبةّالستهالكّرأسّالمالّالثابتّ،فإنّ
العائد ّعلى ّرأس ّالمال ّيشكل ّجزءا ّمن ّالقيمةّ
المضافة ّ .ويعتبر ّمجموع ّمبلغ ّاستهالك ّرأسّ
المالّالثابتّوّقيمةّالعائدّعلىّرأسّالمالّهوّ
خدماتّرأسّالمالّالمقدمةّبواسطةّاألصلّ .
تمتّمناقشةّخدماتّرأسّالمالّعلىّنحوّأكثرّ
تفصيالّفيّالفصلّالعشرين.
 246-6تحددّقيمةّاألصلّالثابتّبالنسبةّلمالكهّفيّأيّ
نقطةّمنّالزمنّّبواسطةّالقيمةّالحاليةّلخدماتّ
رأسّالمالّالمستقبليةّ(أيّمجموعّقيمةّالمبالغّ
المتحصلة ّمن ّالريوع ّالمستقبلية ّناقص ّتكاليفّ
التشغيل ّمخصومة ّللفترة ّالحالية) ّوالتي ّيمكنّ
التعبير ّعنها ّعلى ّمدى ّالمدة ّالمتبقية ّمنّ
عمرها ّالتشغيلي ّ .يتم ّقياس ّاستهالك ّرأسّ
المالّالثابتّبواسطةّالتناقصّبينّبدايةّونهايةّ
الفترة ّالمحاسبية ّالحالية ّبالقيمة ّالحالية ّلسلسلةّ
الريوع ّ.يتأثرّمدىّالتناقصّّليسّفقطّبالمبالغّ
التيّتنخفضّبداللتهاّكفاءةّاألصلّخاللّالفترةّ
الحاليةّ ،ولكن ّأيضا ّبتقصير ّالعمر ّالخدميّ
لألصلّ،والمعدلّالذيّتنخفضّبهّكفاءتهّعلىّ
مدى ّحياة ّخدمته ّالمتبقية ّ .يتم ّالتعبير ّعنّ
االنخفاض ّبمتوسط ّاألسعار ّفي ّالفترة ّالحاليةّ
ألصل ّما ّبنفس ّالجودةّ ،و ّينبغي ّاستبعادّ
األرباح ّوالخسائر ّالمحتفظ ّبها ّ .عندما ّيتمّ
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التعبير ّعن ّالتدفق ّالمستقبلي ّللمنافع ّوالذيّ
يحدد ّالقيمة ّالحالية ّالشتقاق ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابتّ ،عندما ّيتم ّالتعبير ّعنه ّبموجبّ
تدفقات ّتتضمن ّعنصر ّالتضخمّ ،فإن ّنسبةّ
الخصم ّالحقيقي ّيجب ّأن ّيكون ّمستخدمة.
عندما ّيتم ّالتعبير ّعن ّالتدفقات ّباألسعارّ
الجارية.
ّ ،يتعين ّاستخدام ّمعدل ّالخصم ّالحقيقيّ .
وكالّاإلجراءينّينتجّعنهّالقيمةّالحاليةّمعب ارّ
عنهاّبأسعارّالفترةّالحاليةّ.
ّ 246-6يعتبر ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
مقياسا ّمستقبلي ّالنظر ّيتم ّتحديده ّبواسطةّ
األحداثّالمستقبليةّ– ّوليسّالماضيةّ– ّّوأهمهاّ
الفوائدّالتيّتتوقعهاّالوحدةّالمؤسسيةّفيّالمستقبلّ
منّاستخدامّاألصلّفيّاإلنتاجّعلىّمدارّالفترةّ
المتبقية ّمن ّالحياة ّالخدمية ّالمفترضة ّلذلكّ
األصل ّ .وعلىّخالفّطريقةّاإلهتالكّالتيّيتمّ
بها ّالحساب ّعادة ّفي ّحسابات ّاألعمالّ ،فإنّ
طريقةّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّليستّّ،علىّ
األقل ّمن ّحيث ّالمبدأّ ،طريقة ّلتحديد ّتكاليفّ
النفقات ّالسابقة ّعلى ّاألصول ّالثابتةعلى ّمدارّ
الفترات ّالمحاسبية ّالمتتابعة ّ .فقيمة ّاألصلّ
الثابتّفيّلحظةّمعينةّمنّالزمنّتعتمدّفقطّعلىّ
ما ّتبقى ّمن ّمنافع ّيمكن ّالحصول ّعليها ّمنّ
استخدام ّذلك ّاألصل ّو ّلذا ّينبغي ّأن ّيكونّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّمعتمدا ّعلى ّقيم ّيتمّ
احتسابهاّبهذهّالطريقةّ.

 .3حساب استهالك رأس المال الثابت
 248-6قد ّتكون ّاألصول ّالثابتة ّقد ّتم ّشراؤها ّفيّ
الماضيّفيّأوقاتّكانتّفيهاّاألسعارّالنسبيةّ
ومستوى ّاألسعار ّالعام ّمختلف ّتماما ّعنّ
األسعار ّفي ّالفترة ّالحالية ّ .لكي ّنكونّ
متوافقين ّمع ّالمدخالت ّاألخرى ّفي ّنفسّ
حساب ّاالنتاجّ ،فإن ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
ّي َقيم ّباإلشارة ّإلى ّنفسّ
الثابت ّينبغي ّأن ُ
المجموعة ّالعامة ّمن ّاألسعار ّالحالية ّكتلكّ
المستخدمة ّفي ّتقييم ّالمخرجات ّواالستهالكّ
الوسيط ّ .ينبغي ّأن ّيعكس ّاستهالك ّرأسّ
المالّالثابتّالمصادرّالكامنةّوالطلبّالنسبيّ
في ّالوقت ّالذي ّيحدث ّفيه ّاإلنتاج ّ .وعليهّ
ينبغي ّاحتسابه ّباستخدام ّاألسعار ّالفعلية ّأوّ
التقريبية ّو ّالريوع ّلألصول ّالثابتة ّالسائدة ّفيّ
ذلكّالوقتّوّليسّفيّالوقتّالذيّتمّفيهّفيّ
األساس ّالحصول ّعلى ّالسلع" ّ .التكاليفّ
التاريخية" ّلألصول ّالثابتةّ ،أي ّاألسعار ّالتيّ
تم ّدفعها ّفي ّاألصل ّمقابل ّتلك ّاألصولّ،
تصبحّغير ّذات ّصلةّعلىّاإلطالقّبالنسبةّ
لحساب ّاستهالك ّاألصل ّالثابت ّحيث ّأنّ
األسعارّتتغيرّبمرورّالوقتّ.

نظام الحسابات القومية
 249-6ولهذهّاألسبابّ،فإنّاالهتالكّعلىّالنحوّالذيّ
يتم ّتسجيله ّبه ّفي ّحساب ّاألعمال ّقد ّال ّيقدمّ
النوع ّالصحيح ّمن ّالمعلومات ّعن ّحسابّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّ .فإذا ّتم ّاستخدامّ
المعلوماتّالخاصةّباإلهتالكّ،فإنهّينبغيّعلىّ
األقل ّتعديلها ّمن ّالتكاليف ّالتاريخية ّإلىّ
األسعارّالحالية ّ .إالّأنّمخصصاتّاإلهتالكّ
ألغراضّالضرائبّقدّتمّالتالعبّبهاّعلىّنحوّ
كبير ّبطرق ّاعتباطية ّللغاية ّكمحاولة ّللتأثيرّ
علىّمعدالتّاالستثمارّوّلذاّتمّتجاهلهاّتماماّ
في ّالعديد ّمن ّالحاالت ّ .من ّالموصى ّبه ّأنّ
يتمّاجراءّتقديراتّمستقلةّالستهالكّرأسّالمالّ
الثابتّباالقترانّمعّالتقديراتّالخاصةّبمخزونّ
رأس ّالمال ّ .ويمكن ّبناء ّتلك ّالتقديرات ّمنّ
البيانات ّالخاصة ّبتكوين ّإجمالي ّرأس ّالمالّ
الثابت ّفي ّالماضي ّمقترنا ّبتقديرات ّالمعدالتّ
التي ّبموجبها ّتنخفض ّكفاءة ّاألصل ّالثابتّ
علىّمدىّعمرهّالخدميّالمقدرّ.
 251-6وعندماّيكونّذلكّممكناّ،ينبغيّأنّتكونّالقيمةّ
األولية ّلألصل ّالثابت ّالجديد ّهي ّتلك ّالسائدةّ
في ّالسوق ّعندما ّيتم ّالحصول ّعلى ّذلكّ
األصل ّ .فإذاّكانتّاألصولّمنّكافةّاألعمارّ
و ّالمواصفات ّيتم ّالتعامل ّبها ّفي ّاألسواقّ
بصورة ّاعتياديةّ ،فإن ّهذه ّاألسعار ّينبغي ّأنّ
تستخدم ّلتقييم ّكل ّأصل ّوفقا ّلعمره ّ .إال ّأنّ
المعلومات ّتكون ّنادرة ّفيما ّيتعلق ّباألصولّ
المستعملةّ ،وأمام ّهذا ّالنقصّ ،ينبغي ّتبنيّ
طريقة ّأكثر ّنظرية ّتجاه ّتحديد ّسعر ّاألصلّ
خاللّتقادمهّ.
 251-6من ّالناحية ّالمفاهيميةّ ،ينبغي ّأن ّتضمن ّقوىّ
السوقّأنّسعرّالمشتريّلألصلّالثابتّالجديدّ
يساوي ّالقيمة ّالحالية ّللمنافع ّالمستقبلية ّالتيّ
يمكن ّالحصول ّعليها ّمن ّذلك ّاألصل ّ .فإذاّ
معّعلمناّالسعرّالسوقيّاألوليّ،وّالمعلوماتّ
الخاصةّبمواصفاتّاألصلّالذيّنحنّبصددهّ،
أصبح ّمن ّالممكن ّمعرفة ّمقدار ّالمنافعّ
المستقبلية ّو ّالقيام ّعلى ّنحو ّمستمر ّبتحديثّ
القيمة ّالحالية ّالمتبقية ّلها ّ .تعرف ّ ّطريقةّ
مراكمة ّالتقديرات ّالخاصة ّبمخزون ّرأس ّالمالّ
والتغيرات ّفي ّمخزون ّرأس ّالمال ّعبر ّالزمنّ
باسمّطريقةّالجردّالمستمر PIM ،يتمّالحصولّ
على ّتقديرات ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّلكلّ
منتجّباستخدامّطريقةّالجردّالدائمّ.

.4

طريقة الجرد المستمر

 252-6يتم ّفي ّهذا ّالجزء ّتقديم ّشرح ّموجز ّللطريقةّ
التي ّيمكن ّبها ّاحتساب ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابت ّلكل ّمنتج ّبطريقة ّالجرد ّالمستمرّ
والمستخدمة ّلحساب ّمخزون ّرأس ّالمال .تمّ
إلقاء ّنظرة ّعلى ّالرابط ّبين ّحساب ّاستهالكّ
رأسّالمالّالثابتّوّالعائدّعلىّرأسّالمالّوّ
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مخزون ّاألصول ّفي ّالفصل ّالعشرينّ ،وتمّ
إيراد ّدليل ّأكثر ّتفصيال ّللطريقة ّالخاصةّ
باحتساب ّتقديرات ّمخزون ّرأس ّالمال ّفيّ
الدليلّالمعنونّ"قياسّرأسّالمال"
ّّّّّّّّّّّ(منظمةّالتعاونّالدوليّوالتنمية)2119ّ،
حساب إجمالي مخزون رأس المال
ّ 253-6تتطلب ّطريقة ّالجرد ّالمستمر ّإجراء ّتقديرّ
لمخزونّاألصولّالثابتةّالموجودةّوّالتيّفيّمتناولّيدّ
المنتجين ّ .الخطوةّاألولىّإلجراءّالتقديرّهيّكمّعددّ
األصول ّالثابتة ّالتي ّتم ّتركيبها ّكنتيجة ّللتكوينّ
اإلجماليّلرأسّالمالّالثابتّّ،وّالذيّتمّالقيامّبهّفيّ
السنوات ّالسابقةّ ،والزالت ّباقية ّحتى ّالفترة ّالحاليةّ .
فمتوسط ّاألعمار ّالخدميةّ ،أو ّالوظائف ّالتي ّبقيتّ
عاملةّ ،يعتمد ّعلى ّمالحظات ّو ّدراسات ّتقنية ّينبغيّ
تطبيقها ّعلى ّاالستثمارات ّالماضية ّلذلك ّالغرض.
فاألصول ّالثابتة ّالتي ّتم ّشراءها ّبأسعار ّمختلفة ّفيّ
الماضيّ ،ينبغي ّإذا ّأن ّيعاد ّتقييمها ّباألسعار ّالسائدةّ
في ّالفترة ّالحالية ّو ّذلك ّباستخدام ّمؤشرات ّاألسعارّ
المناسبةّلألصولّالثابتة ّ .إنّوضعّمؤشراتّاألسعارّ
المناسبة ّالتي ّتغطي ّفترات ّطويلة ّمن ّالزمن ّيثيرّ
الكثير ّمن ّالمشاكل ّالمفاهيمية ّوالعمليةّ ،ولكن ّهذهّ
المشاكلّالفنيةّالمتعلقةّبقياسّاألسعارّينبغيّمواجهتهاّ
فيّايّحالةّيتمّفيهاّوضع ّميزانيةّلقيمةّاألصولّ .
يشار ّإلى ّمخزون ّاألصول ّالثابتة ّالتي ّبقيت ّمنّ
االستثمار ّالماضيّ ،والتي ّأعيد ّتقييمها ّبأسعارّ
المشترين ّفي ّالفترة ّالحالية ّباسم ّإجمالي ّمخزون ّرأسّ
المال ّ .إجمالي مخزون رأس المالويمكن قياسه أيضاً
باألسعار الخاصة بسنة أساس معينة إذا ما أريد
وضع سلسلة زمنية سنوية إلجمالي مخزون رأس
المال من ناحية الحجم.
الكفاءة النسبية
 254-6تميلّمدخالتّاإلنتاجّالتيّيتمّالحصولّعليهاّ
من ّاستخدام ّأصل ّثابت ّمعين ّإلى ّالتناقصّ
بمرور ّالوقت .وقد ّيتفاوت ّالمعدل ّالذيّ
تتناقصّبهّالكفاءةّويختلفّمنّنوعّمعينّمنّ
األصول ّعن ّاآلخر ّ .أبسط ّالحاالت ّالتيّ
يمكنّأخذهاّبعينّاالعتبارّهيّتلكّالتيّتظلّ
فيها ّكفاءة ّاألصل ّثابتة ّحتى ّيتحطم ّتماماّ،
كما ّهو ّالحال ّفي ّالمصباح ّالكهربائيّ .
وهناك ّحاالت ّأخرىّ ،من ّبينها ّحاالتّ
تنخفض ّفيها ّالكفاءة ّبشكل ّخطي ّأو ّدليليّ
على ّمدى ّعمر ّاألصل .تعتمد ّطرائق ّأخرىّ
علىّاستخدامّمعدلّفقدّكفاءةّلمتواليةّهندسيةّ
مع ّانخفاض ّقليل ّنسبيا ّفي ّالسنوات ّاألولىّ،
ولكنهّمتسارع ّالنموّمعّمرورّالوقت .إالّأنهّ
في ّالممارسة ّالعملية ّنجد ّأن ّالحسابات ّالّ
تتعامل ّمع ّكل ّأصل ّعلى ّحدةّ ،ولكن ّمعّ
مجموعات ّمن ّاألصول ّذات ّاألعمارّ
والمواصفات ّالمتقاربة .تتقاعد ّاألصول ّداخلّ
كل ّمجموعة ّفي ّأوقات ّمختلفة ّكل ّعنّ
اآلخرّ ،ولكن ّالصورة ّالعامة ّللتقاعد ّألسبابّ
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تتعلق ّبالكفاءة ّفي ّتلك ّالمجموعة ّككل ّتشملّ
كافةّاألصولّ.
 255-6تحددّالصورّالعامةّالموضوعةّلألصولّالثابتةّ
صورة ّالمنافع ّالتي ّتقدمها ّعلى ّمدى ّحياتهاّ
الخدمية ّ .وعندماّيتمّتحديدّصورةّالمنافعّعلىّ
مدىّالعمرّالخدميّلألصلّ،يصبحّمنّالممكنّ
القيامّبحسابّمدىّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ،
فترةّبفترةّ.
معدالت استهالك رأس المال الثابت
ّباعتبارهّ
ّ
 256-6يعبر ّعن ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت
التناقص ّفي ّالقيمة ّالحالية ّللمنافع ّالمتبقيةّ،
على ّنحو ّما ّتم ّشرحه ّفيما ّتقدم ّ .هذاّ
التناقصّ،والمعدلّالذيّيحدثّبهّعبرّالزمنّ،
ينبغي ّأن ّيتم ّتمييزه ّعن ّاالنخفاض ّفي ّكفاءةّ
أصول ّرأس ّالمال ّنفسها ّ .وبالرغم ّمن ّأنّ
الكفاءةّ،ومنّثمّالمنافعّ،الخاصةّبأصلّمعينّ
لهّسماتّكفاءةّكتلكّالتيّللمصباحّالكهربيّقدّ
تظلّثابتةّمنّفترةّإلىّأخرىّحتىّيتحطمّ،إالّ
أن ّقيمة ّاألصل ّتنخفض ّبمرور ّالوقتّ .
وبالتالي ّفإن ّمن ّنتيجة ّذلك ّأن ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّيكون ّغير ّثابت .ومن ّالممكنّ
ببساطة ّإظهار ّأنه ّّ ،في ّهذه ّالحالةّ ،فإنّ
االنخفاض ّفي ّالقيمة ّالحالية ّللمنافع ّالمتبقيةّ
من ّفترة ّإلى ّأخرى ّأقل ّبشكل ّكبير ّفي ّبدايةّ
عمرّاألصلّعنهّفيّالمرحلةّالتيّيقتربّفيهاّ
ذلك ّاألصل ّمن ّنهاية ّحياته ّ .يميل ّاستهالكّ
رأسّالمالّالثابتّإلىّالزيادةّحيثّأنّاألصولّ
تتقادمّبالرغمّمنّأنّالكفاءةّوالمنافعّتظلّثابتةّ
حتىّالنهايةّ.
قيم استهالك رأس المال الثابت
 257-6ال ّينبغي ّتقدير ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
بمعزل ّعن ّاشتقاق ّمجموعة ّمن ّبيانات ّرأسّ
المال ّ .فالحاجة ّتدعو ّإلى ّتلك ّالمعلوماتّ
الستخدامها ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّو ّّ ،علىّ
نحو ّما ّبينا ّفي ّالفصل ّالعشرينّ ،فإن ّمحاولةّ
تحديدّمدىّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّبمعزلّ
عنّمستوىّمخزونّاألصولّوّأنماطّاألسعارّ
وانخفاضّالكفاءةّمنّالمحتملّأنّتكونّمحملةّ
ّ
باألخطاء.
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ملحق الفصل السادس :فصل المخرجات نتيجة للتخزين عن مكاسب وخسائر االقتناء
أ -مقدمة
ملحقّ ّ1-6تشيرّالفقراتّّ 142-6وّّ 145-6إلىّأنهّ
في ّبعض ّالحاالتّ ،قد ّتعتبر ّزيادة ّقيمةّ
السلع ّالمحتفظ ّبها ّفي ّالمخازن ّبمثابةّ
مخرجات ّنتيجة ّللتخزين ّأكثر ّمن ّكونهاّ
مكاسب ّاقتناء ّ .يستكشف ّهذا ّالملحقّ
الموضوع ّالمشار ّإليه ّبصورة ّأكثر ّتفصيالّ،
وّيقدمّبعضّاألمثلةّعلىّالحاالتّالتيّمنّ
المناسب ّفيها ّمعاملة ّأي ّمن ّالزيادات ّفيّ
قيمة ّالمنتج ّعلى ّأنها ّتعود ّإلى ّاإلنتاجّ ،وّ
كيف ّيمكن ّفصل ّذلك ّعن ّأي ّمكاسب ّأوّ
خسائرّناجمةّعنّاالقتناءّ.

 .1تكاليف التخزين و مكاسب وخسائر االقتناء
ملحقّّ2-6ينطويّاالحتفاظّبالمنتجاتّفيّالمخازنّدائماّ
علىّتكاليفّسواءّتم ّاالحتفاظّبهاّمنّقبلّ
المنتجّاألصليّ،أوّمنّقبلّبائعّجملةّالحقّ
أو ّبائع ّتجزئة ّالحق ّ .ويتضمن ّذلكّ
التكاليف ّالمرتبطة ّبتقديم ّالقدرة ّالتخزينيةّ
الماديةّ،واالحتفاظّبمعلوماتّحولّمستوياتّ
وأنواع ّالمخزونّ ،والتكاليف ّالخاصة ّبتقديمّ
السحوبات ّللعمالء ّوالتكاليف ّالمرتبطةّ
بتجديدّمستوياتّالمخزوناتّبالحصولّعلىّ
سلع ّبديلة ّ(غير ّالتكلفة ّالخاصة ّبالسلعّ
ذاتها) ّ.تشكلّتلكّالتكاليفّجزءاّمنّالسعرّ
الرئيسيّالذيّيتمّتكبدهّمنّقبلّالمصنعّأوّ
التي ّيتم ّالحصول ّعليها ّفي ّالهوامشّ
المحملة ّمن ّقبل ّبائعي ّالجملة ّو ّبائعيّ
التجزئة ّ .التكاليف ّالمتكبدة ّمتضمنة ّفيّ
االستهالك ّالوسيطّ ،وتعويض ّالموظفينّ ،وّ
تكلفةّرأسّالمال ّ .وقدّتكونّتلكّهيّالحالةّ
أيضا ّحيثّيقدمّالمنتجونّالمتخصصونّفيّ
التخزينّخدماتّلمنتجينّآخرينّوّمرةّأخرىّ
يتمّتضمينّتكاليفهمّفيّاالستهالكّالوسيطّ.
ملحقّ ّ3-6بالنسبةّلمعظمّالمنتجاتّ،والتيّيطلقّعليهاّ
منتجات ّ"النوع ّأ" ّفهذه ّهي ّالسمة ّالتخزينيةّ
الوحيدة ّذات ّالصلة ّ .يتم ّتضمين ّكافةّ
التكاليف ّالمتعلقة ّبالتخزين ّفي ّتكاليفّ
اإلنتاج ّ .يتم ّتحديد ّقيمة ّالسلع ّعند ّسحبهاّ
من ّالمخازن ّبموجب ّتكلفة ّإنتاجها ّأوّ
الحصول ّعلى ّبديل ّلها ّفي ّذلك ّالوقت.
ونتيجةّلذلكّ،فإنّالمخرجاتّتُقاسّباستبعادّ
أيّتغيرّفي ّقيمةّالمنتجاتّالمحتفظّبهاّفيّ
المخازنّ،ويعاملّهذاّالتغيرّفيّالقيمةّعلىّ
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أنهّأرباحّأوّخسائرّاقتناءّ،علىّنحوّماّ
أشرناّإليهّفيّالمثالّالمضروبّأعالهّ.
ملحقّ ّ4-6ولنفترض ّأن ّبائعا ّمن ّبائعي ّالجملةّ
يشتري ّو ّيبيع ّّ 111عبوة ّمن ّمسحوقّ
الغسيلّكلّفترةّ،وّلكيّيغطيّالتذبذباتّ
الهامشيةّفيّالطلبّفإنهّيحتفظّبمخزونّ
قدره ّعشر ّعبوات ّ .في ّبداية ّفترة ّماّ
كانّالسعرّالمدفوعّفيّكلّعبوةّهوّّ،2
وبالتالي ّكانت ّقيمة ّالمخزون ّلديه ّهيّ
ّ .21خالل ّالفترة ّزادت ّقيمة ّالحصولّ
علىّالعبوةّإلىّ 2.1وعليهّارتفعتّقيمةّ
العشر ّعبوات ّفي ّالمخزن ّإلى ّّ،21
ولكن ّالزيادة ّفي ّقيمة ّالواحدة ّتعكسّ
حقيقةّأنهّإذاّكانتّالعبواتّالعشرّقدّتمّ
سحبها ّمن ّالمخازن ّللبيع ّواستبدالهاّ
بمنتجات ّمماثلةّ ،فإن ّالمنتجات ّالجديدةّ
سوفّتكلفّالتاجرّّ21للحصولّعليهاّ.
وألن ّالمخرجات ّتقاس ّبكل ّالوحداتّ،
سواء ّمنها ّالمنتجة ّحديثا ّأو ّالمسحوبةّ
من ّالمخزونّ ،و ّبتقييم ّالسعر ّالجديدّ
وقدره ّّ 2.1فإن ّالزيادة ّبمقدار ّّ 1فيّ
قيمة ّالمخزون ّال ّتدخل ّفي ّمقاييسّ
اإلنتاج ّولكنها ّتظهر ّفقط ّفي ّحسابّ
إعادة ّالتقييم ّلتشرح ّكيف ّأن ّقيمةّ
العبواتّالعشرّالمخزونةّفيّبدايةّالفترةّ
كانتّّ،21وّعندماّتم ّاستبدالهاّبعشرّ
عبوات ّأخرى ّفي ّنهاية ّالفترة ّكانتّ
التكلفةّّ.21

ب -السلع التي تتغير قيمتها الحقيقية
بمرور الوقت

ملحقّ ّ5-6هناك ّثالث ّحاالت ّمحددة ّتكون ّفيهاّ
المعاملة ّالمبينة ّأعاله ّغير ّمرضيةّ،
بسبب ّعوامل ّأخرى ّتتداخل ّفي ّالزمنّ
الذي ّتكون ّفيه ّالسلع ّمحفوظة ّفيّ
المخازن ّ .ويشارّإلىّالسلعّالتيّتنطبقّ
عليها ّهذه ّالحالة ّبالنوع ّ"النوع ّب" ّمنّ
المنتجات ّ .و ّتتمثل ّالظروف ّالثالثّ
المحددةّفيماّيليّ:
أّ -السلع ّالتي ّتطول ّعملية ّإنتاجها ّعلى ّنحوّ
كبيرّ.
بّ -السلع ّالتي ّتتغير ّمواصفاتها ّالمادية ّأثناءّ
وجودهاّفيّالمخازن.
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جّ -السلع ّالتي ّلها ّأنماط ّعرض ّأو ّطلب ّموسميةّ،
ولكنّليسّكليهماّ.
ّ

وفيماّيليّمناقشةّلكلّنوعّمنّتلكّاألنواعّ.

 .1السلع ذات فترة اإلنتاج الطويلة
ملحقّ ّ6-6عندماّيتمّاالحتفاظّبمنتجّمعينّفيّالمخازنّ
على ّمدى ّفترة ّزمنية ّممتدة ّبسبب ّطولّ
عمليات ّاإلنتاجّ ،من ّحيث ّالمبدأّ ،ينبغيّ
استخدام ّعوامل ّالخصم ّعند ّاحتساب ّقيمةّ
العملّفيّكلّفترةّقبلّتاريخّالتسليم ّ .علىّ
سبيل ّالمثالّ ،إذا ّما ّكان ّمشروع ّإنشائيّ
معين ّيساوي ّّ ،211و ّتم ّالبدء ّفيه ّوالعملّ
بشكل ّثابت ّعلى ّمدى ّأربع ّسنواتّ ،فمنّ
غيرّالمعقولّأنّنعدّّ 51كمعدلّإسهامّفيّ
اإلنتاج ّفي ّالسنة ّاألولى ّ .وعليه ّفإن ّأيّ
مشتريّسوفّ
يضعّفيّعينّاالعتبارّحقيقةّأنهّلنّيكونّ
قاد ارّعلىّالتحققّمنّقيمةّهذاّاإلنتاجّلمدةّ
ثالث ّسنوات ّأخرى ّو ّبالتالي ّخصم ّالقيمةّ
وفقا ّلذلك ّ .وبمرورّالوقتّ،هناكّدخلّينشأّ
للوحدةّالتيّتحتفظّبالمنتجاتّمعّإزالةّعاملّ
الخصم ّ .وقد ّتم ّوصف ّهذه ّالحالة ّفيّ
الفصل ّالعشرينّ ،بتفصيل ّكامل ّوأمثلةّ
عدديةّ.
ملحقّ ّ7-6من ّالمقترح ّأنه ّفي ّإطار ّالممارسة ّالعمليةّ
منّالضروريّعملّمخصصّلعاملّالخصمّ
فقط ّعلى ّالسلع ّذات ّالقيمة ّالعالية ّو ّالتيّ
تطول ّعمليات ّإنتاجها ّعلى ّنحو ّملحوظّ،
حيثّيتمّتسجيلّالسلعّباعتبارهاّ"أعمالّقيدّ
اإلنجاز"ّأوّتكويناتّرأسّمالّعلىّالحسابّ
الخاصّلعدةّفتراتّقبلّاالستكمال.

.2السلع التي تتغير مواصفاتها المادية

ملحقّ ّ8-6تتعلق ّالمجموعة ّالثانية ّمن ّالظروف ّبالسلعّ
التي ّتتغير ّمواصفاتها ّالمادية ّأثناء ّالتخزينّ
بسبب ّأن ّالنضج ّهو ّجزء ّمن ّعمليةّ
اإلنتاج ّ .السلع ّالمعنية ّهي ّتلك ّالتي ّفيّ
غياب ّأي ّتغيير ّعام ّأو ّذو ّصلة ّفيّ
األسعارّ،الّتزالّقيمتهاّتتزايدّبسببّتحسنهاّ
في ّالجودة ّبمرور ّالوقت ّخالل ّوجودها ّفيّ
المخازن ّ .ومن ّاألمثلة ّعلى ّذلك ّاالختمارّ
الذي ّيؤثر ّعلى ّبضائع ّمن ّقبيل ّالخمورّ
والمشروبات ّالروحية ّ .عندما ّيتم ّسحبّ
المنتج ّمن ّالمخزونّ ،يكون ّقد ّتغير ّمنّ
الناحيةّالماديةّعنّالمنتجّالجديدّالذيّيدخلّ
إلى ّمرحلة ّالنضجّ ،وبالتالي ّفإنه ّمن ّغيرّ
المالئمّاستعمالّتكلفةّالحصولّعلىّالمنتجّ
الجديد ّوادخاله ّإلى ّالمخازن ّكقيمة ّللمنتجّ
الذيّيجريّسحبه ّ .السؤالّإذا ّهوّكيفّيتمّ
فصل ّالزيادة ّفي ّالقيمة ّنتيجة ّالنضج ّعنّ
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الزيادات ّالعامة ّفي ّأسعار ّالسلع ّذاتّ
الصلةّ.
ّيستغرقّثالثةّسنواتّ
ّ
ملحقّ ّ9-6لنفترضّأنّمنتجا
للوصولّإلىّمرحلةّالنضجّالكافيّللبيعّ
وّأنّهناكّطلباّنهائياّعلىّالمنتجّلحينّ
وصوله ّإلى ّتلك ّالمرحلة ّ .فإذا ّما ّتمّ
مبادلة ّالمنتجّ ،حتى ّفي ّحالته ّغيرّ
الناضجةّ،ثمّبرزتّاألسعارّللمنتجّغيرّ
الناضجّ ،الذي ّتم ّتصنيعه ّللتوّ ،بمنتجّ
عمرهّعامّواحدّ،وّبمنتجّعمرهّعامينّ،
وبمنتج ّناضج ّ .فإذا ّما ّافترضنا ّأنّ
المنتجّلهّسمعةّجيدةّ،فإنهّفيّأيّنقطةّ
من ّالزمن ّسيكون ّهناك ّخلط ّبينّ
المنتجاتّالمصنعةّحديثاّ،وتلكّالتيّتمّ
إنضاجها ّلمدة ّعامّ ،وتلك ّالتي ّتمّ
إنضاجهاّلمدةّعامينّأوّثالثة .فإذاّكانّ
هناك ّأسعار ّمختلفة ّلدرجات ّالنضجّ
المختلفة ّتلكّ ،فإن ّالفصل ّبين ّالقيمةّ
التخزينية ّال ّيكون ّصعباّ ّ .ففي ّالعامّ
األولّيتمّتحويلّالمنتجّالجديدّإلىّمنتجّ
ناضجّلمدةّعام ّ .فإذاّكانّسعرّالمنتجّ
الجديد ّتماما ّهو ّّ P0و ّعندما ّيصبحّ
عمرهّعاماّواحدا ّيكونّسعرهّّP1وّكانّ
ّ tهو ّالعام ّاألول ّو ّّ t+1هو ّالعامّ
الثانيّ ،و ّأشير ّإلى ّالتغير ّفي ّالكميةّ
بالرمز ّّ Qفإن ّالتغير ّفي ّقيمة ّالمنتجّ
ّبالمعادلةّ
ّحسابه
يمكن
التاليةّ.Q(P1,t+1 – P0,t) :
ّّّّّّّّّّّّّّّّّالزيادةّفيّالقيمةّتعودّإلىّعاملينّ،
الزيادة ّفي ّسعر ّالمنتج ّالجديد ّالمصنعّ
فيّالعامّالماضيّعنّسعرّنفسّالمنتجّ
المصنع ّهذا ّالعام ّ – (Q(P0,t+1
))ّ P0,tوّالفارقّبينّسعرّمنتجّجديدّ
مماثلّمصنوعّهذاّالعامّوّسعرّالمنتجّ
الناضج ّلمدة ّعام ّواحد ّهذا ّالعامّ
)) ّ (Q(P1,t+1 – P0,t+1بتطبيقّ
الفروق ّالسعرية ّعلى ّالحجوم ّذاتّ
الصلةّ ،نجد ّأن ّالفارق ّاألول ّيعطيّ
ارتفاعا ّلألرباح ّالمكتسبةّ ،والثاني ّلقيمةّ
المخرجاتّنتيجةّللتخزينّ.
ملحقّّ11-6المتطابقة ّتوضح ّأنّ :الزيادة ّفي ّالقيمةّ
منّفترةّّtإلىّالفترةّّt+1
ّّّّّّّّّّّّّّّّّمساوية ّللتغير ّفي ّالقيمة ّبينّ
المنتجات ّذات ّنفس ّدرجة ّالنضج ّ(أوّ
التعتيق) ّمن ّالفترة ّّ tإلى ّالفترة ّّt+1
(معاملةّعلىّأنهاّفترةّاقتناء)ّّ،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّزائد ّالتغيرّفيّالقيمةّبين ّالمنتجاتّ
ذات ّدرجات ّالنضج ّ(أو ّالتعتيق)ّ
المتعاقبةّفيّالفترةّّt+1معاملةّعلىّأنهاّ
المخرجّنتيجةّللتخزينّّ.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّهي ّحقيقية ّبالنسبة ّألي ّفترتينّ
متعاقبتين ّ.وعليهّ،ففيّالعامّالثانيّفإنّ
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الزيادة ّفي ّالسعر ّبين ّالمنتج ّالمنضج ّلمدةّ
عام ّواحد ّفي ّبداية ّالعام ّو ّسعر ّالمنتجّ
المنضج ّلعام ّواحد ّفي ّنهاية ّالعام ّيعطيّ
زيادة ّفي ّاألرباح ّالمكتسبة ّو ّالفارق ّفيّ
السعر ّبين ّالمنتج ّالمنضج ّلمدة ّعام ّواحدّ
فيّنهايةّالعامّوّالمنتجّالمنضجّلمدةّعامينّ
في ّنفس ّالوقت ّيعطي ّقيمة ّالمخرج ّنتيجةّ
للتخزينّ،وهكذا.
ملحقّّ11-6المتطابقة ّفي ّفقرة ّ"ملحق ّّ "11-6هيّ
القيمة ّالحاليةّ ،عندما ّتحتوي ّكل ّفترة ّ(أوّ
تتألف ّمن) ّأرباح ّاقتناء ّاسمية ّ(أو ّخسائر)ّ
أو ّعندما ّيتم ّتكميش ّكل ّفترة ّبموجبّ
المستوىّالعامّللتضخمّبحيثّتحتويّكلّفترةّ
أو ّتتألف ّمن ّأرباح ّ(أو ّخسائر) ّاقتناءّ
حقيقية ّ .منّحيثّاألحجامّ،عندماّالّيكونّ
هناك ّزيادة ّفي ّاألسعارّ ،فإن ّالزيادة ّفيّ
القيمة ّتعرف ّعلى ّأنها ّزيادة ّفي ّالمخرجاتّ
نتيجةّالتخزينّ.
ملحقّّ12-6فيّالممارسةّالعمليةّمنّالمرجحّعدمّتواجدّ
سلسلة ّزمنية ّنشطة ّمن ّاألسعار ّفي ّنقاطّ
مختلفة ّعبر ّمراحل ّعملية ّالنضج ّ .منّ
الممكنّأنّتتواجدّبعضّالمعامالتّالمكافئةّ
القريبة ّولكن ّهذا ّليس ّمرجحا ّبدرجة ّكبيرةّ
كذلك ّ .كيف ّيمكن ّفصل ّالمخزون ّعنّ
أرباحّاالقتناءّفيّغيابّتلكّاألسعار؟
ملحقّ ّ13ّ-6من ّالتجارب ّالكثيرةّ ،قد ّيستطيع ّالمنتجّ
عمل ّتنبؤ ّمعقول ّبمدى ّالزيادة ّفي ّالقيمةّ
نتيجة ّللتخزين ّ .ولنفترض ّأنه ّفي ّحالةّ
معينةّيتوقعّأنّالقيمةّمنّحيثّالحجمّسوفّ
تتزايد ّبعد ّثالثة ّسنوات ّلتصبح ّضعفيّ
ونصفّتكلفةّإنتاجّالمنتجّالجديد ّ .فإذاّكانّ
المنتج ّالجديد ّيساوي ّّ ،111فإن ّالمنتجّ
المنضج ّلمدة ّثالث ّسنوات ّيساوي ّّ.251
وهذا ّيقترح ّأن ّحجم ّالمخرجات ّنتيجةّ
للتخزينّهيّّ 51علىّمدىّالسنواتّالثالثّ
التالية( ّ.وكماّهوّالحالّمعّالمنتجّاإلنشائيّ
طويل ّالعمر ّالمناقش ّأعالهّ ،فمن ّحيثّ
المبدأ ّفإن ّعامل ّالخصم ّينبغي ّأن ّيطبقّ
على ّالمائة ّاألولى ّو ّالجزئين ّالتاليين ّالبالغّ
كل ّمنهما ّّ 51ألن ّالمنتج ّلن ّيكون ّجاه ازّ
للبيع ّحتى ّنهاية ّالعام ّالثالث) ّ .في ّغيابّ
المعلوماتّعنّمدىّالزيادةّفيّسعرّالمنتجّ
والمتعلقةّبالزيادةّالعامةّفيّاألسعارّقدّيكونّ
منّالضروريّافتراضّأنهّليسّهناك ّأرباحّ
اقتناءحقيقية ّفي ّالمنتج ّو ّأن ّالزيادة ّالفعليةّ
في ّالقيمة ّينبغي ّأن ّيتم ّاعتبارها ّزيادة ّفيّ
قيمة ّالمخرجات ّنتيجة ّللتخزين ّبالقيمةّ
الحالية ّ .و ّبمجرد ّمعرفة ّسعر ّالمنتجّ
المنضج ّتماماّ ،يمكن ّعمل ّنوع ّمن ّالضبطّ
أوّ ،بتعبير ّعمليّ ،الفارق ّبين ّالتنبؤ ّاألولّ
وما ّتم ّالتوصل ّإليهّ ،مضبوطا ّلغرضّ
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التضخم ّالعامّ ،والذي ّيمكن ّاعتبارهّ
بمثابة ّأرباح ّأو ّخسائر ّاقتناءحقيقيةّ
اقتناءّ.
ملحقّّ14-6ليس ّمن ّالمثالي ّافتراض ّأن ّالناتجّ
نتيجةّللمخزونّيفترضّبهّأنّيكونّثابتاّ
باتجاه ّالتذبذبات ّفي ّاألسعار ّذاتّ
العالقةّ ،ولكن ّفي ّالظروف ّالتي ّتكونّ
فيها ّمعظم ّالزيادة ّفي ّاألسعار ّناتجةّ
عن ّالتخزين ّوال ّتتوفر ّفيها ّمعلوماتّ
أساسيةّأفضلّ،فإنّهذاّالمنظورّيعطيّ
تقدي ارّبراجماتياّللمخرجاتّنتيجةّالتخزينّ
يعد ّمتفوقا ّبالنسبة ّلالفتراضات ّبأنّ
مجمل ّالزيادة ّفي ّالقيمة ّهو ّببساطةّ
أرباحّاقتناءّ.

 .3السلع موسمية الطابع عرضاً و طلباً
ملحقّّ15-6الحالةّالثالثةّالتيّيحدثّفيهاّتغييرّفيّ
القيمة ّال ّيمكن ّعزوه ّفقط ّإلى ّاألرباحّ
والخسائر ّالناجمة ّعن ّاالقتناء ّ ّهيّ
عندما ّتكون ّالسلع ّقد ّتم ّوضعها ّفيّ
المخزنّلالستفادةّمنّالتغيراتّفيّأنماطّ
العرض ّوالطلب ّعلى ّمدار ّالعامّ .
الحالة ّاألكثر ّشيوعا ّهي ّتخزينّ
محصول ّثابتّ ،من ّقبيل ّالذرةّ ،حيثّ
هناك ّفترة ّحصاد ّقصيرة ّإلى ّحد ّماّ
ولكن ّالطلب ّعلى ّالمحصول ّثابت ّإلىّ
حد ّكبير ّعلى ّمدار ّالعام ّ .ونتيجةّ
لذلكّ ،فإن ّالسعر ّيرتفع ّعندما ّيتناقصّ
المخزون ّحتى ّحلول ّموعد ّالحصادّ
التالي ّعندما ّيتزايد ّالعرض ّم ّؤديا ّإلىّ
هبوط ّالسعر ّمرة ّأخرى ّ .ومن ّالممكنّ
تخيرّالحالةّالعكسيةّعندماّيكونّالطلبّ
موسميا ّولكن ّمن ّغير ّالمكلف ّبالنسبةّ
للمنتجين ّأن ّينتجوا ّالسلعة ّلمعظم ّالعامّ
أوّعلىّاألقلّللجزءّاألكبرّمنهّ،بالرغمّ
من ّأنه ّبالنسبة ّلمعظم ّاألحيان ّفإنّ
اإلنتاج ّيتحول ّمباشرة ّإلى ّالمخزون ّوّ
يبقى ّفي ّالمخازن ّلحين ّارتفاع ّالطلبّ
إلىّالذروةّ.
ملحقّّ16-6السبب ّفي ّاختالف ّهذا ّالنوع ّمنّ
المنتجات ّعن ّالنوع ّأ ّهو ّأنه ّبالنسبةّ
للمنتجات ّالتي ّتتغير ّمواصفاتها ّالماديةّ
نتيجة ّللنضج ّفإن ّالسعر ّيتزايدّ ،مقارنةّ
مع ّالمستوى ّالعام ّللتضخمّ ،بطريقةّ
يمكنّالتنبؤّبهاّإلىّحدّما ّألنّأثرّنقلّ
السلع ّيحدث ّعبر ّالزمن ّمن ّفترة ّالّ
تستعملّفيهاّإلىّأخرىّتكونّفيهاّنادرةّ.
وهذا ّيعتبر ّعامال ّمختلفا ّتماما ّعنّ
االحتفاظ ّبالسلعة ّفي ّالمخزن ّفقطّ
ألسباب ّانتقائية ّعندما ّيكون ّهناك ّنمطّ
من ّالزيادة ّالمحتملة ّفي ّاألسعارّ ،وّ
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عددّمراتّانتقالّالسلعّمنّالنوعّبّمنّ
يد ّإلى ّأخرى ّبين ّإنتاجها ّوحتى ّبيعهاّ،
فإنّقيمةّالمخرجّنتيجةّللتخزينّستكونّ
هي ّنفسها ّ .من ّالمحتمل ّفي ّكل ّمرةّ
تتغير ّاليدّ ،فإن ّما ّيرتبط ّبذلك ّمنّ
استهالك ّوسيط ّسوف ّيزيد ّبحيث ّأنّ
القيمةّالمضافةّسوفّتقلّولكنّمستوىّ
المخرجّلنّيتأثر ّ .وعليهّفإنّالزيادةّفيّ
القيمة ّتحدث ّللوحدة ّالتي ّتحتفظّ
بالبضائع ّإذا ّكانت ّتلك ّالبضائع ّمنّ
النوع ّبّ ،و ّكان ّالمحتفظ ّبها ّتاجرّ
جملةّأوّتاجرّتجزئةّ،فقدّيحصل ّعلىّ
مخرجات ّتماما ّكتلك ّالتي ّحصلّعليهاّ
المنتجّ.

بالتالي ّال ّيكون ّهناك ّوقت ّمحدد ّسلفاّّ
لالحتفاظّبالسلعةّخالله.
ملحقّّ17-6الحالةّالمثاليةّهيّّتلكّالتيّيكونّفيهّنمطّ
موسميّقويّوّثابتّتكونّفيهّزيادةّاألسعارّ
متوقعة ّللمحصول ّ .في ّمثل ّهذه ّالحالةّ
يمكن ّاستخدام ّالنمط ّالموسمي ّللسعر ّفيّ
تأسيس ّالمخرجات ّنتيجة ّللتخزين ّو ّالزيادةّ
المتبقية ّفي ّالقيمة ّتمثل ّاألرباح ّوالخسائرّ
لالقتناء ّوالتي ّمن ّالممكن ّفصلها ّإلىّ
عناصر ّحقيقية ّوأخرى ّمحايدة ّبشكلّ
طبيعي.
ملحقّّ18-6إال ّأنه ّبالنظر ّإلى ّأن ّالمستوى ّاإلجماليّ
للحصاد ّمن ّالممكن ّأن ّيختلف ّتماما ّمنّ
سنةّإلىّأخرىّ،وّأنّالوقتّالفعليّلحصادّ
قد ّيختلف ّإلى ّحد ّما ّمن ّسنة ّإلى ّأخرىّ
اعتمادا ّعلى ّاألحوال ّالجويةّ ،فإن ّتأسيسّ
نمط ّموسمي ّقوي ّلألسعار ّقد ّال ّيكون ّأم ارّ
سهالّ ّ .في ّمثل ّهذه ّالحالةّ ،يكون ّاالقتراحّ
العمليّمماثال ّلذلكّالمتعلقّبالسلعّالناضجةّ
عندما ّتتوافر ّعنها ّمعلومات ّغير ّدقيقةّ .
وتتمثل ّالمقدمة ّالمنطقية ّهنا ّفي ّأن ّالزيادةّ
في ّالسعر ّسوف ّتكون ّراجعة ّإلى ّعاملينّ،
األول ّهو ّزيادة ّتقابل ّالزيادة ّالعامة ّفيّ
األسعار ّ .ينبغي ّمعاملة ّعنصر ّالزيادة ّفيّ
قيمةّالمخزوناتّذاتّالصلةّبذلكّعلىّأنهاّ
أرباح ّوخسائر ّاقتناء ّاسمية ّ .أما ّالعاملّ
الثاني ّالذي ّيؤدي ّإلى ّالزيادة ّفي ّاألسعارّ
فهو ّقيمة ّالندرة ّالموسمية ّو ّهذا ّالعنصرّ
ينبغيّأنّيعاملّعلىّأنهّيؤديّإلىّزيادةّفيّ
المخرجاتّنتيجةّالتخزين ّ .يتضمنّافتراضّ
أن ّالزيادة ّغير ّتلك ّالتي ّتكافئ ّمتوسطّ
الزيادةّفيّالسعرّتكونّراجعةّإلىّالتخزينّ،
يتضمنّأنهّليسّهناكّأرباحّاقتناءّحقيقيةّ.

 .4من المستفيد من تزايد قيمة البضائع المخزنة؟
ملحقّّ19-6تعتمدّالحقيقةّالقائلةّبأنّالمنتجاتّمنّالنوعّ
ب ّتؤدي ّإلى ّزيادة ّإنتاج ّ ّالمخزون ّتعتمدّ
عّالمنتجّ،وليسّعلىّالمنتجّ .
فقطّعلىّنو
ُ
فإذا ّكان ّالفالح ّينتج ّمحصوال ّموسميا ّثمّ
يقوم ّبتخزين ّمعظم ّذلك ّالمحصول ّلبيعهّ
جزءا ّجزءا ّعلى ّمدار ّالعامّ ،فإنه ّيسجلّ
منافع ّالزيادة ّفي ّالقيمة ّنتيجة ّالتخزين ّفيّ
مخرجاته ّ .إال ّأنه ّإذا ّباع ّكل ّذلكّ
المحصولّفيّوقتّالحصادّإلىّوحدةّأخرىّ
(علىّسبيلّالمثالّتاجرّتجزئة)ّوّقامتّتلكّ
الوحدةّبوضعّالمحصولّفيّمخازنّوّبيعهّ
بصورة ّمستمرة ّعلى ّمدار ّالعام ّفإن ّتلكّ
الوحدة ّسوف ّتستمد ّمنافعها ّمن ّاالحتفاظّ
بالمحصول ّفي ّالمخازن ّوسوف ّتسجل ّفيّ
مخرجاتها ّتلك ّالمنافع ّالتي ّكانت ّلوال ّذلكّ
ستسجل ّفي ّمخرجات ّالفالح ّ .ومهما ّكانّ
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 .5متى يتم تسجيل المخرجات نتيجة التخزين؟
ملحقّّ21-6يتمّإنتاجّالمخرجاتّنتيجةّالتخزينّعلىّ
أساس ّمتواصل ّ .ولكي ّنحصل ّعلىّ
مجموعة ّمترابطة ّمن ّالمعلومات ّعنّ
اإلنتاج ّوالمخزونّ ،فإن ّمخرجاتّ
التخزينّينبغيّأنّيتمّاحتسابهاّفترةّتلوّ
الفترة ّ .فإذا ّكانت ّالسلع ّالتي ّتتغيرّ
قيمتها ّقد ّظلت ّفي ّالمخازنّ ،فإن ّمالكّ
السلع ّيكون ّلديه ّمخرجات ّتُعامل ّعلىّ
أنهاّإضافةّإلىّالمخزون ّ .وبالرغمّمنّ
أن ّكمية ّالمخزون ّقد ّال ّتتغيرّ ،فإنّ
معايير ّضبط ّالجودة ّتتغير ّلتعكسّ
الزيادة ّفي ّاألسعار ّوالتي ّتعامل ّعلىّ
أنها ّتغير ّفي ّالجودة ّو ّليس ّعلى ّأنهاّ
أرباحّاقتناءّ.

 .1بعض األمثلة
ملحقّ ّ21ّ-6تبين ّهذه ّاألمثلة ّالبسيطة ّالمنظورّ
التقريبيّلحسابّأعمالّالتخزينّبموجبّ
افتراضاتّمختلفة.
مثال 1
ملحقّ ّ22ّ-6الوحدة ّأ ّتشتري ّالسلع ّبقيمة ّّ111
والسلعترتفع ّفي ّالقيمة ّإلى ّّ 111فيّ
وسط ّالعام ّالثاني ّوبالتالي ّتقوم ّالوحدةّ
ببيعها ّ .في ّنهاية ّالعام ّتكون ّقيمةّ
البضائع ّّ .118ليس ّهناك ّتضخم ّعامّ
خاللّتلكّالفترةّ ّ.
ملحقّ ّ23ّ-6فيّالسنةّاألولىّيسجلّأّمخرجاتّ
بقيمةّّ،8وّإضافاتّإلىّالمخزونّبقيمةّ
إجمالية ّقدرها ّ ّ .118في ّالسنة ّالثانيةّ
يسجل ّأ ّمخرجات ّبقيمة ّّ ،2واضافاتّ
إلى ّالمخزون ّبقيمة ّّ ،2ومبيعات ّمنّ
المسحوباتّمنّالمخزونّبقيمةّّ.111
مثال 8

نظام الحسابات القومية
ملحقّ ّ24ّ-6كذلك ّتتزايد ّالسلع ّالمشتراة ّفي ّالمثالّ
رقم ّّ 1بالترافق ّمع ّالتضخم ّبحيث ّتصبحّ
قيمتهاّتساويّّ 115فيّنهايةّالعامّاألولّوّ
ّ 121في ّنهاية ّالعام ّالثاني ّعند ّالتصرفّ
فيها.
ملحقّ ّ25ّ-6السجالت ّفي ّالعام ّاألول ّتم ّاستكمالهاّ
بواسطةّاألرباحّالمقتنيةّبمقدارّّ 7فيّالسنةّ
األولىّ .في ّنهاية ّالسنة ّاألولىّ ،منّ
الضروريّإعادةّتقييمّمستوىّالسعرّالمتوقعّ
عندّالتصرفّفيّالسلع ّ .فإذاّتمّتقديرّذلكّ
بمقدارّّ،117مبينا ّنفسّالزيادةّالثابتةّعلىّ
النحو ّالمتوقعّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،فإنّ
سجلّ
األرباحّالمحتفظّبهاّ ّوقدرهاّّ 3سوفّتُ َ
فيّالعامّالثانيّ.
مثال 3

ثم ّيقوم ّب ّبعد ّذلك ّباالحتفاظ ّبالسلعّ
حتى ّبيعها ّعند ّنفس ّالفترة ّالزمنية ّمنّ
العامّالثانيّبمقدارّّّ.111

ّ
ملحق  87-6في ّالعام ّاألول ّكان ّلدى ّأ ّمخرجاتّ
بقيمة ّّ 5ومكتسبات ّفي ّالمخازن ّبقيمةّ
ّ.115المسحوباتّمنّالمخازنّّ115تمّ
بيعها ّإلى ّب ّّ .ب ّلديه ّمخرجات ّفيّ
السنة ّاألولى ّبمقدار ّّ ،ّ 3و ّالتي ّتمّ
تسجيلها ّعلى ّأنها ّإضافة ّإلىّ
المخزونات .قيمةّإجماليّإضافةّبّإلىّ
المخزون ّفي ّالعام ّاألول ّهي ّبالتاليّ
ّ،118وّبّلديهّمخرجاتّبمقدارّّ،2وّ
إضافات ّإلى ّالمخزون ّبمقدار ّّ،2
ومبيعات ّتمثل ّمسحوبات ّمن ّالمخزونّ
بمقدارّّ.111
ّ

ملحقّّ26-6السلعّفيّالمثالّرقمّّ 1تباعّإلىّالوحدةّبّ
بقيمةّّ 115بصفةّجزئيةّعلىّمدارّالعامّ .
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الفصل السابع :حساب التوزيع األولى للدخل
3-7

أ .مقدمة
 1-7هناكّنوعانّمنّالحساباتّالتيّتسجلّكيفّأنّ
الدخل ّالناشئ ّمن ّاالنخراط ّفي ّعمليات ّاإلنتاجّ
أو ّالناتج ّمن ّخالل ّملكية ّاألصول ّالالزمةّ
لإلنتاج ّيتم ّتوزيعهما ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
كما ّأن ّنوع ّالدخل ّالثاني ّوالناتج ّعن ّملكيةّ
األصول ّالالزمة ّلإلنتاج ّيتم ّتوزيعه ّهو ّاألخرّ
إلىّحسابينّهما:
ّأ .حسابّتوليدّالدخل؛ّ
ب .حسابّتخصيصّالدخلّاألولي
 حساب دخل التنظيم و
 حساب تخصيص الدخول األولية األخرى
 2-7هناكّمفهوماّأساسياّبالنسبةّلكلّهذهّالحساباتّ

أال ّوهو ّمفهوم ّالدخل ّاألولي؛ ّوالدخول ّاألوليةّ
هي ّالدخول ّالتي ّتتراكم ّبالنسبة ّللوحداتّ
المؤسسية ّكنتيجة ّلدخولها ّأو ّتضمينها ّفيّ
عملياتّاإلنتاجّأوّفيّملكيةّاألصولّالتيّربماّ
تكون ّهناك ّحاجة ّإليها ّفي ّأغراض ّاإلنتاجّ.

ّ
ّ
ّ
ّ

.1

وأحد ّالعناصر ّالرئيسية ّفي ّالدخل ّاألولي ّهوّ
تعويض ّالموظفين ّالذين ّيمثلون ّالدخل ّالذيّ
يتراكم ّأو ّيتم ّتحصيله ّلألفراد ّفي ّمقابلّ
ّّ.
مدخالتّعملهمّوجهودهمّفيّعملياتّاإلنتاج
4-7
دخلّالملكيةّهوّهذاّالجزءّمنّالدخولّاألوليةّ
الذي ّيتراكم ّعن ّطريق ّاإلقراض ّأو ّالتأجيرّ
للمواردّالماليةّأوّالطبيعيةّبماّفيّذلكّالعقاراتّ
أو ّاألراضي ّللوحدات ّاألخرى ّالمستخدمة ّفيّ
اإلنتاجّ .ويتم ّالتعامل ّمع ّمقبوضات ّأوّ
متحصالت ّالضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّوالوارداتّ
(مطروحاّ ّمنها ّالدعم ّعلى ّاإلنتاج ّوالواردات)ّ
علىّأنهاّدخولّأوليةّمنّالحكوماتّعلىّالرغمّ
من ّأنه ّقد ّال ّيتم ّتسجيل ّجميعها ّعلى ّأنهاّ
مبالغ ّقابلة ّللسداد ّأو ّواجبة ّالدفع ّمن ّجانبّ
القيمةّالمضافةّللمؤسساتّ.والّتتضمنّالدخولّ
األولية ّمدفوعات ّالمساهمات ّاالجتماعية ّلنظمّ
التأمينّاالجتماعيةّكماّأنّإيصالّالفوائدّمنهمّ
والضرائب ّالجارية ّعلى ّالثروة ّوالدخل ّالخّ
باإلضافة ّإلى ّالتحويالت ّالجارية ّاألخرى ّوكلّ
ما ّيشابه ّهذه ّالتحويالت ّالجارية ّجميعها ّيتمّ
تسجيلهّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخل.
ّ
5-7

حساب توليد الدخل
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يمثل ّحسابّتوليدّالدخلّ(والمبينّفيّالجدولّ
ّ )1.7جزء ّإضافي ّأو ّتوضيح ّحول ّحسابّ
اإلنتاج ّوالذي ّتسجل ّفيه ّالدخول ّاألوليةّ
المتحصلة ّللوحدات ّالحكومية ّوكذلك ّللوحداتّ
المساهمة ّبشكل ّمباشر ّفي ّاإلنتاجّ .وكما ّهوّ
الحال ّمع ّحساب ّاإلنتاجّ ،فقد ّيتم ّتجميع ّأوّ
تصنيف ّهذا ّالحساب ّبالنسبة ّللمؤسساتّ
والصناعات ّوكذلك ّبالنسبة ّللوحداتّ
والقطاعات ّالمؤسسيةّ .ويبين ّحساب ّتوليدّ
الدخل ّالقطاعات ّأو ّالقطاعات ّالفرعية ّأوّ
الصناعات ّالتي ّتنبع ّمنها ّالدخول ّاألوليةّ
باعتبارها ّمميزة ّعن ّالقطاعات ّأو ّالقطاعاتّ
الفرعيةّالمخصصةّأوّالموجهةّلتلقيّمثلّهذهّ
الدخولّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،يتألف ّالتعويضّ
الوحيد ّللموظفين ّالمسجل ّفي ّحساب ّتوليدّ
الدخل ّفيما ّيتعلق ّبالقطاع ّالعائلي ّمنّ
تعويضاتّالموظفينّالتيّتكونّمستحقةّالدفعّ
من ّقبل ّالمشاريع ّغير ّذوات ّالشخصيةّ
االعتبارية ّالمملوكة ّلألسرّ .ويختلف ّهذاّ
الجانبّاختالفاّّشديداّّعنّتعويضاتّالموظفينّ
التي ّيقبضها ّالقطاع ّالعائلي ّوالذي ّيتم ّتسجيلهّ
في ّالحساب ّالمبين ّأدناه ّأال ّوهو ّحسابّ
تخصيصّالدخلّاألولي.
تتكون ّالموارد ّالمدرجة ّفي ّالجزء ّاأليسر ّمنّ
حساب ّتوليد ّالدخل ّمن ّبند ّواحد ّفقط ّ ّوهيّ
القيمةّالمضافةّوهيّالقيمةّالتيّتحققّالتوازنّ
المرحلة ّمن ّحساب ّاإلنتاجّ .وكما ّورد ّفيّ
الفصل ّالسادسّ ،يمكن ّقياس ّأو ّتقدير ّالقيمةّ
المضافة ّقبل ّخصم ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابت ّ(اإلجماليّغير ّالصافي)ّأو ّبعد ّخصمّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ(الصافي)ّ.كماّأنهّ
ال ّبد ّمن ّعمل ّترتيبات ّخالل ّجميع ّالحساباتّ
المتبقية ّمن ّحسابات ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
حتى ّيمكن ّتقدير ّقيود ّالموازنة ّذات ّالصلةّ
سواء ّبناءاّ ّعلى ّاإلجمالي ّغير ّالصافي ّأوّ
على ّصافي ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ .وقدّ
تم ّبالفعل ّالتطرق ّبالشرح ّوالتبيان ّلمفهومّ
وقياس ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّبالتفصيلّ
في ّالفصل ّالسادسّ .ولمزيد ّمن ّالتبسيطّ
واإليضاحّ ،سيتم ّعمل ّفرضية ّبأن ّالقيمةّ
المضافة ّيتم ّقياسها ّاعتماداّ ّعلى ّالصافي ّإالّ
عندما ّيستلزم ّالسياق ّصراحة ّضرورة ّاإلشارةّ
إلىّالقيمةّالمضافةّاإلجماليةّغيرّالصافية.
يسجل ّالجانبّاأليمن ّمن ّحسابّتوليدّالدخلّ
استخدامات ّالقيمة ّالمضافة؛ ّحيث ّأن ّهناكّ
نوعان ّاثنان ّرئيسيان ّفقط ّمن ّالنفقات ّأوّ
الرسوم ّالتي ّيكون ّلزاما ّعلى ّالمنتجين ّالوفاءّ
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بها ّمن ّخالل ّالقيم ّ ّالمضافةّ :تعويضاتّ
الموظفينّالمستحقةّللعمالّالموظفينّفيّعمليةّ
اإلنتاج ّوأية ّضرائب ّّ -بعيدا ّعن ّاإلعانات ّأوّ ّ
الدعم ّ– ّعلى ّاإلنتاج ّالمستحقة ّالدفع ّأوّ 7-7
المحصلة ّكنتيجة ّلالنخراط ّفي ّعملية ّاإلنتاجّ.

ويعرف تعويض المستخدمين على أنه إجمالي
األجور سواء كان نقداً أو عيناً والتي تدفعها
المؤسسة للموظف في مقابل العمل الذي قام
به الموظف خالل الفترة المحاسبية .وتتكون
الضرائب ناقص اإلعانات على اإلنتاج من
الضرائب المستحقة الدفع أو من اإلعانات
المستحقة على السلع أو الخدمات المنتجة
كمخرجات وكذلك من الضرائب األخرى أو
اإلعانات على اإلنتاج مثل تلك الضرائب التي
تكون مدفوعة على العمالة أو اآلالت أو
المباني أو غير ذلك من األصول المستخدمة
في اإلنتاجّ .وال ّتشتمل ّالضرائب ّعلى ّاإلنتاجّ

ّ
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على ّأي ّضرائب ّدخل ّمدفوعة ّمن ّقبلّ
المستفيدين ّمن ّالدخول ّالمحققة ّوالمتراكمة ّمنّ
اإلنتاج ّسواء ّكانوا ّأرباب ّعمل ّأو ّموظفينّ/
عمال.
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الضرائب ّناقضة ّاإلعانات ّعلى ّاإلنتاج" ّكماّ
لوّكانتّضريبةّسلبيةّعلىّالمخرج.
وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالسادسّ ،فإنّ
السعر ّاألساسي ّيتم ّالحصول ّعليه ّمن ّسعرّ
المنتج ّمن ّخالل ّحسم ّأي ّضريبة ّعلىّ
المنتجات ّتكون ّمدفوعةّأوّمستحقةّعلىّوحدةّ
منّوحداتّالمخرج ّ(عداّالضريبةّعلىّالقيمةّ
المضافة ّالمفوترة ّوالمقتطعة ّبالفعل ّمن ّسعرّ
المنتج) ّواضافة ّأي ّإعانة ّعلى ّالمنتجاتّ
المستحقة ّعلى ّوحدة ّمن ّوحدات ّالمخرجّ.
وبناءا ّعلى ّذلكّ ،فإنه ّال ّيتم ّقيد ّأي ّضرائبّ
على ّالمنتجات ّأو ّاإلعانات ّ ّبرسم ّالدفعّ/
القبضّفيّحسابّتوليدّالدخلّالخاصّبالمنتجّ
عندما ّيتم ّتقدير ّالقيمة ّالمضافة ّعلى ّأساسّ
األسعارّاألساسيةّوهوّبالمناسبةّأساسّالتقييمّ
المفضل ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وعندماّ
يتمّاستخدامّاألسعارّاألساسيةّفيّتقديرّوتقييمّ
المخرج ّفإن ّبند ّ" ّالضرائب ّناقصة ّاإلعاناتّ
على ّاإلنتاج" ّيشير ّفقط ّإلى ّغيرها ّمنّ
الضرائبّأوّاإلعاناتّعلىّاإلنتاجّ.
وبعد ّخصم ّتعويضات ّالمستخدمين ّوالضرائبّ
وباقتطاع ّاإلعانات ّعلى ّاإلنتاج ّمن ّالقيمةّ
المضافة ّيتم ّالحصول ّعلى ّبند ّالموازنة ّفيّ
حساب ّتوليد ّالدخل ّ؛ ّويبين ّبند ّالموازنة ّفيّ
الجزء ّاأليمن ّمن ّالحساب ّأسفل ّبندّ
االستخداماتّ .ويقيس ّهذا ّالقيد ّالفائض ّأوّ
العجز ّالمتأتي ّمن ّاإلنتاج ّقبيل ّاحتسابّ
ومراعاة ّأي ّفائدة ّأو ّريع ّأو ّنفقات ّ ّمشابهةّ
تكون ّمستحقة ّالدفع ّعلى ّاألصول ّالمالية ّأوّ
المواردّالطبيعيةّالمستأجرةّأوّالمؤجرةّمنّقبلّ
المؤسسةّ ،أو ّأي ّفائدة ّأو ّريع ّأو ّعائدات ّأوّ
مبالغ ّبرسم ّالقبض ّعلى ّاألصول ّالمالية ّأوّ
المواردّالطبيعيةّالتيّتملكهاّالمؤسسة.

يختلفّمضمونّقيودّالضرائبّناقصةّاإلعاناتّ
على ّاإلنتاج ّوالمستحقة ّالدفع ّمن ّجانب ّالقيمةّ
المضافة ّتبعاّ ّللطريقة ّالتي ّيتم ّعلى ّأساسهاّ
تقدير ّالمخرجّ .وال ّيتم ّمعالجة ّالضريبة ّعلىّ
القيمة ّالمضافة ّ(ّ )VATأو ّأي ّضريبة ّأخرىّّ
مستقطعةّّوالمسجلةّعلىّفاتورةّحساب ّالمخرجّ
علىّأنهاّجزءا ّمنّالسعرّالمستحقّللمنتجّمنّ
جانب ّالمشتريّ .ودائما ّما ّيتم ّحذف ّالضريبةّ
على ّالقيمة ّالمضافة ّالمفوترة ّمن ّقيمة ّالمخرجّ
سواء ّكان ّالمخرج ّيتم ّاحتساب ّقيمته ّعلىّ
أساس ّأسعار ّالمنتجين ّأو ّوفقا ّلألسعارّ
األساسيةّ .وبالتاليّ ،فإن ّالضريبة ّعلى ّالقيمةّ
المضافة ّ ّالمفوترة ّليست ّنفقة ّأو ّمصروفاتّ ّ
مقابل ّالقيمةّالمضافةّوالّيتمّتسجيلهاّعلىّأنهاّ
مستحقة ّالدفع ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخل ّالخاصّ
بالمنتجّ.ومعّذلكّ،عندماّيتمّتقييمّالمخرجّتبعاّ
فائض التشغيل والدخل المختلط
ألسعار ّالمنتجين ّفإن ّأي ّضريبة ّأخرى ّعلىّ
المنتجاتّتكونّمستحقةّالدفعّعلىّالمخرجّيتمّ
معاملتها ّبوصفها ّجزءا ّال ّيتج أز ّمن ّالسعرّ  9-7يتم ّتوصيف ّبند ّالموازنة ّعلى ّأنه ّفائضّ
التشغيل ّفيما ّعدا ّالمؤسسات ّالفردية ّالتيّ
المستحقّللمنتجّمنّقبلّالمشتريّ.ويتمّتسجيلّ
تملكهاّاألسرّوالتيّفيهاّيمكنّللمالكّ(للمالك)ّ
الضريبةّعلىّأنهاّمستحقةّالدفعّمنّقبلّالمنتجّ
أو ّاألعضاء ّفي ّنفس ّاألسرة ّأن ّيساهمواّ
منّأصلّالقيمةّالمضافةّتبعا ّألسعار ّالمنتجينّ
بمدخالت ّعمالة ّغير ّمدفوعة ّمن ّنفس ّالنوعّ
فيّحسابّتوليدّالدخلّوهوّماّيعنيّأنهّكماّلوّ
إلى ّتلك ّالتي ّيمكن ّتأمينها ّمن ّقبل ّالعمالّ
كانت ّعنص اّر ّمن ّعناصر ّالقيد ّ" ّالضرائبّ
مدفوعي ّاألجرّ .وبالنسبة ّللحالة ّاألخيرةّ ،يتمّ
ناقصة ّاإلعانات ّعلى ّاإلنتاج"ّ.وبشكل ّمماثلّ،
توصيف ّبند ّالموازنة ّعلى ّأنه ّدخل ّمختلطّ
يتم ّتسجيل ّأي ّإعانة ّعلى ّالمنتجات ّمستحقةّ
ألنه ّيحتوي ّضمنيا ّعلى ّعنصر ّمن ّعناصرّ
الدفع ّعلى ّالمخرج ّعلى ّأنها ّواجبة ّالدفع ّللمنتجّ
التعويض ّفيما ّيتعلق ّبالعمل ّالذي ّقام ّبهّ
منّقبلّالحكومةّفيّحسابّتوليدّالدخلّكتكملةّ
المالكّأوّغيرهّمنّاألعضاءّفيّاألسرةّالذينّ
للقيمة ّالمضافة ّوفقاّ ّألسعار ّالمنتجينّ.
ال ّيمكن ّتحديدهم ّبشكل ّمنفصل ّبعيدا ّعنّ
وخضوعاّّللعرفّالسائدّ،الّيتمّقيدّهذهّالضريبةّ
العائد ّالمتحصل ّعليه ّمن ّقبل ّالمالك ّبصفتهّّ
تحت ّبند ّالموارد ّولكن ّكمكون ّمن ّمكونات ّ"ّ
المنظمّ .ورغم ّذلكّ ،وفي ّحاالت ّعديدةّ ،قدّ
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يهيمن ّعنصر ّالتعويض ّعلى ّقيمة ّالدخلّ
المختلطّ .وفي ّالممارسة ّالعمليةّ ،فإن ّكافةّ
المؤسسات ّأو ّالمنشآت ّالفردية ّغير ّذواتّ
الشخصية ّاالعتبارية ّتلك ّالتي ّليست ّشبةّ
مؤسسة ّيتم ّاعتبار ّأن ّلديها ّدخل ّمختلط ّكبندّ
موازنة ّلهمّفيماّعداّالمالكّالشاغلينّألمالكهمّ
بصفتهم ّمنتجين ّلخدمات ّاإلسكان ّالستهالكهمّ
الذاتيّالنهائيّوكذلكّبالنسبةّلألسرّالتيّتؤجرّ
المساكن ّواألسر ّالتي ّتعين ّعمالة ّمحليةّ
مدفوعةّ .أما ّفيما ّيتعلق ّبالمالك ّالشاغلينّ
ألمالكهم ّوهؤالء ّالذين ّيؤجرون ّالمساكن ّتكونّ
جميع ّالقيمة ّالمضافة ّهي ّفائض ّالتشغيلّ.
وبالنسبة ّللعمالة ّالمحليةّ ،يكون ّإجمالي ّالقيمةّ
المضافة ّتعويضّاَ ّللعمال ّ(ما ّلم ّتكن ّأيّ
ضرائب ّأو ّإعانات ّعلى ّاإلنتاج ّمدفوعة ّأوّ
مقبوضةّعلىّالناتج).

ّ
 11-7وكما ّلوحظ ّفي ّالفصل ّالسادسّ ،فإن ّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّ(ّ )GDPعند ّأسعار ّالسوقّ
يكون ّمساويا ّلمجموع ّمجمل ّالقيمة ّالمضافةّ
لجميع ّالشركات ّالمقيمة ّباإلضافة ّإلى ّتلكّ
الضرائبّوناقصّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّالتيّ
ال ّتكون ّمدفوعة ّعلى ّقيم ّمخرجات ّهذهّ
المؤسسات ّأو ّالمنشآتّ ،أي ّالضرائب ّأوّ
اإلعاناتّعلىّالوارداتّباإلضافةّإلىّالضريبةّ
على ّالقيمة ّالمضافة ّغير ّ ّالمستقطعة ّعندماّ
يتم ّتقييم ّالمخرج ّعند ّأسعار ّالمنتجين ّوجميعّ
الضرائبّأوّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّعندماّيتمّ
تقدير ّأو ّتقييم ّالمخرج ّعند ّاألسعار ّاألساسيةّ.
ولهذاّالسببّ،البدّأنّيتمّقيدّوتسجيلّالضرائبّ
واإلعانات ّعلى ّالواردات ّوالضريبة ّعلى ّالقيمةّ
المضافة ّتحت ّبند ّاستخدامات ّالناتج ّالمحليّ
اإلجمالي ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخل ّبالنسبةّ
لالقتصاد ّالكلي ّعلى ّالرغم ّمن ّأنها ّال ّتظهرّ
في ّحساب ّتوليد ّالدخل ّفيما ّيتعلق ّبالوحدات ّأوّ
القطاعاتّالمؤسسيةّالفردية.

843

ّ
 11-7وعلى ّنحوّماّتمّمالحظتهّبالفعلّ،فإنّالقياسّ
المفضل ّللقيمة ّالمضافة ّيكون ّبعد ّخصمّ
استهالك ّرأسّالمالّالثابتّأيّحسابّصافيّ
القيمةّالمضافةّ.ومعّذلكّ،يتمّإجراءّاالحتياطّ
فيّالحساباتّالخاصةّبنظامّالحساباتّالقوميةّ
بالنسبة ّللقيمة ّالمضافة ّوكذا ّبالنسبة ّلجميعّ
قيود ّالموازنة ّالالحقة ّتلك ّالتي ّتعتمد ّعلىّ
القيمة ّالمضافة ّحتى ّيتم ّقياس ّاإلجمالي ّأوّ
الصافي ّبعد ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ.
وهكذاّ ،يمكن ّالتعبير ّعن ّكل ّمن ّفائضّ
التشغيل ّوالدخل ّالمختلط ّكقيمة ّإجمالية ّأوّ
صافيةّعلىّحدّسواء.
ّ
 12-7فائض ّالتشغيل ّأو ّالدخل ّالمختلط ّهو ّأحدّ
قياسات ّالفائض ّالمتراكم ّأو ّالمتأتي ّنتيجةّ
لعمليات ّاإلنتاج ّقبل ّحسم ّأي ّرسوم ّفائدةّ
ضمنيةّأوّصريحةّأوّريعّأوّأيّدخولّأمالكّ
أو ّممتلكات ّأخرى ّمستحقة ّعلى ّاألصول ّأوّ
الموجودات ّالمالية ّأو ّعلى ّاألراضي ّأو ّغيرّ
ذلك ّمن ّالموارد ّالطبيعية ّالالزمة ّلالضطالعّ
بعملية ّاإلنتاجّ .وبالتاليّ ،فإن ّفائض ّالتشغيلّ
أوّالدخلّالمختلطّيكونّغيرّمتغيرّفيماّيتعلقّ
بماّإذاّكانتّ:
ّأ .األراضيّأوّالمواردّ/األصولّالطبيعيةّاألخرىّ
المستخدمة ّفي ّاإلنتاج ّمملوكة ّأو ّمستأجرة ّمنّ
قبلّالمؤسسة؛ّوّ
ب .المخزونات ّأو ّاألصول ّالثابتة ّأو ّاألراضي ّأوّ
ّ
غيرها ّمن ّالموارد ّالطبيعية ّالمملوكة ّللمؤسسةّ
أو ّالمنشأة ّوالمستخدمة ّفي ّاإلنتاج ّيتم ّتمويلهاّ
من ّأصل ّاألموال ّالخاصة ّ( ّأو ّرأس ّمالّ
الحصص ّالعاديةّ /رأس ّالمال ّالنقدي) ّأو ّمنّ
أصل ّاألموال ّالمقترضة ّ(أو ّرأس ّالمالّ
المخصصّلإلقراض)ّ.

نظام الحسابات القومية
االستخدامات

الشركات
غير المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

فائض التشغيل  ،الصافي
الدخل المختلط ،الصافي

157

12

27

135

34

1

3

15
8

848

1151
235

1151
235

44452

44452

61

61

214
8

69
53

 13-7على ّالرغم ّمن ّأن ّفائض ّالتشغيل ّأو ّالدخلّ
المختلط ّيكون ّغير ّمتغي ار ّبالنسبة ّلمدى ّتملكّ
األراضي ّأو ّاألصول ّبشكل ّعام ّأو ّبالنسبةّ
لمدىّتمويلهاّإالّأنهّيلزمّأنّيكونّهذاّالفائضّ
أو ّالدخل ّكافيا ّلتغطية ّريع ّصريح ّأو ّضمنيّ
علىّاألراضيّوكذلكّأيّرسومّفائدةّضمنيةّأوّ
صريحة ّعلى ّحد ّسواء ّعلى ّقيمة ّجميعّ
األصول ّأو ّالموجودات ّالمملوكة ّمن ّقبلّ
المؤسسةّأوّالمنشأةّمنّأجلّتبريرّاستخدامهمّ
المستمر ّفي ّاإلنتاجّ .وتشكل ّتكاليف ّالفوائدّ
الضمنية ّالخاصة ّباستخدام ّاألموال ّالذاتيةّ
للمنشأة ّفي ّشراء ّ ّالمخزونات ّأو ّاألصولّ
الثابتة ّأو ّاألصول ّاألخرى ّتشكل ّتكاليفّ
الفرص ّالبديلة ّالستخدام ّاألموال ّوفق ّهذهّ
الطريقةّبدال ّمنّاستخدامهاّفيّاالستحواذّعلىّ
األصول ّالمالية ّالتي ّيمكن ّتحصيل ّفوائدّ
عليهاّ .ويتم ّالتقاط ّهذه ّالتكاليف ّفي ّتقديراتّ
الخدمات ّالرأسماليةّ .ويتم ّقيد ّمبالغ ّالريوعّ
والفائدةّالمستحقةّفعلياّعلىّاألراضيّالمستأجرةّ
وعلى ّاألموال ّالمقترضة ّفي ّحساب ّتخصيصّ
الدخلّاألوليّوفيّحسابّدخلّالتنظيم.
ّ
 14-7يبدو ّأن ّفائض ّالتشغيل ّأو ّالدخل ّالمختلطّ
الخاصّبوحدةّفرديةّلمنتِجّماّيكونّمتغي ارّتبعاّّ
لمدى ّما ّتكون ّاألصول ّالثابتة ّالمستخدمة ّفيّ
اإلنتاج ّمملوكة ّأو ّمستأجرةّ .وأينما ّتكونّ
المباني ّأو ّغيرها ّمن ّالهياكل ّأو ّاآلالت ّأوّ
المعدات ّمستأجرة ّمن ّقبل ّمنشأة ّما ّيتم ّقيدّ
مدفوعاتّالريوع ّالموجودة ّأسفلّإيجار ّتشغيليّ
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جدول  :1.7حساب توليد الدخل– شكل موجز – االستخدامات

1

ّ

238
53

238
53

كمشترياتّخدماتّ.وتشكلّهذهّالخدماتّجزءاّ
من ّاالستهالك ّالوسيطّ .وهكذاّ ،وكما ّهوّ
موضح ّفي ّالفصل ّالسابع ّعشرّ ،يميل ّدفعّ
الريع ّعلى ّأصل ّمن ّاألصول ّالثابتة ّإلىّ
خفض ّإجمالي ّالقيمة ّالمضافة ّلتكون ّأقل ّماّ
قدّتكونّعليهّإذاّماّكانّالمنتجّمالكاّّلألصلّ.
ويتم ّالتخفيف ّمن ّالتأثير ّالواقع ّعلى ّصافيّ
القيمة ّالمضافة ّمن ّخالل ّاالعتماد ّعلىّ
الحقيقة ّالقائلة ّبأن ّالمستأجر ّأو ّالشخصّ
المؤجر ّله ّال ّيحمل ّأي ّاستهالك ّلرأس ّالمالّ
الثابتّ .ومع ّذلكّ ،حتى ّصافي ّالقيمةّ
المضافة ّسوف ّتميل ّإلى ّأن ّتكون ّقيمتها ّأقلّ
عندما ّيتم ّتأجير ّأصل ّثابت ّبحيث ّتكونّ
القيمة ّاإليجارية ّمجبرة ّعلى ّتغطية ّتكاليفّ
التشغيل ّوالفائدة ّالخاصة ّبالمؤجرّ .وعلىّ
مستوى ّاالقتصاد ّالكليّ ،فإن ّالفوائض ّاألدنىّ
المتراكمة ّبالنسبة ّللمستأجرين ّأو ّالمؤجرينّ
سوف ّتميل ّإلى ّأن ّتكون ّمتوازنة ّمن ّخاللّ
الفوائضّالتشغيليةّالمحققةّمنّقبلّالمؤجرين.
 .2حساب تخصيص الدخل األوليّ

 15-7في ّحين ّأن ّحساب ّتوليد ّالدخل ّيركز ّعلىّ
الوحدات ّأو ّالقطاعات ّالمؤسسية ّالمقيمةّ
بوصفها ّمنتجين ّتولد ّأنشطتها ّدخول ّأوليةّ
يركزّحسابّتخصيصّالدخلّاألوليّ(والمبينّ
في ّجدول ّّ )2.7على ّالوحدات ّأو ّالقطاعاتّ
المؤسسية ّالمقيمة ّبوصفها ّمتلقية ّللدخولّ
األوليةّ.ويبين ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ
أين ّتكون ّالبنود ّالمستحقة ّالدفع ّفي ّحسابّ

نظام الحسابات القومية
توليد ّالدخل ّكما ّيشمل ّمبالغ ّدخول ّالملكيةّ
المقبوضة ّوالمدفوعة ّمن ّجانب ّالوحدات ّأوّ
القطاعات ّالمؤسسيةّ .وكما ّأشير ّسابقاّ ،فإنّ
حساب ّتوليد ّالدخل ّكونه ّذات ّصلة ّبأنشطةّ
اإلنتاج ّيمكن ّتجميعه ّبالنسبة ّللمنشآتّ
والصناعات ّباإلضافة ّإلى ّالوحدات ّأوّ
القطاعات ّالمؤسسيةّ .ومع ّذلكّ ،ليس ّلدىّ
حسابّتخصيصّالدخلّاألوليّمثلّهذهّالصلةّ
المباشرة ّباإلنتاج ّكما ّأنه ّيمكن ّتجميعه ّفقطّ
بالنسبةّللوحداتّوالقطاعاتّالمؤسسية.

ّ
 16-7يمكن ّللشركاتّأنّتستثمرّأموالهاّالفائضةّفيّ
األصول ّالماليةّأو ّحتىّفي ّاألراضيّوخاصةّ
فيّأوقاتّعدمّاالستقرارّوارتفاعّأسعارّالفائدة؛ّ
ويمكن ّتحقيق ّدخول ّملكية ّكبيرة ّمن ّهذهّ
االستثماراتّ.وسوفّيلقىّدخلّالملكيةّالمدفوعّ
من ّقبل ّمنشأة ّما ّتأثي ار ّمن ّجانب ّقيمة ّدخلّ
الملكية ّالمحصل ّوكذلك ّمن ّقبل ّفائضهّ
التشغيليّ .وهكذاّ ،فإنه ّليس ّمن ّالمناسبّ
تسجيل ّجميع ّعناصرّدخلّالملكيةّالمدفوعّمنّ
قبلّمؤسسةّأوّمنشأةّماّكماّلوّكانّمحمالّفيّ
مقابل ّفائض ّالتشغيلّ .وربما ّتعزى ّبعضّ
تكاليف ّالفائدة ّوخاصة ّالتكاليف ّالضمنية ّإلىّ
األصول ّأو ّالموجودات ّبخالف ّتلك ّاألصولّ
المستخدمةّفيّاإلنتاجّ.ولهذاّالسببّ،الّينبغيّ
تسجيل ّتكاليف ّالفائدة ّالصريحة ّوالضمنيةّ
الموارد

المدفوعة ّمن ّقبل ّمنشأة ّما ّفي ّحساب ّتوليدّ
الدخل ّوالذي ّتتألف ّفيه ّالموارد ّمن ّالقيمةّ
المضافة ّالمتراكمة ّمن ّاإلنتاجّ ،حيث ّيتمّ
تسجيلها ّوقيدها ّفي ّحساب ّتخصيص ّالدخلّ
األولي ّجنبا ّإلى ّجنب ّمع ّأي ّدخول ّملكيةّ
مقبوضة ّكما ّهو ّالحال ّبالنسبة ّلفائضّ
التشغيل.

ّ
 17-7هناك ّنوعان ّمن ّالدخل ّالمدرج ّتحت ّبندّ
الموارد ّفي ّالجانب ّاأليمن ّمن ّحسابّ
تخصيص ّالدخل ّاألولي؛ ّحيث ّيبين ّالنوعّ
األولّالدخولّاألوليةّالمقيدةّبالفعلّفيّحسابّ
توليد ّالدخل ّومستحقة ّالقبضّ ،على ّالنحوّ
التالي:
ّ
ّأ .تعويضات ّالمستخدمين ّ ّالتي ّتتلقاها ّاألسرّ
المعيشيةّغيرّالمقيمة؛
ب .الضرائب ّ(مخصوما ّمنها ّاإلعانات) ّعلىّ
اإلنتاج ّأو ّالواردات ّالمقبوضة ّ(ّأو ّالمدفوعة)ّ
منّقبلّوحداتّحكوميةّأوّحكومةّأجنبية؛
ّج .فائض ّالتشغيل ّأو ّالدخل ّالمختلط ّللمشاريعّ
المرحلّقدما ّمن ّحساب ّتوليد ّالدخلّ.ويتألفّ
النوع ّالثاني ّمن ّالدخل ّمن ّدخول ّالملكيةّ
المقبوضةّمنّملكيةّاألصولّالماليةّأوّالمواردّ
الطبيعيةّ:
ّ

جدول  ( 1.7تابع) :حساب توليد الدخل– شكل مختصر  -الموارد
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99
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تعويضات المستخدمين
اإلعانات

ّ

ّد .دخل ّاالستثمار ّ ّالذي ّيتلقاه ّمالكي ّاألصولّ
المالية ّسواء ّمن ّجانب ّالوحدات ّالمقيمة ّأوّ
الوحداتّغيرّالمقيمة؛ّ
ّه .اإليجار ّالمستحق ّقبضه ّمن ّقبل ّمالكي ّالمواردّ
الطبيعيةّالمؤجرةّللوحداتّاألخرى.

البنود الموازنة والدخل القومي
ّ

844

 18-7تتألف ّاالستخدامات ّالمدرجة ّفي ّالجانبّ
األيمن ّمن ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ
فقطّمنّدخولّالملكيةّالمستحقّدفعهاّمنّقبلّ
الوحدات ّأو ّالقطاعات ّالمؤسسية ّإلى ّالدائنينّ
وحملة ّاألسهمّومالك ّاألراضيّ،وماّإلىّذلكّ.
باستثناء ّريع ّاألراضي ّعلى ّالموارد ّالطبيعيةّ،
حيث ّيمكن ّأن ّتكون ّمستحقة ّالدفع ّلغيرّ
المقيمة ّوللمقيمة ّعلى ّحد ّسواءّ .وبذلك ّيكونّ
البند ّ ّالمتبقي ّالمقيد ّاالستخدامات ّهو ّبندّ

نظام الحسابات القومية
التوازنّ،حيثّيعرفّميزان الدخول األولية بأنه
القيمة اإلجمالية أو الكلية للدخول األولية
المستحق قبضها من قبل وحدة أو قطاع
مؤسسي مخصوما منها إجمالي قيمة الدخول
األولية المستحق دفعها .وعلى مستوى
االقتصاد الكلي يتم توصيفها بالدخل القومي.

ّ
19-7

ّأ.

ّب.

ّج .

ّد.

يتفاوتّتركيبّميزان ّالدخولّاألوليةّتفاوتاّّكبي ارّ
منّقطاعّإلىّأخرّحيثّتكونّأنواعّمعينةّمنّ
الدخول ّاألولية ّمقبوضات ّمن ّقبل ّقطاعاتّ
معينةّعلىّسبيلّالحصرّأوّمنّقبلّالوحداتّ
غيرّالمقيمةّ.وعلىّوجهّالخصوصّ،يتمّقبضّ
الضرائب ّفقط ّمن ّقبل ّقطاع ّالحكومة ّالعامّ
والوحداتّغيرّالمقيمةّفيّحينّيعتبر ّتعويضّ
المستخدمين ّمقبوضات ّبالنسبة ّلقطاع ّاألسرّ
والوحداتّغيرّالمقيمةّفقطّ.ويتمّتوصيفّهذهّ
الموازنينّأدناهّ.
يتألف ّميزان ّالدخول ّاألولية ّللقطاعاتّ
المؤسسية ّالمالية ّوغير ّالمالية ّمن ّفقط ّفائضّ
التشغيل ّباإلضافة ّإلى ّدخل ّالملكية ّالمستحقّ
قبضه ّمخصوماّ ّمنه ّدخل ّالملكية ّالمستحقّ
دفعه.
يتألف ّميزان ّالدخول ّاألولية ّللقطاع ّالحكوميّ
العام ّمن ّالضرائب ّمخصوما ّمنها ّاالعاناتّ،
المتلقاةّأوّالمدفوعةّعلىّاإلنتاجّوعلىّالوارداتّ
مضافاّ ّإليها ّدخل ّالملكية ّ ّالمتلقى ّمخصوماّّ
منهّدخل ّالملكيةّّالمدفوعّ.كماّيمكن ّكذلك ّأنّ
يشمل ّقد اّر ّصغي اّر ّمن ّفائض ّالتشغيل ّمنّ
الوحدات ّالموجودة ّفي ّنطاق ّالحكومة ّالعامةّ
التيّتعهدّبإنتاجّالسوق.
يتألف ّميزان ّالدخول ّاألولية ّلقطاع ّاألسر ّمنّ
تعويض ّالمستخدمين ّومن ّالدخول ّالمختلطةّ
المتحققة ّلألسر ّمضافاّ ّإليها ّدخل ّالملكيةّ
المتلقى ّمخصوماّ ّمنها ّدخل ّالملكية ّالمدفوعّ.
كما ّيشمل ّأيضاّ ّفائض ّالتشغيل ّمن ّخدماتّ
اإلسكان ّالمنتجة ّلالستهالك ّالذاتي ّمن ّقبلّ
المالكينّالشاغلينّألمالكهم.
يتكون ّميزان ّالدخول ّاألولية ّلقطاع ّالمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
(ّ )NPISHsبكامله ّتقريبا ّمن ّدخل ّالملكيةّ
المتلقىّناقصاَّدخلّالملكيةّّالمدفوع.

إجمالي الدخل القومي و صافي الدخل القومي

 21-7صافي الدخل القومي ( )NNIهو القيمة
اإلجمالية لصافي موازين الدخول األولية لكافة
القطاعات .وبشكل مماثل ،فإن إجمالي الدخل

843

القومي ( )GNIهو القيمة اإلجمالية إلجمالي
موازين الدخول األولية لكافة القطاعات.

ّ
 21-7اجمالي ّالقيمة ّالمضافة ّهي ّبالتحديد ّمقياسّ
لإلنتاج ّيتم ّتعريفه ّفقط ّمن ّحيث ّالمخرجّ
واالستهالك ّالوسيط؛ ّويتبع ّذلك ّأن ّإجماليّ
الناتج ّالمحلي ّ(ّ )GDPهو ّأيضاّ ّقياسّ
لإلنتاج ّحيث ّيتم ّالحصول ّعليه ّمن ّخاللّ
جمعّالقيمةّالمضافةّاإلجماليةّلجميعّالوحداتّ
المؤسسية ّالمقيمة ّبوصفها ّمنتجة ّمضافا ّإليهاّ
قيم ّأيّضرائبّمخصوما ّمنهاّاإلعانات ّعلىّ
اإلنتاجّأوّالوارداتّوالتيّلمّتكن ّمشمولة ّفيّ
قيمّالمخرجاتّوالّفيّالقيمةّالمضافةّللمنتجينّ
المقيمينّ .ويتم ّالحصول ّعلى ّالدخل ّالقوميّ
اإلجمالي ّعن ّطريق ّجمع ّموازين ّالدخولّ
األولية ّلنفس ّالوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمةّ.
ويترتب ّعلى ّذلك ّأن ّالفرق ّالرقمي ّبين ّبينّ
قيمة ّاجمالي ّالدخل ّالقومي ّواجمالي ّالناتجّ
المحلي ّيساوي ّالفرق ّبين ّإجمالي ّالدخولّ
األولية ّالمستحق ّقبضها ّللوحدات ّالمقيمة ّمنّ
قبل ّالوحدات ّغير ّالمقيمة ّوبين ّمجموعّ
الدخول ّاألولية ّالمستحق ّدفعها ّمن ّقبلّ
الوحدات ّالمقيمة ّللوحدات ّغير ّالمقيمة ّ(أيّ،
صافي ّالدخل ّمن ّالخارج)ّ .ومع ّذلكّ ،وحيثّ
أن ّكل ّمن ّإجمالي ّالناتج ّالمحلي ّواجماليّ
الدخلّالقوميّيتمّالحصولّعليهماّعنّطريقّ
مجموع ّالقيمة ّالمضافة ّأو ّموازين ّالدخولّ
االوليةّلنفسّالمجموعةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّ
المقيمةّبناءا ّعليهّالّيكونّهناكّمبر ارّلتسميةّ
أحداهما ّ"محلي" ّواألخر ّ"قومي"ّ ،حيث ّيشيرّ
كل ّمجموع ّمن ّالمجموعين ّإلى ّاالقتصادّ
الكلي ّالذي ّيعرف ّبأنه ّمجموعة ّكاملة ّمنّ
الوحدات ّأو ّالقطاعات ّالمؤسسية ّالمقيمةّ.
ويكمنّالفرقّبينهماّليسّفيّالشمولّولكنّفيّ
حقيقة ّأن ّأحدهما ّيقيس ّالمخرجات ّفي ّحينّ
يقيس ّاألخر ّالدخلّ ،ولدى ّكل ّمنهما ّمبررهّ
ويقف ّعلى ّقدم ّالمساواة ّمن ّحيث ّتوصيفهّ
بالمحلي ّأو ّبالقوميّ .ومع ّذلكّ ،ونظ اّر ّألنّ
مصطلحي ّ"الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي" ّوّ
"إجمالي ّالدخل ّالقومي" ّمتأصل ّتواجدهما ّفيّ
االستخدام ّاالقتصادي ّفمن ّغير ّالمقترحّ
تغييرهماّ .بيد ّأن ّالتأكيد ّوالتشديد ّالبد ّوأنّ
يوجه ّإلى ّالكلمة ّالواصفة ّوالمحددة ّفي ّكلّ
منهما ّمن ّأجل ّتبيان ّحقيقة ّأن ّالناتج ّالمحليّ
اإلجمالي ّيشير ّإلى ّاإلنتاج ّ(المخرج)ّفي ّحينّ
يشيرّإجماليّالدخلّالقوميّإلىّالدخلّ.

نظام الحسابات القومية
االستخدامات
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 .3حساب دخل التنظيم
 22-7يمكن ّتقسيم ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ
إلى ّحسابين ّفرعيين؛ ّحساب ّدخل ّالتنظيمّ
وحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألولي ّاألخرّ.
والهدف ّمن ّذلك ّهو ّتحديد ّبند ّموازنة ّإضافيّ
– ّدخل ّالتنظيم ّّ -وهو ّما ّقد ّيكون ّمفيداّ
لمنتجي ّالسوقّ .ومثله ّمثل ّفائض ّالتشغيلّ
والدخل ّالمختلط ّفهذا ّالحساب ّعبارة ّعن ّبندّ
موازنة ّذات ّصلة ّفقط ّبالمنتجين ّولكنه ّيمتازّ
بإمكانية ّحسابه ّفقط ّبالنسبة ّللوحداتّ
والقطاعات ّالمؤسسية ّوليس ّللمنشآت ّأوّ
الصناعات.
ّ
 23-7يتم ّحساب ّدخل ّالتنظيم ّعن ّطريق ّخصم ّأيّ
فائدة ّودخل ّاستثمار ّومصروفات ّوريوعّّ
مدفوعة ّمن ّفائض ّالتشغيل ّواضافة ّدخولّ
الملكية ّالمتلقاةّ .وبالنسبة ّلقطاعات ّالشركاتّ
غير ّالمالية ّوالمالية ّيكمن ّالفارق ّالوحيد ّبينّ
دخل ّالتنظيم ّوميزان ّالدخول ّاألولية ّفي ّأنّ
دخل ّالتنظيم ّيتم ّقياسه ّقبل ّتوزيع ّاألرباح ّأوّ
سحوبات ّالدخل ّمن ّأشباه ّالشركات ّواألرباحّ
المعادّاستثمارهاّ.والّيتمّحسابّدخلّالمشروعّ
للقطاعات ّاألخرىّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّقدّ
تتضمن ّالحكومة ّواألسر ّمنشآت ّفردية ّمتعهدةّ
بإنتاج ّالسوق ّإال ّأن ّالحقيقة ّالتي ّمفادها ّأنّ
األصول ّأو ّالموجودات ّالتي ّتعزى ّإلى ّهذاّ
النشاط ّال ّيمكن ّتمييزها ّمن ّمجمل ّأصولّ
المؤسسةّتعنيّأنّتحديدّوتعريفّدخلّالملكيةّ
المتصلّبالنشاطّهوّاألخرّمسألةّصعبة(ّ.واذاّ
ما ّأمكن ّالتعرف ّعلى ّاألصول ّودخل ّالملكيةّ
فمنّالمحتملّأنّيتمّالتعاملّمعّالمنشأةّالفرديةّ
غيرّذواتّالشخصيةّاالعتباريةّعلىّأنهاّشبهّ
شركة ّوبالتالي ّتكون ّمتضمنة ّفي ّأحد ّقطاعاتّ
الشركات).
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ّ
 24-7دخلّالتنظيمّهوّمفهومّللدخلّقريبّمنّمفهومّ
الربحّأوّالخسارةّعلىّنحوّماّمفهومّفيّمجالّ
محاسبة ّاألعمال ّالتجارية ّ(على ّاألقل ّعندماّ
ال ّيكون ّهناك ّتضخم)ّ .ومن ّناحية ّأخرىّ،
البد ّمن ّاإلشارة ّإلى ّأنه ّعندما ّيتم ّحسابّ
األرباح ّعلى ّأساس ّالتكاليف ّالتاريخية ّفيّ
الحساباتّالتجاريةّفإنّهذهّاألرباحّتشملّإلىّ
جانبّذلكّاألرباحّأوّمكاسبّاالقتناءّاالسميةّ
على ّالمخزّونات ّفضال ّعن ّغيرها ّمنّ
األصول ّالتي ّتملكها ّالمنشأة ّوربما ّتكون ّهذهّ
األرباح ّأو ّالمكاسب ّأو ّالخسائر ّالمقبوضةّ
كبيرةّنسبياّخاللّأوقاتّالتضخم.
ّ

 .4حساب تخصيص الدخل األولي األخر

 25-7عندما ّيتم ّتجميع ّحساب ّدخل ّالتنظيم ّلوحدةّ
أو ّقطاع ّمؤسسي ّمعين ّيتبع ّذلك ّإعدادّ
حساب ّتخصيص ّأو ّتوزيع ّللدخل ّاألوليّ
األخر ّمن ّأجل ّالتوصل ّإلى ّرصيد ّأو ّميزانّ
الدخول ّاألولية؛ ّوبالنسبة ّلحساب ّتخصيصّ
الدخلّاألوليّاألخرّ،يكونّالبند ّاألول ّالمدرجّ
أسفلّبندّالمواردّهوّدخلّالتنظيمّوبندّالموازنةّ
المرحلّقدما ّمنّحسابّدخلّالتنظيمّبدال ّمنّ
فائضّالتشغيلّأوّالدخلّالمختلطّ،وهماّقيودّ
الموازنة ّالمرحلين ّقدما ّمن ّحساب ّتوليدّ
الدخلّ .ويكون ّالقيد ّالوحيد ّفي ّالحسابّ
بالنسبةّللشركاتّالماليةّوغيرّالماليةّبعيداّعنّ
بنود ّالموازنة ّهو ّذلك ّالمدخل ّالخاص ّللدخلّ
الموزعّللشركات.
ّ
 26-7أما ّفيما ّيخص ّالحكومة ّالعامة ّواألسرّ
المعيشية ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدمّاألسرّالمعيشيةّيطابقّحسابّتخصيصّ
الدخل ّاألولي ّاألخر ّحساب ّتخصيص ّالدخلّ
األولي.
 27-7حساب ّدخل ّالتنظيم ّوحساب ّتخصيص ّالدخلّ
األوليّاألخرّمبينانّفيّجدولّّ.3.7
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عالقة االستخدام

 .1تحديد المستخدمين

 28-7ليس ّدائماّ ّبديهياّ ّما ّإذا ّكان ّشخص ّما ّموظفاّّ
أوّيعملّلحسابهّالخاصّ،فعلىّسبيل ّالمثالّ،قدّ
يكون ّبعض ّاألشخاص ّالذين ّيدفع ّلهم ّتبعاّّ
للنتائج ّموظفينّ /مستخدمين ّفي ّحين ّالبعضّ
األخر ّيكونوا ّيعملون ّلحسابهم ّالخاصّ .ويؤثرّ
هذا ّالفرق ّكذلك ّعلى ّالتقسيم ّالقطاعي ّلقطاعّ
األسرّ .وتتمشى ّالتعريفات ّالواردة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّمع ّق اررات ّالمؤتمر ّالدوليّ
إلحصائيينّالعمالةّ(ّ)ICLSبشأنّتعريفاتّالفئةّ
السكانية ّالنشطة ّاقتصادياّّ .وفيما ّيتعلق ّبنظامّ
الحساباتّالقوميةّ،وعلىّالرغمّمماّسبقّ،يكمنّ
الغرضّالرئيسيّفيّتوضيحّطبيعةّعالقةّالعملّ
من ّأجل ّضبط ّوتحديد ّالحد ّبين ّتعويضّ
المستخدمين ّوبين ّاألنواع ّاألخرى ّمن ّالمبالغّ
المستلمةّ ،حيث ّأن ّبعض ّاألشخاص ّممنّ
يعتبرونّفيّاحصاءاتّالعملّضمنّمنّيعملونّ
ذاتيا ّأو ّلحسابهم ّالخاص ّكذلك ّوعلى ّوجهّ
الخصوص ّيتم ّمعاملة ّبعض ّمالك ّشبهّ
الشركات ّوالمالك ّالمديرين ّلمؤسساتهم ّيعملونّ
في ّنظام ّالحساباتّالقوميةّكمستخدمينّ.وهناكّ
مزيد ّمن ّالمناقشة ّحول ّقياس ّقوة ّالعملّ
والتعريفات ّالمرتبطة ّبالمصطلحات ّالمتعلقة ّبهاّ
فيّالفصلّالتاسعّعشر.
ّ
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 29-7وهكذاّ ،وحتى ّيتم ّتصنيف ّالشخص ّكمستخدمّ
سواء ّكانّموظفا ّلدى ّالغيرّأوّيعملّلحسابهّ
الخاصّالبدّوأن ّيكونّهذاّالشخصّمنخرطاّ
في ّنشاط ّيقع ّضمن ّحدود ّاإلنتاج ّلنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ .وتتواجد ّالعالقة ّبينّ
صاحب ّالعمل ّتجاه ّالموظف ّعندما ّيكونّ
هناك ّاتفاقا ّخطيا ّأو ّشفهيا ّوالذي ّربما ّيكونّ
بشكل ّرسمي ّأو ّغير ّرسمي ّبين ّمنشأة ّماّ
وموظف ّما ّوعادة ّما ّيتم ّالدخول ّفيه ّوابرامهّ
طواعية ّمن ّجانب ّالطرفين ّويعمل ّمن ّخاللهّ
الشخص ّلصالح ّالمنشأة ّفي ّمقابل ّمكافأةّ
نقدية ّأو ّعينيةّ .وتتوقف ّالمكافأة ّعادة ّعلىّ
الوقت ّالذي ّيتم ّاستغراقه ّفي ّالعمل ّأو ّعلىّ
مقياسّموضوعيّآخرّلكميةّاألعمالّالمنجزة.
ّ
 31-7أما ّالعاملين ّلحسابهم ّالخاص ّفهم ّأولئكّ
األشخاص ّالذين ّيعملون ّألنفسهم ّوذلك ّعندماّ
تكون ّالمؤسسات ّأو ّالمنشآت ّالتي ّيملكونها ّالّ
يتم ّتمييزها ّسواء ّككيانات ّقانونية ّمنفصلة ّأوّ
كوحدات ّمؤسسية ّمنفصلة ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ .وربما ّيكونوا ّأشخاصاّ ّهم ّوحدهمّ
المالكون ّأو ّمالكون ّبالمشاركة ّللمؤسساتّ
الفردية ّالتي ّيعملون ّبهاّ ،أو ّأعضاء ّفيّ
جمعية ّتعاونية ّللمنتجين ّأو ّكعمال ّأسرّ
متشاركين ّ(بمعنىّ ،أعضاء ّأسر ّيعملون ّفيّ
منشأةّفرديةّبدونّأجر)ّ.
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جدول  :3.7حسابات دخل التنظيمّوتخصيص الدخل األولي األخر – االستخدامات
حساب دخل التنظيم
االستخدامات
الشركات
غير المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

الشركات
غير المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

مجموع
االقتصاد

97

15

171
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254

27

7
198

السلع
والخدمات

47

15

المجموع

تعويضات
المستخدمين
الضرائب على اإلنتاج
والواردات
اإلعانات
دخل الملكية
الفائدة
عوائد االستثمار
األجنبي المباشر
المعاد استثمارها
الريع
ميزان الدخول األولية،
إجمالي  /الدخل
القومي ،اإلجمالي
ميزان الدخول األولية،
الصافي  /الدخل
القومي ،الصافي

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

حساب تخصيص الدخل األولي األخر

االستخدامات

المعامالت وبنود
الموازنة

مجموع
االقتصاد

144

31

174

174
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31
311

47
1
42

47
31
343

47
31
343

السلع
والخدمات

دخل الملكية
الفائدة
دخل الشركات
الموزع
عوائد االستثمار
األجنبي المباشر
المعاد استثمارها
دخل االستثمار
الريع
دخل التنظيم،
اإلجمالي
دخل التنظيم ،
الصافي

87
56

153
116

241
162

241
162

المجموع

المعامالت وقيود
الموازنة

6

6

63
13
14

214
68
14

42
35

41
14

6
6

151
55
1

27
1ّ381

1
4

34
1ّ864

34
1ّ864

1ّ358

1

1ّ642

1ّ642

ّأ .العمال ّالذين ّيعملون ّفي ّاإلنتاج ّالستهالكهم ّالذاتيّ
النهائيّأو ّمنّأجلّتكوينّرأسّمالهمّالخاصّسواءّ
بشكل ّفردي ّأو ّجماعي ّيكونون ّعماال ّيعملونّ
لحسابهم ّالخاصّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّقيمة ّمعينةّ
يمكن ّاحتسابها ّلمخرج ّخاص ّبإنتاج ّذاتي ّعلىّ
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أساس ّالتكاليف ّبما ّفي ّذلك ّتكاليف ّالعمالةّ
المقدرةّإالّأنهّالّيتمّعملّأيّاحتسابّأوّعزوهّ
إلى ّأجور ّالعمال ّالذين ّيعملون ّفي ّمثل ّهذاّ
اإلنتاج ّحتى ّفي ّحالة ّالمشاريع ّالجماعية ّأوّ
المجتمعية ّأو ّالعامة ّالمتعهد ّبها ّمن ّقبلّ
مجموعات ّمن ّاألفراد ّيعملون ّمعاّّ .ويتم ّمعاملةّ
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فائض ّالقيمة ّالمحتسبة ّللمخرجات ّوفق ّأي ّتكاليفّ
مالية ّأو ّضرائب ّمباشرة ّعلى ّاإلنتاج ّتم ّتحملها ّأوّ
تكبدهاّصراحةّعلىّأنهّدخلّمختلطّإجمالي.
ّبّ .أفرادّاألسرةّالعاملونّبدونّأجرّ،بماّفيهمّالعاملونّ
في ّالمنشآت ّالفردية ّسواء ّالمشاركين ّكليا ّأو ّجزئياّ
في ّإنتاج ّالسوق ّ ّيعاملون ّأيضاّ ّعلى ّأنهم ّيعملونّ
لحسابهمّالخاص.
ّج .وقد ّيكون ّمجملّاألسهم ّلشركة ّماّمملوكه ّّلمساهمّ
واحدّأوّلمجموعةّصغيرةّمن ّحملة ّاألسهم؛ ّوبالتاليّ
عندما ّيعمل ّهؤالء ّالمساهمون ّلتلك ّالشركةّ
ويحصلون ّ على ّمكافآت ّأو ّأجور ّمدفوعة ّبخالفّ
األرباح ّالموزعة ّيتم ّمعاملة ّهؤالء ّالمساهمين ّعلىّ
أنهم ّموظفينّ .كما ّيتم ّمعاملة ّمالك ّشبه ّالشركاتّ
الذين ّيعملون ّفيّشبهّالشركات ّهذه ّويحصلونّعلىّ
مكافآت ّأو ّأجور ّمدفوعة ّبخالف ّسحب ّاألرباح ّأوّ
المكاسبّمنّشبهّالشركةّعلىّأنهمّموظفين.
ّد .وربما ّيكونّالعمالّالذينّيعملونّخارجّمركزّالعملّ
ونطاقه ّمستخدمين ّأو ّيعملون ّلحسابهم ّالخاصّ
اعتمادا ّعلىّوضعهمّوظروفهمّبالضبط؛ ّويتم ّتحديدّ
وتوصيف ّمعاملة ّالعمال ّالذين ّيعملون ّخارج ّمركزّ
العملّونطاقهّبمزيدّمنّالتفصيلّأدناه.
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ّ
 31-7يتم ّمعاملة ّالمبالغ ّمستحقة ّالدفع ّللذينّ
يعملون ّألنفسهم ّأو ّلحسابهم ّالخاص ّعلىّ
أنهاّدخلّمختلط.
ّ
 32-7الطالب ّبوصفهم ّمستهلكين ّللخدماتّ
التعليميةّوالتدريبيةّليسواّمستخدمين؛ ّبيد ّأنهّ
إذا ّكان ّلدى ّالطالب ّالتزام ّرسمي ّيشاركونّ
من ّخالله ّبجهودهم ّكمدخل ّفي ّعملية ّإنتاجّ
بمنشأة ّأو ّمؤسسة ّما ّعلى ّسبيل ّالمثالّ
كمتدربين ّأو ّكفئات ّمشابهة ّمن ّالعمالّ
المتدربين ّأو ّالكتبة ّالمتمرنين ّأو ّكممرضينّ
طلبة ّأو ّكمساعدين ّفي ّالبحوث ّأو ّفيّ
التدريس ّأو ّكمتدربين ّفي ّالمستشفياتّ ،وماّ
إلىّذلكّ،يتمّمعاملتهمّعلىّأنهمّمستخدمينّ
سواء ّكانوا ّيحصلون ّعلى ّأي ّمكافآت ّأوّ
أجور ّنقدا ّفي ّمقابل ّالعمل ّالذي ّيؤدونهّ
باإلضافةّعلىّالتدريبّالذيّيحصلونّعليهّ
كنوعّمنّاألجرّالعينيّأوّعدمهّ.
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جدول ( 3.7تابع) :حسابات دخل التنظيمّوتخصيص الدخل األولي األخر – الموارد
حساب دخل التنظيم
الموارد
الشركات غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

مجموع
االقتصاد

96
33
11

149
116
25

238

238

53

53

61
69

1

53

245
139
35

245
139
35

4

7

11

11

8
41

8
3

16
44

16
44

حساب تخصيص أو توزيع الدخل األولي األخر
الموارد
الشركات
غير المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

مجموع
االقتصاد

235
4422
14
1

123
49
3

7
7
1

44152
71
3

1

21

1

21

أرباب العمل والعاملون لحسابهم الخاص
 33-7يمكن ّتقسيم ّاألشخاص ّالذين ّيعملون ّلحسابّ
أنفسهمّإلىّمجموعتين؛ّأولئكّالذينّيشركونّوالّ
يشركون ّمستخدمين ّبأجر ّعلى ّأساس ّمستمرّ،
حيثّيوصفّهؤالءّالذينّلديهم ّمستخدمين ّعلىّ
أساس ّمستمر ّبأرباب ّالعمل ّكما ّيوصف ّالذينّ
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1ّ154

2

السلع
والخدمات

دخل المشروع ،اإلجمالي
دخل التنظيم ،الصافي
تعويضات المستخدمين

311
144

42
31

343
174
ّ154
1
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المجموع

المعامالت وبنود
الموازنة

الضرائب على اإلنتاج
والواردات
اإلعانات
دخل الملكية
الفائدة
عوائد االستثمار األجنبي
المباشر المعاد
استثمارها
الريع
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135

34

1

61

61

السلع
والخدمات

فائض التشغيل،
اإلجمالي
الدخل المختلط،
اإلجمالي
فائض التشغيل ،
الصافي
الدخل المختلط،
الصافي
دخل الملكية
الفائدة
دخل الشركات الموزع
عوائد االستثمار
األجنبي المباشر المعاد
استثمارها
دخل االستثمار
الريع

292

46

27

84

3

452

452

المجموع

المعامالت وبنود
الموازنة

343
174
1ّ156
235

38
21
1

44191
91
3
21

يعملون ّبدون ّمستخدمين ّبأجر ّيوصفونّ
بالعاملين ّلحساب ّأنفسهم ّويستفاد ّمن ّهذاّ
التمييز ّفي ّأغراض ّالتوزيع ّوالتصنيفّ
القطاعي ّلقطاع ّاألسرّ .ويمكن ّتقسيمّ
العاملين ّلحساب ّأنفسهم ّهم ّأنفسهم ّإلىّ
عمالّّخارجيينّوهم ّالذين ّيعملون ّوفقاّ ّلنوعّ
ماّمنّالعقود ّالرسمية ّأوّغيرّالرسميةّلتقديمّ
السلع ّأو ّالخدمات ّلمنشأة ّأو ّمؤسسة ّبعينهاّ
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ّ

والى ّمشتغلين ّلحسابهم ّالخاص ّعاديين ّممن ّقدّ
يكونوا ّمشاركين ّإما ّفي ّإنتاج ّالسوق ّأو ّفيّ
اإلنتاج ّالخاص ّباستهالكهم ّالخاص ّالنهائي ّأوّ
لتكوينّرأسّمالهمّالخاص.
العمال الخارجيون

 34-7العامل ّالخارجي ّهو ّشخص ّيوافق ّعلى ّالعملّ
لصالح ّمشروع ّأو ّمنشأة ّمعينة ّأو ّلتوريد ّكميةّ
معينة ّمن ّالسلع ّأو ّالخدمات ّلمنشأة ّبعينها ّمنّ
خاللّترتيبّمسبقّأوّعقدّمعّهذهّالمنشأةّفيّ
حينّأنّمكانّهذاّالشخصّالّيكونّداخلّنطاقّ
أي ّمن ّالمنشآت ّالتي ّتشكل ّتلك ّالمنشأةّ .والّ
تتحكمّالمنشأةّأوّالمؤسسةّفيّالوقتّالمستغرقّ
في ّالعمل ّمن ّقبل ّ ّالعامل ّالخارجي ّكما ّالّ
تتحمل ّالمنشأة ّمسؤولية ّالظروف ّالتي ّيتم ّفيهاّ
إنجازّهذاّالعملّرغمّأنهّيمكنّلهاّإجراءّبعضّ
الفحوصات ّأوّعمليات ّالتحققّمنّجودةّالعملّ
ونوعيتهّ .ويعمل ّمعظم ّ ّالعمال ّالخارجيون ّمنّ
البيت ّولكن ّقد ّيستخدمون ّأماكن ّأخرى ّللعملّ
يختارونها ّبشكل ّشخصيّ .وبعض ّ ّالعمالّ
الخارجيون ّيتم ّتزويدهم ّبالمعدات ّأو ّالمواد ّأوّ
كليهما ّالتي ّيستخدمونها ّفي ّالعمل ّمن ّقبلّ
منشأةّماّفيّحينّأن ّالبعضّاألخرّمنهمّربماّ
يقوم ّبشراء ّمعداته ّأو ّمواده ّالخاصة ّأو ّكليهماّ
بنفسهّ .وعلى ّأية ّحالّ ،يضطر ّالعمالّ
الخارجيون ّعلى ّتكبد ّبعض ّتكاليف ّاإلنتاجّ
بأنفسهم؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،مبالغّالريوع ّالفعليةّ
أو ّالمحتسبة ّالخاصة ّبالمباني ّالتي ّيعملونّ
منها؛ ّالتدفئة ّأو ّاإلضاءة ّوالطاقة ّأو ّالتخزين ّأوّ
المواصالتّ،وماّإلىّذلك.
ّ
ّ
 35-7لدى ّالعمال ّ ّالخارجيون ّبعض ّخصائصّ
المستخدمين ّوبعض ّمن ّخصائص ّالعاملينّ
لحاسبهم ّالخاص؛ ّويتم ّتحديد ّالطريقة ّالتي ّيتمّ
تصنيفهم ّوفقاّ ّلها ّباألساس ّمن ّخالل ّالقاعدةّ
التي ّيتم ّبها ّمكافأتهم ّأو ّحصولهم ّعلى ّأجورهمّ.
ويمكنّالتوصلّإلىّاختالفّأوّتمييزّبينّاثنتينّ
من ّالحاالت ّواللتين ّمن ّحيث ّالمبدأ ّمختلفتينّ
إلىّحدّكبيرّعنّبعضهماّالبعض:
ّ
ّ
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ّأ .يحصل ّالشخص ّعلى ّأجره ّبشكل ّمباشر ّأوّ
غير ّمباشر ّعلى ّأساس ّقدر ّالعمل ّالمنجزّ
مما ّيعني ّتبعاّ ّلمقدار ّالعمل ّالذي ّساهم ّبهّ
كمدخل ّفي ّبعض ّعمليات ّاإلنتاج ّوبصرفّ
النظر ّعن ّقيمة ّالمخرج ّالمنتج ّأو ّربحيةّ
عمليةّاإلنتاجّ.ويعنيّهذاّالنوعّمنّالمكافأةّ
أنّالعاملّمستخدمّ.
ب .الدخل ّالذي ّيحصل ّعليه ّالشخص ّيعتمدّ
ّ
على ّقيمة ّالمخرجات ّمن ّعمليات ّاإلنتاجّ
التي ّيكون ّهذا ّالشخص ّمسئوال ّعنها ّمهماّ
كبر ّأو ّصغر ّقدر ّالعمل ّالذي ّأدخل ّفيّ
عملية ّاإلنتاجّ .ويعني ّهذا ّالنوع ّمن ّاألجرّ
أوّالمكافأةّأنّالعاملّيعملّلحسابّنفسه.

ّ
 36-7وفي ّالممارسة ّالعمليةّ ،قد ّال ّيكون ّمنّ
السهل ّدوما ّالتمييز ّبين ّالمستخدمينّ
والعاملين ّلحساب ّأنفسهم ّعلى ّأساس ّتلكّ
المعايير؛ ّوالبد ّأن ّيتم ّمعاملة ّالمستخدمينّ
الخارجيين ّوالذين ّيقومون ّبتوظيف ّآخرينّ
والدفعّلهمّللعملّلصالحهمّعلىّأنهمّعاملينّ
يعملونّلحسابّأنفسهمّمالكينّلمنشآتّفرديةّ
أيّبمعنيّأخرّأربابّعملّ.ولذلكّ،فإنّلبّ
المسألة ّهو ّالتمييز ّبين ّالعاملين ّلحسابّ
أنفسهمّوبينّالمستخدمين.
ّ
 37-7يعتبر ّالعامل ّالخارجي ّمستخدما ّعندماّ
تتواجدّعالقةّعملّبينّالمنشأةّوبينه؛ّويعنيّ
ذلك ّتواجد ّعقد ّعمل ّأو ّاتفاق ّصريح ّيتفقّ
منّخاللهّعلىّأنّيتمّالدفعّللعاملّالخارجيّ
أوّمنحهّمكافآتّعلىّأساسّالعملّالمنجزّ.
وعلى ّالعكس ّمن ّذلكّ ،يعتبر ّالعاملّ
الخارجي ّعامل ّلحساب ّأنفسهم ّعندما ّالّ
يتواجدّمثلّهذاّالعقدّأوّاتفاقّالعملّالصريحّ
وحينّيعتمدّالدخلّالمكتسبّمنّقبلّالعاملّ
الخارجي ّعلى ّقيمة ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
المقدمةّللمنشأةّأوّالمشروعّ.وهذاّيوحيّبأنّ
الق اررات ّبسوق ّالعمل ّونطاق ّالعملياتّ
والتمويل ّهي ّأمور ّعلى ّاألرجح ّستكون ّفيّ
أيدي ّالعمال ّالخارجيين ّمركز ّالعمل ّالذينّ
يعملونّلحسابّأنفسهمّالذينّهمّاآلخرينّفيّ
غالبّاألمرّيملكونّأوّيستأجرونّاآلالت ّأوّ
المعداتّالتيّيعملونّعليهاّ.
ّ

نظام الحسابات القومية
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 38-7يكمن ّفي ّحالة ّالمشتغل ّالخارجي ّأثار ّهامةّ
بالنسبةّللحسابات؛ّفعندماّيكونّالعامل ّالخارجيّ
عاملّيعملّلحسابّنفسه ّيشكل ّحينئذّالدفعّأوّ
األجرّالمقدمّمنّالمنشأةّإلىّالعامل ّشراءّ ّلسلعّ
أو ّخدمات ّوسيطةّ .وبالنسبة ّللعامل ّالخارجيّ
يمثل ّالدفع ّأو ّاألجر ّالمدفوع ّمن ّقبل ّالمنشأةّ
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قيمة ّالمخرج ّو ّيكون ّالفائض ّعن ّالتكاليفّ
المباشرةّبالنسبةّللعامل ّالخارجي ّ(والذيّيتمّ
معاملته ّعلى ّأنه ّاستهالك ّوسيط) ّدخالّ
مختلطا ّإجمالياّّ .وعندما ّيكون ّا ّالعاملّ
الخارجي ّمستخدما ّيشكل ّاألجر ّتعويضاّ
للمستخدمين ّومن ّثم ّيتم ّدفعه ّمن ّالقيمةّ
المضافة ّللمنشأةّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،تؤثرّ

نظام الحسابات القومية
حالة ّاالعامل ّالخارجي ّووضعه ّعلى ّتوزيعّ
الدخول ّبين ّتعويضات ّالمستخدمين ّبالمنشأةّ
وبين ّصافي ّالدخل ّالمختلط ّألسرة ّالعاملّ
الخارجي.

ّ

خاللّالفترةّالمعنيةّسواءّتمّدفعهاّمقدما ّأوّ
بالتزامن ّمع ّأداء ّالعمل ّأو ّبعد ّإتمام ّالعملّ
نفسهّ .وال ّيكون ّهناك ّأي ّتعويضّ
للمستخدمين ّمستحق ّدفعهّفيماّيتعلقّبالعملّ
غير ّالمدفوعّ /بدون ّأجر ّالمضطلع ّبهّ
طواعية ّبما ّفي ّذلك ّالعمل ّالذي ّيقوم ّبهّ
أعضاءّأسرةّماّفيّنطاقّمنشأةّأوّمؤسسةّ
فردية ّمملوكة ّلنفس ّاألسرةّ .وال ّيتضمنّ
تعويضّالموظفينّأيّضرائبّمستحقةّالدفعّ
منّقبلّصاحبّالعملّعلىّمجموعّاألجورّ
أو ّالمرتبات ّأو ّقائمة ّالحساب ّالخاص ّبها؛ّ
على ّسبيل ّالمثال؛ ّالضريبة ّمن ّواقع ّكشوفّ
المرتباتّ ،حيث ّأن ّمثل ّهذه ّالضرائب ّيتمّ
معاملتها ّعلى ّأنها ّضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّوفقّ
نفس ّالطريقة ّالتي ّتتم ّمع ّالضرائب ّعلىّ
المباني ّأو ّاألراضي ّأو ّغير ّذلك ّمنّ
األصولّالمستخدمةّفيّاإلنتاج.

 .8مكونات تعويضات المستخدمين

 39-7يتم ّقيد ّتعويض ّالمستخدمين ّأدنى ّبندّ
االستخداماتّفيّحسابّتوليدّالدخلّوأسفلّبندّ
الموارد ّفي ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألولي؛ّ
ويوجد ّجانب ّاالستخدامات ّفي ّحساب ّتوليدّ
الدخل ّوالذي ّيبين ّالبنود ّالمفصلة ّلتعويضاتّ
المستخدمين ّفي ّجدول ّّ 4.7كما ّيوجد ّجانبّ
الموارد ّالمقابل ّله ّمن ّحساب ّتخصيص ّالدخلّ
في ّجدول ّّ .5.7إلى ّجانب ّذلكّ ،فإن ّالبندّ
الوحيد ّبعيدا ّعنّبنود ّالموازنة ّوذاتّالصلةّبهذهّ
الحسابات ّوالذي ّلم ّيتم ّعرضه ّهو ّالمدخلّ
الخاصّبتعويضاتّالمستخدمين ّالمستحقة ّالدفعّ ّ
من ّقبل ّبقية ّالعالم ّوهو ّالذي ّيظهر ّفي ّجانبّ  42-7تتألف تعويضات المستخدمين من مكونين
رئيسيين:
االستخدامات ّمن ّحساب ّتخصيص ّالدخلّ
ّأ .األجور ّوالرواتب ّالمستحقة ّالدفع ّنقداّ ّأوّ
األولي.
عينا؛ّ
ّ
ب .اشتراكات ّالتأمين ّاالجتماعي ّالمستحقة ّالدفعّ
ّ
 41-7وكما ّلوحظ ّفيما ّسبقّ ،يعرف ّتعويضّ
منّقبلّأربابّالعملّوالتيّتشملّاالشتراكاتّ
المستخدمين ّعلى ّأنه ّمجموع ّاألجور ّأوّ
في ّنظم ّالضمان ّاالجتماعي ّفضالّ ّعنّ
المكافآتّسواءّنقدا ّأوّعينا ّالمستحق ّالدفعّمنّ
االشتراكات ّاالجتماعية ّالفعلية ّفي ّغير ّذلكّ
قبلّمنشأةّأوّمؤسسةّماّللمستخدمين ّفي ّمقابلّ
من ّنظم ّوترتيبات ّالتأمين ّاالجتماعي ّذاتّ
العملّالذيّقامواّبهّخاللّالفترةّالمحاسبية.
الصلة ّبالعمل ّوكذلك ّاالشتراكات ّاالجتماعيةّ
ّ
المحتسبة ّفي ّغيرها ّمن ّنظم ّالضمانّ
 41-7يتم ّتسجيل ّتعويضات ّالمستخدمين ّعلى ّأساسّ
االجتماعيّالمتعلقةّبالعملّ.
االستحقاق؛ّبمعنىّأنهّيتمّقياسهّمنّخاللّقيمةّ
يتم ّمناقشة ّبرامج ّالضمان ّاالجتماعيّ
األجور ّأو ّالمكافآت ّالنقدية ّأو ّالعينية ّالتيّ
وطبيعة ّالفوائد ّوالمنافع ّالتي ّتقدمها ّمثل ّهذهّ
يصبح ّللمستخدم ّالحق ّفي ّالحصول ّعليها ّمنّ
البرامجّفيّالقسمّ(د)ّمنّالفصلّالثامنّ.
صاحب ّعمل ّمعين ّفيما ّيتعلق ّبالعمل ّالمنجزّ
جدول  :5.7حساب تخصيص الدخل األولي – تعويضات المستخدمين – الموارد
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األجور والرواتب
 43-7تشمل ّاألجور ّوالمرتبات ّقيم ّأي ّمساهماتّ
اجتماعية ّوضرائب ّدخل ّوما ّإلى ّذلك ّمستحقةّ
للدفع ّمن ّقبل ّالموظف ّحتى ّوان ّتم ّفعلياّ
اقتطاعها ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّلتيسير ّسيرّ
عمل ّالشؤون ّاالدارية ّأوّلغيرّذلكّمنّاألسبابّ
وتم ّدفعها ّبشكل ّمباشر ّلبرامج ّأو ّأنظمةّ
الضمان ّاالجتماعي ّأو ّللسلطات ّالضريبية ّوماّ
إلىّذلكّنيابةّعنّالمستخدمّ.ويجوزّأنّيتمّدفعّ
األجور ّوالرواتب ّبطرق ّمختلفة ّبما ّيشمله ّذلكّ
من ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالمقدمة ّللمستخدمينّ
كأجور ّعينية ّبدالّ ّمن ّالمكافآت ّالنقدية ّأوّ
األجورّأوّباإلضافةّإليها.
ّ
األجور والرواتب المدفوعة نقدا
 44-7األجور والرواتب المدفوعة نقدا تشتمل على
األنواع التالية من األجور:
ّأ .األجور ّوالمرتبات ّالمستحقة ّالدفع ّعلى ّفتراتّ
منتظمة ّأسبوعيا ّأو ّشهريا ّأو ّوفق ّفترات ّزمنيةّ
أخرى ّبما ّفي ّذلك ّالمدفوعات ّالتي ّتتم ّتبعاّ
للنتائجّوالمدفوعاتّبالقطعةّأوّبالمقاولة؛ّوكذلكّ
المدفوعات ّالمعززة ّأو ّالعالوات ّالمخصصةّ
للعملّاإلضافيّسواءّليليا ّأوّفيّعطالتّنهايةّ
األسبوع ّأو ّفي ّغير ّذلك ّفي ّالساعات ّغيرّ
المالئمة ّاجتماعيا؛ ّفضال ّعن ّالعالوات ّللعملّ
بعيدا ّعن ّالوطن ّأو ّفي ّظل ّظروف ّخطرة ّأوّ
مزعجة؛ ّوعالوات ّالهجرة ّأو ّاالغترابّ
المخصصةّللعملّبالخارجّ،وماّإلىّذلك.
ّب .العالوات ّالتكميلية ّالتي ّتدفع ّبانتظام ّمثلّ
عالوات ّالسكن ّأوّالعالوات ّالمخصصة ّلتغطيةّ
تكاليف ّالسفر ّمن ّوالى ّالعمل ّولكن ّباستثناءّ
الفوائدّاالجتماعيةّ(أنظرّأدناه).

834

44397

235
38

44435

ّج .األجور ّوالرواتب ّالتيّيتمّدفعهاّللمستخدمينّ
بعيداّ ّعن ّالعمل ّلفترات ّقصيرة؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ ،في ّاألجازات ّوالعطالت ّأو ّنتيجةّ
للتوقف ّالمؤقت ّلإلنتاج ّباستثناء ّفترة ّالغيابّ
بداعي ّالمرض ّأو ّاإلصابة ّوما ّإلى ّذلكّ
(أنظرّأدناه).
ّد .العالواتّالمخصصةّألغراضّمعينةّأوّغيرّ
ذلك ّمن ّالمدفوعات ّاالستثنائية ّوالمرتبطةّ
باألداء ّالعام ّللمؤسسة ّوالتي ّتتم ّفي ّإطارّ
برامجّللحوافز؛
ّه .العموالت ّو ّاإلكراميات ّوالبقاشيش ّالتيّ
يحصل ّعليها ّالمستخدمون؛ ّوينبغي ّأنّ
تعامل ّهذه ّاألنواع ّمن ّالمكافآت ّأو ّاألجورّ
كمدفوعات ّنظير ّخدمات ّتقدمها ّالمؤسسةّ
الموظفة ّللعاملّ ،وكذا ّينبغي ّتضمينها ّفيّ
المخرج ّوالقيمة ّالمضافة ّاإلجمالية ّللمؤسسةّ
المشغلة ّعندما ّيتم ّدفعها ّبشكل ّمباشرّ
للموظفينّمنّقبلّطرفّثالث.

ّ
 45-7ال ّتشمل ّاألجور ّوالرواتب ّالنقدية ّالتعويضّ
الذيّيدفعهّربّالعملّعلىّالمستخدمينّعماّ
أنفقوهّليتمكنواّمنّأداءّمهامّوظائفهمّأوّتنفيذّ
أعمالهمّ.علىّسبيلّالمثال؛ّ
التعويض ّعن ّنفقات ّالسفر ّأوّ
ّأ.
االنتقالّأوّالصرفّمنّالخدمةّأوّالنفقاتّ
ذات ّالصلةّمنّجانب ّالمستخدمين ّعندماّ
يضطلعوا ّبوظائف ّجديدة ّأو ّعندما ّيطلبّ
منهم ّأصحاب ّالعمل ّخاصتهم ّنقل ّأماكنّ
مسكنهمّإلىّأماكنّمختلفةّمنّالبلدّأوّلبلدّ
أخرّ.
ّب .التعويض ّعن ّالنفقات ّمن ّقبلّ
أصحاب ّالعمل ّفيما ّيتعلق ّباألدواتّ
والمعدات ّأو ّالمالبس ّالخاصة ّأو ّغيرهاّ
من ّالبنود ّالتي ّتكون ّهناك ّحاجة ّإليهاّ
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بشكل ّحصري ّأو ّأساسي ّلتمكينهم ّمن ّالقيامّ ّ
بعملهم.

ّ
ويتم ّالتعامل ّمع ّالمبالغ ّالمعوضة ّعلى ّأنها ّاستهالكّ
وسيطّمنّقبلّأرباب ّالعمل؛ّوالى ّالحد ّالذيّال ّيتمّفيهّ
تعويضّالمستخدمين ّالذين ّيطلب ّمنهم ّوفقاّ ّلعقود ّعملهمّ
أن ّيبتاعوا ّاألدوات ّوالمعدات ّوالمالبس ّالخاصة ّوما ّإلىّ
ذلك ّتعويضاّ ّكامالّ ّفإن ّالنفقات ّالتي ّيتكبدونها ّخالل ّذلكّ
ينبغي ّأن ّيتم ّخصمها ّمن ّالمبالغ ّالتي ّيحصلون ّعليهاّ
في ّشكل ّأجور ّومرتبات ّوتبعاّ ّلذلك ّيزداد ّاستهالكّ
أصحاب ّالعمل ّالوسيطّ .وال ّتشكل ّالنفقات ّعلى ّالبنودّ
المطلوبة ّبشكل ّحصري ّأو ّأساسي ّللعمل ّجزء ّمن ّنفقاتّ
االستهالكّالنهائيةّلألسرةّسواءّتمّتعويضهاّأو ّاستردادهاّ
منّعدمهّ.
ّ
 46-7كذلكّ ،فإن ّاألجور ّوالرواتب ّالنقدية ّال ّتشكلّ
فوائد ّالتأمين ّأو ّالضمان ّاالجتماعي ّالمدفوع ّمنّ
قبلّأربابّالعملّفيّشكلّ:
العالوات ّالخاصةّباألطفالّأوّالزوجّأوّ
ّأ.
العائلة ّأو ّالتعليم ّأو ّغير ّذلك ّفيما ّيتعلقّ
بالمعالين؛ّ
ّب .المدفوعات ّالتي ّتصرف ّبالكامل ّأوّ
التي ّيتم ّخصمها ّأو ّمعدالت ّاألجور ّأوّ
الرواتب ّالتي ّتصرف ّللعمال ّالمتغيبين ّعنّ
العملّبسببّالمرضّأوّاإلصاباتّالعرضيةّأوّ
إجازةّاألمومةّإلىّغيرّذلك؛ّ
تعويضات ّنهاية ّالخدمة ّأو ّاإلقالة ّأوّ
ّج .
الفصل ّعن ّالعمل ّالتي ّتدفع ّللعمال ّأو ّلورثتهمّ
والذين ّفقدوا ّوظائفهم ّنتيجة ّالزيادة ّعن ّحاجةّ
العمل ّأو ّالعجز ّأو ّالموت ّالفجائيّ ،وما ّإلىّ
ذلكّ.
ّ
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،قد ّيكون ّمن ّالصعب ّالفصلّ
بين ّمدفوعات ّاألجور ّأو ّالرواتب ّأثناء ّفترات ّالغيابّ
القصيرة ّنتيجة ّالمرض ّأو ّالحوادث ّإلى ّغير ّذلك ّعنّ
باقي ّمدفوعات ّاألجور ّوالمرتبات ّوفي ّهذه ّالحالة ّيتمّ
تجميعهمّجميعاّّمعاّّ.
ّ
 47-7وفي ّبعض ّالحاالتّ ،قد ّال ّيتم ّتقديم ّمنافع ّمثلّ
سيارة ّأو ّاشتراكات ّمعاش ّإضافي ّمجانا ّولكنّ
يتم ّ"شراءها" ّمن ّصاحب ّالعمل ّمن ّخاللّ
اقتطاعّجزءّمنّالراتب؛ّويكمنّعاملّالجذبّفيّ
مثل ّهذه ّالبرامج ّفي ّالمزايا ّالضريبية ّالتيّ
تصاحبهاّ،فسيارةّيتمّشراءهاّمنّصاحبّالعملّ
وتباع ّللموظف ّربما ّتخضع ّلمعدل ّضريبة ّأقلّ
مقارنةّبسيارةّأخرىّاشتراهاّفردّعاديّ،كماّأنّ
اشتراكات ّالمعاش ّيمكن ّأن ّيتم ّإخضاعهاّ
لضريبةّمختلفةّعنّباقيّالدخلّإذاّماّتمّحسمهاّ
على ّأساس ّاألصلّ .وفي ّهذه ّالحاالتّ ،ينبغيّ
أن ّيقيد ّالراتب ّكامال ّكمبلغ ّمستحق ّالدفع ّنقداّ
جنبا ّإلىّجنبّمعّالتكلفةّعلىّالموظف ّوالمبينةّ
فيما ّيخص ّإنفاق ّاالستهالك ّأو ّاشتراك ّالمعاشّ
وماّإلىّذلكّ،حسبّاالقتضاء.
ّ
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األجور والرواتب العينية

 48-7ربما ّيكافئ ّأرباب ّالعمل ّموظفيهم ّبشكلّ
عينيّألسبابّمختلفة؛ّعلىّسبيلّالمثالّ:
ّأ .قد ّتكونّهناكّمزاياّضريبيةّلصاحبّالعملّ
أو ّللمستخدم ّأو ّلكليهما ّعن ّطريق ّتجنبّ
المدفوعاتّالنقدية؛ّ
ب .قد ّيرغب ّصاحب ّالعمل ّفي ّالتخلص ّمنّ
ّ
المخرجات ّالتي ّتكون ّفائضة ّعن ّالعرضّ
منّحينّألخرّأوّبشكلّدوري.
ّ
 49-7ربما ّيحققّالدخلّالعينيّمستوى ّرضاءّأقلّ
من ّالدخل ّالنقدي ّوذلك ّألن ّالمستخدمينّ
يكونون ّغيرّأحرارّفيّاختيارّالطريقةّالتيّ
ينفقون ّبها ّهذا ّالدخل ّالعيني؛ ّحيث ّأنّ
بعض ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالتي ّتقدمّ
للمستخدمين ّقد ّتكونّمنّفئةّأوّنوعيةّعادةّ
لن ّيشتريها ّالمستخدمّ .ومع ّذلكّ ،البد ّوأنّ
يتمّتقييمّهذهّالسلعّأوّالخدماتّبشكلّمتسقّ
مع ّباقي ّالسلع ّوالخدماتّ ،فعندما ّيتم ّشراءّ
السلع ّأو ّالخدمات ّمن ّقبل ّصاحب ّالعملّ
ينبغي ّأن ّيتم ّتقييم ّأسعارها ّوفق ّأسعارّ
المشترين ّالطبيعيينّ .وعندما ّيتم ّإنتاجها ّمنّ
قبل ّصاحب ّالعمل ّينبغي ّأن ّيتم ّتقديرّ
سعرهاّوفقّأسعارّالمنتجينّالطبيعيينّ.
ّ
وعندما ّيتم ّتقديم ّهذه ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
مجانا ّيتمّإعطاءّقيمةّهذهّاألجورّوالمرتباتّ
العينيةّبكاملّقيمةّالسلعّوالخدماتّالمعنيةّ،
أماّإذاّتمّتقديمهاّبأسعارّمخفضةّفإنّقيمةّ
األجور ّوالمرتبات ّالعينية ّيتم ّمنحها ّوفقاّ
للفرق ّبين ّالقيمة ّالكاملة ّللسلع ّوالخدماتّ
وبينّالمبلغّالمدفوعّمنّقبلّالمستخدمينّ.
ّ
 51-7تعاملّالسلعّأوّالخدماتّالتيّيكونّأصحابّ
العملّملزمينّبتقديمهاّلمستخدميهم ّمن ّأجلّ
تمكينهمّمنّتنفيذّأعمالهمّعلىّأنهاّاستهالكّ
وسيط ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ ،مالبس ّواقية ّخاصةّ .وهناك ّقائمةّ
بمثل ّهذه ّالبنود ّواردة ّفي ّالفقرة ّّ.222.6
ّوعلى ّالجانب ّاألخرّ ،تتألف ّالمكافآت ّأوّ
األجور ّالعينية ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّالّ
تكونّالزمةّللعملّويمكنّاستخدامهاّمنّقبلّ
المستخدمين ّفي ّأوقاتهم ّالخاصة ّووفقّ
تقديرهم ّالخاص ّوإلشباع ّاحتياجاتهم ّأوّ
رغباتهمّأوّتلكّالخاصةّبباقيّأفرادّأسرهم.
ّ
 51-7وتقريباّّأيّنوعّمن ّسلعةّأوّخدمةّاستهالكيةّ
يمكن ّتقديمها ّكمكافأة ّأو ّأجر ّعيني؛ ّويشملّ
ما ّيلي ّعلى ّبعض ّاألنواع ّاألكثر ّشيوعاّ ّمنّ
السلع ّوالخدمات ّالتي ّيتم ّتقديمها ّمجاناّ ّأوّ
بأسعار ّمخفضة ّمن ّقبل ّأصحاب ّالعملّ
لموظفيهمّ:
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ابتاعهاّفردّعاديّ.وينبغيّأنّيتمّتقديرّقيمةّ
السيارة ّبالنسبة ّللموظف ّعلى ّأساس ّالتكلفةّ
الفعليةّالتيّتحملهاّصاحبّالعملّ.
 54-7قد ّتشمل ّأيضاّ ّالمكافآت ّأو ّاألجور ّالعينيةّ
قيمةّالفائدةّالمقتطعةّمنّقبلّأصحابّالعملّ
عندما ّيقومون ّبتقديم ّقروض ّلموظفيهم ّوفقّ
معدالت ّفائدة ّمنخفضة ّأو ّحتى ّمنعدمةّ
ألغراض ّشراء ّمنازل ّأو ّأثاث ّمنزلي ّأو ّغيرّ
ذلك ّمن ّالسلع ّأو ّالخدماتّ .ويمكن ّتقديرّ
هذه ّالقيمة ّعلى ّأساس ّالمبلغ ّالمالي ّالذيّ
كان ّسيتوجب ّعلى ّالموظف ّدفعه ّلو ّأنه ّتمّ
تحميل ّأو ّتقدير ّرهن ّعقاري ّمتوسط ّأوّ
قرض ّاستهالكي ّأو ّعائلي ّأو ّمعدالت ّفائدةّ
بمبلغ ّمالي ّينقص ّعن ّالفائدة ّالتي ّتم ّدفعهاّ
فعلياّ.وقد ّتكون ّالمبالغ ّالمالية ّالمتضمنة ّأوّ
المعنية ّكبيرة ّعندما ّتكون ّمعدالت ّالفائدةّ
االسمية ّمرتفعة ّجداّ ّبسبب ّالتضخم ّولكنّ
علىّخالفّذلكّقدّتكونّهذهّالمبالغّصغيرةّ
للغايةّوغيرّمحددةّالمقدارّلحدّبعيدّوبالتاليّ
الّتستحقّتقديرها.
ّ
خيارات شراء وبيع األسهم

الوجبات ّوالمشروبات ّالمقدمة ّعلىّ
ّأ.
أساس ّمنتظم ّبما ّفي ّذلك ّأي ّعنصر ّدعمّ
بكافيتريا ّ(وألسبابّعمليةّ ،ليس ّمن ّالضروريّ
إجراء ّأي ّتقديرات ّللوجبات ّوالمشروباتّ
المستهلكة ّكجزء ّمن ّوسائل ّالترفيه ّالرسمية ّأوّ
خاللّرحلةّتجاريةّأوّخاصةّبالعمل)؛
ّب .خدمات ّالسكنّأو ّاإلقامةّمنّالفئةّالتيّ
يمكن ّاالستفادة ّمنها ّبالنسبة ّلجميع ّأفرادّ
األسرةّالتيّينتميّإليهاّالموظف؛
ّج .خدمات ّالسيارات ّأو ّالسلع ّالمعمرةّ
األخرى ّالتي ّيتم ّتوفيرها ّلالستخدام ّالشخصيّ
للموظفين؛
ّد .السلع ّوالخدمات ّالمنتجة ّكمخرجات ّمنّ
عمليات ّاإلنتاج ّالخاصة ّبصاحب ّالعملّ ،مثلّ
السفر ّالمجاني ّللموظفين ّعبر ّالسكك ّالحديديةّ
أو ّخطوط ّالنقل ّالجويةّ ،أو ّالفحم ّالمجانيّ
لعمالّالمناجم؛
ّه .مرافق ّالرياضة ّأو ّالترفيه ّأو ّالعطالتّ
التيّيتمّتوفيرهاّللموظفينّوألسرهم؛
ّو .المواصالت ّمن ّوالى ّالعمل ّسواء ّتمّ
تقديمها ّمجاناّ ّأو ّمن ّخالل ّمواقف ّسياراتّ
مدعومة ّمالياّ ،أو ّالدعم ّالمالي ّللمواصالتّ
عندما ّيكون ّلزاماّ ّاستعمال ّوسائل ّالمواصالتّ
 55-7ثمة ّشكل ّأخر ّللدخل ّالعيني ّينشـأ ّمنّ
خالفاّّلذلكّإلنجازّالعمل.
الممارسةّالتي ّيمنح ّصاحبّالعملّالمستخدمّ
ّز .رعايةّأطفالّالموظفين.
خيار ّشراء ّالسندات ّأو ّاألسهم ّفي ّوقتّ
ّ
الحق ّمستقبالّّ.ويتم ّتوصيف ّتفاصيل ّتقديرّ
 52-7لدى ّبعض ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبل ّأصحابّ
وقيد ّخيارات ّاألسهم ّفي ّالجزء ّالسادس ّمنّ
العملّمثلّوسائلّالنقلّمنّوالىّالعملّومواقفّ
الفصلّالسابعّعشرّ.
السيارات ّورعاية ّاألطفال ّبعض ّمن ّخصائصّ
االستهالك ّالوسيط؛ ّومع ّذلكّ ،فإن ّأصحابّ
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
العمل ّملزمين ّبتوفير ّهذه ّالتسهيالت ّلجذبّ
العمالة ّولإلبقاء ّعليها ّوليس ّبسبب ّطبيعةّ
العملية ّاإلنتاجيةّأوّللظروفّالبدنيةّالتيّيعملّ  56-7مساهمات ّأرباب ّالعمل ّاالجتماعية ّهيّ
المساهمات االجتماعية المستحق دفعها من
الموظفونّفيّظلهاّ.واذاّماّأخذناّكلّشيءّفيّ
قبل أرباب العمل لصناديق التأمينات أو
االعتبارّ ،فإن ّمثل ّهذه ّالخدمات ّتبدو ّكثي ارّ
الضمانات االجتماعية أو لغيرها من برامج
ّاألخرى ّمن ّتعويضاتّ
ّ
مشابهة ّلألنواع
أو نظم الضمان االجتماعي المرتبطة بالعمل
المستخدمين ّعنها ّكاستهالك ّوسيطّ ،فالكثير ّمنّ
من أجل تأمين منافع اجتماعية لموظفيهم
العمال ّيضطرون ّإلى ّدفع ّثمن ّانتقالهم ّمن ّوالىّ
وتدار برامج الضمان االجتماعي من قبل
العمل ّولمواقف ّالسيارات ّوللحصول ّعلى ّرعايةّ
الحكومة العامة ،وهناك برامج أخرى من
ألطفالهم ّمن ّأصل ّدخولهم ّالخاصة ّورغم ّذلكّ
برامج الضمان االجتماعي ذات الصلة
فإن ّالنفقات ّذات ّالصلة ّبها ّيجرى ّقيدها ّعلىّ
بأرباب العمل يشرف على إدارتها أرباب
أنهاّنفقاتّاستهالكّنهائي.
العمل أنفسهم سواء من خالل شركة تأمين
ّ
أو ربما من خالل نظام مستقل لمعاشات
 53-7وتعد ّالسيارة ّمثاالّ ّحياّ ّعلى ّعنصر ّمتكرر ّيتمّ
التقاعد.
تقديمهّكدخلّعيني؛ّفالسيارةّيمكنّتوفيرهاّمجاناّّ
للموظف ّولكن ّألغراض ّضريبية ّيتم ّمالزمة ّهذهّ ّ
الميزة ّبمبلغ ّنقدي ّمحتسب ّأو ّصوريّ.وفي ّأيّ  57-7لما ّكانتّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّ
تتم ّلصالح ّفائدة ّمستخدميهم ّفإن ّقيمة ّهذهّ
بلد ّيتم ّفيها ّتقديم ّالكثير ّمن ّالسيارات ّكميزاتّ
االشتراكاتّيتمّتسجيلها ّكمكون ّمنّمكوناتّ
مضافة ّألجور ّالموظفين ّفإن ّالقدرة ّالشرائية ّأوّ
تعويضات ّالموظفين ّجنبا ّإلى ّجنب ّمعّ
سلطةّالشراءّلدىّصاحبّالعملّقدّتكونّمماثلةّ
األجورّوالرواتب ّالعينية ّوالنقديةّ.ومنّثمّيتمّ
لقدرته ّعلى ّالحصول ّعلى ّخصم ّكبير ّعلىّ
تسجيل ّالمساهمات ّاالجتماعيةّمنّحيثّأنهّ
سعرّشراءّالسيارةّ.وهكذاّ،يحصلّالموظفّعلىّ
يتم ّسدادها ّمن ّقبل ّالموظفين ّكتحويالتّ
سيارة ّمن ّنوعية ّأعلى ّمقارنة ّبما ّقد ّكانّ
جارية ّلنظم ّوبرامج ّالضمان ّاالجتماعي ّأوّ
سيحصل ّعليه ّبالمقابل ّالنقدي ّلها ّفي ّحالةّ
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 59-7هناك ّنوعان ّمن ّنظم ّالتأمين ّأو ّالضمانّ
االجتماعيّفيماّيتعلقّبالمعاشاتّالتقاعدية؛ّ
ويوصفان ّبنظم ّالمساهمات ّالمحددة ّونظمّ
المنافع ّالمحددةّ .أما ّعن ّنظام ّالمساهماتّ
المحددة ّفيكون ّعندما ّيتم ّتحديد ّالمزايا ّأوّ
المنافعّمنّجانبّاالشتراكاتّالتيّتتمّبالفعلّ
تجاه ّالنظامّ .أما ّفي ّظل ّنظام ّالمنافعّ
المحددة ّفإن ّالمنفعة ّأو ّالميزة ّالنهائية ّيتمّ
حسابها ّعن ّطريق ّالصيغة ّالواردة ّفي ّأحكامّ
نظام ّالتأمين ّاالجتماعيّ .وبالمثلّ ،يمكنّ
أيضاّ ّتحديد ّالزيادة ّفي ّاستحقاق ّالموظفّ
لقاء ّفترة ّعمله ّخالل ّفترة ّالمحاسبة ّالجاريةّ
عنّطريقّالصيغةّذاتها.
ّ
 61-7تقسم ّالمساهمات ّالتي ّتتم ّمن ّجانبّ
أصحاب ّالعمل ّلنظم ّوبرامج ّالضمانّ
االجتماعي ّإلى ّمساهمات ّفعلية ّو ّمساهماتّ
محتسبةّأوّصورية.
ّ
 61-7بالنسبة ّلكل ّمن ّالمساهمات ّالفعليةّ
والمحتسبة ّيتم ّعرض ّالمكونات ّالمرتبطةّ
بالمعاشات ّالتقاعدية ّوغيرها ّمن ّالمزاياّ
والمنافعّبصورةّمنفصلةّعنّبعضها.

لغيرها ّمن ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّالمتعلقةّ
بالعملّ.وعلىّالرغمّمنّأنهّمنّالناحيةّاإلداريةّ
يكون ّأكثر ّكفاءة ّأن ّيدفع ّأرباب ّالعمل ّهذهّ
المساهماتّنيابةّعنّمستخدميهمّإال ّأنهّالبدّأالّ
يتم ّالسماح ّلذلك ّاألمر ّبأن ّيحجب ّالواقعّ
االقتصاديّالكامنّ.وفيّالواقعّ،الّتكونّالمبالغّ
المدفوعةّمنّقبلّصاحبّالعملّلبرامجّالضمانّ
االجتماعيّأوّلغيرهاّمنّنظمّالتأمينّاالجتماعيّ
المرتبطة ّبالعمل ّتحويال ّجاريا ّللصندوق ّمنّ
جانبّصاحبّالعملّ،فالتحويلّيتمّبينّالموظفّ
وبرنامج ّالضمان ّاالجتماعي ّأو ّغيره ّمن ّنظمّ
التأمين ّأو ّالضمان ّاالجتماعي ّالمرتبط ّبالعملّ
منّأصلّاألجورّالتيّيدفعهاّربّالعملّ.ويسيرّ
هذاّالوضعّبشكلّمتوازّمعّالحالةّالتيّيخصمّ
فيهاّأربابّالعملّضرائبّالدخلّالمستحقةّالدفعّ
منّقبلّالمستخدمينّمنّاألجورّأوّالرواتبّويتمّ
دفعها ّمباشرة ّللسلطات ّالضريبيةّ .وفي ّهذهّ
الحالةّ ،فمن ّالواضح ّأن ّالضرائب ّال ّتكونّ
تحويالت ّجارية ّمستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّأربابّ
العملّ .وجرى ّالعرف ّعلى ّوصف ّمساهماتّ
أصحاب ّالعمل ّاالجتماعية ّعلى ّأنه ّيتم ّإعادةّ
توجيهها ّفي ّالحسابات ّمن ّخالل ّحسابات ّتوزيعّ
الدخل ّاألولية ّوالثانوية ّالخاصة ّبالموظفينّ.ومعّ
ذلكّ ،تصور ّالحسابات ّمختلف ّالمدفوعاتّ
مساهمات أرباب العمل الفعلية في برامج
والمقبوضات ّبصورة ّسليمةّ.باإلضافة ّإلى ّذلكّ،
فإن ّالدفع ّالمباشر ّللمساهمات ّاالجتماعية ّأوّ الضمان االجتماعي
لضرائب ّالدخل ّمن ّقبل ّأصحاب ّالعمل ّلبرامجّ
ونظم ّالضمان ّاالجتماعي ّأو ّغيرها ّمن ّبرامجّ  62-7تتألف ّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ
برامج ّالضمان ّاالجتماعي ّمن ّمساهماتّ
التأمين ّاالجتماعي ّالمرتبط ّبالعمل ّأو ّللسلطاتّ
فعلية ّتتم ّلكل ّمن ّالضمان ّاالجتماعيّ
الضريبية ّما ّهي ّإال ّطريق ّمختصر ّيتخذ ّعلىّ
وغيرها ّمن ّالنظم ّوالبرامج ّالمرتبطة ّبالعملّ
أساسّالمالئمةّوالكفاءةّاإلدارية.
على ّحد ّسواءّ .ويتم ّعرض ّمساهمات ّذاتّ
ّ
الصلة ّبالمعاشات ّالتقاعدية ّوبغير ّذلك ّمنّ
 58-7يتم ّأوال ّتسجيل ّمبلغاّ ّمساويا ّفي ّالقيمةّ
المنافعّأوّالميزاتّبصورةّمنفصلة.
لالشتراكات ّاالجتماعية ّألرباب ّالعمل ّ(الضمانّ
االجتماعي)ّفيّحسابّتوليدّالدخل ّبوصفهّأحدّ ّ
مساهمات أرباب العمل المحتسبة
مكوناتّتعويضاتّأوّأجورّالمستخدمينّومنّثمّ
في برامج الضمان االجتماعي
يتمّقيدهّإماّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّمنّ
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في
حيث ّأن ّيجرى ّتحويله ّمن ّقبل ّاألسر ّإلىّ
معاشات التقاعد
صناديق ّالضمان ّاالجتماعي ّأو ّلغيرها ّمنّ
برامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّالمرتبطة ّبالعملّ
وحسبما ّيكون ّالوضع ّأو ّيتم ّقيده ّفي ّحسابّ  63-7ال ّتوجد ّمساهمات ّمحتسبة ّلبرامج ّالضمانّ
االجتماعي
استخدامات ّالدخل ّكمبلغ ّمدفوع ّمن ّقبل ّاألسرّ
نظير ّالخدمات ّالمالية ّالمرتبطة ّبإدارة ّوتشغيلّ ّ
هذه ّالبرامجّ .ويتم ّتسجيل ّالمعامالت ّفي ّوقتّ ّ 64-7بالنسبة ّلنظام ّمساهمات ّمعاش ّالتقاعدّ
المحددةّ ،ال ّيكون ّهناك ّمساهمات ّمحتسبةّ
واحدّفيّجميعّالحساباتّالثالثةّوقتماّيتمّتنفيذّ
أو ّصورية ّما ّلم ّيدير ّرب ّالعمل ّبنفسهّ
العمل ّالذي ّيؤدي ّإلى ّشرط ّدفع ّاالشتراكاتّ.
النظامّ .وفي ّهذه ّالحالةّ ،يتم ّمعاملة ّقيمةّ
ويمكن ّأن ّتكون ّاالشتراكات ّالمدفوعة ّلنظمّ
تكاليف ّتشغيل ّالنظام ّعلى ّأنها ّاشتراكّ
الضمانّاالجتماعيّمبالغا ّثابتةّلكلّموظفّأوّ
محتسب ّمستحق ّالدفع ّللموظف ّكجزء ّمنّ
قد ّتختلف ّتبعا ّلمستويات ّاألجور ّأو ّالمرتباتّ
تعويضات ّالموظفينّ .ويتم ّقيد ّهذا ّالمبلغّ
المدفوعةّ .وتعتمد ّالمبالغ ّالمدفوعة ّفي ّإطارّ
أيضا ّكنفقة ّاستهالك ّنهائية ّمن ّقبل ّاألسرّ
برامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّاألخرى ّالمرتبطةّ
فيماّيتعلقّبالخدماتّالمالية.
بالعمل ّعلى ّترتيبات ّيتم ّاالتفاق ّعليها ّبينّ
ّ
أصحابّالعملّوالمستخدمين.
ّ
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موظفيهم ّالحاليين ّوالسابقين ّوالتوزيع ّالعمريّ
لهم ّومتوسطاتّعمرهم ّالمتوقعّ.وعليهّ،فإنّ
القيمّالتيّينبغيّاحتسابهاّصورياّللمساهماتّ
ومن ّحيث ّالمبدأ ّينبغي ّإسنادها ّإلى ّنفسّ
النمط ّمن ّاالعتبارات ّالفعلية ّالتي ّتحددّ
مستويات ّأقساط ّالتأمين ّالتي ّتتقاضاهاّ
شركاتّالتأمين.

 65-7فيما ّيتعلق ّبنظام ّمنافع ّمعاشات ّالتقاعدّ
المحددةّ ،يكون ّهناك ّاشتراك ّمحتسب ّأو ّصوريّ
من ّقبل ّرب ّالعمل ّيتم ّاحتسابه ّكقيمة ّباقيةّ.
والبد ّأن ّيكون ّمثل ّهذا ّالمجموع ّاإلجماليّ
المؤلف ّمن ّاالشتراك ّالفعلي ّلرب ّالعملّ
باإلضافة ّإلى ّمجموع ّأي ّمساهمات ّمن ّقبلّ
الموظف ّباإلضافة ّإلى ّاالشتراك ّالمحتسبة ّمنّ
قبل ّصاحب ّالعمل ّمساوياّ ّللزيادة ّفي ّاالستفادةّ ّ
أوّالمنفعةّالمستندةّلفترةّالعملّالجاريةّباإلضافةّ  69-7بيد ّأنه ّفي ّواقع ّالممارسة ّالعملية ّقد ّيكونّ
منّالصعبّتقريرّوتحديدّالقدرّالذيّينبغيّ
إلىّتكاليفّتشغيلّالنظام.
أن ّتكون ّعليه ّمثل ّهذه ّالمساهماتّ
ّ
المحتسبة؛ ّويجوز ّأن ّتقوم ّالشركة ّبوضعّ
 66-7وربما ّتدار ّبعض ّنظم ّمنافع ّمعاشات ّالتقاعدّ
تقديراتّبنفسهاّربماّعلىّأساسّالمساهماتّ
بصورة ّجيدة ّللدرجة ّالتي ّتتجاوز ّفيها ّاألموالّ
التيّتمّدفعهاّفيّنظمّممولةّمماثلةّمنّأجلّ
المتاحة ّللنظام ّالخصوم ّوااللتزامات ّعلى ّالنظامّ
حساب ّوتقدير ّالتزاماتها ّالمتوقعة ّفيّ
تجاه ّالموظفينّالحاليينّوالسابقينّ.وفيّمثلّهذهّ
المستقبلّ،ومثلّهذهّالتقديراتّأوّالتخميناتّ
الحالةّ ،من ّالممكن ّأن ّيأخذ ّصاحب ّالعملّ
يمكن ّاالستفادة ّمنها ّعندما ّتكون ّمتاحةّ.
"أجازة ّمن ّاالشتراك" ّومن ّثم ّال ّيقوم ّبسداد ّأيّ
وخالف ّذلكّ ،فإن ّالبديل ّالعملي ّالوحيدّ
مساهمات ّفعلية ّلفترة ّأو ّأكثرّ .ومع ّذلكّ ،فإنهّ
المتبقيّهوّأنّيتمّاستخدامّالمنافعّأوّالمزاياّ
ينبغي ّحساب ّوتسجيل ّأي ّمساهمة ّمحتسبة ّمنّ
غير ّالممولة ّبعيدا ّعن ّمعاشات ّالتقاعدّ
قبلّصاحبّالعملّعلىّالنحوّالمبينّهنا.
والمستحقةّالدفعّمنّقبلّالمنشأةّأوّالمؤسسةّ
ّ
خالل ّنفس ّالفترة ّالمحاسبية ّبوصفها ّتقدي ارّ
 67-7بعضّالنظمّيمكنّالتعبيرّعنهاّكنظمّغيرّقائمةّ
للمكافآتّأوّاألجورّالمحتسبةّالتيّقدّيكونّ
على ّاالشتراكات ّألنها ّال ّتتلقي ّأي ّاشتراكاتّ
هناك ّحاجة ّإليها ّلتغطية ّالمساهماتّ
فعلية ّمن ّقبل ّالموظفّ .ومع ّذلكّ ،يتم ّحسابّ
المحتسبةّ .وفي ّحين ّأن ّهناك ّثمة ّأسبابّ
أي ّاشتراك ّمحتسب ّيتم ّمن ّقبل ّصاحب ّالعملّ
كثيرةّواضحةّتبررّإمكانيةّانحرافّواختالفّ
واحتسابهّ /قيده ّصورياّ ّفقط ّعلى ّنحو ّما ّهوّ
قيمة ّالمساهمات ّالمحتسبة ّالتي ّقد ّتكونّ
موصوف.
الزمةّعنّالمنافعّوالمزاياّغيرّالممولةّوغيرّ
ّ
ذاتّالصلةّبمعاشاتّالتقاعدّوالمدفوعةّفعلياّ
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير
في ّنفس ّالفترة ّمثل ّتغيير ّتركيب ّالقوىّ
معاشات التقاعد
العاملةّوهيكلهاّالعمريّبالمنشأة ّإالّأنهّرغمّ
ذلك ّربما ّيكون ّبإمكان ّالمنافع ّوالمزاياّ
 68-7يقوم ّبعض ّأرباب العمل ّبتقديم ّمنافع ّأو ّمزاياّ
المدفوعةّفعليا ّفيّالفترةّالجاريةّتقديمّأفضلّ
بعيدا ّعن ّمعاشات ّالتقاعد ّبأنفسهم ّلموظفيهمّ
التقديراتّالمتاحةّلالشتراكاتّوماّيتصلّبهاّ
وبشكل ّمباشر ّأو ّللموظفين ّالذين ّكانوا ّيعملونّ
منّمكافآتّأوّأجورّمحتسبةّأوّصورية.
مسبقا ّلديهم ّأو ّلمعاليهم ّمن ّدون ّإشراك ّأيّ
مؤسسة ّللتأمين ّأو ّلصندوق ّمعاش ّمستقلّ ّ
وكذلك ّبدونّإنشاء ّصندوق ّخاصّأو ّاحتياطيّ  71-7إن ّالحقيقة ّالتي ّمفادها ّأن ّ– ّإذا ّما ّأغفلناّ
باقي ّالمعلومات ّ– ّقيمة ّالمساهمات ّبالنسبةّ
منفصل ّلهذا ّالغرض؛ ّوفي ّهذه ّالحالةّ ،يجوزّ
لنظامّالّيقومّعلىّالمساهمات ّيمكن ّتعيينهاّ
اعتبارّالموظفينّالحاليينّموظفينّمحميينّضدّ
لتكون ّمساوية ّلقيمة ّالمنافع ّأو ّالمزايا ّالّ
مختلفّمنّاالحتياجاتّوالظروفّالمحددةّحتىّ
تعنيّأنّالمنافعّأوّالمزاياّنفسهاّيتمّمعاملتهاّ
ّوعلى ّالرغم ّمن ّعدم ّتخصيص ّاحتياطياتّ
علىّأنهاّجزءاّمنّتعويضاتّالمسخدمين.
لتوفير ّاالستحقاقات ّفي ّالمستقبلّ .وبناءا ّعلىّ
ذلكّ،ينبغيّاحتسابّالمكافآتّأوّاألجورّلهؤالءّ ّ
الموظفينّعلىّأنّتكونّمساويةّفيّالقيمةّلمبلغّ ج .الضرائب على اإلنتاج و االستيراد
المساهمات ّاالجتماعية ّالتي ّربما ّتكون ّهناكّ
حاجة ّإليها ّمن ّأجل ّتأمين ّاالستحقاقات ّالفعليةّ  .1تسجيل الضرائب على اإلنتاج و االستيراد
للمنافع ّأو ّالمزايا ّاالجتماعية ّالمتراكمة ّلهمّ.
وتضم ّهذه ّالمبالغ ّبين ّجنباتها ّأي ّمساهماتّ  71-7الضرائب هي مدفوعات إلزامية وغير
فعليةّتمتّمنّجانبّصاحبّالعملّأوّالموظفّ
متبادلة /بدون مقابل سواء نقداً أو عيناً
تسدد من جانب الوحدات المؤسسية
كما ّتعتمد ّإلى ّجانب ّاستنادها ّإلى ّمستوياتّ
للوحدات الحكوميةّ.وتوصفّالضرائبّبأنهاّ
المنافع ّالمستحقة ّالدفع ّحاليا ّعلى ّطرق ّتطورّ
بدون ّمقابل ّألن ّالحكومة ّال ّتقدم ّشيئا ّفيّ
التزامات ّأصحاب ّالعمل ّفي ّإطار ّمثل ّهذهّ
مقابلهاّللوحدةّالفرديةّالتيّتقومّبعمليةّالدفعّ
النظم ّوالبرامج ّمستقبال ّعلى ّاألرجح ّكنتيجةّ
علىّالرغمّمنّأنّالحكوماتّقدّتستخدمّهذهّ
لعوامل ّمن ّقبيل ّالتغيرات ّالمتوقعة ّفي ّأعدادّ
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األموال ّالتي ّتم ّجمعها ّمن ّالضرائب ّفي ّتقديمّ
سلع ّأو ّخدمات ّللوحدات ّاألخرى ّسواء ّبشكلّ
فرديّأوّجماعيّأوّللمجتمعّككل.

قائمةّالحسابّعلىّأنهاّتكاليفّإنتاجّيجوزّ
تحميلها ّعلى ّإيصاالت ّالمبيعات ّأو ّغيرهاّ
من ّاإليصاالت ّعند ّحساب ّاألرباح ّلغرضّ
تقدير ّالضرائب ّأو ّلغير ّذلك ّمن ّاألسبابّ.
وتتماشى ّالضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّمعّ
"الضرائب ّغير ّالمباشرة" ّكما ّيفهم ّتقليدياّ،
حيثّأنّالضرائبّغيرّالمباشرةّهيّضرائبّ
يمكنّافتراضيا ّنقلهاّسواءّكليا ّأوّجزئيا ّإلىّ
وحدات ّمؤسسية ّأخرى ّعن ّطريق ّزيادةّ
أسعارّالسلعّأوّالخدماتّالمباعةّ.ومعّذلكّ،
فمن ّغاية ّالصعوبة ّإن ّلم ّيكن ّمستحيالّ
تحديد ّمدى ّالحد ّوث ّأو ّالتأثير ّالحقيقيّ
لألنواع ّالمختلفة ّمن ّالضرائبّ ،كما ّأنّ
استخدامّمصطلحيّ"مباشر"ّو ّ"غيرّمباشر"ّ
لوصفّالضرائبّباتّمغضوباّّعليهّفيّعلمّ
االقتصاد ّولم ّيتم ّاستخدامه ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقومية.

ّ
 72-7يتألف ّالتصنيف ّالكامل ّللضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّوّ
االستيرادّمنّ:
ّّّّّّّّّالضرائبّعلىّالمنتجاتّ،
ّّّّّّالضرائب ّعلى ّالقيمة ّالمضافة ّ(ّّّّّّ)VAT
الضرائب ّو ّالرسوم ّعلى ّالواردات ّباستثناءّ
ضريبةّالقيمةّالمضافةّ،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرسومّاالستيرادّ،
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالضرائب ّعلى ّالواردات ّباستثناءّ
ضريبةّالقيمةّالمضافةّوالرسومّ،
ّّّّّّّّّّّّّّّالضرائبّعلىّالصادراتّ،
ّّّّّّّّّّّّّّّالضرائب ّعلى ّالمنتجاتّ ،باستثناء ّضريبةّ
القيمةّالمضافةّ،الضرائبّعلىّالوارداتّوالصادراتّ،
ّّّّّّّالضرائبّاألخرىّعلىّاإلنتاجّ
ّ
ّ
قيد الضرائب على اإلنتاج و االستيراد في
 73-7وعند ّأعلى ّمستوى ّمن ّالتصنيفّ ،تتألفّ
الضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّوعلى ّالواردات ّمنّ الحسابات
الضرائبّعلىّالمنتجاتّومنّالضرائبّاألخرىّ
على ّاإلنتاجّ .وتتكون ّالضرائب ّعلى ّالمنتجاتّ  76-7تقيد ّالضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّو ّاالستيراد ّأسفلّ
االستخدامات ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخل ّوأسفلّ
منّالضرائبّعلىّالسلعّوالخدماتّالتيّتصبحّ
بند ّالموارد ّفي ّحساب ّتخصيصّ /توزيعّ
مستحقة ّالدفع ّكنتيجة ّإلنتاج ّأو ّبيع ّأو ّنقل ّأوّ
الدخلّاألولي.
تأجير ّأو ّتسليم ّهذه ّالسلع ّأو ّالخدمات ّأوّ
كنتيجة ّالستخدامها ّلالستهالك ّالشخصي ّأوّ ّ
لتكوين ّرأس ّالمال ّالشخصيّ .وتعتمد ّالطريقةّ  77-7في ّحساب ّتوليد ّالدخل ّّ ،يتم ّقيد ّالضرائبّ
على ّالواردات ّفقط ّعند ّمستوى ّاالقتصادّ
التي ّيتم ّبها ّتسجيل ّوقيد ّالضرائب ّعلىّ
الكلي ّحيث ّأنها ّغير ّمستحقة ّالدفع ّمنّ
المنتجاتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّالتقييمّ
أصل ّالقيمة ّالمضافة ّللمنتجين ّالمحليينّ.
المستخدم ّفي ّقيد ّالمخرج ّعلى ّالنحو ّالمبينّ
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،عند ّمستوى ّوحدة ّأوّ
أدناهّ .وتتألف ّالضرائب ّاألخرى ّعلى ّاإلنتاجّ
قطاع ّمؤسسي ّفردي ّيلزم ّفقط ّقيد ّتلكّ
بشكل ّرئيسي ّمن ّالضرائب ّعلى ّملكية ّأوّ
الضرائب ّعلى ّالمنتجات ّالتي ّلم ّيتم ّإنزالهاّ
استخدام ّاألراضي ّأو ّالمباني ّأو ّغير ّذلك ّمنّ
منّقيمةّالمخرجّأوّالناتجّللوحدةّأوّللقطاعّ
األصول ّأو ّالموجودات ّالمستخدمة ّفي ّاإلنتاجّ
ويتمّقيدهاّأسفلّبندّاالستخداماتّفيّحسابّ
أو ّالضرائب ّعلى ّالعمالة ّالموظفة ّأو ّعلىّ
توليد ّالدخل ّالخاص ّبهاّ .وتختلف ّهذهّ
تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّالمدفوعةّ .ومهماّ
الضرائبّتبعا ّللطريقةّالتي ّيتمّتقييمّالمخرجّ
اختلفّالتقييمّالمستخدمّمعّالناتجّأوّالمخرجاتّ
وفقاّلهاّ،فعندماّيتمّتقييمّالمخرجّعلىّأساسّ
فإن ّالضرائب ّاألخرى ّعلى ّاإلنتاج ّيتم ّتسجيلهاّ
األسعار ّاألساسية ّفإن ّكافة ّالضرائبّ
دائماّ ّكقيمة ّمحملة ّعلى ّالقيمة ّالمضافة ّفيّ
(اإلعانات) ّعلى ّالمنتجات ّالمدفوعةّ
حسابّتوليدّالدخل.
(المقبوضة)ّعلىّالسلعّأوّالخدماتّالمنتجةّ
ّ
كمخرجات ّيتم ّخصمها ّ(إضافتها ّإلى) ّقيمةّ
 74-7وهناك ّأدناهّشرحّكاملّلمحتوىّكلّتصنيفّمنّ
هذا ّالمخرج ّعلى ّأساس ّأسعار ّالمنتجينّ.
تصنيفات ّالضرائبّعلىّاإلنتاجّوعلى ّالوارداتّ
وبالتاليّ،الّيلزمّقيدّهذهّالضرائبّأسفلّبندّ
وذلك ّعقب ّمناقشة ّواستعراض ّلقواعد ّتسجيلّ
االستخداماتّفيّحسابّتوليدّالدخلّالخاصّ
الضرائبّ .ويوفر ّهذا ّالشرح ّروابط ّللمنشوراتّ
بالوحدات ّأو ّالقطاعات ّالمعنية ّويتم ّقيدهاّ
الرئيسية ّالخاصة ّبالبيانات ّالمتعلقة ّبإجماليّ
فقط ّعند ّمستوى ّاالقتصاد ّالكلي ّبنفسّ
عوائدّالضرائبّودليلّإحصاءاتّماليةّالحكومةّ
الطريقة ّالمستخدمة ّمع ّالضرائب ّعلىّ
لعام ّّ GFSM2001ّ 2111واحصاءاتّ
الوارداتّ .وعندما ّيتم ّتقييم ّالمخرج ّعلىّ
االيرادات ّ(منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ
أساس ّأسعار ّالمنتجين ّفإن ّجميع ّالضرائبّ
(ّ،)OECDنشرةّسنوية).
أوّاإلعاناتّ/الدعمّعلىّالمنتجاتّالمدفوعةّ
ّ
أو ّالمقبوضة ّعلى ّالمخرجات ّالبد ّوأن ّيتمّ
 75-7وفي ّمجال ّمحاسبة ّاألعمال ّالتجاريةّ ،عادة ّماّ
قيدها ّأسفل ّبند ّاالستخدامات ّفي ّحسابّ
يتم ّالنظر ّإلى ّالضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّفيما ّعداّ
توليدّالدخلّالخاصّبالوحداتّأوّالقطاعاتّ
ضريبةّالقيمةّالمضافةّالواردةّفيّالفاتورةّأوّفيّ
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المعنية ّفيما ّعدا ّوباستثناء ّضريبة ّالقيمةّ
المضافة ّالمفوترة ّأو ّما ّيماثلها ّمن ّضرائبّّ
مقتطعةّحيثّأنّضريبةّالقيمةّالمضافةّالمحررةّ
على ّالفاتورة ّأو ّعلى ّقائمة ّالحساب ّال ّيتمّ
تضمينها ّمطلقا ّفي ّقيمة ّالمخرجّ .أما ّضريبةّ
القيمة ّالمضافة ّغير ّالقابلة ّللخصم ّوما ّيماثلهاّ
من ّالضرائب ّيتم ّقيدها ّأسفل ّبند ّاالستخداماتّ
فقط ّعند ّمستوى ّاالقتصاد ّالكلي ّمثلها ّمثلّ
الضرائبّعلىّالواردات.

منّالحكومةّوليسّكمدفوعاتّضريبيةّماّلمّ
تكن ّالمدفوعات ّوبكل ّوضوح ّليست ّذاتّ
عالقةّبتكاليفّتقديمّالخدماتّ .بيد ّأنّالحدّ
الفاصل ّبين ّالضرائب ّومدفوعات ّالرسومّ
على ّالخدمات ّالمقدمة ّليس ّدائما ّواضحّ
المعالم ّفي ّالممارسة ّالعملية ّ(أنظر ّالفقرةّ
(ّ 64.8ج) ّأدناه ّللحصول ّعلى ّمزيد ّمنّ
التوضيح ّلهذه ّالمسألة ّفيما ّيتعلق ّبالوضعّ
مع ّاألسر)ّ .ويتم ّالتعرض ّبالمناقشة ّللحالةّ
العامة ّللتراخيص ّالتي ّتصدرها ّالحكومة ّفيّ
الجزءّالخامسّمنّالفصلّالسابعّعشر.

ّ
للضرائب ّاألخرى ّأو ّاإلعانات ّعلىّ
 78-7بالنسبة ّ ّ
اإلنتاجّأيّبمعنىّأخرّالضرائبّالمدفوعة ّعلىّ ّ
الروابط مع تصنيفات صندوق النقد الدولي
األراضي ّواألصول ّواليد ّالعاملة ّوما ّإلى ّذلكّ
والمستخدمةّفيّاإلنتاجّالّتمثلّضرائبّمستحقةّ ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للضرائب
الدفعّعنّكلّوحدةّمنّالمخرجّكماّأنهّالّيمكنّ
اقتطاعها ّمن ّسعر ّالمنتجّ ،ويتم ّقيد ّهذهّ  81-7تتوافق ّتغطية ّالضرائب ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّمع ّنظيرتها ّالخاصة ّبـ ّ"عائداتّ
الضرائب ّعلى ّأنها ّجاري ّاستحقاق ّدفعها ّمنّ
الضرائب" ّكما ّهي ّمعرفة ّفي ّدليلّ
أصل ّالقيمة ّالمضافة ّللمنتجين ّاألفراد ّأوّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ 2111فيماّ
للقطاعاتّالمعنية.
عدا ّالضرائب ّالضمنية ّالناجمة ّعن ّفرضّ
ّ
البنك ّالمركزي ّلسعر ّفائدة ّأعلى ّمن ّسعرّ
 79-7في ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألولي؛ ّتظهرّ
الفائدة ّبالسوقّ .وعلى ّالنقيض ّمن ّمفهومّ
الضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّو ّاالستيراد ّأسفل ّالمواردّ
"الضرائب" ّعلى ّنحو ّما ّتم ّتعريفها ّفيّ
فقط ّبالنسبة ّلقطاع ّالحكومة ّالعام ّواالقتصادّ
إحصاءات ّعائدات ّالضرائب ّ Revenue
الكلي ّوبمنأى ّعن ّأي ّضرائب ّمماثلة ّمستحقةّ
ّ ،Statisticsيضم ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
الدفعّللحكوماتّاألجنبيةّ.
الضرائب ّالمحتسبة ّأو ّاإلعاناتّ /الدعمّ
الناتجةّمنّالعملّوفقاّألسعارّصرفّرسميةّ
الضرائب مقابل الرسوم
متعددة ّوكذا ّيضم ّالضرائب ّالمحتسبةّ
واإلعانات ّالناشئة ّمن ّفرض ّالبنك ّالمركزيّ
 81-7أحدّالوظائفّالتنظيميةّللحكوماتّهوّمنعّملكيةّ
ألسعارّفائدةّأعلىّأوّأدنىّمنّسعرّالسوقّ
أو ّاستخدام ّسلع ّبعينها ّأو ّمنع ّالسعي ّوراءّ
في ّحين ّأنه ّلم ّيصنف ّاشتراكات ّالضمانّ
أنشطةّمعينةّماّلمّيتمّمنحّإذنّمحددّمنّخاللّ
االجتماعي ّأسفل ّتبويب ّالضرائبّ .ويحتويّ
إصدارّرخصةّأوّشهادةّمماثلةّوالتيّيطلبّفيّ
الفصل ّالخامس ّمن ّإحصاءات ّماليةّ
مقابلها ّرسوم ّمعينة؛ ّواذا ّتضمن ّإصدار ّمثلّ
الحكومة ّلعام ّّ 2111على ّقائمة ّمفصلةّ
هذه ّالتراخيص ّعمل ّضئيل ّمن ّجنب ّالحكومةّ
وتصنيف ّللضرائب ّوفقاّ ّلطبيعة ّالضريبةّ.
أوّلمّيتضمنّعمالّمنّجانبهاّعلىّاإلطالقّيتمّ
ويشمل ّالمرفق ّ(أ) ّمن ّإحصاءات ّعائداتّ
منح ّالتراخيص ّبشكل ّتلقائي ّعند ّدفع ّالمبالغّ
الضرائبّتصنيفاّّوثيقّالصلةّبماّسبقّذكره.
المستحقة ّوفي ّالغالب ّتكون ّهذه ّالتراخيص ّماّ
هيّإالّوسيلةّمنّوسائلّزيادةّالعائدّورغمّذلكّ ّ
ربما ّتقدم ّالحكومة ّنوعا ّما ّمن ّالشهادات ّأوّ  82-7تستند ّتصنيفات ّالضرائب ّالمفصلة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّالتفاعل ّبين ّالعواملّ
التصديق ّفي ّالمقابلّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّما ّقامتّ
الثالثة ّالتاليةّ ،والتي ّال ّتخرج ّطبيعة ّأيّ
الحكومة ّباستخدام ّإصدار ّالتراخيص ّحتىّ
ضريبةّعنّواحدّمنهمّ:
تمارس ّبعض ّالوظائف ّالتنظيمية ّالمناسبة ّعلىّ
أّ .طبيعة ّالضريبة ّكما ّتحديدها ّفي ّدليلّ
سبيل ّالمثال ّفحص ّالكفاءة ّوالتحقق ّمنّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ/ّ 2111
المؤهالت ّالخاصة ّبالجهة ّالمعنية ّأو ّفحصّ
تصنيفّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ.
األداء ّالفعال ّواألمن ّللمعدات ّالمعنية ّأو ّتنفيذّ
بّ.نوعّالوحدةّالمؤسسيةّالدافعةّللضريبةّ.
وممارسة ّبعض ّاألشكال ّاألخرى ّمن ّالتحكم ّلمّ
جّ .الظروف ّالتي ّتصبح ّالضريبة ّفي ّظلهاّ
تكن ّخالف ّذلك ّملزمة ّبه ّفإن ّالمدفوعات ّالتيّ
مستحقةّالدفعّ.
تتم ّينبغي ّمعاملتها ّعلى ّأنها ّمشتريات ّخدماتّ
االستخدامات
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الشركات
غير المالية

الشركات
المالية

األسر
المعيشية أو
العائالت
الحكومة
العامة

مجموع
االقتصاد
الكلي
المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

بقية العالم

السلع
والخدمات

تعويضات المستخدمين

986

44

98

11

11

المجموع

المعامالت وبنود الموازنة

ّ151
1
235
141
121
17

ّ151
1
235
141
121
17

17
1

17
1

1
2

1
2

الضرائب األخرى على اإلنتاج
اإلعانات
اإلعانات على المنتجات
إعانات االستيراد
إعانات الصادرات
اإلعانات األخرى على المنتجات

88

4

1

1

1

94
4481
1
8-

94
4481
1
8-

اإلعانات األخرى على اإلنتاج

-35

1

1

1-

1

-36

-36

فائض التشغيل ،اإلجمالي

292

46

27

84

3

452

452

استهالك رأس المال الثابت على إجمالي
فائض التشغيل

157

12

27

15

3

214

الضرائب على اإلنتاج والواردات
الضرائب على المنتجات
الضرائب على القيمة المضافة
الضرائب والرسوم على الواردات
باستثناء ضريبة القيمة المضافة
رسوم الواردات
الضرائب على الواردات باستثناء ضريبة
القيمة المضافة والرسوم
الضرائب على الصادرات
الضرائب على المنتجات باستثناء
ضريبة القيمة المضافة ،ضرائب
الواردات والصادرات

الدخل المختلط ،اإلجمالي

استهالك رأس المال الثابت على إجمالي
الدخل المختلط
فائض التشغيل ،صافي
الدخل المختلط ،صافي

61

8
135

34

1

ّ 83-7وهكذاّ ،فإنّالمدفوعاتّالخاصةّبنفسّالضريبةّقدّ
يتم ّتسجيلها ّتحت ّعنوانين ّمختلفين ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،ربما ّتظهر ّضريبة ّاستهالكّ
أو ّرسم ّإنتاج ّأسفل ّ"الضرائب ّعلى ّالوارداتّ ،باستثناءّ
ضرائبّورسومّالقيمةّالمضافة"ّ،أوّأسفلّ"الضرائبّعلىّ
المنتجاتّ ،باستثناء ّضريبة ّالقيمة ّالمضافةّ ،الضرائبّ
على ّالواردات ّوالصادرات" ّتبعا ّلما ّإذا ّكانت ّضريبةّ
االستهالكّيتمّدفعهاّعلىّسلعةّمستوردةّأوّمنتجةّمحلياّّ.
وبطريقة ّمماثلةّ ،فإن ّالمدفوعات ّالخاصة ّبالضريبةّ
السنويةّعلىّالسياراتّيجوزّأنّيتمّقيدهاّأسفلّ"الضرائبّ
األخرى ّعلى ّاإلنتاج" ّأو ّأسفل ّ"الضرائب ّالجارية ّعلىّ
الدخلّأوّعلىّالثروةّ،الخ"ّتبعاّلماّإذاّكانتّالضريبةّيتمّ
دفعهاّمنّقبلّمنشأةّأوّمنّقبلّأسرةّ.ولهذاّالسببّ،ليسّ
من ّالممكن ّالوصول ّإلى ّتصنيفات ّنظام ّالحساباتّ

886

69
53

61

61

8
1

238
53

238
53

القومية ّبيسر ّمن ّخالل ّإعادة ّتجميع ّتصنيفاتّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ /2111منظمةّ
التعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ .ومع ّذلكّ ،ومن ّأجلّ
االستفادةّمنّوجودّهذهّالتصنيفاتّالمفصلةّيضمّكلّ
تصنيفّمنّتصنيفات ّالضرائبّالمدرجة ّأدناه ّإسناداّّ
ترافقياّ ّلما ّيقابله ّمن ّتصنيفات ّفي ّإحصاءات ّماليةّ
الحكومة ّلعام ّّ /2111منظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنميةّ.ورغم ّذلك ّيجدر ّمالحظة ّأن ّتصنيفات ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّمتضمنة ّفي ّتصنيفات ّدليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ 2111وتصنيفاتّ
منظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّبيد ّأنها ّربما ّالّ
تكونّمتطابقةّمعهم.
القيد على أساس االستحقاق

نظام الحسابات القومية
ببعض ّالمرونة ّفيما ّيتعلق ّبوقت ّقيد ّضرائبّ
الدخلّالمقتطعةّمنّاألصل.

 84-7كافة ّالضرائب ّينبغي ّقيدها ّعلى ّأساسّ
االستحقاق ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّمماّ
يعنيّوقتماّتقعّاألنشطةّأوّالمعامالتّأوّغيرهاّ ّ
منّاألحداثّالتيّتؤديّإلىّخلقّالتزاماتّبدفعّ  85-7وفي ّبعض ّالبلدانّ ،وبالنسبة ّلبعض ّاألنواعّ
من ّالضرائبّ ،قد ّتختلف ّمبالغ ّالضرائبّ
ضرائبّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّبعض ّاألنشطة ّأوّ
التي ّيتم ّدفعها ّفي ّنهاية ّالمطاف ّإلى ّحدّ
المعامالت ّأو ّاألحداث ّاالقتصادية ّوالتي ّينبغيّ
كبير ّوبشكل ّمنتظم ّعن ّالمبالغ ّالمستحقةّ
بموجبهاّفرضّالتزامّعلىّالوحداتّالمعنيةّبدفعّ
الدفع ّإلى ّالحد ّالذي ّال ّيمكن ّفيه ّتفسير ّكلّ
ضرائب ّفي ّإطار ّتشريعات ّأو ّقوانين ّالضرائبّ
مبلغ ّمن ّالمبالغ ّالمستحقة ّالدفع ّأصالّ ّعلىّ
كثي ارّماّتغفلّعنهاّالسلطاتّالضريبيةّ.وسيكونّ
أنها ّتشكل ّالتزامات ّمالية ّعلى ّنحو ّما ّهوّ
من ّغير ّالواقعي ّأن ّنفترض ّأن ّمثل ّهذهّ
مفهوم ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.وفي ّمثلّ
األنشطة ّأو ّالمعامالت ّأو ّاألحداث ّتتسبب ّفيّ
هذه ّالحاالتّ ،قد ّيكون ّمن ّاألفضل ّوألسبابّ
نشوء ّأصول ّمالية ّأو ّالتزامات ّفي ّشكلّ
تحليلية ّوسياسية ّأن ّيتم ّتجاهل ّااللتزاماتّ
مدفوعاتّأوّمقبوضاتّ.ولهذاّالسببّ،يتمّتحديدّ
الضريبية ّغير ّالمدفوعة ّوقصر ّالقياس ّعلىّ
مبالغ ّالضرائب ّالتي ّسيتم ّقيدها ّفي ّنظامّ
الضرائب ّالمضمنة ّفي ّنظام ّالحساباتّ
الحسابات ّالقومية ّمن ّخالل ّاالعتماد ّعلىّ
القومية ّعلى ّتلك ّالضرائب ّالتي ّتم ّدفعهاّ
المبالغّالمستحقةّالدفعّفقطّعندماّيتمّإثباتهاّمنّ
بالفعلّ .وبرغم ّذلكّ ،ال ّيزال ّينبغي ّقيدّ
خالل ّالتقديرات ّالضريبية ّأو ّالبيانات ّأو ّغيرّ
الضرائب ّالمدفوعة ّبالفعل ّعلى ّأساسّ
ذلك ّمن ّالكشوف ّمثل ّفواتير ّالمبيعات ّأوّ
االستحقاق ّ ّفي ّاألوقات ّالتي ّوقعت ّفيهاّ
البيانات ّالجمركية ّوالتيّتخلقّالتزاماتّ/خصومّ
األحداثّالتيّنشأتّعنهاّااللتزاماتّ.
في ّشكل ّالتزامات ّواضحة ّللدفع ّمن ّجانبّ
دافعي ّالضرائب(ّ .عند ّتحديد ّمقدار ّالضريبةّ
الفوائد أو الغرامات أو الجزاءات األخرى
المتراكمةّأوّالمستحقةّالبدّمنّأخذّالحيطةّفيّ
أالّيتمّتضمينّأيّضريبةّمنّغيرّالمحتملّأبداّ
تحصيلها)ّ .وبصرف ّالنظر ّعما ّسبقّ ،ووفقاّ  86-7من ّحيث ّالمبدأّ ،ينبغي ّقيد ّالفائدة ّالمحملةّ
على ّالضرائب ّالمتأخرة ّأو ّالغرامات ّأوّ
لمبدأ ّاالستحقاقّ ،فإن ّاألوقات ّالتي ّينبغي ّقيدّ
الجزاءات ّالتي ّيتم ّفرضها ّعلى ّالتهرب ّمنّ
الضرائب ّفيها ّهي ّاألوقات ّالتي ّتنشأ ّفيهاّ
الضرائب ّبشكل ّمنفصل ّوليس ّكضرائبّ.
االلتزامات ّالضريبيةّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،ينبغيّ
ومع ّذلكّ ،قد ّال ّيكون ّمن ّالممكن ّفصلّ
قيد ّضريبة ّبيع ّأو ّنقل ّأو ّاستخدام ّلمخرج ّمعينّ
مدفوعات ّالفائدة ّأو ّالغرامات ّأو ّغيرها ّمنّ
عندما ّيحدث ّهذا ّالبيع ّأو ّالنقل ّأو ّاالستخدامّ
العقوبات ّعن ّالضرائب ّالتي ّتتعلق ّبهاّ،
وهو ّليس ّبالضرورة ّنفس ّالوقت ّالتي ّأخطرتّ
ولذلك ّفي ّالممارسة ّالعملية ّعادة ّما ّيتمّ
فيه ّالسلطات ّالضريبية ّأو ّعندما ّصدر ّطلبّ
تجميعهاّمعّالضرائبّ.
تسديد ّالضريبة ّأو ّعندما ّاستحق ّسدادها ّأوّ
عندما ّتم ّبالفعل ّسدادهاّ .ورغم ّذلكّ ،يسمحّ
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نظام الحسابات القومية
الموارد
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الضرائب واإلعانات في حسابات التوزيع األولي
ّ

7

-36
397

38

-36
435

تخصيص ّالدخل ّاألوليّ ،ليس ّمبيناّ ّفيّ
السياقّهنا.

 87-7يبين ّالجدول ّّ 6.7تفاصيل ّالضرائب ّواإلعاناتّ  .8الضرائب على المنتجات
كاستخدامات ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخل ّ؛ ّويبينهمّ

الجدول ّّ 7.7كموارد ّفي ّحساب ّتخصيصّ  88-7الضريبة على المنتج هي ضريبة تكون
مستحقة الدفع بكل وحدة من سلعة أو
الدخلّ.ونظ ارّللطريقةّالتيّيتم ّبهاّقيدّالضرائبّ
خدمة ما؛ ّوقد ّتكون ّالضريبة ّمبلغاّ ّمحدداّّ
على ّالمنتجات ّواإلعانات ّعلى ّالمنتجات ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّال ّتظهر ّأي ّتفاصيلّ
للمدفوعات ّمن ّقبل ّالقطاع ّتظهر ّفي ّجدولّ
ّ 6.7ولكن ّفقط ّالمبالغ ّالكليةّ .ويتفق ّذلك ّمعّ
العرض ّفي ّجدول ّّ .1.6وتظهر ّالضرائبّ
واإلعانات ّعلى ّالمنتجات ّوالمستحقة ّالدفع ّمنّ
قبل ّبقية ّالعالم ّفي ّجزء ّالموارد ّفي ّحسابّ
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من ّالمال ّلكل ّوحدة ّمن ّكمية ّمن ّسلعة ّأوّ
خدمة ّمعينة ّ(تقاس ّوحدات ّالكمية ّإماّ
كوحدات ّمنفصلة ّأو ّكمتغيرات ّمادية ّمستمرةّ
مثل ّالحجم ّوالوزن ّوالقوة ّوالمسافة ّوالوقتّ،
وماّإلى ّذلك)ّ،أوّقد ّيتمّحسابهاّتبعاّّلقيمتهاّ
كنسبة ّمئوية ّمعينة ّمن ّالسعر ّلكل ّوحدة ّأوّ
لقيمة ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالمتداولةّ.وعادة ّماّ

نظام الحسابات القومية
الضرائبّيتمّفرضهاّأوّتحميلهاّعلىّجميعّ
السلعّعندّنفسّالنقطةّسواءّكانتّهذهّالسلعّ
قد ّتم ّإنتاجها ّمن ّقبل ّمنشآت ّمقيمة ّأو ّتمّ
استيرادهاّ .وال ّيتم ّقيد ّالضرائب ّالمستحقةّ
الدفع ّفي ّوقت ّالحق ّعلى ّالسلع ّوالتي ّتمّ
بالفعل ّاستيرادها ّكضرائب ّعلى ّالوارداتّ
ولكن ّيتم ّقيدها ّضرائب ّعلى ّالمنتجات ّعداّ
ضريبة ّالقيمة ّالمضافة ّوضرائب ّالوارداتّ
والصادرات.

تصبحّالضريبةّعلىّالمنتجّمستحقةّالدفعّعندماّ
يتمّإنتاجهاّأوّبيعهاّأوّاستيرادهاّغيرّأنهاّيمكنّ
أيضاّ ّأن ّتصبح ّمستحقة ّالدفع ّفي ّظروف ّأخرىّ
على ّسبيل ّالمثال ّعندما ّيتم ّتصدير ّسلعة ّما ّأوّ
تأجيرها ّأو ّنقلها ّأو ّتسليمها ّأو ّاستخدامهاّ
لالستهالك ّالشخصي ّأو ّلتكوين ّرأس ّمالّ
شخصيّ .وقد ّتقوم ّمنشأة ّما ّبتعديد ّأو ّبعملّ
قائمة ّبمبلغ ّالضريبة ّعلى ّالمنتج ّبشكل ّمنفصلّ
على ّالفاتورة ّأو ّكشف ّالحساب ّالتي ّتقيدها ّعلىّ
ّ
حسابّعمالئها.
 92-7بصورة ّاستثنائيةّ ،ربما ّتكون ّبعض ّالضرائبّ
ّ
والرسومّمستحقةّالدفعّعلىّالسلعّالتيّتدخلّ
ضريبةّالقيمة المضافة
البلد ّمادياّ ّولكن ّمن ّدون ّتغيير ّلملكيتهاّ
وبالتالي ّال ّيتم ّمعاملتها ّعلى ّأنها ّوارداتّ.
 89-7ضريبة القيمة المضافة ( )VATهي ضريبة
ومع ّذلكّ ،فإن ّأي ّضرائب ّورسوم ّمن ّهذاّ
على السلع أو الخدمات يتم تحصيلها على
القبيل ّتظل ّمشمولة ّتحت ّالتبويب ّالخاصّ
مراحل من قبل الشركات ولكنه يتم تحميلها كلياً
بالضرائبّوالرسومّعلىّاالستيرادّ.
في النهاية على المشترين النهائيين؛ ّوقد ّتمّ
توصيف ّمثل ّهذه ّالضرائب ّبالفعل ّفي ّفقراتّ
رسوم االستيراد
ّ 55.6إلى ّّ.62.6وتوصف ّهذه ّالضرائب ّبأنهاّ
ضرائب ّ"مقتطعة" ّألنه ّعادة ّال ّيطلب ّمنّ
المنتجين ّدفع ّالمبلغ ّاإلجمالي ّللضريبة ّالتيّ  93-7تتألف رسوم االستيراد من الرسوم الجمركية
أو غيرها من الرسوم على االستيراد والتي
يحررونهاّفيّفواتيرهمّلعمالئهمّإلىّالحكومةّ،بلّ
تكون مستحقة الدفع على أنواع معينة من
يتم ّالسماح ّلهم ّباقتطاع ّقيمة ّالضريبة ّالتيّ
السلع عند دخولها اإلقليم االقتصادي ّويتمّ
حررتّلهمّفيّّالفواتيرّالخاصة ّبمشترياتهمّمنّ
تحديد ّالرسوم ّفي ّجداول ّالتعريفة ّالجمركيةّ.
السلع ّأو ّالخدمات ّالمخصصة ّلالستهالكّ
ويمكن ّأن ّيكون ّالمقصود ّمن ّهذه ّالرسومّ
الوسيط ّأو ّلتكوين ّرأس ّمال ّثابتّ.وعادة ّما ّيتمّ
هوّكونهاّوسيلةّمنّوسائلّزيادةّالعائداتّأوّ
حساب ّضريبة ّالقيمة ّالمضافة ّعلى ّسعر ّالسلعةّ
لتثبيط ّاالستيراد ّوالحد ّمنه ّمن ّأجل ّحمايةّ
أو ّالخدمة ّبما ّفي ّذلك ّأي ّضريبة ّأخرى ّعلىّ
منتجيّالسلعّالمقيمةّ(دليلّإحصاءاتّماليةّ
المنتجّ .كما ّأن ّضريبة ّالقيمة ّالمضافة ّتكونّ
الحكومة ّلعام ّ1151ّ ،2111؛ ّمنظمةّ
مستحقة ّالدفع ّأيضاّ ّعلى ّواردات ّالسلع ّأوّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنميةّ.)5123ّ،
الخدماتّباإلضافةّإلىّأيّرسومّوارداتّأوّغيرّ
ذلك ّمن ّالضرائب ّاألخرى ّعلى ّالواردات ّ(دليلّ
ضرائب االستيراد  ،عدا ضريبة القيمة
إحصاءاتّمالية ّالحكومةّلعامّ11411ّ2111؛ّ
المضافة و رسوم االستيراد
منظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنمية.)5111ّ،
ّ
الضرائب والرسوم على االستيراد ،عدا ضريبة  94-7تتألف الضرائب على الواردات باستثناء
ضريبة القيمة المضافة والرسوم من جميع
القيمة المضافة

 91-7تتألف الضرائب والرسوم على االستيراد من
الضرائب على السلع والخدمات التي تصب
مستحقة الدفع والسداد لحظة عبور هذه السلع
الجمارك أو الحدود الوطنية لإلقليم االقتصادي
أو عندما يتم تسليم هذه الخدمات من قبل
إلى الوحدات
المنتجين غير المقيمين
المؤسسية المقيمة.

ّ
 91-7وربما ّتصبح ّالسلع ّالواردة ّوالتي ّتم ّدفع ّجميعّ
الضرائب ّعلى ّاالستيراد ّعليها ّعندما ّدخلتّ
اإلقليم ّاالقتصادي ّربما ّتصبح ّفي ّوقت ّالحقّ
خاضعة ّلضريبة ّأخرى ّأو ّلضرائب ّأخرى ّبينماّ
تدور ّداخل ّاالقتصادّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،قدّ
تصبح ّرسوم ّاالستهالكّ /أو ّضرائب ّالمبيعاتّ
مستحقةّعلىّالسلعّأثناءّمرورّهذهّالسلعّخاللّ
سلسلة ّالتوزيع ّبالجملة ّأو ّبالتجزئةّ ،ومثل ّهذهّ
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الضرائب (فيما عدا ضريبة القيمة المضافة
ورسوم االستيراد) كما جرى تعريفها في
تصنيفات كل من دليل إحصاءات مالية
الحكومة /منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،والتي تصب مستحقة عندما تدخل
السلع اإلقليم االقتصادي أو عندما يتم
تسليم السلع من قبل غير المقيمين إلى
المقيمينّ.وتشملّهذهّالضرائبّماّيليّ:

ّأ .الضرائب على المبيعاتّ :وتتألف ّهذهّ
الضرائب ّمن ّضرائب ّالمبيعات ّالعامةّ
(باستثناء ّضريبة ّالقيمة ّالمضافة)ّ ،والتيّ
تصبح ّمستحقة ّالدفع ّعلى ّواردات ّالسلعّ
والخدمات ّعندما ّتدخل ّالسلع ّاإلقليمّ
االقتصادي ّأو ّعندما ّيتم ّتسليم ّالخدماتّ
للمقيمين ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
لعام ّ11412ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية)5113ّ–ّ5111ّ،؛

نظام الحسابات القومية
ب.
ّ

ت.
ّ

ث.
ّ

ج.
ّ

رسوم االستهالكّ :رسوم ّاالستهالك ّهي ّضرائبّ
يتم ّفرضها ّعلى ّأنواع ّمحددة ّمن ّالسلع ّوعلىّ
وجه ّالتحديد ّالمشروبات ّالكحولية ّوالتبغ ّوالوقودّ،
وقد ّتكون ّمستحقة ّالدفع ّباإلضافة ّإلى ّرسومّ
الواردات ّعندما ّتدخل ّالسلع ّاإلقليم ّاالقتصاديّ
(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2111
1142؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ،
)5121؛
الضرائب على خدمات معينةّ :قد ّتكون ّهذهّ
الضرائبّمستحقةّالدفعّعندماّتقومّالمنشآتّأوّ
المؤسسات ّغير ّالمقيمة ّبتقديم ّخدمات ّلوحداتّ
مقيمةّداخلّاإلقليمّاالقتصاديّ(دليلّإحصاءاتّ
مالية ّالحكومة ّلعام ّّ ،1156ّ ،2111منظمةّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنمية)5126ّ،؛
أرباح احتكارات االستيرادّ :وتتألفّهذهّالمجموعةّ
منّالضرائبّمنّاألرباحّالمحولةّإلىّالحكوماتّ
من ّمجالس ّتسويق ّاالستيراد ّأو ّغيرها ّمنّ
المشاريع ّأو ّالمؤسسات ّالعامة ّالتي ّتمارسّ
احتكا اّر ّعلى ّواردات ّبعض ّالسلع ّأو ّالخدماتّ.
ويكمنّالتبريرّوراءّمعاملةّهذهّاألرباحّعلىّأنهاّ
ضرائب ّضمنية ّعلى ّالمنتجات ّفي ّالتبرير ّنفسهّ
المبينّفيّالفقرةّ(ّ96.7هـ)ّالخاصّباالحتكاراتّ
المالية ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
1153ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية)5127ّ،؛
الضرائب الناشئة عن أسعار الصرف المتعددةّ:
وتتألف ّهذه ّالضرائب ّمن ّضرائب ّضمنية ّناتجةّ
عن ّتدوير ّأسعار ّصرف ّمتعددة ّمن ّقبل ّالبنكّ
المركزي ّأو ّغيره ّمن ّالوكاالت ّالرسمية ّ(دليلّ
إحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّّ.)1154ّ،2111

التصدير ّالناتجة ّمن ّتدوير ّنظام ّرسميّ
ألسعار ّصرف ّمتعددة ّ(دليل ّإحصاءاتّ
ماليةّالحكومةّلعامّ.)1154ّ،2111

ّ
الضرائب على المنتجات ،عدا ضريبة
القيمة المضافة وضرائب االستيراد والتصدير.
ّ
 96-7الضرائب على المنتجات عدا ضريبة القيمة

المضافة و الضريبة على االستيراد و
التصدير تتألف من الضرائب على السلع
والخدمات التي تصب مستحقة نتيجة
إلنتاج أو بيع أو نقل أو تأجير أو تسليم
هذه السلع أو الخدمات أو نتيجة
الستخدامها لالستهالك الشخصي أو لتكوين
رأس مال شخصيّ .وهيّتشملّعادةّماّيليّ

ّأ.

ّب.

ضرائب التصدير

 95-7تتألف ضرائب التصدير من ضرائب على السلع
أو الخدمات التي تصب مستحقة الدفع من قبل
الحكومة عندما تخرج السلع من اإلقليم
االقتصادي أو عندما يتم تسليم الخدمات لغير
المقيمينّ.وتشملّهذهّالضرائبّماّيليّ:

ّأ .الرسوم على التصديرّ :ضرائب ّأو ّرسوم ّعامةّ
أو ّمحددة ّعلى ّالتصدير ّ(دليلّإحصاءات ّماليةّ
الحكومة ّلعام ّ1152ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية)5124ّ،؛
ّب .أرباح احتكارات التصديرّ :تتألف ّهذه ّالمجموعةّ
من ّاألرباح ّالمحولة ّإلى ّالحكومات ّمن ّمجالسّ
تسويق ّالصادرات ّأو ّمن ّغيرها ّمن ّالمشاريعّ
العامة ّالتي ّتمارس ّاحتكا ار ّما ّعلى ّصادراتّ
سلعةّأوّخدمةّماّ،كماّأنّالتبريرّوراءّمعاملةّ
هذه ّاألرباح ّعلى ّأنها ّضرائب ّضمنية ّعلىّ
المنتجاتّهوّنفسهّالمبينّفيّالفقرةّ(ّ 96.7هـ)ّ
فيماّيتعلقّباالحتكاراتّالماليةّ(دليلّإحصاءاتّ
مالية ّالحكومة ّلعام ّ1153ّ ،2111؛ ّمنظمةّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنمية)5124ّ،؛
ّج .الضرائب الناتجة أسعار الصرف المتعددةّ:
تتألف ّهذه ّالضرائب ّمن ّالضرائب ّالضمنية ّعلىّ
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ّج .

ّد.

منّضرائبّشائعةّالحدوثّ:
الضرائب ّالعامة ّعلى ّالمبيعات ّأو ّضرائبّ
دوران ّالعمل ّأو ّرقم ّالمبيعاتّ :وتشملّ
الضرائب ّعلى ّمبيعات ّالمصنعين ّوالبيعّ
بالجملة ّوبالتجزئة ّوضرائب ّالشراء ّوضرائبّ
دوران ّالعمل ّوهلم ّجراّ ،ولكن ّمع ّاستبعادّ
ضريبة ّالقيمة ّالمضافة ّوغيرها ّمن ّالنظمّ
الضريبية ّالقابلة ّللخصم ّأو ّلالقتطاع ّ(دليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2111
11413-11412؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية.)5113-5111ّ،
رسوم ّاالستهالكّ :تتألف ّهذه ّالمجموعةّ
الضريبية ّمن ّالرسوم ّالمفروضة ّعلى ّأنواعّ
معينة ّمن ّالسلع ّوبشكل ّنموذجي ّعلىّ
المشروبات ّالكحولية ّوالتبغ ّوالوقود ّ(دليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2111
1142؛ّمنظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنميةّ،
.)5121
الضرائب ّعلى ّخدمات ّمحددةّ :وتشملّ
الضرائب ّعلى ّوسائل ّالنقل ّووسائلّ
االتصاالت ّوالتأمين ّواإلعالن ّوالفنادق ّأوّ
أماكن ّالسكن ّوالمطاعم ّووسائل ّالترفيهّ
وصاالت ّالقمار ّواليانصيب ّواألحداثّ
الرياضيةّ ،وما ّإلى ّذلك(ّ .دليل ّإحصاءاتّ
مالية ّالحكومة ّلعام ّ1144ّ،2111؛ّمنظمةّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنمية.)5126ّ،
الضرائب ّعلىّالمعامالتّالماليةّوالرأسماليةّ:
ّالضرائبّ
ّ
وتضم ّهذه ّالمجموعة ّالضريبية
المستحقةّالدفعّعلىّشراءّأوّبيعّاألصولّأوّ
الموجوداتّغيرّالماليةّوالماليةّبماّفيّذلكّ
العمالت ّاألجنبيةّ .وتصبح ّهذه ّالضرائبّ
مستحقةّالدفعّعندماّتنتقلّملكيةّاألراضيّأوّ
نتيجة ّلغير ّذلك ّمن ّالتغيرات ّعلى ّاألصولّ
فيما ّعدا ّالتي ّتكون ّنتيجة ّتحويالتّ/
انتقاالت ّرأس ّالمال ّ(خاصة ّالمواريثّ
والهبات) ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
لعامة ّ1134ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنميةّ .)4411ّ ،ويتم ّمعاملةّ
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هذهّالضرائبّعلىّأنهاّضرائبّعلىّخدماتّالّ
الوسطاء.
ّه .أرباح ّاالحتكارات ّالماليةّ :تتألف ّهذه ّالمجموعةّ
الضريبية ّمن ّأرباح ّاالحتكارات ّالمالية ّالتي ّيتمّ
تحويلها ّللحكومة؛ ّواالحتكارات ّالمالية ّهيّ
شركات ّعامة ّأوّأشباه ّشركات ّعامة ّأوّمنشآتّ
فردية ّمملوكة ّللحكومة ّتم ّمنحها ّاحتكا ار ّقانونياّ
إلنتاج ّأو ّتوزيع ّنوع ّمعين ّمن ّسلعة ّأو ّخدمةّ
بهدف ّزيادة ّالعائدات ّوليس ّمن ّأجل ّتعزيزّ
مصالح ّالسياسة ّالعامة ّاالقتصادية ّأوّ
االجتماعيةّ .وتكون ّمثل ّهذه ّاالحتكاراتّ
منخرطة ّبشكل ّنموذجي ّفي ّإنتاج ّسلع ّأوّ
خدمات ّقد ّيكون ّمفروضا ّعليها ّضرائب ّمكثفةّ
فيّبلدانّأخرىّ،علىّسبيلّالمثالّ،المشروباتّ
الكحوليةّوالتبغّوعودّالثقابّوالمنتجاتّالبتروليةّ
ّوالملح ّوورق ّاللعبّ ،الخّ .وتعد ّممارسة ّالقوىّ
والصالحيات ّاالحتكارية ّببساطة ّطريقة ّبديلةّ
تتخذها ّالحكومة ّلزيادة ّالعائدات ّبدال ّمن ّاتخاذّ
إجراءاتّأكثرّعلنيةّبفرضّضرائبّعلىّاإلنتاجّ
الخاص ّمن ّهذه ّالمنتجاتّ .وفي ّمثل ّهذهّ
الحاالتّ ،يتم ّاعتبار ّأسعار ّبيع ّهذه ّالمنتجاتّ
االحتكارية ّمتضمنة ّضرائب ّضمنية ّعلىّ
ّ
المنتجاتّالمباعةّ.وبينماّومنّحيثّالمبدأّينبغيّ
معاملةّالزيادةّفيّاألرباحّاالحتكاريةّعنّبعضّ
األرباحّالمفترضةّ"الطبيعية"ّوحدهاّكضرائبّإالّ
أنهّمنّالصعوبةّبمكانّتقديرّهذهّالقيمةّكماّأنهّ
فيّواقعّالممارسةّالعمليةّينبغيّوأنّتؤخذّقيمةّ
الضرائب ّبحيث ّتكون ّمساوية ّلقدر ّاألرباحّ
ّ
المحول ّفعليا ّمن ّاالحتكارات ّالمالية ّللحكومةّ
(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2111
1143؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ،
ّ .)5122وعندما ّيتم ّمنح ّهيئة ّأو ّمنشأة ّعامةّ
صالحيات ّاحتكارية ّكجزء ّمن ّسياسة ّاقتصاديةّ
أو ّاجتماعية ّمتأنية ّومقصودة ّنظ ار ّللطبيعةّ
الخاصةّللسلعةّأوّالخدمةّأوّلتكنولوجياّاإلنتاجّ
(على ّسبيل ّالمثال؛ ّالمرافق ّالعامة ّأو ّمكاتبّ
البريد ّأو ّاالتصاالت ّالسلكية ّوالالسلكية ّأوّ
خطوط ّالسكك ّالحديديةّ ،وما ّإلى ّذلك)ّ ،الّ
ينبغيّمعاملتهاّعلىّأنهاّاحتكارّماليّ/ضريبيّ.
وكقاعدة ّعامةّ ،تميل ّاالحتكار ّالضريبية ّأوّ
احتكارات ّالدولة ّإلى ّأن ّتكون ّمقصورة ّعلىّ
إنتاج ّالسلع ّاالستهالكية ّأو ّالوقودّ .وحيث ّأنّ
أرباح ّاالحتكار ّالضريبي ّيتم ّحسابها ّللمشروعّ
ككل ّفمن ّغير ّالممكن ّتقدير ّمتوسط ّمقدارّ
الضريبةّلكلّوحدةّمنّالسلعةّأوّالخدمةّالمباعةّ
عندما ّيكون ّلدى ّالمنشأة ّأكثر ّمن ّسلعة ّأوّ
خدمة ّواحدة ّكناتج ّأو ّمخرج ّمن ّدون ّوضعّ
افتراض ّحول ّمعدالت ّأو ّأسعار ّالضريبة ّعلىّ
مختلفّالمنتجاتّ.وماّلمّيكنّهناكّسببّوجيهّ
خالف ّذلكّ ،ينبغي ّافتراض ّأن ّالمعدل ّنفسهّ
للضريبة ّبحسب ّالقيمة ّيتم ّتطبيقه ّعلى ّكافةّ
المنتجاتّ ،ويتم ّالتوصل ّلهذا ّالمعدل ّمن ّخاللّ
نسبة ّالقيمة ّاإلجمالية ّللضرائب ّالضمنية ّإلىّ
قيمة ّالمبيعات ّالكلية ّناقصا ّالقيمة ّالكليةّ
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ّ
ّ
ّ

للضرائبّالضمنيةّ.ومنّالضروريّإيجادّهذاّ
المعدلّللتمكنّمنّحسابّاألسعارّاألساسيةّ
للمنتجاتّالمعنية.
ّو .الضرائب ّالناشئة ّعن ّفرض ّالبنك ّالمركزيّ
لمعدل ّفائدة ّأعلى ّمن ّسعر ّالسوقّ :يتمّ
توصيف ّهذه ّالضرائب ّفي ّالفقرات ّمنّ
ّ 122.7إلى ّ(ّ .126.7لم ّتذكر ّهذهّ
الضرائب ّفي ّدليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
لعامّ.)2111

 .3الضرائب األخرى على اإلنتاج
 97-7تتألف الضرائب األخرى على اإلنتاج من
جميع الضرائب عدا الضرائب على المنتجات
التي تتكبدها المنشآت نتيجة لدخولها في
اإلنتاج .وال تشمل مثل الضرائب أي ضرائب
على األرباح أو دخل أخر يتحصل عليها من
قبل المنشأة تكون مستحقة الدفع بصرف
النظر عن ربحية اإلنتاج .وقد ّتكون ّهذهّ

ّ

الضرائب ّمستحقة ّالدفع ّعن ّاألراضي ّأوّ
األصول ّأو ّالموجودات ّالثابتة ّأو ّالعمالةّ
الموظفة ّفي ّعملية ّاإلنتاج ّأو ّفي ّنشاطاتّ
أوّمعامالتّمعينةّ.وتشملّالضرائبّاألخرىّ
علىّاإلنتاجّماّيلي:

ّأ .الضرائب من واقع كشوف الرواتب أو على
اليد العاملةّ :وتتألف ّهذه ّمن ّالضرائبّ
المستحقةّالدفعّمنّقبلّالمنشآتّأوّالشركاتّ
ويتم ّتقريرها ّإما ّكنسبة ّمن ّاألجور ّوالرواتبّ
المدفوعة ّأو ّكمبلغ ّثابت ّلكل ّشخص ّيعملّ.
وال ّتشمل ّهذه ّالضرائب ّاشتراكات ّالضمانّ
االجتماعي ّاإللزامية ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّأربابّ
العمل ّأو ّأية ّضرائب ّمدفوعة ّمن ّقبلّ
الموظفين ّأنفسهم ّمن ّأصل ّأجورهم ّورواتبهمّ
(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
112ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية)3111ّ،؛
ّب .الضرائب المتكررة على األراضي أو المباني
أو االنشاءات األخرىّ :وتتألفّهذهّالضرائبّ
منّالضرائبّالمستحقةّالدفعّبانتظامّ،وعادةّ
كل ّعام ّفيما ّيتعلق ّباستخدام ّأو ّملكيةّ
أراضيّأوّمبانيّأوّغيرّذلكّمنّالتشييداتّ
التي ّتستخدمها ّالمؤسسات ّفي ّاإلنتاج ّسواءّ
كانت ّالمؤسسات ّتملك ّأو ّتستأجر ّهذهّ
األصول ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
لعام ّ1131ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية)4111ّ،؛
ّ
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1161ّ،2111؛ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية)6211ّ،؛

ّج .تراخيص األعمال التجارية والتراخيص المهنيةّ:
وتتألف ّهذه ّالمجموعة ّالضريبية ّمن ّالضرائبّ
المدفوعة ّمن ّقبل ّالمنشآت ّأو ّالمؤسسات ّمنّ
ّو .الضرائب على التلوثّ :وتضم ّالضرائبّ
أجلّالحصولّعلىّترخيصّلتنفيذّنوعّمعينّمنّ
المفروضةّعلىّانبعاثاتّأوّتفريغّالغازاتّأوّ
األعمالّالتجاريةّأوّالمهنّ.وتضمّهذهّالضرائبّ
السوائل ّالضارة ّأو ّغيرها ّمن ّالمواد ّالملوثةّ
تراخيص ّمثل ّرخص ّسيارات ّاألجرة ّأوّ
في ّالبيئةّ .وال ّتشمل ّالمدفوعات ّالتي ّتتمّ
الكازينوهاتّ.وفيّظروفّمعينةّ،ورغمّماّسبقّ،
لجمع ّأو ّالتخلص ّمن ّالنفايات ّأو ّالموادّ
الّيتمّالتعاملّمعّرخصّالستخدامّموردّطبيعيّ
الضارة ّمن ّجانب ّالسلطات ّأو ّالهيئاتّ
علىّأنهاّضريبةّولكنّكبيعّألحدّاألصولّ.ويتمّ
العامةّ ،والتي ّتشكل ّاستهالكا ّوسيطاّ
وصف ّهذه ّالظروف ّفي ّالجزء ّالخامس ّمنّ
للمنشآتّأوّالشركاتّ(دليلّإحصاءاتّماليةّ
الفصل ّالسابع ّعشرّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّما ّقامتّ
الحكومة ّلعام ّ11452ّ ،2111؛ ّمنظمةّ
الحكومة ّبإجراء ّفحوصات ّللتأكد ّمن ّمدىّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنمية)5211ّ،؛
مالئمة ّأو ّسالمة ّالمباني ّالتجارية ّأو ّمقرّ
األعمالّبالمنشأةّوللتحققّمنّموثوقيةّأوّسالمةّ
ّ
المعدات ّالمستخدمة ّومن ّالكفاءة ّالمهنيةّ
ّز .الضرائب على المعامالت الدوليةّ :وتتألفّ
للموظفينّالعاملينّأوّمنّنوعيةّأوّمستوىّالسلعّ
هذه ّالمجموعة ّالضريبية ّمن ّالضرائب ّعلىّ
أوّالخدماتّالمنتجةّكشرطّمنّشروطّمنحّمثلّ
السفر ّللخارج ّأو ّعلى ّالتحويالت ّالخارجيةّ
هذه ّالتراخيص ّال ّتكون ّالمدفوعات ّحينئذ ّغيرّ
أو ّما ّشابه ّذلك ّمن ّمعامالت ّمع ّغيرّ
متبادلة ّأو ّبال ّمقابل ّبل ّينبغي ّالتعامل ّمعهاّ
المقيمين ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
علىّأنهاّمدفوعاتّمقابلّخدماتّمقدمةّ،ماّلمّ
لعام ّ1156ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
تكن ّالمبالغ ّالمحملة ّعلى ّالتراخيص ّليس ّلهاّ
االقتصاديّوالتنمية.)5127ّ،
عالقة ّتماما ّبتكاليف ّتنفيذ ّجميع ّالفحوصاتّ
المنفذةّمنّقبلّالحكومةّ(دليلّإحصاءاتّماليةّ ّ
الحكومةّلعامّ11452ّ،2111؛ّمنظمةّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية(ّ،)5211ّ،أنظرّأيضاّّالفقرةّ
(ّ 64.8ج)ّحول ّمعاملة ّالتراخيص ّالتي ّتحصلّ
عليها ّاألسر ّالمعيشية ّلالستخدام ّالشخصيّ
الخاصّبهم)؛
ّد .الضرائب على استخدام األصول الثابتة غيرها
من األنشطةّ :وتشمل ّهذه ّالضرائب ّالمفروضةّ
دوريا ّعلى ّاستخدام ّالمركبات ّأو ّالسفن ّأوّ
الطائرات ّأو ّاآلالت ّأو ّالمعدات ّاألخرىّ
المستخدمة ّمن ّقبل ّالمنشآت ّأو ّالمؤسساتّ
ّسواء ّكانت ّهذه ّاألصولّ
ألغراض ّاإلنتاج ّ
مملوكةّأوّمستأجرةّ.وغالبا ّماّيتمّتوصيفّهذهّ
الضرائب ّعلى ّأنها ّتراخيص ّوعادة ّما ّتكونّ
عبارة ّعن ّمبالغ ّثابتة ّال ّتعتمد ّعلى ّالمعدلّ
الفعلي ّلالستخدام ّ(دليل ّإحصاءات ّماليةّ
الحكومة ّلعام ّّ 11452-11451ّ ،2111وّ
5.5.3؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ،
)5211؛
ّ
ّه .رسوم الدمغةّ :وتتألف ّهذه ّالمجموعة ّالضريبيةّ
من ّضرائب ّالدمغة ّالتي ّتندرج ّفي ّفئات ّمعينةّ
من ّالمعامالت ّالمحددة ّوالمعروفة ّبالفعلّ ،علىّ
سبيلّالمثالّّ،الطوابع ّعلى ّالمستندات ّالقانونيةّ
أو ّعلى ّالشيكاتّ .وتعامل ّهذه ّالضرائب ّعلىّ
أنها ّضرائب ّعلى ّإنتاج ّاألعمال ّالتجارية ّأوّ
الخدمات ّالماليةّ .ومع ّذلك ّتعامل ّضرائبّ
التمغاتّعلىّبيعّمنتجاتّمعينةّمثلّالمشروباتّ
الكحولية ّأو ّالتبغ ّعلى ّأنها ّضرائب ّعلىّ
المنتجات ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ

880

نظام الحسابات القومية

د .اإلعانات
 98-7اإلعانات هي المدفوعات الجارية التي ليس لها
مقابل أي غير متبادلة التي تؤديها الوحدات
الحكومية بما في ذلك الوحدات الحكومية غير
المقيمة إلى المنشآت أو المؤسسات على
أساس مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو على
أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي
تنتجها أو تبيعها أو تستوردهاّ .وتكون ّهذهّ
اإلعانات ّمقبوضات ّمن ّجانب ّالمنتجين ّأوّ
المستوردين ّالمقيمينّ .وفي ّحالة ّالمنتجينّ
المقيمينّ ،فربما ّيكونوا ّقاصدين ّالتأثير ّعلىّ
مستوياتّإنتاجهمّأوّعلىّاألسعارّالتيّتباعّبهاّ
مخرجاتهم ّأو ّعلى ّأجور ّأو ّمكافآت ّالوحداتّ
المؤسسيةّالمشاركةّفيّاإلنتاجّ.ولإلعاناتّنفسّ
األثر ّالسلبي ّمثلها ّمثل ّالضرائب ّالسلبية ّعلىّ
اإلنتاج ّمن ّحيث ّأن ّأثرها ّعلى ّفائضّ
التشغيلمعاكساّّألثرّالضرائبّعلىّاإلنتاج.

السلع ّحدود ّاإلقليم ّاالقتصادي ّأو ّعندما ّيتمّ
تسليم ّالخدمات ّلوحدات ّمؤسسية ّمقيمةّ.
وتشمل ّهذه ّاإلعانات ّالضمنية ّالناجمة ّعنّ
إدارة ّنظام ّأسعار ّصرف ّمتعددة ّرسميةّ.كماّ
أنها ّتشمل ّإلى ّجانب ّذلك ّالخسائر ّالمتكبدةّ
جراء ّأمر ّسياسي ّمتعمد ّمن ّجانبّ
المنظمات ّالتجارية ّالحكومية ّوالتي ّتتمثلّ
وظيفتها ّفي ّشراء ّالمنتجات ّمن ّغيرّ
المقيمين ّثم ّبيعها ّبأسعار ّأقل ّللمقيمينّ
(أنظر ّأيضاّ ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ
الصادراتّفيّالفقرةّ.)113.7

ّ
 112-7وكما ّفي ّحالة ّالضرائب ّعلى ّالمنتجاتّ ،فإنّ
اإلعانات ّأو ّالدعم ّعلى ّواردات ّالسلع ّالّ
يشمل ّأي ّإعانات ّأو ّدعم ّقد ّتصبح ّمستحقةّ
الدفعّعلى ّتلك ّالسلع ّبعد ّأن ّتكونّقدّعبرتّ
الحدود ّوأصبحت ّفي ّنطاق ّحيز ّالتداولّ
الحرّداخلّاإلقليمّاالقتصاديّللبلدّ.
إعانات التصدير

ّ
 99-7ال ّتكون ّاإلعانات ّمستحقة ّالدفع ّللمستهلكينّ
النهائيين؛ ّوتعامل ّالتحويالت ّالجارية ّالتي ّتقومّ  113-7تتألف ّاإلعانات ّعلى ّالصادرات ّمن ّجميعّ
اإلعانات ّأو ّأوجه ّالدعم ّعلى ّالسلعّ
بها ّالحكومات ّبشكل ّمباشر ّتجاه ّاألسر ّأوّ
والخدمات ّالتي ّتصبحّمستحقةّالدفعّمنّقبلّ
المنشآت ّالمحلية ّبوصفها ّمستهلكة ّعلى ّأنهاّ
الحكومة ّعندما ّتغادر ّالسلع ّاإلقليمّ
منافع ّأو ّفوائد ّاجتماعيةّ .كما ّأن ّاإلعانات ّالّ
االقتصادي ّأو ّعندما ّيتم ّتسليم ّالخدماتّ
تشمل ّالمنح ّالتي ّقد ّتؤديها ّالحكومات ّللمنشآتّ
لوحداتّغيرّمقيمةّ.وتشملّماّيليّ:
أو ّالمؤسسات ّبغرض ّتمويل ّتكوين ّرأسمالهم ّأوّ
ّأ .اإلعانات ّالمباشرة ّعلى ّالصادرات ّالمستحقةّ
لتعويضهم ّعن ّاألضرار ّالتي ّلحقت ّبأصولهمّ
الدفع ّمباشرة ّللمنتجين ّالمقيمين ّعندما ّتغادرّ
الرأسماليةّ ،وتعامل ّمثل ّهذه ّالمنح ّعلى ّأنهاّ
السلع ّاإلقليم ّاالقتصادي ّأو ّعندما ّتسلمّ
تحويالتّرأسماليةّ.
الخدماتّلوحداتّغيرّمقيمة؛
ّب .خسائر ّمؤسسات ّاالتجار ّالحكوميةّ :وتتألفّ
 .1اإلعانات على المنتجات
من ّالخسائر ّالمتكبدة ّكمسألة ّمن ّسياسةّ
حكومية ّمتعمدة ّمن ّقبل ّالمنظمات ّأوّ
 111-7اإلعانة أو الدعم على منتج هي إعانة مستحقة
الهيئاتّالتجاريةّالحكوميةّوالتيّيتمثلّدورهاّ
الدفع لكل وحدة من وحدات سلعة أو خدمة ما
في ّشراء ّمنتجات ّالمنشآت ّأو ّالمؤسساتّ
وقد ّتكون ّاإلعانة ّمبلغا ّمحددا ّمن ّالمال ّلكلّ
المقيمةّثمّبيعهاّبأسعارّأقلّلغيرّالمقيمينّ.
وحدةّمنّوحداتّكميةّالسلعةّأوّالخدمةّأوّقدّ
ويصبح ّالفارق ّبين ّأسعار ّالشراء ّوأسعارّ
يتم ّحسابها ّبحسب ّالقيمة ّكنسبة ّمئوية ّمحددةّ
البيع ّهو ّاإلعانة ّأو ّالدعم ّعلى ّالصادراتّ
من ّالسعر ّلكل ّوحدةّ .كما ّأنه ّيمكن ّأيضاّّ
(أنظرّأيضاَّّالفقرةّ(ّ115.7ب))؛
حساب ّاإلعانة ّبوصفها ّالفرق ّبين ّسعرّ
ّج .اإلعانات ّالناشئة ّعن ّأسعار ّالصرفّ
مستهدف ّمحدد ّوبين ّسعر ّالسوق ّالمدفوع ّفعلياّّ
المتعددةّ:وتتألفّهذهّاإلعاناتّمنّاإلعاناتّ
من ّقبل ّالمشتريّ.وعادة ّما ّتصبح ّاإلعانة ّعلىّ
الضمنية ّالناتجة ّعن ّعمل ّنظام ّألسعارّ
منتج ّمستحقة ّالدفع ّعندما ّيتم ّإنتاج ّسلعة ّأوّ
صرفّمتعددةّرسمي.
خدمةّماّأوّبيعاّأوّاستيرادهاّ،غيرّأنهاّكذلكّقدّ
تصبحّمستحقةّالدفعّفيّظروفّأخرىّمثلماّهوّ ّ
االستبعاد من إعانات التصدير
الحال ّعندما ّيتم ّنقل ّالسلعة ّأو ّتأجيرها ّأوّ
تسليمها ّأو ّاستخدامها ّلالستهالك ّالشخصي ّأوّ
 114-7ال ّتشمل ّإعانات ّالتصدير ّاسترداد ّضريبةّ
لتكوينّرأسّالمالّالشخصيّ.
المنتجات ّفي ّنطاق ّالحدود ّالجمركيةّ
للضرائب ّعلى ّالمنتجات ّالمدفوعة ّمسبقاّ
إعانات االستيراد
علىّالسلعّأوّالخدماتّفيّحينّكانتّداخلّ
اإلقليم ّاالقتصاديّ .كما ّأنها ّتستثني ّكذلكّ
 111-7تتألفّإعاناتّاالستيرادّمنّاإلعاناتّعلىّالسلعّ
اإلعفاء ّمن ّالضرائب ّأو ّالتنازل ّعنها ّوالتيّ
والخدمات ّالتيّتصبحّمستحقةّالدفعّعندماّتعبرّ
كانت ّستكون ّمستحقة ّالسداد ّإذا ّما ّكانّ
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ّ

ينوى ّبيع ّأو ّاستخدام ّالسلع ّداخل ّاإلقليمّ
االقتصادي ّبدال ّمن ّتصديرهاّ .وعادة ّال ّتكونّ
الضرائب ّالعامة ّعلى ّالمنتجات ّمثل ّضرائبّ
المبيعات ّأو ّالمشتريات ّأو ّضريبة ّالقيمةّ
المضافة ّأو ّرسوم ّاالستهالك ّأو ّغيرها ّمنّ
الضرائب ّعلى ّالمنتجات ّال ّتكون ّعادة ّمستحقةّ
الدفعّعلىّالصادرات.
اإلعانات األخرى على المنتجات

 115-7تتألف اإلعانات األخرى على المنتجات من
اإلعانات على السلع أو الخدمات المنتجة
كمخرجات لمنشآت أو لمؤسسات مقيمة أو من
اإلعانات على الواردات ،تلك التي تصب
مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو نقل أو
تأجير أو تسليم هذه السلع أو الخدمات ،أو
كنتيجة الستخدامها لالستهالك الشخصي أو
لتكوين رأس المال الشخصيّ .وفيما ّيلي ّأكثرّ
أنواعّتلكّاإلعاناتّشيوعاّّ:
ّأ .اإلعانات ّعلى ّالمنتجات ّالمستخدمة ّمحلياّّ:
وتتألف ّتلك ّاإلعانات ّمن ّاإلعانات ّالمدفوعةّ
للمنشآت ّأو ّالمؤسسات ّالمقيمة ّفيما ّيتعلقّ
بمخرجاتها ّالتي ّيتم ّاستخدامها ّأو ّاستهالكهاّ
داخلّاإلقليمّاالقتصادي؛
ّب .خسائر ّمؤسسات ّاالتجار ّالحكومية ّالتجاريةّ:
وتتألف ّمن ّالخسائر ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّمؤسساتّ
االتجارالحكومية ّوالتي ّتتمثل ّمهمتها ّفي ّشراءّ
وبيع ّمنتجات ّالمنشآت ّأو ّالمؤسسات ّالمقيمةّ.
فعندما ّتتكبد ّتلك ّالمنظمات ّأو ّالهيئات ّخسائرّ
كأمر ّسياسي ّحكومي ّمقصود ّأو ّكسياسةّ
اجتماعية ّمن ّخالل ّالبيع ّبأسعار ّأدنى ّمنّ
األسعارّالتيّاشترتّبهاّتلكّالسلعّحينئذّينبغيّ
أن ّيعامل ّالفرق ّبين ّأسعار ّالشراء ّوالبيع ّعلىّ
أنه ّإعانة ّأو ّدعمّ .ويتم ّتقييم ّ ّالتغير ّفيّ
المخزونات ّلدىّمثلّهذهّالهيئاتّأوّالمنظماتّ
الحكوميةّوالتيّتدخلّفيّقائمةّالجردّللسلعّأوّ
الموجودات ّيتم ّتقييمها ّوتقديرها ّعلى ّأساسّ
أسعار ّالمشترين ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّالهيئات ّأوّ
المنظمات ّالتجارية ّويتم ّقيد ّاإلعانات ّبنفسّ
الوقتّالتيّتباعّفيهّهذهّالسلع:
ّج .اإلعانات ّللشركات ّالعامة ّوألشباه ّالشركاتّ
العامةّ :وتتألف ّهذه ّاإلعانات ّمن ّالتحويالتّ
المنتظمة ّالمدفوعة ّللشركات ّواشباه ّالشركاتّ
العامة ّبهدف ّتعويضها ّعن ّالخسائر ّالمستمرةّ
(أيّ ،فوائض ّالتشغيل ّالسالبة) ّوالمتكبدة ّعلىّ
أنشطتها ّاإلنتاجية ّنتيجة ّفرض ّأسعار ّأقل ّمنّ
متوسط ّتكاليف ّاالنتاج ّكأمرّسياسيّواقتصاديّ
حكومي ّمدروس ّومتعمدّ .ومن ّأجل ّحسابّ
األسعار ّاألساسية ّللمخرجات ّالخاصة ّبهذهّ
المشاريع ّسيكون ّمن ّالضروري ّعادة ّافتراضّ
معدلّموحدّضمنيّبحسبّالقيمةّلإلعانةّكنسبةّ
مئوية ّمن ّقيمة ّالمبيعات ّباإلضافة ّإلى ّاإلعانةّ
أوّالدعم.

885

ّد .اإلعاناتّ /الدعم ّالناتجة ّعن ّقبول ّالبنكّ
المركزي ّلمعدل ّلسعر ّالفائدة ّأقل ّمن ّسعرّ
السوقّ:وهذه ّاإلعانات ّموصوفة ّفي ّالفقراتّ
من ّّ 122.7إلى ّ(ّ.126.7لمّيتم ّذكر ّهذهّ
اإلعانات ّفي ّدليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
لعامّّ.)2111
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اإلعانات األخرى على اإلنتاج

 116-7تتألف ّاإلعانات ّاألخرى ّعلى ّاإلنتاج ّمنّ
اإلعانات ّباستثناء ّتلك ّاإلعانات ّعلىّ
المنتجات ّالتي ّيجوز ّأن ّتحصل ّعليهاّ
المنشآت ّأو ّالمؤسسات ّالمقيمة ّكنتيجةّ
النخراطهاّفيّاإلنتاجّ.وفيماّيليّأمثلة ّعلىّ
هذهّاإلعاناتّ:
ّأ .اإلعاناتّ علىّواقعّكشوفّالمرتباتّأوّّاليدّ
العاملةّ:وتتألفّمنّاإلعاناتّالمستحقةّالدفعّ
علىّالقائمةّالكليةّلألجرّأوّالراتبّأوّعلىّّ
اليدّالعاملةّالكليةّأوّعلىّتوظيفّأوّعمالةّ
أنماطّمعينةّمنّاألشخاصّمثلّاألفرادّذويّ
االحتياجات ّالخاصة ّأو ّالقصور ّالبدني ّأوّ
األفرادّالذينّظلواّبدونّعملّلفتراتّطويلةّ.
كماّقدّيقصدّمنّهذهّاإلعاناتّتغطيةّبعضّ
أو ّكل ّتكاليف ّالمخططات ّأو ّالبرامجّ
التدريبية ّالمنظمة ّأو ّالممولة ّمن ّقبلّ
المنشآتّأوّالمؤسسات.
ّب .اإلعانات ّأو ّالدعم ّالمخصص ّللتقليل ّمنّ
التلوثّ :وتتألف ّمن ّاإلعانات ّالتي ّتهدفّ
إلى ّتغطية ّبعض ّأو ّكل ّتكاليف ّالمعالجاتّ
اإلضافية ّالمبذولة ّللحد ّمن ّأو ّللقضاء ّعلىّ
تصريفّوانبعاثّالملوثاتّفيّالبيئةّ.

نظام الحسابات القومية

هة .دخول الملكية

اإليجار ّنظ اّر ّألن ّالغرض ّمن ّعقد ّاإليجارّ
هو ّالسماح ّباالستخراجّ /التنقيب ّوالتصرفّ
في ّالموردّ.وعلى ّالرغم ّمما ّقد ّيعانيه ّالموردّ
من ّنضوب ّنتيجة ّألي ّاكتشافات ّجديدة ّأوّ
إلعادة ّالتقييمات ّ(أوّالتجدد ّالطبيعي ّللمواردّ
الطبيعية)ّ ،فإن ّحقيقة ّأن ّاإليجار ّأو ّالريعّ
يبين ّبدونّأي ّإنزالّأوّاقتطاعّأليّاستهالكّ
للموارد ّالطبيعية ّيعني ّأن ّ– ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ– ّالمورد ّالطبيعي ّيتمّ
التعامل ّمعه ّبفعالية ّعلى ّأساس ّأن ّعمره ّالّ
نهائيّبقدرّماّيتضمنهّتوليدّالدخل.

 .1تعريف دخل الملكية

 117-7يتراكم ّدخل ّالملكية ّعندما ّيقوم ّمالكو ّاألصولّ
المالية ّوالموارد ّالطبيعية ّبوضعها ّتحت ّتصرفّ
باقي ّالوحدات ّالمؤسسيةّ .ويسمى ّالدخلّ
المستحق ّدفعه ّعن ّاستخدام ّاألصول ّأوّ
الموجودات ّالمالية ّدخل ّاالستثمار ّفي ّحينّ
يطلق ّعلى ّذلك ّالدخل ّالمستحق ّدفعه ّعنّ
استخدامّموردّطبيعيّّ/ريعّ.ودخل الملكية هو
مجموع دخل االستثمار والريع.
ّ
ّ
 118-7دخل االستثمار هو الدخل المستحق قبضه من  111-7وغالباّ ّما ّتوصف ّالمدفوعات ّالمنتظمة ّالتيّ
يؤديها ّالمستأجرين ّللموارد ّالطبيعة ّمثلّ
قبل مالك ألصل مالي في مقابل توفير األموال
األصول ّتحت ّالتربة ّ(طبقات ّاألرض) ّعلىّ
الالزمة لوحدة مؤسسية أخرىّ .وعادة ّما ّيتمّ
أنها ّعائدات ّملكيةّ ،ولكن ّيتم ّمعاملتها ّعلىّ
النص ّعلى ّالشروط ّالتي ّتحكم ّدفع ّدخلّ
أناه ّإيجار ّأو ّريع ّفي ّنظام ّالحساباتّ
االستثمار ّفي ّالصك ّالمالي ّالمنشأ ّعندما ّيتمّ
القوميةّ.ويتم ّاإلبقاء ّعلى ّمصطلح ّ"الريعّأوّ
تحويل ّاألموال ّمن ّالدائن ّللمدينّ .وبشكلّ
اإليجار" ّفي ّهذا ّالكتيب ّليشير ّإلى ّاإليجارّ
نموذجي ّتتم ّمثل ّهذه ّالترتيبات ّلفترة ّمحدودة ّمنّ
أو ّالريع ّفيما ّيتعلق ّبالموارد ّالطبيعيةّ،
الزمن ّفقط ّبعدها ّالبد ّمن ّاستعادة ّاألموالّ.وقدّ
وتوصف ّالمدفوعات ّفي ّإطار ّعقود ّاإليجارّ
تطول ّالفترة ّالزمنية ّلشهور ّعديدة ّأو ّلسنواتّ
التشغيليةّبّ"اإليجارات".
عديدةّرغمّأنهّقدّيتمّتجديدّهذهّالترتيبات.
ّ
ّ
 119-7اإليجار أو الريع هو الدخل المستحق قبضه من  111-7تصنف ّدخول ّالملكية ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّوفقّالطريقةّالتاليةّ:
قبل مالك لمورد طبيعي (المؤجر أو المالك)
نظير وضع المورد الطبيعي تحت تصرف وحدة ّ
دخلّاالستثمارّ
مؤسسية أخرى (مستأجر أو نزيل) الستخدام
ّّالفائدةّ
المورد الطبيعي في اإلنتاجّ .ويتم ّالتعبير ّعنّ
ّّّدخلّالشركاتّالموزعّ
الشروط ّواألحكام ّالتي ّيصبح ّفي ّإطارها ّموردّ
ّّّّّالحصصّالموزعةّ
طبيعيّمستحقّالدفعّفيّعقدّإيجارّموردّ.وعقد
ّّّّّالسحبّمنّدخولّأشباهّالشركاتّ
إيجار مورد هو اتفاق يقوم بموجبه المالك
ّّّّّّعوائد ّاالستثمار ّاالجنبي ّالمباشرّ
القانوني لمورد طبيعي والذي يعامله نظام
المعادّاستثمارهاّ
الحسابات القومية على أن حياته ال نهائية يقوم
ّّدخلّاالستثمارّاآلخرّ
بجعل هذا المورد متاحاً للمستأجر في مقابل
ّّّّّدخول ّالملكية ّالتي ّتعزى ّالى ّحامليّ
دفع منتظم يتم قيده كدخل ملكية ويتم وصفه
بوليصاتّالتأمينّ
كريعّ .ويجوز ّأن ّيفعل ّعقد ّإيجار ّالمورد ّعلىّ
ّّّدخل ّاالستثمار ّالمستحق ّدفعه ّعلىّ
أي ّمورد ّطبيعي ّمعترف ّبه ّكأصل ّفي ّنظامّ
استحقاقاتّمعاشّالتقاعدّ
الحسابات ّالقوميةّ .وبالنسبة ّللموارد ّمن ّقبيلّ
ّّّدخل ّاالستثمار ّالعائد ّللمساهمين ّفيّ
األراضيّيفترضّأنهّفيّنهايةّعقدّإيجارّالموردّ
صناديقّاالستثمارّالجماعيةّ
أنه ّيتم ّاستعادة ّاألرض ّللمالك ّالقانوني ّبنفسّ
ّّالريعّ
الحالة ّالتي ّكانت ّعليها ّعندما ّبدأ ّالعمل ّبعقدّ
اإليجارّ.وبالنسبةّللمواردّمنّقبيلّاألصولّتحتّ يتم وصف كل بند من هذه البنود بمزيد من التفصيل
التربة ّ– ّوعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّيحتمل ّأن ّالمواردّ أدناه
حياتهاّالنهائيةّ–ّفإنهّالّيتمّالّيتمّاستعادتهاّأوّ
إرجاعها ّبالكامل ّللمالك ّاألصلي ّفي ّنهاية ّعقدّ
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االستخدامات
المعامالت وبنود
الموازنة
تعويضات
المستخدمين
الضرائب على
اإلنتاج والواردات
اإلعانات
دخل الملكية
الفائدة
دخل الشركات
الموزع
حصص األرباح
الموزعة
السحب من دخول
أشباه الشركات
عوائد االستثمار
األجنبي المباشر
المعاد استثمارها
نفقات دخل
االستثمار
دخل االستثمار
العائد لحاملي
بوليصات التأمين
دخل االستثمار
المستحق الدفع
على استحقاقات
المعاش التقاعدي
دخل االستثمار
العائد للمساهمين
في صناديق
االستثمار
الجماعية
الريع
ميزان الدخول
األولية ،اإلجمالي
 /الدخل القومي،
إجمالي
ميزان الدخل
األولي ،صافي /
الدخل القومي،
صافي

جدول  :2.7حساب تخصيص الدخل األولي – دخل الملكية – االستخدامات
الشركات
غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب
التي تخدم
األسر المعيشية

41
14

6
6

مجموع
االقتصاد
الكلي

بقية
العالم
6

السلع
والخدمات

المجموع

6
1

42
35

391
217
62

44
13
17

1
435
231
79

13

67
12

134
56
47

168
116
15

39

15

54

8

1

8

4

1

1

1

14

14

47

47

1

47

25

25

1

25

8

8

1

8

14

14

1

14

31
254

1
27

7
198

27
1ّ381

1
4

65
1ّ864

65
1ّ864

97

15

171

1ّ358

1

1ّ642

1ّ642

ّ
 112-7يبين ّجدول ّّ 8.7توسعة ّلجدول ّّ 2.7ليشملّ
تفاصيل ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّدفع ّوالمستحقّ
قبضه.
ّ
ّ
ّ
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ّ.2الفائدة
ّ

 113-7الفائدة هي أحد أشكال الدخل الذي يكون
مستحق القبض من قبل مالكي أنواع معينة
من األصول المالية ،وهي :الودائع واألوراق
المالية والقروض (وربما) الحسابات األخرى
المستحق قبضها عن وضع األصل المالي
تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرىّ .ويتمّ

المالية ّ ّوفق ّالطريقة ّالتي ّيكون ّفيها ّالمدينّ
ملزما ّبأداء ّمدفوعات ّفائدة ّمنتظمة ّفترة ّتلوّ
فترة ّمع ّتراكم ّالفائدةّ ،غير ّأنه ّوفي ّحاالتّ
أخرىّ،الّيلزمّوجودّمثلّهذهّالشروطّ.وعلىّ
نحو ّما ّتم ّشرحه ّفي ّالجزء ّّ 4من ّالفصلّ
السابع ّعشرّ ،هناك ّالعديد ّمن ّاألنواعّ
المختلفة ّللصكوك ّالماليةّ ،كما ّأنه ّيجرىّ
باستمرارّوضعّوخلقّصكوكّوسنداتّجديدةّ.
وبناءا ّعلى ّذلكّ ،فإنه ّيمكن ّأن ّتسدد ّالفائدةّ
بطرقّمختلفةّومتنوعةّكماّأنهاّليستّدوماّماّ
يتم ّوصفها ّعالنية ّبالفائدةّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
تدفقات ّدفعات ّاألقساط ّالصافية ّ NET
ّ SETTLEMENTفيّإطارّعقدّاتفاقّسعرّ
صفقة ّمتكافئة ّأو ّسعر ّفي ّالمستقبل ّ(منّ
المحتمل ّوصفه ّفي ّالعقد ّب ّ"الفائدة") ّال ّيتمّ
اعتبارهاّدخلّملكيةّولكنّيتمّقيدهاّكمعامالتّ
في ّالمشتقات ّالمالية ّفي ّالحساب ّالماليّ
(أنظرّالفقراتّمنّّ111.11إلىّّ.)115.11

معاملة ّالدخل ّعلى ّودائع ّومخصصات ّحقوقّ
السحب ّالخاصة ّّ SDRهي ّاألخرى ّعلى ّأنهاّ
فائدةّ.وتمثلّاألصولّالماليةّالتيّينشأّبموجبهاّ
فائدة ّجميعها ّحقوق ّللدائنين ّلدى ّالمدينينّ.
ويقرض ّالدائنون ّاألموال ّللمدينين ّوالتي ّتؤديّ
إلى ّإنشاء ّصك ّمالي ّأو ّأكثر ّمن ّالمذكورةّ
أعالهّ .ويعرف ّالمبلغ ّالذي ّيدين ّالمدين ّبهّ
للدائن ّبأصل ّالدين ّأو ّبالمبلغ ّالرئيسيّ .ومعّ
مرورّالوقتّ،يتراجعّوينخفضّالمبلغّالمستحقّ
للدائن ّحيث ّيتم ّإرجاع ّالدين ّويزداد ّمن ّجهةّ
أخرىّنظ اّرّلتراكمّالفائدةّ.ويشارّإلىّالرصيدّفيّ
الفائدة على الودائع و القروض و الحسابات
أيّوقتّبالمبلغّالرئيسيّأوّأصلّالدينّالباقيّ
التي برسم القبض و الدفع
(الذيّلمّيسددّبعد).

ّ
 114-7وقد ّتكون ّالفائدة ّمبلغاّ ّمن ّالمال ّمحدد ّسلفاّ ّأوّ
نسبة ّمئوية ّثابتة ّأو ّمتغيرة ّمن ّأصل ّالدينّ
المتبقيّ .واذا ّلم ّيتم ّسداد ّبعض ّأو ّكل ّالفائدةّ
المتراكمة ّللدائن ّخالل ّالفترة ّالمعنيةّ ،فقد ّيتمّ
إضافته ّإلى ّمبلغ ّأصل ّالدين ّالمتبقي ّأو ّقدّ
يشكلّالتزاماّّإضافياّّأوّمنفصلّيتمّتحميلهّعلىّ
المدينّ.ومعّذلكّ،وقدّالّتكونّالفائدةّبالضرورةّ
مستحقةّأوّواجبةّالسدادّحتىّتاريخّالحقّ،وفيّ
أوقات ّأخرى ّحتى ّيحين ّوقت ّسداد ّالقرض ّأوّ
غيرهّمنّالصكوكّالمالية.
ّ
القيد على أساس االستحقاق
 115-7تقيد ّالفائدةّعلىّأساسّمبدأّاالستحقاقّأيّأنهّ
يتم ّتسجيل ّالفائدة ّمع ّتراكمها ّباستمرار ّمعّ
مرور ّالوقت ّللدائن ّتبعا ّلمبلغ ّأصل ّالدينّ
القائمّ .والفائدة ّالمتراكمة ّهي ّالمبلغ ّالمستحقّ
قبضه ّمن ّقبل ّالدائن ّوالمستحق ّدفعه ّمن ّقبلّ
المدينّ.كماّأنّالفائدةّالمتراكمةّالّتختلفّفقطّ
عنّمبلغّالفائدةّالمدفوعّفعليا ّخاللّفترةّمحددةّ
بل ّتختلف ّكذلك ّعن ّالمبلغ ّالمستحق ّسدادهّ
خالل ّنفس ّالفترةّ .ويتم ّسحب ّبعض ّالصكوكّ
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 116-7كما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالسادسّ ،تشملّ
مبالغ ّالفائدة ّعلى ّالودائع ّو ّالقروض ّوّ
الحسابات ّالتي ّبرسم ّالقبض ّو ّالدفع ّمنّ
المؤسسات ّالماليةّ ،تشمل ّهامشا ّيمثل ّدفعةّ
ضمنية ّعن ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
المؤسسات ّالمالية ّمن ّخالل ّتقديم ّالقروضّ
وقبول ّالودائعّ.ويلزمّتقسيمّالدفعاتّأوّالمبالغّ
المستلمةّالفعليةّإلىّومنّالمؤسساتّالماليةّ–ّ
تلك ّالتي ّتوصف ّبالفائدة ّالمصرفية ّ– ّبحيثّ
يمكن ّقيد ّوتسجيل ّالفائدة ّونفقات ّأو ّرسومّ
الخدمة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبشكلّ
منفصلّ .عالوة ّعلى ّذلكّ ،فإن ّمبالغ ّالفائدةّ
بنظام ّالحسابات ّالقومية ّالمدفوعة ّمن ّقبلّ
المقترضين ّإلى ّالمؤسسات ّالمالية ّأقل ّمنّ
الفوائد ّالمصرفية ّبقدر ّالقيم ّالمقدرة ّللنفقاتّ
برسم ّالدفعّ ،في ّحين ّأن ّمبالغ ّالفائدة ّبنظامّ
الحسابات ّالقومية ّالمستحق ّقبضها ّمن ّقبلّ
المودعين ّأعلى ّمن ّالفوائد ّالمصرفية ّبقدرّ
مبلغ ّنفقات ّالخدمة ّالمستحق ّدفعهاّ .ويتم ّقيدّ
قيم ّالنفقات ّأو ّالرسوم ّكمبيعات ّخدمات ّفيّ
حسابات ّاإلنتاج ّالخاصة ّبالمؤسسات ّالماليةّ
وكاستخداماتّفيّحساباتّعمالئهاّ.
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ّ
 117-7فيّحالّكانتّفائدةّمصرفيةّغيرّمدفوعةّفالبدّ
أن ّيكون ّالحال ّهو ّأن ّكل ّمن ّفائدة ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّونفقات ّأو ّرسوم ّالخدمة ّغيرّ
مسددة؛ ّوبعبارة ّأخرىّ ،يزيد ّمبلغ ّأصل ّالدينّ
المتبقي ّبمقدار ّكل ّمن ّمبلغ ّفائدة ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّمضافاّ ّإليه ّنفقات ّورسومّ
الخدمةّغيرّالمسددة.
ّ
الفائدة على األوراق المالية برسم الدفع

 121-7في ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،ال ّيتم ّتقسيم ّالفائدةّ
المقيدة ّفي ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ
على ّهذا ّالنحو؛ ّوعادة ّتكون ّالفائدة ّالمسجلةّ
أو ّالمقيدة ّهي ّمبلغ ّالفائدة ّاالسمية ّالمستحقّ
قبضها ّأو ّدفعها ّ(باإلضافة ّإلى ّأو ّبناقصّ
نفقات ّأو ّرسوم ّخدمات ّالوساطة ّالمالية ّوالتيّ
ال ّيتم ّفي ّشأنها ّأية ّنفقات ّصريحةّ ،عندّ
االقتضاء)ّ.ومع ّذلكّ ،فإن ّالمعلومات ّالالزمةّ
لحسابّالفائدةّالحقيقيةّيتمّتوفيرهاّضمنّنظامّ
الحساباتّالقوميةّككلّحيثّأنّخسائرّالحيازةّ
الفعلية ّوالمتكبدة ّمن ّقبل ّالدائنين ّيتم ّقيدها ّفيّ
حسابّإعادةّالتقييمّ.

 118-7ثمة ّصكوك ّوسندات ّمالية ّمعينة ّعلى ّسبيلّ
المثال؛ّالكمبياالتّوسنداتّالقرضّبدونّقسيمةّ
هي ّتلك ّالصكوك ّوالسندات ّالمالية ّالتي ّالّ
الحالة الخاصة لمعدل الفائدة الموضوعة من
يكون ّفيها ّالمدين ّملزماّ ّبأداء ّأية ّمدفوعاتّ
للدائن ّحتى ّيحين ّوقت ّسداد ّاألصلّ .وفيّ قبل البنك المركزي
الواقعّ ،ال ّتصبح ّأي ّفائدة ّواجبة ّالسداد ّوحتىّ
نهائيةّعمرّاألصلّوهيّالنقطةّالتيّعندهاّتب أرّ  122-7إن ّالمسئولية ّالرئيسية ّللبنك ّالمركزي ّهيّ
صياغة ّوتنفيذ ّجزء ّمن ّالسياسة ّاالقتصادية؛ّ
ذمة ّالمدين ّمن ّالتزامه ّعن ّطريق ّدفعة ّواحدةّ
ولذلكّ ،في ّكثير ّمن ّاألحيان ّيتصرف ّبشكلّ
تغطي ّكل ّمن ّمبلغ ّاألموال ّالمقدمة ّفي ّاألصلّ
مختلف ّعن ّغيره ّمن ّالمؤسسات ّالماليةّ
من ّقبل ّالدائن ّفضالّ ّعن ّالفائدة ّالمتراكمة ّعلىّ
األخرى ّوبشكل ّعام ّقد ّمنح ّالصالحية ّمنّ
مدى ّكامل ّعمر ّاألصلّ .وفي ّمثل ّهذهّ
الحكومة ّلفرض ّوجهات ّنظره ّورؤاهّ .وفيّ
الحاالتّ ،يتم ّاشتقاق ّمبلغ ّالفائدة ّالمستحقّ
ّالمركزيّ
ّ
الحاالت ّالتي ّيستخدم ّفيها ّالبنك
دفعها ّعلى ّمدى ّحياة ّالورقة ّالمالية ّحيث ّأنهاّ
صالحياته ّالخاصة ّإللزام ّالمشاركين ّفيّ
تمثل ّالفرق ّبين ّالقيمة ّالتي ّتم ّالحصول ّعلىّ
السوق ّعلى ّدفع ّحواالت ّمصرفية ّبدونّ
الصك ّعندها ّوبين ّقيمة ّالصك ّعندما ّيحينّ
الحصول ّعلى ّشيء ّمباشر ّفي ّمقابل ّذلكّ،
وقتّالسدادّ.
حينئذّيكونّمنّالمناسبّتسجيلّوقيدّالعائداتّ
على ّأنها ّضرائب ّضمنيةّ .وعلى ّالعكس ّمنّ
مزيد من اإليضاح والتفصيل
ذلكّ ،في ّحاالت ّقيام ّالبنك ّالمركزي ّبعملّ
دفعات ّبشكل ّواضح ّألغراض ّسياسية ّوليستّ
 119-7يشمل ّالفصل ّالسابع ّعشر ّفي ّالقسم ّالرابعّ
تجارية ّربما ّحينها ّنجادل ّبأنه ّيتم ّدفع ّإعاناتّ
تفصيلّكيفيةّارتباطّكلّالمعامالتّوّالتدفقاتّ
أو ّدعم ّضمنيينّ .وهناك ّثالث ّحاالت ّينبغيّ
األخرى ّباألدوات ّالمالية ّالمقيدة ّفي ّالحساباتّ،
وضعهاّفيّاالعتبارّ:
في ّتشمل ّعموما ّعلى ّتوصيات ّخاصة ّعلىّ
ّأ .البنكّالمركزيّقاد اّرّعلىّإمالءّأسعارّأقلّمنّ
كيفية ّحساب ّالفائدة ّعلى ّكل ّمن ّاألدواتّ
أسعارّالسوقّبالنسبةّلودائعّاالحتياطي.
الماليةّذاتّالعالقةّّ
ّب .يدفع ّالبنك ّالمركزي ّأعلى ّمن ّأسعار ّالسوقّ
في ّالحالة ّالتي ّتكون ّفيها ّالقيمة ّالظاهريةّ/
الفائدة اإلسمية و الحقيقية
الخارجيةّللعملةّتحتّالضغط.
ّج .يتصرفّالبنكّالمركزيّباعتبارهّمصرفّتنمويّ
 121-7عندما ّيخلصّالمدينّذمتهّمنّأصلّالدينّمنّ
يقدمّالقروضّبأسعارّأدنىّمنّمعدالتّالسوقّ
خالل ّأداءه ّلدفعات ّمساوية ّفي ّقيمتها ّالنقديةّ
للصناعاتّذاتّاألولوية.
لألموال ّالمقترضة ّإلى ّجانب ّالفائدة ّالمتراكمةّ
وفقّالمعدلّالمتفقّعليهّعلىّمدىّتواجدّالدينّ ّ
يتم ّوصف ّمدفوعات ّالفائدة ّالمرتبطة ّبّ  123-7في ّحال ّما ّتكون ّأسعار ّالفائدة ّلدى ّالبنكّ
المركزي ّغير ّمتوافقة ّمع ّأسعار ّفائدةّ
"االسمية"ّ .حيث ّأن ّتلك ّالمدفوعات ّالخاصةّ
المصارفّالتجاريةّحينئذّينبغيّقيدّالفرقّبينّ
بالفائدةّالّتمثلّالعائدّ"الحقيقي"ّللدائنّعندماّ–ّ
التدفقات ّالمحسوبة ّباستخدام ّالسعر ّالمرجعيّ
ونتيجة ّللتضخم ّ– ّتكون ّالقوة ّالشرائية ّلألموالّ
والمعدلّالفعليّالمحددّمنّقبلّالبنكّالمركزيّ
المستردة ّأقل ّمن ّتلك ّالخاصة ّباألموالّ
ليس ّعلى ّأنه ّمخرج ّسوق ّوعلى ّوجهّ
المقترضةّ .وفي ّحاالت ّالتضخم ّالمزمنّ ،ترتفعّ
الخصوص ّخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسةّ
مدفوعات ّالفائدة ّاالسمية ّالتي ّيطلبها ّالدائنونّ
على ّنحو ّغير ّمباشر ّّ ،FISIMولكنّ
بشكل ّنموذجي ّمن ّأجل ّتعويضهم ّعن ّخسائرّ
كضرائب ّواعانات ّضمنية ّعلى ّالنحوّ
القوة ّالشرائية ّالتي ّيتوقعون ّحدوثها ّعن ّاستردادّ
الموصوف ّمباشرة ّأدناهّ .ويشابه ّهذا ّاإلجراءّ
أموالهمّفيّنهايةّالمطاف.
ويتسق ّمع ّالممارسة ّالمتبعة ّفي ّمعالجة ّالفرقّ
ّ
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ّ

بين ّسعر ّالصرف ّفي ّالسوق ّوسعر ّالصرفّ
البديل ّالمفروض ّمن ّقبل ّالبنك ّالمركزيّ
كضريبةّأوّإعانةّضمنية.
تدنى أسعار السوق على احتياطي الودائع

تدنى أسعار السوق للصناعات ذات األولوية
 126-7لنفترض ّأن ّالبنك ّالمركزي ّيفرض ّأو ّيحملّ
ثالثة ّفي ّالمائة ّفقط ّعلى ّصناعة ّذات ّأولويةّ
عندما ّكان ّسعر ّالسوق ّخمسة ّفي ّالمائةّ.
يجرىّالقيدّالتاليّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ:
ّأ .رغم ّأن ّالصناعة ّذات ّاألولوية ّتدفع ّفعلياّّ
ثالثة ّفي ّالمائة ّفقط ّكـ ّ"فائدة"ّ،يتم ّقيدها ّعلىّ
أنهاّتدفعّخمسةّفيّالمائةّكفائدةّولكنّتحصلّ
على ّاثنين ّفي ّالمائة ّمن ّالحكومة ّكإعانة ّأوّ
دعمّعلىّاإلنتاج؛
ّب .تقيد ّالحكومة ّعلى ّأنها ّتدفع ّاثنين ّفي ّالمائةّ
للصناعة ّذات ّاألولوية ّكإعانة ّأو ّدعم ّعلىّ
اإلنتاج ّوعلى ّأنها ّتحصل ّعلى ّتحويل ّجاريّ
قدره ّاثنين ّفي ّالمائة ّمن ّالبنك ّالمركزي ّ(كالّ
التدفقينّنظريين)؛ّو
ّج .يحصل ّالبنك ّالمركزي ّفعليا ّعلى ّثالثة ّفيّ
المائة ّمن ّالصناعة ّذات ّاألولوية ّولكن ّيتمّ
قيده ّعلى ّأنه ّيحصل ّعلى ّخمسة ّفي ّالمائةّ
من ّالصناعة ّذات ّاألولوية ّويدفع ّاثنين ّفيّ
المائةّللحكومةّفيّشكلّتحويلّجاريّ.
ال ّتوجد ّمعامالت ّفي ّالحساب ّالمالي ّمعنية ّبإعادةّ
التوجيهّالسابقّّ.
ّ

ّ 124-7لنفترض ّأن ّالبنك ّالمركزي ّال ّيدفع ّسوى ّثالثةّ
في ّالمائة ّلمصرف ّتجاري ّعلى ّاحتياطيّ
الودائع ّعندما ّكان ّسعر ّالسوق ّّ 5في ّالمائةّ.
يتمّهذاّالقيدّالتاليّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ:
على ّالرغم ّمن ّأن ّالمصرف ّالتجاريّ
ّأ.
يحصل ّفعلياّ ّعلى ّثالثة ّفي ّالمائة ّفقط ّكـّ
"فائدة"ّ،يتم ّالقيد ّعلى ّأنه ّيحصل ّعلى ّخمسةّ
في ّالمائة ّكفائدة ّويدفع ّاثنين ّفي ّالمائةّ
للحكومةّكضريبةّعلىّاإلنتاج؛
ّب .وتقيد ّالحكومة ّعلى ّأنها ّتحصل ّعلىّ
اثنين ّفي ّالمائة ّمن ّالمصرف ّالتجاري ّكفائدةّ
على ّاإلنتاج ّوعلى ّأنها ّتسدد ّدفعة ّبتحويلّ
جاريّقدرهّاثنينّفيّالمائةّإلىّالبنكّالمركزيّ
(هذانّالتدفقانّنظريانّعلىّحدّسواء)؛ّو
ّج .يدفع ّالبنك ّالمركزي ّفعلياّ ّثالثة ّفيّ
المائة ّللمصرف ّالتجاري ّولكنها ّتقيد ّعلى ّأنهّ
يدفع ّخمسة ّفي ّالمائة ّللمصرف ّالتجاريّ
ويحصل ّعلى ّاثنين ّفي ّالمائة ّمن ّالحكومةّ
دخل الشركات الموزع
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فيّشكلّتحويلّجاريّ.
ال ّتوجد ّمعامالت ّبالحساب ّالمالي ّمعنية ّبإعادة ّالتوجيهّ
األرباح الموزعة
السابقّ.
ّ
 127-7تحصل ّالشركات ّعلى ّاألموال ّعن ّطريقّ
معدالت تضخم السوق لدعم العملة
إصدار ّأسهم ّبقيمة ّرؤوس ّاألموال ّالشركةّ
والتي ّتعطي ّالحق ّلحامليها ّفي ّنسبة ّمن ّكلّ
 125-7لنفترضّأنّالبنكّالمركزيّيدفعّسبعةّفيّالمائةّ
من ّاألرباح ّالموزعة ّومن ّالقيمة ّالمتبقية ّأوّ
لمصرف ّتجاري ّلمدة ّمحدودة ّعندما ّتكونّ
الباقية ّألصول ّوموجودات ّالشركة ّفي ّحالّ
العملةّتحتّضغطّفيّوقتّماّعندماّكانّسعرّ
تصفيتها؛ ّوالمساهمين ّهم ّالمالك ّالجماعيينّ
السوق ّخمسة ّفي ّالمائةّ .يتم ّالقيد ّالتالي ّفيّ
لشركة.
نظامّالحساباتّالقوميةّ:
ّأ .رغم ّأن ّالمصرف ّالتجاري ّحصل ّفعلياّ ّعلى ّسبعةّ ّ
في ّالمائة ّك ـ ّ"فائدة"ّ،يتم ّالقيد ّعلى ّأنه ّحصل ّعلىّ  128-7األرباح الموزعة على المساهمين هي شكل
من أشكال دخل االستثمار الذي يحق لحملة
خمسةّفيّالمائةّكفائدةّوحصلّأيضاّّعلىّاثنينّفيّ
األسهم المشاركة فيه كنتيجة لوضع األموال
المائة ّأخرى ّمن ّالحكومة ّكإعانة ّأو ّدعم ّعلىّ
تحت تصرف الشركات؛ ّويعد ّزيادة ّرأس ّمالّ
اإلنتاج؛
الحصص ّالعادية ّمن ّخالل ّإصدار ّأسهم ّأحدّ
ّب .تقيد ّالحكومة ّعلى ّأنها ّتدفع ّاثنين ّفي ّالمائةّ
البدائل ّعن ّاالقتراض ّكوسيلة ّمن ّوسائل ّزيادةّ
للمصرفّالتجاريّكإعانةّأوّدعمّعلىّاإلنتاجّوعلىّ
األموالّ .ورغم ّذلكّ ،وعلى ّعكس ّرأس ّالمالّ
أنها ّتحصل ّعلى ّتحويل ّجاري ّقدره ّاثنين ّفي ّالمائةّ
المخصص ّلإلقراضّ ،ال ّينشئ ّرأسمالّ
منّالبنكّالمركزيّ(كالّهذينّالتدفقينّنظريين)؛ّو
الحصصّالعاديةّالتزامّمحدداّّأوّمقيداّّلشروطّ
ّج .يدفع ّالبنك ّالمركزي ّفعلياّ ّسبعة ّفي ّالمائة ّللمصرفّ
أو ّأحكام ّنقدية ّكما ّأنها ّال ّتعطي ّالحقّ
التجاري ّولكنه ّيقيد ّعلى ّأنه ّيدفع ّخمسة ّفي ّالمائةّ
لحامليّاألسهمّفيّشركةّماّفيّدخل ّثابتّأوّ
للمصرف ّالتجاري ّويدفع ّاثنين ّفي ّالمائة ّللحكومةّ
محددّسلفاّ.
فيّشكلّتحويلّجاريّ.
ال ّتوجد ّمعامالت ّبالحساب ّالمالي ّمعنية ّبإعادة ّالتوجيهّ ّ
 129-7وتماماّ ّمثلماّهوّمفهومّأنّالشركاتّفيّنظامّ
السابقّ.
الحساباتّالقوميةّتغطيّمجموعةّمنّالوحداتّ
المؤسسية ّالتي ّتعمل ّفي ّاإلنتاج ّوالتي ّيمكنّ
وصفها ّبمسميات ّمختلفة ّمثل ّالشركات ّأوّ
المؤسسات ّالخاصة ّأو ّالعامة ّأو ّالمنشآتّ
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الخاصة ّأو ّالعامة ّأو ّالتعاونيات ّأو ّشركاتّ
أشخاصّمحدودةّالمسئوليةّ ،علىّنحو ّذلكّالبدّ
وأن ّتفهم ّاألرباح ّالموزعة ّعلى ّأنها ّتغطي ّكافةّ
توزيعات ّاألرباح ّمن ّقبل ّالشركات ّلحامليّ
أسهمها ّأو ّلمالكيهاّ ،أياّ ّكان ّاسم ّكل ّمنهاّ.وقدّ
تأخذّاألرباحّالموزعةّعلىّالمساهمينّفيّبعضّ
األحيان ّشكل ّإصدار ّاألسهم ّمع ّأن ّذلكّ
يستثنى ّمنه ّإصدارات ّاألسهم ّالمجانية ّالتيّ
تمثل ّببساطة ّإعادة ّتصنيف ّبين ّاألموالّ
الخاصةّواالحتياطاتّواألرباحّغيرّالموزعةّ.

لدخل التنظيم مضافاً إليه كافة التحويالت
الجارية المستحقة القبض ناقصاً كافة
التحويالت الجارية المستحق دفعها وناقصاً
التسوية للتغيير في استحقاقات معاش
التقاعد المرتبطة بنظام معاش التقاعد في
هذه المؤسسةّ.ومنّهذاّالمنطلقّ،منّالممكنّ

أنّننظرّإلىّنسبةّاألرباحّالموزعةّإلىّالدخلّ
القابلّللتوزيعّعلىّمدىّالسنينّالقليلةّاألخيرةّ
وكذاّتقييمّمدىّمعقوليةّأوّوجاهةّأنّالمستوىّ
الحالي ّلألرباح ّالمّوزعة ّالمعلن ّعنها ّمتمشيةّ
مع ّالممارسة ّفيما ّسبق ّوقبول ّدرجة ّما ّمنّ
السالسة ّمن ّسنة ّألخرىّ .واذا ّتجاوز ّمستوىّ
األرباحّالموزعةّالمعلنّعنهاّإلىّحدّكبيرّهذاّ
المستوى ّينبغي ّأن ّتعامل ّالزيادة ّعلى ّأنهاّ
معاملة ّمالية ّوتحديدا ّسحب ّحقوق ّملكيةّ
المالكّمنّالشركة.

وقت التسجيل
 131-7على ّالرغمّمنّأنّاألرباحّالموزعةّعلىّاألسهمّ
تمثلّجزءّمنّالدخلّالذيّتمّإد اررهّوتوليدهّعلىّ
مدى ّفترة ّطويلة ّغالبا ّما ّتكون ّست ّشهور ّأوّ
أثنيّعشرّشه ار ّإال ّأنّاألرباحّالموزعةّالّيتمّ
قيدها ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوفق ّمبدأّ ّ
صارمّلالستحقاقّ،حيثّأنهّولفترةّقصيرةّبعدماّ  132-7تنطبقّ هذهّالمعاملةّعلىّجميعّالشركاتّسواءّ
كانت ّمتحدة ّأو ّشبه ّشركة ّسواء ّكانتّ
يتم ّاإلعالن ّعن ّربح ّموزع ّولكن ّقبلما ّيصبحّ
خاضعة ّلحكم ّخاص ّأو ّأجنبي ّأو ّمحليّ.
مستحق ّالدفع ّيجوز ّأن ّيتم ّبيع ّاألسهمّ ،حيثّ
وهناك ّمزيد ّمن ّالنقاش ّحول ّحالة ّالشركاتّ
يعني ّ"السهم ّبدون ّحق ّالربح ّالموزع ّفيّ
المسيطر ّعليها ّمن ّقبل ّالعامة ّفي ّالفصلّ
المستقبل"ّأنّالربحّالموزعّالّيزالّمستحقّالدفعّ
ّ.22
للمالك ّعندما ّتم ّاإلعالن ّعن ّالربح ّوليسّ
للمالك ّعند ّتاريخ ّاستحقاق ّالدفعّ.وبالتاليّ ،فإنّ
السحب من دخل أشباه الشركات
السهم ّالمباع ّك ـ ّ"سهم ّبدون ّحق ّالربح ّفيّ
المستقبل" ّتكون ّقيمته ّأقل ّالسهم ّالمباع ّبدونّ
هذا ّالتقييدّ.ووقت ّتسجيل ّوقيد ّاألرباح ّالموزعةّ  133-7تتألف سحوبات الدخل من شبه الشركة من
هذا الجزء من الدخل القابل للتوزيع الذي
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّهو ّالنقطة ّالتي ّيبدأّ
يقوم المالك بسحبه من شبه الشركة .ويكونّ
سعر ّالسهم ّعندها ّيعلن ّعلى ّأساس ّالربحّ
الدخل ّالذي ّيقوم ّمالكو ّشبه ّالشركات ّبسحبهّ
الموزع ّبدون ّحق ّالربح ّفي ّالمستقبل ّبدالّ ّمنّ
من ّالكيانات ّشبه ّالمؤسسية ّمماثال ّللدخلّ
االعتمادّعلىّسعرّيشملّالربحّالموزع.
المسحوبّمنّالمشاريعّعنّطريقّدفعّاألرباحّ
الموزعةّلحامليّأسهمهاّ.وبناءا ّعلىّذلكّ،يتمّ
األرباح الموزعة على األسهم العالية القيمة
معاملةّهذاّالدخلّعلىّأنهّدخلّملكيةّمتراكمّ
Super-Dividends
لمالك ّشبه ّالشركاتّ .ويلزم ّأن ّيتم ّتحديدّ
سحبّالدخلّمنّقبلّمالكّشبه ّالشركات ّمنّ
 131-7على ّالرغم ّمن ّأن ّاألرباح ّالموزعة ّتدفع ّنظرياّ
أجل ّالتمكن ّمن ّإنشاء ّمجموعة ّكاملة ّمنّ
من ّأصل ّفائض ّالتشغيل ّأو ّفائض ّحسابّ
الحسابات ّللكيان ّويتم ّالتعامل ّمعه ّعلى ّأنهّ
المتاجرة ّالجاري ّللفترة ّالحالية ّإال ّأنه ّغالبا ّماّ
وحدة ّمؤسسية ّمنفصلة ّعن ّنظيرتها ّالمملوكةّ
تيسر ّمدفوعات ّاألرباح ّالموزعة ّوتجعل ّدفعهاّ
لمالكها.
سلسا ّحيثّأنهاّفيّكثيرّمنّاألحيانّماّتدفعهاّ
بحيثّتكونّأقربّماّتكونّإلىّفائضّالتشغيلّ ّ
غيرّأنهّفيّبعضّاألحيانّتدفعهاّبحيثّتكونّ  134-7ال ّتشمل ّسحوبات ّالدخل ّمن ّشبه ّالشركةّ
سحوبات ّاألموال ّالتي ّيتم ّتحقيقها ّمن ّخاللّ
أعلى ّمن ّقيمتها ّبقليل ّخاصة ّعندما ّيكونّ
بيعّأوّالتصرفّفيّأصولّشبه ّالشركة؛ ّعلىّ
فائض ّالتشغيل ّنفسه ّمنخفض ّجداّّ .وألسبابّ
سبيل ّالمثالّ ،بيع ّالمخزونات ّأو ّاألصول ّأوّ
عمليةّ ،لم ّتكن ّهناك ّأي ّمحاوالت ّفي ّنظامّ
الموجودات ّالثابتة ّأو ّاألراضي ّأو ّغيرها ّمنّ
الحسابات ّالقومية ّلمحاذاة ّتوزيعات ّاألرباح ّمعّ
األصولّغيرّالمنتَجةّ.ويمكنّأنّيتمّقيدّمثلّ
األرباح ّإال ّفي ّحالة ّواحدةّ .ويحدث ّهذاّ
هذهّالمبيعاتّكتصرفاتّفيّحسابّرأسّالمالّ
االستثناء ّعندما ّتكون ّاألرباح ّالموزعة ّكبيرةّ
لشبهّالشركةّ،كماّيمكنّتسجيلّتحويلّاألموالّ
بشكلّغيرّمتناسبّبالنسبةّللمستوىّاألخيرّمنّ
الناتجة ّعلى ّأنها ّسحب ّمن ّحقوق ّملكية ّأوّ
األرباح ّالموزعة ّعلى ّاألسهم ّواألرباحّ .ومنّ
أسهمّأشباه ّالشركات ّفي ّالحساب ّالمالي ّلشبهّ
أجل ّتحديد ّما ّإذا ّكانت ّاألرباح ّالموزعة ّكبيرةّ
الشركة ّوكقيد ّمستحقّالقبضّمنّقبلّمالكهاّ/
بشكلّغيرّمتناسبّمنّعدمهّفمنّالمفيدّإدخالّ
مالكيها ّ .وبطريقة ّمماثلةّ ،تعامل ّاألموالّ
مفهوم ّالدخل ّالقابل ّللتوزيعّ .ويكون الدخل
المسحوبةّعنّطريقّتصفيةّكمياتّكبيرةّمنّ
القابل للتوزيع الخاص بمؤسسة ما مساوياً
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المدخرات ّالمتراكمة ّالمحتجزة ّأو ّغيرها ّمنّ
االحتياطات ّالخاصة ّبأشباه ّالشركات ّبما ّفيّ
ذلك ّتلك ّالمدخرات ّواالحتياطات ّالتي ّتكونتّ
من ّأصل ّتدبيرات ّاحتياط ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابت ّ– ّتعامل ّعلى ّأنها ّسحوبات ّمن ّحقوقّ
الملكيةّأوّاألسهمّالعاديةّ.ويتوافقّهذا ّالوضعّ
معّمعاملةّاألرباحّالموزعةّعلىّاألسهمّالعاليةّ
القيمة ّأو ّالعائد ّوالمستحقة ّالدفع ّمن ّقبلّ
الشركاتّالمدرجةّالموصوفةّأعالهّمباشرة.

ّ
 135-7وعلى ّ العكس ّمما ّسبقّ ،ينبغي ّأن ّتعامل ّأيّ
أموال ّيوفرها ّمالك ّ(مالك) ّأشباه ّالشركاتّّ
بغرض ّحيازةّأصولّأوّللحدّمنّالتزاماتهاّعلىّ
أنها ّإضافات ّإلى ّحقوق ّملكيتها ّأو ّأسهمهاّ
العاديةّ.وتماما ّكماّأنهّالّيمكنّأنّيكونّهناكّ
توزيعّسلبيّمنّالدخلّالقابلّللتوزيعّللمؤسساتّ
فيّشكلّأرباحّموزعةّسلبيةّ،فمنّغيرّالممكنّ
الحصول ّعلى ّتوزيع ّسلبي ّمن ّالدخل ّالقابلّ
للتوزيعّالخاصّبالشركاتّأوّأشباه ّالشركاتّفيّ
شكلّسحوباتّسلبيةّ.ومعّذلكّ،إذاّكانتّشبهّ
الشركة ّ ّمملوكة ّمن ّقبل ّالحكومة ّواذا ّكانتّ
تدير ّعجز ّتشغيلي ّمستمر ّكأمر ّذات ّعالقةّ
بسياسة ّاقتصادية ّواجتماعية ّحكومية ّمتعمدةّ
حينئذ ّفإن ّأي ّتحويالت ّمنتظمة ّألموال ّتجاهّ
المؤسسة ّتتم ّمن ّجانب ّالحكومة ّلتغطيةّ
خسائرها ّينبغي ّوأن ّيتم ّمعاملتها ّعلى ّإنهاّ
إعاناتّ /دعم ّكما ّتم ّشرحه ّفي ّالفقرة ّّ115.7
(ج)ّأعاله.
ّ
عائدات االستثمار األجنبي المباشر المعاد
استثمارها

يقتضي ّكال ّالنظامين ّكذلك ّأن ّيتم ّمعاملةّ
األرباح ّالمحتجزة ّلشركة ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشر ّكما ّلو ّأنه ّتم ّتوزيعها ّوتحويلها ّإلىّ
للمستثمرينّاألجانبّالمباشرينّبماّيتناسبّمعّ
ملكياتهم ّفي ّحقوق ّملكية ّالشركة ّثم ّإعادةّ
استثمارها ّمن ّجانبهم ّعن ّطريق ّاإلضافاتّ
إلى ّحقوق ّالملكية ّفي ّالحساب ّالماليّ.
ويصنفّالتحويلّالماليّالمحتسبّأوّالصوريّ
لهذه ّاألرباح ّالمحتجزة ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّعلىّأنهّشكلّمنّأشكالّالدخلّالموزعّ
المنفصل ّعنّ ،والمضاف ّإلىّ ،أي ّمدفوعاتّ
فعلية ّلألرباح ّالموزعة ّعلى ّاألسهم ّأوّ
لسحوباتّللدخلّمنّأشباهّالشركات.

ّ
 138-7ويمكن ّالمنطق ّالعقالني ّوراء ّهذه ّالمعاملة ّفيّ
أنه ّوحيث ّأن ّشركة ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشر ّتكون ّ– ّوبحكم ّالتعريف ّ– ّخاضعةّ
لحكمّ ،أو ّتأثيرّ ،مستثمر ّ(مستثمرين) ّأجنبيّ
مباشرّ ،فإن ّقرار ّاحتجاز ّبعض ّمن ّأرباحهاّ
الموزعة ّداخل ّالشركة ّالبد ّوأن ّيمثل ّق ار اّرّ
استثمارياّ ّمتعمداّ ّومدروساّ ّمن ّجانبّ
المستثمرّ /المستثمرين ّاألجانب ّالمباشرينّ.
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،فإن ّاألغلبيةّ
العظمى ّمن ّشركات ّاالستثمار ّالمباشر ّهيّ
فروع ّلمؤسسات ّأجنبية ّأو ّالفروع ّالفرديةّ
للشركات ّاألجنبيةّ ،والتي ّيسيطر ّعليها ّتماماّّ
منّقبلّشركاتهاّاألمّأوّمنّقبلّمالكيها.
ّ
 139-7تكونّاألرباحّالمحتجزة ّلمؤسسةّأوّلشبهّشركةّ
متساوية ّللدخل ّالقابل ّللتوزيع ّناقصاَ ّاألرباحّ
الموزعة ّعلى ّاألسهم ّالمستحق ّدفعها ّأوّ
سحوبات ّالدخل ّمن ّالمؤسسة ّأو ّشبه ّالشركةّ
على ّالتوالي؛ ّواذا ّكانت ّشركة ّاالستثمارّ
األجنبي ّالمباشر ّمملوكة ّبالكامل ّمن ّقبلّ
مستثمر ّأجنبي ّمباشر ّوحيد ّ(على ّسبيلّ
المثالّ ،فرع ّمن ّفروع ّمؤسسة ّأجنبية)ّ ،فإنّ
مجمل ّاألرباح ّالمحتجزة ّيتم ّاعتبار ّأنه ّقد ّتمّ
تحويلهاّلهذاّالمستثمرّثم ّأعيدّاستثمارهاّ،وفيّ
مثل ّهذه ّالحالة ّيكون ّادخار ّالشركة ّصف اّرّ.
وعندما ّيملك ّمستثمر ّأجنبي ّمباشر ّجزءاّ ّفقطّ
من ّحقوق ّملكية ّشركة ّاالستثمار ّالمباشرّ
يكون ّالمبلغ ّالذي ّيعتبر ّأنه ّقد ّتم ّتحويله ّإلىّ،
وتم ّإعادة ّاستثمار ّمن ّقبلّ ،المستثمر ّاألجنبيّ
– ّيكون ّمتناسباّ ّمع ّالحصة ّالمملوكة ّمنّ
حقوقّالملكيةّ.

 136-7كما ّتمّإيضاحه ّفيّالفصلّالسادسّوالعشرينّ،
فإنّمؤسسةّاستثمارّأجنبيّمباشرّهيّمؤسسيةّ
أو ّشركة ّمتحدة ّأو ّفردية ّوضع ّفيها ّمستثمرّ
أجنبيّاستثمارّأجنبيّمباشرّ.وقدّتكونّمؤسسةّ
االستثمارّاألجنبيّالمباشرّإما؛ّ
ّأ .فرع ّغير ّذي ّشخصية ّاعتبارية ّلشركةّ
غير ّمقيمة ّأو ّمشروع ّغير ّذي ّشخصية ّاعتباريةّ
غيرّمقيمّ:وتعاملّهذهّالحالةّعلىّأنهاّشبه ّشركةّّ
؛ّأوّ
ب .شركة ّيملك ّفيها ّعلى ّاألقل ّمستثمرّ
ّ
أجنبي ّواحد ّ(والتي ّقد ّتكون ّأو ّال ّتكون ّشركةّ
أخرى) ّأسهماّ ّكافية ّليكون ّله ّصوتاّ ّفعاالّ ّفيّ
إدارتها.
ّ
األرباح المحتجزة للشركات المحلية
 137-7يمكن ّأنّتتمّالتوزيعاتّالفعليةّمنّأصلّالدخلّ
القابل ّللتوزيع ّالخاص ّبشركات ّاالستثمارّ
األجنبي ّالمباشر ّفي ّشكل ّأرباح ّموزعة ّعلىّ  141-7ثمة ّاقتراح ّقد ّأدلي ّبه ّلتوسيع ّمعاملة ّتوزيعّ
األرباح ّالمحتجزة ّلتشمل ّمالكي ّالشركاتّ
األسهم ّأو ّسحوبات ّللدخل ّمن ّالشركات ّشبهّ
األخرى ّوعلى ّوجه ّالخصوص ّالشركاتّ
المؤسسيةّ.وتسجلّالمدفوعاتّالتيّتتمّوفقّهذهّ
العامة؛ ّويشكل ّتقصي ّهذا ّاالقتراح ّوالتحقيقّ
الطرقّللمستثمرينّاألجانبّالمباشرينّفيّنظامّ
فيهّجزءّمنّجدولّأعمالّالبحث.
الحسابات ّالقومية ّوفي ّميزان ّالمدفوعاتّ
كتدفقات ّدولية ّلدخل ّاالستثمارّ .ومع ّذلكّ،

800

نظام الحسابات القومية
.4
التأمين

نفقات دخل االستثمار
دخل االستثمار الذي يعزى لحاملي بوالص

 141-7ينبغي ّتقسيم ّدخل ّاالستثمار ّالعائد ّلحامليّ
بوالص ّالتأمين ّضد ّالمخاطر ّوبوالص ّالتأمينّ
علىّالحياة.
ّ
 142-7بالنسبة ّلبوالص ّتأمين ّعلى ّغير ّالحياهّ ،يكونّ
على ّشركة ّالتأمين ّالتزاماّ ّتجاه ّحامل ّبوليصةّ
التأمين ّبقدر ّمبلغ ّقسط ّالتأمين ّالذي ّيتم ّإيداعهّ
مع ّالشركة ّولكنه ّلم ّيستحق ّبعد ّوكذلك ّبقيمةّ
أيةّمستحقاتّأوّمطالباتّواجبةّالدفعّولكنهاّلمّ
تدفع ّبعد ّفضالّ ّعما ّلديها ّمن ّاحتياطيّ
للمطالباتّالتي ّلمّيتمّاإلبالغّعنهاّبعدّأوّالتيّ
تمّاإلخطارّبهاّولكنّلمّيتمّتسويتهاّبعدّ.وبأخذّ
هذاّااللتزامّفيّاالعتبارّ،تمسكّأوّتحتفظّشركةّ
التأمين ّباحتياطيات ّفنيةّ .ويعامل ّدخلّ
االستثمار ّفيما ّيتصل ّبهذه ّاالحتياطيات ّعلىّ
أنها ّدخل ّقابل ّللتوزيع ّلحاملي ّبوالص ّالتأمينّ،
ومن ّثم ّيتم ّتوزيعه ّعلى ّحاملي ّبوالص ّالتأمينّ
في ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألولي ّويتم ّدفعهّ
ثانية ّإلى ّشركة ّالتأمين ّكملحق ّأو ّتكملة ّلقسطّ
التأمين ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخل ّالثانويّ.وتكونّ
االحتياطيات ّالمعنية ّهي ّتلك ّاالحتياطيات ّالتيّ
تنشأ ّعندما ّتدرك ّوتعترف ّالشركة ّبالتزام ّمقابلّ
تجاهّحامليّبوالصّالتأمين.
ّ
 143-7أما ّبالنسبة ّلوحدة ّمؤسسية ّتعنى ّبتشغيل ّنظامّ
ضمانّموحدّضدّالرسومّ،فقدّيكونّهناكّأيضاّّ
دخل ّاستثمار ّمكتسب ّعلى ّاحتياطيات ّالنظامّ
أو ّالبرنامج ّوينبغي ّأيضاّ ّأن ّيتم ّإظهار ّهذهّ
الدخل ّعلى ّأنه ّيجرى ّتوزيعه ّعلى ّالوحداتّ
التي ّتقوم ّبدفع ّالرسوم ّ(والتيّربما ّال ّتكون ّهيّ
نفسها ّالوحدات ّالتي ّتعد ّنفسها ّلالستفادة ّمنّ
الضمانات)ّ،ويعامل ّعلى ّأنه ّرسوم ّإضافية ّأوّ
مكملةّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخل.
ّ
 144-7بالنسبة ّلبوالصّالتأمينّعلىّالحياةّوالسنوياتّ،
يكونّعلىّعاتقّشركاتّالتأمينّالتزاماتّتجاهّ
حامليّبوالصّالتأمينّوالسنوياتّمساويةّللقيمةّ
الحالية ّللمطالبات ّالمتوقعةّ .وبالنظر ّإلى ّهذهّ
االلتزاماتّ ،يكون ّلدى ّشركات ّالتأمين ّأمواالّ
تعود ّإلى ّحاملي ّبوالص ّالتأمين ّمكونة ّمنّ
العالوات ّأو ّاإلعانات ّالتي ّيعلن ّعنها ّبالنسبةّ
لبوالص ّالتأمين ّذات ّالتي ّتشمل ّالمشاركة ّفيّ
األرباح ّفضال ّعن ّتدبيرات ّلكل ّمن ّحامليّ
بوالصّالتأمين ّوالسناهي ّ(منّيتلقى ّالسنويات)ّ
فيما ّيتعلق ّبمدفوعات ّالعالوات ّالمستقبليةّ
وغيرها ّمن ّالمطالبات ّأو ّالمستحقاتّ .ويتمّّ
األموال ّفي ّمجموعة ّمن ّاألصولّ
استثمار ّهذه ّ ّ
المالية ّوربما ّفي ّبعض ّاألصول ّغير ّالماليةّ
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مثل ّالعقارات ّواألراضيّ .وتحصل ّشركاتّ
التأمينّعلىّدخلّاستثمارّمنّاألصولّالماليةّ
واألراضيّ ،كما ّتتحصل ّعلى ّفوائض ّتشغيلّ
صافية ّمن ّتأجير ّأو ّاستئجار ّالمباني ّالسكنيةّ
أو ّغيرها ّمن ّالمبانيّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ،
تحقق ّشركات ّالتأمين ّأرباح ّأو ّخسائر ّحيازةّ
على ّاألصول ّالمالية ّالمحتجزةّ .وينبغي ّقيدّ
العالوات ّوالمكافآت ّالمعلن ّعنها ّلحامليّ
بوالص ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّعلى ّأنها ّدخلّ
استثمارّمستحقّقبضهّمنّقبلّحامليّبوالصّ
التأمين ّ(حامليّبوالص ّالتأمين ّالمقيمين ّوربماّ
غير ّالمقيمين)ّ ،ويتم ّمعاملتها ّعلى ّأنهاّ
مكمالت ّآو ّإضافات ّلقسط ّالتأمين ّيدفعهاّ
حاملو ّبوالص ّالتأمين ّلشركات ّالتأمينّ.وكيفماّ
هو ّالحال ّمع ّالفائدة ّواألرباح ّالموزعة ّعلىّ
األسهمّ ،قد ّال ّيكون ّمصدر ّدخل ّاالستثمارّ
المستحقّدفعهّهوّدخلّاالستثمارّنفسهّ،ولكنّ
من ّأجل ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فإن ّالمعيارّ
الحاسم ّوراء ّتسجيل ّهذا ّالدخل ّعلى ّأنه ّدخلّ
استثمار ّيخص ّالمتلقي ّالذي ّيعتبر ّهذهّ
المدفوعات ّكما ّلو ّكانت ّمكافآت ّعن ّوضعهّ
لألصولّالماليةّتحتّتصرفّشركةّالتأمين.

ّ
 145-7يتم ّقيد ّدخل ّاالستثمار ّالعائد ّإلى ّحامليّ
بوالص ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّعلى ّأنه ّمستحقّ
الدفع ّمن ّقبل ّشركة ّالتأمين ّومستحق ّالقبضّ
من ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّحساب ّتخصيصّ
الدخل ّاألولي؛ ّويحمل ّهذا ّالمبلغ ّتلقائياّ ّإلىّ
االدخار ّمن ّدون ّالحاجة ّإلى ّقيد ّتعديل ّكماّ
هو ّالحال ّمع ّالتغيرات ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشّ
التقاعديّ .ويعامل ّدخل ّاالستثمار ّعلى ّأنهّ
مكمالت ّأو ّإضافات ّلقسط ّالتأمين ّومن ّثمّ
يشكل ّجزءاّ ّمن ّصافي ّأقساط ّالتأمينّ ،ناقصاّّ
المطالباتّ ،ويقيد ّفي ّالحساب ّالمالي ّمستحقّ
الدفع ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّومستحقّ
القبضّمنّقبلّشركاتّالتأمينّبوصفهّتغيراتّ
فيّاستحقاقاتّالتأمينّعلىّالحياةّوالسنويات.
ّ
 146-7خالفاّ ّلحالة ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّأوّ
المعاشات ّالتقاعدية؛ ّيحمل ّالمبلغ ّإلى ّاالدخارّ
ومن ّثم ّيتم ّقيده ّكمعاملة ّمالية ّوعلى ّوجهّ
التحديد ّكزيادة ّعلى ّالتزامات ّشركات ّالتأمينّ
على ّالحياة ّباإلضافة ّإلى ّأقساط ّالتأمينّ
الجديدة ّناقصاّ ّرسوم ّالخدمة ّالمعوض ّعنهاّ
منّقبلّالمطالباتّالمستحقّدفعها.
ّ
دخل االستثمار برسم الدفع على استحقاقات
المعاش التقاعدي
 147-7كما ّهو ّموضح ّفي ّالجزء ّّ 2من ّالفصلّ
السابع ّعشر؛ ّتنشأ ّاستحقاقات ّالمعاشّ
التقاعدي ّمن ّواحد ّمن ّنوعين ّمختلفين ّمنّ
نظمّأوّبرامجّالمعاشاتّالتقاعديةّ،وهماّنظامّ
االشتراكات ّالمحددة ّ(في ّبعض ّاألحيانّ ،يتمّ
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وصفها ّبنظم ّأو ّبرامج ّشراء ّالمال ّ money
ّ ،purchase schemesونظام ّالمنافعّ
المحددة.

يتم ّتوزيعها ّعلى ّحاملي ّاألسهم ّبصناديقّ
االستثمارّ ،أما ّثانيها ّهو ّاألرباح ّالمحتجزةّ
العائدةّلحامليّاألسهمّبصناديقّاالستثمار.

ّ
 148-7نظام ّالمساهمات ّالمحددة ّهو ّنظام ّيتم ّفيهّ
استثمارّاالشتراكاتّالمدفوعة ّمنّقبلّأصحابّ
العملّوالموظفينّنيابةّعنّالموظفينّكمتقاعدينّ
في ّالمستقبلّ .وال ّيكون ّهناك ّمصد ار ّأخرّ
لتمويل ّالمعاشات ّالتقاعدية ّكما ّأنه ّليس ّهناكّ
استخدام ّأو ّانتفاع ّأخر ّمن ّهذه ّاألموال ّأوّ
الصناديقّ .ويكون ّدخل ّاالستثمار ّالمستحقّ
دفعه ّعلى ّاستحقاقات ّاالشتراكات ّالموحدةّ
مساويا ّلدخل ّاالستثمار ّعلى ّاألموال ّمضافاّ
إليهاّأيّصافيّفائضّتشغيلّأوّفائضّحسابّ
متاجرة ّيكتسب ّمن ّخالل ّتأجير ّاألراضي ّأوّ
المبانيّالمملوكةّللصندوق.
ّ
 149-7نظام ّالمنافع ّالمحددة ّهو ّنظام ّتعرف ّفيهّ
المنافع ّالمستحقة ّالدفع ّوفق ّصيغة ّأو ّمعادلةّ
الريوع
ما؛ ّوغالبا ّما ّتأخذ ّهذه ّالصيغة ّشكل ّالصلةّ .5
بالمرتبّاألخيرّ(وبالتاليّفإنّالمصطلحّالبديلّ
التمييز بين الريوع و اإليجارات
هوّنظمّالمرتباتّاألخيرة)ّ،أو ّبمتوسط ّالمرتبّ
على ّمدى ّفترة ّما ّمحددةّ .ويمكن ّالتعبير ّعنّ
الصيغة ّبأشكال ّعدة ّبما ّفي ّذلك ّعلى ّسبيلّ  153-7يعد ّالتمييز ّبين ّالريوع ّواإليجارات ّالمستحقّ
قبضها ّوالمستحق ّدفعها ّبموجب ّعقودّ
المثالّ ،االختالف ّأو ّالتغير ّعلى ّنظامّ
اإليجارات ّالتشغيلية ّأم اّر ّأساسياّ ّبالنسبة ّلنظامّ
اشتراكات ّمحددة ّمثل ّالنمو ّفي ّأرباح ّالصناديقّ
الحسابات ّالقومية ّحيث ّأن ّالريوع ّشكل ّمنّ
أوّأدنىّنسبةّنمو.
أشكالّدخلّالملكيةّبينماّيتمّمعاملةّاإليجاراتّ
ّ
على ّأنها ّمبيعات ّأو ّمشتريات ّخدماتّ.
 151-7ونظ اّر ّألن ّالمنافع ّيتم ّحسابها ّوفقا ّلصيغةّ
واإليجارات ّهي ّمدفوعات ّتؤدى ّبمقتضى ّعقدّ
معينةّ،فمنّالممكنّتحديدّمستوىّاالستحقاقاتّ
إيجار ّتشغيلي ّبهدف ّاستخدام ّأصل ّثابتّ
الالزمّعندّأيّنقطةّمنّالزمنّمنّأجلّالوفاءّ
بخص ّوحدة ّأخرى ّحيث ّيكون ّللمالك ّنشاطاّّ
بااللتزاماتّالمستقبلية؛ّوتكونّقيمةّاالستحقاقاتّ
إنتاجياّ ّيحتفظ ّفيه ّباألصول ّالثابتة ّويتمّ
هي ّالقيمة ّالحالية ّلجميع ّالمدفوعات ّالمستقبليةّ
استبدالها ّحسب ّاالقتضاء ّوتتاح ّعند ّالطلبّ
ويتم ّحسابها ّباستخدام ّاالفتراضات ّاإلكتواريةّ
للمستأجرينّ .أما ّالريع ّفهو ّدفعة ّتؤدىّ
حول ّأطوال ّاألعمار ّوباستخدام ّافتراضاتّ
بمقتضى ّعقد ّإيجار ّمورد ّالستخدام ّموردّ
اقتصاديةّحولّمعدلّالفائدةّأوّالخصمّ.وتزدادّ
طبيعيّ .وال ّيختلف ّفقط ّنمط ّاألصل ّالمؤجرّ
القيم ّالحالية ّلالستحقاقات ّالموجودة ّعند ّبدايةّ
بين ّالريوع ّواإليجارات ّبل ّتختلف ّكذلك ّطبيعةّ
العامّألنّالتاريخّالذيّتصبحّإبانهّاالستحقاقاتّ
كل ّمنهماّ .ويتم ّشرح ّالفرق ّبين ّاألنواعّ
مستحقة ّالدفع ّقد ّأصبح ّأقرب ّبعام ّواحدّ .والّ
المختلفة ّلعقود ّاإليجار ّفي ّالجزء ّّ 5منّ
تتأثر ّقيمة ّالزيادة ّبما ّإذا ّكان ّنظام ّالمعاشاتّ
الفصلّالسابعّعشرّ.
التقاعدية ّفعليا ّلديه ّأموال ّكافية ّللوفاء ّلكافةّ
االلتزامات ّأو ّبنوع ّالزيادة ّفي ّاألموالّ ،علىّ
الريوع على الموارد الطبيعية
سبيل ّالمثال ّسواء ّكانت ّهذه ّالزيادة ّدخلّ
استثمارّأوّأرباحّحيازة.
ّ 154.7الريع هو الدخل المستحق قبضه من قبل
ّ
مالك مورد طبيعي (المؤجر أو المالك) نظير
دخل االستثمار الذي يعزى لحاملي أسهم
وضعه المورد الطبيعي تحت تصرف وحدة
صناديق االستثمار
 151-7يبين ّدخل ّاالستثمار ّالعائد ّلحاملي ّاألسهم ّأوّ
الوحدات ّفي ّصناديق ّاالستثمار ّ(بما ّفي ّذلكّ
صناديقّاالستثمارّالتعاونيةّّmutual funds
وصناديق ّالتوظيف ّبرأسمال ّمتغير) ّمن ّخاللّ
بندين ّأو ّعنصرين ّمنفصلين؛ ّوأول ّهذينّ
البندين ّهو ّاألرباح ّالموزعة ّعلى ّاألسهم ّالتيّ
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ّ
 152-7يقيد ّمكون ّالربح ّالموزع ّعلى ّاألسهم ّبنفسّ
الطريقة ّتماما ّالتي ّتتبع ّمع ّاألرباح ّالموزعةّ
على ّاألسهم ّفي ّالشركات ّأو ّالمؤسساتّ
الفرديةّ ،وعلى ّالنحو ّالموصوف ّأعاله؛ ّويقيدّ
مكونّاألرباحّالمحتجزةّباستخدامّنفسّالمبادئّ
المماثلة ّلتلك ّالموصوفة ّفيما ّيتعلق ّبشركاتّ
االستثمارّاألجنبيّالمباشرّبيدّأنهّيتمّحسابهّ
باستثناء ّأي ّأرباح ّمعاد ّاستثمارها ّفيّ
االستثمار ّاألجنبي ّالمباشرّ .وهذا ّيعني ّأنّ
األرباح ّالمحتجزة ّالمتبقية ّيتم ّتوزيعها ّعلىّ
حاملي ّاألسهم ّ(أي ّترك ّصندوق ّاالستثمارّ
بدون ّادخار)ّ ،ثم ّيعاد ّضخها ّفي ّالصندوقّ
من ّقبل ّحملة ّاألسهم ّمن ّخالل ّمعاملة ّيتمّ
قيدهاّفيّالحسابّالمالي.
ّ

مؤسسية أخرى (مستأجر أو نزيل) الستخدام

المورد الطبيعي في اإلنتاج؛ ّويتم ّالتطرقّ
لحالتين ّعلى ّوجه ّالخصوص ّمن ّحاالت ّريعّ
المورد ّوهما ّالريع ّعلى ّاألرض ّوالريع ّعلىّ
الموارد ّالمتعلقة ّبالطبقات ّالواقعة ّتحت ّالتربةّ
أو ّفي ّجوف ّاألرضّ .ويتبع ّالريع ّعلى ّباقيّ
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ّ

الموارد ّالطبيعية ّالنمط ّالمطروح ّبالنسبة ّلهاتينّ
الحالتينّ.
ريوع األ راضي

عقد ّواحد ّأو ّعقد ّإيجار ّواحدّ ،حيث ّال ّيتمّ
التفريق ّفيه ّبين ّنوعي ّالمدفوعاتّ.على ّسبيلّ
المثال؛ ّقد ّيقوم ّمزارع ّبتأجير ّبيت ّالمزرعةّ
ومباني ّالمزرعة ّوأرض ّالمزرعة ّالزراعيةّ
واألخرى ّالصالحة ّللرعي ّبموجب ّعقد ّواحدّ
تقيد ّفيه ّدفعة ّواحدة ّفقط ّتغطي ّكافة ّالعناصرّ
األربعة ّمعاّّ .واذا ّلم ّيكن ّهناك ّأساساّّ
موضوعياّ ّيرتكز ّعليه ّفي ّالتفريق ّبينّ
مدفوعات ّالريوع ّعلى ّاألرض ّواإليجار ّبالنسبةّ
للمباني ّحينئذ ّيوصى ّبمعاملة ّكامل ّالمبلغّ
على ّأنه ّريع ّعندما ّيعتقد ّبأن ّقيمة ّأرضّ
المرعى ّتتجاوز ّقيمة ّالمباني ّواألرضّ
الزراعيةّ ،وكإيجار ّإذا ّكان ّالوضع ّخالفّ
ذلكّ.

 155-7يقيد ّريوع ّعلى ّاألراضي ّمع ّتراكمه ّباستمرارّ
بالنسبة ّلمالك ّاألرض ّطوال ّفترة ّالعقد ّالمتفقّ
عليها ّبين ّصاحب ّاألرض ّوالمستأجر؛ ّويكونّ
الريع ّالمقيد ّلفترة ّمحاسبية ّمعينة ّمساويا ّلقيمةّ
الريوع ّالمتراكم ّالمستحق ّدفعه ّخالل ّتلك ّالفترةّ
من ّالزمنّ ،وبشكل ّمتميز ّومنفصل ّعن ّمبلغّ
الريعّالمستحقّدفعهّخاللّتلكّالفترةّأوّالريوعّ
المدفوعّفعلياّ.
ّ
 156-7يجوز ّأنّيتمّدفعّالريعّنقدا ّأوّعينا؛ّوفي ّإطارّ
ريع األصول الجوفية
نظم ّالمشاركة ّفي ّالغلة ّأو ّالمزارعة ّأو ّماّ
يماثلهاّ ،ال ّيتم ّتحديد ّوتثبيت ّقيمة ّالريعّ
المستحق ّدفعه ّمسبقاّ ّمن ّالناحية ّالنقدية ّويتمّ  159-7تعتمدّ ملكيةّاألصولّالجوفيةّفيّشكلّرواسبّ
المعادنّأوّالوقودّالحفريّ(الفحمّأو ّالنفطّأوّ
قياسه ّبالقيمة ّوفق ّاألسعار ّاألساسية ّللمحاصيلّ
الغازّالطبيعي)ّعلىّالطريقةّالتيّيجرىّوفقاّ
التي ّيلتزم ّالمستأجر ّبتقديمها ّلمالك ّاألرضّ
لها ّتعريف ّحقوق ّالملكية ّبموجب ّالقانونّ،
بمقتضى ّعقد ّبينهمّ .كما ّيشمل ّالريع ّعلىّ
وكذلك ّعلى ّاالتفاقات ّالدولية ّفي ّحالةّ
األرضّأيضاّّالريوعّالمستحقّدفعهّلمالكّالمياهّ
الرواسب ّالموجودة ّفي ّقاع ّالمياه ّالدوليةّ.وفيّ
واألنهار ّالداخلية ّنظير ّحق ّاستغالل ّهذهّ
بعض ّالحاالتّ ،قد ّتنتمي ّاألصول ّإلى ّمالكّ
القنوات ّالمائية ّألغراض ّترفيهية ّأو ّلغيرها ّمنّ
التربة ّالتي ّتقع ّتحتها ّالرواسبّ ،غير ّأنه ّفيّ
األغراضّبماّفيّذلكّالصيد.
حاالت ّأخرى ّربما ّتنتمي ّإلى ّوحدة ّحكوميةّ
ّ
محليةّأوّمركزية.
 157-7قد ّيكون ّصاحب ّاألرض ّملزما ّبدفع ّضرائبّ
عقاريةّأوّبتكبدّنفقاتّصيانةّمعينةّوحدهّنتيجةّ ّ
المتالكه ّلألرض؛ ّوجرى ّالعرف ّعلى ّأن ّهذهّ  161-7يجوز ّأن ّيمنح ّمالكو ّاألصول ّّ -سواء ّكانواّ
وحدات ّخاصة ّأو ّحكومية ّ– ّعقود ّإيجارّ
الضرائب ّأو ّالنفقات ّتعامل ّعلى ّأنها ّمستحقةّ
لوحدات ّمؤسسية ّأخرى ّبما ّيسمح ّلهاّ
الدفعّمنّقبلّالمستأجرّوالذيّيفترضّبأنهّيقومّ
باستخراجّمثلّهذهّالرواسبّطوالّفترةّمحددةّ
بخصمهاّمنّالريعّالذيّخالفاّلذلكّكانّسيكونّ
من ّالزمن ّفي ّمقابل ّدفع ّريعّ .وغالبا ّماّ
ملزما ّبدفعه ّلصاحبّاألراضيّ.ويوصفّالريعّ
توصف ّهذه ّالمدفوعات ّباإلتاوات ّأو ّرسومّ
المخفض ّبهذه ّالطريقة ّجرءا ّاقتطاع ّالضرائبّ
استخراج ّّ ،royaltiesغير ّأنها ّفي ّاألساسّ
أو ّغيرها ّمن ّالنفقات ّوالتي ّيكون ّصاحبّ
ريع ّيتراكم ّلمالكي ّاألصول ّفي ّمقابل ّوضعّ
األرض ّملزما ّبها ّبـ ّ"الريوع ّبعد ّاقتطاعّ
تلك ّاألصول ّتحت ّتصرف ّوحدات ّمؤسسيةّ
الضرائب"ّ .ومن ّخالل ّاعتماد ّعرف ّأن ّيقومّ
أخرىّلفترةّمحددةّمنّالوقتّويتمّمعاملتهاّ–ّ
المستأجر ّبسداد ّالريوع ّبعد ّاقتطاع ّالضرائبّ
اإلتاوات ّ– ّبنفس ّالطريقة ّالواردة ّفي ّنظامّ
فقط ّتقيد ّالضرائب ّأو ّالنفقات ّفي ّحساباتّ
الحساباتّالقوميةّ.وقدّيأخذّالريعّشكلّدفعاتّ
اإلنتاجّأوّتوليدّالدخلّالخاصةّبالمستأجرّ.والّ
دورية ّلمبالغ ّثابتة ّبصرف ّالنظر ّعن ّمعدلّ
يكون ّمن ّشأن ّهذه ّالمعاملة ّتغيير ّدخلّ
االستخراجّ ،أو ّبشكل ّأكثر ّشيوعا ّقد ّتكونّ
المستأجرّ .ويؤدي ّإتباع ّهذا ّالعرف ّإلى ّتجنبّ
جزءاّمنّكميةّأوّحجمّاألصلّالمستخرجّ.وقدّ
خلق ّشركة ّافتراضية ّبالنسبة ّلصاحب ّاألراضيّ
تقوم ّالشركات ّالعاملة ّفي ّمجال ّاالستكشافّ
بصفتهّمؤج اّر.
بتسديد ّدفعات ّلمالكي ّاألرض ّالسطحية ّفيّ
ّ
مقابلّالحصولّعلىّحقّإجراءّعملياتّحفرّ
 158-7تعامل ّاإليجارات ّالمستحق ّدفعها ّعلى ّالمبانيّ
استكشافيةّأوّللتحققّبوسائلّأخرىّمنّوجودّ
وغيرها ّمن ّالهياكل ّعلى ّأنها ّمشتريات ّخدمات؛ّ
أو ّموقع ّاألصول ّالجوفيةّ ّ .وتعامل ّهذهّ
ومع ّذلك ّوفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،يمكنّ
الدفعاتّهيّاألخرىّعلىّأنهاّريعّحتىّلوّلمّ
لدفعة ّوحيدة ّأن ّتغطي ّكل ّمن ّالريع ّواإليجاراتّ
يتمّأيّاستخراجّ.
عندما ّتؤجر ّوحدة ّمؤسسية ّأرض ّتتألف ّمنّ
تحسينات ّأرض ّوأرض ّفي ّحالتها ّالطبيعيةّ ّ
وربماّتشملّكذلكّأيةّمبانيّتقعّعليهاّبمقتضىّ
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الفصل الثامن :حسابات إعادة توزيع الدخل
معاشات ّالتقاعد ّربما ّتكون ّمستحقة ّالدفع ّنقداّّ
أوّعيناّّ.
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يصفّهذاّالفصل ّحسابين ّيبينانّكيفّيتم ّإعادةّ  7-5يمكن ّالتفريق ّبين ّنوعين ّرئيسيين ّمن ّنظمّ
الضمانّاالجتماعي؛ّ
توزيع ّالدخل ّبين ّالوحدات ّالمؤسسية ّعن ّطريقّ
ّأ .يتألف ّالنوعّاألولّمنّنظمّالتأمينّاالجتماعيّ
مدفوعات ّومقبوضات ّأو ّمتحصالت ّالتحويالتّ
التيّتغطيّالمجتمعّبأكملهّأوّقطاعاتّكبيرةّ
الجارية؛ ّويمثل ّإعادة ّالتوزيع ّالمشار ّإليه ّالمرحلةّ
التيّتفرضهاّالوحداتّالحكوميةّ
ّ
منّالمجتمعّو
الثانية ّفي ّعملية ّتوزيع ّالدخل ّكما ّهي ّمبينة ّفيّ
وتسيطر ّعليها ّوتمولهاّ .وقد ّتكون ّالمعاشاتّ
حسابات ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.والحسابين ّهماّ
التقاعديةّالمستحقّدفعهاّفيّإطارّهذهّالنظمّ
حساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّوحساب ّإعادةّ
مرتبطة ّأو ّغير ّمرتبطة ّبمستويات ّأجورّ
توزيعّالدخلّالعيني.
المستفيد ّأو ّبتاريخ ّعملهّ .وناد ار ّما ّترتبطّ
يعرض ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّكيفيةّ
المنافع ّغير ّالمتعلقة ّبمعاشات ّالتقاعدّ
تحويل ّميزان ّالدخول ّاألولية ّلوحدة ّمؤسسية ّأوّ
بمستوياتّاالجورّ.
لقطاع ّمؤسسي ّإلى ّدخلها ّالمتاح ّعن ّطريقّ
ّب .يتألف ّالنوع ّالثاني ّمن ّالنظم ّاألخرى ّالمرتبطةّ
تحصيل ّودفع ّالتحويالت ّالجارية ّباستثناءّ
بالعمل؛ ّوتشتق ّهذه ّالنظم ّمن ّعالقة ّصاحبّ
التحويالتّاالجتماعيةّالعينية.
العملّبالموظفّفيّتقديمهاّوتدبيرهاّالستحقاقّ
ويدفع ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّبعمليةّ
معاش ّالتقاعد ّوالذي ّيكون ّجزءاّ ّمن ّشروطّ
إعادةّتوزيعّالدخلّقدما؛ّحيثّيبينّكيفّتحولّ
العمل ّوحيث ّال ّتؤول ّمسئولية ّتوفير ّالمنافعّ
الدخولّالمتاحةّلألسرّالمعيشيةّوللمؤسساتّغيرّ
للحكومة ّالعامة ّفي ّإطار ّتدبيرات ّالتأمينّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
االجتماعيّ.
(ّ )NPISHsوالوحدات ّالحكومية ّإلى ّدخولهاّ
المتاحة ّالمعدلة ّمن ّخالل ّتحصيل ّودفعّ  5-5منافع ّالمساعدات ّاالجتماعية ّالنقدية ّهيّ
تحويالت ّجارية ّمستحقة ّالدفع ّلألسر ّالمعيشيةّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ .و ّال ّتشملّ
من ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّمن ّقبلّ
الشركاتّغيرّالماليةّوالماليةّفيّهذهّالعملية.
المؤسسات ّغير ّالربحية ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
يعنى ّغالب ّهذا ّالفصل ّبالتعريف ّوالوصفّ
المعيشية ّمن ّأجل ّالوفاء ّبنفس ّاالحتياجاتّ
والتصنيف ّالمفصلين ّلألنماط ّالمختلفة ّللتحويالتّ
تماماّ ّمثل ّمنافع ّالضمان ّاالجتماعيّ ،ولكنّ
الجارية ّالتي ّيتم ّقيدها ّفي ّحسابي ّالتوزيع ّالثانويّ
المنافع ّالتي ّال ّتقع ّضمن ّنظام ّضمانّ
للدخل ّواعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعينيّ .وكجزء ّمنّ
اجتماعي ّيتطلب ّمساهمة ّعادة ّعن ّطريقّ
هذاّالوصفّ،هناك ّثمةّمناقشةّحولّتشكيلّنظمّ
االشتراكاتّاالجتماعيةّ.
أو ّبرامج ّالضمان ّاالجتماعي ّودورها ّكمتلقيةّ
لالشتراكات ّاالجتماعية ّوكموزعة ّللمنافعّ  1-5تتألف ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمن ّمنافعّ
التأمين ّاالجتماعي ّالمستحقة ّالدفع ّعيناّ ّومنّ
االجتماعية.
منافع ّالمساعدات ّاالجتماعية ّالعينية ّالمستحقةّ
يعد ّاستيعاب ّالفرق ّبين ّأربعة ّمفاهيم ّمرتبطةّ
الدفع.
مسألة ّحاسمة ّبالنسبة ّلتقدير ّالحسابين ّالمذكورينّ
في ّهذا ّالفصل؛ ّوهذه ّالمفاهيم ّهي ّالضمانّ ّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل
االجتماعي ّوالتأمين ّاالجتماعي ّوالمساعداتّ .1
االجتماعية ّوالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ.وهذهّ
المفاهيم ّمشروحة ّباقتضاب ّأدناه ّوبمزيد ّمنّ  36-5باستثناء ّميزان ّالدخول ّاألولية ّوبند ّالموازنةّ
المرحل ّقدما ّمن ّالتوزيع ّاألولي ّلحساباتّ
التفصيلّفيّاألجزاءّاألخرىّمنّهذاّالفصل.
الدخل ّاألوليّ ،وكذلك ّالدخل ّالمتاح ّوبندّ
نظمّأوّبرامجّالضمانّاالجتماعيّهيّتلكّالنظمّ
الموازنة ّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّ،فإنّ
التيّتدفعّفيّإطارهاّاشتراكاتّاجتماعيةّمنّقبلّ
كافة ّالقيود ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ
الموظفين ّأو ّآخرين ّأو ّمن ّقبل ّأصحاب ّالعملّ
تتألف ّمن ّالتحويالت ّالجاريةّ .والتحويل هو
نيابة ّعن ّموظفيهم ّمن ّأجل ّتأمين ّالحق ّفيّ
معاملة حيث تقوم فيها وحدة مؤسسية واحدة
الحصول ّعلى ّأو ّاستحقاق ّمنافع ّالضمانّ
بتوفير سلعة أو خدمة أو أصل لوحدة أخرى
االجتماعي ّسواء ّفي ّالفترات ّالجارية ّأو ّفيّ
من دون الحصول من الوحدة األخرى على أي
الفترات ّالالحقة ّللموظفين ّأو ّلغيرهم ّمنّ
سلعة أو خدمة أو أصل في مقابل ذلك كنظير
المساهمينّأوّلمعاليهمّأوّلورثتهمّ.وتنقسمّالمنافعّ
مباشرّ.وتنقسمّالتحويالتّإلىّتحويالتّجاريةّ
االجتماعية ّالمستحق ّدفعهاّمنّقبلّنظم ّالضمانّ
وتحويالت ّرأسماليةّ .والتحويالت الرأسمالية
االجتماعي ّإلى ّنوعين؛ ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
هي تحويالت غير متبادلة حيث يحقق أي
وغيرها ّمن ّالمنافع ّمثل ّالمنافع ّالطبية ّأوّ
الطرفين القائم بعمل التحويل األموال المضمنة
التعليميةّأوّاإلسكانيةّأوّالمتعلقةّبالبطالةّ.وعادةّ
عن طريق التنازل عن أصل من األصول
تدفع ّالمعاشات ّالتقاعدية ّنقداّ ،أما ّالمنافع ّغيرّ
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(بخالف النقد أو موجودات المخزونات) ،مع
تخليه عن مطالبة مالية (بخالف حسابات
المقبوضات) ،أو يكون الطرف المتحصل على
التحويل ملزماً بحيازة أصل من األصول (بخالف
النقدية) ،أو تحقق كال الشرطينّ.وغالباّماّتكونّ

ّج .التحويالتّالجاريةّاألخرىّ.
ّ
ّّّّّّّّّّّثمة ّملخص ّحول ّطبيعة ّهذه ّالتحويالتّ
واألغراضّالتيّتلبيهاّنستعرضهاّفيّالفقراتّالتاليةّ.
ّ
الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة... ،الخ

وحدة مؤسسية سلعة أو خدمة معينة لوحدة
أخرى بدون أن تحصل من الوحدة األخرى على
أي سلعة أو خدمة بشكل مباشر في مقابل ذلك
كنظير لها ،كما ال يلزم طرف أو كال الطرفين معاً
بحيازة أو التنازل عن ،أصل من األصولّ.ويتمّ

الضرائب على الثروة التي يكون مستحق
دفعها بشكل منتظم كل فترة ضريبية (مع
تمييزها عن ضرائب رأس المال المفروضة
على فترات متباعدة)ّ.وفي ّجدول ّّ 1.8تظهرّ

تحويالتّرأسّالمالّكبيرةّوغيرّمنتظمةّغيرّأنهّ
ال ّيلزم ّذلك ّاال ّأنه ّال ّشرط ّمن ّهذه ّالشروطّ
يعتبر ّضرورياّ ّالعتبار ّالتحويل ّتحويال ّرأسمالياّ  38-5تتألف الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة
...الخ في األساس من الضرائب على دخول
وليس ّتحويال ّجارياّّ .وتوصف ّبقية ّالتحويالتّ
األسر المعيشية أو على أرباح الشركات ومن
بالجاريةّ.والتحويل الجاري هو معاملة تقدم فيها

توضيح ّمفهوم ّالتحويل ّبمزيد ّمن ّالتفصيل ّفيّ
القسمّ(ب)ّأدناه.

ّ
 33-5يبين ّجدول ّّ 1.8الشكل ّالمختصر ّلحسابّ
التوزيع ّالثانوي ّللدخل ّمحدداّ ّبذلك ّاألنواعّ
الرئيسية ّللتحويالت؛ ّوقد ّتحدث ّالتحويالتّ
الجاريةّبينّالوحداتّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّوكذلكّ
ّ
بينّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمة.
ّ
 38-5تقيد ّالتحويالت ّالمستحق ّدفعها ّمن ّقبل ّوحدةّ
مؤسسيةّأوّقطاعّمؤسسيّفيّالجانبّاأليمنّمنّ 30-5
الحساب ّتحت ّبند ّاالستخدامات؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ ،في ّجدول ّّ ،1.8الضرائب ّعلى ّالدخلّ
والثروة ّوما ّإلى ّذلكّ ،والمستحق ّدفعها ّمن ّقبلّ
قطاع ّاألسر ّالمعيشية ّيتم ّقيدها ّعند ّتقاطعّ
السطرّالخاصّبهذاّالبندّمعّعمودّاالستخداماتّ
بالنسبةّلقطاعّاألسرّ.وتقيدّالتحويالتّالمستحقّ
قبضهاّمنّقبلّوحدةّمؤسسيةّأوّقطاعّمؤسسيّ
فيّالجانبّااليسرّمنّالحسابّأسفلّبندّالمواردّ،
على ّسبيل ّالمثالّ ،تقيد ّمنافع ّالضمانّ
االجتماعي ّبخالفّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ
المستحقّقبضهاّمنّقبلّقطاعّاألسرّعندّتقاطعّ
صفّهذاّالبندّمعّعامودّالمواردّالخاصّبقطاعّ
األسر.
ّ
 34-5وفقاّ ّلقواعد ّالمحاسبة ّالعامة ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ،تشيرّالمدخالتّفيّالحسابّوبعيدا ّعنّ
بنود ّالموازنة ّإلى ّالمبالغ ّالمدفوعة ّوالمقبوضةّ.
وقدّالّتتفقّهذهّالمدخالتّبالضرورةّمعّالمبالغّ
الفعلية ّالمدفوعة ّأو ّالمقبوضة ّفي ّنفس ّالفترةّ
المحاسبيةّ .وتقيد ّأي ّمبالغ ّمستحق ّدفعها ّوغيرّ
مدفوعة ّأو ّمستحقة ّالقبض ّوغير ّمقبوضة ّفيّ
الحساب ّالمالي ّتحت ّحساب ّالمقبوضات ّأوّ
المدفوعاتّ.
 33-5يتم ّالتمييز ّبين ّثالثة ّأنماط ّمن ّالتحويالتّ
الجاريةّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّ:
ّأ .الضرائب ّالجارية ّعلى ّالدخل ّأو ّالثروةّ
وماّإلىّذلكّ.
ّب .المساهماتّوالمنافعّاالجتماعية.
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الضرائب ّالجارية ّعلى ّالدخل ّوالثروة ّوما ّإلىّ
ذلك ّوالمستحق ّقبضها ّتحت ّالموارد ّبالنسبةّ
لقطاعّالحكومةّالعامّوربماّلحسابّبقيةّالعالمّ،
فيّحينّتظهرّالضرائب ّالمستحقّدفعهاّأسفلّ
بند ّاالستخدامات ّبالنسبة ّلقطاعات ّاألسرّ
المعيشية ّوالشركات ّالمالية ّوغير ّالماليةّ ،وربماّ
لقطاع ّالمؤسسات ّغير ّالربحية ّالتي ّتخدمّ
األسرّالمعيشيةّولحسابّبقيةّالعالم.
المساهمات والمنافع االجتماعية

المساهمات االجتماعية هي المدفوعات
الفعلية أو المحتسبة /الصورية لنظم الضمان
االجتماعي من أجل توفير منافع الضمان
االجتماعي التي يتم الدفع عنها؛ ّوقد ّتتمّ

المساهمات االجتماعيةّمنّقبلّأصحابّالعملّ
نيابة ّعن ّموظفيهمّ .وعلى ّهذا ّالنحوّ ،فهيّ
تشكلّجزءا ّمنّتعويضاتّأوّأجورّالموظفينّ
ويتم ّتضمينها ّفي ّميزان ّالدخل ّاألولي ّلألسرّ
المعيشيةّ .وفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ،
تقيد ّهذه ّالمساهمات ّجنباّ ّإلى ّجنب ّمعّ
المدفوعاتّالتيّتؤدىّمنّقبلّاألسر ّالمعيشيةّ
نفسها ّبصفتهم ّأفراداّ ّيعملون ّأو ّيعملونّ
لحسابهم ّالخاص ّأو ّال ّيعملون ّ– ّتقيد ّعلىّ
أنها ّمستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ
ومستحقة ّالقبض ّمن ّقبل ّالوحدات ّالمسئولةّ
عنّنظمّالضمانّاالجتماعيّ.ويمكنّأنّتكونّ
المساهمات االجتماعية ّمستحقة ّالقبض ّمنّ
قبلّوحدةّمن ّالوحداتّفيّأي ّقطاع ّبصفتهاّ
تقدم ّنظام ّضمان ّاجتماعي ّلموظفيها ّ(وحتىّ
وبصورةّاستثنائيةّإلىّاألسرّالمعيشيةّإذاّكانواّ
بصفتهمّمؤسساتّفرديةّيديرونّنظامّللضمانّ
االجتماعيّيخدمّموظفيهم)ّ،أوّمنّقبلّوحدةّ
لطرف ّثالث ّمخصصة ّكمؤسسة ّمسئولة ّعنّ
إدارةّالنظامّ.ومعّذلكّ،علىّاألرجحّماّيتمّقيدّ
غالبية ّالمساهمات ّتحت ّبند ّالموارد ّبالنسبةّ
لقطاع ّالحكومة ّالعام ّبما ّفي ّذلك ّصناديقّ
التأمين ّاالجتماعيّ ،وبالنسبة ّلشركات ّالتأمينّ
وصناديق ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفي ّقطاعّ
الشركات ّالماليةّ.وتقيدّالمساهمات ّاالجتماعيةّ

نظام الحسابات القومية

ّ

معينة ،على سبيل المثال ،ظروف المرض أو
البطالة أو التقاعد أو اإلسكان أو التعليم أو
ظروف عائليةّ .وقد ّتقدم ّالمنافع ّاالجتماعيةّ

أسفل ّبند ّاالستخدامات ّفقط ّبالنسبة ّلألسرّ
المعيشيةّسواءّالمقيمةّأوّغيرّالمقيمة.

 37-5المنافع االجتماعية هي تحويالت جارية تحصل
عليها األسر المعيشية وتكون بغرض توفير
االحتياجات التي تنشأ من أحداث أو ظروف
االستخدامات

في ّإطار ّنظم ّأو ّبرامج ّضمان ّاجتماعي ّأوّ
عنّطريقّالمساعداتّاالجتماعيةّ.

جدول  :1.2حساب التوزيع الثانوي للدخل – نموذج مختصر – االستخدامات
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 35-5تعامل ّمنافع ّالضمان ّاالجتماعي ّالعينية ّالتيّ
يقدمها ّأرباب ّالعمل ّعلى ّأنها ّكما ّلو ّكانت ّقدّ
دفعت ّنقداّ ّوتضمن ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانويّ 31-5
للدخل؛ ّواذا ّلم ّيكن ّاألمر ّعلى ّهذا ّالمنوالّ ،فإنّ
شراء ّالسلع ّوالخدمات ّالمعنية ّكان ّسيلزم ّعرضهاّ
على ّأنها ّتكبدت ّمن ّقبل ّأرباب ّالعمل ّغير ّأنّ
هذه ّالمنتجات ّليست ّاستهالكاّ ّوسيطاّ ّوال ّيمكنّ
للمؤسسات ّأن ّيكون ّلديها ّاستهالكاّ ّنهائياّّ .ومعّ
ذلكّ ،تشكل ّمنافع ّالضمان ّاالجتماعي ّالعينيةّ
المقدمة ّضمن ّنظم ّالتأمين ّاالجتماعي ّالعامةّ
وكذاّكافةّمنافعّالمساعداتّاالجتماعيةّالعينيةّ–ّ
تشكل ّتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّومن ّثم ّيتمّ
تضمينهم ّفقط ّفي ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخلّ
العينيّ.وفيّجدولّّ،1.8تقيدّالمنافعّاالجتماعيةّ
بخالف ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّتحتّ
الموارد ّبالنسبة ّلقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّوربماّ،
ومن ّحيث ّالمبدأّ ،يتم ّقيدها ّأسفل ّبندّ
االستخدامات ّبالنسبة ّألي ّقطاع ّيدير ّبرنامجّ
ضمانّاجتماعيّباعتبارهّصاحبّالعملّ.

مجموع
االقتصاد

حساب
بقية
العالم

17

1ّ229
213

التحويالت الجارية األخرى

تتألف التحويالت الجارية األخرى من كافة
التحويالت الجارية بين الوحدات المؤسسية
المقيمة ،أو بين الوحدات المقيمة وغير
المقيمة ،بخالف الضرائب الجارية على الدخل
أو على الثروة وما إلى ذلك ،والمساهمات
والمنافع االجتماعية والمنافع االجتماعية
العينيةّ .وتشمل ّالمجموعة ّصافي ّأقساطّ
التأمين ّوالمطالبات ّبموجب ّبوالص ّالتأمينّ
على ّغير ّالحياة ّوالتحويالت ّالجارية ّبينّ
مختلف ّالوحدات ّالحكومية ّالتي ّغالباّ ّما ّتكونّ
على ّمستويات ّمختلفة ّمن ّالحكومةّ ،وكذلكّ
بين ّالحكومة ّالعامة ّوالحكومات ّاألجنبيةّ،
فضالّ ّعن ّالتحويالت ّالجارية ّإلى ّالمؤسساتّ
غير ّالربحية ّالتي ّتهدف ّإلى ّخدمة ّاألسرّ
المعيشية ّومنهاّ ،وبين ّاألسر ّالمعيشية ّالمقيمةّ
وغيرّالمقيمةّ.

 .8الدخل المتاح للتصرف به
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السلع
والخدمات

المجموع

نظام الحسابات القومية
 86-5الدخل المتاح للتصرف به هو بند الموازنة في
حساب التوزيع الثانوي للدخل ويشتق من
ميزان الدخول األولية لوحدة مؤسسية أو لقطاع
مؤسسيّ،عنّطريقّ:
أ .إضافة كافة التحويالت الجارية ،فيما عدا
التحويالت االجتماعية العينية ،المستحق قبضها
من قبل هذه الوحدة أو هذا القطاع و
ب .طرح كافة التحويالت الجارية ،فيما عدا
التحويالت االجتماعية العينية ،والمستحق دفعها
من قبل هذه الوحدة أو القطاع.

ّ
 83-5الدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّّ ،مثله ّمثل ّميزانّ
الدخول ّاألوليةّ،يجوزّتسجيله ّإجمالي ّأوّصافيّ
استهالكّلرأسّالمالّالثابت؛ّوكماّهوّالحالّفيّ
سياق ّأخرّ ،فإن ّالقياس ّالصافي ّمفضل ّمنّ
الناحية ّالمفاهيمية ّغير ّأنه ّقد ّيكون ّضرورياّ
تسجيل ّقيود ّالموازنة ّإجمالياّ ّنظ اّر ّلصعوبة ّقياسّ
رأس ّالمال ّالثابت ّحتى ّرغم ّأن ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّهو ّتكلفة ّاإلنتاج ّوليس ّمكون ّمنّ
مكوناتّالدخلّ.وتشيرّالمناقشةّالتاليةّإلىّمفهومّ
ّ
الصافيّللدخلّالمتاح.
83-5
ّ
 88-5الدخل ّالمتاحّللتصرفّبهّليسّكلّماّهوّمتاحّ
نقدا؛ ّوتعني ّالشمولية ّفي ّحسابات ّالمعامالتّ
غير ّالنقدية ّالمرتبطة ّباإلنتاج ّلالستهالك ّالذاتيّ
أوّللمقايضةّ،أوّمعّالمكافآتّالعينيةّ–ّتعنيّأنّ
األسر ّالمعيشية ّليس ّلديها ّخيار ّسوى ّاستهالكّ
أنواعّمعينةّمنّالسلعّوالخدماتّوالتيّتكونّفيّ
شأنها ّقيم ّالنفقات ّالمناظرة ّمن ّأصل ّالدخلّ
المتاح ّمحتسبة ّأو ّصوريةّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمن ّالوحداتّ
الحكومية ّأو ّمن ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّإلى ّاألسر ّالمعيشيةّ
يتم ّتسجيلها ّبشكل ّمنفصل ّفي ّحساب ّإعادةّ
توزيع ّالدخل ّالعينيّ ،تقيد ّالتحويالت ّاألخرىّ
العينيةّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّجنباّّإلىّ
جنب ّمع ّالتحويالت ّالنقديةّ .وقد ّتشملّ
التحويالت ّالدولية ّمن ّالغذاء ّوالملبس ّواألدويةّ،
وما ّإلى ّذلكّ ،لتخفيف ّأثار ّمجاعة ّما ّأو ّغيرهاّ
من ّاألهوال ّالتي ّتسببها ّالكوارث ّالطبيعية ّأوّ للدخل
الحروبّ .ويقيد ّالمستفيدين ّمن ّالتحويالتّ
العينيةّ ،بخالف ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية88-5 ّ،
وبحسب ّالعرفّ ،على ّأنهم ّيقومون ّبنفقاتّ
استهالك ّمحتسبة ّبالنسبة ّللسلع ّأو ّالخدماتّ
المعنية ّكما ّلو ّكانت ّالتحويالت ّقد ّتم ّاستالمهاّ
فيّصورةّنقدية.
ّ
ّ
 84-5عالوة ّ على ّذلكّ ،تتلقى ّاألسر ّالمعيشية ّهيّ
األخرى ّأنواعا ّعدة ّمن ّتدفقات ّدخل ّالملكيةّ
المحتسبة ّوالتي ّال ّتتاح ّلألسر ّالمعيشية ّبالشكلّ
الذي ّيمكنها ّمن ّإنفاقه ّكيفما ّيحلو ّلهم؛ ّوتشملّ
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هذه ّاألنواع ّدخل ّاالستثمار ّعلى ّالتأمينّ
والسنوية ّواستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
فضال ّعن ّالدخل ّالوارد ّمن ّأسهم ّأو ّوحداتّ
صناديق ّاالستثمارّ .وبالفعلّ ،ترحل ّتدفقاتّ
الدخل ّالمرتبطة ّبصناديق ّاالستثمار ّوبالتأمينّ
على ّالحياة ّوالسنويات ّوالتي ّال ّيتم ّمعاملتهاّ
علىّأنهاّضمانّاجتماعيّ–ّترحلّإلىّالدخلّ
المتاحّللتصرف ّبهّعلىّالرغمّمنّأنهاّتذهبّ
تلقائيا ّلزيادةّاألصولّالمحتجزةّمنّقبلّاألسرّ
المعيشيةّفيّالمؤسساتّالماليةّالتيّتديرّهذهّ
الصناديقّوالبوالصّالتأمينيةّ،ومنّثمّالّيكونّ
لدىّاألسرّالمعيشيةّحريةّالتصرفّفيّإنفاقّ
هذه ّالمبالغّ .وتقيد ّتدفقات ّالدخل ّالمرتبطةّ
بتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّوبنظم ّالضمانّ
االجتماعي ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ
كما ّلو ّأنها ّردت ّإلى ّشركة ّتأمين ّاألضرار ّأوّ
إلى ّنظم ّالضمان ّاالجتماعيّ ،وال ّيتم ّتضمينهاّ
في ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّفيما ّعدا ّالجزءّ
الملزم ّبالفعل ّبالوفاء ّبرسوم ّالخدمة ّالمرتبطةّ
ببوليصة ّالتأمين ّأو ّبنظام ّالضمانّ
االجتماعي.
بالنسبة ّلألسر ّالمعيشية؛ ّيشمل ّالدخل ّالمتاحّ
للتصرف ّبه ّفائض ّأو ّزيادة ّالفائدة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّفوق ّالفائدة ّالمصرفية ّعلىّ
الودائع ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّوفائض ّأوّ
زيادة ّالفائدة ّالمصرفية ّفوق ّفائدة ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّالقروض ّلألسرّ
المعيشيةّ .كما ّأن ّهذه ّالفروق ّتكون ّملزمةّ
ّبرسوم ّالخدمة ّغير ّالمباشرةّ
مسبقا ّبالوفاء ّ
المفروضة ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّالمالية ّعلىّ
الفروض ّوالودائع ّ(خدمات ّالوساطة ّالماليةّ
المقاسة ّعلى ّنحو ّغير ّمباشر ّّ.)FISIM
(بالنسبة ّللقطاعات ّالمؤسسية ّاألخرى ّالتيّ
تستثني ّالوساطة ّالماليةّ ،تعامل ّخدماتّ
الوساطة ّالمالية ّالمقاسة ّعلى ّنحو ّغير ّمباشرّ
على ّأنها ّجزءاّ ّمن ّاالستهالك ّالوسيط ّومن ّثمّ
يتمّاستبعادهاّمنّقياساتّالدخل)ّ.
حلقات االتصال بالمفاهيم االقتصادية النظرية
يمكن ّمقارنة ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّعلىّ
نحوّماّيتمّقياسهّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
بمفهوم ّالدخل ّكما ّيفهم ّعامة ّفي ّاالقتصاد؛ّ
من ّالناحية ّالنظريةّ ،غالبا ّما ّيعرف ّالدخلّ
على ّأنها ّالمبلغ ّاألقصى ّالذي ّيمكن ّألسرةّ
معيشية ّأو ّلوحدة ّأخرى ّاستهالكه ّمن ّدونّ
خفض ّقيمته ّالصافية ّالفعليةّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
القيمة ّالصافية ّالفعلية ّلوحدة ّما ّقد ّتكونّ
تغيرت ّكنتيجة ّلتحصيل ّأو ّدفع ّتحويالتّ
رأسمالية ّوكنتيجة ّألرباح ّأو ّخسائر ّاالقتناءّ
الحقيقية ّوالتي ّتتراكم ّعلى ّأصولها ّأوّ
خصومهاّ .كما ّأن ّهذه ّالقيمة ّقد ّتتغير ّجراءّ

نظام الحسابات القومية
مبلغ ّيمكن ّألسرة ّمعيشية ّأو ّلوحدة ّأخرىّ
تحملّإنفاقهّعلىّاستهالكّالسلعّأوّالخدماتّ
خاللّالفترةّالمحاسبية ّمنّدونّاالضطرارّإلىّ
تمويلّانفاقها ّعن ّطريقّتخفيضّما ّلديها ّمنّ
أصولّنقديةّأوّعنّطريقّالتخلصّمنّأصولّ
ماليةّأوّغيرّمالية ّأخرى ّأوّمنّخالل ّزيادةّ
التزاماتهاّ /خصومهاّ .وهذا ّالمفهوم ّيعادلّ
المفهوم ّاالقتصادي ّالنظري ّفقط ّعندما ّالّ
تتغير ّالقيمة ّالصافية ّعند ّبداية ّالفترة ّجراءّ
تحويالت ّرأس ّالمال ّأو ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
حجم ّاألصول ّأو ّأرباح ّأو ّخسائر ّاالقتناءّ
الفعليةّالتيّسجلتّخاللّهذهّالفترةّ.

أحداث ّمثل ّالكوارث ّالطبيعية ّالتي ّتغير ّحجمّ
األصولّ .وعلى ّوجه ّالتحديدّ ،تستثنى ّتحويالتّ
رأس ّالمال ّوأرباح ّأو ّخسائر ّاالقتناء ّالحقيقيةّ
وغيرهاّمنّالتغيراتّعلىّحجمّاألصولّالراجعةّ
ألحداثّمثلّالكوارثّالطبيعيةّ–ّتستثنىّجميعهاّ
من ّالدخل ّالمتاح ّوفق ّالطريقة ّالتي ّيقاس ّتبعاّ
لها ّفي ّهذا ّالسياق(ّ .تقيد ّالتحويالت ّالرأسماليةّ
في ّحساب ّرأس ّالمال ّبنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
بينما ّتقيد ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصولّ
وأرباح ّأو ّخسائر ّاالقتناء ّالحقيقية ّفي ّالتغيراتّ
األخرى ّفي ّحسابات ّاألصول)ّ .ويمكن ّتفسيرّ
الدخلّالمتاحّوفقّمعنا ّضيقا ّلهّعلىّأنهّأقصىّ
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الدخل القومي المتاح للتصرف به
ّ 80-5معظم ّالتحويالت ّالجارية ّسواء ّكانت ّنقدا ّأوّ
عينا ّيمكن ّأن ّتحدث ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
المقيمةّوغيرّالمقيمةّوكذلكّبينّالوحداتّالمقيمةّ
وبعضها ّالبعض؛ ّويمكن ّأن ّيشتق ّإجمالي أو
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213

1

213
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1

333

384

1

384
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55
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إجمالي أو صافي الدخل المتاح للتصرف به
عن طريقّ:
أ .إضافة كافة التحويالت الجارية النقدية أو
العينية المستحق قبضها ممن قبل الوحدات
المؤسسية المقيمة من الوحدات غير المقيمة
و
ب .طرح جميع التحويالت الجارية النقدية أو
العينية المستحق دفعها من قبل الوحدات
المؤسسية المقيمة إلى الوحدات غير
المقيمة.

نظام الحسابات القومية
ّ
ّ
 85-5صافي ّالدخل ّالمتاح ّلبلد ّما ّمقياس ّأفضل ّمنّ
ّ
صافي ّدخلها ّالقومي ّ(ّ )NNIألغراض ّتحليلّ
ّ 87-5وتأتيّالتحويالتّالتاليةّمنّبينّأكثرّالتحويالتّ
احتماالتّاالستهالك.
الجارية ّأهمية ّتلك ّالتي ّتحدث ّبين ّالوحداتّ
ّ
المقيمةّوغيرّالمقيمةّ:
 .3حساب إعادة توزيع الدخل العيني
ّأ .المساهماتّأوّالمنافعّاالجتماعية؛ّ
الضرائب ّالجارية ّعلى ّالدخلّ
ّب.
 81-5بعيداّ ّعنّقيودّالموازنةّوالدخلّالمتاحّوالدخلّ
أوّالثروة؛ّ
المتاح ّالمعدلّ ،تتألف ّجميع ّالقيود ّالواردة ّفيّ
ّج .أقساطّتأمينّومطالباتّتأمينّ؛ّ
حساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّمنّ
ّد .التعاون ّالدولي ّالجاري؛ ّبمعنىّ،
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ .وتتألفّ
التحويالتّالجاريةّبينّالحكوماتّالمختلفةّ،
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّفقط ّمن ّالمنافعّ
مثل ّالتحويالت ّالتي ّتتم ّفي ّإطار ّبرامجّ
االجتماعية ّالعينية ّوتحويالت ّالسلع ّوالخدماتّ
المعونة ّبهدف ّدعم ّمستويات ّاستهالكّ
الفردية ّغير ّالسوقية ّإلى ّاألسر ّالمعيشيةّ
السكان ّالمتضررين ّبالحروب ّأو ّبالكوارثّ
المقيمةّمنّقبلّالوحداتّالحكوميةّبماّفيّذلكّ
الطبيعية ّمثل ّالفيضانات ّأو ّالجفاف ّأوّ
صناديق ّالتأمين ّاالجتماعي ّوالمؤسسات ّغيرّ
الزالزل؛ّ
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ.
ّه .التحويالت ّالمالية ّبين ّاألسر ّالمعيشيةّ
المقيمةّوغيرّالمقيمة.
االستخدامات

المعامالت وقيود
الموازنة

التحويالت االجتماعية
العينية
التحويالت االجتماعية
العينية – اإلنتاج غير
السوقي
التحويالت الجارية
العينية – إنتاج السوق
المشترى
الدخل المتاح المعدل،
إجمالي
الدخل المتاح المعدل،
صافي
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 46-5حيث ّأن ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّتحدثّ
فقط ّبين ّالوحدات ّالحكومية ّوالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّواألسرّ
المعيشيةّ ،ليس ّهناك ّحاجة ّلحساب ّإعادة ّتوزيعّ
الدخل ّالعيني ّبالنسبة ّلقطاعات ّالشركات ّغيرّ
الماليةّوالمالية.
ّ
 43-5تقيد ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّالمستحقّ
دفعها ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّمن ّقبلّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
المعيشية ّفي ّالجانب ّاأليمن ّمن ّحساب ّإعادةّ
توزيع ّالدخل ّالعيني ّالخاص ّبها ّتحت ّبندّ
االستخداماتّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،في ّجدولّ

878

ّ،2.8تقيدّقيمةّالسلعّأوّالخدماتّالفرديةّغيرّ
السوقية ّالمقدمة ّمجانا ّأو ّبأسعار ّليست ّذاتّ
داللة ّاقتصاديا ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّ–ّ
تقيد ّفي ّتقاطع ّالسطر ّالخاص ّبهذا ّالبند ّمعّ
عامود ّاالستخدامات ّبالنسبة ّلقطاع ّالحكومةّ
العامّ .وتقيد ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالمستحقّ
قبضها ّمن ّقبل ّقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّفيّ
الجانب ّاأليمن ّمن ّحسابها ّأسفل ّبند ّالمواردّ.
وحيث ّأن ّقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّوحده ّهو ّمنّ
يتلقى ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّفإنّ
عواميد ّالموارد ّلألربعة ّقطاعات ّاألخرى ّبالّ
مدخالتّ.

نظام الحسابات القومية
الدخل المتاح للتصرف به المعدل
.4
 48-5الدخل المتاح للتصرف به المعدل هو بند
الموازنة في حساب إعادة توزيع الدخل العيني
ويشتق من الدخل المتاح لوحدة مؤسسية أو
ّ
لقطاع مؤسسي عن طريق:
أ .إضافة قيمة التحويالت االجتماعية ب .التحويالت الجارية
العينية المستحق قبضها من قبل هذه
 43-5وكماّتمّتعريفهّأعالهّ،فإنّالتحويل الجاري هو
الوحدة أو هذا القطاع و
معاملة حيث تقوم فيها وحدة مؤسسية بتقديم
ب .طرح قيمة التحويالت االجتماعية
سلعة أو خدمة أو أصل لوحدة أخرى من دون
العينية المستحق دفعها من قبل هذه الوحدة
الحصول في مقابل ذلك على أي سلعة أو
أو هذا القطاع.
خدمة أو أصل من تلك الوحدة األخرى
كمقابل؛ ّوال ّتحصل ّالوحدة ّالتي ّتقوم ّبعملّ
يجوز ّتسجيل ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّالمعدلّ

القصوى ّللخدمات ّالجماعية ّالتي ّتستطيعّ
تحمل ّتوفيرها ّللمجتمع ّمن ّدون ّاالضطرارّ
للتصرف ّفي ّأصول ّأو ّلزيادة ّالتزاماتهاّ/
خصومها.

– ّمثله ّمثل ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّ– ّعلىّ
أنه ّإجمالي ّأو ّصافي ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابت؛ّونظ ار ّألنّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ
تكون ّمستحقة ّالدفع ّفقط ّمن ّقبل ّالوحداتّ
الحكومية ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدم ّاألسر ّالمعيشية ّومستحقة ّالقبض ّفقط ّمنّ
قبل ّاألسر ّالمعيشيةّ ،يتبع ّذلك ّأن ّالدخولّ
المتاحة ّالمعدلة ّلقطاعات ّالحكومة ّالعامةّ
وللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشية ّأقل ّمن ّدخولها ّالمتاحةّ ،في ّحين ّأنّ
الدخل ّالمتاح ّالمعدل ّلقطاع ّاألسر ّالمعيشيةّ
يفوق ّدخلها ّالمتاحّ .وفي ّكلتا ّالحالتينّ ،تكونّ
قيمة ّالفرق ّمساوية ّللقيمة ّالكلية ّللتحويالتّ
االجتماعية ّالعينية ّبحيث ّيكون ّالدخل ّالمتاحّ
المعدل ّبالنسبة ّلالقتصاد ّالكلي ّهو ّنفسه ّدخلهّ
المتاحّللتصرفّبه.

التحويل ّعلى ّأي ّفائدة ّمحددة ّيمكن ّقياسهاّ
كميا ّفي ّالمقابل ّيمكن ّقيدها ّكجزء ّمن ّنفسّ
المعاملةّ .ومع ّذلكّ ،قد ّيمنح ّدفع ّاشتراكّ
للضمانّاالجتماعيّأوّقسط ّتأمينّعلى ّغيرّ
الحياة ّالوحدة ّالدافعة ّالحق ّفي ّبعض ّالفوائدّ
المستقبليةّالمحتملةّأوّالمشروطةّ.علىّسبيلّ
المثالّ ،قد ّيكون ّألسرة ّمعيشية ّالحق ّفيّ
الحصول ّعلى ّبعض ّالمنافع ّاالجتماعيةّ
شريطة ّوقوع ّأحداث ّمعينة ّأو ّتحقق ّشروطّ
بعينهاّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،تستفيد ّكافةّ
األسرة ّالمعيشية ّمن ّالخدمات ّالتي ّتوفرهاّ
الوحداتّالحكوميةّ.ورغمّذلكّ،الّتعنيّتلقائياّ
حقيقةّأنّتحويال ّماّقدّتمّأنّهناكّمنفعةّماّ
سوف ّتحصل ّعليها ّوحدة ّقامت ّبعملّ
التحويلّ ،وال ّحتى ّإن ّحدث ّذلك ّأن ّقيمةّ
المنفعة ّالبد ّوأن ّتكون ّمتناسبة ّمع ّمبلغّ
التحويلّ .ولذلك ّالسببّ ،يتمسك ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّبعدمّوجودّمقابلّللتحويل.

ّ
 44-5يمكن ّتفسير ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّالمعدلّ
ألسرة ّمعيشية ّعلى ّأنه ّيقيس ّأقصى ّقيمةّ ّ
لالستهالك ّالنهائي ّمن ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالتيّ  48-5إنّعمليةّتحصيلّالحكومةّللضرائبّواستخدامّ
العائد ّمنها ّفي ّدفع ّتكاليف ّتوفير ّالخدماتّ
بإمكانّهذهّاألسرةّالمعيشيةّتحملّاستهالكهاّفيّ
الحكومية ّوكذلك ّعملية ّحصول ّشركاتّ
الفترة ّالجارية ّدون ّاالضطرار ّإلى ّخفض ّانفاقهاّ
التأمينّعلىّأقساطّتأمين ّعلى ّغيرّالحياةّفيّ
النقدي ّأو ّالتنازل ّأو ّالتصرف ّفي ّأصول ّأخرىّ
سنة ّمن ّالسنين ّمن ّقبل ّالعديد ّمن ّحامليّ
أوّزيادةّالتزاماتهاّ/خصومهاّلهذاّالغرضّ.وتحددّ
بوالص ّالتأمين ّودفعها ّمطالبات ّلعدد ّصغيرّ
إمكانات ّاستهالكها ّليس ّفقط ّبمعلومية ّالمبلغّ
نسبيا ّمنهم ّهي ّعمليات ّتوزيعية ّباألساس ّفيّ
األقصىّالتيّتستطيعّتحملّإنفاقهّعلىّاستهالكّ
طبيعتهاّ .فخالل ّفترة ّمحاسبية ّواحدةّ ،تحصلّ
السلعّوالخدماتّ(دخلهاّالمتاح)ّ،ولكنّأيضا ّعنّ
وحدة ّمؤسسية ّ(الحكومة ّأو ّشركة ّالتأمين)ّ
طريق ّقيمة ّالسلع ّوالخدمات ّاالستهالكية ّالتيّ
على ّوتوزع ّأمواال ّوفقا ّلمجموعة ّمحددة ّمنّ
تحصل ّعليها ّمن ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّمنّ
اإلجراءات ّغير ّأن ّاألحداث ّالتي ّمن ّشأنهاّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
التسببّفيّزيادة ّالمدفوعات ّإلى ّهذه ّالوحداتّ
المعيشية ّفي ّشكل ّتحويالت ّاجتماعية ّعينيةّ.
وتحصيل ّنفقاتّومصروفاتّمنهاّغيرّمرتبطةّ
وفيّالمقابلّ،يمكنّتفسيرّالدخلّالمتاحّللتصرفّ
بشكلّمباشرّ.
بهّالمعدل ّللحكومة ّالعامة ّعلى ّأنه ّيقيس ّالقيمةّ
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المجموع

وفي ّالتطبيقات ّاالقتصادية ّاألخرىّ ،مثلّ
المسوح ّحولّالدخلّواإلنفاقّ،تعتبرّالمعاشاتّ
التقاعدية ّدخال ّوليس ّادخار ّسالبّ .والسببّ
الثالثّوراءّمعاملةّالمعاشاتّالتقاعديةّكدخلّ
بدال ّمنّاعتبارهّادخارّسالبّهوّأنهّكثي ار ّماّ
تتوقف ّالمعاشات ّالتقاعدية ّعند ّوفاة ّصاحبّ
المعاش ّ(أو ّوريثه)ّ .وفي ّهذا ّالصددّ ،تختلفّ
استحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي ّعن ّغيرها ّمنّ
األصول ّالمالية ّالتي ّال ّتتأثر ّجراء ّوفاةّ
المالك.

 40-5وفي ّالمقابلّ ،فإن ّمدفوعات ّأقساط ّالتأمين ّعلىّ
بوالص ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّالفردية ّوالتي ّيتمّ
تحصيلهاّمنّقبلّأعضاءّاألسرّالمعيشيةّبمبادرةّ
ذاتيةّمنهمّوخارجّأيّنظامّضمانّاجتماعيّوكذاّ
المنافع ّوالفوائد ّالمقابلة ّلها ّليست ّتحويالت؛ّ
فبالنسبة ّللتأمين ّعلى ّالحياةّ ،تدير ّشركة ّالتأمينّ
صناديق ّمالية ّنيابة ّعن ّأسر ّمعيشية ّمعينةّ.
وهناك ّثمة ّإعادة ّتوزيع ّقليل ّنسبيا ّبين ّاألسرّ
المعيشية ّالمتنوعة ّالحاملة ّلبوالص ّتأمين ّمماثلةّ
وتكونّكلّأسرةّمعيشيةّقادرةّعلىّالتنبؤّبدرجةّ
التمييز بين التحويالت الجارية و
معقولة ّمن ّاليقين ّعما ّستحصل ّعليه ّومتى.1 ّ.
وبالتاليّ،فإنّبوالصّالتأمينّالسابقّذكرهاّتشكلّ التحويالت الرأسمالية
حيازة ّوتنازل ّعن ّأصول ّمالية ّومن ّثم ّتسجلّ  45-5قد ّتكون ّالتحويالت ّإما ّجارية ّأو ّرأسمالية ّ؛ّ
ومن ّأجل ّتمييز ّكل ّمنها ّعن ّاألخرّ ،فمنّ
على ّهذاّاألساسّفيّالحساباتّالماليةّفيّنظامّ
األصل ّالتركيز ّعلى ّالخصائص ّالمميزةّ
الحساباتّالقوميةّكمكوناتّللتغيرّفيّاستحقاقاتّ
للتحويالت ّالرأسماليةّ .وكما ّلوحظ ّأعالهّ،
التأمينّعلىّالحياةّوالمعاشاتّالتقاعدية.
التحويلّالرأسماليّهوّتحويلّيرتبطّبحيازةّأوّ
ّ
التنازل ّعن ّأصل ّمن ّاألصول ّسواء ّكانّ
 47-5يمكن ّالمجادلة ّبأن ّبرامج ّأو ّنظم ّالمعاشاتّ
أصال ّماليا ّأو ّغير ّماليّ .والبد ّأن ّتكونّ
التقاعدية ّتؤدي ّوظيفتها ّبطريقة ّمشابهة ّلنظمّ
الوحداتّالمؤسسيةّقادرةّعلىّالتمييزّبينّرأسّ
التأمين ّعلى ّالحياة ّوبأنه ّينبغي ّوأن ّتعاملّ
المال ّوالتحويالت ّالجاريةّ ،كما ّالبد ّوأنّ
كبرامج ّادخار ّلألسرة ّالمعيشية ّالفردية؛ ّوهناكّ
يفترض ّبمعاملة ّرأس ّالمال ّالمحول ّخاللّ
ثالثةّمبرراتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّيفسرونّ
الفترة ّالمحاسبية ّبنفس ّالطريقة ّالتي ّتتبع ّمعّ
استخدام ّتخصيص ّبرنامج ّللضمان ّاالجتماعيّ
رأس ّالمال ّالمحتجز ّطوال ّالفترةّ .على ّسبيلّ
فيّتغطيةّالمعاشات ّالتقاعديةّالمرتبطةّبالعملّ،
المثالّ ،لن ّتعامل ّأسرة ّمعيشية ّحكيمة ّتحويالّّ
وهو ّتخصيص ّيالزمه ّتسجيل ّالمساهماتّ
رأسمالياّّحدثّوأنّتمّاستالمهّخاللّفترةّمعينةّ
والمنافعّكتحويالتّ.والمبررّاألولّهوّأنّالتأمينّ
على ّأنه ّجميعه ّمتاحاّ ّلالستهالك ّالنهائيّ
االجتماعيّهوّباألساسّعمليةّإعادةّتوزيع ّعبرّ
خالل ّنفس ّالفترة ّالمحاسبيةّ.وعلى ّالعكس ّمنّ
قطاعّعريضّمنّالسكانّيضمّالعديدّمنّاألفرادّ
ذلكّ ،لن ّتخطط ّأسرة ّمعيشية ّتقوم ّبإجراءّ
المشاركين ّبحيث ّيستفيد ّالمحتاجين ّمن ّالمنافعّ.
تحويالّ ّرأسمالياّ ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،دفعّ
والسبب ّالثاني ّهو ّأن ّالمعاشات ّالتقاعدية ّتوفرّ
ضريبة ّإرث)ّ،لخفض ّاستهالكها ّالنهائي ّبقدرّ
مصد ار ّمنتظما ّومستقر ّلتمويل ّما ّبعد ّالتقاعدّ.
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إجمالي ّمبلغ ّالتحويلّ .وما ّلم ّتكن ّالوحداتّ
المؤسسية ّقادرة ّعلى ّالتمييز ّبين ّالتحويالتّ
الرأسمالية ّوالجارية ّومن ّثم ّالتصرف ّبشكلّ
مختلف ّحيال ّكل ّمنهاّ ،قد ّيصير ّمن ّالمستحيلّ
قياسّالدخلّ،نظرياّّوعملياّّعلىّحدّسواء.

ّ
 41-5تتألف ّالتحويالت ّالجارية ّمن ّكافة ّالتحويالتّ ّ
التي ّليست ّتحويالت ّرأسمالية؛ ّوتؤثر ّالتحويالتّ .8
الجارية ّبشكل ّمباشر ّعلى ّمستوى ّالدخل ّالمتاحّ
وينبغي ّأن ّيكون ّلها ّتأثي اّر ّعلى ّاستهالك ّالسلعّ 33-5
أو ّالخدماتّ .وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،تميلّ
التحويالت ّالرأسمالية ّإلى ّأن ّتكون ّضخمة ّوغيرّ
متواترة ّوغير ّمنتظمةّ ،في ّحين ّأن ّالتحويالتّ
الجاريةّتميلّإلىّأنّتكونّصغيرةّنسبياّّوغالباّّماّ
تتم ّبكثرة ّوبانتظامّ .ومع ّذلكّ ،وفي ّحين ّيساعدّ
الحجم ّوالتواتر ّومدى ّاالنتظام ّفي ّالتفريق ّبينّ
التحويالت ّالجارية ّوالتحويالت ّالرأسمالية ّإال ّأنهاّ
ال ّتوفر ّمعايير ّمرضية ّلتعريف ّنوعيّ ّ
التحويالتّ.على ّسبيل ّالمثالّ ،منافع ّالتأمين ّأوّ
الضمان ّاالجتماعي ّفي ّشكل ّمنافع ّأوّ
استحقاقات ّاألمومة ّوالوفاة ّهي ّباألساس ّمنحّ 38-5
جارية ّمخصصة ّلتغطية ّنفقات ّاالستهالكّ
المتزايدة ّالناجمة ّعن ّالمواليد ّأو ّالوفياتّ ،رغم ّأنّ
هذهّاألحداثّنفسهاّوبوضوحّغيرّمنتظمةّ.
ّ
 36-5من ّالممكن ّأن ّيتم ّاعتبار ّبعض ّالتحويالتّ
النقدية ّتحويالت ّرأسمالية ّمن ّقبل ّأحد ّاألطرافّ
في ّالمعاملة ّوكتحويالت ّجارية ّمن ّقبل ّالطرفّ
األخر؛ ّعلى ّسبيل ّالمثال؛ ّقد ّيتم ّاعتبار ّسدادّ
ضريبة ّاالرث ّتحويالّ ّرأسماليا ّمن ّقبل ّاألسرةّ
المعيشية ّولكن ّكتحويل ّجاريا ّمن ّقبل ّالحكومةّ.
وبطريقةّمماثلةّ،قد ّتعتبرّبلدّكبيرّتقومّبانتظامّ
ّ
بعملّمنحّاستثمارّلعددّمنّالبلدانّالصغرىّهذهّ
اإلنفاقات ّتحويالت ّجارية ّعلى ّالرغم ّمن ّهذهّ
اإلنفاقات ّقد ّتكون ّعلى ّوجه ّالخصوصّ
مخصصة ّلتمويل ّحيازة ّأصولّ .إال ّأنه ّوفيّ
إطار ّنظام ّمتكامل ّللحسابات ّعلى ّغرار ّنظامّ

حساب التوزيع الثانوي للدخل

الحسابات ّالقوميةّ،فليسّمنّالمالئم ّأوّالعمليّ
أن ّتتواجد ّنفس ّالمعاملة ّمصنفة ّبشكل ّمختلفّ
من ّقبل ّالطرفين ّاالثنينّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ،
ينبغي ّأن ّيصنف ّتحويالّ ّما ّعلى ّأنه ّرأسماليّ
لكال ّالطرفين ّإذا ّكان ّينطوي ّعلى ّتحويلّ
ألصلّلطرفّمنّالطرفين.

قيد التحويالت
على ّالرغم ّمن ّعدم ّالحصول ّعلى ّسلعة ّأوّ
خدمة ّأو ّأصل ّفي ّالمقابل ّكمقابل ّمباشرّ
لتحويلّماّإالّأنّقيدّالتحويلّوبصرفّالنظرّ
عنّذلكّالبدّوأنّيكونّمنّشأنهّإنشاءّأربعةّ
قيود ّفي ّالحسابات؛ ّوالطرق ّالتي ّتتبع ّعند ّقيدّ
التحويالت ّ(سواء ّالنقدية ّأو ّالعينية)ّ
والتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمبينة ّأدناه ّفيّ
األمثلةّالتالية:
التحويالت النقدية
والمثال ّاألول ّحول ّتحويل ّجاري ّنقديّ ،مثلّ
دفع ّمنافع ّتأمين ّأو ّضمان ّاجتماعي ّنقدية؛ّ
حيثّيقيدّالتحويلّعلىّأنهّمستحقّالدفعّمنّ
قبل ّصندوق ّالضمان ّاالجتماعي ّومستحقّ
القبض ّمن ّقبل ّاألسرة ّالمعيشية ّفي ّحسابّ
التوزيع ّالثانوي ّللدخل(ّ .واذا ّكان ّالتحويلّ
تحويال ّرأسمالياّ،فقدّيتمّقيدهّفيّحسابّرأسّ
المالّبدال ّمنّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخل)ّ.
ويكون ّنتيجة ّالتحويل ّخفضاَ ّفي ّاألصولّ
المالية ّ(أو ّزيادة ّفي ّالخصوم ّأو ّااللتزاماتّ
المالية) ّلنظام ّالضمان ّاالجتماعي ّوزيادة ّفيّ
األصول ّالمالية ّلألسرة ّالمعيشيةّ .ويقيدّ
االستخدام ّالنهائي ّللنقد ّمن ّقبل ّاألسرةّ
المعيشيةّالحقاّّكمعاملةّمنفصلةّ.

صندوق التأمين االجتماعي
أسرة معيشية
المواردّّ/التغيراتّ
االستخداماتّّ/
االستخداماتّ ّ/المواردّّ/التغيراتّفيّ
التغيراتّفيّاألصول فيّااللتزاماتّأوّ
االلتزاماتّأوّ
التغيراتّفيّ
الخصومّوصافيّ
الخصومّوصافيّ
األصول
القيمة
القيمة
التحويلّالمدفوعّ
التحويلّالمقبوضّ
زيادةّفيّاألصلّ
المالي

الحساب المالي

توفير السلع والخدمات من قبل الشركات
 34-5المثال ّالتالي ّهو ّلشركة ّتنتج ّأدوية ّحيث ّتتبرعّ
ببعضّمنّإنتاجهاّمجانا ّلجمعيةّخيريةّ(مؤسسةّ
غير ّهادفة ّللربح ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية)؛ ّوكماّ
ذكر ّأعالهّ ،ينبغي ّتسجيل ّاثنين ّمن ّالمعامالتّ
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انخفاضّفيّاألصلّ
المالي

كل ّمنها ّله ّأربعة ّقيودّ .وفيما ّيتعلق ّبهذاّ
المثالّ،يكونّالقيد ّاألول ّهوّتوفير ّتحويل ّمنّ
قبل ّالشركة ّللمؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ ،والقيد ّالثاني ّشراءّ
األدوية ّمن ّقبل ّالمؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربحّ
باستخدام ّاألموال ّالتي ّأصبحت ّمتاحة ّعنّ
طريق ّالتحويلّ ،وكال ّالمعاملتين ّينط ّويا ّعلىّ

نظام الحسابات القومية
الّتمثلّجزءاّّمنّاستهالكّالشركةّأّالوسيطّأوّ
من ّتكوين ّرأسمالهاّ ،كما ّال ّيمكن ّقيدهاّ
كاستهالك ّنهائي ّمن ّقبل ّالشركة ّأّ ،نظ اّرّألنهاّ
شركةّ.وعلى ّنحو ّما ّسبق ّذكرهّ ،يتم ّاحتسابّ
تحويالّ ّنقدياّ ّ(بشكلّصوري)ّمن ّالشركة ّأ ّإلىّ
المؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربح ّوكذلك ّشراءّّ
محتسباّ ّمن ّقبل ّالمؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربحّ.
واذا ّما ّحدثت ّالمعاملتان ّفي ّنفس ّالفترةّ
المحاسبيةّ ،سيلغي ّادخالين ّفي ّالحساب ّالماليّ
للمؤسسةّغيرّالهادفةّللربح ّبماّيتركّفقط ّستّ
إدخاالتّمنّالثمانيةّمبينةّفيّالحساباتّ.

مدخلين ّفي ّالحساب ّالماليّ ،واذا ّما ّاكتملتّ
المعاملتينّفيّنفسّالفترة ّالمحاسبيةّستلغيّهذهّ
التغيرات ّفي ّاألصول ّالمالية ّبعضها ّالبعضّ
بالنسبةّلكلتاّالوحدتينّالمعنيتينّ،بماّيتركّأربعةّ
قيود ّظاهرة ّفقط ّفي ّالحساباتّ .ومع ّذلكّ ،إذاّ
كانّهناكّفرقّفيّالتوقيتّبينّتسجيل ّالتحويلّ
ووقت ّتسليم ّاألدويةّ ،حينئذ ّسيكون ّمن ّالالزمّ
تضمين ّالقيود ّفي ّالحسابات ّالمالية ّوخصوصاّّ
تحتّالحساباتّاألخرىّالمدينةّأوّالدائنة.

ّ
 33-5ثمةّتغييرّأكثرّتعقيداّّيحدثّإذاّماّقامتّالشركةّ
أ ّبشراء ّاألدوية ّمن ّالشركة ّبّ ،ثم ّأعطتها ّ–ّأيّ
األدوية ّ– ّللمؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدمّ
األسر ّالمعيشية؛ ّفعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّفعلياّ ّتشتريّ
الشركة ّأ ّالسلع ّمن ّالشركة ّبّ ،إال ّأن ّهذه ّالسلعّ

الشركة أ

حساب التوزيع الثانوي للدخل

المؤسسة غير الهادفة للرب
التي تخدم األسر المعيشية
االستخداما
المواردّّ/
االستخداماتّّ/
تّّ/
التغيراتّفيّ
التغيراتّفيّ
الخصومّ التغيراتّفيّ
األصول
األصول
وصافيّ
القيمة
تحويلّ
تحويلّ
مستحقّ
مستحقّ
الدفعّ
القبضّ

ّ

الحساب المالي

حساب اإلنتاج
حساب استخدام الدخل
الحساب المالي

زيادةّفيّ
األصلّ
المالي

ّ
ّ

المواردّّ/
التغيراتّفيّ
الخصومّ
وصافيّ
القيمة

الشركة ب
االستخداماتّ ّ/المواردّّ/
التغيراتّفيّ التغيراتّفيّ
الخصومّ
األصول
وصافيّ
القيمة

ّ
ّ

انخفاضّفيّ
األصلّ
المالي

المخرجاتّ/
بيعّاألدويةّ

ّ
ّ

اإلنفاقّعلىّ
األدويةّ
انخفاضّفيّ
األصلّالمالي

زيادةّفيّ
األصلّ
المالي

التحويالت االجتماعية العينية
 38-5في ّالنظام ّتتحمل ّالحكومة ّالعامة ّوالمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
واألسر ّالمعيشية ّفقط ّإنفاقا ّعلى ّاالستهالكّ
النهائيّ .وجميع ّإنفاق ّاألسر ّالمعيشية ّعلىّ
االستهالك ّتتحمله ّاألسر ّباألصالة ّعن ّنفسهاّ.
من ّجهة ّأخرىّ ،فإن ّإنفاق ّالحكومة ّالعامة ّعلىّ
االستهال ك ّإما ّأن ّيتم ّلمنفعة ّالمجتمع ّككلّ
(استهالك ّجماعي) ّأو ّلمنفعة ّفرادى ّاألسرّ
المعيشيةّ.وقدّجرىّالعرفّعلىّمعاملةّكلّإنفاقّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
المعيشية ّعلى ّاالستهالك ّعلى ّأنه ّإنفاق ّلمنفعةّ
فرادى ّاألسر ّالمعيشيةّ .وهذا ّالتمييز ّبين ّاإلنفاقّ
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االستهالكيّالفرديّوالجماعيّمهمّللغايةّفيّ
النظامّ ،ويجري ّبحثه ّبالتفصيل ّفي ّالفصلّ
التاسعّ .إنّاإلنفاقّعلى ّاالستهالكّمنّقبلّ
الحكومة ّالعامة ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّنيابة ّعنّ
األسر ّالمعيشية ّ(إنفاقها ّعلى ّاالستهالكّ
الفردي)ّيضطلعّبهّمنّأجلّتقديمّتحويالتّ
اجتماعية ّعينية ّوتغطي ّهذه ّالتحويالتّ
المخرجات ّغير ّالسوقية ّلكل ّمن ّالحكومةّ
العامة ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدمّاألسر ّالمعيشيةّ،التيّتقدم ّإلىّاألسرّ
المعيشية ّمجانا ّأو ّبأسعار ّغير ّمهمةّ
اقتصادياّ ،كما ّيغطي ّالسلع ّوالخدمات ّالتيّ
تبتاع ّمن ّمنتجين ّسوقيين ّوتقدم ّإلى ّاألسرّ
المعيشية ّمجانا ّأو ّبأسعار ّغير ّمهمةّ

نظام الحسابات القومية
اقتصادياّّ .والتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّتقيدّ
على ّنحو ّمختلف ّعن ّسواها ّمن ّالتحويالتّ
العينيةّ.

الحكومة العامة
الموارد  /التغيرات في االلتزامات أو
االستخدامات  /التغيرات في األصول
الخصوم وصافي القيمة
مخرجاتّالخدماتّالتعليمية
ّ

حساب اإلنتاج
حساب استخدام الدخل

ّ
ّ

نفقاتّاالستهالكّالخاصةّبالخدماتّ
التعليمية

عن ّطريق ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمنّ
 30-5المثال ّ التاليّهوّلخدمةّتعليميةّمقدمةّإلىّأسرةّ
الحكومةّلألسرّالمعيشيةّفيّحسابّإعادةّتوزيعّ
معيشيةّمنّقبلّمنتجّغير ّسوقي ّمملوكّلوحدةّ
الدخلّالعيني(ّ.وهناكّشرحّمفصلّحولّالتمييزّ
حكومية؛ّوفعلياّ،يتمّتسجيلّتوفيرّالخدمةّمرتينّ
بينّاالستهالكّالفعليّونفقاتّاالستهالكّبالنسبةّ
في ّحسابات ّنظام ّالحسابات ّالقومية ،فأوالّ ،يتمّ
لألسر ّالمعيشية ّوالحكومة ّالعامة ّوالمؤسساتّ
قيدهّوفقّالطريقةّالتقليديةّفيّالمحاسبةّالقوميةّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
كمخرج ّمن ّقبل ّالحكومة ّفي ّحساب ّاإلنتاجّ
فيّالفصلّالتاسع).
وكنفقة ّاستهالك ّنهائي ّللحكومة ّفي ّحسابّ
استخدام ّالدخلّ .وحيث ّأنه ّيتم ّتسجيل ّهذهّ  31-5المثال ّاألخير ّهو ّلحالة ّأكثر ّتعقيداّ ّتتضمنّ
اثنين ّمن ّالمعامالت ّالمترابطة ّوالمتداخلة؛ ّحيثّ
المعاملةّكمعاملةّداخليةّفيّإطارّالحكومةّفإنهاّ
تقوم ّوحدة ّحكومية ّأو ّمؤسسة ّغير ّهادفة ّللربحّ
تؤدي ّإلى ّإدخالين ّفقط ّوليس ّأربعة ّإدخاالتّ،
تخدم ّاألسر ّالمعيشية ّبشراء ّسلعة ّأو ّخدمةّ،
في ّالحساباتّ ،ويقيد ّكال ّاإلدخالين ّأسفل ّبندّ
مثل ّاألدويةّ ،من ّمنتج ّبالسوق ّثم ّتقديمه ّمجاناّّ
الحكومةّالعامة.
لألسرةّالمعيشيةّ.
 37-5بيد ّأن ّهذا ّاألسلوب ّفي ّالقيد ّأو ّالتسجيل ّالّ
يصور ّحقيقة ّأنه ّفي ّواقع ّاألمر ّتقدم ّالخدمةّ  86-5ضمن ّالقيدّالطبيعيّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
قدّيلزمّوجودّأربعةّقيود ّلعرض ّبيع ّاألدوية ّمنّ
التعليمية ّفعلياّ ّلألسرة ّالمعيشية ّكتحويلّ
قبل ّالشركة ّوشراء ّكنفقات ّاستهالك ّنهائيةّ
اجتماعيّعينيّمدفوعّمنّقبلّالحكومةّ.
للحكومة ّبما ّيترتب ّعليه ّمن ّنتائج ّعلىّ
 35-5بالنسبة ّللتحويل ّاالجتماعي ّالعيني؛ ّيقيدّ
حسابات ّالمالية ّلكلتا ّالوحدتينّ .وقد ّيتم ّقيدّ
استهالك ّالخدمة ّالتعليمية ّكاستهالك ّفعلي ّمنّ
الشراء ّعلى ّأنه ّنفقات ّاستهالك ّمن ّقبل
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّاستخدام ّحساب ّالدخلّ
الحكومة
المتاح ّالمعدلّ.ويتم ّتوفير ّالموارد ّمن ّأجل ّذلكّ
ّ.
األسرة المعيشية
االستخداماتّ ّ/المواردّّ/التغيراتّ
فيّااللتزاماتّأوّ
التغيراتّفيّ
الخصومّوصافيّ
األصول
القيمةّ

حساب اإلنتاج
حساب إعادة توزيع
الدخل العيني
حساب استخدام
الدخل المتاح المعدل

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

التحويالتّ
االجتماعيةّ
العينيةّالمستحقّ
قبضها

الحكومة العامة
المواردّّ/التغيراتّفيّ
االستخداماتّّ/
االلتزاماتّأوّالخصومّ
التغيراتّفيّ
وصافيّالقيمةّ
األصول

ّ
ّ

التحويلّ
االجتماعيّ
العينيّالمستحقّ
دفعه

مخرجاتّأوّإنتاجّالخدماتّ
التعليمية

االستهالكّالفعليّ
للخدماتّ
التعليمية
المؤسسات غير الهادفة للرب
المواردّّ/
االستخداماتّّ/
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المنشآت
المواردّّ/التغيراتّفيّ
االستخداماتّّ/

نظام الحسابات القومية
التغيراتّفيّ
األصول

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

حساب التوزيع
الثانوي للدخل

الحساب المالي

حساب استخدام
الدخل

االنفاقّعلىّ
األدويةّ

الحساب المالي

انخفاضّفيّ
األصولّالماليةّ

حساب
إعادة
توزيع
الدخل
العيني
حساب
استخدام
الدخل
المتاح
المعدل

الحساب
المالي

انخفاضّفيّ
األصولّالمالية

زيادةّفيّاألصولّ
المالية

ّ
ّ
ّ
ّ

مخرجاتّ/بيعّاألدويةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

األسرة المعيشية

حساب
اإلنتاج

التحويالتّ
المدفوعةّ

ّ
ّ

حساب االنتاج

ّ

التغيراتّفيّ
االلتزاماتّأوّ
الخصومّوصافيّ
القيمةّ
التحويالتّ
المقبوضةّ

ّ
ّ
ّ
ّ

التغيراتّفيّ
األصول

االلتزاماتّأوّالخصومّ
وصافيّالقيمةّ

زيادةّفيّاألصولّالمالية
المنشآت

الحكومة العامة

المواردّّ/
االستخداماتّ
المواردّّ/
االستخداماتّ
المواردّّ/
االستخداماتّ
ّ/التغيراتّفيّ التغيراتّفيّ ّ/التغيراتّفيّ التغيراتّفيّ ّ/التغيراتّفيّ التغيراتّفيّ
االلتزاماتّأوّ
األصولّ
االلتزاماتّأوّ
األصولّ
االلتزاماتّأوّ
األصول
الخصومّ
الخصومّ
الخصومّ
وصافيّالقيمة
وصافيّالقيمةّّ
وصافيّالقيمةّ
مخرجاتّأوّبيعّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدواءّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

االستهالكّ
الفعليّ
لألدوية

ّ
ّ

التحويالتّ
االجتماعيةّ
العينيةّ
المستحقّ
قبضها

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

التحويالتّ
االجتماعيةّ
العينيةّ
المدفوعةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

انخفاضّفيّ
األصولّ
الماليةّ

زيادةّفيّ
األصولّالمالية

ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

نظام الحسابات القومية
ّّ51-8هذهّالمثالّيغطيّكذلكّالحالةّالتيّتقومّاألسرةّ
فيها ّبشراء ّاالدوية ّمباشرة ّمن ّالصيدلي ّومن ّثم ّيتمّ
تمويل ّهذا ّاالنفاق ّمن ّخالل ّصندوق ّالضمانّ
االجتماعيّ ،وحدات ّحكومية ّاخرى ّاو ّمن ّخاللّ
مؤسسات ّغير ّهادفة ّللربحّ ّ .في ّهذه ّالحالة ّال ّيتمّ
تسجيل ّاألسرة ّعلى ّانها ّقامت ّبأي ّانفاق ّوانما ّيتمّ
تسجيل ّاالنفاق ّلصندوق ّالضمان ّاالجتماعي ّأو ّوحدةّ
اخرى ّتتحمل ّالتكاليفّّ.والفرق ّبينّالوقتّالذيّقامتّ
فيه ّاالسرة ّباالنفاق ّوالوقت ّالذي ّتم ّالتسديد ّفيه ّيتمّ
اظهارهّعلىّانهّحسابّآخرّمقبوضّ(منّقبلّاالسر)ّ
ومدفوعّ(منّقبلّالوحدةّالتيّتتحملّالتكاليف).

ج .الضرائب الجارية على الدخل أو الثروة،
 ...الخ
.1

الضرائب عموما
 58-2الضرائب هي دفعات نقدية أو عينية
إجبارية دون مقابل ،تدفعها الوحدات
المؤسسية إلى الوحدات الحكوميةّ .إنهاّ

تحويالت ّالن ّالحكومة ّال ّتقدم ّأي ّشيء ّفيّ
المقابل ّإلى ّفرادى ّالوحدات ّالتي ّتدفعّ
الضرائبّ ،مع ّأن ّالحكومات ّتقدم ّسلعا ّأوّ
خدمات ّإلى ّالمجتمع ّككل ّأو ّإلى ّوحداتّ
أخرىّبمفردهاّأوّإلىّمجموعاتّمنّالوحداتّ،
وذلك ّحسب ّسياستها ّاالقتصادية ّواالجتماعيةّ
العامةّ.وّتتكونّالضرائب ّالجاريةّعلىّالدخلّ
والثروة ّإلخّ ،..بصورة ّرئيسية ّمن ّضرائبّ
مفروضة ّعلى ّدخل ّاألسر ّالمعيشيةّ
والشركاتّ.وهي ّتمثل ّرسوماّ ّعلى ّالدخل ّوتقيدّ
تحت ّاالستخدامات ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانويّ
للدخل ّبالنسبة ّلقطاعي ّاألسر ّالمعيشيةّ
والشركاتّ .وقد ّتدفع ّالضرائب ّأيضاّ ّمن ّقبلّ
وحدات ّغير ّمقيمةّ ،ومن ّالجائز ّمن ّقبلّ
وحدات ّحكومية ّأو ّمؤسسات ّغير ّهادفةّ
للربحّ .وكانت ّالضرائب ّالجارية ّعلى ّالدخلّ
والثروة ّالخّ ،...توصف ّفي ّالماضي ّبأنهاّ
ضرائب ّمباشرةّ ،إال ّأن ّاالصطالحين ّ"مباشرة"ّ
و ّ"غيرّمباشرة"ّلم ّيعودا ّمستعملين ّفي ّالنظامّ
وذلك ّكما ّبينا ّفي ّالفصل ّالسابعّ.وال ّيمكن ّأنّ
توصف ّالضرائب ّببساطة ّبأنهاّضرائبّجاريةّ
على ّالدخل ّوالثروة ّألنها ّتشتمل ّعلى ّبعضّ
الضرائب ّالدورية ّالمفروضة ّعلى ّاألسرّ
المعيشية ّالتي ّال ّتقدر ّعلى ّأساس ّدخل ّأوّ
ثروةّاألسرةّالمعيشيةّأوّأعضائهاّ،مثلّضريبةّ
النفوس.

ّ
 84-5لقد ّتم ّوصف ّالطبيعة ّالعامة ّللضرائب ّوكذاّ
القواعد ّالمحاسبية ّالتي ّتحكم ّكيفية ّقيدها ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّفي ّالفقرات ّمن ّّ81.7
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إلى ّّ .86.7وألغراض ّالمالئمة ّتعاد ّهذهّ
الفقراتّمرةّأخرىّأدناه.
الضرائب مقابل الرسوم
 83-5أحدّالمهامّالتنظيميةّللحكوماتّهوّمنعّملكيةّ
أو ّاستخدام ّسلع ّبعينها ّأو ّمنع ّالسعي ّوراءّ
أنشطة ّمعينة ّما ّلم ّيتم ّمنح ّإذن ّمحدد ّمنّ
خالل ّإصدار ّرخصة ّأو ّشهادة ّمماثلة ّوالتيّ
يطلب ّفي ّمقابلها ّرسوم ّمعينة؛ ّواذا ّتضمنّ
إصدار ّمثل ّهذه ّالتراخيص ّعمل ّضئيل ّمنّ
جنبّالحكومةّأوّلمّيتضمنّعمالّ ّمنّجانبهاّ
علىّاإلطالقّيتمّمنحّالتراخيصّبشكلّتلقائيّ
عند ّدفع ّالمبالغ ّالمستحقة ّوفي ّالغالب ّتكونّ
هذه ّالتراخيص ّما ّهي ّإال ّوسيلة ّمن ّوسائلّ
جباية ّالضرائب ّورغمّذلكّربماّتقدمّالحكومةّ
نوعا ّما ّمن ّالشهادات ّأو ّالتصديق ّفيّ
المقابلّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّما ّقامت ّالحكومةّ
باستخدام ّإصدار ّالتراخيص ّحتى ّتمارسّ
بعضّالوظائفّالتنظيميةّالمناسبةّعلىّسبيلّ
المثال ّفحص ّالكفاءة ّوالتحقق ّمن ّالمؤهالتّ
الخاصة ّبالجهة ّالمعنية ّأو ّفحص ّاألداءّ
الفعال ّواألمن ّللمعدات ّالمعنية ّأو ّتنفيذّ
وممارسة ّبعض ّاألشكال ّاألخرى ّمن ّالتحكمّ
لم ّتكنّخالفّذلك ّملزمةّبهّفإنّالمدفوعاتّ
التي ّتتم ّينبغي ّمعاملتها ّعلى ّأنها ّمشترياتّ
خدمات ّمن ّالحكومة ّوليس ّكمدفوعاتّ
ضريبية ّما ّلم ّتكن ّالمدفوعات ّوبكل ّوضوحّ
ليستّذاتّعالقةّبتكاليفّتقديمّالخدماتّ.بيدّ
أن ّالحد ّالفاصل ّبين ّالضرائب ّّورسومّ
الخدمات ّ ّالمقدمة ّليس ّدائما ّواضح ّالمعالمّ
فيّالممارسةّالعمليةّ(أنظرّالفقرة ّ(ّ 64.8ج)ّ
أدناه ّللحصول ّعلى ّمزيد ّمن ّالتوضيح ّلهذهّ
المسألةّفيماّيتعلقّبالوضعّمعّاألسر)ّ.
حلقات االتصال بين التصنيفات الضريبية
لصندوق النقد الدولي و التصنيفات الضريبية لمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
ّ 88-5تتوافق ّتغطية ّالضرائب ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّمع ّنظيرتها ّالخاصة ّبـ ّ"عائداتّ
الضرائب"ّكماّهيّمعرفةّفيّدليلّإحصاءاتّ
ماليةّالحكومةّلعامّّ 2111فيماّعداّالضرائبّ
الضمنية ّالناجمة ّعن ّفرض ّالبنك ّالمركزيّ
لسعر ّفائدة ّأعلى ّمن ّسعر ّالفائدة ّبالسوقّ.
وعلىّالنقيضّمنّمفهومّ"الضرائب"ّعلىّنحوّ
ماّتمّتعريفهاّفيّإحصاءاتّعائداتّالضرائبّ
ّ ،Revenue Statisticsيضم ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّالضرائب ّالمحتسبة ّأوّ
اإلعاناتّ /الدعم ّالناتجة ّمن ّالعمل ّوفقاّّ
ألسعار ّصرف ّرسمية ّمتعددة ّوكذا ّيضمّ
الضرائب ّالمحتسبة ّواإلعانات ّالناشئة ّمنّ
فرض ّالبنك ّالمركزي ّألسعار ّفائدة ّأعلى ّأوّ
أدنى ّمن ّسعر ّالسوق ّفي ّحين ّأنه ّلم ّيصنفّ

نظام الحسابات القومية
اشتراكات ّالضمان ّاالجتماعي ّأسفل ّتبويبّ
الضرائبّ .ويحتوي ّالفصل ّالخامس ّمنّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ 2111علىّ
قائمة ّمفصلة ّوتصنيف ّللضرائب ّوفقاّ ّلطبيعةّ
الضريبةّ .ويشمل ّالمرفق ّ(أ) ّمن ّإحصاءاتّ
عائداتّالضرائبّتصنيفاّّوثيقّالصلةّبماّسبقّ
ذكره.

ّ
 80-5تستند ّتصنيفات ّالضرائب ّالمفصلة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّالتفاعل ّبين ّالعواملّ
الثالثة ّالتاليةّ ،والتي ّال ّتخرج ّطبيعة ّأيّ
ضريبةّعنّواحدّمنهم:
ّ
ّأ .طبيعة ّالضريبة ّكما ّتحديدها ّفي ّدليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ/ّ 2111
تصنيفّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ.
ّب.نوعّالوحدةّالمؤسسيةّالدافعةّللضريبةّ.
ّج .الظروف ّالتي ّتصبح ّالضريبة ّفي ّظلهاّ
مستحقةّالدفع.
ّ
ّ 87-5وهكذاّ ،فإن ّالدفعات ّالخاصة ّبنفس ّالضريبةّ
قد ّيتم ّتسجيلها ّتحت ّعنوانين ّمختلفين ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ،
ربما ّتظهر ّدفعات ّرسوم ّاالستهالك ّأسفلّ
"الضرائب ّعلى ّالوارداتّ ،باستثناء ّضرائبّ
القيمة ّالمضافة ّوالرسوم ّالجمركية"ّ ،أو ّأسفلّ
"الضرائب ّعلى ّالمنتجاتّ ،باستثناء ّضريبةّ
القيمة ّالمضافةّ ،الضرائب ّعلى ّالوارداتّ
والصادرات"ّتبعاّلماّإذاّكانتّرسومّاالستهالكّ
يتمّدفعهاّعلىّسلعةّمستوردةّأوّمنتجةّمحلياّّ.
وبطريقة ّمماثلةّ ،فإن ّالمدفوعات ّالخاصةّ
بالضريبةّالسنويةّعلىّالسياراتّيجوزّأن ّيتمّ
قيدهاّأسفلّ"الضرائبّاألخرىّعلىّاإلنتاج"ّأوّ
أسفل ّ"الضرائب ّالجارية ّعلى ّالدخل ّأو ّعلىّ
الثروةّ ،الخ" ّتبعا ّلما ّإذا ّكانت ّالضريبة ّيتمّ
دفعها ّمن ّقبل ّمنشأة ّأو ّمن ّقبل ّأسرةّ .ولهذاّ
السببّ ،ليس ّمن ّالممكن ّالوصول ّإلىّ
تصنيفات ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبيسر ّمنّ
خاللّإعادةّتجميعّتصنيفاتّإحصاءاتّماليةّ
الحكومة ّلعام ّّ /2111منظمة ّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنميةّ .ومع ّذلكّ ،ومن ّأجلّ
االستفادة ّمن ّوجود ّهذه ّالتصنيفات ّالمفصلةّ
يضم ّكل ّتصنيف ّمن ّتصنيفات ّالضرائبّ
المدرجة ّأدناه ّإسناداّ ّترافقياّ ّلما ّيقابله ّمنّ
تصنيفات ّفي ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
ّ /2111منظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ.
ورغم ّذلك ّيجدر ّمالحظة ّأن ّتصنيفات ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّمتضمنة ّفي ّتصنيفات ّدليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ2111
وتصنيفات ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ
بيدّأنهاّربماّالّتكونّمتطابقةّمعهمّ.
القيد على أساس االستحقاق
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 85-5كافة ّالضرائب ّينبغي ّقيدها ّعلى ّالقيد ّعلىّ
أساس ّاالستحقاق ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية؛ّ
مماّيعنيّوقتماّتقعّاألنشطةّأوّالمعامالتّأوّ
غيرها ّمن ّاألحداث ّالتي ّتؤدي ّإلى ّخلقّ
التزامات ّبدفع ّضرائبّ.ومع ّذلكّ ،فإن ّبعضّ
األنشطة ّأو ّالمعامالت ّأو ّاألحداثّ
االقتصادية ّوالتي ّينبغي ّبموجبها ّفرض ّالتزامّ
على ّالوحدات ّالمعنية ّبدفع ّضرائب ّفي ّإطارّ
تشريعات ّأو ّقوانين ّالضرائب ّكثي اّر ّما ّتغفلّ
عنها ّالسلطات ّالضريبيةّ .وسيكون ّمن ّغيرّ
الواقعي ّأن ّنفترض ّأن ّمثل ّهذه ّاألنشطة ّأوّ
المعامالت ّأو ّاألحداث ّتتسبب ّفي ّنشوءّ
أصول ّأو ّموجودات ّمالية ّأو ّالتزامات ّفيّ
شكل ّمدفوعات ّأو ّمقبوضاتّ .ولهذا ّالسببّ،
يتم ّتحديد ّمبالغ ّالضرائب ّالتي ّسيتم ّقيدها ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّمن ّخالل ّاالعتمادّ
على ّالمبالغ ّالمستحقة ّالدفع ّفقط ّعندما ّيتمّ
إثباتها ّمن ّخالل ّالتقديرات ّالضريبية ّأوّ
البياناتّأوّغيرّذلكّمن ّالصكوكّمثلّفواتيرّ
المبيعات ّأو ّاإلق اررات ّالجمركية ّوالتي ّتخلقّ
التزاماتّ /خصوم ّفي ّشكل ّالتزامات ّواضحةّ
للدفع ّمن ّجانب ّدافعي ّالضرائب(ّ.عندّتحديدّ
مقدارّالضريبةّالمتراكمةّأوّالمستحقةّالبدّمنّ
أخذ ّالحيطة ّفي ّأال ّيتم ّتضمين ّأي ّضريبةّ
من ّغير ّالمحتمل ّأبداّ ّتحصيلها)ّ .وبصرفّ
النظر ّعما ّسبقّ ،ووفقاّ ّلمبدأ ّاالستحقاقّ ،فإنّ
األوقات ّالتي ّينبغي ّقيد ّالضرائب ّإبانها ّهيّ
األوقات ّالتي ّتنشأ ّفيها ّااللتزامات ّالضريبيةّ.
على ّسبيل ّالمثالّ ،ينبغي ّقيد ّضريبة ّبيع ّأوّ
نقل ّأو ّاستخدام ّلمخرج ّمعين ّعندما ّيحدثّ
هذا ّالبيع ّأو ّالنقل ّأو ّاالستخدام ّوهو ّليسّ
بالضرورة ّنفس ّالوقت ّالتي ّأخطرت ّفيهّ
السلطات ّالضريبية ّأو ّعندما ّصدر ّطلبّ
تسديد ّالضريبة ّأو ّعندما ّاستحق ّسدادها ّأوّ
عندما ّتم ّبالفعل ّسدادهاّ .ورغم ّذلكّ ،يسمحّ
ببعض ّالمرونة ّفيما ّيتعلق ّبوقت ّقيد ّضرائبّ
الدخل ّالمقتطعة ّمن ّاألصل ّ(أنظر ّالفقرةّ
.)61.8
ّ
 81-5وفي ّبعض ّالبلدانّ ،وبالنسبة ّلبعض ّاألنواعّ
منّالضرائبّ،قدّتختلفّمبالغّالضرائبّالتيّ
يتم ّدفعها ّفي ّنهاية ّالمطاف ّإلى ّحد ّكبيرّ
وبشكلّمنتظمّعنّالمبالغّالمستحقة ّالدفع ّإلىّ
الحد ّالذي ّال ّيمكن ّفيه ّتفسير ّكل ّمبلغ ّمنّ
المبالغ ّالمستحقة ّالدفع ّأصالّ ّعلى ّأنها ّتشكلّ
التزامات ّمالية ّعلى ّنحو ّما ّهو ّمفهوم ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وفي ّمثل ّهذهّ
الحاالتّ ،قد ّيكون ّمن ّاألفضل ّوألسبابّ
تحليلية ّوسياسية ّأن ّيتم ّتجاهل ّااللتزاماتّ
الضريبية ّغير ّالمدفوعة ّوقصر ّالقياس ّعلىّ
الضرائبّالمضمنةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
على ّتلك ّالضرائب ّالتي ّتم ّدفعها ّبالفعلّ.
وبرغم ّذلكّ ،ال ّيزال ّينبغي ّقيد ّالضرائبّ
المدفوعة ّبالفعل ّعلى ّأساس ّاالستحقاق ّ ّفيّ

نظام الحسابات القومية
ّب .الضرائب ّعلى ّدخل ّالشركاتّ :وتتألف ّهذهّ
الضرائب ّمن ّضرائب ّدخل ّالشركات ّوضرائبّ
أرباح ّالشركات ّوضرائب ّالشركات ّاإلضافيةّ،
الخّ .وعادة ّما ّتقدر ّهذه ّالضرائب ّعلىّ
الدخول ّالكلية ّللشركات ّمن ّجميع ّالمصادرّ
وليس ّفقط ّببساطة ّعلى ّاألرباح ّالمتولدة ّمنّ
اإلنتاج ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
1112ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية)1211ّ،؛ّ
ّج .الضرائب ّعلىّأرباحّرأسّالمالّ:وتتألفّهذهّ
الضرائبّمنّالضرائبّعلىّأرباحّرأسّالمالّ
(توصف ّبمكاسب ّاقتناء ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية) ّالخاصة ّباألشخاص ّأو ّالشركاتّ
والتي ّتصبح ّواجبة ّالسداد ّأثناء ّالفترةّ
المحاسبيةّالحاليةّ،بصرفّالنظرّعنّالفتراتّ
التي ّقد ّتراكمت ّعبرها ّاألرباحّ .وعادة ّماّ
تكون ّهذه ّالضرائب ّمستحقة ّالدفع ّعلىّ
األرباح ّاالسمية ّوليس ّالفعلية ّلرأس ّالمالّ
وعلى ّأرباح ّرأس ّالمال ّالمحققة ّوليس ّغيرّ
المحققة ّ(دليلّإحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّ
1113-1111ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية)1221ّ،1121ّ،؛ّ
ّد .الضرائب ّعلى ّاألرباح ّمن ّاليانصيب ّأوّ
القمارّ :وهي ّعبارة ّعن ّالضرائب ّالمستحقةّ
الدفعّعلىّالمبالغّالتيّيحصلّعليهاّالفائزونّ
تميي اّز ّلها ّعن ّالضرائب ّعلى ّدوران ّالعملّ
بالنسبةّللمنتجينّالذينّينظمونّلعبّالقمارّأوّ
اليانصيبّوالتيّتعاملّعلىّأنهاّضرائبّعلىّ
المنتجات ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومةّ
لعام ّ113-1113ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية.)1121ّ،

األوقات ّالتي ّوقعت ّفيها ّاألحداث ّالتي ّنشأتّ
عنهاّااللتزاماتّ.
الفوائد أو الغرامات أو الجزاءات األخرى
 06-5من ّحيث ّالمبدأّ ،ينبغي ّقيد ّالفائدة ّالمحملةّ
على ّالضرائب ّالمتأخرة ّأو ّالغرامات ّأوّ
الجزاءات ّالتي ّيتم ّفرضها ّعلى ّالتهرب ّمنّ
الضرائب ّبشكل ّمنفصل ّوليس ّكضرائبّ.ومعّ
ذلكّ ،قد ّال ّيكون ّمن ّالممكن ّفصل ّمدفوعاتّ
الفائدة ّأو ّالغرامات ّأو ّغيرها ّمن ّالعقوبات ّعنّ
الضرائب ّالتي ّتتعلق ّبهاّ ،ولذلك ّفي ّالممارسةّ
العمليةّعادةّماّيتمّتجميعهاّمعّالضرائب.
ّ

 .8الضرائب على الدخل

 03-5تتألف الضرائب على الدخل من الضرائب
على الدخول واألرباح وأرباح رأس المال؛ ّويتمّ
تقديرها ّعلى ّالدخول ّالفعلية ّأو ّالمفترضةّ
لألفراد ّأو ّلألسر ّالمعيشية ّأو ّللمؤسسات ّغيرّ
الربحية ّالتي ّتهدف ّإلى ّخدمة ّاألسر ّالمعيشيةّ
أوّللشركاتّ.وتشمل ّالضرائبّالتي ّيتم ّتقديرهاّ
على ّحيازات ّالممتلكات ّأو ّاألراضي ّأوّ
العقارات ّعندما ّتستخدم ّهذه ّالحيازات ّكـأساسّ
لتقدير ّدخل ّمالكهاّ .وفي ّبعض ّالحاالتّ ،الّ
يمكن ّتحديد ّااللتزام ّبدفع ّضرائب ّالدخل ّإالّ
أثناء ّفترة ّمحاسبية ّالحقة ّغير ّالفترة ّالمحاسبيةّ
التي ّتراكم ّفيها ّالدخلّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،ثمةّ
مرونة ّالزمة ّفي ّالوقت ّالذي ّتسجل ّفيه ّهذهّ
الضرائبّ.ويجوز ّأن ّتقيد ّضرائب ّالدخل ّالتيّ
تقتطع ّعلى ّأصلها ّمثل ّضرائب ّاحتجازّ
الضرائب ّعند ّالمنبع ّوالمدفوعات ّالمنتظمةّ
لضرائبّالدخلّ–ّيجوزّقيدهاّفيّالفتراتّالتيّ
تم ّسدادها ّفيهاّ ،كما ّيمكن ّقيد ّأي ّخضوع ّأوّ
التزام ّنهائي ّبالضرائب ّعلى ّالدخل ّفي ّالفترةّ
التي ّتم ّتحديد ّااللتزام ّفيهاّ .وتشمل ّالضرائبّ
علىّالدخلّاألنواعّالتاليةّمنّالضرائبّ:
ّأ .الضرائب ّعلى ّدخل ّاالفراد ّأو ّعلى ّدخلّ
األسرة ّالمعيشيةّ :وتتألف ّهذه ّالضرائب ّمنّ
ضرائب ّالدخل ّالشخصية ّبما ّفي ّذلك ّتلكّ
الضرائب ّالتي ّيقتطعها ّأصحاب ّالعملّ
(الضرائب ّالتي ّتحتجز ّعند ّاكتساب ّالدخل)ّ،
والضرائب ّاإلضافيةّ .وعادة ّما ّيتم ّفرض ّهذهّ
الضرائب ّعلى ّالدخل ّالكلي ّالمعلن ّأوّ
المفترضّمنّجميعّمصادرّالشخصّالمعنيّ:
تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّودخل ّالملكيةّ
والمعاشات ّالتقاعديةّ ،وما ّإلى ّذلكّ ،بعدّ
اقتطاعّبعض ّالعالوات ّالمسوح ّبها ّّوالضرائبّ
على ّدخل ّمالك ّالمشاريع ّغير ّذواتّ
الشخصية ّاالعتبارية ّمتضمنة ّفي ّهذا ّالسياقّ
(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2111
1111؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ،
)1111؛ّ
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ّ
 08-5يعفيّاحتسابّالضرائب ّالمستحقةّعلى ّالدخلّ
كثي اّر ّبعض ّاألجزاء ّمن ّالدخل ّمن ّالضرائب؛ّ
وتوصف ّمثل ّهذه ّاإلعفاءات ّبخصوماتّ
الضريبةّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،أو ّكبديل ّمنّ
البدائلّ ،يجوز ّأن ّتقوم ّحكومة ّمن ّالحكوماتّ
بتحديد ّمبلغ ّيعامل ّعلى ّأنه ّضريبة ّقد ّتمّ
سدادها ّبالفعلّ ،ويطلق ّعلى ّهذا ّالمبلغ ّاسمّ
االئتمان ّالضريبيّ .وفي ّبعض ّالحاالتّ ،إذاّ
كانت ّالضريبة ّالمستحقة ّأقل ّمن ّاالئتمانّ
الضريبي ّحينئذ ّقد ّيكون ّالرصيد ّمستحقّ
الدفعّللمستفيدّ،ويطلقّعلىّهذهّالحالةّائتمانّ
ضريبي ّمستحق ّالدفعّ.وهناك ّمناقشة ّإضافيةّ
حول ّاالئتمان ّالضريبي ّفي ّالفصل ّالثانيّ
والعشرينّ.
ّ

.3

الضرائب الجارية األخرى

الضرائب الجارية على رأس المال

 04-5تتألف الضرائب الجارية على رأس المال من
الضرائب التي تكون مستحقة الدفع دورياً
وعادة سنوياً على الممتلكات أو على صافي

نظام الحسابات القومية
حقوق ملكية الوحدات المؤسسية باستثناء
الضرائب على األ راضي أو على غيرها من
األصول المملوكة أو المؤجرة من قبل
الشركات والتي يستخدمونها في اإلنتاجّ،فمثلّ

هذه ّالضرائب ّتعامل ّعلى ّأنها ّضرائب ّأخرىّ
على ّاإلنتاجّ.كما ّيستثنى ّمن ّهذه ّالضرائب ّ–ّ
الضرائب ّالجارية ّعلى ّرأس ّالمال ّ– ّالضرائبّ
علىّالملكيةّأوّعلىّالثروةّالمفروضةّمنّحينّ
ألخر ّوعلى ّفترات ّغير ّمنتظمةّ ،أو ّفي ّظلّ
ظروف ّاستثنائية ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،ضريبةّ
اإلرث ّأو ّالتركات)ّ،فمثل ّهذه ّالضرائب ّتعاملّ
على ّأنها ّضرائب ّعلى ّرأس ّالمالّ .كماّ
يستثنى ّمنها ّأيضّاَ ّضرائب ّالدخل ّالمقدرة ّعلىّ
أساس ّقيمة ّالملكية ّالمملوكة ّمن ّقبل ّالوحداتّ
المؤسسية ّعندما ّيتعذر ّتقدير ّدخولها ّبشكلّ
مرضي ّوتقيد ّهذه ّالضرائب ّتحت ّالعنوانّ
السابقّ ،الضرائب ّعلى ّالدخلّ .وتشملّ
الضرائبّالجاريةّعلىّرأسّالمالّماّيليّ:
ّأ .الضرائب ّالجارية ّعلى ّاألراضي ّوالمبانيّ:
وتتألف ّمن ّالضرائب ّالمستحقة ّالدفع ّدورياّ،
وتكون ّفي ّمعظم ّالحاالت ّسنوياّ ،على ّملكيةّ
األراضي ّأو ّالمباني ّباستثناء ّالضرائب ّعلىّ
األراضي ّأو ّالمباني ّالمؤجرة ّأو ّالمملوكة ّمنّ
قبل ّالشركات ّوالمستخدمة ّمن ّجانبهم ّفيّ
اإلنتاجّبماّفيّذلكّاستخدامهاّلخدماتّالسكانّ
المالكين ّللمنزل ّ(دليل ّإحصاءات ّماليةّ
الحكومةّلعامّ1131ّ،2111؛ّمنظمةّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنمية)4111ّ،؛ّ
ّب .الضرائب ّالجارية ّعلى ّصافي ّالثروةّ :وتتألفّ
من ّالضرائب ّالمستحق ّدفعها ّدورياّ ّ– ّفيّ
غالب ّاألحيان ّسنوياّ ّ–ّعلى ّقيمة ّاألراضي ّأوّ
األصولّالثابتةّناقصةّأيّدينّمتكبدّعلىّهذهّ
األصول ّوباستثناء ّالضرائب ّعلى ّاألصولّ
المملوكة ّمن ّقبل ّالشركات ّوالمستخدمة ّفيّ
اإلنتاج ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
1132ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية)4211ّ،؛ّ
ّج .الضرائب ّالجارية ّعلى ّاألصول ّاألخرىّ:
وتشمل ّالضرائب ّالمستحق ّدفعها ّدورياّ ّ–ّ
وعادة ّسنوياّ ّ– ّعلى ّاألصول ّمثل ّالمجوهراتّ
أو ّعلى ّغيرها ّمن ّالعالمات ّالظاهرية ّعلىّ
الثروة ّ(دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
1136ّ ،2111؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنميةّ.)4611ّ،
ضرائب جارية متنوعة
 03-5تتألف ّالضرائب ّالجارية ّالمتنوعة ّمن ّأنواعّ
مختلفةّومتنوعةّمنّالضرائبّالمستحق ّدفعهاّ
دورياّ ّ– ّوعادة ّسنوياّ ،والتي ّمن ّبين ّأكثرّ
أنواعهاّشيوعاّّماّيليّ:
ّأ .ضرائب ّالنفوسّ :وهي ّالضرائب ّالمفروضةّ
كمبالغ ّمحددة ّمن ّالمال ّعلى ّكل ّشخص ّبالغّ
أو ّعلى ّكل ّأسرة ّمعيشيةّ ،بصرف ّالنظر ّعنّ
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الدخل ّأو ّالثروة ّالفعلية ّأو ّالمفترضةّ .ومعّ
ذلكّ ،قد ّتختلف ّالمبالغ ّالمفروضة ّتبعاّّ
لظروف ّالشخص ّأو ّاألسرة ّالمعيشية ّ(دليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2111
1162؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ،
)6111؛ّ
ّب .الضرائب ّعلى ّاالنفاقّ :وهي ّالضرائبّ
المستحقةّالدفعّعلىّالنفقاتّالكليةّلألشخاصّ
أو ّلألسر ّالمعيشية ّبدال ّمن ّأن ّتكون ّعلىّ
دخولهمّ.وضرائبّاالنفاق ّهي ّبدائلّلضرائبّ
الدخلّوقدّيتمّفرضهاّبمعدالت ّتدريجية ّأعلىّ
بنفس ّالطريقة ّالتي ّتتبع ّمع ّضرائب ّالدخلّ
الشخصية ّتبعاّ ّللمستوى ّالكلي ّلإلنفاقّ .وهيّ
ضرائب ّغير ّشائعة ّاالستخدام ّفي ّواقعّ
الممارسة ّالعملية ّ(دليل ّإحصاءات ّماليةّ
الحكومة ّلعام ّ1162ّ ،2111؛ ّمنظمةّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنمية)6111ّ،؛ّ
ّج .الدفعات ّالتي ّتتم ّمن ّقبل ّاألسرة ّالمعيشيةّ
للحصول ّعلى ّتراخيص ّمعينةّ :تعاملّ
المدفوعات ّالتي ّتتم ّمن ّقبل ّاألشخاص ّأوّ
األسر ّالمعيشية ّللحصول ّعلى ّتراخيصّ
لحيازة ّأو ّالستخدام ّمركبات ّأو ّقوارب ّأوّ
طائرات ّوللحصول ّعلى ّتراخيص ّللممارساتّ
الترفيهية ّكالصيد ّالبري ّأو ّالصيد ّبإطالقّ
النار ّأو ّصيد ّاألسماك ّ– ّتعامل ّعلى ّأنهاّ
ضرائب ّجاريةّ .وتعامل ّالمدفوعات ّالتي ّتتمّ
لكافة ّاألنواع ّاألخرى ّمن ّالتراخيص ّ(علىّ
سبيل ّالمثال؛ ّرخص ّالقيادة ّأو ّالطيران ّأوّ
رخصّالتليفزيونّأوّالراديوّأوّرخصّاألسلحةّ
النارية ّالصغيرةّ ،الخ) ّأو ّالرسوم ّالمدفوعةّ
للحكومة ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،المدفوعاتّ
للحصول ّعلى ّجوازات ّالسفرّ ،أو ّرسومّ
المطارّأوّرسومّالمحكمةّ،الخ)ّ
تعامل ّكمشتريات ّخدمات ّمقدمة ّمن ّقبلّ
الحكوماتّ .ويرتكز ّالحد ّالفاصل ّبينّ
الضرائب ّومشتريات ّالخدمات ّعلىّ
الممارسات ّالفعلية ّالمتبعة ّفي ّغالبية ّالبلدانّ
في ّالحسابات ّالخاصة ّبهم ّ(دليلّإحصاءاتّ
مالية ّالحكومة ّلعام ّّ 11451ّ ،2111وّ
11452؛ ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنمية)5211ّ،؛ّ
ّد .الضرائب ّعلى ّالمعامالت ّالدوليةّ:وتتألف ّمنّ
الضرائب ّعلى ّالسفر ّللخارج ّوالتحويالتّ
المالية ّاألجنبية ّواالستثمارات ّاألجنبيةّ ،وماّ
إلى ّذلكّ ،فيما ّعدا ّالمستحقة ّالدفع ّمن ّقبلّ
المنتجين ّ(دليلّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعامّ
ّ 1155ّ ،2111و ّ1156؛ ّمنظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنميةّ.)5127ّ،

نظام الحسابات القومية

د .برامج التأمين االجتماعي
 08-5برامج التأمين االجتماعي هو نظام ضمان
حيث يتم فيه تحقيق الشرطين التاليين:
أ .المنافع المقبوضة تكون مشروطة بالمشاركة
في النظام وتشكل منافع اجتماعية حيث أن
هذا المصطل مستخدم في نظام الحسابات
القومية و
ب .على األقل يحقق شرط من الشروط الثالثة
التالية:
 يكون المشاركة في النظام إجبارياً سواءمن قبل القانون أو بموجب أحكام وشروط
عمل الموظف أو مجموعة من الموظفين
 يكون النظام نظاماً اجتماعياً يدار لصالمجموعة معينة من العاملين سواء من
الموظفين أو من غير الموظفين ،كون
المشاركة مقصورة على أعضاء هذه
المجموعة
 يسدد صاخب العمل اشتراكاً (فعلي أومحتسب) إلى النظام نيابة عن الموظف
سواء قام الموظف بدفع اشتراك من
عدمه.
ّ

ّ
05-5
ّأ.

ّب.

قد ّيتم ّتنظيم ّبرامج ّالتامين ّاالجتماعي ّمن ّقبلّ
القطاع ّالخاص ّأو ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية؛ّ
ويمكن ّأن ّيتم ّتوفير ّمنافع ّالضمان ّاالجتماعيّ
في ّصورة ّنقدية ّأو ّعينيةّ.وتصبح ّهذه ّالمنافعّ
مستحقة ّالدفع ّعند ّوقوع ّأحداث ّبعينها ّأو ّعندّ
تحقق ّظروف ّمعينةّ ،والتي ّقد ّتؤثر ّسلباّ ّعلىّ
رفاء ّاألسر ّالمعيشية ّالمعنية ّسواء ّمن ّخاللّ
فرض ّأعباء ّإضافية ّعلى ّمواردهم ّأو ّبخفضّ
دخولهمّ .وتكون ّالحاالت ّالطارئة ّالمغطاةّ
عرضة ّلالختالف ّمن ّنظام ّلنظام ّأخرّ .ومعّ
ذلكّ ،فإن ّتحديد ّمقبوضات ّمعينة ّباعتبارهاّ
منافع ّضمان ّاجتماعي ّال ّيعتمد ّفقط ّعلىّ
الحاالت ّالطارئة ّالمغطاة ّولكن ّأيضاّ ّعلىّ
الطريقةّالتيّتتبعّفيّتقديمّالتغطيةّ.
ّ

ّج .

 .1الظروف التي تغطيها برامج التأمين االجتماعي

 00-5يمكن ّأن ّتكون ّالمنافع ّاالجتماعية ّقابلة ّللدفعّ
في ّإطار ّنظم ّضمان ّاجتماعي ّأو ّبرامجّ
مساعدات ّاجتماعية ّومع ّذلك ّقد ّتكون ّهناكّ
ظروف ّمماثلة ّيتم ّيغطيها ّكال ّالنوعين ّمنّ
النظم.
ّ
 07-5يمكن ّتقسيم ّالمنافع ّاالجتماعية ّإلى ّفئتينّ
رئيسيتين؛ ّالمعاشات ّالتقاعدية ّوكافة ّالمنافعّ
االجتماعية ّاألخرى ّوالموصوفة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّبالمنافع ّغير ّالمعاشيةّ
(بعيدة ّعن ّمعاشات ّالتقاعد)؛ ّوالنمط ّاألكثرّ
أهمية ّمن ّالمعاش ّالتقاعدي ّهو ّالمعاشّ
التقاعدي ّالذي ّيدفع ّللفرد ّعند ّتقاعده ّعنّ
العملّ .كذلكّ ،قد ّتكون ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
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ّد.

ّه.
ّو.
ّ

مستحقة ّالدفع ّلألفراد ّاآلخرينّ ،على ّسبيلّ
المثال ّللزوجة ّالثكلى ّأو ّلشخص ّيعاني ّمنّ
إعاقة ّدائمةّ .وتعامل ّالمدفوعات ّالتي ّتتمّّ
أثناء ّما ّيكون ّشخص ّيعاني ّمؤقتاّ ّمن ّحالةّ
مرضية ّتمنعه ّمن ّالعمل ّلفترة ّعلى ّأنها ّمنافعّ
غيرّمعاشية.
توضحّستةّأنواعّمنّالظروفّالوقتّالذيّقدّ
تكون ّفيه ّالمنافع ّاالجتماعية ّغير ّالمعاشيةّ
مستحقةّالدفعّعلىّالنحوّالتاليّ:
اذا ّاحتاج ّالمستفيدون ّأو ّعائالتهم ّعالجاتّ
طبيةّأوّعالج ّأسنانّأو ّغيرهاّمنّالعالجاتّ
أوّلرعايةّبالمستشفىّأوّرعايةّنقاهةّأوّرعايةّ
طويلةّاألجلّ ،نتيجةّللمرضّأوّلإلصاباتّأوّ
لالعتاللّالمزمنّأوّلتقدم ّالعمرّ،الخ؛ّوعادةّ
ما ّيتم ّتقديم ّمنافع ّالتأمين ّاالجتماعي ّعينياّ
في ّشكل ّعالج ّأو ّرعاية ّتقدم ّمجانا ّأوّ
بأسعار ّزهيدة ّاقتصادياّ ،أو ّعن ّطريق ّسدادّ
النفقات ّالتي ّتكبدتها ّاألسر ّالمعيشيةّ .وأيضاَّ
قد ّتكون ّمنافع ّالتأمين ّاالجتماعي ّمستحقةّ
الدفع ّللمستفيدين ّالذين ّيحتاجون ّرعايةّ
صحية؛ّ
يكون ّالمستفيدون ّملزمين ّبدعم ّمعالين ّمنّ
أنماطّمختلفة؛ّزوجاتّوأطفالّوأقاربّمسنينّ
وذوي ّاحتياجاتّخاصةّ،الخّ.وعادةّماّتدفعّ
منافع ّالتأمين ّاالجتماعي ّنقداّ ّفي ّشكلّ
مخصصاتّمنتظمةّللمعالينّأوّلألسرّ.
يعاني ّالمستفيدون ّمن ّانخفاض ّفي ّالدخلّ
كنتيجة ّلعدم ّقدرتهم ّعلى ّالعمل ّبدوام ّكامل؛ّ
وعادة ّما ّتدفع ّمنافع ّالتأمين ّاالجتماعيّ
بصفة ّمنتظمة ّنقداّ ّطوال ّاستمرار ّهذاّ
الوضعّ .وفي ّبعض ّالحاالتّ ،قد ّيتم ّتقديمّ
مبلغ ّإجمالي ّدفعة ّواحدة ّباإلضافة ّإلى ّالدفعّ
المنتظم ّأو ّبدالّ ّمنهّ.وقد ّيمنع ّاألشخاص ّمنّ
العمل ّألسباب ّمختلفة ّومتنوعةّ ،بما ّفي ّذلكّ،
البطالة ّالقهرية ّبما ّتشمله ّمن ّتسريح ّمؤقتّ
للعمالة ّوالعمل ّلوقت ّقصير ّاألجل ّوالمرضّ
واإلصابة ّالعرضية ّووالدة ّطفلّ ،الخّ ،ما ّمنّ
شأنهّأنّيحولّدونّعملّشخصّأوّمنعهّمنّ
العملّبدوامّكامل؛ّ
يعاني ّالمستفيدون ّمن ّانخفاض ّفي ّالدخلّ
بسببّوفاةّالمصدرّالرئيسيّللدخل؛ّوعادةّماّ
تدفعّمنافعّالتأمين ّاالجتماعي ّنقداّ ّفي ّصورةّ
مخصصات ّمنتظمةّ ،أو ّفي ّبعض ّالحاالتّ،
يدفعّمبلغاّّإجمالياّّدفعةّواحدة؛ّ
يحصل ّالمستفيدونّعلىّإسكانّإماّمجانيّأوّ
بأسعار ّزهيدة ّمن ّالناحية ّاالقتصادية ّأو ّمنّ
خالل ّسداد ّالنفقات ّالتي ّتكبدتها ّاألسرّ
المعيشية؛ّ
يحصل ّالمستفيدون ّعلى ّمخصصات ّلتغطيةّ
نفقات ّالتعليم ّالمتكبدة ّلصالحهم ّأو ّلصالحّ
عائالتهم؛ّوفيّبعضّالمناسباتّقدّيتمّتوفيرّ
الخدماتّالتعليميةّفيّصورةّعينية؛
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 01-5ما ّذكر ّأعاله ّهي ّالظروف ّالنموذجية ّالتيّ
تكون ّفي ّإطارها ّالمنافع ّاالجتماعية ّمستحقةّ
الدفع؛ ّومع ّذلكّ ،فإن ّتلك ّالقائمة ّتوضيحيةّ
أكثر ّمنها ّحصريةّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،منّ
الممكن ّأن ّتكون ّهناك ّمنافع ّأخرى ّمستحقةّ
الدفع ّفي ّظل ّنظام ّأخرّ .وعلى ّالعكس ّمنّ
ذلكّ،بأيّحالّمنّاألحوالّالّتوفرّكافةّالنظمّ
المنافع ّفي ّالظروف ّالمذكورة ّأعاله ّجميعهاّ.
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،يكون ّنطاقّ
المنافع ّاالجتماعية ّعرضة ّلالختالف ّبشكلّ
هائل ّمن ّبلد ّإلى ّأخرّ ،أو ّمن ّنظام ّإلى ّأخرّ
داخلّنفسّالبلدّ.
 76-5في ّالحاالت ّالتي ّال ّيلزم ّفيها ّالسداد ّالمسبقّ
الشتراكات ّمؤهلة ّمن ّأجل ّالحصول ّعلىّ
منافعّتعاملّهذهّالمنافعّكجزءّمنّالمساعداتّ
االجتماعية؛ّوبشكلّنموذجيّ،تقدمّالمساعداتّ
االجتماعية ّمن ّقبل ّالحكومة ّلكافة ّاألشخاصّ
المحتاجين ّوبدون ّأي ّاشتراط ّأو ّطلب ّرسميّ
بالمشاركة ّمن ّقبيل ّإيراد ّدليل ّعلى ّسدادّ
اشتراكاتّ ،على ّسبيل ّالمثالّ .ويختلف ّمدىّ
المساعدات ّاالجتماعية ّإلى ّحد ّكبير ّمن ّبلدّ
إلىّأخرّ.وفيّالعديدّمنّالبلدانّ،تكونّالمنافعّ
مستحقة ّالدفع ّفقط ّلألشخاص ّذوي ّالدخولّ
المنخفضةّ .وغالبا ّما ّيوصف ّذلك ّبقول ّأنّ
المنافعّخاضعةّ"للبحثّاالجتماعيّأوّللتحققّ
منّمتوسطّالدخلّّ،"means-testedحيثّ
يشير ّالمصطلح ّ"متوسط" ّإلى ّالمستوىّ
األقصىّالمؤهلّمنّالدخل.
ّ

.8

74-5

تنظيم برامج التأمين االجتماعي

 73-5تهدف ّتنظيم ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّإلىّ
تغطية ّالمستفيدين ّوعائالتهم ّخالل ّحياتهمّ
المهنيةّوعادةّخاللّتقاعدهمّأيضاَّ،سواءّكانواّ
موظفينّأوّأصحابّعملّأوّيعملونّلحسابهمّ
الخاص ّأو ّأشخاص ّبدون ّعمل ّلفترة ّمؤقتة؛ّ
ويستلزمّاستحقاقّمنافعّالتأمين ّاالجتماعي ّأنّ
تكونّاالشتراكاتّاالجتماعيةّقدّتمّسدادها ّمنّ
قبلّ– ّأوّنيابةّعنّ– ّالمستفيدينّأوّعائالتهمّ
خالل ّالفترات ّالمحاسبية ّالجارية ّأو ّالسابقةّ.
وكما ّلوحظ ّبالفعلّ ،قد ّتكون ّالمساهماتّ
االجتماعية ّمستحقة ّالدفع ّليس ّفقط ّمن ّقبلّ
المشاركينّأنفسهمّبلّكذلكّمنّجانبّأصحابّ
العملّنيابةّعنّموظفيهم.
ّ
 78-5البد ّأن ّيتم ّتنظيم ّبرامج ّتنظيم ّالتأمينّ
االجتماعي ّبشكل ّجماعي ّلمجموعات ّمنّ
العمال ّأو ّأن ّتكون ّمتاحة ّبمقتضى ّالقانونّ
لكافة ّالعمال ّأو ّلفئات ّمعينة ّمن ّالعمالّ ،بماّ
قد ّيشمله ّذلك ّمن ّاألشخاص ّغير ّالمشتغلينّ
فضال ّعن ّالموظفين؛ ّوقد ّتتراوح ّنظم ّالتأمينّ
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ّأ.

ّب.
ّج .

االجتماعي ّمن ّنظم ّخاصة ّمخصصةّ
لمجموعات ّمختارة ّمن ّالعمال ّالموظفين ّمنّ
قبل ّصاحب ّعمل ّواحد ّإلى ّنظم ّأو ّبرامجّ
ضمان ّاجتماعي ّتغطي ّكامل ّقوة ّالعمل ّفيّ
بلدّماّ.ويمكنّأنّتكونّالمشاركةّفيّمثلّهذهّ
النظم ّطوعية ّبالنسبة ّللعمال ّالمعنيينّ ،غيرّ
أن ّاألكثر ّشيوعاّ ّهو ّأن ّتكون ّإجباريةّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ،قد ّتكون ّالمشاركة ّفي ّالبرامجّ
المنظمةّمنّقبلّأصحابّالعملّاألفرادّإلزاميةّ
من ّجانب ّإحكام ّوشروط ّالعمل ّالمتفق ّعليهّ
جماعياّّبينّأصحابّالعملّوموظفيهمّ.كماّقدّ
تكون ّالمشاركة ّفي ّنظم ّالضمان ّاالجتماعيّ
على ّالصعيد ّالوطني ّوالمنظمة ّمن ّقبلّ
الوحدات ّالحكومية ّإجبارية ّبحكم ّالقانونّ
بالنسبة ّلقوة ّالعمل ّبأكملهاّ ،وربما ّباستثناءّ
األشخاصّالذينّتمّتغطيتهمّبالفعلّمنّجانبّ
نظمّضمانّخاصةّ.
كثير ّمن ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّيتمّ
تنظيمهاّجماعيا ّلمجموعاتّمنّالعمالّبحيثّ
ال ّيكون ّالمشاركون ّفيها ّمضطرين ّلحملّ
بوالص ّتأمين ّفردية ّبأسمائهم؛ ّوفي ّمثل ّهذهّ
الحاالتّ ،ال ّتوجد ّصعوبة ّفي ّالتمييز ّبينّ
التأمين ّاالجتماعي ّوالتأمين ّالخاصّ .ومعّ
ذلكّ،ربماّتسمحّّ -أوّحتىّتستلزمّّ -بعضّ
نظم ّالتأمين ّاالجتماعي ّللمشاركين ّبالحصولّ
على ّبوالص ّبأسمائهمّ .ومن ّأجل ّأن ّتعاملّ
بوليصةّتأمينّفرديةّعلىّأنهاّجزءا ّمنّنظامّ
تأمين ّاجتماعي ّالبد ّوأن ّتكون ّالحاالتّ
الطارئة ّأو ّالظروف ّالمؤمن ّعلى ّالمشاركينّ
ضدهاّمنّذلكّالنوعّالمدرجّفيّالفقرةّّ،65.8
واضافة ّإلى ّذلكّ ،البد ّمن ّالوفاء ّبشرط ّأوّ
أكثرّمنّالشروطّالتاليةّ:
تكون ّالمشاركة ّفي ّالبرامج ّإجبارياّ ّإماّ
بمقتضى ّالقانون ّبالنسبة ّلفئة ّمحددة ّمنّ
العمل ّسواء ّكان ّيعمل ّأو ّال ّيعملّ ،أوّ
بموجب ّإحكام ّوشروط ّعمل ّموظف ّما ّأوّ
مجموعةّمنّالموظفين؛ّ
النظام ّهو ّنظام ّجماعي ّيدار ّلمصلحةّ
مجموعةّمعينةّمنّالعملّ،سواءّكانواّموظفينّ
أو ّبدون ّعملّ ،وتكون ّالمشاركة ّمقصورة ّعلىّ
أعضاءّهذهّالمجموعة؛ّ
يقوم ّصاحب ّالعمل ّبسداد ّاشتراك ّ(فعلي ّأوّ
محتسب) ّللنظام ّنيابة ّعن ّالمستخدمّ ،سواءّ
قام ّالمستخدم ّهو ّاألخر ّبدفع ّاشتراك ّمنّ
عدمه.

ّ
تقيد ّأقساط ّالتأمين ّالمستحقة ّالدفع ّوالمطالباتّ
المستحقة ّالقبض ّفي ّإطار ّبوالص ّالتأمين ّالفرديةّ
المتحصل ّعليها ّضمن ّنظام ّتأمين ّاجتماعي ّ– ّتقيدّ
علىّأنهاّمساهماتّاجتماعيةّومنافعّتأمينّاجتماعيّ.

نظام الحسابات القومية
جدول  :3.2حساب التوزيع الثانوي للدخل – شامالً لتفاصيل عن الضرائب والمساهمات االجتماعية –
االستخدامات
االستخدامات
المعامالت وقيود
الموازنة
التحويالت
الجارية
الضرائب الجارية
على الخل
والثروة وما إلى
ذلك
الضرائب على
الدخل
الضرائب الجارية
األخرى
صافي
المساهمات
االجتماعية
مساهمات
أصحاب العمل
االجتماعية
الفعلية
مساهمات
أصحاب العمل
الفعلية في
المعاشات
التقاعدية
مساهمات
أصحاب العمل
الفعلية في غير
معاشات التقاعد
مساهمات
أصحاب العمل
االجتماعية
المحتسبة
مساهمات
أصحاب العمل
المحتسبة في
معاشات التقاعد
مساهمات
أصحاب العمل
المحتسبة في
غير معاشات
التقاعد
مساهمات األسر
المعيشية
االجتماعية
الفعلية

المؤسسات
غير المالية

المؤسسات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب
التي تخدم
األسر المعيشية

مجموع
االقتصاد

بقية
العالم

98

277

248

582

7

1ّ212

17

1ّ229

24

11

1

178

1

212

1

213

21

7

1

176

1

213

1

214

4

3

1

2

1

9

السلع
والخدمات

المجموع

9

333

333

1

333

181

181

1

181

168

168

1

168

13

13

1

13

19

19

1

19

18

18

1

18

1

1

1

1

129

129

1

129

855

نظام الحسابات القومية
مساهمات األسر
المعيشية الفعلية
في المعاشات
التقاعدية
مساهمات األسر
المعيشية الفعلية
في غير
المعاشات
التقاعدية
مكمالت
مساهمات األسر
المعيشية
االجتماعية
مكمالت
مساهمات األسر
المعيشية في
معاشات التقاعد
مكمالت
مساهمات األسر
المعيشية في
غير معاشات
التقاعد
رسوم خدمة
نظام التأمين
االجتماعي
المنافع
االجتماعية
بخالف
التحويالت
االجتماعية
العينية
التحويالت
الجارية األخرى
الدخل المتاح،
إجمالي
الدخل المتاح،
صافي

115

115

1

115

14

14

1

14

11

11

1

11

8

8

1

8

2

2

1

2

6

6

1

6

62

215

112

1

5

384

1

384

12

62

136

71

2

283

16

299

228

25

317

1ّ219

37

1ّ826

1ّ826

71

13

291

1ّ196

34

1ّ614

1ّ614

 73-5برامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّهي ّفي ّاألساسّ
نظما ّيكونّالعمالّملزمينّفيهاّ–ّأوّمستحثينّ
–ّمنّقبلّأصحابّعملهمّأوّمنّقبلّالحكومةّ
العامةّباستصدارّتأمينّضدّحاالتّطارئةّأوّ
ظروفّمعينةّقدّيكونّمنّشأنهاّالتأثيرّسلباّ
على ّرفاهيتهم ّأو ّعلى ّرفاهية ّعائالتهم؛ّ
وعندما ّيحوز ّاألفراد ّعلى ّبوالص ّتأمينّ
بأسمائهم ّوبمبادرة ّخاصة ّمنهم ّوبشكل ّمستقلّ
عنّأصحابّعملهمّأوّعنّالحكومةّحينئذّالّ
تعامل ّأقساط ّالتأمين ّالمستحق ّدفعهاّ
والمطالبات ّالمستحق ّقبضها ّعلى ّأنهاّ
مساهمات ّاجتماعية ّومنافع ّاجتماعية ّوذلكّ
على ّالرغم ّمن ّأنه ّقد ّيتم ّاستصدار ّبوالصّ
التأمينّضدّنفسّاألنواعّمنّالحاالتّالطارئةّ

851

ّ

أو ّالمواقف ّالتي ّتغطيها ّنظم ّالضمانّ
االجتماعي ّمثل ّالحوادث ّأو ّاعتالل ّالصحةّ
أوّالتقاعدّ،الخّ.وتقيدّأقساطّالتأمينّالمستحقّ
دفعها ّوالمطالبات ّالمستحق ّقبضها ّبموجبّ
بوالص ّالتأمين ّالفردية ّمن ّهذا ّالقبيل ّعلىّ
أنها ّتحويالت ّجارية ّفي ّحساب ّالتوزيعّ
الثانوي ّللدخل ّفي ّحالة ّتأمين ّعلى ّغيرّ
الحياةّ ،بينما ّتقيد ّأقساط ّالتأمين ّالمستحقّ
دفعها ّوالمطالبات ّالمستحق ّقبضها ّبموجبّ
بوالص ّالتأمين ّالفردية ّعلى ّالحياة ّعلى ّأنهاّ
احتيازّأصولّماليةّوتخلصاّمنهاّفيّالحسابّ
المالي.

نظام الحسابات القومية
 78-5وكما ّيتبين ّمن ّالنظر ّفي ّبوالص ّالتأمينّ
الفرديةّ،فإنّطبيعةّالمنفعةّالّتكفيّبأيّحالّ
من ّاألحوال ّللتعرف ّعلى ّوتحديد ّالطبيعةّ
االجتماعية ّللمعامالت؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ،
تلقي ّخدمات ّطبية ّمجانية ّال ّيشكل ّعادةّ
منفعة ّاجتماعيةّ ،فإذا ّما ّتم ّالحصول ّعلىّ
الخدمات ّالطبية ّمن ّقبل ّأسرة ّمعيشية ّوقامتّ
أسرةّمعيشيةّأخرىّبسدادّكلفتهاّالّتكونّهذهّ
الخدمات ّمنافع ّاجتماعية ّبل ّتحويالت ّبينّ
أسر ّمعيشيةّ .كما ّأن ّاإلسعافات ّاألولية ّالتيّ
تقدم ّللموظفين ّفي ّالعمل ّليست ّمنفعةّ
اجتماعيةّكونّالتكاليفّالمترتبةّيتمّقيدهاّعلىّ
أنها ّاستهالك ّوسيط ّلصاحب ّالعملّ .وبشكلّ
عامّ،الّيمكنّأنّتقدمّالمنافعّاالجتماعيةّمنّ
أسرة ّمعيشية ّألسرة ّمعيشية ّأخرى ّفيما ّعداّ
الحالة ّالنادرة ّنسبيا ّوالتي ّيكون ّفيها ّمشروعّ
غير ّذي ّشخصية ّاعتبارية ّمملوكاّ ّمن ّقبلّ
أسرة ّمعيشية ّهي ّالتي ّتدير ّنظام ّالتأمينّ
االجتماعيّلمصلحةّموظفيهاّ.
 70-5تؤسس ّكافة ّنظم ّالضمان ّاالجتماعي ّعلىّ
العالقة ّبالعمل ّحتى ّولو ّكان ّالمشاركونّ
يعملون ّلحسابهم ّالخاص ّأو ّال ّيعملون ّفيّ
الوقت ّالحالي؛ ّويمكن ّالتفريق ّبين ّنوعينّ
رئيسيينّمنّنظمّالضمانّاالجتماعي:
ّ
ّأ .يتألفّالنوعّاألولّمنّنظمّالضمانّاالجتماعيّ
التي ّتغطي ّالمجتمع ّككل ّأو ّقطاعات ّعريضةّ
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من ّالمجتمع ّوالتي ّيتم ّفرضها ّوالتحكم ّفيهاّ
وتمويلها ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية؛ ّوقدّ
تكون ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفي ّإطار ّمثل ّهذهّ
النظمّمرتبطةّأوّغيرّمرتبطةّبمستوياتّراتبّ
المستفيد ّأو ّبتاريخ ّالعملّ .وناد اّر ّما ّتكونّ
المنافع ّغير ّالمعاشية ّمرتبطة ّبمستوياتّ
المرتبّ.
ّب .يتألف ّالنوع ّالثاني ّمن ّالنظم ّاألخرى ّالمرتبطةّ
بالعمل؛ ّوتشتق ّهذه ّالنظم ّمن ّعالقة ّصاحبّ
العمل ّبالموظف ّفيما ّيتعلق ّبتدبير ّالمعاشّ
التقاعديّوربماّفيّغيرهّمنّاالستحقاقاتّالتيّ
تكونّجزءاّّمنّشروطّالعملّأوّالوظيفةّحيثّ
ال ّتؤول ّمسؤولية ّتدبير ّوتقديم ّالمنافع ّإلىّ
الحكومة ّالعامة ّفي ّإطار ّتدبيرات ّالضمانّ
االجتماعيّ.
بيدّأنّالتوصلّلمثلّهذاّالتمييزّيعدّأم ارّعسي ارّفيّ
بعضّالبلدانّخاصةّالتيّيضطلعّفيهاّبالمسؤوليةّ
النهائية ّعن ّإدارة ّالنظام ّودفع ّالمنافع ّمن ّقبلّ
الحكومة ّنيابة ّعن ّكثير ّمن ّأصحاب ّالعمل ّالذينّ
ال ّيعملون ّلدى ّالحكومة ّالعامة؛ ّوفي ّالبلدان ّالتيّ
ليس ّعندها ّمثل ّتلك ّالنظم ّفإن ّنظم ّالضمانّ
االجتماعي ّالمنظمة ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكوميةّ
لصالح ّموظفيها ّّ -وعلى ّالعكس ّمن ّالفئة ّالسكانيةّ
العاملةّككلّ–ّينبغيّ–ّإذاّماّكانّباإلمكانّ–ّوأنّ
يتم ّتضمينها ّفي ّمجموعة ّالنظم ّاألخرى ّالمرتبطةّ
بالعمل ّبحيث ّال ّتبقى ّضمن ّنظم ّالضمانّ
االجتماعيّ.

نظام الحسابات القومية
جدول ( 3.2تابع) :حساب التوزيع الثانوي للدخل – شامالً تفاصيل عن الضرائب والمساهمات االجتماعية –
الموارد
الموارد
المعامالت وقيود
الموازنة
ميزان الدخول
األولية ،إجمالي /
الدخل القومي،
إجمالي
ميزان الدخول
االولية ،صافي /
الدخل القومي،
صافي
التحويالت الجارية
الضرائب الجارية
على الدخل أو
الثروة ،وما إلى
ذلك
الضرائب على
الدخل
الضرائب الجارية
األخرى
صافي المساهمات
االجتماعية
المساهمات
االجتماعية الفعلية
ألصحاب العمل
المساهمات
الفعلية ألصحاب
العمل في
المعاشات
التقاعدية
المساهمات
الفعلية ألصحاب
العمل في غير
المعاشات
التقاعدية
المساهمات
االجتماعية
المحتسبة
ألصحاب العمل
المساهمات
المحتسبة
ألصحاب العمل
في معاشات
التقاعد
المساهمات
المحتسبة
ألصحاب العمل
في غير معاشات
التقاعد

الشركات
غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب
التي تخدم األسر
المعيشية

مجموع
االقتصاد

بقية
العالم

السلع
والخدمات

المجموع

254

27

198

1ّ381

4

1ّ864

1ّ864

97

15

171

1ّ358

1

1ّ642

1ّ642

72

275

367

421

41

1ّ174

55

1ّ229

213

213

1

213

214

214

1

214

9

9

9

66

213

51

1

4

333

1

333

31

111

38

1

2

181

1

181

27

114

35

1

2

168

1

168

4

6

3

1

1

13

1

13

12

2

4

1

1

19

1

19

12

1

4

1

1

18

1

18

1

1

1

1

1

1

1

1
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المساهمات
االجتماعية الفعلية
لألسر المعيشية
المساهمات
الفعلية لألسر
المعيشية في
معاشات التقاعد
المساهمات
الفعلية لألسر
المعيشية في غير
معاشات التقاعد
مكمالت
المساهمات
االجتماعية لألسر
المعيشية
مكمالت مساهمات
األسر المعيشية
في معاشات
التقاعد
مكمالت مساهمات
األسر المعيشية
في غير معاشات
التقاعد
رسوم خدمة نظام
التأمين
االجتماعي
المنافع
االجتماعية
بخالف التحويالت
االجتماعية العينية
التحويالت الجارية
األخرى

25

94

9

1

1

129

1

129

19

91

6

1

1

115

1

115

6

4

3

1

1

14

1

14

11

11

1

11

8

8

1

8

2

2

1

2

6

1

6

384

1

384

244

55

299

2

3

1

1
6

384
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برامج الضمان االجتماعي
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 77-5في ّكثير ّمن ّالبلدان؛ ّبرامج ّالضمان
االجتماعي ّإلى ّحد ّبعيد ّهي ّأهم ّفئة ّمن ّنظمّ
التأمين ّاالجتماعي ّومن ّثم ّفمن ّالجديرّ
تلخيص ّأهم ّخصائصهاّ .برامج ّالضمانّ
االجتماعي ّهي ّنظم ّيتم ّفرضها ّوالتحكم ّفيهاّ
وتمويلها ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّلغرضّ
توفير ّالمنافع ّاالجتماعية ّألفراد ّالمجتمع ّككلّ
أوّلقطاعاتّمعينةّمنّالمجتمعّ.وعندماّتنشأّ
صناديقّالضمانّاالجتماعيّلهذاّالغرضّويتمّ
تنظيمها ّوادارتها ّبشكل ّمستقل ّعن ّباقيّ
الصناديق ّالحكومية ّحينئذ ّتعامل ّعلى ّأنهاّ
وحدات ّمؤسسية ّمنفصلةّ ،وتتألف ّمقبوضاتهاّ
أو ّإيراداتها ّبشكل ّرئيسي ّمن ّالمساهماتّ
المدفوعة ّمن ّقبل ّاألفراد ّومن ّقبل ّأصحابّ
العمل ّنيابة ّعن ّموظفيهمّ ،غير ّأنها ّأيضاّ
يمكن ّأن ّتشمل ّتحويالت ّمن ّالصناديقّ
الحكومية ّاألخرىّ .وبشكل ّعامّ ،يكون ّدفعّ
مساهمات ّالضمان ّاالجتماعي ّمن ّقبل ّ– ّأوّ
نيابة ّعن ّ– ّأفراد ّمحددين ّمثل ّالموظفين ّ–ّ
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يكون ّإلزاميا ّبحكم ّالقانونّ ،غير ّأن ّبعضّ
األفراد ّاآلخرين ّيجوز ّلهم ّاختيار ّالدفعّ
طواعية ّمن ّأجل ّالتأهل ّالستحقاق ّمنافعّ
الضمان االجتماعي.

ّ
برامج التأمين االجتماعي األخرى المرتبطة
باليد العاملة

 75-5تحدد ّشروطّوأحكامّبرامجّالتأمين ّاالجتماعيّ
المرتبطة ّبالعمالة ّمن ّقبل ّأصحاب ّالعملّ
وربما ّبالتعاون ّمع ّموظفيهم ّوقد ّيقوم ّعلىّ
إدارتها ّأصحاب ّالعمل ّأنفسهم؛ ّورغم ّذلكّ،
وفيّكثيرّمنّاألحيانّ،ربماّتشكلّالصناديقّ
وحدة ّمؤسسية ّمنفصلة ّ(صندوق ّمعاشاتّ
مستقلّبذاته)ّأوّربماّيقومّعلىّإدارتهاّشركةّ
تأمينّنيابةّعنّصاحبّالعمل.
ّ
 71-5بيد ّأنه ّليس ّكل ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعيّ
المرتبطةّباليدّالعاملةّيتمّتم ّويلهاّبشكلّكافي؛ّ
وفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ ،تقيدّ
المعامالتّكماّلوّأنّالنظمّيتمّتمويلهاّبشكلّ

نظام الحسابات القومية

ّ

منّالتدبيراتّذاتّالصلةّبالفترةّالجاريةّ.وقدّ
تؤدى ّهذه ّالمدفوعات ّمن ّقبل ّالموظفين ّأوّ
األشخاصّالذينّيعملونّلحسابهمّالخاصّأوّ
األشخاصّغيرّالعاملينّ.أماّالعنصرّالثالثّ
فيتألفّمنّمكمالتّالمساهماتّأوّالمدفوعاتّ
المحتسبةّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّوالتي ّتمثلّ
أن ّيرد ّإلى ّصندوق ّالمعاشات ّدخل ّالملكيةّ
المكتسبّفيّبدايةّسنةّاستحقاقّالمعاشّوعنّ
أي ّاحتياطيات ّأنشئت ّللمنافع ّغير ّالمعاشيةّ.
وتعزى ّهذه ّالعناصر ّإلى ّاألسر ّالمعيشيةّفيّ
حساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ ،ومثلها ّمثلّ
مساهمات ّأصحاب ّالعمل ّيتم ّتضمينها ّفيّ
ميزان ّالدخول ّاألولية ّلألسر ّالمعيشيةّ.
ويوضعّأمامّكلّذلكّرسومّالخدمةّالمفروضةّ
من ّقبل ّالوحدة ّالتي ّتدير ّبرنامج ّالمعاشاتّ.
وقدّتكونّرسومّصريحةّتفرضّمنّقبلّوحدةّ
مستقلةّعنّصاحبّالعملّأوّقدّتكونّمجملّ
مجموع ّالتكاليف ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّصاحبّ
العمل ّخالل ّإدارته ّللنظام ّإذا ّلم ّتكن ّوحدةّ
منفصلةّ .وتبعا ّلطبيعة ّالنظامّ ،يشمل ّإماّ
المساهمة ّالمدفوعة ّمنّقبلّصاحب ّالعمل ّأوّ
دخلّالملكيةّعلىّقيمةّرسومّالخدمةّ.

كافيّوتقيدّأيّفروقّأوّاختالفاتّفيّالحسابّ
المالي ّتحت ّالحسابات ّالدائنة ّأو ّالحساباتّ
المدينةّ.وهناكّاستعراض ّكاملّلكيفيةّتسجيلّ
نظمّالمعاشّالتقاعديّفيّالجزءّّ2منّالفصلّ
السابعّعشر.

هة .صافي المساهمات االجتماعية

 56-5في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تبين ّكافةّ
المساهمات الواردة ّلنظم ّالتأمين ّاالجتماعيّ
على ّأنها ّمدفوعة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية؛ّ
ومع ّذلكّ ،هناك ّعناصر ّعدة ّللمبالغّ
المدفوعةّ .أول ّهذه ّالعناصر ّهو ّمبلغّ
المساهمات المدفوعة ّمن ّقبل ّصاحب ّالعملّ
نيابة ّعن ّالموظفّ .ويشكل ّهذا ّالمبلغ ّجزءاّ
من ّتعويضات ّأو ّأجور ّالمستخدمين ّويتمّ
قبضه ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّحسابّ
توليدّالدخلّومنّثمّفهوّيشكلّجزءاّمنّميزانّ
الدخل ّاألولي ّلألسر ّالمعيشيةّ .ويتألفّ
العنصر ّالثاني ّمن ّالمدفوعات ّالفعلية ّالتيّ
قامت ّبها ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّالفترة ّالحاليةّ
لتغطية ّحصتهم ّفي ّالمعاش ّالتقاعدي ّوغيرهّ

جدول  :4.2حساب التوزيع الثانوي للدخل – شامالً تفاصيل عن المنافع االجتماعية – االستخدامات
االستخدامات
المعامالت وقيود
الموازنة

التحويالت الجارية
الضرائب الجارية على
الدخل أو الثروة ،وما
إلى ذلك
صافي المساهمات
االجتماعية
المنافع االجتماعية
بخالف التحويالت
االجتماعية العينية
منافع الضمان
االجتماعي النقدية
منافع الضمان
االجتماعي الخاصة
بمعاشات التقاعد
منافع الضمان
االجتماعي النقدية في
غير معاشات التقاعد
النقدية
منافع التأمين
االجتماعي األخرى
منافع التأمين
االجتماعي األخرى في

الشركات
غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

98
24

277
11

248
1

582
178

62

215

112

المؤسسات
غير
الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية
7
1

مجموع
االقتصاد

بقية
العالم

السلع
والخدمات

المجموع

1ّ212
212

17
1

1ّ229
213

333

1

333

384

1

384

53

53

1

53

45

45

1

45

8

8

1

8

62

215

7

1

5

279

1

279

49

193

5

1

3

251

1

251

333
5

1

814

نظام الحسابات القومية
معاشات التقاعد
منافع التأمين
االجتماعي األخرى في
غير معاشات التقاعد
منافع المساعدات
االجتماعية النقدية
التحويالت الجارية
األخرى
الدخل المتاح ،إجمالي
الدخل المتاح ،صافي

13

12

2

2

1

52

52

12

62

136

71

2

283

228
71

25
13

317
291

1ّ219
1ّ196

37
34

1ّ826
1ّ614

ّ
 53-5يبين ّجدول ّّ 3.8جدول ّّ 1.8مع ّإضافةّ
المساهمات االجتماعية ّمصنفة ّوفقا ّلتلكّ
المعايير؛ ّوألسباب ّعمليةّ ،تظهر ّالجداولّ
مساهمات ّأصحاب ّالعمل ّودخل ّالملكية ّبنفسّ
القيمة ّكما ّهي ّمقيدة ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخلّ
األوليّمعّإظهارّرسومّالخدمةّبشكلّمنفصلّ.
ورغمّذلكّ،فإنّهذهّالرسومّليستّمعاملةّقابلةّ
إلعادةّالتوزيعّولكنهاّجزءا ّمنّالمخرجات ّومنّ
االنفاق ّاالستهالكيّ .وقد ّتم ّتضمينها ّفيّ
الجدول ّلتوضيح ّالطريقة ّالتي ّتتبع ّفي ّتمويلّ
التأمين ّاالجتماعيّ .وسوف ّيناقش ّكل ّعنوانّ
بإيجاز ّأدناهّ .وثمة ّمناقشة ّواسعة ّفي ّالجزء ّّ2
من ّالفصل ّالسابع ّعشر ّحول ّالمعامالت ّالتيّ
يتمّقيدهاّبالنسبةّلنظمّالمعاشاتّالتقاعدية.
ّ

.1

29

52

1

مكونات المساهمات االجتماعية

ّ
.3

29

16

299
1ّ826
1ّ614

مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة

 53-5يماثلّهذاّالبندّنظيرهّالذيّيتمّقيدهّفيّحسابّ
تخصيص ّالدخل ّاألولي ّوالموصوف ّفيّ
الفقراتّمنّّ63.7إلىّ.69.7
ّ
 .4المساهمات االجتماعية الفعلية لألسر المعيشية

 58-5المساهمات االجتماعية الفعلية لألسر
المعيشية هي مساهمات اجتماعية مستحقة
الدفع من قبل الموظفين أو أولئك الذين
يعملون لحسابهم الخاص أو األشخاص غير
العاملين لنظم أو برامج التأمين االجتماعيّ.
وتقيد ّهذه ّالمساهمات ّعلى ّأساس ّمبدأّ
االستحقاقّ .وبالنسبة ّللعاملينّ ،يكون ّموعدّ
االستحقاقّهوّعندماّيتمّتنفيذّالعملّالذيّمنّ
شأنهّخلقّااللت ازمّبدفعّالمساهمات.

 58-5صافي المساهمات االجتماعية هو المساهمات
الفعلية أو المحتسبة التي تتم من قبل األسر
مكمالت المساهمات االجتماعية لألسر
المعيشية لنظم التأمين االجتماعي من أجل
تدبير المنافع االجتماعية المدفوعة وتستثنى
الرسوم المفروضة من قبل مديري النظم من
المساهمات المستحقة الدفعّ .وتعامل ّهذهّ  50-5تتألف مكمالت المساهمات االجتماعية لألسر
المعيشية من دخل الملكية المكتسب خالل
الرسومّعلىّأنهاّنفقاتّاستهالكّمنّقبلّاألسرّ
الفترة المحاسبية على حقوق ملكية أو
المعيشيةّفيّحسابّاستخدامّالدخل.
موجودات استحقاقات المعاشات التقاعدية
ّ
وغيرها ّ .ويتم ّتضمين ّهذا ّالمبلغ ّفي ّدخلّ
ّّّّ.8مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
ّ
.5
المعيشية

 54-5هذا ّالبند ّيماثل ّنظيره ّالذي ّيتم ّقيده ّفي ّحسابّ
تخصيص ّالدخل ّاألولي ّوالموصوف ّفي ّالفقرةّ
.62.7

813

الملكيةّالمستحقّدفعهّمنّقبلّمديريّصناديقّ
المعاشات ّإلى ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّحسابّ
تخصيصّالدخلّاألوليّ
ّ

نظام الحسابات القومية
الموارد

جدول ( 4.2تابع) :حساب التوزيع الثانوي للدخل – شامالً تفاصيل عن المنافع االجتماعية – الموارد

المعامالت وقيود
الموازنة

ميزان الدخول
األولية ،إجمالي /
الدخل القومي،
إجمالي
ميزان الدخل األولي،
صافي  /الدخل
القومي ،صافي
التحويالت الجارية
الضرائب الجارية
على الدخل ،أو
الثروة ،وما إلى ذلك
صافي المساهمات
االجتماعية
المنافع االجتماعية
بخالف التحويالت
االجتماعية العينية
منافع الضمان
االجتماعي النقدية
منافع الضمان
االجتماعي فيما
يتعلق بالمعاشات
التقاعدية
منافع الضمان
االجتماعي في غير
المعاشات التقاعدية
منافع التأمين
االجتماعي األخرى
منافع التأمين
االجتماعي األخرى
فيما يتعلق
بالمعاشات
التقاعدية
منافع التأمين
االجتماعي األخرى
في غير معاشات
التقاعد
منافع المساعدات
االجتماعية النقدية
التحويالت الجارية
األخرى

الشركات
غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

254

27

198

1ّ381

4

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

بقية
العالم

مجموع
االقتصاد

السلع
والخدمات

المجموع

1ّ864

1ّ864

97

15

171

1ّ358

1

1ّ642

1ّ642

72

275

367
213

421

41

1ّ174
213

55
1

1ّ229
213

66

213

51

1

4

333

1

333

384

384

1

384

53

53

1

53

45

45

1

45

8

8

1

8

279

279

1

279

251

251

1

251

29

29

1

29

52

52

6

62

114

36

36

و .المنافع االجتماعية عدا التحويالت
االجتماعية العينية

818

244

52
55

299

 57-5المنافع ّاالجتماعية ّهي ّالتحويالت ّالجاريةّ
المقبوضة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّوالتيّ
تهدف ّإلى ّتقديم ّاالحتياجات ّالتي ّتنشأ ّعنّ
بعض ّاألحداث ّأو ّالظروف؛ ّوتنقسم ّالمنافعّ
إلىّمجموعتينّ،حيثّتتألفّالمجموعةّاألولىّ
من ّالمعاشات ّالتقاعدية ّوالثانية ّمن ّكافةّ

نظام الحسابات القومية
المنافع ّاألخرى ّوالتي ّتوصف ّبالمنافع ّغيرّ
المعاشيةّ.وتشملّهاتين ّالمجموعتينّعلىّسبيلّ
المثال ّالمدفوعات ّالواجب ّدفعها ّفيما ّيتعلقّ
بظروف ّالمرض ّأو ّالبطالة ّأو ّاإلسكان ّأوّ
التعليمّأوّالظروفّالعائلية.

ّ
 55-5تعتمد ّالطريقة ّالتي ّتتبع ّفي ّقيد ّقبض ّالمنافعّ
االجتماعيةّفي ّالحساباتّعلىّعددّمن ّالعواملّ
المتداخلة؛ ّففضالّ ّعن ّنوع ّالمنفعة ّاالجتماعيةّ
من ّحيث ّأنها ّمنفعة ّمعاش ّتقاعدي ّأو ّمنفعةّ
غير ّمعاشيةّ ،من ّالضروري ّتحديد ّما ّإذا ّكانتّ
المنافع ّمستحقة ّالدفع ّفي ّإطار ّنظام ّضمانّ
اجتماعي ّأمّالّ،وسواءّما ّإذا ّكانتّمدفوعةّمنّ
قبل ّالحكومة ّأم ّغير ّذلكّ ،وسواء ّما ّكانتّ
نقدية ّأو ّعينيةّ.وثمة ّمناقشة ّفي ّاألقسام ّالتاليةّ
حول ّالترتيبات ّالمؤسسية ّالمختلفة ّللدفع ّمقابلّ
المنافعّ ،ومن ّثم ّالتطرق ّلمناقشة ّاألنواعّ
المختلفة ّمن ّالمنافع ّقبل ّإيجاز ّكيفية ّظهور ّكلّ
ذلكّفيّالحساباتّ.
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الترتيبات المؤسسية

برامج
االجتماعي

التأمين

االجتماعي

أو

المساعدة

 51-5قدّتكونّالمنافعّاالجتماعيةّمستحقةّالدفعّكجزءّ
من ّنظام ّتأمين ّاجتماعي ّأو ّمن ّقبل ّالحكومةّ
كمساعدات ّاجتماعية؛ ّوخالفا ّللمساعداتّ
االجتماعيةّ ،تستلزم ّكافة ّنظم ّالتأمينّ
االجتماعي ّمشاركةّرسميةّمنّقبلّالمستفيدينّ.
وترتبط ّهذه ّالمشاركة ّبالعمل ّوعادة ّما ّيبرهنّ
عليها ّدفع ّالمساهمات ّللنظام ّإما ّمن ّقبلّ
المشاركينّأوّمنّقبلّصاحبّالعملّأوّكليهماّ.
والضمان ّاالجتماعي ّهوّأحدّأهمّأنواعّالتأمينّ
االجتماعي ّومثله ّمثل ّالمساعدات ّاالجتماعيةّ
من ّحيث ّأن ّالحكومة ّهي ّمن ّتوفرهّ .وبناءاّ
على ّذلكّ ،من ّالالزم ّتحديد ّمتى ّتكون ّمنفعةّ
اجتماعية ّتقدمها ّالحكومة ّكجزء ّمن ّالضمانّ
االجتماعي ّومتى ّتكون ّجزءاّ ّمن ّالمساعداتّ
االجتماعيةّ.

عضوّبالعائلةّأوّحتىّفيّبعضّالحاالتّمنّ
قبل ّالحكومة ّنفسها ّ(ربما ّطوال ّمدة ّالبطالةّ،
علىّسبيلّالمثال)ّ.ونظ ارّألنهّنظامّقائمّعلىّ
المشاركةّ ،فهناك ّثمة ّعقد ّما ّمبرم ّبينّ
الحكومةّوالمستفيدينّ.وفيّبعضّمنّالبلدانّ،
يكونّلهذاّالعقدّنموذجّقانونيّصارمّوالّيمكنّ
تعديلهّبأثرّرجعيّ،وفي ّحاالتّأخرىّ،يكونّ
العقدّأكثرّمرونةّوقابال ّإلدخالّتعديالتّبأثرّ
رجعي ّعليهّ .وبالنسبة ّلكافة ّنظم ّالضمانّ
االجتماعيّ ،يتم ّرصد ّالفرق ّبين ّالمساهماتّ
المستحقة ّالقبض ّوالمنافع ّالمستحقة ّالدفع ّفيّ
سياق ّميزانية ّالحكومة ّنظ ار ّألن ّأوجه ّالعجزّ
المستمرة ّفي ّالميزانية ّال ّيمكن ّتحملها ّإلىّ
األبدّمنّدونّتدخلّلرفعّالمساهمات ّأو ّالحدّ
منّالمنافعّأوّكالهما.

ّ
 18-5ويميز ّبين ّالمساعدات ّاالجتماعية ّوالضمانّ
االجتماعي ّمنّحيث ّأنّأهليةّالحصولّعلىّ
منافعّالمساعداتّاالجتماعيةّليستّقائمةّعلىّ
الترشيحّللمشاركةّكماّهوّمبينّمنّخاللّدفعّ
المساهمات؛ ّفعادة ّما ّيكون ّلكافة ّأعضاءّ
األسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّالحق ّفي ّطلبّ
المساعدات ّاالجتماعية ّغير ّأن ّالظروف ّالتيّ
تقدم ّفي ّإطارها ّغالباّ ّما ّتكون ّمقيدةّ .وفيّ
كثير ّمن ّاألحيانّ ،يكون ّهناك ّتقدير ّللمتاحّ
من ّالدخل ّبالنسبة ّلالحتياجات ّالمدركة ّلألسرّ
المعيشيةّوفقطّاألسرّالمعيشيةّالتيّتقبعّتحتّ
مستوى ّمعين ّهي ّمن ّقد ّيكون ّلها ّالحق ّفيّ
هذا ّالنوع ّمن ّالمساعدات ّاالجتماعية(ّ .غالباّ
ما ّتوصف ّهذه ّالعملية ّبـ ّ"اختبار ّمتوسطّ
الدخلّأوّالبحثّاالجتماعي").
ّ
 14-5يختلف ّمدى ّتقديم ّالمساعدات ّاالجتماعيةّ
لدخول ّلألسر ّالمعيشية ّاختالفا ّكبي ار ّجدا ّمنّ
بلد ّألخر؛ ّفي ّالواقعّ ،في ّبعض ّالبلدانّ ،الّ
يكون ّهناك ّضماناّ ّاجتماعياّ ّوكافة ّتدابيرّ
الحكومة ّللدخل ّمن ّأجل ّتلبية ّاالحتياجاتّ
االجتماعية ّيتم ّتقديمها ّمن ّدون ّاشتراك ّغيرّ
أنّذلكّليسّهوّاألغلبّ.

 .8أنواع المنافع االجتماعية

الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية
 16-5هناك ّفرق ّجوهري ّبين ّتوفير ّالحكومة ّلمنافعّ
في ّإطار ّالضمان ّاالجتماعي ّعنها ّفي ّإطارّ
المساعدات ّاالجتماعية ّوذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
نسبة ّالمنافع ّالمخصصة ّألي ّمن ّاإلطارينّ
تختلف ّاختالفاّ ّكبي اّر ّمن ّبلد ّإلى ّأخر ّتبعاّّ
للترتيباتّالمؤسسيةّالقومية.
ّ
 13-5الضمان ّاالجتماعي ّهو ّأحد ّأشكال ّنظامّ
التأمينّاالجتماعي؛ّحيثّيكونّالمستفيدّمسجالّ
في ّالنظام ّأو ّعادة ّيشارك ّعن ّطريق ّدفعّ
اشتراك ّللنظام ّأو ّأن ّيتم ّسداد ّاالشتراك ّنيابةّ
عنهّ .وقد ّيتم ّالدفع ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّأوّ
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 13-5يمكن ّأنّيتمّدفعّالمنافعّاالجتماعيةّفيّإطارّ
ثالثةّأنواعّمختلفةّمنّالتدابير ّالمؤسسية؛ّفقدّ
يتم ّدفعها ّمن ّقبل ّالحكومة ّإما ّكمساعداتّ
اجتماعية ّأو ّكضمان ّاجتماعي ّأو ّقد ّيتمّ
دفعهاّمنّقبلّنظمّالتأمين ّاالجتماعي ّاألخرىّ
المرتبطةّبالعملّ.وتقيدّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّ
إطار ّالترتيبات ّالثالثة ّجميعها ّبنفس ّالطريقةّ
ولكنّمعّإجراءّتمييزّبينّتلكّالمنافعّالتيّتتمّ
في ّظل ّالمساعدات ّاالجتماعية ّوغيرها ّالتيّ
تتم ّفي ّإطار ّالتأمين ّاالجتماعيّ .كما ّتقيدّ
المنافع ّغير ّالمعاشية ّالمستحقة ّالدفع ّالنقديةّ
بنفس ّالطريقة ّولكن ّمع ّالتمييز ّبين ّالمنافعّ

نظام الحسابات القومية
التيّتتمّفيّإطارّالمساعداتّاالجتماعيةّوتلكّ
التي ّتتم ّفي ّإطار ّالضمان ّاالجتماعيّ .وتقيدّ
المنافع ّغير ّالمعاشية ّالمستحقة ّالدفع ّالعينيةّ
بشكل ّمختلف ّفيما ّيتعلق ّبتلك ّالمستحقة ّالدفعّ
من ّقبل ّالحكومةّ ،سواء ّكمساعدات ّاجتماعيةّ
أوّضمانّاجتماعيّ.
المعاشات التقاعدية
 18-5المنفعة ّاالجتماعيةّالرئيسيةّالمستحقةّالدفعّنقداّّ
هيّالمعاشّالتقاعديّللمتقاعدين؛ّومعّذلكّ،قدّ
يكون ّآخرون ّمستحقين ّللمعاشات ّعلى ّسبيلّ
المثال ّاألرامل ّوذوي ّاالحتياجات ّالخاصةّ.
وغالباّ ّما ّيتم ّدفع ّالمعاشات ّنقداّ ّعلى ّالرغم ّمنّ
أنه ّقد ّتتواجد ّبعض ّالظروف ّحيث ّيكونّ
اإلسكان ّمجاناّ ّأو ّبسعر ّمخفض ّلبعضّ
أصحاب ّالمعاشّ ،وفي ّمثل ّهذه ّالحالة ّتعاملّ
قيمة ّهذه ّالمنفعة ّاإلسكانية ّعلى ّأنها ّجزءاّ ّمنّ
الدفع ّالنقدي ّبنفس ّالمبلغ ّالذي ّيظهر ّشراءّ
خدماتّاإلسكانّمنّمقدمّالخدمات.
ّ
 10-5وكماّلوحظّ،يتمّالتمييزّبينّالمعاشاتّالمستحقةّ
الدفع ّفي ّإطار ّمعاشات ّالضمان ّاالجتماعيّ
عن ّتلك ّاألخرى ّالمستحقة ّالدفع ّضمنّ
المساعداتّاالجتماعية.
ّ
منافع المعاشات غير التقاعدية المستحقة الدفع
نقداً
 17-5في ّحين ّأن ّطبيعة ّدفعة ّالمعاش ّعموما ّتكونّ
جلية ّوغير ّمبهمة ّإال ّأن ّغيرها ّمن ّدفعاتّ
التأمين ّاالجتماعي ّالبد ّوأن ّيتم ّتمييزها ّبشكلّ
ال ّلبس ّفيه ّعن ّالدفعات ّاألخرى ّالتي ّتحصلّ
عليهاّاألسرّالمعيشيةّ.وبمجردّأنّتحذفّمثلّ
هذهّالدفعات ّتقيدّالمنافعّغيرّالمعاشيةّالنقديةّ
أسفل ّمنافع ّالتأمين ّاالجتماعي ّغير ّالمعاشيةّ
ومنافعّالمساعداتّاالجتماعيةّالنقديةّ.
المقبوضات من قبل األسر المعيشية عدا
المنافع االجتماعية
 15-5قد ّتسدد ّالحكومة ّمدفوعات ّألسرة ّمعيشية ّفيماّ
يتعلق ّباألنشطة ّاإلنتاجية ّلألسرة ّالمعيشية؛ّ
ومثال ّعلى ّذلك ّدفعة ّتتم ّلتشجيع ّإنتاجّ
محصول ّزراعي ّبعينهّ .وتعامل ّمثل ّهذهّ
المدفوعات ّعلى ّأنها ّإعانات ّأو ّدعم ّلمشروعّ
األسرة ّالمعيشيةّ .وبشكل ّأقل ّشيوعاّ ّولكن ّمعّ
إمكانية ّالحدوث ّمن ّالناحية ّالنظريةّ ،إذا ّماّ
قامتّالحكومةّبمنحّدفعةّللسماحّألسرةّمعيشيةّ
بحيازة ّأصل ّمن ّاألصول ّالثابتة ّالستخدامه ّفيّ
اإلنتاجّ ،ويمكن ّأن ّيقيد ّذلك ّعلى ّأنه ّمنحةّ
استثماريةّ(تحويالّرأسمالياّ).
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ّ
 11-5قد ّيقدم ّصاحب ّعمل ّسواء ّكانت ّالحكومة ّأوّ
غيرها ّلموظف ّمعدة ّالزمة ّلتنفيذ ّخدماتّ
العمل ّالتي ّيضطلع ّبها ّالموظف؛ ّوأمثلة ّعلىّ
ذلك ّالزى ّالرسمي ّللعمل ّأو ّاألدوات ّالبسيطةّ
مثل ّالمقصات ّالالزمة ّلتهذيب ّالشعر ّأوّ
دراجات ّهوائية ّلتسليم ّالبريدّ .وتقيد ّهذهّ
األدوات ّعلى ّأنها ّاستهالك ّوسيط ّلمشروعّ
العمل ّوال ّيتم ّقيدها ّمطلقاّ ّعلى ّأنها ّأصبحتّ
في ّحيازة ّاألسرة ّالمعيشية ّالتي ّينتمي ّلهاّ
الموظفّ .وينطبق ّهذا ّالعرف ّالمتبع ّعلىّ
الخدمات ّالمقدمة ّللموظفين ّالمنفذين ّلمهامهمّ،
على ّسبيل ّالمثالّ ،تكلفة ّالطعام ّواإلقامة ّفيّ
الفنادق ّفي ّسفريات ّالعمل ّتعامل ّعلى ّأنهاّ
استهالكاّ ّوسيطاّ ّلصاحب ّالعمل ّوليسّ
كاستهالكّنهائيّخاصّبالموظف.
ّ
 366-5عندما ّيقوم ّصاحب ّالعمل ّبإتاحة ّسلعة ّأوّ
خدمة ّما ّللموظف ّيستخدمها ّالموظف ّبالفعلّ
في ّشيء ّخارج ّنطاق ّعمله ّفإن ّهذه ّالسلعّ
والخدمات ّتعامل ّعلى ّأنها ّمن ّضمن ّتدبيراتّ
األجور ّوالمرتبات ّالعينية ّوالتي ّيتم ّقيدها ّكماّ
لو ّكانت ّنقداّ ّجنباّ ّإلى ّجنب ّمع ّما ّيناظرهاّ
من ّنفقات ّتتم ّمن ّقبل ّالموظفين ّعلى ّالسلعّ
والخدماتّ .وتشمل ّاألمثلة ّتدبير ّاإلسكانّ
المجاني ّأو ّتوفير ّسيارة ّللموظف ّالستخدامهاّ
في ّاألغراض ّالشخصية ّفضالّ ّعن ّأغراضّ
العملّ .وبشكل ّنموذجيّ ،سوف ّتعامل ّقيمةّ
هذه ّالسلع ّوالخدمات ّعلى ّأنها ّجزءاّ ّمن ّدخلّ
الموظفّلألغراضّالضريبية.
ّ
 363-5قد ّتتلقي ّاألسر ّالمعيشية ّهدايا ّقيمة ّمن ّأسرّ
معيشية ّأخرى ّوكالهم ّمقيم ّبنفس ّاالقتصادّ
بالخارج ّأو ّقد ّتحصل ّعلى ّتعويض ّمن ّوحدةّ
مؤسسية ّأخرى ّفيما ّيتعلق ّبإصابة ّأو ّاعتقالّ
غير ّمشروع ّعلى ّسبيل ّالمثال؛ ّوعلى ّالرغمّ
من ّأن ّهذه ّالمدفوعات ّقد ّتمكن ّاألسرةّ
المعيشية ّمن ّتحسين ّمستوى ّمعيشتهم ّ(علىّ
نفسّغرارّالفوز ّباليانصيب)ّإالّأنهاّالّتعاملّ
كمنافع ّاجتماعية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
وهناك ّمناقشة ّمستفيضة ّوتفصيلية ّحولّ
التحويالتّالجاريةّاألخرىّسواءّتلكّالمستحقةّ
الدفع ّأو ّغيرها ّالمستحقة ّالقبض ّمن ّقبلّ
األسر ّالمعيشية ّوغيرها ّمن ّالقطاعاتّ
االقتصاديةّفيّالقسمّز.
ّ
منافع المعاشات غير التقاعدية المستحقة
الدفع عيناً
 368-5تقيد ّكافة ّالمنافع ّالناشئة ّعن ّنظم ّالتأمينّ
االجتماعي ّالمرتبطة ّبالعمل ّبخالف ّالضمانّ
االجتماعي ّعلىّأنهاّكماّلوّكانّتمّالحصولّ
عليها ّنقدا؛ ّوحتى ّإذا ّلم ّيقم ّالموظف ّمنّ
األساسّبالدفعّمقابلّالعالجّالصحيّ– ّعلىّ

نظام الحسابات القومية
سبيل ّالمثال ّ– ّوبدال ّمن ّذلك ّوبكل ّبساطةّ
أرسلّالفاتورةّلنظامّالتأمين ّاالجتماعي ّلسدادهاّ
من ّجانبهم ّيقيد ّالمبلغ ّالمدفوع ّمن ّقبل ّنظامّ
التامين ّاالجتماعي ّعلى ّأنه ّتم ّدفعه ّللموظفّ
ومن ّثم ّتقيد ّالنفقات ّالمتكبدة ّعلى ّالخدماتّ
الصحية ّعلى ّأن ّالموظف ّقد ّقام ّبتحملهاّ.
واألساس ّالمنطقي ّوراء ّذلك ّهو ّأن ّأي ّنظامّ
ضمانّاجتماعيّخاصّيعملّوببساطةّكشركةّ
مالية ّومن ّثم ّال ّيمكن ّأن ّيكون ّله ّنفقاتّ
استهالكّنهائيةّ.وتعتبرّبعضّالخدماتّالمقدمةّ
منّقبلّصاحبّالعملّاستهالكاّوسيطاّمنّقبلّ
صاحب ّالعملّ ،على ّسبيل ّالمثال ّخدمة ّطبيةّ
في ّكان ّالعمل ّلتوفير ّالمساعدة ّلشخص ّشعرّ
بالتعبّأثناءّالعملّأوّالتدريبّالذيّيقعّضمنّ
اهتمامات ّصاحب ّالعمل ّويرى ّوجوب ّحصولّ
الموظفّعليهّ.ومعّذلكّ،فإنّتدبيراتّالصحةّ
العامة ّوالتعليم ّمن ّخالل ّنظام ّللتأمينّ
االجتماعي ّهي ّجزءاّ ّمن ّحزمة ّتعويضيةّ
للموظف ّوليست ّجزءاّ ّمن ّاالستهالك ّالوسيطّ
الخاصّبصاحبّالعملّ.
منافع عينية من قبل الحكومة
 364-5تتيح ّالمنافع ّاالجتماعية ّالمدفوعة ّنقداّ ّلألسرّ
المعيشية ّاستخدام ّهذه ّالنقدية ّبشكل ّغير ّمميزّ
على ّاإلطالق ّعن ّالدخل ّالوارد ّمن ّالمصادرّ
األخرى؛ ّوعندما ّتكون ّالمنافع ّاالجتماعيةّ
مستحقة ّالدفع ّعيناّ ّال ّيكون ّلألسرة ّالمعيشيةّ
حرية ّالتصرف ّفي ّاستخدام ّهذه ّالمنفعةّ ،وكلّ
ماّتؤديهّالمنافعّفيّهذهّالحالةّهوّإعفاءّاألسرةّ
من ّاالضطرار ّلتلبية ّهذه ّالنفقات ّمن ّأصلّ
الدخل ّالوارد ّمن ّالمصادر ّاألخرىّ .ومع ّذلكّ،
تتحمل ّالحكومات ّحول ّالعالم ّمسئولية ّإمدادّ
األسر ّالمعيشية ّبالخدمات ّالتي ّيستطيعونّ
االستفادة ّمنها ّولكن ّفي ّغير ّالتجارة ّفيها ّأوّ
استبدالها ّمع ّباقي ّاألسر ّالمعيشيةّ .وهذه ّهيّ
الخدمات ّالفردية ّالتي ّتقدمها ّالحكومة ّلألسرّ
المعيشيةّسواءّبشكلّمجانيّأوّبأسعارّالّتعنيّ
الشيء ّالكثير ّمن ّالناحية ّاالقتصاديةّ.وتوصفّ
هذه ّالمنافع ّبالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ.والّ
يتم ّقيدها ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّبلّ
في ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّعلىّ
النحوّالموضحّأدناهّفيّالقسمّح.
ّ
 363-5ثمة ّحالة ّخاصة ّمن ّحاالت ّالمنافع ّالمستحقةّ
الدفع ّعينياّ ّأال ّوهي ّالخاصة ّباسترداد ّالنفقاتّ
أوّالمصروفاتّ،عندماّتقومّاألسرةّالمعيشيةّفيّ
بادئّاألمرّبتكبدّإنفاقّنقديّولكنّالحكومةّتردّ
جزءاّ ّمن ّأو ّكل ّالنفقاتّ .على ّسبيل ّالمثالّ،
عندما ّتسدد ّدفعة ّمن ّقبل ّموظف ّأو ّمن ّقبلّ
عضو ّأخر ّفي ّأسرة ّمعيشية ّمقيمة ّللحصولّ
على ّمنافع ّصحية ّأو ّتعليمية ّويتم ّاسترداد ّهذهّ
النفقات ّفي ّوقت ّالحق ّمن ّالحكومة ّحينئذ ّالّ
تظهر ّهذه ّالمنافع ّعلى ّأنها ّمنافع ّضمانّ
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اجتماعي ّوبالتالي ّكجزء ّمن ّتعويضات ّأوّ
أجور ّالموظفين ّبل ّعلى ّأنها ّجزء ّمن ّالنفقاتّ
المتكبدة ّمن ّقبل ّالحكومة ّعلى ّالخدماتّ
الصحية ّالمقدمة ّألعضاء ّاألسر ّالمعيشيةّ
الفرديةّ.وتكون ّالنفقات ّمن ّقبل ّالحكومة ّعلىّ
الخدمات ّالفردية ّجزءاّ ّمن ّنفقات ّاالستهالكّ
النهائي ّلألسرة ّالمعيشية ّوليست ّمن ّتعويضاتّ
أوّأجورّالموظفين.

ّ
 368-5إذا ّما ّاستردت ّأسرة ّمعيشية ّمن ّقبل ّالحكومةّ
فقط ّجزءاّ ّمن ّنفقات ّالخدمات ّالصحية ّ(أوّ
غيرها ّمن ّالخدمات) ّالمقدمة ّيعامل ّالجزءّ
المسترد ّعلى ّأنه ّنفقات ّاستهالك ّنهائيةّ
للحكومة ّويعامل ّالجزء ّالذي ّلم ّيسترد ّمنّ
الحكومة ّعلى ّأنه ّنفقات ّاستهالك ّنهائيةّ
لألسرة ّالمعيشيةّ .وفقط ّعند ّموافقة ّصاحبّ
العمل ّوبشكل ّصريح ّعلى ّتعويض ّجزءّ
النفقاتّالذيّلمّتردهّالحكومةّيعاملّحينئذّهذاّ
الجزء ّعلى ّأنه ّجزءاّ ّمن ّتعويضات ّأو ّأجورّ
الموظفينّ.
 360-5تعامل ّكافة ّالمنافع ّاالجتماعية ّالعينية ّالمقدمةّ
من ّقبل ّالحكومة ّوفق ّنفس ّالطريقة ّوبدونّ
محاولة ّلفصلها ّوتصنيفها ّإلى ّتأمين ّاجتماعيّ
ومساعداتّاجتماعية.
ّ
ّ

المنافع االجتماعية المقيدة في حساب
.3
التوزيع الثانوي للدخل

 367-5إذا ّما ّأخذت ّاالعتبارات ّالسالفة ّالذكر ّفيّ
االعتبارّ ،تنظم ّالمنافع ّاالجتماعية ّالمقيدة ّفيّ
حساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّعلى ّالنحوّ
التاليّ:
ّّّّّّّّالمنافع ّاالجتماعية ّبخالف ّالتحويالتّ
االجتماعيةّالعينيةّ
ّّّّّّّّّّّّّمنافعّالضمانّاالجتماعيّالنقديةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّمنافع ّالضمان ّاالجتماعي ّالخاصةّ
بالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّمنافع ّالضمان ّاالجتماعي ّالنقدية ّفيّ
غير ّالمعاشات ّالتقاعدية ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّمنافع ّالتأمينّ
االجتماعيّاألخرىّ
ّّّّّّّّّّّّّمنافع ّالتأمين ّاالجتماعي ّاألخرى ّفيّ
معاشاتّالتقاعدّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنافع ّالتأمين ّاالجتماعي ّاألخرى ّفيّ
غيرّمعاشاتّالتقاعدّ
ّّّّّّّّّّّمنافعّالمساعداتّاالجتماعيةّالنقدية
ّ
 365-5منافع الضمان االجتماعي النقدية هي منافع

التأمين االجتماعي المستحقة الدفع نقداً
لألسر المعيشية من قبل صناديق الضمان
االجتماعيّ .وتنقسم ّالمنافع ّبين ّمنافع ّخاصةّ

ّ

بالمعاشاتّالتقاعديةّومنافعّغيرّمعاشية.

نظام الحسابات القومية
 361-5منافع التأمين االجتماعي األخرى المرتبطة
بالعمل هي المنافع االجتماعية المستحقة الدفع
من قبل نظم أو برامج التأمين االجتماعي
بخالف الضمان االجتماعي للمساهمين في
هذه النظم أو البرامج ولعائال تهم ولورثتهمّ ّ.

العينيةّالتيّتتمّاستجابةّللكوارثّالطبيعيةّمثلّ
الجفاف ّأو ّالفيضانات ّأو ّالزالزلّ .وتقيد ّمثلّ
هذه ّالتحويالت ّبشكل ّمنفصل ّتحت ّبندّ
التحويالتّالجاريةّاألخرى.

وتنقسم ّالمنافع ّبين ّمنافع ّمتعلقة ّبالمعاشاتّ
التقاعديةّومنافعّأخرىّ.

 338-5يبين ّجدول ّّ 4.8جدول ّّ 1.8ولكن ّمع ّإضافةّ
تصنيف ّوتقسيم ّللمنافع ّاالجتماعية ّالموصوفةّ
فيّهذاّالسياق.
ّ

المنافع ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّصناديق ّالضمانّ
االجتماعيّ .وتنقسم ّالمنافع ّبين ّمعاشاتّ
تقاعديةّومنافعّأخرى.

والمساهمات ّوالمنافع ّاالجتماعيةّ .وتشملّ
التحويالت ّالجارية ّاألخرى ّعدد ّمن ّاألنواعّ
المختلفة ّمن ّالتحويالت ّالتي ّتخدم ّأغراضّ
عديدة ّجداّّ .واألربعة ّتصنيفات ّهم ّالمعامالتّ
ذات ّالصلة ّبالتأمين ّوالتحويالت ّداخل ّنطاقّ
الحكومة ّوالتعاون ّالدولي ّالجاري ّوالتحويالتّ
الجارية ّالمتنوعةّ .وكل ّتصنيف ّمن ّهذهّ
التصنيفاتّاألربعةّموصوفّبدورهّأدناهّ.

 336-5منافع المساعدات االجتماعية النقدية هي
تحويالت جارية مستحقة الدفع لألسر المعيشية
من قبل الوحدات الحكومية أو من قبل ز .التحويالت الجارية األخرى
المؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم
األسر المعيشية من أجل تلبية االحتياجات  334-5تتألف ّالتحويالت ّالجارية ّاألخرى ّمن ّكافةّ
التحويالت ّالجارية ّالتي ّتتم ّبين ّالوحداتّ
مثلها مثل منافع التأمين االجتماعي غير أنها
المؤسسية ّالمقيمة ّأو ّبين ّالوحدات ّالمقيمةّ
ال تتم في إطار نظام تأمين اجتماعي يستلزم
والوحدات ّغير ّالمقيمةّ ،باستثناء ّالضرائبّ
المشاركة عادة عن طريق المساهمات
الجارية ّعلى ّالدخل ّأو ّالثروةّ ،وما ّإلى ّذلكّ،
االجتماعيةّ .وبالتاليّ،فهذهّالمنافعّتستبعدّكافةّ
ّ
 333-5ال ّتشمل ّمنافع ّالمساعدات ّاالجتماعيةّ
التحويالت ّالجارية ّالمدفوعة ّكاستجابة ّألحداثّ
أو ّظروف ّال ّيتم ّتغطيتها ّعادة ّمن ّقبل ّنظمّ
التأمين ّاالجتماعيّ .ومن ّثمّ ،ال ّتغطي ّمنافعّ
المساعدات ّاالجتماعية ّالتحويالت ّالنقدية ّأوّ
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 333-5يبين ّجدول ّّ 5.8جدول ّّ 1.8مع ّتفصيلّ
للتحويالتّالجارية.
ّ
المعامالت ذات الصلة بالتأمين
.1
 338-5هناك ّثالثة ّأنواع ّمن ّالمعامالت ّمتضمنةّ
تحت ّعنوان ّالتأمين؛ ّوهي ّصافي ّأقساطّ
التأمينّوالمطالباتّالمتعلقةّبالتأمينّالمباشرّ
وصافي ّأقساط ّالتأمين ّوالمطالبات ّالمتعلقةّ
بإعادة ّالتأمين ّوالمدفوعات ّالمتعلقةّ
بالضمانات ّالموحدة ّأو ّالقياسيةّ .وكل ّنوعّ
من ّهذه ّاألنواع ّموصوفة ّأدناهّ .وهناكّ
وصفّتفصيليّإضافيّعنّالمعامالتّالتيّ
يتم ّقيدها ّبالنسبة ّللتأمين ّفي ّالجزء ّّ 1منّ
الفصلّالسابعّعشرّوعنّالضماناتّالقياسيةّ
أو ّالموحدة ّفي ّالجزء ّّ 3من ّالفصل ّالسابعّ
عشر.
ّ
 330-5تجدر ّمالحظة ّأنه ّفي ّهذا ّالسياق ّفإنّ
"صافي" ّحينما ّتنطبق ّعلى ّأقساط ّالتأمينّ
تعني ّضمنيا ّأن ّرسوم ّالخدمة ّبالنسبةّ
لخدمات ّالتأمين ّقد ّتم ّاقتطاعها ّمن ّأقساطّ
التأمينّالفعليةّالمدفوعةّزائدّإضافاتّأقساطّ

ّ

التأمينّ.والّيوجدّتشبيكّبينّالتأمينّالمباشرّ
واعادةّالتأمين؛ّحيثّيقيدّكلّمنهماّبالكاملّ
بشكلّمنفصلّعنّاألخر.
صافي أقساط التأمين على غير الحياة

 337-5توفر ّبوالصّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّغطاءاّ
ضدّمختلفّاألحداثّأوّالحوادثّالتيّتؤديّ
إلى ّاإلضرار ّبالسلع ّأو ّالممتلكات ّأو ّإلىّ
ضررّلألشخاصّكنتيجةّألسبابّطبيعيةّأوّ
بشرية ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،الحرائق ّأوّ
الفيضاناتّأوّاإلصطداماتّأوّاالنهياراتّأوّ
حوادث ّالغرق ّأو ّالسرقة ّأو ّالعنف ّأوّ
الحوادثّالمروريةّأوّالمرضّ،وماّإلىّذلك)ّ،
أوّضد ّالخسائرّالماليةّالناجمةّعنّأحداثّ
مثل ّالمرض ّأو ّالبطالة ّأو ّالحوادثّ ،الخّ.
وتستصدرّهذهّالبوالصّمنّقبلّالشركاتّأوّ
الوحدات ّالحكومية ّأو ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتهدف ّإلى ّخدمة ّاألسرّ
المعيشية ّأو ّاألسر ّالمعيشية ّالفرديةّ.
والبوالص ّالتأمينية ّالتي ّتحملها ّاألسرّ
المعيشية ّالفردية ّهي ّتلك ّالبوالص ّالتيّ
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ّ

تستصدر ّبمبادرة ّذاتية ّمنهم ّولمصلحتهمّ
الشخصية ّبشكل ّمنفصل ّومستقل ّعنّ
أصحابّعملهمّأوّالحكومةّوبمنأى ّعن ّأيّ
نظام ّللضمان ّاالجتماعيّ .وتضم ّأقساطّ
تأمين ّاألضرار ّكل ّمن ّأقساط ّالتأمين ّالفعليةّ
المستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّحاملي ّبوالصّ
التأمين ّللحصول ّعلى ّغطاء ّتأميني ّخاللّ
الفترة ّالمحاسبية ّ(أقساط ّالتأمين ّالمكتسبة)ّ
ومكمالت ّاألقساط ّالمستحقة ّالدفعّمنّأصلّ
دخل ّاالستثمار ّالعائد ّإلى ّحاملي ّبوالصّ
التأمينّناقصاّتكاليفّالخدمةّالمستحقةّالدفعّ
إلىّشركةّالتأمينّ.ويتمّشرحّالطريقةّالمتبعةّ
في ّحساب ّرسوم ّالخدمة ّفي ّالفقرات ّمنّ
ّ 184.6إلى ّّ .191.6وبعد ّاقتطاع ّتكاليفّ
الخدمة ّمن ّالمبلغ ّاإلجمالي ّألقساط ّالتأمينّ
على ّغير ّالحياة ّومكمالت ّأقساط ّالتأمينّ
يوصفّالمبلغّالمتبقيّبصافيّأقساطّالتأمينّ
على ّغير ّالحياةّ .ويشكل ّصافي ّأقساطّ
التأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّوحده ّالتحويالتّ
الجارية ّويتم ّقيده ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانويّ
للدخلّ .وتشكل ّرسوم ّالخدمة ّمشترياتّ
خدمات ّمن ّقبل ّحاملي ّبوالص ّالتأمين ّويتمّ
قيدها ّكاستهالك ّوسيط ّأو ّنهائيّ ،حسبّ
االقتضاء.

المطالبات على التأمين على غير الحياة

 335-5مطالبات التأمين على غير الحياة هي
المبال المستحقة الدفع في تسوية األضرار
التي تنجم عن حدث ما مغطى من قبل
بوليصة تأمين على غير الحياة خالل الفترة
المحاسبيةّ .وعادة ّتصبح ّالمطالبات ّواجبةّ
السداد ّلحظة ّوقوع ّالحالة ّالطارئة ّأو ّالظرفّ
الذي ّمن ّشأنه ّأن ّينشئ ّمطالبة ّسليمةّ
بموجب ّإحكام ّبوليصة ّالتأمينّ .وهناكّ
استثناء ّيتم ّفي ّحاالت ّمعينة ّحيث ّتدركّ
إمكانية ّتقديم ّالمطالبة ّفقط ّبعد ّمرور ّفترةّ
طويلة ّمن ّوقوع ّالحدثّ .على ّسبيل ّالمثالّ،
أعترف ّبسلسلة ّهامة ّمن ّالمطالبات ّفقطّ
عندما ّتم ّالتحقق ّمن ّأن ّالتعرضّ
لإلسبستوس ّ(الحرير ّالصخري) ّسبب ّمنّ
أسباب ّمرض ّخطيرّ .وفي ّمثل ّهذهّ
الحاالتّ،تقيدّالمطالبةّفيّالوقتّالذيّتوافقّ
شركة ّالتأمين ّوتعترف ّبااللتزامّ.وقد ّال ّيكونّ
هذا ّالوقت ّهو ّنفسه ّوقت ّاالتفاق ّعلى ّحجمّ
المطالبةّأوّالوقتّالذيّدفعتّفيهّالمطالبةّ.
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التأمين؛ ّوعادة ّما ّتعامل ّالمطالبات ّعلى ّأنهاّ
تحويالتّجاريةّ،حتىّعندماّتكونّهناكّمبالغّ
ضخمة ّنتيجة ّلتدمير ّعرضي ّألصل ّمنّ
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األصول ّالثابتة ّأو ّإلصابة ّشخصية ّخطيرةّ
لفردّ.وعادةّال ّتكون ّالمبالغ ّالمقبوضة ّمن ّقبلّ
المطالبين ّمرتبطة ّبأي ّهدف ّمعين ّكما ّأنّ
السلعّأوّاألصولّالتيّقدّتضررتّأوّدمرتّالّ
يلزمّبالضرورةّأنّيتمّإصالحهاّأوّاستبدالها.

ّ
 386-5تنشأ ّبعض ّالمطالبات ّنتيجة ّألضرار ّأوّ
إصابات ّيتسبب ّفيها ّحاملو ّبوالص ّالتأمينّ
للممتلكاتّأوّألطراف ّثالثةّ ،علىّسبيلّالمثالّ،
األضرار ّأو ّاإلصابات ّالتي ّقد ّيتسبب ّفيهاّ
سائقو ّمركبات ّمؤمن ّعليهم ّلمركبات ّأوّ
أشخاص ّأخرىّ .وفي ّمثل ّهذه ّالحاالتّ ،تقيدّ
المطالبات ّالسليمة ّقانونياّ ّعلى ّأنها ّمستحقةّ
الدفع ّبشكل ّمباشر ّمن ّقبل ّشركة ّالتأمينّ
لألطراف ّالمؤمن ّعليها ّوليست ّبشكل ّغيرّ
مباشرّعنّطريقّحامليّبوالصّالتأمين.
ّ
 383-5وفي ّظروف ّاستثنائيةّ ،نسبة ّالمطالبات ّيجوزّ
أنّيتمّقيدها ّليسّعلىّأنهاّتحويالتّجاريةّبلّ
كتحويالت ّرأسمالية؛ ّويوضح ّوصف ّعملّ
نشاط ّالتأمين ّفي ّالجزء ّّ 1من ّالفصل ّالسابعّ
عشرّمتىّيتمّاعتبارّذلكّمالئماّّ.
ّ
صافي أقساط ومطالبات إعادة التأمين

والخصائص ّنفسها ّالخاصة ّبالتأمين ّعلى ّغيرّ
الحياة؛ ّويحدث ّذلك ّعندما ّيتم ّإصدار ّالعديدّ
من ّالضمانات ّمن ّنفس ّالنوع ّومن ّالممكنّ
التوصل ّإلى ّتقدير ّواقعي ّللمستوى ّالمحتمل ّمنّ
التخلفات ّأو ّالتعثرات ّإجماالّّ.وفي ّهذه ّالحالةّ،
تعامل ّالرسوم ّالمستحقة ّالدفع ّ(ودخل ّالملكيةّ
المكتسب ّعليهم) ّبنفس ّالطريقة ّالمتبعة ّمعّ
طلبات ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ .ويتعرضّ
الجزء ّّ 3من ّالفصل ّالسابع ّعشر ّبالمناقشةّ
لموضوعّالضماناتّالموحدةّبالتفصيل.

ّ
 388-5توفر ّالضمانات ّالموحدة ّأو ّالقياسية ّغطاءّ ّفقطّ
للصكوك ّالمالية ّوال ّتتوسع ّلتشمل ّضماناتّ
المنتج.
ّ

 .8التحويالت الجارية في أطار الحكومة العامة

 380-5تتألف التحويالت الجارية في أطار الحكومة
العامة من التحويالت الجارية بين الوحدات
الحكومية المختلفة؛ ّفهي ّتشمل ّالتحويالتّ
الجاريةّالتيّتتمّبينّمختلفّمستوياتّالحكومةّ
مثل ّالتحويالت ّالتي ّتجرى ّكثي ار ّبين ّالوحداتّ
الحكومية ّالمركزية ّأو ّالرسمية ّأو ّالمحليةّ،.
وبين ّصناديق ّالحكومة ّالعامة ّوصناديقّ
الضمان ّاالجتماعيّ .وال ّتشمل ّتحويالتّ
األموال ّالمرتبطة ّبتمويل ّإجمالي ّتكوين ّرأسّ
المال ّالثابت ّحيث ّأن ّمثل ّهذه ّالتحويالتّ
تعاملّعلىّأنهاّتحويالتّرأسمالية.

 388-5توفر ّشركات ّالتأمين ّالمباشر ّوسيلة ّإلعادةّ
التوزيع ّبين ّحاملي ّبوالص ّالتأمين ّالمنتظمين؛ّ
فبدالّ ّمن ّاعتماد ّخسارة ّضخمة ّعلى ّأساسّ
غيرّمنتظمّيواجهّحاملوّبوالصّالتأمينّتكاليفّ ّ
أصغر ّمنتظمة ّلمعرفة ّأنه ّمتى ّتحدث ّخسارةّ  387-5قد ّتقوم ّوحدة ّحكومة ّمعينة ّ(الوحدة ّاألولى)ّ
بدورّالوكيلّأوّالممثلّنيابةّعنّوحدةّحكوميةّ
هائلةّأوّلمعرفةّإمكانيةّحدوثهاّمنّاألساسّأنّ
أخرىّ(الوحدةّالثانية)ّعنّطريقّ– ّعلىّسبيلّ
هذه ّالخسارة ّسوف ّيتم ّتسويتها ّمن ّقبل ّشركةّ
المثال ّ– ّتحصيل ّالضرائب ّالواجبة ّالسدادّ
التأمين ّوبالتالي ّتجنيب ّحامل ّبوليصة ّالتأمينّ
للوحدة ّاألخرى ّفي ّنفس ّالوقت ّالتي ّتقوم ّفيهّ
تحملّخسارةّكبيرةّفيّهذاّالعامّ.وتعملّبوالصّ
بتحصيل ّالضرائب ّالخاصة ّبها؛ ّويتم ّقيدّ
إعادة ّالتأمين ّوفق ّنفس ّالمنهجية ّللسماحّ
الضرائبّالمحصلةّنيابةّعنّالوحدةّالثانيةّوفقّ
لشركات ّالتأمين ّ(وغيرها ّمن ّشركات ّإعادةّ
الطريقةّالسالفةّالذكرّعلىّأنهاّضرائبّمتراكمةّ
التأمين) ّبحماية ّأنفسهم ّضد ّالمطالباتّ
بشكلّمباشرّللوحدةّالثانيةّوالّتعاملّعلىّأنهاّ
الضخمة ّعلى ّوجه ّالخصوص ّمن ّخاللّ
تحويال ّجاريا ّمن ّالوحدة ّاألولى ّللوحدة ّالثانيةّ.
استصدارّوحملّبوليصةّتأمينّمنّشركةّتأمينّ
وتؤدي ّالتأخيرات ّفي ّتحويل ّالضرائب ّمنّ
أخرىّمتخصصةّفيّإعادةّالتأمين.
الوحدةّالحكوميةّاألولىّللوحدةّالحكوميةّالثانيةّ
ّ
إلىّادخال ّقيود ّتحتّبندّ"حساباتّالمقبوضاتّ
 384-5يتم ّحساب ّصافي ّأقساط ّالتأمين ّوالمطالباتّ
أوّالمدفوعاتّاألخرى"ّفيّالحسابّالماليّ.
بنفس ّالطريقة ّتماما ّالمتبعة ّمع ّأقساطّ
ومطالباتّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ.ومع ّذلكّ،
التعاون الدولي الجاري
ونظ اّر ّألن ّعمل ّإعادة ّالتأمين ّيتركز ّفي ّعددّ .3
قليل ّمن ّالبلدان ّعالمياّ ّتكون ّمعظم ّبوالصّ
 385-5يتألف التعاون الدولي الجاري من التحويالت
إعادةّالتأمينّمعّالوحداتّغيرّالمقيمة.
الجارية النقدية أو العينية بين حكومات
ّ
مختلف البلدان أو بين حكومات ومنظمات
ّ
دوليةّ.وتشملّهذهّالتحويالتّماّيليّ:
الرسوم والطلبات بموجب الضمانات الموحدة
ّأ .التحويالت ّبين ّالحكومات ّالتي ّيستخدمهاّ
المستفيدون ّأو ّالمتلقون ّلها ّفي ّتمويل ّالنفقاتّ
 383-5بعض ّالوحدات ّ– ّوخصوصاّ ّالوحداتّ
الجارية ّبما ّفي ّذلك ّالمساعدات ّالطارئة ّبعدّ
الحكومية ّ–ّقد ّتوفرّاحتياطيّعلىّدائنّمتعثرّ
الكوارث ّالطبيعيةّ ،ويشمل ّذلك ّالتحويالتّ
في ّظروف ّلها ّالعديد ّمن ّالخصائصّ
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العينية ّفي ّشكل ّالغذاء ّوالمالبس ّوالبطانياتّ
واألدويةّ،وماّإلىّذلكّ.
ّب .المساهمات ّالسنوية ّأو ّغيرها ّمن ّالمساهماتّ
المنتظمةّالمدفوعةّمنّقبلّالحكوماتّاألعضاءّ
للمنظمات ّالدولية ّ(باستثناء ّالضرائب ّالمدفوعةّ
للمنظماتّفوقّالوطنية)؛ّ
ّج .المدفوعات ّالتي ّتتم ّمن ّقبل ّالحكومات ّأوّ
المنظمات ّالدولية ّإلى ّالحكومات ّاألخرىّ
لتغطية ّمرتبات ّطاقم ّالمساعدة ّالفنية ّالمقيم ّفيّ
البلد ّالتي ّيعمل ّبها ّوالمستخدمين ّمن ّقبلّ
الحكومةّالمضيفةّ.
ال ّيغطي ّالتعاون ّالدولي ّالجاري ّالتحويالتّ
المخصصة ّألغراض ّتكوين ّرأس ّالمالّ ،حيثّ
تقيدّمثلّهذهّالتحويالتّكتحويالتّرأسماليةّ.

.4

تكاليفّاإلنتاجّغيرّالسوقيّلتلكّالمؤسساتّأوّ
لتوفير ّاألموال ّالالزمة ّإلجراء ّتحويالت ّلألسرّ
المعيشية ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمة ّفي ّشكل ّمنافعّ
اجتماعيةّ.كماّأنهاّتشملّكذلكّالتحويالتّالتيّ
تكون ّفي ّشكل ّهبات ّطعام ّأو ّمالبس ّأوّ
بطانيات ّأو ّأدويةّ ،وما ّإلى ّذلك ّللجمعياتّ
الخيرية ّليتم ّتوزيعها ّعلى ّاألسر ّالمعيشيةّ
المقيمة ّوغير ّالمقيمة ّولكن ّبقدر ّما ّتكون ّهذهّ
الهبات ّمكتسبة ّحديثاُ ّوتعامل ّعلى ّأنهاّ
تحويالتّنقديةّاستخدمتّلشراءّهذهّالسلعّ.أماّ
الهباتّأوّالمنحّغيرّالمرغوبّفيهاّأوّاألدواتّ
واألشياء ّالمستخدمة ّعادة ّال ّيكون ّلها ّقيمةّ
سوقية ّولذلك ّال ّتظهر ّفي ّالحساباتّ
كتحويالتّ .وتعامل ّالهبات ّأو ّالمنح ّالثمينةّ
كتحويالت ّبقيمة ّالمواد ّالثمينة ّفي ّالميزانيةّ
العموميةّ .وتعامل ّالمدفوعات ّالخاصة ّبرسومّ
العضوية ّأو ّاالشتراكات ّبالمؤسسات ّالتي ّالّ
تهدف ّإلى ّالربح ّّ NPIsالتي ّتخدم ّالمشاريعّ
مثل ّغرف ّالتجارة ّأو ّاالتحادات ّالتجارية ّ ّ–ّ
تعامل ّعلى ّأنها ّمدفوعات ّلخدمات ّمقدمةّ
وبالتالي ّفهي ّليست ّتحويالت ّ(أنظر ّالفقرةّ
ّ.)88.4ويتمّقيدهاّفيّحسابّاإلنتاجّعلىّأنهاّ
استهالكّوسيطّوالّيتمّقيدهاّفيّحسابّالتوزيعّ
الثانويّللدخلّ.

التحويالت الجارية المتنوعة

 381-5تتألف التحويالت الجارية المتنوعة من
التحويالت الجارية بخالف األقساط أو
المطالبات ذات الصلة بالتأمين والتحويالت
الجارية داخل نطاق الحكومة العامة والتعاون
الدولي الجاريّ .ثمةّوصفّأدناهّألكثرّاألمثلةّ
أهميةّعلىّهذهّالنوعيةّمنّالتحويالتّ.

العامة

التحويالت الجارية بين البنك المركزي والحكومة

 346-5كما ّجرى ّالوصف ّفي ّالفقرة ّّ 155.6فإن ّأيّ
تحويل ّجاري ّيمثل ّقيمة ّاإلنتاج ّغير ّالسوقيّ
للبنك ّالمركزي ّيقيد ّعلى ّأنه ّمستحق ّالدفع ّمنّ
قبلّالبنكّالمركزيّإلىّالحكومةّالعامة؛ّويتألفّ
اإلنتاج ّأو ّالمخرجات ّغير ّالسوقية ّمن ّخدماتّ
السياسة ّالنقديةّ ،والتي ّتعتبر ّاستهالكاّ ّمشتركاّّ
أوّجماعياّ.
ّ
 343-5قد ّيشمل ّهذا ّالبند ّأيضا ّالتحويالت ّالتي ّتتمّ
بينّالبنكّالمركزيّوالحكومةّتلكّالتيّيتمّقيدهاّ
عندما ّيفرض ّالبنك ّالمركزي ّفائدة ّبسعر ّالّ
يتسق ّمع ّأسعار ّالسوق ّألغراض ّسياسيةّ.
وهناكّوصفاّلعمليةّالقيدّوالتسجيلّفيّمثلّهذهّ
الحاالتّفيّالفقراتّمنّّ122.7إلىّّّ.126.7

التحويالت الجارية بين األسر المعيشية

 344-5تتألف التحويالت الجارية بين األسر المعيشية
من كافة التحويالت الجارية التي تتم أو يحصل
عليها من قبل األسر المعيشية المقيمة إلى أو
من أسر معيشية أخرى مقيمة وغير مقيمة
وتشمل التحويالت كافة التحويالت النقدية
وقيمة التحويالت العينيةّ.وفيّسياقّاإليداعاتّ

التحويالت الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة
للرب التي تخدم األسر المعيشية

أو ّالحواالت ّالماليةّ ،غالبا ّما ّيشار ّإلىّ
التحويالت ّالجارية ّبين ّاألسر ّالمعيشية ّعلىّ
أنها ّتحويالت ّشخصيةّ .وتشمل ّالتحويالتّ
المالية ّالمنتظمة ّبين ّأعضاء ّنفس ّالعائلةّ
المقيمينّفيّأنحاءّمختلفةّمنّنفسّالبلدّأوّفيّ
بلدان ّمختلفةّ ،عادة ّتتم ّمن ّجانب ّعضو ّأوّ
عائلةّتعملّفيّبلدّأجنبيّلفترةّمنّالزمنّعامّ
أو ّأكثرّ .كما ّأن ّاألرباح ّالمحولة ّمن ّقبلّ
العمال ّالموسميين ّلعائالتهم ّليست ّتحويالتّ
دولية ّحيث ّيبقى ّالعمال ّمقيمين ّفي ّبلدهمّ
األصلي ّ(بمعنى ّأخرّ ،ال ّيزالون ّأعضاء ّفيّ
أسرهم ّالمعيشية ّاألصلية)ّ ،عندما ّيعملونّ
بالخارج ّلفترات ّتقل ّعن ّعامّ .وتقيد ّأرباحهمّ
على ّأنها ّتعويضات ّأو ّأجور ّموظفين ّمنّ
الخارج ّإذا ّكان ّلديهم ّصفة ّالموظفين ّفي ّبلدّ
غيرّمقيمّأثناءّعملهمّهناكّأوّخالفا ّلذلكّتقيدّ
علىّأنهاّتوفيرّخدمات.

 348-5تتألف التحويالت الجارية إلى المؤسسات غير
الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية من
التحويالت المقبوضة من قبل تلك المؤسسات
من الوحدات األخرى المقيمة وغير المقيمة في
شكل مساهمات أو استحقاقات عضوية أو
اشتراكات أو تبرعات طوعية ،الخ ،سواء تمت ّ
على أساس منتظم أو من حين ألخرّ .وتهدفّ  343-5تشكل ّالتحويالت ّمن ّاألسر ّالمعيشية ّغيرّ
التحويالتّالتيّتتمّإلىّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّإلى ّتغطيةّ
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وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،تقترح ّبنود ّالمذكرة ّفيّ
ميزان ّالمدفوعات ّللحواالت ّالشخصية ّالماليةّ
وإلجمالي ّالحواالت ّالماليةّ .وتكون ّالحواالتّ
المالية ّالشخصيةّمنّالخارجّمساويةّللتحويالتّ
الشخصيةّمنّالخارجّباإلضافةّإلىّتعويضاتّ
أو ّأجور ّالموظفين ّمن ّالخارج ّناقصا ّالنفقاتّ
بالخارج ّمن ّقبل ّالموظفينّ .وهكذاّ ،تبينّ
الحواالت ّالمالية ّالشخصيةّالتدفقاتّالكليةّإلىّ
أسرةّمعيشيةّمقيمةّمنّأسرّمعيشيةّبالخارجّأوّ
من ّعضو ّبأسرة ّمعيشية ّيعمل ّبالخارج ّلجزءّ
من ّالعامّ .وتكون ّالحواالت ّالمالية ّالكلية ّمنّ
الخارج ّمساوية ّللحواالت ّالمالية ّالشخصيةّ
باإلضافةّإلىّالمنافعّاالجتماعيةّ(بماّفيّذلكّ
المعاشات ّالتقاعدية ّالمستحقة ّمن ّالخارج ّفيماّ
يتعلق ّبالعمل ّالمسبق ّبالخارج ّمن ّقبل ّعضوّ
باألسرة ّالمعيشية)ّ .وتعرف ّالمدفوعات ّإلىّ
الخارجّتبعاّّلذلكّ.ولمزيدّمنّالتفصيلّ،البدّمنّ
الرجوع ّإلى ّالفصل ّالسادس ّوالعشرين ّوميزانّ
المدفوعاتّّ.BPM6
الغرامات والجزاءات

 348-5الغرامات والجزاءات هي مدفوعات إلزامية
مفروضة على الوحدات المؤسسية من قبل
المحاكم القضائية أو الهيئات شبه القضائية ّ

الخيريةّالتيّعادةّماّتكونّمؤسسةّغيرّهادفةّ
للربحّتخدمّاألسرّالمعيشية.

ّ
 345-5عندما ّتشارك ّاألسرة ّالمعيشية ّغير ّالمقيمةّ
حينئذ ّقد ّيكون ّهناك ّصافي ّتحويالت ّكبير ّبينّ
قطاعّاألسرّالمعيشيةّوحسابّبقيةّالعالمّ.
 341-5في ّبعض ّالحاالتّ ،ال ّيحصل ّالفائز ّفيّ
اليانصيب ّعلى ّمبلغ ّإجمالي ّدفعة ّواحدة ّفيّ
الحالّبلّمنّخاللّتيار ّمنّالدخلّعبرّفتراتّ
مستقبليةّ .وفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ينبغيّ
وأن ّيتم ّقيد ّذلك ّعلى ّأنه ّقبض ّمبلغ ّإجماليّ
دفعة ّواحدة ّوشراء ّفوري ّلسنويةّ .ويوصف ّقيدّ
السنوياتّفيّالجزءّّ1منّالفصلّالسابعّعشرّ.
دفع التعويضات

 336-5تتألف دفع التعويضات من التحويالت الجارية
المدفوعة من قبل الوحدات المؤسسية للوحدات
المؤسسية األخرى كتعويض عن إصابة
لألشخاص أو تلف أو أضرار لحق بالممتلكات
تسبب فيها المذكور أوالً والتي لم يتم تسويتها
كمدفوعات لمطالبات تأمينعلى غير الحياةّ.
ويمكن ّأن ّتكون ّمدفوعات ّالتعويضات ّإماّ
مدفوعات ّإلزامية ّتمنحها ّالمحاكم ّأو ّمدفوعاتّ
على ّسبيل ّالهبة ّتوافق ّوتقبل ّبها ّالمحكمةّ.
ويغطي ّهذا ّالبند ّالتعويضات ّعن ّاإلصابات ّأوّ
األضرار ّالتي ّتتسبب ّفيها ّوحدات ّمؤسسيةّ
أخرىّومدفوعاتّعلى ّسبيلّالهبةّتمنحّمنّقبلّ
الوحدات ّالحكومية ّأو ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
كتعويض ّعن ّاإلصابات ّأو ّاألضرار ّالناجمةّ
عنّالكوارثّالطبيعيةّ.

ومعّذلكّ.عادةّالّيمكنّالتفريقّبينّالغراماتّ
أو ّغيرها ّمن ّالجزاءات ّالمفروضة ّمن ّقبلّ
السلطات ّالضريبية ّلتجنب ّدفع ّالضرائب ّأوّ
لتأخير ّدفعها ّعن ّالضرائب ّنفسها ّوبالتالي ّيتمّ
تجميعهاّمعّنوعّالضرائبّاألخيرةّفيّالممارسةّ
العملية ّوال ّتقيد ّأسفل ّهذا ّالبند ّ(الغراماتّ
والجزاءات)ّ،كماّالّيتمّاعتبارهاّمدفوعاتّرسومّ
للحصول ّعلى ّتراخيصّ ،فمثل ّهذه ّالمدفوعاتّ
تكون ّإما ّضرائب ّأو ّمدفوعات ّلخدمات ّمقدمةّ ح .التحويالت االجتماعية العينية
من ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّ(أنظر ّالفقرةّ
 333-5كما ّهو ّموضح ّفي ّالقسم ّزّ ،يعني ّحسابّ
ّ.)54.8
التوزيعّالثانويّللدخلّبكيفيةّإعادةّتوزيعّالدخلّ
بينّالقطاعاتّعنّطريقّالتحويالتّالنقديةّأوّ
اليانصيب و القمار
التحويالت ّالتي ّتعامل ّعلى ّأنها ّنقديةّ .ومعّ
ذلكّ ،ال ّتزال ّهناك ّفئة ّهامة ّمن ّالتحويالتّ
 340-5تتألفّالمبالغّالمدفوعةّلشراءّورقّاليانصيبّأوّ
التي ّيتم ّقيدها ّكتحويل ّلنفقات ّاستهالك ّتعهدّ
التي ّتوضع ّفي ّالرهانات ّمن ّعنصرين؛ ّدفعّ
بها ّأصال ّمن ّقبل ّالحكومة ّالعامة ّوالمؤسساتّ
رسوم ّخدمة ّللوحدة ّالتي ّتنظم ّاليانصيب ّأوّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ.
لعب ّالقمار ّوتحويال ّجاريا ّمتبقيا ّيتم ّدفعهّ
وتوصفّهذهّالتحويالتّبالتحويالتّاالجتماعيةّ
للفائزينّ .وقد ّتكون ّرسوم ّالخدمة ّكبيرة ّجداّ
العينيةّ .وتتألف التحويالت االجتماعية العينية
وربماّيلزمّتغطيتهاّللضرائبّعلىّإنتاجّخدماتّ
من السلع والخدمات المقدمة لألسر المعيشية
المقامرةّ ّ.وتعتبرّالتحويالتّفيّنظامّالحساباتّ
من قبل الحكومة والمؤسسات غير الهادفة
القومية ّأنها ّتحدث ّبشكل ّمباشر ّبين ّأولئكّ
للرب التي تخدم األسر المعيشية إما بشكل
المشاركين ّفي ّاليانصيب ّأو ّالمقامرةّ ،أي ّبينّ
مجاني أو بأسعار ليست لها قدر من الناحية
األسرّالمعيشية.
االقتصاديةّ .وهذه ّالتحويالت ّمميزة ّبما ّفيّ
ّ
الكفاية ّليكون ّلها ّحسابين ّمنفصلين ّمخصصينّ
 347-5بعض ّاليانصيبّيمكنّتنظيمهّبثالثةّمكونات؛ّ
لقيدها.
اثنان ّمنهم ّعلى ّالنحو ّالموصوف ّمسبقاّ
والعنصر ّالثالث ّالذي ّيتم ّالتبرع ّبه ّللجمعيةّ ّ
الخيرية ّ .ويظهر ّهذا ّالعنصر ّكتحويل ّللجمعيةّ

468

نظام الحسابات القومية
ّ 338-5تتألفّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّمنّنفقاتّ ّ

االستهالكّالنهائيّالمتعهدّبهاّمنّقبلّالحكومةّ .1

حساب إعادة توزيع الدخل العيني

والمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشية ّنيابة ّعن ّاألسر ّالمعيشيةّ .ولهذاّ
السببّ ،توصف ّهذه ّالتحويالت ّبأنها ّسلعّ
وخدمات ّفرديةّ .وهذا ّتميي از ّلها ّعن ّالسلعّ
العامة ّمثلّالدفاعّواضاءةّالشوارعّوالتيّيشيرّ
لهاّنظامّالحساباتّالقوميةّبالخدماتّالمشتركةّ
أو ّالجماعية(ّ .وهناك ّمزيد ّمن ّالنقاش ّحولّ
الفرق ّبين ّنفقات ّالحكومة ّالفردية ّوالجماعية ّأوّ
المشتركة ّفي ّالفصل ّالتاسع)ّ .وهناك ّسببانّ
رئيسيان ّيفسران ّلماذا ّقد ّتقوم ّالحكومة ّباختيارّ
تقديم ّخدمات ّفردية ّلألسر ّالمعيشية؛ ّأول ّهذانّ
السببان ّهو ّأنه ّعن ّطريق ّتلبية ّاحتياجاتّ  .8التحويالت االجتماعية العينية المدفوعة للوحدات
قطاعاتّكبيرةّجداّ ّأوّربماّالمجتمعّككلّبشكلّ غير المقيمة
مركزي ّيكون ّهناك ّكفاءات ّمحققة ّمن ّحيثّ
التكاليفّ .والسبب ّاألخر ّهو ّأنه ّعن ّطريقهاّ  338-5من ّحيث ّالمبدأّ ،يمكن ّأن ّتدفع ّالتحويالتّ
االجتماعية ّالعينية ّإلى ّالوحدات ّغير ّالمقيمة؛ّ
يكون ّبإمكان ّالحكومة ّضمان ّأن ّتلك ّالخدماتّ
وأحد ّاألمثلة ّالبسيطة ّعلى ّذلك ّهو ّالرعايةّ
متاحة ّللسكان ّبتكلفة ّمعقولة ّلألسر ّالمعيشيةّ
الطبيةّالطارئةّالمقدمةّإلىّسائحّأجنبيّمنّقبلّ
وكذلك ّيكون ّبإمكانها ّفرض ّمعايير ّللخدمةّ
مستشفى ّداخل ّنطاق ّالحكومة ّالعامةّ .ومعّ
يمكن ّالتحقق ّمنها ّواإلصرار ّعلى ّأن ّتستفيدّ
ذلكّ،تماماّمثلماّقدّتستفيدّاألسرّالمعيشيةّغيرّ
األسر ّالمعيشية ّمن ّتلك ّالخدماتّ ،على ّسبيلّ
المقيمة ّمن ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمنّ
المثال ّعن ّطريق ّاشتراط ّحضور ّاألطفالّ
الحكومة ّالوطنية ّقد ّتستفيد ّاألسر ّالمعيشيةّ
للمدارس.
المقيمة ّهي ّاألخرى ّمن ّالتحويالت ّاالجتماعيةّ
ّ
العينية ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّحكومة ّاقتصاد ّأخرّ.
 334-5ولبعض ّاألغراض ّالتحليليةّ ،من ّالمفيد ّالتطرقّ
وبشكل ّعامّ ،ستكون ّهذه ّالتدفقات ّإلى ّالوحداتّ
بالنظر ّعلى ّقياس ّالستهالك ّاألسر ّالمعيشيةّ
غير ّالمقيمة ّصغيرة ّبالنسبة ّإلى ّالمستوى ّالكليّ
على ّأن ّيشمل ّالسلع ّوالخدمات ّالمقدمةّ
للتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّوما ّلم ّيكن ّهناكّ
كتحويالت ّاجتماعية ّعينيةّ .ورغم ّذلكّ ،البدّ
ثمة ّدليل ّقوي ّعلى ّعكس ّذلكّ ،فقد ّيفترضّ
وأن ّيالزم ّوجهة ّالنظر ّالموسعة ّلالستهالكّ
على ّسبيل ّالعرف ّالسائد ّبأن ّالتدفقات ّإلىّ
وجهة ّنظر ّمماثلة ّللدخل ّنظ اّر ّألن ّادخارّ
الوحدات ّغير ّالمقيمة ّمتوازنة ّمع ّالتدفقات ّمنّ
األسرة ّالمعيشية ّال ّيتأثر ّجراء ّهذا ّالمنظورّ
حكومات ّ(والمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
المختلفّ .ومن ّأجل ّاستيعاب ّهذا ّالرأيّ
تخدم ّاألسر ّالمعيشية) ّاالقتصاديات ّاألخرىّ.
المختلف ّحول ّدخل ّاألسرة ّالمعيشيةّ
وخضوعاّ ّلهذا ّالعرف ّالسائدّ ،يكون ّبناءاّ ّعلىّ
واستهالكهاّ ،يدخل ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ذلك ّالحال ّهو ّأن ّالدخل ّالكلي ّالمتاح ّبالنسبةّ
حسابين ّأحدهما ّيشتق ّقياساّ ّبديالّ ّللدخلّ
لالقتصاد ّالكلي ّمساوياّ ّتماماّ ّللدخل ّالكليّ
(حساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعينيّ ،مبيناّّ
المتاحّالمعدلّ.
أدناه)ّ .ويبين ّالحساب ّالثاني ّالقياس ّالبديلّ
لالستهالك ّ(استخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاحّ
المعدل)ّوهناكّوصفاّّلهّفيّالفصلّالتاسع.
 333-5يتناول ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّبندّ
الموازنة ّلحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ ،الدخلّ
المتاحّ،ويقومّبتعديلهّوضبطهّلقيمةّالتحويالتّ
االجتماعيةّالعينيةّللتوصلّإلىّبند ّموازنة ّجديدّ
يسمى ّالدخل ّالمتاح ّالمعدلّ .وبالنسبة ّلألسرّ
المعيشيةّ ،يكون ّالدخل ّالمتاح ّالمعدل ّأعلى ّمنّ
الدخل ّالمتاحّ ،أما ّبالنسبة ّللحكومة ّوالمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
يكونّأقلّ.

460

نظام الحسابات القومية

الفصل التاسع :حساب استخدام الدخل
أ .مقدمة
3-1

ّ
2-9

ّ
4-1

ّ
3-1

الغرضّمنّحساباتّاستخدامّالدخلّهوّعرضّ
كيفيةّتوزيعّاألسرّالمعيشيةّوالوحداتّالحكوميةّ
والمؤسسات ّغير ّالهادفة ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
المعيشيةّّلدخلهاّالمتاحّبينّاالستهالكّالنهائيّ
واالدخار؛ ّوخالل ّهذا ّالفصلّ ،وما ّلم ّينصّ
علىّخالفّذلكّ،فإنّالتعبيرّ"استهالك"ّينبغيّ
وأن ّيستوعب ّعلى ّأنه ّيعني ّ"االستهالكّ
النهائي"ّ .وهناك ّاستخدامان ّلحسابات ّالدخلّ
يتماشيان ّويتوافقان ّمع ّمفهومين ّللدخل ّالمتاحّ
واالستهالكّ .وفي ّالحساب ّاألولّ ،وهو ّحسابّ
استخدام ّالدخل ّالمتاحّ ،والمبين ّفي ّجدول ّ-9
ّ،1ينصبّاالهتمامّعلىّالدخلّالمتاحّواإلنفاقّ
على ّالسلع ّوالخدمات ّاالستهالكية ّالتي ّيمكنّ ّ
تلبيتها ّمن ّأصل ّهذا ّالدخلّ .وفي ّالحسابّ 8-1
الثانيّ ،وهو ّحساب ّاستخدام ّالدخل ّالمتاحّ
المعدلّ ،والمبين ّفي ّجدول ّّ ،2-9ينصبّ
االهتمام ّعلى ّالسلع ّوالخدمات ّاالستهالكيةّ
المكتسبة ّوالمستخدمة ّمن ّقبل ّالوحداتّ
المؤسسية ّوعلى ّوجه ّالخصوص ّاألسرّ
المعيشيةّ ،سواء ّتم ّالحصول ّعليها ّعن ّطريقّ
اإلنفاقّأوّمنّخاللّتحويالتّاجتماعيةّعينيةّ.
ولتوضيح ّالفرق ّبين ّهذين ّالحسابين ّمنّ
الضروريّتعريفّبعضّالمصطلحاتّالرئيسية.

السلعة أو الخدمة االستهالكية وتعرف على
أنها سلعة أو خدمة تستخدم (من دون مزيد
من التحويالت في اإلنتاج على نحو ما تم
تعريفه في نظام الحسابات القومية) من قبل
األسر المعيشية أو المؤسسات غير الهادفة ّ
للرب التي تخدم األسر المعيشية أو من قبل 0-1
الوحدات الحكومية للتلبية المباشرة لالحتياجات
الفردية أو (الحاجات) أو للوفاء بالحاجات
الجماعية أو المشتركة ألعضاء المجتمع.
السلعة أو الخدمة االستهالكية الفردية وهي
سلعة أو خدمة تحصل عليها أسرة معيشية
وتستخدم في سد حاجات أو احتياجات أعضاء
هذه األسرة المعيشية ّودائما ّيمكنّشراءّالسلعّ
والخدماتّالفرديةّوبيعهاّفيّالسوقّوذلكّعلىّ
الرغمّمنّأنهّأيضاَ ّيمكنّأنّيتمّتقديمهاّبشكلّ
مجاني ّأو ّبأسعار ّليست ّذات ّداللة ّاقتصادياّ
فيّشكلّتحويالت ّاجتماعية ّعينيةّ .وفيّواقعّ
الممارسة ّالعمليةّ ،فإن ّكافة ّالسلع ّوأغلبّ
الخدماتّتكونّفردية.

الخدمة االستهالكية الجماعية أو المشتركة و
هي خدمة يتم تقديمها في نفس الوقت ذاته
لكافة أعضاء المجتمع أو لكافة أعضاء قطاع
معين من المجتمع ،مثل كافة األسر المعيشية
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التي تعيش في منطقة معينةّ .وتكتسبّ
الخدمات ّالجماعية ّأو ّالمشتركة ّتلقائيا ّويتمّ
استهالكهاّمنّقبلّكافةّأعضاءّالمجتمعّأوّمنّ
قبل ّقطاع ّأو ّفئة ّمن ّالمجتمع ّمن ّدون ّاتخاذّ
أي ّإجراء ّمن ّجانبهمّ .واألمثلة ّالنموذجية ّعلىّ
ذلكّهيّاإلدارةّالعامةّوتوفير ّاألمن ّسواء ّعلىّ
مستوى ّقومي ّأو ّمحليّ.والخدمات ّالجماعية ّأوّ
المشتركة ّهي ّ"السلع ّالعامة" ّللنظريةّ
االقتصاديةّ .وبحكم ّطبيعة ّالخدمات ّالجماعيةّ،
فإنه ّال ّيمكن ّبيعها ّألفراد ّفي ّالسوق ّويتمّ
تمويلها ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّمن ّأصلّ
الضرائب ّأو ّالعائدات ّاألخرىّ.وهناك ّمزيد ّمنّ
التفصيل ّحول ّالفروق ّبين ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
االستهالكية ّالفردية ّوالجماعية ّأو ّالمشتركة ّفيّ
الفقراتّمنّّ91.9إلىّ.98.9
لدىّبعضّالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّالمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
ألعضاء ّالجمعيات ّأو ّاالتحادات ّالتي ّتمتلكهاّ
بعضاَ ّمن ّخصائص ّالخدمات ّالجماعية ّأوّ
المشتركة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،بعض ّالبحوثّ
التيّأجرتهاّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّ
تخدمّاألسرّالمعيشيةّيمكنّأنّيستفيدّمنهاّكافةّ
أعضاء ّالمجتمعّ .ومع ّذلكّ ،معظم ّالخدماتّ
المقدمةّمنّقبلّتلكّالمؤسساتّفرديةّبطبيعتهاّ،
كما ّأنه ّإذا ّكان ّمن ّغير ّالعملي ّتحديدّ
مخرجات ّوانتاج ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّوالتعرفّعليهاّوالتيّ
يمكنّاعتبارهاّجماعيةّأوّمشتركةّبطبيعتهاّفإنّ
كافة ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبل ّتلك ّالمؤسساتّ
يمكنّالتعاملّمعهاّعلىّأنهاّفردية.
كما ّهو ّموضح ّفي ّاألقسام ّالالحقة ّمن ّهذاّ
الفصل ّتنسب ّأو ّتعود ّالنفقات ّإلى ّالوحداتّ
المؤسسية ّالتي ّتتحمل ّالتكاليف ّحتى ّولو ّلمّ
تكنّهيّنفسهاّالوحداتّالتيّستسلمّإليهاّالسلعّ
أوّالخدماتّ.وبناءاّعلىّذلكّ،تقيدّالنفقاتّالتيّ
تتكبدها ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّعلىّ
السلع ّوالخدمات ّالفردية ّالتي ّيقدمونها ّلألسرّ
المعيشيةّفيّشكلّتحويالتّاجتماعيةّعينيةّ–ّ
تقيدّعلىّأنهاّنفقاتّاستهالكّنهائيّمتكبدّمنّ
قبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّتلك ّالمؤسساتّ.
وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالوحدات ّالحكومية ّأوّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
المعيشية ّال ّتقوم ّفعلياّ ّباستهالك ّالسلعّ
والخدمات ّالمقدمة ّفي ّشكل ّتحويالت ّاجتماعيةّ
عينية ّإال ّأنها ّ– ّأي ّالوحدات ّالحكومية ّوتلكّ
المؤسسات ّ– ّهي ّالوحدات ّالتي ّتقوم ّبسدادّ
كلفتها ّوكذلك ّأخذ ّالق اررات ّحول ّالكميات ّالتيّ
تقدمّ.وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،البد ّوأن ّتقيد ّالمعلوماتّ
المتعلقة ّبإنفاقها ّعلى ّمثل ّهذه ّالسلع ّوالخدماتّ

نظام الحسابات القومية

ّ
7-1

ّ
5-1

ّ
1-1

في ّحسابات ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّجنباّ ّإلىّ
جنبّمعّدخلهاّالمتاحّ.ومعّذلكّ،الّيكفيّفقطّ
قيد ّالنفقات ّعندما ّتستهلك ّالسلع ّوالخدمات ّمنّ
قبل ّوحدات ّمختلفة ّعن ّتلك ّالتي ّتتحكم ّفيّ
النفقات ّوتمولهاّ .ومن ّأجل ّالتعرف ّعلىّ
الوحدات ّالتي ّتستفيد ّمن ّاستهالكها ّوتحديدهاّ
فمن ّالضروري ّإدراك ّأن ّالسلع ّوالخدمات ّهيّ
في ّالحقيقة ّتم ّنقلها ّإلى ّأو ّاستخدمت ّمن ّقبلّ
األسر ّالمعيشيةّ .وينبع ّمن ّهذا ّالتمييز ّبينّ
نفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّواالستهالك ّالنهائيّ
الفعلي.
في ّحساب ّاستخدامّالدخلّالمتاح؛ّيكونّالموردّ
الرئيسي ّهو ّالدخل ّالمتاح ّوهو ّبند ّالموازنةّ
المرحلّقدما ّمنّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّ.
ويكونّاالستخدامّالرئيسيّهوّنفقاتّاالستهالكّ
النهائيّ .وانفاق االستهالك النهائي هو قيمة
اإلنفاق على السلع والخدمات االستهالكيةّ.
وفي ّحساب ّاستخدام ّالدخل ّالمتاح ّالمعدلّ،
يكونّالموردّالرئيسيّهوّالدخلّالمتاحّالمعدلّ
وهوّنفسهّبند ّالموازنة ّالمرحل ّقدماّ ّمن ّحسابّ
إعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعينيّ ،ويكون ّاالستخدامّ
الرئيسيّهوّاالستهالكّالنهائيّالفعليّ.ويقيس

االستهالك النهائي الفعلي قيمة السلع
والخدمات االستهالكية المكتسبة.

من ّاستخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاح ّواستخدامّ
حساب ّالدخل ّالمتاح ّالمعدلّ .ويتم ّحسابه ّ–ّ
االدخار ّ– ّعلى ّأنه ّالدخل ّالمتاح ّالمعدل ّوفقاّّ
للتغير ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
ناقصاّ ّإنفاق ّاالستهالك ّالنهائيّ ،أو ّعلى ّأنهّ
الدخل ّالمتاحّالمعدل ّالذيّتم ّتعديلهّتبعاّ ّللتغيرّ
في ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّناقصاَّّ
االستهالك ّالنهائي ّالفعليّ .ويتبع ّذلك ّأنّ
االدخار ّهو ّنفسه ّسواء ّتم ّحسابه ّفي ّاستخدامّ
حساب ّالدخل ّالمتاح ّأو ّفي ّاستخدام ّحسابّ
الدخلّالمتاحّالمعدل.

ّ
 36-1وقد ُّيضطر ّإلى ّقيد ّاالدخار ّ– ّمثل ّالدخلّ
المتاح ّوالدخل ّالمتاح ّالمعدل ّ– ّعلى ّأنهّ
إجمالي ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّنظ ارّ
لصعوبةّقياسهّ.ومعّذلكّ،وكماّهوّالحالّفيّ
أي ّسياقّ ،فإن ّاألرقام ّالصافية ّ ّأفضل ّمنّ
الناحيةّالمفاهيمية.
ّ
 33-1ليس ّللشركات ّأو ّالمؤسسات ّنفقات ّاستهالكّ
نهائية؛ ّفقد ّيشترون ّنفس ّاألنواع ّمن ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّمثلهم ّمثل ّاألسر ّالمعيشية ّالتيّ
تستخدمها ّلالستهالك ّالنهائي ّ(على ّسبيلّ
المثالّ،الكهرباءّأوّالطعام)ّ،غيرّأنّهذهّالسلعّ
أوّالخدماتّإماّتستخدمّكاستهالكّوسيطّأوّيتمّ
تقديمها ّللموظفين ّكمكافآت ّأو ّأجور ّعينيةّ.
ويفترض ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّأنّ
الشركاتّأوّالمؤسساتّالّتقومّبتحويالتّلسلعّ
أو ّلخدمات ّاستهالكية ّإلى ّاألسر ّالمعيشيةّ.
وحيثّأنّالشركاتّالّتجريّتحويالتّاجتماعيةّ
عينية ّكما ّال ّتتلقاها ّفمن ّغير ّالممكن ّكذلكّ
إيجاد ّتمييز ّذات ّمعنى ّبين ّدخولها ّالمتاحةّ
والمتاحةّالمعدلةّ.ويتبعّذلكّأنّكلّمنّاستخدامّ
حساب ّالدخل ّالمتاح ّواستخدام ّحساب ّالدخلّ
المتاح ّالمعدل ّبالنسبة ّللشركات ّهي ّفقطّ
حسابات ّصورية ّال ّتشمل ّإدخاالت ّأو ّبنودّ
لنفقات ّاستهالك ّنهائي ّأو ّالستهالك ّنهائيّ
فعليّ .وبعيدا ّعن ّقيد ّالتعديل ّالستحقاقاتّ
المعاشاتّالتقاعديةّالمشارّإليهّأعالهّوالموضحّ
بمزيد ّمن ّالتفصيل ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 21.9إلىّ
ّ ،25.9فإن ّإجمالي ّأو ّصافي ّاالدخار ّفيّ
الشركات ّالبد ّوأن ّيكون ّمساوياّ ّلدخولهاّ
اإلجمالية ّأو ّالصافية ّالمتاحة ّأو ّالمتاحةّ
المعدلةّ .وفي ّالسياقات ّاألخرىّ ،غالباّ ّماّ
يوصف ّادخار ّالشركات ّعلى ّأنه ّ"األرباحّ
المحتجزة"ّأوّ"الدخولّغيرّالموزعة"ّللشركاتّ.

في ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعينيّ
والموصوف ّفي ّالفصل ّالثامنّ ،يشتق ّالدخلّ
المتاح ّالمعدل ّلألسر ّالمعيشية ّمن ّدخلهاّ
المتاح ّعن ّطريق ّإضافة ّقيمة ّالتحويالتّ
االجتماعية ّالعينية ّالمستحق ّقبضهاّ ،في ّحينّ
يشتق ّالدخل ّالمتاح ّالمعدل ّالخاص ّبالوحداتّ
الحكومية ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدم ّاألسر ّالمعيشية ّعن ّطريق ّطرح ّقيمةّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّالمستحقة ّالدفعّ.
وبالمحاذاة ّمع ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخلّ
العينيّ ،استخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاح ّالمعدلّ
والذي ّيشتق ّفيه ّاالستهالك ّالنهائي ّالفعليّ
لألسر ّالمعيشية ّمن ّنفقات ّاستهالكها ّالنهائيّ
عن ّطريق ّإضافة ّقيمة ّالتحويالت ّاالجتماعيةّ
العينية ّالمستحق ّقبضهاّ ،في ّحين ّيشتقّ
االستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّللوحدات ّالحكوميةّ
وللمؤسساتّغيرّالهادفة ّللربح ّالتي ّتهدف ّإلىّ
خدمة ّاألسر ّالمعيشية ّعن ّطريق ّطرح ّقيمةّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّالمستحق ّدفعهاّ.
وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،هناك ّحسابان ّيصفان ّاشتقاقّ
الدخل ّالمتاح ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
.1
ويصفانّكذلكّاستخدامينّلحساباتّالدخل.
في ّكل ّمن ّحسابي ّاستخدام ّالدخل ّالمتاحّ
واستخدام ّالدخل ّالمتاح ّالمعدل ّيلزم ّوجود ّقيدّ
تعديل ّأو ّتسوية ّمن ّأجل ّعرض ّالتغير ّفيّ
استحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي ّالمقيدة ّفيّ
الحسابّالماليّ.واالدخارّهوّبند ّالموازنة ّلكلّ
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 38-1وكما ّهو ّمبين ّفي ّجدول ّ1.9؛ ّيضم ّحسابّ
استخدام ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّفقط ّثالثةّ
إدخاالت ّرئيسية ّبعيدا ّعن ّبند ّالموازنة ّوهوّ
االدخارّ .ويقيد ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّوهوّ
بند ّالموازنة ّالمرحل ّقدما ّمن ّحساب ّالتوزيعّ
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االستخدامات ّبالنسبة ّللشركات ّوالمؤسساتّ
المالية ّأو ّغيرهم ّمن ّالوحدات ّالمسئولة ّعنّ
التزاماتّالمعاشاتّالتقاعدية.

الثانويّللدخلّ– ّيقيدّعلىّالجانبّاأليسر ّمنّ
الحسابّتحتّبندّالمواردّ،فيّحينّيقيدّإنفاقّ
االستهالكّالنهائيّفيّالجانبّاأليمن ّتحت ّبندّ
االستخداماتّ .وكما ّهو ّمالحظ ّللتوّ ،فإنّ ّ
الحساب ّوثيق ّالصلة ّبشكل ّرئيسي ّبالثالثةّ  33-1يبين ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّفيّجدولّ
ّ ،1.9مقسما ّبين ّنفقات ّاالستهالك ّالفرديّ
قطاعات ّالتي ّتتكبد ّنفقات ّاستهالك ّنهائيةّ،
ونفقات ّاالستهالك ّالجماعي ّمن ّأجل ّإظهارّ
وهما ّقطاعات ّالحكومة ّالعامة ّوالمؤسسات ّغيرّ
العالقات ّالمتداخلة ّالمحاسبية ّالموصوفة ّأدناهّ.
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّواألسرّ
ومع ّذلكّ ،عادة ّما ّيكون ّمن ّالمرغوب ّفيهّ
المعيشيةّ.
تقسيم ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّباستخدامّ
 34-1بند ّالموازنة ّللحساب ّهو ّاالدخار؛ ّومع ّذلكّ،
تصنيفا ّللنفقات ّبحسب ّالغرض ّمن ّالسلعة ّأوّ
وقبل ّأن ّيغلق ّالميزانّ ،يتم ّإدخال ّبند ّتعديلّ
الخدمة ّأو ّنوعهاّ .وسوف ّيتوقع ّمعظمّ
يظهر ّالتعديل ّتبعا ّللتغير ّفي ّاستحقاقاتّ
المستخدمينّعلىّاألقلّدرجةّماّمنّالتصنيفّ
المعاشاتّالتقاعديةّمنّأجلّإعادةّتوزيع ّمبلغاّّ
والتقسيمّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،بين ّاإلنفاق ّعلىّ
معينا ّمنّاالدخارّبينّالقطاعاتّ.وهناكّحاجةّ
السلع ّأو ّالخدمات ّأو ّبين ّاإلنفاق ّعلى ّالسلعّ
لمثل ّهذا ّالبند ّألن ّالطريقة ّالتي ّتتبع ّعند ّقيدّ
المعمرة ّوالسلع ّاالستهالكيةّ .ويلزم ّتصنيفّ
مساهمات ّومنافع ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفيّ
وتقسيم ّبحسب ّنوع ّالسلع ّوالخدمات ّلجداولّ
حسابات ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ .ويبين ّالتعديلّ
العرض ّواالستخدامّ ،كما ّهي ّموضحة ّفيّ
ّالموارد ّبالنسبةّ
على ّالجانب ّاأليسر ّأسفل ّبند ّ
الفصلّالرابعّعشرّ.
لألسرّالمعيشيةّوعلىّالجانبّاأليمن ّأسفل ّبندّ
االستخدامات
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على ّالجانب ّاأليمن ّأسفل ّبند ّاالستخداماتّ.
وكما ّهو ّالحال ّمع ّحساب ّاستخدام ّالدخلّ
المتاحّللتصرفّبهّّ،وقبلّأنّيقفلّبند ّالموازنةّ
وهوّاالدخارّ،يتمّإدخالّالتعديلّتبعاّ ّللتغيرّفيّ
استحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعديةّ.ويكون ّالحسابّ
وثيق ّالصلة ّبشكل ّرئيسي ّبقطاعات ّالحكومةّ
العامةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ
األسرّالمعيشيةّواألسرةّالمعيشية.

 38-1وكما ّهوّمبينّفيّجدولّ2.9؛ّيشملّاستخدامّ
حساب ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّبه ّالمعدل ّهوّ
األخر ّثالثة ّإدخاالت ّرئيسية ّبعيدا ّعن ّبندّ
الموازنة ّوهو ّاالدخارّ .ويقيد ّالدخل ّالمتاحّ
للتصرف ّبه ّالمعدلّ ،وهو ّبند ّالموازنة ّالمرحلّ ّ
قدماّمنّحسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعينيّ،يقيدّ  30-1ويتم ّالحصول ّعلى ّاالستهالك ّالنهائي ّالفعليّ
لألسرة ّالمعيشية ّعن ّطريق ّإضافة ّنفقاتّ
على ّالجانب ّاأليسر ّمن ّالحساب ّأسفل ّبندّ
االستهالك ّالنهائي ّإلى ّقيمة ّالتحويالتّ
المواردّ،فيّحينّيقيدّاالستهالكّالنهائيّالفعليّ
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االجتماعية ّالعينية ّالمستحق ّقبضهاّ ،في ّحينّ  35-1إن ّحسابي ّاستخدام ّالدخل ّليسا ّمتتابعين ّوالّ
هرميين؛ ّحيث ّأنهما ّحسابين ّمتوازيين ّيلبيانّ
يحصلّعلىّاالستهالكّالنهائيّالفعليّللوحداتّ
مختلف ّمن ّاألغراض ّالتحليلية ّأو ّالسياسيةّ،
الحكومية ّوللمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
حيث ّيبين ّأحدهما ّأي ّالوحدات ّتتكبد ّاإلنفاقّ،
تخدم ّاألسر ّالمعيشية ّعن ّطريق ّطرح ّقيمةّ
ويبين ّاألخر ّأي ّوحدة ّتستفيد ّمن ّاإلنفاق ّومدىّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّالمستحق ّدفعهاّ
مستويات ّاستهالك ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّتقدمّ
من ّنفقات ّاستهالكها ّالنهائيةّ.ويمكن ّأن ّتكونّ
لها ّخدمات ّمن ّأنفسهاّ .وتقيد ّقيم ّالسلعّ
بعض ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمستحقةّ
والخدمات ّالداخلة ّفي ّالتحويالت ّاالجتماعيةّ
القبض ّمن ّقبل ّالوحدات ّغير ّالمقيمةّ ،علىّ
العينية ّوفق ّطريقتين ّفي ّنظام ّالحساباتّ
سبيل ّالمثالّ ،المعالجة ّالطبية ّالطارئة ّفيّ
القوميةّ ،كل ّطريقة ّمنهما ّتمثل ّاستخداماتّ
مستشفى ّعام ّلسائح ّغير ّمقيمّ ،غير ّأن ّاألرقامّ
الموارد ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّأوّ
المعنية ّعلى ّاألرجح ّما ّتكون ّصغيرة ّجداّّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
مقارنة ّبالتحويالت ّاإلجمالية ّالعينية ّالكليةّ.
المعيشيةّ:
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،قد ّتستفيد ّالوحدات ّالمقيمةّ
أّ .كنفقات ّاستهالك ّنهائية ّمستحقة ّالدفعّ
بالخارج ّمن ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمنّ
من ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّالمؤسساتّ
حكومة ّغير ّمقيمة ّ(أو ّمؤسسة ّغير ّهادفةّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
للربح ّتهدف ّلخدمة ّاألسر ّالمعيشية) ّبطريقةّ
المعيشية؛ّوّ
مشابهةّ.وبالتاليّ ،ما ّلم ّيكن ّهناك ّسبباّ ّوجيهاّّ
بّ .كتحويالت ّاجتماعية ّعينيةّ ،مستحقةّ
لالعتقاد ّفي ّخالف ّذلكّ ،من ّالمفترض ّأنّ
الدفع ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّمن ّقبلّ
هذين ّالرقمين ّيعوض ّكل ّمنهما ّعن ّاألخرّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدمّ
بحيث ّأن ّكافة ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ
األسر ّالمعيشيةّ ،ولكنها ّمستحقة ّالقبض ّمنّ
يمكن ّعرضها ّعلى ّأنها ّمستحقة ّالدفع ّلألسرّ
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّوتقيد ّكجزء ّمنّ
المعيشية ّالمقيمةّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،فإن ّقيمةّ
استهالكهاّالنهائيّالفعليّ.
االستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّبالنسبة ّلالقتصادّ
الكلي ّتكون ّمتساوية ّمع ّقيمة ّنفقات ّاالستهالكّ  31-1على ّالرغم ّمن ّأن ّالفرق ّبين ّالدخل ّالمتاحّ
والدخل ّالمتاح ّالمعدل ّيعود ّأو ّيعزى ّإلىّ
النهائيّالكلية.
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ ،إال ّأنه ّحتىّ
ّ
الدخل ّالمتاح ّال ّينبغي ّأن ّيفسر ّعلى ّأنه ّكماّ
 37-1االستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّلألسر ّالمعيشية ّهوّ
لوّكانّقياسا ّللدخلّالمتاحّنقداّّ.وقدّتمّإيضاحّ
مقياس ّلقيمة ّالسلع ّوالخدمات ّاالستهالكيةّ
عناصرهّالعديدةّغيرّالنقديةّ–ّأيّالدخلّالمتاحّ
المكتسبة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ ،سواء ّعنّ
– ّمثل ّتلك ّالعناصر ّالمتعلقة ّباإلنتاجّ
طريق ّالشراء ّأو ّعن ّطريق ّالتحويل ّمنّ
لالستهالك ّالذاتي ّأو ّالمكافآت ّأو ّاألجورّ
الوحدات ّالحكومية ّأو ّمن ّالمؤسسات ّغيرّ
العينيةّفيّالفقرتينّّ22.8وّ.23.8
الهادفة ّللربح ّالتي ّتهدف ّإلى ّخدمة ّاألسرّ
المعيشيةّ ،والمستخدمة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ ّ
التعديل الناتج عن التغير في صافى حقوق
لتلبية ّواشباع ّاحتياجاتهم ّ(أو ّحاجاتهم).4 ّ.
وبالتاليّ ،فهو ّمؤشر ّأفضل ّعن ّمستوياتّ األسر المعيشية في المعاشات التقاعدية
معيشتهم ّمقارنة ّبنفقات ّاستهالكهم ّالنهائيةّ.
وفي ّبعض ّالبلدانّ ،وقد ّتكون ّقيمة ّالسلعّ  86-1لما ّكانّاألفرادّيحرصونّعلىّتراكمّاستحقاقاتّ
المعاشاتّالتقاعديةّفيّنظامّأوّبرنامجّللتأمينّ
والخدمات ّالفردية ّغير ّالسوقية ّالمقدمة ّإلىّ
االجتماعي ّطوال ّحياتهم ّالمهنية ّتصبحّ
األسر ّالمعيشية ّكتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّ–ّ
االستحقاقات ّالمقابلة ّلها ّأصولهم ّوالتزاماتّ
قد ّتكون ّكبيرة ّجداّ ،تبعاّ ّألنماط ّالسياساتّ
الوحدات ّالمسئولة ّفي ّنهاية ّالمطاف ّعن ّدفعّ
االقتصادية ّواالجتماعية ّالمتبعة ّمن ّقبلّ
هذه ّالمعاشاتّ .وتستثنى ّالمعاشات ّالواجبةّ
حكوماتهمّ،وبذلكّيمكنّلقيمةّاالستهالكّالفعليّ
الدفعّفيّإطارّالمساعدةّاالجتماعيّألنّالمبالغّ
النهائي ّلألسر ّالمعيشية ّأن ّتفوق ّنظيرتهاّ
المستحقة ّالدفع ّال ّتتراكم ّبالضرورة ّوفق ّطريقةّ
الخاصة ّبنفقاتهم ّبهامش ّكبيرّ.ولهذه ّاألسبابّ،
يمكن ّالتنبؤ ّبها ّعبر ّالزمن ّأو ّألسباب ّيمكنّ
في ّبعض ّاألحيانّ ،يوصف ّاالستهالك ّالفعليّ
توقعهاّ .وتنطبق ّنفس ّالحجج ّعلى ّالمنافعّ
النهائي ّلألسر ّالمعيشية ّبأنه ّاستهالكهمّ
الواجبةّالدفعّفيّظلّالضمان ّاالجتماعيّ.وفيّ
"المكبر" ّأو ّباستهالكهم ّ"الكلي"ّ ،وذلك ّعلىّ
بعض ّالبلدانّ ،تتحمل ّالحكومة ّمسئولية ّدفعّ
الرغم ّمن ّعدم ّاستخدام ّمثل ّهذه ّالتعبيرات ّفيّ
المعاشات ّالتقاعدية ّحتى ّبالنسبة ّللموظفينّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ .ويكون ّاالستهالكّ
خارج ّالحكومة ّوتدفع ّهذه ّالمعاشات ّعبرّ
الفعلي ّالنهائي ّلقطاع ّالحكومة ّالعامة ّتبعاّ ّلذلكّ
صناديق ّالضمان ّاالجتماعيّ .وهناك ّمناقشةّ
أصغرّمنّنفقاتّاالستهالكّالنهائيّالحكومي.
مفصلة ّفي ّالجزء ّّ 2من ّالفصل ّالسابع ّعشرّ
العالقة بين صيغتي حساب استخدام الدخل
.3
حول ّالوقت ّالذي ّيمكن ّفيه ّدمج ّالتزامات ّهذهّ
النظم ّأو ّالبرامج ّفي ّتسلسل ّالحسابات ّوحولّ
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الوقت ّالذي ّتظهر ّفيه ّهذه ّااللتزامات ّوبشكلّ
حصري ّفي ّجدول ّتكميليّ .وفي ّهذا ّالفصلّ،
يستخدم ّالتعبير ّ"نظام ّالمعاشات ّالتقاعدية"ّ
لتغطية ّتلك ّاألجزاء ّمن ّنظم ّوبرامج ّالضمانّ
االجتماعيّحيثّيمكنّدمجّوادخالّااللتزاماتّ/
الخصوم ّفي ّتسلسل ّالحساباتّ ،بما ّفي ّذلكّ
الحسابات ّالتراكمية ّوالميزانياتّ ،جنباّ ّإلى ّجنبّ
معّكافةّالنظمّاألخرىّالمرتبطةّبالعمل.

السالب ّفي ّاالستحقاقات ّيمثل ّانخفاضا ّفيّ
القيمةّالصافيةّ.ومعّذلكّ،وكماّهوّواضحّفيّ
الحساب ّالماليّ ،فإن ّالتغير ّفي ّاستحقاقاتّ
المعاشات ّالتقاعدية ّهو ّجزء ّمن ّصافي ّالقيمةّ
لألسرة ّالمعيشيةّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،فمنّ
الضروري ّتعديل ّاالدخار ّتبعا ّللفرق ّبينّ
المساهمات ّالمستحق ّدفعها ّوالمنافع ّالمستحقّ
قبضها ّالمبينة ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانويّ
للدخل.

ّ
 83-1تعامل ّنظم ّأو ّبرامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفيّ ّ
نظامّالحساباتّالقوميةّعلىّأنّلديهاّالتزاماتّ  83-1ولذاّ ،ثمة ّبند ّيوصف ّبالتعديل ّتبعاّ ّللتغير ّفيّ
استحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّيظهر ّفي ّكلّ
تجاهّاألسرّالمعيشيةّممنّلديهاّمطالباتّعلىّ
من ّاستخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاح ّواستخدامّ
تلك ّالنظم ّأو ّالبرامج؛ ّوتشكل ّمدفوعاتّ
حسابّالدخلّالمتاحّالمعدلّ.وهوّيساويّ:
مساهمات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفي ّالنظمّ
ّ
والبرامج ّومتحصالت ّالمعاشات ّالتقاعدية ّمنّ
القيمة ّالكلية ّللمساهمات ّاالجتماعية ّالفعليةّ
قبل ّأصحاب ّالمعاش ّ– ّتشكل ّحيازة ّوالتنازلّ
والمحتسبة ّالمستحق ّدفعها ّإلى ّنظم ّوبرامجّ
عن ّأصول ّماليةّ .ومع ّذلكّ ،قد ّال ّيتفق ّذلكّ
المعاشاتّالتقاعديةّ،
مع ّنظرة ّاألسر ّالمعيشية ّالمعنيةّ ،وعلى ّوجهّ
ّ
الخصوص ّاألسر ّالمعيشية ّألصحابّ
مضافاّ ّإليها ّالقيمة ّالكلية ّلمكمالت ّالمساهمةّ
المعاشاتّ،والذينّيميلونّإلىّاعتبارّالمعاشاتّ
المستحق ّدفعها ّمن ّأصل ّدخل ّالملكية ّالعائدّ
التي ّيتلقونها ّدخل ّفي ّشكل ّتحويالت ّجاريةّ.
إلى ّالمستفيدين ّمن ّصندوق ّالمعاشاتّ
ّالواقع ّعلى ّاألقل ّهناكّ
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،في ّ
التقاعديةّ،
بعض ّالمعاشات ّالمكتسبة ّفي ّإطار ّنظمّ
ناقصاّّقيمةّتكاليفّالخدمةّذاتّالصلةّ،
الضمان ّاالجتماعي ّوبعضّمنّتلكّالمعاشاتّ
ناقصاّ ّالقيمة ّالكلية ّللمعاشات ّالتقاعديةّ
المكتسبة ّفي ّإطار ّالمساعدات ّاالجتماعية ّ–ّ
المدفوعة ّكمنافع ّتأمين ّاجتماعي ّمن ّقبل ّنظمّ
تعامل ّعلى ّأنها ّتحويالت ّجارية ّفي ّنظامّ
أوّبرامجّالمعاشاتّالتقاعدية.
الحساباتّالقوميةّ.
 88-1من ّأجل ّتقديم ّمعلومات ّالدخل ّالتي ّقد ّتكونّ ّ
أكثرّإفادةّلتحليلّسلوكّاألسرّالمعيشيةّالمعنيةّ  88-1ويلزم ّتعديالت ّمعاكسة ّأو ّمقابلة ّفي ّحساباتّ
استخدام ّالدخل ّللوحدات ّالمسئولة ّعن ّدفعّ
تقيدّّالمساهماتّحولّالمعاشاتّالتقاعديةّإلىّ
المعاشات ّالتقاعدية؛ ّويمكن ّلتلك ّالتعديالتّ
كافة ّنظم ّوبرامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّوالىّ
التأثير ّعلى ّالوحدات ّالمؤسسية ّغير ّالمقيمةّ،
الضمان ّاالجتماعي ّومتحصالت ّالمعاشاتّ
كل ّمن ّاألسر ّالمعيشية ّومقدمي ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّألصحابّ
التقاعديةّعلىّحدّسواء.
المعاشات ّفي ّإطار ّكل ّمن ّنظم ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّوالضمان ّاالجتماعي ّ– ّتقيد ّفيّ ّ
االدخار
حساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّكمساهماتّ .5
اجتماعية ّومنافعّتأمين ّاجتماعي ّعلى ّالتواليّ.
وبالتاليّ ،تأثر ّجميعها ّعلى ّمستوى ّالدخولّ  80-1االدخار ّهو ّبند ّالموازنة ّفي ّحسابي ّاستخدامّ
الدخل؛ّوتكونّقيمتهّهي ّنفسهاّسواءّتمّاشتقاقهّ
المتاحةّلألسرّالمعيشية.
كدخل ّمتاح ّناقصاّ ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّأوّ
ّ
كدخل ّمتاح ّمعدل ّناقصاّ ّاالستهالك ّالنهائيّ
 84-1األساس ّالمنطقي ّوراء ّمعالجة ّمساهماتّ
الفعلي ّ(في ّكلتا ّالحالتينّ ،بعد ّإجراء ّالتعديلّ
ومنافع ّالمعاشاتّالتقاعدية ّعلىّأنهاّتحويالتّ
تبعاّ ّللتغير ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
جارية ّهو ّأنه ّعندما ّنظر ّإليها ّفيما ّيتعلقّ
الموصوفّللتو).
باالقتصاد ّككلّ ،يمكن ّالنظر ّإلى ّتأثير ّتوفيرّ
المعاشات ّالتقاعدية ّكما ّلو ّكان ّعملية ّإعادةّ ّ
توزيعّبينّاألسرّالمعيشيةّ.والىّالمدىّالذيّالّ  87-1كما ّلوحظ ّبالفعلّ ،ال ّيكون ّللشركات ّغيرّ
المالية ّوالمالية ّكذلك ّنفقات ّاستهالك ّنهائي ّأوّ
تكون ّفيه ّالمساهمات ّوالمنافع ّمتساويةّ
استهالك ّنهائي ّفعليّ .ويكون ّادخارها ّالصافيّ
بالضبطّ ،هناك ّأثر ّعلى ّادخار ّاألسرةّ
مساويا ّلصافي ّدخلها ّالمتاح ّأو ّالمتاح ّالمعدلّ
المعيشيةّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،إذا ّما ّدفعتّ
(بعيدا ّعن ّ ّبند ّالتعديل ّتبعاّ ّالستحقاقاتّ
األسرة ّالمعيشية ّككل ّمساهمات ّأكثر ّمنّ
المعاشاتّالتقاعدية)ّ.
المنافع ّالتي ّيحصلون ّعليها ّفإن ّادخارهمّ
ينقص ّبمقدار ّهذا ّالفرقّ .وبطريقة ّمماثلةّ ،لوّ
أن ّمنافع ّاألسرة ّالمعيشية ّتفوق ّمساهماتهمّ
حينئذ ّال ّيعكس ّاالدخار ّحقيقة ّأن ّالتغيرّ
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 85-1يمثل االدخار جزء الدخل المتاح (معدالً تبعاً
للتغير في استحقاقات المعاشات التقاعدية)
الذي ال يتم إنفاقه على السلع والخدمات
االستهالكية النهائية؛ ّوقد ّيكون ّاالدخارّ
موجباّ ّأو ّسالباّ ّتبعاّ ّلما ّإذا ّكان ّالدخل ّالمتاحّ
يفوق ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّأم ّالعكس ّهوّ
الصحيحّ .وبافتراض ّأن ّاالدخار ّموجباّ ّ(وفيّ

438

1

13-

11

427
215
13-

عدم ّوجود ّتحويالت ّرأسمالية) ّالبد ّوأن ّيتمّ
استخدامّالدخلّغيرّالمنفقّلحيازةّأصولّ(وربماّ
فقط ّإلحداث ّزيادة ّفي ّاألرصدة ّالنقدية) ّأوّ
لخفضّااللتزاماتّ/الخصومّ.واذاّكانّاالدخارّ
سالبا ّالبدّمنّتصفيةّبعضّاألص ّولّالماليةّأوّ
غير ّالمالية ّ(بما ّفي ّذلك ّنقص ّاألرصدةّ
النقدية) ّأو ّتزداد ّبعض ّااللتزاماتّ /الخصومّ.
وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،يوفر ّاالدخار ّرابطاّ ّبينّ

نظام الحسابات القومية
الحسابات ّالجارية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
وحساباتّالتراكمّالالحقةّلها.

ّ
 81-1إذا ّكان ّاالدخار ّصف ار ّحينئذ ّتكون ّنفقاتّ
االستهالك ّالنهائي ّمساوية ّللدخل ّالمتاحّ
مضافا ّإليه ّالتغير ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشاتّ
التقاعدية؛ ّوفي ّهذه ّالحالةّ ،ال ّتكون ّالوحدةّ
المؤسسية ّمضطرة ّإلى ّالتصرف ّفي ّأي ّمنّ
األصول ّأو ّلزيادة ّأي ّمن ّالتزاماتها ّأوّ
خصومها ّما ّلم ّتكن ّالتحويالت ّالرأسماليةّ
مستحقة ّالقبض ّأو ّالدفعّ .وكما ّسبق ّذكره ّفيّ
الفصل ّالثامنّ ،بناءا ّعلى ّذلكّ ،يمكن ّتفسيرّ
الدخلّالمتاحّعلىّأنهّأكبر ّمبلغ ّتستطيعّوحدةّ
مؤسسية ّتحمل ّإنفاقه ّعلى ّالسلع ّوالخدماتّ
االستهالكيةّالنهائيةّخاللّالفترةّالمحاسبيةّمنّ
دون ّاالضطرار ّإلى ّتقليل ّالنقد ّأو ّتصفيةّ
أصولّأخرىّأوّزيادةّأعبائهاّوخصومها.
ّ

.6

حساب معدالت أو نسب االدخار

 48-1تعرف النفقات على السلع والخدمات على أنها
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
المشترينّ .وال ّيلزم ّأن ّيكون ّالمشتري ّالمتكبدّ
اللتزام ّالدفع ّأن ّيكون ّهو ّنفسه ّالوحدة ّالتيّ
تحوزّعلىّالسلعةّأوّالخدمةّ.وكماّأشيرّسابقاّ،
فإنه ّمن ّالشائع ّبالنسبة ّللوحدات ّالحكومية ّأوّ
للمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
المعيشية ّالدفع ّمقابل ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالتيّ
يقدمها ّالبائعون ّلألسر ّالمعيشيةّ .وعالوة ّعلىّ
ذلكّ ،وكما ّهو ّموضح ّأدناهّ ،ال ّيلزم ّبالضرورةّ
تسوية ّااللتزام ّالمتكبد ّمن ّقبل ّالمشتري ّعنّ
طريقةّدفعةّنقديةّ.

تحديد وقت حصول النفقات على السلع والخدمات
 44-1تقعّالنفقاتّعلىّالسلعّأوّالخدماتّفيّاألوقاتّ
التي ّيتكبد ّفيها ّالمشترون ّالتزامات ّأو ّخصومّ
للبائعين؛ّوعادةّماّتكونّهذهّاألوقاتّعندما:
ّ
ّأ .يتم ّانتقال ّملكية ّالسلعة ّمن ّالبائع ّإلى ّالمشتريّ
الجديد؛ّأوّ
ّب .يكتمل ّتسليم ّخدمة ّما ّمن ّقبل ّالمنتج ّلرضاءّ
العميلّ.

 46-1معدل ّاالدخار ّ– ّوخصوصا ّبالنسبة ّلألسرّ
المعيشيةّ– ّهوّمتغيرّاقتصاديّرئيسي؛ّوعادةّ
ما ّيتم ّحسابه ّعن ّطريق ّقسمة ّاالدخار ّعلىّ
الدخلّالمتاحّللقطاعّ.ومعّذلكّ،يعقدّاإلدخالّ
الخاص ّبالتغير ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّفي ّكل ّمن ّحساب ّاستخدام ّالدخلّ
المتاحّوّحسابّاستخدامّالدخل ّالمتاحّالمعدلّ
– ّيعقد ّإجراء ّهذا ّالحسابّ .ومن ّالضروريّ
عدم ّاستخدام ّبند ّالموازنة ّمن ّحساب ّالتوزيعّ 43-1
الثانوي ّللدخل ّ(الدخل ّالمتاح) ّأو ّمن ّحسابّ
إعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّ(الدخل ّالمتاحّ
المعدل) ّولكن ّإضافة ّالتعديل ّالخاص ّبالتغيرّ
في ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّبالنسبة ّلكلّ
رقم ّمن ّهذه ّاألرقام ّالشتقاق ّالرقم ّالخاصّ
بالدخل ّالمتاح ّالكلي ّأو ّبالدخل ّالمتاح ّالمعدلّ
الكليّ.وهذاّالرقمّالكليّهوّمنّينبغيّأنّيكونّ
المقامّفيّحسابّمعدلّأوّنسبةّاالدخار.

ب.
والخدمات

إنفاق و امتالك  ,استعمال السلع

 43-1يعتمد ّالتمييز ّبين ّاإلنفاق ّعلى ّاالستهالكّ
النهائيّواالستهالكّالنهائيّالفعليّعلىّالتمييزّ
بصورةّعامةّبينّاإلنفاقّعلىّّالسلعّوالخدماتّ
وبينّامتالكهاّ.والغرضّمنّهذاّالقسمّهوّليسّ
فقط ّشرح ّالفرق ّبين ّاإلنفاق ّواإلمتالك ّولكنّ
كيفيةّاختالفّكل ّمنهما ّعن ّاالستخدام ّالفعليّ
أوّالماديّللسلعّوالخدماتّ.
.1

ليست ّاألوقات ّالتي ّتم ّالدفع ّفعلياّ ّللبائعين ّفيهاّ
مقابل ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالتي ّيقدمونهاّ
بالضرورة ّهي ّنفس ّاألوقات ّالتي ّتحدث ّفيهاّ
النفقات؛ ّوكما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالثالثّ،
فالمدفوعات ّقد ّتسبق ّأو ّتتخلف ّعن ّتسليماتّ
السلعّأوّالخدماتّالمباعةّ.ولذلكّالسببّ،تقاسّ
قيمّالنفقاتّوفقاّّلقيمّالمبالغّالمستحقةّالقبضّأوّ
الدفع ّوقت ّتكبد ّالنفقاتّ.وعندما ّتقع ّالمدفوعاتّ
إما ّقبل ّالنفقات ّأو ّبعدها ّالبد ّحينئذ ّمن ّوجودّ
تغييرات ّمترتبة ّعلى ّذلك ّفي ّاألصول ّأوّ
الخصوم ّالمالية ّ(عدا ّالنقد) ّللوحدتين ّالمعنيتينّ
وقت ّحدوث ّالتغير ّفي ّالملكية ّأو ّوقت ّتسليمّ
الخدمة.

ّ
 48-1اللحظةّالمحددةّالتيّتنقلّعندهاّملكيةّسلعةّماّ
أو ّيكتمل ّإبانها ّتسليم ّخدمة ّما ّلرضاءّ
المستهلك ّقد ّال ّتكون ّسهلة ّالتحديد ّفي ّواقعّ
الممارسة ّالعملية ّوعلى ّوجه ّالخصوص ّفيّ
بعض ّالحاالت؛ ّفقد ّيتم ّإدراكها ّبشكل ّمختلفّ
أو ّحتى ّمتنازعاّ ّحوله ّمن ّقبل ّالطرفينّ
المعنيين.

النفقات
جدول ( 8.9تابع) :حساب استخدام الدخل المتاح المعدل – الموارد
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 45-1يتم ّالتمييزّبينّاإلنفاق ّاإلستهالكي ّواالستهالكّ
الفعليّوبالتاليّبينّالنفقاتّواالستحواذات ّ–ّيتمّ
فقط ّفيما ّيتعلق ّباالستهالك ّالنهائيّ .ويفسرّ
الفرق ّتماما ّمن ّخالل ّالتحويالت ّاالجتماعيةّ
العينية.
ّ

االمتالك

 40-1يحدث امتالك /االستحواذ على السلع
والخدمات من قبل الوحدات المؤسسية عندما
تصب تلك الوحدات هي المالك الجديدة للسلع
استهالك السلع والخدمات
أو الخدمات أو عندما يكتمل تسليم الخدمات .3
لهم وتقيم االستحواذات تبعاً ألسعار المعاملة
المدفوعة من قبل الوحدات التي تتكبد بدورها  41-1استهالك السلع والخدمات هو التصرف
باستنفاذ السلع والخدمات بشكل كامل في
النفقاتّ .وفي ّأغلب ّالحاالتّ ،يكون ّسعرّ
عملية من عمليات اإلنتاج أو لإلشباع المباشر
المعاملة ّهو ّنفسه ّسعر ّالسوقّ .وتتألف ّقيمةّ
للحاجات أو االحتياجات اإلنسانية ويتألف
السلع ّأو ّالخدمات ّالمستحوذ ّعليها ّمن ّقبلّ
نشاط االستهالك من استخدام السلع والخدمات
وحدةّمؤسسيةّأوّقطاعّمؤسسيّمنّقيمةّالسلعّ
إلشباع الحاجات أو االحتياجات الفردية أو
أو ّالخدمات ّالمستحوذ ّعليها ّمن ّخالل ّنفقاتهاّ
الجماعية اإلنسانية .ويكون ّإشباعّالحاجاتّأوّ
إضافةّقيمةّالسلعّأوّالخدماتّالمتحصلّعليهاّ
من ّخالل ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّناقصاّّ
قيمةّالسلعّأوّالخدماتّالمدفوعةّإلىّغيرهاّمنّ
الوحداتّكتحويالتّاجتماعيةّعينية.

االحتياجات ّفوريا ّومباش ار ّفي ّحالة ّاالستهالكّ
النهائيّ .ويكون ّغير ّمباشر ّوبشكل ّمؤجل ّفيّ
حالة ّاالستهالك ّالوسيط ّحيث ّيتم ّاستخدامّ
السلع ّوالخدمات ّإلنتاج ّسلع ّوخدمات ّأخرىّ
تؤديّفيّنهاية ّالمطاف ّإلى ّإشباع ّالحاجات ّأوّ
االحتياجاتّالبشرية.

ّ
 47-1يكون ّالفرق ّبين ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائيّ
واالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّهو ّنفسه ّبالضبطّ
الفرق ّبين ّاإلنفاق ّعلى ّاستهالك ّالسلعّ ّ
والخدمات ّواالستحواذ ّعلى ّالسلع ّوالخدماتّ  36-1وفي ّحالة ّالسلع؛ ّيكون ّالفرق ّبين ّاالستحواذ ّأوّ
الحيازة ّواالستهالك ّواضحاّ ّجليا؛ ّحيث ّيستحوذّ
االستهالكيةّ .ونظ اّر ّألن ّكافة ّالسلع ّوالخدماتّ
المنتجون ّعلى ّالسلع ّالتي ّقد ّيحتجزونها ّلفتراتّ
االستهالكية ّالبد ّوأن ّتكون ّعلى ّسواء ّهدف ّأوّ
متغيرة ّمن ّالزمن ّقبل ّاستخدامها ّمادياّ ّفيّ
موضوع ّالنفقات ّوكذلك ّهدف ّاالستحواذّ ،فإنّ
عمليات ّاإلنتاجّ .وقد ّتحتفظ ّاألسر ّالمعيشيةّ
هذا ّالفرق ّبين ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائيّ
بسلع ّاستهالكية ّقبل ّاستخدامها ّإياها ّإلشباعّ
واالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّ– ّقطاعاّ ّقطاعاّ ّ–ّ
احتياجاتهم ّأو ّحاجاتهمّ .بيد ّأن ّقلة ّقليلة ّمنّ
يفسر ّإعادة ّتوزيع ّالسلع ّوالخدمات ّعن ّطريقّ
السلعّتكونّقابلةّللتلفّبشكلّكبيرّبدرجةّتحدوّ
االعتمادّعلىّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينية.
ألن ّيتم ّاستخدامها ّفي ّالحالّ ،على ّسبيلّ
ّ
المثالّ ،معظم ّالمواد ّالغذائية ّال ّيكون ّهناكّ
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حاجة ّلتناولها ّحتى ّوقت ّمتأخر ّمن ّالحصولّ
عليها.

ّ
 33-1في ّحالة ّالخدمات ّ– ّوعلى ّخالف ّما ّسبق ّ–ّ
قد ّال ّيكون ّالفرق ّبين ّالحيازة ّواالستخدام ّوثيقّ
الصلة ّمن ّالناحية ّالعملية؛ ّحيث ّأن ّمواقفّ
وحاالت ّالوحدات ّالتي ّتسلم ّلها ّالخدمات ّتتأثرّ
بصورة ّتلقائية ّجراء ّهذه ّالخدمات ّوقد ّال ّيلزمّ ّ
اتخاذ ّأي ّإجراء ّإضافي ّكي ّيستفيدوا ّمن ّتلكّ ج.
بشكل
الخدماتّ.
السلع المعمرة مقابل السلع غير المعمرة
 38-1في ّحالةّالسلع؛ّالفرقّبينّاإلمتالك ّواالستخدامّ
هام ّمن ّالناحية ّالتحليليةّ ،حيث ّينطوي ّعلىّ
الفرق ّبين ّالسلع ّالمعمرة ّأو ّالدائمة ّوالسلعّ
االستهالكيةّأوّغيرّالمعمرةّالتيّيتمّاستخدامهاّ
علىّنطاقّواسعّفيّالتحليلّاالقتصاديّ.وفيّ
الواقعّ،الّيقومّالفرقّبينّالسلعّالمعمرةّوالسلعّ
غير ّالمعمرةّعلى ّالمتانةّأوّالقدرةّعلىّالتحملّ
ماديا ّوحدهاّ ،بل ّبدال ّمن ّذلكّ ،يرتكز ّالفرقّ
والتمييز ّعلى ّما ّإذا ّكانت ّالسلع ّيمكنّ
استخدامها ّمرة ّواحدة ّفقط ّألغراض ّاإلنتاج ّأوّ
االستهالكّأمّيمكنّاستخدامهاّم ار ارّوتك ار ارّ،أوّ
باستمرار ّ.علىّسبيلّالمثالّ،الفحمّسلعةّمعمرةّ
للغايةّمنّالناحيةّالماديةّ،غيرّأنهّيمكنّحرقهّ
مرة ّواحدة ّفقطّ .والسلعة المعمرة هي سلعة

ّ

يمكن استخدامها م ار ارً وتك ار ارً أو باستمرار
طوال فترة تزيد على العام ،على افتراض معدل
طبيعي أو متوسط من االستخدام المادي.
والسلعة االستهالكية المعمرة هي سلعة يمكن
استخدامها ألغراض االستهالك م ار ارً وتك ار ارً أو
باستمرار لفترة سنة أو أكثر.

استهالك السلع والخدمات بوصفة نشاطا

يمكنّقيدّهذهّالخدماتّعلىّأنهّيتمّحيازتهاّمنّ
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّخالل ّسلسلة ّمن ّالفتراتّ
الزمنيةّ.ومعّذلكّ،الّتعاملّالسلعّالمعمرةّتبعاّ
للطريقة ّالسالفة ّالذكر ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.ويمكنّأنّيجرىّتوسعّتكميليّمحتملّ
مفيد ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّإلتاحة ّتوسعاّ
لحدّاإلنتاجّفيّحسابّفرعي.

قياس قيمة المعامالت غير النقدية
غير مباشر

 38-1باالتفاق ّالمتبادل ّبين ّالمشتري ّوالبائعّ ،فإنّ
االلتزام ّالمتكبد ّمن ّقبل ّالمشتري ّيمكن ّسدادهّ
عن ّطريق ّتقديم ّسلعة ّأو ّخدمة ّما ّأو ّأصلّ
بخالف ّاستخدام ّالنقد ّفي ّمقابلهّ .على ّسبيلّ
المثالّ ،السلع ّأو ّالخدمات ّيمكن ّتبادلها ّفيّ
مقابل ّبعضها ّفي ّمعامالت ّبنظام ّالمقايضةّ ،أوّ
قد ّيبذل ّالموظفون ّجهداّ ّفي ّمقابل ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّالتي ّتحصلوا ّعليها ّكمكافآت ّأو ّأجورّ
عينية.
ّ
 30-1عندما ّال ّيدفع ّالمشترون ّنقدا ّأو ّال ّيتوقع ّأنّ
يدفعوا ّنقدا ّالبد ّمن ّاحتساب ّالقيمة ّالخاصةّ
بالنفقات ّباستخدام ّاألسعار ّالمناسبة ّللسلع ّأوّ
الخدماتّالمماثلةّالمباعةّنقداّفيّالسوق.
ّ
 37-1قيم ّالسلع ّالمنتجة ّوالمستهلكة ّداخل ّنطاقّ
األسرة ّالمعيشية ّالواحدة ّجنبا ّإلى ّجنب ّمعّ
الخدمات ّالتي ّحصلت ّعليها ّاألسرة ّالمعيشيةّ
والتي ّتقع ّضمن ّحدود ّاإلنتاج ّالبد ّأيضاَ ّمنّ
قياسهاّجميعاّبشكلّغيرّمباشر.
ّ
 35-1توخياّ ّلإليجاز ّواالقتضاب؛ ّفإن ّأي ّمعاملةّ
يكونّلزاما ّاحتسابّقيمةّلهاّيمكنّأنّتوصفّ
بأنها ّ"نفقة ّمحتسبة" ّوهذا ّالمصطلح ّمستخدماّّ
أدناهّ .ومع ّذلكّ ،وعلى ّوجه ّالتدقيقّ ،يشيرّ
االحتساب ّإلى ّقيمة ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالمعنيةّ
وليس ّإلى ّالنفقات ّنفسهاّ .وبعبارة ّأخرىّ ،إنهاّ
القيمة ّالمقدرة ّالمحتسبة ّوليس ّحقيقة ّالمعاملةّ
التي ّتحدثّ.وبالتاليّ ،فمن ّاألفضل ّاإلشارة ّإلىّ
قياس ّالتدفقات ّبشكل ّغير ّمباشر ّبدالّ ّمنّ
االعتمادّعلىّاالحتساب.
ّ
معامالت المقايضة
.1

 34-1دالة ّاالستهالك ّالتي ّتظهر ّالمنفعة ّكدالةّ
لكميات ّالسلع ّوالخدمات ّالمستهلكة ّتصفّ
استنفاذ ّهذه ّالسلع ّوالخدمات ّوليس ّالنفقاتّ
واالستحواذات؛ ّومن ّأجل ّقياس ّاالستهالكّ
باعتباره ّنشاط ّفقد ّيكون ّمن ّالضروري ّاعتمادّ
إجراءات ّمحاسبية ّمماثلة ّلتلك ّالمستخدمة ّفيّ
حسابّاإلنتاجّ ،حيث ّتم ّالتوصل ّلتمييز ّواضحّ
بين ّمشتريات ّالسلع ّالتي ّسيتم ّاستخدامها ّفيّ
اإلنتاجّواستخدامهاّالالحقّكمدخالت.
31-1
ّ
 33-1في ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،يقيس ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّاستهالك ّاألسرة ّالمعيشيةّ
باالعتماد ّعلى ّالنفقات ّواالستحواذات ّفقط؛ّ
حيث ّيمكن ّالتعرف ّعلى ّاالستخدام ّالمتكررّ
للسلعّالمعمرةّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّفقطّمنّ
خالل ّتوسيع ّحد ّاإلنتاج ّبافتراض ّأن ّالسلعّ
المعمرةّيتمّاستنفاذها ّتدريجيا ّفيّعملياتّإنتاجّ
مفترضةّتتألفّمخرجاتهاّمنّالخدماتّ.ومنّثمّ
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معاملة المقايضة هي معاملة يتم فيها مبادلة
سلة واحدة من السلع والخدمات بسلة أخرى
من سلع وخدمات مختلفة من دون أي دفع
نقدي مصاحب أو متمم وتشكل قيم السلع أو
الخدمات المستحوذ عليها من خالل معامالت
مقايضة نفقات محتسبةّ .والبد ّمن ّتقدير ّالقيمّ
بشكل ّغير ّمباشر ّبالنسبة ّللسلع ّأو ّالخدماتّ
المتبادلة ّفي ّمعامالت ّمقايضة ّبشكل ّمتساويّ
مع ّقيمتها ّالسوقيةّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،عندماّ
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تستخدم ّالسلع ّوالخدمات ّالمكتسبة ّمن ّخاللّ
المقايضةّفيّاستهالكّاألسرةّالمعيشيةّالبدّمنّ
قيد ّقيمها ّالمقدرة ّعلى ّأنها ّنفقات ّاالستهالكّ
النهائيّلألسرة ّالمعيشيةّ.وعندماّتكون ّسلعةّماّ
معروضة ّللمقايضة ّسلعة ّقائمة ّأو ّموجودةّ
وليست ّمخرج ّمنتج ّحديثّاُ ّالبد ّمن ّقيد ّنفقةّ
محتسبة ّسالبة ّللوحدة ّالعارضة ّللسلعة ّوفقّ
نفس ّالطريقة ّالمتبعة ّمع ّقيد ّمبيعات ّالسلعّ
الحاليةّأوّالقائمةّكنفقاتّسالبة.

ّ
 86-1في ّنظامّالمقايضةّ،البدّمنّقيدّكلّمنّطرفيّ
معاملةّماّعلىّأنهمّيقومونّبنفقات؛ّوينبغيّأنّ
تعتمد ّقيمة ّهذه ّالنفقات ّعلى ّأسعار ّالمشترينّ
لهذه ّالمنتجات ّالمقايضةّ .وفي ّالممارسةّ
العمليةّ،الّتنطبقّالضرائبّعلىّالمنتجات ّأوّ
تكاليف ّالمواصالتّ ،ومثل ّهذه ّالحالة ّلنّ
تختلفّأسعارّالمشترينّعنّاألسعارّاألساسيةّ
للمنتجاتّ .وحيث ّأن ّقيم ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
المقايضة ّربما ّال ّتكون ّمتماثلة ّيجوز ّأن ّتؤخذّ
القيم ّالمحتسبة ّلمعاملة ّالمقايضة ّوفقاّ ّألسبابّ
عملية ّوواقعية ّعلى ّأنها ّمتوسط ّبسيط ّللقيمّ
المقدرة ّللسلع ّأو ّالخدمات ّالمتبادلة ّفي ّمعاملةّ
المقايضةّ ،وبذلك ّتقيد ّنفقات ّمتساوية ّلكل ّمنّ
الطرفينّ.ويمكن ّأن ّتكون ّالسلع ّالتي ّقد ّكانتّ
موضوعاّ ّلمعاملة ّمقايضة ّقابلة ّلمقايضة ّالحقةّ
مع ّطرف ّأخر ّبسعر ّأعلى ّما ّمن ّشأنه ّأنّ
يعود ّبهامش ّربح ّللوحدة ّالتي ّأجرت ّمعاملتيّ
المقايضةّ .ومع ّذلكّ ،تتضمن ّكل ّمعاملةّ
مقايضة ّمنهما ّطرفين ّفقط ّوال ّتتضمن ّأيّ
هامشّجملةّأوّتجزئة.
ّ

اإلنفاق على السلع والخدمات المستلمة
.8
كدخل عيني

 83-1يقاس الدخل العيني الذي يحصل عليه
الموظفون بقيمة السلع والخدمات المقدمة من
قبل أصحاب العمل لموظفيهم في شكل مكافآت
أو أجور مقابل العمل المنجز؛ّويعاملّالعاملينّ
الذي ّيتلقون ّمكافآت ّأو ّأجور ّعينية ّعلى ّأنهمّ
يتكبدون ّنفقات ّمساوية ّللقيمة ّالسوقية ّللسلع ّأوّ
الخدمات ّالمقبوضة ّ(وفق ّأسعار ّالمنتجين ّإذاّ
ما ّأنتجت ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّأو ّوفقّ
أسعارّالمشترينّإذاّماّاشتراهاّصاحبّالعمل)ّ،
حيث ّيتم ّتغطية ّتكاليف ّالنفقات ّمن ّأصلّ
الدخل ّالذين ّيحصلون ّعليه ّفي ّشكل ّمكافآتّ
أو ّأجور ّعينيةّ .وبالتاليّ ،البد ّوأن ّتقيد ّقيمّ
السلع ّوالخدمات ّعلى ّأنها ّنفقات ّاستهالكّ
نهائي ّمتكبدة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّفضالّّ
عنّأنهاّمنّأصلّالدخلّالعيني.

ّ
 88-1يلزم ّأن ّيكون ّهناك ّتميي اّز ّبين ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّالمقدمة ّللموظفين ّكمكافآت ّأو ّأجورّ
عينية ّوالسلع ّأو ّالخدمات ّالمقدمة ّللحاجة ّلهاّ
في ّالعملّ ،حيث ّتشكل ّالسلع ّأو ّالخدماتّ

ّ

المذكورة ّأخي اّرّاستهالكاّ ّوسيطاّ ّمن ّقبل ّالشركةّ.
ومن ّحيث ّالمبدأّ ،الفرق ّوالتمييز ّواضحّ ،فالسلعّ
أو ّالخدمات ّالتي ّيكون ّلزاماّ ّعلى ّأصحابّ
العمل ّتوفيرها ّلموظفيهم ّلتمكينهم ّمن ّتنفيذّ
أعمالهم ّمثل ّاألدوات ّوالمعدات ّوالمالبسّ
الخاصةّ،وماّإلى ّذلكّ ،تشكلّاستهالكاّّوسيطاّّ.
ومن ّالناحية ّاألخرىّ ،السلع ّأو ّالخدمات ّالتيّ
يكون ّبمقدور ّالموظفين ّاستخدامها ّفي ّأوقاتهمّ
الخاصة ّلإلشباع ّالمباشر ّلحاجاتهم ّأوّ
احتياجاتهم ّأو ّإلشباع ّحاجات ّواحتياجاتّ
عائالتهم ّ–ّتشكلّمكافآتّأو ّأجورّعينيةّ.وفيّ
واقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،هناك ّحتماّ ّحاالتّ
يصعب ّتصنيفهاّعلىّهذاّاألساسّ،مثل ّاألزياءّ
الرسميةّالتيّيلزمّارتدائهاّفيّالعملّولكنهّأيضاّّ
يتم ّارتدائها ّخارج ّالعمل ّوعلى ّنطاق ّواسع ّمنّ
قبلّالموظفينّ.وهناكّقائمةّمفصلةّبأنواعّالسلعّ
والخدمات ّالمضمنة ّفي ّالمكافآت ّأو ّاألجورّ
العينية ّفي ّالقسم ّالخاص ّبتعويضات ّأو ّأجورّ
الموظفينّفيّالفصلّالسابع.

اإلنفاق على السلع والخدمات التي ينتجها
.3
أشخاص لحساب أنفسهم
 84-1عندما ّتحتفظ ّوحدات ّمؤسسية ّبسلع ّأو ّخدماتّ
منتجة ّمن ّقبلها ّالستهالكها ّنهائياّ ّخاصا ّأوّ
لتكوين ّرأس ّمال ّثابت ّإجمالي ّفإنها ّوبوضوحّ
تتحملّالتكاليفّبنفسها؛ّوبالتاليّ،تقيدّعلىّأنهاّ
تتكبد ّنفقاتّقيمهاّالبدّوأنّيتمّتقديرهاّباستخدامّ
األسعار ّاألساسية ّللسلع ّأو ّالخدمات ّالمماثلةّ
المباعة ّفي ّالسوق ّأو ّوفق ّأسعار ّإنتاجها ّفيّ
غيابّأسعارّأساسيةّمناسبة.
ّ
 83-1تشملّنفقاتّاالستهالكّالنهائيّلألسرةّالمعيشيةّ
تقديرات ّلقيم ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالمنتجةّ
كمخرجاتّلشركاتّفرديةّمملوكةّمنّقبلّاألسرّ
المعيشية ّوالتي ّيحتفظ ّبها ّأو ّيتم ّاحتجازهاّ
لالستهالك ّمن ّقبل ّأعضاء ّاألسرة ّالمعيشيةّ.
ويقعّإنتاجّالخدماتّلالستهالكّالشخصيّداخلّ
األسرة ّالمعيشية ّالواحدة ّخارج ّنطاق ّحدودّ
اإلنتاج ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،.باستثناءّ
خدمات ّاإلسكان ّالمنتجة ّمن ّقبل ّالمالكّ
الشاغلين ّألمالكهم ّوالخدمات ّالمنتجة ّمن ّقبلّ
الخدمّ .ونظ اّر ّألن ّتكاليف ّإنتاج ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّلالستهالك ّالشخصي ّيتم ّتحملها ّمنّ
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّنفسها ّفمن ّالواضح ّأنّ
النفقات ّالتي ّتتم ّعليها ّهي ّاألخرى ّيتم ّتكبدهاّ
من ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّحتى ّوان ّكانت ّقيمهاّ
البد ّوأن ّيتم ّتقديرها ّبشكل ّغير ّمباشرّ .وفيماّ
يلي ّاألنواع ّالرئيسية ّللسلع ّوالخدمات ّالمنتجةّ
والمستهلكةّداخلّنطاقّاألسرةّالمعيشيةّالوحدة:
ّ
ّأ .السلع ّالغذائية ّأو ّغيرها ّمن ّالسلع ّالزراعيةّ
المنتجة ّلالستهالك ّالنهائي ّالشخصي ّمن ّقبلّ
المزارعين ّبما ّفي ّذلك ّالمزارعين ّالمكتفين ّذاتياّّ
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أوّغيرهمّممنّيمثلّلهمّاإلنتاجّالزراعيّنشاطاّّ
ثانوياّ ّفقط ّأو ّحتى ّنشاط ّيمارس ّفي ّوقتّ
الفراغ؛ّ
ّب .األنواع ّاألخرى ّمن ّالسلع ّالمنتجة ّمن ّقبلّ
المشاريع ّغير ّذوات ّالشخصية ّاالعتباريةّ
المملوكة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّوالتي ّيتمّ
استهالكها ّمن ّقبل ّأعضاء ّنفس ّاألسرّ
المعيشية؛ّ
ّج .خدمات ّاإلسكان ّالمنتجة ّلالستهالك ّالنهائيّ
الذاتي ّمن ّقبل ّالمالك ّالشاغلين ّألمالكهمّ
(تناقشّبمزيدّمنّالتفصيلّأدناه)؛ّوّ
ّد .الخدمات ّالمحلية ّأو ّغيرها ّمن ّالخدماتّ
المنتجة ّلالستهالك ّالنهائي ّالذاتي ّمن ّقبلّ
األسر ّالمعيشية ّالتي ّتوظف ّطاقم ّعمل ّمدفوعّ
لهذا ّالغرض ّ(الخدمّ ،طهاةّ ّ ،عمال ّالحدائقّ،
ّ
سائقينّ،الخ).
ّ
ّ
 88-1تقدر ّقيم ّتلك ّالسلع ّأو ّالخدمات ّعلى ّأساسّ 85-1
األسعار ّاألساسية ّالجارية ّللسلع ّأو ّالخدماتّ
المماثلة ّفي ّالسوقّ ،أو ّوفقا ّلتكاليف ّاإلنتاجّ
عندما ّال ّتكون ّاألسعار ّالمناسبة ّمتاحةّ ّ،
باستثناء ّخدمات ّالخدم ّالمنزليينّ ،فتبعاّ ّللعرفّ .8
السائد ّتقيم ّخدمات ّطاقم ّالعمل ّالمدفوعّ ليست
وببساطة ّتبعاّ ّلتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفينّ
81-1
المدفوعينّ،سواءّنقداّّأوّعيناّ.
ّ

د .إنفاق األسر المعيشية على االستهالك
النهائي

 .1مقدمة

للمالكّ.أماّالمقتنياتّالثمينةّفهيّسلعّمعمرةّالّ
تتهالكّمعّمرورّالوقتّكماّأنهّالّيتمّاستنفاذهاّ
في ّاالستهالك ّأو ّاإلنتاج ّويتحصل ّعليها ّفيّ
األساس ّكمستودعات ّللقيمةّ .وتتألف ّالمقتنياتّ
الثمينة ّبشكل ّرئيسي ّمن ّاألعمال ّالفنيةّ
واألحجار ّالكريمة ّوالمعادن ّالثمينة ّوالمجوهراتّ
المصممة ّمن ّهذه ّاألحجار ّوالمعادنّ .ويحتفظّ
بالمقتنياتّالثمينةّعلىّتوقعّوأملّأنّأسعارهاّّ-
بالنسبة ّألسعار ّغيرها ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّّ-
سوفّتميلّإلىّالزيادةّمعّمرورّالوقتّأوّعلىّ
األقل ّلن ّتتراجعّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّمالكيّ
المقتنيات ّالثمينة ّقد ّيحصلون ّعلى ّإشباع ّماّ
من ّحيازتهم ّلها ّإال ّأن ّتلك ّالمقتنيات ّلن ّتستنفذّ
مثل ّالسلع ّاالستهالكيةّ ،بما ّفي ّذلك ّالسلعّ
المعمرةّاالستهالكيةّالتيّتستنفذّبمرورّالوقت.
ثمة ّتوضيح ّللتعامل ّمع ّالنفقات ّفي ّبعضّ
المواد ّالمحددة ّأو ّفيما ّيتعلق ّببعض ّاألنواعّ
الخاصةّمنّالسلعّوالخدماتّفيّاألقسامّالتالية.

إنفاق ّاألسرة المعيشية التي تمتلك مشاريع
ذات شخصية اعتبارية
عندما ّتضم ّأسرة ّمعيشية ّما ّشخص ّأو ّأكثرّ
يملكون ّمنشأة ّفردية ّفإن ّكافة ّالنفقات ّالمتكبدةّ
لألغراض ّالتجارية ّتستثنى ّمن ّنفقات ّاستهالكّ
األسرة ّالمعيشيةّ .ومن ّالضروري ّضمان ّأنّ
النفقات ّفقط ّفيما ّيتعلق ّباإلشباع ّالمباشرّ
لالحتياجات ّوالحاجات ّاإلنسانية ّهي ّوحدهاّ
المضمنة ّفي ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّلألسرةّ
المعيشيةّ .بيد ّأن ّذلك ّقد ّال ّيكون ّسهالّ ّفيّ
الممارسة ّالعملية ّحيث ّقد ّيتم ّاستخدام ّنفسّ
السلعة ّأو ّالخدمة ّ(علىّسبيل ّالمثالّ ،الكهرباءّ
أو ّغيرها ّمن ّالوقود) ّعلى ّحد ّسواء ّلألغراضّ
التجارية ّأو ّلالستهالك ّالنهائيّ .وبالتاليّ ،الّ
يمكن ّالتعرف ّعلى ّنفقات ّاألغراض ّالتجاريةّ
وتحديدها ّبشكل ّبحت ّعلى ّأساس ّنوع ّالسلع ّأوّ
الخدمةّالمشتراةّ.ويلزمّممارسةّعنايةّخاصةّفيّ
حالة ّالمزارعّ ،بما ّفي ّذلك ّمزارع ّالكفافّ ،حيثّ
أن ّالسلع ّالتي ّقد ّيكون ّتم ّشراؤها ّأو ّإنتاجهاّ
ذاتياّ ّّ -يمكن ّأن ّيتم ّاستخدامها ّإما ّفيّ
االستهالك ّالنهائي ّلألسرة ّالمعيشية ّأو ّفيّ
االستهالك ّالوسيط؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،الذرة ّأوّ
البطاطس ّيمكن ّاستهالكها ّمن ّقبل ّأعضاءّ
األسر ّالمعيشية ّأو ّيتم ّإطعامها ّللحيوانات ّأوّ
استخدامهاّكبذورّللمحاصيلّالمستقبلية.

 80-1يتألف ّإنفاق ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّاالستهالكّ
النهائي من ّالنفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشية ّالمقيمة ّعلى ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
االستهالكية؛ ّوفضالّ ّعن ّمشتريات ّالسلعّ
والخدمات ّاالستهالكية ّتشمل ّنفقات ّاالستهالكّ
النهائي ّالقيمة ّالمقدرة ّلمعامالت ّالمقايضةّ
والسلع ّوالخدمات ّالمتحصل ّعليها ّفي ّشكلّ
عيني ّوالسلع ّوالخدمات ّالمنتجة ّوالمستهلكة ّمنّ
قبل ّاألسرة ّالمعيشية ّنفسهاّ ،ويتم ّتقييمها ّعلىّ
النحوّالموضحّفيّالقسمّج.
ّ
 87-1ويستثنى ّمن ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّالنفقاتّ
علىّاألصولّالثابتةّفيّشكلّالمساكنّأوّعلىّ
المقتنيات ّالثمينةّ ،فالمساكن ّهي ّسلع ّتستخدمّ
من ّقبل ّمالكها ّإلنتاج ّخدمات ّإسكانّ.
وبالتاليّ ،فإن ّالنفقات ّعلى ّالمساكن ّمن ّقبلّ
األسر ّالمعيشية ّتشكل ّتكوين ّلرأس ّمال ّثابتّ ّ
إجماليّ.وعندما ّتؤجر ّالمساكن ّمن ّقبل ّمالكهاّ  06-1كما ّيلزم ّالحرص ّمع ّمشتريات ّالسلع ّالمعمرةّ
االستهالكية ّمثل ّالمركبات ّأو ّاألثاث ّأوّ
تقيد ّاإليجارات ّكمخرجات ّخدمات ّإسكان ّمنّ
المعدات ّالكهربائيةّ ،والتي ّيمكن ّتصنيفها ّعلىّ
قبل ّالمالك ّوكنفقات ّاستهالك ّنهائي ّمن ّقبلّ
أنها ّتكوين ّلرأس ّمال ّثابت ّإجمالي ّمن ّقبلّ
المستأجرينّ .وعندما ّتشغل ّالمساكن ّمن ّقبلّ
منشأة ّاألسرة ّالمعيشية ّعندما ّيتم ّشراؤهاّ
مالكيهاّتدخلّالقيمةّالمحتسبةّلخدماتّاإلسكانّ
ألغراضّتجاريةّكماّأنهاّنفقاتّاستهالكّنهائيةّ
فيّكلّمنّمخرجاتّونفقاتّاالستهالكّالنهائيّ
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 04-1عندما ّتستحوذ ّاألسر ّالمعيشية ّأو ّتتنازل ّ–ّ
شراءّ ّوبيعاّ ّ– ّعن ّعمالت ّأجنبية ّوبعض ّمنّ
األصول ّالمالية ّاألخرى ّفإن ّالتاجر ّفي ّاألصلّ
المالي ّسوف ّيحدد ّوبشكل ّنموذجي ّسعر ّشراءّ
وسعر ّبيع ّلألصلّ .ويعامل ّالفرق ّبين ّالسعرّ
المستحق ّالقبض ّأو ّالدفع ّفعلياّ ّومتوسط ّسعرّ
الشراء ّوالشراء ّفي ّوقت ّالمعاملة ّ– ّيعامل ّهوّ
األخر ّعلى ّأنه ّنفقات ّعلى ّالخدمات ّالخاصةّ
بالمؤسساتّالمالية.
ّ

عندما ّتشترى ّمن ّأجل ّاالستخدام ّالشخصيّ
ألعضاءّاألسرّالمعيشيةّ.وفيّحينّأنّطبيعةّ
التمييز ّقد ّتكون ّواضحة ّمن ّحيث ّالمبدأ ّإالّ
أنهاّغالباّماّتكونّضبابيةّفيّالممارسةّالعمليةّ
وعلىّوجهّالتحديدّعندماّيستخدمّمالكّالشركةّ
سلعة ّمعمرة ّمثل ّمركبة ّمعينة ّفي ّجزء ّمنهاّ
لألغراضّالتجاريةّوفيّجزءّأخر ّمنهاّللمنفعةّ
الشخصيةّ .وفي ّمثل ّهذه ّالحاالتّ ،ينبغيّ
تقسيم ّالنفقات ّعلى ّشراء ّالسلع ّالمعمرة ّبينّ
تكوينّرأسّمالّثابتّإجماليّمنّقبلّالمنشأةّ
خدمات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية
أو ّالشركة ّونفقات ّاستهالك ّنهائية ّلألسرةّ
المعيشية ّبالتناسب ّمع ّاستخدامها ّألغراضّ
تجاريةّوشخصيةّ.وعندماّتشترىّالسلعّالمعمرةّ  03-1هناك ّشرح ّفي ّالفصل ّالسادس ّللطريقة ّالمتبعةّ
في ّحساب ّقيمة ّالخدمات ّالمنتجة ّمن ّقبلّ
كلياّ ّأو ّجزئيا ّألغراض ّتجارية ّينبغي ّقيدّ
شركات ّالتأمين ونظم ّأو ّبرامج ّالمعاشاتّ
التناقصّفيّقيمتهاّوالعائدّإلىّاستخدامهاّداخلّ
التقاعديةّفيّنظامّالحساباتّالقومية؛ّوتقدرّقيمّ
المنشأة ّأو ّالشركة ّأسفل ّبند ّاستهالك ّرأسّ
خدمات ّالتأمين ّالمستهلكة ّمن ّقبل ّقطاعاتّ
المال ّالثابت ّللمشروع ّغير ّذي ّالشخصيةّ
مختلفة ّأو ّقطاعات ّثانوية ّوفرعية ّأو ّمن ّقبلّ
االعتبارية.
وحدات ّمؤسسية ّ– ّتقدر ّعن ّطريق ّتخصيصّ
ّ
أو ّتوزيع ّقيمة ّالخدمات ّالمنتجة ّمن ّقبل ّشركةّ
ّ
تأمين ّبالتناسب ّمع ّأقساط ّالتأمين ّالفعليةّ.
اإلنفاق على أنواع معينة من السلع
.3
وعندما ّيتم ّتقدير ّقيمة ّالمخرجات ّتبعاّ ّلنوع ّأوّ
والخدمات
اتجاه ّالنشاط ّ– ّوالذي ّيعد ّمفضالّ ّوان ّلم ّيكنّ
ممارس ّعملياّ ّ– ّالبد ّمن ّتوزيع ّرسوم ّالخدمةّ
اإلنفاق على خدمات الوساطة المالية
عبر ّأقساط ّالتأمين ّتبعاّ ّأيضاّ ّلنوع ّأو ّاتجاهّ
النشاطّ .وتقيد ّالمبالغ ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّاألسرّ
 03-1عند ّاالقتضاء ّوفي ّالوقت ّالمناسب؛ ّالبد ّمنّ
المعيشية ّكنفقات ّاستهالك ّنهائي ّ(فيما ّعداّ
تقدير ّالقيم ّالخاصة ّبالنفقات ّالتي ّتتكبدهاّ
خدمات ّالتأمين ّالمشتراة ّمن ّقبل ّالمنشآتّ
األسر ّالمعيشية ّعلى ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
الفردية ّالمملوكة ّلألسر ّالمعيشيةّ ،والتي ّتعاملّ
المؤسسات ّالمالية ّوالتي ّال ّيتم ّال ّتكون ّهناكّ
على ّأنها ّاستهالكاّ ّوسيطاّ)ّ .ويتم ّتحمل ّمجملّ
بشأنها ّأي ّرسوم ّصريحة؛ ّوتقيد ّالنفقات ّعلىّ
رسوم ّالخدمة ّككل ّالمتكبدة ّعلى ّنظم ّأو ّبرامجّ
خدماتّّالوساطةّالماليةّالتيّتحملّالمؤسساتّ
المعاشات ّالتقاعدية ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ
رسومّفيماّيتعلقّبهاّبالطريقةّالمعتادة.
(بعضاّمنهاّقدّيكونّغيرّمقيم).
ّ
خدمات الوساطة المالية  ،عدا خدمات التأمين ّ
خدمات المساكن والتصليحات والتحسينات
وصناديق المعاشات التقاعدية
 08-1تفرض ّالمؤسسات ّالمالية ّعدا ّّشركات ّالتأمينّ
وصناديق ّالمعاشات ّالتقاعدية ّومقرضي ّالمالّ
– ّتفرض ّأسعار ّفائدة ّأعلى ّمن ّالسعرّ 08-1
المرجعي ّكما ّتدفع ّفائدة ّبمعدل ّأقل ّمن ّمعدلّ
الفائدة ّالمرجعيّ.وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفصلينّ
السادس ّوالسابعّ ،تقيد ّفائدة ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّفي ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ
وفق ّمعدل ّأو ّسعر ّمرجعي ّويقيد ّالفرق ّبينّ
فائدة ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوالفائدة ّالمصرفيةّ
كنفقات ّاستهالك ّنهائي ّلألسر ّالمعيشية(ّ .إذاّ
كان ّمن ّالممكن ّتحديد ّمدفوعات ّالفائدةّ
ومتحصالتها ّفيما ّيتعلق ّبشكل ّحصريّ
بالمنشآت ّالفردية ّلألسر ّالمعيشيةّ ،فقد ّتظهرّ
الرسوم ّعلى ّأنها ّاستهالكاّ ّوسيطاّ ّلتلكّ
المنشآتّ ،غير ّأن ّذلك ّغالباّ ّما ّيكون ّغيرّ
ممكناّ).
ّ
ّ
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خدمات المساكن التي يسكنها مالكوها
يعامل ّاألشخاص ّالذين ّيملكون ّالمساكن ّالتيّ
يعيشون ّفيها ّعلى ّأنهم ّيملكون ّمنشآت ّفرديةّ
تنتج ّخدمات ّإسكان ّتستهلك ّمن ّقبل ّاألسرةّ
المعيشيةّالتيّينتميّلهاّالمالك؛ّوتعتبرّخدماتّ
اإلسكان ّالمنتجة ّمساوية ّفي ّقيمتها ّلإليجاراتّ
التي ّقد ّيتم ّدفعها ّفي ّالسوق ّعن ّأماكن ّالسكنّ
ذات ّنفس ّالحجم ّوالجودة ّوالنوع؛ ّويجب ّأخذّ
الحيطة ّوالحذر ّفيما ّيتعلق ّبأي ّضرائب ّمدفوعةّ
على ّاإلسكانّ ،فضرائب ّمثل ّضريبة ّالقيمةّ
المضافة ّناد اّر ّما ّيتم ّدفعها ّعلى ّخدماتّ
اإلسكانّ ،ولكن ّإذا ّكانت ّمستحقة ّالدفع ّينبغيّ
استثنائها ّمن ّقيمة ّاإلسكان ّالمشغول ّمن ّقبلّ
مالكهّإذاّماّكانّالمالكّالشاغلّلملكهّمعفياّّمنّ
الدفعّ.وتقيد ّالمبالغ ّالمحتسبة ّلخدمات ّاإلسكانّ
كنفقاتّاستهالكّنهائيّللمالك.

نظام الحسابات القومية
معيشيةّواحدةّمثلّأنشطةّ"افعلهاّبنفسك"ّ.وفيماّ
يخص ّالحالة ّالمذكورة ّأخي ارّ ،ينبغي ّتضمين ّقيمّ
المواد ّالمشتراة ّفقط ّفي ّنفقات ّاستهالك ّاألسرةّ
المعيشية.

أعمال الزخرفة والصيانة و التصليحات

 00-1تعامل ّنشاطات ّ"افعلها ّأو ّاعملها ّبنفسك"ّ ّ
المتعلقة ّبالديكور ّواالضطالع ّباإلصالحاتّ
البسيطة ّوالتي ّغالباّ ّما ّتكون ّذات ّطبيعةّ
روتينية ّومن ّالنوع ّالذي ّعادة ّما ّيرى ّبأنهّ  76-1تقوم ّاألسر ّالمعيشية ّبمدفوعات ّللوحداتّ
الحكوميةّمنّأجلّالحصولّعلىّأنواعّمختلفةّ
مسئوليةّالمستأجرّ–ّتعاملّعلىّأنهاّتقعّخارجّ
من ّالتراخيص ّوالتصاريح ّوالشهادات ّوجوازاتّ
نطاق ّحدود ّاإلنتاج؛ ّوبالتاليّ ،تعامل ّمشترياتّ
السفرّ ،الخّ ،وفي ّبعض ّالحاالت ّال ّيكون ّمنّ
المواد ّالمستخدمة ّلمثل ّهذه ّالديكورات ّأوّ
الواضح ّما ّإذا ّكانت ّالوحدات ّالحكومية ّتقدمّ
التصليحات ّعلى ّأنها ّنفقات ّاستهالك ّنهائيّ،
بالفعل ّخدمات ّفي ّالمقابل ّأم ّالّ ،مثل ّاالختبارّ
مثلهاّمثلماّينبغيّمعاملةّالنفقاتّورسومّالخدمةّ
أو ّالتفتيش ّوالتحققّ ،أو ّما ّإذا ّكانت ّالمدفوعاتّ
المدفوعة ّللبنائين ّوالنجارين ّوالسباكينّ ،وما ّإلىّ
هي ّفي ّواقع ّاألمر ّضرائبّ .وكما ّهو ّموضحّ
ذلكّ .وتعامل ّالصيانة ّالتي ّتكون ّمن ّمسؤوليةّ
في ّالفقرة ّ(ّ 64.8ج)ّ،فقد ّتقررت ّمعاملة ّبعضّ
المستأجرين ّهي ّاألخرى ّعلى ّأنها ّنفقاتّ
الحاالت ّغير ّالمصنفة ّتبعاّ ّللعرف ّالتاليّ
استهالكّنهائي.
اعتماداّ ّعلى ّالممارسات ّالمتبعة ّفي ّغالبيةّ
ّ
البلدانّ :تعامل ّالمدفوعات ّمن ّقبل ّاألسرّ
 07-1ال ّينبغي ّمعاملة ّالنفقات ّالتي ّيتكبدها ّالمالكّ،
المعيشية ّللحصول ّعلى ّتراخيص ّلحيازة ّأوّ
بما ّفي ّذلك ّالمالك ّالشاغلين ّألمالكهمّ ،علىّ
الستخدام ّمركبات ّأو ّقوارب ّأو ّطائرات ّفضالّّ
إعمال ّالديكور ّوالتصليحات ّالبسيطة ّوالصيانةّ
عن ّالحصول ّعلى ّرخص ّللصيد ّالترفيهي ّأوّ
في ّمكان ّالسكن ّوالتي ّعادة ّما ّترى ّعلى ّأنهاّ
للصيدّبالبنادقّأوّلصيدّاألسماكّ–ّتعاملّعلىّ
من ّمسئولية ّالمالك ّ– ّال ّينبغي ّمعاملتها ّعلىّ
أنها ّضرائبّ.وتعامل ّالمدفوعات ّللحصول ّعلىّ
أنها ّنفقات ّاستهالك ّنهائي ّلألسرة ّالمعيشيةّ
رخص ّلمزاولة ّنشاط ّما ّعلى ّسبيل ّالمثالّ
ولكن ّكنفقات ّاستهالك ّوسيط ّمتكبدة ّفي ّإنتاجّ
رخصة ّسيارة ّأجرة ّ– ّتعامل ّعلى ّأنها ّضريبةّ
خدمات ّاإلسكانّ .وقد ّتتألف ّتلك ّالنفقات ّإماّ
على ّاإلنتاجّ.وتعامل ّالمدفوعات ّللحصول ّعلىّ
من ّالمدفوعات ّعن ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
كافةّاألنواعّاألخرىّمنّالتراخيصّأوّالتصاريحّ
البنائينّأوّالقائمينّبأعمالّالديكوراتّالمحترفينّ
أو ّالشهادات ّأو ّجوازات ّالسفرّ ،وما ّإلى ّذلك ّ–ّ
أو ّمن ّمشتريات ّالمواد ّالالزمة ّألنشطةّ
تعاملّعلىّأنهاّمشترياتّخدماتّويتمّتضمينهاّ
تصليحات ّوديكورات ّ"افعلها ّبنفسك"ّ .وبالنسبةّ
فيّنفقاتّاستهالكّاألسرةّالمعيشيةّ.
للحالة ّالمذكورة ّأخي ارّ ،ال ّيتم ّتضمين ّأي ّكلفةّ
للعمل ّالمبذول ّفي ّالنشاطّ .والقيمة ّالمضافةّ
الوحيدة ّلإليجار ّالمحتسب ّالخاص ّباإلسكانّ
تصنيف إنفاق األسر المعيشية على
المشغول ّمن ّقبل ّمالكه ّهي ّفائض ّالتشغيل ّأوّ .4
االستهالك النهائي
مجملّالربح.
ّ
 73-1يغطى ّإنفاق ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّاالستهالكّ
التحسينات الكبيرة
النهائي ّهي ّبشكل ّنموذجي ّمجموع ّكبير ّيغطيّ
مجموعةّواسعةّمنّالسلعّوالخدمات؛ّوبالتاليّ،
ّ 68-9ال ّتصنف ّالنفقات ّعلى ّالتحسينات ّالرئيسيةّ
عادةّماّيكونّمرغوباّفيّتقسيمّأوّتصنيفّهذاّ
(أيّ،إعادة ّالبناء ّأوّالتجديداتّأوّالتوسعات)ّالتي ّتط أرّ
الرقم؛ ّويمكن ّاستخدام ّالتصنيف ّالمركزيّ
على ّالمساكن ّتبعاّ ّلنفس ّالطريقة ّالمتبعة ّمع ّالديكوراتّ
للمنتجات ّّ CPCللتصنيف ّبحسب ّنوع ّالسلعةّ
أو ّالتصليحات ّالبسيطة ّأو ّالصيانة؛ ّحيث ّأنها ّتستثنىّ
أو ّالخدمةّ .كما ّيمكن ّاستخدام ّتصنيفّ
من ّنفقات ّاستهالك ّاألسرة ّالمعيشية ّوتعامل ّعلى ّأنهاّ
االستهالكّالفرديّحسبّالغرضّ(ّ)COICOP
تكوين ّلرأس ّمال ّثابت ّإجمالي ّمن ّجانب ّمالك ّتلكّ
للتصنيف ّبحسب ّالغرض ّأو ّالوظيفةّ ،مثلّ
المساكنّ،بماّفيّذلكّالمالكّالشاغلينّألمالكهم.
الطعامّوخدماتّالصحةّوالتعليم.
تصلي و صيانة السلع االستهالكية المعمرة
ّ
تحديد وقت وتقييم إنفاق األسر المعيشية
 01-1تعامل ّالنفقات ّعلى ّكافة ّالتصليحات ّوالصيانةّ .5
الخاصة ّبالسلع ّالمعمرة ّبما ّفي ّذلك ّالمركباتّ على االستهالك النهائي
وفق ّنفس ّالطريقة ّالمتبعة ّمع ّالتصليحاتّ
البسيطة ّللمساكن ّمن ّنفس ّالنوع ّالتي ّيقوم ّبهاّ تحديد الوقت
المستأجرون؛ ّوتشكل ّاإلصالحات ّوالصيانةّ
نفقات ّاستهالك ّنهائي ّسواء ّتم ّتنفيذها ّمن ّقبلّ  78-1وفقاّّللمبادئّالعامةّالمعتمدةّفيّنظامّالحساباتّ
القومية؛ ّينبغي ّقيد ّالنفقات ّعندما ّتنشأّ
منتجين ّمتخصصين ّأو ّمن ّقبل ّأعضاء ّألسرةّ
التراخيص والرسوم
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نظام الحسابات القومية
المستحقات ّللدفعّ ،أيّ ،عندما ّيتكبد ّالمشتريّ
التزاماّ ّما ّللبائعّ.ويتضمن ّذلك ّأن ّالنفقات ّعلىّ
سلعة ّما ّيتم ّقيدها ّتبعاّ ّللوقت ّالذي ّتتغير ّفيهّ
ملكيتها ّفي ّحين ّتقيد ّالنفقات ّعلى ّخدمة ّماّ
عندما ّيكتمل ّتسليم ّهذه ّالخدمةّ .وتقيدّ
المعامالت ّغير ّالنقدية ّعندما ّتكون ّالسلعّ
المعنيةّمتاحةّلألسرةّالمعيشية.

أسعار ّمختلفة ّعلى ّأسر ّمعيشية ّمختلفة ّفيماّ
يتعلق ّبمنتجات ّمتطابقة ّ(على ّسبيل ّالمثالّ،
بتحديدّأسعارّأوّرسومّأقلّألصحابّالمعاشاتّ
أوّلذوي ّالدخولّالمحدودة)ّ.وحيثّأنّالخدماتّ
ال ّيمكن ّإعادة ّالمتاجرة ّفيهاّ ،نجد ّأن ّالتفرقةّ
السعريةّأوّالتمييزّبينّاألسعارّشائعا ّللغايةّأوّ
حتى ّسائداّ ّبين ّمنتجي ّالخدماتّ .ومع ّذلكّ،
تقيد ّنفقات ّاألسر ّالمعيشية ّتبعاّ ّلألسعارّ
المدفوعةّفعلياّ ّحيث ّأنّهذهّهيّالقيمةّالمناسبةّ
للمعاملة.

ّ
 74-1عندما ّتكتسب ّسلعة ّما ّفي ّإطار ّاتفاقية ّشراءّ
بالتقسيطّأوّباتفاقّائتمانّمماثلّ(وبموجبّعقدّ
اجارة ّمالية ّأيضاّ) ّيوافق ّالمشتري ّحينئذ ّويقبلّ ّ
بمخاطر ّوعوائد ّالملكية ّعلى ّالسلعة ّمن ّوقتّ  77-1غالباّ ّالّتكونّالفروقّفي ّالسعرّالواضحةّبينّ
نفس ّالسلع ّأو ّالخدمات ّفروق ّسعريه ّخالصةّ
تسليمّالسلعةّ.وبالتاليّ،فإن ّالتغيرّفيّالملكيةّ
حيثّأنهاّقدّتعزىّإلىّاالختالفاتّفيّالجودةّ،
يتمّاحتسابهّإبانّوقتّالتسليمّ.وعلىّالرغمّمنّ
بما ّفي ّذلك ّالفروق ّواالختالفات ّفي ّأحكام ّأوّ
عدم ّوجود ّتغير ّقانوني ّفي ّالملكية ّعند ّهذهّ
شروط ّالبيعّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،غالبا ّما ّيتمّ
النقطةّ،إالّأنهّيفترضّبوجودّتغيرّفيّالملكيةّ
تحميل ّأسعار ّأقل ّعلى ّشراء ّكميات ّكبيرة ّمنّ
االقتصاديةّ .كذلكّ ،البد ّوأن ّيتم ّإظهارّ
السلع ّأو ّالخدمات ّأو ّعلى ّمشتريات ّالخدماتّ
المشتري ّفي ّالحسابات ّالمالية ّعلى ّأنه ّيتكبدّ
فيّساعاتّالركودّ.وتقيدّمثلّهذهّالنفقاتّوفقاّ
التزاما ّتجاه ّالشراء ّبالتقسيط ّأو ّتجاه ّشركةّ
لألسعار ّالفعلية ّالمدفوعةّ ،أيّ ،بعد ّخصم ّأوّ
التمويلّ.
اقتطاع ّأي ّخصومات ّعلى ّمشتريات ّالكمياتّ
الكبيرة ّأو ّالمشتريات ّفي ّأوقات ّالركود ّمنّ
التقييم
األسعارّأوّالرسومّالمعياريةّأوّجدولّاألسعارّ.
 73-1تقيد ّنفقات ّاألسرة ّالمعيشية ّتبعا ّألسعارّ
تقييم الشراء بالدين
المشترينّالمدفوعةّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّبماّ
في ّذلك ّأي ّضرائب ّعلى ّالمنتجات ّالتي ّقدّ
تكون ّمستحقة ّالدفع ّوقت ّالشراء؛ ّوعلى ّالنحوّ  75-1ال ّيشمل ّسعر ّالمشتري ّأي ّفائدة ّأو ّتكاليفّ
خدمة ّقد ّيتم ّإضافتها ّعندما ّيرتب ّالبائع ّائتمانّ
المحددّفيّالفقراتّمنّّ 64.6إلىّّ،68.6فإنّ
يقدمه ّللمشتري؛ ّوبطريقة ّمماثلةّ ،ال ّيشمل ّسعرّ
سعر ّالمشتري ّبالنسبة ّلسلعة ّما ّهو ّالمبلغّ
المشتريّأيّرسومّإضافيةّقدّيتمّتكبدهاّكنتيجةّ
المستحق ّدفعه ّلتسلم ّوحدة ّمن ّسلعة ّما ّفيّ
للتخلف ّعن ّالدفع ّخالل ّفترة ّيتم ّتحديدها ّوقتّ
الوقتّوالمكانّالذينّيحددهماّالمشتريّ.ويشملّ
القيام ّبالمشترياتّ ،ومثل ّهذه ّالرسوم ّتكونّ
أيّتكاليفّنقلّمتكبدةّمنّقبلّالمشتريّلمّيكنّ
مدفوعات ّفائدة ّمنفذة ّعلى ّاالئتمان ّالممنوح ّمنّ
قدّتمّتضمينهاّبالفعلّفيّسعرّفاتورةّالبائع.
قبلّالبائعّ.واذاّتمّمنحّاالئتمانّمنّقبلّمؤسسةّ
ّ
مالية ّفقد ّيلزم ّتوزيع ّالرسوم ّالكلية ّبين ّرسومّ
 78-1تقيد ّقيمة ّالمقايضة ّوالسلع ّالمتحصل ّعليهاّ
خدمات ّمالية ّوفائدةّ ،على ّالنحو ّالموضح ّفيّ
كدخل ّعيني ّتبعاّ ّلألسعار ّالمدفوعة ّمن ّقبلّ
الفقرة ّّ.62.9واذا ّكان ّاالئتمان ّممنوحاّ ّمن ّقبلّ
الوحدات ّالمتكبدة ّللنفقات ّفي ّالبداية؛ ّوتقيمّ
مؤسسة ّغير ّمالية ّال ّيكون ّهناك ّرسومّ
السلع ّالمنتجة ّذاتياّ ّلالستخدام ّالشخصي ّوفقاّّ
خدماتّ.ومع ّذلكّ ،يجدر ّالذكر ّبأن ّالعديد ّمنّ
لألسعار ّاألساسية ّوبما ّيتوافق ّمع ّتقييمهاّ
كبار ّتجار ّالتجزئة ّيكون ّلديهم ّشركات ّتابعة ّأوّ
باعتبارهاّإنتاج.
فرعية ّللتسهيالت ّاالئتمانيةّ ،والتي ّتصنف ّعلىّ
ّ
أنهاّمؤسساتّماليةّقائمةّبحدّذاتها.
 70-1قد ّتدفع ّأسر ّمعيشية ّمختلفة ّأسعا ار ّمختلفةّ
لمنتجات ّمتطابقة ّويرجع ّذلك ّلعيوب ّالسوق؛ّ ّ
وقد ّتستمر ّفروق ّالسعر ّمتواجدة ّألن ّاألسرّ ّ
المعيشية ّقد ّال ّتكون ّمدركة ّلها ّأو ّقد ّيكونّ ّ
نفقات األسر المعيشية المقيمة وغير
لديهاّمعلوماتّمنقوصةّألنّتكاليفّالبحثّعنّ .6
محالت ّالبيع ّبالتجزئة ّالتي ّتبيع ّبأقل ّاألسعارّ المقيمة
قد ّتكون ّباهظة ّللغايةّ .وحتى ّعندما ّتكونّ
األسرّالمعيشيةّمدركةّلفروقّالسعرّفقدّيكونّ  71-1تتكبد ّاألسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّنفقات ّأثناء ّالسفرّ
للخارج ّوقد ّتتكبد ّاألسر ّالمعيشية ّغير ّالمقيمةّ
من ّغير ّالالئق ّتماما ّأو ّمن ّالمكلف ّلدرجةّ
نفقات ّداخل ّاإلقليم ّاالقتصادي ّلبلد ّما؛ ّوتشيرّ
كبيرة ّزيارة ّمحالت ّالبيع ّالتي ّتبيع ّبأقلّ
نفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّلألسرة ّالمعيشية ّفيّ
األسعارّ .وهناك ّسبب ّأخر ّالستمرار ّفروقّ
نظامّالحساباتّالقوميةّإلى ّالنفقاتّالمتكبدةّمنّ
السعرّأالّوهوّأنّالكثيرّمنّمنتجيّالخدماتّ
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّسواء ّتلك ّالنفقاتّ
يمارسون ّعمدا ّتفرقة ّسعريه ّعن ّطريق ّتحميلّ
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تكبدت ّداخل ّنطاق ّاإلقليم ّاالقتصادي ّأوّ
بالخارج.

ّ
 56-1من ّأجل ّحساب ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائيّ
الكلية ّلألسرة ّالمعيشية ّفقد ّيكون ّمن ّالمناسبّ
حساب ّالنفقات ّالكلية ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّكافةّ
األسر ّالمعيشية ّسواء ّكانت ّمقيمة ّأو ّغيرّ
مقيمةّ ،داخل ّنطاق ّاإلقليم ّاالقتصادي ّوتعديلّ
ّوضبطّهذاّالرقمّالناتجّبإضافةّالنفقاتّالمتكبدةّ
من ّقبل ّالمقيمين ّبالخارج ّوطرح ّالنفقاتّ
المتكبدة ّمن ّقبل ّغير ّالمقيمين ّداخل ّاإلقليمّ
االقتصاديّ .وتشكل ّالنفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبلّ
المقيمين ّبالخارج ّالواردات ّفي ّحين ّتشكلّ
النفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّغير ّالمقيمينّ
الصادراتّ .ومع ّذلكّ ،بينما ّيمكن ّاستخدامّ
النفقات ّالكلية ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّكافة ّاألسرّ
المعيشية ّداخل ّنطاق ّاإلقليم ّاالقتصادي ّإلجراءّ
الحساب ّوفق ّالطريقة ّالسالفة ّالذكر ّال ّيمكنّ
التوصل ّلمجموع ّكلي ّفي ّإطار ّنظام ّالحساباتّ
القومية.
ّ
ّ

هة .استهالك األسر المعيشية النهائي الفعلي

 53-1يتألف استهالك األسر المعيشية النهائي
الفعلي من السلع والخدمات االستهالكية
المتحصل عليها من قبل األسر المعيشية
الفردية ّويتوصل ّإلى ّقيمة ّاالستهالك ّالفعليّ
ّ
ّ

النهائي ّلألسرة ّالمعيشية ّمن ّخالل ّمجموعّ
ثالثةّمكونات:

ّأ.
ّب.
ّج .

58-1

قيمة ّنفقات ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّاالستهالكية ّبما ّفي ّذلك ّالنفقات ّعلىّ
السلعّأوّالخدماتّغيرّالسوقيةّالمباعةّبأسعارّ
ليستّذاتّداللةّمنّالناحيةّاالقتصادية؛ّ
قيمة ّالنفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّالوحداتّ
الحكومية ّعلى ّالسلع ّأو ّالخدمات ّاالستهالكيةّ
الفردية ّالمقدمة ّلألسر ّالمعيشية ّكتحويالتّ
اجتماعيةّعينية؛ّوّ
قيمة ّالنفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّعلىّ
السلع ّأو ّالخدمات ّاالستهالكية ّالفردية ّالمقدمةّ
لألسرّالمعيشيةّكتحويالتّاجتماعيةّعينيةّ.
قيم ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّالمقدمة ّمنّ
قبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّتكونّ
متساوية ّمع ّقيم ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالمقدمةّ
لألسر ّالمعيشية ّناقصاّ ّمبالغ ّأي ّنفقات ّمتكبدةّ
من ّقبل ّأسر ّمعيشية ّعندما ّتكون ّاألسعارّ
المفروضةّليستّذاتّداللةّاقتصادياّ.

ّ

والخدمات ّالفردية ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّكل ّمنّ
الحكومة ّالعامة ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّ– ّتنقسم ّبين ّتلكّ
السلع ّأو ّالخدمات ّالمنتجة ّمن ّقبل ّالوحداتّ
نفسها ّكمنتجين ّ ّغير ّس ّوقيين ّوتلك ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّالمشتراة ّمن ّمنتجين ّالسوق ّلتسليمهاّ
فيما ّبعد ّلألسر ّالمعيشية ّمجانا ّأو ّبأسعارّ
ليستّذاتّداللةّمنّالناحيةّاالقتصاديةّ.ويعنيّ
ذلك ّاالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّالكلي ّلألسرةّ
المعيشية ّيمكن ّتقسيمه ّهو ّاألخر ّإلى ّهذينّ
المكونينّاالثنين.

و .اإلنفاق على االستهالك التي تتحمله الحكومة
العامة
 53-1هناك ّنفقات ّعلى ّمجموعة ّواسع ّمن ّالسلعّ
والخدمات ّاالستهالكية ّيتم ّتكبدها ّمن ّقبلّ
الحكومةّالعامةّ،إماّعلىّالخدماتّالجماعيةّأوّ
المشتركةّأوّعلىّسلعّأوّخدماتّفرديةّمختارة.
ّ
 58-1يمكن ّتصنيف ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائيةّ
للحكومة ّالعامة ّبطرق ّعديدةّ .وعلى ّوجهّ
الخصوصّ،يمكنّتصنيفها؛
ّ
ّأ .تبعاّ ّلما ّإذا ّكانت ّالسلع ّأو ّالخدمات ّقد ّتمّ
إنتاجهاّمنّقبلّمنتجينّسوقّأوّمنتجينّّغيرّ
سوقيين؛ّ
ّب .وفقاّ ّلما ّإذا ّكانت ّالنفقات ّعلى ّالخدماتّ
الجماعية ّأو ّالمشتركة ّأو ّعلى ّالسلع ّأوّ
الخدماتّالفردية؛ّ
ّج .بحسب ّالوظيفة ّأو ّالغرض ّوفقاّ ّلتصنيفّ
وظائفّالحكومةّ()COFOG؛ّأوّ
ّد .بحسب ّنوع ّالسلعة ّأو ّالخدمة ّوفقاّ ّللتصنيفّ
المركزيّللمنتجات.
ّ

اإلنفاق على مخرجات المنتجين السوقيين
.1
وغير السوقيين

 50-1النفقات ّعلى ّمخرجات ّمنتجين ّغير ّسوقيينّ
التي ّيتم ّتقديمها ّمجانا ّأو ّبأسعار ّليست ّذاتّ
داللة ّمن ّالناحية ّاالقتصادية ّلألسر ّالمعيشيةّ
الفردية ّأو ّلحساب ّالمجتمع ّبالنسبة ّلمعظمّ
نفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّمن ّقبل ّالحكومةّ
العامةّ.لذاّ،منّالمالئمّوالمناسبّتناولهاّأوالّ.
ّ
اإلنفاق على مخرجات المنتجين غير السوقيين

 57-1يمكن ّللحكومةّإنتاجّمخرجاتّلالستخدامّالذاتيّ
النهائي ّوبعضا ّمن ّمخرجات ّالسوق ّغير ّأنّ
معظم ّاإلنتاج ّمن ّقبل ّوحدات ّالحكومة ّالعامةّ
يكون ّغير ّسوقي ّفي ّطبيعته؛ ّوعلى ّالنحوّ
الموضح ّفي ّالفصل ّالسادس ّتقدر ّقيمةّ
ّ
المخرجات ّغير ّالسوقية ّبمجموع ّالتكاليفّ
 54-1على ّالنحو ّالموضح ّفي ّاألقسام ّ"و" ّ"ّ ،ح"ّّ،
الداخلةّفيّاإلنتاجّ.وعلىّالرغمّمنّأنّالحكومةّ
تصنف ّالنفقات ّاالستهالكية ّعلى ّالسلعّ
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تسلمّالسلعّوالخدماتّللسكانّفرديا ّوجماعيا ّإالّ
أن ّتكاليف ّالقيام ّبذلك ّتبين ّعلى ّأنها ّنفقاتّ
استهالكّنهائيّمنّقبلّالحكومة.

ّ
 55-1إن ّقيمة ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّللحكومةّ
على ّالسلع ّوالخدمات ّغير ّالسوقية ّليستّ
بالضرورةّمساويةّتماماّّلقيمةّمخرجاتّالحكومةّ
من ّهذه ّالسلع ّوالخدمات؛ ّ ّوتكون ّقيمة ّهذهّ
النفقات ّمساوية ّللقيم ّالمقدرة ّلكافة ّأنواعّ
المخرجات ّناقصاّ ّقيمة ّاإلنتاج ّالخاص ّبتكوينّ
رأس ّالمال ّالذاتي ّناقصاّ ّقيم ّأي ّمتحصالت ّأوّ
إيرادات ّمن ّالمبيعاتّ.وقد ّتكون ّهذه ّاإليراداتّ
أوّالمتحصالتّمشتقةّمنّمبيعاتّبعضّالسلعّ
أو ّالخدمات ّبأسعار ّليست ّذات ّداللة ّمنّ
الناحية ّاالقتصادية ّأو ّمن ّمبيعات ّلعدد ّقليلّ
من ّالسلع ّأو ّالخدمات ّبأسعار ّذات ّقدر ّكبيرّ
من ّالناحية ّاالقتصادية ّ(مبيعات ّمخرجاتّ
السوقّالثانوية).
ّ

 مضافا ّإليه ّقيمة ّالسلع ّوالخدمات ّالمشتراة ّمنّ
منتجيّالسوقّللتسليمّلألسرّالمعيشيةّمجانا ّأوّ
بأسعار ّليست ّذات ّداللة ّمن ّالناحيةّ
االقتصادية.
ّ

.8
والجماعية

اإلنفاق على السلع والخدمات الفردية

 13-1البد ّمن ّتقسيم ّنفقات ّاالستهالك ّالمتكبدة ّمنّ
قبل ّالوحدات ّالحكومية ّإلى ّالنفقات ّالمتكبدةّ
لمصلحة ّاألسر ّالمعيشية ّالفردية ّوالنفقاتّ
المتكبدة ّلمصلحة ّالمجتمع ّككل ّأو ّلصالحّ
قطاعاتّكبيرةّمنّالمجتمع.
ّ
السلع والخدمات الفردية
18-1

اإلنفاق على السلع والخدمات االستهالكية
التي ينتجها المنتجين السوقيين

ّأ.

تكون ّالسلع ّوالخدمات ّالفردية ّفي ّجوهرهاّ
"خاصة"ّ ،تميي از ّلها ّعن ّالسلع ّوالخدماتّ
"العامة"؛ ّوتكون ّلها ّالخصائص ّوالخصائصّ
التاليةّ:
البد ّمن ّأن ّيكون ّمن ّالممكن ّمالحظة ّوقيدّ
حيازة ّالسلع ّأو ّالخدمة ّمن ّقبل ّاألسرة ّالمعيشيةّ
الفردية ّأو ّمن ّقبل ّعضو ّفيها ّوكذلك ّوقتّ
حدوثّذلك؛
البد ّ وأن ّتكون ّاألسرة ّالمعيشية ّقد ّوافقت ّعلىّ
شروط ّتقديم ّالسلعة ّأو ّالخدمة ّوعلى ّاتخاذ ّماّ
تراه ّمن ّإجراءات ّللتمكن ّمن ّالحصول ّعليهاّ،
علىّسبيلّالمثالّ،عنّطريقّحضورّمدرسةّأوّ
عيادة؛ّو
يجب ّأن ّتكون ّالسلعة ّأو ّالخدمة ّمن ّذلك ّالنوعّ
الذي ّيمثل ّحيازتها ّمن ّقبل ّأسرة ّمعيشية ّواحدةّ
أو ّمن ّقبل ّشخص ّواحد ّأو ّربما ّمن ّقبلّ
مجموعة ّصغيرة ّومحددة ّمن ّاألشخاص ّيحولّ
دون ّامتالكها ّوحيازتها ّمن ّقبل ّأسر ّمعيشيةّ
أخرىّأوّمنّقبلّأشخاصّآخرين.

 51-1تشتري ّالوحدات ّالحكومية ّهي ّاألخرى ّالسلعّ
والخدماتّاالستهالكيةّالمنتجةّمنّقبلّمنتجينّ
سوقيين ّوالتي ّيتم ّتوفيرها ّبشكل ّمباشر ّلألسرّ
المعيشية؛ّويكونّدورّالوحدة ّالحكوميةّمقصو ارّ
على ّالدفع ّمقابل ّالسلع ّأو ّالخدمات ّوضمانّ
أنه ّيتم ّتوزيعها ّلألسر ّالمعيشية ّكتحويالتّ
ّج .
اجتماعيةّعينيةّ.والّتتدخلّالوحدةّالحكوميةّفيّ
أي ّمعالجة ّإضافية ّلهذه ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
وتعاملّالنفقاتّعلىّأنهاّنفقاتّاستهالكّنهائيّ
وليست ّكاستهالك ّوسيط ّللوحدة ّالحكوميةّ.
وتشكلّقيمّالسلعّأوّالخدماتّالموزعةّوفقاّلتلكّ
الطريقة ّجزءا ّمن ّالتحويالت ّاالجتماعيةّ
العينيةّ .وتبعا ّلهذه ّالطريقةّ ،تقيد ّالنفقات ّمنّ ّ
قبل ّالحكومة ّالمتكبدة ّعلى ّالسلع ّوالخدماتّ  14-1وتلزم ّاإلشارة ّإلى ّأي ّمجموعة ّصغيرة ّومحددةّ
من ّاألشخاص ّألن ّهناك ّخدمات ّمعينة ّيتمّ
االستهالكية ّنيابة ّعن ّاألسر ّالمعيشية ّ– ّتقيدّ
تقديمها ّلمجموعات ّصغيرة ّمن ّالناس ّفي ّوقتّ
على ّأنها ّنفقات ّاستهالك ّنهائي ّللحكومةّ
واحد؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،أشخاص ّعديدينّ
واستهالكّنهائيّفعليّلألسرّالمعيشيةّعلىّحدّ
يمكنهم ّالسفر ّفي ّنفس ّالحافلة ّأو ّالقطار ّأوّ
سواءّ.
السفينة ّأو ّالطائرة ّأو ّحضور ّنفس ّالفصل ّأوّ
المحاضرة ّأو ّالحفلة ّأو ّأداء ّمسرحي ّحيّ.ومعّ
مخرجات الحكومة ونفقات االستهالك النهائي
ذلكّ ،فتلك ّاألشياء ّجميعها ّال ّتزال ّفي ّجوهرهاّ
خدمات ّفردية ّإذا ّكان ّهناك ّقيد ّوشرط ّبالنسبةّ
 16-1اإلنفاق ّعلى ّاالستهالك ّالنهائي ّللحكومة ّيمكنّ
لعدد ّاألفراد ّالذين ّيمكنهم ّاستهالكهاّ .ويكونّ
اشتقاقهاّعلىّالنحوّالتاليّ:
األعضاء ّاآلخرون ّفي ّالمجتمع ّمستثنين ّوالّ
 قيمةّكافةّأنواعّمخرجاتّالحكومةّالعامةّ
يمكنهمّاستمدادّأيّمنفعةّمنها.
 ناقصاّ ّقيمةّالمخرجاتّالمخصصةّلتكوينّرأسّ
ّ
المالّالذاتيّ
 ناقصاّ ّقيمة ّمبيعات ّالسلع ّوالخدمات ّتبعاّ ّلكلّ  13-1من ّوجهةّنظرّالرفاهيةّأوّالمزاياّالجماعيةّفإنّ
السمة ّأو ّالخاصة ّالهامة ّألي ّسلعة ّأو ّخدمةّ
من ّأسعار ّليست ّذات ّداللة ّمن ّالناحيةّ
فردية ّهي ّأن ّحيازتها ّمن ّقبل ّأسرعة ّمعيشيةّ
االقتصاديةّوبأسعارّذاتّقيمةّكبيرةّمنّالناحيةّ
واحدة ّأو ّمن ّقبل ّفرد ّواحد ّأو ّمجموعة ّمنّ
االقتصاديةّ،
األشخاص ّال ّيمنح ّ(أو ّبالكاد) ّأي ّفائدة ّأوّ
ّب.
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ويمكن ّلكافة ّأعضاء ّالمجتمع ّاالستفادة ّمن ّهذهّ
الخدماتّ.وحيث ّأن ّاالستخدام ّالفردي ّللخدماتّ
الجماعيةّالّيمكنّقيدهّوتسجيلهّفالّيمكنّكذلكّ
فرض ّأية ّأعباء ّعلى ّاألفراد ّتبعاّ ّالستخدامهمّ
إياها.

ّ
18-1

ّ
10-1

ّأ.
ّب.
ّج .
ّ
17-1

منفعة ّعلى ّبقية ّالمجتمع؛ ّوفي ّحين ّأن ّتوفيرّ
خدمات ّصحية ّأو ّتعليمية ّفردية ّمعينة ّ(علىّ
سبيل ّالمثالّ ،التطعيم ّأو ّالتحصين)ّربما ّيجلبّ
بعض ّالنفع ّعلى ّبقية ّالمجتمعّ ،إال ّأنه ّوبشكلّ
عام ّيستمد ّاألفراد ّالمعنيون ّالمنفعة ّالرئيسيةّ.
وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،عندما ّتتكبد ّوحدة ّحكوميةّ ّ
الحد الفاصل بين الخدمات الفردية والجماعية
نفقات ّعلى ّتدبير ّسلع ّأو ّخدمات ّفردية ّالبدّ
لها ّأن ّتقرر ّوتحدد ّليس ّفقط ّالقدر ّالذي ّتنفقهّ
إجماالّ ّبل ّعليها ّكذلك ّالتفكير ّفي ّكيفيةّ  15-1تعامل ّالنفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّالحكومات ّفيماّ
يتعلق ّبالخدمات ّالفردية ّمثل ّالصحة ّوالتعليمّ
تخصيص ّأو ّتوزيع ّالسلع ّأو ّالخدمات ّبينّ
على ّأنها ّخدمات ّجماعية ّعندما ّتكون ّمعنيةّ
األعضاءّاألفرادّفيّالمجتمعّ.ومنّناحيةّوجهةّ
بتكوين ّوصياغة ّوادارة ّالسياسة ّالحكوميةّ
نظر ّالسياسة ّاالقتصادية ّواالجتماعية ّقد ّتكونّ
وبوضع ّوانفاذ ّالمعايير ّالعامة ّوالتنظيمّ
الطريقة ّالمتبعة ّفي ّالتوزيع ّمهمة ّبقدر ّالمبلغّ
والترخيص ّواإلشراف ّعلى ّالمنتجينّ ،الخّ.علىّ
الكليّالمنفق.
سبيل ّالمثالّ ،النفقات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّو ازرةّ
ِ
الصحة ّأو ّالتعليم ّعلى ّالمستوى ّالقومي ّيتمّ
المنتج
االستهالك الفردي حسب نوع
إدراجها ّضمن ّنفقات ّاالستهالك ّالجماعي ّحيثّ
أنها ّمعنية ّبأمور ّسياسية ّعامة ّوبالمعاييرّ
يعامل ّمجموع ّاالستهالك ّالفردي ّللحكومةّ
والتنظيمّ.وعلى ّالجانب ّاألخرّ ،يتم ّتضمين ّأيّ
العامة ّعلى ّأنه ّتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّفيّ
مصروفات ّعامة ّمتعلقة ّبإدارة ّأو ّعاملّ
حساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّوفي ّاستخدامّ
مجموعة ّمن ّالمستشفيات ّأو ّالمدارس ّأوّ
حساب ّالدخل ّالمتاح ّالمعدل؛ ّومن ّالهام ّمنّ
الكليات ّأو ّمؤسسات ّمماثلة ّ– ّيتم ّتضمينها ّفيّ
الناحية ّالتحليلية ّتقسيم ّاالستهالك ّالفردي ّإلىّ
النفقاتّالفرديةّ.علىّسبيلّالمثالّ،إذاّكانّلدىّ
تلك ّالسلع ّوالخدمات ّالمنتجة ّمن ّقبل ّالحكومةّ
مجموعة ّمن ّالمستشفيات ّالخاصة ّوحدة ّمركزيةّ
العامة ّكمنتج ّغير ّسوقي ّوتلك ّالسلع ّوالخدماتّ
تقدم ّخدمات ّمشتركة ّمعينة ّمثل ّالشراءّ
المنتجة ّمن ّقبل ّالحكومة ّالعامة ّمن ّالمنتجينّ
والمختبرات ّوسيارات ّاإلسعاف ّوغيرها ّمنّ
السوقيين ّللتسليم ّالحقاّ ّلألسر ّالمعيشية ّسواءّ
التسهيالت ّأو ّالمرافق ّاألخرى ّفإن ّتكاليف ّتلكّ
مجاناّ ّأو ّبأسعار ّليست ّذات ّداللة ّمن ّالناحيةّ
الخدمات ّالعامة ّقد ّتؤخذ ّفي ّاالعتبار ّفيّ
االقتصادية.
األسعار ّالمفروضة ّأو ّالمحملة ّعلى ّالمرضىّ.
والبد ّمن ّإتباع ّنفس ّالمبدأ ّعندما ّتكونّ
الخدمات الجماعية
المستشفيات ّمنتجين ّغير ّسوقيين؛ ّأي ّأنّ
التكاليف ّكلها ّالتي ّتكون ّمرتبطة ّبتوفيرّ
معظم ّالسلعّيمكنّتملكهاّبشكلّخاصّوفرديةّ
الخدمات ّألفراد ّمعينين ّبما ّفي ّذلك ّخدمات ّأيّ
وفق ّالمعنى ّالمستخدم ّفي ّهذا ّالسياق؛ ّومنّ
وحدات ّمركزية ّتقدم ّخدمات ّمشتركة ّ– ّينبغيّ
الناحيةّاألخرىّ،هناكّأنواعّمعينةّمنّالخدماتّ
تضمينها ّفي ّقيمة ّالنفقات ّعلى ّالخدماتّ
يمكن ّتقديمها ّبشكل ّجماعي ّللمجتمع ّككلّ.
الفرديةّ.
ويمكنّإيجازّخصائصّهذهّالخدماتّالجماعيةّ
علىّالنحوّالتاليّ:
تصنيف اإلنفاق الحكومي الفردي والجماعي
الخدمات ّالجماعية ّيتم ّتسليمها ّفي ّنفس ّالوقتّ
لكل ّفرد ّفي ّالمجتمع ّأو ّلقطاعات ّمعينة ّمنّ
المجتمعّ،مثلّهؤالءّالذينّيقطنونّفيّمكانّماّ  11-1تصنيف ّوظائف ّالحكومة ّ(ّ )COFOGهوّ
تصنيف ّللمعامالت ّالمخصصة ّللتطبيق ّعلىّ
منّمنطقةّمعينة؛ّ
الحكومةّالعامةّوقطاعاتهاّالفرعيةّ.وهناكّعشرّ
عادة ّماّيكونّاستخدامّتلكّالخدماتّسلبي ّوالّ
فئاتّفيّالتصنيفّعلىّالنحوّالتاليّ:
يتطلبّاتفاقّعلنيّأوّصريحّأوّمشاركةّنشطةّ
 01الخدمات العامة (لجموع الشعب)
منّكافةّاألفرادّالمعنيين؛ّوّ
 08الدفاع
ال ّيقللّتوفير ّخدمة ّجماعية ّما ّمقدمة ّإلى ّفردّ
 03النظام العام والسالمة
واحد ّمن ّالكمية ّالمتاحة ّلآلخرين ّفي ّنفسّ
 04الشؤون االقتصادية
المجتمع ّأو ّفي ّنفس ّقطاع ّالمجتمعّ .ال ّتوجدّ
 05حماية البيئة
تنافسيةّأوّخصومةّفيّحيازتها.
 06اإلسكان والمرافق المجتمعية
 07الصحة
تتألف ّالخدمات ّالجماعية ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
 02الترفيه والثقافة والدين
الحكومة ّفي ّمعظمها ّمن ّتدبير ّاالمن ّوالدفاعّ
 09التربية والتعليم
والحفاظ ّعلى ّالقانون ّوالنظام ّوالتشريعاتّ
 10الحماية االجتماعية
والنظام ّالداخلي ّأو ّالتنظيم ّوالحفاظ ّعلىّ
الصحة ّالعامة ّوحماية ّالبيئةّ ،وما ّإلى ّذلك؛ّ
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 366-1كافة ّالفئات ّمن ّّ 11إلى ّّ 16هي ّخدماتّ
جماعيةّ ،حيث ّأن ّاألقسام ّمن ّّ 17.5وّ17.6
للصحةّ ،واألقسام ّمن ّّ 18.3إلى ّّ 18.6للترفيهّ
والثقافة ّوالدينّ ،واألقسام ّمن ّّ 19.7و ّّ19.8
للتربية ّوالتعليمّ ،واألقسام ّّ 11.8وّ11.9
للحماية ّاالجتماعية؛ ّوتغطي ّتلك ّاألقسامّ
النفقات ّعلى ّاإلدارة ّالعامة ّوالتنظيم ّوالبحوثّ
التي ّال ّتقيد ّكتكوين ّلرأس ّالمال ّوهلم ّج ارّ.أماّ
األقسام ّالمتبقية ّوهي ّللصحة ّوالترفيه ّوالثقافةّ
والدين ّوالتربية ّوالتعليم ّوالحماية ّاالجتماعيةّ
(والتي ّتسود ّعلى ّكل ّفئة ّمن ّالفئات) ّهيّ
خدماتّفردية.
ّ
الخدمات غير السوقية المقدمة للمنشآت /إلى
المشاريع

الفعلي ّيعود ّللوحدات ّالحكومية ّالتي ّتتكبدّ
النفقاتّالمناظرةّ.
 363-1تحديدّوقياسّاالستهالكّالنهائيّالفعليّللحكومةّ
يخدمانّغرضينّرئيسيينّتحليليينّأوّسياسيينّ:
ّأ .يمكن ّتحديد ّالخدمات ّالجماعية ّوالتعرف ّعليهاّ
على ّأنها ّ"سلع ّعامة"ّ ،على ّالنحو ّالمحدد ّفيّ
المالية ّالعامة ّوالنظرية ّاالقتصادية؛ ّوفي ّحينّ
أنه ّمن ّالممكن ّفنياّ ّتحميل ّالتزامات ّعلىّ
المستهلكين ّاألفراد ّلخدمات ّجماعية ّمعينة ّتبعاّّ
الستخدامهم ّإياها ّإال ّأن ّتكاليف ّالمعامالتّ
الالزمةّللقيامّبذلكّقدّتكونّباهظةّللغايةّ.وذلكّ
من ّشأنه ّأن ّيقدم ّأساس ّمنطقي ّاقتصادي ّأكثرّ
منهّسياسيّللتدخلّالحكوميّ.
ب .ال ّتوفر ّالخدمات ّالجماعية ّآلية ّإلعادة ّتوزيعّ
ّ
الموارد ّبين ّاألسر ّالمعيشية ّالفردية؛ ّونظ اّر ّألنّ
إعادة ّالتوزيع ّقد ّتكون ّأحد ّالغايات ّالرئيسية ّمنّ
السياسة ّالحكومية ّفمن ّالمفيد ّفصل ّالخدماتّ
الجماعية ّالتي ّال ّتخدم ّمثل ّهذا ّالغرض ّعنّ
السلع ّوالخدمات ّالفردية ّالتي ّتوجه ّفي ّنهايةّ
المطاف ّإلى ّاألسر ّالمعيشية ّالفرديةّ ،حتى ّوانّ
كانتّمدفوعةّمنّقبلّالحكومة.
ّ

 363-1العديد ّمن ّنفقات ّالحكومة ّتعود ّبالنفع ّعلىّ
المشاريعّبقدرّماّتستفيدّمنهاّاألسرّالمعيشية؛ّ
فالنفقاتّعلىّالنظافةّوصيانةّواصالح ّالطرقّ
العامة ّوالجسور ّواالنفاقّ ،الخّ ،بما ّفي ّذلكّ
توفير ّإضاءة ّالشوارع ّ– ّكلها ّأمثلة ّعلى ّذلكّ.
وهذه ّهي ّالخدمات ّالتي ّيمكن ّمالحظةّ
استهالكها ّولهذا ّالسبب ّغالباّ ّما ّيتم ّتوفيرهاّ ح .اإلنفاق على االستهالك الذي تتحمله
على ّأساس ّالسوق ّمن ّخالل ّفرض ّرسوم ّعلىّ المؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم
استخدامّالطرقّ.ومعّذلكّ،عندماّتقدمّمثلّهذهّ األسر المعيشية
الخدمات ّمجاناّ ّفقد ّيكون ّمن ّالصعوبة ّبمكانّ
الفصل ّبين ّالخدمات ّالمقدمة ّمجاناّ ّللمنشآتّ  368-1التعامل ّمع ّنفقات ّاالستهالك ّالمتكبدة ّمن ّقبلّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
عن ّتلك ّالمقدمة ّمجاناّ ّلألسر ّالمعيشيةّ ،وتبعاّّ
المعيشية ّمشابهاّ ّللغاية ّللتعامل ّالمتبع ّمعّ
للعرفّالسائدّتعاملّكافةّهذهّالنفقاتّعلىّأنهاّ
الحكومة ّالعامة ّفي ّهذا ّالصدد؛ ّويفصل ّهذاّ
نفقاتّنهائيةّجماعية.
القسم ّتلك ّالجوانب ّوحدها ّالتي ّتختلف ّما ّبينّ
ّ
القطاعينّ.فبينما ّنفقات ّالحكومة ّيتم ّتمويلها ّفيّ
 368-1عالوةّعلى ّذلكّ،الخدماتّالجماعيةّمثلّتوفيرّ
جزء ّكبير ّمنها ّمن ّأصل ّالضرائب ّيتم ّتمويلّ
األمن ّعن ّطريق ّالشرطة ّوخدمات ّإطفاءّ
نفقات ّتلك ّالمؤسسات ّالمشار ّإليها ّفي ّاألساسّ
الحرائقّ ،وما ّإلى ّذلكّ ،والتي ّيتم ّتقديمها ّمجاناّّ
من ّعائد ّاالشتراكات ّوالتبرعات ّوالهبات ّودخلّ
للمجتمع ّبأسره ّتعود ّبالنفع ّأيضاّ ّعلى ّالمنشآتّ
الملكية.
الفرديةّفضالّّعلىّاألسرّالمعيشية.
ّ
ّ
ز .االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة  360-1غالباّ ّما ّتكون ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشية ّمقصورة ّعلى ّأعضاء ّاالتحادات ّأوّ
 364-1تكون ّقيمة ّاالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّللحكومةّ
الجمعياتّالتيّتملكهاّوذلكّعلىّالرغمّمنّأنهاّ
العامة ّمساوية ّلقيمة ّنفقات ّاستهالكها ّالنهائيّ
قد ّتوفر ّكذلك ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالفرديةّ
الكلي ّمنقوصا ّمنه ّنفقاتها ّعلى ّالسلع ّأوّ
ألطراف ّثالثة؛ ّويعنى ّالعديد ّمن ّالمؤسساتّ
الخدمات ّالفردية ّالمقدمة ّكتحويالت ّعينيةّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
لألسرّالمعيشية؛ّوبذلكّ،تك ّونّقيمةّاالستهالكّ
فقط ّبحماية ّمصالح ّأو ّرفاهية ّأعضائها ّأوّ
النهائيّالفعليّللوحداتّالحكوميةّمساويةّلقيمةّ
بتقديم ّتسهيالت ّترفيهية ّأو ّرياضية ّأو ّثقافيةّ
النفقات ّالتي ّتتكبدها ّعلى ّالخدمات ّالجماعيةّ.
تلك ّالتي ّال ّيمكن ّلألسر ّالمعيشية ّأوّ
وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالخدمات ّالجماعية ّيستفيدّ
لألشخاص ّالحصول ّعليها ّبسهولة ّخالفاّ ّلذلكّ
منها ّالمجتمع ّأو ّقطاعات ّمعينة ّمن ّالمجتمعّ
إذا ّما ّتصرفوا ّفردياّّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
بخالف ّالحكومة ّإال ّأن ّاالستهالك ّالفعلي ّلتلكّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
الخدمات ّال ّيمكن ّتوزيعه ّبين ّاألسر ّالمعيشيةّ
المعيشية ّقد ّتقوم ّبتقديم ّخدمات ّألعضائها ّفيّ
الفردية ّأو ّحتى ّبين ّمجموعات ّاألسر ّالمعيشيةّ
مجموعات ّإال ّأن ّالخدمات ّفي ّجوهرها ّتكونّ
مثل ّالقطاعات ّالفرعية ّأو ّالثانوية ّلقطاع ّاألسرّ
فردية ّأكثر ّمنها ّجماعيةّ .وبشكل ّعامّ ،يتمّ
المعيشية ّأو ّللمنشآتّ ،على ّالنحو ّالمالحظّ
استثناء ّاألشخاص ّغير ّاألعضاء ّفي ّتلكّ
للتوّ.وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،فإن ّاالستهالك ّالنهائيّ
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المؤسسات ّوال ّيضحى ّبإمكانهم ّاالستفادة ّمنّ
الخدماتّالمقدمة.

باعتبارها ّمنتجة ّغير ّسوقية ّوسلع ّوخدماتّ
مشتراة ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّمن ّمنتجين ّالسوقّ
لتسليمها ّالحقا ّلألسر ّالمعيشية ّسواء ّمجانا ّأوّ
بأسعار ّليست ّذات ّداللة ّمن ّالناحيةّ
االقتصادية.

ّ
 367-1من ّالممكن ّبالنسبة ّللمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّأن ّتنتجّ
خدماتّجماعية؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،قدّتضطلعّ
مؤسسةّممولةّذاتياّّوالّتهدفّللربحّببحثّطبيّ ّ
ومن ّثم ّتقوم ّبإتاحة ّنتائجه ّبشكل ّمجانيّ.ومعّ ط .االستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات
ذلكّ ،ما ّلم ّتكن ّمثل ّهذه ّاألنشطة ّواضحةّ غير الهادفة للرب التي تخدم األسر
وقابلةّللقياسّالكميّفاالفتراضّالقائم ّحينئذّهوّ المعيشية
أن ّنفقات ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدم ّاألسر ّالمعيشية ّينصب ّعلى ّالسلعّ  333-1قيمة ّاالستهالك ّالفعلي ّالنهائي ّللمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّتكونّ
والخدماتّالفرديةّفقط.
مساوية ّلقيمة ّنفقات ّاستهالكها ّالنهائي ّالكليّ
ّ
منقوصا ّمنها ّنفقاتها ّعلى ّالسلع ّأو ّالخدماتّ
 365-1يمكن ّتصنيف ّاإلنفاق ّعلى ّاالستهالك ّالنهائيّ
الفردية ّالمقدمة ّكتحويالت ّاجتماعية ّعينيةّ
للمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
لألسر ّالمعيشيةّ .وبالتاليّ ،تكون ّقيمةّ
المعيشية ّبطرق ّعديدّ .وعلى ّوجه ّالخصوصّ
االستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّللمؤسسات ّغيرّ
يمكنّتصنيفهاّ:
الهادفةّللربح ّالتيّتخدم ّاألسرّالمعيشيةّمساويةّ
ّأ .وفقاّ ّلما ّإذا ّكانت ّالسلع ّأو ّالخدمات ّقد ّتمّ
لقيمة ّالنفقات ّالتي ّتتكبدها ّعلى ّالخدماتّ
إنتاجها ّمن ّقبل ّمنتجين ّسوقيين ّأو ّغيرّ
الجماعيةّ .واذا ّكان ّمن ّغير ّالممكن ّتحديدّ
سوقيين؛
وقياس ّالخدمات ّالجماعية ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
ّب .وفقاّ ّلما ّإذا ّكانت ّالنفقات ّعلى ّالخدماتّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
الجماعيةّأمّعلىّالسلعّوالخدماتّالفردية؛
المعيشيةّ ،حينئذ ّقد ّال ّيكون ّهناك ّاستهالكاّّ
ّج .بحسب ّالوظيفة ّأو ّالغرض ّوفقاّ ّلتصنيفّ
نهائياّ ّفعلياّ ّللمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
أغراض ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدمّاألسرّالمعيشيةّمبيناّّفيّالحسابات.
تخدمّاألسرّالمعيشيةّ()COPNI؛ّو
ّد .بحسب ّنوع ّالسلعة ّأو ّالخدمة ّوفقاّ ّللتصنيفّ ّ
ك .اإلنفاق على االستهالك النهائي
المركزيّللمنتجات
واالستهالك النهائي الفعلي :ملخص
ّ
 361-1بالنسبةّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ
األسر ّالمعيشية ّوكما ّهو ّالحال ّبالنسبةّ  338-1الغرض ّمن ّهذا ّالقسم ّهو ّإيجاز ّالعالقةّ
المتبادلة ّأو ّالترابط ّمن ّالناحية ّالمفاهيمية ّبينّ
للحكومة؛ ّمن ّالممكن ّأن ّيشترون ّالسلع ّمنّ
مجاميع ّاالستهالك ّالرئيسية ّللقطاعات ّالثالثةّ
منتجين ّالسوق ّلتوزيعها ّعلى ّاألسر ّالمعيشية؛ّ
التي ّيقع ّفيها ّاستهالك ّنهائيّ ،وهيّ ،قطاعّ
كماّأنهّمنّالممكنّأيضاَّأنّيكونّلديهمّبعضّ
األسر ّالمعيشية ّوقطاع ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
اإليرادات ّأو ّالمتحصالت ّمن ّالمبيعات ّإماّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّوقطاعّ
على ّالمخرجات ّغير ّالسوقية ّبأسعار ّليستّ
الحكومةّالعامة.
ذات ّداللة ّمن ّالناحية ّاالقتصادية ّأو ّمنّ
مبيعات ّاإلنتاج ّالسوقي ّالثانوي ّبأسعار ّذاتّ ّ
اإلنفاق على االستهالك النهائي
قيمة ّمن ّالناحية ّاالقتصاديةّ .ومع ّذلك.1 ّ،
وبالنسبة ّللعديد ّمن ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ ،فإن ّقيمةّ  113-9تتألف نفقات االستهالك النهائي لألسر
المعيشية من النفقات ،بما في ذلك النفقات
اإلنفاق ّعلى ّاستهالكهم ّستكون ّمتطابقة ّتماماّّ
التي البد من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر،
معّقيمةّمخرجاتهمّغيرّالسوقية.
تلك المتكبدة من قبل األسر المعيشية المقيمة
ّ
االستهالك الفردي بحسب ِ
على السلع والخدمات االستهالكية الفردية بما
المنتج

في ذلك تلك السلع والخدمات المباعة بأسعار
ليست ذات داللة اقتصادياً وبما في ذلك السلع
والخدمات االستهالكية المكتسبة بالخارج.

 336-1يعامل ّالمجموع ّاإلجمالي ّلالستهالك ّالفرديّ
للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشيةّعلىّأنهّتحويالتّاجتماعيةّعينيةّفيّ ّ
حساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعيني ّوفي ّحسابّ  114-9تتألف نفقات االستهالك النهائي للحكومة
العامة من النفقات – بما في ذلك النفقات التي
استخدامّالدخلّالمتاح ّالمعدل؛ّومن ّالمهمّمنّ
البد من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر –
الناحية ّالتحليلية ّتقسيم ّاالستهالك ّالفردي ّإلىّ
المتكبدة من قبل الحكومة العامة على كل من
سلع ّوخدمات ّمنتجة ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
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ّ

السلع والخدمات االستهالكية الفردية وعلى
الخدمات االستهالكية الجماعية.

 115-9تتألف نفقات االستهالك النهائي للمؤسسات
غير الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية
من النفقات – بما في ذلك النفقات التي البد
من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر – المتكبدة
من قبل المؤسسات غير الهادفة للرب التي
تخدم األسر المعيشية المقيمة على السلع
والخدمات االستهالكية الفردية وربما على
الخدمات االستهالكية الجماعية.
ّ

.8

االستهالك النهائي الفعلي

 330-1يقاس االستهالك النهائي الفعلي لألسر
المعيشية عن طريق قيمة كافة السلع
والخدمات االستهالكية الفردية المستحوذ
عليها من قبل األسر المعيشية المقيمة ّوهناكّ

ّ

ثالثة ّمجموعات ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّتدخلّ
ضمن ّاالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّلألسرّ
المعيشيةّ:
ّأ .تلك ّالسلع ّوالخدمات ّالمستحوذ ّعليها ّمن ّخاللّ
نفقاتّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّنفسها؛ّ
ّب .تلك ّالسلع ّوالخدمات ّالمستحوذ ّعليهاّ
كتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّمن ّالحكومة ّالعامةّ
ومن ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدمّ
األسر ّالمعيشية ّوالتي ّتكون ّهي ّمخرجات ّلتلكّ
المؤسساتّباعتبارهاّمنتجينّغيرّسوقيين؛ّ
ّج .تلك ّالسلع ّوالخدمات ّالمستحوذ ّعليهاّ
كتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّمن ّالحكومة ّالعامةّ
ومن ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدمّ
األسر ّالمعيشية ّوالتي ّقد ّتم ّشراءها ّمن ّقبلّ
تلك ّالمؤسسات ّمن ّالمنتجين ّبالسوق ّلتسليمهاّ
الحقا ّلألسر ّالمعيشية ّمجانا ّأو ّبأسعار ّليستّ
ذاتّداللةّمنّالناحيةّاالقتصادية.

 117-9يقاس االستهالك النهائي الفعلي للحكومة
العامة عن طريق قيمة الخدمات االستهالكية
الجماعية المقدمة للمجتمع أو لقطاعات كبيرة
من المجتمع من قبل الحكومة العامة.
ّ

 118-9يقاس االستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات
غير الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية
عن طريق قيمة الخدمات االستهالكية
الجماعية المقدمة للمجتمع أو لقطاعات كبيرة
من المجتمع من قبل المؤسسات غير الهادفة
للرب التي تخدم األسر المعيشية.
ّ

.3

تعريفه ّمن ّناحية ّالنفقات ّعلى ّأنه ّالقيمة ّالكليةّ
لكافة ّالنفقات ّعلى ّالسلع ّوالخدمات ّالفرديةّّ
والجماعية ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ
المقيمة ّو ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدم ّاألسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّومن ّقبل ّوحداتّ
الحكومة ّالعامةّ .أو ّيمكن ّتعريفه ّمن ّناحيةّ
االستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّعلى ّأنه ّقيمة ّكافةّ
السلعّوالخدماتّالفرديةّالمستحوذّعليهاّمنّقبلّ
األسر ّالمعيشية ّمضافاّ ّإليها ّقيمة ّالخدماتّ
الجماعية ّالمقدمة ّمن ّقبل ّالحكومة ّالعامة ّوّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسرّ
المعيشية ّللمجتمع ّأو ّلقطاعات ّكبيرة ّمنّ
المجتمع.

ّ
 386-1كما ّورد ّفي ّالفقرة ّّ ،145.8يمكن ّأن ّتدفعّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّللوحدات ّغيرّ
المقيمة؛ ّوأحد ّاألمثلة ّعلى ّذلك ّهو ّالرعايةّ
الطبية ّالطارئة ّالمقدمة ّلسائح ّأجنبي ّمن ّقبلّ
مستشفى ّضمن ّالحكومة ّالعامةّ .ومع ّذلكّ،
ومثلماّهوّالحالّتماماّمعّاألسرّالمعيشيةّغيرّ
المقيمةّالتيّيمكنّلهاّاالستفادةّمنّالتحويالتّ
االجتماعية ّالعينية ّمن ّالحكومة ّالوطنية ّكذلكّ
يمكن ّلألسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّهي ّاألخرىّ
االستفادة ّمن ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ
المدفوعةّمنّقبلّحكومةّاقتصادّأخرّ.وبشكلّ
عامّ،ستكونّتلكّالتدفقاتّللوحداتّغيرّالمقيمةّ
صغيرة ّبالنسبة ّإلى ّالمستوى ّالكلي ّللتحويالتّ
االجتماعية ّالعينية ّوما ّلم ّيكن ّهناك ّبرهانّ
ساطعا ّعلىّخالفّذلكّفتبعا ّللعرفّالسائدّقدّ
يفترض ّبأن ّالتدفقات ّللوحدات ّغير ّالمقيمةّ
متوازنةّمعّالتدفقاتّمنّالحكوماتّ(والمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية)ّ
في ّاالقتصاديات ّاألخرىّّ .وخضوعا ّلهذاّ
العرفّ ،يكون ّإذن ّالحال ّهو ّأن ّنفقاتّ
االستهالك ّبالنسبة ّلالقتصاد ّالكلي ّمتساويةّ
تماماّّمعّاالستهالكّالفعليّالكلي.
ّ
 383-1من ّأجل ّضمان ّأن ّقيمتا ّالمجموعين ّمتطابقتينّ
البد ّدوماّ ّمن ّأن ّيتم ّتقييم ّالسلع ّوالخدماتّ
المستحوذّعليهاّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّ
عبر ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّتبعاّ ّلنفسّ
األسعار ّالتي ّقيمت ّعلى ّأساسها ّفي ّمجاميعّ
النفقاتّ ،كما ّأنه ّالبد ّأيضاّ ّمن ّأن ّيكون ّتوقيتّ
قيد ّالسلع ّوالخدمات ّالمستحوذ ّعليها ّمن ّخاللّ
التحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّمماثالّ ّلتوقيتّ
القيدّفيّمجاميعّالنفقاتّ.
ّ

مجموع االستهالك النهائي في االقتصاد

 331-1يمكن ّالنظر ّإلى ّمجموع ّاالستهالك ّالنهائي ّفيّ
االقتصاد ّمن ّزاويتين ّمختلفتين؛ ّحيث ّيمكنّ
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الفصل العاشر :حساب رأس المال
استهالكّرأس ّالمالّالثابتّيتمّتسجيلهم
على الجانب االيمنّلحسابّرأسّالمالّ.

أ .مقدمة

ّ

ّ

 1-11حساب ّرأس ّالمال ّهو ّالحساب ّاألول ّمنّ
ضمنّأربعةّحساباتّتتعاملّمعّالتغيرّفيّ
قيم ّأصول ّالمؤسسة ّّ ,حيث ّانه ّيسجلّ
المعامالت ّفي ّاألصول ّغير ّالماليةّ .أماّ
عن ّالحساب ّالمالي ّفهو ّيقوم ّبتسجيلّ
المعامالتّفيّاألصولّالماليةّوااللتزاماتّ.
وتقوم ّالتغيرات ّاألخرى ّبحساب ّحجمّ
األصول ّبتسجيل ّالتغييرات ّفي ّاالصولّ
سواء ّالمالية ّأو ّغير ّالمالية ّالناجمة ّعنّ
إما ّالمعامالت ّأو ّالتغير ّفي ّاألسعارّ.
وبناءّعليهّفإن ّهذاّالتغيرّفيّاألسعار ّيتمّ
تسجيلهّفيّماّيسمىّبحسابّاعادةّالتقييمّ.
وتقوم ّهذه ّالحسابات ّاألربعة ّبإحداثّ
تغيرات ّفي ّصافي ّقيمة ّالقطاع ّأو ّالوحدةّ
المؤسسية ّما ّبين ّبداية ّونهاية ّالفترةّ
المحاسبية ّموضحة ّ ّما ّتحتويها ّمنّ
عناصر ّعن ّطريق ّتسجيل ّكل ّالتغيراتّ
ّوحجم ّاألصولّ،
التي ّطرأت ّعلى ّأسعار ّ
سواء ّالناتجة ّعن ّالمعامالت ّ ّالمالية ّأوّ
غيرهاّ.ويتمّتوضيحّهذهّالحساباتّاألربعةّ
ضمن ّالميزانية ّالعموميةّّ .وسيتم ّتوضيحّ
مختلفّأنواع ّالحساباتّاألخرىّالتيّسبقّ
ذكرهاّفيّالفصولّالتاليةّ.
 2-11والغرض من حساب ّرأس ّالمالّ ،كما ّهوّ
موضح في الجد ّول ّرقم ّ ، 1.11هو
تسجيل قيم األصول ّغير المالية التيّ
تمتلكها ّالوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمة ّأوّ
تتخلص ّمنها ّنتيجة ّالدخول ّفي ّمعامالتّ
ومن ّثم ّيظهر ّالتغير ّفي ّصافي ّالقيمةّ
نتيجة ّاالدخار ّوالتح ّويالت ّالرأسماليةّ .وقدّ
تكون ّهذه ّالتحوالت ّمع ّوحدات ّمؤسسيةّ
مقيمة ّأو ّغير ّمقيمة ّأو ّمعامالت ّداخليةّ
حيث ّتحتفظ ّالوحدة ّبمنتجات ّقد ّتكونّ
أنتجتها ّبنفسها ّالستخدامها ّكتكوينّ
رأسماليّ.
 3-11عند تجميع الميزانية ّالعمومية ،فانه ّمن
المعتاد ّأن يتم ّتسجيل األصول على
الجانب االيمن أما ّالخصوم و ّصافيّ
القيمةّفيتم ّتسجيلهاّعلى الجانب االيسر.
ّويتبع نفسّالمنهجّعندّتسجيل الحسابات
التراكمية ،حيث ّيتمّتسجيل التغيرّفي قيمةّ
األصول ّفي ّالجانب االيمنّ,وّباقي ّالبنودّ
تكون على ّالجانب االيسر  .و ّكما ّهوّ
الحالّفي الحساباتّالجارية ،فإن ّكالّمنّ
بند ّالموازنة ّفي ّحساب ّرأس ّالمال ّوقيمةّ
صافي ّاإلقراض أو ّاالقتراض وكذلكّ
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ّ

 4-11أما ّبالنسبة ّللجانب ّااليسر ّلحساب ّرأسّ
المال ّفيتم ّتسجيل ّالمصادر ّالمتاحةّ
لألصول ّالمتراكمة ّوالتي ّتتكون ّمنّ
صافيّاالدخارّ،وبندّالموازنةّمن ّحسابّ
استخدام ّالدخل ّوالتحويالت ّالرأسماليةّّ.
ّوتسجل ّالتحويالت ّالرأسمالية ّالمدفوعةّ
بقيمةّسالبةّ.

.1

تعريفات األصول

 5-11رغم ّانه ّتم ّتعريف ّالملكية ّواألصولّ
مسبقا ّفي ّالفصل ّالثالث ّإال ّأنه ّيجبّ
اإلشارة ّإلى ّبعض ّمن ّالخصائصّ
الرئيسية ّلهذه ّالتعريفات ّفي ّهذا ّالفصلّ.
فمن ّالضروري ّالتمييز ّبين ّالملكيةّ
القانونية ّواالقتصاديةّ .فالمالك القانوني

ّ

ّ

لهذه الكيانات مثل البضائع والخدمات
والموارد والمصادر الطبيعية واألصول
وااللتزامات المالية ما هو إال وحدة
مؤسسية تخضع لوطأة القانون وذلك
ليكون من حقه المطالبة بالفوائد التي
تجنيها هذه الكياناتّ .و ّعلى ّالنقيضّ،
فان المالك االقتصادي لهذه الكيانات
كالسلع والخدمات و األصول الطبيعية
واألصول المالية هو الوحدة المؤسسية
التي يحق لها المطالبة بالفوائد التي
تجنيها هذه الكيانات ولكن في سياق
نشاط اقتصادي بموجب قبول المخاطر
المرتبطة و المصاحبة لها.

 6-11إن ّلكل ّوحدة ّ/كيان ّمالكين ّأحدهماّ
قانوني ّو ّاآلخر ّاقتصاديّ ،على ّالرغمّ
من ّأنه ّفي ّبعض ّاألحوال ّقد ّيكونّ
المالك ّالقانوني ّهو ّنفسه ّالمالكّ
االقتصاديّ ،أما ّفي ّحالة ّانفصال ّكالّ
منهما ّفإن ّالمالك ّالقانوني ّهو ّالذيّ
يتحمل ّالمسؤولية ّعن ّكل ّالمخاطر ّالتيّ
يتعرض ّإليها ّهذا ّالكيان ّنتيجة ّلألنشطةّ
االقتصاديةّوهوّأيضاّمشاركاّفيّاألرباحّ
والمكاسبّالعائدةّعلىّالكيانّ/الوحدةّ.
و ّعلى ّذلك ّفان ّالمالك ّالقانوني ّعلىّ
استعدادّلتحملّكافةّالخسائرّالتيّيلحقهاّ
بهّالمالكّاالقتصادي.
 7-11ولكن ّعندما ّتدعي ّالحكومة ّأنها ّالمالكّ
القانوني ّللكيانّ /الوحدة ّ ّبالنيابة ّعنّ
المجتمع ّككلّ ،فإن ّالفائدة ّتعود ّللحكومةّ
بالنيابة ّعن ّالمجتمع ّككلّ .ولذلك ّتعتبرّ
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ّ

ّ

.8

ّ

 12-11المخزونات  :هي تلك األصول المنتجة
والمكونة من السلع والخدمات التي
أخذت في الظهور في الفترة
الحالية/الراهنة أو في فترة سابقة  ،و ما
هو للبيع و ما يستخدم في اإلنتاج أو
لالستخدام في وقت الحقّ .وتتكونّ

الحكومةّهيّكالّمن ّالمالكّاالقتصادي ّوّ
القانونيّللوحدةّ/الكيان.

 8-11واألصل هو مستودع للقيمة  ،ويتوقع أن
يحظى مالكها االقتصادي بميزات مستقبلية
عن طريق اقتنائها أو استخدامها لفترة
من الزمن .وتنتقل قيمتها قدماً من فترة
محاسبية ألخرى .كل االصول في نظام
الحسابات القومية هي اصول اقتصادية.

األصول غير المالية
 9-11يوجد ّفئتان ّمختلفتان ّمن ّاألصول ّغيرّ
المالية ّ:األصولّالمنتجةّو األصول ّغيرّ
المنتجةّّ.
ّاألصول ّالمنتجة ّهي ّأصول ّغيرّ

ماليةّوصلت إلىّحيزّالوجودّكمخرجاتّلعمليةّ
تقعّفيّحدودّاإلنتاج لنظامّالحساباتّالقوميةّ.
األصول ّغير ّالمنتجة ّهي ّأصولّ

غير ّمالية ّوجدت ّمن ّوسائل ّأخرى ّغيرّ
عملياتّاإلنتاج.
األصول المنتجةّ
 11-11هناك ّثالثة ّأنواع ّرئيسية ّمن ّاألصولّ
المنتجة ّهي ّّ :األصول ّالثابتة ّّ ،وّ
المخزوناتّو ّالنفائس ّ.فاألصولّالثابتةّوّ
المخزونات ّهي ّاألصول ّالتي ّيحتفظ ّبهاّ
المنتج ّون ّفقط ّألغراض ّاإلنتاجّ .أماّ
النفائس ّعادة ّيحتفظ ّبها ّالمقام ّاألول ّمنّ
قبل ّأي ّوحدة ّمؤسسية ّكمخزونّ
ومستودعاتّللقيمة.

ّ

المخزونات ّمن ّمخرجات ّال ّتزال ّتحتفظّّ
بها ّالوحدات ّالمنتجة ّلها ّقبل ّإدخالّ
المزيد ّمن ّالتجهيزات ّعليها ّأو ّبيعها ّأوّ
توريدها ّإلى ّوحدات ّأخرى ّأو ّاستعمالهاّ
بطرق ّأخرىّ ،وكذلك ّمن ّمخزونّ
المنتجات ّالتي ّتحصل ّعليها ّالوحدة ّمنّ
وحدات ّأخرى ّبهدف ّاستعمالهاّ
لالستهالك ّالوسيط ّأو ّإعادة ّبيعها ّدونّ
إدخال ّمزيد ّمن ّالتجهيز ّعليهاّّ.
المخزونات ّمن ّالخدمات ّتتكون ّمنّ
العمل ّقيد ّالتجهيز ّأو ّالسلع ّمكتملةّ
الصنعّ،علىّسبيلّالمثالّاللوحاتّالفنيةّ،
حيث ّيكون ّالعمل ّفيها ّلم ّيكتمل ّبعد ّأوّ
اكتمل ّوبانتظار ّالبناء ّالمعد ّلهّ.
والمخزونات ّمن ّقبل ّالحكومة ّتتضمنّ،
ولكن ّليس ّحص ارّ ،المخزونات ّمن ّالموادّ
االستراتيجيةّوالحبوبّوالسلعّاالخرىّذاتّ
االهميةّالخاصةّللمجتمع.

 13-11النفائس :هي سلع منتجه ذات قيمة
عالية و هي ال تستخدم ألغراض اإلنتاج
أو االستهالك و لكن يحتفظ بها بوصفها
مستودعات قيمة بمرور الوقت /على مر
الزمنّ .ومن ّالمتوقع ّأنها ّال ّتنخفضّ

قيمتهاّالفعليةّ،والّتتدهورّعلىّمرّالزمنّ
تحتّالظروفّالعاديةّبالمقارنةّبالمستوىّ
العام ّلألسعارّ .فهي ّتتألف ّمن ّالمعادنّ
ّ
الثمينة ّو ّاألحجار ّالكريمة ّوالمجوهراتّ
 11-11األصول الثابتة :هي أصول منتجة
والتحف ّو ّاألعمال ّالفنية....الخّ .و ّيتمّ
تستخدم بصورة متكررة أو مستمرة في
االحتفاظ ّالنفائس ّمنّقبلّجميعّقطاعاتّ
عمليات إنتاجية لمدة تزيد عن عامّّ.
االقتصادّّّّ.
والسمة ّالمميزة ّلالصل ّالثابت ّليست ّكونهّ
معم ار ّبالمعنى ّالمادي ّولكن ّبمعنى ّأنهّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
األصول غير المنتجة
يمكن ّاستخدامه ّبصورة ّمتكررة ّأو ّمستمرةّ
في ّاإلنتاج ّلمدة ّطويلة ّتعتبر ّأكثر ّمنّ
 14-11األصول غير المنتجة :تتكون من ثالث
عامّّ.وبعضّالسلعّكالفحمّمعمرةّجداّمنّ
فئات هما  :األصول الطبيعية و العقود,
الناحية ّالمادية ّولكن ّال ّتصنف ّعلى ّانهاّ
عقود اإليجار والتراخيص ،و األصول
اصول ّثابتة ّألنها ّال ّتستعمل ّاال ّمرةّ
التسويقية أو الشهرة التجارية المشتراة.
واحدةّ .واألصول ّالثابتة ّال ّتشمل ّاآلالتّ
والمعداتّفحسبّ،بلّتشملّأيضاّاألصولّ
ّ 15-11تشمل األصول الطبيعية على الموارد
المفتلحة ّمثل ّاألشجار ّو ّالمواشي ّالتيّ
الطبيعية من األراضي والموارد /األصول
تستعمل ّبصورة ّمتكررة ّأو ّمستمرة ّللتكاثرّ
الجوفية والغابات غير المفتلحة و
و ّإلنتاج ّمنتجات ّأخرى ّمثل ّالفاكهة ّأوّ
استكشافات المعادن التي لها قيمة
منتجات ّاأللبانّ .وتشمل ّكذلك ّاألصولّ
اقتصادية.
غير ّالملموسة ّمثل ّبرامج ّالحاسب ّاآلليّ
واألعمال ّالفنية ّاألصلية ّالمستعملة ّفيّ ّ
 16-11تعامل ّالتعاقداتّ ،عقود ّاإليجارّ
اإلنتاج.
والتراخيص ّعلى ّأنها ّأصول ّفقط ّعندماّ
ّ
يحدثّالرضاّبينّالطرفينّ.
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ّفالشروط ّالموجودة ّفي ّعقد ّالبيع ّأوّ

الشراءّأوّاإليجارّأوّالترخيصّهيّالتيّتحددّ
سعر ّاستخدام ّاألصل ّوتوفير ّالخدمة ّوالذيّ
يختلفّعنّالسعرّالسائدّفيّحالةّعدمّوجودّ
عقودّأوّتراخيصّ.
ويجب ّأن ّيكون ّأحد ّطرفي ّالتعاقدّ

على ّعلم ّبهذه ّالفروق ّفي ّاألسعار ّإماّ
بالممارسةّأوّبموجبّالقانون.
الشرط ّالثاني ّيفترض ّأن ّيكون ّهناك ّأماكنّ
لتسويق ّوبيع ّمثل ّهذه ّالعقود ّوالتراخيصّ ،كماّ
أنه ّيجب ّتسجيل ّهذه ّالعقود ّوالتراخيصّ

 17-10وتمثل أصول التسويق وأصول الشهرة
التجارية المشتراة جزء أو كل من صافي قيمة
ما تملكه الوحدة المؤسسيةّ.ويتمّتسجيلهمّ
فقطّعندماّيتمّشراءّالوحدةّالمؤسسيةّكاملةّ
أوّعندماّيباعّجزءّمنّأصولّهذهّالوحدةّ
لوحدةّمؤسسيةّأخرى.

جدول  :1-10حساب رأس المال  --شكل موجز  --التغيرات في األصولّ
الشركات
المالية
الشركات
غير
المالية

الحكومة
العامة

مجموع
االقتصاد
ّ
المؤسسات
غير
الهادفة
للرب التي
تخدم
األسر
المعيشية
األسر
المعيشية

بقية العالم

ّ5

ّ414

ّ

ّ

ّ414

ّ2

ّ192

ّ

ّ

ّ192

ّ5

ّ376

ّ

ّ

ّ376

ّ3-

ّ222

ّ

ّ

ّ222-

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ28

ّ

ّ

ّ28

ّ1

ّ11

ّ

ّ

ّ11

ّ1

ّ1

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ1

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ4ّ

481

السلع و
الخدمات

إجمـ ــاليّتكـ ــوينّ
رأسّالمالّ
ّ
ـوين
ـ
ص ـ ــافىّتك ـ
ّ32
ّ11 ّ4- ّ151
رأسّالمالّ
إجمـ ــاليّتكـ ــوينّ
ّ48
ّ35
ّ8
رأسّالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالّ ّ281
الثابتّ
أسّ
ر
هالكّ
إس ـ ـ ـ ــت
ّ23- ّ27- ّ12- ّ157المالّالثابت
إجمـالي تكـوين
ـالّ
رأسّالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
ّ
ّ
ّ
الثابــت حســبّ
نوع األصول
ـي
التغيـرات ف
ّ2
ّ1
ّ1
ّ26
المخزونات
اس ـ ــتحواذ
ـائس
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ّ5
ّ3
ّ1
ّ2
مطروح ـ ــاّّمن ـ ــهّ
التخلصّمنهاّ
اس ـ ــتحواذ
األصـول غيـر
ّ4
ّ2
ّ1
المنتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةّ ّ7-
مطروح ـ ـ ــاّمن ـ ـ ــهّ
التخلصّمنهاّّ
تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويالتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية
مستحقه
تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويالتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية
مدفوعة
ص ـ ـ ــافي
اإلقراض
)(+ـافيّ ّ174 ّ113- ّ1- ّ56-
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االقتراض((--
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ318

ّ8

ّ38

ّ55

المجموع
ّ

المعةةةةةةةةةةةةةةةةامالت
وبنود الموازنة

العملية/اإلجرائية ّفي ّالحسابات ّوذلك ّليكونّ
المالكّأوّصاحبّالحقّفيّهذهّالعقودّعلىّ
درايةّكاملةّبفروقّاألسعار.

ّ11- ّ11
ّ

ّ

نظام الحسابات القومية
ّّّّّّ .3هيكل /بنية حسابّرأسّالمال
االدخار

ّ
 18-11ويمثل ّالجانب ّااليسر ّلحساب ّرأس ّالمالّ
التغيراتّفيّقيمةّالخصومّ/االلتزامات ّوكذلكّ
صافي ّالقيمةّ .و ّصافي ّاالدخار ّناتج ّبندّ
الموازنةّ(والذيّيعتبرّمنّأولىّالبنودّالمسجلةّ
على ّالجانب ّااليسر) ّمطروحا ّمنه ّحسابّ
الدخلّوّصافىّاالدخارّ.فعندماّتكونّالنتيجةّ
قيمة ّموجبة ّفإن ّصافي ّاالدخار ّيمثل ّذلكّ
الجزء ّالخاص ّبحساب ّالدخل ّالمتاح ّالذي ّلمّ
يتم ّإنفاقه ّفي ّالسلع ّاالستهالكية ّوالخدماتّ
ولذلكّفانهّيجبّأنّيستخدمّفيّالحصولّعلىّ
األصول ّالمالية ّ(النقدية) ّوغير ّالمالية ّأوّ
يستخدم ّفي ّتسديد ّااللتزامات ّوالمستحقاتّ
الماليةّّ.وعندماّتكونّالنتيجةّقيمةّسالبةّّفانّ
صافي ّاالدخار ّهو ّالدخل ّالمتاح ّمخصوماّ
منه ّاإلنفاق ّاالستهالكي ّالفعليّ .و ّعليهاّ
فيجبّأنّتمولّالزيادةّعنّطريقّالتخلصّمنّ
األصولّأوّتكبدّالتزاماتّجديدة.
ّ
التحويالت الرأسمالية
ّ
 19-11وتعتبر التحويالت الرأسمالية تحويالت غير

مدفوعة األجر/دون مقابل وفيها إماّ يحصل
الطرف الذي يقوم بالتحويل على الموارد
المالية الناتجة من التصرف في األصول
(سواء كانت نقدية أو في صورة مخزونات)
متنازال عن كافة الدعاوي والمطالب الماليّة،
أو يكون الطرف المستلم للتحويالت مجب ار
على اكتساب تلك األصول أو كما في حاالت
أخرى يحدث كال األمرين السابقين.

وهذه ّالتحويالت ّالرأسمالية ّغالبا ّما ّتكونّ
كبيرة ّأو ّمتفاوتة ّفي ّالقيمة ّولكن ّهذاّ
االختالف ّال ّيشكل ّفارقا ّفي ّتحديد ّكونهاّ
تحويالت ّرأسمالية ّأو ّجاريةّ .واذا ّكان ّهناكّ
شكا ّفي ّذلك ّفيستحسن ّاعتبارها ّكتحويالتّ
جاريةّّ.
ّ
 21-11وتعتبرّالتحويالتّالرأسماليةّالمستلمةّزيادةّفيّ
صافيّالقيمة ّوعلىّذلكّفهيّتوضح/تمثلّفيّ
الجانب ّاأليسر ّلحساب ّالمستلمّ .وكما ّهوّ
متفق ّعليه ّفإن ّقيمة ّالمبالغ ّالمدفوعة ّتوضحّ
على ّالجانب ّاأليسر ّمن ّالحساب ّولكن ّبقيمةّ
سالبةّ(حيثّتمثلّانخفاضاّواضحاّفيّصافيّ
القيمة)ّبالنسبةّللقائمّبالدفع.
التغيرات في صافي القيمة التي تعزى إلى
االدخار و التحويالت الرأسمالية:
 21-11وتعتبر ّجميع ّالبنود ّالموجودة ّعلى ّالجانبّ
األيسرّمنّالحساباتّبمثابةّتغيراتّفيّصافيّ
القيمة ّالناجمة ّعن ّاالدخار ّوالتحويالتّ
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الرأسماليةّكماّأنهاّالّتعدّبنداّموازناّ.وتمثلّ
التغييرات ّفي ّصافي ّالقيمة ّبسبب ّالتغيراتّ
الناجمة ّعن ّاالدخار ّوالتحويالت ّالرأسماليةّ
كال ّالقيمتين ّ(الموجبة ّوالسالبة) ّوالمتاحةّ
للوحدة ّالمؤسسية ّأو ّالقطاع ّوذلك ّمن ّأجلّ
استحواذّاألصولّالماليةّوغيرّالماليةّ.
استحواذ األصول غير المالية مطروحا منه
قيمة التصرف فيها:
 22-11يسجلّالجانب االيمن من حسابّرأسّالمالّ
مقدار ّالتغير في ّصافي ّالقيمة ّالناتجة ّعنّ
االدخارّوالتحويالتّالراسماليةّوالتيّتستخدمّ
للحصول ّعلى ّأصول ّغير ّماليةّ .ويسجلّ
مقدارّماّتبقىّمنّاستحواذّّاألصول المالية ّ
أو ّالخصوم ّفي الحساب الماليّ .أما ّعنّ
المصادر ّالناتجة ّعن ّالتصرف ّفي ّاألصولّ
فهي ّأيضا ّتظهر ّكقيم ّسالبة ّعلى ّالجانبّ
األيسرّمنّالحسابّ.وّكذلكّبالمثلّبالنسبةّ
لألصول ّالمشتراة ّوالمباعة ّوكذلك ّاألصولّ
غير ّالماليةّالتيّإما ّأنّتكونّمكتسبةّأوّتمّ
التصرفّفيهاّمنّخاللّالمقايضة ّأوّوسائلّ
إنتاجّاالستخدامّالخاصّ.
ّ
 23-11ويوجد ّفي ّحساب ّرأس ّالمال ّثالثة ّنقاطّ
أخرى ّخاصة ّبصافي ّالتغيرات ّالتي ّتطرأّ
علىّقيمّاألصولّغيرّالماليةّوهمّ:
ّأ .إجمالي تكوينّرأسّالمال
ّب .إهالكّرأسّالمالّالثابت.
ّج .استحواذ ّاألصول ّغير ّالمالية ّوغيرّ
المنتجةّمخصوماّمنهاّقيمةّاألصولّالتيّتمّ
التصرفّفيها
ّ
ّوّسوفّنتناولّمعالجةّّكل من هذهّالفئاتّمن التغيرّ
فيّاألصولّبالشرحّالحقاّفي هذاّالفصلّ.
ّ
يوض قيمة
المال
أس
ر
تكوين
إجمالي
إن
24
11
ّ

األصول المنتجة مخصوما منها قيمة
األصول التي تم التصرف فيها وذلك من
أجل تكوين رأس المال الثابت والمخزونات
أو النفائس ,كما ّ ّانه ّمن ّالمحتمل ّ(إن ّلمّ

يكن ّبشكل ّحاسم) ّأن ّيكون ّإجمالي ّتكوينّ
رأس ّالمال ّللوحدة ّالمؤسسية ّالفردية ّأوّ
القطاع ّقيمة ّسالبة ّإذا ّتم ّبيع ّما ّيكفي ّمنّ
أصولها ّالحالية ّإلى ّوحدات ّأو ّقطاعاتّ
أخرىّ.
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 25-11إستهالك رأس المال الثابت هو التناقص في
قيمة األصول الثابتة الممتلكة أو المستعملة
في اإلنتاج أثناء الفترة المحاسبية و هو
يحدث كنتيجة للتدهور المادي أو القدم أو
التلف العرضي العاديّ .وكما ّهو ّمتبع ّفيّ

نظامّالحساباتّالقوميةّ,فانّبندّالموازنةّالناتجّ
من ّحساب ّاستخدام ّالدخل ّهو ّصافيّ
االدخارّ ,وهو ّما ّيعكس ّحقيقة ّأن ّصافيّ
القيمةّتم ّتخفيضه ّبمقدارّإستهالكّرأسّالمالّ
الثابتّ ّ ،وهو ّقيمة ّانخفاض ّاألصول ّالثابتةّ
فيّنفسّالفترةّ.وّحيثّأنّحسابّرأسّالمالّ
صممّلتوضيحّالطريقةّالتيّيزدادّّبهاّصافيّ
القيمةّعنّطريقّاستحواذّاألصولّغيرّالماليةّ
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ّ

السلع و المجموع
الخدمات ّ

ّ13-

ّ
ّ

ّ215
ّ13-

ّ414

ّ414
ّ192

ّ192

ّ ،لذلك ّفان ّهذا ّالمقدار ّيجب ّأن ّيكونّ
تعويض ّعن ّقيمة ّامتالك ّاألصول ّالثابتةّ
الجديدةّ ,و ّ ّحيث ّأن ّاإلضافة ّلمخزونّ
األصولّالرأسماليةّالثابتة ّهوّصافي ّالقيمةّ,
فانّأستهالكّرأسّالمالّالثابتّيسجلّكتغيرّ
سالب ّفي ّاألصول ّو ّيوضع ّعلى ّجهةّ
اليمينّلحسابّرأسّالمال.

ّ
 26-11إذا ّكان ّمن ّالمتعذر ّقياس ّإستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّ(بسبب ّنقص ّالبيانات) ّبشكلّ
عمليّ ،فان ّالرقم ّاالدخار ّالناتج ّمن ّحسابّ
استخدام ّالدخل ّيجب ّأن ّيكون ّإجماليّ .وّ
في ّهذه ّالحالة ّفانه ّال ّيوجد ّقيد ّأو ّبندّ
إلستهالكّرأسّالمالّالثابتّفي حسابّرأسّ

نظام الحسابات القومية
المال ّوّإذاّحذفّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ
من ّكال ّجانبي ّالحساب ّفان ّبند ّالموازنةّ
للحساب ّيجب ّأن ّال ّيتأثر ّّ .و ّيشتق ّصافيّ
اإلقراضّأوّاالقتراض بهذهّالكيفيةّإذاّتمّتقديرّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّأو ّلم ّيتمّ ,و ّإذاّّ
لم ّيقدر ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّفانّ
الحساباتّالتراكمية ّال تسجلّجميعّالتغيرّبينّ
ميزانيتينّعموميتينّمتتاليتينّ.

ّ
 27-11ويشير ّالبند ّالمتبقي ّعلى ّالجانب ّااليمن ّمنّ
حساب ّرأس ّالمال إلى ّاألصول ّغير ّالماليةّ
وغير ّالمنتجةّ ,و ّأن ّالقيمة ّالكلية لالستحواذّ
مخصوما ّمنها ّقيمة ّالتصرف ّفي ّاألصولّ
غير ّالمالية ّغير المنتجة قد ّتكون ّموجبة ّأوّ
سالبةّ.وّبماّأنّالمواردّالطبيعيةّالتيّتمتلكهاّ
الوحدات ّمتواجدة ّفعليا ّأو ّنظريا ّّ ،فان ّهذاّ
الجزء ّال ّيمثل ّشيء ّبالنسبة ّلالقتصاد ّككلّ
(هناك ّاستثناء ّبخصوص ّاألراضي ّالمشتراةّ
من ّقبل ّالحكومة ّاألجنبية ّإلقامة ّسفارة ّأوّ
قاعدة ّعسكرية) ّومع ّذلك ّّ ،قد ّيكون ّهناكّ
تعامالتّفيّعقودّالبيعّوالشراءّوعقودّاإليجارّ
والتراخيص ّأو ّأصول ّالتسويق ّمع ّالوحداتّ
غيرّالمقيمةّفعليا.
ّ
صافي اإلقراض
 28-11يعرف ّالبند ّالموازن ّلحساب ّرأس ّالمالّ
المعروفّبصافيّاإلقراضّعلىّانهّالفرق ّبينّ
التغير ّفي ّصافي ّالقيمة ّنتيجة ّاالدخارّ
والتحويالت ّالرأسمالية ّوصافي ّاالستحواذّ
لألصول ّغير ّالمالية ّ(االستحواذ ّناقصّ
التخلص ّمن ّاألصول ّغير ّالماليةّ ،مخصوماّ
منها ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت) ّلإلذا ّكانتّ
القيمة ّسالبة ّفإنها ّتبين ّكمية ّالموارد ّالمتبقيةّ
ألغراض ّاالقراض ّأو ّالتي ّبحاجه ّلالقتراضّ.
وّحتىّإذاّلمّتكنّاألموالّقدّأقرضتّوّظلتّ
نقدا ّّ ،أو ّوضعت ّكوديعة ّمصرفية ّّ ،فانّ
صاحب ّااللتزامات ّالنظيرة ّو ّالمماثلة ّالتيّ
تمثلها ّهذه ّاألصول ّالمالية ّقد ّيقترض ّمنّ
الوحدة ّالحاملة ّلألموال ّالنقدية ّأو ّالوديعةّ
المصرفية.
 29-11يعد ّالتطابق ّبين ّبنود ّالتوازن ّلحساب ّرأسّ
المال ّو ّالحساب ّالمالي ّسمة ّهامة ّمنّ
خصائص ّمجموعة ّالحسابات ّككلّ .فماّ
يقترضّمنّوحدةّواحدهّيجبّأنّيكونّقدّتمّ
إقراضه ّلوحدة ّآخري ّوالعكس ّّ .فالتطابق ّبينّ
بنود ّالموازنة ّتتيح ّمراجعة ّاالتساق ّالعدديّ
لمجموعةّالحساباتّككلّّ،علىّالرغمّمنّأنهّ
من ّالمرجح ّفي ّالتطبيق ّالعملي ّأن ّيختلفاّ
ويتباينا ّبندى ّالموازنة ّبسبب ّوقوع ّأخطاء ّفيّ
القياس.
ّ
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 31-11فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،وخاصةّفيّبنودّ
الموازنةّ ،فان ّكلمة ّ(صافي) ّيعني ّاستبعادّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ .أما ّفي ّحالةّ
صافي ّاإلقراض ّفالوضع ّيختلف ّحيث ّانهّ
يمثلّالفرقّبينّتلكّاألصولّالمتزايدةّلجعلّ
األموال ّمتاحة ّلوحدات ّأخرى ّو ّالوحداتّ
التيّتسحبّأموالّمنّوحداتّاألخرى.
ّ

ب.

إجمالي تكوين رأس المال

 31-11يقاسّإجماليّتكوينّرأسّالمالّبمجموعّقيمةّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّّ،والتغيراتّ
في ّالمخزوناتّ ,وقيمة ّاستحواذ ّالنفائسّ
مخصوما ّمنه ّقيمة ّالتخلص ّمنهاّ .وقبلّ
مناقشةّالقيودّ/النقاطّالتيّيتمّتسجيلهاّتحتّ
كل ّمن ّهذه ّالبنود ّبالتفصيل ّّ ،فانه ّمنّ
الضروريّتوضيحّغطاءّالبندّوتطبيقّقواعدّ
المحاسبةّمثلّالتقييمّ،ووقتّالتسجيلّوتحديدّ
الملكية.
ّ

.1
ّ

إجمالي تكوين رأس المال الثابت

 32-11يقاس إجمالي تكوين رأس المال الثابت
بمجموع قيمة استحواذ منتج ما من األصول
الثابتة مخصوما منه قيمة األصول الثابتة
التي تم التصرف فيها خالل الفترة
المحاسبية مضافا إليه بعض النفقات
المحددة على الخدمات إلى قيمة األصول
غير المنتجة الناتجة عن نشاط إنتاجي
لوحدات مؤسسيةّ .و ّلتأكيد ّو ّضمان ّأنّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّقدّتمّتعريفهّ
بدقةّ ,فإن ّهناك ّضرورة ّأوليه ّلتحديد ّ ّماّ
يدخلّفيّتعريف ّاألصلّالثابتّأوّالّوّماّ
هيّاألنشطةّالتيّيجب ّأن ّتضاف ّالى ّقيمهّ
األصولّغيرّالمنتجة.

حد األصل
ّ 33-11إنّكلّالسلعّوّالخدماتّالمزودة ّلالقتصادّّ
من ّخالل ّوسائل ّاإلنتاج ّ ّو ّاالستيراد ّأوّ
التصرف ّفي ّاألصول ّالمنتجة ّيجبّ
استخدمهاّلألغراضّالتصديرّوّاالستهالكّ(ّ
الوسيطّأوّالنهائي)ّأوّكجزءّمنّتكوينّرأسّ
المالّ.والخطّالحديّبينّالمنتجاتّالتيّتظلّ
في ّاالقتصاد ّوالمستخدمة ّفي ّاالستهالك ّوّ
تلك ّالتي ّتستخدم ّلتكوين ّرأس ّالمال ّيعرفّ
بحد ّاألصلّ .ويتكون حد األصل لألصول

الثابتة من السلع والخدمات التي تستخدم
في اإلنتاج لمدة ال تزيد عن اكتر من عام.

ّ
 34-11و ّهناك ّاستثناءان ّمن ّحد ّاألصل ّيجدرّ
اإلشارة ّإليهما ّفي ّبداية ّالحديثّ ,األولّ :أنّ
السلع ّاالستهالكية ّالمعمرة ّال ّتعامل ّعلىّ
أنهاّأصولّثابتةّ.وّأنّالخدماتّالناتجةّمنّ

نظام الحسابات القومية
السلع ّالمعمرة تعد ّخدمات ّمنزلية ّخارج ّحدّ
إنتاج ّنظامّالحسابات ّالقومية ّّ. SNAفعلىّ
سبيل ّالمثال ّّ ّ ،إذا ّنظر ّللغسالة ّعلى ّأنهاّ
أصل ّثابتّ ،فان ّحد ّاإلنتاج ّيتمدد ّليشملّ
جميع ّخدمات ّالغسيل ّّ ،سواء ّكانت ّآلية ّأوّ
يدوية ّ.وّيقيدّحدّاإلنتاجّلخدماتّالغسيلّإلىّ
تلك ّالخدمات ّالمقدمة ّ ّلوحدات ّأخرى ّّ ،وّ
لكنها ّتشتمل ّعلى ّكال ّمن ّالخدمات ّاآللية ّوّ
اليدويةّ .وعلى ّالرغم ّمن ّذلك ّفإن ّالمساكنّ
التيّيملكهاّساكنوهاّالّتعاملّكسلعّاستهالكيةّ
ولكن ّيندرجون ّتحت ّمفهوم ّحد ّاألصلّ ّ .وّ
يعامل ّالمالك ّو ّالمقيمين ّفي ّالمنازلّ
كأصحابّمؤسساتّفرديةّغيرّذواتّشخصيةّ
اعتباريةّمنتجةّلخدماتّاالستهالكّالشخصي.

ّ
 35-11واالستثناء ّالثاني ّعملي ّأكثر ّمنه ّنظري ّوّ
يختصّباألدواتّالصغيرةّ.فبعضّالسلعّيمكنّ
استخدامها ّم ار ار ّوتك ار ار ّّ ،أو ّباستمرار ّّ ،فيّ
اإلنتاجّعلىّمدىّسنواتّعديدةّ,وّلكنهاّربماّ
تكون ّصغيرة ّوغير ّمكلفة ّو ّتستخدم ّلتنفيذّ
عمليات ّبسيطة ّنسبياّ .ومن ّأمثلتها ّاألدواتّ
اليدوية ّكالمناشير ّو ّالمجازف ّوالسكاكينّ
المطارقّوالمفكاتّوّمفاتيحّالربطّوّ
والفؤوسّو ّ
الفكّ.وّّإذاّجاءتّالنفقاتّعلىّهذهّاألدواتّ
بمعدل ّثابت ّإلى ّحد ّما ّّ ،وان ّقيمتها ّصغيرةّ
مقارنة ّبالنفقات ّاألكثر ّتعقيدا ّعلى ّاآلالتّ
والمعدات ّّ ،فانه ّمن ّالمناسب ّمعاملة ّهذهّ
األدوات ّكمواد ّولوازم ّتستخدم ّلالستهالكّ
المتوسطّ .و ّهناك ّحاجة ّإلى ّبعض ّالمرونةّ،
ولكن ّباالعتماد ّعلى ّاألهمية ّالنسبية ّلهذهّ
األدواتّ .ففي ّالبلدان ّالتي ّتمثل ّهذه ّاألدواتّ
فيهاّجزءاّملحوظاّمنّقيمةّإجماليّّالبضاعةّ
المخزونة ّلصناعة ّالسلع ّاالستهالكية ّالمعمرةّ
فإنها ّيمكن ّأن ّتعامل ّكأصول ّثابتة ّّ ,و ّأنّ
االستحواذ ّعليها ّأو ّالتصرف ّفيها ّمن ّقبلّ
منتجيها ّيسجل ّتحت ّبند ّإجمالي ّتكوين ّرأسّ
المالّالثابت.
 36-11ليسّمنّالضروريّأنّتكون ّكلّالسلع ّداخلّ
حد ّاألصل ّقد ّأنتجت ّحديثاّ .و ّحيث ّأنّ
األصولّطويلةّالعهدّّ،فإنهاّقدّتتغيرّملكيتهاّ
ّ ،ولكنها ّتستمر ّكأصول ّثابتة ّألصحابهاّ
الجددّ .وعليها ّفمن ّالمهم ّتعريف ّماهيةّ
األصول ّالثابتة ّوكيف ّتعامل ّعند ّقياسّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت.
ّ
 37-11ليسّمنّالسهلّإدراجّكافةّالخدماتّداخلّحدّ
األصلّ,وّتندرجّفئاتّالخدماتّالهامةّداخلّ
حد ّاألصل ّبسبب ّتأثيرها ّعلى ّقيمة ّاألصولّ
الجديدة ّأو ّالموجودةّ .و ّهي ّتحسينات ّتدخلّ
علىّاألصولّالموجودةّوّالحاليةّوتكلفةّملكيةّ
نقل ّاألصولّ .سيتم ّتناولها ّأدناه ّبعد ّتعريفّ
األصولّالثابتةّالموجودة.
ّ

األصول الثابتة الموجودة
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 38-11وّبماّأنّّلألصولّفترةّعمرّّ/حياةّخدمةّوّ
التي ّقد ّتصل ّإلى ّّ 51عاما ّفأكثر ّبالنسبةّ
للمساكن ّأو ّغيرها ّمن ّالمنشآت ّّ ،فقد ّتغيرّ
الملكيةّعدةّمراتّقبلّالتخليّعنهاّأوّهدمهاّ
فيّنهايةّالمطافّّ،واألصول الثابتة الحالية

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
سابقة.ّ .ففيّكثيرّمنّالبلدانّّ،توجدّأسواقّ
منظمةّتنظيماّجيداّلتسهيلّشراءّوّبيعّأنواعّ
كثيرة ّمن ّاألصول ّالثابتة ّالموجودة ّفعليا ّّ،
وخصوصا ّالسيارات ّوالسفن ّوالطائراتّ
والمساكن ّوغيرها ّمن ّالهياكل ّواإلنشاءاتّ.
وبالفعل ّفأن ّعدد ّالمساكن ّالموجودة ّو ّالتيّ
تباعّوتشترىّفيّغضونّفترةّزمنيةّمعينةّقدّ
تتجاوزّعددّالمساكنّالجديدةّ.وعلىّالصعيدّ
العملي ّفان ّاألصول ّالثابتة ّالحالية ّوّ
المتواجدةّالبدّمنّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّمنّ
قبل ّالمنتجين ّالحاليينّ ,و ّإال ّأن ّالسلعّ
الرأسمالية ّالمتواجد ّقد ّتباع ّمن ّقبل ّالمالكّ
قبلّاستعمالهاّفعليا.

ّ
 39-11و ّبشكل ّعام ّّ ،تسجل ّالمبيعات ّأوّ
المتصرفات ّاألخرى ّمن ّالسلع ّالموجودة ّّ،
سواء ّكانت ّأصول ّثابتة ّأم ّالّ ,على ّأنهاّ
نفقاتّأوّاستحواذّسالباّّ.وعليهاّفعندماّيتمّ
نقلّملكيةّاألصولّالثابتةّالموجودةّمنّمنتجّ
مقيمّإلىّآخرّّ،فانّقيمةّاألصولّالمباعةّّ،
أو ّالمقايضة ّأو ّالمنقولة ّو ّالمحولة ّتسجلّ
كقيمة ّسالبة ّإلجمالي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
الثابتّالسابقّوكقيمةّموجبةّإلجماليّتكوينّ
رأس ّالمال ّالثابت ّالتاليّ ّ .و ّقيمة ّإجماليّ
تكوينّرأسّالمالّالثابتّااليجابيّّالمسجلةّ
للشراء ّتتجاوز ّقيمة ّإجمالي ّرأس ّالمالّ
الثابت ّالسالبة ّالمسجلة ّللبيع ّبمجموع ّقيمةّ
تكاليفّنقلّالملكيةّالتيّيتكبدهاّالمشتريّ.وّ
سأوضح ّمعاملة ّتلك ّالتكاليف ّبمزيد ّمنّ
التفصيلّفيّقسمّالحقّ.
 41-11عندماّتتمّعمليةّالبيعّبينّمنتجينّمقيمينّّ،
فانّالقيمّالموجبةّوالسالبةّالمسجلةّتحتّبندّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّيلغياّ
بعضهماّالبعضّبالنسبةّلالقتصادّككلّعداّ
تكاليف ّنقل ّالملكيةّ .وبالمثلّ ،إذا ّتم ّبيعّ
أصل ّثابت ّغير ّقابلة ّلالنتقالّ ،كبنايةّ،
لشخص ّغير ّمقيم ّمن ّخالل ّاتفاقيةّ /عرفّ
فإنه ّيتم ّالتعامل ّمع ّاألخير ّكأنه ّقد ّأشترىّ
أصال ّماليا ّيمتثل ّرأس ّمال ّلوحدة ّصوريةّ
مقيمةّ ،في ّحين ّتعتبر ّالوحدة ّالمقيمة ّهيّ
التي ّاشترت ّاألصل ّو ّتتم ّعملية ّالبيعّ
والشراءّفيّهذهّالحالةّبينّمقيمينّ.ولكنّفيّ
حالة ّتصدير ّاألصول ّالثابتة ّالقابلة ّللنقل ّّ،
كالسفينةّأوّالطائرةّّ،فانهّالّتسجلّأيّقيمةّ

نظام الحسابات القومية
موجبة ّإلجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّفيّ
االقتصاد ّليعادل ّالقيمة ّالسالبة ّالتي ّلحقتّ
بإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّالذيّسجلهّ
البائع.

ّ
 41-11يمكن ّتصنيف ّبعض ّالسلع ّاالستهالكيةّ
المعمرة ّّ ،مثل ّالسيارات ّّ ،كأصول ّثابتة ّأوّ
كسلع ّمعمرة ّاستهالكية ّوهذا ّيتوقف ّعلىّ
الملكيةّوالغرضّالذيّتستخدمّمنّاجلهّ.وّإذاّّ
تم ّنقلّملكيةّمثلّهذهّالسلعّمن ّمشروعّإلىّ
أسرة ّمعيشية ّالستخدامها ّفي ّاالستهالكّ
النهائي ّفأن ّالمشروع ّيسجل ّبقيمة ّسالبةّ
إلجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ ,إما ّنفقاتّ
استهالك ّاألسر ّالمعيشية ّتسجل ّكنفقاتّ
موجبهّ .و ّإذا ّحاز ّمشروع ّمركبة ّمملوكةّ
لألسرة ّمعيشيةّ ،فإنها ّتسجل ّبوصفها ّاستحواذّ
أصل ّثابت ّ"جديد" ّمن ّخالل ّالمشروعّ ،معّ
أنهاّسلعةّموجودةّو ّأيضاّكنفقاتّاستهالكيةّ
سالبةّمنّقبل ّاألسرةّ.و ّيحدثّنفسّالتعاملّ
مع ّواردات ّالسلع ّالمستخدمة ّالتي ّيحتازهاّ
منتجينّمقيمين.
ّ
 42-11وهكذا ّّ ،فمن ّالممكن ّأن ّيكون ّتكوين ّرأسّ
المالّالثابتّاإلجماليّلوحدةّمؤسسيةّبمفردهاّ
سالبا ّنتيجة ّللبيع ّأو ّالتصرف ّفي ّاألصولّ
الثابتةّالموجودةّّ،علىّالرغمّمنّانهّمنّغيرّ
المرجحّأنّتكونّالقيمةّالكليةّإلجماليّتكوينّ
أرس ّالمال ّالثابت ّسالبة ّبالنسبة ّلمجموعاتّ
كبيرة ّمن ّالوحدات ّّ -القطاعات ّالفرعية ّأوّ
قطاعاتّاالقتصادّككلّ.
ّ

التحسينات الرئيسية التي تدخل على
األصول الموجودة

 43-11قد ّ ّيتخذ ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ
شكل ّإدخال ّتحسينات ّعلى ّاألصول ّالثابتةّ
الموجودة ّفعليا ّّ ،مثل ّالمباني ّأو ّبرامجّ
الحاسوب ّالجاهزة ّّ ،أو ّأصول ّملموسة ّغيرّ
منتجةّ ،كاألراضيّ ،والتي ّتزيد ّمن ّقدرتهاّ
اإلنتاجية ّّ ،و ّتطيل ّزيادة ّحياة ّخدمتها ّّ ،أوّ
كليهماّ.وّبحكمّالتعريفّفقدّالّيؤديّإجماليّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّإلى ّإنشاء ّأصولّ
جديدة ّ ّيمكن ّتحديد ّقيمتها ّبشكل ّمنفصل ّوّ
مستق لّّ،ولكنّلزيادةّفيّقيمةّاألصلّالذيّتمّ
تحسينهّ.وبناءّعليهّّ،فانهّاألصلّالذيّدخلّ
عليهّالتحسينّالذيّهوّمنّاآلنّفصاعدا ذوّ
صلة ّبنظام ّالحسابات ّالقومية ّو ّالتي ّبناءّ
عليها ّيجب ّاحتساب ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّفيّوقتّالحق.
 44-11يتم ّإجراء ّمعاملة ّمختلفة ّإلدخال ّتحسيناتّ
علىّاألراضيّفي حالتهاّالطبيعية  .وفيّهذهّ
الحالة ّتعامل ّالتحسينات ّكإنشاء ّأصول ّثابتةّ
جديدةّّ،وهىّالّتعدّكخطوةّلزيادةّاالرتفاعّفيّ
قيمةّاألصولّالطبيعية ّ .أماّإذاّتمّتحسينهاّ
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مرةّواحدةّأوّمراتّعديدةّّ،فانهّيتمّتطبيقّ
المعالجة ّالعادية ّللتحسينات ّعلى ّاألصولّ
الموجودة.
الثابتةّ ّ

ّ
 45-11يعدّاالختالفّبينّأعمالّالصيانةّواإلصالحّ
العادية ّوالتي ّتمثل ّاالستهالك ّالوسيط ّوتلكّ
التي ّتعامل ّعلى ّانها ّتطوين ّرأسمالي ّغيرّ
واضحةّالمعالمّ,وّتشكلّاستهالكاّمتوسطا. .
وكما ّهو ّموضح ّفي الفقرات ّمن ّّّ226.6
إلى ّ ّ ّّ 229.6فان ّأعمال ّالصيانة ّوّ
اإلصالحات العاديةّتتميزّبسمتين:
ّ
ّ
ّأ .إنما ّأنشطة ّيجب ّالقيام ّبها ّبصورةّ
منتظمةّمنّأجلّإطالةّمدهّاألصلّالثابتّّ
للعمل ّفترة ّأطول ّمن ّالفترة ّالمتوقعة ّلمدةّ
حياة ّالخدمةّ ,من ّالعمر ّاالفتراضيّ
المتوقع .فالمالكّأوّالمستخدمّلهذاّاألصلّ
ليس ّلديه أي ّخيار ّسوى ّاالضطالعّ
والقيامّبأعمالّالصيانةّواإلصالحّالعادية
لالستمرارّفيّاستخدامّاألصلّفيّاإلنتاج.
ب .أن ّأعمال ّالصيانة ّواإلصالحاتّ
ّ
العاديةّالّتغيرّأداءّاألصولّالثابتةّّ،أوّ
قدرتها ّاإلنتاجية ّأو الفترة ّالمتوقعة ّلمدةّ
حياة ّالخدمةّ .فهما ّيعمالن ّمن ّأجلّ
الحفاظّعلىّاألصلّفيّحالةّجيدة للعملّ
ّ ،حتى ّإذا ّلزم ّاألمر ّاستبدال ّاألجزاءّ
التالفة بأجزاءّجديدةّمنّنفسّالنوع.
ومن ّناحية ّأخرى ّّ ،لكيّ
46-11
تشكلّإدخالّالتحسيناتّعلىّاألصولّالثابتةّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّيجب ّأنّ
تتجاوز متطلباتّالصيانةّالعاديةّواإلصالحّ،
وّيجبّإحداثّتغييراتّجوهريةّفيّبعض
خصائص ّاألصول ّالثابتة ّالموجودة ّوالتيّ
يمكنّأنّتتميزّبالخصائصّالتاليةّ:
ّأّ .أنّقرارّترميمّواعادةّبناءّأوّتوسيعّ
األصل ّالثابت ّهو ّقرار ّاستثماريّ
مدروس ّوالذي ّقد ّيمكن ّاتخاذه ّفي ّأيّ
وقت ّّ ،حتى ّعندما ّتكون ّالسلعة ّفيّ
حالةّعملّجيدةّوّانهّليسّهناكّحاجةّ
إلصالحهاّ .و ّكثي ار ّما ّتعهد ّالترميماتّ
و ّاإلصالحات ّالجوهرية ّللسفن ّوّ
المبانيّأوّالهياكلّ/اإلنشاءاتّاألخرى
قبل ّمدة ّال ّبأس ّبها ّمن ّانتهاء ّعمرهاّ
االفتراضي أي ّفترة ّحياة ّالخدمةّ
الطبيعيةّّ.
أن ّتزيدّأعمالّالترميماتّوّ
ب.
ّ
إعادة ّالبناء ّمن ّأداء ّأو ّقدرة ّإنتاجّ
األصولّالثابتةّالموجودةّّأوّإطالة فترةّ
الخدمة ّالمتوقعة ّلها ّأو ّكليهماّ .وانّ
توسيع ّأو ّتمديد ّمبنى ّأو ّهيكل ّيشكلّ
تغيير ّكبير ّو ّرئيسي ّفي ّهذا ّالمفهومّّ,
وكما ّينطبق ّهذا ّالمفهوم ّعلى إعادةّ
الهيكلةّالداخليةّلمبنىّأوّسفينةّوّعلى ّ

نظام الحسابات القومية
إدخال ّتوسعات ّرئيسية ّأو ّتعزيز ّنظامّ
البرامجّالجاهزةّالموجودةّفعلياّبها.

ّ
 47-11منّالصعبّوضعّمعاييرّموضوعيةّبسيطةّوّ
التي ّتمكن ّمن التمييز ّبين ّالتحسينات ّوّ
أعمال ّاإلصالحّ ,فيمكن ّالقول ّأن ّاإلصالحّ
يأتي ّلتحسين ّاألداء ّأو ّلزيادة فترة ّخدمهّ
األصلّالذيّلمّيصلح .فعلىّسبيلّالمثالّ،
قد ّتتوقف ّبعض ّاآلالت ّعن ّالعمل ّنهائياّ
بسبب ّعطل في ّجزء ّصغير ّبها ّو ّمع ّذلكّ
فان ّاستبدال ّهذا ّالجزء ّال ّيشكل ّنسبة ّفيّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت ّ .وهكذاّفأنةّ
يتعينّتحديدّالتحسيناتّإماّعنّطريق التغيرّ
فيّخصائصّاألصولّالثابتةّكالحجمّوالشكلّ
واألداء ّّ ،والقدرة ّّ ،أو ّ ّفترة ّحياة ّالخدمةّ
المتوقعةّ ،أو ّمن ّخالل ّحقيقة ّأن ّالتحسيناتّ
ليست ّنوعا ّمن ّالتغير ّالتي ّلوحظ ّأنها ّتجرىّ
بشكل ّروتيني ّمع ّاألصول ّالثابتة ّمن ّنفسّ
النوعّّ،وّكجزءّمنّالصيانةّالعاديةّواصالحّ
البرامج.
ّ

التكاليف المترتبة على االستحواذ أو التصرف
في األصول

 48-11غالبا ّما ّتكون ّعملية ّشراء ّاألصول ّالثابتةّ
إجراء ّمعقد ّتتطلب ّأتعاب ّمحامين ّلتأسيسّ
الملكيةّالقانونيةّلألصلّّ،وتكاليفّالمهندسينّ
للتصديقّعلىّجودةّنظامّالعملّ...الخّ.وّقدّ
يكون ّهناك ّأيضا ّالضرائب ّالتي ّيتعين ّدفعهاّ
و ّالناجمة ّعن ّتغير ّملكية ّهذا ّالبندّ .وعالوةّ
على ّذلكّ ,فانه ّفي ّحالة ّوجود ّآليات ّضخمةّ
فقدّيكون ّهناكّتكاليفّكبيرةّمصاحبةّلتسليمّ
وّتركيبّاآلالتّالضخمةّوّالتيّربماّلمّتكنّ
مدرجةّفيّسعرّالشراء.
ّ
 49-11فالفوائد ّالمشتقة ّمن ّاستخدام ّاألصل ّفيّ
اإلنتاج ّينبغي ّأن ّتغطي ّهذه ّالتكاليف ّفضالّ
عن ّالسعر ّالمبدئي ّلألصلّ .فقد ّتعاملّ
التكاليف ّالمترتبة ّعلى ّاستحواذ ّاألصل ّعلىّ
أنهاّجزءّالّيتجزأّمنّقيمةّالتكوينّالرأسماليّ
الثابت ّاإلجمالي ّللوحدةّ .و ّأن ّالقيمة ّالتيّ
يدخلّبهاّاألصلّفيّالميزانيةّالعموميةّلمالكهاّ
الجديدّتشتملّعلىّهذهّالتكاليفّ.وهذاّينطبقّ
علىّكلّمنّاألصولّالجديدةّوّالموجودة.
ّ
 51-11وكما ّيمكن ّأن ّيوجد ّتكاليف ّمترتبة ّعلىّ
استحواذ ّاألصول ّّ ،فقد ّتكون ّهناك ّأيضاّ
تكاليفّمترتبةّعلىّالتخلصّمنّأوّالتصرفّ
في ّاألصولّ .و ّبعض ّمنها ّتكون ّموازيةّ
للتكاليف ّالمصاحبة ّلالستحواذّ ،فعلى ّسبيلّ
المثالّ ,الرسوم ّالقانونية ّو ّتكاليف ّأعادةّ
التركيبّ.ومعّذلكّّ،ففيّحالةّبعضّاألصولّ
ّالكبيرة ّّ ،مثل ّمنصات ّالنفط ّوّ
ّ
المهمة ّو
محطات ّالطاقة ّالنوويةّ ،قد ّيكون ّهناك ّأيضاّ
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تكاليفّرئيسيةّمرتبطةّبوقفّتشغيلّاألصولّ
في ّنهاية ّفترة ّعمر ّاألصلّ .و ّفي ّبعضّ
مواقعّاألراضيّّ،مثلّتلكّالمستخدمةّلسكبّ
النفاياتّقدّتكونّهناكّتكاليفّكبيرةّمرتبطةّ
بتأهيل ّإعادة ّالموقعّ .ويشار ّإليهما ّمجتمعةّ
علىّأنهماّالتكاليفّالنهائية.

ّ
 51-11كل ّالتكاليف ّالمرتبطة ّباالستحواذ ّأوّ
التصرفّفيّاألصولّ يمكنّوصفهاّكأصولّ
تكاليف ّنقل ّالملكيةّ .وتكاليف ّنقل ّالملكيةّ
تتكونّمنّاألنواعّالتاليةّمنّالبنود:
 جميع ّالرسوم ّالمهنية ّأو ّالعموالتّالتيّتكبدتهاّكالّالوحداتّسواءّباستحواذّ
أو ّالتصرف ّفي ّاألصول ّكالرسومّ
المدفوعةّ /من ّأتعاب ّالمحامين ّووكالءّ
العقارات ّو ّالمهندسين ّّ ،و ّكذلكّ
العموالت ّالتي ّتدفع ّإلى ّوكالء ّالعقاراتّ
وداللينّالمزاداتّ.
 أي ّتكاليف ّللنقل ّوالتجارة ّفي ّفواتيرّمنفصلةّللمشترى
 جميع ّالضرائب ّالمدفوعة ّمن ّالوحدةّالمكتسبةّلألصلّعلىّنقلّملكيةّاألصل.
 أي ّضريبة ّمستحقة ّعلى ّالتصرفّفيّاألصلّ.
ّ
 ّأي ّتكاليف ّتسليم ّو ّتركيب ّأو ّأعادةّتركيب ّوالتي ّلم ّتدرج ّفي ّسعر ّاألصلّ
المستحوذّأوّالمتصرفّبهّ.
أيّتكاليفّنهائيةّتكبدتهاّّفيّنهايةّ
عمرّاألصلّمثلّتلكّالمطلوبةّلتقديمّهيكلّ
آمن ّأو ّإلحالل ّو ّتجديد ّالبيئة ّالتي ّيقعّ
فيهاّاألصل.
ّ
 52-11وتعامل ّكافة ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّكإجماليّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّفهي ّمدفوعة ّمنّ
قبل ّالمشتري ّوالبائع ّلألصل ّبناء ّعلى ّنوعّ
الوحدة ّالتي ّتتحمل ّمسؤولية ّتلك ّالتكاليفّ.
أما ّعن ّوقت ّتسجيل ّهذه ّالتكاليف ّفسيتمّ
مناقشته ّأدناهّ .وتحذف ّهذه ّالتكاليفّ
باستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّعلى ّمدارّ
الوقتّالمتوقع ّأن ّيحصلّفيهّالمالكّالجديدّ
على ّاألصل ّكما ّهو ّواضح ّفي ّالفصلّ
الخاص ّباستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّفيماّ
عدا ّالجزء ّالخاص ّبالتكاليف ّالنهائية ّالتيّ
يجبّأنّيتمّحذفهاّطوالّمدةّبقاءّاألصلّ.
ّ
وقت القيد  /التسجيل
 53-11إن ّالقاعدة ّالعامة ّلوقت ّتسجيل ّاستحواذّ/
امتالك ّاألصول ّالثابتة ّمطروحا ّمنه ّقيمةّ
التصرف ّفي ّهذه ّاألصول ّتكون ّمرهونةّ
بالوقتّالذيّيتمّفيهّنقلّملكيةّهذهّاألصولّ
الثابتة ّللوحدة ّالمؤسسية ّالتي ّتستخدم ّهذهّ
األصولّفيّعمليةّاإلنتاجّ .باستثناءّحالتينّ

نظام الحسابات القومية
محددتين ّحيث ّيختلف ّوقت ّالتسجيل ّالمتفقّ
عليهّعنّالوقتّالذيّأنتجتّفيهّهذهّاألصولّ
الثابتةّ .كما ّأنه ّليس ّمن ّالضروري ّأن ّيكونّ
وقت ّالتسجيل ّهو ّنفس ّالوقت ّالذي ّتستخدمّ
فيه ّهذه ّاألصول ّفي ّعملية ّإنتاج ّالسلعّ
والخدماتّاألخرى.

ّ
 54-11ويقصد ّبهاتين ّالحالتين ّالسابقتين ّالوقت ّالذيّ
تستغرقه/تأخذه ّاألصول ّإلنتاج ّمشاريع ّالبناءّ
وكافة ّالموارد/المصادر ّالبيولوجية ّالالزمةّ
للزراعةّ .وتعتبر ّمشاريع ّالبناء ّالغير ّمكتملةّ
والمزارعّوالحيواناتّالصغيرةّكأعمالّقيدّالتنفيذّ
ويعاد ّتصنيفهم ّكرأس ّمال ّثابت ّبدال ّمنّ
كونهمّمخزوناتّوذلكّعندماّيتمّاالنتهاءّمنهمّ
وتسليمهم ّللوحدة ّالمؤسسية ّالتي ّبدّورهاّ
تستخدمهم ّكأصول ّثابتةّ .ولكن ّعندما ّيتمّ
إنتاج ّهذه ّاألصول ّللحساب ّالخاص ّفإنهاّ
تسجلّكأعمالّمنتهيةّالتنفيذّمثلّتكوينّرأسّ
المالّالثابتّ.
ّ
 55-11وعندماّيتم ّالتطويرّوالتوسعّفيّهذهّاألصولّ
بموجب ّعقد ّالبيع ّفإن ّالمنتج ّيقوم ّبتسجيلّ
األعمالّقيدّالتجهيز ّكالمعتادّولكنّعندماّيتمّ
تحديد ّمرحلة ّالمدفوعات ّيتم ّاعتبار ّهذهّ
المدفوعات ّكشراء ّألصول ّثابتة ّأو ّكإتمامّ
لمصلحةّتجاريةّفقط ّإذاّتجاوزتّقيمةّمرحلةّ
الدفع ّقيمة ّالعمل ّالقائم ّّ .ومن ّبعد ّذلك ّيتمّ
تسجيل ّالعمل/المشروع ّكرأس ّمال ّثابت ّمنّ
حق ّالمالك ّالنهائي ّحتى ّاستنفاذ ّاالئتمانّ
التجاريّ.وفيّحالةّعدمّوجودّعقدّمتفقّعليهّ
للبيعّفإنهّيجبّتسجيلّالمخرجاتّالناتجةّمنّ
المشروع ّكأعمال ّقيد ّالتجهيز ّأو ّشيء ّملحقّ
ب/تابعّلمخزوناتّالبضائعّالجاهزةّلالستخدامّ
والمكتملة ّاإلنتاجّ .وكمثال ّعلى ّذلك ّتعدّ
الوحدات ّالسكنية ّغير ّالمكتملة ّكجزء ّمنّ
مخزونات ّالبضائع ّالكاملة ّوالتي ّيمتلكهاّ
المنتجون ّوذلك ّحتى ّيتم ّبيعهم ّأو ّالحصولّ
عليهمّمنّقبلّالساكنينّ.
ّ
ملكية األصول
 56-11ففي ّمعظم ّالحاالت ّّ ،تحسب ّملكية ّاألصولّ
الثابتة ّبشكل ّمباشر ّفهي ّالوحدة ّالتي ّتحصلّ
على ّاألصول ّالستخدامها ّفي ّعملية ّاإلنتاجّ.
وعلى ّالرغم ّمن ّذلك ّفإنه ّيوجد ّثالثة ّحاالتّ
استثنائية ّيجب ّأخذها ّفي ّاالعتبارّ .األولّ
يتعلق ّباألصول ّالخاضعة ّللعقود ّالمالية ّّ،
والثاني ّفيتعلق ّباألصول ّالمنتجة ّبمجهودّ
تشاركيّ ،و ّالثالثة ّتتعلق ّباألصول ّالعقاريةّ
التيّيمتلكهاّغيرّالمقيمين.
ّ
 57-11اإليجارّالماليّهوّعقدّبينّالمؤجرّوالمستأجرّ
يشتري ّبموجبه ّالمؤجر ّالمعدات ّويتعاقدّ
المستأجر ّعلى ّدفع ّإيجارهاّ ،ويمكن ّالمؤجرّ
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استعادةّجميعّأوّتقريباّجميعّتكاليفهّبماّفيهاّ
الفائدة ّعلى ّمدة ّالعقدّ .وهذا ّاألسلوب ّهوّ
بديل ّلالقتراض ّلتمويل ّشراء ّاآلالتّ
والمعدات ّّ .وتتميز ّاإليجار ّالمالي ّبانتقالّ
جميع ّمخاطر ّالملكية ّوفوائدها ّبحكم ّالواقعّ
من ّالمالك ّالقانوني ّللسلعة ّالمؤجرة ّإلىّ
المستأجرّوهذاّيختلفّعنّالتأجيرّالتشغيليّ.
ويصبح ّالمستأجر ّمالكا ّاقتصاديا ّلألصلّ
حتىّوانّظلّالمؤجرّمالكاّقانونياّ.وفيّهذهّ
األحوال ّيسجل ّاألصل ّلحساب ّالمستأجرّ
كطريقة ّلسداد ّالدين ّالذي ّعليه ّللمستأجرّ.
ويتم ّتسجيل ّاألصل ّبعد ّذلك ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللمستأجر ّوليس ّللمؤجرّ .ويمكنّ
اعتبار ّدفع ّالمستحقات ّبموجب ّالترتيباتّ
المسبقة ّوالمتفق ّعليها ّفي ّالعقد ّكطريقةّ
إلعادة ّتسدين ّالدين ّوكذلك ّتسديد ّالفوائدّ
وتكلفة ّالخدمةّ .وهناك ّالعديد ّمن ّتفاصيلّ
هذهّالترتيباتّالمتفقّعليهاّمنّقبلّالمؤجرينّ
والمستأجرينّوالواردّذكرهاّفيّالفصلّالسابعّ
عشرّ.
 58-11وقد ّيكون ّهناك ّالعديد ّمن ّالمباني ّاألخرىّ
التي ّيتم ّبناؤها ّلحساب ّخاص ّمشترك ّأوّ
لألهالي ّواألسر ّكما ّفي ّالطرق ّوالمبانيّ
والكباري ّوما ّإلى ّذلكّ .وبعد ّاالنتهاء ّمنّ
أعمال ّالبناء ّتنتقل ّملكية ّهذه ّالمنشآتّ
والمباني ّلحساب ّبعض ّالوحدات ّالحكوميةّ
التي ّبدورها ّتتولى ّمسؤولية ّالحفاظ ّعليهاّ.
وعندما ّتتم ّعملية ّانتقال ّالملكية ّفإنه ّيتمّ
إلغاء ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ
للحساب ّالخاص ّوالمنسوب ّلمجموعة ّمنّ
المالك ّوذلك ّبسبب ّالقيمة ّالسالبة ّإلجماليّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّوالتي ّهي ّاألخرىّ
تنتج ّمن ّالتحويالت ّالرأسمالية ّالعينية ّالتيّ
تتبناها ّالوحدة ّالحكوميةّ .أما ّعن ّالجزءّ
المتبقيّمنّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالنهائيّ
والثابت ّفهو ّيخص ّالوحدة ّالحكومية ّنتيجةّ
حصولهاّ/استحواذهاّعلىّاألصلّمنّخاللّ
تلكّالتحويالتّالرأسماليةّالعينيةّ.وفي ّحالةّ
عدم ّوجود ّهذه ّالتحويالت ّأو ّاستمرار ّبقاءّ
المبنىّ/المؤسسةّفيّحيازةّالملكيةّالمشتركةّ
لألهالي ّواألسر ّالمتعهدة ّبالبناء ّفأنه ّمنّ
الواجب ّإنشاء ّّ NPISHلتوفير ّالخدماتّ
الجماعيةّ.
ّ
 59-11ومن ّأهم ّالنقاط ّالتي ّيجب ّأن ّتأخذ ّبعينّ
االعتبارّعندّتحديدّالملكية ّلألصولّالمبنيةّ
في ّإطار ّمبادرة ّالتمويل ّالخاص ّ(ّ)PFI
والتيّقدّتوصفّبأنهاّالشراكةّبينّالقطاعينّ
العامّوالخاصّأوّتوصفّبأنهاّّ BOOTأيّ
البناءّثمّالتمليكّثمّالتشغيلّثمّنقلّالملكيةّ.
وتكون ّهذه ّالمخططات ّخاضعة ّللتدقيقّ
المحاسبيّفيّنفسّوقتّالتسجيلّأوّالتدوينّ,
وفي ّالفصل ّالثاني ّوالعشرين ّشرح ّكاملّ

نظام الحسابات القومية
ومفصل ّلهذه ّالمخططات ّو ّكيفية ّتوزيعّ
الملكيةّبشكلّمؤقتّ.

ّ
 61-11جميع ّالمباني ّوالمنشآت ّالموجودة ّضمنّ
األراضي ّالتي ّتخضع ّللنشاط ّاالقتصاديّ
تعتبر ّمن ّحق ّالوحدات ّالمقيمةّ .ومن ّناحيةّ
أخرىّفانهّيجبّإنشاءّوحدةّوطنيةّمقيمةّتقومّ
باستئجارّأوّشراءّهذاّالبناءّهذاّفيّحالةّأنّ
المالك ّاالقتصادي ّأو ّالمستأجر ّبموجب ّعقدّ
مالي ّال ّيمكن ّاعتبارها ّكوحدة ّمقيمة ّبشكلّ
دائمّ .،أما ّعن ّالمالك ّالقان ّوني ّفمن ّالمفترضّ
أن ّيكون ّله ّنفس ّالمقدار ّمن ّاألسهم ّفيّ
الوحدة ّالوطنية ّالمقيمةّ ،وعندما ّيتم ّامتالكّ
جزء ّمن ّالمبنى ّأو ّالمنشأة ّمن ّقبل ّالوحدةّ
الوطنية ّوجزء ّآخر ّمن ّقبل ّوحدة ّأو ّوحداتّ
غير ّمقيمة ّأخرى ّفهنا ّتأتي ّالحاجة ّللوحدةّ
القومية ّالمقيمة ّلتكون ّإلى ّجانب ّكال ّمنّ
المالكينّ(القانونيّواالقتصادي)ّممتلكةّحصةّ
مناسبةّمنّاألسهمّ.
ّ
التقييم /التثمين

يضعها ّالمشترون ّمضافا ّإليها ّتكاليف ّنقلّ
الملكيةّ .ولكن ّالضرائب ّعلى ّالمنتجاتّ
وتكاليف ّنقل ّالملكية ّال ّتطبق ّبشكل ّعمليّ
ولذلكّفإنّاألسعارّالتيّيضعهاّالمشترونّالّ
تختلفّعنّاألسعارّاألساسيةّلألصولّ.يتمّ
تقدير ّكال ّمن ّاألصول ّالثابتة ّالمنتجةّ
إلجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّالخاصّأوّ
تحويالت ّاألصول ّالعينية ّإما ّبأسعارهاّ
األساسيةّأوّبسعرّتكلفةّإنتاجهمّوذلكّعندماّ
تكونّاألسعارّالمقدرةّلهمّمنّقبلّالمشترينّ
غيرّمرضيةّ.

ّ
 63-11وهناك ّالعديد ّمن ّاألمور ّواالعتبارات ّالتيّ
يجبّأنّتطبقّعلىّاألصولّالثابتةّوالناتجةّ
من ّالشراكة ّفي ّالبناء ّعلى ّيد ّمجموعة ّمنّ
األهالي ّواألسرّ .وان ّكان ّمن ّالضروري ّأنّ
تقدر ّقيمة ّاألصول ّعلى ّأساس ّالتكاليفّ
وكانّبعضّأوّكلّالجهدّالمبذولّمنّالعمالّ
مجانا ّفان ّهذه ّالتكاليف ّالمدفوعة ّللعاملينّ
بأجر ّيجب ّأن ّتدخل ّمن ّضمن ّحسابّ
تكاليف ّاإلنتاج ّالنهائية ّوذلك ّمن ّخاللّ
تحديد ّمعدالت ّمتفق ّعليها ّلألجورّّ .واذاّ
حدث ّخالف ّذلك ّفانه ّيعني ّأن ّتقل ّقيمةّ
 61-11العناصرّالتيّتدخلّضمنّعمليتيّاستحواذّوّ
البناء ّبعد ّأن ّتكتمل ّعملية ّبناءهّ ّ .ومع ّذلكّ
تصريفّاألصولّالثابتةّمدرجةّكالتاليّّ:
فإن ّهذا ّالتقدير ّلألجور ّال ّيعتبر ّتعويضاّ
ّأ .قيمةّاألصولّالثابتةّالتيّتمّشراؤهاّّ
للعاملينّوالموظفينّولكنهّيعتبرّدخالّإجمالياّ
ّب .قيمة ّاألصول ّالثابتة ّالمكتسبة ّعن ّطريقّ
مختلطّ.ويخصصّ/يرجعّهذاّالدخلّلألسرّ
المقايضةّوّالمبادلةّ
واألهاليّالتيّمنّالمفترضّأنّتستخدمه ّفيّ
ّج .قيمةّّاألصولّالثابتةّالمستلمة ّكتحويالتّرأسّ
شراءّبناءّ/مسكنّمكتملّ.ولكنّإذاّتمّتسليمّ
المالّالعينية
هذا ّالبناء ّللحكومة ّيصبح ّإجمالي ّتكوينّ
ّد .قيمة ّاألصول ّالثابتة ّوالتي ّيحتجزها ّالمنتجينّ
رأسّالمالّبقيمةّسالبةّويسجلّعلىّالجماعةّ
منّأجلّاستعمالهمّالشخصيّّ،بماّفيّذلكّأيّ
المسئولة ّعن ّالبناء ّنظير ّاالستحواذ ّالسابقّ
قيمةّاألصولّالثابتةّيجريّإنتاجهاّعلىّنفقاتّ
علىّاألصولّوالقيمةّالموجبةّالمسجلةّعلىّ
الحسابّالخاصّالتيّلمّيتمّإنجازهاّبعد.
الحكومة ّوبالمثل ّبالنسبة ّلقيمة ّالتحويالتّ
ّه .مخصوما ّمنها ّقيمة ّاألصول ّالثابتة ّالقائمةّ
الرأسمالية ّالخاصة ّبالبناء ّمن ّالجماعةّ
المباعة
المشتركةّفيّالبناءّإلىّالحكومةّ.
ّو .مخصوما ّمنها ّقيمة ّاألصول ّالثابتة ّالموجودةّّ
ّ
وّالمستردةّّبالمقايضة
المعامالت في األصول الثابتة
ّز .مخصوما ّمنها ّقيمة ّاألصول ّالثابتة ّالمستردةّّ
منّتحويالتّرأسّالمالّالعينيةّ.
 64-11ويقاس إجمالي تكوين رأس المال الثابت
ّ
بمجموع قيم ما يحوزه منتج ما من أصول
وتشمل ّالبنود ّمن ّ(أ) ّإلى ّ(د) ّعلى ّاألصولّ
ثابتة مخصوما منه قيمة األصول الثابتة
الجديدة ّّ ،و ّالقائمة ّأو ّالموجودة ّاضافة ّإلىّ
التي يتم التخلص منها أثناء الفترة
قيمة ّالتحسينات/و ّالتطويرات ّالطارئة ّعلىّ
المحاسبيةّ .وال ّيتم ّتسجيل ّإجمالي ّتكوينّ
األصول ّّ ،وتكاليف ّنقل ّالملكية ّفي ّظل ّهذهّ
رأس ّالمال ّحتى ّيتم ّتحويل ّملكية ّاألصولّ
األصولّ .أما ّالبنود ّمن ّ(ه) ّإلى ّ(ز) ّتشملّ
الثابتة ّلحساب ّالوحدة ّالتي ّتقوم ّباستخدامهمّ
التخلص ّمن ّاألصول ّالتي ّقد ّيتوقفّ
فيّعمليةّاإلنتاجّبموجبّالعقدّالمتفقّعليهّ
استخدامهاّكأصولّثابتةّمنّقبلّمالكهاّالجددّ
مسبقاّ.وعلىّذلكّفإن ّاألصولّالجديدةّالتيّ
 ّ :على ّسبيل ّالمثال ّّ ،المركبات ّالمباعة ّمنّ
لمّيتمّبيعهاّأوّالتصرفّفيهاّبعدّتعدّجزءاّ
قبل ّالمؤسسات/الشركات ّلألسر ّالستخدامهمّ
إضافيا ّلمخزونات ّالسلع ّالمكتملة ّوالتيّ
الشخصيّّ،األصولّالتيّألغتّأوّهدمتّمنّ
أنتجهاّالمنتجونّلهذه ّاألصولّ.وبالمثلّفإنّ
قبلّمالكهاّالجددّواألصولّالتيّيتمّتصديرهاّ.
المنتج ّالمستورد ّال ّيسجل ّكإجمالي ّتكوينّ
ّ
رأسّالمالّالثابتّحتىّتحصلّعليهّالوحدةّ
 62-11أما ّعن ّاألصول ّالثابتة ّالتي ّتم ّالحصولّ
المؤسسيةّالتيّلهاّحقّاالستخدامّوالتصرفّ.
عليها ّمن ّالمقايضة ّفهي ّتقدر ّباألسعار ّالتيّ
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ّ
 65-11ويوضح ّالجدول ّّ 2.11قيمة ّالتغيرات ّفيّ
األصول ّبجانب ّالجدول ّّ 1.11والذي ّوضحّ
بنود ّالمعامالت ّالخاصة ّباألصول ّالثابتةّ.
ومن ّالملحوظ ّأن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
يهدف ّإلى ّتوضيح ّقيمة ّاستحواذ ّفئات ّمعينةّ
من ّاألصولّبعيداّعنّقيمةّاالستحواذّهذاّإذاّ
توافرتّمعلوماتّتفصيليةّعنّتلكّالقيمّ.
ّ
 66-11وفي ّهذه ّالعروض ّلحساب ّرأس ّالمال ّفإنّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّيتم ّعرضهّ
من ّخالل ّمجموعة ّمن ّاألصول ّوذلك ّعندماّ
تطبق ّمبادئ ّوأساسيات ّالمحاسبة ّعلى ّكافةّ
فئاتّوأنواعّاألصولّالثابتةّ ّ.ويتضمنّالجدولّ
ّ 2.11أيضا ّتصنيفا ّلتلك ّاألصول ّالثابتةّ
والمستخدمة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
وسيتمّتقديمّشرحّحولّالفئاتّالرئيسةّلالصولّ
الثابتةّادناه.
ّ
 67-11ومن ّالناحية ّالرسمية ّفإن ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّال ّيتضمن ّأي ّتقسيم ّبين ّاألصولّ
المادية ّ/الملموسة ّواألصول ّالغير ّمادية ّفيّ
التصنيفاتّ ،وعلى ّذلك ّفإن ّالمباني ّوالمنشآتّ
واآلالت ّوالمعدات ّواألسلحة ّوالمصادرّ
البيولوجية ّالزراعية ّيمكن ّأن ّتعد ّمن ّهذهّ
األصول ّالمادية ّوالملموسةّ ّ .بينما ّالفئاتّ
األخرىّهيّأصولّغيرّملموسة
ّ

المساكن (المباني السكني ّة)

 68-11والمساكن هي أبنية أو جزءا من أبنية
تستخدم في المقام األول بغرض اإلقامة
والعيش بما في ذلك أي جزء مرتبط بها من
منشآت أخرى مثل مواقف السياراتّ،وّتعتبرّ
جميع ّالمساكن ّبما ّفيها ّالقوارب ّالبيوتّ
والبوارج ّوالمساكن ّالمتنقلة ّوالبيوت ّالسيارةّ
مبانيّتستخدمّلتسكينّاألسرّالمعيشيةّأصولّ
ثابتةّ ,وهذا ّباإلضافة ّإلى ّالمتاحف ّواألماكنّ
األثريةّعلىّالرغمّمنّأنهاّنادراّماّتصنفّتبعّ
هذهّالمساكن.

ّ
 69-11األمثلة ّعلىّذلكّتتضمنّسلعّضمنّتصنيفّ
ّ CPC2ضمن ّالمجموعة ّّ 5311للمبانيّ
السكنيةّوجزءّمنّتصنيفّّ CPC2للمجموعةّ
ّ 387ويتضمن ّالتصنيف ّمسكن ّأو ّمسكنينّ
في ّالمبنى ّالواحد ّاضافة ّإلى ّالمباني ّالسكنيةّ
المخصصةّللمجتمعكأماكنّاالجتماعاتّودورّ
المسنين ّوبيوت ّالشباب ّومالجئ ّاأليتام ّحيثّ
تكون ّهذه ّالمساكن ّمكتملة ّومجهزة ّبكافةّ
التجهيزات.
ّ
 71-11إنّالتكاليفّالمدفوعةّلتنظيفّوتجهيزّالموقعّ
للبناء ّتعتبر ّجزءا ّمن ّتكاليف ّبناء ّالمبانيّ
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السكنية ّالجديدة ّولذلك ّفهي ّتدخل ّفي ّقيمةّ
المبانيّككل.

ّ
 71-11أماّعنّالمساكنّالغيرّتامةّالبناءّفهيّأيضاّ
تخضعّلنفسّقوانينّالمبانيّالسكنيةّالتيّتمّ
التحدث ّعنهاّ .ويعد ّالمستخدم ّالنهائي ّمالكاّ
لها ّذلك ّإما ّألنه ّتكبد ّتكاليف ّالبناء ّعلىّ
حسابهّالخاصّأوّبموجبّماّهوّموضحّفيّ
عقدّالبيعّوالشراءّ.
ّ
 72-11وتدخل ّالسكنات ّالعسكرية ّأيضا ّضمنّ
المبانيّالسكنيةّذلكّألنهاّتستخدمّلتلبيةّنفسّ
المطالب ّوالخدمات ّالمنزلية ّبنفس ّالطرقّ
والوسائلّالموجودةّفيّالمساكنّالمدنيةّّ.

مباني ومنشآت أخرى
 73-11والمقصود بالمباني والمنشآت األخرى هي
تلك المباني الغير سكنية والهياكل
والتحسينات الرئيسية التي تدخل على
األراضي وكل ّذلك ّسيتم ّشرحه ّبالتفصيلّ
أدناهّّ.

المباني الغير سكنية

 74-11وتتضمن المباني الغير سكنية كافة أشكال
المباني التي لم يتم تخصيصها للسكن مثل
العقارات والمرافق والتجهيزات التي هي جزء
ال يتج أز من تلك المباني والمنشآتّ .وكماّ
ذكرناّسابقاّأنهّفيّحالةّالمبانيّالجديدةّفإنّ
تكاليف ّتجهيز ّوتنظيف ّالموقع ّتدخل ّضمنّ
تكاليف ّالبناء ّككلّ .أم ّعن ّالمناطق ّاألثريةّ
والمتاحفّفهيّبالتأكيدّمبانيّغيرّسكنيةّ.

ّ
 75-11وهناك ّأيضا ّالعديد ّمن ّأنواع ّالمباني ّالغيرّ
سكنية ّتم ّذكرها ّفي ّّ CPC2تحت ّفئةّ
ّ 5312للمباني ّغير ّالسكنية ّمثلّ
المستودعاتّوالمؤسساتّالصناعيةّوالتجاريةّ
واألماكن ّالترفيهية ّوالفنادق ّوالمطاعمّ
والمدارس ّوالسجون ّوالمستشفيات ّوما ّإلىّ
ذلكّ .وعن ّالمدارس ّوالسجون ّوالمستشفياتّ
فعلىّالرغمّمنّأنهاّتعتبر ّمباني ّغير ّسكنيةّ
بالرغم ّمن ّحقيقة ّأنها ّقد ّتوفر ّماوى ّلألسرّ
إالّأنهّالّيمكنّاعتبارهاّمبانيّسكنيةّحيثّ
انعدامّاإلقامةّالكاملةّ/الدائمةّ.
ّ
منشآت أخرى
ّ
 76-11ومن أهم المنشآت األخرى التي ال تعد

مباني (الطرق والصرف الصحي الخ)...
وفيها أيضا يدخل تكاليف تنظيم وتجهيز
الموقع ضمن تكاليف البناء ّكماّذكرّسابقاّ.
هذا ّباإلضافة ّإلي ّقضبان ّالسكك ّالحديديةّ
واألنفاق ّوغيرها ّمن ّالمنشآت ّالمرتبطةّ

نظام الحسابات القومية
مدرجاتّالمطارات؛ّالجسورّوالطرقّالسريعةّ
مرتفعةّ ،اإلنفاق ّومترو ّاإلنفاقّ ،الممراتّ
المائيةّوالموانئّوالسدودّوغيرهاّمنّمحطاتّ
المياه؛ ّخطوط ّاألنابيب ّوخطوط ّاالتصاالتّ
والطاقة ّالممتدة ّلمسافات ّطويلةّ ،وأنماطّ
ّأخرى ّكاإلنشاءاتّ
ّ
وأعمال ّإضافية
المستخدمة ّفي ّالتعدين ّوالتصنيعّ،
واإلنشاءات ّالتي ّتستغل ّفي ّاأللعابّ
ّالترفيهّ.
ّووسائل
الرياضية

بالتعدين ّواستخراج ّمصادر ّالطاقة ّوالسدودّ
وحواجز ّالفيضانات ّوكذلك ّالبنية ّاألساسيةّ
الالزمة ّلتربية ّاألحياء ّالمائية ّوالمحارّ .وأخيراّ
يمكنّالقولّانه ّيصعبّتحديدّهويةّالمتاحفّ
واألماكنّاألثريةّأنّكانتّمبانيّسكنيةّأوّال.

ّ
 77-11وهناكّالعديدّمنّالنماذجّاألخرىّفيّّّCPC2
مثل ّأشغال ّالهندسة ّالمدنيةّ ،والتي ّتشملّ
الطرقّالسريعةّوالشوارعّ،وّالسككّالحديديةّوّ

جدول  : 8.10حساب رأس المال  --تصنيف األصول الثابتة
التغير في االصول
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األصول المفتلحة

441

83-

نظام الحسابات القومية
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ّ
 78-11تدخل ّالنصب ّالتذكارية ّالعامة ّضمن ّالتكوينّ
الرأسمالي ّالثابت ّاإلجماليّ ,وهي معروفه

بسبب أهميتها التاريخية و القومية واإلقليمية

ّ

والمحلية والدينية أو الرمزية الخاصة ّفهيّ
متاحةّللجمهورّ،وّغالباّّماّيدفعّالزوارّثمناّ
للدخولّإليهاّوّهيّمملوكهّللوحداتّالحكومية
وّالمؤسساتّأو ّالشركاتّأوّاألسر ّالمعيشيةّ
الغير ّهادفة ّللربح ّ )ّ ،ّ (NPIsوعادة ّماّ
تستخدم ّلتقديم ّخدمات ّثقافية ّأو ّترفيهية ّوّ
ترويحيةّ .و ّضمن ّالتكوين ّالرأسمالي ّالثابتّ
اإلجماليّّ ,تدمجّهذه ّالنصبّحسبّطبيعتهاّ
ضمن ّالمساكن ّأو ّالمباني ّغير ّالسكنيةّ ،و
اإلنشاءات ّاألخرىّ ،ويستحسن ّتصنيفهم ّمعّ
اإلنشاءات ّاألخرىّ .ويحسب ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّلها ّبافتراض ّحياة ّخدمة ّطويلةّ
لهاّّ.
التحسينات التي تدخل على األراضي

 79-11وتتضمن التحسينات التي تدخل على األراضي
كافة الوسائل المستخدمة للزيادة في الكم و
النوع أو إنتاجية األراضي أو منع تدهورهاّ,وّ
األنشطة ّمثل ّتطهير ّو ّتجريف ّاألراضي ّأوّ
إنشاءّاآلبارّوّحفرّالريّوّالتيّتعدّجزءّالّ
يتج أز ّمن ّاألراضي ّّ ,يجب ّالنظر ّإليها ّعلىّ
أنهاّنتائجّايجابيةّلتلكّلتحسيناتّ,إماّاألنشطةّ
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مثلّإنشاءّاألسوارّالبحريةّوالجسورّوالسدودّ
ئيسيةّوّالتيّتحدثّبالقربّ
ّ
و أنظمة ّالريّالر
من ّاألراضي ّو ّلكنها ّال ّتعد ّجزء ّال ّيتجزأّ
من ّاألراضي ّّ ،والتي ّغالبا ّما ّتؤثر ّعلىّ
امتالك ّاألراضي ّلعده ّمالك ّو ّغالبا ّما ّيتمّ
هذا ّبمعرفة ّالحكومة ّّ ،تعد ّنتيجة ّفيّ
األصولّالمصنفةّعلىّأنها هياكل.

ّ
 81-11تمثل ّالتحسينات ّالتي ّتدخل ّعلى ّاألراضيّ
فئة ّمن ّاألصول ّالثابتة ّو ّالتي ّتختلف ّعنّ
أصول ّاألراضي ّغير ّالمنتجة ّالموجودة ّقبلّ
إجراء ّالتحسيناتّ .فاألراضي ّقبل ّإجراءّ
التحسينات ّهي ّبقايا ّ ّمؤثرة ّلألصل ّغيرّ
المنتجّوّعلىّهذاّالنحوّتخضعّللمكاسبّوّ
الخسائر ّبشكل ّمنفصل ّعن ّسعر ّالتغيرّ
المؤثر ّعلى ّالتحسيناتّ ,أما ّفي ّالحاالتّ
التيّالّيكونّمنّالممكنّفصلّقيمهّاألرضّ
قبل ّالتحسينات ّو ّقيمه ّهذه ّالتحسيناتّ,
فينبغيّتقسيمّاألراضيّللفئةّالتيّتمثل الجزءّ
األكبرّمنّالقيمة.
ّ
 81-11إن ّتكلفة ّنقل ّالملكية ّعلى ّكل ّاألراضيّ
ينبغي ّإدراجها ّضمن ّالتحسينات ّالتي ّتدخلّ
علىّاألراضيّ.
ّ

اآلالت و المعدات

نظام الحسابات القومية
 82-11تشمل اآلالت والمعدات آالت النقل
والمعلومات ومعدات االتصاالت السلكية
والالسلكية) (ICTو باقي اآلالت و المعداتّ.

 86-11اآلالت والمعدات األخرى تتكون من تلك

وّكماّهوّموضحّأعالهّ,فانّاآلالتّوالمعداتّ
التيّتقعّتحتّالتمويلّألتأجيري ّّتعاملّعلىّ
أن ّالمستخدم ّ(المستأجر) ّيحوزها ّبدال ّمنّ
اعتبارها ّمحازة ّللمؤجرّ ,و ّبالنسبة ّلألدواتّ
الرخيصة ّنسبيا ّو ّالتي ّيتم ّشراؤها ّبمعدلّ
منتظمّنسبياّ,كاألدواتّاليدويةّّ,فهيّمستثناةّ
حيثّتشكلّجزءّالّيتجزأّمن المباني ّالسكنيةّ
ّوغيرّالسكنيةّ.وّكذلكّأيضاّاآلالتّوالمعداتّ
التي ّتمتلك ّلألغراض ّالعسكريةّ ,و ّنظمّ
األسلحةّمنّفئةّأخرىّ,وّيستعملهاّالعسكريونّ
بنفسّالطريقة.

ّ
 83-11إنّاآلالتّوالمعداتّمثلّالمركباتّواألثاثّّ،
و ّمعدات ّالمطبخ وأجهزة ّالحاسوب ّومعداتّ
االتصاالت ّالتي ّتحوزها ّاألسر ّالمعيشية
ألغراض ّاالستهالك ّالنهائي ّال ّتعد ّأصولّ
ثابتة ّو ّإن ّاستحوذها ّال ّيعامل ّكالتكوينّ
الرأسمالي ّالثابت ّاإلجمالي ّ .ومع ّذلك ّّ ،فانّ
اليخوتّ ،المراكب ّّ ،المنازل ّالمتنقلةّ
ّوالكارفانات ّوالتي ّتستخدم ّكمساكن ّرئيسيةّ
لألسرّالمعيشية تعاملّعلىّأنهاّمبانيّسكنيةّ
ّ،وّلذاّفانّحيازتهاّمنّقبلّاألسرّيندرجّفيّ
تكوينّلرأسّالمالّالثابت.
ّ
معدات النقل
ّ
 84-11تتكون معدات النقل من معدات لنقل
األشخاص أو األشياء  .ومن ّأمثلة ّمعداتّ
النقلّ،السياراتّوالمقطوراتّوأشباههاّ؛ّالسفنّ
؛ و ّعربات ّالسكك ّالحديدية ّوقطارات ّالترامّ
وعرباتّالسككّالحديديةّ؛ّالطائرات والمركباتّ
الفضائية ّّ ،والدراجات ّالنارية ّوالدراجاتّ
الهوائية ّّ ،الخّ .عدا ّالمعدات ّالتي ّتحصلّ
عليها ّاألسر ّالمعيشية ّالستخدامها ّالنهائيّ
الذاتي.
ّ
معدات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات

 85-11معدات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
تتألف من األجهزة التي تستخدم عناصر
التحكم اإللكترونية وكذلك أيضا المكونات
اإللكترونية التي تكون أجزاء هذه األجهزةّ.

ّ
ّ

وعلىّالصعيد ّالعمليّ,فانّهذاّيضيقّتغطيةّ
معدات ّتكنولوجيا ّالمعلومات ّواالتصاالتّ
لمعظم ّ ّأجهزة ّالحاسوب ّومعدات ّاالتصاالتّ
السلكيةّوالالسلكيةّ.
اآلالت والمعدات األخرى
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ّ

اآلالت والمعدات التي لم تصنف من قبل ّ.
ومن ّأمثلتها المنتجات ّو ّغيرها ّمن ّقطعّ
الغيار ّوالعناصر ّالمحددة ّفي ّفئات ّأخرىّ
لتكوينّرأسّالمالّالثابتّوالمدرجةّفيّالفئةّ
ّمن ّالتصنيف ّالمركزيّ
CPCّ 2.0
للمنتجاتّ ،اآلالت ّالتي ّتستخدم ّلألغراضّ
العامةّّ43وّالخاصةّّ44وّمعداتّالمكاتبّ
والمحاسبة ّوالحوسبة ّّ ،45واآلالت ّواألجهزةّ
الكهربائية ّّ ,46ومعدات ّوأجهزة ّاإلذاعةّ
والتلفزيون ّواالتصاالت ّّ ,47وأجهزةّ
المستلزمات ّالطبية ّّ ،واألجهزة ّالبصريةّ
والمجهرية ّو ّساعات ّاليد ّوساعات ّالحائطّ
ّ ,48ومن ّاألمثلة ّاألخرىّ :عناصر ّالوقودّ
(خراطيش) ّللمفاعالت ّالنووية ّّ 337؛ ّ ّ،
ّوأالثاثّ ،ّ 381واآلالت ّالموسيقية ّّّ،383
السلعّالرياضيةّّ،ّ384ومولداتّالبخارّ423
ّ،باستثناءّمراجلّالتدفئةّالمركزية.

المعدات العسكرية

 87-11تشتمل المعدات العسكرية على المركبات
والمعدات األخرى مثل السفن الحربية
والغواصات والطائرات العسكرية والدبابات
،حامالت الصواريخ و القاذفاتّ ،الخّ ّ ,.وّ

ّ

معظم ّالمعدات ّالعسكرية ّالمستخدم ّمرةّ
واحدةّ ،مثل ّالذخيرة ّوالصواريخ ّّ ،والقنابلّ
وغيرهاّتعاملّعلىّأنها ّمخزون ّعسكريّأوّ
حربيّ .ومع ّذلك ّّ ،فان ّبعض ّالبنود ّذاتّ
االستخدامّالواحدّكأنواعّمعينةّمنّالصواريخّ
البالستية ّذات ّالقدرة ّالتدميرية ّالعالية ّّ ،قد
توفر ّخدمة ّمستمرة ّللردع ّالمعتدين ولذاّّ
فإنها ّتلبى ّالمعيار ّالعام ّلتصنيفها كأصولّ
ثابتة.

األصول المفتلحة

 88-11تغطى األصول المفتلحة المواشي و األشجار
و المحاصيل وموارد النباتات والتي تنمو
وتتكاثر وتتجدد تحت رقابة وسيطرة
ومسئولية و إدارة مباشرة من الوحدات
المؤسسية.

ّ
 89-11وبصفه ّعامهّ ,فعندما ّيحتاج ّإنتاج ّاألصولّ
الثابتة ّوقت ّطويل ّالكتماله ّّ ،فان ّتلكّ
األصول ّالتي ّلم ّيكتمل ّإنتاجها ّفي ّنهايةّ
الفترةّالمحاسبيةّتقيدّكأعمالّقيدّاالنجازّ.وّ
لكن ّعندما ّتنتج ّاألصول ّللحساب ّالخاصّ
فإنها ّتعامل ّعلى ّأنها ّأصول ّيحوزهاّ
مستخدميهاّوّفيّنفسّالوقتّلنّتعاملّعلىّ
أنها ّأعمال ّقيد ّاالنجاز ّ .و ّهذه ّالمبادئّ
العامة ّتنطبق ّأيضا ّعلى إنتاج ّاألصولّ
المفتلحةّمثلّالمواشي ّوّاألشجارّوّالتيّقدّ
تأخذّوقتاّطويالّلتصلّإلىّمرحلةّالنضج ّ.

نظام الحسابات القومية
وهناك ّحالتين ّيجب ّألتفرقه ّبينهماّ :إنتاج
المنتجات ّالمفتلحة ّمن ّقبل ّمنتجينّ
متخصصين ّّ ،مثل المربين ّأو ّشتالتّ
األشجار ّّ ،و ّاإلنتاج ّالخاص ّمن ّاألصولّ
المفتلحةّمنّخاللّمستخدميها.

ّ
 91-11فيّحالةّاإلنتاجّللحسابّالخاص,فإنّالمواشيّ
أو ّاألشجار ّوالتي ّلم يكتمل ّإنتاجها ّبعد ّوّ
التيّلمّتعدّوّتجهزّللبيعّأوّالتسليمّتقيدّعلىّ
أنهاّأعمالّقيدّاالنجازّ.ومنّاألمثلةّعلىّذلكّ
الخيول ّذات ّعمر ّعام ّو ّالتي ّتربى ّللبيعّ
كخيول ّسباق ّعمرها ّعامانّ ,أو ّاألشجارّ
الصغيرةّالمثمرةّوّالتيّتحتاجّإلىّالمزيدّمنّ
النمو ّقبل ّتسويقها ّومثل ّهذه ّاألعمال ّقيدّ
االنجازّتقيدّوّتقدرّبنفسّالطريقةّتماماّكأيّ
نوعّآخرّمنّاإلنتاجّ.
 91-11ومعّذلكّ،عندماّتستخدمّالمواشيّأوّاألشجارّ
كأصولّثابتةّأنتجتّعلىّحسابّّالمزارعّأوّ
المربىّالخاصّ,فانّاألصولّالغيرّمكتملةّفيّ
شكل ّالمواشي ّأو ّاألشجار ّالخ ّالغير ّمكتملةّ
النمو ،والتي ّال ّتعد ّجاهزة ّلالستخدام ّفيّ
اإلنتاجّ,الّتعاملّعلىّأنهاّأعمالّقيدّاالنجازّ
ولكن ّكتكوين ّالرأسمالي ّالثابت ّاإلجمالي ّمنّ
خاللّوحدةّإنتاجّكمستخدمّنهائيّ.
ّ
الموارد الحيوانية المتكاثرة والمتجددة

 92-11يقيد عائد المنتجات المتكررة والمتكاثرة
للمواشي التي تنمو وتتكاثر وتتجدد بصورة
متكررة تحت رقابة مباشرة ومسئولية و إدارة
من الوحدات المؤسسيةّ ,كتربية ّحيواناتّ
التكاثرّ ،لإلدرار ّاأللبانّ ,والصوف والحيواناتّ
المستخدمة ّألغراض ّالنقلّ ،والسباقات ّأو
الترفيةّ,علىّأنهاّأصولّثابتةّ.أماّ الحيواناتّ
التي ّتربى ّللذبح ّّ ،بما ّفي ّذلك الدواجن ّّ ،الّ
تعد ّأصول ّثابتة ّولكن ّمخزون .و ّتستبعدّ
األصولّالمفتلحةّالغيرّمكتملةّإالّإذاّأنتجتّ
لالستخدامّالذاتيّوّالخاص.

ّ
 93-11ويشمل ّهذا ّالبند ّالعائد ّالمتكرر ّلمنتجاتّ
األصول ّالمائيةّ ,والتي ّتتكون ّمن ّالمواردّ
المائية ّللمحافظة ّعلى ّالتوالد ّ ,و ّفي ّكلّ
الحاالت ّو ّلكن ّباستثناء ّحاالت ّماّ ,و ّرغمّ
ذلكّّ،فإنهاّتكونّصغيرةّويمكنّتجاهلهاّماّلمّ
يكن لهاّأهميةّكبيرة.
ّ
 94-11التكوين ّالرأسمالي ّالثابت ّاإلجمالي ّللماشية ّوّ
األصول ّالمفتلحة ّوالتي ّيستمر ّاستعمالها ّفيّ
اإلنتاج ّعاما ّبعد ّأخر ّكحيوانات ّالتكاثرّ،
األلبانّ ,والصوف ّيقاس ّبقيمة ّاالستحواذّ
مطروحا ّمنه ّقيمة ّالتصرفّ ,مع ّمراعاة ّأنهاّ
غيرّمكتملةّالنموّوّتربىّعلىّحسابّالمنتجّ
الخاصّ.وّبالتاليّهذاّيساويّالقيمةّاإلجماليةّ
لجميعّالماشيةّالمكتملة ّوّغيرّالمكتملةّالنموّ
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و ّالتي ّتنتج ّعلى ّالحساب ّالخاص و ّالتيّ
يحوزهاّالمستخدمينّللماشيةّوالثروةّالحيوانيةّ
ناقصّقيمةّالتصرفّ .والتصرفّعبارةّعنّ
الحيوانات ّالتي ّتباع ّأو ّيتخلص ّمنهاّ ،بماّ
فيّذلكّتلكّالتيّتباعّللذبحّّ،باإلضافةّإلىّ
تلك الحيواناتّالمذبوحةّمنّقبلّأصحابها .وّ
تقيد ّالخسائر ّاالستثنائية ّمن ّالماشية ّوالثروةّ
الحيوانية ّالناجمة ّعن ّتفشي ّاألمراضّ
الرئيسية ّّ ،التلوث ّ ،الجفاف ّوالمجاعة ّّ ،أوّ
غيرها ّمن ّالكوارث ّالطبيعية ّفي ّالتغييراتّ
األخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصول ّوليسّ
كتصرف ّواستثناء ّ .أما ّالخسائر ّالعارضةّ
للحيوانات ّبسبب ّالوفيات ّالعرضية ّالناجمةّ
عنّأسبابّطبيعيةّتشكلّجزءاّمنّاستهالك
رأس ّالمال ّالثابت و ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّللحيوانّّيقاسّباالنخفاضّفيّقيمتهّ
كلماّتقدمّفيّالعمر.

ّ
المحاصيل والنباتات التي تتكاثر وتتجدد
بصورة متكررة

 95-11تكون األشجار والمحاصيل والنباتات التي
تنمو وتتكاثر وتتجدد بصورة متكررة تحت
رقابة مباشرة ومسئولية و إدارة من الوحدات
المؤسسيةّ ,فهي ّتشتمل ّعلى ّاألشجار ّ(بماّ
في ّذلك ّمزارع ّالكروم والشجيرات) ّالمفتلحةّ
للفواكه ّوالمكسرات ّّ ،و ّالراتنج و ّاللحاء ّوّ
منتجاتّاألوراق .و ّاألشجارّالتيّتربىّمنّ
اجل ّالخشب ّو ّتعطى ّإنتاجا ّمكتمال ّمرةّ
واحدةّفي ّالنهايةّ ,أو ّعندماّتقطعّفيّنهايةّ
المطاف ّال ّتعد ّأصول ّثابتةّ ،كما ّفيّ
الحبوب ّأو ّالخضار ّو ّالتي ّتنتج ّمحصولّ
واحد ّفقط ّوعندما ّيتم ّحصادها ّال ّتعتبرّ
أصولّثابتة.

ّ
 96-11التكوين ّالرأسمالي ّالثابت ّاإلجمالي ّللمزّارعّ
والبساتينّوغيرهاّ ،يتكونّمنّقيمةّاالستحواذّ
مطروحا ّمنها ّقيمة ّالتصرف ّلألشجار ّوّ
الشجيرات ّالمكتملة ّو ّغير ّمكتملة ّالنمو ّوّ
التي ّأنتجت ّعلى ّالحساب ّالخاص  .وكما
أوضحنا فيما سبق فإن القيمة ّاألخيرة ّيمكنّ
أن ّتتقارب ّّ ،إذا ّلزم ّاألمر ّّ ،من ّقيمةّ
التكاليفّالتيّتكبدتها فيّإنتاجهاّخاللّتلكّ
الفترةّ.علىّسبيلّالمثالّّ،فإنّتكاليف إعدادّ
األرضّوزراعتهاّّ،وّالحمايةّمن الطقسّأوّ
المرضّّ،والتقليمّّ،والتدريبّّ،وماّإلىّذلكّ
ّ ،حتى ّتصل ّالشجرة ّإلى ّمرحلة ّالنضج ّوّ
اإلثمار ّويبدأ ّاإلنتاجّ .و ّيشمل ّالتصرف
األشجارّوالشجيراتّوغيرها ّالمباعةّأو ّالتيّ
تم ّنقلها إلى ّوحدات ّأخرى ّو ّأيضا ّتلكّ
األشجار ّالتي ّتم ّقطعها ّقبل ّانتهاء ّعمرهاّ
االفتراضيّ .فكل ّالمخرجات ّالزراعية ّتقعّ
تحت ّرحمة ّظروف ّالطقسّ ,حيث يجب ّأنّ
تأخذ ّفي ّاالعتبار ّالتغيرات ّفي ّالظروفّ

نظام الحسابات القومية

ّ

المناخية ّوالخسائر ّاالستثنائية .و ّلتصرف ّالّ
يشملّالخسائرّاالستثنائيةّمنّاألشجارّبسبب
الجفاف ّأو ّغيره ّمن ّالكوارث ّالطبيعية ّمثلّ
العواصفّأو األعاصيرّّ،وتقيدّهذهّالتغييراتّ
األخرىّفي حسابّحجمّاألصول.

تكاليف نقل ملكية األصول غير المنتجة

 97-11تمثلّتكاليفّنقلّملكيةّاألصولّغيرّالمنتجة
األصول ّالمنتجة ّو ّالتي ّال ّيمكن ّأن ّتكتملّ
قيمتهاّمعّقيمةّأصل ّمنتجّآخر .ولذلكّفإنهاّ
تظهرّفيّفئةّمستقلةّللتكوينّالرأسماليّالثابتّ
األرضيّ
اإلجماليّ.و هناكّاستثناءّفيّحالة ّا
حيث ّيتم ّالتعامل ّمع ّتكاليف ّنقل ّملكية
باالتفاق ّكالتحسينات ّالتي ّتدخل ّعلىّّ
األراضي .وّتمّتعريفّتكاليفّنقلّالملكية فيّ
الفقرتينّّ48.11حتىّ.52.11
ّ

منتجات حقوق الملكية

 98-11منّأمثلةّالمنتجاتّالتيّتتمتعّبحقوقّالملكيةّ
نتائج البحثّوالتطويرّّ،واستكشافّالمعادن وّ
التقييمّّ،وبرامجّالكمبيوترّوقواعدّالبياناتّّ،وّ
أصول ّاإلعمال ّالترفيهية ّواألدبية ّأو ّالفنيةّ
فجميعهما ّيتمي از ّبحقيقة ّأن ّمعظم ّقيمتهماّ
تعزى ّإلى ّجهد ّفكريّ .و ّيمكن ّوصفها ّعلىّ
النحوّالتاليّ,إن المنتجات التي تتمتع بحقوق

التنمية و
التي يمكن
في اإلنتاج
عن طريق

الملكية هي نتيجة البحث ،
التطوير ،والتحقيق أو االبتكار و
للمطورين تسويقها أو استخدامها
 ,نظ ار الن استخدامها محجوب
الحماية القانونية أو غيرهاّ .وتظل ّالمعرفةّ

أصلّطالماّأنّاستخدامهاّيمكنّأنّيشكلّنوعّ
منّاالحتكارّلمالكهاّ,أماّعندماّتنعدمّالحمايةّ
أو ّتصبح ّبالية ّالقدم ّبسبب ّالتطوراتّ
المتالحقةّ،فإنهاّتتوقفّعنّكونهاّأصلّ.

ّ
 99-11تستخدم ّبعض ّالمنتجات ّالتي ّتتمتع ّبحقوقّ
الملكية ّمنفردة ّمن ّقبل ّالوحدة ّالمسئولة ّعنّ
تنميتهاّوّتطويرهاّ،أوّمنّجانبّالوحدةّالتيّ
نقلّإليهاّالمنتجّ.ويعتبرّاستكشافّالمعادنّوّ
التقييم ّمثال ّعلى ّذلكّ .و ّتستخدم ّالمنتجاتّ
األخرىّ ،مثل ّبرامج ّالحاسوب ّالجاهزةّ ,وّ
األصولّالفنيةّّفيّشكلينّ.األولّهوّ"النسخةّ
الرئيسية" ّأو ّاألصليةّ .والتي ّغالبا ّما ّتسيطرّ
عليها ّوحدة ّواحدةّ ,ولكن ّتوجد ّبعضّ
االستثناءات ّكما ّسنوضح ّأدناهّ .ويستخدمّ
األصلي ّلعمل ّالنسخ ّالتي ّهي ّبدورها ّتزودّ
وحداتّأخرىّ.وّيجوزّبيعّالنسخّبدونّشروطّ
أوّأنهاّبمقتضىّترخيص.
ّ
و ّتعامل ّالنسخ ّالمباعة ّبدون ّشروطّ
111-11
على ّأنها ّأحد ّاألصول ّالثابتة ّإذا ّاستوفتّ
الشروطّالالزمةّ،وّأنهاّستستخدمّفيّاإلنتاجّ
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لفترةّتزيدّعنّسنةّواحدةّّ.أماّالنسخةّالتيّ
قدّتتوفرّبموجبّترخيصّاستخدامّيمكنّأنّ
تعامل ّعلى ّأنها ّأصل ّثابت ّإذا ّاستوفتّ
الشروط ّالالزمةّ ،فمن ّالمنتظر ّأن ّتستخدمّ
في ّاإلنتاج ّألكثر ّمن ّعامّ ,والمرخص ّلهّ
يفترضّأن ّيتحملّجميع ّمخاطرّوّمكافآتّ
الملكيةّ.وهناكّمؤشرّجيدّّ،ولكنّليسّمنّ
الضروري ّّ ،هو ّإذا ّتم ّشراء ّترخيصّ
االستخدام ّبمدفوعات ّمنتظمة ّبالتعاقد ّعلىّ
مدى ّعدة ّسنواتّ ,والمرخص ّله ّاكتسبّ
الملكية ّاالقتصادية ّللنسخة ّّ ،فإنها ّتعتبرّ
حيازة ّأصلّ ّ .أما ّإذا ّكانت ّالمدفوعاتّ
المنتظمة ّالمدفوعة ّللحصول ّعلى ّترخيصّ
االستخدام ّدون ّعقد ّطويل ّاألجل ّّ ،فانّ
المدفوعات ّتعد ّمدفوعات ّعن ّخدمةّ .و ّإذاّ
كان ّهناك ّدفعة ّكبيرة ّأولية ّتليها ّسلسلةّ
أصغرّمنّالمدفوعاتّفيّالسنواتّالالحقةّّ،
فان ّالدفعة ّاألولى ّتقيد ّعلى ّأنها ّالتكوينّ
الرأسمالي ّالثابت ّو ّيتم ّالتعامل ّمع ّالدفعاتّ
الالحقة ّكمدفوعات ّلخدمة ّماّ .إذا ّكانّ
الترخيص ّيسمح ّللمرخص ّله ّإنتاج ّاألصلّ
وتحملّمسؤوليةّالتوزيعّ،وّدعمّوصيانةّهذهّ
النسخّّ،وّمنّثمّيوصفّعلىّانهّترخيصّ
استنساخّأوّإعادةّإنتاجّ،وينبغيّالنظرّإليهّ
علىّانهّبيعّجزءّأوّكاملّاألصلّإلىّوحدةّ
المالكةّلعقدّترخيصّإلعادةّإنتاج.

ّ
عندماّيتمّتوزيعّنسخّمجانيةّمنّقبلّ
111-11
المالكّ،فانّالتدفقاتّبينّالمالكّوالمستلمّالّ
تقيد ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .و ّعلىّ
الرغمّمنّتوافرّالنسخّالمجانيةّّ،فانّالمالكّ
الّيزالّيتوقعّالحصولّعلىّفوائدّ،وّلذاّفأنّ
القيمة ّالحالية ّلتلك ّالفوائد ّتقيد ّفي ّالميزانيةّ
العموميةّ .أما ّعندما ّتوزع ّالمعلومات ّمجاناّ
فإنهاّتكونّناقصةّوّأنّالمالكّينوىّإتاحةّوّ
توفيرّتلكّالمعلوماتّمفصلةّبسعرّفيّوقتّ
الحقّّ.وّبرامجّالحاسوبّالجاهزةّالتيّيتمّ
توزيعها ّمجانا ّفي ّمرحلة ّاختبار ّ( Beta
)Testهو ّاحد ّهذه ّاألمثلةّ .و ّيبرر ّالمالكّ
النفقات ّعلى ّ ّأساس ّالفوائد ّالتي ّتعود ّعلىّ
اإلنتاج ّالخاصة ّبها ّو ّيمكنه ّإتاحة ّنسخّ
ألغراض ّالتسويق ّّ ،وتوليد ّالشهرة ّأو ّفيّ
الحاالتّالتيّيرىّأنهاّتستحق.
ّ
وغالباّماّيكونّالحالّبالنسبةّلبعضّ
112-11
المنتجات ّالتي ّتتمتع ّبحقوق ّالملكية ّأنّ
بعض ّالفوائد ّتعود ّإلى ّوحدات ّعدا ّالمالكّ
إلى ّحد ّأنها ّتحفز ّإنتاج ّمنتجات ّتتمتعّ
بحقوق ّالملكية ّاألخرى ّمن ّقبل ّوحداتّ
أخرىّ .و ّمن ّأمثلة اآلثار ّغير ّالمباشرةّ
لتحقيق ّانفراجة ّفي ّالتنمية ّلفئة ّجديدة ّمنّّ
األدوية ّلجعل ّالشركات ّاألخرى ّتطورّ
المنافسةّعلىّاألدويةّمنّنفسّالنوعّّ،وّأنّ
نجاحّأوّفشلّاستكشافّالمعادنّفيّمنطقةّ
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كزيادةّفيّالمدفوعاتّعنّالخدماتّأوّحيازةّ
أحدّاألصول.

ّتعلمّّّ
معينة
الوحداتّاألخرىّعنّحقوقّالتنقيبّفيّمنطقةّ
مجاورةّ .و ّيتم ّالتعامل ّمعهم ّبنفس ّالطريقةّ ّ
استكشاف المعادن والتقييم
كغيرهم ّمن ّالعوامل ّالخارجية ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ,ماّلمّيكنّهناكّأثرّللقياسّ ّ
يتكون استكشاف المعادن والتقييم
الكمي ّالنقدي ّألحد ّالطرفين ّأو ّكليهما ّّ ،فالّ 116-11
من قيمة اإلنفاق على التنقيب عن البترول
يقيد ّأي ّشيء ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
ّ

كتيبّعنّاشتقاقّمقاييسّرأسّالمالّلمنتجاتّ
حقوق ّالملكية ّ(منظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنميةّّ،يصدرّقريبا)ّتحتّاإلعداد.
البحث والتطوير

تشمل ّالمنتجات ّالمتعلقة ّبحقوقّ
113-11
الملكية ّنتائج ّعمليات ّالبحث ّوالتطويرّ,

فالبحث والتطوير[التجارب] يتكون من قيمة
اإلنفاق على العمل اإلبداعي بناء على أساس
منهجي لزيادة رصيد المعرفة  ،بما في ذلك
المعرفة اإلنسانية والثقافة ،والمجتمع ،
واستخدام هذا الرصيد من المعرفة البتكار
تطبيقات جديدة .و هذاال يمتد ليشمل رأس
المال البشري كأصول ضمن نظام الحسابات
القوميةّ .و ّينبغي ّأن ّتحدد ّقيمة ّالبحثّ
والتطويرّمنّحيثّالفوائدّاالقتصاديةّوالمتوقعّ
أن ّتقدمها ّفي ّالمستقبلّ .وهذا ّيشمل ّتوفيرّ
الخدمات ّالعامة ّفي ّحالة ّعمليات ّالبحثّ
والتطويرّالتيّتحوزهاّالحكومةّ.وعموماّّ،فانّ
عمليات ّالبحث ّوالتطوير ّالتي ّال ّتوفر ّمنافعّ
اقتصادية ّلمالكها ّال ّتشكل ّاألصل ّالثابتّ،
وينبغي ّأن ّتعامل ّعلى ّأنها ّاستهالك ّوسيطّ,
إالّإذاّلوحظتّالقيمة ّالسوقيةّللبحثّوالتطويرّ
بشكل ّمباشرّ ،و ّربما ّتقيم ّعند ّمجموعّ
التكاليفّّ،بماّفيّذلكّالتكاليفّغيرّالناجحةّ
للبحثّوالتطويرّّ،كماّوضحّفيّالفصلّ.6

ّ
ينبغي ّإدراك ّعمليات ّالبحث ّوالتطويرّ
114-11
على ّأنها ّجزء ّمن ّتكوين ّرأس ّالمالّ ,و ّمنّ
أجل ّتحقيق ّذلك ّّ ،فانه ّال ّبد ّمن ّمعالجةّ
العديد ّمن ّالقضاياّ .وتشمل ّالمقاييس ّالمشتقةّ
من ّالبحث ّوالتطويرّ ،ومؤشرات ّاألسعارّ ,وّ
خدمة ّمدى ّالحياة ّّ .و ّبعض ّالتوجيهاتّ
المحددةّّ،جنباّإلىّجنبّمعّكتيباتّالمنهجيةّ
والممارسة ّالعمليةّ ،سوف ّتوفر ّوسيلة ّمفيدةّ
للعملّعلىّتحقيقّالحلولّالتيّتعطيّمستوىّ
مناسبّمنّالثقةّفيّالمقاييسّالناتجة.
ّ
ومع ّإدراج ّنفقات ّالبحث ّوالتطويرّ
115-11
كتكوين ّرأس ّالمالّ ,فان ّوجود ّبراءة ّاالختراعّ
لم ّيعد ّسمة ّبارزة ّفي ّأصول ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ .و ّينظر ّإلي ّاتفاق ّالبراءة ّعلى ّانهّ
بدال ّمن ّاالتفاق ّالقانوني ّو ّالذي ّيختصّ
بشروطّالوصولّإلىّالبحثّوالتطويرّ,وّاتفاقّ
البراءةّهوّشكلّمنّأشكالّترخيصّاالستخدامّ
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و الغاز الطبيعي والرواسب غير البترولية و

التقدير الالحق لالستكشافاتّ .وتشمل ّهذهّ
النفقات تكاليف ّما ّقبل ّالترخيص ّو ّتكاليفّ
الحصول ّعلى ّالترخيص ّو ّاالستحواذّ،
واالمتالكّوالتقديرّوّتكاليفّالحفرّالتجريبيّ
ّ ،فضال ّعن ّتكاليف ّعمليات ّالمسح ّالجويّ
والنقلّوغيرهاّ ،وّالتيّيتمّتحملهاّلتمكن منّ
إجراء ّاالختبارات ّو ّعمليات ّاالستكشاف ّوّ
التجريب ّ.وعادةّماّيتمّإعادةّالتقديرّبعد بدأّ
االستكشاف ّالتجاري ّلالحتياطي ّوتقيد ّتكلفةّ
هذه ّالتقديرات ّفي ّالتكوين ّالرأسمالي ّالثابتّ
اإلجمالي.

ّ
يجري ّاستكشاف ّالمعادن ّالكتشافّ
117-11
الرواسبّالجديدةّمنّالمعادنّأوّالوقودّوالتيّ
يمكن ّاستغاللها تجارياّ ,ويمكن ّإجراء ّهذاّ
االستكشاف ّعلى ّالحساب ّالخاص ّمن ّقبلّ
المؤسسات ّالعاملة ّفي ّمجال ّالتعدين ّأوّ
استكشاف ّواستخراج ّالوقودّ ,وقد ّتقومّ
المؤسسات ّالمتخصصة ّبتنفيذ أنشطةّ
االستكشافّإماّألغراضهاّالخاصةّأوّمقابلّ
رسوم ّ .وّتؤثرّالمعلوماتّالتيّتمّالحصولّ
عليهاّمنّالتنقيبّوّاالستكشافّعلى أنشطةّ
اإلنتاج ّعلى ّمدى ّعدة سنوات  .و ّتعاملّ
النفقات ّالمترتبة ّعلى ّالتنقيب ّو ّاالستكشافّ
في ّغضون الفترة ّالمحاسبية ّّ ،سواء ّقامتّ
علىّحسابهاّالخاصّأمّالّ،علىّأنها نفقاتّ
استحواذ ّلمنتج ّالملكية ّالفكرية ّوتندرج ّضمنّ
التكوين ّالرأسمالي ّالثابت ّاإلجماليّ
للمؤسسات.
ّ
والنفقات ّالمدرجة ّضمن ّالتكوينّ
118-11
الرأسمالي ّالثابت ّاإلجمالي ّال ّتشمل ّتكاليفّ
عمليات ّالحفر ّالتجريبي ّفقط ّولكن ّأيضاّ
التكاليفّالمتحملةّلتسهيلّتنفيذّاالختباراتّوّ
التجريب ّكتكاليف ّالمسح ّالجوي ّوتكاليفّ
النقل ّأو ّغيرها ّ .و ّال ّتقاس ّقيمة ّاألصلّ
الناتج بقيمة ّالرواسب ّالجديدة ّالمكتشفةّ
باالستكشافّوّلكنّبقيمة المواردّالمخصصةّ
لالستكشاف ّخالل ّالفترة ّالمحاسبية .وعندماّ
تنفذ ّاألنشطة ّمن ّخالل ّالمتعاقدون،
فاألسعار ّالتي ّيتقاضاها ّهؤالء ّالمتعاقدينّ،
بماّفيّذلكّفائضّالتشغيلّ،تصبحّجزءاّمنّ
قيمة النفقات ّالمتحملة  .ويحسب ّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت لتلك ّاألصول ّباستخدامّ
متوسط ّحياة ّالخدمة والمشابهة ّلتلكّ
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ّ

إدارة ّقواعد ّالبيانات ّ(نظم ّإدارة ّقواعدّ
البيانات)ّالمستخدمةّالّينبغيّأدراجهاّضمنّ
التكاليفّولكن ّتعاملّعلىّأنهاّأصل ّبرامجّ
حاسوبية ّجاهزة ّما ّلم ّتستخدم ّبموجب ّعقدّ
إيجارّتشغيليّ,وّتدرج تكلفةّإعدادّالبياناتّ
بالشكلّالمناسبّضمنّتكلفةّقاعدةّالبياناتّ
ولكنّليسّكتكاليفّحيازةّأو إنتاجّالبياناتّ.
و ّهناك ّتكاليف ّأخرى ّتشتمل ّعلى ّوقتّ
الموظفين ّالذي يقدر ّعلى ّأساس ّمقدارّ
الوقت ّالمستغرق ّفي تطوير ّقاعدة ّالبياناتّ،
و ّتقدير ّلخدمات ّرأس ّمال األصولّ
المستخدمة ّفي ّتطوير ّقاعدة ّالبياناتّ,
وتكاليفّالبنود المستخدمةّكاستهالكّوسيط.

المستخدمة ّمن ّقبل ّشركات ّالتعدين ّأو ّالنفطّ
لحساباتهمّالخاصة.
برامج الحاسوب الجاهزة وقواعد البيانات

يتم ّتجميع ّبرامج ّالكمبيوتر ّوقواعدّ
119-11
البيانات ّمعا ألنه ّال ّيمكن ّلقاعدة ّالبياناتّ
المحسوبة ّأن ّتتطور ّبشكل ّمستقل ّعن ّنظامّ
إدارةّقاعدةّالبياناتّ(نظمّإدارةّقواعدّالبياناتّ,
والتيّهيّذاتهاّبرامجّجاهزةّللحاسوب.

برامج الحاسوب الجاهزة
برمجيات الحاسوب الجاهزة تتألف
111-11
من برامج الحاسوب ،و وصف البرامج والمواد
من نظم وتطبيقات
لكال
المساعدة
البرمجيات ّ.وّيشملّالتكوينّالرأسماليّالثابتّ
اإلجمالي في ّبرمجيات ّالحاسوب ّكال ّمنّ
التنمية ّاألولية والتمديدات ّالالحقة ّمن ّالبرامجّ
وكذلك استحواذّالنسخّوالتيّتصنفّعلىّأنهاّ
أصول.

ّ
تمثل ّبرامج ّتطوير ّالحاسوب تطويرّ
111-11
منتج ّحقوق ّالملكيةّ ,و تعامل ّكأصل ّإذاّ
استخدمتّفيّاإلنتاجّمنّخاللّالمالكّألكثرّ
من ّسنةّ ,و ّقد ّتكون ّالبرامج لالستعمالّ
الخاص ّأو ّقد ّتكون ّللبيع من ّخالل ّوسائلّ
النسخّ,أماّإذاّبيعتّنسخّالبرامجّفيّالسوقّّ،
فإنها ّتعامل ّحسب ّالمبادئ ّالواردة ّفي الفقرةّ
. 111.11البرامجّالتيّتمّشراؤهاّمنّالسوق
تقيم ّبأسعار ّالمشترين ّّ ،في ّحين ّأن ّالبرامجّ
المقدمة ّبالمنزل ّتقدر ّحسب ّسعرها ّاألساسيّ
التقديريّّ،أوّحسبّتكاليفّاإلنتاجّإذاّلمّيكنّ
ممكناّتقديرّالسعرّاألساسي.
ّ

قواعد البيانات

تتكون قواعد البيانات من ملفات
112-11
البيانات التي نظمت بطريقة تسم بالوصول
الفعال إلى الموارد واستخدام البياناتّ.وّيمكنّ
أن ّتطور ّقواعد ّالبيانات ّحصرياّ ّلالستخدامّ
الخاص ّأو ّللبيع ّككيان ّو ّوحدة ّمتكاملةّ ,أوّ
للبيعّعنّطريقّوسائلّالترخيصّللوصولّإلى
المعلومات ّالمحتوى ّعليها .وتطبق ّالشروطّ
القياسية علىّقاعدةّبياناتّاالستخدامّالخاصّ،
وقاعدة ّالبيانات ّالتي ّتم ّشراؤهاّ ,أو ترخيصّ
للوصول ّإلى ّقاعدة ّالبيانات ّو ّالتي ّيشكلّ
األصل.

ّ
إنشاء ّقاعدة ّالبيانات ّيجب ّأن ّيقدرّ
113-11
عموماّحسبّمبلغّالتكاليف .وّأنّتكلفةّنظامّ
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ّ
ينبغي ّتقدير ّقواعد ّالبيانات ّفيّ
114-11
السوقّحسبّسعرّبيعهاّ ،والتيّتشملّقيمةّ
محتوى ّالمعلوماتّ ,فإذا ّكان قيمة ّعنصرّ
البرمجياتّمتاحةّعلىّحدةّّ،فإنه ينبغيّأنّ
تقيدّكبيعّالبرمجيات.
ّ
اإلعمال الترفيه واألدبية والفنية األصلية

تتكون اإلعمال الترفيه واألدبية
115-11
والفنية األصلية من أصول األفالم األصلية ،
والمخطوطات،
الصوتية
والتسجيالت
واألشرطة ،و النماذج ،و العروض
المسرحية واإلذاعية و البرامج التلفزيونية
والحفالت الموسيقية و األحداث الرياضية,
الخ ,المسجلة أو المجسدة. .وّغالباّماّيتمّ
تطوير ّمثل ّهذه ّاألعمال ّعلى ّالحسابّ
الخاصّ ,ثم يتم ّبيعها ّباستخدام ّأنواعّ
التراخيص .و ّالشروط ّالقياسية التي ّيتمّ
التعرف ّمنها ّعلى ّالنسخ ّالمستنسخة ّوّ
النسخةّاألصليةّتعدّأصولّثابتة .إذاّكانتّ
النسخة ّاألصلية ّالممتلكة ّكنفائسّ ,فانّ
إنتاجها ّ ّال يعد ّكإنتاج ّأصل ّثابت ّعلىّ
الحساب ّالخاصّ ,و ّلكنها ّقد تصنف ّعلىّ
أنهاّعملّقيدّاالنجاز

ّ
وتقدر ّقيمة ّالنسخة ّاألصلية ّفيّ
116-11
السوق ّحسب ّسعر ّالمشتريّ ،في ّحين ّأنّ
البرامج ّالمقدمة ّبالمنزل ّتقدر ّحسب ّسعرهاّ
األساسيّالتقديريّّ،أوّحسبّتكاليفّاإلنتاجّ
إذاّلمّيكنّممكناّتقديرّالسعرّاألساسي.
ّ
ّ
ّ
المنتجات التي تتمتع بحقوق الملكية األخرى
تشمل منتجات حقوق الملكية
117-11

األخرى أي منتجات تشكل أصول ثابتة والتي
لم يتم تناولها في أي من البنود المحددة
أعاله.
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التغييرات في المخزونات
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تقاس التغيرات في المخزونات بقيمة
118-11
االدخاالت في المخزونات مخصوما منه قيمة
السحوبات وقيمة أية خسائر جارية في السلع
المحتفظ بها في المخزونات خالل الفترة
المحاسبيةّ .و ّبعض ّهذه ّاالستحواذات ّوّ
التصرفاتّتعزىّإلىّالمشترياتّأوّالمبيعاتّّ،
ولكن ّاآلخرين ّيمثال ّالمعامالت ّالداخليةّ
للمشروع.

ّ
منّالمفيدّالتمييزّبينّاثنينّمنّالمهامّ
119-11
التي ّتنجز ّمن ّقبل ّالمؤسسة ّّ :وظيفتهاّ
باعتبارها ّمنتجا ّللسلع ّوالخدمات ّوظيفتهاّ
كمالك ّلألصولّ .فعندما ّتدخل ّالسلعة ّفيّ
المخزونات ّتعد ّمكتسبة ّكأصل ّمن ّقبلّ
المؤسسةّبصفتهاّالمالكّإماّعنّطريقّالشراءّ
(أو ّالمقايضة) ّأو ّعن ّطريق ّالمعامالتّ
الداخليةّمعّنفسهاّكمنتجّ.وّتمثلّالمخزوناتّ
الجيدة ّالتصرف ّو ّالتخلص ّمن ّاألصل ّمنّ
قبل ّالمالك ّإما ّعن ّطريق ّالبيع ّأو ّاستخدامّ
آخرّ،عنّطريقّالنقلّالداخليّللمنتجّأوّربماّ
نتيجة ّالخسائر ّالمتكررة ّ(الهدر ّالمتكررّ
،العرضيّأوّالتلفّأوّسرقة)ّ.
التخزين و رصيد المخزونات
اغلب ّالسلع ّالتي ّتدخل ّالمخزوناتّ
121-11
تظلّهناكّإلىّأنّيتمّسحبهاّفيّنفسّالحالةّ
كما ّهو ّالحال ّحين ّدخلتّ .ناد ار ّما ّيحدث ّّ,
زيادة ّثمن ّالسلعة ّبينما ّهي ّفي ّالمخزونات ّّ،
وهذه ّالزيادات ّال ّتعود ّإلى ّاإلنتاج ّولكنّ
كمكاسبّوّإرباحّملكيةّ.وهناكّبعضّالسلعّ,
حيثّيحدثّمرورّالوقتّفيّالتخزينّتغييراتّ
في ّطبيعة ّالسلعّ ,و ّفي ّمثل ّهذه ّالحاالتّ،
فان ّزيادة ّالقيمة ّبسبب ّالتخزين ّتعامل ّعلىّ
أنها ّإنتاج ّوليس ّكمكاسب ّملكيةّ ،على ّالرغمّ
من ّانه ّربما ّتحدث ّمكاسب ّ(أو ّخسائر)ّ
كذلك.
ّ
والدليلّعلىّأنّالتخزينّّيجريّكنشاطّ
121-11
إنتاجي ّهو ّأن ّسعر ّالبضاعة ّالمخزنة ّمتوقعّ
بالنسبةّإلىّالمستوىّالعامّلألسعارّّ،وّمتوقعّ
أيضاّزيادتهّبمقدارّمعينّعلىّمدىّفترةّزمنيةّ
محددةّسلفاّ.فعلىّسبيلّالمثالّّ،قدّيكونّمنّ
المتوقع ّأن ّالقمح ّالشتويّ ،بناء ّعلى ّالتجربةّ
السابقةّ ّ،سيجلب ّضعف ّسعرهّعندّالحصادّ.
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وبالمثل ّّ ،فالنبيذ ّالذي ّتم ّإنتاجه ّمنذ ّعدةّ
سنواتّأكثرّقيمةّمنّالمنتجّالعامّالحاليّمنّ
خاللّعاملّالتنبؤ.

ّ
تباشر ّنشاط ّالتخزين ّأي ّوحدةّ
122-11
مؤسسيةّ ،وليس ّالمنتجّاألصليّللمنتجّفقطّ,
ويمكنّلعدةّوحداتّمتعاقبةّأخرىّأنّتباشرّ
التخزينّ ,إذا ّتغيرت ّملكية ّالسلع ّخاللّ
التخزين.
ّ
تصنفّالسلع ّفيّالمخازنّعلىّأنهاّ
123-11
سلعّقيدّاالنجازّأوّسلعّغيرّجاهزةّاإلنتاجّ.
وتعامل ّالزيادة ّفي ّالقيمة ّخالل ّالفترةّ
المحاسبيةّوالتيّوصلتّللمستوىّالمتوقعّفيّ
تلك ّالوقت ّعلى ّأنها ّإنتاج ّللتخزين؛ ّو ّأيّ
فرق ّعن ّهذا ّالمستوى ّيعامل ّعلى ّانهّ
مكسب ّأو ّخسارة ّممتلكهّ .طريقة ّتقييمّ
التخزين ّوصفت ّفي ّمرفق ّالفصل ّّ.6
ّالزيادة ّفي ّاألسعارّ
والمستوى ّالمتوقع ّمن ّ
للبنود ّوالتي ّيجري ّتخزينها ّألكثر ّمن ّعامّ
واحدّ،رغمّذلكّّ،تحسبّوفقاّللمبادئّتقييمّ
اإلعمال ّقيد ّالتنفيذ ّو ّاالنجازّ ,و ّالموضحةّ
أدناه.
ّ
التقييم
ّ
والمؤسسة ّبصفتها ّمنتجا ّللسلع ّأوّ
124-11
الخدمات ّلالستهالك ّالوسيط ّإما ّعن ّطريقّ
شرائها ّمن ّالسوق ّلالستخدام ّالفوري ّأو ّعنّ
طريقّالتحويالتّالداخليةّمنّالمخزوناتّ.وّ
من ّأجل ّضمان ّأن ّجميع ّالسلع ّوالخدماتّ
المستخدمة ّلالستهالك ّالوسيط ّقد ّتم ّتقديرهاّ
باألسعار ّالجاريةّ ،فان ّقيمة ّالسلع ّالمنقولةّ
من ّالمخزونات ّتقدر ّبأسعار ّالمشترينّ
الجاريةّفيّ ّوقتّالسحبّمنّالمخزونات.
ّ
وبالمثلّّ،فإنّالمخرجاتّالمنتجةّمنّ
125-11
خاللّالمنتجّيمكنّبيعها ّأوّالتصرفّفيها ّوّ
التخلصّمنها ّأو ّينقل ّللمخزوناتّعلى ّأنهاّ
منتجات ّمكتملة ّو ّجاهزة ّاإلنتاج ّأو ّأعمالّ
قيد ّاالنجازّ .ومن ّأجل ّضمان ّأن ّمخرج ّوّ
نتائجّالمنتجّّقدّتمّتقديرهّكماّلوّأنهاّبيعتّ
فيّنفسّالوقتّ,بينماّاإلضافاتّلألعمالّقيدّ
االنجاز ّتؤخذ ّالقيمة ّالتي ّتمتلكها ّفي ّوقتّ
إضافتهاّللمخزوناتّ.
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تقييم األعمال قيد االنجاز
تستمر ّالكثير ّمن ّاألعمال ّقيدّ
126-11
االنجازّلمدةّقصيرةّ،وتحدثّفقط ألنّاإلنتاجّ
هو ّعملية ّمستمرة ّوأن ّبعض ّالسلع لم ّتعدّ
جاهزةّفيّنهايةّالفترةّالمحاسبيةّ,ولكن ستكونّ
جاهزة ّاإلنتاج ّقبل ّنهاية ّالتاليةّ .والمخرجاتّ
من ّفترة ّإنتاج ّسنة ّأو ّأقلّ ،و ّبافتراض ّأنّ
األسعار ّوالتكاليف ّال ّتزال ّمستقرة ّخالل فترةّ
اإلنتاج ّّ ،فان ّقيمة ّاإلضافات ّلألعمال ّقيدّ
االنجاز للمنتجات ّغير ّالزراعية ّفي ّفترةّ
محاسبية ّمعينة ّيمكن ّأن ّتحسب ّتقريبيا عنّ
طريق ّحساب نسبة ّإجمالي ّتكاليف ّاإلنتاجّ
التيّتحملتهاّفيّتلكّالفترةّوتطبيقّتلكّالنسبةّ
إلى ّاألسعار ّاألساسية ّالتي ّيحققها المنتجّ
النهائي  .وهكذاّ،فإنّقيمةّمخرجات المنتجّ
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المكتمل ّوالجاهز ّتوزع ّعلى ّمدى ّالفتراتّ
المحاسبيةّ ,والتي ّتم ّإنتاجها ّبما ّيتناسب ّمعّ
التكاليف ّالتي ّتحملتها في ّكل ّفترةّ .و إذاّ
تغيرّمتوسطّمستوياتّاألسعارّوالتكاليفّمنّ
فترة ّألخرى ّّ ،فان ّالمخرجات ّيجب ّأن ّيقسمّ
مبدئيا ّباستخدام ّاألسعار ّوالتكاليف ّفي ّوقتّ
انتهاء ّواكتمال ّاإلنتاجّ ،ومن ّثم ّتحسب ّقيمّ
األعمال ّقيد ّاالنجاز ّلفترات ّسابقة ّوينبغي
إعادةّالحسابّكنسبةّتغيرّفيّمتوسطّالتكلفةّ
عبرّالمستوياتّمنّفترةّألخرى.

ّ
بالنسبة ّللمنتجات ّالزراعيةّ ،فان ّهذاّ
127-11
األسلوب ّمن ّتخصيص ّاإلنتاج على ّمدىّ
فتراتّمتعددةّقدّالّيكونّمرضياّ .فالحصةّ
الغيرّمتناسبةّمنّالتكاليف المتكبدةّفيّزرعّ
المحاصيلّتكونّقليلةّإذاّتحملتّأيةّتكاليفّ
حتى الحصاد .التناسب ّفي ّإنتاج النموّ

نظام الحسابات القومية
قد ّتحمل ّالشركات ّمجموعة ّمتنوعةّ
المادي ّللمحصول يمكن ّالنظر ّإليه ّعلى ّانهّ 132-11
من ّأنواع ّمختلفة ّمن السلع ّتحت ّعنوانّ
ممكنّولكنّفيّالحاالتّالتيّيكونّفيها هناكّ
المواد ّواللوازم ّّ ،وأكثر ّأنواعها ّشيوعا ّالوقودّ
خطرّجديّمنّاألضرارّالمناخيةّقبلّحصادّ
والمواد ّالخام ّالصناعية ّ ،المواد ّالزراعيةّ
المحصولّ ،فانه ّقد ّيعطي ّمؤشرات ّتفاؤلّ
والسلعّنصفّالمصنعةّّ،ومكونات التجميعّ،
مفرطة عن ّالناتج ّالمحتمل ّ .فالبد ّمنّ
ومواد ّالتعبئة ّوالتغليف ّوالمواد ّالغذائية ّّ،
استخدام ّالتوزيعات ّالعملية ّخالل ّاألرباع
ّوولوازمّالمكتبّ،الخّّ.فكلّالمشاريعّ،بماّفيّ
استنادا ّإلى ّالخبرة ّالسابقةّ ،كي ّتسمح ّلكلّ
ذلك ّسوق ّغير ّالمنتجين ّو ّالتي ّتملكهاّ
منتجّلكلّمحصولّأنّيحسبّفيّالفترةّالتيّ
الوحدات ّالحكومية ّّ ،يمكن ّأن ّتحمل ّبعضّ
يتمّفيهاّحصاده.
المخزوناتّمنّالموادّواللوازمّّ،إالّمخزوناتّ
ّ
اللوازمّالمكتبية.
هناك ّأنشطة ّهامةّ ،مثل ّبناء المبانيّ
128-11
ّ
وّاإلنشاءاتّواآللياتّالمعقدةّّ،حيثّتستغرق
المواد ّواللوازم ّال ّتشمل ّاألعمالّ
عمليةّاإلنتاجّعدةّسنوات ّ .وفيّهذهّالحاالتّ 133-11
الفنية ّأو ّاألرصدة من ّالمعادن ّالثمينة ّوّ
 ،فإن ّتقييم ّالمنتج ّالمكتمل ّالتصنيع ّجزئياّّ
النفيسة ّأو ّاألحجار ّالتي ّتقتنيها ّالشركاتّ
يتطلب ّعناية ّخاصة ّحيث ّأن ّمثل ّهذهّ
كنفائس ّومع ّذلك ّّ ،فان ّهناك ّبعضّ
المشروعاتّالضخمة مكلفةّللغايةّبطبيعتها.
المنتجين ّتستخدم الذهب ّوالماس ّوغيرها ّّ،
ّ
في ّالمدخالت ّالوسيطة إلنتاج ّسلع ّأوّ
وحتى ّإذا ّوضع ّخمس ّالعمل ّسنوياّ
129-11
خدماتّأخرىّّ،علىّسبيلّالمثال ،مصنعيّ
علىّمدىّفترةّخمس ّسنواتّّ،فهذا ّال ّيعنيّ
المجوهراتّأوّأطباءّاألسنان ّ .وتقيدّأرصدةّ
أن
الذهبّ ،وّالماسّّ،وماّإلىّذلك ّّ،المعدةّ
خمس ّالقيمة ّ(افتراض ّالتضخم ّصفر) ّينبغيّ
لالستخدام ّفي ّاإلنتاج تحت ّبند ّالموادّ
تقييدهاّكلّعام ّ.فالعملّقيدّاإلنتاج فيّالسنةّ
واللوازمّ.
األولى ّال ّيمكن ّاستخدامه ّلمدة ّأربع ّسنواتّ
أخرىّ ,ولذا ّيجب ّالخصم ّمن ّقيمته ّللسماحّ
األعمال قيد اإلنجاز
لهذا التأخير ّ .وفي ّالسنة ّالثانية ّّ ،فإن ّقيمةّ
العملّقيدّاإلنتاجّفيّالسنةّاألولىّسوفّتزدادّ
تتكون األعمال قيد اإلنجاز من
بنسبة ّعامل ّخصم ّواحدّ ,وينبغي ّأن ّيضافّ 134-11
المخرجات التي أنتجتها المشاريع ولكنها
هذاّإلىّقيمةّالعملّقيدّاإلنتاج التيّوضعتّ
غير مكتملة حتى اآلن بما فيه الكفاية
في السنة ّالثانية ّو ّهكذاّ .وستناقش ّهذهّ
لتكون في حالة تسم بتوفيرها لوحدات و
القضيةّبمزيدّمنّالتفاصيل فيّالفصلّ.21
مؤسسات أخرىّ .وتحدث ّاألعمال ّقيدّ
ّ
اإلنجازّفي ّجميع ّالصناعاتّ،ولكنها ّذات
المعامالت في المخزونات
أهميةّخاصةّفيّتلكّالتيّتحتاجّإلىّبعضّ
الوقت إلنتاج ّوحدة ّمن ّالمخرجات ّالمكتملةّ
المعامالت ّفي ّحساب ّرأس ّالمالّ
131-11
التصنيعّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،في الزراعة ّّ،
المتصلة بالمخزونات ّ ّتظهر ّالتغيير ّفيّ
أوّفيّالصناعاتّالتيّتنتجّاألصولّالثابتةّ
مستوىّمخزوناتّلكلّنوع ّ .والتغييراتّتشملّ
المعقدة ّمثل ّالسفن ّوالمساكن ّّ ،والبرمجياتّ
اإلضافات ّناقصّاالنسحاباتّ ّوناقصّالخسائرّ
أو ّاألفالم ّ .و ّلذلك ّتأخذ ّاألعمال ّقيدّ
المنتظمة ّمنّالمخزونات .الجدول  3.11يبينّ
االنجازّمجموعةّواسعةّمنّمختلفّاألشكالّ
امتداد ّالجدول ّّ 1.11إلدماج التغييرات ّفيّ
تتراوح ّبين ّزراعة ّالمحاصيل ّحتى ّاإلنتاجّ
المخزوناتّ ..وسيتم ّوصف ّو ّتعريف ّكلّ
المكتملّجزئيا لألفالمّأوّبرامجّالكمبيوتر .
الفئات
وعلى ّالرغم ّأن ّاألعمال ّقيد ّاإلنجاز ّهيّ
أدناهّ.
مخرجات ّ ّولم ّتصل ّإلى ّالحالة ّالتي تسمحّ
ّ
بتوفيرهّلآلخرينّّ،ومعّذلكّفانّملكيتها قابلةّ
المواد واللوازم
للنقلّ،إذاّلزمّاألمر ّ .فعلىّسبيلّالمثالّ،قدّ
يتم ّبيعها في ّظل ّظروف ّاستثنائية ّمثلّ
تتكون المواد واللوازم من جميع
131-11
تصفية المؤسسة.
المنتجات و السلع التي يقتنيها مشروع ما
ّ
في مخزونه بهدف استعمالها كمدخالت
يجب ّأن ّتقيد ّاألعمال ّقيد ّاإلنجازّ
وسيطة في عملية اإلنتاج ّ ّ .وبدون ّربماّيفقدّ 135-11
أليّإنتاجّلمّيكتملّتصنيعهّفيّنهايةّالفترةّ
بعضهم ّنتيجة ّللتدهور ّالمادي ّأو ّالعرضيّ
المحاسبية .وّهذهّهيّمشكلةّخاصةّللمخرجّ
المتكرر أوّالتلفّأوّالنهبّ,و تقيدّ ّوتقيمّمثلّ
الذيّيستغرقّوقتاّطويالّلالكتمالّتصنيعهّ،
هذهّالخسائرّفيّالموادّوّاللوازمّبنفسّالطريقة
مثل ّالبناء ّو ّاإلنشاء .و ّكلما ّقصرت ّالفترةّ
كالمواد ّواللوازم ّالتي ّتسحب ّفعال ّالستخدامهاّ
المحاسبيةّ ،كلما ّزادت ّأهمية ّاألعمال ّقيدّ
في اإلنتاج.
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نظام الحسابات القومية
اإلنجازّوالتنفيذ ّ .وعلىّوجهّالخصوصّ،فمنّ
المرجحّأنّتكون أكثرّأهميةّبالنسبةّللحساباتّ
الربع ّسنوية ّعنها ّفي ّالحسابات ّالسنويةّ ،إالّ
إذاّاكتملّإنتاجّالعديدّمن المحاصيلّالزراعيةّ
في ّغضون ّعام ّولكن ّليس بالضرورة ّفيّ
غضون ّثالثة ّأشهرّ .واالستثناءات ّالوحيدةّ
لتسجيل ّو ّتقييد ّاألعمال ّقيد ّاالنجاز ّهيّ
المشاريع ّالمكتملة ّجزئيا ّوالتي ّيعتبرها ّمالكهاّ
النهائي ّملكيةّ ،إما ّألن ّاإلنتاج ّيستخدمّ
للحسابّالخاصّأوّكماّيتضحّمنّعقدّالبيعّ
أوّالشراء.

ّ
يحدث ّالتخفيض ّعلى ّاألعمال ّقيدّ
136-11
اإلنجاز/التنفيذ ّوذلك ّبعد ّاكتمالهاّ .وفي ّهذهّ
الحالة ّفإنه ّيتم ّاعتبار ّهذه ّاألعمال ّتامةّ
ومكتملة ّأي ّجاهزة ّلالستخدامّ .وتؤثر ّهذهّ
التسمية ّالجديدة ّفي ّتغيرات ّحجم ّ ّحساباتّ
األصل.
ّ
واذا ّحدثت ّزيادة ّفي ّاألسعارّ
137-11
والتكاليف ّفإنه ّيتم ّتقييم ّاألعمال ّقيد ّاإلنجازّ
والتيّتمّالبدءّفيهاّمسبقاّبأسعارّوتكاليفّبناءّ
على ّالفترة ّالتي ّاكتملت ّفيها ّإنتاج ّهذهّ
األعمالّ.
ّ
ويجب ّأن ّيتم ّتقليل ّوتفادي ّالخسائرّ
138-11
في ّاألعمال ّقيد ّاإلنجاز ّالناجمة ّعن ّالتلفّ
العرضي ّوالحوادث ّوالسرقة ّوجميع ّالحوادثّ
التيّيتعرضّإليهاّالمنتجّأثناءّفترةّاإلنتاجّ.
ّ
وتنقسم ّاألعمال ّقيد ّاإلنجاز ّإلىّ
139-11
أعمالّقيدّاإلنجاز ّخاصةّباألصولّالمزروعةّ
وأعمالّأخرىّقيدّاإلنجاز ّكماّسيتم ّتوضيحهّ
أدناهّ.
األعمال قيد االنجاز في األصول المفتلحة
وتتكون ّاألعمال ّقيد ّاالنجاز ّفيّ
141-11
األصولّالمفتلحةّمنّسلعّلمّيتمّاكتمالّنموهاّ
بعدّلتكونّجاهزةّلالستخدامّمنّقبلّالوحداتّ
المؤسسيةّوفيّهذاّالسياقّفإنهّمنّالضروريّ
أن ّنميز ّبين ّالنباتات ّواألشجار ّوالدواجنّ
والماشيةّالتيّالّيجوزّاستخدامهاّأوّاالستفادةّ
منها ّإال ّمرة ّواحدة ّفقطّ .أما ّعن ّالمواشيّ
والدواجنّالتيّيجوزّاستخدامهاّّبشكلّمتكررّ
ألكثر ّمن ّسنة ّمثل ّمخرجات/إنتاج ّالفاكهةّ
والمكسراتّوالمطاطّوالحليبّوالصوفّوبعضّ
مصادر ّالطاقة ّوالنقل ّوالترفيهّ .ويجب ّأن ّيتمّ
تسجيل ّاألعمال ّقيد ّاإلنجاز ّلحساب ّالمواردّ
التي ّتستخدم ّفقط ّلمرة ّواحدةّ .وعند ّاستخدامّ
المواردّاإلنتاجيةّأكثرّمنّمرةّوالمقررّزراعتهاّ
علىّالحسابّالخاصّأوّبموجبّالعقدّالمتفقّ
عليهّمعّالوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّفإنهّيجبّ
حساب ّكافة ّالتطورات ّومراحل ّالنمو ّضمنّ
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ّ
األخرى

تكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّوتستبعد ّمن ّقائمةّ
المخزوناتّ .وقد ّيكون ّالحال ّبالمثل ّفيّ
المشاتلّومربىّالخيولّوالماشيةّ.
األعمال قيد االنجاز في األصول الثابتة

وتتكون من سلع (عدا األصول
141-11
المفتلحة)وخدمات معالجة أو مصنعة أو
مجمعة من جانب المنتج ولكنها في العادة
تورد إلى أخريات دون
ال تباع وال تشحن أو ّ
مزيد من التجهيزات المناسبة.
ّ

سلع مكتملة /جاهزة التصنيع

أما ّعن ّالسلع ّجاهز ّ/مكتملةّ
142-11
التصنيع ّفهي ّتتكون ّمن ّسلع ّمنتجةّ
كمخرجات ّوالتي ّال ّينوي ّمنتجيها ّاالنتهاءّ
منّعمليةّإنتاجهاّقبلّأنّيتمّإرسالهاّللوحدةّ
المؤسسيةّالتيّلهاّحقّاالستخدامّواالنتفاعّ.
وتعد ّهذه ّالسلع ّمكتملة ّالتصنيع ّفقط ّعندماّ
يتم ّاالنتهاء ّمن ّعملية ّإنتاجهاّ .وعلى ّالرغمّ
من ّذلك ّفأنه ّيمكن ّاستخدامها ّفي ّوقتّ
الحقّكوسيطّفيّعمليةّإنتاجّأخرىّ.وعلىّ
ذلك ّفإن ّمخزون ّالفحم ّوالناتج ّمن ّعمليةّ
التعدين ّيعتبر ّمن ّالمنتجات ّوالسلع ّمكتملةّ
التصنيع ّعلى ّالرغم ّمن ّاستخدامه ّفيّ
محطات ّالطاقة ّولهذا ّفهو ّيعد ّومن ّالمواردّ
واإلمدادات ّالالزمةّ .كما ّيعد ّمخزونّ
البطارياتّمنّالسلع ّالمكتملةّالتنفيذّّماعداّ
البطاريات ّومصادر ّالطاقة ّالكبيرة ّالتيّ
تستخدم ّلتسيير ّالطائرات ّوالسياراتّ
والمركباتّفهيّتعدّمنّالمواردّواللوازمّ.
ّ
إن ّمخزونّالسلعّمكتملةّالتصنيعّقدّ
143-11
يستخدم ّمن ّقبل ّالشركات ّأو ّالمؤسساتّ
المسئولة ّعن ّإنتاجهمّ .ويتم ّتقدير ّمخزونّ
هذهّالسلعّبأسعارهاّاألساسيةّوالمتكبدةّأثناءّ
عملية ّاإلنتاجّ .وتتراجع ّأسعار ّتلكّ
المخزونات ّنتيجة ّللخسائر ّالتي ّيمر ّبهاّ
المنتج ّمن ّإهدار ّوتلف ّوسرقة ّأثناء ّعمليةّ
اإلنتاجّّ.
مخزونات السلع العسكرية

وتتكون هذه المخزونات العسكرية
144-11
من السلع التي ال يجوز استخدامها مرتين
مثل الذخيرة والقذائف والصواريخ والقنابل
وكل ماله عالقة بمنظومات األسلحةّ .وكماّ

ّ

ذكرنا ّمن ّقبل ّعن ّاألسلحة ّورأس ّالمالّ
الثابتّفإنّالسلعّالتيّتستخدمّمرةّواحدةّتعدّ
من ّالمخزونات ّما ّعدا ّ ّالصواريخ ّالكبيرةّ
فهي ّتعامل ّمعاملة ّرأس ّالمال ّوذلك ّبسببّ
قوتهاّالفائقةّعلىّالتدميرّوردعّالمعتدين.
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سلع مجهزة /معدة إلعادة البيع
وتحصل ّالعديد ّمن ّالشركاتّ
145-11
والمؤسسات ّمثل ّتجار ّالتجزئة ّوالجملة ّعلىّ
مثل ّهذه ّالسلع ّوذلك ّإلعادة ّبيعها ّمرة ّأخرىّ
للمستهلكينّ.والّينويّمنتجيّهذهّالسلع ّإكمالّ
عمليةّاإلنتاجّوانماّفقطّيقومونّبعرضهاّللبيعّ
مرةّأخرىّباستخدامّوسائلّدعايةّلجذبّانتباهّ
المستهلكّ.ولذلكّفإنّهذه ّالسلع ّالمعدةّإلعادةّ
البيع ّلها ّالقابلية ّعلى ّالتخزين ّوالنقل ّوالفرزّ
والغسيلّوالتعبئةّمنّقبلّمالكيها.
ّ
وتقيمّهذهّالسلعّالعائدّإنتاجهاّوالمقيدةّ
146-11
كمخزوناتّبأسعارّشرائهاّالفعليةّبحيثّتشملّ
كافة ّتكاليف ّالنقل ّالمدفوعة ّلشركات ّاإلنتاجّ
ولكنها ّال ّتشتمل ّعلى ّتكاليف ّالنقل ّللحسابّ
الخاص ّ .ويتم ّتقدير ّالسلع ّالتي ّتم ّالحصولّ
عليها ّعن ّطريق ّالمقايضة ّباألسعار ّالتيّ
تحددها ّالمشترون ّأثناء ّعملية ّاالستحواذ ّأوّ
الشراء ّومع ّذلك ّوألنه ّال ّيوجد ّضرائب ّأوّ
فروق ّبين ّأسعار ّالبيع ّوالشراء ّفي ّنظامّ
المقايضة ّفإن ّاألسعار ّالتي ّقررها ّالمشترونّ
تبقىّكماّهيّ.
ّ
وتقدر ّالسلع ّالمعاد ّبيعها ّوالمسحوبةّ
147-11
من ّالمخزونات ّباألسعار ّالتي ّوضعهاّ
المشترونّوالتيّيمكنّاستبدالهاّآنذاكّبأسعارّ
مختلفةّعنّالتيّتمتّبهاّعمليةّالشراءّ.وتقدرّ
قيمة ّالتخفيضات ّعلى ّالسلع ّالمخزنة ّإما ّفيّ
حالة ّالبيع ّبغرض ّ(الخسارة ّوالتربح) ّأو ّفيّ
حالةّالبيعّكنتيجةّللتلفّوالتدميرّوالسرقةّأثناءّ
فترةّاإلنتاجّأوّالتخزين.
ّ
وكما ّجرت ّالعادة ّفان ّالسلع ّالتيّ
148-11
تحصل ّعليها ّالحكومة ّوتعمل ّعلى ّتوزيعهاّ
كنوع ّمن ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينية ّتدخلّ
ضمنّالسلعّالمعدةّإلعادةّالبيعّ.
ّ

 .3استحواذ النفائس مطروحا منه قيمة التصرف
فيها:
حد األصل:

أماّعنّالنفائسّفهيّتتضمنّالمعادنّ
149-11
واألحجار ّوالتحف الخّ ّ ...وعلى ّالرغم ّمنّ
ذلك ّفإنه ّليس ّمن ّالشرط ّأن ّتحظى ّكل ّهذهّ
النفائس ّبنفس ّالتقدير ّوالغلو ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللمالكّ .بينما ّالغرض ّمن ّالعنوانّ
السابق ّهو ّاالهتمام ّبتلك ّالسلع ّحيث ّيعتبرّ
اقتناؤها ّفي ّكثير ّمن ّاألحيان ّأشكال ّبديلةّ
لالستثمارّ .وفي ّكثير ّمن ّاألحيان ّ ّيختارّ
المستثم ّرّون ّشراء ّالذهب بدال ّمن ّشراءّ
األصول ّالماليةّ .أما ّعن ّشراء ّالرسوماتّ
واللوحات ّاألصلية ّالقديمة ّفي ّالوقت ّالذيّ
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ّ

يحدثّفيهّتقلباتّفيّأسعارّاألصولّالماليةّ
فهذا ّما ّيسمى ّبصناديق ّالتقاعدّ .وقد ّيلجأّ
األشخاصّلشراءّمثلّهذهّاألشياءّعلماّبأنهّ
يمكن ّبيعها ّعند ّارتفاع ّأسعارها ّوزيادةّ
قيمتها.
التقييم

ويتم ّتحمل ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّبماّ
151-11
فيها ّحساب ّالمثمنين ّوالمزادات ّفي ّحالةّّ
استبدال ّوتتغير ّقيم ّاألصولّ .أما ّعنّ
األصول ّالغير ّمالية ّفهي ّتعامل ّكإجماليّ
تكوينّرأسّالمالّبماّفيهّمنّقيمّمسجلةّفيّ
الميزانيةّالعمومية.
ّ
معامالت تخص النفائس
وتتضمنّهذهّالنفائسّبعضّالمعادنّ
151-11
واألحجار ّالكريمة ّو ّالتحف وما ّإلى ّذلكّ.
وتعتبر ّهذه ّالقائمة ّكمؤشر ّينم ّعن ّالزيادةّ
المستمرة ّفي ّالقيمة ّأكثر ّمن ّكونها ّمؤشراّ
عنّانحدا ارّ.وفيّسياقّهذاّالتصنيفّيمكنّ
تحديدّّوتقييمّكافةّأنواعّالسلعّالثمينةّ.
ّ
األحجار والمعادن النفيسة
و ّيتم ّالتعامل ّمع ّالمعادن ّالثمينةّ
152-11
واألحجار ّكسلع ّعالية ّالقيمة ّفقط ّإذا ّكانتّ
ال ّتعرض ّللبيع ّمن ّقبل ّالشركات ّوال ّتعدّ
كمدخالت ّفي ّعمليات ّاإلنتاج ّوال ّتحتفظّ
بقيمتها ّوتعامل ّمعاملة ّالذهب ّكما ّأنها ّالّ
تعدّمنّاألصولّالمالية الّيتمّاالحتفاظّبهاّ
بل ّتأخذ ّشكل ّحسابات ّالمعادن ّغيرّ
المخصصةّ/غيرّموزعة.
ّ
التحف واألعمال الفنية األخرى
وتتضمنّاللوحاتّوالمنحوتاتّوغيرهاّ
153-11
من ّاألعمال ّالفنية ّحيث ّيتم ّالتعامل ّمعهاّ
على ّكونها ّسلع ّثمينة ّعالية ّالقيمة ّفالّ
تعرض ّللبيع ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّوالشركاتّ
وعلى ّذلك ّفإن ّمعروضات ّالمتحف ّأيضاّ
تندرجّتحتّنفسّالتصنيف.
ّ
سلع أخرى عالية القيمة
وهناك ّالعديد ّمن ّالسلع ّوالمواردّ
154-11
عالية ّالقيمة ّوالتي ّليست ّببعيدة ّعن ّهذاّ
التصنيف ّومنها ّالطوابع ّوالعمالت ّالمعدنيةّ
والكتبّذاتّالعالمةّالتجاريةّالمسجلةّوأشياءّ
أخرى ّمصنوعة ّمن ّالجواهر ّواألحجارّ
الكريمةّوالمعادنّعاليةّالقيمة.
ّ

نظام الحسابات القومية

ج -استهالك رأس المال الثابت:
وقد ّسبق ّاإلشارة ّإلى ّمفهوم ّاستهالكّ
155-11
رأسّالمالّالثابتّفيّالفصلّالسادسّمتضمناّ
الفرق ّبين ّ ّإجمالي ّو ّصافي ّالقيمة ّالمضافةّّ
ثم ّاالنتقال ّلشرح ّكافة ّبنود ّالموازنة ّالالحقةّ
والتيّقد ّتعرضّكإجماليّأوّكصافيّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابتّ .ويعد ّحساب ّرأس ّالمالّ
بمثابة ّقيد ّيتيح ّالدخول ّفي ّحساب ّاإلنتاجّ
والذيّيظهرّعلىّنحوّغيرّمعتادّعلىّالرغمّ
منّأنهّيظهرّعلىّنفسّجانبّحسابّاإلنتاجّ
ولكنّبقيمةّسالبة.
ّ
ويشكل ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
156-11
تغيراّسلبياّفيّقيمةّاألصولّالثابتةّالمستخدمةّ
فيّاإلنتاجّوالذيّيجبّأنّيقاسّبالرجوع ّإلىّ
ّوالتي ّتعد ّكمتوسطّ
مجموعة ّاألسعار ّالمعطاة ّ
ألسعار ّفئة ّواحدة ّمن ّاألصول ّذات ّنوعيةّ
ثابتة ّعلى ّمدى ّالفترةّ .وربما ّيعرف ّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّعلى ّإنه ّاالنخفاضّ ،بينّ
بداية ّونهاية ّالفترة ّالمحاسبيةّ ،في ّقيمةّ
األصول ّالثابتة ّالتي ّتملكها ّالمؤسسة ّكنتيجةّ
للتدهورات ّالفيزيائية ّوالمادية ّلمعدل ّالتقدمّ
المعتادّ .وربما ّيتم ّخصم ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّمنّإجماليّتكوينّرأسّالمالّللحصولّ
على ّقيمة ّصافي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ
لتناسب ّبند ّموازنة ّقيمة ّصافي ّاالدخارّ
الناجمةّمنّحسابّاستخدامّالدخل.
ّ
وينطبق ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
157-11
على ّكل ّاألصول ّالثابتة ّعن ّكل ّسنة ّيدخلّ
فيهاّاألصلّفيّاإلنتاجّذلكّألنّتكاليفّنقلّ
الملكيةّتعاملّكأصولّثابتةّبماّفيهاّالتكاليفّ
الجانبية ّوالتي ّتخضع ّالستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّ .فجميع ّالمباني ّوالهياكل ّاألخرىّ
يفترضّأنّيكونّلهاّفترةّعمرّمحدودةّاألجلّ
حتىّولوّتمّالتعاملّمعهاّبشكلّيحافظّعليهاّ
ويطيلّمنّفترةّبقائهاّ.ويحسبّاستهالكّرأسّ
ّ
المالّالثابتّلكلّاألصولّالثابتةّبماّفيّذلكّ
السكك ّالحديدية ّوالطرق ّوالجسور ّوالكباريّ
واإلنفاق ّوالمطارات ّوالموانئ ّوخطوط ّاألنابيبّ
والسدودّ .وال ّتحدد ّفترة ّعمر ّاألصل ّبحثياّ
بالمتانة ّالفيزيائية ّوالدليل ّعلى ّذلك ّوجودّ
العديد ّمن ّالمعدات ّالصلبة ّالتي ّتوقفّ
استخدامها ّفي ّنهاية ّالمطاف ّألنها ّأصبحتّ
باليةّ.ومعّذلكّفإن ّفترةّالعمرّلبعضّالهياكلّ
كالطرقّالعامةّوالجسورّوالسدودّوماّإلىّذلكّ
قدّتمتدّقرابةّقرنّأوّأكثر.
ّ

1

تكاليف نقل الملكية

تعامل ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّعلىّ
158-11
االستحواذ ّوالتخلص ّمن ّاألصول ّالثابتة ّعلىّ
أنها ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّوتشملّ
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قيمة ّاألصول ّعلى ّاالستحواذ ّوالتخلص ّمنّ
هذه ّاألصولّ ّ .كما ّتسجل ّفي ّحساب ّرأسّ
المالّ ،وفي ّقيمة ّاألصل ّضمن ّالميزانيةّ
العموميةّ .ورغم ّأن ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابت ّيحسب ّعلى ّقيمة ّاألصل ّالثابتّ
باستثناء ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّخالل ّفترةّ
وجودهاّ /استمرار ّبقائهاّ ّ .فاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّ،مع ّاألخذ ّباالعتبار ّقيمةّ
تكاليفّنقلّالملكيةّيمكنّحسابهّخاللّالفترةّ
التي ّيتوقع ّفيها ّالمالك ّحيازة ّاألصل ّوبهذهّ
الطريقةّيتمّدفعّكافةّتكاليفّلنقلّالملكيةّبماّ
فيها ّقيمة ّاألصل ّعندما ّيباع ّلمالك ّجديدّ.
وبالتاليّفانّالمبلغّالذيّيحصلّعليهّالمالكّ
القديمّيعادلّالمبلغّالذيّيدفعهّالمالكّالجديدّ
باستثناءّأيّتكاليفّلنقلّالملكيةّ.

ّ
في ّحالة ّالموارد ّالطبيعية ّما ّعداّ
159-11
األرض ّ ّفيتم ّتوضيح ّتكاليف ّنقل ّالملكيةّ
كمعامالت ّفي ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
الثابت ّالخاص ّبحساب ّرأس ّالمال ّبشكلّ
منفصل ّعن ّحركة ّبيع ّوشراء ّالمواردّ
الطبيعيةّ.وقيمةّالموارد ّالطبيعيةّفيّالميزانيةّ
العمومية ّتشتمل ّعلى ّقيمة ّتكاليف ّنقلّ
الملكيةّ.والّتزالّتكاليفّنقلّالملكيةّمرهونةّ
بالفترة ّالزمنية ّالمتوقعة ّوالتي ّسوف ّيمتلكّ
فيهاّالمالكّلألصلّوهيّتعدّكاستهالكّلرأسّ
المالّالثابتّذوّالصلةّبحسابّاإلنتاجّ.
ّ
وفي ّحالة ّمعامالت ّاألراضي ّفإنّ
161-11
تكلفة ّنقل ّالملكية ّتعامل ّكجزء ّمن ّتكاليفّ
التحسينات ّالداخلة ّعلى ّاألراضي ّوالتيّ
بدورهاّّتعاملّكأصلّتمّإنتاجهّداخلياّ.فقيمةّ
التحسينات ّالداخلة ّعلى ّاألراضي ّهي ّالتيّ
تحدد ّقيمة ّنقل ّالملكية ّخالل ّفترات ّطويلةّ
ولكن ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّتدون ّخالل ّالفترةّ
المتوقعّفيهاّحصولّالمالكّعلىّاألرض.
ّ
ّ

.8

التكاليف النهائية:

إن ّقيمة ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
161-11
والمتراكمةّعلىّمدىّفترةّعمرّاألصلّّ،معّ
مراعاة ّالتغيير ّفي ّاألسعارّ ،يجب ّأن ّتوازنّ
ما ّبين ّقيمة ّالبيع ّوالشراءّ .أما ّفي ّحالةّ
األصول ّذات ّالتكاليف ّالفعلية ّأثناء ّعمليةّ
البيعّ /التصرف ّفي ّاألصل ّفهذا ّيعني ّأنّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّيجب ّأن ّيغطيّ
التكاليف ّالنهائية ّالمتوقعةّ .ويجب ّأن ّتدونّ
تلك ّالتكاليف ّالنهائية ّخالل ّفترة ّتواجدّ
األصلّبغضّالنظرّعنّعددّالمالكينّخاللّ
هذه ّالفترة ّمباشرة ّقبل ّإتمام ّعملية ّالبيعّ.
وتكون ّقيمة ّاألصل ّسالبة ّ(أقل ّمن ّّ)1
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عندما ّتعامل ّالتكاليف ّالنهائية ّالمتكبدةّ
كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت.

ّ
ومن ّالصعب ّالتنبؤ ّبالتكاليف ّالنهائيةّ
162-11
بدقةّوفيّهذهّالحالةّفإنّاستهالكّرأسّالمالّ
الثابتّالمتراكمّالّيغطيّكافةّالتكاليفّالنهائيةّ
وعليها ّفإن ّإجمالي ّالتكاليف ّوالتي ّمازالتّ
تعامل ّكإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّالّ
تغطى ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّعلى ّمدارّ
فترة ّعمر ّاألصل ّوتدون ّالتكاليف ّالمتكبدةّ
كاستهالكّثابتّلرأسّالمالّّ.
وهناك ّالعديد ّمن ّالمناقشات ّحولّ
163-11
تكاليف ّكال ّمن ّنقل ّالملكية ّو ّوالتكاليفّ
النهائيةّحيثّتمّمناقشتهاّفيّالفصلّالعشرينّ.
ّ

د .استحواذ األصول غير المالية وغير
المنتجة مطروحا منه قيمة التصرف في
هذا األصل:

هناك ّثالثة ّأنواع ّمتميزة ّمن ّاألصولّ
164-11
غيرّالماليةّوالغيرّمنتجةّ فيّنظامّالحساباتّ
القومية ّ)ّ (SNAوهم ّالموارد ّالطبيعيةّ ،عقودّ
اإليجار ّوالتراخيصّ،وحقوق ّالشهرةّ،واألصولّ
الموجودةّبغرضّالتسويقّ.وهذهّاألنواعّالثالثةّ
منّاألصولّتشتركّفيّعدهّصفاتّبعيداّعنّ
كونهم ّأصوال ّغير ّمنتجة ّوغير ّماليةّ .وهناكّ
جزءّمخصصّلدراسةّكلّمنّهمّعلىّحداّ.
ّ
ويأتي ّالجدول ّّ 4.11ليفسر ّما ّتمّ
165-11
دراسته ّفي ّالجدول ّّ 1.11موضحا ّكافةّ
تفاصيل ّاألصول ّالغير ّمالية ّوالغير ّمنتجةّ
على ّالسواء ّوكال ّالنوعين ّمشروحا ّشرحاّ
تفصيلياّفيّفقرةّخاصة.
ّ

1

الموارد الطبيعية
حد األصل

وليستّكلّالموارد ّالطبيعيةّتعدّبمثابةّ
166-11
أصوال ّاقتصادية ّولذلك ّفإنه ّمن ّالمهم ّتحديدّ
تلك ّالموارد ّالطبيعية ّوالتي ّتقع ّضمن ّحدّ
األصل ّلنظام ّالحسابات ّالقومية ّ)ّ (SNAعنّ
األخرىّالتيّليسّلهاّعالقةّبحدّاألصلّ.
ّ
وفي ّبادئ ّاألمر ّيجب ّمراعاة ّأنّ
167-11
الحسابات ّو ّالميزانيات ّالعمومية ّلنظامّ
الحساباتّالقوميةّّيتمّتجميعهاّداخلّوحداتّ
مؤسسيةّويمكنّفقطّأنّتشيرّإلىّقيمّاألصولّ
التيّتنتميّلهذهّالوحدةّ.وهذهّالموارد ّالطبيعيةّ
الدائمةّوالتيّبناءّعليهاّيؤسسّالتمتعّبحقوقّ
الملكيةّهيّالوحيدةّالتيّيمكنّأنّتؤهلّلتكونّ
أصول ّاقتصادية ّمسجلة ّفي ّالميزانيةّ
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العموميةّ.وليسّبالضرورةّأنّيمتلكهمّاألفرادّ
بل ّيمكن ّأن ّيتم ّامتالكهم ّمن ّقبل ّمجموعةّ
من ّالوحدات ّأو ّالحكومة ّلصالح ّنفعّ
المجتمعّ .كما ّأن ّهناك ّبعض ّالمواردّ
الطبيعيةّالدائمةّالتيّقدّالّيكونّمنّالمجديّ
امتالكها ّمن ّقبل ّاألفراد ّكالهواء ّوالمحيطاتّ
وماّإلىّذلكّ.واضافةّإلىّذلكّيوجد ّالمواردّ
الطبيعية ّأخرى ّبعيدة ّكل ّالبعد ّعن ّكونهاّ
أصوال ّاقتصادية ّذلك ّألنها ّال ّتنتمي ّإطالقاّ
إلى ّأي ّوحدة ّمؤسسية ّمثل ّالغاباتّ
المتصحرة ّوالغير ّمفتلحة ّوالتي ّمهما ّطالّ
بقائهاّفستظلّمهجورةّوبعيدةّعنّاالستخدامّ
ذلكّألنهاّالّتخضعّأليّرقابةّمنّقبلّتلكّ
المؤسساتّأوّالوحداتّالمؤسسية.

ّ
ثانياّ :وتأكيدا ّعلى ّالتعريف ّالعامّ
168-11
لالصول ّاالقتصادية ّفإن ّالموارد ّالطبيعيةّ
فيجب ّأال ّتكون ّمملوكة ّفقط ّهذه ّاألصولّ
ولكن ّيجب ّأن ّتكون ّقادرة ّعلى ّجلب ّالنفعّ
والفائدة ّللمالكين ّبوجه ّعام ّحيث ّالتكنولوجياّ
واالكتشافات ّالعلمية ّو ّتنمية ّالبنية ّالتحتيةّ
االقتصادية ّو ّتوفير ّالمصادر ّواألسعارّ
النسبية ّالسائدة ّفي ّوقت ّالميزانية ّالعموميةّ
المتوقع ّتنفيذها ّفي ّالمستقبل ّالقريبّ .ولذلكّ
فان ّالمخزونات ّأو ّاالحتياطي ّمن ّالمعادنّ
الغير ّمستغلة ّاقتصاديا ّفي ّالمستقبل ّالقريبّ
ال ّتندرج ّضمن ّالميزانية ّالعمومية ّلنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ)ّ ،(SNAعلى ّالرغم ّمنّ
إمكانية ّاستغاللهم ّاقتصاديا ّفي ّوقت ّالحقّ
كنتيجة ّللتقدم ّالكبير ّوالغير ّمتوقع ّفيماّ
يخصّاألسعارّالنسبية.
ّ
إنّالمواردّالطبيعيةّالدائمةّوالموجودةّ
169-11
فيّصورةّأحياءّمثلّ(األشجارّ،الخض ارواتّ،
الطيورّ ،الحيواناتّ ،الدواجنّ ،أألسماك)ّ
تعتبر ّمن ّالمصادر ّالمتجددةّ .فنمو ّوتجديدّ
األشجار ّوالمحاصيل ّوالخض اروات ّأو ّتربيةّ
الحيوانات ّوالطيور ّواألسماك ّوما ّإلى ّذلكّ
يمكنّأنّيتم ّتحت ّسيطرةّوادارةّمباشرةّمنّ
قبلّالوحداتّالمؤسسيةّ.وفيّهذهّالحالةّيتمّ
زراعة ّاألصول ّويعد ّهذا ّالنشاط ّبمثابةّ
انحدا ار ّفي ّالحد ّاإلنتاجي ّلنظام ّالحساباتّ
القوميةّ)ّ.(SNAإن ّنموّالحيواناتّوالطيورّ
واألسماك ّالتي ّتعيش ّفي ّالبرية ّأو ّنموّ
المحاصيلّالزراعيةّوالخض ارواتّفيّالغاباتّ
ليس ّله ّأي ّعالقة ّبالعملية ّاإلنتاجية ّلذلكّ
فان ّاألصول ّالناتجة ّال ّيمكن ّأن ّتصنفّ
تحت ّقائمة ّاألصول ّاإلنتاجيةّ .و ّعندماّ
تمتلك ّالغابات ّأو ّالحيوانات ّوالطيورّ
واألسماك ّمن ّقبل ّالوحدات ّالمؤسسية ّوتعدّ
مصد ار ّلنفع ّمالكيها ّفإنها ّتعتبر ّأصوالّ
اقتصاديةّ.ولكنّعندماّتعيشّهذهّالحيواناتّ
واألسماك ّوالطيور ّبحيث ّ ّال ّيمارس ّعليهاّ
أيّسلطةّمنّقبلّالوحداتّالمؤسسيةّفهيّالّ
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تندرج ّإطالقا ّتحت ّحد ّاألصلّ .وبالمثل ّفإنّ
الغابات ّوالمحاصيل ّالزراعية ّالتي ّتنمو ّفيّ
هذهّالمنطقةّالّيمكنّحسابهاّأيضاّضمنّحدّ
األصلّ.ومنّناحيةّأخرىّفإنّالثروةّالسمكيةّ،
والتي ّيتم ّصيدها ّمن ّالبحار ّتبعا ّلالتفاقيةّ
الدوليةّ،تقعّضمنّحدودّاألصولّ.
المةةةلةةةكية

ّ
إن ّكل ّالمالكين ّوالمشترين ّلألراضيّ
171-11
أو ّاألصول ّالطبيعية ّالثابتة ّفي ّظل ّاإلطارّ
االقتصاديّلديهمّميوالّواهتماماتّفيّالمجالّ
االقتصاديّ .واذا ّلم ّيتم ّتحديد ّأو ّاعتبارّ
المالكّأوّالمشتريّكوحدةّدائمةّومالكةّّفهناّ
يأتيّدورّالوحداتّاالفتراضيةّالتيّتمّإنشائهاّ
لهذاّالسببّ.ويرجحّأن ّيشتريّاألرضّالمالكّ
المقيمّبينماّيشتريّالمالكّالغيرّّمقيمّالحقوقّ
الملكية ّلهذه ّالوحدةّالفرضية ّلذلك ّفانهّيحتاجّ
إلى ّأصول ّمالية ّبدال ّمن ّالغير ّماليةّ .وعلىّ
ذلكّفإن ّشراءّوبيعّاألراضيّيتمّبينّالمالكينّ
المقيمينّ .ولكن ّيختلف ّاألمر ّفي ّحالة ّتتغيرّ
حدود ّالمجاالت ّواألقاليم ّاالقتصادية ّنفسهاّ
ومثاالّعلىّذلكّعندماّتقومّحكومةّأجنبيةّأوّ
منظمةّعالميةّببيعّأوّشراءّأرضّأضيفتّإليّ
ملكيتها ّأو ّسلبت ّمنها ّفإنها ّتقوم ّبإنشاءّ
سفارتها ّومكاتبها ّالخاصة ّلتأكيد ّعلى ّملكيتهاّ
لألرضّوكونهاّوحدةّمقيمة.
ّ

وعالوة ّعلى ّذلكّ ،فإن ّمشترياتّ
171-11
ّوالموارد ّالطبيعية ّتسجلّ
ومبيعات ّاألراضي ّ
بحيث ّال ّتكون ّشاملة ّتكاليف ّنقل ّالملكيةّ
لكال ّمن ّالبائع ّوالمشتري ّولذلك ّيجب ّأنّ
يكون ّإجمالي ّقيمة ّالمشتريات ّو ّالمبيعاتّ
من ّاألراضي ّّوالموارد ّالطبيعية ّعلى ّقدمّ
المساواة ّمع ّبعضها ّالبعض ّعلى ّمستوىّ
االقتصاد ّالكليّ ،وان ّلم ّيكن ّعلى ّمستوىّ
القطاعاتّالمختلفةّأوّالقطاعاتّالفرعيةّّ.
ّ
وبالمثلّ ،يفترض ّأن ّاستكشافّ
172-11
المعادن ّمن ّباطن ّاألرض ّال ّيمكن ّأن ّيتمّ
إال ّمن ّخالل ّ/على ّيد ّوحدات ّمؤسسيةّ
مالكةّ .وبمجرد ّبدأ ّإجراءات ّالمشروع ّ،الذيّ
من ّخالله ّستتم ّعملية ّاالستخراجّ ،مثلّ
الحصول ّعلى ّالتراخيص ّالالزمةّ ،تتحولّ
هذهّالوحداتّإلىّوحداتّمقيمة.
ّ
ّ
التقييم
وبماّأنّاألصولّالطبيعيةّهيّمواردّ
173-11
غير ّإنتاجية ّفإن ّتكلفة ّنقل ّالملكيةّ ،والتيّ
تعتبر ّجزء ّمن ّتكوين ّ ّرأس ّالمال ّالثابتّ،
يجب ّأن ّتظهر ّبشكل ّمنفصل ّفي ّحسابّ
رأس ّالمال ّوليس ّكجزء ّمن ّصفقة ّاألصولّ
الغيرّمنتجةّ.وبالنسبةّلألرضّفانّتكلفةّنقلّ
الملكية ّتعد ّكجزء ّمن ّقيمة ّاألراضي ّوماّ
يحدثّفيهاّمنّتحسيناتّّ.
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امتالك االصول غير المنتجة
مخصوما منها التخلص منها

7-

0

8

4

1

0

0

امتالك الموارد الطبيعية
مخصوما منها التخلص منها

6-

0

8

3

1

0

0

الموارد الطبيعية
األرضّ
االحتياطياتّمنّالمعادنّوالطاقةّ
المواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحةّ
المواردّالمائيةّ
المصادرّالطبيعيةّاألخرىّ
ّّّّّموجاتّالراديوّ
ّّّّّأخرىّ
وااليجارات
العقود
امتالك
والتراخيص والتخلص منها
العقود ،االيجارات والتراخيص
ّّّّعقودّااليجارّالتشغيليةّالسوقيةّ
ّّّّالتصاريح ّالستخدام ّالمواردّ
الطبيعيةّ
ّّّّالتصاريحّلتنفيذّأنشطةّمحددةّ
ّّّاستحقاق ّسلعّوخدماتّمستقبليةّ
بشكلّحصريّ
شراء وبيع األصول التسويقية
وأصول الشهرة
التحويالت الرأسمالية المقبوضة
التحويالت الرأسمالية المدفوعةّ
صافي اإلقراض ( ،)+صافي
االقتراض ()-

1-

56-

0

1-

0

103-

المعامالت الخاصة بالموارد الطبيعية

1

174

0

4-

0

10

0

10

0

0

0

الفردّوتعدّجزءاّأوّطرفاّفيّمعامالتّالبيعّ
والشراء ّبين ّالوحدات ّالمؤسسية ّالمختلفةّ.
ومع ّذلك ّفان ّمصدر ّالماءّ ،والذي ّيدخلّ
ضمنّعمليةّالريّوالتيّبدورهاّتدخلّضمنّ
عملية ّاإلنتاجّ ،ال ّيصنف ّكمورد ّمياهّ
خاضع ّللملكية ّومرتبط ّباألرض ّكأصولّ
جوفيةّطبيعيةّومتجددةّ(ملكيةّعامة).

وتقدرّالمعامالتّالخاصةّباألصولّ
174-11
الطبيعيةّبقيمةّاالستحواذّمخصوماّمنهّقيمةّ
حق ّالتصرف ّفي ّاألصل ّكما ّهو ّموضحّ
فيّبياناتّالجدولّّ.ّ4.11

ّ
وكما ّهو ّواضع ّأعالهّ ،فعمليةّ
176-11
تطوير ّاألرض ّوتكاليف ّنقل ّالملكية ّتعاملّ
كأصولّثابتةّغيرّمرتبطةّببعضهاّالبعضّ.
وتبعا ّلذلك ّفإن ّعمليتي ّاالستحواذ ّوحقّ
التصرفّفي ّاألرضّكموارد ّطبيعية ّتسجلّ
بنفسّالقيمةّلكلّمنّالبائعّوالمشتريّ.وألنّ
كالّمنّطرفيّالمعاملةّيجبّأنّيكونّمالكّ
مقيمّفانّالقيمةّاإلجماليةّلمجموعّمشترياتّ
األرض ّيجب ّأن ّيعادل ّالقيمة ّاإلجماليةّ
لمجموع ّالمبيعاتّ .وتبلغ ّقيمة ّاستحواذّ
األرض ّمخصوما ّمنها ّقيمة ّحق ّالتصرفّ
فيها ّصفر ّ(ّ )1بالنسبة ّلمجمل ّاالقتصادّ
ككلّمعّاستبعادّكافةّالمعامالتّالتيّتغيرّ

األراضي

ّوتشمل الطبقة السطحية لأل راضي
175-11
وأي مسط مائي مرتبط بها والتي يمكن
إعمال التمتع بحقوق الملكية عليها مما
يسم للمالك الحصول على العائد
االقتصادي الناتج من هذه األرض.

ويستثنى ّمن ّذلك ّأية ّمباني ّأو ّإنشاءاتّ
مقامة ّعلى ّاألرض ّوكذلك ّالمحاصيلّ
المزروعة ّواألشجار ّوالحيوانات ّّ ،مصادرّ
الطاقة ّوالتعدينّ ،الموارد ّالبيولوجية ّوّ
األصولّالجوفيةّ.وتدخلّالمسطحاتّالمائيةّ
و ّاألصول ّالجوفية ّالمرتبطة ّباألرضّ
كــالخزاناتّوالبحيراتّواألنهارّ،ضمنّملكيةّ
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عليها ّوالتي ّغالبا ّما ّتقدر ّبقيمة ّعاليةّ.
ولكنّإذاّكانّمنّالصعبّتحديدّأيهماّأكبرّ
في ّالقيمة ّ(األرض ّأم ّالبناء ّالمقام ّعليها)ّ
فيفضل ّأن ّيتم ّالتعامل ّمع ّمعاملة ّالشراءّ
على ّكونها ّخاصة ّبالبناء ّوليس ّاألرضّ
وكشكل ّمن ّأشكال ّإجمالي ّتكوين ّرأسّ
المالّالثابت.

من ّ ّحدود ّاألقاليم ّاالقتصادية ّكما ّتمّ
توضيحهّفيّالفقرةّ171.11

ّ
أما ّعن ّالمباني ّوالمنشآت ّوالمزارعّ
177-11
المقامة ّفوق ّاألرض ّفهي ّفي ّاألغلبّ
تشترى ّأو ّتباع ّمع ّاألرض ّككل ّدونّ
الفصلّبينّقيمتهمّوقيمةّاألرضّ.واذاّكانّ
من ّالصعب ّالحصول ّعلى ّقيم ّمنفصلةّ،
كما ّفي ّحالة ّوجود ّمباني ّمقامة ّعلىّ
األرضّ ،فأنه ّمن ّالممكن ّتحديد ّما ّيدخلّ
في ّحساب ّقيمة ّاألراضي ّوما ّيستبعد ّمنهاّ
أثناء ّعمليتي ّالبيع ّوالشراءّ ،كما ّأنه ّمنّ
الممكن ّتحديد ّحجم ّالمعامالت ّمثلّ
معامالت ّشراء ّاألراضي ّواألبنية ّالمقامةّ
ّ
الموارد المعدنية والطاقة

ّ
وليس ّمن ّالشرط ّإن ّيكون ّنظامّ
178-11
الحسابات ّالقومية ّطرفا ّلتجزئة ّاألرض ّّ،
ولكنهّنظامّيوصىّبهّإذاّلزمّاألمرّإلعطاءّ
تفصيالّكامال ّّودقيقاّلألرضّينبغيّأنّيتمّ
ذلك ّوفقا ّلما ّهو ّوارد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
ّ.SEEA
ّواالقتصادية
البيئية
التكنولوجيا واألسعار النسبيةّ .وعادة ّماّ
تكونّحقوقّالملكيةّللمواردّالمعدنيةّوالطاقةّ
منفصلة ّعن ّتلك ّالموجودة ّفي ّاألرضّ
نفسهاّ.وتتكونّموارد ّالطاقة ّهذهّمنّالفحمّ
ّأشكال
ّأو
ّالغاز
والبترول

وتتكون موارد الطاقة المعدنية من
179-11
احتياطيات الطاقة الموجودة على أو تحت
سط األرض التي يمكن استغاللها
اقتصاديا والتي تحظى بقدر من

ملكيتها ،ولكن نموها أو تكاثرها غير
خاضع للسيطرة أو المسؤولية أو اإلدارة
المباشرة للوحدات المؤسسية ّمثل ّالغاباتّ

الوقود ّاألخرى ّوما ّإلى ّذلك ّمن ّخاماتّ
معدنيةّ ،وغير ّالفلزية ّأخرى ّموجودة ّتحتّ
سطح ّاألرضّ .وتشير ّالمعامالت ّالمسجلةّ
في ّحساب ّرأس ّالمال ّفقط ّإلى ّالمواردّ
المعدنيةّومصادرّالطاقةّّوالتيّعنّطريقهاّ
يتمّتحديدّحقوقّالملكيةّ.فيّأغلبّالحاالتّ
يحق ّامتالك ّمثل ّهذه ّالموارد ّالمعدنيةّ
ومصادر ّالطاقة ّوفصلها ّعن ّاألرض ّولكنّ
الّيجوزّفيّأوقاتّأخرى.

التي ّلم ّيمسها ّاإلنسان ّوأماكن ّتكاثرّ
األسماك ّالواقعة ّفي ّمناطق ّتابعة ّللدولةّ.
فقط ّتلك ّاألصول ّالنباتية ّوالحيوانية ّهيّ
التي ّتدخل ّضمن ّمفهوم ّالموارد ّالبيولوجيةّ
غير ّالمفتلحة ّأو ّغير ّالمزروعة ّوتكونّ
أيضا ّقابلة ّلالستغالل ّأو ّلالستثمارّ
لألغراضّاالقتصاديةّإماّفيّالوقتّالحاليّ
أوّفيّالمستقبل.

ّ
تشير ّالمعامالت ّفي ّالمواردّ
181-11
المعدنية ّوالطاقة ّوالمقيدة ّفي ّحساب ّرأسّ
المالّإلىّاستحواذ ّأوّالتخلص ّمن ّترسباتّ
معدنيةّومواردّللطاقةّوالتيّتنتقلّفيهاّملكيةّ
مثل ّهذه ّاألصول ّمن ّوحدة ّمؤسسية ّإلىّ
وحدة ّمؤسسية ّأخرىّ .وال ّتقيد ّالتخفيضاتّ
الحادثة ّفي ّقيمة ّاالحتياطات ّالمعروفة ّمنّ
الموارد ّالمعدنية ّوموارد ّالطاقة ّتلك ّالناتجةّ
عن ّنضوبها ّكنتيجة ّالستخراج ّاألصولّ
ألغراضّاإلنتاجّ– ّالّتقيدّفيّحسابّرأسّ
المالّولكنّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ
حجمّاألصول.
ّ
ومرة ّأخرىّ ،إذا ّكانت ّهناك ّحاجةّ
181-11
للتفصيل ّوالتصنيف ّيوصى ّحينئذ ّبإتباعّ
التفصيل ّوالتصنيف ّالواردين ّفي ّنظامّ
الحساباتّالبيئيةّواالقتصاديةّ.SEEA
ّ
ّ
الموارد البيولوجية غير المفتلحة

ّ
في ّنظام ّالحسابات ّالبيئيةّ
183-11
واالقتصادية ّّ ،تنقسم ّهذه ّالفئة ّإلى ّالمزيدّ
منّاألصولّالمائيةّوّالحيوانيةّعداّالمواردّ
المائية ّواألشجار ّوالمحاصيل ّوالمواردّ
النباتيةّ .كما ّتنقسم ّالموارد ّالمائية ّهيّ
األخرى ّإلى ّموارد ّمائية ّفي ّالمياه ّالقوميةّ
بما ّفي ّذلك ّالمنطقة ّاالقتصادية ّالحصريةّ
(ّ)EEZوتلكّالمتواجدةّفيّأعاليّالبحار.
ّ
الموارد المائية السطحية والجوفية

تتألف الموارد المائية السطحية
184-11
والجوفية المستخدمة في أغراض
االستخراج لدرجة أن ندرتها تؤدي إلى
تفعيل وانفاذ حقوق ملكية أو استخدامها
فضالَ عن تقييم سوقي وبعض أنواع
التحكم االقتصاديّ .واذا ّكان ّمن ّغيرّ
الممكن ّالفصل ّبين ّقيمة ّالمياه ّالسطحيةّ
عن ّاألرض ّذات ّالصلة ّبها ّحينئذ ّينبغيّ
توزيعّوتخصيصّالكلّعلىّالفئةّالتيّتمثلّ
الجزءّاألكبرّمنّالقيمةّالكلية.

وتتكون من الحيوانات والطيور
182-11
والنباتات التي تعطى إنتاجا لمرة واحدة أو
إنتاجا متكر ار  ،ويمكن إعمال حقوق
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نظام الحسابات القومية
تعامل العقود وعقود اإليجارات
186-11
والتراخيص على أنها أصول فقط عندما
تحقيق كال هذين الشرطين التاليين:
أ .أحكام العقد أو عقد اإليجار أو الترخيص
تحدد سعر الستخدام أصل ما من األصول
أو لتدبير وتوفير خدمة ما يختلف عن
السعر السائد لوال وجود هذا العقد أو عقد
اإليجار أو الترخيص.
ب .أحد أطراف العقد البد وأن يكون قاد ارً بشكل
قانوني وعملي على تحقيق هذا اختالف
السعر المعني.

األصول الطبيعية األخرى
تشمل ّفئة ّالموارد ّالطبيعية ّاألخرىّ
185-11
حاليا ّطيف ّالراديو؛ ّونظ ار ّلزيادة ّالتحركّ
تجاه ّتنفيذ ّسياسة ّبيئية ّعن ّطريق ّوسائلّ
السوق ّوأدواته ّفيبدو ّأن ّالموارد ّالطبيعيةّ
األخرى ّسوف ّيتم ّالتعرف ّعليها ّكأصولّ
اقتصاديةّ.واذاّكانّاألمرّعلىّهذاّالنحوّ،
فإن ّذلك ّيعبر ّعن ّالفئة ّالتي ّينبغي ّوأنّ
تندرجّتحته.
ّ
ّ
ّ
ّ

8

العقود وعقود اإليجارات والتراخيص
حد األصل

ّ
يناقش ّالجزء ّّ 5من ّالفصل ّالسابعّ
187-11
عشر ّمجمل ّما ّيخص ّمسألة ّمعاملة ّعقودّ
اإليجارات ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوينبغيّ
اإلشارة ّوالرجوع ّإليه ّإذا ّكان ّهناك ّشك ّحولّ
ما ّإذا ّكان ّينبغي ّأن ّ ّيعامل ّعقد ّأو ّعقدّ
إيجار ّأو ّترخيص ّما ّعلى ّأنه ّأصل ّمنّ
األصول.
ّ
وكما ّهو ّالحال ّمع ّالموارد ّالطبيعيةّ،
188-11
فإنّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّحيازةّأوّالتنازلّ
عنّعقودّأوّعقودّإيجاراتّأوّتراخيصّينبغيّ
وأن ّتعرض ّبشكل ّمنفصل ّعلى ّأنها ّإجماليّ
تكوينّرأسّالمالّ.
أنواع األصول المضمنة في العقود وعقود
اإليجارات والتراخيص
هناك ّأربعة ّفئات ّمن ّالعقود ّوعقودّ
189-11
اإليجارات ّوالتراخيص ّوالتي ّتعتبر ّأصول ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّعقود ّاإليجاراتّ
التشغيلية ّالقابلة ّللتسويق ّوتصاريح ّاستخدامّ
الموارد ّالطبيعية ّوتصاريح ّممارسة ّأنشطةّ
معينة ّواستحقاق ّالسلع ّوالخدمات ّالمستقبليةّ
علىّأساسّحصريّ.

عقود اإليجارات التشغيلية القابلة للتسويق
عقود اإليجارات التشغيلية القابلة
191-11
للتسويق هي حقوق ملكية ألطراف ثالثة فيما
يتعلق باألصول الثابتة ّومثال ّعلى ّذلكّ
عندماّيكونّلدىّمستأجرّبناءّإيجارّثابتّمعّ
أنهّيمكنّللبناءّجلبّإيجارّأعلىّفيّظلّعدمّ
وجود ّمثل ّهذا ّالعقدّ .ولو ّ– ّفي ّظل ّهذهّ
الظروف ّ– ّكان ّالمستأجر ّقاد ار ّمن ّالناحيةّ
القانونية ّوالعملية ّعلى ّحد ّسواء ّعلى ّتأجيرّ
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ّ
أما ّالشرط ّالثاني ّفيفترض ّمسبقا ّبوجود ّسوق ّللعقد؛ّ
ويوصىّفيماّيتعلقّبواقعّالممارسةّالعمليةّأنهّينبغيّ
فقط ّتسجيل ّعقود ّوعقود ّاإليجارات ّوالتراخيص ّفيّ
الحساباتّفقطّعندماّيمارسّصاحبّالعقدّفعليا ّحقهّ
فيّتحقيقّفرقّالسعرّ.
البناءّمنّالباطنّحينئذّيكونّلديهّأصلّمنّ
فئةّعقودّاإليجارّالتشغيليةّالقابلةّللتسويق.
ّ

تصاري استخدام الموارد الطبيعية

تصاري استخدام الموارد الطبيعية
191-11
هي حقوق ملكية ألطراف ثالثة تتعلق
بالموارد الطبيعية؛ ّومثال ّعلى ّذلك ّعندماّ
ّ

يحملّشخصّماّحصةّصيدّويكونّبمقدورهّ
– ّمرة ّأخرى ّقانونيا ّوعمليا ّ– ّبيع ّهذهّ
الحصةّلشخصّأخر.

تصاري مزاولة أنشطة معينة
التصري بممارسة نشاط معين هو
192-11
تصري يكون فيه:
أ .التصاري المحدودة من ناحية العدد وبالتالي
تتي لحاملها كسب أرباح االحتكار،
ب .أرباح االحتكار ال تتأتى من استخدام أصل
من األصول التي تنتمي لمصدر التصري ،
ج .حامل التصري قاد ارً من الناحية القانونية
والعملية على بيع التصري لطرف ثالث.

ّ
تصدر ّمثل ّهذه ّالتصاريح ّبشكل ّأساسي ّمن ّقبلّ
الحكومةّبيدّأنهّيمكنّإصدارهاّمنّقبلّوحداتّأخرىّ
ّ
عندما ّتتعمد ّالحكومات ّتقييد ّعددّ
193-11
السياراتّالتيّيحقّلهاّالعملّكسياراتّأجرةّ
أو ّتقييد ّعدد ّالكازينوهات ّالمصرح ّلها ّمنّ
قبلّجهاتّإصدارّتصاريحّفإنهاّحينئذّوفيّ
واقع ّاألمر ّتخلق ّأرباح ّاحتكارية ّللمشغلينّ
المعتمدين ّومن ّثم ّتسترد ّبعض ّمن ّتلكّ
األرباح ّفي ّشكل ّرسومّ .والحافز ّوراء ّحيازةّ
مثلّهذاّالترخيصّهوّأنّالمرخصّلهّيعتقدّ
بأنه ّبذلك ّسوف ّيكتسب ّحق ّتحقيق ّأرباحّ
احتكارّعلىّاألقلّمساوية ّللمبلغّالذيّدفعهّ

نظام الحسابات القومية
مقابلّالرخصةّ.ويعاملّهذاّالتيارّمنّالدخلّ
المستقبليّعلىّأنهّأصلّمنّاألصولّإذاّكانّ
فيّاستطاعةّالمرخصّلهّتحقيقّتلكّاألرباحّ
عنّطريقّالتصرفّفيّاألصلّ.ويوصفّنوعّ
األصل ّبأنهّتصريحّلممارسةّأوّمزاولة ّنشاطّ
ماّ.وتقدرّقيمةّاألصلّبالنظرّإلىّتيارّأرباحّ
االحتكار.

ّ
منّغيرّالشائعّبالنسبةّللوحداتّغيرّ
194-11
الحكوميةّأنّتكونّقادرةّعلىّتحديدّالمشاركةّ
فيّنشاطّمعين؛ّوأحدّاألمثلةّعلىّذلكّحيثّ
يقوم ّصاحب ّملك ّبتقييد ّعدد ّالوحداتّ
المسموح ّبتشغيلها ّفي ّملكهّ ،.على ّسبيلّ
المثال ّفندق ّيتبع ّسياسة ّالسماح ّفقط ّلتاكسيّ
أجرة ّوحيد ّباصطحاب ّالضيوفّ .وفي ّمثلّ
هذه ّالحاالتّ ،تعامل ّالتراخيص ّعلى ّأنهاّ
تنشئّمدفوعاتّمقابلّخدماتّ.والّيوجدّسببّ
من ّحيث ّالمبدأ ّحول ّعدم ّمعاملة ّمثل ّهذهّ
التراخيص ّعلى ّأنها ّأصول ّإذا ّكانت ّقابلةّ
للتسويقّعلىّالرغمّمنّأنّذلكّغيرّشائعّ.

ومنّثمّبيعهاّلطرفّأخر؛ّفقيمتهاّالبدّوأنّ
تشتق ّعن ّطريق ّإنزال ّقيمة ّاألصولّ
والخصومّالمتواجدةّفيّكلّمكانّداخلّحدودّ
األصولّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّمنّقيمةّ
بيع ّالشركة(ّ .وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ،
ونظ ار ّألنه ّيتم ّتقديرها ّكقيمة ّمتبقية ّفإنّ
تقدير ّالشهرة ّمن ّشأنه ّأيضا ّأن ّيعكسّ
األخطاء ّوحاالت ّالسهو ّفي ّتقييم ّاألصولّ
والخصوم).

ّ
فضال ّعن ّاألخطاء ّالمتبقية؛ ّقدّ
198-11
تشمل ّالشهرة ّالتجارية ّكذلك ّقيمة ّالعناصرّ
المعروفةّكأصولّتسويقيةّبالنسبةّللمؤسسةّ.

وتتألف األصول التسويقية من عناصر مثل
األسماء التجارية والبيانات اإلدارية
والعالمات التجارية والشعارات وعناوين
النطاقاتّ .ويمكن ّتفسير ّالعالمة ّالتجاريةّ
على ّأنها ّأكثر ّمن ّمجرد ّاسم ّأو ّشعارّ
لمؤسسة ّمعينة ّبل ّإنها ّاالنطباع ّالعام ّالذيّ
يحصل ّعليه ّعميل ّأو ّعميل ّمحتمل ّمنّ
خالل ّتجاربه ّمع ّالشركة ّومنتجاتهاّ .واذا ّماّ
تم ّتفسير ّالعالمة ّالتجارية ّوفق ّهذا ّالمعنىّ
األوسع ّيمكن ّأيضا ّالنظر ّإليها ّعلى ّأنهاّ
تشمل ّبعض ّمن ّخصائص ّالشهرة ّالتجاريةّ
مثلهاّمثلّوالءّالعمالء.

الحق في الحصول على السلع والخدمات في
المستقبل على أساس حصري
يتعلق الحق في الحصول على السلع
195-11
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 قاد ارً على نقل أو
تحويل التزام الطرف الثاني في العقد إلى
طرف ثالثّ .وأمثلةّعلىّذلكّعقودّالعبيّكرةّ
ّ

ّ
199-11

تعرف قيمة الشهرة التجارية
واألصول التسويقية على أنها الفرق بين
القيمة المدفوعة في مقابل منشأة باعتبارها
منشأة ناجحة وبين مجموع أصولها ناقصاً
مجموع خصومها ،على أن يتم التعرف على
كل بند من بنود أصولها والتزاماتها أو
خصومها وتقييمه بشكل منفصلّ .وعلىّ

القدمّوحقّالناشرّالحصريّفيّنشرّاألعمالّ
الجديدةّباسمّمؤلفّمحددّأوّإصدارّتسجيالتّ
بأسماءّموسيقيينّيحددهمّصاحبّالحق.

 .4أصول الشهرة التجارية المشتراة
غالبا ّما ّيكون ّالمشترون ّالمحتملونّ
196-11
لمنشأة ّما ّعلى ّاستعداد ّلدفع ّقسط ّإضافيّ
علىّالقيمةّالصافيةّألصولّوالتزاماتّالمنشأةّ
المتعرفّعليهاّوالمقيمةّبشكلّفردي؛ّوتوصفّ
تلكّالزيادةّبـّ"ّأصولّالشهرةّالتجاريةّالمشتراة"ّ
وتعكس ّقيمة ّهياكل ّالشركة ّوقيمة ّالنشاطّ
التجاري ّلمحتشد ّمن ّقوة ّعاملة ّوادارة ّوثقافةّ
مؤسسيةّوكذاّلشبكاتّالتوزيع ّوقاعدةّالعمالءّ.
وقد ّال ّيكون ّلهذه ّالشهرة ّقيمة ّبمعزل ّعنّ
األصولّاألخرىّغيرّأنهاّتعززّمنّقيمةّتلكّ
األصول ّاألخرىّ .وبتناولها ّمن ّناحية ّأخرىّ،
فإنها ّاإلضافة ّإلى ّقيمة ّاألصول ّالفرديةّ
كنتيجة ّالستخدامهم ّفي ّمجموعة ّواحدة ّمعّ
بعضهمّالبعض.
ّ
ةّالتجاريةّ
ّ
الّيمكنّتحديدّأصولّالشهر
197-11
المشتراة ّوالتعرف ّعليها ّبمنأى ّبشكل ّمنفصلّ
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ّ

الرغم ّمن ّأرجحيه ّتواجد ّشهرة ّتجارية ّفيّ
معظم ّالمؤسسات ّإال ّأنه ّوألسباب ّتتعلقّ
بموثوقية ّالقياس ّيتم ّقيدها ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّفقط ّعندما ّتكون ّقيمتهاّ
مبرهنا ّعليها ّعن ّطريق ّمعاملة ّأو ّصفقةّ
سوقيةّ ،عادة ّما ّتكون ّبيع ّكامل ّالمؤسسةّ.
وبصورة ّاستثنائيةّ ،يمكن ّأن ّتباع ّاألصولّ
التسويقية ّالمتعرف ّعليها ّبشكل ّمنفصلّ
وفردي ّعن ّكامل ّالمؤسسة ّوفي ّمثل ّهذهّ
الحالةّينبغيّقيدّبيعهاّتحتّهذاّالبند.

هة .التحويالت الرأسمالية
.1
الجارية

تحويالت رأس المال

مقابل التحويالت

التحويالت ّالرأسمالية ّأو ّتحويالتّ
211-11
رأس ّالمال ّهي ّتحويالت ّغير ّمتبادلة ّأيّ
بدونّمقابلّحيثّيتحصلّإماّالطرفّالقائمّ
بالتحويل ّعلى ّاألموال ّالمعنية ّعن ّطريقّ
التنازل ّعن ّأصل ّمن ّاألصول ّ(بخالفّ
النقدية ّوالمخزونات) عن ّطريق ّالتخلي ّعنّ

نظام الحسابات القومية
وغالبا ّما ّتكون ّالتحويالت ّالرأسمالية ّكبيرةّ
وغير ّمنتظمة ّغير ّأن ّذلك ّال ّيعد ّضرورياّ
بالنسبة ّلتحويل ّما ّحتى ّيتم ّاعتباره ّتحويلّ
رأسماليّوليسّتحويالّجارياّ.

مطالبةّماليةّ(بخالفّحساباتّالمقبوضاتّأوّ
الدائنين)ّأوّأنّيكونّالطرفّالمتلقيّللتحويلّ
ملزما ّبحيازة ّأصل ّ(بخالف ّالنقدية ّأوّ
المخزونات) ّأو ّيتم ّتحقيق ّالشرطين ّمعاّّ.

جدول  :01.5حساب رأس المال – تحويالت رأس المال – التغيرات في الخصوم وصافي القيمة
التغيرات في الخصوم وفي صافي القيمة

المعامالت وقيود الموازنة

الشركات
غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

االدخار ،صافي
الميزان الخارجي الجاري
إجمالي تكوين رأس المال
صافي تكوين رأس المال
إجمالي تكوين رأس المال
الثابت
استهالك رأس المال الثابت
إجمالي تكوين رأس المال
الثابت بحسب نوع األصل
التغيرات في المخزونات
امتالك النفائس مخصوما
منها التخلص منها
امتالك األصول غير المنتجة
ناقص التخلص منها
الرأسمالية،
التحويالت
مقبوضة
ضرائب رأس المال ،مقبوضة
من االستثمار ،مقبوضة
تحويالت رأس المال األخرى،
مقبوضة
الرأسمالية،
التحويالت
مدفوعة
ضرائب رأس المال ،مدفوعة
من االستثمار ،مدفوعة
التحويالت األخرى لرأس
المال ،مدفوعة
التغيرات في صافي القيمة
االدخار
عن
الناجمة
والتحويالت الرأسمالية
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ّ192

أما ّعنّالتحويالتّّالجاريةّفإنهاّتقللّ
211-11
منّالدخلّواالستهالكّللطرفّاألولّوتزيدّمنّ
ّواالستهالك ّللطرف ّالثانيّ.
احتمالية ّالدخل ّ
ذلك ّوأن ّالتحويالت ّالجارية ّال ّتكون ّمرهونةّ
باالستحواذّأوّالتصرفّفيّاألصولّمنّطرفّ
واحدّأوّمنّكالّطرفيّالمعاملةّ.
ّ
ويمكنّاعتبارّبعضّالتحويالتّالنقديةّ
212-11
كرأس ّمال ّعن ّطريق ّبالنسبة ّألحد ّاألطرافّ
وتحوالت ّجارية ّالطرف ّاآلخر ّمثل ّالضريبةّ
اثّوالتيّتعدّبمثابةّتحويلّ
التيّتدفعّفيّالمير ّ
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مجموع
االقتصاد

بقية
العالم

السلع و
الخدمات

المجموع
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ّ11
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لرأس ّالمال ّمن ّخالل ّدافع ّالضريبةّ
باإلضافة ّإلى ّكونها ّتحويل ّجاري ّتتسلمهّ
الحكومةّ .وبالمثل ّفإن ّالدولة ّالكبيرة ّالتيّ
لديهاّحجمّكبيرّمنّاالستثماراتّمقارنةّبدولّ
أخرىّصغيرةّقدّتعتبرّهذهّالمنحّواالمتيازاتّ
تحويالّجارياّعلىّالرغمّمنّأنهاّتنويّتمويلّ
حركة ّشراء ّاألصول ّالرأسماليةّ .وفي ّالنظامّ
المتكاملّللمحاسباتّكنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ SNAفإنه ّليس ّمن ّالممكن ّتصنيف ّنفسّ
التحويالتّبطريقةّمختلفةّوفيّأماكنّوأنحاءّ
مختلفةّ .وبناء ّعلى ّذلك ّيجب ّأن ّيصنفّ
التحويل ّعلى ّأن ّيكون ّرأس ّمال ّلكالّ

نظام الحسابات القومية
الطرفين ّحتى ّإذا ّتضمن ّكال ّمنّ
االستحواذ/االقتناءّوحقّالتصرفّفيّاألصولّ
من ّقبل ّأحد ّالطرفينّ .وبموجب ّاالتفاقية ّيتمّ
التعامل ّمع ّالتحويالت ّاالجتماعية ّكتحويالتّ
جاريةّ.

ّ
وفي ّبعض ّاألحوال ّقد ّيكون ّمنّ
213-11
الصعب ّأن ّنتخذ ّق ار ار ّعلى ّالرغم ّمن ّوجودّ
دليال ّواضحا ّلتصنيف ّالتحوالت ّالنقدية ّإماّ
كجارية ّأو ّرأس ّماليةّ .وعندما ّنتعرض ّلهذاّ
الشك ّفإن ّالتحويل ّيجب ّأن ّيصنف ّكتحويلّ
جاريّبدالّمنّكونهّرأسّماليّ.كماّأنهّيجبّ
مالحظة ّضرورة ّاتخاذ ّق ار ار ّبشأن ّتحديدّ
نوع/فئة ّالتحويالت ّوما ّيترتب ّعلى ّذلك ّمنّ
خطوات ّكتخصيص ّاالدخار ّبين ّالقطاعاتّ
والقطاعات ّالفرعيةّ ،إما ّعلى ّالمستوىّ
االقتصادي ّأو ّالعالميّ .وهناك ّأمور ّأخرىّ
تحدث ّبقدر ّمتساوي ّوهي ّزيادة ّمدخراتّ
المستلم ّلتلك ّالتحويالت ّوتقليلها ّعند ّالجهةّ
المانحة ّّ ،وعلى ّذلك ّفانه ّإذا ّتم ّتصنيفّ
التحويالتّالنقديةّبشكلّخاطئّسيتمّخطأّفيّ
تسجيلّالمدخراتّالنقديةّوالتيّتبعاّلذلكّيمكنّ
أنّتضرّالتحليالتّاالقتصاديةّ.
ّ
العينية
و
ة
النقدي
التحويالت
.
8
ّ
ّ
وكما ّذكر ّفي ّالفصل ّالتاسع ّفتتخذّ
214-11
التحويالت ّشكلين ّإما ّتحويالت ّنقدية ّواماّ
عينيةّ .فالتحويالت ّالعينية ّالرأسمالية ّتتضمنّ
بالضرورةّالتغيرّفيّملكيةّالمنتجّوالذيّسبقّ
التعاملّمعهّكأصلّغيرّماليّلحساباتّالجهةّ
المانحةّ .وفيّهذهّالحالةّفإنّبنودّالتحويالتّ
األربعةّتسجلّجميعهاّفيّحسابّرأسّالمالّ،
منهمّبندينّفيما ّيخص ّتحويلّالملكيةّوبندينّ
آخرين ّفيما ّيخص ّحق ّالتصرف ّفي ّاألصلّ
من ّقبل ّالجهة ّالمانحة ّواالستحواذ ّمن ّالجهةّ
المستلمةّ .أما ّعن ّمعاملة ّاألصول ّالثابتةّ
والمنتجةّمنّقبلّوحداتّالبناءّالمشتركةّوالتيّ
تم ّتحويلها ّللحكومة ّللحفاظ ّواإلشراف ّعليهاّ
فقدّتمّتوضيحهاّسابقاّفيّالفقرةّّّ.58.11
ّ
ّجميع ّالتحويالت ّالرأسمالية ّاألخرىّ
215-11
تتكون ّمن ّبندين ّّ ،اثنان ّفيما ّيخص ّحسابّ
رأسّالمالّواثنانّّفيماّيخصّالحسابّالماليّ.
في ّحالة ّفترة ّسماح ّالدين ّيعرض ّبندييّ
الحساب ّالمالي ّكال ّمنهما ّتخفيضا ّلدينّ
المتلقي ّنحو ّالجهة ّالمانحة ّلصالح ّالمتلقيّ
وكذلك ّقيمة ّالتعويض ّالتي ّيفرضها ّالدائنّ
على ّالمدينّ .وتسجل ّالتحويالت ّالرأسماليةّ
األخرىّكتحويالتّنقديةّكماّتوضح ّانخفاضاّ
ملحوظا ّفي ّقيمة ّودائع ّالجهات ّالمانحةّ
والزيادةّمنّجانبّالمتلقي.
ّ
التقييمّ

481

ّإن ّقيمة ّاألصول ّالغير ّمالية ّالتيّ
216-11
تم ّتحويلها ّهي ّأسعار ّمقدرة ّلبيع ّاألصولّ
في ّاألسواق ّمضافا ّإليها ّتكلفة ّنقل ّالملكيةّ
التي ّيتكبدها ّالبائع ّ/الجهة ّالمانحةّ ،أماّ
المستلم ّفانه ّيتكبد ّتكاليف ّأخرى ّغيرّ
المذكورة ّأعالهّ .وتقدر ّتحويالت ّاألصولّ
الماليةّ ،بما ّفيها ّمن ّشطب ّااللتزام ّالماليّ
من ّجهة ّالدائن ّوتسهيالت ّفي ّالدفعّ ،بنفسّ
الطريقة ّالتي ّتقدر ّبها ّقيم ّاستحواذ ّوّ
التصرف ّفي ّ/بيع ّ ّاألصول ّالماليةّ
وااللتزامات.
ّ

.3

الضرائب الرأسمالية

وتتكون من الضرائب والرسوم
217-11
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
المحولة/المنقولة بين الوحدات والمؤسسات
نتيجة لتوارث التركات أو تبادل الهبات بين
األحياء.

ّب .وكماّذكرناّسابقاّفإن ّالرسومّالرأسماليةّتتكونّ
من ّالضرائب ّالمفروضة ّبشكل ّغير ّمنتظمّ
وفيّأوقاتّمتفاوتةّعلىّأصولّوصافيّملكيةّ
الوحداتّالمؤسسيةّ.وتعاملّهذهّالرسومّكأمرّ
استثنائي ّوعابر ّبالنسبة ّلكل ّمن ّالوحداتّ
المؤسسيةّوالجهاتّالحكوميةّالتيّتطالبّبهاّ.
ويقوم ّبدفعها ّإما ّالشركات ّأو ّاألسر ّالمالكةّ
لألصولّ.كماّأنهاّتشملّضرائبّالتحسيناتّ:
كالضرائب ّالمفروضة ّلزيادة ّقيمة ّاألراضيّ
الزراعية ّبإعطائها ّتصريحا ّللبناء ّوتحويلهاّ
إلى ّمباني ّسكنية ّ ّومنشئات ّاقتصاديةّ ،دليلّ
اعداد ّمالية ّالحكومة ّ(ّ ،GFSMالرمزّ
الضريبي ّّ ،1133منظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصادية ّ.)4511أما ّالضرائب ّالمفروضةّ
على ّالتحويالت ّالرأسمالية ّفهي ّتشملّ
الضرائب ّالمفروضة ّعلى ّقيمة ّاألصول ّالتيّ
يتم ّتحويلها ّوتداولها ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
وبعضها ّالبعضّ .وتفرض ّهذه ّالرسوم ّعلىّ
نقل ّالميراث ّوالتركات ّوالهبات ّالتي ّيمنحهاّ
األفرادّلبعضهمّداخلّاألسرةّالواحدةّلتجنبّأوّ
تقليل ّرسوم ّنقل ّالميراثّ ،لكنها ّال ّتتضمنّ
الضرائب ّالمفروضة ّعلى ّاألصول ّالمباعةّ
حيث ّأنها ّغير ّمحولةّ .دليل ّاعداد ّماليةّ
الحكومة ّ(ّ ،GFSMالرمز ّالضريبي ّّ،1134
منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّ)4311

.3

من االستثمار

هي تحويالت رأسمالية نقدية أو
218-11
عينية تقدمها الحكومات إلى الوحدات
المؤسسية المقيمة والغير مقيمة لتمويل

نظام الحسابات القومية
تكاليف امتالك األصول الثابتة سواء بشكل

كلي أو جزئيّ .ويلتزم ّالمستثمرين ّالحاصلينّ
على ّتلك ّالمنح ّباستخدامها ّألغراض ّإجماليّ
تكوينّرأسّالمالّالثابتّ.وغالباّماّترتبطّهذهّ
المنحّبكبرىّالمشاريعّاالستثماريةّكالبناءّ.واذاّ
استمرت ّاستثمارات ّهذه ّالمشاريع ّلفترة ّزمنيةّ
طويلةّفقدّتدفع ّمنحّاالستثماراتّالنقديةّعلىّ
هيئةّأقساطّ.ويستمرّدفعّهذهّاألقساطّّوتعدّ
كتحويالتّرأسمالية.

ّ
وتتكون ّمنح ّاالستثمارات ّالعينية ّمنّ
219-11
تحويالت ّلخدمة ّأغراض ّالنقل ّوالمعداتّ
واآلالت ّاألخرى ّمن ّقبل ّالحكومة ّللوحداتّ
المؤسسية ّالمقيمة ّوالغير ّمقيمة ّباإلضافة ّإليّ
تقديمّهياكلّالبناءّمنّاجلّدعمّّتلكّالوحداتّ
المؤسسيةّ .ويتحكم ّفي ّذلك ّالعديد ّمنّ
الشركات ّالتي ّيمتلكها ّالحكومة ّالمانحة ّأوّ
شركات ّأخرى ّيدفع ّلها ّمباشرة ّمن ّقبلّ
الشركات ّوالمؤسسات ّالحكوميةّ .وفي ّهذهّ
الحاالتّ ،التحويل ّالرأسمالي ّالنقدي ّيسجلّ
دائما ّمتبوعا ّبشراءّالبنودّالتيّتمّنقلهاّعينياّ،
باستثناء ّاذا ّكان ّالتحويل ّلألصل ّالحاليّ
والمتلقيّمقيمّ ،فإن ّنقل ّالملكية ّلألصل ّيسجلّ
كقيمة ّسالبة ّلتكوين ّرأس ّالمال ّمن ّخاللّ
الحكومة ّوموجب ّللمتلقيّ ّ .بينما ّالتحويلّ
الرأسمالي ّيبقى ّيسجل ّوبالتالي ّالميزانيةّ
العموميةّلكالّالطرفينّستعكسّصافيّالقيمة.
ّ

.5

التحويالت الرأسمالية األخرى

تتألف التحويالت الرأسمالية األخرى
211-11
من كافة التحويالت الرأسمالية فيما عدا
ضرائب رأس المال ومن االستثمار؛ ّوأحدّ
الفئات ّالجديرة ّبالمالحظة ّوالمضمنة ّفي ّهذاّ
السياقّهوّإلغاءّالدينّمنّخاللّاتفاقّمتبادلّ
بين ّالدائن ّوالمدينّ .ويعامل ّمثل ّهذا ّاإللغاءّ
علىّأنهّتحويلّرأسمالّمنّالدائنّإلىّالمدينّ
ويكون ّمساويا ّبقيمة ّالدين ّالمستحق ّوقتّ
اإللغاءّ .ويشمل ّذلك ّ– ّوال ّيقتصر ّعلى ّ–ّ
إلغاء ّالدين ّالمستحقة ّعلى ّالوحدات ّغيرّ
المقيمةّإلىّالوحداتّالمقيمةّوالعكسّبالعكس.

ّ
ومعّذلكّ،فإنّشطبّالدينّمنّجانبّ
211-11
واحد ّليس ّمعاملة ّبين ّوحدات ّمؤسسيةّ
وبالتالي ّفهو ّال ّيظهر ّسواء ّفي ّحساب ّرأسّ
المالّأوّفيّالحساب ّالمالي ّبنظام ّالحساباتّ
القومية؛ّوفيّحالّقبلّالدائنّبهذاّالشطبّأوّ
اإلخالل ّبااللتزام ّينبغي ّوأن ّيتم ّقيده ّفيّ
حساب ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصولّ
الخاص ّبالدائن ّوالمدينّ .وتعامل ّالتدبيراتّ
المتعلقة ّبالدين ّالمتعسر ّأو ّالمشكوك ّفيّ
تحصيلهّعلىّأنهاّمدخالنّمسكّدفاترّوالتيّ

406

تكونّداخليةّفيّالمنشأةّوالّتظهرّفيّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّفيما ّعدا ّحالة ّالخسائرّ
المتوقعة ّعلى ّالقروض ّالمتعسرةّ ،حيثّ
تظهر ّعلى ّأنها ّقيود ّللتذكرة ّفي ّالميزانياتّ
العموميةّ .كما ّأن ّرفض ّالدين ّمن ّجانبّ
واحدّمنّقبلّالمدينّالّيشكلّمعاملةّوالّيتمّ
تضمينهّفيّنظامّالحساباتّالقومية.

ّ
يمكنّلتحويالتّرأسّالمالّأنّتأخذّ
212-11
أشكالّمختلفةّأخرى؛ّوفيماّيليّأدناهّبعضّ
األمثلةّعليهاّ:
ّأ .المدفوعات ّالرئيسية ّفي ّالتعويضات ّعنّ
األضرار ّالواسعة ّأو ّاإلصابات ّالخطيرة ّالتيّ
ال ّتكون ّمغطاة ّمن ّقبل ّسياسات ّالتأمين؛ّ
ويجوز ّأن ّتمنح ّتلك ّالمدفوعات ّمن ّجانبّ
محاكم ّالقانون ّأو ّيتم ّتسويتها ّخارج ّإطارّ
المحكمةّ .وقد ّتتم ّتلك ّالمدفوعات ّللوحداتّ
المقيمة ّأو ّغير ّالمقيمةّ .وتشمل ّمدفوعاتّ
التعويض ّعن ّاألضرار ّالناجمة ّعنّ
االنفجاراتّالهائلةّأوّحاالتّانسكابّالنفطّأوّ
عنّاآلثارّالجانبيةّلألدويةّ،وماّإلىّذلك.
ّب .تسوياتّالتأمينّالكبيرةّاالستثنائيةّفيّأعقابّ
وقوع ّكارثة؛ ّولمزيد ّمن ّالتفاصيل ّعن ّمتىّ
يكون ّذلك ّهو ّالشكل ّالمالئم ّللقيد ّوالتسجيلّ
يرجىّالنظرّفيّالفصلّالسابعّعشر.
ّ
ّج .تحويالتّمنّالوحداتّالحكوميةّإلىّالمنشآتّ
المملوكة ّللقطاع ّالعام ّأو ّالخاص ّلتغطيةّ
أوجه ّالعجز ّالتشغيلي ّالمتراكم ّعلى ّمدىّ
سنتينّأوّأكثر؛
ّد .تحويالت ّمن ّالحكومة ّالعامة ّإلى ّالوحداتّ
فيّالمستوياتّاألدنىّللحكومةّلتغطيةّبعضّ
–ّأوّكلّ–ّتكاليفّإجماليّتكوينّرأسّالمالّ
الثابت ّأو ّأوجه ّالعجز ّالكبرى ّفي ّالنفقاتّ
المتراكمةّعلىّمدىّسنتينّأوّأكثر؛
ّه .الموروثات ّأو ّالهبات ّالضخمة ّالتي ّتتم ّبينّ
األحياءّ ،بما ّفي ّذلك ّالموروثات ّالتي ّتحولّ
إلىّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّNPIs؛
ّو .التبرعات ّالضخمة ّاالستثنائية ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشية ّأو ّالمنشآت ّإلى ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّمن ّأجل ّتمويل ّتكوين ّرأسّ
المالّالثابت؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،الهباتّإلىّ
الجامعاتّمنّأجلّتغطيةّتكاليفّبناءّكلياتّ
داخلية ّجديدة ّومكاتب ّومختبراتّ ،وما ّإلىّ
ذلك.
ّز .تحويالت ّالمسئولية ّالستحقاقات ّالمعاشاتّ
التقاعديةّ ،على ّسبيل ّالمثال؛ ّعندما ّتتحملّ
الحكومة ّالعامة ّمسئولية ّتدبير ّالمعاشاتّ
التقاعديةّمنّصاحبّعمل؛
ّح .أصول ّالمجتمعّالمبنية ّحيث ّتكونّالمسئوليةّ
حينئذّعنّالصيانةّملقاةّعلىّعاتقّالحكومةّ
أوّتضطلعّبهاّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ.
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الفصل الحادي عشر :الحساب المالي
الماليةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،ولذلكّمنّ
المحتمّأنّنشيرّإلىّمصطلحّالخصومّّبأنهّ
ماليّبطبيعتهّ.

أ – مقدمة

ّ
 1-11الحساب ّالمالي ّهو ّالحساب ّالختامي ّفيّ
التسلسل ّالكامل ّللحسابات ّ ّالتي ّتسجلّ  5-11ينشأ الخصم عندما تكون وحدة معينة
(المدين) ملزمة – في ظل ظروف محددة –
المعامالت ّالتجارية ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ.
بتسديد دفعة أو سلسلة من الدفعات لوحدة
وصافي ّاالدخار ّهو ّالبند ّلحسابات ّاستخدامّّ
أخرى (الدائن)ّوأغلبّالظروفّالتيّيتمّانشاءّ
الدخل ّويمكن ّاستخدام ّصافي ّاالدخار ّمضافاّ
االلتزام ّوفقا ّلها ّهو ّعمل ّعقد ّقانوني ّملزمّ
اليه ّ ّصافي ّالتحويالت ّالرأس ّمالية ّالمدفوعةّ
وهذاّالعقدّيحددّالبنودّوظروفّالدفعّلكيّيتمّ
أو ّالمقبوضة ّلتراكم ّاألصول ّغير ّالماليةّ .واذاّ
تنفيذهّوكذلكّالدفعّالغيرّمشروطّطبقاّللعقدّ.
لم ّيستنفذ ّبهذه ّالطريقةّ ،فان ّالفائض ّالناتجّ
ّ
يسمى ّصافي ّاإلقراضّ .وفي ّالمقابلّ ،اذا ّكانّ
صافيّاالدخارّ ّوصافي ّالتحويالتّالرأسّماليةّّ  6-11باإلضافة ّإلى ّذلكّ ،ال ّيمكن ّانشاء ّالخصومّ
عنّطريقّالعقدّولكنّعنّطريقّعرفّطويلّ
غير ّكافية ّلتغطية ّصافي ّتراكم ّاألصول ّغيرّ
ومنظم ّوال ّيمكن ّدحضه ّبسهولهّ ّ .و ّتقعّ
الماليهّ ،فان ّالعجز ّالناتج ّيسمى ّصافيّ
بعض ّطرق ّالدفع ّمن ّالحكومة ّلألفراد ّتحتّ
االقتراضّ .وهذا ّالفائض ّأو ّالعجزّ ،صافيّ
هذا ّالنوعّ .وفي ّهذه ّالحاالتّ ،يكون ّللدائنّ
اإلقراضّأوّصافيّاالقتراضّهوّالبند ّالموازنّ
توقع ّسليم ّبالتحصل ّعلى ّمدفوعات ّعلىّ
الذيّيرحل ّمنّحسابّرأسّالمالّإلىّالحسابّ
الرغمّمنّعدمّوجودّعقدّقانونيّملزمّ.ومثلّ
الماليّ .والحساب ّالمالي ّليس ّله ّبند ّموازنّ
هذهّالخصومّتسمىّخصومّبناءةّ.
يرحل ّلحسابات ّأخرىّ ،كما ّكهو ّالحال ّمعّ
ّ
ّ
جميع ّالحسابات ّالتي ّتم ّمناقشتها ّفي ّالفصولّ
الماضيةّ .وانما ّيشرح ّببساطة ّكيف ّيتأثرّ  7-11وقتّماّيوجدّأحدّهذينّالنوعينّمنّالخصومّ
توجد ّمطالبة ّمالية ّمماثلةّ ،تلك ّالتي ّيملكهاّ
صافي ّاإلقراض ّوصافي ّاالقتراض ّبطرقّ
الدائن ّضد ّالمدينّ .والمطالبة المالية هي
التغير ّفي ّسندات ّاألصول ّو ّالخصوم ّالماليةّ
دفعة أو سلسلة من الدفعات مستحقة للدائن
ويكون ّمجموع ّهذه ّالتغيرات ّمن ّالناحيةّ
من قبل المدين وفقا ألحكام المسؤوليةّ.
المفاهيمية ّمتساوي ّفي ّالقيمة ّ ّّ -ولكن ّعلىّ
ومثلها ّمثل ّالخصومّ ،تكون ّالمطالبات ّغيرّ
الجانب ّاآلخر ّمن ّالحساب– ّللبند ّالموازنّّ
مشروطةّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،يحتمل ّأنّ
لحسابّرأسّالمال.
توجدّمطالبةّماليةّقدّتخولّالدائنّأنّيطلبّ
ّ
التسديد ّمن ّالمدين ّفي ّحين ّيكون ّالدفع ّعنّ
 2-11الحساب ّالمالي ّيسجل ّمعامالت ّتشمل ّأصولّ
طريق ّالمدين ّغير ّمشروط ّإن ّطلب ّذلكّ،
وخصوم ّمالية ّوالتي ّتتم ّبين ّوحدات ّمؤسسيهّ
ويكون ّالطلب ّنفسه ّعمل ّتقديري ّمن ّجانبّ
مقيمهّوبينّوحداتّمؤسسيةّمقيمةّوبقيةّالعالمّ.
الدائنّ.
ويسجلّالجانبّاأليسرّمنّالحسابّفيّالجدولّ
ّ
رقمّ(ّ)1ّ.11استحواذ ّاالصول ّاالمول ّمطرحاّ
منه ّالتخلص ّمنهاّ،بينماّيسجلّالجانبّاأليمنّ  8-11تتكون األصول المالية من كل المطالبات أو
األسهم المالية أو غيرها من حقوق الملكية
منّالجدولّّتكبدّالخصومّناقصّاعادةّدفعهاّ.
أو األسهم العادية في الشركات باإلضافة إلى
سبائك الذهب المحتفظ بها لدى السلطات
 .1األصول و الخصوم المالية
النقدية كأصول احتياطيةّ ّ .وتعامل ّالسبائكّ
ّ 3-11كما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالثالثّ ،عرفتّ
الذهبية ّالمملوكة ّللسلطات ّالمالية ّكأصلّ
كلمةّاألصولّكاآلتيّ-:
احتياطي ّكأصل ّمالي ّحتى ّلو ّأن ّالمطالبةّ
ّ
الماليةّلحامليهاّعلىّالشركةّلمّتكنّثابتةّأوّ
األصل هو مخزن لقيمة مثل منفعة أو سلسله
محددهّسلفاّكمقدارّماليّّ.
من المنافع التي تتجمع للمالك االقتصاديّ
ّ
جراء حيازته أو استخدامه للكيان لفترة من
 .8القيد المحاسبي الرباعي
الزمن .وهو وسيلة لترحيل قيمة من فترة
 9-11توضح ّ ّقواعد ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّ ّالتيّ
محاسبية الى فترة محاسبية اخرىّ.
تمّاالسترشادّبهاّفيّالفصلّالثالثّّكيفّينفذّ
ّ
مبدأ ّالقيد ّالرباعي ّالمحاسبيّ .فعندما ّتباعّ
 4-11يتم ّتبادل ّالمنافع ّحسب ّطرق ّالدفعّ .وبالتاليّ
سلعةّأوّخدمةّأوّأصلّأوّخصم ّعنّطريقّ
وبناءا ّعلى ّذلك ّيمكن ّتعريف ّالمطالبة ّالماليةّ
وحدةّمؤسسيهّلوحدةّأخرىّيتمّتسجيلّزوجينّ
ومن ّثم ّالخصمّ .وال ّيعترف ّبالخصوم ّغيرّ
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من ّالقيودّ ّ .ويسجل ّالزوج ّاألول ّ ّعرض ّعنّ
ّوحيازته ّمن ّوحدة ّأخرى ّويسجلّ
طريق ّوحدة ّ
الزوج ّالثانيّ ،الطرف ّالثاني ّالذي ّيدفع ّمقابلّ
البند ّوالطرف ّاألول ّالمتحصل ّعليهّ .ويلزمّ
وجودّقيودّرباعيةّمماثلةّفيماّيتعلقّبالمعامالتّ
التي ّتشمل ّدخل ّالملكية ّوالتحويالتّ .والزوجّ
الثاني ّمن ّالقيود ّيظهر ّعادة ّفي ّالحسابّ
الماليّوفيّحاالتّقليلهّمنّالتحويالتّالعينيةّ.
وقد ّيظهر ّالزوج ّالثاني ّمن ّالقيود ّكسلبي ّأوّ
ايجابيّاإلنفاقّاالستهالكيّالنهائيّأوّالتصرفّ
في ّأو ّحيازة ّأصل ّغير ّماليّ .وفي ّكلّ
الحاالتّماعداّحيازة ّاألصولّالماليةّأوّتسويةّ
الخصومّ ،يظهر ّالزوج ّاألول ّمن ّالقيود ّفيّ
واحدّأوّأكثرّمنّالحساباتّغيرّالماليةّ،وفيّ
حالةّتبادلّأداةّماليةّ،تظهرّالقيود ّاألربعةّفيّ
الحسابّالماليّّ.

ّ
 11-11هناك ّسببان ّللقيد ّفي ّالحساب ّالماليّ .السببّ
األولّهوّكمقابلّللقيودّفيّالحساباتّاألخرىّ،
والسبب ّاآلخر ّهو ّأن ّيسجل ّالمعامالت ّالتيّ
تشمل ّتبادل ّاألصول ّوالخص ّوم ّالمالية ّفقطّ.
لذلك ّفإن ّكل ّمن ّالقيد ّاألصلي ّوالمقابل ّلهّ
يسجالنّفيّالحسابّالماليّ.
ّ

 .3مقابالت المعامالت غير المالية

 11-11المعامالتّالتي ّتشملّعلىّنقل ّملكيةّسلعةّأوّ
أصلّغيرّماليّ،أوّتقديم ّخدمهّأوّأداء ّعملّ،
تستلزم ّقيدا ّمقابال ّفي ّالحساب ّالمالي ّفيماّ
يتعلق ّبوسائل ّالدفع ّأو ّالمطالبات ّعلى ّوسائلّ
الدفع ّفي ّالمستقبلّ .حتى ّأن ّالكثير ّمنّ
المعامالت ّالعينيةّ ،مثل ّالمقايضة ّأوّ
ّالناحيةّ
ّمن
ّالعينية،
التعويضات
المفاهيمية،تؤدىّإلىّقيود ّفيّالحسابّالماليّ.
لوّأنّالوحدةّ(أ)ّزودتّالوحدةّ(ب)ّبمنتجّذاتّ
قيمهّ(ّس ّ)ّ،وكانتّ(أ)ّمتوقعهّمنّ(ب)ّمنتجّ
آخر ّكمقابل ّبنفس ّالقيمهّ ،يكون ّللوحدة ّ(أ)ّ
مطالبةّماليهّبقيمةّ(ّس ّ) ّعلىّالوحدةّ(ب)ّ.
وهذه ّالمطالبة ّالمالية ّيتم ّتسويتها ّولذلك ّليسّ
هناك ّحاجه ّإلى ّتسجيلها ّعندما ّتقوم ّالوحدةّ
(ب)ّبتوصيلّالمنتجّالمرادّ.القيود ّفيّالحسابّ
الماليّيكونّهناكّحاجهّإليهاّعندماّتكونّكلّ
عناصرّالمعامالتّالعينيةّغيرّمنجزةّفيّوقتّ
واحدّ.
ّ
 12-11بيع ّسلعةّ ،خدمةّ ّ ،أو ّأصل ّربما ّيترتب ّعليهّ
كمقابلّتغيرّفيّالعملةّأوّوديعةّقابلةّللتحويلّ.
ّوبالعكسّ ،فان ّالمقابل ّقد ّينعكس ّفي ّالحسابّ
المالي ّعلى ّشكل ّائتمان ّتجاري ّأو ّأية ّفئةّ
أخرىّمنّالحساباتّالقابلةّللقبضّأوّالدفعّ.
ّ

.4تبادل األصول والخصوم الماليةّّ
ّ
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 13-11حيثماّيتبادلّأصلّماليّمعّأصلّماليّآخرّ
أو ّعندما ّيسدد ّخصم ّبأصل ّماليّ ،فإنّ
المعامالت ّتسجل ّفقط ّفي ّالحساب ّالماليّ.
وتغير ّهذه ّالمعامالت ّتوزيع ّمحافظ ّاألوراقّ
الماليةّعلىّاألصولّالماليةّوالخصومّويمكنّ
أن ّتغير ّمجموع ّاالثنين ّاألصول ّالماليةّ
والخصومّ ،ولكنها ّال ّتغير ّالفرق ّبين ّمجموعّ
األصولّالماليةّوالخصومّ.علىّسبيلّالمثالّ،
االئتمانات ّالتجارية ّيتم ّتصفيتها ّبالدفعاتّ.
والمطالبة ّالممثلة ّبائتمان ّتجاري ّلم ّتعدّ
موجودة ّعندما ّيقدم ّالمدين ّوسيلة ّدفع ّالىّ
الدائنّ
ّ
القيودّالناتجةّفيّالحسابّالماليّّ
ّأ -يخفض ّالدائن ّحيازته ّمن ّاالئتماناتّ
ّويزيد ّوسائل ّالدفع ّ(عملة ّأو ّودائعّ
التجارية ّ
قابلةّللتحويل)ّّ
ب -يخفض ّالمدين ّخصومه ّ(على ّهيئةّ
ّ
ائتمانات ّتجارية ّ ّويخفض ّأصوله ّالماليةّ
(علىّهيئةّوسائلّالدفع)ّّ
 14-11عندماّتجريّمبادلةّأصولّماليهّبأصولّماليةّ
أخرىّ،فإنّجميع ّالقيودّتنحصرّفي ّالحسابّ
وتؤثر ّفقط ّعلى ّاألصولّ .على ّسبيلّ
المثالّ -:اذا ّباعت ّوحدة ّمؤسسية ّسنداّ
موجودا ّالى ّوحدة ّمؤسسية ّأخرى ّفي ّسوقّ
ثانويةّ ،فانّالبائعّيخفضّمقتنياتهّمن ّاألوراقّ
المالية ّويزيد ّمقتنياته ّمن ّوسائل ّالدفع ّبنفسّ
الكميةّ .أما ّالمشتري ّفيزيد ّمقتنياته ّمنّّ
األوراق ّالمالية ّويخفض ّمقتنياته ّمن ّوسائلّ
الدفع.
ّ
 15-11عندما ّينشأ ّأصل ّمالي ّجديد ّمن ّخالل ّتكبدّ
خصم ّمالي ّمن ّجانب ّوحدة ّمؤسسية ّفانّ
جميع ّالقيود ّ>ات ّالصلة ّتقيد ّفي ّالحسابّ
الماليّ .على ّسبيل ّالمثالّ -:اصدار ّ ّشركةّ
أوراقا ّمالية ّقصيرة ّاألجل ّمقابلّوسائلّالدفعّ.
ووفقا ّلذلكّ ،يبين ّالحساب ّالمالي ّلقطاعّ
الشركات ّزيادة ّفي ّالخصوم ّعلى ّهيئة ّأوراقّ
مالية ّو ّزيادة ّفي ّاألصول ّالمالية ّعلى ّهيئةّ
وسائل ّدفعّ ،ويبين ّيبين ّالحساب ّالماليّ
للقطاع ّالمشتري ّتخفيض ّفي ّاألصول ّعلىّ
هيئة ّوسائل ّدفع ّوزيادة ّفي ّاألصول ّعلىّ
هيئةّأوراقّماليةّ.
ّ

 .5صافي اإلقراض

 16-11بعض ّالقطاعات ّأو ّالقطاعات ّالفرعية ّتكونّ
صافي ّمقرضون ّبينما ّالبعض ّاآلخر ّيكونّ
صافي ّمقترضونّ .وعندما ّتنخرط ّالوحداتّ
المؤسسية ّبالعمل ّفي ّالمعامالت ّالمالية ّمعّ
بعضها ّالبعضّ ،فإن ّفائض ّالموارد ّالخاصةّ
بقطاعّواحدّيمكنّأن ّتكونّمتاحةّمنّجانبّ
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ّ

الوحدات ّالمعنية ّليتم ّاستخدامها ّمن ّقبلّ
قطاعات ّأخرىّ .ويوضح ّالحساب ّالمالي ّكيفّ
أنّقطاعاتّالعجزّأوّصافيّاالقتراضّتحصلّ
على ّالموارد ّالمالية ّالالزمة ّعن ّطريق ّتكبدّ
الخصومّأوّتقليلّاألصولّوّكيفّأنّقطاعاتّ
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التغيرات في األصول
المعامالت وبنود
الموازنة

ّ

صافيّاإلقراضّتخصصّفائضهاّعنّطريقّ
شراء ّأصول ّمالية ّأو ّتقليل ّالخصومّ .ويبينّ
الحسابّأيضا ّالمساهمات ّذاتّالصلة ّلفئاتّ
مختلفة ّمن ّاألصول ّالمالية ّإلى ّهذهّ
المعامالتّّ.

صافى حيازة األصول
المالية
النقدي
الذهب
السحب
وحقوق
الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
قروض
الملكية
حصص
وحدات
وأسهم/
صناديق االستثمار
التأمين
نظم
التقاعد
ومعاشات
والضمانات الموحدة
المالية
المشتقات
االكتتاب
وخيارات
الممنوحة للموظفين
األخرى
الحسابات
القبض/
مستحقة
الدفع

المجموع

حساب
المؤسسات مجموع بقية
الشركات الشركات الحكومة األسر
السلع
االقتصاد العالم
غير
العامة المعيشية
المالية
غير
والخدمات
الهادفة
المالية
للرب
وتخدم
األسر
المعيشية
483
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436
2
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ّ11172
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 17-11يمكن ّمالحظة ّ ّتطور ّصافي ّاإلقراضّ
بوضوح ّفي ّالجدول ّّ 1ّ .11حيث ّتُظهرّ
الشركات ّغير ّالمالية ّأن ّمتطلبات ّصافيّ
االقتراض ّقدرها ّّ .72وهذه ّالمتطلبات ّتمّ
تحويلها ّعن ّطريق ّتكبد ّالخصوم ّبمقدارّ
ّ 135و ّحيازة ّأصول ّمالية ّبمقدار ّّ،63
والفرق ّبين ّاالثنين ّيساوى ّصافيّ
االقتراضّ .وبالمثل ّفإن ّقطاع ّاألسرّ
المعيشيةّ ،والذي ّيملك ّرصيد ّصافيّ
إقراض ّقدره ّّ ،216قد ّحقق ّهذه ّالنتيجةّ
عنّطريقّحيازة ّأصولّماليهّقدرهاّّ221
وتكبدّخصومّبقيمةّّ.14
ّ
 18-11على ّالرغم ّمن ّأن ّكثي ار ّمن ّاإلقراضّ
واالقتراض ّيتم ّتوجيهه ّعبر ّشركاتّ
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الوساطة ّالماليةّ ،فإن ّبعض ّالمقترضينّ
يمكنهم ّالتعامل ّمباشرة ّمع ّالمقرض ّغيرّ
الماليّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،تستطيعّ
الحكومةّأنّتصدرّأوراقّمالية ّفيّالس ّوقّ،
و ّيمكن ّأن ّتشترى ّهذه ّاألوراق ّمن ّقبلّ
األسرّالمعيشية،الشركاتّغيرّالمالية ّوبقيةّ
العالمّعنّطريقّمؤسساتّماليهّ.وفيّكثيرّ
من ّالحاالت ّاألخرى ّيكون ّللوسطاءّ
الماليين ّطرقهم ّالخاصة ّفي ّخلق ّسوقّ
مالي ّيربط ّالدائنين ّوالمدينين ّبطريقة ّغيرّ
مباشرهّ .وتتكبد ّالمؤسسات ّالمالية ّخص ّومّ
لصافيّالمقرضينّمنّخاللّقبولّودائعّأوّ
إصدارّأوراقّماليةّو ّتزويد ّالموارد ّالماليةّ
التي ّيتم ّحشدها ّللمقترضينّ ،على ّسبيلّ
المثالّ:فيّشكلّقروضّأوّامتالكّسنداتّ
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الدين ّوحصص ّوأوراق ّماليةّ .ولذا ّفإنّ
معامالتهم ّفي ّاألصول ّالمالية ّوالخصومّ
ستكون ّكبيرة ّبالمقارنة ّمع ّالقطاعاتّ
األخرى ّوبحجم ّصافي ّإقراضهم ّوصافيّ
اقتراضهمّ .وفي ّجدول ّّ ،11.1فإن ّقطاعّ
الشركات ّالمالية ّله ّصافي ّاقتراض ّقدرهّ
ّ ،15والذي ّيتم ّتمويله ّعن ّطريق ّصافيّ
تكبد ّلخصوم ّقدره ّّ 182وصافي ّحيازةّ
ألصولّماليةّقدرهّ.167
ّ
 19-11إن ّدراسة ّالمعامالت ّالمالية ّللقطاعاتّ
الفرعية ّللشركات ّالماليةّ ،باإلضافة ّإلىّ
القطاعات ّالماليةّالمدمجةّ،عادةّما ّيكونّ
مفيداّّ.
ّ
 21-11من ّالمهم ّمالحظةّ ،انه ّبالنسبة ّلكل ّمنّ
القطاعات ّالمؤسسيةّ ،يوضح ّالحسابّ
الماليّأنواعّاألدواتّالماليةّالمستخدمةّمنّ
قبلّهذاّالقطاعّفيّتكبدّخصومّأوّحيازةّّ
أصول ّماليةّ .وعلى ّالرغم ّمن ّذلك ّفإنّ
الحسابّالماليّالّيوضحّإليّأيّقطاعّتمّ
تكبد ّالخصوم ّوعلي ّأي ّالقطاعات ّتشيرّ
األصول ّلمطالبات ّماليةّ .وهناك ّمزيد ّمنّ
التفصيل ّوالتحليل ّالمعقد ّللتدفقات ّالماليةّ
بين ّالقطاعات ّفي ّالفصل ّّ .27حيثّ
يوضحّالتحليلّالمفصلّفيّالفصلّالسابعّ
والعشرين ّالعالقات ّبين ّالدائن ّوالمدينّ
بحسبّنوعّاألصلّالماليّ.
ّ
 21-11في ّالحالة ّاالفتراضية ّالقتصاد ّمغلق ّالّ
تتدخل ّفيه ّوحدات ّمؤسسية ّمقيمة ّفيّ
معامالت ّمع ّوحدات ّغير ّمقيمةّ ،فإنهّ
يجب ّأن ّيتساوى ّمجموع ّصافي ّاإلقراضّ
و ّمجموع ّصافي ّاالقتراض ّنظ ار ّألن ّأنّ
متطلبات ّصافي ّاالقتراض ّمن ّقطاعاتّ
ّتساوي ّصافي ّاإلقراض ّلقطاعاتّ
ّ
العجز
الفائضّ .وبالنسبة ّلالقتصاد ّككلّ ،فإنّ
صافي ّاإلقراض ّأو ّاالقتراض ّسيكونّ
صفرّ .وهذا ّالتساوي ّيعكس ّالطبيعةّ
التناظرية ّلألصول ّوالخصوم ّالماليةّ.
وعندما ّتنخرط ّالوحدات ّالمقيمة ّفيّ
معامالت ّمع ّوحدات ّغير ّمقيمةّ ،فإنّ
مجموعّصافيّاإلقراضّوصافيّاالقتراضّ
ألحد ّالقطاعات ّوالمكون ّلالقتصاد ّالكلىّ
يجب ّأن ّيساوى ّصافي ّإقراض ّاالقتصادّ
إلى ّّ -أو ّصافي ّاالقتراض ّمنّ -بقيةّ
العالمّ.وفيّالجدولّّّ 1.11فإنّاالقتصادّ
الكلي ّقد ّاستحوذ ّعلى ّأصول ّمالية ّقدرهاّ
ّ 436وتكبد ّخصوم ّقدرها ّّ .426وبالتاليّ
فإن ّصافي ّاإلقراض ّلالقتصاد ّالكلى ّإلىّ
بقيةّالعالمّقدرهّّ.11

 .6حاالت الطوارئ :

 22-11ال ّتعطى ّبعض ّاألنواع ّمن ّاالتفاقياتّ
المالية ّالتعاقدية ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
فرصة ّللمتطلباتّغيرّالمشروطةّإماّللقيامّ
بالسداد ّأو ّتقديم ّأشياء ّأخرى ّذات ّقيمةّ،
وعادة ّهذه ّاالتفاقيات ّنفسها ّليس ّلها ّأيّ
قيمه ّاقتصادية ّتحويليةّ .وهذه ّاالتفاقاتّ
التي ّيشار ّإليها ّبحاالت ّالطوارئ ّليستّ
أصول ّماليه ّفعلية ّوغير ّمسجلة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ .والخصائص ّالرئيسيةّ
للطوارئّأنهّيجبّانّّيتمّايفاؤهاّقبلّوقوعّ
المعاملة ّالمالية ّّ .والضمانات ّالتي ّتمنحّ
لمرةّواحدةّللدفعّعنّطريقّطرفّثالثّهيّ
حاالت ّطوارئ ّحيث ّيكون ّالدفع ّمطلوبّ
فقطّفيّحالةّأنّالمدينّالرئيسيّعجزّعنّ
الدفعّ .وحتى ّيتم ّالدفع ّبدليل ّعلى ّتخلفّ
فيّالدفعّ،ينبغيّأنّتبينّقيمةّالضمانّلمرةّ
واحدةّكبندّللتذكرةّ.وتوفرّالتزاماتّالقروضّ
ضمانة ّبأنّاألموالّستكونّمتاحةّمعّعدمّ
وجود ّأصل ّمالي ّإال ّإذا ّتم ّتقديم ّأصولّ
بالفعلّ .وتشكل ّالخطابات ّاالئتمانية ّوعداّ
بجعلّالدفعّمشروطّبعرضّاألوراقّالفعليةّ
المحددة ّطبقا ّللعقدّ .وتعطي ّ ّتسهيالتّ
إصدار ّاألوراقّالماليةّالمكتتبةّضمانا ّبأنّ
المدين ّالمحتمل ّسيكون ّقاد ار ّعلى ّبيعّ
األوراقّالماليةّاألجلّوبأنّالبنكّأوّالبنوكّ
التي ّأصدرت ّهذه ّالتسهيالت ّستقبل ّأيّ
أوراقّغيرّمباعةّفيّالسوق ّأوّستوفرّماّ
يعادلها ّمن ّسلفياتّ .ويكون ّالتسهيل ّذاتهّ
طارئ ّوال ّينشأ ّعن ّوجود ّالتسهيل ّأي ّقيدّ
في ّالحساب ّالماليّ .وفقط ّلو ّطلب ّمنّ
المؤسسة ّالمكتتبة ّأن ّتجعل ّاألموال ّمتاحةّ
حينئذ ّستكتسبّأصلّفعليّ،والذيّيقيدّفيّ
الحسابّالماليّّّ.
ّ
 23-11بعض ّالمشتقات ّالمالية ّال ّتعامل ّكأصولّ
ماليه ّطارئة ّولكن ّكأصول ّحقيقةّ .وهذهّ
األمور ّمشروحة ّفي ّالقسم ّ(ج) ّأدناهّ.
وتعاملّالضماناتّالموحدةّعلىّأنهاّتنشئّ
خصوم ّحقيقية ّوليست ّطارئةّ .والضماناتّ
الموحدة ّهي ّضمانات ّيتم ّخاللها ّإصدارّ
بعضّالضماناتّذاتّالخصائصّالمماثلةّ.
وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّإمكانية ّطلب ّأيّ
ضمان ّغير ّأكيدةّ ،إال ّأن ّوجود ّضماناتّ
مماثلة ّتعني ّأنه ّيمكن ّعمل ّتقدير ّموثوقّ
لعدد ّالمطالبات ّالتي ّتتم ّفي ّإطار ّضمانّ
معينّ .وغالبا ّما ّتوصف ّالخصوم ّمن ّهذاّ
النوع ّوالتي ّقد ّيتم ّتحديد ّالخصوم ّفيهاّ
بشكل ّاحتمالي ّبالمخصصات ّ ّأوّ
االحتياطياتّ.ومفهومّالخصمّيتمّاستخدامهّ
عندما ّتكون ّالحقيقة ّهي ّأن ّالدفعة ّسوفّ
يتم ّطلب ّسدادها ّوأن ّمقدار ّالدفعة ّأوّ
الطريقة ّالتي ّسيتم ّبها ّحساب ّهذا ّالمقدارّ
متفقّعليهاّ.ويستخدمّمصطلحّالمخصصّ
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عندما ّتكون ّحقيقة ّأن ّهناك ّدفعة ّسوفّ
يتم ّسدادها ّحقيقة ّمؤكدة ّمع ّعدم ّوجودّ
اتفاق ّبشأن ّكيفية ّتحديد ّمقدار ّالمبلغّ
المدفوعّ.والخصومّاالحتمالية ّهيّالخصومّ
التي ّقد ّيكون ّفيهاّ ،ليس ّبالضرورة،مقدارّ
الدفعةّمعروفّبشكلّمؤكدّمعّعدمّالتأكدّ
اذا ّما ّكان ّهناك ّدفعة ّسيتم ّطلبها ّمنّ
عدمه.

ّ
 24-11ألغراض ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تكونّ
معاملة ّالحاالت ّالطارئة ّبسيطةّ .حيث ّأنّ
أي ّمدفوعات ّرسوم ّمتعلقة ّانشاء ّاتفاقياتّ
الطوارئ ّتعامل ّكمدفوعات ّمقابل ّخدماتّ.
والمعامالت ّيتم ّتسجيلها ّفي ّالحسابّ
المالي ّفقط ّعندما ّيتم ّإنشاء ّأصل ّماليّ
فعليّأوّتغييرّفيّالملكيةّ.وعلىّالرغمّمنّ
ذلكّ ،ومن ّخالل ّمنح ّحقوق ّأو ّالتزاماتّ
يمكن ّلها ّأن ّتؤثر ّعلى ّالق اررات ّفيّ
المستقبلّ ،فإن ّاالتفاقات ّالطارئة ّسيكونّ
لها ّتأثير ّاقتصادي ّعلى ّاألطراف ّذاتّ
العالقةّ .وبشكل ّجماعيّ ،فإن ّمثل ّهذهّ
الحاالتّالطارئةّيمكنّأنّتكونّمهمةّعندّ
وضع ّالبرنامج ّالمالي ّوتخطيط ّالسياسةّ
المالية ّوالتحليلّ .ولذلكّ ،فإنه ّحيثما ّتكونّ
الحاالتّالطارئةّمهمةّّللسياسةّوالتحليلّ،
فيوصىّأنّتجمعّالمعلوماتّوتقدمّكبياناتّ
تكميليةّ.وبالرغمّمنّأنهّقدّالّتكونّهناكّ
مدفوعات ّمستحقة ّفي ّنهاية ّالمطافّ
بالنسبة ّللخصوم ّالطارئةّ ،فإن ّوجودّ
مستوى ّعالي ّمنها ّقد ّيشير ّإلى ّمستوىّ
غير ّمرغوب ّبه من ّالمخاطرة ّمن ّجانبّ
تلك ّالوحدات ّالمقدمة ّلهاّ .ومثال ّعلىّ
ذلكّ ،تسهيل ّبالسحب ّعلى ّالمكشوف ّفيّ
حساب ّمصرفيّ ،والذي ّيكون ّطارئا ّحتىّ
يتمّاستخدامهّ.

 25-11تتغير ّممارسات ّالبلد ّفي ّتحديد ّأية ّأدواتّ
مالية ّتعتبر ّطارئة ّو ّأيتها ّتعتبر ّكأصولّ
حقيقية ّيتم ّتسجيلها ّفي ّالموازنة ّالعامةّ.
والمرّونة ّفي ّتطبيق ّهذه ّالتوصيات ّتكونّ
الزمة ّبحيث ّيؤخذ ّفي ّالحسبان ّكل ّمنّ
الممارسات ّالوطنية ّوالتغيرات ّفي ّطبيعيةّ
هذهّاالتفاقياتّ.ومثالّعلىّذلكّ،وهوّمثالّ
مهمّبشكلّكميّفيّالتجارةّالماليةّ،القبولّ
المصرفيّ .والقبول ّالمصرفي ّيشمل ّقبولّ
مسودات ّوكمبياالت ّخاصة ّبالمؤسساتّ
المالية ّوأيضا ّالوعد ّغير ّالمشروط ّبتسديدّ
قدر ّمعين ّفي ّوقت ّمحددّ .ويمثل ّالقبولّ
المصرفيّمطالبةّغيرّمشروطةّمنّجانبّ
المالك ّوخصم ّغير ّمشروط ّ(مطلق) ّمنّ
جانب ّالبنك ّالقابلّ ّ ،ويشكل ّأصل ّالبنكّ
المقابل ّمطالبة ّعلى ّعميلهّ .ولهذا ّالسببّ،
يعامل ّالقبول ّالمصرفي ّكأصل ّمالي ّفعلىّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّحتى ّوان ّلمّ
تكنّهناكّأيةّنقدّّتمّتبادلهّ.
ّ
 26-11هناك ّظروف ّأخرى ّال ّيتم ّفيها ّمعاملةّ
المدفوعاتّالمستقبليةّكأصولّ،وذلكّبالرغمّ
منّاإللمامّبكلّمنّحجمّالمدفوعاتّوحقيقةّ
أنه ّسيتم ّدفعها ّبدرجه ّعاليه ّمن ّاليقينّ.
وأحد ّاألمثلة ّعلى ّذلك ّهو ّأنه ّبالرغم ّمنّ
امكانية ّمنح ّقرض ّبنكي ّألحد ّاألفرادّ
باستخدام ّحقيقة ّكونه ّعامل ّدائم ّوله ّراتبّ
ثابتّكضمانّإالّأنّالوعدّبأرباحّمستقبليةّ
الّيتمّاعتبارهّأصلّماليّ،والّكمتحصالتّ
مستقبليةّمنّمبيعاتّمؤسسةّمعينةّأوّحتىّ
كتيار ّمن ّعائدات ّضريبية ّمستقبليةّ
للحكومةّّ.
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ب -المعامالت المالية في األصول و
الخصوم

 .1تصنيف األصول والخصوم المالية ّ

محدودية ّمن ّأصول ّالقطاعات ّاألخرىّ،
كما ّتكون ّموارد ّالمعلومات ّأكثر ّمحدوديةّ
من ّالقطاعات ّاألخرىّ ..وعلى ّالجهةّ
األخرىّ،تتعاملّالشركاتّالماليةّفيّنطاقّ
كامل ّمن ّاألدوات ّوغالبا ّما ّتكونّ
المعلوماتّالتيّتخصّعملياتهاّهيّاألكثرّ
تفصيال ّوفى ّوقتها ّالمناسب ّمقارنة ّبأيّ
وحدات ّمؤسسية ّأخرىّ .وبالتاليّ ،يمكنّ
وضع ّبيان ّتفصيلي ّللشركة ّالماليةّ .وتبينّ
الفراغات ّفي ّالجدول ّّ 2.11فضال ّعنّ
القيمّالصفريةّأينّتكونّالقيود ّمستحيلةّمنّ
الناحية ّالنظريةّ ،وتبين ّالقيم ّالصفرية ّأنّ
القيودّمحتملةّولكنّيتوقعّأنّتكونّصغيره.
ّ
 31-11توفر ّالبنود ّالمعيارية ّفي ّتصنيف ّاألصولّ
والخصوم ّالمالية ّأساس ّمفيد ّللمقارناتّ
الدولية ّللبيانات ّالوطنيةّ ،بيد ّأن ّعرضّ
البيانات ّالفردية ّللبالدّ ،وعلى ّالرغم ّمنّ
ذلكّ ّ ،يجب ّأن ّيتم ّتصميمه ّبطريقة ّتفيّ
باحتياجاتهم ّالتحليلية ّوبحيث ّتعكسّ
الممارسات ّالوطنيةّ .وهكذاّ ،فإن ّالشكلّ
الخاصّللعرضّالمختارّقدّيعكسّترتيباتّ
مؤسسية ّمختلفة ّفضال ّعن ّحجم ّوطبيعةّ
األسواق ّالمالية ّالوطنية ّومدى ّتعقيدّ
األصول ّالمالية ّالمتاحة ّودرجة ّالتنظيمّ
وغيرها ّمن ّالتحكم ّوالسيطرة ّالماليةّ
الممارسةّ .ولهذا ّالسببّ ،يقترح ّبعدد ّمنّ
البنود ّالتكميلية ّلالستخدام ّباإلضافة ّإلىّ
المكونات ّالمعيارية ّلنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.وتوصفّهذهّالقيودّجنباّإلىّجنبّ
معّالقيودّالمعياريةّفيّالقسمّ(ج).

ّ
 27-11نظ ار ّلتماثل ّالمطالبات ّوالخصوم ّالماليةّ،
يمكنّاستخدامّنفسّالتصنيفّلوصفّكلّ
من ّاألصول ّوالخصومّ ّ .وكذلكّ ،يتمّ
استخدام ّنفس ّالتصنيف ّفي ّجميعّ
الحسابات ّالتراكمية ّللمعامالت ّالماليةّ.
وربما ّيستخدم ّمفهوم ّ"األداة" ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّلإلشارة ّإلى ّاألصل ّأوّ
الخصمّفيّبندّمنّالميزانيةّالعموميةّ.وفيّ
اإلحصاءات ّالنقديةّ ،بعض ّبنود ّالموازنةّ
يمكن ّوصفها ّباألدواتّ.ويتم ّاستخدام ّنفسّ
المفهوم ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
للمالئمة ّفقط ّوال ّيعني ّذلك ّضمنياّ ّتوسعةّ
لتغطية ّاألصول ّوالخصوم ّلتشمل ّهذهّ
البنود ّالتي ّتقع ّخارج ّنطاق ّالميزانيةّ
العموميةّّ.
ّ
 28-11هناك ّفئتان ّمن ّاألصول ّالمالية ّالتي ّالّ
يمكن ّمعادلتها ّبالمطالبات ّالمعروفة ّعبرّ
الوحداتّالمؤسسيةّالمعينةّ ّويتمّتضمينهماّ
في ّتصنيف ّاألدوات ّالمالية،،الفئة ّاألولىّ
هي ّالسبائك ّالذهبية ّ ّالمملوكة ّللسلطاتّ
النقدية ّوغيرهاّخاضعةّللسيطرةّالفعالة ّمنّ
قبل ّالسلطات ّالنقدية ّوالمحتجزة ّكأصولّ
مالية ّوأيضا ّكمكون ّمن ّمكوناتّ
احتياطيات ّالنقد ّاألجنبيّ .وال ّيوجد ّخصمّ
مماثل ّلسبائك ّالذهبّ .والفئة ّالثانية ّهيّ
حصصّوأوراقّماليهّللشركاتّومشاركاتّ
ماليهّ.والّيكونّلتلكّقيمةّاستهالكّثابتةّ،
كما ّهو ّالحال ّمع ّالعديد ّمن ّاألصولّ  32-11أصبح ّتصنيف ّالمعامالت ّالمالية ّأكثرّ
صعوبةّبسببّاالستحداثّالماليّالذيّأدىّ
المالية ّاألخرىّ ،ولكنها ّتمثل ّمطالبات ّمنّ
إلى ّتحسين ّوزيادة ّاستخدام ّأصول ّماليهّ
قبل ّحملة ّاألسهم ّعلى ّصافي ّحقوقّ
جديدة ّوأحيانا ّمعقدة ّوغيرها ّمن ّاألدواتّ
الملكيةّللشركةّّ.
المالية ّبهدف ّتلبية ّاحتياجات ّالمستثمرينّ
ّ
فيما ّيخص ّاالستحقاقات ّوالعائدات ّوتجنبّ
 29-11يبينّالجدولّّّ.11تفصيال ّللجدولّّ11.1
األخطارّوعواملّأخرىّ.وماّيزيدّمنّتعقيدّ
حيث ّيتضمن ّتصنيف ّاألدوات ّالماليةّ.
مسألة ّالتحديد ّهو ّالتنوع ّفي ّخصائصّ
ويتم ّفي ّالقسم ّ(ج) ّتوضيح ّنسبة ّالتغطيةّ
األدوات ّالمالية ّعبر ّالبلدان ّوكذلك ّالتنوعّ
وتعريف ّكل ّمن ّالبنود ّمع ّشرح ّأنواعّ
في ّالممارسات ّالوطنية ّفي ّالمحاسبةّ
المعامالتّالتيّتظهرّفيّالحسابّالماليّ
وتصنيف ّاألدوات ّالماليةّ .وهذه ّالعواملّ
الذي ّيطبق ّعلى ّكل ّاألدوات ّالماليةّ.
تتجه ّإلى ّتحديد ّتوصيات ّصارمة ّفيماّ
ويتناول ّالجزء ّالمتبقي ّمن ّهذا ّالقسمّ،
يخص ّالتعامل ّمع ّبعض ّالمعامالتّ
األمور ّالعامة ّللتصنيف ّوتطبيق ّقواعدّ
المعينةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.ولذلكّ،
المحاسبةّلنظامّالحساباتّالقوميةّحيثّأنهّ
يلزم ّوجود ّقدر ّكبير ّمن ّالمرونةّ ،خاصةّ
يتم ّتطبيقها ّعلى ّالمعامالت ّفي ّاألدواتّ
مع ّاألخذ ّفي ّاالعتبار ّالمزيد ّمنّ
الماليةّ.
التقسيماتّ،ليصلّالتصنيفّالمعياري ّالحدّ
ّ
المرغوبةّبهّلمختلف ّالدولّمنّأجلّالتمييزّ
ّ 31-11يعتمدّالتفصيلّالذيّيتمّتطبيقّالتصنيفّ
بينّأنواعّاألصولّالهامةّفيّالفئات ّ(مثلّ
وفقا ّله ّعلى ّالقطاع ّالمؤسسي ّالمعنيّ
األوراقّالماليةّقصيرةّاألجلّالمتضمنةّفيّ
بالتحليلّ ،وتكون ّأنواع ّاألصول ّالماليةّ
قياسّالنقد)ّ.
التي ّتتبادلها ّاألسر ّالمعيشية ّأكثرّ
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 .8قابلية التداول
 33-11يمكنّأنّتميزّالمطالباتّالماليةّعلىّأنهاّ
قابله ّللتداولّ /للتفاوض ّأم ّالّ .و ّتكونّ
المطالبة ّقابلة ّللتداول ّفي ّحالة ّإذا ّكانتّ
ملكيتها ّالقانونية ّبالفعل ّقابله ّلالنتقال ّمنّ
وحدة ّإلى ّوحدة ّأخرى ّعن ّطريق ّالتسليمّ
مقابلّالدفعّأوّالتحويلّ.وّفيّحينّأنّأيّ
أداة ّمالية ّيمكن ّتبادلها ّمن ّالناحيةّ
االحتماليةّ ،إال ّأن ّاألوراق ّالمالية ّالقابلةّ
للتداولّيتمّتصميمهاّخصيصا ّلتداولها ّفيّ
أسواق ّمنظمه ّو ّغيرها ّمن ّاألسواقّ ّ .وّ
قابلية ّالتداول ّتتعلق ّبالشكل ّالقانونيّ
لألداةّ.وّيشارّإليّتلكّالمطالباتّالماليةّ
القابلة ّللتداول ّباألوراق ّالماليةّ .و ّبعضّ
األوراق ّالمالية ّقد ّتكون ّقابلة ّللتداول ّمنّ
الناحية ّالقانونيةّ ،غير ّأنه ّال ّيوجد ّفيّ
الحقيقةّسوقّيتسمّبقدرّمنّالسيولةّحيثّ
يمكن ّشراؤها ّأو ّبيعها ّبيسرّ .كما ّأنّ
األوراقّالماليةّالتيّتشملّاألسهمّ ّوسنداتّ
الدين ّو ّمشتقات ّمالية ّمدرجة ّمثلّ
الضماناتّ،تعتبرّفيّبعضّاألحيانّأوراقّ
ماليةّ.
ّ

 .3تقييم المعامالت

توجيه ّكال ّمن ّرسوم ّالخدمة ّوالفائدةّ
المرتبطةّباألصل.

ّّ
 35-11من ّالضروري ّأن ّتستثني ّقيمة ّالمعامالتّ
في ّاألدوات ّالمالية ّالمقيدة ّفي ّالحسابّ
المالي ّأي ّرسوم ّومدفوعات ّفائدة ّمن ّهذاّ
القبيلّ.ويصفّالجزءّالرابعّمنّالفصلّّ17
التعديالت ّالالزمة ّإلجراء ّإقصاءات ّوفقّ
كلّأداةّ.
ّ
 36-11تثير ّالمعامالت ّالمالية ّفيما ّيتعلق ّبصافيّ
االضافات ّلحقوق ّالملكية ّفي ّأشباهّ
الشركات ّوكذلك ّالتغيرات ّفي ّمطالباتّ
األسر ّالمعيشية ّعلى ّشركات ّالتأمينّ
وصناديق ّالمعاشات ّالتقاعدية ّتثير ّقضاياّ
معقدة ّبشأن ّالتقييم ّ ّ ّ ّ ّوالمشار ّإليها ّفيّ
البن ّودّذاتّالصلةّتحتّتصنيفّتلكّالفئاتّ
أدناهّوبشكلّأكثرّتفصيالّفيّالفصلّّ.17
ّّ
 .4وقت القيدّ
ّّّ
 37-11منّحيثّالمبدأّ،ينبغيّلطرفيّمعاملةّماليةّ
أنّيقيداهاّفي ّنفس ّالوقتّ،وّعندماّيكونّ
المقابل ّلقيد ّما ّفي ّالحساب ّالمالي ّفيّ
حساب ّأخر ّّ ،فإن ّوقت ّقيد ّالمطالباتّ
المالية ّيجب ّأن ّيوازي ّلوقت ّالقيد ّفيّ
الحساباتّاألخرىّللمعامالتّالتيّأدتّالىّ
المطالبة ّالماليةّ.على ّسبيل ّالمثالّ،عندماّ
يؤدى ّبيع ّسلعة ّأو ّخدمة ّالى ّائتمانّ
تجاريّ ،فإن ّالقيود ّفي ّالحسابات ّالماليةّ
ينبغيّأنّتتمّعندماّيتمّنقلّملكيةّالسلعّأوّ
عندما ّيتم ّتقديم ّالخدمةّ .وبالمثلّ ،عندماّ
تنشأ ّحسابات ّمستحقة ّالدفع/القبض ّمنّ
معامالت ّمتصلة ّبضرائب ّأو ّبتعويضاتّ
المستخدمين ّأو ّبغيرها ّمن ّالمعامالتّ
التوزيعيةّ ،فإن ّالقيود ّفي ّالحساب ّالماليّ
ينبغي ّأن ّتتم ّعندما ّتدخل ّالقيود ّفيّ
الحسابّغيرّالماليّّذيّالصلةّ.
ّ
 38-11عندماّتكونّكلّالقيود ّالمتصلةّبمعاملةّماّ
تخص ّفقط ّالحساب ّالماليّ ،ينبغي ّقيدهاّ
عندما ّتنتقل ّملكية ّاألصلّ ّ .و ّعادة ّماّ
يكونّهذاّالوقتّغيرّواضحّعندماّتتضمنّ
المعامالتّبيعّاأصولّماليةّقائمةّ.وعندماّ
تشملّالمعامالتّتكبدّأوّوفاءّخصمّ،فإنّ
الطرفين ّينبغي ّأن ّيقيدا ّالمعاملة ّعندماّ
يتكبد ّالخصم ّأو ّيوفى ّبهّ .و ّفي ّأغلبّ
الحاالتّ،يحدثّهذاّعندماّيتمّالدفعّالنقديّ
أوّبأصولّماليةّمنّقبل ّالدائنّللمدين ّأوّ
عندّالسدادّمنّقبلّالمدينّللدائنّ.

 34-11إن ّالمدفوعات ّالمطلوبة ّبموجب ّعقد ّذاتّ
الصلة ّبأصول ّو ّخصوم ّمالية دائما ّماّ
تمثلّأكثرّمنّمعاملة ّوفقاّلمضمون ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ.وتشملّمدفوعاتّالفائدةّ
علىّالقروضّوالودائعّكماّهيّمحددةّمنّ
قبلّالمؤسساتّالماليةّكالّمنّالفائدةّكماّ
هيّمسجلةّفيّنظام ّالحساباتّالقوميةّوّ
كذلك ّرسوم ّالخدمةّ ّ ،و ّالتي ّتشكلّ
مدفوعات ّالخدمة ّللمؤسسة ّالمالية ّنظيرّ
إتاحةّالقرضّأوّحمايةّالودائعّّ.وعادةّماّ
تكون ّأسعار ّالبيع ّوالشراء ّ ّللعمالتّ
األجنبية ّواألسهم ّمختلفةّ ،و ّيمثل ّالفرقّ
بين ّسعر ّالشراء ّومنتصف ّالسعر ّخدمةّ
مقدمة ّإلى ّومحملة ّعلي ّالمشترىّ ،كماّ
يمثل ّالفرق ّبين ّسعر ّالبيع ّ ّو ّمتوسطّ
السعر ّخدمة ّمقدمى ّإلي ّومحملة ّعلىّ
البائعّ.متوسطّالسعرّهوّنقطةّالمنتصفّ
لسعر ّالبيع ّوسعر ّالشراء ّوقت ّوقوعّ
المعاملةّ ،ولو ّأن ّبيع ّوشراء ّسهمّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ّ ،لم ّيحدث ّفي ّوقت ّواحدّ،
فأن ّنقطة ّالمنتصف ّلسعر ّالبيع ّوالشراءّ
فيّوقتّالبيعّوالشراء ّلن ّتكونّبالضرورةّ
هي ّنفسهاّ ّ .و ّبالنسبة ّلبعض ّاألدواتّ
الماليةّ ،على ّسبيل ّالمثال ّالسنداتّ ،فإنّ
الزيادة ّفي ّالقيمة ّبمرور ّالوقت ّتمثلّ
الفائدةّ ،وليس ّفقط ّمجرد ّالزيادة ّالسعريةّ
فيّقيمةّاألصلّّّّّ.وفيّبعضّالحاالتّ  39-11عملياّ ،قد ّينظر ّطرفا ّالمعاملة ّالمالية ّإلىّ
معاملةّعلىّأنهّتمّإنجازهاّفيّأوقاتّزمنيةّ
قدّيلزمّإجراءّأكثرّمن ّتعديلّعلى ّالقيمةّ
مختلفةّ .ويكون ّذلك ّحقيقيا ّخاصة ّعندماّ
الظاهرية ّللمعاملة ّمن ّأجل ّتحديد ّواعادةّ
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ّ

يتم ّالوفاء ّباالئتمان ّالتجاري ّأو ّأيّ
حسابات ّدائنة ّأو ّمدينة ّأخرى ّمن ّخاللّ
مدفوعاتّنهائيةّ،وّيكونّهناكّتأخرّبينّ
الزمن ّالذي ّتمت ّفيه ّالمدفوعات ّووقتّ
استالمهاّ،بماّيخلقّ"حالةّتعويم"ّ.وّهناكّ
مراحل ّعديدة ّيمكن ّللدائنين ّوالمدينين ّقيدّ
المعاملة ّ ّوفقا ّلهاّ ّ .ويمكن ّللمدين ّقيدّ
االلتزامّأوّالخصمّعلى ّأنهّتمّسدادهّوقتّ
إصدار ّالشيك ّأو ّغيره ّمن ّوسائل ّالدفعّ
للدائنّ.وّربماّتنقضيّفترهّكبيرةّمنّالوقتّ
قبلّأن ّيحصل ّالدائن ّّعلى ّوسائل ّالدفعّّ
و ّيقيد ّالمدفوعات ّفي ّحساباتهّ .ومن ّثمّ،
ّأخرى ّبينّ
قد ّيكون ّهناك ّتأخرات ّزمنية ّ
تقديمّ
الشيك ّللبنك ّو ّتخليصه ّ ّوبين ّالتسويةّ
النهائية ّللمعاملةّ .وبالتاليّ ،يكون ّمنّ
المحتمل ّوجود ّحاالت ّعدم ّتماثل ّفي ّقيدّ
هذه ّالمعاملة ّما ّلم ّيقيد ّالمدين ّمعاملتهّ
علي ّأساس"تخليص ّالشيكات"ّ ،وهو ّإجراءّ
محاسبيّغيرّشائعّإليّحدّكبيرّ.وتتواجدّ
المطالبة ّالمالية ّإلى ّالحد ّالذي ّيتم ّفيهّ
تخليص ّالدفعة ّو ّيكون ّلدائن ّالسيطرةّّ
والتحكم ّفي ّاألموالّ ،وقد ّيكون ّهذا ّالحدّ
هو ّالحد ّاألمثل ّزمنيا ّلقيد ّالمعاملةّ .وفيّ
واقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،قد ّيكون ّالتعويمّ
كبيراّجداّوّقدّيؤثرّعلى ّوجهّالخصوصّ
على ّالودائع ّالقابلة ّللتحويل ّواالئتماناتّ
التجاريةّوعلى ّالحساباتّالمستحقة ّالقبضّ
األخرىّ .ويبرز ّهذا ّالتأثير ّعلى ّوجهّ
الخصوص ّفي ّالبلدان ّالتي ّيتسم ّنظامهاّ
البريدي ّو ّإجراءات ّالتخليص ّالمصرفيّ
بالضعفّ .وعندما ّيكون ّالتعويم ّذي ّداللةّ
و ّيؤدي ّالى ّاختالفات ّكبيرة ّفي ّالتقاريرّ،
يكون ّمن ّالضروري ّإيجاد ّتقديرات ّلحجمّ
التعويمّمنّأجلّتعديلّالحساباتّ.

 .5الصافي و التوحيد
الصافي
 41-11كما ّهو ّمبين ّفي ّالفصل ّالثالثّ ،فإنّ
الصافي ّهي ّالعملية ّالتي ّيتم ّمن ّخاللهاّ
موازنة ّالقيود ّالموجودة ّعلي ّجانبيّ
الحساب ّالتبادليين ّلنفس ّبند ّالمعاملة ّوّ
لنفس ّالوحدة ّالمؤسسة ّفي ّمقابل ّبعضهمّ
البعضّ .وبشكل ّعامّ ،يفضل ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّتجنب ّالصافي ّبقدرّ
المستطاعّ ،غير ّأنه ّقد ّال ّ ّيكون ّذلكّ
ممكنا ّدوماّ،وفيماّيتعلقّببعضّالتحليالتّ
الخاصة ّال ّيكون ّعادة ّمرغوب ّفيّ
إجراءهاّ.
ّ
 41-11تعتمد ّدرجة ّالصافي ّالتي ّينبغي ّقيدّ
المعامالتّفيّاألصولّوّالخصومّالماليةّّ

ّ
ّأ.

ّب.
ّج .
ّد.
ّه.

وفقا ّعلى ّ ّحد ّكبير ّعلى ّالتحليل ّالذيّ
سوف ّتستخدم ّالبيانات ّألجلهّ .وفي ّالواقعّ
العمليّ ،يتوقع ّمدى ّالقيمة ّالصافية ّعلىّ
كيفية ّايراد ّالبيانات ّفي ّالتقارير ّالتي ّقدّ
تتفاوتّتفاوتا ّكبي ار ّبالنسبة ّللفئاتّالمختلفةّ
منّالوحداتّالمؤسسيةّواذاّواذاّكانّيحتفظّ
بمعلومات ّتفصيلية ّعن ّالمعامالت ّالماليةّ
وتعد ّتقارير ّعنهاّ ،يمكن ّعرضها ّبصورةّ
إجمالية ّواذا ّكان ّيتعين ّاستنتاج ّعلىّ
المعامالت ّمن ّبيانات ّالميزانية ّالعموميةّ،
فانه ّالّبدّمنّالحصولّعلىّمستوىّمعينّ
منّالقيمةّالصافيةّّ.ويمكنّتحديدّعددّمنّ
درجاتّالقيمةّالصافيةّّ:
اعداد ّالتقارير ّدون ّقيمة ّصافية ّأو ّعلىّ
أساس ّاالجماليّالكامل ّحيث ّتقيدّمشترياتّ
ومبيعات ّاألصول ّبصورة ّمستقلة ّعنّ
بعضها ّالبعضّ ،بوصفها ّتكبد ّخصومّ
وسدادّلهاّ،
الحصول ّعلى ّالقيمة ّالصافية ّألصلّ
محددّ ،مثل ّطرح ّمبيعات ّالسندات ّمنّ
امتالكهاّوطرحّقيمةّسدادهاّمنّقيمةّتكبدّ
خصومّجديدةّعلىّهيئةّسنداتّ،
الحصول ّعلى ّالقيمة ّالصافية ّلفئة ّمعينهّ
من ّاألصولّ ،مثل ّطرح ّكافة ّالتنازالت ّأوّ
حاالتّالتصرفّفيّسندات ّالدينّمنّكافةّ
حيازاتّهذهّاألصولّ.
الحصول ّعلى ّصافي ّقيمة ّالمعامالت ّفيّ
الخصوم ّمقابل ّقيمة ّالمعامالت ّفيّ
األصولّبالنسبةّلنفسّالفئةّمنّاألصولّ،
هـّ -الحصول ّعلى ّصافي ّالمعامالت ّفيّ
مجموعات ّ ّمن ّ ّفئات ّالخصوم ّفي ّمقابلّ
المعامالت ّفي ّاألصول ّمن ّنفسّ
المجموعاتّ.

ّ
 42-11تمثل ّالمعامالت ّالمسجلة ّفي ّالحسابّ
الماليّصافيّامتالكّاألصولّوصافيّتكبدّ
الخصومّ،ّ.اال ّانهّمنّالواضحّاذاّجمعتّ
البياناتّعلىّأساسّاجماليّالىّاقصىّحدّ
ممكنّ ،فانه ّيمكن ّالحصول ّعلى ّاي ّدرجةّ
ضرورية ّمن ّالقيمة ّالصافية ّالستعمالّ
معينّ ،وعندما ّتجمع ّالبيانات ّعلى ّأساسّ
الصافيّالّيمكنّالحصول ّعلى ّامالي ّلهاّ.
وعموماّ ،ال ّيوصى ّبالصافي ّخارج ّإطارّ
المستوى ّالموصوف ّفي ّ(ج) ّأعاله ّحيثّ
أنهاّتقللّمنّفائدةّالحساباتّالماليةّلتقصيّ
الكيفية ّالتي ّتمكن ّاالقتصاد ّمن ّحشدّ
الموارد ّمن ّالوحدات ّالمؤسسية ّذاتّ
اإلقراض ّالصافي ّالموجب ّونقلها ّللوحداتّ
المقترضة ّالصافيةّ .وبالنسبة ّلتحليل ّتدفقّ
األموال ّالمفصلّ ،يصبح ّالتبليغ ّاإلجماليّ
أو ّالحصول ّعلى ّالقيمة ّالصافية ّعندّ
المستوي ّالمستوى ّ(ب) ّأعاله ّأم ار ّمرغوباّ
فيهّ،وخاصةّبالنسبةّلتحليلّاألوراقّالماليةّ،
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إال ّأن ّالقيمة ّالصافية ّعند ّمستوى ّ(ج)ّ
أعاله ّتوفر ّمعلومات ّمفيدة ّعن ّالتدفقاتّ
الماليةّّ.
التوحيد

ويشملّسبائكّالذهبّ(بماّفيّذلكّالذهبّ
المحتفظ ّبه ّفي ّحسابات ّالذهبّ
المخصص) ّو ّحسابات ّالذهب ّغيرّ
المخصصّمعّالوحداتّغيرّالمقيمةّوالتيّ
تخول ّالحق ّبمطالبة ّتسليم الذهب ّوجميعّّ
الذهب ّالنقدي ّيكون ّمضمنا ّفي ّاألصولّ
االحتياطيةّأو يحتفظّبهّمنّقبلّالمنظماتّ
الماليةّالدوليةّ .والذهبّالمحتفظّبهّكأصلّ
مالي ّوكمكون ّمن ّمكونات ّاالحتياطياتّ
األجنبية ّيصنف ّوحده ّكذهب ّنقديّ،
وبالتاليّ ،وفقط ّفي ّالظروف ّالمؤسسيةّ
المحدودةّ ّ ،يمكن ّأن ّتكون ّسبيكة ّالذهبّ
أصلّماليّفقطّللبنكّالمركزيّأوّالحكومةّ
المركزيةّ .وتتألف ّالمعامالت ّفي ّالذهبّ
النقدي ّمن ّمبيعات ومشتريات ّالذهب ّبينّ
السلطات ّالنقديةّ ّ .وتقيد ّمشترياتّ
(مبيعات)ّالذهبّالنقديّفي الحسابّالماليّ
لسلطةّالنقديةّالمحليةّكزياداتّ(تخفيضاتّ
في ّاألصولّ ،وتقيد ّاألطراف ّالمقابلةّ
كتخفيضات ّ(زيادات) ّفي ّأصول ّبقيةّ
العالمّ .أما ّالمعامالت ّفي الذهب غير
النقديّ)بماّفيّذلك الذهبّغيرّاالحتياطيّ
الذي ّتحتفظ ّبه السلطات ّالنقدية ّو ّكلّ
الذهب ّالذي ّتحتفظ ّبه ّالمؤسسات المالية
النقدية( ّ،تعاملّكصافيّ
ٍّ
بخالفّالسلطات
احتياز ّللنفائس ّ( ّإذا ّكان الغرض ّالوحيد
هو إيجاد مخزنّللثروة)ّّوخالفاّلذلك فانهاّ
تعامل ّكاستهالك ّنهائي ّأو وسيط ّأو ّتغيرّ
في ّالمخزونات ّأو ّكصادرات أو وارداتّ.
وتعامل ّالودائع والقروض واألوراق ّالمالية
المقومة بالذهب كأصول مالية ّ) وليس
كذهب( ّ ّوتصنف بالتوازي ّمع األصول
المماثلة ّالمقومة ّ بالعمالت األجنبية فيّ
الفئةّالمناسبةّ.وهناكّمناقشة حول معاملة
حسابات الذهبالمخصص ّّوغير ّالمخصصّ
ويظهرّتحتّالعملة ّوالودائعّ.

 43-11يشيرّاتوحيدّفيّالحسابّالماليّإليّعمليةّ
موازنة ّالمعامالت ّداخل ّاألصولّّ
لمجموعةّمعينةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّمعّ
المعامالت ّالمقابلة ّفي ّالخصوم ّبالنسبةّ
لنفسّالمجموعةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّ.وّ
ّمستوى ّمجموعّ
ّ
يمكن ّالقيام ّبالتوحيد ّعلي
االقتصاد ّوالقطاعات ّالمؤسسية ّوّ
القطاعات ّالفرعيةّ ّ .و ّتكون ّالمستوياتّ
المختلفةّمنّالتوحيدّمناسبةّألنواعّمختلفةّ
من ّالتحليلّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،توحيدّ
الحسابات ّالمالية ّلمجموع ّاالقتصاد ّيظهرّ
الوضع ّالمالي ّلالقتصاد ّمع ّبقية ّالعالمّ
نظ ار ّألن ّجميع ّاألوضاع ّالمالية ّالمحليةّ
مبينة ّبقيمتها ّالصافية ّعلى ّأساس ّموحدّّ.
وتوحيد ّبالنسبة ّللقطاعات ّيساعد ّعلىّ
تقصي ّكافة ّالتحركات ّالمالية ّبينّ
القطاعاتّالتيّلديهاّصافيّإقراضّموجبّّ
وّغيرهاّممنّلديهاّصافيّاقتراضّ ،فضالّ
عنّتحديد ّالوساطةّالماليةّ.والتوحيد ّعلىّ
مستوى ّالقطاع ّالفرعي ّللشركات ّالماليةّ
فقط ّيوفر ّمعلومات ّمفصلة ّجدا ّعنّ
الوساطة ّويتيحّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،تحديدّ
عمليات ّالبنك ّالمركزي ّالتي ّتتم ّمعّ
شركاتّالوسطاءّالماليين ّاآلخرينّّ.وهناكّ
نطاق ّآخر ّحيث ّيكون ّالتوحيد ّذو ّفائدةّ،
أالّوّهوّفيّنطاقّقطاعّالحكومةّالعامةّ
عندما ّيتم ّتجميع ّالمعامالت ّبينّ
المستويات ّالمختلفة ّللحكومةّ .و ّيضعّ
الفصلّالثانيّوالعشرينّتوصيةّمحددةّبهذاّ
الصددّ .وعلى ّالرغم ّمن ّذلك ّوفي ّإطارّ
التسلسل ّالرئيسي ّللحساباتّ ،ال ّيوصيّ ّ
 46-11تأخذّسبيكة الذهب شكل عمالتّمعدنيةّأو
نظامّالحساباتّالقوميةّبالتوحيدّّ.
سبائك أو قوالب بدرجة نقاء ال ّتقل ّعن
ّ
ّ،وعادة ماّيتمّتداولها
995جزءّفي األلف ّ
ج .قيد األدوات المالية الفردية
في األسواق المنظمة أو منّخاللّترتيباتّ
ّ
ثنائية بين البنوكّالمركزية ّ .وبالتاليّ ،فإنّ
الذهب النقدي وحقوق السحب
.1
تقييم المعامالت الّيمثلّمشكلةّ.و سبيكة
الخاصة
الذهب ّالمحتفظّبهاّكأصل احتياطي هي ّ
وحدهاّاألصل المالي الذيّالّيقابلهّخصمّ.
 44-11الذهب ّالنقدي ّو ّحقوق ّالسحب ّالخاصةّ
المصدرةّمنّقبلّصندوقّالنقدّالدوليّهيّ ّ
أصول ّعادة ّما ّ ّيكون ّمحتفظ ّبها ّأوّ ّ
حقوق السحب الخاصة
محتجزةّفقطّمنّقبلّالسلطاتّالنقديةّ.
ّ
 47-11حقوق السحب الخاصة هي أصول
الذهب النقدي
احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد
 45-11الذهب النقدي هو الذهبالمملوك من قبل
الدولي و خصصها ّألعضائه الستكمال
السلطات النقدية ) أو غيرهم ّممنّ
األصول احتياطية الموجودةّ .وتضطلعّ
يخضعون ّلرقابة ّفعالة ّمن ّالسلطاتّ
إدارة حقوقّالسحبّالخاصة ّبصندوقّالنقدّ
النقدية) ّوالمحتفظ به كأصل احتياطيّ.
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الدولي ّبإدارة ّ األصول ّاالحتياطية عنّ
طريق ّتوزيع حقوق ّالسحب ّالخاصة بين
الدولّاألعضاءّفي صندوقّالنقدّالدولي
ّوبعض ّالوكاالت الدولية ّالخاصة ّ(والتيّ
تعرف جماعياّبالمشاركين).

 51-11ينبغي ّدائما ّحسابّمجموعّودائعّالعمالتّ
والودائع ّالقابلة ّللتحويل ّ(بما ّفي ّذلكّ
الودائع ّبين ّالبنوك)ّ .وعادة ّينبغي ّإجراءّ
تمييز ّبين ّالعملة ّوالودائع ّبالعملة ّالمحليةّ
ّوالعملة ّاألجنبية ّ .واذاّماّاعتبر منّالمفيدّ
إيجاد ّبيانات ّللعمالت ّاألجنبية ّالفردية ّ
حينئذ ّينبغي ّإجراء ّتمييز ّبين ّالعملةّ
والودائعّبكلّعملةّ.

ّ
 48-11تسفر ّاآللية ّالتي ّ ّمن ّخاللها ّتنشأ ّحقوقّ
السحب ّالخاصة ّ(تسمى ّايضا ّتخصيصّ
حقوق ّالسحب ّالخاصة) ّويتم ّإطفاؤهاّ
العملة
(عمليات ّإلغاء ّحقوق ّالسحب ّالخاصة)ّ
عن ّمعامالتّ .وتقيد ّهذه ّالمعامالت ّتبعاّ
للمبلغ ّاإلجمالي ّللتخصيص ّوتقيد ّفيّ  52-11تتألف العملة من النقود الورقية والمعدنية
التي ذات قيمة اسمية ثابتة ويتم إصدارها
الحسابات ّالمالية ّللسلطة ّالنقدية ّالخاصةّ
أو اعتمادها من قبل البنك المركزي أو
بالمشاركّالفرديّمنّجانبّوفيّالحساباتّ
الحكومة (العمالتّالمعدنيةّالتذكاريةّوالتيّ
المالية ّلبقية ّالعالم ّالممثل ّللمشاركينّ
ال ّتكون ّمتداولة ّفعليا ّيتم ّاستبعادها ّتماماّ
جماعياّمنّجانبّأخرّ.
مثلماّهوّالحالّمعّالعملةّغيرّالمصدرةّأوّ
ّ
الملغاة)ّ.وينبغي التمييزّبين العملة المحليةّ
 49-11يقتصر ّاقتناءّحقوقّالسحبّالخاصةّعلىّ
) أي ،العملة التي تكون ّخصم ّللعمالتّ
ّوهمّ
ّالرسميين،
الحاملين
المقيمة ،مثل البنكّالمركزيّّوالبنوكّاألخرى
البنوك ّالمركزية وغيرها ّمن ّالوكاالتّ
ّوالحكومةّالمركزية) ّوالعمالت األجنبيةّالتيّ
الدولية ّالمحددة ،وتكون ّقابلة للتحويل بينّ
تكون ّخصوم ّلدى ّالوحدات ّغير ّالمقيمةّ
المشاركين و ّغيرهم ّمن ّالحاملينّّ
(مثل البنوك ّالمركزية ّاألجنبية ّوغيرها ّمنّ
الرسميين ّلهاّ .وتمثل حيازة حقوق ّالسحبّ
البنوك ّوالحكومات)ّ ّ .ويمكن ّلجميعّ
الخاصة الى ّمن ّيحملها ّحقا ّمضموناّ
القطاعات ّالمؤسسية ّاقتناء ّالعملة ّبوصفهاّ
وغير ّمشروط ّفي ّالحصول ّعلى ّأصولّ
أصوالّّ،ولكنّعادةّماّتقومّالبنوكّالمركزيةّ
احتياطية أخرىّ،السيماّالنقدّاألجنبي ،من
و ّالحكومات ّوحدها ّفقط ّبإصدار ّالعملةّ.
األعضاء ّاآلخرين ّبصندوق ّالنقد ّالدوليّ.
وفي ّبعض ّالبلدانّ ،يكون ّبإمكان ّالبنوكّ
ّوحقوق ّالسحب ّالخاصة ّهي ّأصول ّلهاّ
التجاريةّإصدارّالعملةّبموجبّتفويضّمنّ
خصوم مطابقةّ ،غير ّأن األصول تمثل
البنكّالمركزيّأوّالحكومةّّ.
مطالبات على ّالمشاركين بشكل ّجماعي
وليس على صندوقّالنقدّالدولي ّ.وقدّيقومّّ ّ
مشارك ّببيع ّبعض ّأو ّكل ّحقوق ّالسحبّ  53-11تعامل ّأوراق ّالنقد ّوالعمالت ّالمعدنيةّ
كخصوم ّبالقيمة ّاالسمية ّالكاملةّ .وتقيدّ
الخاصة لمشارك ّآخر ّ ّويحصل ّعلى
التكلفةّالماديةّإلنتاجّأوراقّالنقدّوالعمالتّ
أصول ّاحتياطية أخرى ّفي ّمقابل ّذلك،
المعدنية ّكإنفاق ّحكومي ّوال ّيتم ّ ّموازنتهاّ
وخاصةّالنقدّاالجنبيّ.
فيّمقابلّالمتحصالتّمنّإصدارّالعملةّ.
ّ
ّ
العملة والودائع
.8
الودائع القابلة للتحويل
 51-11تتألف ّالمعامالت ّالمالية ّفي ّالعملةّ
والودائعّّمنّاإلضافات ّإلىّ،أوّالتخلصّ  54-11تشمل ّالودائع ّالقابلة ّللتحويل ّكافة ّالودائعّ
التيّّ:
منّ،العملةّومنّإنشاءّوديعةّأوّزيادتهاّأوّ
ّأ -التي ّيمكن ّمبادلتها ّبعمالت ّورقية ّأوّ
إجراء ّسحب ّمنهاّ .وفي ّحالة ّالوديعةّ ،قدّ
معدنية ّعند ّالطلب ّبقيمتها ّاالسمية ّوبدونّ
ترجع ّالزيادة ّالظاهرة ّفي ّالقيمة ّإلي ّدفعّ
غرامةّأوّقيدّ
الفائدة ّعلى ّمستوى ّمخزون ّقائمّ .و ّعادةّ
ب -التي ّيمكن ّاستخدامها ّمباشرة ّفي ّأداءّ
ّ
ماّيتمّتفصيلّمدفوعاتّالفائدةّالبنكيةّإلىّ
مدفوعات ّأو ّشيكأ ّاو ّحوالة ّمصرفية ّ ّأوّ
فائدة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّورسومّ
بريدية ّأو ّبقيود ّمدينة ّأو ّدائنة ّمباشرة ّأوّ
خاصة ّبخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسةّ
غيرهاّمنّتسهيالتّالدفعّالمباشرّاألخرى.
بصورة ّغيرّمباشرّ.وتقيدّالفائدةّفيّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّأوال ّفي ّحساب ّتوزيعّ
الدخلّاألوليّ،ثمّّيمكنّقيدهاّفيّالحسابّ وال ّتنطوي ّبعض ّحسابات ّااليداع ّاال ّعلى ّعددّ
المالي ّكوديعة ّجديدةّ .وقد ّتتوافق ّالزيادةّ محدود ّمن ّسمات ّقابلية ّالتحويلّ ،و ّتستثني ّهذهّ
فيّالودائعّمعّانهيار ّالعمالتّأوّالعكسّ الحسابات ّمن ّفئة ّالودائع ّالقابلة ّللتحويلّ ّ ،وتعاملّ
على ّأنها ّودائع ّأخرىّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،تخضعّ
بالعكسّ.
بعض ّأنواع ّالودائع ّلقيود ّكالتي ّتفرض ّعلى ّعددّ
ّ
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المدغوعاتّالتيّيمكنّأداؤهاّللغيرّكلّفترةّمحددةّ
أوّالقيودّعلىّالحجمّاالدنىّلفرادىّالمدفوعاتّالتيّ
تؤدى ّالى ّطرف ّثالث ّوال ّيمكن ّأن ّيكون ّللوديعةّ
القابلةّللتحويلّقيمةّسالبةّ.علىّسبيلّالمثالّ،عادةّ
ما ّيعامل ّالحساب ّالمصرفي ّأو ّحساب ّالشيكاتّ
كوديعة ّقابلة ّللتحويلّ ،ولكن ّإذا ّتم ّاإلفراط ّفيّ
السحبّ ،يعامل ّسحب ّاألموال ّلتصل ّالصفر ّعلىّ
انه ّسحب ّلوديعةّ ،ويعامل ّالمبلغ ّالمسح ّوب ّعلىّ
المكشوفّعلىّأنهّمنحّلقرض.
ّ
 55-11ينبغي ّتصنيف ّالودائع ّالقابلة ّللتحويلّ
عرضياّطبقاّللتاليّ:
ّ
ّأ -ما ّإذا ّكانت ّمسماة ّبالعملة ّالمحلية ّأوّ
العمالتّاألجنبيةّ،
ب -ماّإذاّكانتّخصومّعلى ّمؤسساتّمقيمةّ
ّ
أوّعلىّبقيةّالعالم.

ّ

المراكز بين البنوك

 56-11على ّالرغم ّمن ّكونه ّمصطلحا ّال ّيتسمّ
بالدقة ّالكاملة ّإال ّأن ّمصطلح ّالبنكّ
يستخدم ّفي ّكثير ّمن ّاألحيان ّكمرادفّ
للبنك ّالمركزي ّ ّوشركات ّقبول ّالودائعّ
األخرى ّوتتلقى ّالبنوك ّالودائع ّمن ّوتقدمّ
القروض ّلجميع ّالقطاعات ّاألخرىّ .قدّ
يكون ّهناك ّأيضا ّإقراض ّواقتراض ّكبيرّ
داخل ّالقطاع ّالمصرفي ّالفرعيّ ّ .ولكنّ
ذلكّلهّداللةّاقتصاديةّمختلفةّعنّأنشطةّ
الوساطة ّالمتضمنة ّللقطاعات ّاألخرىّ.
ويصف ّالفصل ّالسابع ّوالعشرين ّكيفّ
يمكن ّتصوير ّتحليل ّكامل ّللقطاع ّالدائنّ
والمدينّلكلّأداةّ.ويعرفّمثلّهذاّالتحليلّ
بالجدولّالمفصلّلتدفقّاألموالّ.ومعّذلكّ،
ليسّبمقدورّجميعّالبلدانّوضعّمثلّهذهّ
ّ

الجداول ّعلى ّأساس ّمنتظمّ .ويمكن ّعادةّ
التعرف ّعلى ّالمراكز ّبين ّالبنوك ّوتحديدهاّ
ويتمّقيدهاّكفئةّأداةّمنفصلةّ،وهوّماّيمثلّ
أحد ّاألسباب ّوراء ّالفصل ّبين ّالقروضّ
والودائع ّبين ّالبنوك ّوغيرها ّمن ّالقروضّ
والودائعّ .وثمة ّسبب ّأخر ّيتعلق ّبحسابّ
رسوم ّخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسةّ
ّمباشرةّ .ويعتمد ّهذا ّالحسابّ
ّ
بصورة ّغير
على ّمعرفة ّمستوى ّالقروض ّوالودائع ّالتيّ
تقدمها ّالبنوك ّللعمالء ّعدا ّعمالء ّالبنكّ
وعلىّحسابّالفرقّبينّالفائدةّالتيّيتلقاهاّ
البنك ّأو ّيدفعها ّوالفائدة ّعندما ّيتم ّتطبيقّ
سعر ّفائدة ّمرجعي ّعلى ّنفس ّالمستوياتّ
من ّالقروض ّوالودائعّ .ومع ّذلكّ ،عادة ّماّ
تكون ّهناك ّرسوم ّخدمات ّوساطة ّماليةّ
ّمباشرة ّّ ،ليست ّذاتّ
ّ
مقاسة ّبصورة ّغير
داللة،مدفوعةّبينّالبنوكّ،نظ اّر ّألنّالبنوكّ
عادة ّما ّتقترض ّوتقرض ّفيما ّبينها ّوفقّ
سعر ّفائدة ّبال ّمخاطرةّ .ولهذين ّالسببينّ،
ينبغي ّفصل ّالقروض ّوالودائع ّبين ّالبنوكّ
عنّالقروضّوالودائعّاألخرىّّ.

ّ
 57-11وقدّتوجدّحاالتّّيكونّفيهاّتصنيفّاألداةّ
للمراكزّبينّالبنوكّغيرّواضحّ ،علىّسبيلّ
المثاللعدم ّتأكد ّأحد ّالطرفينّ ،أو ّألن ّطرفاّ
يعتبرها ّقرضا ّواآلخر ّيعتبرها ّوديعةّ ،لذاّ،
يكون ّالعرف ّالمتبع ّضمانا ّلالتساق ّهوّ
تصنيف ّجميع ّمراكز ّاألصول ّوالخصومّ
بينّالبنوكّ،عداّاألوراقّالماليةّوالحساباتّ
مستحقة ّالقبض/الدفعّ ،ضمن ّالودائعّ.
ويشرح ّالفصل ّالسابع ّوالعشرون ّالجدولّ
التفصيليّلتدفقّاألموالّوالتيّتسدّالحاجةّ
إلى ّتحديد ّالمراكز ّبين ّالبنوك ّكفئةّ
منفصلةّ.
ّ
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الودائع األخرى القابلة للتحويل
الودائع األخرى القابلة للتحويل
52-11
هي تلك الودائع التي ال يكون فيها
طرف أو كال طرفي المعاملة أو الدائن
أو المدين أو كال المركزين بنكاً.
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 59-11تشمل الودائع األخرى جميع المطالبات عدا
الودائع القابلة للتحويل ،المثبتة بشهادات
ايداع .واألشكااللنموذجية ّللودائعّالتيّينبغيّأنّ
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تدرجّتحتّهذاّالتصنيفّهيّالودائعّاالدخاريةّ
(غيرّالقابلةّللتحويل)ّ,والودائعّمحددة ّاألجلّ،
وشهادات ّااليداع ّغير ّالقابلة ّللتداولّ .كماّ
تشمل ّهذه ّالفئة ّاألسهم ّأو ّشهادات ّااليداعّ
المشابهة ّالصادرة ّعن ّجمعيات ّاالدخارّ
والتسليف ّوجمعيات ّالبناء ّواتحادات ّالتسليفّ
وما ّشابههاّ ،كما ّيشمل ّهذا ّالتصنيف ّأيضاّ
الودائع ّالتي ّلها ّقابلية ّمحدودة ّللتداول ّوالتيّ
يتم ّاستثنائها ّمن ّفئة ّالودائع ّالقابلة ّللتحويلّ.
والمطالبات ّعلى ّصندوق ّالنقد ّالدوليّ ،التيّ
هي ّعناصر ّمكونة ّلالحتياطيات ّالدولية ّوغيرّ
مثبتة ّبقروضّ ،يجب ّأن ّتقيد ّتحت ّودائعّ
أخرى(ّ .أما ّالمطالبات ّعلى ّصندوق ّالنقدّ
الدولي ّالمثبتة ّبقروضّ ،فينبغي ّأن ّتدمج ّفيّ
القروض)ّ .ودفعات ّالهوامش ّالنقدية ّوالمرتبطةّ
بعقودّالمشتقاتّالماليةّ(الموصوفةّأدناه)ّتدرجّ
في ّبند ّالودائع ّاألخرىّ ،مثل ّ ّاتفاقات ّإعادةّ
الشراء ّقصيرة ّاألجل ّبشكل ّكبير ّإذا ّما ّتمّ
اعتبارهاّجزءّمنّالتعريفّالوطنيّالواسعّللنقدّ.
أماّباقيّاتفاقاتّإعادةّالشراءّاألخرى ّتصنفّ
تحتّبندّالقروضّ.

في ّبعض ّالدول ّتسمح ّللشركات ّغير ّالماليةّ
وللحكومةّالعامةّولألسرّالمعيشيةّبقبولّالودائعّ
كخصومّ.

ّ
 63-11الودائع ّاألخرى ّينبغي ّتصنيفها ّبشكل ّقطاعياّ
كالتاليّّ:ّ:
ّأ .إذا ّما ّ كانت ّالودائع ّمقومة ّبالعملة ّالمحلية ّأوّ
بالعمالتّاألجنبيةّ.
ّب .إذاّماّّكانتّخصومّخاصةّبمؤسساتّمقيمةّأوّ
ببقيةّالعالمّّ.
ّ
ّ

.3

سندات الدين

 64-11سندات الدين هي أدوات قابلة للتداول ،تستخدم
كاثبات لوجود دينّ ..وهي ّتشمل ّالكمبياالتّ
والسندات ّوشهادات ّااليداع ّالقابلة ّللتداولّ
واألوراقّالتجاريةّوسنداتّالدينّغيرّالمضمونةّ،
واألوراق ّالمالية ّالمضمونة ّبأصولّ ،وما ّشابههاّ
من ّأدوات ّيجري ّتداولها ّعادة ّفي ّاألسواقّ
الماليةّ .والكمبياالت تعرف على أنها أوراق
مالية تعطي حاملها حقوق غير مشروطة
للحصول على مبال مالية ثابتة ومحددة في
تاريخ معينّ .وتصدر ّالكمبياالت ّعادة ّويتجرّ
عامة ّبخصم ّعلى ّالقيمة ّاالسمية ّيتوقف ّعلىّ
سعرّالفائدةّومدةّاالستحقاقّّ.ومنّاألمثلةّعلىّ
األوراق ّالمالية ّقصيرة ّاألجل ّأذونات ّالخزانةّ
وشهاداتّااليداع ّالقابلةّللتداولّوشهادات ّالقبولّ
المصرفي ّواألوراق ّالتجاريةّ .أما السندات فهي
أوراق مالية تعطي حامليها حق غير المشروط
في الحصول على مدفوعات ثابتة أو مدفوعات
متغيرة محددة تعاقدياً ،أي أن عائدات الفائدة ال
يتوقف على أرباح المدينينّ .كما ّتعطيّ
السندات ّحامليها ّقوق ّغير ّمشروطة ّللحصولّ
على ّمبالغ ّثابتة ّكمدفوعات ّللدائن ّفي ّتاريخّ
محددّّتواريخّمحددةّ.
ّ
 65-11القروض ّالتي ّتصبح ّقابلة ّللتداول ّمن ّمالكّ
ألخرّيتمّإعادةّتصنيفهاّمنّقروضّالى ّسنداتّ
فيّظروفّمعينةّ،والجراء ّهذا ّالتعديل ّفيّ
ّ
دين ّ
التصنيفّ ،ينبغي ّوجود ّ ّدليل ّعلي ّتداول ّهذهّ
القروض ّفي ّسوق ّثانويّ ،بما ّفي ّذلك ّوجودّ
صانعيّالسوقّ ،وتواتر ّتسعيرّاألداةّكماّيستدلّ
عليهّمنّالفروقّبينّسعريّالشراءّوالبيعّ.

ّ
 61-11من ّالممكن ّإمساك ّحسابات ّلكل ّمن ّ"الذهبّ
المخصص ّ" ّو ّ"للذهب ّغير ّالمخصص ّ"ّ،
ويكون ّالتمييز ّدقيقا ّوعمليا ّويتم ّإق ارره ّفيّ
الميزانيات ّالعمومية ّللوحدات ّالماسكة ّلهذهّ
الحساباتّ .ويعطي ّحساب ّالذهب ّالمخصصّ
ملكية ّكاملة ّوغير ّمشروطة ّللذهب ّويكونّ
معادال ّلقيد ّالحفظّ .وال ّيعطي ّحساب ّالذهبّ
غير ّالمخصص ّحامله ّالحق ّفي ّذهب ّماديّ
ولكنهّيمنحه ّمطالبةّعلىّمقدمّالحسابّمقومةّ
بالذهبّ .وفي ّالواقعّ ،ونتيجة ّلما ّسبقّ ،يكونّ
هذا ّالحساب ّوديعة ّمقومة ّبالذهبّ .وبالتاليّ،
تعامل ّعلى ّأنها ّودائع ّبالعملة ّاألجنبيةّ .ومنّ
ناحية ّأخرىّ ،فإن ّالحسابات ّالتي ّتمسك ّفيماّ
يتعلق ّبالذهب ّالمخصص ّعلى ّأنها ّحيازةّ
ألشياء ّثمينة ّما ّلم ّتكن ّمحتجزة ّمن ّقبلّ
السلطاتّالنقديةّأوّمنّقبلّغيرهاّمنّالوحداتّ
المفوضةّمنّجانبهمّ،فيّصورةّاحتياطياتّ.
 61-11منّالمحتملّأيضاّوجودّحساباتّمشابهةّتميزّ
بين ّالحسابات ّغير ّالمخصصة ّوالحساباتّ
المخصصة ّلمعادن ّنفيسة ّمختلفةّ ،وينبغيّ
معاملتهاّبنفسّالطريقةّ،فتلكّالخاصةّبالمعادنّ
غيرّالمخصصةّتكونّودائعّبالعملةّاألجنبيةّ،
وتلك ّالخاصة ّبالحسابات ّالمخصصة ّتكونّ
حيازة ّألشياء ّنفيسةّ .واذا ّما ّتجاوزت ّممارسةّ  66-11األسهمّأوّالحصصّالممتازة ّغير ّالمشاركة ّفيّ
األرباح ّهي ّتلك ّاألسهم ّوالحصص ّالتي ّتدرّ
استخدام ّالسلع ّوفق ّهذه ّالطريقة ّالمعادنّ،
دخال ّثابتا ّو ّلكنها ّال ّتتيح ّالمشاركة ّفي ّتوزيعّ
سيكون ّمن ّجدير ّالتفكير ّحول ّإمكانية ّتوسيعّ
القيمة ّالباقية ّلمؤسسة ّمساهمة ّعند ّتصفيتهاّ.
هذهّالممارسةّمنّعدمهّ.
وتصنف ّهذه ّاألسهم ّضمن ّسندات ّالدينّ .كماّ
ّ
أن ّالسندات ّالقابلة ّللتحويل ّإلى ّأسهم ّينبغيّ
 62-11يمكن ّلجميع ّالقطاعات ّاقتناء ّالودائع ّالقابلةّ
أيضا ّتصنيفها ّضمن ّسندات ّالدين ّقبل ّالتاريخّ
للتحويل ّوالودائع ّاألخرى ّّ ،وغالبا ّما ّتقبلّ
الذيّيتمّتحويلهاّفيهّّ.
الودائع ّبوصفها ّ ّخصوم ّمن ّقبل ّالشركاتّ
الماليةّ ّ ،اال ّأن ّ ّبعض ّاالتفاقيات ّالمؤسسيةّ ّ
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نظام الحسابات القومية
 67-11األوراق المالية المضمونة بأصول والتزامات
الدين بضمانات إضافية هي ترتيبات تكون
بموجبها مدفوعات الفائدة واألصل مضمونة
بمدفوعات على أصول أو بتدفقات دخل
محددة .ويمكن ّاستخدام ّالتوريق ّأيضاّ
كمصطلحّلوصفّهذهّالعمليةّ.واألوراقّالماليةّ
المضمونة ّبأصول ّقد ّيتم ّاصدارها ّمن ّاحدىّ
الوحدات ّالحائزة ّلألصول ّ ّالتي ّتصدر ّأوراقاّّ
ماليةّلبيعها ّبغرضّجمعّاألموالّالالزمةّلدفعّ
قيمة ّاألصول ّاألساسية ّللمقرض ّاألصليّ.
واألوراقّالماليةّبضمانّاألصولّتصنفّعليّ
أنهاّسنداتّدينّ ّألن ّجهات ّاصدار ّاألوراقّ
المالية ّيتعين ّعليها ّأداء ّدفعاتّ،بينما ّالّيكونّ
على ّحامليها ّمطالبة ّباقية ّعلى ّاألصولّ
األساسيةّ ،وفي ّحال ّكان ّلديهم ّمثل ّهذهّ
المطالبةّ ،تدرج ّاألداة ّضمن ّحصص ّالملكيةّ
أو ّأسهم ّصناديق ّاالستثمار ّالمشتركّ.وتضمنّ
األوراق ّالمالية ّالمضمونة ّبأصول ّبأنواعّ
متعددة ّمن ّاألصول ّالماليةّ ،مثل ّالره ّونّ
العقارية ّوقروض ّالبطاقات ّاالئتمانية ّأوّ
بأصول ّغير ّمالية ّأو ّبتدفقات ّدخل ّمستقبليةّ
(مثلّأرباحّأحدّالموسيقيينّأوّايرادّايرادّاحدىّ
الحكومات ّفي ّالمستقبل)ّ ،والتي ّال ّتعتبر ّفيّ
حد ّذاتها ّضمن ّاألصول ّاالقتصادية ّفيّ
اإلحصاءاتّاالقتصاديةّالكليةّ
ّ
 68-11القبول المصرفي يشمل قبول الشركات المالية
– مقابل رسم معين – لحوالة أو كمبيالة
وعلى تعهد غير مشروط بدفع مبل محدد في
تاريخ محددّ .وعلي ّعكس ّحاالت ّالقبولّ
األكثرّعموميةّ.فإنّهذهّالقبولّالمصرفيّالبدّ
أن ّيكون ّقابال ّللتداولّ .ومعظم ّالتجارة ّالدوليةّ
تمولّبهذهّّالطريقةّ ّ.وتصنف ّّشهادات ّالقبولّ
المصرفي ّضمن ّفئة ّسندات ّالدينّ .ويمثلّ
القبولّالمصرفيّمطالبةّغيرّمشروطةّمنّقبلّ
حاملها ّوالتزام ّغير ّمشروط ّمن ّجانب ّالشركةّ
المالية ّالتي ّتقبلهاّ .ويمثل ّاألصل ّالمقابلّ
للشركة ّالمالية ّمطالبة ّعلى ّعميلهاّ .وتعاملّ
شهادات ّالقبول ّالمصرفي ّعلى ّأنها ّأصولّ
ماليةّمنّتاريخ ّقبولهاّ،حتىّوانّلمّيتمّتبادلّ
أيّأموالّاالّفيّمرحلةّالحقة.
ّ
 69-11األوراق المالية المجردة من الفائدة هي أوراق
ماليه تم تحويلها من مبل أصلي بمدفوعات
فائدة إلى سلسلة من السندات بدون قسائم
فائدة لها مجموعة من أجال االستحقاق
تتوافق مع تاريخ (تواريخ) دفع القسائم
وتاريخ استرداد المبل (المبال ) األصلي.
والغرض ّمن ّنزع ّقسائم ّالفائدة ّ ّاختياراتّ
المستثمر ّلتدفقات ّنقدية ّمعينة ّيمكن ّتلبيتهاّ
بطرق ّمختلفة ّكمزيج ّمن ّالتدفقات ّالنقديةّ
للورقة ّالمالية ّاألصليةّ .وقد ّتكون ّجهةّ
االصدارلألوراق ّالمالية ّالمجردة ّمن ّالفائدةّّ
ّ
مختلفة ّعن ّجهة ّاالصدار ّاألصليةوفي ّهذهّ

ّ

الحالة ّتنشأ ّخصوم ّجديدةّ .وهناك ّحالتان ّمنّ
األوراقّالماليةّالمجردةّمنّالفائدةّ ّّ-:
ّأ -عندما ّيستحوذ ّطرف ّثالث ّعلى ّاألوراق ّالماليةّ
األصليةّويستخدمهاّ(كضمان)ّإلصدار ّاألوراقّ
المالية ّالمجردة ّمن ّالفائدةّ .وحينئذ ّيتم ّجمعّ
أموالّجديدةّويكونّهناكّأداةّماليةّجديدةّ.
ب -عدم ّجمع ّأموال ّجديدة ّ ّونزع ّالقسائم ّالمستحقةّ
ّ
على ّاألوراق ّالمالية ّاألصلية ّويتم ّتسويقهاّ
بصورة ّمستقلة ّمن ّقبل ّالمصدر ّأو ّمن ّخاللّ
وكالءّ(مثلّوسطاء ّاألوراقّالماليةّالمجردةّمنّ
الفائدة) ّوالذين ّيتصرفون ّتبعا ّلموافقة ّجهةّ
االصدار.

 71-11األوراق المالية المرتبطة برقم قياسي هي أدوات
يتم ربط قسائمها أو قيمتها األصلية أو كليهما
برقم قياسي مثل رقم قياسي للسعر أو بسعر
سلعةّ .والهدف ّمن ّذلك ّهو ّالحفاظ ّعلى ّالقوةّ
الشرائية ّأو ّالثروة ّخالل ّفترة ّالتضخم ّباإلضافةّ
إلى ّكسب ّدخل ّالفائدةّ .وعندما ّتكون ّقسائمّ
الدفعاتّمرتبطةّبأرقامّقياسيةّتعاملّكلياّكفائدةّ،
تماما ّمثلماّهوّالحالّمعّأيّأصلّماليّيحملّ
سعر ّفائدة ّمتغيرّ .وعندما ّتكون ّقيمة ّالمبلغّ
األساسيّمرتبطةّبرقمّقياسيّيتحركّبمحاذاةّمعّ
قياسّواسعّالنطاقّللتضخمّ،يقيدّسعرّاإلصدارّ
للورقةّالماليةّعلىّأنهّالمبلغّاألساسيّ،وتعاملّ
الدفعات ّالدورية ّ ّالمرتبطة ّبالرقم ّالقياسيّ
باالضافةّالىّسعرّاالستحقاقّاّعلىّأنهاّفائدةّ.
ّوالدفعة ّالناتجةّعنّالربطّبمؤشرّينبغيّأنّتقيدّ
على ّأنها ّفائدة ّ(دخل ّملكية) ّعلى ّمدى ّحياةّ
الورقة ّالماليةّ ،وينبغي ّأن ّيقيد ّمقابلها ّتحتّ
سندات ّالدين ّفيّالحسابّالماليّ.وعندماّتكونّ
الورقةّالماليةّمرتبطةّبرقمّقياسيّلسلعةّوبالتاليّ
تكون ّعرضة ّلتقلبات ّكبيرة ّفي ّالسعرّ ،يوصىّ
بإجراء ّتغيير ّأو ّتعديل ّعلى ّهذا ّاإلجراءّ .وهذهّ
المسألة ّمشروحة ّبالتفصيل ّفي ّالجزء ّالرابع ّمنّ
الفصلّالسابعّعشرّ.
ّ
التصنيفات التكميلية لسندات الدين
 71-11أي ّتصنيف ّفرعي ّلسندات ّالدين ّحسب ّأجلّ
االستحقاق ّإلى ّسندات ّدين ّ ّقصيرة ّوطويلةّ
األجلّوذلكّحسبّالمعاييرّالتاليةّ
ّأ -سندات ّدين ّقصيرة ّاألجل ّتشمل ّتلك ّاألوراقّ
الماليةّالتيّيكونّأجلّاستحقاقهاّاألصلي ّخاللّ
سنهّأوّأقلّ.وهذهّاألوراقّينبغيّتصنيفهاّعلىّ
أنها ّقصيرة ّاألجل ّحتى ّوان ّتم ّإصدارهاّ
بتسهيالت ّطويلة ّاألجل ّمثل ّتسهيالت ّإصدارّ
البنكنوتّ.
ب -سندات ّدين ّ ّطويلة ّاألجل ّتشمل ّتلك ّاألوراقّ
ّ
المالية ّالتي ّيكون ّأجل ّاستحقاقها ّ ّاألصليّ
خاللّأكثرّمنّسنهّ.وينبغيّتصنيفّالمطالباتّ
ذات ّأجال ّاالستحقاق ّاالختيارية ّوالتي ّيكونّ
أخرّأجلّاستحقاقّفيهاّبعدّأكثرّمنّسنةّفضالّ
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ّ

عن ّالمطالبات ّذات ّأجال ّاالستحقاق ّغيرّ
المصنفةّعلىّأنهاّطويلةّاألجلّ.
ّوباإلضافة ّلما ّسبقّ ،فإنه ّأحيانا ّيكون ّمن ّالمفيدّ
التفريق ّبين ّسندات ّالدين ّالمدرجة ّوغير ّالمدرجةّ،
وقيدهم ّحسب ّما ّإذا ّكانوا ّقصيري ّأو ّطويليّ
األجلّ.

.4

78-11

القروض
القروض هي أصول ،والتي -:

أ -تنشأ عندما يقوم الدائن باقرض أموالبشكل
مباشر للمدين.
ب -تكون مثبتة بوثائق غير قابله للتداول.

ّ
 73-11تشمل ّفئة ّالقروض ّحاالت ّالسحب ّعلىّ
المكشوف ّوقروض ّاألقساط ّوتمويل ّعملياتّ
الشراء ّألتأجيري ّوالقروض ّالخاصة ّبتمويلّ
االئتمان ّالتجاريّ .كما ّتشمل ّأيضا ّالمطالباتّ
المستحقة ّعلى ّصندوق ّالنقد ّالدولي ّأوّ
الخصوم ّالمستحقة ّله ّالتي ّتكون ّفي ّشكلّ
قروض ّ.ويصنفّالسحبّعلىّالمكشوفّالذيّ
ينشأّمنّخاللّإمكانيةّأوّتسهيلّالسحبّعلىّ
المكشوفّمنّحسابّوديعةّقابلّللتحويلّعلىّ
أنه ّقرضّ .غير ّأن ّخطوط ّاالئتمان ّغيرّ
المسحوبة ّال ّتقيد ّضمن ّالخصومّ .كما ّأنّ
األوراقّالماليةّواتفاقاتّإعادةّالشراءّومبادالتّ
الذهب ّوالتمويل ّمن ّخالل ّعقد ّإيجار ّماليّ
جميعها ّقد ّيتم ّتصنيفها ّكقروضّ .ومع ّذلكّ،
فإن ّالحسابات ّمستحقة ّالقبضّ /الدفعّ ،تعاملّ
كفئةّمنفصلةّمنّاألصولّالماليةّ،وتستبعدّمنّ
القروض ّأيضا ّالقروض ّالتي ّأصبحت ّسنداتّ
دين.
ّ
 74-11اتفاق إعادة شراء أوراق مالية هو ترتيب يتم
بموجبه تقديم األ وراق المالية مقابل الحصول
على نقدية مع االلتزام بإعادة شراء األوراق
المالية نفسها أو ما شابهها بسعر ثابت إما
في تاريخ مستقبلي محدد (غالبا بعد يوم أو
بضعة أيام من تاريخ االتفاق ،ولكنه يمتد
أيضا ألبعد من ذلك في المستقبل) أو بأجل
استحقاق "مفتوح" .واقراض ّاألوراق ّالماليةّ
بضمان ّنقديّ ّ ،وعمليات ّاعادة ّالبيعّ /الشراءّ
هي ّمصطلحات ّمختلفة ّلترتيبات ّلها ّنفسّ
األثر ّاالقتصادي ّالتفاق ّاعادة ّشراء ّاألوراقّ
الماليةفجميعها ّيتم ّبموجبه ّتقديم ّأوراق ّماليةّ
كضمان ّلقرض ّأو ّوديعة ..والريبو هو اتفاق
إعادة شراء أوراق مالية حيث يتم تقديم
األوراق المالية مقابل نقدية مع االلتزام بإعادة
شراء األوراق المالية نفسها أو أوراق مالية
مماثلة نقداً بسعر محدد وثابت في تاريخ
محدد في المستقبل(ّ.ويدعىّّريبوّمنّمنظورّ
مقدمّاألوراقّالماليةّ،وريبوّمعكوسّمنّمنظورّ
متلقيّاألوراقّالمالية)ّ.

ّ
 75-11وتعامل ّّاألموالّالمقدمة ّوالمتلقاةّبموجبّاتفاقيةّ
إعادةّشراءّأوراقّماليةّكقرضّأوّوديعةّّ.وهيّ
بوجه ّعام ّقرض ّولكنها ّتصنف ّكوديعة ّإذا ّماّ
انطوتّعلىّّخصومّمستحقةّّعلىّشركةّلتلقيّ
الودائع ّ ّوتدرج ّضمن ّالمقياس ّالوطني ّ ّللنقودّ
بمعناها ّالواسع ّّ .واذا ّلم ّينطوي ّاتفاق ّإعادةّ
شراءّاألوراقّالماليةّعلىّتقديمّإّالمالّ(كانّتتمّ
مبادلة ّورقةّماليةّبأخرىّ،أو ّيقدمّأحدّاألطرافّ
ورقة ّمالية ّبدون ّضمان)ّ ،ففي ّهذه ّالحالة ّالّ
يوجد ّقرض ّوال ّوديعةّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّطلباتّ
ايداع ّهامش ّالضمان ّنقدا ّبموجب ّإطار ّاتفاقّ
إعادةّشراءّأوّريبوّتصنفّعلىّأنهاّقروضّ.
ّ
 76-11تعامل ّاألوراق ّالمالية ّالتي ّتقدم ّكضماناتّ
إضافيةّفيّإطارّإقراضّأوراقّماليةبماّفيّذلكّ
اتفاقّإعادةّشراءّاألوراقّالماليةّعلىّأنهّلمّيتمّ
تغيير ّملكيتها ّاالقتصاديةّ .ويتم ّوتعتمد ّهذهّ
المعاملةّألن ّالمخاطرّأوّالمزاياّالناتجةّعنّأيّ
تغيرّفيّسعرّالورقةّمنّنصيبّمتلقيّالنقدّ.
ّ
 77-11تنطوي ّمبادلة ّالذهب ّعلى ّمبادلة ّالذهب ّفيّ
مقابل ّودائع ّبالعملة ّاألجنبية ّمع ّاالتفاق ّعلىّ
اجراء ّمعاملة ّمقابلة ّفي ّتاريخ ّمتفق ّعليه ّفيّ
المستقبل ّوبسعر ّمتفق ّعليه ّللذهبّ .وعادة ّالّ
يقيد ّمتلقي ّالذهب ّ(مقدم ّالنقد) ّالذهب ّفيّ
ميزانيته ّالعموميةّ ،كما ّال ّيقوم ّمقدم ّالذهبّ
(متلقي ّالنقد) ّباستبعاد ّعادة ّالذهبّمن ّميزانيتهّ
العموميةّّ.وعلى ّهذا ّانلحوّ،تتشابه ّهذهّالمعاملةّ
مع ّاتفاق ّإعادة ّالشراء ّوينبغي ّقيدها ّكقرضّ
بضمانات ّإأو ّكوديعة ّمضمونةّ .تعد ّمبادالتّ
الذهب ّمشابه ّالتفاقيات ّإعادة ّشراء ّاألوراقّ
الماليةّعداّأنّالضمانّاّيكونّذهباّّ.
ّ
 78-11عندماّيتمّشراءّالسلع ّبموجبّعقد ّتأجير ّماليّ
فإنه ّيتم ّاعتبار ّأن ّثمة ّتغير ّفي ّالملكيةّ
االقتصادية ّللسلع ّمن ّالمؤجر ّللمستأجر ّقدّ
حدثتّ،والتغيرّالحاصلّفيّالملكيةّاالقتصاديةّ
قد ّيكون ّملحوظ ّمن ّخالل ّالحقيقة ّالتي ّتقولّ
بأنّكلّمخاطر ّومزايا ّملكية ّاألصل ّقد ّانتقلتّ
من ّالمالك ّالقانوني ّللسلع ّ– ّالمؤجر ّ– ّإلىّ
مستخدم ّالسلع ّ– ّالمستأجرّ .فالمستأجر ّيكتبّ
عقدا ّلكي ّيتمكن ّمن ّالتغلب ّعلى ّتكاليفه ّالتيّ
تشمل ّالفائدة ّأثناء ّفترة ّالدفعّ .وهذا ّالتغيرّ
الحقيقي ّفي ّالملكية ّيسجل ّمن ّخالل ّفرضّ
اقتراض ّيكتبه ّالمؤجر ّللمستأجر ّفالمستأجرّ
يستخدم ّهذا ّالقرض ّلكي ّيحصل ّعلى ّاألصلّ
وكذلك ّيقوم ّالمستأجر ّبدفع ّالمبلغ ّاألصليّ
للمؤجر ّشامال ّالفائدة ّوالمصاريف ّاإلداريةّ
والعموالتّ .والفائدة ّيتم ّتسجيلها ّكدخل ّملكيةّ
قابلّالدفعّواالستردادّ،وردّقيمةّالدينّيسجلّفيّ
األوراق ّالمالية ّعلى ّأنه ّتخفيض ّمن ّفائدةّ
القرض ّمن ّالمؤجرّ ،والخصومات ّمن ّعلىّ
المستأجرّ .وهناك ّنقاش ّمفصل ّ ّحول ّعقودّ
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ّّ

التأجير ّالتمويلي ّفيّالجزءّالخامسّفيّالفصلّ
ّ.17
التصنيفات التكميلية للقروض

 79-11القروض ّيمكن ّتقسيمها ّعلى ّأساس ّتكميليّ،
إلى ّقروض ّقصيرة ّاألجل ّوقروض ّطويلةّ
األجلّ.
ّ
ّأ -القروض ّقصيرة ّاألجل ّتشمل ّالقروض ّالتيّ
تكون ّمدة ّاستحقاقها ّاألصلية ّخالل ّسنه ّأوّ
أقلّ .فالخصوم ّالقابلة ّللسداد ّتحت ّطلبّ
الضامنّيجبّتصنيفهاّكقروضّقصيرةّاألجلّ
حتى ّوان ّكان ّمن ّالمتوقع ّأن ّتظل ّهذهّ
القروضّواجبةّالسدادّألكثرّمنّسنةّّ.
ب -القروضّطويلةّاألجلّتشملّالقروضّالتيّلهاّ
ّ
أجلّاستحقاقّيتجاوزّالعامّالواحدّّ.
ّ
 81-11وقدّيكونّمنّالمفيدّأيضاّالتمييزّبينّالقروضّ
التيّ ،وعلى ّالرغم ّمن ّاقتراضها ّلفترة ّتتجاوزّ
العامّالواحدّ،تبقىّعلىّأجلّاستحقاقهاّأقلّمنّ
عامّواحدّخال لّالفترةّالمحاسبيةّالمعنيةّوكذلكّ
الفروضّالمضمونةّبرهنّعقاريّ.
ّ

.5

فيّاألرباحّهيّتلكّاألسهمّالتيّتوتيحّالمشاركةّ
في ّالقيمة ّالمتبقية ّعند ّحل ّأو ّتصفية ّمنشأةّ
فرديةّ.ومثلّهذهّاألسهمّهيّأيضاّسنداتّملكيةّّ
سواء ّتحدد ّالدخل ّعلى ّأساس ّصيغة ّمعينة ّأمّ
ال(ّ .األسهم ّالممتازة ّغير ّالمشاركة ّتعاملّ
كسندات ّدين ّذات ّخصوم ّكما ّهو ّمشروحّ
أعالهّ).

حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

ّ
25-11
-:

حصص الملكية يتم تقسيمها فرعياً إلى

أّ-أسهمّمدرجةّّّّّّّّ.بّ-أسهمّغيرّ
مدرجةّّّّّّّّّّّّّّّّ.جـّ -حصصّ
ملكيةّأخرىّأخرىّّ.
ّ
واألسهم ّالمدرجة ّوغير ّالمدرجة ّتكون ّقابلةّ
للتداولّوبالتاليّفهيّأوراقّماليةّمتداولةّ.

ّ
 86-11األسهم المدرجة هي سندات حقوق ملكية
مدرجة في البورصةّ .ويشارّإليهاّأيضا ّباألسهمّ
المدرجةّفيّقائمةّاألسعارّ.ويعنيّتواجدّأسعارّ
محددة ّألسهم ّمدرجة ّفي ّالبورصة ّأن ّأسعارّ
السوقّالحاليةّعادةّماّتكونّمتاحةّبيسرّ.
ّ
 87-11األسهم غير المدرجة هي أوراق مالية متداولة
ليست مدرجة في البورصةّ ،ويمكن ّتسميةّ
األسهم ّغير ّالمدرجة ّأيضا ّبحصص ّالملكيةّ
الخاصةّ،وعادةّماّيأخذّرأسّمالّالمخاطرةّهذاّ
الشكلّ.وبشكلّعامّتصدرّاألسهمّغيرّالمدرجةّ
من ّقبل ّالشركات ّالفرعية ّوالمنشآت ّالصغرىّ،
وغالبا ّما ّيكون ّلها ّمتطلبات ّتنظيمية ّمختلفةّ
ولكنّالّتوجدّأهليهّضروريةّلهذهّالحالةّ.

 81-11ان ّلحصصّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمارّ
سمة ّمميزة ّوهي ّأن ّأصحابها ّتتبقى ّلهمّ
مطالبات ّعلى ّأصول ّالوحدة ّالمؤسسية ّالتيّ
أصدرت ّاألداةّ .فحصص ّالملكية ّتمثل ّأموالّ
المالكين ّفي ّالوحدة ّالمؤسسيةّ .وعلى ّعكسّ
الدينّ ،فحصص ّالملكية ّال ّتمنح ّالمالك ّالحقّ
فيّالحصولّعلىّمبلغّمحددّسلفا ّأوّفيّمبلغّ
 88-11حصص الملكية األخرى هي حصص ملكية ال
محددّوفقاّلصيغةّثابتةّ.
تأخذ شكل األوراق المالية ويمكن ّأن ّتشملّ
ّ
حصص ّملكية ّفيّأشباه ّالشركات ّمثلّ(الفروعّ،
ّ 82-11وبأسهم ّصناديق ّاالستثمار ّدور ّمتخصصّ
الصناديق ّاالستئمانيةّ ،والشركات ّمحدودةّ
فيّالوساطةّالماليةّبصفتهاّنوعاّمنّاالستثمارّ
المسؤولية،و ّشركات ّالتضامن ّاألخرى)ّ ،وكذلكّ
الجماعيّفيّأصولّأخرىّ،ولذلكّتدرج ّبشكلّ
فيّالصناديق ّغير ّالمساهمة ّوالوحدات ّالصوريةّ
منفصلّ.
التي ّتنشأ ّلملكيةّعقاراتّوغيرّذلكّمنّالمواردّ
ّ
الطبيعيةّ .وال ّيكون ّامتالك ّبعض ّالمنظماتّ
حصصّالملكيةّ
الدوليةّفيّشكلّأسهمّوبالتاليّتصنفّكحصصّ
 83-11تشمل حصص الملكية كافة األدوات والقيود
ملكية ّأخرى ّ(رغم ّأن ّحصص ّالملكية ّفي ّبنكّ
التي تثبت بمطالبات على القيمة المتبقية
التسويات ّالدوليةتأخذ ّ ّشكل ّاألسهم ّغيرّ
للشركة أو شبه الشركة بعد استيفاء كافة
المدرجة)ّ.
مطالبات الدائنين .وحقوق ّالملكية ّتعاملّ
ّّّ
كخصمّللوحدةّالمؤسسةّالمصدرة.
 89-11تغطى ّالمعامالت ّفي ّحصص ّالملكية ّفيّ
ّ
الحسابات ّالمالية ّثالثة ّأنواع ّمختلفة ّمنّ
 84-11عادة ّما ّيتم ّاثبات ّحصص ّالملكية ّفيّ
المعامالتّ ،األول ّهو ّتسجيل ّقيمة ّاألسهمّ
الكيانات ّالقانونية ّباألسهم ّأو ّبشهاداتّ
المشتراةّوالمباعةّفيّالبورصةّ.ومنّوقتّآلخرّ
المشاركةّ،أو ّبايصاالت ّايداعّ ،أو ّما ّشابههاّ.
تقومّالشركاتّبإجراءّهيكلةّألسهمهاّوقدّتعرضّ
األسهمّواألسهمّالعاديةّلهمّنفسّالمعنىّ،ولكنّ
عددا ّمن ّاألسهم ّللبيع ّلصالح ّأصحاب ّاألسهمّ
إيصاالت ّاإليداع ّفهي ّعبارة ّعن ّأوراق ّماليهّ
بالنسبة ّلكل ّسهم ّكان ّمحتفظ ّبه ّفي ّالسابقّ.
تسهل ّامتالك ّاألوراق ّالمالية ّالمدرجة ّفيّ
وهذه ّاألسهم ّالمجانية ّال ّتعامل ّكصفقات ّولكنّ
المشاركةّ
ّ
اقتصاديات ّأخرىّ .واألسهم ّالممتازة ّ
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كاستهالكّنظ ار ّألنّقيمةّالعددّالجديدّلألسهمّ
مضروبا ّفي ّالسعر ّالجديد ّيمثل ّ ّنفس ّنسبةّ
قيمة ّالشركة ّبصفتها ّالعدد ّالقديم ّلألسهمّ
مضروباّفيّالسعرّالقديمّ.

ّ
 91-11أما ّالنوع ّالثاني ّمن ّالمعامالت ّالمعنيةّ
بحصص ّالملكيةّهيّعملياتّضخّرأسّالمالّ
منّقبلّالمالكّّ ،أوّفيّبعضّاألحيانّ ،هيّ
سحوبات ّحقوق ّملكية ّبواسطة ّالمالكّ .وتقيدّ
أرباحّاألسهمّفيّحسابّالتوزيعّاألولىّللدخلّ
كماّلوّكانّعادةّماّيتمّدفعهاّمنّأصلّفائضّ
التشغيل ّالمكتسب ّفي ّالفترة ّالحاليةّ .وعلىّ
الرغم ّمن ّهذاّ ،عادة ّما ّتهدف ّالمنشأة ّإلىّ
امتالك ّطريقة ّتسجيل ّمنظمه ّلمدفوعاتّ
األرباحّ،وبالتاليّفإنهاّأحيانا ّقدّتدفعّأكثرّمنّ
فائض ّالتشغيل ّالحالي ّوأحيانا ّأقلّ ،حيث ّيتمّ
ترحيل ّالصافي ّللحسابات ّالتراكمية ّعن ّطريقّ
االدخار(ّ .والذي ّقد ّيكون ّسالباّ)ّ .ومع ّذلكّ،
إذا ّكانت ّاألرباح ّالمدفوعة ّتتجاوز ّبشكلّ
ّاألخيرة ّحينئذ ّالّ
ّ
ملحوظ ّاألرباح ّالمتوسطة
ينبغي ّالمضي ّقدما ّفي ّقيد ّالكل ّفي ّحسابّ
التوزيع ّاألولي ّللدخلّ ،ولكن ّينبغي ّاعتبارهّ
كسحب ّمن ّاألسهم ّمن ّقبل ّالمالكّ ،ويتمّ
عكسه ّأسفل ّهذا ّالبندّ .ومثل ّهذه ّالمدفوعاتّ
يشار ّإليها ّفي ّبعض ّاألحيان ّب ـ ّ"األرباحّ
المتراكمة"ّ.والسحوباتّقدّتأخذّشكلّالعائداتّ
من ّمبيعات ّاألصول ّالثابتة ّأو ّغيرهاّ ،أوّ
تحويالت ّألصول ّثابتة ّأو ّألصول ّأخرى ّمنّ
شبه ّالمؤسسة ّإلى ّالمالك ّوكذلك ّاألموالّ
المأخوذة ّمن ّاألرباح ّالمحتجزة ّالمتراكمةّ
واحتياطات ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ.
(تناقش ّالحالة ّالخاصة ّبالمدفوعات ّبينّ
الحكومة ّوالمنشآت ّالعامة ّفي ّالفصل ّالثانيّ
والعشرين)ّ .وعلى ّقدم ّالمساواةّ ،فإن ّأرباحّ
التصفية ّ(المسيلة) ّالمدفوعة ّلحاملي ّاألسهمّ
عندما ّتصبح ّالشركة ّمفلسة ّينبغي ّقيدهاّ
كسحبّمنّحصصّالملكيةّ.
ّ
ّ -91-11 91-11والعكس ّبالعكسّ ،فإن ّأصحابّ
األسهمّمنّالممكنّأنّيطرحواّزيادةّماليهّفيّ
الشركةّ .واذا ّكانت ّالشركة ّمحكومة ّعمومياّ
ولديها ّعجز ّثابت ّومنتظم ّكل ّسنه ّكما ّهوّ
الحال ّمع ّالسياسة ّالحكومية ّاالقتصادية ّأوّ
االجتماعية ّوالذي ّيغطى ّبمتحصالت ّمنّ
الحكومة ّلمطابقة ّهذا ّالعجزّ ،فإن ّالمدفوعاتّ
تعتبر ّإعانة ّأو ّدعمّ .واذا ّكان ّالدفع ّمنّ
الحكومة ّغير ّمنتظم ّولكن ّمخصصا ّبشكلّ
واضح ّلتغطية ّالخسائر ّالمتراكمة ّيعامل ّفيّ
هذهّالحالةّكتحويلّلرؤوسّاألموالّ.واذاّقامتّ
الحكومة ّبعمل ّمنحة ّاستثمارية ّلشركة ّعامةّ
يقيدّهذاّأيضا ّعلىّأنهّتحويلّرأسماليّ.ولكنّ
هناك ّبعض ّالحاالت ّيكون ّفيها ّالمالك ّ(عامّ
أوخاص) ّموافقين ّعلى ّتقديم ّتمويل ّجديدّ
إلتاحة ّالتوسعّ ،مثالّبحيث ّال ّيمثل ّذلك ّفقطّ

تخفيض ّفي ّالدين ّولكن ّإضافة ّموجبة ّللنقدّ
الخاص ّبالمنشأةّ .ويتكون ّالتمويل ّمن ّالنقدّ
المملوك ّللشركة ّوالمستخدم ّفي ّعمليات ّشراءّ
األصول ّالثابتة ّوالمخزون ّالتراكمي ّوفي ّحيازةّ
أصول ّمالية ّأو ّسداد ّخصومّ .كما ّيتم ّتضمينّ
التحويالتّمنّقبلّمالكّاألصولّالثابتةّوغيرهاّ
من ّاألصول ّألشباه ّالشركات ّباعتبارها ّإضافةّ
لحصص ّالملكيةّ .ومثل ّهذه ّالمدفوعات ّيتعينّ
تضمينها ّفي ّهذا ّالقيد ّبصفتها ّحيازة ّأو ّاقتناءّ
لحصصّملكيةّ،حتىّوانّلمّتصدرّأسهمّجديدةّ
كاستجابةّللمساهمةّالماليةّ.

ّ
 92-11والنوع ّالثالث ّمن ّالمعامالت ّفيما ّيتعلقّ
بحصص ّالملكية ّواألسهم ّالعادية ّيشمل ّالحالةّ
الخاصةّبإضافةّأوّسحبّاألسهمّالعاديةّوالتيّ
تقع ّفيما ّيخص ّإعادة ّاستثمار ّأرباح ّمنشآتّ
االستثمارّاألجنبيّالمباشرّ.وفىّحسابّالتوزيعّ
األولى ّللدخلّ ،فإن ّحصة ّفائض ّالتشغيلّ
المتناسبة ّمع ّحصة ّالمستثمر ّاألجنبي ّالمباشرّ
في ّحصص ّالملكية ّيتم ّعرضها ّعلى ّأنه ّتمّ
سحبها ّوتوزيعها ّعليه ّكأرباح ّمعاد ّاستثمارهاّ.
ونظ ارّألنهّالّيتمّسحبهاّفيّالواقعّ،فإنهاّتضيفّ
لقيمة ّحصص ّالملكية ّفي ّالمنشأة ّمن ّخاللّ
إجراء ّقيد ّبإعادة ّاستثمار ّاألرباح ّفي ّالحسابّ
الماليّ.
ّ
 93-11تعامل ّالوحدات ّالصورية ّأو ّالمفترضة ّبنفسّ
الطريقة ّكشبه ّمؤسسةّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،يقيدّ
التسهيل ّالخاص ّبمنزل ّلألجازة ّوالممنوح ّلوحدةّ
غيرّمقيمةّكزيادةّفيّقيمةّأصلّمملوكّلوحدةّ
مفترضةّمقيمةّمعّوجودّزيادةّمماثلةّفيّحقوقّ
ملكية ّالمالك ّغير ّالمقيمّ .ومع ّذلكّ ،يعاملّ
الدخل ّبأكمله ّالمتأتي ّمن ّمنزل ّاألجازة ّكسحبّ
من ّقبل ّملك ّالوحدة ّالمقيمة ّالصورية ّأوّ
المفترضة ّوبالتالي ّال ّتكون ّهناك ّأرباح ّمتبقيةّ
حتىّيعادّاستثمارهاّ.وهذاّيؤكدّأنّصافيّحقوقّ
الملكية ّكلها ّللوحدة ّالصورية ّالمقيمة ّهي ّقيمةّ
الملكيةّالمعنيةّ.
ّ
أسهم أو وحدات صناديق
االستثمار
 94-11صناديق االستثمار هي مشروعات استثمارية
جماعية يحشد المستثمرون من خاللها أ أمواال
الستثمارها في األصول المالية وغير المالية.،
وبالتاليّ ،فإن ّتلك ّالوحدات ّالحائزة ّعلى ّأسهمّ
فيّالصناديقّتوزعّمخاطرهاّعبرّكافةّاألدواتّ
فيّالصندوقّ.
ّ
 95-11في ّجدول ّمفصل ّلتدفق ّاألموالّ ،تبين ّحيازةّ
األدوات ّمن ّقبل ّصناديق ّاالستثمار ّبصورةّ
منفصلة ّعن ّحيازة ّاألسهم ّفي ّالصناديقّ.
ويضطلع ّالتحليلّالكامل ّللمعامالتّالخاصة ّ-

453

نظام الحسابات القومية
منفصل ّحتى ّيمكن ّمطابقتها ّمع ّاإلحصاءاتّ
النقديةّ.وتمثل أسهم أو وحدات صناديق سوق
المال مطالبة على نسبة قيمة صندوق سوق
مال مؤسسّ.

منّ-إلّمنّبتسجيلّحيازةّاألدواتّمنّخاللّ
صناديق ّاالستثمار ّوبدون ّالحاجة ّإلى ّفئةّ
منفصلة ّلذلكّ .ومع ّذلكّ ،وكما ّلوحظ ّفيماّ
يتعلق ّبفئة ّالمراكز ّبين ّالبنوكّ ،فال ّتكونّ
جداولّتدفقاتّاألموالّالمنضبطةّزمنيا ّمتاحةّ ّ
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار األخرى
بشكلّمنتظمّ .وبالتاليّ،ومن ّأجلّالتمييزّبينّ
متىّتستحوذّالوحداتّغيرّالماليةّعلىّأدواتّ
تمثل أسهم أو وحدات صناديق
ّوحصص ّالملكية ّبشكلّ 100-11
مثل ّاألوراق ّالمالية ّ
االستثمار األخرى مطالبة على نسبة من قيمة
مباشر ّوبين ّمتى ّيتم ّحيازتها ّمن ّخاللّ
صندوق استثمار مؤسس عدا صناديق سوق
صناديق ّاالستثمارّ ،وتعرض ّالحالة ّالمذكورةّ
المال.
أخي ارّبشكلّمنفصلّ.
ّ
ّ
 96-11تشمل ّصناديق ّاالستثمار ّالصناديق ّالتبادليةّ ّّّّّّّّّتصنيفاتّتكميليةّألسهمّصندوقّاالستثمار
وصناديقّاالئتمانّ،وتصدرّصناديقّاالستثمارّ  111-11من ّالضروري ّأن ّنميز ّبين ّأسهم ّصندوقّ
االستثمارّالمدرجةّوغيرّالمدرجةّ.
أسهم ّعندما ّيستخدم ّهيكل ّمؤسسيّ ،ووحداتّ
عندما ّيستخدم ّهيكل ّائتمانيّ .وتشير ّأسهمّ  112-11صناديق ّاالستثمار ّتستثمر ّفي ّسلسلة ّمنّ
األصول ّوالتي ّتضم ّسندات ّالدين ّوحصصّ
صناديق ّاالستثمار ّإلى ّاألسهم ّالمصدرة ّمنّ
الملكية ّواستثمارات ّمرتبطة ّبأسعار ّالسلعّ
قبلّالصناديقّالتبادليةّوليسّإلىّاألسهمّالتيّ
ّوالعقارات ّوأسهم ّصناديق ّاالستثمار ّاألخرىّ
قدّيكونّالصندوقّالتبادليّحامالّلهاّ.
ّواألصولّالمهيكلةّ ّ.وقد ّتكونّالبياناتّالخاصةّ
ّ
بتكوينأصولها ّذات ّفائدة ّفي ّاالقتصادات ّالتيّ
 97-11تقسم ّصناديق ّاالستثمار ّإلى ّصناديق ّسوقّ
تتسمّفيهاّصناديقّاالستثمارّذاتّأهميةّ.
المال ّ(ّ )MMFوصناديق ّاالستثمار ّعداّ
صناديق ّسوق ّالمالّ.والفرق ّالرئيسي ّبينهم ّهوّ ّ
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات
أن ّصناديق ّاالستثمار ّفي ّسوق ّالمال ّعادة ّماّ .6
تستثمر ّفي ّأدوات ّسوق ّالمال ّبأجل ّاستحقاقّ الموحدة
متبقي ّأقل ّمن ّسنةّ ،والتي ّتكون ّغالباّ ّقابلةّ
للتحويل ّوعادة ّما ّيتم ّاعتبارها ّبدائل ّوثيقةّ  113-11جميعها ّيعمل ّكشكل ّمن ّأشكال ّإعادة ّتوزيعّ
الدخل ّأو ّالثروة ّعبر ّوساطة ّالمؤسساتّ
الصلةّللودائعّ.فيّحينّأن ّصناديق ّاالستثمارّ
الماليةّ .ومن ّالمحتمل ّأن ّيكون ّإعادة ّالتوزيعّ
عدا ّصناديق ّسوق ّالمال ّعادة ّما ّتستثمر ّفيّ
بين ّوحدات ّمؤسسية ّفردية ّفي ّنفس ّالفترة ّأوّ
األصول ّالمالية ّطويلة ّاألجل ّوربما ّكذلك ّفيّ
لنفس ّالوحدة ّالمؤسسية ّعبر ّفترات ّمختلفة ّأوّ
العقاراتّ.وهي ّغير ّقابلة ّللتحويل ّوعادة ّال ّيتمّ
كليهماّمعاّّ.وتساهمّالوحداتّالمشاركةّفيّهذهّ
اعتبارهاّبدائلّللودائعّ.
البرامج ّفيها ّوقد ّتتحصل ّعلى ّمنافع ّ(أو ّيتمّ
ّ
تسوية ّمطالبات ّلها) ّفي ّنفس ّالفترات ّأو ّفيّ
 98-11تبينّالزيادةّفيّقيمةّأسهمّأوّوحداتّصناديقّ
فترات ّالحقةّ .وفي ّحين ّأن ّشركات ّالتأمينّ
االستثمار ّبخالف ّالناتجة ّعن ّأرباح ّوخسائرّ
تحتفظ ّباألموال ّإال ّأنها ّتستثمرها ّنيابة ّعنّ
الحيازةّوبعدّتخفيض ّأيّأرباحّمعادّاستثمارهاّ
المساهمينّ .ويسترد ّجزء ّمن ّدخل ّاالستثمارّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّعلى ّأنها ّموزعةّ
الذي ّيوزع ّعلى ّالمساهمين ّكدخل ّملكيةّ
علىّحامليّالسهم ّأوّالوحدةّومعادّاستثمارهاّ
كمساهمات ّأو ّاشتراكات ّإضافيةّ .وفي ّكلّ
منّجانبهمّفيّالحسابّالماليّ.
األحوالّ ،تعرف ّصافي ّالمساهمات ّأو ّأقساطّ
ّ
التأمين ّعلى ّأنها ّمساهمات ّأو ّأقساط ّتأمينّ
ّ
فعلية ّزائد ّدخل ّالملكية ّالموزع ّمنقوصا ّمنهّ
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار في سوق
رسوم ّالخدمة ّالمحصل ّمن ّقبل ّالمؤسسةّ
المال
المالية ّالمعنيةّ .وبالتاليّ ،فإن ّالقيود ّفيّ
 99-11صناديق سوق المال هي صناديق استثمار
الحساب ّالمالي ّتعكس ّالفرق ّبين ّصافيّ
تستثمر على سبيل الحصر أو بصفة
المساهماتّأوّصافيّأقساطّالتأمينّالمدفوعةّ
رئيسية في أوراق سوق المال قصيرة
للبرامج ّناقص ّالمنافع ّوالمطالبات ّالمدفوعةّ.
األجل مثل أذون الخزانة وشهادات اإليداع
وتتأتى ّاإلضافات ّاألخرى ّذات ّالداللةّ
واألوراق التجارية .وأحيانا ّتكون ّصناديقّ
الحتياطاتّالبرامجّعنّطريقّالتغيراتّاألخرىّ
سوقّالمالّوثيقةّالصلةّمنّالناحيةّالوظيفيةّ
فيّحجمّاألصولّوالسيماّأرباحّالحيازةّ.وهناكّ
بالودائع ّالقابلة ّللتحويلّ ،على ّسبيل ّالمثالّ،
نقاش ّموسع ّحول ّقيد ّكافة ّهذه ّالبرامج ّفيّ
الحسابات ّالتي ّتعطي ّامتيازات ّاصدارّ
ءّاألولّوالثانيّوالثالثّمنّالفصلّالسابعّ
ّ
الجز
الشيكاتّبالّقيودّ.واذاّماّتم ّادراجّأسهمّهذهّ
عشرّ.
الصناديقضمن ّالنقود ّبمعناها ّالواسع ّفيّ
االقتصاد ّالقائم ّباالبالغ ّّ .يلزم ّقيدها ّكقيدّ ّ
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المبينة ّفي ّالحساب ّالمالي ّمساوية ّللقيد ّفيّ
حساب ّاستخدام ّالدخل ّالخاص ّبالتغير ّفيّ
المستحقات ّالتقاعدية ّزائد ّأي ّتحويلّ
لالستحقاقاتّمنّقبلّمديرّتقاعدّسابقّ.

 114-11هناك ّخمسة ّأنواع ّمن ّاالحتياطيات ّالقابلةّ
للتطبيقّعلىّبنظمّالتأمينّومعاشاتّالتقاعدّ
والضمانات ّالموحدةّ .وتلك ّهي ّاالحتياطياتّ
الفنية ّللتأمينعلى ّغير ّالحياة ّواستحقاقاتّ
التأمين ّعلى ّالحياة ّواستحقاقات ّالسنوياتّ
مطالبات صناديق التقاعد على مديري التقاعد
والمستحقات ّالتقاعدية ّومطالبات ّصناديقّ
التقاعد ّعلى ّمديري ّصناديق ّالتقاعدّ
ومخصصات ّتغطية ّالمطالبات ّالمشمولةّ  118-11قدّيتعاقدّصاحبّعملّمعّطرفّثالثّإلدارةّ
صناديقّالتقاعدّلموظفيهّ،واذاّاستمرّصاحبّ
بضماناتّالموحدةّ.
العمل ّفي ّتحديد ّشروط ّبرامج ّالتقاعد ّواحتفظّ
ّ
بالمسئولية ّعن ّأي ّعجز ّفي ّالتمويل ّفضالّ
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير الحياة
عن ّالحق ّفي ّاحتجاز ّأي ّتمويل ّفائضّ
يوصف ّحينئذ ّصاحب ّالعمل ّبمدير ّالتقاعدّ
 115-11تتألف االحتياطيات الفنية للتأمين على غير
وتوصف ّالوحدة ّالعاملة ّتحت ّتوجيه ّمديرّ
الحياة من المدفوعات المسبقة لصافي
التقاعد ّبالقيمة ّعلى ّالمعاشاتّ .واذا ّكانّ
أقساط التأمين على غير الحياة ومن
االتفاق ّبين ّصاحب ّالعمل ّوالطرف ّالثالثّ
االحتياطيات الالزمة للوفاء بمطالبات التأمين
يقضي ّبأن ّيمرر ّصاحب ّالعمل ّالمخاطرّ
على غير الحياة غير المسددة .وهيّتتكونّ
والمسئوليات ّالمتعلقة ّبأي ّعجز ّفي ّالتمويلّ
من ّأقساط ّالتأمين ّالمدفوعة ّغير ّالمكتسبةّ
للطرف ّالثالث ّفي ّمقابل ّحق ّالطرف ّالثالثّ
بعدّ(ويطلقّعليهاّأقساطّتأمينّغيرّمكتسبةّ
فيّاالحتفاظ ّبأي ّفائض ّيصبحّحينئذ ّالطرفّ
أو ّغير ّمستحقة ّبعد) ّومن ّالمطالباتّ
الثالث ّمدير ّالتقاعد ّوالقيم ّعليها ّعلى ّحدّ
المستحقةّالدفعّولكنّلمّيتمّتسويتهاّبعدّ،بماّ
سواءّ.
فيّذلكّالحاالتّالتيّيكونّفيهاّخالفّحولّ
المبلغ ّأو ّأن ّيكون ّالحدث ّالذي ّأدى ّإلىّ ّ
المطالبةّقدّوقعّولكنّلمّيتمّالتبليغّعنهّبعدّ  119-11عندما ّيكون ّمدير ّالتقاعد ّوحدة ّمختلفة ّعنّ
القيمّعليهاّبماّيترتبّعليهّمنّالمسئولياتّعنّ
(ويطلق ّعليها ّالمطالبات ّالمعلقة ّأو ّغيرّ
أيّعجزّأوّمطالباتّعلىّأيّفائضّتبقىّمعّ
المسددة)ّ .غير ّأن ّالمعامالت ّالوحيدة ّفيماّ
مدير ّالتقاعدّ ،تظهر ّحينئذ ّمطالبة ّصندوقّ
يتعلقّباالحتياطياتّالفنيةّللتأمينّاعلىّغيرّ
التقاعد ّعلى ّمدير ّالتقاعد ّأسفل ّهذا ّالتبويبّ.
الحياة ّالمقيدة ّفي ّالحساب ّالمالي ّهيّ
(يكون ّالقيد ّسالبا ّإذا ّما ّقام ّصندوق ّاالتقاعدّ
التعديالتّالتراكميةّ.
بإحراز ّدخل ّاستثمار ّأكثر ّمن ّخاللّ
ّ
المستحقات ّالتقاعديةالتي ّيحوزها ّمقارنة ّبماّ
مستحقات التأمين علي الحياة واستحقاق
يلزم ّلتغطية ّالزيادة ّفي ّاالستحقاقاتّ ،ويكونّ
القسط السنوي /السنويات
الفرق ّمستحق ّالدفع ّلمدير ّالتقاعد ّفيّ
البرنامج).
 116-11تبين مستحقات التأمين على الحياة
والسنويات مدى المطالبات المالية لحاملي ّ
مخصصات ّتغطية ّالمطالبات ّالمشمولةّ
بوالص التأمين على منشأة تقدم تأمين على
بضماناتّموحدةّ
الحياة أو تقدم سنويات .والمعاملة ّالوحيدةّ
بالنسبةّللتأمينّعلىّالحياةّوالسنوياتّالمقيدةّ ّ
في ّالحساب ّالمالي ّهي ّالفرق ّبين ّصافيّ  111-11وتتألف من المدفوعات المدفوعة مقدماً
لصافي الرسوم ومن المخصصات الالزمة
أقساط ّالتأمين ّالمستحق ّقبضها ّوالمطالباتّ
للوفاء بالمطالبات غير المسددة في سياق
المستحقّدفعهاّ.
الضمانات الموحدة .والمعامالت ّالخاصةّ
المستحقات التقاعدية
بمخصصات ّالمطالبات ّفي ّإطار ّبرامجّ
الضماناتّالموحدةّوالمقيدةّفيّالحسابّالماليّ
 117-11تبين المستحقات التقاعدية حجم المطالبات
تكون ّمماثلة ّالحتياطيات ّالتأمين ّعلى ّغيرّ
المالية المستحقة للمتقاعدين الحاليين
الحياةّ ،فكالهما ّيشمل ّرسوم ّغير ّمكتسبة ّأوّ
والمستقبليين سواء ّعلى صاحب عملهم أو
غير ّمستحقة ّبعد ّومطالبات ّلم ّيتم ّتسويتهاّ
على صندوق مخصص من قبل صاخب
بعدّ.
العمل لدفع معاشات التقاعد المكتسبة كجزء
من اتفاق تعويضات بين صاحب العمل
المشتقات المالية وخيارات االكتتاب
.7
والعاملينّ .والمعاملة ّالوحيدة ّالمقيدة ّفيماّ
الممنوحة للموظفين
يخص ّالمستحقات ّالتقاعدية ّفي ّالحسابّ
المالي ّهي ّالفرق ّبين ّصافي ّاالشتراكاتّ
المشتقات المالية
المستحق ّقبضها ّوالمنافع ّالمستحق ّدفعهاّ.
وتكون ّالزيادة ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشاتّ
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 111-11المشتقات المالية هي أدوات مالية مرتبطة
بأداة مالية محددة أو بمؤشر أو بسلعة،
يمكن من خاللها التداول في مخاطر مالية
محددة في األسواق المالية في حد ذاتها.
وتشتق ّقيمة ّالمشتقة ّالمالية ّمن ّسعر ّالبنودّ
األساسية ّ ّ(تحت ّالخط) ّّ ،وهو ّالسعرّ
المرجعيّ .وقد ّيرتبط ّالسعر ّالمرجعي ّبسلعةّ
أو ّبسعر ّفائدة ّأو ّبسعر ّصرف ّأو ّبمشتقّ
أخر ّأو ّبالهامش ّبين ّسعرينّ .كما ّأن ّعقدّ
المشتق ّأيضا ّقد ّيشير ّإلى ّمؤشر ّأو ّرقمّ
قياسيّأوّسلةّمنّاألسعارّ.
ّ
 112-11يكونّسعرّسوقّمالحظّأوّمؤشرّعلىّالبندّّ
المتضمن ّضروريا ّلحساب ّقيمة ّأي ّمشتقةّ
ماليةّ،واذاّلمّيكنّمنّالممكنّتقييمّالمشتقةّ
المالية ّنظ ار ّلعدم ّوجود ّسعر ّسوق ّسائد ّأوّ
مؤشر ّعلى ّالبند ّالمتضمن ّحينئذ ّال ّيمكنّ
اعتباره ّأصل ّماليّ .وعلى ّخالف ّأدواتّ
الدينّ،الّيكونّهناكّأصلّدينّمدفوعّمقدماّ
يتم ّاستردادهّ ،كما ّال ّيستحق ّدخل ّاستثمارّ.
وتستخدم ّالمشتقات ّالمالية ّلعدد ّمن ّالغاياتّ
بما ّفي ّذلك ّإدارة ّالمخاطرة ّوالتغطية ّأوّ
التحوط ّوللتحكيم ّبين ّاألسواق ّوالتوقعاتّ.
وتمكن ّالمشتقات ّالمالية ّاألطراف ّمن ّتداولّ
مخاطر ّمالية ّمحددة ّ(مخاطرة ّسعر ّالفائدةّ
والعملة ّوحصص ّالملكية ّومخاطرة ّسعرّ
سلعة ّومخاطرة ّائتمانيةّ ،الخ) ّمع ّالكياناتّ
األخرى ّالتي ّلديها ّرغبةّ ،أو ّمناسبة ّبشكلّ
خاصّ ،ألخذ ّأو ّإدارة ّهذه ّالمخاطرّ ،عادةّ،
ولكن ّليس ّدوما ّ– ّبدون ّالتداول ّعلى ّأصلّ
رئيسي ّأو ّسلعة ّرئيسيةّ .ويمكن ّ"تداول"ّ
المخاطر ّالمتضمنة ّفي ّعقد ّالمشتقات ّاماّ
بالمتاجرة ّبالعقد ّذاته ّ– ّكما ّفي ّحالة ّعقودّ
الخيار– ّأو ّمن ّخالل ّإنشاء ّعقد ّجديد ّلهّ
خصائصّمخاطرّتعادلّ–ّ،بشكلّتعويضيّ،
المخاطر ّالتي ّينطوي ّعليها ّالعقد ّالقائمّ.
ويطلقّعلىّالحالةّاألخيرةّاسم ّقابلية ّالتوازنّ
(ّ )offsetabilityوهي ّشائعة ّعلى ّوجهّ
الخصوص ّفي ّأسواق ّالمعامالت ّاآلجلة ّأوّ
حيثماّّالّيكونّهناكّشكلّتبادلّرسميّيتمّ
عنّطريقهّتداولّالمشتقاتّ.
ّ
 113-11أدوات ّالمشتقات ّالمالية ّالتي ّيمكن ّتقييمهاّ
بشكلّمنفصلّعنّّالبنود ّاألساسية ّالمرتبطةّ
بهاّينبغيّوأنّتعاملّعلىّأنهاّأصولّماليةّ
بصرف ّالنظر ّعما ّإذا ّكان ّ"التداول" ّيحدثّ
بشكل ّرسمي ّمن ّعدمهّ .كما ّأن ّالمعامالتّ
في ّالمشتقات ّالمالية ّينبغي ّمعاملتها ّعلىّ
أنهاّمعامالتّمنفصلةّ ،وليسّكجزءّالّيتجزأّ
من ّقيمة ّالمعامالت ّاألساسية ّالتي ّقد ّتكونّ
مرتبطة ّبهاّ .وقد ّيكون ّلطرفي ّالمشتقاتّ
دوافع ّمختلفة ّللدخول ّفي ّالمعاملةّ .فأحدهماّ
قد ّيكون ّبهدف ّالتحوط ّفي ّحين ّاألخر ّقدّ
يكونّمضارباّفيّالمشتقاتّأوّلحيازةّالمشتقّ

كاستثمارّ .وحتى ّإذا ّكان ّالطرفان ّيقومانّ
بالتحوطّ،فقدّيقومونّبذلكّمنّخاللّمعامالتّ
أو ّمخاطر ّتتضمن ّأصول ّمالية ّمختلفة ّأوّ
حتىّمعامالتّفيّحسابات ّمختلفةّ.وبالتاليّ،
إذا ّما ّتم ّمعاملة ّمعامالت ّالمشتق ّعلى ّأنهاّ
جزءّالّيتجزأّمنّالمعامالتّاألخرىّفإنّمثلّ
هذه ّالمعاملة ّستؤدي ّإلى ّحاالت ّعدم ّتماثلّ
في ّقياس ّاألجزاء ّالمختلفة ّللحسابات ّأو ّإلىّ
حاالت ّعدم ّتماثل ّفي ّالقياس ّبين ّالقطاعاتّ
المؤسسية.

ّ
 114-11أيّسمسرةّتدفعّأوّيتمّتحصيلهاّمنّالسمسارّ
أو ّأي ّوسطاء ّأخرى ّلتنظيم ّعق ّود ّالخيار ّأوّ
العقود ّاآلجلة ّأو ّعمليات ّالمقايضة ّأو ّأيّ
عقودّأصولّماليةّأخرىّيتمّالتعاملّمعهاّعلىّ
أنها ّدفعات ّمقابل ّخدمة ّفي ّالحساباتّ
المناسبةّ .وقد ّتحدث ّمعامالت ّالمشتقاتّ
الماليةّبينّطرفينّبشكلّمباشرّأوّمنّخاللّ
وسيطّ .وبالنسبة ّللحالة ّالمذكور ّأخي ارّ ،قد ّيتمّ
تضمينّرسومّخدمةّصريحةّأوّضمنيةّ.ومعّ
ذلكّ،عادةّالّيكونّمنّالممكنّتمييزّعنصرّ
الخدمة ّالضمنيّ .وبالتاليّ ،فإن ّمدفوعاتّ
التسويةّالصافيةّفيّإطارّعقودّالمشتقاتّتقيدّ
على ّأنها ّمعامالت ّماليةّ .وبالرغم ّمن ّذلكّ،
وحيثما ّيكون ّممكناّ ،ينبغي ّقيد ّمكون ّرسومّ
الخدمة ّبصورة ّمنفصلةّ .وعادة ّما ّيتم ّتسويةّ
عقود ّالمشتقات ّالمالية ّعن ّطريق ّمدفوعاتّ
نقدية ّصافيةّ .وغالبا ّما ّيتم ّذلك ّقبل ّأجلّ
االستحقاق ّبالنسبة ّللعقود ّالقابلة ّللتداول ّمثلّ
عقود ّالتسليم ّاآلجل ّللسلعّ .وتكون ّالتسويةّ
النقدية ّنتيجة ّمنطقية ّالستخدام ّالمشتقاتّ
المالية ّلتداول ّالمخاطر ّبشكل ّمستقل ّعنّ
ملكيةّالبند ّاألساسيومعّذلكّ،فإنّبعضّعقودّ
المشتقات ّالماليةّ ،وخاصة ّالتي ّتنطوي ّعلىّ
عملةّأجنبيةّ ،تكونّمرتبطةّبمعامالتّفيّالبندّ
األساسي ّ.وينبغيّأنّتقيدّأيّمعاملةّفيّأصلّ
متضمنّفيّعقدّمشتقّماليّيكونّعلىّوشكّ
التسليم ّبسعر ّالسوق ّالسائد ّلألصلّ ،مع ّقيدّ
الفرق ّبين ّالسعر ّالسائد ّوالسعر ّالمدفوع ّفعلياّ
(مضروبا ّفي ّكمية ّاألصل) ّكمعاملة ّفيّ
مشتقاتّماليةّ.
ّ
 115-11هناك ّنوعان ّواسعان ّمن ّالمشتقات ّالماليةّ،
عقود ّالخيار ّ(الخيارات) ّوالعقود ّمن ّالنوعّ
اآلجل ّ(عقود ّآجلة)ّ ،وداخل ّنطاق ّكل ّفئةّ،
يمكن ّإجراء ّتمييز ّإضافي ّبحسب ّفئاتّ
المخاطرة ّالسوقيةّ ،الصرف ّاألجنبي ّوسعرّ
الفائدة ّلعملة ّوحيدة ّوحقوق ّالملكية ّوالسلعّ
واالئتمانّوغيرّذلكّ.
ّ
 116-11هناكّاختالفّرئيسيّبينّالعقودّاآلجلةّوعقودّ
الخيارّوهوّأنهّبينماّكلّطرفّلعقدّآجلّيكونّ
مدين ّمحتمل ّفإن ّمشتري ّعقد ّخيار ّيستحوذّ
على ّأصل ّويتكبد ّمحرر ّالخيار ّخصمّ .ومعّ
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ّ

ذلكّ ،عقود ّالخيار ّغالبا ّما ّتنقضي ّدونّ
استحقاقهاّ ،وتفعل ّعقود ّالخيار ّفقط ّإذا ّكانّ
العقدّمنصفّلحاملّعقدّالخيارّ.
عقود الخيار

 117-11عقد يعطي المشتري الحق ،دون ان يترتب
عليه التزام ،بشراء ((خيار الشراء) أو البيع
(خيار البيع) لبند أساسي محدد مالي أو
عيني بسعر تعاقدي متفق عليه (سعر
التنفيذ) سواء في غضون فترة من الزمن
(خيار أمريكي) أو في تاريخ محدد محدد أو
(خيار أوروبي)ّ.والعديدّمنّعقودّالخيارّ،إذاّ
تم ّتنفيذهايتم ّتسويتها ّمن ّخالل ّدفعة ّنقديةّ
بدال ّمن ّتسليم ّاألصول ّأو ّالسلع ّالمتضمنةّ
التي ّيرتبط ّالعقد ّبهاّ .وتباع ّالخيارات ّأوّ
"تكتب" ّبأشكال ّعديدة ّمن ّالقواعد ّاألساسيةّ
مثلّحصصّالملكيةّوأسعارّالفائدةّوالعمالتّ
األجنبية ّوالسلع ّومؤشرات ّمحددةّ .ويدفعّ
مشتريّالخيارّقسطّ(سعرّالخيار)ّللبائعّلقاءّ
التزامّاألخيرّببيعّأوّشراءّالكميةّالمحددةّمنّ
األداة ّأو ّالسلعة ّاألساسية ّعند ّطلبّ
المشتريّ .وفي ّحين ّأنه ّيمكن ّاعتبار ّالقسطّ
المدفوع ّلبائع ّالخيار ّمن ّالناحية ّالنظريةّ
مشتمال ّعلى ّرسوم ّخدمةّ ،إال ّأنه ّفي ّواقعّ
الممارسة ّالعملية ّعادة ّال ّيكون ّمن ّالممكنّ
تمييز ّعنصر ّالخدمةّ .وينبغي ّقيد ّالسعرّ
بالكاملّكحيازةّألصلّماليّمنّقبلّالمشتريّ
وكتكبد ّلخصم ّمن ّقبل ّالبائعّ .غير ّأنهّ
ينبغي،حيثما ّيكون ّممكناّّ ،قيد ّعنصر ّرسومّ
الخدمةّبصورةّمنفصلةّ.
ّ
 118-11يختلفّتوقيتّدفعاتّاألقساطّعلىّالخياراتّ،
فتبعا ّلنوع ّالعقدّ ,تدفع ّاألقساط ّعند ّبدايةّ
العقدّ,أوّعندّتنفيذّالخياراتّأوّعندّانقضاءّ
صالحية ّالخياراتّ .وقيمة ّالخيار ّفي ّالبدايةّ
ينبغيّأنّتقيدّبالقيمةّالكاملةّللقسطّ.واذاّتمّ
دفعّاألقساطّبعدّالشراءّأليّخيارّفإنّقيمةّ
القسطّالمدفوعّتسجلّكأصلّفيّالوقتّالذيّ
تم ّفيه ّشراء ّالمشتقّ ،والذي ّيمول ّمن ّقبلّ
حساب ّمدين ّمن ّالمحرر ّلهّ .وتقيد ّعملياتّ
البيع ّوالشراء ّالالحقة ّللخيارات ّفي ّالحسابّ
الماليّهيّاألخرىّ.واذاّماّتمّتنفيذّأيّخيارّ
يعتمد ّعلى ّأصل ّمالي ّإذا ّما ّمضى ّخيارّ
قائمّعلى ّسلعةّماّقدما ّللتسليمّحينئذّينبغيّ
قيد ّحيازة ّأو ّبيع ّاألصل ّتحت ّالخط ّبسعرّ
السوقّالسائدّفيّالحساباتّالمناسبةّ،معّقيدّ
الفرق ّبين ّهذا ّالمبلغ ّوبين ّالمبلغ ّالمدفوعّ
فعلياّكمعامالتّفيّمشتقاتّماليةّ.
ّ
 119-11الضمانات ّهي ّشكل ّمن ّالخيارات ّالتي ّيتمّ
معاملتها ّفي ّالحسابات ّالمالية ّبنفس ّطريقةّ
الخيارات ّاألخرىّ .والضمانات عبارة عن
أدوات قابلة للتداول تمن حاملها الحق في

ّ

الشراء ،تحت شروط محددة لفترة زمنية
محددة ،من مصدر هذه الضمانات (عادة ما
تكون شركة) عدد محدد من األسهم
والسندات .هناكّأيضاّضماناتّللعمالتّتقومّ
على ّالكمية ّالمطلوبة ّمن ّعملة ّواحدة ّلشراءّ
كميةّمنّعملةّأخرىّ،وكذلكّضماناتّمتعددةّ
العمالت ّمرتبطة ّبعملة ّثالثةّ .ويمكن ّتداولهاّ
بصرف ّالنظر ّعن ّاألوراق ّالمالية ّاألساسيةّ
التيّترتبطّبهاّ,وبالتاليّيكونّلهاّقيمةّسوقيةّ.
ويكونّالمصدرّللضماناتّهوّمتكبدّالخصومّ,
ُ
وهوّيمثلّالطرفّالمقابلّلألصلّالمحتجزّمنّ
قبلّالمشتريّ.
العقود اآلجلة

 121-11يتفقّبموجبّالعقد ّاآلجل ّالطرفان ّعلىّتبادلّ
كمية ّمحددة ّمن ّبند ّأساسي ّ(منتج ّمحدد ّأوّ
أصل ّمالي) ّبسعر ّتعاقدي ّمتفق ّعليه ّ(سعرّ
"التنفيذ") ّفي ّتاريخ ّمحددّ .والعقود ّالمستقبليةّ
هي ّعقود ّآجلة ّيجري ّتداولها ّفي ّاألسواقّ
المنظمة .والعقد اآلجل هو عقد مالي غير
مشروط يمثل التزام بالتسوية في تاريخ
محددة .وعادة ما يتم تسوية العقود اآلجلة
والعقود األخرى المستقبلية،وليس دائما،
بالدفع نقدا أو تقديم أداة مالية أخرى بدال من
القيام بالتسليم الفعلي للبند األساسي،
وبالتالي يتم تقييمها وتداولها بمعزل عن البند
األساسيّ .وعند ّابرام ّالعقد ّاآلجلّ ،يتم ّتبادلّ
مخاطر ّسوقية ّذات ّقيمة ّمتساويةّ ،لذا ّتكونّ
قيمة ّالعقد ّعند ّاالبرام ّتساويّصفرّ.ويجبّأنّ
ينقضي ّبعض ّالوقت ّحتى ّتختلف ّالقيمةّ
السوقية ّلمخاطرة ّكل ّطرف ّبحيث ّينشأ ّمركزّ
لألصل ّ(دائن) ّلطرف ّومركز ّلخصم ّ(مدين)ّ
للطرفّاألخرّ.وعالقةّالدائنّأوّالمدينّيمكنّ
أنّتتغيرّمنّحيثّالحجمّواالتجاهّخاللّعمرّ
العقدّاآلجلّ.
ّ
 121-11نوع ّالعقود ّاآلجلة ّالشائعة ّيتضمن ّمبادالتّ
سعرّالفائدةّواتفاقياتّالفائدةّاآلجلةّومقايضاتّ
النقد ّاألجنبي ّوعقود ّالتبادل ّاألجنبي ّاآلجلّ
ومبادالت ّأسعار ّالفائدة ّعبر ّعدد ّمنّ
العمالتّ.
ّ
ّأ .عقد مبادلة سعر الفائدة يشمل تبادل تدفقات
نقدية متصلة بمدفوعات الفائدة أو باإليصاالت،
على مقدار مفترض من المبل االصلي ،والذي
ال يتغير أبدا ,في عملة واحدة خالل فترة من
الزمنّ .وفي ّأغلب ّاألحيانّ ،تتم ّالتسويات ّمنّ
خاللّمدفوعاتّنقديةّصافيةّمنّطرفّآلخرّ.
ّب .اتفاقيات الفائدة اآلجلة ( )FRAهي اتفاق بين
طرفين ,من أجل حماية أنفسهم من تغير سعر
الفائدة ,يتفقان على سعر الفائدة التي ستدفع,
بتاريخ تسوية محدد ,على كمية نظرية من
المبل األصلي الذي ال يتم تبادله أبداوتسوىّ
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اتفاقياتّالفائدةّاآلجلةّبمدفوعاتّنقديةّصافيةّ.
والدفعة ّالوحيدة ّالتي ّتحدث ّتكون ّمتصلةّ
بالفرق ّبين ّسعر ّاتفاق ّالفائدة ّاآلجلة ّوفائدةّ
السوق ّالسائدة ّفي ّوقت ّالتسويةّ .ويحصلّ
مشتري ّاتفاق ّالفائدة ّاآلجلة ّعلى ّدفعة ّمنّ
البائعّفيّحالةّزيادةّالفائدةّالسائدةّعنّالفائدةّ
المتفق ّعليهاّ ،ويحصل ّالبائع ّعلى ّدفعة ّفيّ
حالةّانخفاضّالفائدةّالسائدةّعنّالفائدةّالمتفقّ
عليها.
ج .مبادالت النقد األجنبي هي بيع/شراء عمالت
حاضرة أو فورية وفي نفس الوقت بيع/شراء
آجل لنفس العمالت.
د .عقد مبادلة النقد األجنبي اآلجل ويشمل
طرفين متفقين على التبادل في العمالت
األجنبية على سعر صرف متفق عليه بمقدار
محدد في تاريخ مستقبلي متفق عليه.
ه .مبادالت سعر الفائدة بين عمالت مختلفة،
أحيانا تعرف باسم مبادلة بين العمالت،
تتضمن تبادل تدفقات نقدية متصلة بمدفوعات
فائدة وتبادل لكميات من المبل األصلي وفق
سعر صرف متفق عليه عند نهاية العقد.
 122-11قدّيكون ّهناكّمبادلة ّلمبلغّرئيسيّأيضاّفيّ
بدايةّالعقدّ،وفيّهذهّالظروفّقدّيكونّهناكّ
مدفوعاتّالحقةّ،والتيّتتضمنّالفائدةّوالمبلغّ
األصليّ،معّمرورّالوقتّطبقاّلقواعدّمحددةّ
سلفاّ ّ.وتقيدّتياراتّمدفوعاتّالتسويةّالصافيةّ
الناتجة ّمن ّترتيبات ّالمبادلة ّعلى ّأنهاّ
معامالت ّفي ّالمشتقات ّالماليةّ ّ ،وتقيدّ
تسديداتّالمبلغّاألصليّأسفلّبندّاألداةّذاتّ
الصلةّفيّالحسابّالمالي.
ّ
المشتقات االئتمانية

الفعليةّأوّالمحتملةّفيّإطارّالمشتقاتّالماليةّ،
ال ّسيما ّالعقود ّالمستقبلية ّوعقود ّالخيارّ
المتداولةّ .وتتكون ّالهوامش ّالقابلة ّللرد ّمنّ
الودائع ّأو ّضمانات ّإضافية ّأخرى ّمودعةّ
لحمايةّالطرفّالمقابلّمنّمخاطرّالتخلفّعنّ
السدادّ ،ويظل ّهامش ّالضمان ّمملوكا ّللوحدةّ
التيّأودعتهّ.وبالرغمّمنّأنّاستخدامّالوديعةّ
قدّيكونّمقيداّ،إالّأنه ّيتمّتصنيفهاّعلىّأنهاّ
قابلة ّللرد ّإذا ّما ّاحتفظ ّالمودع ّبالمخاطرّ
والعوائد ّالناتجة ّعن ّالملكيةّّ .والمدفوعاتّ
النقديةّللهامشّالضمانّالقابلللردّهيّمعامالتّ
في ّالودائعّ ,وليست ّمعامالت ّفي ّمشتقاتّ
مالية ّ .ويكون ّللمودع ّمطالبة ّعلى ّالتبادل ّأوّ
على ّأي ّمؤسسة ّأخرى ّتحمل ّالوديعةّ .وقدّ
يفضلّبعضّالمطبقينّّتصنيفّهذهّالهوامشّ
ضمن ّالحسابات ّاألخرى ّمستحقة ّالقبضّ/
الدفع ّمن ّأجل ّاإلبقاء ّعلى ّمصطلح ّالودائعّ
ألغراض ّالمجاميع ّالنقديةّ .وعندما ّتكونّ
الهوامشّالقابلةّللردّفيّأصولّغيرّنقديةّمثلّ
األوراق ّالماليةّ ،ال ّيلزم ّحينئذ ّإذن ّإجراء ّأيّ
قيود ّألن ّالقيد ّالذي ّيكون ّللكيان ّمطالبةّ
(مصدر ّالورقة ّالمالية) ّعليه ّلم ّيتغيرّ .تؤديّ
الهوامشّغيرّالقابلةّللردّالى ّتخفيضّالخصمّ
الماليّالذي ّينشأّمنّخاللّعقد ّمشتقة ّماليةّ.
والكيان ّالذي ّيدفع ّهامش ّضمان ّغير ّقابلّ
للردّلمّيعدّمحتفظاّبملكيةّالهامشّوالّيكونّلهّ
الحق ّفي ّتحمل ّمخاطر ّأو ّالتمتع ّبمزاياهاّ،
مثل ّالتحصل ّعلى ّدخل ّأو ّالتعرض ّلخسائرّ
وأرباح ّحيازةّ .وعادة ّما ّتقيد ّدفعة ّهامشّ
الضمان ّغير ّقابل ّللرد ّكانخفاض ّفي ّالعملةّ
والودائعّ ،مع ّوجود ّقيد ّمقابل ّخاصّ
ببالتخفيض ّالحاصل ّ ّفي ّخصوم ّالمشتقّ
الماليّ،ويقيدّقبضّهامشّغيرّقابلّللرد ّعلىّ
أنهّزيادةّفي ّحيازة ّّالعملةّوالودائعّمعّوجودّ
قيد ّمقابل ّمرتبط ّباالنخفاض ّالحاصل ّفيّ
أصولّالمشتقّالماليّ.

 123-11المشتقات ّالمالية ّالوارد ّوصفها ّفي ّالفقراتّ
السابقة ّترتبط ّبمخاطر ّالسوقّ ,والتي ّتتعلقّ
بالتغيرات ّفي ّاألسعار ّالسوقية ّلألوراقّالماليةّ
السلعّوالتغيرات ّفيّأسعارّالفائدةّ
ّ
فيّالسوقّو
خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين ()ESOs
وأسعار ّالصرفّ .والمشتقات االئتمانية هي
مشتقات مالية غرضها األساسي تداول  125-11خيار االكتتاب الممنوح للموظف عبارة عن
اتفاق يتم في تاريخ محدد (تاريخ "المن ")
مخاطر االئتمان .وتصمم ّهذه ّالمشتقاتّ
يمكن من خالله للموظف شراء عدد محدد من
بغرض ّالمتاجرة ّفي ّمخاطر ّعدم ّسدادّ
األسهم من رصيد أسم صاحب العمل وفقا
القروض ّواالستحقاقات ّالمرتبطة ّاألوراقّ
لسعر محدد (سعر "التنفيذ") سواء في وقت
الماليةّ .وتأخذ ّالمشتقات ّاالئتمانية ّشكلّ
محدد (تاريخ "اكتساب الحق") أو في غضون
العقودّمنّالنوعّّاآلجلّوعق ّودّالخيارّ،ومثلهاّ
فترة من الزمن (فترة "ممارسة الحق") والتي
مثل ّباقي ّالمشتقات ّالماليةّ ،كثي ار ّما ّيتمّ
تلي فو ارً تاريخ اكتساب الحقّ .وتاريخّممارسةّ
صياغتها ّ=في ّإطار ّاتفاقات ّقانونية ّأساسيةّ
الحقّهوّالوقتّالذيّيتمّفيهّتنفيذّالخيارّ،والّ
معياريةّ،وتنطويّعلى ّتقديمّإجراءاتّضمانّ
يمكن ّأن ّيكون ّهذا ّالتاريخ ّسابق ّلتاريخّ
إضافيةّواجراءاتّحمايةّ،وهوّماّيوفرّوسيلةّ
اكتساب ّالحق ّأو ّتاليا ّلنهاية ّفترة ّممارسةّ
لّتقييمّللسوقّ.
الحقّ .وتقيد ّمعامالت ّخيار ّاالكتتاب ّالممنوحّ
ّ
للموظفّفيّالحسابّالماليّعلىّأنهاّالحسابّ
هوامش الضمان
المقابل ّلعنصر ّتعويضات ّالعاملينالمستخدمينّ
الممثل ّبقيمة ّخيار ّالسهمّ .وسوف ّتناقشّ
 124-11هوامش ّالضمان ّهي ّمدفوعات ّنقدية ّأوّ
وسائل ّتقييم ّووقت ّقيد ّخيارات ّاالكتتابّ
الضمانات ّاإلضافية ّالتي ّتغطي ّااللتزاماتّ
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ّ

الممنوحة ّللموظفين ّفي ّالجزء ّالسادس ّمنّ
الفصلّالسابعّعشرّ.

 .2الحسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع
االئتمانات والسلف التجارية

المستحقة ّلقيمة ّاألصل ّالذي ّتكون ّالفائدةّ
مستحقةّالدفعّعليهّ(كماّهوّالحالّعادة)ّ.

ّ
 128-11هذه ّالفئة ّال ّتشمل ّمواضع ّاالختالف ّوالتباينّ
اإلحصائيّ.
ّ

.9

بنود للتذكرة

 126-11تشمل ّهذه ّالفئة ّاالئتمان ّالتجاري ّللسلعّ
والخدمات ّالمقدمة ّإلى ّالشركات ّوالحكومةّ
والمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّّوالتي ّتخدمّ
األسر ّالمعيشية ّولألسر ّالمعيشية ّولبقيةّ  129-11المعامالت ّفي ّاألصول ّوالخصوم ّالماليةّ
الناشئة ّعن ّتخصيصّ ،أو ّتلقي ّاالستثماراتّ
العالمّ،وكذلكّالسلفّالتيّتتمّللعملّالجاريّ
األجنبية ّالمباشرة ّيتم ّقيدها ّأسفل ّالفئاتّ
التنفيذ ّ(لو ّتم ّتصنيفه ّعلى ّهذا ّالنحو ّفيّ
المناسبةّ :سندات ّالدين ّأو ّالقروض ّأوّ
قوائم ّالجرد) ّأو ّالمزمع ّتنفيذهّ .وال ّتشملّ
حصص ّالملكية/األسهم ّالعادية ّأو ّاالئتمانّ
االئتمانات ّوالسلفّالتجاريةّالقروضّالخاصةّ
التجاري ّأو ّغير ّذلكّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّمبالغّ
بتمويل ّاالئتمان ّالتجاري ّالتي ّيتم ّتصنيفهاّ
االستثمار ّاألجنبي ّالمباشر ّفي ّكل ّمن ّهذهّ
كقروضّ .وقد ّيكون ّمن ّالمفيد ّفصلّ
الفئات ّينبغي ّأيضا ّأن ّتقيد ّبشكل ّمنفصلّ
االئتماناتّوالسلفّالتجاريةّقصيرةّاألجلّعنّ
كبنودللتذكرة ّّ .ويناقش ّاالستثمار ّاألجنبيّ
االئتماناتّوالسلفّالتجاريةّطويلةّاألجلّمنّ
المباشر ّبمزيد ّالتفصيل ّفي ّالفصلين ّّ 17وّ
خالل ّتطبيق ّنفس ّالمعايير ّالمستخدمةّ
ّ.24
للتمييز ّبين ّغيرها ّمن ّاألصول ّالماليةّ
ّ
القصيرةّاألجلّوالطويلةّاألجلّ.
القروض المتعثرة
ّ
الحسابات األخرى
 131-11ومنّالمفيدّتحديدّالمعامالتّالمتعلقةّبالقروضّ
المتعثرة ّكبنود ّللتذكرةّ ،وهناك ّمناقشة ّحولّ
ّ 127-11تشملّهذهّالفئةّالحساباتّمستحقةّالقبضّ/
تعريف ّوقيد ّالقروض ّالمتعثرة ّفي ّالفصلّ
الدفع ّغير ّالتي ّتم ّوصفها ّسابقاّ ،والتي ّالّ
الثالثّعشرّ.وباإلضافةّإلىّذلكّ،عندماّيلزمّ،
تكون ّالمبالغ ّفيها ّمرتبطة ّبتوفير ّالسلعّ
قدّيكونّمنّالمفيدّتجميعّكافةّمتأخراتّالفائدةّ
والخدماتّ .وتغطي ّالمبالغ ّالمرتبطةّ
ومدفوعاتّالسدادّفيّبندّللتذكرةّ.
بالضرائب ّوبأرباح ّاألسهم ّومشترياتّ
ومبيعات ّاألوراق ّالمالية ّوالوراتب ّواألجورّ
واإليجارات ّوالمساهمات ّاالجتماعيةّ .كما ّأنّ ّ
الفائدة ّالمستحقة ّغير ّالمدفوعة ّيتم ّتضمينهاّ
في ّهذا ّالبند ّفقط ّإذا ّلم ّتتم ّإضافة ّالفائدةّ

االستثمار األجنبي المباشر
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الفصل الثاني عشر :حساب التغيرات األخرى في األصول
أ.

مقدمة

ب.
األصول

حساب التغيرات األخرى في حجم

 ّ5-12تسجل ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجمّ
األصول ّالتغيرات ّفي ّاألصول ّوالخصومّ
وصافي ّالقيمة ّبين ّالميزانية ّالعموميةّ
االفتتاحية ّوالختامية ّوالتي ّال ّتنتج ّعنّ
المعامالت ّبين ّالوحدات ّالمؤسسيةّ ،كما ّهوّ
مسجل ّفي ّحسابات ّرأس ّالمال ّوالحسابّ
المالي ّوال ّتنتج ّعن ّأرباح ّوخسائر ّاالقتناءّ
كما ّهو ّمسجل ّفي ّحساب ّإعادة ّالتقييمّ.
صيغة ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجمّ
األصول ّالموضحة ّفي ّالجدول ّّ،1-12
مشابهة ّلهذه ّالصيغة ّالخاصة ّبحساباتّ
التراكمّاألخرىّ.مدخالتّالتغيرّفيّاألصولّ
توجد ّفي ّالجانب ّاأليمنّ ،و ّمدخالت ّالتغيرّ
في ّالخصوم ّتوجد ّفي ّالجانب ّ ّاأليسرّ .يتمّ
عرض ّاألصول ّغير ّالمالية ّسواء ّكانتّ
منتجة ّأو ّغير ّمنتجة ّواألصول ّالماليةّ
منفصلين ّكل ّعلى ّحدهّ .بند ّالتوازن ّفيّ
الحساب ّّ -التغير ّفي ّصافي ّالقيمة ّوفقاّ
للتغيرات ّاألخرى ّلحجم ّاألصولّ -هو ّالزيادةّ
لمبلغّالتغيراتّفيّاألصولّعنّمبلغّالتغيراتّ
فيّالخصومّالمسجلةّفيّالحسابّوالموضحةّ
فيّالجانبّاأليسرّمنّالحسابّ.
ّ

 ّ1-12يختص ّهذا ّالفصل ّبتسجيل ّتغيرات ّقيمّ
األصول ّوالخصوم ّوكذلك ّتغيرات ّصافيّ
القيمة ّبين ّالميزانية ّالعمومية ّاالفتتاحيةّ
والختاميةّ ،الناتجة ّعن ّالتدفقات ّالتي ّالّ
تشمل ّالمعامالت ّالمشار ّإليها ّمثل ّالتدفقاتّ
األخرىّ.يتمّتسجيلّكالّمنّالمعامالتّالتيّ
تجرى ّعلى ّاألصول ّوالخصوم ّواآلثارّ
المباشرة ّعلى ّمعامالت ّصافي ّالقيمة ّفيّ
ّوالحساب ّالماليّ .التغيرّ
حساب ّرأس ّالمال ّ
في ّقيمة ّاألصول ّالمنتجة ّالناتج ّعنّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّوعن ّالخسائرّ
المتكررة ّفي ّالمخزونات ّيتم ّالتعامل ّمعهّ
كمعامالت ّوبهذا ّال ّيظهر ّفي ّالتغيراتّ
األخرىّفيّحساباتّاألصولّ.
ّ
 ّ2-12علىّالرغمّمنّأنّالمدخالتّتتعلقّبالتدفقاتّ
التي ّال ّتعد ّمن ّالمعامالتّ ،إال ّأنها ّال ّتعدّ
مدخالتّمتبقيةّ.ولكنهاّتميلّبشكلّأكبرّأنّ
تظهر ّتغيرات ّواضحة ّفي ّقيمة ّالعناصرّ
وتركيبها ّبين ّالميزانية ّالعمومية ّاالفتتاحيةّ
والختاميةّوفقاّلألحداثّاألخرىّ.
ّ
 ّ3-12تشمل ّالمدخالت ّعلى ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
.1
حسابات ّاألصول ّأنواع ّمختلفة ّمن ّتغيراتّ
األصول ّوالخصوم ّوصافي ّالقيمة؛ ّبعضهاّ
خاص ّبنوع ّاألصل ّالمعنيّ ،والبعض ّاآلخرّ
قد ّينطبق ّعلى ّجميع ّأنواع ّاألصولّ .تمّ ّ6-12
حصر ّجميع ّالتغيرات ّالمتعلقة ّبأرباحّ
وخسائر ّالحيازة ّفي ّحساب ّإعادة ّالتقييمّ.
تظهر ّأرباح ّوخسائر ّالحيازة ّمن ّالتغيراتّ
التي ّتحدث ّبمرور ّالوقت ّعلى ّمستوىّ
األسعار ّوهيكلهاّ .يتم ّالتعامل ّمع ّجميعّ
التغيرات ّاألخرى ّلقيمة ّاألصول ّكما ّلو ّأنهاّ
ناشئة ّعن ّتغير ّفي ّالحجم ّوفقا ّلتغير ّفيّ
الجودةّأكثرّمنّكونهاّناشئةّعنّتغيراتّفيّ
األسعارّ ،ويتم ّتسجيلها ّفي ّالتغيرات ّاألخرىّ
فيّحسابّحجمّاألصولّ ّ.ويشملّهذاّتغيرّ
القيمة ّوالذي ّينتج ّبشكل ّمباشر ّعن ّإعادةّ
تصنيف ّاألصل ّأو ّعن ّحدوث ّأمر ّفريدّ ّ
ّ7-12
آخرّ.
ّ
 ّ4-12يناقش ّالفصل ّكال ّالحسابين ّبالتبادل؛ ّبدءاّ
بالتغيرات ّاألخرى ّلحساب ّحجم ّاألصولّ،
ومروراّبحسابّإعادةّالتقييم؛ّوفيّكلّحسابّ
يتم ّمناقشة ّمدخالت ّكل ّنوع ّمن ّاألصولّ
بشكلّمنفصلّ،كلّعلىّحدهّ.
ّ
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في ّحساب ّرأس ّالمالّ ،تدخل ّاألصولّ
المنتجة ّوتغادر ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّعنّ
طريقّاحتياز ّاألصولّالثابتةّّمخصوما ّمنهاّ
األصول ّالمتخلص ّمنهاّ ،استهالكّرأسّالمالّ
الثابت ّ ّاضافة ّإلى ّاالضافات ّإلى ّالمخزونّ
والسحب ّمنها ّومن ّخالل ّخسائر ّالمخزوناتّ
المتكررةّ .في ّالحساب ّالماليّ ،تدخل ّمعظمّ
األصول ّالمالية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
عندما ّيمتلك ّالمدين ّعلى ّشيئا ّمن ّالقيمةّ
ويقبلّااللتزام ّبالدفع ّأوّبأداءّالمدفوعات ّإلىّ
الدائنّ .تنتهي ّاألصول ّالمالية ّعندما ّيفيّ
المدينّبااللتزامّالماليّوفقاّلشروطّاالتفاقّ.
وأيضا ّتسجل ّكال ّمن ّحسابات ّرأس ّالمالّ
والحسابات ّالمالية ّمعامالت ّاألصولّ
الموجودةّبينّالقطاعاتّالمؤسسيةّ.ومعّذلكّ،
فإن ّعمليات ّاالستحواذ ّوالتصرف ّهذه ّتغيرّ
فقطّملكيةّاألصولّدونّتغييرّإجماليّصافيّ
القيمةّفيّاالقتصادّككلّباستثناءّعندماّتكونّ
هذهّالمعامالتّبينّمقيمينّوبقيةّالعالمّ.
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ّه .المدخالتّالمرتبطةّباألصولّالمالية.
يوضح ّجدول ّّ 2-12تفاصيل ّأكثر ّ ّلجدولّ
ّ 1-12بما ّفي ّذلك ّالمدخالت ّالمختلفةّ
لعمليات ّالظهور ّواالختفاء ّاالقتصاديّ
لألصولّ.

 ّ8-12أحد ّالوظائف ّالهامة ّللتغيرات ّاألخرى ّفيّ
حساب ّحجم ّاألصول ّهو ّالسماح ّألصولّ
معينة ّللدخول ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ومغادرتها ّدون ّأن ّتتم ّبمعامالتّ .يشار ّإلىّ
أفعال ّدخول ّالميزانية ّالعمومية ّومغادرتهاّ
بعمليات ّالظهور ّواالختفاء ّاالقتصاديّ .تتمّ ّ
الظهور االقتصادي لألصول المنتجة
بعضّعملياتّالدخولّوالخروجّعندما ّتحدثّ
طبيعيا ّلألصولّ ،مثل ّاألصول ّالجوفية ّفإنهاّ
تحصل ّعلى ّقيمة ّاقتصادية ّأو ّتصبح ّدونّ  ّ13-12قدّيظهرّنوعانّمنّاألصولّتحتّهذاّالبندّ،
اآلثار ّأو ّالنصب ّالتذكارية ّالعامة ّواألشياءّ
قيمةّ .تحدث ّعمليات ّالدخول ّوالخروج ّهذهّ
الثمينةّ .وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّّ،11
كتفاعل ّبينّالوحداتّالمؤسسيةّوالطبيعةّ،لذاّ
اآلثار ّالعامة ّهي ّاألشياء ّوالبنايات ّوالمواقعّ
فإنها ّتعارض ّعمليات ّالدخول ّوالخ ّروج ّالتيّ
ذات ّالقيمة ّالهامة ّأو ّالخاصةّ .األشياءّ
تحدث ّكنتيجة ّللمعامالتّ ،والتي ّهي ّعبارةّ
الثمينة ّهي ّمواد ّيتم ّحفظها ّكمقتنيات ّقيمةّ
عن ّتفاعل ّبموجب ّاتفاقات ّمشتركة ّبينّ
ألنه ّمن ّالمتوقع ّأن ّتزداد ّقيمتهاّ ،أو ّعلىّ
الوحدات ّالمؤسسيةّ .ومع ّذلك ّفقد ّترتبطّ
األقل ّال ّتقل ّبمرور ّالزمنّ .يسجل ّحسابّ
عمليات ّالدخول ّوالخروج ّاألخرى ّباألصولّ
رأس ّالمال ّاستحواذ ّاألشياء ّالثمينة ّواآلثارّ
التي ّصنعت ّمن ّخالل ّالنشاط ّالبشري ّمثلّ
العامة ّعندما ّتكون ّسلع ّمنتجة ّحديثا ّأوّ
النفائسّوالذهبّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراةّ.
مستوردةّ ،ويسجل ّمعامالت ّالسلع ّالموجودةّ
ّ
والمصنفةّكأشياءّثمينةّوآثارّعامةّ.
 ّ9-12الوظيفة ّالثانية ّللحساب ّهي ّتسجيل ّآثارّ
األحداث ّاالستثنائية ّالغير ّمتوقعة ّالتي ّتؤثرّ ّ
علىّالمنافعّاالقتصاديةّالمتوقعةّمنّاألصولّ  ّ14-12ومع ّذلكّ ،قد ّال ّيتم ّتسجيل ّالسلع ّالموجودةّ
واألشياءّالثمينةّواآلثار ّالعامةّفي ّالميزانياتّ
(والخصوم ّالمماثلة)ّ .تتم ّاإلشارة ّإلى ّهذهّ
العمومية ّألحد ّاألسباب ّاآلتيةّ ،قد ّيرجعّ
األحداث ّعلى ّأنها ّتأثير ّاألحداث ّالخارجيةّ.
تاريخهاّإلىّفترةّزمنيةّقبلّالفترةّالتيّتغطيهاّ
وتشملّنزع ّوحدةّمؤسسيةّألحدّاألصولّمنّ
الحساباتّ ،أو ّأنه ّتم ّتسجيلها ّفي ّاألصلّ
مالكه ّبدون ّموافقة ّالمالكّ ،تصرف ّال ّيعتبرّ
كسلع ّاستهالكية ّأو ّقد ّيكون ّتم ّاستبعادهاّ
معاملة ّألن ّعنصر ّالموافقة ّالمشتركة ّغائبّ.
تماماّإنّكانتّمبانيّ.
وأيضا ّتشمل ّهذه ّاألحداثّ ،األحداث ّالتيّ
تدمر ّاألصول ّمثل ّالكوارث ّالطبيعية ّأوّ
اآلثار التاريخية العامة
الحربّ.
ّ
ّ
 ّ11-12الوظيفة ّالثالثة ّللحساب ّهي ّتسجيل ّالتغيراتّ  ّ15-12تندرجّاآلثارّالتاريخيةّالعامةّالمنازلّوالمبانيّ
والبنايات ّتحت ّتصنيف ّاألصول ّالثابتةّ.
في ّتصنيفات ّالوحدات ّالمؤسسية ّواألصولّ
عندماّالّيتمّتسجيلّمبنىّأوّموقعّذوّأهميةّ
وفيّبناءّالوحداتّالمؤسسيةّ.
أثرية ّأو ّثقافية ّأو ّتاريخية ّفي ّالميزانيةّ
ّ
العموميةّواإلقرارّبذلكّأوالّ،فيتمّتصنيف ّهذاّ
 ّ11-12تناقشّالثالثةّأقسامّالتاليةّماّيلي؛ّأوالّتسجيلّ
الموقعّأوّهذاّالمبنىّكظهورّاقتصاديّويتمّ
عمليات ّالظهور ّواالختفاء ّاالقتصاديّ
تسجيله ّفي ّالتغيرات ّاألخرى ّبحساب ّحجمّ
لألصولّ ،ثم ّآثار ّاألحداث ّالخارجية ّعلىّ
األصولّ .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّتتم ّإعطاءّ
ّوأخي اّر ّالتغيرات ّفي ّتصنيفّ
قيمة ّاألصول ّ
مثلّهذاّاإلقرارّلمبنىّأوّموقعّموجودّويكونّ
وهيكلّاألصولّ.
هذا ّالمبني ّأو ّالموقع ّمستبعد ّتماما ّحيث ّلمّ
ّ
يعد ّيسجل ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ .وبدال ّمنّ
ظهور واختفاء األصول عدا التي من
.8
ذلكّ ،في ّحالة ّإن ّكان ّمبنى ّأو ّموقع ّفيّ
خالل معامالت
نطاقّاألصولّولكنهّمستبعدّحديثاّأوّجزئياّ،
فقدّيتمّتقييمهّعلىّأساسّأنهّأثارّعامةّ.إنّ
 ّ12-12يمكن ّتجميع ّالمدخالت ّالمرتبطة ّبعملياتّ
كان ّتم ّاستبعاد ّاألثر ّمسبقاّ ،فيتم ّتغييرّ
ظهّور ّواختفاء ّاألصول ّوفقا ّللنوع ّالرئيسيّ
االعترافّالمسجلّعلىّأنهّأثرّعام ّإلى ّأنهّ
لألصولّطبقاّلالعتباراتّالتاليةّ:
ظهورّاقتصاديّلألصلّ.إنّكانّتمّتصنيفهّ
ّأ .المدخالت ّالمرتبطة ّباالعتراف ّباألصولّ
مسبقا ّكنوع ّآخر ّمن ّاألصولّ ،فيتم ّتسجيلهّ
المنتجة،
كإعادةّتصنيفّلألصلّ(يناقشّبأسفله)ّوفيّ
ّب .المدخالتّالمرتبطةّبالدخولّوالخروجّمنّ
نفسّالوقتّإذاّأجريّتقييمّجديدّلألثرّّ،فيتمّ
نطاقّاألصولّللمواردّالطبيعية،
تسجيل ّهذه ّالزيادة ّفي ّالقيمة ّتحت ّالظهورّ
ّج .المدخالت ّالمرتبطة ّبالعقود ّوعقودّ
االقتصاديّ .إذا ّحدث ّإعادة ّالتصنيف ّفيّ
اإليجارّوالتراخيص،
وقت ّبيع ّاألصلّ ،وعلى ّسبيل ّالمثالّ،
ّد .تغيرّالشهرةّالتجاريةّوأصولّالسوق،و
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االستحواذ ّعلى ّأصل ّما ّبواسطة ّحكومةّ
ّاالستحواذّفي ّحسابّ
ّ
عامةّ،فيتمّتسجيلّهذا
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المجموع

التدفقات األخرى

ّ26
ّ9-

ّ1
ّ1

ّ7
ّ2-

ّ1
ّ1

ّ1
ّ1

ّ33
ّ11-

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ33
ّ11-

ّ5ّ5ّ1
ّ6
ّ14
ّ2ّ14
ّ2

النفائس

ّ
 ّ16-12وبالنسبة ّللنفائس ّمثل ّاألحجار ّالكريمة ّوّ
األنتيكاتّوالقطعّالفنيةّاألخرىّ،فعندماّالّيتمّ
تسجيلّالقيمةّالعاليةّللقطعةّالفنيةّأوّأهميتهاّ
الفنية ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ ،فيتم ّتصنيفهاّ
كظهورّاقتصاديّ.وحتىّاآلنّ،فقدّتكونّقيمةّ
القطعة ّالفنية ّمنخفضة ّوال ّيتم ّاعتبارها ّكأحدّ
األصولّ ،وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فقد ّيتم ّاعتبارّ
هذه ّالقطعة ّكسلعة ّعادية ّتضاف ّعمليةّ
شرائها ّإلى ّمصروفات ّاالستهالك ّالنهائي ّأوّ
يتم ّاعتبارها ّكأحد ّالمواد ّالمستهلكة ّالمعمرةّ.
يؤدي ّاإلقرار ّبقيمتها ّ ّكمخزن ّللقيمة ّإلىّ
دخولها ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّكشيء ّثمينّ.
يرتبط ّاإلقرار ّبقيمة ّمادة ّغير ّمقيمة ّمسبقاّ
بالبيع ّ(على ّسبيل ّالمثال ّفي ّالمزاد ّالعلني)ّ.
يتم ّتسجيل ّالبيع ّفي ّحساب ّرأس ّالمال ّكبيعّ
أوّشراءّشيءّثمينّتمّإدخالهّأوالّفيّالميزانيةّ
العموميةّللبائعّ.
ّ
إدخال الموارد الطبيعية في حد األصول

اجمالي اإلضافات إلى مستوى الموارد الجوفية
المائية القابلة لالستغالل

ّ
 ّ17-12في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،يتم ّتعريفّ
األصول ّالجوفية ّالموجودة ّفي ّباطن ّاألرضّ
بأنهاّاالحتياطياتّالموجودةّفيّباطنّاألرضّ
والمثبت ّوجودها ّمثل ّالفحم ّوالنفط ّوالغازّ

ّ6- ّ1
ّ5 ّ1
ّ1 ّ1
ّ4- ّ2ّ1 ّ1ّ3- ّ2ّ3 ّ1
ّ1 ّ1

ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1

ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1

ّ11ّ1
ّ2
ّ1
ّ13
ّ7ّ17
ّ3

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ11ّ1
ّ2
ّ1
ّ13
ّ7ّ17
ّ3

الطبيعي ّوالمواد ّالمعدنية ّوالغير ّمعدنيةّ
المستثمرة ّاقتصاديا ّ ّفي ّحدود ّالتكنولوجياّ
الحاليةّواألسعارّالنسبيةّ.يسجلّحسابّرأسّ
ّ
المال ّعمليات ّاالستحواذ ّوالتصرف ّبينّ
قطاعات ّالموارد ّالموجودة ّتحت ّهذهّ
الظروفّ .وعلى ّالعكس ّمن ّذلك ّتسجلّ
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصولّ
حاالت ّالزيادة ّوالنقصان ّالتي ّتغير ّالحجمّ
اإلجماليّلالقتصادّككلّ.
 ّ18-12أحد ّالطرق ّالتي ّقد ّتزيد ّمن ّالموارد ّالجوفيةّ
هيّعنّطريقّاكتشافّترسباتّأخرىّيمكنّ
استثمارها ّسواء ّكان ّذلك ّناتج ّعن ّعملياتّ
البحثّوالكشفّالعلميّالممنهجّأوّعنّطريقّ
الصدفةّ .قد ّيحدث ّالظهور ّاالقتصادي ّألنّ
الموارد ّقد ّتتزايد ّعند ّضم ّالترسبات ّحيث ّلمّ
يكن ّاالستثمار ّاقتصاديا ّثم ّأصبح ّكذلكّ،
كنتيجة ّللتقدم ّالتكنولوجي ّأو ّلتغير ّالسعرّ
النسبيّ.
ّ

النمو /الزيادة الطبيعية للموارد البيولوجية
غير المفتلحة

 ّ19-12قد ّتتخذ ّعملية ّالنمو ّالطبيعي ّللمواردّ
البيولوجيةّغيرّالمفتلحةّمثلّالغاباتّالطبيعيةّ
والموارد ّالسمكية ّأشكاال ّمختلفة ّفعلي ّسبيلّ
المثال ّقد ّتصبح ّمجموعة ّأشجار ّمن ّالبلوطّ
أطولّ ،أو ّيتزايد ّعدد ّالسمك ّالموجود ّفيّ
مصبّالنهرّ.علىّالرغمّمنّأنّهذهّالمواردّ
أصوال ّاقتصاديةّ ،إال ّأن ّنمو ّهذا ّالنوع ّالّ
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يوضع ّتحت ّالرقابة ّالمباشرة ّويكون ّتحتّ
مسئولية ّوادارة ّوحدة ّمؤسسية ّوال ّيتم ّالتعاملّ
مع ّكإنتاجّ .ولذا ّفيجب ّأن ّيتم ّاعتبار ّالزيادةّ  ّ21-12ليست ّجميع ّاألرض ّالموجودة ّفي ّمساحةّ
السطح ّالجغرافي ّللدولة ّضرورية ّداخل ّحدّ
فيّاألصلّكظهورّاقتصاديّويتمّتسجيلهّفيّ
األصل ّلنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .فقد ّتصنعّ
التغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّاألصولّ.
األرضّظهورهاّاالقتصاديّعندماّيتمّتحويلهاّ
ّ
منّأرض ّبرية ّأوّّقفرّإلىّأرض ّتنشأّفيهاّ
 ّ21-12ومبدئيا ّيجب ّأن ّيتم ّتسجيل ّالنمو ّالطبيعيّ
الملكية ّويتم ّاستخدام ّاألرض ّاقتصادياّ .وقدّ
بشكل ّإجماليّ ،ويتم ّتسجيل ّاستنزاف ّهذهّ
تتطلب ّالقيمة ّبسبب ّالنشاط ّفي ّالمنطقةّ
الموارد ّعلى ّأساس ّأنه ّاختفاء ّاقتصادي ّكماّ
المجاورةّلهاّ،فعليّسبيلّالمثالّ،يزدادّالطلبّ
هو ّموضح ّباألسفلّ .وتكون ّعملية ّالتسجيلّ
علىّاألرضّبشكلّأكبرّومنّثمّتزدادّقيمتهاّ
هذه ّمتسقة ّمع ّالتسجيل ّالمنفصل ّلعملياتّ
وذلك ّنتيجة ّإلحداث ّتنمية ّفي ّالمنطقةّ
االستحواذ ّوالتصرف ّالموضحة ّفي ّحسابّ
المجاورة ّلها ّأو ّإنشاء ّأحد ّالطرق ّالمؤديةّ
رأس ّالمالّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّسوف ّتقومّ
إليهاّ .يتم ّحساب ّتكلفة ّتحسين ّاألرضّ
عدة ّدول ّبتسجيل ّصافي ّالنمو ّالطبيعي ّألنّ
لتحويل ّقطعةّاألرضّإلىّمكانّفعالّضمنّ
المعايير ّالمادية ّالتي ّيمكن ّاعتبارها ّاألساسّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّاإلجمالي ّويتمّ
الوحيد ّالمتاح ّللتسجيل ّوالسارية ّهي ّمعاييرّ
تسجيله ّكتحسين ّلألرض ّويخضع ّالستهالكّ
الصافيّ .قد ّيتم ّاستخدام ّهذه ّالمعاييرّ
رأسّالمالّالثابتّ.أيّتجاوزّفيّزيادةّقيمةّ
باالشتراك ّمع ّسعر ّالسوق ّلوحدة ّاألصل ّمنّ
األرض ّعن ّقيمة ّتحسينات ّاألرض ّأو ّأيّ
أجل ّتقدير ّقيمة ّإجمالي ّالتغير ّلكي ّيتمّ
زيادةّلنشاطّرأسّالمالّالمجاورّيتمّتسجيلهاّ
تسجيلهاّ.
كظهورّاقتصاديّ.
ّ
ّ
جدول ( 1-18تابع) :التغيرات األخرى في حساب حجم األصول – صيغة موجزة -معامالت األرصدة
التغير في الخصوم وصافي القيمة

المالية
الخسائر الناتجة عن الكوارث
المصادرة دون تعويض
التغيرات األخرى في الحجم
التغيرات في التصنيف
إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
األصول المالية

الشركات غير المالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

األسرالمعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر المعيشية

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ1
ّ1
ّ1
ّ
ّ
ّ1

تغيرات صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى في ّ14
حجم األصول

ّ
 ّ22-12وبالنسبةّللموارد ّالطبيعيةّاألخرىّ،أولّظهورّ
حقيقي ّفي ّالسوق ّوعامة ّيكون ّشامالّ
الستثمار ّتجاريّ ،هو ّالنقطة ّالمرجعيةّ
للتسجيل ّفي ّهذا ّالحسابّ .وبالنسبة ّللغاباتّ
البكر ّفإن ّجمع ّالحطب ّمنها ّليس ّاستثماراّ
تجاريا ّولكن ّالحصاد ّعلى ّمستوى ّكبيرّ
للغابات ّالبكر ّلشجر ّالبلوط ّهو ّاالستثمارّ
التجاري ّوتجعل ّهذه ّالغابات ّفي ّنطاقّ

413

ّ1 ّ1 ّ1 ّ1
ّ1 ّ1 ّ2 ّ1
ّ1 ّ1 ّ2 ّ1
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ1 ّ1 ّ2 ّ1
ّ1 ّ1- ّ2- ّ1-

مجموع االقتصاد

بقية العالم

السلع والخدمات

المجموع

ّ
الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة وغير ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

التدفقات األخرى

ّ1
ّ2
ّ3
ّ
ّ
ّ3

ّ11

ّ1
ّ2
ّ3
ّ
ّ
ّ3
ّ

األصل ّ.وبشكلّمشابهّ،فإنّسحبّالمياهّمنّ
المنبع ّالطبيعي ّال ّتصنع ّمصدر ّللماء ّفيّ
نطاق ّاألصل ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ولكن ّالتحويل ّالملموس ّللمياه ّالجوفية ّيكنّ
ضمن ّنطاق ّاألصلّ .التحرك ّبفرض ّرسومّ
لعلمية ّاالستخراج ّالمنتظم ّللمياه ّمن ّمنبعّ
مائي ّسطحي ّقد ّيؤدي ّإلى ّإدراج ّالمواردّ
المائيةّفيّالميزانيةّالعموميةّ.

نظام الحسابات القومية
التغيرات النوعية في الموارد الطبيعية نتيجة

الموارد ّالموجودة ّفي ّباطن ّاألرض ّوعملياتّ
إعادةّتقييمهاّالمتصاعدةّ.

ّ
لتغير االستخدامات االقتصادية
 ّ26-12يشملّاستنزافّالموارد ّالطبيعيةّالنقصانّفيّ
قيمة ّترسبات ّاألصول ّالموجودة ّفي ّباطنّ
 ّ23-12يتعاملّنظامّالحساباتّالقوميةّبشكلّعامّمعّ
األرض ّكنتيجة ّلإلزالة ّالمادية ّواستنفاد ّهذهّ
اختالفاتّالجودةّكاختالفاتّالحجمّ.وكماّهوّ
األصولّ.
موضح ّبشأن ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّالفصلّ
استنزاف الموارد البيولوجية غير المفتلحة
(ّ ،)15تعكس ّحاالت ّالجودة ّالمختلفة ّقيمّ
االستخدام ّالمختلف ّ(وفي ّحالة ّالسلعّ
والخدمات ّتكون ّتكلفة ّالموارد ّمختلفة)ّ .ولذاّ  ّ27-12يجب ّأن ّيتم ّتضمين ّاستنزاف ّالغاباتّ
الطبيعية ّواألرصدة ّالسمكية ّالموجودة ّفيّ
فإن ّحاالت ّالجودة ّالمختلفة ّتختلف ّعنّ
البحار ّالمفتوحة ّوالموارد ّالبيولوجية ّغيرّ
بعضها ّالبعض ّمن ّالناحية ّاالقتصاديةّ ،ويتمّ
المفتلحة ّاألخرى ّفي ّنطاق ّاألصل ّكنتيجةّ
تطبيق ّنفس ّالمبدأ ّعلى ّاألصولّ .يحدثّ
للحصاد ّأو ّاستخدام ّالغابة ّأو ّاستخدام ّآخرّ
التغيرّفيّالجودةّالمسجلّهناّكنظيرّطبيعيّ
بمستوياتّمستديمةّمنّاالستخراجّ.
لتغيرّاالستخدامّاالقتصاديّالمشارّإليهّعلىّ
أنه ّتغيرات ّفي ّالتصنيف ّكما ّهو ّموضحّ ّ
عمليات نقل الموارد الطبيعية األخرى خارج
بأسفلّ .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّتؤدي ّعمليةّ
ّكأرض ّقابلةّ النشاط االقتصادي
إعادة ّتصنيف ّأرض ّمفتلحة ّ
للبناءّإلىّتغيرّفيّالقيمةّباإلضافةّإلىّتغيرّ  ّ28-12من ّالمحتمل ّأن ّيتم ّالتوقف ّعن ّاستنزافّ
بعضّالمواردّالطبيعيةّفيّالنشاطّاالقتصاديّ
فيّالتصنيفّ.وفيّهذهّالحالةّ،يكونّاألصلّ
بسبب ّتغير ّالتكنولوجيا ّأو ّانخفاض ّالطلبّ
موجود ّبالفعل ّفي ّنطاق ّاألصلّ ،ويكون ّهذاّ
علىّالمنتجّأوّألسبابّتشريعيةّ،فعلىّسبيلّ
هو ّالتغير ّفي ّجودة ّاألصل ّوفقا ّلتغيرّ
المثالّتعليقّالصيدّلضمانّالحفاظّعلىّحياةّ
االستخدام ّاالقتصادي ّوالذي ّيعتبر ّظهوراّ
األرصدةّالسمكيةّ.
لكمياتّإضافيةّمنّاألصلّ،ومثالّآخرّ،يتمّ
التعامل ّمع ّالماشية ّعلى ّأساس ّأنها ّتكوينّ ّ
التغيرات النوعية في الموارد الطبيعية وفقا
رأس ّالمالّ ،وعلي ّسبيل ّالمثال ّالماشيةّ
لتغير االستخدامات االقتصادية
الحلوب ّإن ّتم ّإرسالها ّللمذبح ّقبل ّالموعدّ
المتوقعّ.
 ّ29-12التغيرات ّالمسجلة ّهنا ّهي ّالمقابل ّالسلبيّ
للتغيرات ّالتصاعدية ّفي ّالحجم ّالمرتبطةّ
خروج الموارد االقتصادية الطبيعية من حد
بتغير ّالتصنيفّ ،وعلى ّسبيل ّالمثال ّإن ّكانّ
االصول
التغير ّفي ّاستخدام ّاألرض ّيؤدي ّإلى ّإعادةّ
تصنيف ّبعض ّاألراضي ّمن ّأ ارضي ّزراعيةّ
 ّ24-12تمّتوضيحّعملياتّخروجّاألصولّاالقتصاديةّ
إلى ّأرض ّرعي ّجماعيّ ،فسوف ّينتج ّعنّ
الطبيعية ّمن ّالميزانية ّالعمومية ّكمدخالتّ
ذلكّتغيرّفيّقيمةّاألرضّ.
سلبيةّفيّالجانبّاأليمن ّمنّالحسابّ.العديدّ
من ّالمدخالت ّالمحتملة ّهي ّبدائل ّسلبيةّ ّ
 ّ31-12يتم ّتسجيل ّجميع ّحاالت ّالتآكل ّالتي ّتحدثّ
للمدخالتّاإليجابيةّالتيّتمتّمناقشتهاّ.
للتربة ّوللموارد ّالمائية ّولألصول ّالطبيعيةّ
األخرى ّالناتجة ّعن ّنشاط ّاقتصادي ّفيّ
التخفيضات في مستوى الموارد الطبيعية
حساب ّالتغيرات ّاألخرى ّلحجم ّاألصولّ .قدّ
الجوفية التي يمكن استغاللها
يكون ّهذا ّالتآكل ّنتيجة ّمتوقعة ّللنشاطّ
االقتصادي ّالمنتظم ّأو ّعمليات ّتعرية ّغيرّ
 ّ25-12التغيرات ّالمسجلة ّهنا ّهي ّالمقابل ّالسالبّ
متنبأ ّبها ّوأضرار ّأخرى ّلألرض ّتنتج ّعنّ
إلجمالي ّاإلضافات ّإلى ّمستوى ّاستثمارّ
إزالة ّاألشجار ّأو ّعن ّالممارسات ّالزراعيةّ
الموارد ّالطبيعية ّالجوفية ّالقابلة ّلالستغاللّ
غيرّالمناسبةّ.
بسبب ّالتغيرات ّفي ّالتكنولوجيا ّواألسعارّ
النسبية ّ.وبشكلّمبدئيّ،قدّيتاحّصافيّالقيمةّ ّ
ّ
فقطّ ،وسوف ّيتم ّتسجيل ّهذا ّتحت ّاكتشافاتّ
ّ
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نظام الحسابات القومية
جدول  :8-18التغيرات األخرى في حسابات حجم األصول -التغيرات في األصول وفقا للظهور واالختفاء
االقتصادي
التغير في األصول

الشركات غير
المالية

الشركات المالية

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ1
ّ ّ1ّ ّ2ّ ّ11ّ
ّ1
ّ
ّ2
ّ
ّ1
ّ ّ13
ّ ّ7ّ ّ17
ّ
ّ3

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1

المالية

غير المنتجة وغير المالية
الموارد الطبيعية
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
أصول التسويق والشهرة التجارية
الخسائر الناتجة عن الكوارث
المصادرة دون تعويض
التغيرات األخرى في الحجم
التغيرات في التصنيف
إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
األصول المالية

ّ
ّ
ّ

ّ

ّ1ّ2ّ5ّ5ّ1
ّ6
ّ14
ّ2ّ14
ّ2

شطب والغاء العقود وعقود اإليجار والترخيص
 ّ31-12العقود ّوعقود ّاإليجار ّوالتراخيص ّالتي ّيمكنّ
التعاملّمعهاّعلىّأساسّأنهاّأصولّفيّحقهاّ
الخاصّجميعهاّعبارةّعنّشكلّماّمنّعقودّ
اإليجارّوالعقدّوالتصاريح ّالمنقولةّ.قدّيرتبطواّ
باستخدام ّاألصل ّالثابت ّوفقا ّلعقد ّتأجيرّ
التشغيلّ ،أو ّباستخدام ّالموارد ّالطبيعية ّوفقاّ
لعقد ّتأجير ّالموارد ّأو ّباإلذن ّبإجراء ّبعضّ
األنشطةّاالقتصاديةّالمحددةّأوّعقدّالخدماتّ
المختص ّبخدمات ّمستقبلية ّيتم ّتقدميها ّمنّ
قبلّفردّمسمىّ.حيازةّعقدّتأجيرّالتشغيلّأوّ
عقدّتأجيرّالمواردّأوّاإلذنّأوّعقدّالخدماتّ
يمثلّأصلّلحاملهّفقطّعندماّيتحققّشرطانّ:
ّأ .اختالف ّالسعر ّالحالي ّالسائد ّالستخدامّ
األصل ّأوّاإلذنّأو ّتقديمّالخدمةّعنّالسعرّ
المحدد ّفي ّالعقد ّأو ّفي ّعقد ّاإليجار ّأوّ
المدفوعّمقابلّالتصريح،و

ّ
ّ
ّ

األسر المعيشية

ّ6استنزاف الموارد الطبيعية
ّ6الموارد الطبيعية
عمليات االختفاء االقتصادي األخرى لألصول ّ3-

ّ1
ّ
ّ1

ّ1 ّ2ّ ّ2ّ1 ّ1

ّ1
ّ
ّ1

ّ8ّ8ّ3-

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ8ّ8ّ3-

ّ
ّ
ّ

ّ1 ّ6- ّ1
ّ1 ّ5 ّ1
ّ1 ّ1 ّ1
ّ1 ّ4- ّ2ّ1 ّ1 ّ1ّ1 ّ3- ّ2ّ1 ّ3 ّ1
ّ1 ّ1 ّ1

ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1

بقية العالم

الحكومة العامة

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

مجموع االقتصاد

السلع والخدمات

ّ11-

المجموع

ّ26
الظهور االقتصادي لألصول
ّ
األصول المنتجة غير المالية
ّ26
األصول غير المنتجة غير المالية
ّ22
الموارد الطبيعية
ّ4
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
ّ
أصول التسويق والشهرة التجارية
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة وغير ّ9-

ّ1
ّ
ّ1
ّ
ّ
ّ
ّ1

ّ1 ّ7
ّ ّ3
ّ1 ّ4
ّ ّ4
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ1 ّ2-

ّ1
ّ
ّ1
ّ
ّ
ّ
ّ1

ّ ّ33
ّ
ّ3
ّ ّ31
ّ ّ26
ّ
ّ4
ّ
ّ1
ّ ّ11-

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ33
ّ3
ّ31
ّ26
ّ4
ّ1

التدفقات األخرى

ّ1ّ2-

ّ11ّ1
ّ2
ّ1
ّ13
ّ7ّ17
ّ3

ب .إدراك ّحامل ّعقد ّاإليجار ّأو ّالعقد ّأوّ
ّ
التصريح ّهذا ّاالختالف ّقانونيا ّوعمليا ّمنّ
خاللّتعاقدّمنّالباطنّلعقدّاإليجارّأوّللعقدّ
أوّللتصريح.
ّ
وبشكل ّعمليّ ،يوصى ّبمحاولة ّتسجيل ّمثلّ
هذه ّاألصول ّعندما ّيتم ّبيعها ّفقطّ .في ّهذهّ
الحالةّ،يتمّتسجيلهمّأوالّفيّالتغيراتّاألخرىّ
فيّحسابّحجمّاألصولّثمّيتمّوضعّأساسّ
المعاملة ّ(أو ّسلسلة ّالمعامالت) ّفي ّحسابّ
رأسّالمالّ.
ّ
 ّ32-12قيمة ّالعقد ّأو ّقيمة ّعقد ّاإليجار ّأو ّقيمةّ
الترخي ص ّالذي ّيتم ّالتعامل ّمعه ّعلى ّأساسّ
أنهّأحدّاألصولّتساويّصافيّالقيمةّالحاليةّ
لزيادةّالسعرّالسائدّعنّسعرّالتعاقدّ.وسوفّ
يقلّبمرورّمدةّاالتفاقّوالّيبقىّاالختالفّفيّ
السعر ّظاه ارّ .تغيرات ّقيمة ّالعقد ّأو ّعقدّ
اإليجار ّأو ّالترخيص ّوفقا ّلتغيرات ّالسعرّ
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بشأن ّالتعامل ّمع ّالعقود ّوعقود ّاإليجارّ
والترخيصّفيّالجزءّ(ّ)5منّالفصلّ(ّ.)17

السائدّيتمّتسجيلهاّكإعادةّتقييمّ،أماّالتغيراتّ
الناتجةّعنّانتهاءّالميزةّالممنوحةّمنّاألصلّ
عندما ّينتهي ّالوقت ّوالتي ّتعتبر ّصالحة ّيتمّ
تسجيلهاّكتغيراتّأخرىّللقيمةّ.ويطولّالنقاشّ

ّ
جدول ( 8-18تابع) :التغيرات األخرى في حجم حسابات األصول -التغيرات في األصول وفقا للظهور
واالختفاء االقتصادي

التغير في الخصوم وصافي القيمة

ّ
استنزاف الموارد الطبيعية
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الموارد الطبيعية
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الشركات المالية

الحكومة العامة

األسر المعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر
المعيشية
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بقية العالم

السلع والخدمات

المجموع

ّ
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 ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
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ّ
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ّ

ّ
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ّ
ّ

ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ

التدفقات األخرى

المالية

غير المنتجة وغير المالية
الموارد الطبيعية
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
أصول التسويق والشهرة التجارية المشتراة
الخسائر الناجمة عن الكوارث
المصادرة دون تعويض
التغيرات األخرى في الحجم
التغيرات في التصنيف
إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
األصول المالية
تغيرات صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى في
حجم األصول

ّ1
ّ1
ّ1
ّ
ّ
ّ1

ّ1
ّ1
ّ1
ّ
ّ
ّ1

ّ1-

ّ14

ّ
ا لتغيرات في أصول التسويق الشهرة التجارية
واألصول التسويقية
 ّ33-12عندما ّيتم ّبيع ّمؤسسة ّسواء ّكانت ّشركة ّأوّ
شبه ّشركة ّأو ّمؤسسة ّفرديةّ ،فقد ّال ّيساويّ
السعرّالمدفوعّمجموعّجميعّاألصولّمطروحاّ
منه ّخصوم ّالمؤسسةّ .االختالف ّبين ّالسعرّ
المدفوع ّومجموع ّجميع ّاألصول ّمطروح ّمنهّ
الخصوم ّيسمى ّأصول ّالتسويق ّوالشهرةّ
التجاريةّالخاصةّبالمؤسسةّالتيّتمّشراؤهاّ.قدّ
تكونّهذهّالقيمةّإيجابيةّأوّسلبيةّ(أوّصفر)ّ.
من ّخالل ّحسابها ّوتخصيصها ّكأحد ّأصولّ

ّ1 ّ1 ّ1
ّ1 ّ1 ّ2
ّ1 ّ1 ّ2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ1 ّ1 ّ2
ّ1 ّ1- ّ2-

ّ1
ّ2
ّ3
ّ
ّ
ّ3
ّ

المؤسسةّ ،يكون ّصافي ّقيمة ّالمؤسسة ّفيّ
لحظة ّشرائها ّصفراّ ،مهما ّكانت ّالحالةّ
القانونيةّالخاصةّبالشركةّ.

ّ
 ّ34-12يتم ّحساب ّقيمة ّأصول ّالتسويق ّوالشهرةّ
التجاريةّالمشتراةّفيّوقتّالبيعّ،ويتمّإدخالهاّ
في ّدفاتر ّالبائع ّفي ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
حسابّحجمّاألصولّثم ّيتم ّتبادلهاّكمعاملةّ
مع ّالمشتري ّفي ّحساب ّرأس ّالمالّ .وبعدّ
ذلكّ،يجبّأنّيتمّتدوينّقيمةّأصلّالتسويقّ
والشهرة ّالتجارية ّالمشتراة ّفي ّدفاتر ّالمشتريّ
عن ّطريق ّمدخالت ّفي ّالتغيرات ّاألخرىّ
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شكل ّسبائك ّذهبّ ،إال ّأنه ّال ّيمكن ّأداءّ
االلتزاماتّأوّإبطالهاّبهذهّالطريقةّ،حيثّأنهّ
عندما ّتصبح ّأصل ّاحتياطي ّفتدخل ّالجزءّ
الماليّللميزانية ّالعموميةّكإعادة ّتصنيفّفيّ
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصولّ
من ّاألشياء ّالثمينة ّإلى ّالذهب ّالنقديّ.
(بحلولّالوقتّالذيّيتمّاالستحواذ ّعليهاّمنّ
قبل ّجهة ّنقديةّ ،فيتم ّتصنيفها ّمن ّاألشياءّ
الثمينة)ّ .يتم ّإتباع ّنفس ّالتسجيل ّلحساباتّ
الذهب ّالمخصصة ّالتي ّتصبح ّجزءا ّمنّ
الذهبّّالنقديّ.عندماّتصبحّحساباتّالذهبّ
المخصصة ّأصوال ّاحتياطية ّفيتم ّإعادةّ
تصنيفها ّمن ّالعملة ّواإليداعات ّإلى ّذهبّ
نقديّ،وكذلك ّأيضاّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّ
حسابات ّحجم ّاألصولّ .قد ّيتم ّبيع ّالذهبّ
النقديّإلىّجهةّنقديةّأخرىّولكنّمنّناحيةّ
أخرىّأيّانخفاضّفيّاألرصدةّيتبعهّهبوطّ
فيّالتصنيفّمشابهّ،حيثّتتمّإعادةّتصنيفّ
الذهب ّالنقدي ّلكي ّيصبح ّمن ّالنفائس ّ(فيّ
حالة ّإن ّكان ّسبائك ّذهبية) ّأو ّيصبح ّعملةّ
وايداعات ّ(في ّحالة ّإن ّكان ّحسابات ّذهبّ
مخصصة)ّ .يتم ّتسجيل ّالمعامالت ّالتاليةّ،
متىّحدثت ّوعندّحدوثهاّفيماّيخصّاألشياءّ
الثمينةّأو ّالعملةّواإليداعات ّوالّيتم ّتسجيلهاّ
فيماّيخصّالذهبّالنقديّ.

لحسابّحجمّاألصولّ.يجبّأنّيكونّالمعدلّ
الذيّتدونّعلىّأساسهّوفقاّلمعاييرّالمحاسبةّ
التجاريةّ ،وهذه ّمعتدلة ّإلى ّحد ّنموذجي ّفيّ
المبلغ ّالذي ّقد ّيظهر ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
للمؤسسة ّويجب ّأن ّيخضع ّالختبار ّالتلفّ
الذيّبموجبهّيتمكنّالمحاسبّمنّإقناعّنفسهّ
بأنّالقيمةّالمتبقيةّتعتبرّمحققةّفيّحالةّبيعّ
آخرّللمؤسسةّ.

ّ
 ّ35-12ال ّتعبر ّالشهرة ّالتجارية ّالمشتراة ّالتي ّال ّيتمّ
إثباتها ّعند ّالبيع ّأو ّالشراء ّكأصل ّاقتصاديّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.باستثناءّإنّكانّ
أصل ّالتسويق ّمعرض ّللبيعّ ،عندما ّيكونّ
األمر ّكذلكّ ،يتم ّعمل ّالمدخالت ّللمشتريّ
وللبائع ّأسوة ّالمدخالت ّالتي ّتمت ّألصولّ
التسويق ّوالشهرة ّالتجارية ّالمشتراة ّعند ّبيعّ
المؤسسةّكاملةّ.
ظهور واختفاء الخصوم واألصول المالية
 ّ36-12يتمّعملّاألصولّالماليةّالتيّتعتبرّمطالباتّ
على ّوحدات ّمؤسسية ّأخرى ّعندما ّيقبلّ
المدين ّبااللتزام ّبالدفع ّأو ّبسداد ّالمدفوعاتّ
إلى ّالدائن ّفي ّالمستقبلّ ،وتبطل ّهذهّ
االلتزامات ّعندما ّيفي ّالمدين ّبالتزاماته ّطبقاّ
لشروط ّاالتفاقّ .الذهب ّالنقدي ّيودع ّعلىّ

جدول  :3-18التغيرات األخرى في حساب حجم األصول -التغيرات في األصول وفقا لألحداث الخارجية
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األسر المعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر المعيشية
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وغير المالية
الخسائر الناجمة عن الكوارث
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
الخصوم واألصول المالية
المصادرة دون تعويض
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
الخصوم واألصول المالية
التغيرات األخرى في الحجم
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية

السلع والخدمات

ّ2-

ّ1
ّ1

ّ1
ّ1

ّ ّ33
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ّ

المجموع

ّ26
الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة ّ9-

ّ1
ّ1

ّ7

التدفقات األخرى

ّ33

نظام الحسابات القومية
الخصوم واألصول المالية
التغيرات في التصنيف
إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
األصول المالية

ّ
ّ6

ّ14
ّ2ّ14
ّ2

ّ1
ّ2ّ1ّ2ّ1
ّ1

ّ
 ّ37-12وكذلكّيسجلّهناّآثارّاألحداثّالغيرّمتوقعةّ
عندماّيتمّوضعّشروطّالمطالباتّالماليةّ.

عمليات الدين
 ّ38-12هناك ّعدد ّمن ّالظروف ّالتي ّقد ّتؤدي ّإلىّ
خفضّأوّإلغاءّالديونّماّلمّتكنّسدادّعاديّ
الخصومّ .تم ّوصف ّأكثر ّالحاالت ّشيوعاّ
بأدناهّ.
ّ
 ّ39-12يجوز ّللمدين ّوالدائن ّأن ّيصبحا ّطرفين ّفيّ
اتفاقّثنائيّ(غالباّماّيشارّإليهاّباسمّ"اإلعفاءّ
من ّالديون") ّأي ّأن ّالمطالبة ّالمالية ّلم ّتعدّ
موجودةّ .يظهر ّمثل ّهذا ّاالتفاق ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّلتسجيل ّوانتقال ّرؤوسّ
األموال ّالمدفوعة ّأو ّالمستحقة ّ(المسجلة ّفيّ
حسابّرأسّالمالّفيّالوقتّالذيّيحدثّفيهّ
اإلعفاءّمنّالديون)ّواالنتهاءّالفوريّللمطالبةّ
(المسجلةّفيّالحسابّالمالي)ّ.عادةّماّيكونّ
اإلعفاء ّمن ّالديون ّمعني ّبالديون ّالحكوميةّ.
يتم ّاستبعاد ّبعض ّالضرائب ّواشتراكاتّ
الضمان ّاالجتماعي ّالتي ّتقر ّالحكومة ّبأنهّ
من ّغير ّالمحتمل ّأن ّيتم ّجمعها ّمن ّالبدايةّ
ّاشتراكات ّالضمان ّاالجتماعيّ
من ّإيصاالت ّ
والضرائب ّوحتى ّال ّتظهر ّفي ّالتغيراتّ
األخرىّفيّحسابّحجمّاألصولّ.
ّ
 ّ41-12التغيرات ّفي ّالمطالبات ّالناتجة ّعن ّافتراضّ
الديونّأوّإعادةّجدولتهاّينبغيّأنّتنعكسّفيّ
الحساب ّالمالي ّعند ّيتم ّتغيير ّشروط ّعقدّ
الدين ّ(تاريخ ّاستحقاق ّالدينّ ،وسعر ّالفائدةّ،
وما ّإلى ّذلك)ّ ،أو ّعندما ّيتغير ّالقطاعّ
المؤسسي ّللتغيرات ّللدائن ّأو ّللمدينّ ،وهذهّ
تعتبر ّالترتيبات ّالتعاقدية ّالجديدةّ .ومع ّذلكّ،
يتم ّاستبعاد ّكافة ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
المطالبات ّالناتجة ّعن ّعمليات ّاالستبعادّ
واالمتالك ّمن ّالحساب ّالمالي ّألنه ّال ّيوجدّ
اتفاق ّمتبادل ّبين ّالطرفينّّ .وعلى ّوجهّ
التحديدّ،يجوزّللدائنّأنّيدركّأنّلمّيعدّقادراّ
على ّجمع ّمطالبة ّمالية ّبسبب ّالتصفية ّأوّ
اإلفالس ّأو ّغيرها ّمن ّالعواملّ ،وربما ّيحذفّ
هذهّالمطالبةّمنّميزانيتهّالعموميةّ.وينبغيّأنّ
يعتد ّبهذا ّاإلقرار ّ(من ّجانب ّالدائن) ّفيّ
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصول)ّ.
يجبّأيضاّأنّيتمّإزالةّالخصومةّالمقابلةّمنّ

ّ
ّ4ّ1
ّ3ّ3
ّ1

ّ
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1

ّ
ّ1
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ّ1
ّ1
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ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1
ّ1

ّ13
ّ7ّ17
ّ3

الميزانيةّالعموميةّللمدينّللحفاظّعلىّالتوازنّ
فيّحساباتّاالقتصادّالكليّ.

ّ
 ّ41-12يتمّالتعاملّمعّمعظمّالظروفّالتجاريةّحيثّ
يتمّاإلقرارّباستحالةّتحصيلّالديونّعلىّأنهاّ
عملية ّإلغاء ّللديون ّمن ّجانب ّواحدّ .اإللغاءّ
أحاديّالجانبّلمطالبةّماليةّمنّقبلّالمدينّ
(إنكار ّالدين) ّليس ّمعترف ّبه ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ .يجب ّأن ّيعتد ّبالقيمّ
المخفضة ّالتي ّتعكس ّقيم ّالسوق ّالفعليةّ
لألصولّالماليةّفيّحسابّإعادةّالتقييمّ.ومعّ
ذلكّ ،التغيرات ّفي ّالقيمة ّالمفروضة ّلمجردّ
تلبية ّالمتطلبات ّالتنظيمية ّأو ّاإلشرافية ّأوّ
المحاسبية ّال ّتعكس ّقيم ّالسوق ّالفعلية ّلتلكّ
األصولّالماليةّويجبّأنّالّيتمّتسجيلهاّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ.
ّ
 ّ42-12أي ّعملية ّأخرى ّمرتبطة ّبالديون ّوالمثارّ
تساؤالت ّعن ّكيفية ّتسجيلها ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّتتعلقّبإلغاءّالديونّ.تسمحّ
عملية ّإلغاء ّالديون ّللمدين ّ(التي ّعادة ّماّ
تكونّديونهّفيّشكلّسنداتّديونّوقروض)ّ
بإزالة ّخصوم ّمحددة ّمن ّالميزانية ّالعموميةّ
عنّطريقّاقترانّاألصولّالغيرّقابلةّلإللغاءّ
بنفس ّقيمة ّالخصومّ .وعقب ّاإللغاءّ ،ال ّيتمّ
تضمين ّاألصول ّوال ّالخصوم ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللمدينّ ،وغالبا ّال ّتوجد ّحاجة ّإلىّ
أنّيتمّالتبليغ ّعنهاّألغراضّإحصائيةّ.يمكنّ
تنفيذ ّاإللغاء ّإما ّعن ّطريق ّوضع ّاألصولّ
والخصوم ّالمقترنين ّفي ّحساب ّثقة ّداخلّ
الوحدةّالمؤسسيةّالمعنيةّ،أوّعنّطريقّنقلهاّ
إلى ّوحدة ّمؤسسية ّأخرىّ .وفي ّالحالةّ
السابقةّ،الّيتمّتسجيلّأيّإدخالّلإللغاءّولنّ
يتم ّاستبعاد ّاألصول ّوالخصوم ّمن ّالميزانيةّ
العمومية ّالخاصة ّبالوحدةّ .وفي ّالحالةّ
األخيرةّ ،يتم ّتسجيل ّالمعامالت ّالتي ّيتم ّمنّ
خاللها ّنقل ّاألصول ّوالخصوم ّإلى ّالوحدةّ
المؤسسيةّالثانيةّفيّالحسابّالملي ّللوحداتّ
المعنية ّويتم ّذكرها ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
للوحدةّالتيّتحملّاألصولّوالخصومّ.لذلكّ،
إلغاءّالدينّمثلماّلمّيتمّإزالةّالخصومّمنّقبلّ
من ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،على ّالرغم ّمنّ
أنهّيؤديّأحياناّإلىّحدوثّتغييرّفيّالوحدةّ
المؤسسيةّالتيّتقررّمثلّهذهّالخصومّ.
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انشاء واستنزاف المشتقات المالية

 ّ43-12عادة ّال ّتوجد ّمدخالت ّفي ّالتغيرات ّاألخرىّ ّ

لحسابات ّحجم ّاألصول ّللمشتقات ّالمالية.3 ّ.
تظهر ّالمشتقات ّالمالية ّفي ّالحساب ّالماليّ األصول

عندما ّيتم ّالتوصل ّإلى ّاتفاق ّبين ّالطرفينّ
المعنيينّ ،وبالمثل ّيتم ّتسجيل ّخيارات ّأسهمّ
الموظف ّفي ّنفس ّالحساب ّفي ّتاريخ ّالمنحّ،
ثم ّوبعدها ّيجوز ّأن ّتخضع ّللمعامالت ّفيّ
الحساب ّالماليّ .عندما ّيتم ّتنشيط ّاالتفاقّ
الموضح ّفي ّالمشتقاتّ ،أو ّانتهائه ّبسببّ
استنفاد ّفترة ّزمنيةّ ،فإن ّقيمة ّالمشتقة ّيصبحّ
صفر ّويظهر ّالتغير ّفي ّالقيمة ّفي ّحسابّ
إعادةّالتقييمّ.

ّ
 ّ44-12إذا ّكان ّالمبلغ ّواجب ّالدفع ّطبقا ّلبقاياّ
المشتقات ّمستحق ّالدفع ّبعد ّتاريخ ّاستحقاقّ
دفع ّالمشتقاتّ ،فإن ّالمبلغ ّلم ّيعد ّيمثلّ
المشتقات ّحيث ّأنه ّلم ّيعد ّهناك ّأي ّمخاطرّ

ّ1
ّ
ّ
ّ1
ّ2
ّ3
ّ
ّ
ّ3

ّ11

ّ1
ّ
ّ
ّ1
ّ2
ّ3
ّ
ّ
ّ3
ّ

متعلقة ّبهّ .ولذا ّفيتم ّتصنيفها ّكحساب ّآخرّ
مستحقّالدفعّأوّواجبّالدفعّ.

تأثير األحداث الخارجية على قيمة

ّ
 ّ45-12هناك ّثالثة ّأسباب ّرئيسية ّالنخفاض ّقيمةّ
األصولّ،أوّحتىّإلجماليّاختفاءهاّ،وهذاّالّ
عالقة ّله ّبطبيعة ّاألصول ّولكن ّبالظروفّ
السائدة ّفي ّاالقتصاد ّالتي ّتؤثر ّإما ّعلىّ
القيمةّأوّعلىّملكيةّاألصولّ.هذه ّاألسبابّ
هيّخسائرّالكوارثّ،وأعمال ّالمصادرة ّبدونّ
تعويضّوحجمّالتغيراتّاألخرىّفيّاألصولّ،
وتتمّمناقشتهمّبأدناهّ.يبينّالجدولّرقمّّ3-12
توسع ّللجدول ّرقم ّّ 1-12لكي ّيشملّ
مدخالتّهذهّاألحداثّ.
ّ
الخسائر الناتجة عن الكوارث
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ملكية ّبناء ّعلى ّالتسجيالت ّالمكتوبة ّولقدّ
دمرتّهذهّالتسجيالتّ،فالّيكونّمنّالممكنّ
إعادة ّالملكيةّ .الدمار ّالطارئ ّللعملة ّأوّ
األوراق ّالمالية ّلحاملها ّقد ّينتج ّعن ّالكوارثّ
طبيعيةّأوّاألحداثّالسياسيةّ.

 ّ46-12حجم ّالتغيرات ّالمسجلة ّكخسائر ّناتجة ّعنّ
الكوارثّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّ
األصول ّهي ّنتيجة ّأحداث ّواسعة ّالنطاقّ
منفصلةّمعترفّبهاّوالتيّقدّتدمرّعددّكبيرّ
جدا ّمن ّاألصول ّفي ّإطار ّأي ّمن ّفئاتّ
األصولّ.سوفّتكونّمنّالسهلّالتعرفّعلىّ
أعمال المصادرة دون تعويض
مثلّهذهّاألحداثّبشكلّعامّ.وتشملّالزالزلّ
الكبرى ّوالثورات ّالبركانيةّ ،وموجات ّالمدّ
والجزر ّوبشكل ّاستثنائي ّاألعاصير ّالشديدة ّ48-12 ّ،يجوز ّللحكومات ّأو ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
األخرى ّاالستيالء ّعلى ّأصول ّوحداتّ
والجفاف ّوالكوارث ّالطبيعية ّاألخرى؛ ّوأعمالّ
مؤسسيةّأخرىّ،بماّفيهاّوحداتّغيرّمقيمةّ،
الحربّ ،وأعمال ّالشغب ّوغيرها ّمن ّاألحداثّ
دون ّتعويض ّكامل ّوذلك ّألسباب ّأخرىّ
السياسيةّ ،والحوادث ّالتكنولوجية ّمثلّ
خالف ّدفع ّالضرائب ّوالغرامات ّأو ّالرسومّ
االنسكابات ّالرئيسية ّالسامة ّأو ّإطالقّ
المماثلةّ .إذاّكانّالتعويضّغيرّكافّبشكلّ
الجزيئاتّالمشعةّفيّالهواءّ.ماّذكرّهناّهيّ
كبيرّلقيمّاألصولّكماّهوّمبينّفيّالميزانيةّ
خسائر ّكبرىّمثلّتدهورّفيّنوعيةّاألراضيّ
العموميةّ،فيجبّأنّيتمّتسجيلّالفرقّكزيادةّ
الزراعية ّبسبب ّالفيضانات ّالغير ّعادية ّأوّ
في ّاألصول ّلقيام ّالوحدة ّالمؤسسية ّبنزعّ
أضرارّالرياحّ،وتدميرّاألصولّالمفتلحةّبفعلّ
الملكية ّوانخفاض ّفي ّاألصول ّلفقدان ّالوحدةّ
الجفاف ّأو ّتفشي ّاألمراضّ ،وتدمير ّالمبانيّ
المؤسسية ّاألصول ّتحت ّمدخل ّنزع ّملكيةّ
والمعدات ّأو ّالنفائس ّفي ّحرائق ّالغابات ّأوّ
األصولّدونّتعويضّ.
الزالزلّ.
 ّ47-12إن ّالخسائر ّالناجمة ّعن ّالكوارث ّلألصولّ
المالية ّأقل ّشيوعاّ ،ولكن ّعندما ّيوجد ّدليلّ
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 ّ49-12وتجدر ّاإلشارة ّإلى ّأن ّال ّيتم ّالتعامل ّمعّ
المصادرة ّ واستعادة ّملكية ّالدائنين ّللسلع ّمثلّ
المصادرة ّبدون ّتعويضّ ،ويتم ّالتعامل ّمعهمّ
مثل ّالمعامالتّ ،وتحديدا ّفي ّالتصرف ّمنّ
جانب ّالمدينين ّواالستحواذ ّمن ّقبل ّالدائنينّ،
ألنهّصراحةّأوّمنّخاللّالفهمّالعامّ،يشترطّ
االتفاقّبينّالدائنّوالمدينّطريقّالرجوعّهذاّ.
التغيرات األخرى في الحجم
 ّ51-12تقل ّقيمة ّاألصول ّالثابتة ّباستمرار ّمن ّخاللّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّحتىّيتمّالتخلصّ
منّاألصولّأوّالّيصبحّلهّقيمةّمتبقيةّ.فمنّ
الممكنّأنّتكونّاالفتراضاتّالمتعلقةّبحسابّ
االستهالك ّخاطئة ّوعندما ّيكون ّاألمر ّكذلكّ،
تظهر ّالحاجة ّإلى ّعمل ّتصحيحات ّفيّ
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصولّ.
وبالمثلّ،إذاّتمّاالفتراضّالخاطئّبشأنّمعدلّ
انكماش ّالمخزوناتّ ،ينبغي ّأيضا ّأن ّيكونّ
هذاّالتصحيحّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحسابّّ
حجمّاألصولّ.األصولّالماليةّوالخصومّالتيّ
يمكن ّأن ّتتأثر ّمن ّجراء ّتغير ّالحجم ّهيّ
بعضّاالحتياطياتّللتأمينّوالمعاشاتّوخططّ
الضمان ّالموحدةّ .تتم ّمناقشة ّهذا ّاألمرّ
بإسهاب ّفي ّاألجزاء ّّ 3ّ ،2ّ ،1من ّالفصلّ
ّ.17
ّ

األصول الثابتة

 ّ53-12إدخال ّتكنولوجيا ّمحسنة ّمثل ّنماذج ّمحسنةّ
لألصلّأوّلعمليةّإنتاجّجديدةّلمّتعدّتتطلبّ
األصلّالذيّقدّيؤديّإلىّالتقادمّالفنيّالغيرّ
متوقع ّ.ونتيجةّلذلكّ،المبلغّالمتضمنّللتقادمّ
الفني ّالمتوقع ّمسبقا ّقد ّيقصر ّعن ّالتقادمّ
الفنيّالفعليّ.
ّ
 ّ54-12المبلغ ّالمتضمن ّللضرر ّالمتوقع ّعادة ّقدّ
يقصرّعنّالضررّالفعليّ،بالنسبةّلالقتصادّ
ككلّ ،ينبغي ّأن ّيكون ّهذا ّاالختالف ّبسيطّ،
بالنسبة ّللوحدات ّالفردية ّقد ّيكون ّهذاّ
االختالفّكبيراّ،وربماّتتقلبّفيّلمحّالبصرّ.
ولذلك ّيجب ّإجراء ّتعديالت ّفي ّالتغيراتّ
األخرىّفيّحسابّحجمّاألصولّلالنخفاضّ
فيّقيمةّاألصولّالثابتةّبسببّهذهّاألحداثّ.
هذه ّالخسائر ّهي ّأكبر ّمن ّالمعتادّ ،ولكنهاّ
ليستّعلىّنطاقّواسعّبماّفيهّالكفايةّلتعتبرّ
كارثيةّ.
ّ
 ّ55-12وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّّ ،11يجب ّأنّ
يتمّاستبعادّتكاليف ّنقلّالملكيةّخالل ّالوقتّ
المتوقع ّالذي ّتؤول ّفيه ّاألصول ّإلى ّحوزةّ
المشتريّ .إذا ّتم ّالتخلص ّمن ّاألصول ّقبلّ
استبعادّتكاليفّنقلّالملكيةّكلياّ،يجبّأنّيتمّ
تسجيلّالباقيّأيضاّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّ
حسابّحجمّاألصولّ.
ّ
ّ 56ّ -12منّالممكنّأنّاالفتراضات ّاألولية ّعلىّأيّ
منّهذهّالظروفّكانتّمفرطةّفيّالحذرّ،إذاّ
ثبت ّأن ّاألمر ّكذلكّ ،يجب ّأن ّيتم ّعملّ
تعديلّبالزيادةّفيّقيمةّاألصولّبدالّمنّأنّ
يكونّهبوطاّ.
 ّ57-12تسهيالت ّاإلنتاج ّمع ّمنح ّفترات ّبناء ّطويلةّ
قد ّتتوقف ّمن ّأجل ّالحصول ّعلى ّأسبابّ
اقتصادي ّقبل ّاكتمالهم ّأو ّوضعهم ّ ّفيّ
الخدمةّ .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فربما ّال ّيتمّ
وضعّمحطةّللطاقةّالنوويةّأوّموقعّصناعيّ
في ّالخدمة ّأبداّ .عندما ّاتخذ ّقرار ّالتخليّ،
قيمةّاألصولّالثابتةّ(أوّفيّبعضّالحاالتّ،
المخزونات ّالموجودة ّقيد ّالتنفيذ ّكما ّهوّ
موضح ّفي ّالفصل ّّ )11كما ّهو ّمسجل ّفيّ
الميزانية ّالعموميةّ ،ينبغي ّأن ّيتم ّاستبعادهاّ
في ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّحسابّ
األصولّ.
ّ
ّ

 ّ51-12يعكس ّحساب ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
افتراضا ّعن ّالمعدالت ّالطبيعية ّمن ّالتدهورّ
المادي ّوالتقادم ّالفني ّوالتلف ّالعرضيّ .وربماّ
يثبت ّأن ّأي ّمن ّهذه ّاالفتراضات ّهو ّمجردّ
خللّ،فيّهذهّالحالةّ ،الّبد ّمنّإجراءّتعديلّ
في ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّحسابّ
األصولّ .ومبدئياّ ،يجب ّأن ّتستخدمّ
االفتراضات ّالمراجعة ّالتي ّتعكس ّالظروفّ
الجديدةّفيّحسابّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ
للفترةّالمتبقيةّمنّحياةّاألصلّالمفيدةّ.إنّلمّ
يتم ّذلكّ ،يلزم ّإجراء ّتعديل ّمستمر ّللتغيراتّ
األخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصول ّويبالغ ّفيّ
قياس ّصافي ّالقيمة ّالمضافة ّفي ّالسنواتّ
الالحقةّ.
ّ
 ّ52-12قد ّيشملّالتدهورّالماديّتأثيرّعوامل ّالتآكلّ
البيئية ّالغير ّمتوقعة ّعلى ّاألصول ّالثابتةّ،
الخسائر االستثنائية /غير العادية في
ولذلكّ ،يجب ّأن ّيتم ّإجراء ّالمدخالت ّفيّ
المخزونات
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصولّ
بسبب ّانخفاض ّقيمة ّاألصول ّالثابتة ّمنّ،
على ّسبيل ّالمثالّ ،آثار ّالحموضة ّفي ّالهواءّ  ّ58-12الخسائر ّاالستثنائية ّغير ّالعادية ّفيّ
المخزونات ّالناجمة ّعن ّخسائر ّالحرائقّ،
واألمطار ّالحمضية ّتقع ّعلى ّأسطح ّالمبانيّ
والسرقاتّ ،وحشرات ّمخازن ّالحبوبّ ،ومنّ
أوّأجسامّالسياراتّ.
مرض ّذا ّمستوى ّعال ّوغير ّعادي ّفيّ
ّ
المواشيّ...ّ،الخّ،يجبّأنّيتمّتسجيلّذلكّ
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ّ

هناّ .وفي ّهذا ّالسياقّ ،تشير ّالخسائرّ
االستثنائية ّإلى ّأن ّالخسائر ّليست ّكبيرة ّفيّ
القيمة ّفقط ّولكنها ّأيضا ّغير ّمنتظمة ّفيّ
الحدوثّ ،وحتى ّالخسائر ّالكبيرة ّجداّ ،فإذاّ ّ59-12
حدثت ّبانتظامّ ،ينبغي ّأن ّتؤخذ ّفي ّاالعتبارّ
عند ّحساب ّالتغير ّفي ّالمخزونات ّوتحسبّ
للمدخالت ّفي ّحساب ّرأس ّالمال ّكما ّهوّ
موضحّفيّالفصلّّ.11

التأمين على الحياة واستحقاقات المعاشات
التقاعدية
للحصول ّعلى ّالمعاشّ ،وعادة ّما ّيتم ّتحديدّ
العالقة ّبينّاألقساطّوالفوائد ّعندّإبرام ّالعقدّ،
معّمراعاةّالبياناتّالمتاحةّعنّمعدلّالوفياتّ
في ّذلك ّالوقتّ ،وستؤثر ّأي ّتغيرات ّالحقةّ
علىّمسؤوليةّمقدمّالمعاشّتجاهّالمنتفعّويتمّ
تسجيلّالعواقبّهناّ.
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 ّ61-12التخطيط ّالمضبوط ّالذي ّيتم ّالتعامل ّمنّ
استحقاقات المعاش التقاعدي
خالله ّمع ّتغيرات ّاستحقاقات ّالمعاشاتّ،
والتيّماّزالّقيدّالبحثّمثلّالتغيراتّاألخرىّ
 ّ61-12التغيرات ّالتي ّطرأت ّعلى ّحجم ّاالحتياطياتّ
في ّحجم ّاألصولّ .يوضح ّالجزء ّّ 2منّ
من ّأجل ّتطبيق ّاستحقاقات ّالمعاشات ّلتحديدّ
الفصلّّ17الوضعّالراهنّ.
خططّالمنافعّ،هذهّالخططّالتيّستقدمّمحددةّ
كلياّأوّجزئياّبالصيغةّ .والّتظهرّحاجةّلمثلّ
برامج الضمانات الموحدة
هذهّالتعديالتّلخططّالمساهمةّالمحددةّحيثّ
يتم ّتحديد ّالفوائد ّفقط ّمن ّحيث ّعائداتّ
 ّ62-12إذا ّتم ّتقديم ّبرامج ّالضمانات ّالموحدة ّعلىّ
االستثمارّللمساهماتّالموجودّفيّالمخططّ.
أساس ّتجاري ّبحتّ ،يتم ّتغطية ّالمطالباتّ
ّ
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طويلة ّوهناك ّشرط ّعلى ّالحكومة ّللمطالبةّ
باألصول ّفي ّحالة ّالعجز ّعن ّالسدادّ ،يجبّ
أن ّتحسب ّهذه ّالزيادة ّالمتوقعة ّعلى ّأساسّ
صافي ّالقيمة ّالحالية ّللمطالبات ّالقائمة ّلكيّ
يتمّتحقيقهاّفيّإطارّهذاّالمخططّ.يلزمّوجودّ
مدخل ّكلما ّتم ّإدخال ّنظام ّجديد ّأو ّكلما ّتمّ
إقرار ّتغيير ّكبير ّفي ّالمستوى ّالمتوقعّ
للمطالباتّالقائمةّّ،يتجاوزّماّسيتمّاستردادهّ
منّرسومّأوّغيرهاّمنّالوسائلّ.

القائمة ّمن ّالرسوم ّالمدفوعة ّواألرباحّ
االستثماريةّوالمبالغّالمستردةّمنّالمدينّالغيرّ
قادر ّعلى ّالسدادّ ،ومع ّذلكّ ،غالبا ّما ّتتعهدّ
الحكومة ّمثل ّهذه ّالمخططاتّ .عندما ّتفعلّ
ذلكّ ،يجب ّأن ّتدخل ّفي ّحسابات ّالحكومةّ
للفائض ّالمتوقع ّمن ّالمطالبات ّالقائمة ّفيّ
إطار ّالبرنامج ّأكثر ّمن ّأية ّرسوم ّمستلمة ّأوّ
دخول ّاالستثمار ّأو ّالمستردات ّالتي ّيتمّ
تحقيقهاّ ّ .إذا ّكانت ّاالحتياطيات ّتغطي ّفترةّ
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التغيرات في تصنيف القطاع و هياكلها

 ّ63-12تسجل ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجمّ
األصولّالتغيراتّفيّاألصولّوالخصومّالتيّ
تعكس ّشيئا ّال ّيزيد ّعن ّتغيرات ّفي ّتصنيفّ
الوحدات ّالمؤسسية ّبين ّالقطاعاتّ ،والتغيراتّ
في ّهيكل ّالوحدات ّالمؤسسية ّوالتغيرات ّفيّ
تصنيف ّاألصول ّوالخصومّ .يوضح ّالجدولّ
ّ 4-12توسع ّجدول ّّ 1-12لكي ّيشكلّ
مدخالتّالتغيراتّفيّالتصنيفّ.
ّ

 ّ64-12إعادة ّتصنيف ّوحدة ّمؤسسية ّمن ّقطاع ّإلىّ
آخر ّتنقل ّميزانيته ّالعمومية ّبأكملهاّ ،فعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،إذا ّأصبحت ّمؤسسة ّفرديةّ
محددة ّمنفصلة ّمن ّالناحية ّالمالية ّعنّ
صاحبها ّوأصبحت ّتتمتع ّبخصائص ّأشباهّ
الشركاتّ ،تنتقل ّالشركة ّوميزانيتها ّالعموميةّ
من ّالقطاع ّالعائلي ّإلى ّقطاع ّالشركات ّغيرّ
الماليةّ،أوّإذاّكانتّالمؤسسةّالماليةّمصرحّ
لها ّحديثا ّأن ّتتلقى ّالودائعّ ،قد ّيتم ّإعادةّ
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التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصولّ.
قد ّتكون ّاألصول ّقد ّسجلت ّأوال ّكمعاملةّ
تحت ّالتصنيف ّاألصلي ّثم ّتم ّتسجيلها ّبعدّ
ذلك ّكتغير ّفي ّالتصنيف ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللمالك ّالجديدّ .بدال ّمن ّذلكّ ،قدّ
تظهر ّأوال ّكإعادة ّتصنيف ّمن ّقبل ّالمالكّ
األول ّثم ّكمعاملة ّتحت ّتصنيفها ّالجديدّ .إذاّ
كانّالتغيرّفيّالتصنيفّيؤديّإلىّتغيرّفيّ
القيمةّ ،يتم ّالتعامل ّمعها ّعلى ّأنها ّتغير ّفيّ
النوعيةّ ،وبالتالي ّتغير ّفي ّالحجمّ ،كما ّهوّ
موضح ّسابقا ّفي ّإطار ّمناقشة ّالظهورّ
واالختفاء ّاالقتصاديّ .االختيار ّبين ّما ّإذاّ
كانّيتمّإعادةّالتصنيفّثمّتسجيلّالمعامالتّ
أو ّالعكسّ ،يعتمد ّعلى ّطبيعة ّالمتعاملينّ
ّومسألة ّما ّإذا ّكانت ّهنالك ّمنافع ّللمالكّ
األصليّأوّالمالكّالجديدّمنّتغيرّاألسعارّ.
ويوضح ّبعض ّاألمثلة ّعلى ّعمليات ّإعادةّ
تصنيفّبأدناهّ.

تصنيفها ّمن ّ"وسطاء ّماليين ّآخرين" ّإلىّ
"شركاتّمتلقيةّللودائعّماّعداّالبنكّالمركزيّ.
 ّ65-12إذا ّانتقلت ّاألسرة ّمن ّاقتصاد ّآلخرّ ،مع ّأخذّ
ممتلكاتهاّمعهاّ(بماّفيّذلكّاألصولّالمالية)ّ،
تسجلّأيضاّفيّإطارّالتغيراتّفيّالتصنيفاتّ
والهياكلّ .كما ّال ّيوجد ّأي ّتغيير ّفي ّملكيةّ
الممتلكاتّ،والّيمكنّأنّتتمّأيّمعاملةّفيهاّ.
ّ
 ّ66-12يناقشّالفصلّّ 21التدفقاتّالتيّيتمّتسجيلهاّ
عندما ّيكون ّهناك ّإعادة ّهيكلة ّالشركاتّ،
سواء ّكان ّعند ّدمج ّشركتينّ ،عندما ّيتمّ
استحواذ ّشركة ّمن ّقبل ّمجموعة ّأخرىّ ،أوّ
عندما ّيتم ّتقسيم ّشركة ّواحدة ّإلى ّاثنين ّأوّ
أكثر ّمن ّالوحداتّ .يتم ّتسجيل ّمعظم ّالنتائجّ
الماليةّالناتجةّكمعامالتّولكنّقدّيتمّتسجيلّ
البعض ّكتغيرات ّأخرى ّفي ّالحجمّ .يناقشّ
الفصل ّّ 21اآلثار ّالمترتبة ّعلى ّالتأميمّ
والخصخصةّ،موضحاّذلكّعندماّيتمّالتعاملّ
مع ّالنتائج ّالمترتبة ّكمعامالت ّوعند ّحدوثّ
بيع واعادة تصنيف األراضي والمباني
تغيرات ّأخرى ّفي ّالحجم ّبما ّفي ّذلك ّإعادةّ
التصنيفّحسبّالقطاعّ.
 ّ69-12تبيع ّالوحدة ّأ ّأرض ّزراعية ّإلى ّالوحدة ّبّ،
ّ
والتيّتستخدمهاّلبناءّمساكنّعليهاّ.إذاّكانتّ
 ّ67-12يلزم ّوجود ّإعادة ّتصنيف ّكنتيجة ّلتداولّ
الوحدة ّأ ّتحتاج ّإلى ّإذن ّتخطيط ّقبل ّبيعّ
السنداتّ .عندما ّتبيع ّالوحدة ّأ ّالسند ّإلىّ
األرضّ ،فيجب ّأن ّيتم ّتسجيله ّكتغير ّفيّ
الوحدةّبّ ،تكونّلدىّالوحدةّأّخصومّولدىّ
التصنيف ّبحساب ّالوحدة ّأ ّ(مع ّالمكسبّ
الوحدة ّب ّأصلّ .فإذا ّباعت ّالوحدة ّب ّنفسّ
المحتمل ّفي ّالقيمة ّلكي ّيتم ّتسجيله ّكتغيرّ
األصل ّإلى ّالوحدة ّج ّّ ،يتم ّتسجيل ّالمعاملةّ
آخرّفيّحجمّحسابّالوحدةّأ)ّثمّبيعّأرضّ
بين ّب ّو ّج ّفي ّالحساب ّالمالي ّكبيع ّسندّ.
البناء ّإلى ّالوحدة ّبّ .إذا ّكانت ّالوحدة ّبّ
علىّالرغمّمنّأنّأّلمّتشاركّفيّبيعّوشراءّ
تحتاجّإلىّإذنّتخطيطّبعدّإتمامّالبيعّ،فإنهاّ
السند ّبين ّب ّو ّجّ ،تتأثر ّالميزانية ّالعموميةّّ
تكون ّلألرض ّالزراعية ّالتي ّبيعت ّوتسجلّ
لـ ّأّ ،حيث ّأن ّالخصم ّالذي ّكان ّمملوكا ّفيّ
الوحدة ّب ّالتغير ّفي ّالتصنيف ّفي ّدفاترهاّ
األصلّلـّبّ،مملوكاّحالياّلّ،جّ.يتمّتوضيحّ
(ومن ّالمحتمل ّأن ّيكون ّتغير ّآخر ّ ّفيّ
عملية ّإعادة ّالتصنيف ّهذه ّفي ّالتغيراتّ
الحجم)ّ.
األخرىّفيّحسابّحجمّاألصولّ.
ّ
ّ
 ّ71-12يتم ّتطبيق ّاعتبارات ّمماثلة ّعلى ّالمباني ّإذاّ
التغيرات في تصنيف األصول والخصوم
تم ّتحويلها ّمن ّسكن ّإلى ّمحال ّتجارية ّأوّ
العكس ّوفقا ّللتخصيص ّالرسمي ّبشأنّ
 ّ68-12قد ّيظهر ّاألصل ّتحت ّعنوان ّواحد ّفيّ
الغرضّالمسموحّبهّمنّمبنىّفيّهذاّالموقعّ.
الميزانية ّالعمومية ّاالفتتاحية ّوتحت ّعنوانّ
ال ّيعتبر ّالتحول ّالناتج ّفقط ّمن ّاالستثماراتّ
آخر ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّالختاميةّ .وألنهّ
الجديدةّفيّمبنىّسابقّكتغيرّآخرّفيّحجمّ
يجبّأنّيتمّتسجيلّمعامالتّاألصولّكزيادةّ
األصولّولكنّناتجّإجماليّتكوينّرأسّالمالّ
في ّالحيازة ّمن ّطرف ّواحد ّوانخفاض ّفيّ
الثابتّ.
اقتناءّنفسّاألصلّمنّقبلّطرفّآخرّ،يجبّ
أن ّيتم ّتسجيل ّعملية ّتغير ّالتصنيف ّفيّ
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جدول ( 5-18تابع) :التغيرات األخرى في حجم حساب األصول -التغيرات في الخصوم وصافي القيمة
من حيث نوع الخصم

التغير في الخصوم وصافي القيمة
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ّ1
إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
ّ
األصول المنتجة غير المالية
ّ
األصول الثابتة
ّ
المخزونات
ّ
النفائس
ّ
األصول غير المنتجة غير المالية
ّ
األصول الطبيعية
ّ
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
ّ
أصول التسويق والشهرة التجارية المشتراة
ّ1
األصول المالية
ّ
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
ّ
العملة و الودائع
ّ
األوراق المالية عدا األسهم
ّ
القروض
ّ
حصص وأسهم صندوق االستثمار
برامج احتياطي التامين الفني لتغطية ّ

المطالبات القائمة
المشتقات المالية و عقد خيار الموظفين
حسابات أخرى برسم القبض /الدفع
التغير في صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى ّ14
في حجم األصول

ّ
ّ

ّّ
ّ

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر

مجموع االقتصاد

بقية العالم

السلع والخدمات

المجموع

التدفقات األخرى

ّ1 ّ1- ّ2- ّ1-

على ّتغير ّفي ّالقيمةّ .إذا ّكان ّوقت ّتحويلّ
التقييم ّالسابق ّمختلفا ّعن ّالتقييم ّالجديدّ
المناسبّ ،فيتم ّتسجيل ّمدخل ّفي ّالتغيراتّ
األخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصول ّتحتّ
الظهور ّأو ّاالختفاء ّاالقتصادي ّحسبّ
الحاجةّ .واذا ّوجد ّأن ّهذا ّيحدث ّبشكلّ
منتظمّ ،ينبغي ّأن ّيتم ّإعادة ّفحص ّتقنياتّ
تقييمّالمخزوناتّ.

تغيرات التصنيف التي تشمل المخزونات

 ّ71-12فيّجميعّالحاالتّ،يحتاجّالعملّقيدّالتجهيزّ
أن ّيتم ّإعادة ّتصنيف ّالسلع ّالمكتملة ّقبلّ
البيعّ .تتم ّمعاملة ّبعض ّالحيوانات ّكأصولّ
ثابتةّألنهمّيحتفظواّبهاّكماشيةّتنتجّألبانّأوّ
ألصوافها ّوقد ّتذبح ّللحصول ّعلى ّاللحم ّفيّ
نهاية ّحياتهم ّالمنتجةّ .في ّهذه ّالحالةّ ،ينبغيّ ّ
تلخيص التغيرات األخرى في الحجم
أن ّيعاد ّتصنيفها ّمن ّحيث ّالمبدأ ّمن ّرأسّ .5
المال ّالثابت ّإلى ّالمخزونات ّعندما ّتتوقفّ
عن ّإنتاج ّالمنتجات ّالمكررةّ .إذا ّلم ّيكن ّهذاّ  ّ72-12توضح ّالجداول ّمن ّّ 2-12حتى ّّ4-12
تفاصيلّالتغيراتّاألخرىّفيّالحجمّعنّكلّ
عملياّ ،أو ّيبدو ّحساسا ّجداّ ،فإنه ّيتم ّحسابّ
نوع ّمن ّالتغير ّمع ّوجود ّالتفاصيل ّعن ّكلّ
بعض ّمصادر ّاللحوم ّبانخفاض ّرأس ّالمالّ
أصلّكمستوىّثاني ّللتصنيفّ .يمكنّأن ّيتمّ
الثابتّبدالّمنّالسحبّمنّالمخزوناتّ.ومنّ
تجميع ّالمعلومات ّحسب ّنوع ّاألصولّ،
حيث ّالمبدأّ ،ينبغي ّعند ّإعادة ّالتصنيف ّمنّ
وبغضّالنظرّعنّسببّتغيرّالحجمّ،كماّهوّ
نوعّفيّالمخزونات ّإلىّنوعّآخرّأوّمنّرأسّ
مبين ّفي ّالجدول ّّ .5-12هذا ّهو ّالشكلّ
المال ّالثابت ّإلى ّالمخزونات ّأال ّينطوي ّذلكّ
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على السيطرة على نفس الكمية من السلع
والخدمات كما كان في بداية الفترةّ.

الذي ّيتم ّفيه ّتزويد ّالمعلومات ّمن ّالتغيرّ
اآلخر ّفي ّحجم ّحساب ّاألصول ّفي ّالتسويةّ
بينّالميزانياتّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّ ّ.
 ّ76-12يطلق ّعلى ّالفرق ّبين ّمكاسب ّأو ّخسارةّ
االقتناءّالمحايدةّولنفسّالفترةّالزمنيةّمكاسبّ
حساب إعادة التقييم
ج.
أو ّخسارة ّاالقتناء ّالحقيقيّ .إن ّكانت ّقيمةّ
األصول ّال ّتزيد ّبشكل ّأسرع ّمن ّمكاسبّ
 .1مفاهيم مكاسب وخسائر االقتناء المختلفة
االقتناء ّالمحايدّ .إذا ّكانت ّقيمة ّاألصول ّالّ
يزيد ّبشكل ّسريع ّمثل ّالزيادة ّالكلية ّفيّ
 ّ73-12حسابّإعادةّالتقييمّالمبينّفيّالجدولّّ6-12
األسعارّ ،أو ّال ّتزيد ّعلى ّاإلطالقّ ،فيقيدّ
ّ ،يسجل ّمكاسب ّوخسائر ّاالقتناء المتراكمةّ
صاحب ّاألصول ّخسارة ّاقتناء ّحقيقيةّ.
خالل ّالفترة ّالمحاسبية ّألصحاب ّاألصولّ
مكاسب ّاالقتناء ّالحقيقي ّ(خسارة) ّهو ّالمبلغّ
والخصوم ّالمالية ّوغير ّالماليةّ .تتعلقّ
الذي ّتتزايد ّ(تنقص) ّمن ّخالله ّقيمة ّاألصلّ
المدخالت ّاألولى ّبمكاسب ّوخسائر ّاالقتناء
عن ّمكاسب ّاالقتناء ّالمحايدة ّلهذه ّالفترة ّفيّ
االسمية ّالتي ّتتج أز ّفيما ّبعد ّإلى ّأرباح ّاقتناءّ
غيابّالمعامالتّوالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّ
محايدةّومكاسبّاقتناءّحقيقيةّ.تسجلّمكاسبّ
األصولّ .مكاسب ّاالقتناء ّالحقيقية ّواالسميةّ
وخسائرّاالقتناء المتعلقةّباألصولّفيّالجانبّ
والمحايدة ّوالعالقات ّالمتداخلة ّبينهم ّيتمّ
االيمن ّمن ّالحساب ّوما ّيتعلق ّبالخصومّ
شرحهاّبالتفصيلّفيّاألقسامّالتاليةّ.
يسجلّفيّالجانبّااليسرّ.
ّ
ّ
 ّ74-12مكاسب االقتناء االسمية لألصول غير المالية  ّ77-12يوصف ّبند ّالموازنة ّفي ّحساب ّإعادة ّالتقييمّ
بأنه ّتغيرات في صافي القيمة الناتجة عن
هو قيمة الفائدة المتراكمة لمالك هذه األصول
مكاسب أو خسارة االقتناء االسمية ،ويعرف
كنتيجة لتغير سعره بمرور فترة من الزمن،
بأنه المبل الجبري لمكاسب االقتناء االسمية
مكاسب االقتناء االسمية لألصول المالية هو
اإليجابية أو السلبية لجميع األصول
الزيادة في قيمة األصول ،بخالف المعامالت
والخصوم لوحدة مؤسسية .وعند تجزئة
التي تتم على األصول (بما في ذلك الفائدة
مكاسب ّاالقتناء ّاالسمية ّإلى ّأرباح ّاقتناءّ
المستحقة بمرور فترة من الزمن) والتغيرات
حقيقيةّومحايدةّ،قدّتحلّالتغيراتّفي ّصافيّ
األخرى في حجم األصول .مكاسب االقتناء
القيمة ّالناتجة ّعن ّمكاسب ّاالقتناء ّاالسميةّ
االسمية لخصم هو انخفاض في قيمة
إلىّتغيراتّصافيّالقيمةّالناتجةّعنّمكاسبّ
الخصم ،بخالف ما ينتج عن المعامالت أو
أو ّخسائر ّاالقتناء ّالمحايدة ّوتغيرات ّصافيّ
عن أي تغيرات أخرى في الحجمّ .يشار ّإلىّ
القيمةّالناتجةّعنّمكاسبّأوّخسائرّاالقتناءّ
مكاسب ّاالقتناء ّاالسمية الذي ّيعد ّسلبياّ
الحقيقيّ .واألخير ّهو ّالبند ّالذي ّيحظىّ
كخسارة ّاقتناء ّّ ،و ّإيجابي ّكمكسب ّاقتناء ّّ،
باهتمامّتحليليّكبيرّ.
سواءّكانّذلكّبسببّزيادةّفيّقيمةّاألصولّ
الممنوحة ّأو ّانخفاض ّفي ّقيمة ّالخصومّ ّ
المحددةّ،يزيدّمنّصافيّقيمةّالوحدةّالمعنية ّ78-12 ّ.من ّأجل ّتبسيط ّالمصطلحات ّوالعرضّ ،لنّ
يتمّاإلشارةّإلىّخسائرّاالقتناءّصراحةّماّلمّ
وبالعكسّ،تقللّخسارةّاالقتناءّمنّصافيّقيمةّ
يقتضي ّالسياق ّذلكّ .يستخدم ّمصطلح ّ"ّ
الوحدة ّالمعنيةّ ،سواء ّكان ّذلك ّناتجا ّعنّ
مكاسب ّاالقتناء ّ" ّلتغطية ّكال ّمن ّمكاسبّ
انخفاض ّفي ّقيمة ّاألصول ّالمحددة ّأو ّزيادةّ
وخسائرّاالقتناءّعلىّفهمّواضحّبأنّمكاسبّ
فيّقيمةّالخصومّالمحددةّ.
االقتناء ّقد ّتكون ّسلبية ّوكذلك ّإيجابيةّ،
ّ
وبالمثلّ ،يستخدم ّمصطلح ّ"األصول" ّبشكلّ
 ّ75-12باإلضافة ّإلى ّالتغير ّالكامل ّلقيمة ّاألصلّ،
جماعي ّلتغطية ّاألصول ّوالخصوم ّعلى ّحدّ
فمن ّالهام ّأن ّمعرفة ّكيفية ّمقارنة ّالتغير ّفيّ
سواءّ،ماّلمّيقتضّالسياقّإلىّأنّيشارّإلىّ
القيمةّمعّالمعيارّالعامّللتضخمّ،فعندماّترتفعّ
الخصومّعلىّوجهّالتحديدّ.
قيمةّاألصولّبمرورّفترةّمعينةّمنّالزمنّإلىّ
ما ّيزيد ّعن ّالمستوى ّالعام ّلألسعارّ ،يمكنّ ّ
تبادل ّاألصول ّلزيادة ّحجم ّالسلع ّوالخدماتّ  ّ79-12وأحيانا ّتوصف ّمكاسب ّاالقتناء ّبأنها ّ"ّ
مكاسب ّرأس ّالمال"ّ ،فمصطلح ّ" ّمكاسبّ
واألصول ّالتي ّيغطيها ّمؤشر ّالعام ّلألسعارّ
االقتناء ّ" ّيستخدم ّعلى ّنطاق ّواسع ّفيّ
في ّنهاية ّالفترة ّأكثر ّمنها ّفي ّالبدايةّ .تسمىّ
المحاسبة ّالتجارية ّويفضل ّهنا ّألنه ّيؤكدّ
الزيادة ّالتي ّتحفظ ّنفس ّالحجم ّمن ّالسلعّ
حقيقة ّأن ّأرباح ّالحيازة ّتت اركم ّعلى ّنحوّ
والخدمات ّبمكسب ّالحيازة ّالمحايدةّ .مكاسب
محض ّكنتيجة ّالقتناء ّاألصول ّطوال ّفترةّ
االقتناء المحايدة (خسارة) بمرور فترة من
زمنية ّدون ّتحويلهم ّبأي ّشكل ّمن ّاألشكالّ.
الزمن هو الزيادة (النقص) في قيمة األصول
ال ّتشمل ّمكاسب ّاالقتناء ّأرباح ّ"رأس ّالمال"ّ
التي ستكون ضرورية ،في غياب المعامالت
فقطّمثلّاألصولّالثابتةّواألراضيّواألصولّ
والتغيرات األخرى في حجم األصول للحفاظ
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المالية ّولكن ّأيضا ّتشمل ّأرباح ّالمخزوناتّ
لجميع ّأنواع ّالسلع ّالمحتجزة ّمن ّقبلّ
المنتجينّ ،بما ّفي ّذلك ّما ّهو ّقيد ّالعملّ،
وغالبا ّما ّتوصف ّبأنها ّ"تقدير ّالمخزونات"ّ.
بالنسبة ّلمعظم ّاألصول ّالماليةّ ،تتم ّمطابقةّ
مكاسبّاالقتناءّالتيّمرتّبهاّوحدةّماّ،بشكلّ
مجملّأوّجزئيّمعّخسارةّالحيازةّعنّاقتناءّ
الوحدة ّللخصم ّالنظيرّ .األمر ّليس ّكذلكّ
بالنسبةّلألصولّغيرّالماليةّكماّأنهّالّتوجدّ
خصومّغيرّماليةّ.

ّ
 ّ81-12عندّالتخلصّمنّأصلّزادتّقيمتهّبسببّبيعّ
مكاسب ّاالقتناء ّاالسمية ّأو ّيحدث ّله ّشيئاّ
آخرّ ،يقال ّأن ّمكاسب ّاالقتناء ّقد ّتحققّ .إذاّ
تم ّاإلبقاء ّعلى ّاألصول ّمن ّقبل ّالمالكّ
الحاليّ ،لن ّيتم ّتحقيق ّمكاسب ّاالقتناءّ .فيّ
االستعمال ّالشائعّ ،عادة ّما ّيفهم ّأن ّالمكسبّ
المحققّعلىّأنهّالمكسبّالمحققّبمرورّكاملّ
الفترة ّالتي ّيمتلك ّفيها ّاألصل ّأو ّكانتّ
الخصوم ّمعلقة ّسواء ّكانت ّهذه ّالفترة ّتتزامنّ
مع ّالفترة ّالمحاسبية ّأم ّالّ .وضمن ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،على ّالرغم ّمن ّأن ّجميعّ
مكاسبّوخسائرّاالقتناءّيتمّقياسهاّمنّبدايةّ
الفترة ّالمحاسبية .يتم تحقيق مكاسب االقتناء

(خسارة) عندما يتم بيع أحد األصول التي زاد
(انخفض) في القيمة بسبب مكاسب االقتناء
(خسائر) منذ بداية الفترة المحاسبية ،أو فك
رهنه أو استخدامه أو التصرف فيه بأي
طريقة أخرى أو عند إعادة دفع خصم به
مكاسب أو خسائر االقتناء .مكسب االقتناء
الغير محقق هو أحد األرباح المتراكمة لألصل
الذي ما زال يملكه ،أو الخصم الذي ما زال
مستحق سداده في نهاية الفترة المحاسبيةّ.

ّ

ويتبع ّذلك ّأن ّمكسب ّأو ّخسارة ّاالقتناءّ
االسميةّألصلّماّهيّمبلغّمكسبّأوّخسارةّ
االقتناء ّالمحقق ّأو ّالغير ّمحقق ّعن ّالفترةّ
المعنيةّ.
مكاسب االقتناءّاالسمية

 ّ81-12من ّالمفيد ّأن ّنميز ّبين ّأربعة ّحاالت ّمختلفةّ
أدتّإلىّتحقيقّمكاسب اقتناء اسميةّوأساليبّ
التقييم ّلكي ّتستخدم ّفي ّكل ّحالةّ .لوضوحّ
العرضّ،فمنّالمفترضّفيّالوقتّالحاليّبأنهّ
الّتوجدّمعامالتّوالّتغيراتّأخرىّفيّحجمّ
التدخلّبينّالتاريخينّالمذكورينّ.
ّأ .األصلّالمقتنىّخاللّالفترةّالمحاسبيةّ:يعادلّ
مكاسب اقتناء اسمية ّالمتراكمة ّخالل ّالفترةّ
المحاسبية ّقيمة ّالميزانية ّالعمومية ّالختاميةّ
مطروحا ّمنها ّقيمة ّالميزانية ّالعموميةّ
االفتتاحيةّ.هذهّالقيمّهيّالقيمّالمقدرةّلألصولّ
إذا ّتم ّاالستحواذ ّعليها ّفي ّأوقات ّسحبّ
الميزانيات ّالعموميةّ .المكاسب ّاالسمية ّلمّ
يتحقق.

ّب .األصلّالمقتنىّفيّبدايةّالفترةّوالذيّتمّبيعهّ
خالل ّالفترةّ :يعادل ّمكاسب اقتناء اسميةّ
المتراكمة ّقيمة ّالتصرف ّالمقدرة ّأو ّالفعليةّ
مطروحا ّمنها ّقيمة ّالميزانية ّالعموميةّ
االفتتاحيةّ.المكاسبّاالسميةّقدّتحقق.
ّج .األصلّالمكتسبّخاللّالفترةّ،وماّزالّمقتنياّ
حتى ّنهاية ّتلك ّالفترةّ :يعادل ّمكاسب اقتناء
اسمية ّمتراكمة ّقيمة ّالميزانية ّالعموميةّ
الختامية ّمطروحاّمنهاّقيمةّاالستحواذّالمقدرةّ
أو ّالفعلية ّلألصلّ .مكاسب اقتناء اسمية ّلمّ
يتحقق.
ّد .األصول ّالمكتسبة ّوالتي ّتم ّالتصرف ّفيهاّ
خالل ّالفترة ّالمحاسبيةّ :يعادل ّمكاسب اقتناء
اسمية ّالمتراكمة ّقيمة ّالتصرف ّالمقدرة ّأوّ
الفعلية ّمطروحا ّمنها ّقيمة ّاالستحواذ ّالمقدرةّ
أوّالفعليةّ.المكسبّاالسميّقدّتحقق.

ّ
 ّ82-12قدّيتمّالتعبيرّعنّالهويةّاألساسيةّالتيّتربطّ
بين ّالميزانيات ّالعموميةّ ،ومعامالتهاّ
اتّاألخرىّفيّالحجمّوّمكاسب اقتناء
ّ
والتغير
اسميةّّ،علىّالنحوّالتاليّ:
ّ
قيمة ّمخزون ّاألصل ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
ّ
االفتتاحية ّالمقيمة ّفي ّتاريخ ّالميزانيةّ
االفتتاحيةّ،
ّّ
مضافاّإليهّقيمةّاألصلّالمكتسبّأوّالذيّتمّ
التصرفّفيهّفيّالمعامالتّالمقيمةّفيّتاريخّ
تسجيلّالمعامالتّّّ،
ّ
مضافا ّإليه ّقيمة ّالتغييرات ّاالخرى ّفي ّحجمّ
االصل ّمقيمة ّفي ّتاريخ ّتسجيل ّالتغيراتّ
االخرىّ.
ّ
مضافاّ ّإليه ّقيمة ّمكاسب ّاالقتناء ّاألسميةّ
علىّاألصلّ
ّ
تساوي ّقيمة ّالمخزون ّمن ّاألصل ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّالختامية ّمقيمة ّعند ّتاريخ ّاغالقّ
الميزانيةّالعموميةّ.
قيم ّاألصول ّوالخصوم ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
ّ
الختاميةّتشكلّأرباحّأوّخسائرّالحيازةّالغيرّ
محققّ.تشملّقيمةّالمعامالتّقيمةّأرباحّأوّ
خسائرّالحيازةّالمحققةّ.ولذاّفإنهّيترتبّعلىّ
ذلك ّأن ّالقيمة ّالصحيحة ّلبند ّإعادة ّالتقييمّ
يجب ّأن ّتشمل ّجميع ّأرباح ّالحيازة ّالمحققةّ
والغيرّمحققةّ،وبعبارةّأخرىّلكيّتكونّالقيمةّ
الكاملةّلمكاسب أوّلخسائرّاالقتناء االسميةّ.
ّ
 ّ83-12ألن ّإجمالي ّمكاسب االقتناء االسميةّ
المتراكمة ّفي ّفئة ّمعينة ّمن ّاألصول ّعلىّ
مدى ّفترة ّمعينة ّمن ّالزمنّ ،تشمل ّما ّيتراكمّ
على ّاألصول ّالمكتسبة ّأو ّالتي ّتم ّالتصرفّ
فيها ّخالل ّالفترة ّالمحاسبية ّفضال ّعنّ
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األصول ّالتي ّتمثل ّهذا ّالرقم ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّاالفتتاحية ّأو ّالختاميةّ ،فليس ّمنّ
الممكن ّحساب ّإجمالي ّأرباح ّالحيازة ّمنّ
بيانات ّالميزانية ّالعمومية ّفقطّ .ويمكن ّيتمّ
إيضاحّهذاّمنّخاللّمثالّبسيطّ.

ّ

على ّأنه ّمتبق؛ ّولهذا ّالسبب ّيمكن ّاستغاللّ
التطابق ّلتقدير ّمكاسب ّاالقتناء االسمية ّمنّ
العناصرّاألربعةّاألخرىّ،ولكنّدونّتضمينّ
هذه ّمكاسب ّاالقتناء االسمية ّعلى ّأنها ّأحدّ
قيودّللموازنةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.

ّ
 ّ84-12افترض ّأن ّإحدى ّالشركات ّتملك ّّ 111وحدةّ
من ّ ّالمخزون ّ(المخزونات ّأو ّاألسهم ّعلىّ
سبيلّالمثال)ّفيّبدايةّفترةّمحددةّ،وأنّقيمةّ  ّ87-12لحسابّمكاسبّاالقتناء المحايدةّعلىّبندّمنّ
األصول ّيفضل ّتحديد ّمؤشر ّشامل ّلألسعارّ
كل ّوحدة ّمن ّالوحدات ّتبلغ ّّ 21أو ّّ2111
يغطيّأوسعّنطاقّممكنّمنّالسلعّوالخدماتّ
كقيمةّإجماليةّ،وفيّوقتّمعينّمنّهذهّالفترةّ
واألصولّ ،ومن ّالناحية ّالعملية ّيكون ّمؤشرّ
عندما ّيرتفع ّسعر ّالوحدة ّ ّإلى ّّ 22يتم ّشراءّ
األسعار ّالخاص ّبالمصروفات ّالنهائية ّخيا ارّ
ّ 15وحدةّبتكلفةّّ 331وحدةّ.فيّنهايةّالفترةّ،
مقبوال ّلدى ّمعظم ّالدول ّعلى ّالرغم ّمنّ
وعندما ّيرتفع ّالسعر ّإلى ّّ 25يتم ّشراء ّّ15
إمكانيةّاستخدامّمؤشراتّأخرىّلألسعارّبناءّ
وحدةّبتكلفةّّ،375وتمثلّقيمةّرأسّالمالّعندّ
على ّإمكانية ّالوصول ّللبياناتّ ،حيث ّيمكنّ
الميزانية ّالختامية ّّ 111وحدة ّبقيمة ّّ 25أوّ
أن ّيعد ّهذا ّالنوع ّمن ّالمؤشرات ّمتاحا ّفقطّ
بقيمة ّإجمالية ّتبلغ ّّ ،2511وتمثل ّالزيادة ّفيّ
مرة ّكل ّعام ّأو ّمرة ّكل ّثالثة ّشهور ّفيّ
الميزانية ّالعمومية ّبقيمة ّّ 511وحدة ّمكاسبّ
أفضل ّاالحتماالت ّوبعد ّانقضاء ّوقت ّهامّ،
اقتناءّغير ّمحققةّعلىّالمخزونّبقيمةّّ111
ونظ ار ّإلمكانية ّتزايد ّمكاسب ّاالقتناء علىّ
وتمثل ّقيمة ّالمعامالت ّنقصا ّفي ّالميزانيةّ
األصولّالمودعةّلفتراتّقصيرةّفقطّفإنهّمنّ
العمومية؛ ّوذلك ّنظ ار ّألن ّقيمة ّرأس ّالمالّ
الضروري ّكذلك ّتحقيق ّاالستفادة ّمن ّمؤشرّ
المضافة ّإلى ّالميزانية ّالعمومية ّ(ّ )331أقلّ
األسعارّالذيّيقيسّالتغي ارتّالتيّتطرأّعلىّ
منّقيمةّرأسّالمالّالمباعّ(ّ،)375ويأتيّهذاّ
األسعار ّشهرياّ ،وبالتالي ّتصبح ّمتاحة ّبدونّ
الفرق ّ(ّ )45-نتيجة ّتخفيض ّفي ّالقيمةّ
مزيد ّمن ّالتأخيرّ ،وعادة ّيفي ّمؤشر ّأسعارّ
الصافيةّنتيجةّبعضّمكاسبّاالقتناء ّ،وبذلكّ
المستهلكينّ(ّ)CPIبهذهّالمتطلباتّ،كماّيعدّ
تصل ّأرباح ّالملكية ّاالسمية ّاإلجمالية ّإلىّ
استخدامه ّإجراء ّمقبوال ّللدخول ّفي ّوتقديرّ
ّ ،545وهو ّما ّيفي ّبالتطابق ّالذي ّيفيد ّبأنّ
تحركات ّالمؤشر ّالشامل ّبهدف ّحسابّ
بضاعة ّأول ّالفترة ّ(ّ )2111مضافا ّإليهاّ
مكاسبّاالقتناء المحايدةّ.
المعامالت ّ(ّ )45-مضافا ّإليها ّمكاسبّ
االقتناء االسميةّ(ّ)545مضافا ّإليهاّالتغيراتّ ّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّ(ّ )1يساوي ّالقيمةّ  ّ88-12تكونّمكاسبّاالقتناء المحايدةّعلىّاألصولّ
لفترةّزمنيةّمحددةّمساوية ّلقيمةّاألصولّعندّ
الناتجةّفيّالميزانيةّالختاميةّ(ّ.)2511
بداية ّالفترة ّمضروبة ّفي ّالتغير ّالنسبي ّفيّ
ّ
بعض ّمؤشرات ّاألسعار ّالشاملة ّالمحددةّ
 ّ85-12لحسابّإجماليّمكاسبّاالقتناءّبشكلّمباشرّ،
لقياس ّالتغير ّفي ّمستوى ّالسعر ّالعامّ ،ومنّ
فإنهّمنّالضروريّالحفاظّعلىّسجالتّجميعّ
ثم ّيمكن ّحساب ّمكاسب ّاالقتناء المحايدةّ
األصول ّالمكتسبة ّوالمستبعدة ّأثناء ّالفترةّ
بسهولة ّلألصول ّالمودعة ّخالل ّالفترةّ
المحاسبية ّوقيمة ّاألسعار ّالتي ّتم ّعندهاّ
المحاسبية ّالتي ّتظهر ّعند ّكال ّمن ّالميزانيةّ
اكتسابها ّواستبعادهاّ ،باإلضافة ّإلى ّأسعارّ
العمومية ّاالفتتاحية ّوالختاميةّ ،ويكون ّمنّ
وكميات ّاألصول ّالمودعة ّعند ّبداية ّالفترةّ
الصعبّتعقبّمكاسبّاالقتناء المحايدةّعلىّ
المحاسبية ّونهايتهاّ ،حيث ّيستخدم ّهذا ّالنوعّ
األصولّالتيّتمّاكتسابهاّأوّاستبعادهاّأثناءّ
من ّالتسجيل ّفي ّحساب ّاألصول ّالماليةّ
الفترة ّالمحاسبية ّإال ّفي ّحال ّمعرفة ّحاالتّ
والخصوم ّأكثر ّمنه ّلحساب ّاألصول ّغيرّ
االكتسابّأوّاالستبعادّالتيّتمتّ.
الماليةّ.
ّ
ّ
مكاسب االقتناء الحقيقية
 ّ86-12يمكنّحسابّكلّعنصرّمنّالعناصرّالخمسةّ
التي ّتصنع ّالتطابق ّفي ّالفقرة ّرقم ّّ،82-12
والتي ّتقدم ّشرحا ّللتغييرات ّالتي ّتط أر ّعلىّ ّّ89-12تعرفّمكاسبّاالقتناء الحقيقيةّعلىّاألصولّ
علىّأنهاّالفرقّبينّمكاسبّاالقتناء االسميةّ
الميزانيةّالعموميةّبشكلّمباشرّوبشكلّمستقلّ
والمحايدةّعلىّهذهّاألصولّ،ومنّثمّتتوقفّ
عن ّالعناصر ّاألربعة ّاألخرىّ ،وبالتالي ّيوجدّ
قيم ّمكاسب ّاالقتناء الفعلية ّعلى ّاألصولّ
لدى ّكل ّعنصر ّمنها ّالحالة ّنفسهاّ ،حيث ّالّ
على ّتحركات ّأسعارها ّفي ّالفترة ّالتي ّنحنّ
يتمّتحديدّأيّمنهاّعلىّأنهاّقيدّللموازنةّ،ومعّ
بصددهاّ،والمتعلقةّبمتوسطّتحركاتّاألسعارّ
ذلكّنستنتجّمنّذلكّأنهّفيّحالةّحسابّأيّ
األخرىّ ،كما ّتم ّقياسها ّوفقا ّلمؤشر ّاألسعارّ
منّأربعةّعناصرّمنّالعناصرّالخمسةّبشكلّ
العامّ،وتؤديّالزيادةّالنسبيةّفيّاألصولّإلىّ
مباشرّ ،فإنه ّيمكن ّتقدير ّالعنصر ّالخامسّ
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مكاسب ّاالقتناء حقيقية ّإيجابيةّ ،بينما ّيؤديّ
النقص ّفي ّالسعر ّالنسبي ّلألصول ّإلىّ
مكاسب ّاقتناء ّحقيقية ّسلبية ّسواء ّارتفعّ
مستوىّالسعرّالعامّأوّانخفضّأوّظلّثابتاّّ.

ّ
ّ 91-12تكون ّمكاسب ّاالقتناء االسمية ّعلى ّالعملةّ
المحليةّواإليداعاتّوالقروضّالصادرةّبالعملةّ
المحلية ّبال ّقيمةّ ،فأثناء ّالتضخم ّيجب ّأنّ
تكونّمكاسبّاالقتناء المحايدةّعلىّمثلّهذهّ
األصول ّوالخصوم ّإيجابيةّ ،وهنا ّيجب ّأنّ
تكون ّمكاسب ّاالقتناء الفعلية ّسلبية ّوتتساوىّ
في ّالقيمة ّالمطلقة ّمع ّمكاسب ّاالقتناء
المحايدةّ،وبمعنىّآخرّتنخفضّالقيمةّالفعليةّ
لهذه ّاألصول ّلكل ّمن ّالدائن ّوالمدين ّكنتيجةّ
للتضخمّ ،ومن ّوجهة ّنظر ّالمدين ّيمثلّ
االنخفاض ّفي ّالقيمة ّالفعلية ّلاللتزامات ّزيادةّ
فيّصافيّالقيمة الظاهرةّفيّالشروطّالفعليةّ،
وفي ّالواقع ّيوجد ّتحويل ّضمني ّفي ّالقوةّ
الشرائيةّالفعليةّمنّالدائنّللمدينّمتساويةّفيّ
القيمةّمعّمكاسبّاالقتناء الفعليةّالسلبيةّعلىّ
األصول ّأو ّااللتزاماتّ ،فعند ّتعجل ّالدائنونّ
لمثل ّهذا ّالنوع ّمن ّالتحويالت ّيمكن ّطلبّ
أسعار ّفائدة ّأسمية ّأعلى ّعلى ّالقروضّ،
وتمنح ّعلى ّاإليداعات ّلتعويض ّالتحويالتّ
المتوقعةّأوّيمكنّاستبدالّالقروضّذاتّالقيمّ
الماليةّالثابتةّبأخرىّلهاّرقمّقياسيّ.
ّ 91-12على ّاعتبار ّأن ّالتغيرات ّفي ّاألسعار ّالنسبيةّ
يمكن ّأن ّتكون ّإما ّإيجابية ّأو ّسلبيةّ ،يحققّ
مالك ّبعض ّاألصول ّربحا ّمن ّمكاسبّ
االقتناء الفعلية ّبينما ّتلحق ّالخسائر ّبمالكّ
أصولّآخرينّ،حيث ّيمكنّأنّتؤديّمكاسبّ
االقتناء الفعلية ّإلى ّإعادة ّتوزيع ّهام ّلصافيّ
حقوقّاالقتناء الفعلية ّبينّالوحدات ّالمؤسسيةّ
والقطاعات ّوحتى ّالدولّ ،حيث ّيتوقف ّمداهّ
علىّكميةّالتباينّبينّتغييراتّالسعرّالنسبيّ
التيّتطرأّ،وبينماّيحدثّمثلّهذاّالتباينّحتىّ
في ّحالة ّعدم ّوجود ّتضخم ّعام ّفإنه ّتوجدّ
تأثيراتّنظاميةّمرتبطةّبالمعدلّالعامّللتضخمّ
كنتيجةّالنخفاضّالقيمّالفعليةّلألصولّالماليةّ
وااللتزاماتّعندماّيرتفعّمستوىّالسعرّالعامّ.
ّ
ّ92-12وباعتبارّأنّمكاسبّاالقتناء الحقيقيةّتقومّبرفعّ
أوّخفضّالقوةّالشرائيةّلمالكّاألصولّ،فإنهاّ
تملك ّتأثي ار ّعلى ّسلوكهم ّاالقتصاديّ ،وتعدّ
مكاسب ّاالقتناء الفعلية ّمتغيرات ّاقتصاديةّ
هامة ّفي ّحقهم ّالشخصيّ ،وكذلك ّألغراضّ
استهالك ّالتحليل ّأو ّتكوين ّرأس ّالمالّ ،كماّ
يمكنّأنّيثارّجدلّحولّأنهّيجبّأنّتتشابهّ
مكاسب ّاالقتناء الفعلية ّمع ّالدخل ّكما ّهوّ
معرف ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّ()SNA؛ّ
للحصول ّعلى ّمقياس ّأكثر ّشمولية ّللدخلّ،
ولكن ّال ّيوجد ّإجماع ّفي ّالرأي ّعلى ّذلكّ،
وبعيدا ّعن ّالصعوبة ّالعملية ّلتقدير ّمكاسبّ
وخسائر ّاالقتناء الفعلية ّيكون ّتأثيرها ّعلىّ

األرجح ّعلى ّالسلوك ّاالقتصادي ّليس ّهوّ
نفسه ّعلى ّالدخل ّالنقدي ّأو ّالعينيّ ،وعلىّ
الرغم ّمن ّذلك ّمن ّالواضح ّأن ّالمعلوماتّ
المتعلقة ّبمكاسب ّاالقتناء الفعلية ّبحاجة ّإلىّ
جعلها ّمتاحة ّلجميع ّالمستخدمين ّوالمحللينّ
وصانعيّالقرارّالسياسيّ.

ّ
ّ 93-12بما ّأنه ّيمكن ّالحصول ّعلى ّمكاسب ّاالقتناء
الفعلية ّبأسلوب ّالبواقي ّمن ّخالل ّخصمّ
مكاسب ّاالقتناء المحايدة ّمن ّتلك ّاالسميةّ
تتوقفّإمكانيةّحسابّمكاسب ّاالقتناء ّالفعليةّ
على ّإمكانية ّتحقيق ّحساب ّمكاسب ّاالقتناء
االسميةّوالمحايدةّ.
ّ
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مكاسب و خسائر االقتناء لألصول
المحددة

األصول الثابتة
ّ 94-12يتم ّحساب ّمكاسب ّاالقتناء االسمية ّبالرجوعّ
إلى ّاألصول ّأو ّااللتزامات ّالتي ّتظل ّثابتةّ
كيفيا ّوكميا ّخالل ّالفترة ّالتي ّيتم ّفيها ّقياسّ
مكاسب ّاالقتناء ّ ،ومن ّثم ّال ّيتم ّحسابّ
التغييرات ّالتي ّتط أر ّعلى ّقيمة ّاألصولّ
المادية ّمثل ّالمباني ّأو ّالتجهيزات ّأوّ
المخزوناتّوالمودعةّمنّقبلّالمنتجينّ،والتيّ
يمكن ّإسنادها ّإلى ّبعض ّالتحويالت ّالماديةّ
أو ّاالقتصادية ّالتي ّتط أر ّعلى ّهذه ّاألصولّ
المادية ّسواء ّكان ّتطوي ار ّأو ّإتالفا ّعلى ّأنهاّ
مكاسب ّاقتناء ّ ،وعلى ّوجه ّالخصوص ّيتمّ
تسجيل ّالتناقص ّفي ّقيمة ّاألصول ّالثابتةّ
المملوكة ّللمنتجين ّوالذي ّيحدث ّنتيجة ّللتلفّ
المادي ّأو ّالمعدالت ّالعادية ّلإلهالك ّأوّ
التلف ّالعرضي ّالذي ّيلحق ّبها ّعلى ّأنهّ
استهالك ّلرأس ّالمال ّالثابت ّوليس ّمكاسبّ
اقتناء سالبةّ.
ّ
ّ 95-12ينبغيّحسابّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّمنّ
خالل ّتقييم ّبضاعة ّأول ّالمدة ّوآخرها ّعندّ
متوسط ّالسعر ّللفترة ّعلى ّوجه ّالتحديد؛وذلكّ
بهدف ّالتأكد ّمن ّاستبعاد ّأي ّمكاسب ّاقتناءّ،
وكثي ار ّما ّيتم ّاألخذ ّوفقا ّلسعر ّمتوسط ّلهذهّ
الفترةّ،ويعدّذلكّمقبوالّبشكلّتقريبيّفيّحالةّ
وجود ّمعدل ّمعتدل ّللتضخم ّولكنه ّيكون ّأقلّ
من ّذلك،؛ ّولذلك ّيكون ّمعدل ّالتضخم ّفيّ
حالةّوجودّتضخمّحادّمضلالّجداّّ.
ّ
ّ 96-12يمكنّأنّتحدثّمكاسبّاالقتناء االسميةّعلىّ
األصول ّالثابتة ّالحاليةّ ،وذلك ّإما ّبسببّ
التضخم ّالعام ّأو ّبسبب ّتغير ّسعر ّاألصولّ
نفسهاّبمرورّالوقتّ،وعندما ّالّيتوقفّإنتاجّ
أصولّمنّنفسّالنوعّوبيعهاّفيّالسوقّفإنهّ
ينبغي ّتقييم ّاألصول ّالحالية ّوفقا ّللميزانيةّ
العموميةّعندّاالفتتاحّأوّاإلغالقّعندّسعرّ
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المشتريّالحاليّألمالكّمنتجةّتكونّأقلّمنّ
االستهالكّالمتراكمّلرأسّالمالّالثابتّ،وحتىّ
هذا ّالوقت ّيتم ّحسابها ّبناء ّعلى ّاألسعارّ
السائدةّوقتّسحبّالميزانيةّالعموميةّ،وعندماّ
يتوقفّإنتاجّأصولّجديدةّمنّهذاّالنوعّيمكنّ
أنّيتسببّتقييمّاألصولّالحاليةّفيّمشكالتّ
نظرية ّوعملية ّصعبةّ ،واذا ّلم ّيتوقف ّإنتاجّ
أنواعّمشابهةّمنّاألصولّ،وانّاختلفتّبعضّ
خصائصها ّبشكل ّكبير ّعن ّتلك ّاألصولّ
ّالمركبات ّأوّ
ّ
الحالية ّ(نماذج ّجديدة ّمن
الطائرات ّعلى ّسبيل ّالمثال)ّ ،من ّالمقبولّ
األخذ ّفي ّاالعتبار ّبأنه ّفي ّحالة ّاستمرارّ
إنتاجّاألصولّالحاليةّفإنّأسعارهاّتتحركّفيّ
نفس ّالمسار ّالذي ّتتحرك ّفيه ّاألصولّ
الجديدةّ،وعلىّالرغمّمنّذلكّيصبحّمثلّهذاّ
االفتراض ّمحل ّتساؤل ّعندما ّيتم ّتحسينّ
األصولّالجديدةّبشكلّأكبرّمنّخاللّالتطورّ
التكنولوجيّ،وتوجدّمناقشةّموسعةّتتعلقّبهذاّ
الموضوعّفيّقياسّرأسّالمالّ.
المخزونات

في ّنفس ّالحالة ّالتي ّأدخلت ّفيها ّالبضائعّ
(ويستثنىّمنّذلكّحالةّالتخزين)ّ.

ّ
ّ 98-12يكونّالهدفّمنّتغييراتّالحجمّعلىّاألرجحّ
هو ّتكون ّالمخزونات ّمن ّالبضائع ّالتالفةّ
كنتيجة ّلألحداث ّاالستثنائية ّمثل ّالكوارثّ
الطبيعية ّ(الفيضانات ّوالزالزل ّوغيرها) ّأوّ
الحرائقّالكبرىّ،ويتمّاختبارّالخسائرّالدوريةّ
للبضائع ّمن ّالمخزونات ّمثل ّالخسائر ّالتيّ
تحدث ّنتيجة ّالتلف ّالعادي ّأو ّالسرقة ّبنفسّ
الطريقة ّالمستخدمة ّفي ّالمسحوباتّ
المدروسةّ ،وبذلك ّترتبط ّمكاسب ّاالقتناء
االسمية ّعلى ّالمخزونات ّفقط ّبمستوىّ
المخزونات ّبمجرد ّأخذ ّالخسائر ّاالستثنائيةّ
والدوريةّعلىّالمخزوناتّفيّاالعتبارّ.
ّ
ّ 99-12إذا ّما ّلم ّيتم ّحفظ ّسجالت ّكميات ّالبضائعّ
التي ّتدخل ّالمخزونات ّوتخرج ّمنه ّوكذلكّ
أسعارهاّفيّهذهّالفتراتّفلنّيمكنّقياسّقيمةّ
التغييرات ّفي ّالمخزونات ّبشكل ّمباشرّ ،وبماّ
أنّمثلّهذهّالسجالتّيمكنّأالّتكونّمتوفرةّ
فإنه ّيصبح ّمن ّالضروري ّمحاولة ّاستنتاجّ
قيمة ّالتغييرات ّفي ّالمخزونات ّمن ّقيمةّ
كميات ّالمخزونات ّعند ّاالفتتاح ّواإلقفالّ
باستخدامّالطرقّالتيّتسعىّلتجزئةّالفرقّبينّ
قيمّأسهمّاألصولّعندّاالفتتاحّواإلقفالّداخلّ
المعامالتّوّمكاسبّاالقتناء االسميةّ،حيثّ
تعد ّهذه ّالطرق ّمناسبة ّلالفتراضات ّالتيّ
بنيت ّعليهاّ ،ويشتمل ّتقدير ّمكاسب ّوخسائرّ
االقتناء القائمةّعلىّبياناتّنهايةّالفترة ّعلىّ
افتراضين ّجدليينّ ،أولهما ّهو ّزيادة ّاألسعارّ
بشكل ّخطي ّ(ّ )Linearlyخالل ّالفترةّ
وثانيهما ّالتغيير ّفي ّحجم ّزيادة ّأو ّانخفاضّ
المخزونات ّبشكل ّخطي ّبين ّالميزانيةّ
العمومية ّعند ّاالفتتاح ّواإلغالقّ ،ويكون ّكالّ
االفتراضين ّبعيدي ّاالحتمال ّوخصوصا ّفيّ
حالة ّالمنتجات ّالموسميةّ ،كما ّينبغي ّاالنتباهّ
إلى ّأن ّذلك ّيعد ّمشكلة ّفقط ّللحساباتّ
التراكمية؛ ّوذلك ّنظ ار ّالحتياج ّقيم ّتغييراتّ
المخزونات ّللمدخالت ّوالمخرجات ّلقياسّ
االستهالك ّالوسيط ّوالمدخالت ّوالقيمةّ
المضافةّ ،وهنا ّتجتمع ّقيود ّموازنة ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ(ّ ،)SNAوبشكل ّعام ّإذاّ
لزمّعملّهذه ّاألنواعّمنّاالفتراضات ّبهدفّ
استنتاج ّمكاسب ّوخسائر ّاالقتناء فينبغيّ
عملها ّفي ّأقصر ّفترة ّممكنةّ ،وعلى ّوجهّ
الخصوصّيفضلّتراكمّالتقديراتّالربعّسنويةّ
لهذاّالنوعّعلىّالتقديرّالسنويّللنوعّنفسهّ.

ّ
ّ 97-12يمكنّأنّيشكلّتقديرّمكاسبّاالقتناء االسميةّ
على ّالمخزونات ّصعوبة ّما؛ ّوذلك ّنظ ارّ
لنقص ّالبيانات ّالخاصة ّبالمعامالت ّأو ّحجمّ
التغييرات ّفي ّالمخزوناتّ ،وكما ّسبق ّشرحهّ
في ّالفصل ّالسادس ّال ّيمكن ّتسجيلّ
المعامالتّالتيّتتمّفيّمخزونّالبضائعّالتيّ
تكون ّقيد ّالعمل ّأو ّتامة ّالصنع ّكما ّينبغيّ،
حيثّيرجع ّذلك ّإلىّكونهاّمعامالتّداخليةّ،
ويمكن ّاعتبار ّالبضائع ّالتي ّتدخل ّضمنّ
المخزوناتّعلىّأنهّتمّاكتسابهاّمنّقبلّمالكّ
المؤسسةّمنّالمؤسسةّنفسهاّعلىّأنهّالمنتجّ،
بينما ّيمكن ّاعتبار ّالبضائع ّالتي ّتستبعد ّمنّ
المخزونات ّأنه ّتم ّالتخلص ّمنها ّمن ّقبلّ
المالكّوالىّالمنتجّالستخدامهاّفيّاإلنتاجّأوّ
لعرضهاّللبيعّ،كماّيجبّتقييمّهذهّالمعامالتّ
ّ
الداخليةّعندّاألسعارّالسائدةّفيّالفتراتّالتيّ
تحدثّفيهاّ،وبالتاليّتتضمنّقيمةّالمسحوباتّ
أية ّمكاسب ّاقتناء ّعلى ّالمخزونات ّعندّ
تخزينهّ ،وهو ّما ّيضمن ّعدم ّإدخال ّقيمةّ
مكاسب ّاالقتناء في ّالناتجّ ،وعلى ّالرغم ّمنّ
ذلكّ ،وكما ّسبق ّشرحه ّفي ّالفقرات ّمنّ
ّ142.6والىّّ145.6فإنهّعندماّيمثلّتخزينّ
السلع ّعامال ّهاما ّلتمديدّعمليةّاإلنتاجّالّيتمّ
حصر ّالزيادة ّفي ّقيمة ّالبضائع ّالتي ّتكونّ
نتيجة ّلهذا ّاإلنتاج ّعلى ّأنها ّمكاسب ّاقتناء
أسميةّ،وفيّحالةّإعادةّبيعّالبضائعّيجبّأنّ
تتضمنّقيمةّالبضائعّعندّسحبهاّمنّالمخزنّ
النفائس
قيمة ّأي ّأرباح ّأو ّخسائر ّأسمية ّحدثت ّفيّ
فترةّالتخزينّولكنّليسّقيمةّأيّهامشّيدركهّ
تاجر ّالجملة ّأو ّتاجر ّالتجزئةّ ،وبمعنى ّآخرّ ّ 111.12طبيعة ّالنفائس ّهي ّأنه ّيتم ّاالحتفاظ ّبهاّ
كمخزن ّللقيمة ّعلى ّتوقع ّوأمل ّأن ّترتفعّ
يتمّتقييمّالبضائعّالتيّسحبتّمنّالمخزوناتّ
قيمتهاّمعّمرورّالوقت؛ّوتعاملّأيةّزيادةّفيّ
وفقا ّلألسعارّالسائدةّفيّوقتّسحبّالبضائعّ
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ّ

قيمةّمقتنىّثمينّفرديّعلىّأنهّمكاسبّاقتناء
اسميةّ .ويمكن ّتقسيم ّذلك ّالربح ّإلى ّمكاسبّ
االقتناء محايد ّوحقيقي ّبالطريقة ّالنمطية ّأوّ
المعياريةّ.
األصول المالية والخصوم

ّ 116.12الودائع ّوالقروض ّالمسماة ّأو ّالمقيمة ّبالعملةّ
المحلية ّهي ّاألخرى ّال ّتسجل ّمكاسبّ
وخسائرّاالقتناء االسميةّلنفسّاألسبابّمثلهاّ
مثل ّالعملةّ .وقد ّتكون ّهناك ّزيادات ّفي ّقيمّ
قرضّأوّوديعةّماّخاللّفترةّمحاسبيةّبيدّأنّ
ذلك ّالبد ّوأنه ّيعزى ّإلى ّالمعامالت ّبما ّفيّ
ذلك ّإضافة ّالفائدة ّللمستوى ّالسابق ّلألصلّ.
وكما ّهو ّالحال ّمع ّالعملةّ ،فإن ّالودائعّ
والقروض ّالمقيمة ّبالعملة ّالمحلية ّتسجلّ
خسائر ّاقتناء حقيقية ّلها ّنفس ّقدر ّمكاسبّ
اقتناء المحايدةّ.
ّ

ّ 111.12نظ ار ّليس ّدائما ّما ّيكون ّمن ّالمالئم ّوصفّ
األصول ّالمالية ّوالخصوم ّبأن ّلها ّسعر ّفإنّ
أرباح ّوخسائر ّالحيازة ّيبدو ّوأنه ّيتم ّالتعاملّ
معها ّبشكل ّمختلف ّتبعا ّلفئات ّمختلفة ّعلىّ
الرغم ّمن ّأن ّالمبادئ ّاألساسية ّنفسها ّتنطبقّ
علىّكافةّالفئاتّ.كماّأنّهناك ّتغيراتّأخرىّ
سندات الدين
محتملة ّالحدوث ّفي ّحجم ّاألصول ّالماليةّ
والخصومّ،كماّهوّموضحّفيّالقسمّبّ،غيرّ ّّ117.12عادةّماّتكونّسنداتّالدينّّقيمّسوقيةّوتلكّ
القيم ّالسوقية ّتتغير ّمع ّمرور ّالوقت؛ ّومعّ
أنّتلكّالتغيراتّيتمّتجاهلهاّعموماّفيماّيليّ.
ذلكّ ،ليست ّكافة ّالتغيرات ّفي ّالقيمة ّتعاملّ
ّ
علىّأنهاّمكاسبّوخسائرّاالقتناءّ.
ّ 112.12باستثناء ّالذهب ّالنقدي ّوحقوق ّالسحبّ
الخاصةّ ،تجري ّالمناقشة ّأوال ّفيما ّيتعلقّ ّ
بتسمية ّأو ّتقييم ّاألصول ّبالعملة ّالمحلية ّثمّ ّ 118.12السندّهوّورقةّماليةّتمنحّحاملهاّالحقّغيرّ
المشروطّفيّدخلّنقدي ّثابتّأوّدخلّنقديّ
التطرقّإلىّاآلثارّالمترتبةّعندماّيتمّتسميتهاّ
متغيرّمحددّتعاقدياّعلىّمدىّفترةّمحددةّمنّ
بالعملةّاألجنبيةّ.
الوقت ّوكذلك ّ(فيما ّعدا ّحالة ّالسنداتّ
ّ
الدائمةّ /السندات ّذات ّالدخل ّمدى ّالحياة)ّ
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
الحقّفيّمبلغّمحددّكسدادّلألصلّفيّتاريخّ
أو ّتواريخ ّمحددةّ .وعادة ّما ّيتم ّتداولّ
ّ 113.12حيث ّأن ّسعر ّالذهب ّعادة ّما ّيتم ّتسعيرهّ
السنداتّفيّاألسواقّويجوزّلحاملّالسندّأنّ
بالدوالر ّفإن ّالذهب ّالنقدي ّيكون ّخاضعاّ
يتغير ّمرات ّعديدة ّخالل ّعمر ّالسندّ .وفيّ
لمكاسب ّوخسائر ّاالقتناء االسمية ّوالحقيقيةّ
بعض ّاألحيانّ ،يمكن ّأن ّيكون ّمصدر ّهذهّ
بسبب ّالتغيرات ّفي ّسعر ّالصرف ّوأيضاّ
السنداتّقاد ار ّعلى ّسداد ّاألصلّالمتبقيّفيّ
بسببّالتغيراتّفيّسعرّالذهبّنفسهّ.
أيّوقتّعنّطريقّشراءهّمرةّأخرىّفيّوقتّ
ّ 114.12ونظ ار ّألنّقيمةّحقوقّالسحبّالخاصةّتستندّ
سابقّعلىّتاريخّاستحقاقّأداءهّأوّدفعهّ.
علىّسلةّمكونةّمنّأربعّعمالتّرئيسيةّعادةّ
ماّتكونّقيمةّحقوقّالسحبّالخاصةّعرضةّ ّ 119.12كما ّهو ّموضح ّفي ّالجزء ّّ 4من ّالفصلّ
السابعّعشرّ،عندماّيتمّإصدارّسندّماّبسعرّ
مكاسب ّوخسائر ّاقتناء اسمية ّوحقيقةّ .ومنّ
مخفضّبماّفيّذلكّالسنداتّالمحسومةّبدونّ
وقتّألخرّربماّتجرىّتوزيعاتّوتخصيصاتّ
عائدّوسنداتّالقرضّبدونّقسيمةّفإنّالفرقّ
جديدةّلحقوقّالسحبّالخاصةّ،وعندماّيحدثّ
بين ّسعر ّإصدارها ّوقيمتها ّاالسمية ّأوّ
ذلك ّيقيد ّالتخصيص ّأو ّالتوزيع ّعلى ّأنهّ
الوجهية ّأو ّقيمتها ّاإلستردادية ّعندما ّيحينّ
معاملةّ.
وقت ّاستحقاق ّدفعها ّ– ّيقيس ّالفائدة ّالتيّ
ّ
يكون ّمصدرها ّملزما ّبدفعها ّطوال ّعمرّ
العملة
ّّّ
السندّ.وتقيدّهذهّالفائدةّعلىّأنهاّدخلّملكيةّ
مستحقّالدفعّمنّقبلّمصدرّالسندّومستحقّ
ّ 115.12ال ّتكون ّالعملة ّالمحلية ّعرضة ّألي ّمكاسبّ
القبض ّمن ّقبل ّحامل ّأو ّصاحب ّالسندّ
أو ّخسائر ّاقتناء اسمية؛ ّويمكن ّالنظر ّإليهاّ
باإلضافة ّإلى ّأي ّفائدة ّكوبون ّأو ّقسيمةّ
والتفكير ّفيها ّعلى ّأنها ّ"كمية" ّثابتة ّمنّ
مدفوعةّفعليا ّمنّقبلّمصدرّالسندّفيّفتراتّ
وحدات ّالعملة ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،دوالرّ
زمنية ّمحددة ّعلى ّمدى ّعمر ّالسندّ .ومنّ
واحد)ّبسعرّمعينّدائما ّماّيكونّوحدةّ.ومعّ
حيثّالمبدأّ،تعاملّالفائدةّالمتراكمةّعلىّأنهّ
ذلكّ ،وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّمكاسب ّاالقتناء
تم ّإعادة ّاستثمارها ّفي ّوقت ّواحد ّفي ّالسندّ
االسميةّصفرّالّيكونّالحالّعلىّهذاّالنحوّ
من ّقبل ّحامل ّالسندّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،يتمّ
مع ّأرباح ّالحيازة ّالمحايدة ّعلى ّالعملةّ .وفيّ
قيدها ّفي ّالحساب ّالمالي ّكحيازة ّلقيمةّ
ظلّالتضخمّ ،تكونّمكاسب ّاالقتناء المحايدةّ
إضافية ّلألصل ّالقائمّ .وبالتاليّ ،فإن ّالزيادةّ
موجبة ّولذا ّتكون ّمكاسب ّاالقتناء الحقيقيةّ
التدريجيةّفيّسعرّالسوقيّللسندّوالذيّيعزىّ
المرتبطةّبهاّسالبةّومتساويينّفيّالحجمّ.
إلى ّتراكم ّالفائدة ّالمعاد ّاستثمارها ّوالمتراكمةّ
ّ
– ّتعكسّنموا ّفيّمبلغ ّاألصل ّالمتبقيّ.وهوّ
الودائع والقروض
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األسهم العادية /الحصص و أسهم صندوق
باألساس ّنموا ّفي ّالقدرّأوّالحجمّوليسّنمواّّ
فيّالسعرّ،حيثّالّيتولدّعنهّأيّربحّحيازةّ االستثمار-:

لحامل ّالسند ّأو ّخسارة ّاقتناء لمصدر ّالسندّ.
وتقيد ّالزيادات ّفي ّالقيمة ّوالناتجة ّعن ّتراكمّ
الفائدة ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخل ّاألولي ّوفيّ
الحسابّالماليّوليسّفيّحسابّإعادةّالتقييمّ
(كما ّال ّتسجل ّفي ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
حسابّحجمّاألصول)ّ.

ّ
ّ 111.12كذلكّ ،تتغير ّأسعار ّالسندات ّثابتة ّالسعرّ
القابلةّللتسويقّعندماّتتغيرّأسعارّالفائدةّفيّ
السوقّحيثّتتغيرّاألسعارّعكسياّمعّحركاتّ
سعر ّالفائدة؛ ّويكون ّأثر ّتغير ّمعين ّلسعرّ
الفائدة ّعلى ّسعر ّسند ّفردي ّأقل ّكلما ّقربّ
موعد ّاستحقاق ّدفع ّالسندّ .وتشكل ّالتغيراتّ
فيّأسعارّالسنداتّالعائدةّللتغيراتّفيّأسعارّ
الفائدة ّبالسوق ّ– ّتشكل ّتغيرات ّفي ّالسعرّ
وليس ّتغيرات ّكميةّ .وبالتاليّ ،تولد ّهذهّ
التغيراتّأرباحّأوّخسائرّحيازةّاسميةّلكلّمنّ
المصدرين ّوالحاملين ّللسنداتّ .وتدر ّالزيادةّ
في ّأسعار ّالفائدة ّمكاسب ّاقتناء أسميةّ
لمصدرّالسندّوالعكسّصحيحّبالنسبةّللهبوطّ
في ّأسعار ّالفائدةّ .وحيثما ّيتغير ّسعر ّالفائدةّ
تتغير ّالقيمة ّالسوقية ّللسند؛ ّويقيد ّهذا ّالتغيرّ
في ّالقيمة ّكإعادة ّتقييمّ .وفي ّنطاق ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،وتحسب ّالفائدة ّالمقيدةّ
بسبب ّحقيقة ّأن ّتاريخ ّاالسترداد ّبات ّأقربّ
علىّأساسّسعرّالفائدةّوقتّتاريخّاإلصدارّ.
وعلى ّمدى ّعمر ّالسند ّبأسرهّ ،تكون ّمكاسبّ
وخسائر ّاالقتناء االسمية ّمتوازنة ّ(معوضةّ
تلقائياّ)ّوتكونّالفائدةّالكليةّالمسجلةّهيّالفرقّ
بينّسعرّاإلصدارّوسعرّاالستردادّ.
ّ 111.12عالوة ّعلى ّذلكّ ،ربما ّتتغير ّأسعار ّالسنداتّ
نتيجة ّللتغير ّفي ّاألهلية ّاالئتمانية ّ(ارتفاعاّّ
وانخفاضاّ) ّللمصدر ّأو ّللضامنّ .وينشأ ّعنّ
مثل ّهذه ّالتغيرات ّنفس ّأنواع ّاإلدخاالتّ
باعتبارها ّتغيرات ّفي ّسعر ّأو ّمعدل ّالفائدةّ.
ويرجعّذلكّإلىّأنّالسعرّالسوقيّللسندّيتغيرّ
ليعكس ّنظرة ّالسوق ّلألهلية ّاالئتمانيةّ
للمصدرّ .وال ّينطوي ّذلك ّعلى ّأن ّالتدهورّ
الذيّيلحقّبالودائعّوالق ّروضّينبغيّقيدهّعلىّ
أنه ّإعادة ّتقييماتّ .وتناقش ّالمعاملة ّالالئقةّ
للقروضّالمشوبةّفيّالفقراتّمنّّ 66.13إلىّ
ّ.68.13
ّ
ّ112.12قدّتتراكمّمكاسبّأوّخسائرّاقتناء اسميةّعلىّ
الكمبياالت ّبنفس ّالطريقة ّالحادثة ّمعّ
السندات؛ّومعّذلكّ،حيثّأنّالكمبياالتّهيّ
أوراقّماليةّقصيرةّاألجلّذاتّأوقاتّاستحقاقّ
أقصر ّبكثيرّ ،تكون ّعموما ّمكاسب ّاقتناء
مولدة ّجراء ّالتغيرات ّفي ّسعر ّالفائدة ّأقلّ
بكثير ّمن ّالسندات ّذات ّنفس ّالقيمة ّاالسميةّ
أوّالوجهيةّ.
ّ

ّ 113.12بالنسبةّللشركاتّالتيّهيّمنشآتّلالستثمارّ
األجنبي ّالمباشر ّولصناديق ّاالستثمار ّّ ،فإنّ
أيّمكاسبّغيرّموزعةّتبينّعلىّأنهاّأرباحّ
معاد ّاستثمارها ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخلّ
األوليّوكإعادةّاستثمارّلألرباحّفيّالحسابّ
الماليّ .ويزيد ّإعادة ّاستثمار ّاألرباح ّقيمةّ
الحصص ّ(األسهم ّالعادية) ّوكذلك ّأسهمّ
صندوقّاالستثمارّ.وبالنسبةّلألسهم ّالمدرجةّ
وأسهمّووحداتّصندوقّاالستثمارّفإنّأسعارّ
السوق ّتتواجد ّوتعامل ّالتغيرات ّفي ّالقيمةّ
بخالفّالتغيراتّالناجمةّعنّاألرباحّالمعادةّ
استثمارها ّعلى ّأنها ّمكاسب ّو ّخسائر ّاقتناءّ
تماما ّمثلما ّهو ّالحال ّمع ّالمخزونات ّبدونّ
مكونّمخزنّأوّمقتنياتّأوّنفائسّ.
ّ
ّ 114.12أما ّبالنسبة ّلألشكال ّاألخرى ّمن ّالحصصّ،
تحسب ّمكاسب ّاالقتناء ّبطريقة ّمشابهةّ
لألسلوب ّالذي ّيتم ّفيه ّحساب ّقيمةّ
الحصصّ.علىّسبيلّالمثالّ،بالنسبةّألشباهّ
الشركاتّوحيثّتشتقّقيمةّالحصصّاألخرىّ
باعتبارهاّرصيدّاألصولّناقصا ّااللتزاماتّأوّ
الخصوم ّتحسب ّمكاسب ّاالقتناء ّعلى ّأنهاّ
مجموعّمكاسبّاالقتناءّعلىّاألصولّناقصاّ
مكاسبّاالقتناءّعلىّااللتزاماتّأوّالخصومّ.

برامج التأمين،
والضمانات الموحدة

المعاشات

التقاعدية

ّ 115.12عندماّتقيمّالضمانات ّالموحدة ّالخاصةّبنظمّ
وبرامج ّالتأمين ّوالمعاشات ّالتقاعدية ّبالعملةّ
المحلية ّال ّيكون ّهناك ّبشكل ّعام ّمكاسبّ
وخسائر ّاقتناء ّاسمية ّتماما ّمثلما ّال ّيوجدّ
مكاسب ّوخسائر ّاقتناء ّاسمية ّبالنسبة ّللعملةّ
أو ّالودائع ّوالقروضّ .وبشكل ّاستثنائيّ ،إذاّ
كانّقدّتمّالموافقةّعلىّرقمّمعينّلمطالبةّلمّ
تسددّبعدّوقدّتمّالموافقةّعلىّأنّيكونّدفعةّ
معلقة ّمدرجة ّحينئذ ّقد ّيكون ّهناك ّمكاسبّ
وخسائرّاقتناءّاسميةّمقيدهّلهّ.
ّ
ّ 116.12بقدر ّما ّيكون ّاألمر ّمعنيا ّبالمعاشاتّ
التقاعدية ّتقيد ّالزيادات ّفي ّقيم ّاالستحقاقاتّ
بمقتضىّالتبويبّأوّالفهرسةّعنّطريقّإعادةّ
استثمار ّدخل ّاالستثمار ّالمستحق ّدفعه ّإلىّ
المستفيدينّوليسّفيّحسابّإعادةّالتقييمّ.
ّ
ّ 117.12األصول ّالتي ّتستخدمها ّالمؤسسات ّالماليةّ
للوفاء ّبالتزاماتها ّبموجب ّهذه ّالبرامج ّوالنظمّ
تستفيد ّبالفعل ّمن ّمكاسب ّاالقتناء ّ؛ ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،االستثمارات ّفي ّالحصصّ
وصناديقّاالستثمارّ،غيرّأنّااللتزاماتّتجاهّ
حامليّالبوالصّوالمستفيدينّتتغيرّفقطّنتيجةّ
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ّ

غير ّالمقيمة ّاحتجاز ّأصول ّمقيمة ّبالعملةّ
المحلية؛ ّوألغراض ّالميزانية ّالعموميةّ ،تقاسّ
قيمةّاألصلّالمقيمّبالعملةّاألجنبيةّمنّخاللّ
قيمته ّالحالية ّبالعملة ّاألجنبية ّمحولة ّإلىّ
عملةّالبلدّالتيّيكونّمالكّاألصلّمقيما ّبهاّ
عند ّمتوسط ّالفترة ّوسعر ّالعرض ّلسعرّ
الصرف ّعلى ّتاريخ ّالميزانية ّالعموميةّ.
بالتاليّ ،فإن ّأرباح ّالحيازة ّاالسمية ّقد ّتحدثّ
ليس ّفقط ّبسبب ّسعر ّاألصل ّفي ّتغيراتّ
العملةّالمحليةّولكنّأيضا ّبسببّالتغيراتّفيّ
سعرّالصرفّ.

للمعامالت ّوالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجمّ
األصولّ.

المشتقات المالية وخيارات األسهم للموظفين

ّ 118.12المشتقات ّالمالية ّلها ّأسعار ّمعلنة ّوبالتاليّ
تسجل ّمكاسب ّوخسائر ّاقتناء ّاسمية ّتماماّ
مثلما ّهو ّالحال ّمع ّاألسهم ّالمدرجة ّوأسهمّ
ووحداتّصندوقّاالستثمارّ.وكماّهوّموضحّ
فيّالجزءّّ 6منّالفصلّالسابعّعشرّ،وّربماّ
تسجل ّعقد ّالخيار ّلألسهم ّالموظفين ّهيّ
األخرى ّعلى ّأنها ّمكاسب ّوخسائر ّاقتناءّ ّ
ّ 121.12تحسب ّمكاسب ّاالقتناء ّالمحايدة ّبنفسّ
اسميةّ.
الطريقةّالمتبعةّمعّأيّنوعّأخرّمنّاألصولّ
ّ
عن ّطريق ّحساب ّما ّكانت ّستكون ّعليهّ
الحسابات األخرى برسم القبض /الدفع
أرباح ّالحيازة ّإذا ّكانت ّأسعار ّاألصول ّ–ّ
معب ار ّعنهاّبالعملةّالمحليةّ– ّقدّتحركتّفيّ
ّ 119.12الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّ/الدفعّالمقيمةّ
نفس ّاالتجاه ّباعتبارها ّمستوى ّاألسعارّ
بالعملة ّالمحلية ّال ّتسجل ّمكاسب ّوخسائرّ
الداخلية ّالعامةّ .ومن ّثمّ ،يمكن ّاشتقاقّ
اقتناءّاسمية؛ّوتكونّكافةّالتغيراتّفيّالقيمةّ
مكاسب ّاقتناء ّحقيقية ّ– ّمعب ار ّعنها ّبالعملةّ
بين ّبداية ّالفترة ّالمحاسبية ّونهايتها ّبسببّ
المحلية ّ– ّبالتبعية ّعن ّطريق ّطرح ّمكاسبّ
المعامالت ّومن ّالمحتمل ّأن ّتشمل ّفائدةّ
االقتناء ّالمحايدة ّمن ّمكاسب ّاالقتناءّ
متراكمةّ.وكماّهوّالحالّمعّالعملةّ،يمكنّأنّ
االسميةّ .واذا ّكان ّ– ّباإلضافة ّإلى ّاألصلّ
يكونّهناكّمكاسبّاقتناءّحقيقيةّمساويةّفيّ
المقيم ّبالعملة ّاألجنبية ّ– ّالدائن ّأو ّالمدينّ
حجمها ّلخسائر ّاالقتناء ّالمحايدة ّفي ّظلّ
غير ّمقيم ّفال ّيلزم ّحينئذ ّأن ّتكون ّمكاسبّ
التضخمّ.
(خسائر) ّاالقتناء ّالحقيقية ّللدائن ّمساويةّ
ّ
لخسائر ّ(ألرباح) ّاالقتناء ّالحقيقية ّللمدينّ
األصول المقيمة بالعملة األجنبية
عندماّتكونّالمعدالتّالعامةّللتضخمّمختلفةّ
فيّكالّالبلدينّ.
ّ121.12يجوزّللوحداتّالمقيمةّاالحتفاظّبأصولّمقيمةّ
بالعملة ّاألجنبية ّتماما ّمثلما ّيجوز ّللوحداتّ
ّ
جدول  :6-18حساب إعادة التقييم – التغيرات في األصول
التغير في األصول
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ّ63
ّّاألصولّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ58
ّّّّّاألصولّالثابتة
ّ4
ّّّّّالمخزونات
ّ1
ّّّّّالنفائسّ
ّ81
ّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ81
ّّّّّالمواردّالطبيعيةّ
ّ1
ّّّّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيص
ّّّّأصول ّالتسويق ّوالشهرة ّالتجاريةّ ّ

السلع والخدمات

التدفقات األخرى

المجموع

ّ

نظام الحسابات القومية

ّ11
ّ

ّ
ّ1
ّ
ّ1
ّ

ّ1
ّ41
ّ1
ّ32
ّ1

ّ
ّ4
ّ
ّ3
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1
ّ44
ّ1
ّ35
ّ1

ّ
ّ
ّ ّ31
ّ
ّ
ّ ّ16
ّ
ّ

ّ
ّّّالعملةّوالودائع
ّ3
ّّّسنداتّالدين
ّ
ّّّالقروضّ
ّّّحصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّّ ّ5
ّّّبرامج ّللتأمين ّوالمعاش ّالتقاعديةّ ّ
ّوخيارات ّأسهمّ ّ
ّّّالمشتقات ّالمالية ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ1

ّّّالحسابات ّاألخرى ّبرسم ّالدفعّ ّ/
القبضّ
ّ
ّ
ّ111
األصولّغيرّالماليةّ
ّ61
ّّاألصولّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ58
ّّّّّاألصولّالثابتةّ
ّ1
ّّّّّالمخزوناتّ
ّ1
ّّّّّالنفائسّ
ّ41
األصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ41
ّّّالمواردّالطبيعيةّ
ّ1
ّّّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ
ّّّأصول ّالتسويق ّوالشهرة ّالتجاريةّ ّ
المشتراةّ
ّ18
األصولّ/الخصومّالماليةّ
ّّّّالذهب ّالنقدي ّوحقوق ّالسحبّ ّ
الخاصةّ
ّ8
ّّّّالعملةّوالودائعّ
ّ2
ّّّّسنداتّالدينّ
ّ1
ّّّّالقروضّ
ّّّّحصص ّو ّأسهم ّصندوقّ ّ3
االستثمارّالتمويليّ
ّّّّبرامج ّللتأمين ّوالمعاش ّالتقاعديةّ ّ1

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ

ّ56
ّ34
ّ28
ّ2
ّ4
ّ22
ّ22
ّ
ّ

ّ

ّ6
ّ5
ّ5
ّ
ّ
ّ1
ّ1
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ ّ198
ّ ّ121
ّ ّ111
ّ
ّ4
ّ
ّ6
ّ ّ77
ّ ّ76
ّ
ّ1
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ198
ّ121
ّ111
ّ4
ّ6
ّ77
ّ76
ّ1
ّ

ّ8 ّ71
ّ2 ّ14

ّ36
ّ

ّ3
ّ

ّ ّ12 ّ136
ّ
ّ ّ16

ّ148
ّ16

ّ3
ّ
ّ ّ18
ّ3 ّ24
ّ ّ14

ّ17
ّ4
ّ
ّ9

ّ2
ّ1
ّ
ّ

ّ31
ّ25
ّ28
ّ26

ّ2
ّ3
ّ1
ّ2

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ32
ّ28
ّ29
ّ28

ّ1

ّ

ّ5

ّ

ّ7

ّ1

ّ

ّ8

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ

ّ1

ّ

ّ4

ّ3

ّ

ّ7

ّ
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ

ّ
ّ12
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ11
ّ11
ّ1
ّ

ّ
ّ24
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ23
ّ23
ّ1
ّ

ّ
ّ2
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ2
ّ2
ّ1
ّ

ّ
ّ82
ّ5
ّ
ّ3
ّ2
ّ77
ّ76
ّ1
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ82
ّ5
ّ
ّ3
ّ2
ّ77
ّ76
ّ1
ّ

-

ّ7-

والضماناتّالموحدة

الموظفين

ّ

مكاسبّاالقتناءّالمحايدةّ

وبرامجّالضماناتّالموحدة
ّوخيارات ّأسهمّ ّ
ّّّّالمشتقات ّالمالية ّ
الموظفينّ
ّّّّالحسابات ّاألخرى ّبرسم ّالدفعّ3 ّ/
القبضّ

ّ

مكاسبّوخسائرّاالقتناءّالحقيقيةّ

ّ
ّ
ّ43
األصولّغيرّالماليةّ
ّ3
األصولّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ1
األصولّالثابتةّ
ّ3
المخزوناتّ
ّ1
النفائسّ
ّ41
األصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ41
المواردّالطبيعيةّ
ّ1
العقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ
أصول ّالتسويق ّوالشهرة ّالتجاريةّ ّ
المشتراةّ
ّ11األصولّ/الخصومّالماليةّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ ّ1
ّ8العملةّوالودائعّ
ّ1
سنداتّالدينّ
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ّ3
ّ2
ّ2
ّ
ّ
ّ1
ّ1
ّ
ّ

ّ32
ّ21
ّ18
ّ1
ّ1
ّ12
ّ12
ّ
ّ

ّ14
ّ1- ّ3ّ3- ّ1
ّ1 ّ12

ّ
ّ6
ّ

ّ1- ّ21-

ّ ّ5- ّ52-

ّ57-

ّ1
ّ1
ّ2- ّ17ّ1
ّ2

ّ ّ1 ّ4ّ ّ2- ّ31ّ ّ1 ّ15

ّ4ّ32ّ16

نظام الحسابات القومية
ّ1-

القروضّ

الضماناتّالموحدة

ّّ

ّ1
ّ5-

ّ1
ّ1

ّ6
ّ7-

ّ ّ1
ّ ّ1-

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ

ّ

ّ1
ّ

ّ1
ّ

ّ1ّ

ّ1
ّ

ّ4ّ

ّ ّ3ّ
ّ

-

ّ3-

ّ24
ّ1 ّ2
ّ1 ّ1-

حصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّّ ّ2
برامجّللتأمينّوالمعاشّالتقاعديّوبرامجّ ّ1-

ّوخيارات ّأسهمّ ّ1
المشتقات ّالمالية ّ
الموظفينّ
الحساباتّاألخرىّبرسمّالدفعّ/القبضّ ّ3
ّ
ّ

ّ

ّ1

ّ1

ّ ّ1- ّ28-

ّ

ّ29ّ7
ّ8ّ
ّ7ّ

ّ
ّ
ّ
جدول ( 6-18تابع) :حساب إعادة التقييم – التغيرات في الخصوم وصافي القيمة

ّّّالتغير في الخصوم وصافي القيمة

الشركات غير
المالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

مكاسبّوخسائرّاالقتناءّاألسميةّ

األسر المعيشية

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ76
ّ
ّ
ّ42
ّ
ّ34
ّ

ّ ّ15
ّ ّ12
ّ
ّ
ّ ّ2
ّ
ّ
ّ ّ1
ّ
ّ

المشتقات ّالماليةّو ّعقد ّالخيار ّألسهمّ ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الحساباتّاألخرىّبرسمّالدفعّ/القبضّ ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ ّ8- ّ288

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

مكاسبّاالقتناءّ
المحايدة

التغييرات ّفي ّصافي ّالقيمة ّالتي ّتعزىّ ّ134
إلىّمكاسبّوخسائرّاالقتناءّاألسميةّ
ّ
األصولّغيرّالماليةّ
ّ
األصولّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ
األصولّالثابتةّ
ّ
المخزوناتّ
ّ
النفائسّ
ّ
األصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ
المواردّالطبيعيةّ
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ّ38 ّ11

ّ96

ّ11

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ91
ّ12
ّ
ّ44
ّ
ّ35
ّ
ّ

الموظفين

ّ

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر

والمعاشّالتقاعدي

مجموع االقتصاد

المشتراة

بقية العالم

ّ18
األصولّ/الخصومّالماليةّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ ّ
ّ
العملةّواإليداعات
ّ1
السندات
ّ
القروضّ
حصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّّ ّ17
برامج ّاالحتياطي ّالفني ّللتأمينّ ّ

ّ7 ّ51
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ7 ّ34
ّ
ّ
ّ ّ17
ّ
ّ

السلع والخدمات

ّ
األصولّغيرّالماليةّ
ّ
األصولّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ
األصولّالثابتة
ّ
المخزونات
ّ
النفائسّ
ّ
األصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ
المواردّالطبيعيةّ
ّ
العقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيص
أصول ّالتسويق ّوالشهرة ّالتجاريةّ ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

التدفقات األخرى

المجموع

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ281

نظام الحسابات القومية
ّ
العقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ
أصول ّالتسويق ّوالشهرة ّالتجاريةّ ّ
المشتراةّ
ّ37
األصولّ/الخصومّالماليةّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ ّ
ّ1
العملةّوالودائعّ
ّ1
السنداتّ
ّ18
القروضّ
حصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّّ ّ14
برامج ّاالحتياطي ّالفني ّللتأمينّ ّ
والمعاشّالتقاعدي

المشتقات ّالماليةّو ّعقد ّالخيار ّألسهمّ ّ
الموظفينّ
الحساباتّاألخرىّبرسمّالدفعّ/القبضّ ّ3

ّ

أرباحّوخسائرّالحيازةّالفعليّ

التغيرات ّفي ّصافي ّالقيمة ّالتي ّتعزىّ ّ82
إلىّمكاسبّوخسائرّاالقتناءّالمحايدةّ
ّ
األصولّغيرّالماليةّ
ّ
األصولّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ
األصولّالثابتةّ
ّ
المخزوناتّ
ّ
النفائسّ
ّ
األصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّ
ّ
المواردّالطبيعيةّ
ّ
العقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ
أصول ّالتسويق ّوالشهرة ّالتجاريةّ ّ
المشتراةّ
ّ19األصولّ/الخصومّالماليةّ
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ ّ1
ّ1العملةّوالودائعّ
ّ1
السنداتّ
ّ18القروضّ
ّ3
وحداتّ/أسهمّصندوقّاالستثمارّ
برامج ّاالحتياطي ّالفني ّللتأمينّ ّ1
والمعاشّالتقاعدي

ّ

ّ

المشتقات ّالماليةّو ّعقد ّالخيار ّألسهمّ ّ1
الموظفينّ
الحساباتّاألخرىّبرسمّالدفعّ/القبضّ ّ3-
ّ52
ّ
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ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ68
ّ
ّ26
ّ21
ّ
ّ14
ّ7

ّ13
ّ
ّ2
ّ4
ّ7
ّ
ّ

ّ5
ّ
ّ
ّ
ّ3
ّ
ّ

ّ3
ّ
ّ1
ّ
ّ1
ّ
ّ

ّ ّ22 ّ126
ّ ّ16
ّ
ّ ّ2 ّ31
ّ ّ2 ّ26
ّ
ّ ّ29
ّ
ّ ّ28
ّ ّ1
ّ7

ّ
ّ
ّ148
ّ16
ّ32
ّ28
ّ29
ّ28
ّ8

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ6

ّ

ّ27

ّ2

ّ87

ّ1
ّ6

ّ6

ّ1

- ّ218

ّ214

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ11
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ7

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

-

ّ6-

ّ5-

ّ3-

ّ ّ7- ّ51-

ّ57-

ّ26
ّ13
ّ1
ّ3
ّ7-

ّ2-

ّ1
ّ1

ّ1
ّ1-

ّ ّ4ّ1
ّ ّ2- ّ31-

ّ4ّ32-

ّ3
ّ7ّ1
ّ1

ّ1
ّ3ّ1
ّ1

ّ1
ّ1ّ1
ّ1

ّ ّ1 ّ16
ّ ّ1 ّ29ّ ّ1
ّ6
ّ ّ1- ّ7-

ّ16
ّ29ّ7
ّ8-

ّ17
ّ1 ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1
ّ4

ّ1

ّ2ّ9

ّ1ّ4

ّ6ّ81

ّ ّ1ّ ّ2

ّ11

ّ

ّ1
ّ7ّ66

نظام الحسابات القومية

الفصل الثالث عشر :الميزانية العمومية
 4-34وتظهر ّاألصول ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
للوحدةّ ،والتي ّهي ّالمالك ّاالقتصاديّ
لألصولّ .وفي ّالكثير ّمن ّالحاالت ّفإن ّهذهّ
الوحدة ّأيضا ّسوف ّتكون ّالمالك ّالقانونيّ،
ولكن ّفي ّحالة ّاالعتماد ّالمالي ّ ّالتأجيريّ،
وتظهر ّاألصول ّالمؤجرة ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللمستأجرّ ،بينما ّيمتلك ّالمؤجرّ
أصول ّمالية ّبنفس ّالكمية ّويمتلك ّكذلك ّحقّ
مناظر ّللمستأجرّ.ومن ّجهة ّأخرىّّ ،فعندماّ
تكون ّالموارد ّالطبيعية ّهي ّموضوع ّعقدّ
اإليجارّ،فإنّاألصولّتستمرّفيّالظهورّفيّ
الميزانية ّالعمومية ّللمستأجر ّحتى ّلو ّأنّ
المستأجر ّافترض ّمعظم ّالمخاطر ّوالمنحّ
االقتصاديةّ .و ّيوجد ّفي ّالجزء ّالخامس ّمنّ
الفصل ّالسابع ّعشر؛ ّوصفاّ ّأشمل ّللتعاملّ
مع ّالعقود ّالمؤجرة ّويوجد ّفي ّالفصل ّالثالثّ
كذلك؛ ّالفرق ّبين ّالمالك ّالقانونيّ
واالقتصاديّ.

أ .مقدمة
 3-34يتعلق ّهذا ّالفصل ّبقياس ّمخزون ّاألصولّ
سواء ّكانت ّالمالية ّأو ّغير ّالمالية ّوكذلكّ
الخصومّ .ويمكن ّتجميع ّكال ّمن ّاألصولّ
والخصوم ّمن ّخالل ّجميع ّاألنواع ّلكيّ
توضح ّالقيمة ّاإلجمالية ّلألصول ّمخصوماّ
منها ّالخصومّ ،أو ّصافي ّالقيمة ّالماليةّ
للمؤسسةّ .وبالتناوبّ ،فإنه ّيمكن ّاشتقاقّ
القيمةّاإلجماليةّلنوعّمعينّمنّاألصولّمنّ
خالل ّجميع ّالوحدات ّفي ّاالقتصادّ .وتسمىّ
الجداولّالتيّتوضحّالنوعّاألولّمنّالتوحيدّ
باسمّالميزانيةّالعمومية؛ّأماّالجداولّاألخرىّ
التي ّتوضحّالنوعّالثانيّمن ّالتوحيدّفتسمىّ
بحساباتّاألصولّ.ومنّالهامّأيضا ّلكلّمنّ
الميزانيات ّالعامة ّوحسابات ّاألصول ّأن ّيتمّ
توضيح ّكيف ّيتم ّتسجيل ّالمعامالت ّوكذلكّ
التدفقات ّاألخرى ّأثناء ّجلسة ّالسنة ّالماليةّ
وتوضحّالتغيراتّالحادثةّبينّالبدايةّوالنهايةّ
في ّقيمة ّاألوراق ّالمالية ّالمتكلم ّعنهاّ .وتتمّ
اإلشارة ّإلى ّاألوراق ّالمالية ّفي ّالبداية ّعلىّ
أنهاّرأسّالمالّاالفتتاحيّكماّيتمّاإلشارةّإلىّ
القيمة ّفي ّنهاية ّالسنة ّعلى ّأنها ّرأس ّالمالّ
الختاميّ .وتتم ّاإلشارة ّإلى ّرأس ّالمال ّفيّ
بعضّاألحيانّعلىّأنهّترتيبّ،وخاصةّفيّ
اطارّميزانّالمدفوعاتّالواردةّفيهاّّ.
ّ
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 3-34تقدمّالمواردّالماليةّوغيرّالماليةّالواقعةّتحتّ
تصرف ّالوحدة ّالمؤسسية ّأو ّالقطاعّ
والموضحة ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ ،مؤش ارّ
على ّالحالة ّاالقتصاديةّ .ويتم ّإجمال ّهذهّ
الموارد ّفي ّبند ّالموازنة ّالحسابية ّ ّعلى ّأنهاّ
صافي ّالقيمة ّالماليةّ .ويتم تعريف صافي

القيمة المالية على أنها قيمة كافة األصول
المملوكة من قبل قطاع أو وحدة مؤسسية
مطروحاً منها قيمة كافة االلتزامات
المستحقةّ .وتوضح ّالميزانية ّالعموميةّ ،فيّ

االقتصاد ّككلّ ،مجموع ّاألصول ّغير ّالماليةّ
وصافي ّالمستحقات ّلبقية ّالعالمّ .وغالباّ ّماّ
يشيرّهذاّالمجموعّإلىّالثروةّالقوميةّ.

الميزانيات العمومية

 8-34الميزانية العمومية هي بيان فيما يتعلق
بنقطة معينة في وقت محدد ،وكذلك قيمة
األصول والخصوم المملوكة من قبل الوحدة
المؤسسية أو من قبل مجموعة من
الوحدات .وقد تكون الميزانية العمومية هي
للوحدات المؤسسية ،القطاعات المؤسسية
واالقتصاد الكلي.وتوضح ّمسودة ّمشابهّ

ّ 8-34وتتمم ّالميزانية ّالعمومية ّتسلسل ّالحساباتّ،
موضحة ّالناتج ّالنهائي ّللقيود ّفي ّاإلنتاجّّ
والتوزيع ّواستخدام ّالدخل ّوالحساباتّ
التراكميةّّ.
 0-34وجود ّمجموعة ّمن ّالميزانيات ّالعموميةّ
والمتوافق ّمع ّتدفق ّالحساباتّ ،تشجعّ
المحللين ّللنظر ّبشكل ّأوسع ّعند ّمراقبةّ
وتقييم ّاالقتصاد ّوكذلك ّالسلوك ّوالظروفّ
الماليةّ .وتقدم ّالميزانية ّالعمومية ّالمعلوماتّ
الالزمةّلتحليلّعددّمنّالموضوعاتّ.وعلىّ
سبيل ّالمثالّ،فيّدراساتّالعواملّالتيّتحددّ
سلوك ّواستهالك ّوادخار ّ ّاألسر ّالمعيشيةّ،
فإنها ّغالبا ّتتضمن ّمتغيرات ّصافى ّالقيمةّ
المالية ّلالستيالء ّعلى ّممتلكات ّ ّبعضّ
العوامل ّمثل ّتقلبات ّاألسعار ّلألوراق ّالماليةّ
للشركات ّأو ّتدهور ّوتقادم ّاألسهم ّوالسلعّ

مستوى ّالمخزون ّلألصول ّوالخصوم ّالناشئةّ
في ّاالقتصاد ّالكلي ّوالمودعة ّمن ّقبل ّغيرّ
المقيمين ّواألصول ّالخارجية ّوالخصومّ
المودعة ّمن ّقبل ّالمقيمينّ .ويسمى ّهذاّ
الحسابّبوضع ّاالستثمار ّالدولي ّ(ّ)IIPفيّ
دليل ّميزان ّالمدفوعاتّ -اإلصدار ّالسادسّ
()BPM6؛ ّّ ،حيث ّيتم ّسحبه ّمن ّوجهةّ
نظر ّالمقيمينّ ،في ّحين ّأن ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ ،هي ّسحب ّمن ّوجهة ّنظر ّبقيةّ
العالمّويبدأّالتعاملّمعهاّبنفسّالطريقةّعلىّ
أنهاّقطاعاتّمحليةّّ.
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نظام الحسابات القومية
المحاسبية ّالمعدلةّ .وتأتي ّأهمية ّبياناتّ
األوراق ّالمالية ّلألصول ّالثابتة ّالمملوكةّ
للشركاتّ ،و ّالمملوكة ّأيضا ّللوحداتّ
المؤسسيةّ ،حيث ّيمكن ّاالستفادة ّمنها ّفيّ
دراسات ّحل ّسلوكهم ّاالستثماري ّوحاجتهمّ
إلى ّالتمويل.وهناك ّأهمية ّكبيرة ّلمعلوماتّ
الميزانية ّالعمومية ّحول ّاألصول ّالماليةّ
الم ّودعةّوكذلكّالخصومّالمستحقةّعلىّغيرّ
المقيمينّ ،ذلك ّكونها ّمؤشر ّللمواردّ
االقتصادية ّللدولة ّوكذلك ّلتقييم ّالمدينّ
الخارجيّوالمركزّالدائنّللدولةّّ.

االستهالكية ّالثابتة ّفي ّنماذج ّشراء ّاألسرّ
المعيشيةّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ ،فهناك ّحاجةّ
إلى ّميزانيات ّعمومية ّلمجموعة ّمن ّاألسرّ
المعيشية ّكي ّتقيم ّتوزيع ّكال ّمن ّالسيولةّ
والثروةّّ.

 7-34وتسمح ّالميزانيات ّالعمومية ّلعلماء ّاالقتصادّ
بتقييم ّالحالة ّالمالية ّلقطاع ّوتسمح ّبتحليلّ
المخاطرّمنّقبلّالبنكّالمركزيّ،علىّسبيلّ
المثالّ.وتسمحّالميزانياتّالعموميةّللشركاتّ،
بتقديرّالمعدلّاألوسعّاستخداماّوالتيّتتطلبّ
بيانات ّعلى ّمستوى ّالبنود ّالمختلفة ّللميزانيةّ
 .2حسابات األصول
العموميةّ .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فإن ّالبنودّ
والمؤسساتّالماليةّتتطلبّمعدالتّاحتياطيةّ
 5-34وحيث ّأن ّصياغة ّالميزانية ّالعمومية ّتوضحّ
معينة ّوالتي ّيمكن ّمراقبتها ّعن ّطريقّ
قيم ّكل ّاألصول ّالمملوكة ّمن ّقبل ّالوحدةّ
الميزانية ّالعموميةّ .وتُراجع ّالشركات ّغيرّ
المؤسسيةّ ،فمن ّالممكن ّصياغة ّحسابّ
الماليةّ ،معدالت ّمحددة ّمثل ّاألصولّ
مماثل ّلقيمة ّنوع ّواحد ّلنظام ّالحساباتّ
المتداولة ّمقارنة ّبالخصوم ّالمتداولة ّوالقيمةّ
القوميةّ.
السوقية ّألسهم ّالشركة ّفيما ّيتعلق ّبالقيمةّ
ّ
ّ
جدولّّّ:3.34الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّمعّالتغيرّفيّاألصولّ
ّ
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نظام الحسابات القومية
المخزونات
والتغيرات
في
األصول

الشركات
الغير
مالية

الشركات
المالية

المؤسسات
غير
الهادفة
للرب التي
األسر
تخدم
المعيشية
األسر
المعيشيةا
لمعيشية
الحكومة
العامة

مجموع
االقتصاد

8 451
1 469
1 391
70
2
928
965
17
0
1 075
0
481
100
69
897
86
2
154

بقية العالم

328
90
50
820
85
5
150
300
195
165
87
3
105
101
4
0
93
0
39
10
19
17
1
3
4

السلع
والخدمات

األصول غير المالية
األصول غير المالية المنتجة
ّّّاألصولّالثابتة
ّّّالمخزونات
ّّّالنفائس
األصول غير المالية غير المنتجة
ّّّالمواردّالطبيعية
ّّّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
ّّّاألصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
األصول /الخصوم المالية
ّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
ّّّالعملةّوالودائع
ّّّّسنداتّالدين
ّّّالقروض
ّّّاألسهمّوحصصّرأسّالمال
ّّّبرامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
ّّّالمشتقاتّالماليةّوخيارّأسهمّالموظفين
ّّّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفعّ

928

3 481
690

396
20
150

3 860

178

240
192
84
1 749
391
3
55
116
67
53
4
10
49
42
1
0
805
0
64
16
3
76
39
3
4

110
85
2
88
4
0
3
11
7
7
0
0
4
4
0
0
4
0
8
0
0
1
0
0
1

205 2 831
770
105 1 428
185 1 863
70 1 324
345 8 614
86
470
0
81
134
887
428
894
846
38
16
122
120
2
0
54
583
1
11
11
29
13
186
4
72
15
141
0
49
0
14
10
15

9 036
770
1 527
1 322
1 454
8 959
496
81
361
428
894
846
38
16
122
120
2
0
577
18
100
139
28
156
49
14
85

15
86
83
3

950
1 127
551
30
13
8480
88
1
1
0
830
10
10
96
53
44
2
2
1

91
63
50
0
13
82
84
4
0
651
700
10
046
840
595
32
81
1

115
18
80
0
19
57
89
83
1
5
82
86
8
0
91
864
3
3
1
0
5

246
586
490
83
13
380
318
2
0
327
3
21
184
4
1
112
1
15337
81
0
84

1 545
983
766
58
105
688
681
1
0
3 465
0
904
814
87
1 285
430
6
59

170
131
182
1
8
39
39
0
0
176
0
118
85
2
83
4
0
4

5 103
3 118
8 285
146
141
1 991
1 961
30
0
2 754
721
1 571
1 329
1 468
8 755
519
35
848

259
1
116
132
74
360
86
0
144

5 103
3 118
8 285
146
141
1 991
1 961
30
0
9613
728
1 627
1 587
1 536
3 115
545
35
326

المجموع

الميزانية العمومية الختامية

التغيرات االجمالية
في األصول

الميزانية العمومية االفتتاحية

األصول غير المالية
األصول غير المالية المنتجة
ّّّاألصولّالثابتة
ّّّالمخزونات
ّّّالنفائس
األصول غير المالية غير المنتجة
ّّّالمواردّالطبيعية
ّّّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
ّّّاألصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
األصول /الخصوم المالية
ّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
ّّّالعملةّوالودائع
ّّّسنداتّالدين
ّّّالقروض
ّّّاألسهمّوحصصّرأسّالمال
ّّّبرامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
ّّّالمشتقاتّالماليةّوخيارّأسهمّالموظفين
ّّّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفعّ
األصول غير المالية
األصول غير المالية المنتجة
ّّّاألصولّالثابتة
ّّّالمخزونات
ّّّالنفائس
األصول غير المالية غير المنتجة
ّّّالمواردّالطبيعية
ّّّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
ّّّاألصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
األصول /الخصوم المالية
ّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
ّّّالعملةّوالودائع
ّّّسنداتّالدين
ّّّالقروض
ّّّاألسهمّوحصصّرأسّالمال
ّّّبرامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
ّّّالمشتقاتّالماليةّوخيارّأسهمّالموظفين
ّّّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفع

8 151
1 874
1 886
43
5
277
264
13

93
67
58

729
497
467
88
2
898
826
6

1 489
256
713
42
95
573
573

159
184
181
1
8
35
35

4 681
8 212
8 579
114
185
1 203
1 721
88

4 681
8 212
8 579
114
185
1 203
1 721
88

نظام الحسابات القومية
جدول ( 1.13تابع) :الميزانية العمومية االفتتاحية والختامية مع التغير في الخصوم وصافي القيمة

الميزانية العمومية الختامية

التغيرات الكلية في الخصوم وصافي القيمة

الميزانية العمومية االفتتاحية

المخزونات والتغير في الخصوم

األصول غير المالية المنتجة
ّّّاألصولّالثابتةّ
ّّّالمخزونات
ّّّالنفائسّ
األصول غير المالية غير المنتجة
ّّّالمواردّالطبيعية
ّّّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
ّّّاألصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
األصول /الخصوم المالية
ّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
ّّّالعملةّوالودائعّّ
ّّّسنداتّالدينّ
ّّّالقروضّ
ّّّحصصّوأسهمّ/وحداتّصندوقّاالستثمار
ّّّبرامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
ّّّالمشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّلألسهمّالموظفينّ
ّّّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفعّ
صافي القيمة
األصول غير المالية المنتجة
ّّّاألصولّالثابتة
ّّّالمخزوناتّّ
ّّّالنفائسّ
األصول غير المالية غير المنتجة
ّّّاألصولّالطبيعية
ّّّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
ّّّاألصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
األصول /الخصوم المالية

الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
العملةّوالودائعّّ
سنداتّالدينّ
القروضّ
حصصّوأسهمّ/وحداتّصندوقّاالستثمار
برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّلألسهمّالموظفين
الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفعّ
التغير في صافي القيمة ،اجمالي

االدخار والتحويالت الرأسمالية
التغييرات األخرى في حجم األصول
مكاسب /خسائر االقتناء األسمية
مكاسب /خسائر االقتناء المحايدة
مكاسب /خسائر االقتناء الحقيقية
األصول /الخصوم المالية
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
العملةّوالودائع
ّسنداتّالدين
القروض
ّ
حصصّوأسهمّ/وحداتّصندوقّاالستثمار
برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّلألسهمّالموظفين
الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض/الدفعّ
صافي القيمة

الشركات الشركات
غير المالية المالية

الحكومة

المؤسسات غير
االسر
الهادفة للرب
المعيشية
وتخدم األسر

السلع
مجموع
بقية العالم
والخدمات
االقتصاد

المجموع

627 3 544 3 881

129

181

108 1 821
40
818 1 053
44
382
297
4
765 1 927
19
435
18
10
4
88
837
492
3022-

10
8
169

32

2
4 500

35
810

7768
0
1 471
1 311
1 437
8 756
471
14
308
5 090

1 874
770
116
77
17
803
85
7
59
469-

9 036
770
1 527
1 322
1 454
8 959
496
81
361
4 681

157

884

108

16

6

505

78

577

0
7
81
100
0
3
86
836

65
64
0
39
42
2
0
4

37
45
9
8
0
0
9
54-

0
0
11
0
1
0
4
305

0
0
6
0
0
0
0
9

10
10
6
4
187

108
116
47
141
49
11
39
500

808
10
822
802
20
2 867

10
8
120
0
1
0
18
4205

32
0
49
0
5
0
35
819

1573
1487
1424
8297
580
85
341
5590

22
14
134
28
58
372

5110
6
4
762 3

40
51
912
8027
18
7
863
142

90832
87
11
729 3

139 1346
857 1117
337
0
6
204
19
423
335
0
12
31
0
444
86-

43
5

810
196
27
9
805

18
883
35
15
0
3
141210-

2108
1 346
728
114
100
58
812
85
10
45
427-

18
100
139
28
156
49
14
85
428

198
10
820
192
28
9 613
728
1627
1587
1536
3115
545
35
326
5103

نظام الحسابات القومية
تُسمى ّاألصولّ(أوّالخصوم)ّالمملوكةّللوحداتّالمؤسسيةّ
في ّاالقتصاد ّباسم ّحساب ّاألصولّ .وتربط ّالمتطابقةّ
المحاسبية ّاألساسية ّالميزانية ّالعمومية ّاالفتتاحية ّوالميزانيةّ
العموميةّالختاميةّلألصلّالمعينّّ:
ّ
قيمة ّالمخزون ّلنوع ّمحدد ّمن ّاألصول ّفي ّالميزانيةّ
العموميةّاالفتتاحية؛ّ
ّّ
مضافاّ ّإليه ّالقيمة ّاإلجمالية ّلنفس ّالنوع ّمن ّاألصلّ
المكتسبّ ،منقوصاّ ّمن ّالقيمة ّاإلجمالية ّلنفس ّالنوع ّمنّ
المباعّ ،في ّالمعامالت ّالحادثة ّفي ّالسنة ّالماليةّ:
األصل ّ ُ
كماّأنّالمعامالتّفيّاألصولّغيرّالماليةّيتمّتسجيلهاّفيّ
حساب ّرأس ّالمال ّ(متضمناّ ّاستهالكّرأسّالمالّالثابت)ّ،
ويتم ّتسجيل ّالمعامالت ّفي ّاألصول ّالمالية ّفي ّالحسابّ
الماليّّ.
ّ
ّ
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ّ
ومضافاّ ّإليه ّقيمة ّالتغيرات ّاإليجابية ّأو ّالسلبيةّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّالمودعةّ ،على ّسبيلّ
المثالّ،كنتيجةّالكتشافّأصلّجوفيّأوّتخريبّأحدّ
األصول ّ(كنتيجةّلحرب ّأو ّكارثة ّطبيعية)ّ:فإن ّهذهّ
التغيراتّيتمّتسجيلهاّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ
حجمّاألصولّ.
ّ
ومضافاّ ّإليه ّقيمة ّأرباح ّالحيازة ّاالسمية ّإيجابيةّ
كانتّأوّسلبيةّ،والتيّتتراكم ّخاللّالفترة ّالناتجةّعنّ
التغير ّفي ّسعر ّاألصلّ :فيتم ّإظهار ّهذه ّالتغيراتّ
فيّحسابّإعادةّالتقييمّ.
ّ
ّيساوي ّقيمة ّالمخزون ّلألصول ّفي ّالميزانيةّ
العموميةالختامية

نظام الحسابات القومية
جدول  :2.13حسابات األصول لالقتصاد الكلي
الميزانيةّ
العموميةّ
االفتتاحية

4ّ621
2818
2579

األصول غير المالية
ّّ.1األصولّالمنتجة
ّّّّاألصولّالثابتة
ّّّّّّالمساكن
ّّّّّّالمبانيّواإلنشاءاتّاألخرى
ّّّّّّاآلالتّوالمعدات
ّّّّّّالمعداتّالعسكرية
ّّّّّّالمواردّالبيولوجيةّالمفتلحة
ّّّّّّمنتجاتّالملكيةّالفكرية
114
ّّّالمخزونات
125
ّّّالنفائس
1813
ّ.2األصولّغيرّالمنتجة
1781
ّّّّالمواردّالطبيعية
ّّّّّّاألراضي
ّّّّّّاستكشافّالمعادنّ
ّّّّّّالمواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحة
ّّّّّّالمواردّالجوفيةّالمائية
ّّّّّّالمواردّالطبيعةّاألخرى
22
ّّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
1
ّّاألصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
ّ8231
األصولّالماليةّ
771
ّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
1482
ّّّالعملةّوالودائع
1263
ّّّسنداتّالدين
1384
ّّّالقروض
ّّّحصص ّ(األسهم ّالعادية) ّوأسهم ّصندوقّ 2614
االستثمارّ
ّّبرامج ّاالحتياطي ّالفني ّللتأمين ّوالمعاشّ 471
التقاعدي
21
ّّالمشتقات ّالمالية ّو ّعقد ّالخيار ّلألسهمّ
الموظفين
227
ّّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّ/الدفع
7762
الخصوم/االلتزاماتّالمالية
1
ّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
1471
ّّّالعملةّوالودائع
1311
ّّّسنداتّالدين
1437
ّّّالقروض
ّّّحصص ّ(األسهم ّالعادية) ّوأسهم ّصندوقّ 2756
االستثمارّ
ّّّبرامج ّاالحتياطي ّالفني ّللتأمين ّوالمعاشّ 471
التقاعدي
14
ّّّالمشتقات ّالمالية ّو ّعقد ّالخيار ّلألسهمّ
الموظفين
312
ّّّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّ/الدفع
5ّ191
صافيّالقيمةّالمالية

حسابّإعادةّالتقييم

حسابّرأسّ حسابّالتغيراتّ
المالّوالحسابّ األخرىّفيّ
حجمّاألصول مكاسبّ/
المالي
وخسائرّ
االقتناءّ
االسمية
281
11
192
126
7175
111
2137

الميزانيةّ
العموميةّ
الختامية

مكاسبّ/
وخسائرّ
الحيازةّ
المحايدة
198
121
111

مكاسبّ/
وخسائرّ
الحيازةّ
الحقيقية
82
5
1

5113
3112
2825

28
11
17
17

3217
11

7
8
154
152

4
6
77
76

3
2
77
76

146
141
1991
1961

1
1
ّ436
189
86
78
117

6
1
ّ3
1
1
1
1
2

2
1
ّ84
12
1
41
1
32

1
1
ّ136
16
31
25
28
26

1
1
ّ5243115
286

31
1
ّ8754
781
1571
1389
1462
2755

48

1

1

7

7-

519

14

1

1

1

1

35

15
426
1
112
74
47
115

1
3
1
1
1
1
2

1
76
1
1
42
1
34

4
126
1
31
26
29
28

4511
3116
296

242
8267
1
1573
1427
1484
2897

48

1

1

7

7-

521

11

1

1

1

1

25

39
212

1
11

1
288

6
218

681

341
5ّ591
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نظام الحسابات القومية
 1-34وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالميزانيات ّالعمومية ّأكثرّ
شيوعا ّبين ّهؤالء ّممن ّاعتادوا ّعلى ّالعمل ّفيّ
الحسابات ّالتجاريةّ ،فإن ّحسابات ّاألصول ّمفيدةّ
خاصة ّلبعض ّأنواع ّالتحليلّ .وهناك ّمثال ّواحدّ
بشأنّالحسابات ّالبيئيةّ ،حيثّأنّحسابّاألصولّ
يقدم ّصورة ّواضحة ّمفصلةّ ،سواء ّكان ّيتمّ
استخدام ّاألصل ّبشكل ّدائم ّأو ّالّ .وهناك ّمثالّ
آخر ّفيما ّيتعلق ّبتطور ّمخزون ّلرأس ّالمالّ
لألصول ّالثابتةّ .كما ّأن ّالكثير ّمن ّاإلحصاءاتّ
المالية؛ ّتصف ّتطور ّاألصل ّالمالي ّالفرديّ ،كماّ
يوضحّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،كيف ّتغير ّمستوىّ
اإلقراضّعلىّمدارّالفترةّّّ.

.3

هيكلية الميزانية العمومية

كما ّتوضح ّالقيود ّلألصول ّالثابتةّ ،علىّ
سبيلّالمثالّ،إجمالياتّالقيودّلألصولّالثابتةّ
لكل ّمن ّحساب ّرأس ّالمالّ ،وكذلك ّحسابّ
التغيرات ّفي ّحجم ّاألصول ّوحساب ّاعادةّ
التقييمّ.وّبموجبّتلكّالقيودّ،فهناكّتفصيلّ
يوضح ّمدى ّالتغير ّفي ّصافي ّالقيمة ّيعودّ
إلى ّاالدخار،التحويل ّالرأسمالي ّّ ،والتغيراتّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّومكاسب ّاالقتناءّ.
كماّأنهّالّتوجدّأيةّقيودّمنقولةّمنّالحسابّ
الماليّ،وذلكّبسبب ّأن ّالتغيرات ّفي ّصافيّ
القيمةهي ّنتيجة ّاستنفاذ ّاالدخار ّوالتحويلّ
الرأسمالي ّاستنفاذاّ ّتاماّ ،وذلك ّمن ّخاللّ
التغيراتّفيّالمعامالتّالحادثةّفيّاألصولّ
الماليةّوغيرّالماليةّّ.
 34-34ويعرض ّالقسم ّالثالث ّمن ّالجدول ّّ3.34
الميزانية ّالختامية ّالعموميةّ ،وهي ّّ ،خانةّ
بخانةّ ،مساوية ّعدديا ّلمجموع ّالخاناتّ
المناظرة ّفي ّالقسمين ّاألول ّوالثاني ّمنّ
الجدولّ.ومعّذلكّ،فسوفّيتمّفيّالممارسةّ
العملية ّتحديد ّتلكّاألرقامّباستقالليةّ،وسوفّ
يتطلب ّممارسة ّتسويةّ ،للتأكد ّمن ّأنه ّقد ّتمّ
الوفاءّبالمتطابقاتّالمالزمةّّ.

 36-34يتم ّتسجيل ّاألصول ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّعلىّ
الجانب ّاأليمنّ ،و ّيتم ّتسجيل ّالخصوم ّو ّصافيّ
القيمة ّعلى ّالجانب ّاأليسرّ ،كما ّيتم ّعملّ
الحسابات ّالتراكمية ّللتغيرات ّالحادثة ّفي ّتلكّ
البنودّ .وفي ّالجدول ّّ 3.34تم ّعرض ّعدد ّمحددّ
من ّأنواع ّاألصولّ ،ومع ّذلك ّفإنه ّمن ّحيثّ
المبدأّ ،يمكن ّأن ّيتضمن ّالجدول ّجميع ّاألصولّ
الموضحة ّوالمحددة ّفي ّالفصلّ
غير ّالمالية ّ ُ
العاشرّ ،وكذلك ّالمجموعة ّالكاملة ّمن ّاألصولّ
هيكلية حسابات األصول
والخصوم ّالمالية ّالموضحة ّوالمحددة ّفي ّالفصلّ .4
ُ
الحادي ّعشرّ .وتختص ّالميزانية ّالعمومية ّبقيمةّ
وّيساعدّنظامّ  33-34تم ّإعطاء ّمثال ّعلى ّحسابات ّاألصول ّفيّ
األصولّوالخصومّفيّفترةّمحددةُ ّ.
الجدول ّّ .8.34وتم ّإعطاءّ ،نفس ّالبياناتّ
الحساباتّالقوميةّعلىّتطبيق ّالميزانيات ّالعموميةّ
لمستويات ّالمخزونات ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
فيّبدايةّالسنةّالمالية ّ(بنفس ّالقيمةّكماّكانتّفيّ
االفتتاحيةّوالميزانيةّالعموميةّالختاميةّ،لنفسّ
نهاية ّالسنة ّالمالية ّالسابقة) ّوتجميعها ّكذلك ّفيّ
المعدلّمنّاألصولّ،ولكنّبدالّمنّالتفصيلّّ
نهاية ّالسنةّ .وكما ّيوفر ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
وفق ّالقطاعاتّ ،فإن ّاألعمدة ّت ّوضح ّالقيودّ
تسجيل ّكامل ّللتغيرات ّالحادثة ّفي ّقيم ّالبنودّ
لكلّنوعّمنّاألصولّالواردةّمنّحسابّرأسّ
المختلفة ّفي ّالميزانيةّ ،ما ّبين ّبداية ّونهاية ّالسنةّ
المالّوالحسابّالماليّ،والتغيراتّاألخرىّفيّ
الماليةّ ،والتي ّتختص ّبحسابات ّالتدفقات ّالنقديةّ
حسابات ّحجم ّاألصول ّوحساب ّاعادةّ
لنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .ويعد ّالبند ّالموازن ّفيّ
التقييمّّ.
الميزانية ّالعمومية ّهو ّصافي ّالقيمةّ ،وكما ّهوّ
موضح ّسابقاّ ،ويتم ّتعريفه ّعلى ّأنه ّقيمة ّكافةّ
األصول ّالمملوكة ّللوحدات ّالمؤسسية ّأو ّلقطاعّ  38-34وعلى ّعكس ّالجدول ّّ ،3.34فإن ّالجدولّ
ّ 8.34ال ّيتضمنّأيةّقيودّلألصولّالمملوكةّ
ماّ ،منقوصا ّمنها ّقيمة ّكافة ّالتزاماتها ّالمستحقةّ.
أو ّالمستحقة ّلبقية ّالعالمّ ،وذلك ّألنه ّيركزّ
وهكذا ّفيمكن ّتفسير ّالتغيرات ّفي ّصافي ّالقيمةّ
علىّالحيازةّلخصومّوأصولّخاصة ّمنّقبلّ
تفسي ار ّتاما ّمنّخاللّفحصّالتغيراتّالحادثةّفيّ
الوحدات ّالمقيمةّ .ولكنّ ،مع ّمقارنة ّأرقامّ
كافةّالبنودّاألخرىّالتيّتُنظمّالميزانيةّالعموميةّّ.
الخصوم ّواألصول ّالمالية ّلنفس ّالسندّ ،فمنّ
الجائز ّأن ّيتم ّاشتقاق ّالميزانية ّمع ّبقيةّ
 33-34ويتكون ّالجدولّّ 3.34من ّثالثة ّأقسامّ.أما ّالقسمّ
العالمّ.علىّسبيلّالمثالّ،فيّأرقامّالميزانيةّ
األول ّمنها ّفيوضح ّالميزانية ّالعمومية ّاالفتتاحيةّّ
العمومية ّاالفتتاحيةّ ،فإن ّقيمة ّاألصولّ
وصافي ّالقيمة ّلكل ّقطاع ّمؤسسي ّولالقتصادّ
الماليةّللعملة ّوالودائع ّهيّّ 3358وللخصومّ
الكليّ .ولبقية ّالعالمّ ،فإن ّالقيود ّالوحيدة ّالمناسبةّ
هي ّّ .3373ويتضمن ّهذاّ ،أن ّبقية ّالعالمّ
هي ّالعقود ّواإليجارات ّوالتراخيص ّواألصولّ
لديه ّالتزامات ّصافية ّمع ّاالقتصاد ّالمحليّ
والخصومّالماليةّوكذلكّصافيّالقيمةّّّ.
بحوالي ّّ .33ويوضح ّالجدول ّّ 3.34أنّ
وضع ّاألصول ّلبقية ّالعالم ّّ 368ووضعّ
 38-34ويتكون ّالقسم ّالثاني ّمن ّالجدول ّّ 3.34منّ
الخصومّ.330
ملخص ّللقيود ّفي ّحساب ّرأس ّالمالّ ،الحسابّ
الماليّ ّ ،التغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصولّ،
وحساب ّاعادة ّالتقييم ّمجمعة ّحسب ّنوع ّاألصلّ ّ.
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ب.

األسس العامة للتقييم

 30-34ينبغي ّتقييمّأي ّبندّفيّالميزانيةّالعموميةّكماّلوّ
كانت ّمكتسبة ّفي ّتاريخ ّصياغة ّالميزانيةّ
العموميةّ ،وذلك ّلضمان ّتطابق ّالميزانياتّ
العمومية ّمع ّالحسابات ّالتراكمية ّلنظام ّالحساباتّ
القومية ّ.وّيتضمنّذلكّ،أنهّعندماّيتمّالتبادلّفيّ
السوقّ ،فيجب ّتقييم ّاألصول ّوالخصوم ّباستخدامّ
مجموعة ّمن ّاألسعار ّالجارية ّفي ّتاريخ ّصياغةّ
الميزانيةّالعموميةّ،والذيّيشيرّإلىّأصولّمحددةّ.
كما ّتتضمن ّالقيمة ّأية ّتكاليف ّمتعلقة ّبنقلّ
الملكيةّ،فيّحالةّاألصولّغيرّالماليةّ،فيماّعداّ
األرضّ.ويتمّتقييمّالمستحقاتّالماليةّ،التيّلمّيتمّ
تبادلها ّفي ّأسواق ّمالية ّمنظمةّ ،حسب ّالمبلغّ
المستحق ّأن ّيدفعه ّالمدين ّللدائن ّلسدادّ
ُ
المستحقاتّّ.
 37-34تعد ّاألسعارّالتيّتُباعّبهاّاألصولّأوّيتمّالشراءّ
بها ّفي ّاألسواقّ ،هي ّأساس ّق اررات ّالمستثمرينّ
والمنتجينّوالمستهلكينّوعمالءّاالقتصادّاآلخرينّ.
على ّسبيل ّالمثالّ ،فإن ّالمستثمرين ّفي ّاألصولّ
المالية ّ( ّمثل ّاألوراق ّالمالية) ّوالموارد ّالطبيعيةّ
(مثل ّاألرض) ّيتخذون ّق ارراتهم ّبشأن ّاالستحواذّ
والتنازل ّعن ّتلك ّاألصول ّفي ّضوء ّقيمتهاّ
السوقيةّّ.كماّيتخذّالمنتجونّق ارراتهمّحولّإنتاجّ
كمية ّمحددة ّمن ّالسلع ّوحول ّمكان ّبيع ّإنتاجهمّ
هذاّ ،بالرجوع ّإلى ّأسعار ّالسوقّ .وهناك ّعالقةّ
واضحة ّبين ّالسعر ّالمدفوع ّمن ّقبل ّالمشتريّ
والسعر ّالذي ّيتسلمه ّالبائعّ ،وفقا ّلتكاليف ّنقلّ
الملكيةّ .و ّفي ّحالة ّاألصول ّالماليةّ ،فإن ّالقيمةّ
للدائن ّهي ّنفس ّقيمة ّالمدين ّوذلك ّنتيجة ّعرضّ
تكلفة ّنقل ّالخصوم ّواألصول ّالمالية ّعلى ّأنهاّ
استهالكّأكثرّمنهاّتراكمّّ.
 35-34ينبغيّ ،على ّنحو ّمثاليّ ،استخدام ّأسعار ّالسوقّ
الملحوظةّ ،وذلك ّلتقدير ّكافة ّالخصوم ّواألصولّ
في ّالميزانية ّالعموميةّ .ومع ّذلك ّفيمكن ّاستخدامّ
متوسط ّسعر ّكافة ّالتعامالت ّفي ّالسوق ّلتقييمّ
السعر ّالتداول ّالسوقيّ ،في ّالميزانية ّالعموميةّ،
وذلكّفي ّحالّأمكنّأن ّيتم ّالتبادلّالحرّوالنشطّ
والمنظم ّللبنود ّالتي ّنحن ّبصددها ّداخل ّالسوقّ.
وفي ّحالة ّعدم ّوجود ّأية ّأسعار ّملحوظةّ ،وذلكّ
نتيجةّأنّالبنود ّالتيّنحن ّبصددهاّلمّيتم ّشرائهاّ
أوّبيعهاّفيّالسوقّمنذّعهدّقريبّ،فيجبّالقيامّ
بمحاولةّلتقديرّاألسعارّ،التيّكانّينبغيّأنّتكونّ
عليهاّاألصولّ،وذلكّكيّيتمّاكتسابهاّفيّالسوقّ
فيّالتاريخّالذيّتعودّإليهّالميزانيةّالعموميةّّ.

.1

عمره ّاإلنتاجيّ ،ومتكيفا ّمع ّالتغيرات ّمثلّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت؛ ّوتعد ّهذه ّأكثرّ
الطرق ّالعملية ّوالمفضلة ّكذلك ّلألصولّ
الثابتةّ،ولكنّمعّإمكانيةّتطبيقهاّأيضا ّعلىّ
أصول ّأخرىّ .كما ّيجوز ّتقريب ّالقيم ّمنّ
خالل ّالقيمة ّالمخصومة ّأو ّالحالية ّلألرباحّ
االقتصادية ّالمتوقعة ّمستقبالّ ،لألصلّ
المعطى؛ّوتُعدّهذهّالحالةّلعددّمنّاألصولّ
المالية ّوالموارد ّالطبيعية ّوحتى ّاألصولّ
الثابتةّ .ينبغيّ ،من ّخالل ّالمعلومات ّالجيدةّ
واألسواق ّالمنتجةّ ،أن ّتتساوى ّقيم ّاألصولّ
المكتسبةّبواسطةّالتراكمّ،وتلكّالمكتسبةّعنّ
طريقّإعادةّتقييمّالمعامالتّ،أوّعلىّاألقلّ
ُمقاربتها ّلكل ّمن ّالقيمة ّالمخصومة ّوالقيمةّ
الحالية ّلألرباح ّالمستقبلية ّالمتبقية ّكي ّيتمّ
اشتقاقها ّمنهم ّوقيمتهم ّالسوقية ّعندما ّتخرجّ
األسواق ّالغير ّمباشرة ّالنشطةّ .ويتم ّمناقشةّ
تلكّاألسعارّالثالثةّ،فيّشروطّعامةّأدناهّّّ.

القيمة الملحوظة في األسواق

ُ 86-34يعد ّالسوق ّهو ّالمصدر ّالمثالي ّللحصولّ
على ّمالحظات ّالسعر ّالمثالي ّلتقييم ّبنودّ
الميزانيةّالعموميةّ،مثلّتبادلّاألوراقّالماليةّ،
والتي ّفيها ّيكون ّكل ّأصل ّتمت ّمبادلتهّ
متجانسا ّتماماّ ،وغالبا ّما ّيكون ّحجم ّتلكّ
المبادلةّمناسباّولهّسعرهّالسوقيّالمدرجّعلىّ
فترات ّمنتظمةّ .و ّتمنح ّمثل ّتلك ّاألسواقّ
بيانات ّعن ّاألسعار ّوالتي ّيمكن ّضربهاّ
بمؤشرات ّالكميةّ ،وذلك ّمن ّأجل ّالحصولّ
على ّقيمة ّالسوق ّاإلجمالية ّألنواع ّمختلفةّ
من ّاألصول ّالمملوكة ّمن ّقبل ّقطاعاتّ
وكذلك ّأنواع ّمختلفة ّمن ّخصوم ّتلكّ
األصولّ .وتتاح ّتلك ّاألسعار ّتقريبا ّلكافةّ
المستحقات ّالمالية ّوأجهزة ّالنقل ّالموجودةّ
والمحاصيلّوالمواشيّباإلضافةّإلىّاألصولّ
الثابتةّحديثةّاإلنتاجّوالمخزوناتّّ.
 83-34أما ّفيما ّيتعلق ّباألوراق ّالمالية ّالمدرجة ّفيّ
البورصةّ،علىّسبيلّالمثالّ،فعمليا ّيتمّجمعّ
األسعارّلألصولّالفرديةّوألنواعّعريضةّمنّ
ّالمقدرةّ
األصولّ ،إضافة ّإلى ّتحديد ّالقيمة ُ
عالميا ّلكافة ّاألوراق ّالمالية ّالموجودةّ ،للنوعّ
ّيعد ّسوقّ
المعطىّ .وفي ّبعض ّالدولُ ،
المساكنّالقائمةّ،مثالّآخرّلسوقّيجوزّفيهّ
تبادل ّاألصول ّبأعداد ّكافية ّلتقديم ّمعلوماتّ
مفيدةّحولّاألسعارّّ.

 31-34فيجوز ّتقريبّالقيمّفيّالميزانيةّالعموميةّبطريقتينّ  88-34إضافة ّإلى ّتقديم ّملحوظات ّمباشرة ّعلىّ
أسعار ّاألصول ّتمت ّمبادلتها ّهناك ّبالفعلّ،
أخريينّ ،وذلك ّباإلضافة ّإلى ّالقيم ّالملحوظة ّفيّ
فيجوز ّاستخدام ّالمعلومات ّمن ّمثل ّتلكّ
ّالمقدرة ّمن ّاألسعار ّالملحوظةّّ.،
األسواق ّأو ُ
األسواق ّلتسعير ّأصول ّمشابهة ّلم ّيتمّ
ويجوزّفيّبعضّالحاالتّتقريبّالقيمّ،منّخاللّ
مبادلتهاّ .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فإن ّيجوزّ
إعادة ّتقييم ّالمكتسبات ّوتراكمهاّ ،منقوصا ّمنهاّّ
استخدام ّمعلومات ّتبادل ّاألوراق ّالماليةّ،
مبيعاتّنوعّاألصلّالذيّنحنّبصددهّفيماّيفوقّ
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وذلكّلتسعيرّأسهمّغيرّمدرجةّمنّخاللّالتشابهّ
ُ
الجزئي ّمع ّأسهم ّمشابهة ّمدرجةّ ،وعمل ّبعضّ
االمتيازات ّلرواج ّأدنى ّلألسهم ّغير ّالمدرجةّ.
وعلىّنحوّمماثلّ،ويعتمدّتقييمّاألصولّمنّأجلّ
التأمينّأوّأيةّأغراضّأخرىّعامةّ،علىّاألسعارّ
الملحوظة ّلبنود ّ ّوالتي ّهي ّبدائل ّمتقاربةّ ،علىّ
الرغمّمنّعدمّمطابقتهاّ،ولكنّيمكنّاستخدامّهذاّ
الحل ّلتقييم ّالميزانية ّالعموميةّ .ويرجى ّمراجعةّ
الفصلين ّالحادي ّوالعشرون ّوالسادس ّوالعشرونّ،
لمناقشة ّمشاكل ّالتقييم ّالخاصة ّفيما ّيتعلقّ
بالمشاريعّاالستثماريةّالمباشرةّّ.
ّ

القيم المكتسبة من خالل تراكم المعامالت
.2
واعادة تقييمها
تغير ّقيمة ّمعظم ّاألصول ّالغير ّمالية ّمنّ
 84-34يعكس ّ ُ
سنة ّألخرىّ ،التغير ّفي ّأسعار ّالسوقّ .وتخفضّ
في ّذاتّالوقتّ،التكاليفّالمبدئيةّّلالستحواذّعنّ
طريق ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّ(في ّحالةّ
األصول ّالثابتة) ّأو ّأشكال ّأخرى ّمن ّاالهتالكّ
فوق ّالعمر ّاإلنتاجي ّالمتوقع ّلألصولّ .وتعطىّ
قيمة ّمثل ّهذا ّاألصل ّفي ّنقطة ّمحددة ّمن ّعمرهّ
اإلنتاجي ّمن ّخالل ّسعر ّالحيازة ّالحالي ّألصلّ
جديدّمساويّلهّ،منقوصا ّمنهّاالهتالك ّالتراكميّ.
ويشارّإلىّهذاّالتقييمّفيّبعضّاألحيانّعلىّأنهّ
ُ
"ّتكلفةّاإلحاللّالمسجلة"ُّ.يعطيّهذاّالجزءّتقريباّ
مقبوال ّلما ّقد ّتكون ّعليه ّاألسعار ّفي ّحال ّتمّ
عرض ّاألصول ّللبيعّ ،وذلك ّفي ّحال ّلم ّتُتحّ
أسعار ّملحوظة ّمباشرة ّيمكن ّاالعتماد ّعليهاّ ،فيماّ
يتعلقّباألصولّالمستخدمةّ.

.3

القيمة الحالية للعائدات المستقبلية

 83-34يجب ّإجماالّ ،استخدام ّنسبة ّالخصم ّإلحصاءّ
القيمة ّالحالية ّللعائدات ّالمستقبلية ّالمتوقعة ّفيّ
حالةّاألصولّالتيّأُجلتّمنّأجلهاّالعائداتّ(مثلّ
الغابات)ّأوّالتيّأُجلّسدادهاّلفترةّطويلةّ(كماّفيّ
األصول ّالجوفية)ّ ،وذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّتمّ
استخدامّأسعارّالسوقّلتقييمّاإلنتاجّالنهائيّّ،

.4

األصول المقيمة بالعمالت األجنبية

المقيمة ّبالعمالتّ
 88-34ينبغي ّتحويل ّالخصوم ّواألصول ّ ُ
األجنبية ّإلى ّالعملة ّالمحلية ّبسعر ّالصرف ّالسائدّ
في ّالسوق ّفي ّتاريخ ّصياغة ّالميزانية ّالعموميةّ.
كما ّينبغي ّأن ّيكون ّهذا ّالسعر ّهو ّسعر ّمتوسطّ
بين ّمعدل ّالفائدة ّفي ّالبيع ّوالشراء ّللمعامالتّ
النقديةّ.

ج .قيود الميزانية العمومية
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 80-34وتم ّإعطاء ّتعريفات ّاألصول ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّفي ّالمستوى ّاألكثر ّتفصيالّ
لتصنيفاتّاألصولّ،وذلكّفيّالفصلّالعاشرّ
فيما ّيختص ّباألصول ّغير ّالمالية ّوالفصلّ
الحادي ّعشر ّفيما ّيتعلق ّباألصول ّالماليةّ.
وتتكرر ّالتعريفات ّفي ّهذا ّالقسم ّإلى ّالحدّ
الالزم ّلتزويد ّالنص ّبمعلومات ّعن ّالتقييمّ
المخصص ّألصول ّمحددة ّومواضيعّ
متخصصةّأخرىّّ.

.1

األصول المنتجة

األصول ثابتة
 87-34ينبغيّ،منّحيثّالمبدأّ،تقييمّاألصولّالثابتةّ
حسب ّاألسعار ّالسائدة ّفي ّالسوقّ ،وذلكّ
لألصول ّالتي ّفي ّنفس ّالحالة ّفيما ّيتعلقّ
بالعمر ّاإلنتاجي ّوالمواصفات ّالفنيةّ.وال ُّيتاحّ
ّ،فيّالممارسةّ،هذاّالنوعّمنّالمعلوماتّفيّ
التفصيل ّالمطلوبّ ،ويجب ّالرجوع ّللتقييمّ
بواسطةّطريقةّأخرىّ،واألكثرّشيوعا ّأنّيتمّ
اشتقاق ّالقيمة ّبإضافة ّعنصر ّإعادة ّالتقييمّ
الذيّتمّتطبيقهّعلىّاألصلّأثناءّالفترةّالتيّ
تغطيها ّالميزانية ّالعمومية ّلقيمة ّالميزانيةّ
العم ّوميةّاالفتتاحيةّ(أوّالوقتّمنذّاالستحواذّ
ألصولّمكتسبةّحديثاّ)ّوخصمّاستهالكّرأسّ
المقدرّللفترةّباإلضافةّإلىّأيةّ
المالّالثابتّ،و ُ
تغيراتّأخرىّفيّالحجمّوقيمةّماّتمّالتنازلّ
عنهّ.كماّيجبّعملّافتراضاتّحولّهبوطّ
سعر ّاألصلّ ،كما ّينبغي ّاستخدام ّمعلوماتّ
جزئية ّللتحقق ّمن ّأن ّاالفتراضات ّالمقترحةّ
تتطابق ّمع ّهذاّ ،وذلك ّعند ّحساب ّقيمةّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،حتى ّلو ّكانتّ
معلوماتّالسوقّالكاملةّغيرّمتاحةّّ.
 85-34كما ّيجب ّأن ّيتضمن ّتقدير ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابتّ ،التناقص ّفي ّقيمة ّتكاليفّ
المشتريّلنقلّالملكيةّعلىّاالستحواذّوالتنازلّ
المتعلق ّبتلك ّاألصولّ .وذلك ّكي ّيتم ّإلغاؤهّ
طوالّالفترةّالتيّيتوقعهاّالمشتريّ،كيّيمتلكّ
األصولّ .ويجوزّ ،في ّالعديد ّمن ّالحاالتّ،
أن ّتتصادف ّتلك ّالفترة ّفي ّتاريخ ّمعين ّمعّ
طولّالعمرّاإلنتاجيّالمتوقعّلألصلّ،ولكنّ
لبعض ّاألنواع ّ ّمن ّاألصولّ ،وخصوصاّ
المركباتّ ،فربما ّينوي ّالمشتري ّبيعهم ّبعدّ
فترةّمحددةّ،علىّسبيلّالمثالّ،كيّتستحوذّ
ّمبتكر ّذات ّمستوى ّمواصفاتّ
على ّنموذج ُ
أعلى ّوتكاليف ّصيانة ّأقلّ .وينبغي ّمناقشةّ
تكاليف ّالتركيب ّبنفس ّالطريقةّ .وحيثماّ
أمكنّ ،فإن ّتقديرات ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّ ،ينبغي ّأن ّتسمح ّأيضا ّللتكاليفّ
النهائيةّالمنتظرةّمثلّالسحبّمنّالتداولّأوّ
التصحيحّ.ويمكنّإيجادّشرحّلتلكّالتعديالتّ
في ّالفصلين ّالعاشر ّوالتاسع ّعشرّ .كماّ
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يمكنّإيجادّتفاصيلّأكثرّ،فيّمعيار ّرأس ّالمالّ،
وذلك ّحول ّتطبيق ّطريقة ّالجرد ّالمستمر ّ(ّ)PIM
لتقديرّقيمةّمخزونّرأسّالمالّلألصولّالثابتةّ.
ّ 81-34ربما ّتكون ّهناك ّمعلومات ّمتاحة ّبدرجة ّكافيةّ،
بالنسبة ّللمساكنّ ،من ّبيع ّكال ّمن ّالمبانيّ
الموجودة ّوالمباني ّالجديدةّ ،للمساعدة ّفي ّعملّ
تقديراتّميزانيةّعموميةّللقيمةّاإلجماليةّللمساكنّ.
ومع ّذلكّ ،يعتمد ّسعر ّالمنزل ّعلى ّالمساحةّ
المقبولةّللموقعّوالنموذجّالجغرافيّللبيعّفيّفترةّقدّ
ال ّتغطي ّكافة ّالمناطق ّبدقةّ ،وفي ّتلك ّالحالةّ،
يجب ّاستخدام ّتقنية ّمثل ّطريقة ّالجرد ّالمستمرّ.
وربماّسوفّيتمّتطبيقّهذهّالتقنيةّعلىّالعديدّمنّ
المباني ّوالمنشآت ّاألخرىّ ،بما ّأن ّخصائصهاّ
غالباّماّتكونّمحددةّوفقاّللمنشأةّالمعنيةّ.
 46-34تُوضح ّّقيمة ّإصالحات ّاألرضّ ،على ّأنها ّقيمةّ
ُمسجلة ّلإلصالحات ّكما ّتم ّتنفيذها ّفي ّاألصلّ،
ومعاد ّتقييمها ّبطريقة ّمالئمةّ .وسوف ّيكون ّذلكّ
ُ
مساوياّ ،بشكل ّدائمّ ،للفرق ّفي ّالقيمة ّبين ّاألرضّ
المعنية ّفي ّحالة ّطبيعية ّأو ّغير ّمحسنةّ ،وقيمتهاّ
بعد ّتأثير ّاإلصالحات ّّ ،على ّالرغم ّمن ّأن ّكالّّ
من ّاألرض ّواصالحاتها ّسوف ّتكون ّخاضعةّ
لتغيراتّالسعرّبمرورّالوقتّ.
 43-34وربما ّتكون ّأسواق ّالسيارات ّوالطائرات ّوحافالتّ
ّممثلة ّبدرجة ّكافية ّإلعطاءّ
النقل ّاألخرىُ ،
مالحظات ّسعر ّلتقييم ّتلك ّالمخزونات ّأو ّعلىّ
األقل ّاستخدامها ّلالندماج ّمع ّمجموعة ّمنّ
افتراضاتّطريقةّالجردّالمستمرّ.ومعّذلكّ،فربماّ
ال ّيكون ّالسعر ّالمالحظ ّفي ّاألسواقّ ،مناسباّ
لتحديد ّقيم ّكي ّتستخدم ّفي ّالميزانيات ّالعموميةّ،
وذلك ّفي ّحالة ّالمنشآت ّوالمعدات ّالصناعيةّ
الموجودةّ ،ّ ،إما ّبسبب ّأن ّكثير ّمن ّالتعامالتّ
تستلزمّأصوالّليستّمتطابقةّلسببّماّ،واماّبسببّ
مواصفات ّالدمج ّالمتخصصةّ ،واما ّبسبب ّأنهاّ
ُمستهلكة ّأو ّأنها ّيتم ّالتنازل ّعنها ّنتيجة ّإجبارّ
ماليّّ.
 48-34ينبغي ّتقييم ّالمواشي ّالتي ّيستمر ّاستخدامها ّفيّ
اإلنتاج ّعام ّبعد ّعام ّعلى ّأساس ّأسعار ّالمشتريّ
الحالية ّللحيوانات ّالتي ّفي ّنفس ّالعمر ّوذلك ّمنّ
أجل ّأغراض ّالميزانية ّالعموميةّ .ومثل ّتلكّ
المعلومات ّتكون ّعلى ّاألرجح ّتكون ّمتاحة ّبدرجةّ
أقل ّفيما ّيتعلق ّباألشجار ّ(متضمنة ّالشجيرات)ّ
المفتلحة ّللمنتجات ّالناتجة ّعام ّبعد ّعام؛ ّومن ّثمّ
ينبغي ّفي ّهذه ّالحالة ّأن ّيتم ّتسجيلهم ّفي ّالقيمةّ
الحاليةّالمسجلةّلتكوينّرؤوسّاألموالّالمتراكمةّ.
 44-34ويتم ّتقييمّالنفقات ّالمصروفة ّفي ّالبحث ّوالتطويرّ
والمنفذة ّضمن ّعقد ّبناء ّعلى ّسعر ّالتعاقدّ .ويتمّ
تقييمها ّعلى ّأنها ّتكاليف ّتراكميةّ ،في ّحال ّكانّ
الصرف ّعلى ّحساب ّخاصّ ،واذا ّتم ّتنفيذهاّ
بواسطة ّمنتج ّسوقيّ ،فإن ّالتكاليف ّتتضمن ّعائدّ
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على ّرأس ّالمالّ .ويتطلب ّكال ّالنوعين ّمنّ
التقييم ّأن ّيتم ّزيادتهم ّلتغيرات ّالسعرّ
وخفضهاّوذلكّبسببّأنّاستهالكّرأسّالمالّ
الثابتّيفوقّالعمرّاإلنتاجيّلألصلّّ.
 43-34وحتى ّلو ّكانت ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّفيّ
ّالمنتجة ّ(فيما ّعدا ّاألرض)ّ
األصول ّغير ُ
موضحة ّبشكل ّمنفصل ّفي ّحساب ّرأسّ
المالّ ،ويتم ّمعالجتها ّعلى ّأنها ّإجماليّ
تكوين ّلرأس ّالمال ّالثابتّ ،اال ّأنه ّيتطلبّ
دمج ّتلك ّالتكاليف ّفي ّالميزانيات ّالعموميةّ،
في ّقيمة ّاألصل ّالمرتبطة ّبه ّحتى ّلو ّكانّ
أصل ّغير ّمنتجّ .وهكذاّ ،فال ّتوجد ّأيةّ
تكاليف ّلنقل ّالملكية ّيتم ّتوضيحها ّبشكلّ
منفصلّفيّالميزانياتّالعموميةّ.ويتمّمعالجةّ
تلك ّالنفقات ّالخاصة ّبنقل ّالملكية ّفيّ
األصولّالماليةّعلى ّأنها ّاستهالكّّوسيطّ،
عندما ّيتم ّاالستحواذ ّعلى ّاألصول ّمن ّقبلّ
الشركاتّأوّالحكوماتّ،كماّتعالجّعلىّأنهاّ
ّ
استهالك ّنهائي ّعندما ّيتم ّاالستحواذ ّعلىّ
األصول ّمن ّقبل ّاالسر ّالمعيشيةّ ،وتُعالجّ
على ّأنها ّتصدير ّخدمات ّعندما ّيتمّ
االستحواذ ّعلى ّاألصول ّمن ّقبل ّغيرّ
المقيمينّّ.
 48-34ينبغي ّأن ّيكون ّتقييم ّاالستكشاف ّالمعدنيّ
والتقييمّ ،إما ّعلى ّأساس ّالمبالغ ّالمدفوعةّ
بموجب ّالعقود ّالممنوحة ّللوحدات ّالمؤسسيةّ
األخرى ّلغرض ّأو ّعلى ّأساس ّالمصاريفّ
المتكبدة ّلالستكشاف ّالمباشر ّفيه ّعلىّ
حساب ّشخصيّ .وينبغي ّأن ّتتضمن ّتلكّ
التكاليف ّعائد ّعلى ّرأس ّالمال ّالثابتّ
المستخدم ّفي ّحركة ّاالستكشافّ .و ّينبغيّ
ُ
إعادة ّتقييم ّوجزء ّاالستكشاف ّالذي ّتمّ
مباشرته ّفي ّالماضي ّوالذي ّلم ّيتم ّإلغاؤهّ
حتى ّاآلن ّوفقا ّألسعار ّوتكاليف ّالفترةّ
الحاليةّّ.
ّمنتجات ّالملكية ّالفكرية ّأوّ
 40-34ينبغي ّإدخال ُ
المبتكرةّ ،مثل ّبرامج ّالحاسب ّاآللي ّوالترفيهّ
ُ
النماذجّالفنيةّأوّاألدبيةّ،فيّالقيمةّالمسجلةّ
و
ُ
لتكلفتهم ّاألوليةّ ،واعادة ّالتقييم ّوفقا ّألسعارّ
الفترة ّالحاليةّ .وبما ّأن ّتلك ّالمنتجات ّغالباّ
سوف ّيتم ّإنتاجها ّعلى ّالحساب ّالشخصيّ،
فيجوز ّتقدير ّالتكلفة ّاألولية ّعن ّطريقّ
إجماليّالمصاريفّالمتكبدةّشاملةّعائد ّعلىّ
رأسّالمالّفيّاألصولّالثابتةّالمستخدمةّفيّ
ّيمكن ّإنشاؤها ّمنّ
عملية ّاإلنتاجّ .وان ّلم ُ
خالل ّهذه ّالطريقةّ ،فربما ّتكون ّمناسبةّ
لتقدير ّالقيمة ّالحالية ّللعوائد ّالمستقبليةّ
الناشئة ّعن ّاستخدام ّالنسخة ّاألصلية ّفيّ
اإلنتاجّّ.
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النفائس

 47-34ربما ّتظهرّالنسخّالتاليةّعلىّأنهاّأصولّ(ّ)3إذاّ
كان ّالمالك ّاألصلي ّقام ّبعمل ّعقد ّمن ّالباطنّّ
للمسئولياتّ ،إلنتاج ّوتقديم ّالمساعدة ّلمستخدميّ  38-34يتم ّتقييم ّأعمال ّالفن ّوالتحف ّوالمجوهراتّ
واألحجار ّالكريمة ّوالمعادن ّبأهمية ّخاصةّ،
النسخّ )8(ّ ،أو ّلو ّكانت ّالنسخة ّيتم ّاستخدامهاّ
معطيا ّدورهمّالرئيسيّكمخازنّللقيمةّ،وذلكّ
بموجب ّعقد ّوالذي ّأنجز ّاعتماد ّعقد ّإيجاريّ
وفقا ّلألسعار ّالحاليةّ .إلى ّالحد ّالذي ّتوجدّ
ماليّ.وّينبغيّفيّتلكّالحاالتّ،أنّتتاحّأسعارّ
فيهّاألسواقّجيدةّالتنظيمّلهذهّالبنودّ،وينبغيّ
السوقّكيّيتمّاستخدامهاّللتقييمّّ.
المقدرةّأوّالفعليةّوالتيّ
ّ
سعار
ّلأل
تقييمهمّوفقا
ُ
المخزونات
كانّسيتمّدفعهاّلهمّ،منّالمالكّالذيّباعواّ
لهّفيّالسوقّ،باستثناءّأيةّأتعابّأوّوكالءّ
ّ 45-34ينبغيّتقييمّالمخزوناتّوفقا ّلألسعارّالسائدةّفيّ
أوّعموالتّيمكنّأنّيدفعهاّالبائعّ،فيّتاريخّ
تاريخ ّصياغة ّالميزانية ّالعموميةّ ،وليس ّوفقاّ
ّالميزانية ّالعموميةّ .ويتم ّالتقييم ّفيّ
ّ
صياغة
لألسعار ّالتي ّتم ّعليها ّتقييم ّالمنتجات ّعندماّ
االستحواذ ّوفقا ّللسعر ّالمدفوع ّمن ّقبلّ
أُدخلت ّالجردّ ّ .ويجب ّأن ّيتم ّتقدير ّأرقامّ
المشتري ّمتضمنا ّأية ّعموالت ّأو ّأتعاب ّأوّ
المخزونات ّفي ّالميزانيات ّالعموميةّ ،بشكل ّمتكررّ
وكالءّّ.
من ّخالل ّتسوية ّأرقام ّالقيم ّالمسجلة ّللمخزون ّفيّ
حساب ّالمنشأةّ ،كما ّهو ّموصوف ّفي ّالفصلّ  34-34والحل ّفي ّغياب ّاألسواق ّالمنظمة ّأن ّيتمّ
تقييمّتلكّالبنودّباستخدامّالبياناتّللقيمّالتيّ
السادسّ.
أُمنت ّضد ّالحريق ّوالسرقةّ ،وما ّإلى ّذلكّ،
 41-34يتم ّتقييم ّمخزون ّ ّالمواد ّالخام ّوالمستلزمات ّوفقاّّ
للحدّالذيّتتاحّفيهّالمعلوماتّّ.
ألسعار ّالمشتريّ ،كما ّهي ّالحالة ّبمكان ّما ّفيّ
األصول غير المنتجة
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،وتقييم ّمخزون ّالسلعّ .2
المجهزة ّوتلك ّالتي ّقيد ّاالنجاز ّوفقاّ ّألسعارّ
األصول الطبيعية
المعدةّللبيعّدونّ
أساسيةّ.ويتمّتقييمّمخزونّالسلعّ ُ
عمليات ّإضافية ّمن ّقبل ّتاجر ّالجملة ّوتاجرّ
األراضيّّ
التجزئةّ ،وفقاّ ّلألسعار ّالمدفوعة ّلهمّ ،باستثناء ّأيةّ
تكاليفّنقلّوالتيّتمّإدراجهاّبفاتورةّكلّعلىّحدة 33-34 ّّ،من ّحيثّالمبدأّ،فإنّقيمةّاألرضّالموضحةّ
تحت ّاألصول ّالطبيعية ّفي ّالميزانيةّ
لتاجر ّالجملة ّأو ّتاجر ّالتجزئة ّوالمتضمنة ّفيّ
العموميةّ ،هي ّقيمة ّاألرض ّباستثناء ّقيمةّ
متوسطّاستهالكهمّ.
الموضحة ّكل ّعلى ّحدة ّتحتّ
ّ
اإلصالحات،
ُ
 36-34ينبغي ّأن ّتتطابق ّالقيمة ّللميزانية ّالعموميةّ
األصول ّالثابتةّ ،وباستثناء ّقيمة ّالمباني ّعلىّ
الختاميةّ ،لمخزون ّاألعمال ّقيد ّاالنجازّ ،مع ّقيمةّ
األرض ّوالموضحة ّأيضاّ ّكل ّعلى ّحدة ّتحتّ
الميزانية ّالعمومية ّاالفتتاحيةّ ،مضافاّ ّإليها ّأيةّ
األصولّالثابتةّ.وتُقيمّاألرضّبسعرهاّالحاليّ
عمل ّحدث ّخالل ّالفترة ّالحاليةّ ،و ّمنقوصاّ ّمنهّ
المدفوع ّمن ّقبل ّالمالك ّالجديدّ ،باستثناءّ
أية ّعمل ّتم ّاالنتهاء ّمنه ّواعادة ّتصنيفه ّعلى ّأنهّ
تكاليف ّنقل ّالملكية ّالتي ّتمت ّمعالجتهاّ،
سلع ّجاهزةّ .باإلضافة ّإلىّ ،أنه ّيجب ّأن ّيتضمنّ
ويكون ّالتكوين ّاإلجمالي ّلرأس ّالمال ّالثابتّ
تخصيص ّألية ّضرورة ّإلعادةّالتقييمّوذلكّنتيجةّ
وجزء ّمن ّإصالحات ّاألرض ّخاضعينّ
ّموضح ّفيّ
الستهالكّرأسّالمالّالثابتّّ.
عن ّتغيرات ّاألسعارّ .وكما ّهو ُ
الفصلينّالسادسّوالتاسعّعشرّ،ينبغيّأنّيعكسّ،
الموضوعّ  38-34من ّالضروريّتحديدّّالموقعّواستخدامّقطعةّ
ّ
السلسلة ّالزمنية ّلقيمةّالعملّقيدّالتنفيذّو
معينة ّأو ّبقعة ّأرضّ ،وذلك ّبسبب ّإمكانيةّ
عبرّفترةّمنّالوقتّ،زيادةّالقيمةّللعملّمبك ارّمثلّ
تنوع ّالقيمة ّالسوقية ّالحالية ّلألرض ّإلى ّحدّ
اقترابّتاريخّالتسليمّّ.
بعيدّ ،وذلك ّوفقا ّلموقعها ّواالستخداماتّ
ُ 33-34يعد ّاستمرارّاالستخدامّالفرديّللمحاصيلّ(شامالّ
المناسبةّلهاّأوّالمقررةّلهاّتلكّاألرضّ،ويتمّ
األشجار)ّال ُمفتلحةّمنّقبلّالنشاطّاإلنسانيّوتربيةّ
تسعيرهاّوفقاّلذلكّّ.
المواشي ّمن ّأجل ّذبحهاّ ،كمخزون ّلألعمال ّقيدّ
التنفيذّ.والطريقةّالتقليديةّلتقييمّالغاباتّواألشجارّ  30-34سوف ُّيزود ّالسوقّ ،في ّبعض ّالحاالتّ،
وبالنسبة ّللمباني ّالتحتية ّلألرضّ ،بياناتّ
هي ّخصم ّإجراءات ّالبيع ّالمستقبلية ّلتلك ّاألشجارّ
مباشرة ّحول ّقيمة ّاألرضّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
وفق ّاألسعار ّالحالية ّبعد ّاقتطاع ّمصروفاتّ
النموذجي ّأكثر ّأن ّمثل ّتلك ّالبيانات ّغيرّ
إحضارّاألشجارّلالستحقاقّوالبترّ،وماّإلىّذلكّ.
متاحةّ ،والطريقة ّاالعتيادية ّاإلضافية ّهيّ
وعادةّ ،فإن ّالمحاصيل ّاألخرى ّوالمواشي ّيمكنّ
حساب ّنسب ّقيمة ّالموقع ّإلى ّقيمة ّاإلنشاءّ
تقييمها ّباإلشارة ّإلى ّاألسعار ّلمثل ّتلك ّالمنتجاتّ
استنتاجّقيمةّاألرضّمنّ
ّ
منّالتقييمّالثمنيّو
فيّالسوقّّ.
تكلفة ّإحالل ّالمباني ّأو ّالقيمة ّالسوقيةّ
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للمبانيّواألرضّالمشتركةّ.وعندماّالّيمكنّفصلّ
قيمةّاألرضّمنّالمبنىّأوّاإلنشاءّأوّالزراعةّأوّ
حقل ّنشاط ّّ ،وما ّإلى ّذلك ّأعالهاّ ،فينبغيّ
المركب ّفي ّالتصنيفات ّالتي ّتمثلّ
تصنيف ّاألصل ّ ُ
الجزء ّاألكبر ّمن ّقيمتهاّ .وعلى ّنحو ّمشابهّ ،فيّ
حال ّأن ّقيمة ّإصالحات ّاألرض ّ(التي ّتشملّ
ترخيص ّالموقع ّوالتجهيز ّلتشييد ّمباني ّأو ّزراعةّ
محاصيل ّوكذلك ّتكاليف ّنقل ّالملكية) ّال ّيمكنّ
فصلها ّعن ّقيمة ّاألرض ّفي ّحالتها ّالطبيعيةّ،
ويمكن ّتخصيص ّاألرض ّلفئة ّواحدة ّأو ّأخرىّ،
ُ
معتمدا ّعلى ّما ّهو ّمفترض ّلتمثيل ّالجزء ّاألكبرّ
منّالقيمةّّ.
 37-34التقسيم ّبين ّاألرض ّوالمبنى ّلالقتصاد ّالكلي،عادةّ،
أسهل ّكثي اّر ّمنها ّللفروع ّوالقطاعاتّ.وهناك ّحاجةّ
لألرقام ّالمنفصلة ّوذلك ّلدراسات ّالثروة ّالقوميةّ
والمشاكل ّالبيئيةّ .ولحسن ّالحظّ ،فإن ّاألرقامّ
المدمجةّغالباّّتكونّمناسبةّألغراضّتحليلّسلوكّ
القطاعاتّوالوحداتّالمؤسسية.
 35-34ويتم ّعرض ّاألرض ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمالكّ
القانونيّ ،إال ّإذا ّكانت ّخاضعة ّلعقد ّإيجار ّماليّ
كما ّيحدث ّغالبا ّفيما ّيتعلق ّبالعقود ّاإليجاريةّ
الماليةّمنّخاللّمبنىّأوّزراعةّعلىّاألرضّفيتمّ
ّكعرفّ ،في ّهذه ّالحالة ّحيث ّيكونّ
عمل ّاستثناء ُ
المالكّالقانوني ّلمبنىّماّليسّهوّالمالكّالقانونيّ
لألرضّالمقامّعليهاّالمبنىّولكنّسعرّبيعّالمبنىّ
يتضمن ّصراحة ّدفع ّإيجار ّلألرض ّالتحتية ّبدونّ
مدفوعات ّإضافية ّمستحقة ّمستقبالّّ .وفي ّتلكّ
الحالةّ،يتمّتسجيلّاألرضّفيّالميزانيةّالعموميةّ،
لمالكّالمبنىّالمقامّعلىّاألرضّ.

الموارد المعدنية والطاقة

 31-34وتحدد ّقيمة ّموارد ّالطاقة ّاألصول ّالجوفيةّ ،عادةّ
من ّخالل ّالقيمة ّالحالية ّللعائد ّالصافي ّالمتوقعّ
والناتجةّعنّالتشغيلّالتجاريّلتلكّالمواردّ،وعلىّ
الرغم ّمن ّأن ّتلك ّالتقييمات ّتخضع ّللشكّ
والمراجعةّ .حيث ّأن ّمالك ّموارد ّالطاقة ّوالمواردّ
المعدنية ّال ّيتغير ّكثي ار ّفي ّاألسواقّ ،فربما ّيكونّ
منّالصعب ّالحصولّعلىّأسعارّمناسبةّ ،يمكنّ
استخدامهاّألغراضّالتقييمّ.وربماّيكونّضرورياّ،
أثناء ّالممارسةّ ،أن ّيتم ّاستخدام ّالتقييمات ّالتيّ
وضعها ّلهم ّمالكي ّاألصول ّفي ّحساباتهمّ
الخاصةّّ.
جّفيهاّالمنشأةّموردّماّ،
 86-34تتكرر ّالحالةّالتيّتستخر
ُ
ليسّهوّمالكّهذاّالموردّ.فعلىّسبيلّالمثالّ،فيّ
العديدّمنّالدولّفإنّمواردّالنفطّهيّملكّالدولةّ.
ومعّذلكّفإنّالمستخلصّهوّالذيّيحددّالسرعةّ
التي ّسوف ّيتم ّبها ّاستهالك ّالموردّ ،وحيث ّأنّ
المورد ّغير ّمتجدد ّوفق ّالمعدل ّالزمني ّلإلنسانّ،
حتىّلوّلمّيكنّهذاّالوضعّقانونياّ،فيظهرّكماّلوّ
كانّهناكّتغي ارّفي ّالملكيةّاالقتصاديةّللمستخرجّ.
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وليس ّبالضرورة ّأن ّالحالة ّالتي ّسوف ّيملكّ
فيها ّالمستخرج ّحق ّاالستخراج ّحتى ّينفذّ
الموردّ.وذلكّنتيجةّأنهّالّتوجدّطريقةّمقنعةّ
تماما ّوالتي ّمن ّخاللها ّتوضح ّقيمة ّتجزئةّ
األصل ّبين ّالمالك ّالقانوني ّوالمستخرجّ،
حيثّأنّإجماليّالموردّموضحّفيّالميزانيةّ
ّ
العموميةّللمالكّالقانونيّوالمدفوعاتّمنّقبلّ
المستخرج ّللمالك ّالموضحة ّكريع(ّ .لذلكّ
يوجد ّمد ّللمفهوم ّالمطبق ّإليجار ّالمورد ّفيّ
هذهّالحالةّلألصلّالغيرّمتجدد)ّ.

الموارد البيولوجية غير المفتلحة و األصول
الجوفية و األصول الطبيعية األخرى

المفتلحة ّوّ
 83-34تُدرج ّالموارد ّالبيولوجية ّغير ّ ُ
األصول ّالجوفية ّواألصول ّالطبيعية ّاألخرىّ
ّ ،في ّالميزانية ّالعمومية ّإلى ّحين ّ ّأن ّيتمّ
اعتماد ّامتالكهم ّ ّلقيمة ّاقتصادية ّليستّ
مدرجةّفيّقيمةّاألرضّالتابعةّ.ويتمّتقييمهمّ
عادة ّبواسطة ّالقيمة ّالحالية ّللعائداتّ
المستقبليةّالمتوقعةّمنهمّ،حيث ّأنه ّمن ّغيرّ
المرجحّأنّتُتاحّاألسعارّالملحوظةّ.
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
 88-34قد ّتكون ّالعقود ّوعقود ّاإليجار ّوالرخص ّّ،
هيّرخصّوعقودّتشغيلّصالحةّللعرضّفيّ
السوقّكيّتستخدمّالمواردّالطبيعيةّ،وتسمحّ
بمباشرة ّأنشطة ّواستحقاقات ّمحددة ّللسلعّ
والخدمات ّالمستقبلية ّعلى ّأساس ّحصريّ.
وكما ّهو ّموضح ّفي ّالجزء ّالخامس ّمنّ
الفصل ّالسابع ّعشرّ ،فإن ّتلك ّاألنواع ّمنّ
العقودّتعتبرّأصوالّ،إالّفيّحالةّوجودّاتفاقّ
قانوني ّيمنح ّمساعدات ّللمالك ّزيادة ّعنّ
السعر ّالمدفوع ّللمؤجرّ ،ويستطيع ّمالكّ
لألصل ّالطبيعيّأوّمحررّالرخصةّالتجاريةّ
ومستأجر ّاألرضّ ،أن ّيالحظ ّتلكّ
وينصح ّبتسجيلّ
المساعدات ّعمليا ّوقانونياُّ ّ .
تلك ّاألصول ّفقط ّفي ّحالة ّكانت ّقيمةّ
األصلّهامةّومحققةّ.والّيتواجدّاألصلّإلىّ
ما ّبعد ّفترة ّاالتفاق ّعلى ّالعقد ّعلى ّذلكّ
فيجبّتقليلّقيمتهاّ،كلماّقصرتّفترةّالعقدّّ.
تسويق األصول و الشهرة التجارية المشتراة
 84-34قيد ّالميزانية ّالعمومية ّمن ّأجل ّتسويقّ
األصول ّوالشهرة ّالتجارية ّالمشتراة ّهي ّقيمةّ
ملغاة ّللقيد ّالظاهر ّفي ّالحساب ّالمالي ّعندّ
تولي ّمشروع ّما ّأو ّعند ّبيع ّأصل ّتسويقيّ.
والّيتمّإعادةّتقييمّتلكّالقيودّّ.
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األصول و الخصوم المالية

 83-34ينبغي ّتقييم ّالخصوم ّواألصول ّالتجاريةّ
حسب ّالسعر ّالحاليّ ،بالتماشي ّمع ّاألسسّ
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العامة ّللتقييم ّالموضحة ّأعالهّ ،كلما ّتم ّمبادلتهاّ
بانتظام ّفي ّسوق ّمالية ّمنظمةّ .كما ّينبغي ّتقييمّ
المستحقات ّالمالية ّالتي ّلم ّيتم ّمبادلتها ّفي ّأسواقّ
مالية ّمنظمةّ ،حسب ّالمبلغ ّالمستحق ّدفعه ّمنهّ
المدينّللدائنّلسدادّالدينّ.وينبغيّتخصيصّنفسّ
القيمة ّللمستحقات ّالمالية ّسواء ّظهروا فيّ
الميزانياتّالعموميةّكخصومّأوّأصولّ.كماّينبغيّ
أن ُّيستثنى ّمن ّتلك ّاألسعارّ ،أعباء ّالخدمةّ
واألتعاب ّوالعموالت ّومدفوعات ّمشابهة ّللخدماتّ
المقدمة ّأثناء ّتنفيذ ّالمعامالتّ .ويوجد ّفي ّالفصلّ
ُ
الحادي ّعشر ّوالجزء ّالرابع ّمن ّالفصل ّالسابعّ
عشرّ ،مناقشة ّأكثر ّتفصيالّ ّلتعريف ّاألصولّ
الماليةّوتسجيلها.
الذهب النقدي و حقوق السحب الخاصة
 88-34يتم ّتقييم ّالذهب ّالنقدي ّوفقاّ ّللسعر ّالقائم ّفيّ
األسواق ّالمنظمة ّأو ّفي ّالترتيبات ّالثنائية ّبينّ
البنوكّالمركزيةّ.
 80-34ويتم ّتحديدّحقوقّالسحبّالخاصةّيومياّ،منّقبلّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّعلى ّأساس ّسلة ّالعمالتّ.
ويمكن ّإحراز ّالعوائد ّعلى ّالعمالت ّالمحلية ّمنّ
أسعارّأسواقّالنقدّاألجنبي؛ّحيثّيتمّمراجعةّكالّ
منّسلةّالعمالتّوثقلّالعملةّفيّالسوقّمنّوقتّ
آلخرّّ.
العمالت والودائع
 57-13تقييم ّالعملةّ ،هو ّالقيمة ّاالسمية ّأو ّالظاهريةّ
للعملةّ .والقيمة ّالمسجلة ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
لودائعّكال ّمنّالمدينّوالدائنّهيّالقيمةّالتيّيتمّ
سدادهاّمنّمبلغّرأسّالمالّالذيّيلتزمّبهاّالمدينّ
وفقا ّللتعاقدّويردهاّللدائنّبموجبّشروطّالودائعّ.
ويشمل ّمبلغ ّرأس ّالمال ّالقائم ّأية ّفائدة ّأوّ
مصاريف ّإدارية ّمستحقه ّولكن ّلم ّيتمم ّسدادهاّ.
ويتم ّتحويل ّعمالت ّوودائع ّالعملة ّاألجنبية ّإلىّ
عملة ّمحلية ّفي ّمنتصف ّالعرض ّوتقديم ّسعرّ
الصرفّالنقديّالسائدّفيّتاريخّصياغةّالميزانيةّ
العموميةّ .تختص ّالمدفوعات ّاالحتياطية ّالقابلةّ
للتحصيل ّنقدا ّباالتفاقيات ّاالشتقاقية ّالماليةّ
متضمنةّفيّودائعّأخرىّ.
سندات الدين
 85-34يتم ّتقييم ّسندات ّالدين ّقصيرة ّاألجل ّوالخصومّ
المناظرة ّوفقا ّلقيمتهم ّالحالية ّفي ّالسوقّ .وتأتيّ
أهمية ّهذا ّالتقييم ّعلى ّوجه ّالتحديد ّبموجبّ
ظروف ّالتضخم ّالمرتفع ّأو ّالمعدالت ّالمرتفعةّ
للفائدةّاالسميةّّّّ.
 81-34ينبغي ّدائما ّأن ّيتم ّتقييم ّاألوراق ّالمالية ّطويلةّ
األجل ّوفقا ّألسعارها ّالحالية ّفي ّالسوقّ ،سواءّ
كانت ّسندات ّطويلة ّاألجل ّوالتي ّيدفع ّعلىّ
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أساسها ّدفعات ّفائدة ّمنتظمة ّأو ّسنداتّ
ُمخفضة ّجدا ّأو ّسندات ّقرض ّبدون ّقسيمةّ
(كوبون) ّوالتي ّيدفع ّعليها ّفائدة ّقليلة ّأو ّالّ
ُيدفعّإطالقاّّ.وينبغيّأنّيتضمنّالسعرّدائماّ
ّمستحقة ّ(التي ّيتم ّتسميتها ّبسعرّ
فوائد ُ
"قذر")ّ .وعلى ّالرغم ّمن ّااللتزام ّالشكليّ
لمحررّالورقةّالتجاريةّلألوراقّالماليةّطويلةّ
ُ
األجل ّربما ّيتم ّتثبيته ّفي ّشروط ّنقديةّ،
ويجوزّأنّتتنوعّكثي ارّأسعارّالسوقّالتيّيتمّ
عليها ّتبادل ّأوراق ّمالية ّثابتة ّالفائدةّ،
استجابة ّللتنوع ّفي ّفوائد ّمعدالت ّالسوقّ
العامةّ .وتكون ّعادة ّلدى ّمحرر ّالورقةّ
التجارية ّلألوراق ّالمالية ّطويلة ّاألجلّ،
الفرصةّإلعادةّتمويلّالدينّمنّخاللّإعادةّ
ّويناسبّ
شراء ّاألوراق ّالمالية ّفي ّالسوقُ ،
التقييم ّوفقا ّألسعار ّالسوقّ ،عادة ّ ّكال ّمنّ
محررّالورقةّالتجاريةّومالكيّاألوراقّالماليةّ
طويلةّاألجلّ،وخصوصا ّالمتعاملينّالماليينّ
الذينّيديرونّالتزاماتهمّوأصولهمّبفاعليةّّّ.
 06-34ويتم ّأيضاّ ّتقييم ّمؤشر ّمتصل ّبدين ّالورقةّ
المالية ّوفقاّ ّلسعره ّالسوقي ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّمهما ّكانت ّطبيعة ّالمؤشر ّالذيّ
تتصلّبهّالورقةّالماليةّ.
 03-34ينبغي ّمعالجة ّالورقة ّالمالية ّكما ّلو ّكانتّ
مقومة ّبالعملة ّاألجنبية ّمع ّتحويلها ّللعملةّ
المحلية ّفي ّمنتصف ّالسعر ّالسائد ّفي ّتاريخّ
صياغة ّالميزانية ّالعموميةّ ،في ّحال ّتمّ
جدولة ّكالّ ّمن ّرأس ّالمال ّوسند ّمديونيةّ
القسيمةّللعملةّاألجنبيةّّ.
القروض
 08-34قيمّالقروضّالمسجلةّفيّالميزانياتّالعموميةّ
لكال ّمنّالدائنونّوالمدينونّ،هيّمبالغّرأسّ
المال ّالمستحقةّ .وينبغي ّأن ّيتضمن ّهذاّ
السعرّأيةّفائدةّمكتسبةّولمّيتمّسدادهاّ.كماّ
ينبغي ّأن ّيتضمن ّأيضا ّأية ّمصاريفّ
الخدمات ّالمالية ّالمقاسة ّبصورة ّغير ّمباشرةّ
(الفرق ّبين ّالفائدة ّالبنكية ّوفائدة ّنظامّ
الحسابات ّالقومية) ّمستحقة ّعلى ّالقرضّ
المستحق ّولم ّيتم ّسدادهّ .ويمكن ّأحياناّ
عرض ّالفائدة ّالمستحقة ّبموجب ّحساباتّ
المدينين ّوالدائنين ّولكن ّيفضل ّأن ّتضمينهاّ
فيّالقرضّإنّأمكنّّ.
 04-34ال ّتعكس ّقيمة ّالقرض ّعواقب ّدفع ّالفائدةّ
المستحقةّبعدّتاريخّالميزانيةّالعموميةّ،حتىّ
لو ّكانت ّمحددة ّفي ّاالتفاقية ّاألصليةّ
للقرضّّ.
 03-34يتم ّإعادة ّتصنيف ّالقرض ّكورقة ّماليةّ ،إذاّ
كان ّهناك ّسند ّلسوق ّثانوية ّللقرض ّوكانّ

نظام الحسابات القومية
متاحاّ ّعمل ّتسعير ّسوقي ّمتكررّ.ال ُّيعاد ّتصنيفّ
القرض ّالمتداول ّلمرة ّواحدة ّوليس ّله ّأية ّدليلّ
للتسوق ّالمستمر ّولكن ّتستمر ّمعالجته ّعلى ّأنهّ
قرضّ .ومن ّثم ّتطبق ّأحكام ّتقييم ّالقروضّ
وسنداتّالدينّّّ.
 08-34القروض ّحيث ّيزدوج ّرأس ّالمالّ ،أو ّيزدوج ّكالّ
من ّرأس ّالمال ّوالفائدة ّللعملة ّاألجنبيةّ .ينبغيّ
يقةّالموضحةّأعالهّّلسنداتّالدينّ
معالجتهاّبالطر
ُ
التيّلهاّمثلّتلكّالصفاتّّ.

القروض المتعسرة

 00-34ينبغي ّتحديدّالقروضّالتيّلمّيتمّتشغيلهاّلبعضّ
الوقتّ ،على ّالرغم ّمن ّحقيقة ّأن ّالقروض ّيتمّ
تسجيلها ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّبقيم ّاسميةّ ،كماّ
ينبغي ّتضمين ّالبنود ّالمتعلقة ّبها ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللدائنّ .وتسمى ّتلك ّالقروض ّبالقروضّ
المتعسرةّ .وفيما ّيلي ّتعريفا ّعاما ّلمثل ّهذا ّالنوعّ
منّالقروضّ.يكون القرض متعس ارً عندما تكون

دفعات الفائدة أو رأس المال مستحقة قبل 90
يوماً أو أكثر ،أو أن الدفعات التي تعادل  90يوما
أو أكثر تم رسملتها أو تمويلها أو تأخيرها
بموجب االتفاقية أو الدفعات المستحقة ألقل من
 90يوماً ،ولكن هناك أسباب مالئمة (مثل حفظ
إيداع طلب المدين من أجل اإلفالس) للتشكك بأن
الدفعات سوف يتم حسابها كامل ًةّ.ويتمّتفسيرّهذاّ
التعريفّالمتعلقّبالقرضّالمتعسرّبمرونةّ،واضعاّ
في ّاالعتبارّ ،المعاهدات ّالقومية ّعند ّاعتبارّ
القرضّمتعس اّرّّ.ينبغيّأنّيظلّالقرضّالمتعسر(ّ
أو ّأية ّقروض ّجديدة) ّمصنفا ّحتى ّيتم ّتسلمّ
الدفعات ّأو ّإلغاء ّرأس ّالمال ّعليه ّأو ّالقروضّ
التاليةّالتيّتحلّمحلّالقرضّاألصليّ.

 07-34وينصح ّببندين ّمذكورين ّفيما ّيتعلق ّبالقروضّ
المتعسرةّ .األول ّهو ّالقيمة ّاالسمية ّللقروضّ
المختارةّ،والتيّتشملّأيةّفوائدّمستحقةّومصاريفّ
إدارية ّمصرفيةّ .والبند ّالثاني ّهو ّالقيمة ّالسوقيةّ
المعادلة ّلتلك ّالقروضّ .ويعد ّالتقريب ّالجوهريّ
لقيمةّالسوقّالمعادلةّهوّقيمةّعادلةّ،وهيّ"القيمةّ
التي ّتقرب ّالقيمة ّالناتجة ّعن ّالمعامالت ّالسوقيةّ
بينّالجزأين"ّ.ويمكنّإنشاءّالقيمةّالعادلةّباستخدامّ
المعامالت ّفي ّالسندات ّالمقارنةّ ،أو ّاستخدامّ
القيمةّالحاليةّالمستقطعةّللتدفقاتّالنقديةّ،أوّربماّ
تكونّمتاحةّأحياناّمنّالميزانياتّالعموميةّللدائنّ.
وفي ّغياب ّبيانات ّالقيمة ّالعادلةّ ،فإن ّالبندّ
المذكور ّسوف ّيضطر ّإلى ّاستخدام ّالنموذجّ
الثانيّاألفضلّ،وبيانّالقيمةّاالسميةّمنقوصاّمنهاّ
خسائرّالقروضّالمتوقعةّّ.
 05-34وينبغي ّأن ّتكون ّتلك ّالبنود ّالمذكورة ّمعيا ار ّلكلّ
من ّالقطاع ّالحكومي ّوقطاع ّالشركاتّ
المالية.وينبغي ّتوضيحهم ّعلى ّأنهم ّبنود ّتكميليةّ
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إذا ّكانت ّذات ّأهمية ّلقطاعات ّأخرىّ ،أوّ
لقروضّمعّبقيةّالعالمّ.
حقوق
االستثمار

المساهمين

وأسهم

صندوق

حقوق المساهمين /األسهم العادية
 01-34يتم ّتبادل ّالحصص/األسهم ّالعادية ّالمدرجةّ
بانتظام ّفي ّالبورصة ّأو ّأسواق ّمالية ّأخرىّ
منظمةّ .كما ّينبغي ّتقييمهم ّفي ّالميزانيةّ
العموميةّوفقاّألسعارهمّالحاليةّّ.
 76-34وربما ّالّتوجدّأسعارّسوقيةّملحوظةّلألسهمّ
غير ّالمدرجة ّلوضع ّالمساهمين ّفي ّحقوقّ
الملكيةّوغيرّمدرجةّفيّالبورصةّ.وينشأّهذاّ
الموقف ّللمشاريع ّاالستثمارية ّالمباشرةّ
الحصصّ /األسهم ّالعادية ّوفي ّحصصّ
الشركات ّغير ّالمدرجة ّوالتي ّتم ّحذفها ّمنّ
البورصة ّّوالشركات ّالمدرجة ّولكن ّغيرّ
النقديةّوالمشاريعّالمشتركةّوالمنشآتّالفرديةّ.
 73-34ويتطلب ّتقدي ار ّللقيمّ ،عندما ّال ّتتاح ّقيمّ
سوقيةّفعليةّ.وتُتبعّطرقّبديلةّلتقريبّالقيمةّ
السوقية ّلحقوق ّالمساهمون ّفي ّالمشاريعّ
االستثمارية ّالمباشرةّ .وال ّيتم ّالترتيب ّوفقاّ
لألفضليةّ ،وسوف ّيحتاج ّكل ّمنها ّأن ّيتمّ
تقييمهّوفقاّلمقبوليةّوظروفّالنتائجّ.
ّأ .سعرّالمعاملةّالحديثّ.قدّيتمّتبادلّالسنداتّ
غير ّالمدرجة ّمن ّوقت ّآلخرّ ،واألسعارّ
الحديثة ّ ّخالل ّالسنة ّالماضيةّ ،والتي ّيجوزّ
استخدام ّالتبادلّعليهاّ.وتُعدّاألسعارّالحديثةّ
مؤش اّر ّجيداّ ّلقيم ّالسوق ّالحالية ّلمدى ّالّ
تتغير ّفيه ّالظروفّ .ويمكن ّاستخدام ّتلكّ
الطريقة ّطالما ّلم ّيكن ّهناك ّتغير ّمادي ّفيّ
وضع ّالشركة ّمنذ ّتاريخ ّالمعاملةّ .وتصبحّ
األسعار ّالحديثة ّللسوق ّ ُمضللة ّعلى ّنحوّ
متزايدّبمرورّالوقتّوتغيرّالظروف.
ّب .قيمة ّجرديه ّصافيةّ .وربما ّيتم ّإدارة ّتقييمّ
الحصصّ/األسهمّالعاديةّغيرّالمتبادلةّمنّ
خالل ّإدارة ّواسعة ّاالطالع ّأو ّمديروّ
المشروعّ ،أو ّ ّمقدمة ّبواسطة ّفاحصيّ
حسابات ّمستقلين ّللحصول ّعلى ّأصولّ
إجمالية ّبقيمة ّحالية ّمنقوصا ّمنها ّالخصومّ
اإلجمالية ّبقيمة ّالسوق ّ(باستثناء ّالحصصّ/
األسهم ّالعادية)ّ .وينبغي ّأن ّيكون ّالتقييمّ
حديثاّ(خاللّالسنةّالماضية)ّ.
ّج .سعرّ /قيمة ّحالية ّلمعدالت ّالمكاسبّ .يمكنّ
تقدير ّالقيمة ّالحالية ّللحصصّ /لألسهمّ
العادية ّغير ّالمدرجةّ،وذلكّمنّخاللّخصمّ
األرباح ّالمستقبلية ّالمتوقعةّ .ويمكن ّمقاربةّ
تلك ّالطريقةّ ،بأبسط ّصورهاّ ،من ّخاللّ
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تطبيق ّمتوسط ّمكاسب ّالسعر ّالصناعي ّأوّ
السوقي ّلألرباح ّ(السلسلة) ّالماضية ّالحديثةّ
للمشروع ّغير ّالمدرج ّلحساب ّالسعرّ .وتكون ّتلكّ
الطريقة ّأكثر ّمالئمة ّحيث ّيكون ّهناك ّقلةّ
معلوماتّالميزانيةّالعموميةّولكنّبياناتّالمكاسبّ
تكونّمتاحةّأسرعّ.

ّد .قيمة ّدفترية ّمقدمة ّمن ّالمنشآت ّبمستويات ّتسويةّ
كليةّمنّقبلّالمؤلفّاإلحصائيّ.حيثّيمكنّجمعّ
المعلوماتّحولّ"ودائعّخاصةّفيّالقيمةّالدفترية"ّ
من ّأجل ّحقوق ّالملكية ّغير ّالمتبادلةّ ،وذلك ّمنّ
المنشآتّ ،ومن ّثم ّتسويتها ّبمعدالت ّمعتمدة ّعلىّ
مؤشر ّسعرّمناسبّ،مثل ّأسعارّاألسهم ّالمدرجةّ
للقيمة ّالدفترية ّفي ّنفس ّاالقتصاد ّوبعملياتّ
تشغيلية ّمشابهةّ .ويمكنّ ،بالتناوبّ ،إعادة ّتقييمّ
األصول ّالتي ّتحملها ّالمنشآت ّبسعر ّالتكلفة ّّ،
بأسعارّالفترةّالحاليةّمستخدما ّلوائحّمناسبةّلسعرّ
األصلّ.

ّه .الودائع ّالمالية ّالخاصة ّفي ّالقيمة ّالدفتريةّ .طريقةّ
التقييمّتلكّتستخدمّقيمةّالمنشأةّالمسجلةّفيّدفاترّ
مشاريع ّاستثمارية ّمباشرةّ ،مثل ّمجموع ّ(ّ )3رأسّ
المال ّالمدفوع ّ(باستثناءّأية ّأسهم ّعلى ّإصدار ّأنّ
المنشأة ّتستحوذ ّعلى ّنفسها ّو ّتتضمن ّحساباتّ
عالوة ّإصدار)؛ ّ(ّ )8كافة ّأنواع ّاالحتياطياتّ
المحددة ّعلى ّأنها ّحقوق ّملكية ّفي ّالميزانيةّ
العموميةّللمنشأةّ(ّمتضمنا ّمنحّاالستثمارّعندماّ
تعتبرهم ّالدالئل ّالحسابية ّعلى ّأنهم ّاحتياطياتّ
الشركة)؛ّ(ّ)4المكاسبّالتراكميةّالمعادّاستثمارهاّ،
(ّ )3وتتضمن ّخسائر ّأو ّمكاسب ّاالقتناءّ
المتضمنة ّفي ّالصناديق ّالخاصة ّفي ّالحساباتّ،
سواء ّكإعادة ّتقييم ّلالحتياطيات ّأو ّالمكاسب ّأوّ
الخسائرّ .واألكثر ّتك ار ار ّهو ّإعادة ّتقييم ّاألصولّ
وااللتزاماتّ ،التقريب ّاألخص ّلقيم ّالسوقّ .وربماّ
تكون ّالبيانات ّالتي ّال ّيتم ّتقييمها ّلعدة ّسنواتّ،
هيّانعكاسّهزيلّللقيمّالسوقيةّ.
ّوّ .تقسيم ّ(تجزئة) ّالقيمة ّالكليةّ .يمكن ّأن ّتعتمدّ
القيمة ّالسوقية ّالحالية ّلمجموعة ّالمنشآت ّالعالميةّ
على ّحصتها ّفي ّالتبادل ّفي ّالسوق ّالمتضمنّ
أسهمها ّالمتداولة ّوذلك ّفي ّحال ّكونها ّشركةّ
مدرجةّ.وعندماّيتمّتحديدّمؤشرّمعينّ(علىّسبيلّ
المثالّ ،المبيعاتّ ،الدخل ّالصافي ّوعدد ّالعمال)ّ،
فإن ّالقيمة ّالكلية ّيتم ّتجزئتها ّعلى ّكل ّاقتصادّ
والذي ّيمللك ّ ّمنشأة ّاستثمارية ّمباشرةّ ،وعلىّ
أساسّهذاّالمؤشرّ،منّخاللّافتراضّثباتّمعدلّ
صافي ّالقيمة ّالسوقية ّوالدخل ّالصافي ّواألصولّ
أوّالتوظيفّ،عبر ّمجموعةّمنشآت ّخارجّالحدودّ
القومية(ّ .وتمكن ّكل ّمؤشر ّمن ّتحقيق ّأهميةّ
مختلفةّناتجةّعنّاآلخرين)ّّّّّ.
 78-34فربما ّتكون ّهناك ّحاجة ّلبيانات ّقليلة ّمناسبةّ ،فيّ
حالة ّعدم ّمالئمة ّأياّ ّمن ّالطرق ّالسابقةّ ّ .علىّ
سبيل ّالمثالّ ،فربما ّتكون ّالتدفقات ّالتراكمية ّأوّ
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الميزانية ّالعمومية ّالسابقة ّالتي ّتم ّتسويتهاّ
عن ّطريق ّالتدفقات ّالالحقةّ ،هي ّالموردّ
الوحيد ّالمتاحّ.وحيث ّأن ّتلك ّالموارد ّتستخدمّ
أسعار ّالفترات ّالسابقةّ ،فينبغي ّتسويتها ّمنّ
أجل ّتطورات ّالسعر ّالالحقةّ ،على ّسبيلّ
المثالّ ،باستخدام ّالسعر ّاإلجمالي ّللسهمّ ،أوّ
لوائح ّسعر ّاألصلّ ،آخذا ّفي ّاالعتبارّ
تحركات ّسعر ّالصرفّ ،المناسبّ.وال ُّينصحّ
باستخدام ّإجمالي ّالمعامالت ّالسابقة ّتحتّ
التسويةّ.فإن ّالحصصّ/األسهم ّالعادية ّتُمثلّ
الودائع ّالمصرفية ّللمالكّ .كما ّأن ّالوسائلّ
التي ّيمكن ّمن ّخاللها ّبدأ ّحقوق ّالملكيةّ ،قدّ
تأخذ ّأشكالّ ّعديدةّ ،مثل ّإصدار ّاألسهمّ
ووزيادة ّالحصصّ /األسهم ّالعادية ّبدونّ
إصدارات ّمكافئة ّلألسهم ّ(تسمى ّفي ّبعضّ
األحيان ّ"الفائض ّالمساهم ّبه" ّأو ّ" ّمساهمةّ
رأس ّالمال")ّ ،وكذلك ّأقساط ّاألسهمّ
والمكاسبّالتراكميةّالمعادّاستثمارهاّأوّإعادةّ
التقييمّ .وبينما ّينبغي ّأن ّتؤخذ ّتلك ّفيّ
االعتبار ّعندما ّتكون ّهناك ّحاجة ّالستخدامّ
التدفقات ّالمتراكمة ّكنقطة ّبداية ّلقياس ّقيمةّ
حقوق ّالملكيةّ ،والفئات ّالمختلفة ّهي ّكلّ
محتويات ّالحصصّ /األسهم ّالعادية ّوتحتاجّ
إلى ّتحديدها ّبشكل ّمنفصل ّفي ّحاالتّ
أخرىّّ.
 74-34واذا ّلم ّتكن ّأسعار ّالسوق ّالحالية ّملحوظةّ
بشكل ّمباشرّ ،فينبغي ّأن ّيكون ّالقرار ّحولّ
الطريقة ّالمالئمة ّواضعاّ ّفي ّاالعتبارّ،
إمكانية ّالحصول ّعلى ّالمعلومات ّباإلضافةّ
إلى ّالتسوية ّالتيّ ،وفقاّ ّلهاّ ،تقرب ّالطريقةّ
المتاحةّتقريباّّأفضلّلقيمّالسوقّ.وربماّتكونّ
طرقا ّمختلفة ّمالئمة ّلظروف ّمختلفةّ ،والّ
ُيقترحّالترتيبّالمعياريّللطرقّالبديلةّ،لتقييمّ
اتّعندماّالّيتمّبشكلّمباشرّمالحظةّ
األدو
ُ
أسعار ّالسوق ّالحاليةّ .ينبغي ّأن ّيكونّ
المصنف ّناقال ّوأن ّيحدد ّبوضوح ّالطريقةّ
ُ
(الطرق)ّالمستخدمةّ.وتتمّمناقشةّطرقّتقييمّ
أوضاع ّالحصصّ/األسهمّالعاديةّلالستثمارّ
المباشرّ ،بشكل ّأكثر ّتفصيال ّفي ّ ّالطبعةّ
الرابعة ّمن ّدليل ّتعريف ّإرشادي ّلالستثمارّ
األجنبي ّالمباشر ّ(منظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصاديةّ)8665ّ،والتيّترجعّإلىّ.BD
 73-34الحصصّ /األسهم ّالعادية ّأخرى ّتغطيّ
الحصصّ /األسهم ّالعادية ّفي ّأية ّشركة ّأوّ
شركةّشبهّمساهمةّوالتيّالّتُصدرّأسهمّأوّ
أوراق ّماليةّ .ومثل ّهذه ّالشركاتّ ،تشملّ
منشآت ّعامة ّوالبنك ّالمركزي ّوبعضّ
الوحدات ّالحكومية ّالخاصة ّوشركات ّذاتّ
مسئوليات ّغير ّمحدودة ّو ّشركات ّشبهّ
مساهمة ّكلما ّكانت ّوحدات ّمؤسسية ّدونّ
أسهمّ .وينبغي ّتقييم ّالحصصّ /األسهمّ
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العادية ّاألخرى ّمساوية ّلقيمة ّأصول ّالوحداتّ
منقوصاّمنهاّقيمةّالتزاماتهاّّ.
أسهم أو وحدات صندوق االستثمارّ

ّّ
 78-34ينبغي ّتقييم ّاألسهم ّ(أو ّاألوراق ّالمالية) ّفيّ
صناديقّالسوقّالنقديّأوّفيّصناديقّاستثماريةّ
أخرىّ ،بطريقة ّمشابهة ّللمقترحات ّبموجبّ
الحصصّ /األسهم ّالعاديةّ .كما ّينبغي ّتقييمّ
األسهم ّالمدرجة ّباستخدام ّالسعر ّالسوقي ّللسهمّ.
وينبغيّتقييمّاألسهمّغيرّالمدرجةّوفقا ّلواحدةّمنّ
الطرق ّالمذكورة ّأنفا ّللحصصّ /األسهم ّالعاديةّ
غيرّالمدرجةّّ.
برامج التأمين الفنية والدفعات السنوية و برامج
الضمانات الموحدة

االحتياطيات التقنية للتأمين على غير الحياة
ُ 70-34يغطي ّمبلغّاالحتياطياتّالتقنيةّللتأمينّعلىّغيرّ
الحياة ّالمسجل ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ ،األقساطّ
المدفوعة ّولكنها ّغير ّمكتسبة ّفي ّتاريخ ّصياغةّ
الميزانيةّالعموميةّ،مضافا ّلهّالمبلغّالملغيّللوفاءّ
ويمثل ّهذا ّالمبلغ ّالختاميّ،
بااللتزامات ّالمعلقةُ ّ .
القيمة ّالحالية ّللمبالغ ّالمت ّوقع ّاستردادها ّأثناءّ
التسوية ّااللتزاماتّ ،شامال ّااللتزامات ّالمتنازعّ
عليهاّ ،باإلضافة ّإلى ّمخصصات ّتلك ّااللتزاماتّ
للحوادث ّالتي ّحدثت ّوالتي ّلم ّيتم ّاإلبالغ ّعنهاّ
حتىّاآلنّ.

التأمين على الحياة واستحقاقات األقساط
السنوية

المسجل ّبموجب ّقيمة ّرأس ّالمال ّللتأمينّ
 77-34المبلغ ّ ُ
ّيماثلّ
ّالسنوية،
الدفعات
ّ
استحقاقات
و
ّ
ّالحياة
على
ُ
ّالمسجل ّلالحتياطيات ّالتقنية ّللتأمين ّعلىّ
المبلغ
ُ
غير ّالحياة ّنظ اّر ّألنها ّتمثل ّاحتياطيات ّ ّكافيةّ
للوفاءّبكافةّااللتزاماتّالمستقبليةّ.ومعّذلكّ،ففيّ
حالةّالتأمينّعلىّالحياةّفإنّمستوىّاالحتياطياتّ
ّويمثل ّالقيمة ّالحالية ّلكافة ّااللتزاماتّ
كبير ُ
ّالمتوقعةّ .وفي ّالحسابات ّالتجاريةّ
ستقبلية
الم
ُ
ُ
لشركات ّالتأمينّ ،سوف ّيتم ّوصف ّبعضا ّمنهاّ
كمخصصات ّللخصومات ّوالعالواتّ .وذلك ّناتجّ
عن ّفوائد ّتسوية ّمزاولة ّصناعة ّالتأمين ّطوالّ
الوقت ّوامكانية ّاالحتفاظ ّببعض ّالمزايا ّحتىّ
سريانّوثيقةّالتأمينّّ.

(نظامّالمساهمةّالمحدد)ّ.وللمذكورّأوالّ،فإنّ
التقديرات ّاالكتوارية ّاللتزامات ّمقدميّ
المعاشّ ،تستخدم ّللقيمة ّالنهائية ّهي ّالقيمةّ
السوقية ّلألصول ّالمالية ّالمملوكة ّلصندوقّ
المعاشات ّنيابة ّعن ّالمستفيدون ّمستقبالّّ.
واألساسّالذيّيتمّعليهّحسابّحقّالمعاشّ
والوسائل ّالبديلة ّلتمثيلها ّفي ّحسابات ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّالمذكورة ّتفصيال ّفيّ
الفصلّالسابعّعشرّّ.

التسديد المسبق بموجب الضمانات الموحدة

المدخلةّفيّالميزانيةّالعموميةّللتسديدّ
 71-34القيمة ّ ُ
المسبقّبموجبّاحتياطياتّتغطيةّالمطالباتّ
القائمة ّفي ّالمستوى ّالمتوقع ّلاللتزاماتّ
بموجب ّاالحتياطيات ّالفنية ّالحالية ّمنقوصاّ
منها ّأية ّأموال ّمتوقع ّاستالمهاّ .وعلى ّوجهّ
التدقيقّ ،فإن ّتلك ّالمبالغ ّسوف ّتُمثل ّدرجةّ
منّالحسابّالمضاعفّفيّأصول ّالوحداتّ
ُ
المستفيدة ّمن ّتلك ّالضماناتّ .وعلى ّسبيلّ
المثالّ ،إذا ّحققت ّمؤسسات ّمالية ّّ3666
قرضّسعرّالقرضّالواحدّمنهاّّ86والمغطىّ
لالحتياطياتّالفنيةّّ،ومتوقعّأنّيتخلفّّ36
منهاّ ،فإن ّقيمة ّالقروض ّالمحققة ّتظلّ
موضحةّعلىّأنهاّّ ،86666إضافةّإلىّأنّ
من ّيعطي ّالقرض ّيمتلك ّّ 866أصل ّفيماّ
يتعلق ّالتسديد ّالمسبق ّبموجب ّاحتياطياتّ
تغطية ّالمطالبات ّالقائمةّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
الوحدة ّالتي ّتعرض ّالضمان ّلديها ّالتزاماتّ
بحواليّّ 866دون ّأيّأصلّمتجانسّ،ولذلكّ
فإنّالقيمةّالصافيةّلالقتصادّاإلجماليّليستّ
متضخمةّّ.
المشتقات المالية
 56-34تمت ّمناقشة ّمعالجة ّالمشتقات ّفي ّالفصلّ
الحادي ّعشرّ .وينبغي ّأن ّتُضمن ّالمشتقاتّ
المالية ّفي ّالميزانيات ّالعمومية ّبأسعارّ
السوقّ .و ّيمكن ّاستخدام ّطرق ّقيمة ّعادلةّ
أخرى ّلتقييم ّالمشتقات ّإذا ّلم ّتكن ّبياناتّ
القيمة ّالسوقية ّمتاحةّ ،وذلك ّمثل ّنموذجّ
الخياراتّأوّالقيمّالحاليةّّ.

الخيارات

 53-34ينبغي ّتقييم ّعقد ّالخيار ّفي ّالميزانياتّ
استحقاقات المعاش التقاعدي
العمومية ّإما ّعلى ّأنه ّالقيمة ّالحالية ّلعقدّ
الخيارّ ،لو ّكانت ّمتاحةّ ،أو ّمبلغ ّاألقساطّ
 75-34االستحقاقات ّالواجبة ّبموجب ّنظام ّالمعاشّّ
مستحقةّالدفعّ.وينبغيّإدخالّااللتزاماتّفيّ
يتضمن ّعنصرين؛ ّأولهما ّعندما ّتحدد ّالصيغةّ
ّيمثل ّأي ّمنّ
ّكي
ّاالختيار
ّمحرر
قطاع
ُ
مبلغ ّالمعاش ّالمتفق ّعليه ّمقدما ّ( ّكما ّفي ّنظامّ
التكلفة ّالحالية ّلشراء ّحق ّحامل ّالخيار ّأوّ
اإلعانة ّالمالية ّالمحدد) ّوالعنصر ّاآلخر ّعندماّ
تراكم ّربح ّالسهمّ .وقد ّيكون ّمن ّالمالئمّ،
يعتمد ّمبلغ ّالمعاش ّعلى ّأداء ّاألصول ّالماليةّ
معتمدا ّعلى ّهامش ّتشغيل ّاألنظمةّ ،إدخالّ
المكتسبة ّمن ّالمساهمات ّالمستقبلية ّللمتقاعدينّ
الصفرّكقيمةّلخيارّ،مثلّأيةّأرباحّ(خسائر)ّ
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سوفّيتمّاستالمهاّ(دفعها)ّيوميا ّمنّقبلّالمالكّ.
وينبغي ّإدخالّالجانب ّالمقابلّلقيودّتلك ّاألصولّ
علىّأنهاّالتزاماتّّ.

عقد األجل

 58-34يتم ّتسجيلّعقدّاألجلّوفقا ّللقيمةّالسوقيةّ.عندماّ
يتم ّإنجاز ّالمدفوعاتّ ،فإن ّقيمة ّاألصلّ
وااللتزامات ّالمتعلقة ّتُستهلك ّفي ّالدين ّوبالتاليّ
تنعكس ّفي ّقيمة ّالميزانية ّالعمومية ّفي ّالتاريخّ
المحاسبي ّالمناسبّ .ويمكن ّنقل ّالقيمة ّالسوقيةّ
التفاقية ّالدعمّ ،بين ّوضع ّاألصل ّووضعّ
االلتزاماتّ ،بين ّفترات ّمحاسبية ّتعتمد ّعلىّ
ّ
تحركات ّالسعر ّفي ّالبند ّ(البنود ّاألساسية)ّ .ويتمّ
معالجةّكافةّتغيراتّالسعرّشامالّتلكّالناتجةّعنّ
هذاّالنقلّ،علىّأنهاّإعادةّتقييمّّ.

عقد خيار أسهم الموظفين

 54-34ينبغيّتقييمّعقدّخيارّأسهمّالموظفينّبالرجوعّإلىّ
القيمة ّالعادلة ّألدوات ّالحقوق ّالموافق ّعليهاّ.
وينبغي ّقياس ّالقيمة ّالعادلة ّألدوات ّحقوق ّالملكيةّ
في ّتاريخ ّعقد ّاألجل ّّ ،مستخدماّ ّقيمة ّسوقيةّ
لخيارات ّمتكافئة ّمتبادلة ّ(إن ّكان ّمتاحاّ) ّأوّ
استخدام ّنموذج ّتسعير ّالخيار ّ(ذو ّحدين ّأوّ
نموذجّ )Black- Scholesبمخصصات ّمناسبةّ
لمقومات ّهامة ّللخيارّ .وتعطي ّلجنة ّتفسيراتّ
المعايير ّالدولية ّللتقارير ّالمالية ّ(ّ)IASB
توصيات ّمفصلة ّحول ّإمكانية ّتقييم ّعقد ّخيارّ
أسهم ّالموظفين ّومن ّالمرجح ّإتباع ّتوصياتهم ّمنّ
قبل ّالشركات ّمستخدمة ّأي ّإس ّأو ّعلى ّأنه ّشكلّ
من ّأشكال ّالتعويض ّلموظفيهمّ.وتتبدل ّقيمة ّعقدّ
خيار ّالموظفين ّ ّبين ّتاريخ ّاإلعانة ّوتاريخّ
التفويض ّومن ّثم ّبين ّتاريخ ّالتفويض ّوتاريخّ
الممارسة ّحيث ّتُغطي ّقيمة ّاألسهم ّالتغيراتّ.
ويغطي ّالجزء ّالسادس ّمن ّالفصل ّالسابع ّ ّعشرّ
نظامّعقدّخيارّالموظفينّبشكلّأكثرّتفصيالّّّ.
الحسابات األخرى برسم القبض/الدفع
 53-34ينبغي ّتقييم ّاالئتمان ّالتجاري ّوالقروض ّوبنودّ
أخرىّيستحقّاستالمهاّأوّدفعهاّ(ّمثلّالضرائبّ
أو ّتوزيعات ّاألرباح ّوقيمة ّاإليجار ّواألجورّ
والمرتبات ّوالمساهمات ّاالجتماعية) ّلكل ّمنّ
المدينون ّوالدائنون ّبمبلغ ّرأس ّالمال ّالملتزم ّبهّ
وربماّ
المدينّتعاقدياّللدائنّعندماّيتمّتسديدّالدينّ ّ.
يتم ّتضمين ّالفوائد ّالمستحقة ّعلى ّالحساباتّ
األخرى ّبرسم ّالقبض/الدفع ّهناّ ،ولكن ّعامة ّيتمّ
تسجيل ّالفوائد ّالمستحقة ّعلى ّمديونية ّاألوراقّ
الماليةّ،على ّأنها ّتُزيدّمنّقيمةّاألصلّالمتعلقّ.
ويجب ّأن ّتتبع ّالفوائد ّالمتراكمة ّعلى ّالودائعّ
والقروضّ ،ممارسات ّقومية ّويتم ّتصنيفها ّهنا ّإذاّ
لم ّتندمج ّبرأس ّمال ّالوديعة ّأو ّالقرض ّوثيقّ
الصلةّّ.
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صافي القيمة

 58-34وتعد ّصافيّالقيمةّهي ّالفرقّبينّقيمةّكافةّ
األصول ّالمالية ّوغير ّالمالية ّوكافةّ
االلتزامات ّفي ّنقطة ّمعينة ّمن ّالزمنّ .وكيّ
يتم ّحسابهاّ ،يتم ّتحديد ّوتقييم ّكل ّأصل ّأوّ
دين ّبشكل ّمنفصلّ .وكما ّفي ّبند ّالتسويةّ،
يتمّحسابّصافيّالقيمةّللقطاعاتّوالوحداتّ
المؤسسيةّولالقتصادّالكليّّ.
 50-34إن ّصافي ّالقيمة ّهي ّب ّوضوح ّقيمة ّالوحدةّ
لمالكهاّ ،وذلك ّللحكومة ّواألسر ّالمعيشيةّ
والمؤسساتّالتي ّال ّتهدف ّإلىّالربح ّوتخدمّ
األسرّالمعيشيةّ.وفيّحالةّأشباه ّالشركات ّّ،
فإن ّصافي ّالقيمة ّصفرّ ،وذلك ّبسبب ّأنّ
قيمةّحقوقّالمالكّيفترضّأنّتكونّمساويةّ
ُ
ألصولها ّمنقوصا ّمنها ّااللتزاماتّ .ويقلّ
وضوحّالموقفّبالنسبةّلشركاتّأخرىّ.
 57-34سوفّيتمّحسابّصافيّالقيمةّللشركاتّ،فيّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تماماّ ّبنفس ّالطريقةّ
كما ّفي ّالقطاعات ّاألخرىّ ،كإجمالي ّكافةّ
األصولّمنقوصاّّمنهاّكافةّااللتزاماتّ.وبهذاّ
العملّ ،فإن ّقيمة ّاألسهم ّوصافي ّالقيمةّ
األخرى ّهيّالتزاماتّللشركاتّ،متضمنةّفيّ
قيم ّااللتزاماتّ .ويتم ّتضمين ّاألسهم ّوفقاّ
لسعرهمّالسوقيّفيّتاريخّالميزانيةّالعموميةّ.
وهكذاّ ،على ّالرغم ّمن ّأن ّالشركة ّمملوكةّ
ّفيرىّ
بالكامل ّمن ّقبل ّالمساهمين ّإجماالُ ،
الحصول ّعلى ّصافي ّالقيمة ّ(والذي ّربماّ
يكونّإيجابياّأوّسلبياّ)ّباإلضافةّغلىّصافيّ
حقوقّملكيةّالمساهمينّّ.
 55-34يحسب ّتقييم ّبديل ّمشابه ّلمعالجة ّأشباهّ
الشركات ّّ ،صافي ّالقيمة ّالمالية ّالمساهمينّ
بطريقة ّتكون ّفيها ّصافي ّالقيمةّ
صفر.ويسمى ّتقييم ّحقوق ّملكية ّالمساهمينّ
هذاّ ،بودائع ّمصرفية ّخاصة ّويتم ّحسابهّ
كإجمالي ّأصولها ّمنقوصا ّمنها ّإجماليّ
الخصومّفيماّعداّاألسهمّّ.
 51-34وتحدث ّقيمة ّغير ّصفرية ّللودائع ّالمصرفيةّ
الخاصة ّمن ّخالل ّعدد ّمن ّالعواملّ .إحدىّ
األسباب ّهو ّوجود ّ"األصول" ّالتي ّلم ّيتمّ
اعتمادها ّكما ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
مثل ّأصول ّالتسويق ّواالسم ّالتجاريّ.وسببّ
آخر ّهو ّأن ّالفكرة ّالموجودة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّوهي ّقيمة ّبعض ّاألصولّ
الماليةّ ،مثل ّالسندات ّطويلة ّاألجل ّوالديونّ
المتعسرةّ ،ربما ّال ّتتصادف ّفي ّتاريخ ّمعينّ
مع ّنظرية ّالقيمة ّالعادلةّ.وربما ُّيتاح ّجزء ّأوّ
تلك ّالبنود ّأو ّجميعها ّمن ّالميزانية ّالعموميةّ
للشركة ّوربما ّتكون ّمفيدة ّلمقارنة ّمجموعهاّ
ّالمشتق ّمثل ّالفرق ّبين ّصافيّ
مع ّالمبلغ ُ
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القيمةّالماليةّوقيمةّحقوقّالمالكّ(ّّّّّّ.وبالفعلّ،
فربما ّتكون ّتلك ّالطريقة ّهي ّإحدى ّطرق ّتقييمّ
األسهم ّبالنسبة ّلألسهم ّغير ّالمدرجة ّ)ّ .وعالوةّ
علىّذلكّ،فإنّالقيمةّالسوقيةّلألسهمّتعكسّرأيّ
السوق ّحول ّتدفقات ّالدخل ّوالتي ّقد ّتتذبذبّ
بحساسيةّأكثرّمنّالقيمةّاألساسيةّللشركةّّّ.
 16-34تشمل ّالودائع ّالمصرفية ّالخاصةّ ،التراكم ّعبرّ
الزمن ّألرباح ّواستثمارات ّ ُمرحلةّ .وفور ّإضافةّ
التحويالت ّالجارية ّالمرتقب ّقبضها ّوالمضافةّ
لدخل ّالمتعهد ّوالتحويالت ّالجارية ّمستحقة ّالدفعّ
(وتسوية ّاستحقاقات ّالمعاش) ّيتم ّخصمهاّ ،وماّ
تبقى ّيكون ّمتاحا ّللتوزيع ّفي ّشكل ّأرباحّ .أماّ
ّالمرحلة ّهي ّمبلغ ّدخل ّالشركة ّالمتاحّ
األرباح ُ
للتوزيع ّكأرباح ّلم ّيتم ّتوزيعهاّ .وقد ّيكون ّهذاّ
ّممثال ّسحب ّمن ّالودائعّ
المبلغ ّسلبيا ّأحياناُ ،
ّالمرحلة ّفي ّحالةّ
الخاصةّ .وتُعالج ّنسبة ّاألرباح ُّ
باحّيعادّ
المشاريعّاالستثماريةّالمباشرةّعلىّأنهاّأر ُ
استثمارهاّ ،وتعتمد ّالنسبة ّعلى ّحجم ّاالستثمارّ
المباشر ّلمالك ّالشركةّ .ويتم ّتسجيل ّتلك ّاألرباحّ
في ّالحساب ّالمالي ّكما ّيتم ّإعادة ّاستثمارها ّفيّ
الشركة ّوفي ّصورة ّجزء ّمن ّالودائع ّالماليةّ
الخاصةّفيّتلكّالمرحلةّّّّ.
 13-34قد ّيتم ّمن ّوقت ّآلخر ّتخصيص ّبعض ّالودائعّ
المالية ّالخاصة ّ(للسحب ّمن) ّإما ّاالحتياطياتّ
العامة ّأو ّالخاصةّ .وربما ّتزداد ّمن ّخالل ّتزويدّ
رأس ّالمال ّمن ّقبل ّالمالك ّأو ّمن ّخالل ّاستالمّ
المنحّاالستثماريةّّ.

 .5البنود التذكيرية

 18-34إضافةّ ّإلى ّالبنود ّالتذكيرية ّفيما ّيتعلق ّبالقروضّ
المتعسرةّ ،فإن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّيخصصّ
اثنينّمنّالبنودّالتذكيريةّللميزانياتّالعموميةّكيّ
ال ّتعرض ّالبنود ّمنفصلة ّكما ّفي ّاألصول ّفيّ
الهيكل ّالمركزيّ ،والتي ّتكون ّفائدة ّتحليليةّ
مخصصة ّلقطاعات ّمؤسسية ّهامةّ .وهاتينّ
االثنتين ّهما ّسلع ّاستهالكية ّمعمرةّ ،وكذلكّ
استثمارّأجنبيّمباشرّّ.
السلع االستهالكية المعمرة
 14-34تقتني ّاألسر ّالمعيشية ّسلعاّ ّ ُمعمرة ّمثل ّالسياراتّ
والسلع ّالكهربائيةّ.ومع ّذلكّ ،ال ّيتم ّمعالجتها ّكيّ
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يتم ّاستخدامها ّفي ّعملية ّاإلنتاج ّبسببّ
خدمات ّاألسر ّالمعيشيةّ.وبناء ّعليهّ ،فهم ّالّ
يشكلون ّأصوالّ ّثابتة ّوال ّيتم ّعرضها ّكما ّفيّ
الميزانية ّالعموميةّ .ومع ّذلكّ ،فمن ّالمفيدّ
الحصولّعلىّبياناتّحولّتلكّالسلعّوكذلكّ
فإنّالسلعّالمعمرةّيتمّتضمينهاّفيّالميزانياتّ
العموميةّعلىّأنهاّبنودّتذكيريةّ.والّيتمّتقييمّ
أسهم ّالسلع ّالمعمرة ّالمملوكة ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشيةّ ،وفقاّ ّلألسعار ّالحاليةّ ،ويكون ّكالّ
منّإجمالي ّوصافي ّاإلهالكّالمتراكمّمكافئاّ
الستهالكّرأسّالمالّالثابتّ.ينبغيّأنّتكونّ
القيم ّالموضحة ّعلى ّأنها ّبنود ّتذكيرية ّفيّ
الميزانية ّالعموميةّ ،خالصة ّمن ّتلكّ
المصاريفّالمتراكمةّّ.
 13-34يمكن ّاستخدام ّالسلع ّالمعمرة ّالمملوكةّ
ألصحابّالمنشآتّالفرديةّلإلنتاجّ،جزئياّّمنّ
قبل ّالمنشأةّ ،مما ّيمكن ّاستخدامها ّجزئياّ
كذلك ّمن ّقبل ّأعضاء ّاألسر ّالمعيشيةّ
لالستهالك ّالنهائي ّوينبغي ّأن ّتعكس ّالقيمّ
الموضحة ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمنشأةّ،
نسبة ّاالستخدام ّالمنسوبة ّإلى ّالمنشأة ّوربماّ
ال ّيكون ّذلك ّمعروفا ّبشكل ّدائم ّفيّ
الممارسة.
ّّّّّّّّاالستثماراتّاألجنبيةّالمباشرةّّ
 18-34توضح ّاالستثمارات ّاألجنبية ّالمباشرة ّفقطّ
كما ّتُوضح ّتدفقاتها ّفي ّالحساب ّالمالي ّلذلكّ
فمن ّالممتع ّأن ّتملك ّبنوداّ ّمشابهة ّفيّ
الميزانية ّالعموميةّ ،توضح ّاألوراق ّالماليةّ
لألصول ّوالخصوم ّالمستثمرة ّفي ّالدولة ّمنّ
قبلّغيرّالمقيمينّوالمستثمرةّخارجّالبالدّمنّ
قبل ّالمقيمينّ .وربما ّتمتلك ّمعظم ّالقطاعاتّ
استثمارات ّخارجية؛ ّويجوز ّفقط ّالشركاتّ
المالية ّوغير ّالمالية ّ(باستثناء ّالمؤسساتّ
داخلها ّالتي ّال ّتهدف ّللربح) ّأن ّتستقبلّ
استثماراتّمنّخارجّالبالدّ.

نظام الحسابات القومية

الفصل الرابع عشر :جداول العرض واالستخدام و حساب السلع والخدمات
أ

ّ

ّ

مقدمةّ

ّ
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 3-33إنّتسلس ــلّالحس ــاباتّالم ــذكورةّف ــيّالفص ــولّ-0
ّ34ق ــدّت ــمّاع ــادةّتش ــكيلهاّلالقتص ــادّم ــعّالتركي ــزّ
علـ ــىّكيفيـ ــةّتوليـ ــدّ،توزيـ ــعّواعـ ــادةّتوزيـ ــعّالـ ــدخلّ
واسـ ـ ــتخدامهّفـ ـ ــيّاإلنفـ ـ ــاقّأوّامـ ـ ــتالكّاألصـ ـ ــول 8-33 ّ،تُطبــقّالق ـوانينّال ـواردةّفــيّالفصــلّالثالــثّبمــاّ
ف ـ ــيّذل ـ ــكّقـ ـ ـوانينّوق ـ ــتّالتس ـ ــجيلّالمحاس ـ ــبيّ
اضافةّإلىّتحديـدّمتـىّيـتمّالـتخلصّمـنّاألصـولّ
وقوانينّالتقييمّمنّالفصلّالسادسّوغيـرهّعلـىّ
أوّتحمــلّالت ازمــاتّلحيــازةّأصــولّأخــرىّّّ..هنــاكّ
كافةّاإلدخاالتّفيّهذهّالمتطابقةّ.
ـرّيرك ــزّبش ــكلّأق ــلّعل ــىّال ــدخلّوبش ــكلّ
رأيّآخ ـ ُ
ّ
أكبــرّعلــىّعمليــاتّاإلنتــاجّواالســتهالكّ.مــنّأيــنّ
نظ ـ ارّألنــهّيــتمّتقيــيمّالمنتجــاتّغالبــاّعلــىّأســاسّ
تأتيّالمنتجاتّوكيفّتُستخدم؟
أس ـ ــعارّالمش ـ ــترينّ،باس ـ ــتثناءّاإلنت ـ ــاجّباألس ـ ــعارّ
األساســيةّ،مــنّالضــروريّإضــافةّهـوامشّالتجــارةّ
يركزّالفصلّالحـاليّعلـىّهـذاّالنـوعّمـنّالحسـاباتّ.
وّالنقـ ــلّ،وّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّمطروحـ ــاّ
حيثّأنهّيحتويّعلىّوصفّلميزانّالسلعّوّتعميمهـاّ
منهاّاالعاناتّعلىّالمنتجاتّإلىّالطرفّاأليمنّ
علــىّحســابّكافــةّالســلعّوّالخــدماتّ،وكــذلكّالفوائــدّ
أوّ(ّجانــبّالعــرض)ّمــنّالمتطابقــةّ،كــيّيصــبحّ
النظريةّوالعمليةّلهذهّالمحاسبات.
الطرفانّمعب ارّعنهماّفيّأسعارّالمشترين.
كمـ ــاّيظهـ ــرّكيـ ــفّأنّجـ ــداولّالعـ ــرضّواالسـ ــتخدامّ
بالتاليّفإنّتوازنّالمنتجاتّأليّمنتجّهوّمجموعّ
يمكـ ـ ــنّتجميعهـ ـ ــاّّكمـ ـ ــاّأنهـ ـ ــاّتـ ـ ــوفرّرابطـ ـ ــاّلجـ ـ ــداولّ
اإلنتــاجّالنــاتجّباألســعارّاألساســيةّباإلضــافةّإلــىّ
المدخالتّوالمخرجاتّ،التيّأشيرّإليهاّبالتفصيلّفـيّ
ال ـ ـوارداتّوّه ـ ـوامشّالنقـ ــلّوالتجـ ــارةّوّالض ـ ـرائبّ
الفصلّالثامنّوالعشرينّّّّّ.
المفروضـ ـ ـ ــةّعلـ ـ ـ ــىّالمنتجـ ـ ـ ــاتّمطروحـ ـ ـ ــاّمنهـ ـ ـ ــاّ
االعانــاتّعلــىّالمنتجــاتّوالــذيّيســاويّإلجمــاليّ
 8-33تجـ ـ ــدّفـ ـ ــيّهـ ـ ــذاّالفصـ ـ ــلّ،وغي ـ ـ ـرهّتعبيـ ـ ــرّ"ت ـ ـ ـوازنّ
االستهالكّالوسيطّّ،االسـتهالكّالنهـائيّّ،تكـوينّ
المنتج ــات"ّوّ"ت ــدفقّالمنتج ــاتّ"ّب ــدالّم ــنّ"تـ ـوازنّ
رأسّالم ـ ـ ــالّ،ت ـ ـ ــمّالتعبي ـ ـ ــرّع ـ ـ ــنّالك ـ ـ ــلّبأس ـ ـ ــعارّ
الس ـ ــلع"ّوّطريق ـ ــةّالت ـ ــدفقّالس ـ ــلعي"ّمم ـ ــاّيعك ـ ــسّ
المشترينّباإلضافةّإلىّالصادرات.
استخداماّأكثـرّتطـو ارّلكلمـةّ"منـتج"ّبـدالّمـنّكلمـةّ
وتعــدّمعاملــةّاله ـوامشّوالض ـرائبّأم ـ ارّمعقــداّوتــمّ
"السـ ــلع"ّّ.غيـ ــرّأنّالتغييـ ــرّفـ ــيّالمصـ ــطلحاتّالّ
شرحهاّبالتفصيلّفيّالجزءّب.
يشيرّإلىّتغييرّفيّالمنهجيةّّ.
ـيمّالمطبـ ـ ـ ـ ــقّعلـ ـ ـ ـ ــىّال ـ ـ ـ ـ ـوارداتّ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ـبّالتق
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
يتط
ّّ
ُ
والصـ ــادراتّعنايـ ــةّخاصـ ــةّوقـ ــدّتـ ــمّوصـ ــفهّفـ ــيّ
 4-33تُعــدّجــداولّالعــرضّواالســتخدامّأداةّفعالــةّوالتــيّ
األجزاءّبّوّجـّفيماّيليّ.
تســتخدمّفــيّّمقارنــةّوّإيضــاحّالبيانــاتّالتــيّيــتمّ
ّ
الحصــولّعليهــاّمــنّالمص ـادرّالمختلفــةّكمــاّأنهــاّ
تعــززّاتســاقّنظــامّالمعلومــاتّاالقتصــاديةّ.تتــيحّ  0-33إنّت ـ ـ ـ ـوازنّالمنتجـ ـ ـ ــاتّأداةّقويـ ـ ـ ــةّللمحاسـ ـ ـ ــبّ
القــوميّعنــدماّيــتمّالتوضــيحّبمثــالّ.وّتحديــداّ
تل ـ ـ ــكّالج ـ ـ ــداولّتحل ـ ـ ــيالّلألسـ ـ ـ ـواقّوّالص ـ ـ ــناعاتّ
فــإنّإنت ــاجّمنتج ــاتّالتبــغّّ،الس ــجائرّبالدرجــةّ
المختلفةّّ،كماّأنهاّتسمحّبدراسةّ"اإلنتاجيـة"ّعلـىّ
األولـ ـ ــىّ،مقـ ـ ــاسّبشـ ـ ــكلّجيـ ـ ــدّعلـ ـ ــىّعكـ ـ ــسّ
مستوىّأكثرّتفصيالّوتجزئة.
اس ــتهالكّالس ــجائرّ،وّذل ــكّإلحج ــامّم ــنّي ــتمّ
س ـؤالهّعــنّالكشــفّعمــاّيــتمّإنفاقــهّعليهــاّمــنّ
الميزانيةّالعائليةّعندّإجراءّالمسحّ.
 . 1توازن المنتجات
نفتـ ـ ــرضّأنّاإلنتـ ـ ــاجّوال ـ ـ ـوارداتّوالصـ ـ ــادراتّتـ ـ ــمّ
إنّكمي ـ ــةّالمنـ ـ ــتجّالمتـ ـ ــاحّلالسـ ـ ــتخدامّداخـ ـ ــلّ
3-33
حســابهاّكمــاّينبغــيّثــمّأمكــنّبعــدّذلــكّاســتخدامّ
االقتصادّيتأتىّإماّعنّطريقّاإلنتاجّالمحليّأوّعـنّ
المطابقــةّالســتنتاجّبيانــاتّمــنّكميــةّاالســتهالكّ
طريــقّاالســتيرادّ.ينبغــيّأنّيــتمّاســتخدامّنفــسّالكميــةّ
والـ ــذيّيك ـ ــونّثابت ـ ــاّمـ ــعّالعناص ـ ــرّاألخ ـ ــرىّف ـ ــيّ
مــنّالمنــتجّالــذيّيــدخلّاالقتصــادّفــيّفت ـرةّمحاســبيةّ
المطابقـةّ.يمكـنّللمحاســبّالقـوميّّّبعـدّذلــكّأنّ
مــنّخــاللّاالســتهالكّالوســيطّّ،االســتهالكّالنهــائيّ،
يتخذّق ار ارّليتوصـلّإلـىّالتـوازنّعـنّطريـقّضـبطّ
تكــوينّرأسّالمــالّ(بمــاّفــيّذلــكّالتغي ـراتّفــيّحجــمّ
العناصرّكماّيلزمّ.
المخزونات)ّأوّالصادرات.
يمكـ ـ ــنّجمـ ـ ــعّهـ ـ ــذينّالبيـ ـ ــانينّليشـ ـ ــكالّبيـ ـ ــانّت ـ ـ ـوازنّ
المنتجاتّ:
344

ّ 7-33الّيكـ ــونّدائمـ ــاّاالسـ ــتهالكّالنهـ ــائيّ
هـ ــوّالعنصـ ــرّاألضـ ــعفّللمتطابقـ ــةّ.فـ ــيّ
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بعضّالحاالتّّ،يمكنّاالعتمـادّعلـىّبيانـاتّ
االس ــتهالكّأكث ــرّم ــنّبيان ــاتّاإلنت ــاجّ.عل ــىّ
سبيلّالمثالّّ،فيّحالـةّخـدماتّسـيارةّاألجـرةّ
حيــثّأنّالكثيــرّمــنّهــذذهّالخــدماتّقــدّتكــونّ
غي ــرّمنظم ــةّأوّغي ــرّمقاس ــةّ،وبالت ــاليّف ــإنّ
تقــديرّمــاّتنفقــهّاألســرّعلــىّاســتخدامّســياراتّ
األج ـرةّربمــاّيفيــدّفــيّتحســينّتقــديراتّاإلنتــاجّ
لتشملّمجاالتّّاالقتصادّالغيرّمرئيّ.
ّ
حتىّبالنسبةّللعناصرّالتيّالّيعدّالقطـاعّغيـرّ
ّ
ُ
المـ ــنظمّّمتواجـ ــداّّفيهـ ــاّ،يمكـ ــنّأنّيكـ ــونّت ـ ـوازنّ
المنتجــاتّذوّفائــدةّفيهــاُّ.يعــدّتصــنيعّالطــائراتّ
م ــنّالعملي ــاتّالت ــيّتتطل ــبّوقت ــاّط ــويالّّ.يمك ــنّ
حســابّاإلنتــاجّقيــدّالتجهيــزّفــيّمثــلّهــذاّالعمــلّ
ـاّالمصــنعّ
إمــاّعــنّطريــقّالمبلــغّالتــيّيطالــبّبهـ ُ
إلتمــامّعمليــةّالتصــنيعّأوّالمبــالغّالتــيّســيدفعهاّ
المشتريّالمحتملّعندّالشـراءّعـنّطريـقّوسـائلّ
ّ
ال ـ ــدفعاتّالمرحلي ـ ــةّ.يل ـ ــزمّأنّت ـ ــتمّإع ـ ــادةّتواف ـ ــقّ
مص ــدريّالبيان ــاتّم ــعّالتع ــديالتّالموج ــودةّف ــيّ
الحس ــاباتّالمالي ــةّالمدفوع ــةّأوّالمقبوض ــةّكلم ــاّ
اقتضتّالضرورةّذلكّ.

 . 2حساب السلع والخدمات

وكمــاّتــمّشــرحهّبالتفصــيلّفــيّالفصــلّالســادسّ،
الط ـ ــرفّاأليس ـ ــرّم ـ ــنّالمتطابق ـ ــةّيس ـ ــاويّالن ـ ــاتجّ
اإلجماليّالمحليّّGDPبأسعارّالسـوقّ.ومـنّثـمّ
فـ ـ ــإنّالطـ ـ ــرفّاأليمـ ـ ــنّسيصـ ـ ــبحّمسـ ـ ــاوياّللنـ ـ ــاتجّ
المحلــيّاإلجمــاليّويســمىّذلــكّغالبــاّبّ"طريقــةّ
ـلّّ،يسـ ــمىّالتعريـ ــفّالـ ــذيّ
اإلنفـ ــاق"ّّ.فـ ــيّالمقابـ ـ
ُ
يتضـ ــحّمـ ــنّالطـ ــرفّاأليسـ ــرّللمطابقـ ــةّ"ّطريقـ ــةّ
اإلنتاج"ّللناتجّالمحليّاإلجماليّ.
 33-33يعتبــرّحســابّالســلعّوالخــدماتّواحــداّ
منّاألساسياتّللمتطابقـاتّإنّلـمّيكـنّأهمهـاّفـيّ
نظـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّّ.ّSNAفهـ ــيّتجسـ ــدّ
الفكـ ـ ـرةّأنّاإلنت ـ ــاجّم ـ ــنّداخ ـ ــلّح ـ ــدودّاإلنت ـ ــاجّّ،
باإلضــافةّإلــىّال ـوارداتّالبــدّوأنّيــتمّحســابهّفــيّ
المقابــلّمــنّخ ـاللّواحــدّمــنّاألنشــطةّاألساســيةّ
األخـ ـ ــرىّفـ ـ ــيّنظـ ـ ــامّالحسـ ـ ــاباتّالقوميــ ــةّوهمـ ـ ــاّ،
اسـ ـ ـ ــتهالكّالسـ ـ ـ ــلعّوالخـ ـ ـ ــدماتّأوّتـ ـ ـ ـراكمّالســ ـ ــلعّ
والخــدماتّ ّ.وبــدونّحســابّالســلعّوالخــدماتّ،فــإنّ
جـدولّالعــرضّواالســتخدامّلــنّيكــونّمفهومــاّ ّولــنّ
يس ــتنفذّك ــافّالمنتج ــاتّالمت ــوفرةّف ــيّاالقتص ــادّ.
يمك ــنّالنظ ــرّلتت ــابعّالحس ــاباتّكأن ــهّمبنــىّح ــولّ
حس ـ ــابّالس ـ ــلعّوالخ ـ ــدماتّع ـ ــنّطري ـ ــقّإض ـ ــافةّ
مع ـ ــامالتّتتعل ـ ــقّبتولي ـ ــدّ،توزي ـ ــعّ،إع ـ ــادةّتوزي ـ ــعّ
الدخلّواالدخارّ.عندّتجميـعّكـلّهـذهّالمعـامالتّ
خاللّكافةّالقطاعاتّوفيّباقيّالعالمّ،سـنجدّأنّ
إجم ــاليّالمص ــادرّمس ــاوياّإلجم ــاليّاالس ــتخدامّ.
فـ ــيّحالـ ــةّدمجهمـ ــاّخـ ــارجّتسلسـ ــلّالحسـ ــاباتّّ،
يتبقىّفقطّحسابّالسلعّوّالخدماتّّّّ.

1-33فيّحالـةّتجهيـزّتـوازنّالمنتجـاتّلكافـةّالسـلعّ
والخــدماتّفــيّاالقتصــادّ(سـ ـواءّبشــكلّفــرديّأوّف ــيّ
مجموعـ ــاتّمـ ــنّالمنتجـ ــات)ّوتـ ــمّتجميـ ــعّذلـ ــكّ،فـ ــإنّ
مجم ـ ــوعّاإلنت ـ ــاجّّ،الـ ـ ـوارداتّّ،االس ـ ــتهالكّالوس ـ ــيطّ،
تكوينّرأسّالمالّوالصادراتّينبغـيّأنّيكـونّمسـاوياّ
 38-33ك ـ ـ ــلّص ـ ـ ــفّم ـ ـ ــنّج ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ــرضّ
للعناص ــرّالمقابل ــةّالموض ــحةّف ــيّتسلس ــلّالحس ــاباتّ
واالس ــتخدامّعبـ ــارةّع ــنّتـ ــذكيرّبالمطابقـــةّ
الـذيّتــمّشــرحهّبالتفصــيلّفــيّالفصــولّالســابقةّ.تمثــلّ
األساسيةّلحسابّالسلعّوالخدمات.
خــدماتّالنقــلّوالتجــارةّالمدمجــةّضــمنّه ـوامشّال ـربحّ
المنتج ـ ــاتّالت ـ ــيّيمك ـ ــنّاس ـ ــتخدامهاّف ـ ــيّاالس ـ ــتهالكّ
الوســيطّأوّاالســتهالكّالنهــائيّأوّتكــوينّرأسّالمــالّ  .3جداول العرض واالستخدام
أوّالصادراتّّ.بالتاليّفإنّامكانيةّتضمينّقيمـةّهـذهّ
اله ـ ـوامشّضـ ــمنّقيمـ ــةّالسـ ــلعّالّيتنـ ــاقضّمـ ــعّهـ ــذهّ  34-33ضمنّالمجموعةّالكاملةّلتوازنّالمنتجاتّ،يـتمّ
انش ـ ــاءّج ـ ــداولّالع ـ ــرضّواالس ـ ــتخدامّ.وتوج ـ ــدّ
المتطابقة.
ج ــداولّالع ــرضّواالس ــتخدامّف ــيّأزواجّبتقي ــيمّ
ع ـ ــامّوّبشـ ـ ــيءّمـ ـ ــنّالتفص ـ ــيلّعلــ ــىّحســ ــبّ
وّمــنّثــمّفإنــهّعنــدّتجميــعّتوازنــاتّالمنتجــاتّعبــرّ
المنتجـ ـ ــاتّالموضـ ـ ــحةّ.الشـ ـ ــكلّالشـ ـ ــائعّمـ ـ ــنّ
كافةّالسلعّوالخـدماتّّ،ينبغـيّتضـمينّهـوامشّالـربحّ
ج ـ ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ـ ــتخدامّه ـ ـ ـ ــيّتل ـ ـ ـ ــكّ
هذهّوليسّهناكّماّيقتضيّتوضيحهاّمنفردةّ.
الموضوعةّبأسعارّالمشترينّ.
ّ
يحتةةةوي جةةةدول االسةةةتخدام بأسةةةعار المشةةةترين
حيــثّأنّأشــكالّاإلنتــاجّواالســتهالكّالوســيطّ
36-33
على مجموعة من توازنات المنتجات التي تغطةي
تتناســبّمــعّاإلنتــاجّواالســتهالكّالوســيطّفــيّحســابّ
كافةةة المنتجةةات المحتمةةل تواجةةدها فةةي االقتصةةاد
اإلنت ـ ــاجّّ،ف ـ ــإنّالمتطابق ـ ــةّالحس ـ ــابيةّلمجم ـ ــوعّكاف ـ ــةّ
مرتبةةةةةة علةةةةةى شةةةةةكل مصةةةةةفوفة مسةةةةةتطيلة مةةةةةع
توازن ـ ــاتّالمنتج ـ ــاتّيمك ـ ــنّإع ـ ــادةّص ـ ــياغتهّليص ـ ــبحّ
المنتجةةةةات التةةةةي تةةةةم تسةةةةعيرها حسةةةةب أسةةةةةعار
حسابّالسلعّوالخدماتّكالتاليّ:
المشةةترين التةةةي تظهةةةر فةةي الصةةةفوف واألعمةةةدة
ّ
موضةةةةحة طبيعةةةةة المنتجةةةةات بالنسةةةةبة لألشةةةةكال
حسابّالسلعّوالخدماتّ:
المختلفةةةةة مةةةةن االسةةةةتخدامات .يحتةةةةوي جةةةةدول
اإلنتةةةةةةةةاج – االسةةةةةةةةتهالك الوسةةةةةةةةيط  +الضةةةةةةةةرائب
العةةةةةرض بأسةةةةةعار المشةةةةةترين علةةةةةى مصةةةةةفوفة
المفروضةةة علةةى المنتجةةات – الةةدعم علةةى المنتجةةات
مسةةةةةةتطيلة مةةةةةةع الصةةةةةةفوف الموازيةةةةةةة لةةةةةةنفس
= االسةةةةةةتهالك النهةةةةةةائي  +تكةةةةةةوين رأس المةةةةةةال +
مجموعةةةةةةات السةةةةةةلع الموجةةةةةةودة فةةةةةةي جةةةةةةداول
الصادرات – الواردات.
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المحلي الذي تةم تسةعيره باألسةعار األساسةية إضةاف ًة
إلى األعمةدة التةي توضة الةواردات والتعةديالت علةى
األسةةعار الالزمةةة للحصةةول علةةى العةةرض الكلةةي لكةةل
(مجموعة من) المنتج  /المنتجات التةي تةم تسةعيرها
بأسعار المشترين.

هــوّّدافــعّلتعريــفّالمؤسســةّكوحــدةّتنــتجّنــوعّ
واحــدّمــنّالمنتجــاتّ.غيــرّأنــهّالّيوجــدّهنــاكّ
سببّضروريّألنّتكونّالعالقـةّعالقـةّفرديـةّ
وّالعديدّمنّالدولّتسـتخدمّالمصـفوفاتّوالتـيّ
يكــونّفيهــاّتمييــزّالعدي ــدّمــنّالمنتجــاتّأكث ــرّ
م ـ ـ ــنّتميي ـ ـ ــزّالوح ـ ـ ــداتّالمنتج ـ ـ ــةّلهـ ـ ــاّ.وأه ـ ـ ــمّ
األسـ ــبابّالتـ ــيّتسـ ــببتّفـ ــيّحـ ــدوثّذلـ ــكّأنّ
معظمّوحداتّاإلنتـاجّتنـتجّتشـكيلةّواسـعةّمـنّ
المنتجــاتّ،علــىّســبيلّالمثــالّ،مصــنعيّلبــاسّ
الق ـ ـ ــدمّربم ـ ـ ــاّيص ـ ـ ــنعونّالص ـ ـ ــنادلّ،األحذي ـ ـ ــةّ
الرياضـ ـ ــيةّ،أحذيـ ـ ــةّموحـ ـ ــدةّ،أوّأحذيـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّ
الموضـ ــةّ،ولـ ــنّيكـ ــونّمـ ــنّالممكـ ــنّأوّالهـ ــامّ
إنشاءّإطارّلكلّنوعّمنّأنواعّلباسّالقدمّ.

 33-33وقـ ـ ــدّشـ ـ ــرحّالجـ ـ ــزءانّبّّ،ج ـ ـ ــّجـ ـ ــداولّالعـ ـ ــرضّ
واالستخدامّعلىّالتوالي.
ّ
 38-33تعــدّجــداولّالعــرضّواالســتخدامّالخطــوةّالرئيســيةّ
األولــىّفــيّتجهيــزّجــداولّالمــدخالتّوالمخرجــاتّ
كمـ ــاّتـ ــمّشـ ــرحهّفـ ــيّالفصـ ــلّّ،ّ85بيـ ــدّأنهـ ــاّلهـ ــاّ
استخداماتّهامةّبمفردهاّ،سواءّللنواحيّالتحليليـةّ
أوّعنــدّاســتخدامهماّكــأدواتّلمراقبــةّالجــودةّ.عنــدّ
بدايــةّتجهيــزّجــداولّالعــرضّواالســتخدامّالّيبــدوّ  35-33عنـ ــدّتحديـ ــدّمجموعـ ــةّمـ ــنّوحـ ــداتّاإلنتـ ــاجّّ،
تمت ـ ـ ــدّمص ـ ـ ــفوفةّالع ـ ـ ــرضّلتظه ـ ـ ــرّبدق ـ ـ ــةّأيّ
عليهـاّالتـوازنّ،إلـىّأنّيــتمّوضـعهماّفـيّالموازنــةّ،
المنتجــاتّتق ــومّك ــلّمــنّالمجموعــاتّالمنتجــةّ
فـ ــإنّالنـ ــاتجّالمحلـ ــيّاإلجمـ ــاليّالـ ــذيّتـ ــمّحسـ ــابهّ
بتوفيّرهـ ـ ــاّّ،كمـ ـ ــاّتمتـ ـ ــدّمصـ ـ ــفوفةّاالسـ ـ ــتخدامّ
بطريقةّحسابّاإلنتاجّسـيختلفّعـنّطريقـةّقيـاسّ
لتظهـ ــرّمتوسـ ــطّالطلـ ــبّعلـ ــىّكـ ــلّمـ ــنّهـ ــذهّ
اإلنف ـ ــاقّعل ـ ــىّالن ـ ــاتجّالمحل ـ ــيّاإلجم ـ ــاليّ.ت ـ ــوفرّ
المجموعــاتّلوحــداتّاإلنتــاجّ.إضــافةّإلــىّأنّ
جـ ــداولّالعـ ــرضّواالسـ ــتخدامّوحـ ــدهاّإطـ ــارّدقيـ ــقّّ
المعلوم ـ ــاتّاإلض ـ ــافيةّالت ـ ــيّتتعل ـ ــقّبوح ـ ــداتّ
يزيــلّالتناقضــاتّفــيّتــدفقّالســلعّوالخــدماتّالتــيّ
اإلنتــاجّمضــافةّأســفلّاالســتهالكّالوســيطّكــيّ
تـ ـ ــمّحسـ ـ ــابهاّمـ ـ ــنّخـ ـ ــاللّاالقتصـ ـ ــادّللتأكـ ـ ــدّمـ ـ ــنّ
تصبحّاألعمدةّموافقـةّلوحـداتّاإلنتـاجّتحتـويّ
القياس ــاتّالبديل ــةّللن ــاتجّالمحل ــيّاإلجم ــاليّوالت ــيّ
علــىّعناصــرّالقيم ــةّالمضــافةّكــذلكّلإلنتــاجّ
تُعطيّنفسّالقيمةّ.
الكلـ ــيّ.بمعنـ ــىّآخـ ــرّ،المطابقـ ــةّ"ّاالسـ ــتهالكّ
الوسيطّّ+القيمـةّالمضـافةّ=ّاإلنتـاج"ّواضـحةّ
 30-33مازل ـ ــتّبع ـ ــضّال ـ ــدولّذاتّاألنظم ـ ــةّاإلحص ـ ــائيةّ
لكــلّمجموعــةّمــنّوحــداتّاإلنتــاجّ(الصــناعة)ّ
األقلّتطو ارّتجدّصعوبةّفيّاستنباطّشرحّمفصـلّ
إضافةّإلىّأنّإجماليّالسلعّسـيكونّمتسـاوياّّ.
لحج ــمّاإلنف ــاقّاالس ــتهالكيّلألس ــرّالمعيش ــيةّم ــنّ
كماّيمكنّأيضـاّإضـافةّالمزيـدّمـنّالمعلومـاتّ
المصادرّالرئيسيةّعلىّأساسّمنتظمّ.أيّتفصـيلّ
كتل ـ ـ ــكّالمتعلق ـ ـ ــةّبتك ـ ـ ــوينّرأسّالم ـ ـ ــالّوع ـ ـ ــددّ
س ـ ــيكونّض ـ ــرورياّّ م ـ ــنّداخ ـ ــلّمجموع ـ ــةّج ـ ــداولّ
العاملينّوقدّنوقشتّتلكّاإلضافاتّفـيّالجـزءّ
العـ ــرضّواالسـ ــتخدامّ.وهنـ ــاكّفائـ ــدةّمـ ــنّذلـ ــكّأالّ
دّ.
وهـ ــيّالتوزيـ ــعّالنسـ ــبيّللنفقـ ــاتّعلـ ــىّمجموعـ ــاتّ
المنتجاتّالمختلفةّالتيّيمكنّمقارنتهاّمـعّاألوزانّ
المس ـ ــتخدمةّف ـ ــيّمؤش ـ ــرّأس ـ ــعارّالمس ـ ــتهلكّ 5 ّCPIمثال رقميّ
كوســائلّلفحــصّكــالّمــنّأوزانّأســعارّالمســتهلكّ ّّ
وج ـ ــداولّالع ـ ــرضّواالس ـ ــتخدامّلض ـ ــمانّص ـ ــحتهاّ  31-33الج ــداولّالمبين ــةّلج ــداولّالع ــرضّواالس ــتخدامّ
فـ ــيّالجـ ــزءّه ـ ــّمضـ ــافّإليهـ ــاّنـ ــصّيشـ ــرحهاّ.
وثباتهاّ.
تحتويّتلكّالجـداولّعلـىّكافـةّالمميـزاتّالتـيّ
تــمّشــرحهاّفــيّهــذاّالفصــلّولكــنّعنــدّمســتوىّ
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متق ـ ـ ــدمّم ـ ـ ــنّالتعم ـ ـ ــيمّحي ـ ـ ــثّأنه ـ ـ ــاّأله ـ ـ ــدافّ
توضـ ـ ـ ــيحيةّفقـ ـ ـ ــطّ.إضـ ـ ـ ــافةّإلـ ـ ـ ــىّأنّبعـ ـ ـ ــضّ
 37-33م ــنّالممك ــنّنظري ــاّاع ــدادّمجموع ــةّم ــنّجـ ــداولّ
االس ــتنتاجاتّم ــنّه ــذهّالج ــداولّتوج ــدّض ــمنّ
الع ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ــتخدامّم ـ ـ ــعّاالس ـ ـ ــتهالكّالوس ـ ـ ــيطّ
النصّلتوضيحّالمميزاتّالتيّتمّشرحهاّ.
ومعاملتهـاّفـيّاإلجمــاليّفقـطّ،مــعّاسـتخدامّجــدولّ
ُيظهــرّمــدىّاســتخدامّكــلّمنــتجّكاســتهالكّوســيطّ
ولكــنّدونّإضــافةّتفاصــيلّ.هــذاّالعــرضّلــيسّذوّ ب .جدول العرضّ
قيمــةّس ـواءّمــنّناحي ــةّاإلعــدادّأوّكــأداةّتحليلي ــةّ ّ،
ولكـ ـ ــنّمـ ـ ــنّاإلعـ ـ ــدادّالسـ ـ ــابقّلجـ ـ ــداولّالعـ ـ ــرضّ ّ 86-33يعدّالجزءّالرئيسـيّمـنّمصـفوفةّالعـرضّهـوّ
مصــفوفةّالمنتجــاتّ(أوّمصــفوفةّالســلع)ّوفــقّ
واالس ــتخدامّوج ــداولّالم ــدخالتّوالمخرج ــاتّوم ــاّ
إنتاجهـ ــاّوالتـ ــيّتظهـ ــرّأيـ ــةّصـ ــناعةّتـ ــوفرّأوّ
بعـ ــدّذلـ ــكّّ،تـ ــمّتقـ ــديمّمزيـ ــدّمـ ــنّالتفصـ ــيلّل ـ ـربطّ
"تص ـ ــنع"ّه ـ ــذاّالمن ـ ــتجّّ.ول ـ ــذلكّفق ـ ــدّش ـ ــاعتّ
المنتج ـ ــاتّالمس ـ ــتخدمةّف ـ ــيّاالقتص ـ ــادّبالوح ـ ــداتّ
تسميتهاّأحياناّبّ"مصفوفةّالصنع".
المنتجـ ــةّلهـ ــاّ.تفـ ــرضّأبسـ ــطّالحـ ــاالتّوالتـ ــيّيـ ــتمّ
شــرحهاّغالبــاّفــيّالكتــبّالد ارســيةّأنــهّمــنّالممكــنّ
تكـ ــوينّعالقـ ــةّواحـ ــدّلواحـ ــدّ(عالقـ ــةّفرديـ ــة)ّبـ ــينّ
المنتج ــاتّووح ــداتّاإلنت ــاجّ.إض ــافةّإلـ ـىّأنّه ــذاّ ّ
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المنتجات و الوحدات المنتجة

 80-33كلمـاّزادّالتفصــيلّعـنّمنــتجّكلمـاّكانــتّهنــاكّ
إدخ ـ ــاالتّمنتشـ ـ ـرةّح ـ ــولّإدخ ـ ــاالتّالمنتجـ ــاتّ
الرئيسـ ــيةّ،علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّّ،عنـ ــدماّتنـ ــتجّ
مزرع ـ ــةّأكث ـ ــرّم ـ ــنّمحص ـ ــولّواح ـ ــدّأوّين ـ ــتجّ
مص ـ ـ ـ ــنعّالماكين ـ ـ ـ ــاتّأنواع ـ ـ ـ ــاّمختلف ـ ـ ـ ــةّم ـ ـ ـ ــنّ
الماكينـ ــاتّ.عنـ ــدّمسـ ــتوىّمـ ــنّالتفصـ ــيلّمثـ ــلّ
"المن ــتجّالز ارع ــي"ّوّ"الماكين ــات"ّس ــتُدمجّه ــذهّ
العناصـ ــرّالغيـ ــرّقطريـ ــةّفـ ــيّعنصـ ــرّقطـ ــريّ
واحدّ.

 83-33فــيّحــينّأنــهّمــنّالممكــنّتصــنيفّجــدولّالعــرضّ
باستخدامّالمؤسساتّالمنتجةّكحجرّاألساسّ،مـنّ
األكثـ ـ ـ ــرّش ـ ـ ـ ــيوعاّوم ـ ـ ـ ــنّالمفضـ ـ ـ ــلّالعم ـ ـ ـ ــلّم ـ ـ ـ ــعّ
المؤسساتّ.وكماّتمـتّاإلشـارةّإليـهّفـيّالمقدمـةّّ،
فــإنّفك ـرةّالمؤسســةّكوحــدةّإنتــاجّحينمــاّيــتمّإنتــاجّّ
ن ــوعّواح ــدّم ــنّالمنتج ــاتّق ــدّاس ــتُنبطتّم ــنّفكـ ـرةّ
جــدولّالمــدخالتّوالمخرجــاتّحينمــاّيكــونّهنــاكّ
عالق ـ ــةّواح ـ ــدّلواح ـ ــدّب ـ ــينّالمجموع ـ ــاتّالمختلف ـ ــةّ
للمنتج ـ ــاتّوالوح ـ ــداتّالمختلف ـ ــةّلإلنت ـ ــاجّ.طُبق ـ ــتّ  87-33بي ــدّأن ــهّكم ــاّف ــيّالمنتج ــاتّالمش ــابهةّّ،تق ــدمّ
العديــدّمــنّالمؤسســاتّخــدماتّالبيــعّبالتجزئــةّ
تقريب ـ ــاّكاف ـ ــةّاالتفاقي ـ ــاتّالموض ـ ــحةّف ـ ــيّالفص ـ ــلّ
وبالجملـ ــةّّ،وّبعـ ــضّخـ ــدماتّالنقـ ــلّوبعـ ــضّ
الخــامسّعنــدّتحديــدّمؤسســةّبعينهــاّّ،علــىّســياقّ
االنش ـ ـ ــاءاتّّ،واله ـ ـ ــدفّم ـ ـ ــنّّاألخيـ ـ ــرّمنه ـ ـ ــاّ
اســتخدامّالبيانــاتّلمصــفوفةّالعــرض؛ّإضــافةّإلــىّ
لالستخدامّالشخصيّكتكوينّرأسّالمالّ.
أنــهّبــالرغمّمــنّأنــهّيمكــنّاســتخدامّالبيانــاتّعلــىّ
مس ــتوىّالمؤسس ــةّف ــيّس ــياقّمؤشـ ـراتّاالقتص ــادّ
قصــيرةّاألجــلّ،فإنهــاّتســتخدمّفــيّنظــامّالحســاباتّ  . 2قوانين محاسبية
القومي ـ ـ ـ ــةّفق ـ ـ ـ ــطّف ـ ـ ـ ــيّس ـ ـ ـ ــياقّج ـ ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ـ ــرضّ
 85-33طُبقـ ـ ــتّكافـ ـ ــةّالق ـ ـ ـوانينّالتـ ـ ــيّتتعلـ ـ ــقّبوقـ ـ ــتّ
واالستخدامّ.
التســجيلّّ،واعــادةّالتوجيــهّوتجزئــةّالمعــامالتّ
الت ـ ـ ــيّ ُش ـ ـ ــرحتّف ـ ـ ــيّّالفص ـ ـ ــلّالثال ـ ـ ــثّعل ـ ـ ــىّ
 88-33تُصــنفّالمنتجــاتّفــيّاألســاسّعلــىّحســبّدليــلّ
اإلدخاالتّفيّجداولّالعرضّواالستخدامّ.
التصـ ــنيفّالمركـ ــزيّللمنتجـ ــاتّوغالبـ ــاّمـ ــاّتسـ ــمىّ
المجموع ــاتّالناتج ــةّبّ"الس ــلع"ّرغ ــمّأنّالتس ــميةّ
الحديثـ ــةّلهـ ــاّهـ ــيّ"ّالمنتجـ ــات"ّ.غالبـ ــاّمـ ــاّيكـ ــونّ  81-33علىّالرغمّمـنّأنّجـداولّالعـرضّواالسـتخدامّ
الّتُس ـ ـ ـ ــجلّت ـ ـ ـ ــدفقاتّدخ ـ ـ ـ ــلّالملكي ـ ـ ـ ــةّ،إالّأنّ
األساسّفـيّتصـنيفّالوحـداتّالمنتجـةّهـوّحسـبّ
الخـ ـ ـ ــدماتّالماليـ ـ ـ ــةّالمرتبطـ ـ ـ ــةّبــ ـ ــدفعّالفوائـ ـ ـ ــدّ
التص ـ ـ ــنيفّال ـ ـ ــدوليّلألنش ـ ـ ــطةّالص ـ ـ ــناعيةّّISIC
وحي ـ ــازة/ال ـ ــتخلصّم ـ ــنّاألص ـ ــولّوااللت ازم ـ ــاتّ
وتسمىّالمجموعاتّالناتجةّبّ"الصناعات"ّّّّ.
المالي ــةّ،مس ــجلةّفيه ــاّ.يش ــرحّالفص ــلّالس ــابعّ
عش ـ ـ ــرّبالتفص ـ ـ ــيلّأنـ ـ ـ ـواعّالخ ـ ـ ــدماتّالمالي ـ ـ ــةّ
 84-33فـ ـ ــيّحالـ ـ ــةّوجـ ـ ــودّنفـ ـ ــسّالعـ ـ ــددّمـ ـ ــنّمجموعـ ـ ــاتّ
المتدفق ــةّالمرتبط ــةّبالمعـ ــامالتّف ــيّاألصـــولّ
الوحداتّالمنتجةّوالمنتجاتّ،سيكونّهنـاكّإدخـالّ
الماليةّوّتدفقاتّدخلّالملكيةّ.
كبيرّفيّخليةّواحدةّمنّالعمودّالذيّيمثلّالمنـتجّ
ـةّالوح ــدةّالمنتج ــةّ،الت ــيّيحق ــقّ
الرئيس ــيّلمجموع ـ ّ
 46-33ت ـ ـ ــمّش ـ ـ ــرحّاع ـ ـ ــادةّتوجي ـ ـ ــهّالت ـ ـ ــدفقاتّّ
فيهــاّالمنــتجّأكبــرّقــدرّمــنّالقيمــةّالمضــافةّّ.إذاّ
المرتبطــةّبه ـوامشّال ـربحّالحقــاّّضــمنّبنــدّ
احتوتّمجموعةّالوحـداتّالمنتجـةّعلـىّمؤسسـاتّ
التقييمّ.
فقــطّ،ل ــنّيكــونّهن ــاكّأيــةّإدخ ــاالتّفــيّالعم ــودّ،
ولكــنّغالبــاّمــاّســيكونّهنــاكّإنتــاجّثــانويّيظهــرّ
اإلنتاج
كإدخـ ــاالتّأصـ ــغرّفـ ــيّخاليـ ــاّأخـ ــرىّمـ ــنّنفـ ــسّ . 3
العمودّ.
 43-33تعدّمبادئّتسجيلّاإلنتاجّفـيّجـداولّالعـرضّ
واالسـ ــتخدامّهـ ــيّنفـ ــسّمبـ ــادئّالتسـ ــجيلّفـ ــيّ
 83-33عنــدماّيكــونّهنــاكّنفــسّالعــددّللوحــداتّالمنتجــةّ
حس ــابّاإلنت ــاجّ،كم ــاّت ــمّش ــرحهّف ــيّالفص ــلّ
ومجموعــاتّالمنتجــاتّ،تُرتــبّالصــفوفّواألعمــدةّ
السادسّ.ينبغيّالتأكيـدّعلـىّأنّكافـةّالمفـاهيمّ
كــيّتقــعّاإلدخــاالتّفــيّالمنتجــاتّاألساســيةّفــيّ
والتعريفـ ــاتّال ـ ـواردةّلنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّ
منتصفّالمصفوفةّالناتجةّ(الخطّالقطري)ّّّّ.
التيّ ُشرحتّفيّالفصولّالسابقةّوالتـيّتصـفّ
تسلسـلّالحســاباتّتطبــقّبالتســاويّوبدقــةّعلــىّ
 88-33مــنّالناحيــةّالعمليــةّ،شــاعّوجــودّالمنتجــاتّبشــكلّ
جداولّالعرضّواالستخدامّوجـداولّالمـدخالتّ
أكبـ ــرّمـ ــنّأن ـ ـواعّالوحـ ــداتّالمنتجـ ــةّ.علـ ــىّسـ ــبيلّ
والمخرج ـ ــاتّ.يكم ـ ــنّاالخـ ـ ــتالفّالوحي ـ ــدّفــ ــيّ
المث ـ ــالّف ـ ــإنّاألنـ ـ ـواعّالمختلفـ ـ ـةّم ـ ــنّالمحاص ـ ــيلّ
طريق ـ ـ ـ ــةّع ـ ـ ـ ــرضّالحس ـ ـ ـ ــاباتّ،ول ـ ـ ـ ــيسّف ـ ـ ـ ــيّ
الزراعيــةّأهــمّمــنّالتمييــزّبــينّمنــاطقّز ارعــةّأيّ
األساسياتّالجوهريةّلنظامّالحساباتّالقوميةّ.
مـ ــنّاألن ـ ـواعّالمحتمـ ــلّوجودهـ ــاّمـ ــنّالمحصـ ــولّ.
ول ـ ــذلكّ،فإن ـ ــهّيمك ـ ــنّأنّيص ـ ــبحّج ـ ــدولّالع ـ ــرضّ ّ
(مصفوفةّالصنع)ّمتعامداّمعّالصـفوفّأكثـرّمـنّ  48-33كمــاّهــوّمالحــظّفــيّالجــزءّالتمهيــديّمــنّهــذاّ
الفصــلّ،أنّالوحــداتّالمنتجــةّالموضــوعةّفــيّ
األعمـ ــدةّكـ ــيّيـ ــؤديّتجميـ ــعّالصـ ــفوفّللمنتجـ ــاتّ
ج ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ــتخدامّت ـ ـ ــتمّب ـ ـ ــالنظرّ
المشابهةّإلىّتكوينّمصفوفةّمربعةّّ.
للتصـ ـ ـ ــنيفّالصـ ـ ـ ــناعيّكالتصـ ـ ـ ــنيفّالـ ـ ـ ــدوليّ
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هنــاكّالمزيــدّمــنّالنقــاشّحــولّهــذاّالنــوعّمــنّ
تقس ـ ـ ــيمّالمؤسس ـ ـ ــاتّاإلنتاجي ـ ـ ــةّف ـ ـ ــيّالفص ـ ـ ــلّ
الخامسّّ.

لألنش ــطةّالص ــناعيةّّ.ّISICبي ــدّأن ــهّربم ــاّيك ــونّ
م ــنّالمفي ــدّعن ــدّتميي ــزّأيّم ــنّالوح ــداتّالمنتج ــةّ
تسويقيّأوّغيرّتسويقيّ.يمكـنّتطبيـقّذلـكّبوجـهّ
عامّأوّعلىّالمجموعاتّالتيّيغلبّوجودّاإلنتـاجّ
بشكلّكبيـرّعلـىّكـلّمـنّاألساسـينّّ،علـىّسـبيلّ  48-33يوضـ ــحّالجـ ــدولّّ3ّ–ّ33األعمـ ــدةّّ86ّ،ّ30
ّ83ّ،84،م ــنّمص ــفوفةّالع ــرضّفــيّالج ــدولّ
المث ــالّخ ــدماتّالص ــحةّوالتعل ــيمّ.وبالمث ــلّ،ربم ــاّ
ّ.ّ38ّ–ّ33يتضــحّفــيّالنمــوذجّالكامــلّلهــذهّ
يحتـ ــلّاإلنتـ ــاجّللحسـ ــابّالخـ ــاصّأهميـ ــةّخاصـ ــةّ
المصفوفةّأنّمعظمّاإلدخـاالتّفـيّالمصـفوفةّ
ويمك ـ ــنّتمييـ ـ ـزهّع ـ ــنّطري ـ ــقّكالتص ـ ــنيفّال ـ ــدوليّ
الفرعيــةّإلنتــاجّالســوقّهــيّإدخــاالتّصــفريةّ.
لألنش ـ ــطةّالص ـ ــناعيةّّISICعل ـ ــىّس ـ ــبيلّالمث ـ ــالّ
يتضــحّذلــكّأيضــاّفــيّالنمــوذجّالمختصــرّمــنّ
االنشاءاتّّّ.
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الجـ ــدولّبالنسـ ــبةّلإلنت ـ ـاجّالـ ــذاتيّلالسـ ــتهالكّ
الذاتيّولإلنتاجّالغيرّتسويقيّ.

 44-33بوجــهّعــامّ،عنــدّم ارعــاةّالتوجيهـاتّالموضــحةّفــيّ
الفصــلينّال اربــعّوالخــامسّعــنّالنشــاطاتّالتابعــةّ،
ل ــنّي ــتمّالتعام ــلّمعه ــاّعل ــىّأنه ــاّس ــببّف ــيّرف ــعّ
التصنيف
المنتجاتّالتيّتـمّتسـجيلهاّكإنتـاجّفـيّالحسـاباتّ.
يســتثنىّمــنّذلــكّعنــدماّتســتخدمّبعــضّالمنتجــاتّ
ف ــيّاالس ــتخدامّالشخص ــيّالمكم ــلّ ّوي ــتمّتزوي ــدهاّ  40-33حتــىّيتســنىّإضــافةّال ـوارداتّلإلنتــاجّالمحلــيّ
للوص ـ ـ ــولّإل ـ ـ ــىّالع ـ ـ ــرضّاإلجمـ ـ ــاليّ،ينبغ ـ ـ ــيّ
لوحدةّأخرىّ.هناكّاسـتثناءّآخـرّهـوّعنـدماّيكـونّ
تصـ ــنيفّال ـ ـوارداتّحسـ ــبّالمنتجـ ــاتّبطريقـ ــةّ
مــنّالمناســبّمعاملــةّالوحــدةّالتــيّتنــتجّالمنتجــاتّ
تتواف ـ ــقّمـ ـ ــعّتل ـ ــكّالمسـ ـ ــتخدمةّف ـ ــيّتصــ ــنيفّ
المكملـ ــةّكمؤسسـ ــةّمنفصـ ــلةّ،علـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّ
اإلنتـ ــاجّالمحلـ ــيّ.هـ ــذهّالطريقـ ــةّالّتعـ ــدّدائمـ ــاّ
باعتب ــارّموقعه ــاّالجغ ارف ــيّعن ــدماّيمك ــنّاعتباره ــاّ
بصـ ـ ـ ـ ـ ــورةّمباش ـ ـ ـ ـ ـ ـرةّّ،حيـ ـ ـ ـ ـ ــثّأنّال ـ ـ ـ ـ ـ ـوارداتّ
مصد ارّمنّمصادرّالتشغيلّالهام.
(والصـ ـ ــادرات)ّليسـ ـ ــتّمقسـ ـ ــمةّحسـ ـ ــبّدليـ ـ ــلّ
التصــنيفّالمركــزيّللمنتجــاتّ،ولكنهــاّمقســمةّ
 43-33مــعّالوضــعّفــيّاالعتبــارّالنقــاشّالــذيّدارّحــولّ
تبع ــاّللنظ ــامّالمنس ــقّلتص ــنيفّوترمي ــزّالس ــلعّ
الوح ـ ــداتّاإلنتاجي ـ ــةّّ،يك ـ ــونّج ـ ــزءّاإلنت ـ ــاجّم ـ ــنّ
ّHSأوّالتصـ ـ ــنيفّالقياسـ ـ ــيّللتجـ ـ ــارةّالدوليـ ـ ــةّّ
مصفوفةّالعرضّهوّمصفوفةّصفوفهاّ
ّ.ّSITCيمك ـ ــنّأنّيص ـ ــبحّإيج ـ ــادّالمس ـ ــتوىّ
تعك ـ ــسّ مجموع ـ ــاتّالمنتج ـ ــاتّواالعم ـ ــدةّتعك ـ ــسّ
المناس ــبّم ــنّتجمي ــعّالبيان ــاتّع ــنّالتج ــارةّّ،
الوحـ ــداتّالمنتجـ ــةّّ.تظهـ ــرّاإلدخـ ــاالتّفـ ــيّهـ ــذهّ
بحيثّيكونّمتوافقاّمـعّاإلنتـاجّالمحلـيّّ،أحـدّ
المصــفوفةّقيمــةّاإلنتــاجّكــلّنــوعّمــنّأنـواعّالمنــتجّ
العوام ــلّالت ــيّيمك ــنّم ــنّخالله ــاّتحدي ــدّق ــدرّ
لكــلّمجموعــةّمــنّالوحــداتّّالمنتجــةّ.إنّالهــدفّ
التفصـ ــيلّالـ ــذيّيمكـ ــنّتطبيقـ ــهّعلـ ــىّجـ ــداولّ
م ـ ــنّإنش ـ ــاءّالمؤسس ـ ــاتّه ـ ــوّّتقس ـ ــيمّالمؤسس ـ ــاتّ
العرضّواالستخدامّ.
اإلنتاجي ــةّالمدمج ــةّأفقي ــاّو أرس ــياّك ــيّيخض ــعّك ــلّ
صفّوعمودّلمدخلّواحدّمعّإدخاالتّقليلـةّغيـرّ
ُ
ِ
ص ــفريةّ،والت ــيّه ــيّصـ ــغيرةّللغاي ــةّّ،ف ــيّمكـ ــانّ ّ
ّ
آخرّ.
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البضائع قيد التجهيز
 47-33كان ـ ـ ـ ــتّالنظـ ـ ـ ـ ـرةّالتقليدي ـ ـ ـ ــةّلج ـ ـ ـ ــدولّالم ـ ـ ـ ــدخالتّ
والمخرج ــاتّأوّج ــدولّالع ــرضّواالس ــتخدامّعل ــىّ
أن ــهّيص ــفّالعملي ــةّالطبيعي ــةّأوّالتقني ــةّلإلنت ــاجّ.
وق ـ ــدّك ـ ــانّاله ـ ــدفّه ـ ــوّإظه ـ ــارّالمنتج ـ ــاتّالت ـ ــيّ
ُدمجــتّ ّ،وبــأيّنســبّاســتخدمتّ،لتصــنيعّمنتجــاتّ
أخرىّ.وكانتّإحـدىّنتـائجّهـذهّالنظـرةّ،باإلضـافةّ
إل ـ ــىّفكـ ـ ـرةّالمؤسس ـ ــاتّ،ه ـ ــيّأن ـ ــهّعن ـ ــدماّتك ـ ــونّ
المؤسس ــةّالت ــيّتخض ــعّله ــاّالش ــركةّمس ــئولةّع ــنّ
ص ـ ــنعّالص ـ ــلبّ(م ـ ــثالّ)ّوكان ـ ــتّمؤسس ـ ــةّأخ ـ ــرىّ
مسـ ــئولةّعـ ــنّتصـ ــنيعّمنتجـ ــاتّالصـ ــلبّّ،يظهـ ــرّ
ـع)ّللمؤسس ـ ــةّ
ـدّن ِق ـ ــلّ(أوّبِي ـ ـ َّ
الص ـ ــلبّعل ـ ــىّأن ـ ــهّق ـ ـ ُ
الثاني ـ ـ ـ ــة ّ.وه ـ ـ ـ ــذاّيعن ـ ـ ـ ــيّأنّالمس ـ ـ ـ ــتهلكّالنه ـ ـ ـ ــائيّ
(المشــتري)ّلمنتجــاتّالصــلبّقــدّاشــتراهاّبالكامــلّ
منّالمؤسسةّالثانيـةّوأنّحسـابّاإلنتـاجّقـدّأظهـرّ
قيمةّالصلبّضـمنّالمـدخالتّالوسـيطةّواإلنتـاجّ.
وق ــدّاس ــتخدمتّطريق ــةّمش ــابهةّللبض ــائعّالمرس ــلةّ
للخــارجّلتجهيزهــاّولكــنّبعــدّّذلــكّتعــودّلالقتصــادّ
األصليّلها.

 36-33يختلـفّنمـطّالمــدخالتّللمؤسسـةّالقائمـةّعلــىّ
تجهيــزّالســلعّنيابــةّعــنّوحــدةّأخــرىّاختالفــاّ
تامـ ـ ــاّعـ ـ ــنّنمـ ـ ــطّالمـ ـ ــدخالتّعنـ ـ ــدماّتصـ ـ ــنعّ
المؤسسـةّســلعّمشــابهةّعلـىّحســابهاّالخــاصّ.
يمكــنّالحصــولّعلــىّتوضــيحّبســيطّباإلشــارةّ
إلــىّالــنفطّالخــامّ.أمــاّبالنســبةّللمؤسســةّالتــيّ
تقومّبالتجهيزّعلـىّنفقتهـاّالخـاصّيوجـدّلـديهاّ
اس ــتهالكّوس ــيطّم ــنّال ــنفطّالخ ــامّوانت ــاجّم ــنّ
منتجــاتّالــنفطّالمكــرر؛ّتمتلــكّالوحــدةّالقائمــةّ
علـ ــىّالتجهيـ ــزّنيابـ ــةّعـ ــنّوحـ ــدةّأخـ ــرىّكافـ ــةّ
الم ـ ــدخالتّوّتس ـ ــتخدمّنف ـ ــسّالن ـ ــوعّم ـ ــنّرأسّ
المــالّالثابــتّولكنهــاّالّتظهــرّالــنفطّالخــامّوالّ
المنتج ـ ـ ــاتّالمك ـ ـ ــررةّف ـ ـ ــيّحس ـ ـ ــابّإنتاجه ـ ـ ــاّّ.
بالنسبةّللكمياتّاألخـرىّمـنّالـنفطّالخـامّالتـيّ
تــمّتجهيزهــاّ،فــإنّالقيمــةّالمضــافةّّوالمــدخالتّ
األخ ــرىّس ــتكونّقابل ــةّللمقارن ــةّوّعن ــدّالقي ــامّ
بــالتجهيزّلغيــرّالمقــيمّ،فــإنّال ـوارداتّ،يســتثنىّ
م ـ ــنّال ـ ـ ـوارداتّال ـ ــنفطّالخـ ـ ــامّوّس ـ ــيتثنىّمــ ــنّ
الصــادراتّمصــاريفّالتجهيــزّ.كنتيجــةّلــذلكّ،
لنّتتأثرّالميزانّالخارجيّبهذاّالتجهيزّ.ولكـنّ
سـتؤثرّنتيجــةّتســجيلّرســومّالتجهيــزّفقــطّبــدالّ
مـ ـ ــنّالقيمـ ـ ــةّالكاملـ ـ ــةّللبضـ ـ ــائعّ،علـ ـ ــىّنسـ ـ ــبةّ
ال ـ ـوارداتّوالصـ ــادراتّعلـ ــىّالنـ ــاتجّاإلجمـ ــاليّ
المحلــيّّGDPوســتعطيّص ــورةّأكثــرّواقعيــةّ
إلــىّالحــدّالــذيّيظهــرّأيّمــنّالم ـواردّالماليــةّ
المحليـةّيلــزمّلتـوفيرّالـوارداتّأوّاالسـتفادةّمــنّ
الصادراتّ.

 45-33فيم ـ ــاّيخ ـ ــصّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّّ،ّSNA
وص ــلتّه ــذهّالطريق ــةّإل ــىّإلح ــاقّّتغيي ــرّللملكي ــةّ
عنــدماّتســلمّالســلعّالمنقولــةّمــنّوحــدةّمنتجــةّإلــىّ
أخ ـ ــرىّ.أم ـ ــاّبالنس ـ ــبةّللـ ـ ـوارداتّوالص ـ ــادراتّ،ل ـ ــنّ
يص ــبحّذل ــكّمناس ــباّعل ــىّاإلط ــالقّوخاص ــةّف ــيّ
حالــةّالبضــائعّالمرســلةّللخــارجّلتجهيزهــاّلضــمانّ
االتســاقّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ،المعــامالتّ
الماليـةّّالتــيّالّتأخــذّمكانــاّيجـبّحســابهاّلتتوافــقّ
م ــعّالتغي ــرّالم ــدخلّعل ــىّملكي ــةّالبض ــائعّ.وف ــيّ  33-33نفــسّالنتــائجّتنطبــقّعلــىّالتجهيــزّمــنّخــاللّ
المنتجــينّالمقيمــينّ.يوجــدّالمزيــدّمــنّالتفصــيلّ
الواقــعّ،ب ــالرغمّم ــنّأنّالوح ــدةّالت ــيّتق ــومّبتجهي ــزّ
فـ ــيّالفصـ ــلّالسـ ــادسّحـ ــولّمـ ــاّإذاّكـ ــانّمـ ــنّ
المنتجـ ــاتّتفتـ ــرضّعـ ــدمّحـ ــدوثّمخـ ــاطرّتتعلـ ــقّ
المفـروضّتسـجيلّالنقـلّمـنّمنشـأةّإلـىّمنشــأةّ
بالتســويقّالنهــائيّللمنتجــاتّ،إالّأنّالخطــرّيظــلّ
أخرىّفيّنفسّالمؤسسةّاإلنتاجيةّ.
مـ ــعّالمالـ ــكّالقـ ــانونيّلهـ ــذهّالمنتجـ ــات.لـ ــنّتكـ ــونّ
الوح ــدةّالت ــيّتق ــومّبتجهي ــزّالبض ــائعّمه ــددةّ(كم ــاّ
أنهـ ــاّلـ ــنّتسـ ــتفيدّمـ ــنّ)ّأيّتغي ـ ـراتّمفاجئـ ــةّفـ ــيّ  38-33ي ــؤثرّتق ــديرّالبض ــائعّالت ــيّي ــتمّتجهيزه ــاّع ــنّ
طري ــقّرس ــومّالتجهي ــزّب ــدالّم ــنّالقيمــةّالكلي ــةّ
األسـ ـ ــعارّس ـ ـ ـواءّفـ ـ ــيّالمكونـ ـ ــاتّأوّفـ ـ ــيّالمنـ ـ ــتجّ
للســلعّالتــيّيــتمّتجهيزهــاّعلــىّقيمــةّمعـ ِ
ـامالتّ
النه ــائيّ.أم ــاّالع ــبءّالوحي ــدّال ــذيّتتحمل ــهّوح ــدةّ
ُ
المــدخالت/المخرجــاتّ.فهــمّالّيمــثلنّالهياكــلّ
تجهي ــزّالبض ــائعّمقص ــورّعل ــىّااللتـ ـزامّالتعاق ــديّ
التكنولوجيــةّللعمليــةّالصــناعيةّعلــىّاإلطــالقّ
بأقــلّالتكــاليفّ.وتصــبحّقيمــةّاإلنتــاجّهــيّاألجــرّ
بلّيمثلنّالعمليةّاالقتصاديةّ.
المتفــقّعليــهّنظيــرّالتجهيــزّ.أمــاّعنــدّحــدوثّأيّ
ـرّالمعــامالتّقــدّالّينشــأّمــنّالتغيـراتّفــيّ
ـ
ي
تغي
تغيــرّآخــرّفــيّقيمــةّالبضــائعّوخــدماتّالتجهيــزّ،
ُ
التكنولوجيـ ــاّولكـ ــنّهـ ــذهّالتغي ـ ـراتّهـ ــيّنتيجـ ــةّ
علــىّســبيلّالمثــالّالتغيــرّالحــادثّنتيجــةّمكاســبّ
التغي ـراتّفــيّتقســيمّالبتــرولّ(فــيّهــذهّالحالــة)ّ
أوّخسائرّالحيازةّأوّعندّانـدماجّالبحـثّوالتطـويرّ
الــذيّتــمّتكريـرهّللحســابّالخــاصّأوّألغ ـراضّ
أوّلفوائــدّّتســويقّاألصــولّالتــيّتُنقــلّإلــىّالمالــكّ
وحــدةّأخــرىّّ.تــمّت ــوفيرّالمزيــدّمــنّالتفص ــيلّ
القــانونيّللمنــتجّ.عنــدّالقيــامّبــالتجهيزّفــيّالخــارجّ،
الموسـ ـ ــعّحـ ـ ــولّمعاملـ ـ ــةّالبضـ ـ ــائعّالتـ ـ ــيّيـ ـ ــتمّ
فــإنّالصــادراتّمــنّالدولــةّالتــيّيــتمّفيهــاّالتجهيــزّ
تجهيزهــاّبالخــارجّ(ومــاّيشــبهّذلــكّولكــنّهنــاكّ
ستشملّفقطّمصاريفّالتجهيزّّّّّ
حال ـ ــةّمسـ ـ ــتقلةّفـ ـ ــيّالبض ـ ــائعّالتجاريــ ــة)ّفــ ــيّ
الفص ـ ـ ــلّ ّ80ولك ـ ـ ــنّنت ـ ـ ــائجّج ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ــرضّ
 41-33مــعّت ازيــدّأهميــةّالتعهــدّفــيّظــلّعولمــةّاألس ـواقّ،
واالس ـ ــتخدامّوج ـ ــداولّالم ـ ــدخالتّوالمخرج ـ ــاتّ
فقــدّظهــرّاهتمــامّكبيــرّلمعرفــةّأيــنّتنشــأّعائــداتّ
هامـ ـ ــةّإلـ ـ ــىّحـ ـ ــدّكبيـ ـ ــرّوتغيـ ـ ــرّالعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّ
ذلكّعلىّالعملّومـدىّتـراكمّفـائضّالتشـغيلّعنـدّ
التصــوراتّحــولّالمعلومــاتّالتــيّتحملهــاّهــذهّ
الوح ــدةّالقائم ــةّعل ــىّالتجهي ــزّوعن ــدّالوح ــدةّالت ــيّ
الجداولّ.
تتعاقدّعلىّالتجهيزّ.
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ـيرّمع ـ ــامالتّج ـ ــداولّالم ـ ــدخالتّ
 34-33الّيوض ـ ــحّتفس ـ ـ ُ
والمخرج ــاتّعل ــىّأنه ــاّتمث ــلّالهيك ــلّالتكنول ــوجيّ
للصــناعةّدورّالعوامــلّاألخــرىّ،مثــلّمــاّإذاّكــانّ
رأسّالمالّالثابتّمؤج ارّأوّمملوكاّّ،كمـاّأنّذلـكّ
الّيوضـ ــحّالنشـ ــاطاتّالمسـ ــاعدةّأوّنتـ ــائجّتـ ــوزينّ
الجداولّإحصائياّّ.مازالتّهذهّالعوامـلّتلعـبّدو ارّ
كبي ارّفيّتحديـدّمعـامالتّالمـدخالتّوالمخرجـاتّ،
ّولكــنّعنــدماّتحــدثّمعالجــةّ(تجهيــز)ّبشــكلّكبيــرّ
مــنّأط ـرافّثالثــةّ،ربمــاّيصــبحّذلــكّأكبــرّعامــلّ
فرديّمتعلقّبالتغييرّفيّالمعامالتّّّ.
ُ
التقييم
.5

ّ

يتمكنّمنّاسـتالمّالمنـتجّمـنّوحـدةّاإلنتـاجّأوّ
م ـ ــنّالحص ـ ــولّعل ـ ــىّخدم ـ ــةّم ـ ــاّف ـ ــيّالزم ـ ــانّ
والمك ــانّحس ــبّرغب ــةّالمش ــتريّ.يش ــملّس ــعرّ
المش ـ ــتريّلس ـ ـ ٍ
ـلعةّم ـ ــاّمص ـ ــاريفّالنق ـ ــلّالت ـ ــيّ
يدفعهاّالمشتريّبشكلّمنفصلّالستالمّالسـلعةّ
فيّالمكانّوالزمانّالمطلوب؛
ّب .سعرّالمنـتجّهـوّالمبلـغّالـذيّيتلقـاهّالمنـتجّمـنّ
المش ــتريّ،لوح ــدةّإنت ــاجّنظي ــرّحص ــولهّعل ــىّ
ِوحــدةّمــنّســلعةّأوّخدمــةّتــمّتقــديمهاّكمنــتجّ،
ويطـ َـرحّمــنّه ــذاّالمبلــغّالضـ ـريبةّعلــىّالقيم ــةّ
ُ
المضافةّّ،ّVATأوّماّيشبههاّمنّالضـرائبّ
المقتطعـ ــةّ،بحيـ ــثّتكـ ــونّمسـ ــجلةّفـ ــيّف ـ ـواتيرّ
المشتريّ.يستثنىّمنّذلكّأيـةّمصـاريفّللنقـلّ
تحملهاّالمنتجّ؛
ّج .السعرّاألساسيّهـوّالسـعرّالـذيّيتلقـاهّالمنـتجّ
م ــنّالمش ــتريّنظي ــرّحص ــولهّعل ــىّوحــدةّم ــنّ
ـتجّ،ويط َـرحّمـنّ
سلعةّأوّخدمةّتـمّتقـديمهاّكمن
ُ
هــذاّالمبلــغّأيــةّض ـريبةّواجبــةّالــدفعّباإلضــافةّ
إلىّأيّنوعّمنّاالعانـاتّالمسـتحقةّعلـىّهـذهّ
السلعةّعندّإنتاجهاّأوّبيعهاّ.يستثنىّمـنّذلـكّ
أي ـ ــةّمص ـ ــاريفّللنق ـ ــلّق ـ ــامّالمن ـ ــتجّبتس ـ ــجيلهاّ
منفصلةّفيّالفواتيرّ.

 33-33كم ــاّت ــمّش ــرحهّف ــيّالمقدم ــةّّ،ك ــيّيمك ــنّموازن ــةّ
العــرضّاإلجمــاليّمــعّاالســتخدامّاإلجمــاليّ،البــدّ
أنّيتمّتقييمهماّبـنفسّالطريقـةّ.وتعـدّأكثـرّالطـرقّ
شــيوعاّللقيــامّبــذلكّهــيّرفــعّإجمــاليّالعــرضّإلــىّ
أسعارّالمشترينّوقدّ ُشرحتّهذهّالطريقةّهناّ.
غيـ ـ ــرّأنّالطريقـ ـ ــةّالبديلـ ـ ــةّ،عـ ـ ــنّطريـ ـ ــقّخفـ ـ ــضّ
االســتخدامّالكلــيّإلــىّاألســعارّاألساســيةّالتــيّتــمّ
شـ ــرحهاّفـ ــيّالجـ ــزءّدّما ازلـ ــتّقيـ ــدّالنقـ ــاشّحـ ــولّ
خفـ ــضّاألسـ ــعارّالموجـ ــودةّفـ ــيّجـ ــداولّالعـ ــرضّ
ـنّالمنــتجّمباش ـرةّ
ـ
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واالستخدامّإلىّأسعارّعامّآخرّّ.
ُ
حينمــاّيم ــرّهــذاّالمن ــتجّخــاللّتــاجرّأوّأكث ــرّ
منّتجارّالجملـةّأوّتجـارّالتجزئـةّ،فمـنّالهـامّ
 38-33منّالجيدّالبدءّبتقليلّالفجوةّبينّأسـعارّالمشـترينّ
الوض ـ ــعّف ـ ــيّاالعتب ـ ــارّهـ ـ ـوامشّالـ ـ ـربحّالتـ ـ ـيّ
والمنتجينّوّاألسـعارّاألساسـيةّكمـاّتـمّشـرحهّفـيّ
يض ــيفهاّتج ــارّالجمل ــةّوتج ــارّالتجزئ ــةّلتكلف ــةّ
الفص ـ ــلّالس ـ ــادسّ،نظـ ـ ـ ارّلتعقي ـ ــدّضـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المنــتجّ.هنــاكّإمكانيــةّوحيــدةّلمعاملــةّه ـوامشّ
المض ـ ـ ــافةّ ّVATوم ـ ـ ــاّيش ـ ـ ــبههاّم ـ ـ ــنّالضـ ـ ـ ـرائبّ
التوزيعّكعنصرّآخرّيزيدّقيمةّسـعرّالمشـتريّ
المقتطعــةّ،لتوضــيحّالفــرقّبــينّالثالثــةّطــرقّالتــيّ
عنّسعرّالمنتِجّ.هناكّخيارّآخرّعـنّطريـقّ
تُسجلّبهاّضريبةّالقيمةّالمضافةّ.
معامل ــةّالمش ــتريّعل ــىّأن ــهّيباش ــرّّعمليت ــينّ
ّأ .ض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمبينــةّعلــىّالف ـواتيرّهــيّ
مختلفت ـ ــينّتمام ـ ــاّ،أولهم ـ ــاّشـ ـ ـراءّالمن ـ ــتجّم ـ ــنّ
ضريبةّالقيمـةّالمضـافةّواجبـةّالـدفعّعلـىّمبيعـاتّ
المن ــتِجّمباشـ ـرةّوثانيهم ــاّشـ ـراءّهـ ـوامشّالـ ـربحّ
المنتِجّ؛ّفتظهرّمنفصلةّعـنّالفـواتيرّالتـيّيقـدمهاّ
ُ
التـ ــيّيشـ ــملهاّالش ـ ـراءّ.يمثـ ــلّجـ ــدولّالعـ ــرضّ
المنتجّللمشتري.
ُ
واالسـ ــتخدامّبسـ ــعرّالمشـ ــتريّالعمليـ ــةّاألولـ ــىّ
ّب .ض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّالمقتطعـ ــةّهـ ــيّض ـ ـريبةّ
بينمــاّيمثــلّجــدولّالعــرضّواالســتخدامّبالســعرّ
القيمــةّالمضــافةّالتــيّتــدفعّعلــىّمشــترياتّالســلعّ
األساسيّ.
أوّالخدماتّالمعدةّلالسـتهالكّالوسـيطّ،أوّتكـوينّ
ُ
رأسّالمــالّالثابــتّاإلجمــاليّأوّإلعــادةّالبيــعّالتــيّ ّ
ُيسـ ــمحّأليّمنـ ــتِجّبخصـ ــمهاّمـ ــنّض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّ  35-33أيــاّكــانّالبــديلّالمختــارّلمعاملــةّه ـوامشّربــحّ
التجــارةّّ،يمكــنّربــطّّثالثــةّتقــديراتّتخطيطــاّ
المضـافةّالمســتحقةّعليــهّللحكومـةّكضـريبةّالقيمــةّ
كماّيليّ:
المضافةّالمسجلةّفيّالفواتيرّلعمالئهّ.
ّج .ضريبةّالقيمةّالمضافةّغيرّالمقتطعةّهيّضـريبةّ
القيم ــةّالمض ــافةّواجب ــةّال ــدفعّم ـ ِ
أسعار المشترين
ـنّقب ــلّالمش ــتريّ
ّ
والتــيّالّيمكــنّخصــمهاّمــنّااللت ـزامّبــدفعّض ـريبةّ
نــاقصّه ـوامشّربــحّالبيــعّبالجملــةّأوّالتجزئــةّ
القيمةّالمضافةّ،حينّوجودهاّ.
(هوامشّالتجارة)
ّ
 30-33م ــعّالوض ــعّف ــيّاالعتب ــارّط ــرقّتس ــجيلّضـ ـريبةّ
نــاقصّه ـوامشّربــحّمصــاريفّالنقــلّالمســجلةّ
القيمــةّالمضــافةّ(الثالثــةّطــرقّالمــذكورةّفــيّالبنــدّ
فيّالفواتيرّبشكلّمنفصلّ(هوامشّالنقل)،
السـ ــابق)ّّ،يـ ــتمّالتعبيـ ــرّعـ ــنّأسـ ــسّالتسـ ــعيرّفـ ــيّ
ّ
نظامّالحساباتّالقوميةّّSNAكماّيليّ:
ن ــاقصّالضـ ـريبةّغي ــرّالمقتطع ــةّعل ــىّالقيم ــةّ
ّأ .ســعرّالمشــتريّوهــوّالمبلــغّالــذيّيدفعــهّالمشــتريّ،
المضافةّّ،
باستثناءّأيـةّضـريبةّمقتطعـةّسـواءّكانـتّالضـريبةّّ
ّ
علــىّالقيمــةّالمضــافةّأوّأيــةّض ـريبةّأخــرىّ،كــيّ
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يساويّسعرّالمنتجّ،
ّ
ناقصّالضرائبّالمفروضةّعلىّالمنتجاتّالتـيّتـمّإنتاجهـاّ
باس ـ ــتثناءّالضـ ـ ـريبةّعل ـ ــىّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّالمس ـ ــجلةّف ـ ــيّ
الفواتير،
ّ
زائدّاإلعاناتّالمدفوعةّللمنتجاتّالتيّيتمّإنتاجها،
ّ
يساويّاألسعارّاألساسيةّ.

 86-33ربماّتكونّهوامشّالتجارةّكبيـرةّبعـضّالشـيءّ
ويمكنّتطبيقهاّعلـىّمعظـمّالسـلعّ.عنـدّاعـدادّ
جدولّالعرضّواالستخدامّعلىّسعرّالمشـتريّ
ّ،يلـ ــزمّإضـ ــافةّه ـ ـوامشّال ـ ـربحّلصـ ــفوفّكـ ــلّ
مجموعةّمنّالمنتجاتّّ.
 83-33لكـ ــيّيمكـ ــنّحسـ ــابّاسـ ــتخدامّه ـ ـوامشّتجـ ــارّ
الجمل ـ ــةّوتج ـ ــارّالتجزئ ـ ــةّ،ي ـ ــتمّإضـ ــافةّعمـ ــودّ
التعـ ــديلّلجـ ــزءّالعـ ــرضّفـ ــيّجـ ــداولّالعـ ــرضّ
واالســتخدام.يظهــرّهــذاّالعمــودّحجــمّاإلضــافةّ
لكلّمجموعةّمنّالبضائعّإلىّمـاّالـذيّتطبـقّ
عليهّهوامشّالربحّالمكافئةّللمـدخالتّالسـالبةّ
للصفوفّالمناظرةّلهـوامشّالـربحّ.يـتمّالتعامـلّ
مـ ـ ــعّالمـ ـ ــدخالتّالنموذجيـ ـ ــةّبـ ـ ــنفسّالطريقـ ـ ــةّ.
يوض ــحّالج ــدولّّ8ّ–ّ33عم ــودّالتع ــديلّ(ّ)8
فيّالجدولّالكامـلّلجـدولّالعـرضّّ38ّ–ّ33
ّّ.

 31-33لذاّفإنّالثالثةّعواملّالتيّينبغيّوضعهاّفـيّ
االعتبـ ــارّعنـ ــدّتحويـ ــلّقـ ــيمّاإلنتـ ــاجّوال ـ ـوارداتّإلـ ــىّ
أسعارّالمشتريّهيّ:
أّ–ّهوامشّالتجارةّ،
بّ–ّهوامشّالنقلّ،
جـّّ-الضرائبّمخصوماّّمنهاّاإلعاناتّالحكوميةّ
ّ
علىّالمنتجات.
وق ــدّ ُذك ــرتّه ــذهّالعوام ــلّتبع ــاّفيم ــاّيل ــيّ.هـ ـوامشّ  88-33تنتُجّهوامشّالتجـارةّغالبـاّفـيّاالقتصـادّولكـنّ
يمكـ ــنّتطبيقهـ ــاّعلـ ــىّاإلنتـ ــاجّالمحلـ ــيّوعلـ ــىّ
التجارةّأكبرّحجماّمنّهوامشّالنقلّولكنهـاّمباشـرةّ
ال ـ ـوارداتّأيضـ ــاّّ.مـ ــنّناحيـ ــةّأخـ ــرىّّ،يمكـ ــنّ
بشــكلّأكبــرّ.وتعــدّه ـوامشّربــحّالنقــلّمــنّاألمــورّ
ت ـ ــوفيرّوالحص ـ ــولّعل ـ ــىّهـ ـ ـوامشّالنق ـ ــلّم ـ ــنّ
المعقــدةّنظ ـ ارّلتعــددّالطــرقّالتــيّيمكــنّمــنّخاللهــاّ
المقيمــينّوغيــرّالمقيمــينّعلــىّحــدّس ـواءّ.وقــدّ
استعادتهاّّ.
نـ ــوقشّهـ ــذاّالجانـ ــبّمـ ــنّه ـ ـوامشّالنقـ ــلّفـ ــيّ
ّ
الفقراتّالتاليةّّ.
هوامش التجارة:
جدول  2 – 14مثال على المدخالت التي تم تعديلها على العرض لكي تشمل هوامش الرب من التجارة والنقل.
المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والصيد ()0

هوامش
التجارة والنقل
2

المعادن والمواد الخام  ،الكهرباء ،الغاز  ،المياه ()1

2

التصنيع () 4 – 2

74

البناء ()5

0

التجارة ،اإلسكان ،الطعام والشراب  ،خدمات النقل ()6

78 -

المالية والتأمين (  7أقل من )73 – 72

0

الخدمات العقارية  ،خدمات اإليجار والتأجير ()73 – 72

0

خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج ()8

0

الخدمات العامة والخدمات االجتماعية ()93 – 92

0

خدمات أخرى ()99 – 94

0

اإلدارة العامة ()91

0

اإلجمالي

0
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هوامش النقل

 84-33منّالجيدّأنّنذكرّحالةّمصاريفّالنقـلّالـداخليّ
أوالّلنـ ــريّكيفيـ ــةّوضـ ــعهاّفـ ــيّجـ ــداولّالع ـ ــرضّ
واالســتخدامّقبــلّاالنتقــالّإلــىّهـوامشّالنقــلّعلــىّ
الواردات.
تكاليف النقل الداخلي
 83-33كمــاّتــمّشــرحهّفــيّالفق ـراتّّ08ّ–ّ0وّّ00ّ–ّ0
ّ،إذاّوافقّالمنـتِجّعلـىّنقـلّالمنـتجّإلـىّالمشـتريّ
بــدونّمصــاريفّمحــددةّّ،فــإنّتكلفــةّالنقــلّتكــونّ
ضــمنّالســعرّاألساســيّ.فقــطّإذاّتســلمّالمشــتريّ
فاتورةّواضحةّبمصاريفّالنقلّفإنّهنـاكّهـامشّ
نقلّالذيّهوّجزءّمنّسعرّالمشتريّّ.
 88-33فرضـاّكانــتّهنـاكّوحــدةّأّتبيــعّمنتجـاّإلــىّوحــدةّ
بّ.حت ــىّيس ــهلّفه ــمّذل ــكّم ــنّالمفت ــرضّأنهم ــاّ
منتج ــينّومص ــانعّتفص ــلّبينهم ــاّمس ــافةّم ــاّ.إذاّ
ـىّالمن ــتَجّم ــنّأّّ،يك ــونّالس ــعرّ
حص ــلتّبّعل ـ
ُ
ّ.ّ866وتكلفةّالنقلّمنّمصـنعّأّإلـىّبّتسـاويّ
ّ.ّ36وكــانّلــدىّأّوّبّوســائلّلنقــلّالمنــتجّمــنّ
أّإلـ ــىّبّأوّيمكـ ــنّلكليهمـ ــاّاللجـ ــوءّإلـ ــىّطـ ــرفّ
ثالثّولـيكنّالطـرفّجــّيتـولىّنقـلّالمنـتجّ.يجـبّ
دف ـ ــعّعشـ ـ ـرةّبالمائ ـ ــةّضـ ـ ـريبةّ(ليس ـ ــتّالضـ ـ ـريبةّ
المضافةّعلىّالقيمة)ّعلىّكـلّمـنّتكلفـةّالمنـتجّ
وتكلف ــةّالنق ــلّ.وقـ ــدّن ــتجّاخـ ــتالفّق ــيمّالتكـ ــاليفّ
المحتملةّعلىّالثالثةّأطرافّمنّتعددّطرقّنقـلّ
المنتجّمنّأّإلىّبّكماّهـوّموضـحّفـيّالجـدولّ
ّ.ّ4ّ–ّ33
 80-33ســتختلفّالمــدخالتّفــيّمصــفوفةّاالســتخدامّ
اختالفاّتاماّفيّكلّحالةّمنّالحاالتّالستّ،
حتــىّإذاّكانــتّالتكلفــةّاإلجماليــةّعلــىّبّثابتــةّفــيّكــلّ
الح ــاالتّ.فق ــطّعن ــدماّتحص ــلّبّعل ــىّالمن ــتجّ
بنفســهاّفــإنّســعرّالمشــتريّللمنــتجّباإلضــافةّإلــىّ
تك ــاليفّالنق ــلّأق ــلّم ــنّّ.ّ843ف ــيّه ــذهّالحال ــةّ
البــدّأنّنفتــرضّأنّالتكــاليفّالداخليــةّللحصــولّ
عل ــىّالمن ــتجّّ،ّ36كم ــاّقلن ــاّس ــابقاّّ،ل ــذلكّف ــإنّ
الضريبةّالوحيدةّالمستحقةّالدفعّعلـىّذلـكّوالتـيّ
هــيّّ،ّ3تعــدّتقليصــاّّللتكلفــةّالكليــةّلتســلمّمنــتجّ
الطرفّأّعلىّالرغمّمنّأنّسعرّالمشـتريّّ886
مقارنــةّبــأنّالســعرّسيصــبحّّ843عنــدّاســتخدامّ
الطرقّاألخرىّلنقلّالمنتجّّ.
 87-33عن ـ ــدماّيتحم ـ ــلّالط ـ ــرفّأّأوّالط ـ ــرفّبّمهم ـ ــةّ
النقــلّكنشــاطّمســاندّ،تظهــرّتكلفــةّنقــلّالبتــرولّ
والمـ ـ ـوادّاالسـ ـ ــتهالكيةّاألخـ ـ ــرىّفـ ـ ــيّاالسـ ـ ــتهالكّ
ال ّوس ـ ــيطّّ،أج ـ ــورّالس ـ ــائقينّ(أوّالق ـ ــائمينّعلـ ـ ــىّ
النقل)ّفيّبندّتعويضاتّالعاملينّوسـيكونّهنـاكّ
اهــتالكّرأسّالمــالّالثابــتّالمســجلّعلــىّحســبّ
وسيلةّالنقلّّ.
 85-33تظه ـ ــرّه ـ ــذهّالم ـ ــدخالتّللط ـ ــرفّأّعن ـ ــدماّيق ـ ــومّ
بنش ــاطّث ــانويّ،ولك ــنّتكلف ــةّه ــذاّالنش ــاطّالث ــانويّ
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تظه ـ ــرّكاس ـ ــتهالكّوس ـ ــيطّللنش ـ ــاطّاألساس ـ ــيّ
للطرفّأّّ.
 81-33عندماّيمثلّالطرفّجـّوكيالّّللطـرفّأّّ،سـواءّ
ك ـ ــانّأّق ـ ــدّكل ـ ــفّبّمباشـ ـ ـرةّّللحص ـ ــولّعل ـ ــىّ
خدماتّجـّأمّالّّ،فإنّتكلفةّخدماتّجــّتشـكلّ
ج ـ ــزءاّم ـ ــنّاالس ـ ــتهالكّالوس ـ ــيطّلّأّّ.عن ـ ــدماّ
يســتأجرّالطــرفّبّالطــرفّج ــّبشــكلّمباشــرّ
(للقيامّبالنقـل)ّحينئ ٍـذّتكـونّتكلفـةّالخدمـةّجـزءاّ
منّاالستهالكّالوسيطّلّب.
 06-33إنّالمغـ ــزىّمـ ــنّهـ ــذهّالتسـ ــجيالتّهـ ــوّاألمـ ــرّ
الذيّيختلفّعندّتحـولّالملكيـةّتبعـاّالخـتالفّ
الط ــرقّ.إذاّواف ــقّأّأوّاض ــطرّألنّيق ــومّبنق ــلّ
المنــتجّللط ــرفّبّ،حت ــىّإنّكــانّذلــكّمقابــلّ
مص ــاريفّ،حينئ ــذّيح ــدثّتحوي ــلّالملكي ــةّعن ــدّ
وصـولّالمنــتجّإلــىّمصــنعّبّ.إذاّوافــقّبّأوّ
اضــطرّلترتيــبّأمــرّالتســليمّلنفســهّ،حينئــذّيقــعّ
تغيرّالملكيةّعندماّيغادرّالمنتجّمصنعّأّّّّ.
ّ
تكاليف النقل الدولي
 03-33تت ـ ـ ــوفرّالمعلوم ـ ـ ــاتّالخاص ـ ـ ــةّبرس ـ ـ ــومّالنق ـ ـ ــلّ
ال ـ ـ ــداخليّللمحاس ـ ـ ــبينّالق ـ ـ ــوميينّم ـ ـ ــنّخ ـ ـ ــاللّ
المعلوماتّالتيّتمّالحصـولّعليهـاّمـنّالمسـحّ
الذيّأُجريّعلىّالمؤسساتّالمحليةّ.
بـ ـ ـ ــالنظرّللمثـ ـ ـ ــالّأعـ ـ ـ ــالهّّ،يمكـ ـ ـ ــنّأنّتتـ ـ ـ ــوفرّ
المعلومــاتّمــنّاألط ـرافّالثالثــةّأّوّبّوّجـ ـّ.
بالنس ــبةّللمنتج ــاتّالت ــيّتُنق ــلّإل ــىّالمؤسس ــاتّ
ف ــيّالخ ــارج،إالّأن ــهّل ــيسّاألم ــرّك ــذلكّ.سـ ـواءّ
كانّالطرفينّأّّ,بّوربماّالطرفّجــّمـنّغيـرّ
المقيم ــينّ.الوضـ ــعّاألكثـ ــرّشـ ــيوعاّهـ ــوّعنـ ــدماّ
ت ــأتيّالمعلوم ــاتّم ــنّالس ــجالتّاإلداريــةّالت ــيّ
تجمعهـ ـ ـ ــاّسـ ـ ـ ــلطاتّالجمـ ـ ـ ــاركّوالتـ ـ ـ ــيّيجـ ـ ـ ــبّ
استخدامهاّ.وعلىّنحوّمتزايدّ،تمّتـداولّبعـضّ
المنتجـ ــاتّدونّاإلش ـ ـرافّوالتسـ ــجيلّالجمركـ ــيّ
المباشــرّّ.يطبــقّذلــكّعلــىّالخــدماتّباســتثناءّ
الخ ــدماتّالن ــادرةّإالّإذاّارتبط ــتّنفق ــاتّالنق ــلّ
بتسليمهاّّ.
 08-33فيماّيليّنماذجّللسلعّالتيّلمّتغطيهاّحسـاباتّ
الجماركّ:
ّأ .ت ــداولّالس ــلعّف ــيّمنطق ــةّجم ــاركّواح ــدةّتمت ــدّ
لعدةّاقتصاداتّ
ّب .الســلعّالتــيّتســلمّبعيــداّعــنّالمؤسســاتّالبعيــدةّ
عنّالشاطئّمثلّمنصاتّالبترولّ؛ّ
ّج .أنـ ـ ـواعّمعين ـ ــةّم ـ ــنّالس ـ ــلعّّ،كالم ـ ــاسّوالس ـ ــلعّ
الثمينــةّاألخــرىّعاليــةّالقيمــةّقليلــةّالحجــمّالتــيّ
يمكنّأنّيحملهاّأيّشخص.
ّد .الســفنّوالطــائراتّّ،التــيّبينمــاّيصــعبّإخفائهــاّ
مــنّالناحيــةّالماديــةّ،ربمــاّيصــعبّتمييزهــاّعــنّ
المركب ــاتّاألخ ــرىّالت ــيّتخ ــصّاقتص ــادّآخ ــرّ
ويمكنّنقلهاّبسهولةّعنّطريقّالنقلّالداخليّ.
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ّ

ينبغيّأنّيقدمّتوضيحّمنفصـلّأيضـاّعـنّالنقـلّ
ُ
المتعلقّبالسلعّالتجاريةّوالسلعّالتيّيـتمّإرسـالهاّ
للخارجّلتجهيزهاّّّّّ.

لذاّفإنهّمنّالمناسبّتوضـيحّالمنتجـاتّالخاضـعةّ
لوثـ ــائقّالجمـ ــاركّبشـ ــكلّمنفصـ ــلّعـ ــنّالمنتجـ ــاتّ
العالميةّالتيّيتمّتداولهاّتجارياّّ.
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ّ

المنتجات التي ال تشملها المستندات الجمركية

 04-33فيّغيابّالمستنداتّالجمركيـةّ،ينبغـيّالحصـولّ
علــىّالمعلومــاتّمــنّالمســحّوالمصــادرّاألخــرىّ
ويـ ــتمّتسـ ــجيلّاألسـ ــعارّعلـ ــىّحسـ ــبّاالتفاقيـ ــاتّ
المطبقةّبالفعلّ.يمكنّأنّينطبـقّالتحليـلّالسـابقّ
للبضــائعّالتــيّيــتمّنقلهــاّضــمنّنطــاقّاالقتصــادّ
القوميّعلىّالنقلّالـدوليّللبضـائعّأيضـاّّ.عنـدماّ
يتعهـ ـ ــدّالمـ ـ ــوردّ(المصـ ـ ــدر)ّبتوصـ ـ ــيلّالبضـ ـ ــائعّ
للمســتوردّ،ستشــملّقيمــةّالبضــائعّتكــاليفّالنقــلّ.
عن ــدماّيك ــونّالمش ــتريّ(المس ــتورد)ّمس ــئوالّع ــنّ
نقــلّالبضــائعّســيتثنىّمــنّقيمــةّ(ســعر)ّالبضــائعّ
قيمــةّالنق ــلّوم ــاّيتعل ــقّبهــاّكشـ ـراءّمنفص ــلّ.أي ــاّ
كانــتّالوح ــداتّالت ــيّتتــولىّمس ــئوليةّالنق ــلّف ــإنّ
قيمــةّالبضــائعّواحــدةّلكــلّمــنّالمــوردّوالمســتوردّ.
ويعــدّذل ــكّفرقــاّهام ــاّعــنّالتقي ــيمّالمســتخدمّف ــيّ
إحصائياتّالجماركّعلـىّالسـلعّالتجاريـةّكمـاّتـمّ
شرحهّفيّالجزءّالتالي.
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 03-33فيمــاّيلــيّمثــالّعلــىّالجــزءّالســابقّ،إذاّكــانّأّ
وّبّمــنّالمقيمــينّبنــوعينّمختلفــينّمــنّأنـواعّ
االقتص ــادّّ،حينم ــاّيتحم ــلّالط ــرفّأّمس ــئ ّوليةّ
التس ــليمّلـ ــّ(ب)ّ،بالت ــاليّف ــإنّقيم ــةّالص ــادراتّ
منّأّ(ّوالقيمـةّالمنـاظرةّللـوارداتّل ـّب)ّيشـملّ
ذلـ ـ ــكّبنـ ـ ــدّالنقـ ـ ــلّ.أمـ ـ ــاّإذاّتـ ـ ــولىّالطـ ـ ــرفّبّ
مســئوليةّالنق ــلّمــنّأّّ،حينئ ـ ِـذّلــنّتش ــملّقيم ــةّ
الصادراتّمنّأّوالّقيمةّالوارداتّمـنّبّقيمـةّ
النقلّ.
 08-33إذاّاســتُخدمّالطــرفّالثالــثّج ــّلتــوليّمســئوليةّ
النقلّ،فإنّمكانّإقامتـهّمـنّاألمـورّالهامـةّفـيّ
تحديــدّقيمــةّإجمــاليّال ـوارداتّوالصــادراتّ.إذاّ
كانّمحلّالطـرفّجــّّبـالقربّمـنّالطـرفّأّوّ
يزودهّبالخدماتّ،يكونّذلكّمعاملـةّمحليـةّمـعّ
النظامّاالقتصاديّللطرفّأ.
غيرّأنّقيمةّصادراتّالبضـائعّمـنّأّسـتعكسّ
واق ـ ــعّأنه ـ ــمّالب ـ ــدّأنّيغطـ ـ ـواّتكلف ـ ــةّالخ ـ ــدماتّ
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الصــادرةّالتــيّتــمّش ـرائهاّمــنّجـ ـّ.إذاّكــانّمحــلّ
الطــرفّج ــّبــالقربّمــنّأّولكنــهّيــوفرّللطــرفّبّ
أيضــاّمــنّحيــثّنقــلّالبضــائعّمــنّالطــرفّأّإلــىّ
الط ـ ــرفّبّّ،حينئ ـ ـ ِـذّيك ـ ــونّالط ـ ــرفّجـ ـ ــّم ـ ــوف ارّ
للص ـ ـ ــادراتّللط ـ ـ ــرفّبّّ،ولك ـ ـ ــنّينظ ـ ـ ــرّله ـ ـ ــذهّ
الخ ـ ــدماتّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّص ـ ــادراتّالنق ـ ــلّ،وّل ـ ــيسّ
صادراتّالبضائع.

ّّ
 00-33إذاّكــانّمحــلّالطــرفّجــّبــالقربّمــنّالطــرفّبّ
ّ،وكانّقدّتعاقدّمعّالطرفّأّعلىّنقـلّالبضـائعّ
إلىّالطرفّبّ،فإنّهناكّوارداتّلخدماتّالنقـلّ
م ــنّاقتص ــادّالط ــرفّبّإل ــىّاقتص ــادّالط ــرفّأّ
والت ــيّستش ــملهاّقيم ــةّالص ــادراتّم ــنّأّإل ــىّبّ.
أماّإذاّتعاقدّالطرفّجـّمعّالطـرفّبّعلـىّنقـلّ
ـائعّ،يع ــدّه ــذاّالتعاق ــدّاتفاق ــاّقومي ــاّبالنس ــبةّ
البض ـ
ُ
القتص ــادّبّعل ــىّال ــرغمّم ــنّأنّجـ ــّتعم ــلّف ــيّ
منطقةّأجنبيةّفيّتجميعّونقلّالبضائع.
 07-33إذاّكــانّج ــّمنتميــاّالقتصــادّدولــةّمــاّغيــرّدولــةّ
ك ـ ــلّم ـ ــنّأّوّبّ،حينئ ـ ـ ٍـذّتمث ـ ــلّالخ ـ ــدماتّالت ـ ــيّ
يحص ــلّعليه ــاّالط ــرفّأّص ــادراتّخ ــدماتّم ــنّ
اقتصــادّج ــّإلــىّاقتصــادّأّوتكــونّقيمــةّالبضــائعّ
المص ـ ــدرةّم ـ ــنّأّإل ـ ــىّبّكافي ـ ــةّلتغطي ـ ــةّتكلف ـ ــةّ
ال ـوارداتّهــذهّّفقــطّكمــاّســبقّوأنّغطــتّتكلفــةّ
التعامـ ــلّالمحلـ ــيّ.إذاّاتفـ ــقّج ـ ــّوّبّعلـ ــىّنقـ ــلّ
البض ـ ــائعّّ،تظه ـ ــرّالتكلف ـ ــةّعل ـ ــىّأنه ـ ــاّتص ـ ــديرّ
للخدماتّمنّاقتصادّجـّإلىّاقتصادّبّ.
 05-33كماّفيّالحالةّالمحليةّ،يكـونّالسـؤالّعـنّمـاّإذاّ
كانتّقيمةّالبضائعّتغطيّتكلفةّالنقـلّأمّأنهـاّالّ
تعتم ـ ــدّعل ـ ــىّالمس ـ ــئولّع ـ ــنّالنق ـ ــلّسـ ـ ـواءّك ـ ــانّ
المصــدرّأوّالمســتوردّ.ومــنّجديــدّيتســاوىّذلــكّ
مــعّالس ـؤالّعمــاّإذاّكــانّتغيــرّالملكيــةّســيحدثّ
قبلّأوّبعدّنقلّالبضائعّمنّأّإلىّبّّ.
ّّ
المنتجات المغطاة بالمستندات الجمركية
 01-33فـ ــيّأغلـ ــبّالـ ــدولّ،يـ ــتمّالحصـ ــولّعلـ ــىّمعظـ ــمّ
المعلومــاتّعــنّالـوارداتّوالصــادراتّمــنّبيانــاتّ
الجمـ ــاركّ.يـ ــتمّتجميـ ــعّهـ ــذهّالبيانـ ــاتّألغ ـ ـراضّ
إداريةّبحتةّّ،وتسـمىّبرسـومّالضـرائبّالجمركيـةّ
عل ــىّالص ــادراتّوالـ ـوارداتّّ،وليس ــتّبالض ــرورةّ
أنّيكونّمثالّيمكنّتطبيقـهّفـيّسـياقّالحسـاباتّ
القوميةّأوّميزانّالمدفوعاتّولكنهاّتسـتخدمّنظـ ارّ
ألنهاّمتاحةّللجميعّوالستم ارريةّتقييمهاّ.
ّ
 76-33يتمّتسعيرّالوارداتّضـمنّبيانـاتّالجمـاركّعلـىّ
حسـبّ(ّCIFبمعنــىّأنهــاّتشــملّالتكلفــةّوالتــأمينّ
والش ـ ــحن)ّعن ـ ــدّنقط ـ ــةّال ـ ــدخولّإل ـ ــىّاالقتص ـ ــادّ
المست ِ
وردّ.يعدّهـذاّالتقيـيمّهـوّالمعيـارّاألساسـيّ،
بغضّالنظرّعماّإذاّكانّأحـدّعناصـرّّCIFقـدّ
وفرتــهّالمؤسســاتّاإلقليميــةّ،نظ ـ ارّألنّالض ـرائبّ
المفروضةّعلىّالوارداتّتطبـقّعلـىّتقيـيمّّCIF
ّ.كمــاّأنهــاّأيضــاّتســتثنيّتكلفــةّالنقــلّمــنّخــارجّ
نطــاقّاالقتصــادّالمســتوردّإلــىّمواقــعّالمسـ ِ
ـتوردّ.
يمك ــنّت ــوفيرّه ــذاّالنق ــلّبواس ــطةّناق ــلّمحل ــيّأوّ
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غي ـ ــرّمحل ـ ــيّأيض ـ ــاّّ.ي ـ ــتمّتس ـ ــعيرّالص ـ ــادراتّ
بطريق ــةّ(ّFOBبحي ــثّيش ــملّالس ــعرّالتس ــليمّ
عل ــىّظه ــرّالس ــفينة)ّعن ــدّمك ــانّالخ ــروجّم ــنّ
ـادّالمصــدرّ.يتضــمنّذلــكّتكــاليفّالنقــلّ
اقتصـ ُ
مــنّمواقــعّالمصــدرّإلــىّخــارجّنطــاقّاقتصــادّ
التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ّ.نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتّمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادئّتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيرّّ
CIF/FOBمـ ــنّالوضـ ــعّالغالـ ــبّعنـ ــدماّتُنقـ ــلّ
البض ـ ــائعّم ـ ــنّدول ـ ــةّإل ـ ــىّأخ ـ ــرىّفم ـ ــنّغي ـ ــرّ
المعقــولّأنّنفــرضّأنّالنقــلّمــنّوالــىّس ــفينةّ
يمك ـ ــنّأنّي ـ ــتمّبواس ـ ــطةّن ـ ــاقلينّينتم ـ ــونّإل ـ ــىّ
اقتصادّمرتبطّبنفسّاالقتصادّ.
ربم ـ ــاّالّيـ ـ ـزالّه ـ ــذاّالف ـ ــرضّباقي ـ ــاّّف ـ ــيّكاف ـ ــةّ
البضــائعّالتــيّيــتمّنقــلّبح ـ ارّأوّج ـواّّ.وهــوّأقــلّ
قب ـوالّّفــيّحالــةّالبضــائعّالتــيّتُنقــلّب ـ ارّحينمــاّ
تنقــلّمركبــةّواحــدةّمــنّالمصــدرّإلــىّالمســتوردّ
دونّتوقفّدونّتوقفّفيّالحدودّالوطنية
 73-33كمــاّهــوّواضــحّاآلنّ،إذاّكــانّتعاقــدّالمصــدرّ
عل ـ ــىّالتس ـ ــليمّ(بص ـ ــرفّالنظ ـ ــرّع ـ ــنّجنس ـ ــيةّ
الناقـ ــل)ّ،فمـ ــنّالمناسـ ــبّأنّتُـ ــدرجّقيمـ ــةّالنقـ ــلّ
ضمنّقيمةّّ/سعرّالبضائعّالمسـتوردةّ،بـالرغمّ
م ـ ــنّأنّّّCIFالّيفي ـ ــدّف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّ
القوميـ ــةّّّSNAحيـ ــثّأنـ ــهّجـ ــزءّشـ ــرعيّمـ ــنّ
تكلفةّالبضائعّالمستوردةّ،والّيجوزّالنظـرّإليـهّ
علــىّأنــهّاســتيرادّمنفصــلّلخــدماتّالنقــلّ.يقــدمّ
رّ،ينظـرّلـذلكّ
المتعهدّبالتسليمّخ
ـدماتّللمصـد ُ
ُ
ـانّالمتعهـ ــدّ
ـ
ـ
ك
ـدماتّإذاّ
ـ
ـ
خ
ادّلل
عل ــىّأنـ ــهّاسـ ــتير
ُ
النقلّغيرّمقيمّمعّالمصدرّ.
ب
ُ
 78-33إذاّتعاق ــدّالمس ــتوردّعل ــىّنق ــلّالبض ــائعّّ،ول ــمّ
يك ـ ــنّالناق ـ ــلّمقيم ـ ــاّم ـ ــعّالمس ـ ــتوردّ،يق ـ ــعّهن ـ ــاّ
اس ـ ــتيرادّالخ ـ ــدماتّبالش ـ ــكلّالمث ـ ــاليّ،بالنس ـ ــبةّ
لنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّمـ ــنّالمرغـ ــوبّفيـ ــهّ
فصلّقيمةّالتكلفـةّوالتـأمينّوالشـحنّّCIFعـنّ
قيم ــةّالبض ــائعّبمفرده ــاّوع ــنّقيم ــةّالنق ــلّ.إذاّ
تعهدّالمستوردّبالنقلّبمفردهّأوّتعاقدّمعّوحـدةّ
تنتمـ ــيّإلـ ــىّنفـ ــسّاالقتصـ ــادّ،لـ ــنّيكـ ــونّهنـ ــاّ
اس ـ ــتيرادّللخ ـ ــدماتّب ـ ــالرغمّم ـ ــنّأنه ـ ــاّس ـ ــتظهرّ
عن ــدماّتس ــجلّالـ ـوارداتّقيم ــةّالتكلف ــةّوالت ــأمينّ
والش ـ ـ ــحن ّ.لمواجه ـ ـ ــةّذل ـ ـ ــكّّ،ينبغ ـ ـ ــيّإظه ـ ـ ــارّ
التصــديرّال ــوهميّلك ــيّتبق ــىّميزانيــةّالبضــائعّ
والخدماتّسليمةّّّ.
نقل السلع التجارية
 74-33إنّالعمليــةّالتجاريــةّهــيّالعمليــةّالتــيّتشــتريّ
خالله ــاّوح ــدةّسّّس ــلعّم ــنّاقتص ــادّصّك ــيّ
تبيعهـ ــاّفـ ــيّاقتص ـ ــادّعّ.تتغيـ ــرّملكيـ ــةّالسـ ــلعّ
بش ـ ـ ــكلّق ـ ـ ــانونيّولكنه ـ ـ ــاّالّت ـ ـ ــدخلّاالقتص ـ ـ ــادّ
المنقولــةّإليــهّبالفعــلّعنــدماّيكــونّمالكهــاّمــنّ
المنتمـينّلـنفسّاالقتصــادّ.عنـدّطريـقّاالتفــاقّ،
فــإنّالحصــولّعلــىّالســلعّإلعــادةّالبيــعّتظهــرّ
كصـ ــادراتّسـ ــلبيةّعنـ ــدماّيـ ــتمّالحصـ ــولّعلـ ــىّ
الس ـ ــلعّويق ـ ــعّالبي ـ ــعّف ـ ــيّنف ـ ــسّالفتـ ـ ـرةّ،يظه ـ ــرّ
االخ ـ ــتالفّكإض ـ ــافةّللص ـ ــادراتّ.فق ـ ــطّإذاّت ـ ــمّ
الحصــولّعلــىّالســلعّفــيّفت ـرةّمحاســبيةّّ،تــتمّ

نظام الحسابات القومية
ّ
 73-33يمكــنّدفــعّمقاب ــلّخــدماتّنق ــلّالســلعّمــنّسّ
إلــىّصّبواس ــطةّأيّوح ــدةّم ــنّوحــداتّعّأوّ
سّأوّصّّ،وينبغـ ــيّتسـ ــجيلهاّبشـ ــكلّيتوافـ ــقّ
معّالمبادئّالمحددةّفيماّسـبق(ّ.أنظـرّالفصـلّ
 ّ80للمزي ـ ـ ــدّم ـ ـ ــنّالمعلوم ـ ـ ــاتّح ـ ـ ــولّالعملي ـ ـ ــةّ
التجارية)ّّ.
ّ

موازن ـ ــةّالص ـ ــادراتّالس ـ ــلبيةّع ـ ــنّطري ـ ــقّزي ـ ــادةّ
مخزونّالسلعّإلعادةّبيعهاّ،حتىّوانّكانتّهـذهّ
الســلعّبالخــارجّ.فــيّفت ـرةّتابعــةّللفت ـرةّالمحاســبيةّ
عنـ ــدماّيـ ــتمّبيـ ــعّالسـ ــلعّ،تـ ــتمّموازنـ ــةّالصـ ــادراتّ
المسـ ـ ـ ــجلةّلبـ ـ ـ ــيعهمّعـ ـ ـ ــنّطريـ ـ ـ ــقّسـ ـ ـ ــحبهاّمـ ـ ـ ــنّ
المخزون ـ ـ ـ ــاتّ.م ـ ـ ـ ــنّال طبيع ـ ـ ـ ــيّأنّي ـ ـ ـ ــتمّتق ـ ـ ـ ــديرّ
المس ــحوباتّبتكلف ــةّالس ــلعّف ــيّت ــاريخّالس ــحبّّ،
وأيّزيــادةّط ـرأتّعلــىّالقيمــةّنتيجــةّللتغيــرّفــيّ
ســعرّالســلعّتظهــرّعلــىّأنهــاّمكاســبّأوّخســائرّ
حيازة.
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ـنّينظــرّللســلعّالمرســلةّللخــارجّمــنّاقتصــادّسّ
 78-33لـ ُ
إل ــىّاالقتص ــادّصّبغ ــرضّتجهيزه ــاّدونّتغيي ــرّ
الملكيةّبعدّعودتهـاّلالقتصـادّسّعلـىّأنهـاّسـلعّ
مص ــدرةّم ــنّسّإل ــىّصّأوّفيم ــاّبع ــدّص ــادراتّ
م ــنّصّإل ــىّسّّ.كم ــاّت ــمّش ــرحهّس ــابقاّينظ ــرّ
للرس ــومّالمتف ــقّعليه ــاّنظي ــرّالتجهي ــزّعل ــىّأنه ــاّ
تص ـ ــديرّللخ ـ ــدماتّم ـ ــنّصّإل ـ ــىّسّ.غي ـ ــرّأنّ
هنــاكّتكــاليفّلنقــلّالســلعّسـواءّمــنّسّإلــىّصّ
ـيّأنّينظـرّ
وّعندّعودتهاّمنّصّإلـىّسّ.ينبغ
ُ
لتكلف ــةّه ــاتينّال ــرحلتينّباس ــتثناءّقيم ــةّالبض ــائعّ
نفسهاّ،علىّأنهاّخدماتّنقلّ.أماّإذاّكـانّهنـاكّ
ط ــرفّثالـ ــثّ(ع)ّهـ ــوّالمس ــئولّعـ ــنّالنقـ ــلّفـ ــيّ
رحلــةّالــذهابّأوّرحلــةّالعــودةّّ،فــإنّتكلفــةّالنقــلّ
مــاّهــيّإالّاســتيرادّمــنّاقتصــادّعّإالّإذاّقــامّعّ
أوّوحـ ــدةّأخـ ــرىّمقيمـ ــةّمـ ــعّصّبالنقـ ــلّ.عنـ ــدماّ
يك ــونّصّالمس ــئولّع ــنّتك ــاليفّنق ــلّالبض ــائعّ
(ذهـ ــابّالبضـ ــائعّأوّعودتهـ ــاّأوّكلتـ ــاّالـ ــرحلتين)ّ
تُغط ـ ــىّالتك ـ ــاليفّب ـ ــاألجرّالمتف ـ ــقّعلي ـ ــهّنظي ـ ــرّ
التجهيــزّّ،ومــنّثــمّفــيّقيمــةّصــادراتّالخــدماتّ
منّصّإلىّسّّّّّ.
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تسجيل هوامش النقل في جداول العرض
واالستخدام.
 70-33ف ـ ــيّج ـ ــداولّالع ـ ــرضّواالس ـ ــتخدامّ،الب ـ ــدّم ـ ــنّ
تعديلّالعرضّليكونّمساوياّألسعارّالمشـترينّ
أوّتعــديلّاالس ــتخدامّليصــبحّمس ــاوياّّلألســعارّ
األساسيةّحيثّأنهّالبدّمنّالتعبيرّعـنّطرفـيّ
الميزانيــةّبــنفسّاألســعارّ.مــنّالشــائعّتصــنيفّ
جـ ــدولّاالسـ ــتخدامّعلـ ــىّاألقـ ــلّحسـ ــبّأسـ ــعارّ
المشــترينّ.كمــاّيتضــحّمــنّالجــدولّّ،ّ4ّ–ّ33
تك ــونّه ــذهّالقيم ــةّكم ــاّكان ــتّعلي ــهّغالب ــاّأي ــاّ
كانـ ــتّطريقـ ــةّنقـ ــلّالبضـ ــائعّمـ ــنّالبـ ــائعّإلـ ــىّ
المش ـ ــتريّ.يس ـ ــتثنىّم ـ ــنّذل ـ ــكّعن ـ ــدماّيجل ـ ــبّ
المشــتريّالبضــائعّمســتخدماّمصــادرهّالخاصــةّ
بهّ.إضافةّإلـىّأنّطريقـةّنقـلّالخـدماتّتعتمـدّ
إلـىّحــدّكبيــرّعلــىّكيفيــةّتــوفيرّهــذهّالخــدماتّ
( باسـ ـ ـ ــتخدامّالمصـ ـ ـ ــادرّالخاصـ ـ ـ ــةّبالبـ ـ ـ ــائعّأوّ
المش ــتريّأوّط ــرفّثال ــثّمتعه ــدّبالنقــل)ّوال ــىّ
مـ ــنّتُقـ ــدمّهـ ــذهّالخدمـ ــةّ(البـ ــائعّأمّالمشـ ــتري)ّ.

نظام الحسابات القومية
أش ــيرّإل ــىّتل ــكّاألش ــكالّالمختلف ــةّللتس ــجيلّف ــيّ
ظروفّمختلفةّفيّالجدولّّ.ّ4ّ–ّ33
 77-33يــتمّتســجيلّوارداتّالبضــائعّفــيّجــدولّالعــرضّ
علـ ــىّحسـ ــبّاألسـ ــعارّاألساسـ ــيةّمضـ ــافاّإليهـ ــاّ
الض ـ ـرائبّواله ـ ـوامشّالمضـ ــافةّتباعـ ــاّّ.الّيوجـ ــدّ
تقي ـ ــيمّع ـ ــالميّمالئ ـ ــمّلـ ـ ـوارداتّالبض ـ ــائعّحس ـ ــبّ
األســعارّاألساســيةّ.لــذاّينبغــيّمعرفــةّالتوصــياتّ
التالية.
ّأ .أّ–ّفيّحالةّالحصولّعلـىّالبيانـاتّمـنّعمـالءّ
آخـ ـرينّب ــدالّم ــنّالحص ــولّعليه ــاّم ــنّمس ــتنداتّ
الجم ـ ـ ــاركّّ،م ـ ـ ــنّالمفت ـ ـ ــرضّاألس ـ ـ ــعارّالحقيق ـ ـ ــةّ
للصـ ـ ــفقاتّقـ ـ ــدّاسـ ـ ــتخدمتّّ،وينبغـ ـ ــيّأنّتكـ ـ ــونّ
اءّســجلتّخــدماتّالنقــلّفــيّالف ـواتيرّ
واضــحةّس ـو ُ
ثنيتّقيمـةّالنقـلّمـنّ
بشكلّمنفصلّأمّالّّإذاّاست
ُ َ
األســعارّاألساســيةّّ،إنّلــمّيكــنّكــذلكّّ،سيشــملّ
السـ ــعرّاألساسـ ــيّتكـ ــاليفّالنقـ ــلّ.يختلـ ــفّسـ ــعرّ
المش ــتريّع ــنّالسـ ــعرّاألساس ــيّفقـ ــطّف ــيّحالـ ــةّ
وجودّضرائبّمستحقةّمنّقبلّالمشتريّ.
ّب .فيّحالةّالحصولّعلىّالمعلوماتّمنّمسـتنداتّ
ـانّمصــدرّالبضــائعّالمســئولّعــنّ
الجمــاركّّ،وكـ ُ
دف ــعّتك ــاليفّالنق ــلّّ،ينبغ ــيّأنّتش ــملّاألس ــعارّ
األساسـ ـ ــيةّتكـ ـ ــاليفّالنقـ ـ ــلّ.فـ ـ ــيّهـ ـ ــذهّالحالـ ـ ــةّّ،
ســتتخطىّقيمــةّالتك ــاليفّوالنقــلّوالشــحنّالس ــعرّ
األساسـ ــيّ(تتخطاهـ ــاّإنّلـ ــمّيكـ ــنّهنـ ــاكّمتعهـ ــدّ
محل ــيّلنق ــلّالبض ــائعّيت ــولىّمس ــئوليةّالنق ــلّم ــنّ
حدودّالدولةّالمستوردة)ّ.سيختلفّسـعرّالمشـتريّ
عنّالسعرّاألساسـيّنظـ ارّأليـةّرسـومّأوّإعانـاتّ
ماليةّوجبّعلىّالمشتريّدفعهاّ.
ّج .إذاّتـ ــمّالحصـ ــولّعلـ ــىّالبيانـ ــاتّمـ ــنّمسـ ــتنداتّ
الجماركّّ،وكـانّالمـوردّهـوّالمسـئولّعـنّتحمـلّ
تكــاليفّالنقــلّّ،ينبغــيّأنّتســتثنىّتكــاليفّالنقــلّ
مــنّقيمــةّالبضــائعّبالســعرّاألساســيّّ.فــيّهــذهّ
الحالةّسيتخطىّسعرّ(قيمـة)ّالتسـليمّعلـىّسـطحّ
الس ــفينةّّFOBالسـ ــعرّاألساس ــيّ(تتخطاهـ ــاّألنّ
قيم ـ ــةّالنق ـ ــلّم ـ ــنّالمنش ـ ــأّإل ـ ــىّح ـ ــدودّاالقتص ـ ــادّ
المصــدرّتــدخلّضــمنّتقيــيمّالتســليمّعلــىّســطحّ
السـ ــفينة)ّ.يختلـ ــفّسـ ــعرّالمشـ ــتريّعـ ــنّالسـ ــعرّ
األساسيّألنهّيتحمـلّّالمصـاريفّباإلضـافةّإلـىّ
أي ـ ــةّضـ ـ ـرائبّأوّإعان ـ ــاتّحكومي ـ ــةّيج ـ ــبّعل ـ ــىّ
المشتريّدفعهاّ.
ّد .ربمــاّالّيمكــنّالتحديــدّمــنّالبيانــاتّالجمركيــةّأيــةّ
وح ــدةّهـ ــيّالمسـ ــئولةّعـ ــنّدفـ ــعّتكـ ــاليفّالنقـ ــلّّ،
وحتىّوانّأمكنّذلكّومنّالناحيةّالنظريةّينبغـيّ
فصــلّتكلفــةّالنقــلّعــنّقيمــةّالبضــائعّنفســهاّ،لــنّ
تكونّهنـاكّمعلومـاتّأوّمصـادرّمتاحـةّلفصـلهاّ
علىّأرضّالواقعّ.
ربمــاّيكــونّالمصــدرّالوحيــدّللمعلومــاتّّ-فــيّكافــةّ
حــاالتّدفــعّقيمــةّالتكلفــةّوالتــأمينّوّالشــحنّّ-هــوّ
قيم ـ ــةّالـ ـ ـوارداتّم ـ ــعّفص ـ ــلّالبض ـ ــائعّعل ـ ــىّحس ـ ــبّ
نوعهــاّ.إذاّاســتخدمتّحســاباتّدفــعّالتكلفــةّوالتــأمينّ
والشــحنّالمنفصــلةّللبضــائعّالمســتوردةّّ،بــالرغمّمــنّ
أنّه ــذاّالج ــزءّم ــنّتك ــاليفّالنق ــلّوالت ــأمينّالموج ــودّ
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ض ـ ــمنّوارداتّالخ ـ ــدماتّيمك ـ ــنّي ـ ــزدوجّحس ـ ــابهاّ
(تُحس ــبّمـ ـرتين)ّ.ل ــذاّّ،حت ــىّيمك ــنّتجن ــبّه ــذهّ
االزدواجي ــةّ،يض ــافّعم ــودّالتع ــديلّال ــذيّيحت ــويّ
علـ ــىّالخصـ ــمّمـ ــنّبنـ ــودّالخـ ــدماتّبالنسـ ــبةّللنقـ ــلّ
والت ـ ــأمينّبحي ـ ــثّتك ـ ــونّمس ـ ــاويةّلض ـ ــبطّالتكلف ـ ــةّ
والتأمينّوالشحنّإلىّظهرّالسفينةّلهـذهّالبنـودّمـعّ
التعــديلّالشــاملّالم ـوازنّالــذيّأُجــريّعلــىّوارداتّ
البض ـ ــائعّ.يعط ـ ــيّالج ـ ــدولّّ3ّ–ّ33مث ـ ــاالّعل ـ ــىّ
التعديالتّمنّهذاّالقبيلّّّّّّّّّ.
الضرائب واإلعانات على المنتجات

 75-33إنّالضـرائبّواإلعانـاتّالماليـةّالحكوميـةّعلـىّ
المنتجاتّوالمضافةّإلىّقيمةالمنتجاتّالمتاحـةّ
فــيّاالقتص ــادّه ــيّنفس ــهاّالت ــيّتم ــتّتســميتهاّ
فـ ـ ــيّالفصـ ـ ــلّالسـ ـ ــابعّبالض ـ ـ ـرائبّواإلعانـ ـ ــاتّ
الحكومي ـ ــةّالمفروض ـ ــةّعل ـ ــىّالمنتج ـ ــاتّّ.أم ـ ــاّ
الضـ ـ ـرائبّاألخ ـ ــرىّالمفروض ـ ــةّعل ـ ــىّاإلنت ـ ــاجّ
والت ــيّه ــيّض ــمنّالس ــعرّاألساس ــيّلإلنت ــاجّّ،
يسـتثنىّقيــاسّاإلنتـاجّواإلعانــاتّاألخـرىّعلــىّ
اإلنت ـ ــاجّّ،ول ـ ــذاّفإنهـ ـ ــاّالّتظه ـ ــرّف ـ ــيّتعــ ــديلّ
الضرائبّالتيّتـدخلّبـينّالتسـعيرّعلـىّحسـبّ
السعرّاألساسيّأوّعلىّحسبّالمشتريّ
 71-33تشـ ـ ــملّالض ـ ـ ـرائبّمـ ـ ــنّنـ ـ ــوعّض ـ ـ ـريبةّالقيمـ ـ ــةّ
المضـ ــافةّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّعلـ ــىّ
ض ـ ـريبةّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّالمناسـ ــبةّوالض ـ ـرائبّ
المقتطعةّبطريقـةّمماثلـةّلطريقـةّضـريبةّالقيمـةّ
المضـافةّ.يوصـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّبـأنّ
يـتمّتسـعيرّاإلنتــاجّحتـىّوانّكــانّحسـبّســعرّ
المنــتِجّبحيــثّتســتثنىّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّ
ُ
الت ــيّسـ ــجلهاّالمنـ ــتجّفـ ــيّالف ـ ـواتيرّ،يـ ــتمّأيضـ ــاّ
تقيــيم(تســعير)ّالـوارداتّباســتثناءّضـريبةّالقيمــةّ
المضــافةّالمفــوترةّ.بالنســبةّلالســتهالكّالوســيطّ
واالسـ ـ ــتخداماتّالنهائيـ ـ ــةّّ،تُسـ ـ ــجلّمشـ ـ ــترياتّ
البضــائعّشــاملةّض ـريبةّالقيمــةّالمضــافةّالغيــرّ
قابلةّللخصمّفقطّّّّّّ.
 56-33فيم ــاّيل ــيّس ــردّللح ــاالتّالت ــيّع ــادةّم ــاّتك ــونّ
ض ـ ـ ـريبةّالقيم ـ ـ ــةّالمض ـ ـ ــافةّمس ـ ـ ــتقطعةّ،غيـ ـ ــرّ
مستقطعةّ،غيرّمطبقةّ:
حاالت الضريبة على القيمة المضافة المستقطعة:
 معظمّأشكالّاالستهالكّالوسيط
 معظمّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّّ
 جزءّمنّالتغييراتّفيّالمخزوناتّّ
حةةةةةةاالت الضةةةةةةريبة علةةةةةةةى القيمةةةةةةة المضةةةةةةافة غيةةةةةةةر
االمستقطعة:
 معظمّنفقاتّاالستهالكّالنهائي
 جزءّمنّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
 جزءّمنّالتغييراتّفيّالمخزوناتّ
 جزءّمنّاالستهالكّالوسيطّ
حاالت عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
 الصادراتّ

نظام الحسابات القومية
 أيةّبضائعّأوّخدماتّلمّتتجاوزّنسبةّ
الضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّلهاّصفرّّ%
(معفاةّمعّحقّالخصمّبغضّالنظرّعنّ
استخدامها)
 أيّمنتجاتّمعفاةّنهائياّمنّتسجيلّ
الضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّ(المشاريعّ
التجاريةّالصغيرةّأوّماّيضاهيها)ّ.
 53-33عنــدماّيكــونّاإلنتــاجّحســبّاألســعارّاألساســيةّ،
يحت ــويّعم ــودّالضـ ـرائبّعل ــىّإجم ــاليّالضـ ـريبةّ
علــىّالقيمــةّالمضــافةّالغيــرّقابلــةّللخصــمّعلــىّ
المنتجــاتّّ،الض ـرائبّوّالرس ــومّالجمركيــةّعل ــىّ
الوارداتّباستثناءّالضريبةّعلىّالقيمـةّالمضـافةّ،
والض ـ ـ ـرائبّعلـ ـ ــىّالصـ ـ ــادراتّوالض ـ ـ ـرائبّعلـ ـ ــىّ
المنتج ـ ــاتّباس ـ ــتثناءّضـ ـ ـريبةّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّ.
عن ـ ــدماّيك ـ ــونّاإلنت ـ ــاجّحسـ ـ ـبّس ـ ــعرّالمش ـ ــتريّ،
سيشــملّعمــودّالضـرائبّعلــىّالضـرائبّوالرســومّ
الجمركيــةّعلــىّالـوارداتّفقــطّ(باســتثناءّالض ـريبةّ

علىّالقيمةّالمضافة)ّ،باإلضـافةّإلـىّالضـريبةّ
علىّالقيمةّالمضافةّعلىّهذهّالمنتجاتّ.

ّ
 58-33تُسجلّاإلعاناتّالحكوميـةّعلـىّالمنتجـاتّكمـاّ
لـ ــوّكانـ ــتّض ـ ـرائبّسـ ــلبيةّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّأوّ
ض ـرائبّســلبيةّعلــىّاإلنتــاجّ.يــتمّإدخــالّفقــطّ
اإلعاناتّالحكوميـةّعلـىّالمنتجـاتّفـيّالعمـودّ
لتع ــديلّالضـ ـرائبّإل ــىّتقي ــيمّالع ــرضّ،وتظه ــرّ
بإشارةّسالبةّلتشيرّإلىّأنهاّقدّخفضتّأسـعارّ
المشتريّبدالّمنّزيادتها.
ّ
 54-33يظه ــرّالج ــدولّّ8ّ–ّ33األعم ــدةّّ4وّّ3م ــنّ
المصــفوفةّالكاملــةّللعــرضّفــيّالجــدولّّ–ّ33
ـذيّيظه ـ ـ ــرّالتع ـ ـ ــديلّعل ـ ـ ــىّالضـ ـ ـ ـرائبّ
ّ38ال ـ ـ ـ ُ
واإلعان ـ ـ ـ ـ ــاتّالحكومي ـ ـ ـ ـ ــةّعل ـ ـ ـ ـ ــىّالمنتج ـ ـ ـ ـ ــات.

 50-33تظهرّمعظمّالمربعـاتّجهـةّاليسـارّ(ّمربعـاتّ
االس ــتهالكّالوس ــيطّوالقيم ــةّالمض ــافةّ)ّبش ــكلّ
جة  -جدول االستخدام
كامــلّمــنّخــاللّمجموعــةّمــنّاألعمــدةّت ـرتبطّ
ك ــلّمنه ــاّبمجموع ــةّالوح ــداتّالمنتج ــةّّوالت ــيّ
 53-33يظه ـ ــرّج ـ ــدولّاالس ـ ــتخدامّّعل ـ ــىّش ـ ــكلّج ـ ــدولّ
تحتــويّعلــىّبيانــاتّمتعلقــةّباإلنتــاجّوحســاباتّ
مس ــتطيلّم ــنّأرب ــعّمربع ــاتّ,اثن ــينّف ــيّالط ــرفّ
توليدّالدخلّباإلضافةّإلىّبياناتّأخـرىّتتعلـقّ
األعلـ ــىّواثنـ ــينّفـ ــيّالطـ ــرفّاألسـ ــفلّّ.ويتكـ ــونّ
بالوح ـ ــداتّالمنتج ـ ــةّبإط ـ ــارّتقس ـ ــيميّمفص ـ ــلّّ
المرب ـ ـ ــعّال ـ ـ ــدائريّالعل ـ ـ ــويّناحي ـ ـ ــةّاليس ـ ـ ــارّم ـ ـ ــنّ
مختلـ ــفّعـ ــنّمجموعـ ــاتّالمشـ ــاريعّواألعمـ ــالّ
مصـ ـ ــفوفةّفرعيـ ـ ــةّتوضـ ـ ــحّاسـ ـ ــتخدامّالمنتج ـ ـ ــاتّ
التجاريـ ـ ــةّ.وتتضـ ـ ــمنّفـ ـ ــيّالغالـ ـ ــبّّالبيانـ ـ ــاتّ
المختلفــةّمــنّخــاللّّالوحــداتّالمنتجــةّالمختلفــةّ.
األخــرىّّعلــىّّبيانــاتّعــنّرأسّالمــالّوعــددّ
وبعبـارةّأخــرىّّيحتــويّّهـذاّالمربــعّالــدائريّعلــىّّ
الم ـ ــوظفينّع ـ ــنّك ـ ــلّمجموع ـ ــةّمـ ــنّالوح ـ ــداتّ
قيمّاالسـتهالكّالوسـيطّّّبتقسـيمّّكـلّّنـوعّمنـتجّ
المنتجـةّومـنّالمقـررّأيضــاّمناقشـةّهـذهّالنقــاطّ
فيّالصفوفّونوعّصناعةّالمنـتجّفـيّاألعمـدةّّ.
فيّالقسمّرقمّدّ.
ويتكــونّالمربــعّالــدائريّالعلــويّناحيــةّاليمــينّمــنّ
مصـ ــفوفةّفرعيـ ــةّموضـ ــحةّالسـ ــتخدامّالمسـ ــتهلكّ
ّ
النهـ ــائيّّللمنتجـ ــاتّالمختلفـ ــةّّّ,باإلضـ ــافةّإلـ ــىّ
مص ــفوفةّللص ــادراتّومص ــفوفةّتوض ــحّاس ــتخدامّ ّّّّ.3استخدام المنتجات عبر الوحدات المنتجةّ
المنتجـ ــاتّالمختلفـ ــةّللتكـ ــوينّال أرسـ ــماليّ.وتقـ ــومّّ  57-33توضــحّالمص ــفوفةّالفرعي ــةّاس ــتخدامّالمنتجــاتّ
المحـ ـ ـ ــددةّلكــ ـ ــلّنـ ـ ـ ــوعّمـ ـ ـ ــنّالوحــ ـ ــدةّالمنتجــ ـ ــةّ
هــذهّالمصــفوفاتّالثالثــةّالفرعيــةّّبشــكلّمشــتركّ
(المربعــاتّالدائري ــةّالعلوي ــةّناحي ــةّاليســارّمــنّ
بتوضيحّالطلبّالنهائيّللمنـتجّّ.ويحتـويّالمربـعّ
الج ــدولّ)ّوتعتب ــرّكواح ــدةّم ــنّالنق ــاطّّالهام ــةّ
الــدائريّاألســفلّناحيــةّاليســارّعلــىّبيانــاتّعــنّ
ف ـ ـ ــيّج ـ ـ ــداولّالع ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ــتخدامّوج ـ ـ ــداولّ
القيم ــةّالمض ــافةّمقس ــمةّلبي ــانّعناص ــرّحس ــابّ
المـ ـ ــدخالتّوالمخرجـ ـ ــاتّ.كمـ ـ ــاّتوضـ ـ ــحّهـ ـ ــذهّ
توليـدّّالــدخلّّ,وهــيّحسـابّتعويضــاتّالعــاملينّ
المصــفوفةّالفرعيــةّكيفيــةّتحويــلّالمنتجــاتّإلــىّ
والف ـ ــائضّاإلجم ـ ــاليّللتش ـ ــغيلّواجم ـ ــاليّال ـ ــدخلّ
منتجــاتّأكثــرّتعقيــداّّس ـواءّبزيــادةّالمعالجــةّأوّ
المخ ــتلطّّوالضـ ـرائبّمخص ــومةّمنه ــاّاإلعان ــاتّ
م ـ ــنّخ ـ ــاللّالبيـ ـ ــعّللمس ـ ــتخدمينّالنهــ ــائيينّأوّ
عل ـ ـ ــىّاإلنت ـ ـ ــاجّّ.ويوض ـ ـ ــحّب ـ ـ ــاألدنىّك ـ ـ ــلّم ـ ـ ــنّ
المص ـ ـ ــدرينّّ.وبخ ـ ـ ــالفّج ـ ـ ــدولّالع ـ ـ ــرضّأوّ
المص ــفوفاتّالفرعي ــةّالخمس ــةّّم ــعّفـ ـراغّالمرب ــعّ
مصفوفةّالصـنعّالتـيّتوضـحّّأيضـاّالمنتجـاتّ
األسفلّجهةّاليمينّ.
م ــنّخ ــاللّالوح ــداتّالمنتج ــةّّف ــإنّالمص ــفوفةّ
ّ
الفرعيةّلجدولّاالسـتخدامّ(ّوالتـيّيطلـقّعليهـاّ
 58-33يــتمّتقيــيمّالطلــبّالنهــائيّوالوســيطّفــيّالمربعــاتّ
مصــفوفةّاالســتيعاب)ّتحتــويّعلــىّّعديــدّمــنّ
الدائريــةّّفــيّّالجــزءّالعلــويّلمصــفوفةّاالســتخدامّ
العناص ـ ـ ـ ــرّّوتتش ـ ـ ـ ــابهّبش ـ ـ ـ ــكلّكبيـ ـ ـ ــرّأنمـ ـ ـ ــاطّ
علىّأساسّسعرّالمشـتريّأوّالسـعرّاألساسـيّّ.
الم ـ ــدخالتّف ـ ــيّالس ـ ــوقّواالس ـ ــتخدامّالنه ـ ــائيّ
وين ـ ــاقشّف ـ ــيّه ـ ــذاّالقس ـ ــمّالمص ـ ــفوفاتّالفرعي ـ ــةّّ
ال ـ ـ ــذاتيّوالمنتج ـ ـ ــينّغي ـ ـ ــرّالس ـ ـ ــوقيينّّّإالّأنّ
المخصصـ ــةّّلسـ ــعرّّالمشـ ــتريّ.والتقيـ ــيمّالبـ ــديلّ
التغيراتّتوضحّكيفيـةّتغيـرّخصـائصّاألنـواعّ
باألســعارّاألساســيةّســيتمّمناقشــتهّفــيّالقســمّ"دّ"ّ
الثالثةّلإلنتاجّ
مـ ـ ــنّخـ ـ ــاللّاعتبـ ـ ــاراتّتتعلـ ـ ــقّبغـ ـ ــرضّجـ ـ ــدولّ
ّ
االستخدامّبطريقةّالحجوم.
ّ
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 55-33ويوضحّفيّالفصـلّالسـادسّّتعريـفّاالسـتهالكّ
الوسـ ـ ــيطّّومـ ـ ــاّّيتعلـ ـ ــقّبمـ ـ ــدفوعاتّاالسـ ـ ــتخدامّ
للعمالّورأسّالمالّّ.
ّ
 51-33وتب ـ ــدأّعملي ـ ــةّاإلع ـ ــدادّللمص ـ ــفوفةّالفرعي ـ ــةّم ـ ــنّ
البيان ـ ـ ـ ــاتّالمقدم ـ ـ ـ ــةّم ـ ـ ـ ــنّّالمؤسس ـ ـ ـ ــاتّح ـ ـ ـ ــولّ
اس ـ ـ ــتهالكهمّالوس ـ ـ ــيطّ.وي ـ ـ ــتمّالتص ـ ـ ــنيفّحس ـ ـ ــبّ
الغــرضّالمســتخدمّّلــهّنــوعّالبضــائعّّّ.وتتــألفّ
عمليةّالتصنيفّلنفقاتّالمنتجـينّحسـبّالغـرضّ
مـنّسـتةّعناصـرّرئيسـيةّتطبـقّعلـىّاالسـتهالكّ
الوسـ ــيطّللمؤسسـ ــاتّفيمـ ــاّعـ ــداّواحـ ــدةّمـ ــنّهـ ــذهّ
العناصـ ــرّمرتبطـ ــةّبالتقنيـ ــاتّالحاليـ ــةّلإلنتـ ــاجّّ.
بينم ــاّتتض ــمنّالعناص ــرّالخمس ــةّاألخ ــرىّعل ــىّ
القوائمّالعامةّللتصـنيفّوالتـيّتشـتملّعلـىّسـبيلّ
المث ـ ــالّمص ـ ــروفاتّونفق ـ ــاتّالتس ـ ــويقّوّتنمي ـ ــةّ
الم ـ ـواردّالبش ـ ـريةّّالمخصصـ ــةّبشـ ــكلّعـ ــامّفـ ــيّ
معظ ـ ــمّالمؤسس ـ ــاتّّّ.وين ـ ــاقشّالفص ـ ــلّالتاس ـ ــعّ
والعشرونّاستخدامّهـذهّالتطبيقـاتّبشـكلّمفصـلّ
للحساباتّالتابعة.
ّ
 16-33وبتوافرّهذهّالبياناتّلدىّمجمعّالحسـاباتّفيقـومّ
منّخاللهاّبتقييمّكلّنوعّمـنّالمنتجـاتّالمدرجـةّ
فيّكلّفقرةّللتمييزّبـينّالوحـداتّالمنتجـةّحسـبّ
كلّنوعّمختلف
ّ
 13-33وكذلكّمنّالهامّالقيامّبتوضـيحّهـذهّالبيانـاتّفـيّ
ك ــلّمص ــفوفةّفرعي ــةّّ.وتوض ــحّالص ــفوفّالت ــيّ
تحتويّعلىّاإلجماليّالعامّمدىّاستخدامّالمنـتجّ
المطـ ــروحّفـ ــيّمرحلـ ــةّاالسـ ــتهالكّالوسـ ــيطّمـ ــنّ
خــاللّالوحــداتّالمنتجــةّّ.فــيّحــينّأنّاألعمــدةّ
التــيّتحتــويّعلــىّاإلجمــاليّالعــامّتوضــحّكاف ــةّ
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـواعّالمنتجـ ـ ـ ـ ـ ــاتّالمسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمةّكمـ ـ ـ ـ ـ ــدخالتّ
لالســتهالكّالوســيطّمــنّخــاللّنــوعّمفــردّللوحــدةّ
المنتج ــةّّ.والّيوج ــدّمب ــررّعل ــىّاإلط ــالقّح ــولّ
ســببّالـ ـربطّب ــينّالحج ــمّالمتعل ــقّله ــذهّالكيان ــاتّ
فــيّشــكلّمــنظمّإالّأنّالقيــامّبخطــأّطــرحّمفهــومّ
بديلّآخرّهوّخطأّشائعّيرتكبهّاآلخرونّإالّأنـهّ
الّيك ـ ــونّمألوف ـ ــاّّم ـ ــعّطبيعي ـ ــةّج ـ ــدولّالع ـ ــرضّ
واالستخدامّ.
ّ
 18-33يوضحّالجـدولّّ0-33أعمـدةّبأرقـامّّ30,86,84
ّ83,لمصـ ـ ـ ـ ــفوفةّاالسـ ـ ـ ـ ــتخدامّمتضـ ـ ـ ـ ــمنةّعلـ ـ ـ ـ ــىّ
االســتهالكّالوســيطّلكــلّنــوعّمــنّاإلنتــاجّّ.وهــذاّ
يختلـ ــفّعـ ــنّالجـ ــدولّرقـ ــمّّ33.3والـ ــذيّيظهـ ــرّ
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األعمــدةّنفســهاّالمخصصــةّجــزءّمنهــاّللعــرضّ
فــيّالجــدولّرقــمّّ.ّ33.8فــيّحــينّأنّالجــدولّ
رق ــمّّ33.3يوض ــحّأنّإنت ــاجّغالبيــةّالمنتجــاتّ
الصناعيةّمنّقبلّمنتجينّسـوقيينّفـيّالقطـاعّ
الص ـ ـ ـ ــناعيّ,ويوض ـ ـ ـ ــحّالج ـ ـ ـ ــدولّرق ـ ـ ـ ــمّّ33.0
اســتخدامّالمنتجــينّالثالثــةّللمنتجــاتّالمصــنعةّ
واسـتخدامّالنصــفّمــنّالمنتجــاتّالمصــنعةّفــيّ
عمليـ ــةّالتصـ ــنيعّّ.فـ ــيّحـ ــينّّتعتمـــدّّتســـعيرةّّ
النســبّعلــىّهــذاّالمثــالّحيــثّيمكــنّمالحظــةّ
هذهّالظاهرةّبشكلّعامّ
ّ

ّ

 .اسةةةةةتخدام المنتجةةةةةات المعةةةةةدة لالسةةةةةتهالك
النهائي ّ

 3-33وّكمـاّهــوّموضــحّفــيّالفصــلّرقــمّّ1
ّ,فهنـ ـ ـ ــاكّثـ ـ ـ ــالثّأن ـ ـ ـ ـواعّمـ ـ ـ ــنّّوحـ ـ ـ ــداتّ
االس ـ ــتهالكّالنه ـ ــائيّّ:األس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّ،
المؤسس ـ ــاتّغي ـ ــرّالهادف ـ ــةّللـ ـ ـربحّوتخ ـ ــدمّ
األس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّإض ـ ــافةّإل ـ ــىّالحكوم ـ ــةّ
العام ــةّ.وتتش ــابهّط ــرقّتجمي ــعّالمص ــفوفةّ
الفرعيـ ــةّلجـ ــدولّاإلسـ ــتخدامّحيـــثّتوضـــحّ
اسـ ـ ــتخدامّالمنتجـ ـ ــاتّالمعـ ـ ــدةّلالسـ ـ ــتهالكّ
النهــائيّلكــلّمســتهلكّمــنّاألن ـواعّالثالثــةّ
المصنفّفيهاّّّ.
 8-33ت ــأتيّّع ــادةّالبيان ــاتّالس ــتهالكّّاألس ــرّّم ــنّ
خاللّالمسوحّاالسريةّّّ.
وي ــتمّتص ــنيفّنفق ــاتّاألس ــرّالمعيش ــيةّحس ــبّ
غــرضّاالســتهالكّالفــرديّ(ّ)COICOPوفيــهّ
يــتمّتصــنيفّالنفقــاتّاألس ـريةّفــيّعش ـرةّق ـوائمّ
رئيســيةّّلالســتهالكّالفــرديّحســبّكــلّغــرضّ
مثـ ــلّاألغذيـ ــةّّ,والمالبـ ــسّوالمسـ ــكنّ.وتكمـ ــنّ
أهمي ــةّّالتحلي ــلّف ــيّكيفي ــةّمعرف ــةّاألساس ــياتّ
الضـ ــروريةّلالسـ ــتهالكّالمنزلـ ــيّّ,علـ ــىّسـ ــبيلّ
المث ـ ــالّتق ـ ــومّالمؤسس ـ ــةّبتقي ـ ــيمّمؤش ـ ــرّس ـ ــعرّ
المستهلكّإالّأنهّقدّالّتكونّفـيّإطـارّأساسـيّ
لإلدراجّضمنّجدولّاالستخدامّ.وّأماّبالنسـبةّ
إلىّجدولّالتحويلّوّأهميتهّّّفتكمنّفيّبيـانّ
شـ ـراءّالمنتج ــاتّالمخصص ــةّمث ــلّاألطعم ــةّوّ
المالب ـ ـ ــسّوغيره ـ ـ ــاّّ.ويالح ـ ـ ــظّب ـ ـ ــأنّالمس ـ ـ ــوحّ
األس ـريةّّتتضــمنّنفقــاتهمّبالخــارجّعلــىّســبيلّ
المث ـ ــالّف ـ ــيّاإلج ـ ــازاتّبكونه ـ ــاّمنفص ـ ــلةّع ـ ــنّ
الطل ـ ــبّف ـ ــيّاالقتص ـ ــادّالمحل ـ ــيّف ـ ــيّج ـ ــداولّ
العرضّواالستخدامّّّ.
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ّ

األس ــرّالمنزلي ــةّعن ــدّالض ــرورةّ)ّلبي ــانّنفق ــاتّ
االسـ ـ ـ ـ ــتهالكّالفـ ـ ـ ـ ــرديّونفقـ ـ ـ ـ ــاتّاالسـ ـ ـ ـ ــتهالكّ
الجمـ ــاعيّبشـ ــكلّمفصـ ــلّلحسـ ــابّاالسـ ــتهالكّ
الفعل ـ ـ ــيّأكث ـ ـ ــرّم ـ ـ ــنّمج ـ ـ ــردّحس ـ ـ ــابّنفقــ ـ ــاتّ
االســتهالكّحســبّمــاّهــوّموضــحّفــيّالفصــلّ
رقمّّّ.ّ1

2ويســتخدمّنفــسّالمــدخلّفــيّنفقــاتّاالســتهالكّمــنّقبــلّ
المؤسساتّغيرّالهادفـةّللـربحّالتـيّتخـدمّاألسـرّالمعيشـيةّ
بالب ــدءّبعمـ ــلّتصـ ــنيفّحس ــبّّأغ ـ ـراضّاالسـ ــتخدامّلهـ ــذهّ
المؤسس ــاتّ(.ّ)COPNIويقـ ــومّهـ ــذاّالتصـ ــنيفّبتوضـ ــيحّ
األن ـواعّالمختلفــةّالســتهالكّالمؤسســاتّحســبّاألغ ـراضّ
علـ ــىّسـ ــبيلّس ـ ـواءّكانـ ــتّتطبـ ــقّداخـ ــلّنظـ ــامّالخـ ــدماتّ
البحثي ــةّأوّالخ ــدماتّالتعليمي ــةّأوّالديني ــةّّّ.وبن ــاءّعل ــىّ
ه ـ ــذهّالمعرفـ ـ ــةّوأهميتهـ ـ ــاّم ـ ــنّإمكانيـ ـ ــةّتحديـ ـ ــدّإذاّكانـ ـ ــتّّ  8-33عنــدّاعــدادّالبيانــاتّبأســعارّالمشــترينّكمــاّهــوّ
مقتــرحّفــيّهــذاّالجــزءّ،بالتــاليّالّيوجــدّداعــيّ
المؤسسـ ــاتّغيـ ــرّالربحيـ ــةّتقـ ــومّبخـ ــدماتّمقابـ ــلّتكـ ــاليفّ
الدخ ـ ــاالتّلق ـ ــيمّاالسـ ـ ــتهالكّلخ ـ ــدماتّتجــ ــارةّ
تقتصـ ـ ــرّعل ـ ـ ــىّإدارةّمكتبيـ ـ ــةّلمجموع ـ ـ ــةّمـ ـ ــنّالم ـ ـ ــوظفينّ
الجملـ ـ ــةّوالتجزئـ ـ ــةّنظ ـ ـ ـ اّرّألنهـ ـ ــاّمدمجـ ـ ــةّفـ ـ ــيّ
المستأجرينّأوّأنهاّتكاليفّمخصصةّللبضـائعّوّخـدماتّ
االســتهالكّعلــىّالســلعّّ.وعلــىّنحــوّمشــابهّّ,
األسرّالمعيشيةّ.
ي ــتمّإدراجّالضـ ـرائبّالمدفوع ــةّعل ــىّالمنتج ــاتّ
ّ
فـ ــيّّقيمـ ــةّالمشـ ــتريّبشـ ــكلّغيـ ــرّمنفصـ ــلّّ.
 4-33بالنسـ ــبةّلتصـ ــنيفّّنفقـ ــاتّاالسـ ــتهالكّللحكومـ ــةّّ
وتس ــتخدمّه ــذهّالبيان ــاتّعل ــىّنحــوّمشــابهّمــعّ
فتك ــونّم ــنّخ ــاللّالب ــدءّم ــنّتص ــنيفّمح ــدداتّ
المنتج ــاتّالمس ــتخدمةّف ــيّاالس ــتهالكّالوس ــيطّ
الوظـ ـ ــائفّّالخاصـ ـ ــةّبالحكومـ ـ ــةّ(ّ.ّ)COFOG
والبيان ـ ـ ــاتّالمس ـ ـ ــتخدمةّلـ ـ ـ ـرأسّالم ـ ـ ــالّّإالّأنّ
وي ــأتيّه ــذاّالتص ــنيفّمتط ــابقّم ــعّم ــاّوردّف ــيّ
االسـتخدامّاألكثـرّتحديـداّّيكـونّفـيّاالســتهالكّ
ّGFSMبتوضـ ـ ــيحّتوزيـ ـ ــعّالنفقـ ـ ــاتّ
2001
النهائيّّّ.
الحكومي ــةّم ــنّخ ــاللّوظ ــائفّقياس ــيةّمص ــاحبةّ
لـ ــإلدارتّالعامـ ــةّالحكوميـ ــةّمثـ ــلّإداراتّالـ ــدفاعّ ّ
والقـ ـ ـ ــانونّوالتنظ ـ ـ ـ ــيمّوغيره ـ ـ ـ ــاّّّ.وم ـ ـ ـ ــنّخ ـ ـ ـ ــاللّ  0-33يوض ــحّالج ــدولّرق ــمّّّ7-33ج ــزءّم ــنّج ــدولّ
االس ــتخدامّالمطب ــقّف ــيّاالس ــتهالكّالنه ــائيّ(ّ
التص ــنيفّالمطب ــقّّم ــنّقب ــلّالمؤسس ــاتّالغي ــرّ
األعم ـ ـ ـ ـ ــدةّرق ـ ـ ـ ـ ــمّّ48-ّ43ّ-46وّّ81م ـ ـ ـ ـ ــنّ
هادف ــةّللـ ـربحّالت ــيّتخ ــدمّاألس ــرّالمعيش ــيةّّف ــإنّ
الجدولّرقم(ّّّ)38-33ويتضـمنّمـدخلّإنتـاجّّ
معرفــةّأنـواعّالوظــائفّيتــيحّالبــدءّفــيّتخصــيصّ
االس ـ ــتخدامّالنه ـ ــائيّلألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّبتق ـ ــديرّّ
النفقاتّبينّاالسـتهالكّالوسـيطّوالنفقـاتّاألخـرىّّ
تأجيرّالمنازلّالسكنيةّّأوّالمملوكةّّّّ.ويمثـلّ
وتخصـ ــيصّاالسـ ــتهالكّالوسـ ــيطّحسـ ــبّاألن ـ ـواعّ
بندّالنفقاتّعلـىّإنتـاجّالمنتجـاتّغيـرّالسـوقيةّ
المحددةّللمنتجّّّ.
لألســرّّجــزءّمــنّالم ــدفوعاتّمــنّقبــلّاألس ــرّ
 3-33ومـ ــنّالمفيـ ــدّإذاّأمكـ ــنّّالقيـ ــامّبتفريـ ــقّاألعمـ ــدةّ
علىّسلعّوالتيّيتمّتقييمهـاّبأسـعارّاسـميةّمـنّ
المخصصةّللنفقـاتّالعامـةّللحكومـةّ(ّوّالنفقـاتّ
قبلّالحكومةّأوّالمؤسساتّغيرّالربحيةّّ.
الخاصـ ــةّبالمؤسس ـ ــاتّالغي ـ ــرّربحي ـ ــةّالس ـ ــتهالكّ
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استخدام المنتجات في التكوين الرأسماليّّ

 7-33هنالــكّثالثــةّأن ـواعّمــنّالتكــوينّال أرســماليّوهــيّ
تتضـ ــمنّّالتكـ ــوينّال أرسـ ــماليّاإلجمـ ــاليّالثابـ ــتّ
والتغييـ ـ ـراتّف ـ ــيّالمخزون ـ ــاتّوام ـ ــتالكّالنف ـ ــائسّ
مخصوماّمنهاّالتخلصّمنهاّ.
ّ
ّ
إجمالي تكوين رأس المال الثابت

ّ
ّ

علــىّنفقــاتّاالســتهالكّأيضــاّّويرجــعّوصــفهاّ
هنـ ــاكّنتيجـ ــةّأنهـ ــاّتعـ ــدّمـ ــنّالعناصـــرّالعامـ ــةّ
المستخدمةّفيّرأسّالمالّالثابت)ّ.
إعادة بيع البضائع الموجودة

 36-33وبــالتطرقّإلــىّذلــكّالبنــدّّفلــيسّمــنّالصــحيحّ
علىّاإلطالقّبأنّالبضائعّالمتاحةّللشـراءّفـيّ
األسـواقّّالمحليــةّتـأتيّمــنّاإلنتـاجّالمحلــيّأوّ
ال ـوارداتّّّ.فهنــاكّبعــضّالبضــائعّالتــيّتوجــدّ
بالفعلّفيّاالقتصـادّقـدّكـانّهنالـكّتغيـرّعلـىّ
مالكهاّّ.ويعدّالمثالّاألوضحّهوّلرأسّالمـالّ
 5-33يع ـ ــدّبن ـ ــدّالتك ـ ــوينّال أرس ـ ــماليّاإلجم ـ ــاليّالثاب ـ ــتّ
الثاب ــتّه ــوّف ــيّالمب ــانيّوالس ــياراتّالت ــيّتب ــاعّ
للمنتجاتّهوّالجزءّاألبسطّفيّجدولّاالسـتخدامّ
بشــكلّمنــتظمّقبــلّاســتنفاذّاألصــلّّ.وفــيّهــذهّ
بسببّأنّّقوائمّرأسّالمالّالثابتّتتطابقّبشـكلّ
الحالةّّ,يتمّتسجيلّعرضّالبضائعّلـيسّعلـىّ
طبيعــيّمــنّالمنتجــاتّ.عــالوةّعلــىّذلــكّّ,تعفــىّّ
أنهّمدخلّموجبّفيّجدولّالعرضّبلّمـدخلّ
مـ ــنّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّوالّتخضـ ــعّإلـ ــىّ
سالبّمدرجّفيّجدولّاالستخدامّّ.
نظمّالهوامشّالتجاريةّّّ.وعلىّالـرغمّمـنّذلـكّّ,
تخض ـ ــعّبع ـ ــضّاألص ـ ــولّإل ـ ــىّتك ـ ــاليفّتحوي ـ ــلّ ّ
الملكيــةّعلــىّّاالمــتالكّواالســتخدامّّكمــاّتتطلــبّ  33-33وعلىّسبيلّالمثالّعندّبيعّمبنـىّّ,يقـومّالبـائعّ
بتس ــجيلهّعل ــىّأن ــهّتك ــوينّس ــلبيّلـ ـرأسّالم ــالّ
توزيـ ـ ــعّه ـ ـ ــذهّالتكـ ـ ــاليفّللمن ـ ـ ــتجّاألمثـ ـ ــلّّ.وق ـ ـ ــدّ
الثابتّويقومّالمشتريّبتسجيلهّعلىّأنـهّتكـوينّ
يخصـ ــصّهـ ــذاّالمنـ ــتجّفـ ــيّالتجـ ــارةّأوّالنقـ ــلّوّ
إيجــابيّل ـرأسّالمــالّالثابــتّّّ.والّتســتبدلّفــيّ
أيضــاّالخــدماتّالتجاريــةّأوّالعقاريــةّعلــىّســبيلّ
الغالـ ــبّهـ ــذهّالبنـ ــودّمكـ ــانّاألخـ ــرىّبسـ ــببّأنّ
المثالّ,ويعتمدّعلىّاألصولّّالمطروحةّ
تك ــاليفّتحوي ــلّالملكي ــةّمص ــاحبّّللمبادل ــةّّّ.
ّ
وكمــاّه ــوّموضــحّف ــيّالفصــلّرقــمّّ,ّ36فــإنّ
 1-33وهناكّمسألةّمنّالضروريّذكرهاّوهـيّاسـتخدامّ
تكـاليفّنقـلّالملكيـةّالتـيّيتحملهـاّالبـائعّتسـقطّ
نمـطّالمعالجـةّللبضـائعّالموجــودةّالتـيّيـتمّإعــادةّ
أثنــاءّفت ـرةّملكيــةّالبــائعّللموجــوداتّّ,ولــذاّعنــدّ
ترحليه ــاّّللبي ــعّف ــيّوح ــدةّأخ ــرىّ(ّ.ويطب ــقّه ــذاّ
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وقــتّالبيــعّيــتمّإســقاطّكافــةّتكــاليفّنقــلّالملكيــةّ
عندّالشراءّ.وبالنسبةّإلىّالمشتريّّ,تسـجلّكافـةّ
تكاليفّنقلّالملكيةّعندّالشراءّللموجوداتّكجزءّ
مــنّالتكــوينّاإلجمــاليّلل ـرأسّالمــالّوفــيّالمقابــلّ
يـ ــتمّإسـ ــقاطهاّخـ ــاللّالفت ـ ـرةّالمتوقعـ ــةّمـ ــنّقيـ ــامّ
المش ـ ــتريّباس ـ ــتخدامّالموج ـ ــوداتّّّ.وعل ـ ــىّه ـ ــذاّ
المنوالّّتصنفّملكيةّالنقـلّسـواءّعنـدّاالمـتالكّ
أوّالــتخلصّوالمشــترياتّعلــىّأنهــاّتكــوينّجديــدّّ
لرأسّالمالّالثابتّّ.

ّ
 38-33األص ـ ــولّالثابت ـ ــةّالّتب ـ ــاعّدائم ـ ــاّإل ـ ــىّالمنتج ـ ــينّ
اآلخرينّفـيّنفـسّاإلقتصـادّّ.علـىّسـبيلّالمثـالّ
ّ,قدّيتمّبيعّطائرةّفيّالخارجّّوفيّهذهّالحالـةّّ,
يــتمّتســجيلّعــرضّبيــعّالطــائرةّعلــىّأنــهّتكــوينّ
ســلبيّلـرأسّالمــالّإالّأنّاالســتخدامّيســجلّعلــىّ
أنهّصادراتّ.
ّ
 34-33عندماّالّتحتسبّاألصولّعلىّأنهاّتكلفةّسـاريةّّ
فيتمّاحتسابهاّعلىّأنهاّقيمـةّّمتبقيـةّعلـىّسـبيلّ
المثالّالخـردةّّ(.ويالحـظّذلـكّعلـىّأنّّهـوامشّ
تجارةّالخردةّتحتسبّبأنهاّمرتفعـةّالتكلفـةّمقارنـةّ
باألســعارّالمدفوعــةّلش ـراءّّالخــردة)ّّّ.وفــيّهــذهّ
الحال ــةّيس ــجلّالع ــرضّعلـ ــىّأن ــهّتك ــوينّسـ ــلبيّ
لـرأسّالمـالّويســجلّاالسـتخدامّكاسـتهالكّوســيطّ
للوحـ ـ ـ ــدةّالمنتجـ ـ ـ ــةّلتـ ـ ـ ــدويرّصـ ـ ـ ــناعةّالخـ ـ ـ ــردةّّّ.
وراءّأنّ
ويوضــحّالفصــلّرقــمّّ36أيضــاّّّالســببّ ّ
إجمـ ــاليّاسـ ــتهالكّرأسّالمـ ــالّالثابـ ــتّفـ ــيّفت ـ ـرةّ
تـداولّالموجــوداتّالّيمثــلّالقيمـةّالكليــةّلهــاّعنــدّ
الشراءّبلّهناكّاختالفّبـينّقيمـةّاألصـولّعنـدّ
الشراءّوقيمتهـاّعنـدّإتاحتهـاّنهـائيّعلـىّأنهـاّفـيّ
هـ ــذهّالحال ـ ــةّخ ـ ــردةّّّ.وفـ ــيّه ـ ــذهّالح ـ ــاالتّّ,الّ
تتوافــقّقيمــةّالخــردةّمــعّقيمــةّّالميزانيــةّالعموميــةّّ
لمتبقيــاتّاألصــولّقبيــلّاالســتخدامّّ,ويــتمّعمــلّ
تسويةّلقيمةّاألصولّمنّخـاللّبعـضّالتغييـراتّ
فيّحجمّحسابّاألصولّ.
ّ
ّ
 33-33وق ــدّت ــدخلّاألص ــولّالمس ــتخدمةّّض ــمنّنفق ــاتّ
االس ــتهالكّلألس ــرّالمعيش ــيةّعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّ
قيـ ـ ــامّشـ ـ ــركةّاسـ ـ ــتئجارّسـ ـ ــياراتّببيـ ـ ــعّسـ ـ ــياراتهاّّ
لــبعضّاألســرّّبغــرضّاســتخدامهاّفــيّاإلجــازاتّ
والترفيهّ.
ّ
 38-33وعندماّتسـتخدمّالوحـدةّالعديـدّمـنّاألصـولّأكثـرّ
مــنّفت ـرةّبقائهــاّفــيّهــذهّالمــدةّفهــيّتتحــولّإلــىّ
تكوينّسلبيّلرأسّالمـالّّّ.ومـنّالممكـنّحـدوثّ
ذلكّإالّأنهّغيـرّشـائعّّتكـوينّالـرأسّالمـاليّفـيّّ
مجموعةّالوحـداتّالمنتجـةّبـأنّتكـونّسـلبيةّّفـيّ
مثلّهذهّالحالةّّ.
ّ
 30-33وكمـ ــاّهـ ــوّموضـ ــحّفـ ــيّالفصـ ــلّرقـ ــمّّ,ّ1فمـ ــنّ
المفتــرضّبــأنّاألس ـرةّتقــومّباســتهالكّالمنتجــاتّ
لحظـ ــةّامتالكهـ ــاّوفـ ــيّمنتجـ ــاتّالمسـ ــتهلكّالتـ ــيّ
تبقــىّلمــدةّأطــولّمثــلّاألدواتّالكهربائيــةّوالتــيّّ
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يــتمّبيعهــاّأوّتخصيصــهاّضــمنّوحــداتّأخــرىّ
ف ــيّوق ــتّالح ــقّ(عل ــىّس ــبيلّالمث ــالّطلب ــاتّ
اإلغاثةّمـنّالكـوارث)ّّ,وفـيّهـذهّالحالـةّأيضـاّ
ي ــتمّمعامل ــةّع ــرضّالبض ــائعّالمطروح ــةّعل ــىّ
أنه ــاّنفق ــاتّس ــلبيةّم ــنّقب ــلّالمال ــكّواس ــتخدامّ
ايجــابيّمــنّقبــلّالمالــكّالجديــدّّّّ(ّمتضــمنةّ
المنتج ــاتّالمنزلي ــةّف ــيّبقي ــةّأنح ــاءّالع ــالمّ)ّّ.
وتعــالجّهــذهّالطريقــةّالتــيّيكــونّفيهــاّعنصــرّ
الــدخلّتبرعــاّّإلــىّالوحــداتّاألخــرىّمــنّخــاللّ
التحـويالتّكمــاّهــوّموضـحّفــيّالفصــلّرقــمّّ5
ّ,ف ــيّح ــينّأنّج ــدولّالع ــرضّواالس ــتخدامّالّ
ي ـرتبطّبهــذاّالصــددّبســببّأنّالــتخلصّالفعلــيّ
منّالمنتجّهوّماّتمّتسجيلهّ.
التغييرات في المخزونات

 37-33فــيّحــينّأنّعمليــةّتخصــيصّرأسّمــالّثابــتّ
لمنــتجّمعــينّهــيّعمليــةّمباش ـرةّإالّأنّعمليــةّ
تخص ــيصّالتغي ــرّف ــيّالمخ ــزونّلمن ــتجّمع ــينّ
هيّالتحـديّّ..ويوضـحّالفصـلّرقـمّّ36كيفيـةّ
تط ـ ــابقّعملي ـ ــاتّالج ـ ــردّف ـ ــيّنظـ ــمّالحس ـ ــاباتّ
القومي ـ ـ ــةّالمتض ـ ـ ــمنةّّلج ـ ـ ــردّالمـ ـ ـ ـوادّواللـ ـ ـ ـوازمّ
والبض ـ ـ ـ ــائعّالج ـ ـ ـ ــاهزةّّوالبض ـ ـ ـ ــائعّالتش ـ ـ ـ ــطيبيةّ
والبضــائعّالمعــدةّللبيــعّّّ.والّتوجــدّأيّمشــاكلّ
بالنسـ ــبةّإلـ ــىّالبضـ ــائعّالتشـ ــطيبيةّأوّالجـ ــاهزةّّ
للتخص ـ ـ ــيصّّبس ـ ـ ــببّأنّالمنتج ـ ـ ــاتّالج ـ ـ ــاهزةّ
تصـ ــدرّبتقريـ ــرّّمـ ــنّوحـ ــدةّعمليـ ــاتّالجـ ــردّّ.
هنــاكّبعــضّالم ـوادّوالل ـوازمّالمحــددةّمــنّقبــلّ
تقري ـ ــرّالوح ـ ــدةّالمنتجـ ـ ــةّإالّأنّهن ـ ــاكّبعــ ــضّ
الوحـداتّالمنتجــةّمــنّالناحيـةّاالفت ارضــيةّتبقــىّ
علىّسبيلّالمثالّبعـضّاللـوازمّالمكتبيـةّومـوادّ
النظافةّّّ.وّبالنسبةّإلـىّالبضـائعّالمخصصـةّ
إلعــادةّبيعهــاّفمــنّالناحيــةّالتطبيقيــةّفــإنّكافــةّ
ه ــذهّاألنـ ـواعّم ــنّالبض ــائعّت ــدرجّف ــيّعملي ــاتّ
الج ــردّّ.والّيقتص ــرّذل ــكّعل ــىّمع ــدلّالزي ــادةّ
مثلّّالبضائعّإالّأنّذلكّيشملّنمـطّالبضـائعّّ
المخصصـ ــةّللبيـ ــعّبـ ــدخولهاّبـ ــنمطّأكبـ ــرّّفـ ــيّ
عمليةّالتغيرّالزمنيّّضمنّّالفترةّالحسابيةّ.
 35-33وتكم ــنّالش ــكوكّف ــيّعم ــلّتـ ـوازنّب ــينّج ــدولّ
العـ ــرضّواالسـ ــتخدامّخاصـ ــةّفـ ــيّالتغيـ ــرّفـ ــيّ
المخـ ـ ــزونّمضـ ـ ــافةّإلـ ـ ــىّّّالحقيقـ ـ ــةّأنّتقيـ ـ ــيمّ
المتغيـ ـراتّف ــيّعملي ــاتّالج ــردّق ــدّتك ــونّأق ــلّ
بكثيرّمنّالقيمةّالمرغوبـةّممـاّيعنـيّبـأنّتقيـيمّ
عملياتّالجردّيـتمّبشـكلّغيـرّمباشـرّويتطلـبّ
موازنةّبـينّجـدولّالعـرضّواالسـتخدامّباعتبـارهّ
قيودّتشغيليةّ
النفائس
 31-33تتزايدّنطـاقّالمنتجـاتّالمدرجـةّضـمنّالنفـائسّّ
باعتبارهــاّّضــمنّالبضــائعّالمتاحــةّللعــرضّّّ.
علـىّسـبيلّالمثـالّّ,األنتيكـاتّوالتحـفّاألثريـةّ
غيــرّمدرجــةّضــمنّمخرجــاتّالفت ـرةّالحاليــةّّّ.
وتقي ــدّأهمي ــةّقيم ــةّالمش ــترياتّاألق ــلّاس ــتخدامّ

نظام الحسابات القومية
منّالقيمّالماليةّعلىّأنهاّصنفّفيّتكـوينّرأسّ
الم ــالّف ــيّح ــينّأنّكاف ــةّالق ــيمّالمالي ــةّالمتاح ــةّ
لالس ــتخدامّعل ــىّنح ــوّأكب ــرّمث ــلّالمبيع ــاتّف ــيّ
المتحفّهيّاألكثرّشيوعاّّّّ.

جدول  : 8-14تكوين رأس المال كجزء من جدول االستخدام .
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االسـ ــتخدامّلـ ــنفسّنـ ــوعّالمنـ ــتجّّ.وتوضـــحّكـ ــلّ
قيمةّمسجلةّأسفلّعمـودّالعـرضّقيمـةّاإلنتـاجّ
لنــوعّالوحــدةّالمنتجــةّ.كمــاّتوضــحّقيمــةّعمــودّ
ج ــدولّاالس ــتخدامّل ــنفسّن ــوعّالوح ــدةّالمنتج ــةّ
مق ــدارّاالس ــتهالكّالوسـ ــيطّف ــيّكـــلّن ــوعّمـــنّ
الوح ــدةّالمنتج ــةّوبن ــاءّعل ــىّّالتوس ــعّالواض ــحّّ
فـ ـ ــيّّجـ ـ ــدولّاالسـ ـ ــتخدامّّفيضـ ـ ــافّّصـ ـ ــفينّ
للعم ـ ـ ــودّالوح ـ ـ ــداتّالمنتج ـ ـ ــةّ.وتحت ـ ـ ــويّّه ـ ـ ــذهّ
الصـ ــفوفّعلـ ــىّقـ ــيمّّالمخرجـ ــاتّمـ ــنّجـ ــدولّ
العـرضّّ,بينمـاّيحتـويّاألولـىّعلـىّاالخـتالفّ
بـ ـ ــينّالنسـ ـ ــبةّاإلجماليـ ـ ــةّوّقيمـ ـ ــةّاالسـ ـ ــتهالكّ
الوســيطّالموضــحةّمــعّعــرضّالقيمــةّالمضــافةّ
لكلّنوعّمنّالوحدةّالمنتجةّ.

 83-33وتتطل ـ ــبّعملي ـ ــةّتخص ـ ــيصّالص ـ ــادراتّحس ـ ــبّ
السلعةّنفسّالتحويلّبينّاكوادّّّSITCأوّأكـوادّ
ّّHSعلــىّنفــسّنمــطّالتخصــيصّفــيّال ـوارداتّ
.وتســهلّعمليــةّالتقيــيمّفــيّالصــادراتّنتيجــةّإلــىّ
أنّنظــامّاإلحصــائياتّللصــادراتّتــتمّفــيّشــكلّ
موح ــدّبتقيـ ــيمّش ــحنّفـ ــوبّّوق ــدّالّيكـ ــونّهنـ ــاكّ
تواف ــقّت ــامّف ــيّالتس ــجيلّداخ ــلّنظ ــمّالحس ــاباتّ
القومي ــةّنتيج ــةّأنّمس ــألةّالتقي ــيمّهامش ــيةّب ــدونّ
اعتب ـ ــاراتّرئيس ـ ــيةّلم ـ ــاّيح ـ ــدثّم ـ ــنّتغيي ـ ــرّف ـ ــيّ
الملكيةّّ.وتـتمّعمليـةّالتقيـيمّفـيّالـوارداتّومثلهـاّّ
تمامـ ــاّّفـ ــيّالصـ ــادراتّفـ ــيّوقـ ــتّومكـ ــانّتغييـ ــرّ
الملكيةّمنّوحدةّسكانيةّّإلىّوحدةّغيـرّسـكانيةّ ّ
ّ,فــيّحــينّأنّتقيــيمّالـوارداتّبنــاءّعلــىّافت ـراضّ  84-33استعمالّالقيمةّالمضافةّوالمخـرجّمـنّعناصـرّ
األهـ ـ ـ ــدافّالرئيسـ ـ ـ ــيةّفـ ـ ـ ــيّجـ ـ ـ ــداولّالعـ ـ ـ ــرضّ
حـ ــدوثّتغييـ ــرّفـ ــيّالملكيـ ــةّ,يـ ــتمّعلـ ــىّالنطـ ــاقّ
واالس ــتخدامّباعتبارهـ ــاّأس ــاسّلضـــمانّتطـــابقّ
الق ـ ـ ــوميّباعتب ـ ـ ــارهّاالفتـ ـ ـ ـراضّالعمل ـ ـ ــيّالمت ـ ـ ــاحّ
الحسـ ـ ــاباتّداخليـ ـ ــاّّّّ.وبـ ـ ــالرجوعّإلـ ـ ــىّبعـ ـ ــضّ
لمصادرّالبياناتّّالحاليةّّ.
األمثل ــةّالـ ـواردةّف ــيّالقس ــمّالتعريف ــيّنج ــدّه ــذهّ
النقطةّموضحةّفيهّّ.
 .5القيمة المضافة
ّ
 88-33تتس ـ ــاويّقيم ـ ــةّالمج ـ ــاميعّّف ـ ــيّص ـ ــفوفّج ـ ــدولّ  83-33اذاّافترضـ ــناّأنّالبيانـ ــاتّال ـ ـواردةّفـ ــيّالمسـ ــوحّ
األسـ ـ ـ ـريةّح ـ ـ ــولّاس ـ ـ ــتهالكّاألس ـ ـ ــرّالمعيش ـ ـ ــيةّ
االسـ ــتخدامّوّيشـ ــملّكـ ــلّمـ ــنّقيمـ ــةّاالسـ ــتهالكّ
للسـ ـ ـ ــجائرّّصـ ـ ـ ــحيحةّّفيصـ ـ ـ ــاحبهاّّفرضـ ـ ـ ــيةّّ
الوسيطّوالنهائيّوتكـوينّرأسّالمـالّّوالصـادراتّ
اس ــتنباطيةّبس ــيطةّح ــولّع ــدمّوجــودّص ــادراتّ
لكلّسلعةّمعّقيمـةّمبلـغّصـفوفّجـدولّالعـرضّ
للســجائرّويحــددّهــذاّالشــكلّّالحقــاّّعلــىّنحــوّ
وال ــذيّيش ــملّ(ّاإلنت ــاجّالمحل ــيّباإلض ــافةّإل ــىّ
افت ارضــيّاالســتخدامّاإلجمــاليّلمنتجــاتّالتبــغّ
ال ـ ـ ـوارداتّوّالتعـ ـ ــديالتّعلـ ـ ــىّالقـ ـ ــيمّ).ويتوافـ ـ ــقّ
وط ــرحّوارداتّالس ــجائرّّيعطين ــاّص ــورةّح ــولّ
التقيــيمّفــيّجــدولّالعــرضّمــعّنظي ـرهّفــيّجــدولّ
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الديزلّعلىّأساسّأنهاّمنّمقتطعاتّالضـريبةّ
بس ـ ــببّاس ـ ــتخدامهمّلخ ـ ــدماتّس ـ ــياراتّاألجـ ـ ـرةّ
.ويـ ـ ــأتيّالتقيـ ـ ــيمّهنـ ـ ــاّس ـ ـ ـواءّمـ ـ ــاّكانـ ـ ــتّهـ ـ ــذهّ
المــدخالتّمتماشــيةّمــعّاألعــدادّالمــذكورةّفــيّ
إحصـ ــاءّنفقـ ــاتّاألسـ ــرّّفـ ــيّشـ ــكلّأكثـــرّمـ ــنّّ
أعدادّالمخرجاتّالواردةّأمّالّّ.

الغنتــاجّالمحلــيّمــنّالمصــانعّالمحليــةّلصــناعةّ
التبغّ.وقدّيكونّهذاّأقلّمنّالكمياتّالواردةّمـنّ
شـ ـ ــركاتّتصـ ـ ــنيعّالسـ ـ ــجائرّوقـ ـ ــدّيلجـ ـ ــأّالجـ ـ ــامعّ
للحسـ ـ ــاباتّإلـ ـ ــىّاالعتقـ ـ ــادّبـ ـ ــأنّانتـ ـ ــاجّشـ ـ ــركاتّ
تص ــنيعّالس ــجائرّأم ــرّمب ــالغّفي ــهّّ.وعل ــىّال ــرغمّ
مـ ــنّذلـ ــكّّ,فـ ــإنّالمـ ــدخالتّاألساسـ ــيةّللتصـ ــنيعّ
يكــونّمــنّالتبــغّمــعّوجــودّأرقــامّأخــرىّلكــلّمــنّ
إنتـ ــاجّووارداتّصـ ــناعةّالتبـ ــغّّ.وبـ ــافتراضّقلـ ــةّ
االســتخداماتّّللتبــغّأكثــرّمــنّمــدخالتّمنتجــاتّ
التبغّوصادراتهاّّ,وفيّحالّقيامّالمعـدّلحسـاباتّ
لجــدولّالعــرضّواالســتخدامّبــاللجوءّإلــىّبيانــاتّ
المس ــوحّاألسـ ـريةّلنفق ــاتّاألس ــرّّالمعيش ــيةّّفق ــدّ
يواجهّعددّمنّاالفت ارضـاتّإمـاّأنّهنـاكّأخطـاءّ
ف ـ ــيّالمغ ـ ــاالةّم ـ ــنّش ـ ــركاتّتص ـ ــنيعّالس ـ ــجائرّّ,
وانت ــاجّالتب ــغّأوّمغ ــاالةّّف ــيّالـ ـوارداتّأوّأع ــدادّ
األسرّّالمنزليةّالستهالكّالتبغّدخلتّحيـزّعـدمّ
التقديرّالدقيقّّ.

ّ
 80-33ويالحظّبشكلّعامّبأنـهّعنـدماّتتسـاويّجـداولّ
العـ ـ ـ ــرضّواالسـ ـ ـ ــتخدامّفـ ـ ـ ــإنّأيّزيـ ـ ـ ــادةّفـ ـ ـ ــيّ
االس ــتخدامّالنه ــائيّلبض ــاعةّمعينــةّتكــونّم ــنّ
خــاللّزيــادةّفــيّمجمــلّلعــرضّأوّنقصــانّفــيّ
االسـ ــتهالكّالوسـ ــيطّلـ ــنفسّالبضـ ــاعةّّّ.وفـ ــيّ
ح ـ ــالّأنّزي ـ ــادةّالع ـ ــرضّت ـ ــنجمّع ـ ــنّاإلنت ـ ــاجّ
المحلـ ــيّفتـ ــزدادّالقيمـ ــةّالمضـ ــافةّتماشـ ــياّّمـ ــعّ
الزياداتّفيّاالستخدامّالنهائيّّ:وفيّحـالّأنّ
زيادةّالعرضّتنجمّمنّزيادةّالوارداتّفكلّمـنّ
القـ ــيمّالمضـ ــافةّوالمنـ ــتجّالمحلـ ــيّاإلجمـ ــاليّالّ
تشــكالنّأيّتــأثيرّ(ّمــعّوضــعهماّفــيّالهــامشّ
ّ
إالّفـ ــيّحـ ــالّوجـ ــودّض ـ ـرائبّعلـ ــىّال ـ ـوارداتّ
 88-33باعتبــارّخــدماتّســياراتّاألجــرّفــيّبلــدّمــاّوأنّ
للبضـ ــاعةّالمعينـ ــةّ)ّّّ.وعلـ ــىّنحـ ــوّمتشـ ــابهّّ,
س ــياراتّاألجـ ـرةّالمس ــتخدمةّف ــيّالمجتم ــعّواح ــدةّ
ف ــإنّأيّزيـ ــادةّفـ ــيّاالس ــتهالكّالوسـ ــيطّبـــدونّ
مـ ــنّعناصـ ــرّالنقـ ــلّلألشـ ــخاصّّمضـ ــافّإليهـ ــاّّّ
زيــادةّفــيّالمخرجــاتّالمحليــةّتــؤديّحتمــاّّإلــىّ
قيمــةّخــدماتّســياراتّاألج ـرةّال ـواردةّفــيّتقــاريرّ
نقصــانّفــيّاالســتخدامّالنهــائيّوأيضــاّّنقصــانّ
ســائقيّهــذهّالســياراتّّ,فقــدّيكــونّهنــاكّبيانــاتّ
فيّالقيمةّالمضافةّّ.
إض ــافيةّح ــولّع ــددّالس ــياراتّوكمي ــةّالبنـ ـزينّأوّ
جدول  : 9-14القيمة المضافة في جدول االستخدام
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ويوضــحّالجــدولّرقــمّّ1-33مــدخالتّكــلّنــوعّ
منّاإلنتاجّداخلّالصـفوفّرقـمّّ33وّّ37إلـىّ
ّ88فيّالجزءّّ38-33منّجدولّاالستخدامّّ

إضافة المتغيرات األخرى

األفضــلّأنّأمكــنّتقســيمّالقيمــةّالمضــافةّوبيــانّ
جميــعّالمــدخالتّفــيّّحســابّتوليــدّالــدخلّ(تــمّ  85-33م ــنّالممكـ ــنّإضـ ــافةّبن ــودّّتتعلـ ــقّّبـــالمتغيراتّ
المسـ ــتخدمةّفـ ــيّد ارسـ ــةّاإلنتـ ــاجّعلـ ــىّمسـ ــتوىّ
شرحهّفيّالفصلّّ.ّ)7
المؤسســةّّّ,إض ــافةّإل ــىّالم ــدخالتّّالمختصــةّ
بحسابّتوليدّالدخلّّ.وهيّعبارةّعـنّمـدخالتّ
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ّ
تكـ ــوينّمجمـ ــلّل ـ ـرأسّالمـ ــالّّالثابـ ــتّللمؤسسـ ــةّ
وع ــددّالم ــوظفينّ.ويفض ــلّّعن ــدّالض ــرورةّكم ــاّ  48-33وللعمـ ـ ــلّعلـ ـ ــىّتقليـ ـ ــلّجـ ـ ــدولّاالسـ ـ ــتخدامّمـ ـ ــنّّ
األســعارّاألساســيةّ,يــتمّتقســيمّكــلّعنصــرّمــنّ
ط ــرحّف ــيّالفص ــلّالتاس ــعّعش ــرّالقي ــامّبإظه ــارّ
عناصــرّالجــدولّإلــىّســتةّبنــودّّّ.وينظــرّإلــىّّ
العمالةّّذاتّالدوامّالكامل.
ذلــكّمــنّخــاللّإنشــاءّســتةّجــداولّمتســاويةّفــيّ
ّ
الحجــمّّ,كــلّمنهــاّيحتــويّعلــىّبنــودّلواحــدةّمــنّ
د -توضيحات أخرى حول جدول االستخدام
هذهّالمكوناتّّ.وهناكّالعديـدّمـنّاالسـتخداماتّ
المتاحــةّأكثــرّمــنّمجــردّّســحبّجــدولّالعــرضّ
التصةةنيفات المتقاطعةةة السةةتعماالت القيمةةة
1
أعلـ ــىّّألسـ ــعارّالمشـ ــتريينّحيـ ــثّيتطلـــبّذلـ ــكّ
المضافة بحسب القطاع و الصناعة
ستةّأعمدةّلكلّمنّالستّمكوناتّّّ.
 81-33ويمك ــنّأخ ــذّك ــلّعم ــودّف ــيّج ــدولّاالس ــتخدامّ
الهوامش التجارية
متعلـ ـ ـ ــقّبوحـ ـ ـ ــداتّاالنتـ ـ ـ ــاجّوتخصـ ـ ـ ــيصّكـ ـ ـ ــلّ
المـ ـ ـ ـ ـ ــدخالتّإلـ ـ ـ ـ ـ ــىّالقطاعـ ـ ـ ـ ـ ــاتّالمؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــاتيةّ
االقتصاديةّ.ويخصـصّعمـودّّّISICفئـةّ 44-33 ّ(ّKتع ــدّالخ ــدماتّالهامش ــيةّواح ــدةّم ــنّأه ــمّأنـ ـواعّ
األنشـ ــطةّفـ ــيّنظـ ــامّالحسـ ــاباتّالقوميـ ــةّفهنـ ــاكّ
المـ ـ ــالّوّالتـ ـ ــأمين)ّإلـ ـ ــىّالمؤسسـ ـ ــاتّالماليـ ـ ــةّّ.
العديــدّمــنّالمنتجــاتّالتــيّتنقــلّمــنّالمنــتجّإلــىّ
وتخصصّاإلنتاجّغيرّالسوقيّإماّإلىّالجهاتّ
المشتريّسواءّكانـتّبالجملـةّأوّالتفرقـةّّّ.وفـيّ
الحكوميـ ــةّالعام ـ ــةّأوّّالجه ـ ــاتّالخاص ـ ــةّغي ـ ــرّ
حقيق ــةّاألم ــرّّ,هن ــاكّبع ــضّالبض ــائعّالت ــيّق ــدّ
الربحي ـ ـ ــةّّ.وتخص ـ ـ ــصّبع ـ ـ ــضّاألعم ـ ـ ــدةّإل ـ ـ ــىّ
تنقلّإلىّأيديّالعديدّمنّّتجارّالجملة ّومـنّثـمّ
الشــركاتّغيــرّالماليــةّمــعّتخصيصــهاّاألج ـزاءّ
إل ــىّتج ــارّالتجزئ ــةّّ.م ــنّجه ــةّأخ ــرىّّ,تم ــولّ
الممثلـ ــةّفـ ــيّالمشـ ــاريعّّغيـ ــرّذواتّالشخصـ ــيةّ
العديـ ــدّمـ ــنّالخـ ــدماتّمباش ـ ـرةّمـ ــنّالمنـ ــتجّإلـ ــىّ
االعتباريـ ــةّّّ.ويقـ ــدمّهـ ــذاّالجـ ــدولّعالقـ ــةّبـ ــينّ
المشتريّ,وهذاّهوّالشائعّوالمتداولّ,علىّالـرغمّّ
جــداولّالعــرضّواالســتخدامّوتسلســلّالحســاباتّ
أنّّبعضّشركاتّومكاتبّالسـياحةّتقـدمّتـذاكرّ
نتيجــةّإلــىّاالرتبــاطّبــينّبيانــاتّإجمــاليّقطــاعّ
للحفالتّالترفيهيةّوالرياضيةّباعتبارهاّنوعّللبيـعّ
المؤسس ـ ــاتّّوبيان ـ ــاتّاإلنت ـ ــاجّوحس ـ ــابّتولي ـ ــدّ
المف ـ ــرقّلمث ـ ــلّه ـ ــذهّالخ ـ ــدماتّّ.باإلضــ ــافةّأنّّ
ال ــدخلّ.وّيط ــرحّالمزي ــدّم ــنّالنق ــاشّف ــيّّه ــذاّ
هنـ ــاكّالعديـ ــدّمـ ــنّاألدواتّالماليـ ــةّالمعروضـ ــةّ
العــرضّّوالمثــالّالمطــروحّباألعــدادّفــيّالفصــلّ
للبي ــعّ(ّحي ــثّي ــتمّإع ــادةّشـ ـرائهاّ)ّعل ــىّأس ــاسّ
رقمّّ.ّ85
الف ــرقّب ــينّس ــعرّالشـ ـراءّوالبي ــعّّّ.ويع ــدّمث ــالّ
ّ
المبادل ــةّاألجنبي ــةّإح ــدىّاألمثل ــةّالشــارحةّلمث ــلّ
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ذلـ ــكّّمـ ــنّعـ ــرضّهـ ــذهّالفـ ــروقّأيضـــاّللخدمـ ــةّ
الهامشيةّالمقدمةّإلـىّالزبـونّوقـدّنجـدّفـيّمثـالّ
 46-33وقــدّطــرحّحتــىّاآلنّفــيّهــذاّالفصــلّبيــانّكــلّ
الخــدماتّّب ــأنّاله ــامشّيعام ــلّعلــىّأنــهّمن ــتجّ
مــنّجــداولّالعــرضّواالســتخدامّلســعرّالمشــتريّ
مخ ــتصّبص ــناعاتّالخ ــدماتّّونج ــدّف ــيّمث ــالّ
مـ ـ ــنّخـ ـ ــاللّإضـ ـ ــافةّمحـ ـ ــدداتّتقيـ ـ ــيمّالعـ ـ ــرضّ
البضـ ــائعّّ,تغطيـ ــةّكـ ــلّنـ ــوعّمنفصـ ــلّلألنشـ ــطةّ
بإيضــاحّاالخــتالفّبــينّالســعرّاألساســيّوبــينّ
وخــدماتّالبيــعّبالجملــةّوالتجزئــةّلكافــةّالبضــائعّ
سـ ـ ـ ــعرّالمشـ ـ ـ ــتريّّّ.ومـ ـ ـ ــنّالممكـ ـ ـ ــنّّإضـ ـ ـ ــافةّ
ّ.العديــدّمنهــاّيــدخلّعلــىّأنــهّمخــرجّمــنّتجــارّ
الج ـ ــدولينّإل ـ ــىّقاع ـ ــدةّالتقي ـ ــيمّالعام ـ ــةّّبتقلي ـ ــلّ
البيعّبالجملةّوالمفرقّ,فيّحينّأنّالبعضّمنهـاّ
عناصـ ـ ـ ــرّجـ ـ ـ ــدولّاالسـ ـ ـ ــتخدامّإلـ ـ ـ ــىّاألسـ ـ ـ ــعارّ
يقدمّعلىّأنهّنشاطّثانويّّ.
األساســيةّّال ـواردةّفــيّهــذاّالفصــلّّّ.ومــنّبــينّ
األسبابّالتيّتوجهناّنحوّالقيامّبهـذاّالعمـلّهـوّ  43-33وليسّهناكّحاجةّّإلىّفصلّاستخدامّالهـوامشّ
التجاري ـ ــةّالمقدم ـ ــةّّم ـ ــنّتج ـ ــارّالبي ـ ــعّبالجمل ـ ــةّ
تس ـ ــهيلّعمليـ ـ ــةّاإلعـ ـ ــدادّفـ ـ ــيّجـ ـ ــدولّالعـ ـ ــرضّ
والمفــرقّطالم ــاّأنّج ــدولّاالســتخدامّم ــدرجّفيــهّ
واالسـتخدامّّمــنّحيــثّالحجــومّكمــاّهــوّموضــحّ
ســعرّالمشــتريّّّ.ويوضــحّجــدولّّّ:ّ3-33أنّّ
باألدنىّ.
إض ـ ــافاتّق ـ ــيمّالبض ـ ــائعّالمختلف ـ ــةّّتط ـ ــرحّف ـ ــيّ
ّ
مدخالتّسلبيةّلعرضّالهـوامشّالتجاريـةّبحيـثّ
ّ
الّيوجـ ــدّعـ ــرضّمتبقـ ــيّإليضـ ــاحهّفـ ــيّجـ ــدولّ
 43-33وب ــالنظرّإل ــىّكاف ــةّعناص ــرّج ــدولّاالس ــتخدامّّ
االستخدامّّ.
فـ ــيّسـ ــعرّالمشـ ــتريّيتضـ ــحّبأنهـ ــاّتتكـ ــونّمـ ــنّ
ّ
العديدّمنّالعناصرّتحديداّّستةّمكوناتّّّ:
 48-33وكماّهـوّموضـحّفـيّالفصـلّرقـمّّ4وّّ,ّ0فيـتمّ
اإلنتاجّالمحليّباألسعارّاألساسيةّ
ف ــرضّالتقس ــيمّللمع ــامالتّالتجاري ــةّباعتب ــارّأنّ
ّ
نشــاطّّتجــارةّالبيــعّبالجملــةّوالمفــرقّتطلــبّفــيّ
الوارداتّّ
نظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّوبن ــاءّعل ــىّاعتب ــاراتّ
الهوامشّالتجاريةّّ
جـ ــداولّالعـ ــرضّواالسـ ــتخدامّتوضـ ــحّاألسـ ــبابّ
هوامشّالنقلّّ
وراءّسـ ـ ــلكّهـ ـ ــذاّالـ ـ ــنهجّبفـ ـ ــرضّعـ ـ ــرضّكافـ ـ ــةّ
الضرائبّّعلىّالمنتجاتّّ
البضائعّالمتداولةّمـنّتجـارّالجملـةّوالتفرقـةّفـيّ
اإلعاناتّالماليةّّالمقدمةّللمنتجاتّّ
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أمـ ـ اّرّمطلوب ــاّّعل ــىّس ــبيلّالمث ــالّيعــرضّبعــضّ
الموردينّأحياناّعمليةّالنقلّالمجـانيّللمشـترياتّّ
ذاتّقيمةّمعينـةّوتكلفـةّّخاصـةّبنقـلّالمنتجـاتّ
الخفيفةّّ.

التســلمّواالســتالمّبينهمــاّلعرضــهاّعلــىّالمشــتريّ
وبـ ـ ــذلكّفـ ـ ــإنّكافـ ـ ــةّصـ ـ ــفوفّبضـ ـ ــائعّالعـ ـ ــرضّ
وجـ ـ ــداولّاالس ـ ـ ــتخدامّليس ـ ـ ــتّله ـ ـ ــاّقيم ـ ـ ــة,وم ـ ـ ــنّ
المفتــرضّاســتخدامّتجــارّالبيــعّبالجملــةّوالتفرقــةّ
لكافــةّالبضــائعّبفرضــيةّأنّمعظهمــاّلــنّيعــرضّ
علـ ــىّالوحـ ــداتّالمنتجـ ــةّّ,األسـ ــرّّالمنزليـ ــةّأوّ الضرائب على المنتجات
الحكومةّ.ويوضحّنمـطّاالسـتهالكّالمنزلـيّببنـدّ
تفصـ ــيليّكبيـ ــرّّللمشـ ــترياتّمـ ــنّتجـ ــارّالجملـ ــةّ  45-33تخصـ ــمّّض ـ ـريبةّالقيم ـ ــةّالمضـ ــافةّعلـ ــىّنفـ ــسّ
المن ــتجّل ــبعضّالمس ــتخدمينّ(ّتحدي ــدّاُّالوح ــداتّ
والمفرقّبصرفّالنظرّعنّشـركاتّالتصـنيعّأوّ
المنتجــةّوغيرهــاّ)ّّ.وتعــدّعمليــةّالخصــمّلألســرّ
الز ارع ــةّّّ.وحت ــىّم ــعّاالخ ــتالفّالواض ــحّب ــينّ
المنزليـ ـ ــةّواحـ ـ ــدةّمـ ـ ــنّاألسـ ـ ــبابّالتــ ــيّيصـ ـ ــعبّ
متـ ـ ــاجرّاألثـ ـ ــاثّومحـ ـ ــالتّالبقالـ ـ ــةّفـ ـ ــالّيمكـ ـ ــنّ
إيض ـ ـ ــاحهاّف ـ ـ ــيّج ـ ـ ــدولّالع ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ــتخدامّّ
التحديــدّال ــدقيقّحــولّأنـ ـواعّالمــأكوالتّالت ــيّت ــمّ
المخص ـ ـ ــصّف ـ ـ ــيّس ـ ـ ــعرّالمش ـ ـ ــتريّّّ.وترتف ـ ـ ــعّّ
شـ ـرائهاّوك ــذلكّبي ــعّّقط ــعّاألث ــاثّسـ ـواءّكان ــتّ
النس ـ ــبةّالمبين ـ ــةّم ـ ــنّاالس ـ ــتخدامّالكل ـ ــيّلألس ـ ــرّ
مصنعةّمنّالخشبّأوّالمعدنّّ.
المنزليـ ـ ــةّمـ ـ ــنّخـ ـ ــاللّعنصـ ـ ــرّالض ـ ـ ـريبةّغيـ ـ ــرّ
ّ
المستقطعةّمقارنةّبحصصّاالسـتخدامّللوحـداتّ
 40-33وتتبعّمعاييرّالتعامـلّالمعيـاريّللجـدولّالعـرضّ
المنتجــةّ.وبعــدّطــرحّه ـوامشّالتجــارةّوالنقــلّمــنّ
واالسـ ــتخدامّقواعـ ــدّتقسـ ــيمّالمعـ ــامالتّالتجاريـ ــةّ
تقديراتّسعرّالمشتريّّ,ثـمّتـأتىّالخطـوةّالتاليـةّ
المســتخدمةّلقيــاسّمــدخلّأنشــطةّالبيــعّبالجملــةّ
فــيّطــرحّالض ـريبةّالمضــافةّغيــرّالمســتقطعةّّّ.
والمفــرقّّّ.وينظــرّإلــىّكــلّعمليــةّش ـراءّللمنــتجّ
ويعـ ــدّعمليـ ــةّطـ ــرحّالض ـ ـريبةّغيـ ــرّالمسـ ــتقطعةّّ
مـ ــنّبـ ــائعّّالتفرقـ ــةّأوّالجملـ ــةّعلـ ــىّأنـ ــهّمنـ ــتجّ
أمـ ـ اّرّس ــهالّللمس ــتخدمينّالنه ــائيينّإالّأنــهّيمث ــلّ
مختلــفّعــنّاآلخــرّّّ.فواحــدةّمنهــاّينظــرّإليهــاّ
صـ ـ ــعوبةّلـ ـ ــدىّاالسـ ـ ــتهالكّالوسـ ـ ــيطّحيـ ـ ــثّأنّّ
علـ ـ ــىّأنهـ ـ ــاّبضـ ـ ــاعةّّعينيـ ـ ــةّّتقـ ـ ــيمّّبأسـ ـ ــعارّ
معظ ـ ــمّاالس ـ ــتهالكّق ـ ــدّيخض ـ ــعّإلـ ــىّاس ـ ــتقطاعّ
المنتجــينّواآلخــرّينظــرّإليهــاّعلــىّأنهــاّهــامشّ
ض ـ ـ ـريبةّّالقيمـ ـ ــةّالمضـ ـ ــافةّّّ.وعنـ ـ ــدماّتطـ ـ ــرحّّ
تجــاريّّّ.ويوضــحّشـراءّالبضــائعّبأنــهّاســتخدامّ
ضـريبةّالقيمــةّالمضــافةّغيـرّالمســتقطعةّّ,تقيــيمّ
للبض ـ ــاعةّّ,بينم ـ ــاّيوض ـ ــحّاله ـ ــامشّعل ـ ــىّان ـ ــهّ
الم ــدخالتّف ــيّج ــدولّاالس ــتخدامّّداخ ــلّس ــعرّ
اس ـ ــتخدامّللخ ـ ــدماتّالمقدم ـ ــةّم ـ ــنّتج ـ ــارّالبي ـ ــعّ
المنتجّّ.
بالجملـ ــةّأوّالمفـ ــرقّّّ.وكمـ ــاّهـ ــوّمالحـ ــظّبـ ــأنّ
هن ـ ــاكّوص ـ ــفّتفص ـ ــيليّّلنش ـ ــاطّتج ـ ــارّالبي ـ ــعّ ّ
بالمفرقّوالجملةّفـيّجـداولّالعـرضّواالسـتخدامّّ ّ 41-33والّيمكــنّفــيّبعــضّالــدولّمخالفــةّّذلــكّإالّإذاّ
ك ــانّف ــيّاإلمك ــانّط ــرحّبع ــضّالضـ ـرائبّعل ــىّ
نتيج ــةّبأن ــهّف ــيّمعظ ــمّاألح ــولّتحم ــلّتك ــاليفّ
المنتج ــاتّحس ــبّالطل ــبّبإ ازل ــةّالم ــدخالتّف ــيّ
اله ـوامشّالمختلفــةّالمتناســبةّإلــىّفئــاتّمتعــددةّ
جـ ـ ــدولّاالسـ ـ ــتخدامّنحـ ـ ــوّالسـ ـ ــعرّاألساسـ ـ ــيّّّّ.
مـ ــنّالمشـ ــتريينّّ,عل ـ ــىّسـ ــبيلّالمثـ ــالّّاألس ـ ــرّّ
وعندّاستكمالّذلكّفمنّالضروريّإدخـالّصـفّ
المنزلي ـ ــةّت ـ ــدفعّّهـ ـ ـوامشّّتجاري ـ ــةّأعل ـ ــىّم ـ ــنّ
جديــدّفــيّجــدولّاالســتخدامّّحيــثّيوضــحّهــذاّ
المؤسس ـ ــاتّاإلنتاجي ـ ــةّوف ـ ــيّالحقيق ـ ــةّّ,تختل ـ ــفّ
الصـ ــفّالض ـ ـرائبّّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّالمسـ ــتحقةّ
اله ـوامشّالتجاريــةّعلــىّاألســرّّالمنزليــةّلش ـراءّ
الدفعّمنّالوحـداتّالمنتجـةّالمعنيـةّّّ.ويحتسـبّ
نف ــسّالبض ــاعةّم ــنّنف ــسّالمنف ــذّع ــنّالكمي ــاتّ
هذاّالصفّضمنّتكلفـةّاالسـتهالكّالوسـيطّفـيّ
الكبـ ــرىّالتـ ــيّتحمـ ــلّه ـ ـوامشّصـ ــغرىّمتناسـ ــبةّ
أسـعارّالمشـتريّبـنفسّالمنـوالّالـذيّيكـونّعليــهّ
أكثـ ـ ــرّمـ ـ ــنّالكميـ ـ ــاتّاألصـ ـ ــغرّ.ويقـ ـ ــومّجـ ـ ــامعّ
م ــدخالتّهـ ـوامشّالتج ــارةّوالنق ــلّ.كمــاّيتض ــمنّ
الحس ــاباتّب ــدورهّباس ــتخدامّخبرت ــهّالمتخصص ــةّ
ذلكّبعضّالضرائبّعلىّالوارداتّعنـدّخضـوعّّ
للتقيــيمّعلــىّعمليــةّالتقســيمّفــيّإطــارّتفصــيليّ
ال ـ ـ ـوارداتّالتـ ـ ــيّتمثـ ـ ــلّّجـ ـ ــزءّمـ ـ ــنّاالسـ ـ ــتهالكّ
للمستوىّالمنتجّّّ.
الوسـ ــيطّإلـ ــىّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّّالمـ ــدخلّالتـ ــابعّّ
ّ
لالقتصـ ـ ــادّّ.والّيخلـ ـ ــطّبـ ـ ــينّصـ ـ ــفّالض ـ ـ ـرائبّ
ّهوامش النقل
المعني ـ ــةّبج ـ ــزءّّاالس ـ ــتهالكّالوس ـ ــيطّّللج ـ ــدولّ
االســتخدامّمــعّالصــفّالموضــحّفــيّجــزءّالقيمــةّ
 47-33كم ــاّهـ ــوّموض ــحّفـ ــيّمراجع ــةّاالخـ ــتالفّبـ ــينّ
المضافةّمنّجدولّاالستخدامّعندّتقيـيمّاإلنتـاجّ
س ـ ــعرّالمش ـ ــتريّوالمنتج ـ ــينّوالس ـ ــعرّاألساس ـ ــيّّ
فـ ــيّأسـ ــعارّالمنتجـ ــينّّ.ويوضـ ــحّهـ ــذاّالصـ ــفّ
وهـوامشّالنقـلّفيتضـحّأنّذلــكّيـتمّعنـدّإصــدارّ
مق ــدارّالضـ ـرائبّعل ــىّالمن ــتجّّالمس ــتحقةّّم ــنّ
ف ـواتيرّمنفصــلةّلكــلّخدمــةّمــنّخــدماتّالنقــلّّّ.
المنتجــاتّالمــزودةّمــنّالوحــدةّبخــالفّاســتخدامّّ
وفيّحالّفصلّكلّمنهمّفـيّفـاتورةّفـالّيتطلـبّ
الضـرائبّعلــىّالمنتجـاتّّالمســتحقةّمـنّالوحــدةّ
عمــلّتقســيمّنتيجــةّلمعاملــةّخــدماتّالنقــلّعلــىّ
علىّالمنتجاتّّّ.
أنهـاّمنــتجّمســتقلّّّ.ويعـدّعمــلّمعــدّالحســاباتّ
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ّ

جدول  : 10-14محتوى الواردات في مصفوفة االستخدام
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

منتجاتّزراعيةّوتشجيريةّومنتجاتّاسماكّ)(0

ّ
موادّخامّومعدنيةّوكهرباءّوغازّوماءّ(ّ)1
ّ

تصنيعّ)(2-4

ّ
تشييدّ)ّ (5
ّ

خدماتّنقلّ(ّّ)6
مالّوتأمينّ)(72-73

ّ
خدماتّعقاريةّإيجاريةّواستئجاريةّ(ّ)72-73

خدماتّأعمالّوانتاجّ)(8
خدماتّمجتمعيةّواجتماعيةّ)(92-93
خدماتّأخرىّ)ّ (94-99
االدارةّالعامةّ()91
ّّّّّّ
ّّّّّّّتعديلّسيفّّ/فوبّّ
ّّّّّّمشترياتّخارجيةّللمقيمينّّ
إجماليّالوارداتّ

ّ

االستهالك
الوسيط

االستهالك
النهائي

تكوين رأس المال

إجمالي الواردات

27

10

0

37

ّ61

0

0

61

100

100

84

284

0

0

0

0

37

25

0

62

17

0

0

17

0
ّ0
0
0
0
-5

0
5
0
0
ّ0
-3
43
180

0

0
5
0
0
0
-10
43
499

237

0
0
0
-2
82

تحديدّالمنتجاتّالتيّالّتدخلّعلىّاإلطـالقّفـيّ
نط ــاقّاالس ــتيرادّواح ــدةّم ــنّالحل ــولّالمتبع ــةّف ــيّ
عمليةّالفصـلّإالّأنّهـذهّالعمليـةّتتضـمنّبشـكلّ
عامّمعرفةّوخبرةّكبيرةّوتقييمّّمطلعّعليهّّّ.
ّ
 38-33يوضــحّالجــدولّّّ:ّ38-33جانــبّال ـوارداتّمــنّ
الجـ ـ ـ ــدولّّّ38-33ويوضـ ـ ـ ــحّالجـ ـ ـ ــدولّّّ36-33
األعمدةّرقمّّ81ّ,83وّّ48والتـيّتوضـحّمقـدارّ
الـ ـوارداتّالمتعلق ــةّبك ــلّم ــنّاالس ــتهالكّالوس ــيطّ
والنهائيّوتكوينّرأسّالمالّّّ.

اإلعانات المالية على المنتجاتّّ

ّ
 36-33تضـ ـ ــافّم ـ ـ ـرةّأخـ ـ ــرىّاإلعانـ ـ ــاتّالماليـ ـ ــةّعلـ ـ ــىّ
المنتجــاتّعنــدّطــرحّالض ـرائبّعلــىّالمنتجــاتّ
منّمدخالتّجدولّاالستخدامّ.والّيوجدّتطـابقّ
لضـ ـ ـريبةّّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّّض ـ ــمنّاإلعان ـ ــاتّ
الماليــةّوبــذلكّيتطــابقّإ ازلــةّاإلعانــاتّمــعّإ ازلــةّ
الضـ ـ ـرائبّعل ـ ــىّالمنتج ـ ــاتّأكث ـ ــرّمنه ـ ــاّعل ـ ــىّ
ضريبةّالقيمةّالمضافةّّ.
ّ
.3
فصل الواردات عن اإلنتاج المحلي
 33-33تفصــلّال ـوارداتّعــنّّاإلنتــاجّالمحلــيّكإحــدىّ
التنسـ ـ ــيقاتّاإلضـ ـ ــافيةّلجـ ـ ــدولّاالسـ ـ ــتخدامّفـ ـ ــيّّ
السـ ــعرّاألساسـ ــيّّ.وفـ ــيّبعـ ــضّالحـ ــاالتّّ,الّ
توجــدّمش ــاكلّفــيّإجـ ـراءّالفصــلّح ــالّإذاّك ــانّ
مصدرّالمنتجّمنّدولةّأجنبيـةّأوّلـمّيـدخلّهـذاّ
المن ـ ـ ــتجّدائـ ـ ـ ـرةّاالس ـ ـ ــتيرادّّّ.وتص ـ ـ ــعبّعملي ـ ـ ــةّ
الفصلّإذاّكانـتّالمنتجـاتّمتـوافرةّمـنّمصـادرّ
محليـ ــةّوأجنبيـ ــةّّ.وتعـ ــدّطريقـ ــةّالتعـ ــرفّعلـ ــىّ

ّ

عرض جدول االستخدام من ناحية الحجوم ّ

 34-33الّتتقيـ ـ ـ ــدّإطـ ـ ـ ــاراتّالعـ ـ ـ ــرضّواالســ ـ ــتخدامّفقــ ـ ــطّ
بتق ـ ـ ــديراتّالق ـ ـ ــيمّالحالي ـ ـ ــةّللع ـ ـ ــرضّواالس ـ ـ ــتخدامّ
للموازنــةّبــلّأنهــاّتضــمنّت ـوازنّوضــبطّّتقــديراتّ
الكمي ــةّالموض ــحةّف ــيّاألس ــعارّلع ــامّآخ ــرّّم ــعّّ
تـ ـ ـرابطّسلس ـ ــلةّاألس ـ ــعارّالمدرج ـ ــةّّف ـ ــيّج ـ ــدولّ
األســعارّالحاليــةّوجــدولّالكميــةّّ.عمومــاّّّ,تعــدّ
الطريق ـ ــةّاألفض ـ ــلّف ـ ــيّإع ـ ــدادّج ـ ــداولّالع ـ ــرضّ
واالس ــتخدامّهـ ــوّاع ــدادّالجـ ــداولّب ــالقيمّّالحاليـــةّ
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للكمي ــةّّفـ ــيّنفـ ــسّالوقـ ــتّمـ ــعّالقـ ــيمّبـ ــالحجومّ.
إلحداثّالتوازنّالثنائيّ.

الض ـرائبّّتــنكمشّّبشــكلّمنفصــلّمــاّيثيــرّهــذاّ
عددّمنّالمشاكلّالنظريةّوّالتطبيقيةّّ.

ّ
 37-33تــنجمّمشــاكلّأقــلّويحصــلّاســتخدامّأكبــرّللــرقمّ
القياس ـ ــيّألس ـ ــعارّالمس ـ ــتهلكّعن ـ ــدّالتعامـ ــلّم ـ ــعّ
أس ـ ـ ـ ــعارّالمش ـ ـ ـ ــترينّبالعم ـ ـ ـ ــلّعل ـ ـ ـ ــىّالهـ ـ ـ ـ ـوامشّ
والضرائبّوعلىّالرغمّمـنّارتفـاعّمؤشـراتّسـعرّ
المسـ ـ ـ ـ ــتهلكّإالّأنّاالفت ارض ـ ـ ـ ـ ــاتّالمزعومـ ـ ـ ـ ــةّالّ
تتناس ـ ــبّكلي ـ ــاّّم ـ ــعّاالفت ارض ـ ــاتّالموج ـ ــودةّف ـ ــيّ
جداولّالعرضّواالستخدامّّ
 35-33وهنــاكّمشــاكلّفــيّتكمــيشّالصــادراتّوال ـوارداتّ
س ـ ـواءّكـ ــانّجـ ــدولّأسـ ــعارّالمشـ ــتريينّأوّجـ ــدولّ
السعرّاألساسيّّّ

ّ
 33-33وتوج ــدّف ــيّالعدي ــدّم ــنّال ــدولّأنظم ــةّلمؤشـ ـراتّ
األســعارّمثــلّمؤش ـراتّّســعرّالمســتهلكّوســعرّ
المن ــتجّوس ــعرّال ـ ـوارداتّوالص ــادراتّّّ.وتوجـ ــدّ
كتيبـ ـ ـ ــاتّدوليـ ـ ـ ــةّحـ ـ ـ ــولّالمنهجيـ ـ ـ ــاتّوطريقـ ـ ـ ــةّ
االســتخدامّواإلعــدادّالنظمــيّلمثــلّهــذهّاألنظمــةّ
ويط ـ ــرحّالفص ـ ــلّالخ ـ ــامسّعش ـ ــرّال ـ ــنهجّالع ـ ــامّ
للتطـ ــويرّواالسـ ــتخدامّاألمثـ ــلّلألسـ ــعارّلخفـ ــضّ
تضــخمّالحســاباتّالقوميــةّّّ.ويتبــعّذلــكّبنقــاشّ
ع ـ ــامّّف ـ ــيّح ـ ــينّأنّم ـ ــاّت ـ ــمّتقديم ـ ــهّهن ـ ــاّه ـ ــوّ
السـ ـ ـ ــتكمالّالنقـ ـ ـ ــاشّعلـ ـ ـ ــىّجـ ـ ـ ــداولّالعـ ـ ـ ــرضّ
واالسـ ــتخدامّّّ.ويوضـ ــحّالقسـ ــمّالمشـ ــاكلّالتـ ــيّ
التطابق
تتطل ـ ـ ــبّط ـ ـ ــرحّف ـ ـ ــيّّش ـ ـ ــرحّج ـ ـ ــدولّالع ـ ـ ــرضّ
واالســتخدامّفــيّمفــرداتّالكميــةّأكثــرّمــنّمجــردّّ
إرشــاداتّتفصــيليةّحــولّطريقــةّالتوحيــدّ.ولــذلكّ  31-33وتح ــددّالمسـ ــوغاتّح ــولّاسـ ــتخدامّمؤش ــرّســـعرّ
المن ـ ـ ـ ــتجّلتكم ـ ـ ـ ــيشّص ـ ـ ـ ــفوفّج ـ ـ ـ ــدولّالع ـ ـ ـ ــرضّ
تق ـ ـ ـ ــدمّالم ارج ـ ـ ـ ــعّح ـ ـ ـ ــولّكتيب ـ ـ ـ ــاتّاألس ـ ـ ـ ــعارّوّ
واالســتخدامّحــولّأنّعناصــرّالصــفوفّمتجانســةّ
المس ـ ــتنداتّالمخصص ـ ــةّف ـ ــيّعملي ـ ــةّّالتوحي ـ ــدّ
الس ــتخدامّس ــعرّموح ــدّعب ــرّالص ــفوفّّ.وهنال ــكّ
لجـ ــداولّالعـ ــرضّواالسـ ــتخدامّوجـ ــداولّالمـ ــدخلّ
سببينّلعدمّامكانيةّذلكّ
والمخــرجّمثــلّكتيــبّايروســتاتّلجــداولّالعــرضّ
واالستخدامّوالمدخلّوالمخرجّنسخةّ 86-33 ّّ.ّ8665الّتتطــابقّعناصــرّصــفوفّســعرّالمشــتريّالتــيّ
تشــتملّعلــىّكــلّمــنّه ـوامشّالتجــارةّوالنقــلّمــنّ
جان ــبّوك ــذلكّالضـ ـرائبّمطروح ــاّمنهااإلعان ــاتّ
أي الجداول التةي ينبغةي اجةراء تكمةيش سةعري
مــنّجانــبّآخــرّ.وكمــاّهــوّمالحــظّبــأنّذلــكّالّ
لها؟
يق ــعّعل ــىّنف ــسّوتيـ ـرةّالمن ــتجّف ــيّالتناس ــبّذات ــهّ
للعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّالمسـ ـ ــتخدمينّّ.ويقلـ ـ ــلّإ ازلـ ـ ــةّهـ ـ ــذهّ
 38-33يخط ــرّعل ــىّالب ــالّالفكـ ـرةّاألول ــىّعن ــدّتجمي ــعّ
الم ـ ــدخالتّمش ـ ــكلةّع ـ ــدمّالتط ـ ــابقّإالّأنّهن ـ ــاكّ
جــداولّالعــرضّوّاالســتخدامّوفــقّالحجــومّّهــوّ
درجــةّمــنّالتقــاربّمدرجــةّفــيّالتمـرينّولــذاّتظــلّ
هلّيتمّالعملّمعّالجـداولّفـيّالسـعرّاألساسـيّّ
هناكّمشكلةّمنّبقاياّعدمّالتطابقّّّ.
أوّأسـ ـ ــعارّالمشـ ـ ــتريينّّّ.وهنـ ـ ــاكّالعديـ ـ ــدّمـ ـ ــنّ
النقاش ـ ــاتّالت ـ ــيّج ـ ــاءتّمؤي ـ ــدةّومخالف ـ ــةّله ـ ــذاّ  83-33ويرج ــعّأيض ــاّالس ــببّاآلخ ــرّم ــنّع ــدمّالتط ــابقّ
نتيجــةّإلــىّعمليــةّالتوحيــدّ.وتوجــدّدرجــاتّكبــرىّ
الخيارّّ.
مــنّالتوحيــدّفــيّكــلّصــفّعلــىّالــرغمّمــنّتــوفرّ
ّ
ع ــددّكبيـ ــرّمـ ــنّالمنتج ــاتّفـ ــيّجـ ــداولّالعـــرضّ
 30-33تفصــلّكافــةّعناصــرّاله ـوامشّالتجاريــةّوالنقــلّ
واالستخدامّّّّ.
اضــافةّإلــىّالض ـرائبّمطروحــاّمنهــاّاإلعانــاتّ
وتختلـ ـ ــفّأسـ ـ ــعارّّالب ارغـ ـ ــيّطبقـ ـ ــاّإلــ ــىّالطـ ـ ــولّ
علىّالمنتجاتّمنّقيمةّالبضائعّوالخـدماتّفـيّ
والقطرّوالنوعّللرأسّوالمـوادّالمسـتخدمّمنهـاّحتـىّ
جــدولّالســعرّاألساســيّّوذلــكّعنــدّالعمــلّمــعّ
عنــدّفصــلّهــذهّالب ارغــيّمــنّالمنتجــاتّالمعدنيــةّ
هـ ــذاّالجـ ــدولّّّ.وّقـ ــدّيحـ ــدثّلـ ــبسّنتيجـ ــةّأنّ
األخ ــرىّ.إالّأن ــهّالّيك ــونّم ــنّالص ــحيحّالعم ــلّ
األسـ ــعارّالمعروفـ ــةّبأنهـ ــاّعبـ ــارةّعـ ــنّمؤش ـ ـراتّ
بفصـ ــلّالب ارغـ ــيّّللتعريـ ــفّبكـ ــلّنـ ــوعّمـ ــنّهـ ــذهّ
للس ــعرّالمن ــتجّالّتتعل ــقّبمفه ــومّأس ــعارّالمن ــتجّ
األنواعّمـنّالب ارغـيّعلـىّشـكلّمنفصـلّكمـاّتعـدّ
ف ـ ــيّنظ ـ ــامّالحس ـ ــاباتّالقومي ـ ــةّّلكونه ـ ــاّتتعل ـ ــقّ
فك ـ ـرةّتحديـ ــدّكـ ــلّالب ارغـ ــيّبشـ ــكلّمنفصـ ــلّعـ ــنّّ
بالسـ ـ ــعرّاألساسـ ـ ــيّّّ.وتقـ ـ ــومّبحصـ ـ ــرّجـ ـ ــداولّ
المس ــاميرّوّالمـ ـوادّالمعدني ــةّاألخ ــرىّأمـ ـ اّرّغي ــرّ
ه ـ ـ ـ ـوامشّالتجـ ـ ـ ــارةّوالنقـ ـ ـ ــلّوتـ ـ ـ ــأثيرّالض ـ ـ ـ ـرائبّ
واردّّّ.وتكمنّهناّحتمـاّّمشـكلةّالتطـابقّإالّأنهـاّ
مخصـ ـ ــوماّمنهـ ـ ــاّاإلعانـ ـ ــاتّعلـ ـ ــىّالمنتجـ ـ ــاتّ.
ق ــدّتح ــلّباعتب ــارّمس ــتويّتفص ــيليّم ــنّالبيان ــاتّ
أسـ ـ ــعارّالمنتجـ ـ ــينّمناسـ ـ ــبةّبالتـ ـ ــاليّلتخفـ ـ ــيضّ
المتاحــةّمــنّمؤشــرّســعرّالمنــتجّعنــدّتحديــدّنــوعّ
الصـ ــفوفّالخاصـ ــةّبالسـ ــعرّاألساسـ ــيّلجـ ــداولّ
المنتج ــاتّالمتع ــارفّعليه ــاّف ــيّج ــداولّالع ــرضّ
العــرضّواالســتخدامّعلــىّأســاسّأنّالمــدخالتّ
واالستخدامّّ.
المتضـ ــمنةّفـ ــيّصـ ــفّجـ ــدولّاالسـ ــتخدامّأكثـ ــرّ
تناس ـ ــقاّّم ـ ــنّالح ـ ــالّال ـ ــذيّعلي ـ ــهّج ـ ــدولّس ـ ــعرّ ّ
المشـ ــتريّّّ.ومـ ــعّهـ ــذاّّ,يتطلـ ــبّّالتحقـ ــقّمـ ــنّ ّّّّّّّّالعمل بمؤشرات سعر المستهلك
مطلـ ـ ــبّّتطـ ـ ــابقّالمـ ـ ــدخالتّالناجمـ ـ ــةّلتبريـ ـ ــرّ ّ
اس ــتخدامّمؤش ــرّاألس ــعارّالمف ــردّلك ــلّم ــدخلّ 88-33 ّ.تسـ ـ ــتخدمّمؤش ـ ـ ـراتّسـ ـ ــعرّالمسـ ـ ــتهلكّالنكمـ ـ ــاشّ
اس ــتهالكّاألس ــرّالمعيش ــيةّعن ــدّس ــعرّالمش ــتريّ
باإلضافةّإلىّأنّالعناصرّالملحقـةّبـالهوامشّوّ
عنـ ـ ــدّمسـ ـ ــتوىّّمنفصـ ـ ــلّّّ.والّتتطـ ـ ــابقّاألوزانّ
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المستخدمةّفـيّتجميـعّمؤشـراتّسـعرّالمسـتهلكّ
كلي ـّاُّمــعّاألوزانّال ـواردةّفــيّعمــودّالنفقــاتّعــنّ
اس ــتهالكّاألس ــرّّّ.ه ــذاّيرج ــعّإل ــىّأنّاألوزانّ
ترتبطّبعامّآخرّوتستثنىّبعـضّقـوائمّالنفقـاتّّّ.
ومنّالمحتملّاستنتاجّمؤشـراتّسـعرّالمسـتهلكّ
مـ ــنّمسـ ــوحّاألسـ ــرّّالمعيشـ ــيةّّ.وفـ ــيّالغالـ ــبّ
تحصــرّمســوحّاألســرّّالمعيشــيةّاألســرّّالغنيــةّ
والفقيـ ـرةّول ــذاّيك ــونّنظ ــامّالتغطي ــةّأق ــلّش ــموليةّ
م ـ ــنّأع ـ ــدادّاالس ـ ــتهالكّلألس ـ ــرّالمعيش ـ ــيةّف ـ ــيّ
جـدولّالعـرضّواالسـتخدامّّّ.وكمـاّهـوّموضـحّ
ب ـ ــاألعلىّّ,ق ـ ــدّي ـ ــؤديّتـ ـ ـوازنّالج ـ ــدولّل ـ ــبعضّ
العناص ــرّم ــنّمس ــوحّاألس ــرّّالمعيش ــيةّبع ــضّ
التع ــديلّّّ.وبالنس ــبةّإل ــىّمنتج ــاتّالتب ــغّعل ــىّ
س ــبيلّالمث ــالّّ,يح ــدثّهن ــاكّبع ــضّالتع ــديالتّ
المشـابهةّفــيّأوزانّمؤشــرّسـعرّالمســتهلكّوفــيّ
الحــاالتّاألخــرىّقــدّالّتجــريّتعــديالتّتنســيقيةّ
داخلّأوزانّمؤشرّسعرّالمستهلكّّّ.

ّ
ّّّّّّالواردات والصادرات
ّ
 84-33الةةرقم القياسةةي ألسةةعار ال ةواردات فيةةه اشةةكالية،
حيةةةث تعتم ــدّالعدي ــدّم ــنّالدول ــةّعل ــىّمؤشـ ـراتّ
القيمةّللوحدةّدونّاألخذّبعينّاالعتبارّتغييـراتّ
الج ــودةّّعل ــىّنح ــوّمناس ــبّّ.حت ــىّوانّت ــوفرّ
مؤشــرّأســعارّال ـوارداتّيبقــىّهنــاكّمشــكلةّفــيّ
تط ــابقّدرج ــاتّتفص ــيليةّف ــيّمؤشـ ـراتّالس ــعرّ
لمنتج ــاتّج ــداولّالع ــرضّواالس ــتخدامّّ.ع ــالوةّ
عل ـ ــىّذل ـ ــكّومثلم ـ ــاّذك ـ ــرّف ـ ــيّوص ـ ــفّالتقي ـ ــيمّ
الص ـ ـ ــحيحّف ـ ـ ــيّس ـ ـ ــعرّالـ ـ ـ ـوارداتّّي ـ ـ ــتمّإجـ ـ ـ ـراءّ
افت ارضـ ــاتّمختلفـ ــةّحـ ــولّكيفيـ ــةّدفـ ــعّه ـ ـوامشّ
التجــارةّوالنقــلّعلــىّنفــسّطريقــةّالمشــتريينّمــنّ
األفـ ـراد.وه ــذاّيمك ــنّإيض ــاحهّف ــيّحال ــةّأس ــعارّ
الص ــادراتّّّ.ويخض ــعّاالخ ــتالفّب ــينّأس ــعارّ
ال ـ ـوارداتّومؤش ـ ـراتّسـ ــعرّالمنـ ــتجّعلـ ــىّنفـ ــسّ
المنتجّإليّافتراضّتقييمّأسعارّالصادراتّعلـىّ
ح ــدودّاالقتص ــادّحي ــثّي ــتمّتقي ــيمّمؤش ــرّس ــعرّ
المن ـ ــتجّعل ـ ــىّأس ـ ــاسّالبض ـ ــائعّالخارج ـ ــةّم ـ ــنّ
المصنعّّّ.
هوامش التجارة والنقل

ومؤشـ ـراتّس ــعرّالمن ــتجّط ــرقّاس ــتنتاجّلحس ــابّ
تقديراتّالهوامشّبالحجومّ.
الضرائب مخصوما منها اإلعانات على المنتجات
 88-33هن ـ ــاكّالعدي ـ ــدّم ـ ــنّالط ـ ــرقّالمس ـ ــتخدمةّلع ـ ــرضّ
بيانــاتّالض ـرائبّمخصــوماّمنهــاّاالعانــاتّعلــىّ
المنتجــاتّباالعتمــادّعلــىّالطريــقّالتــيّيــتمّفيهــاّ
جمعّالضريبة.
ّ
 80-33ي ــتمّحس ــابّالحج ــومّب ــنفسّالطريق ــةّالمنص ــوصّ
عليهـ ــاّفـ ــيّه ـ ـوامشّالتجـ ــارةّوالنقـ ــلّعنـ ــدماّيـ ــتمّ
حسابّالضـريبةّّّكنسـبةّمئويـةّللقـيمّعلـىّسـبيلّ
المثالّّبندّ(الضريبةّالمضافةّ).
ّ
 87-33هن ــاكّبع ــضّالضـ ـرائبّالت ــيّي ــتمّجمعه ــاّحس ــبّ
كمي ـ ـ ــةّالشـ ـ ـ ـراءّّوه ـ ـ ــذاّم ـ ـ ــاّيس ـ ـ ــميّبالضـ ـ ـ ـرائبّ
المخصصــةّاوّالمحــددةّورســومّالمكــوسّوتجبــىّ
بهـ ــذهّالطريقـ ــةّّ.وبالنسـ ــبةّإلـ ــىّهـ ــذاّالنـ ــوعّمـ ــنّ
الض ـ ـرائبّفننجـ ــدّبـ ــأنّتـ ــأثيرّالحجـ ــمّمقيـ ــدّبشـ ــدةّ
للتغيي ـراتّفــيّكميــةّالش ـراءّ,مــعّمالحظــةّأنّأيّ
تغييــرّفــيّمعــدلّالض ـريبةّالتحديديــةّيعنــيّزيــادةّ
فـيّالسـعرّ.وقـدّتتغيـرّزيـادةّالسـعرّفـيّالضـريبةّ
التحديديةّتماشياّمعّالمستويّالعامّللتضـخمّوفـيّ
الغالبّقدّّيحدثّاختالفّعلـىّسـبيلّالمثـالّإذاّ
سـ ــعتّالحكومـ ــةّإلـ ــيّعـ ــدمّتشـ ــجيعّإنتـ ــاجّمنـ ــتجّ
معينّمطروحّمثلّالتبغّوالكحول.
ّ
 85-33وتشيرّالتغييراتّفيّنظامّالضـريبةّبأنـهّمـنّعـامّ
إلـ ـ ــىّآخـ ـ ــرّيتغيـ ـ ــرّمعـ ـ ــدلّالض ـ ـ ـرائبّالمجمعـ ـ ــةّ
باختفائه ـ ـ ــاّأوّاس ـ ـ ــتبدالهاّّّ.وتتض ـ ـ ــمنّسالس ـ ـ ــلّ
الحجـ ــومّاسـ ــتخدامّأسـ ــعارّسـ ــنةّاألسـ ــاسّوأيضـ ــاّ
القاعـ ــدةّالض ـ ـريبيةّ.وتتضـ ــمنّسالسـ ــلّالكميـ ــاتّ
عنص ــرّالضـ ـريبةّغي ــرّالمت ــاحّف ــيّالق ــيمّالحالي ــةّ
بينماّالّيؤثرّعنصـرّالضـريبةّفـيّالقيمـةّالحاليـةّ
علــىّسالســلّالحجــومّوبالنســبةّإلــىّمؤشــرّســعرّ
المشــتريّفيظــلّســارياّّإالّأنّمفهــومّمؤشــرّســعرّ
الضريبةّّيظلّذوّقيمةّبالنسبةّلهّّ.
ّ
 81-33اإلعانـ ـ ــاتّعل ـ ـ ــىّالمنتج ـ ـ ــاتّأق ـ ـ ــلّش ـ ـ ــيوعاّمـ ـ ــنّ
الضـ ـ ـ ـرائبّإالّعن ـ ـ ــدّوجوده ـ ـ ــاّفيحتس ـ ـ ــبّقي ـ ـ ــاسّ
الحجومّباستخدامّنفسّالمبادئّّ

 83-33مـ ــنّالضـ ــروريّأيضـ ــاّعـ ــرضّه ـ ـوامشّالتجـ ــارةّ
والنق ـ ــلّم ـ ــنّخـ ـ ــاللّالحج ـ ــومّّعن ـ ــدماّيتسـ ـ ــاوىّ
القيمة المضافة
اله ــامشّف ــيّس ــعرّالمش ــتريّف ــيّالع ــامّالج ــاريّ
كمــاّفــيّســنةّاالســاسّفــإنّقيــاسّكميــةّالهــامشّ
بــالحجومّتكــونّبتناســبّحجــمّالنفقــاتّحيــثّأنّ  06-33ف ــيّنظ ــامّالحس ــاباتّالقومي ــةّّ,ينظ ــرّإل ــىّبن ــودّ
التـ ـوازنّّمث ــلّالقيم ــةّالمض ــافةّب ــأنّالّيوجــدّلهــاّ
قياسّالكميةّوتحـركّالسـعرّيكـونّبالتطـابقّمـعّ
أبعــادّللحجــمّوالســعرّّّ.ومــعّذلــكّّ,توضــحّمــنّ
المنتجّالذيّيطبـقّالهـامشّعليـهّّ.وفـيّالغالـبّ
خـ ــاللّعرضـ ــهاّباألسـ ــعارّالحقيقيـ ــةّمـ ــنّخـ ــاللّ
يتغيــرّمعــدلّالهــامشّّبــينّســنةّاالســاسّوالفتـرةّ
اس ـ ــتخدامّم ـ ــنهجّبن ـ ــدّّالتـ ـ ـوازنّالس ـ ــتنتاجّاع ـ ــدادّ
الجاريـةّبسـببّاالخـتالفّفـيّمعـدالتّالهـوامشّ
تقديراتّالحجومّلمثلّهذهّالبنودّفيّالحسابّّ.
المطروحةّأوّبسببّالتغييـرّفـيّخلـطّالمنتجـاتّ
فيّمجموعةّماّّّ.عالوةّعلىّالنقاشّالمطـروحّ ّ
فقــدّيوجــدّفــيّكتيبــاتّمؤش ـراتّســعرّالمســتهلكّ  03-33وبنـ ــاءّعلـ ــىّوجـ ــودّمؤش ـ ـراتّسـ ــعرّالمنـ ــتجّفـ ــيّ
صــفوفّجــدولّاالســتخدامّّ,فــيمكنّتطبيــقّذلــكّ
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علىّصـفوفّجـدولّالعـرضّومجمـوعّّاألعمـدةّ
لتحديــدّرقــمّلألنتــاجّبــالحجومّّّ.وتطــرحّاألرقــامّ
لالس ـ ــتهالكّالوس ـ ــيطّب ـ ــالحجومّالمس ـ ــتنتجةّم ـ ــنّ
عم ـ ــلّتكم ـ ــيشّحس ـ ــبّالمنتج ـ ــاتّف ـ ــيّج ـ ــدولّ
االســتخدامّممــاّيســمحّبحســابّالقيمــةّالمضــافةّ
ف ــيّك ــلّن ــوعّم ــنّالوح ــدةّالمنتج ــةّبأنه ــاّّقيم ــةّ
متبقي ــةّّ.وي ــتمّوص ــفهاّعل ــىّأنه ــاّقيم ــةّمتبقي ــةّ
باالســعارّالحقيقيــةّّ.كمــاّيمكــنّأيضــاّاســتنتاجّ
معامـلّاالنكمـاشّللقيمـةّالمضـافةّبتقسـيمّالقيمـةّ
الحاليةّعلىّالقيمةّالحقيقيةّّ.

علـ ـ ــىّالمنتجـ ـ ــاتّفـ ـ ــيّالجـ ـ ــدولّ.ّ8-33تطـ ـ ــرحّ
العناصـ ـ ــرّفـ ـ ــيّكافـ ـ ــةّاألعمـ ـ ــدةّمـ ـ ــنّالعناصـ ـ ــرّ
المتصلةّبعمودّإجمـاليّالعـرضّفـيّجـدولّسـعرّ
المشــتريّيعــرضّفيــهّإجمــاليّالعــرضّفــيّجــدولّ
السـ ــعرّاألساسـ ــيّ,ويتبـ ــعّهـ ــذاّبجـ ــزءّأكبـ ــرّمـ ــنّ
الجـدولّّبتصــنيفّّعــرضّالمنتجــاتّحســبّنــوعّ
الوح ـ ــداتّالمحلي ـ ــةّالمنتج ـ ــةّّ.ويع ـ ــدّه ـ ــذاّش ـ ــكلّ
امتداديّمنّالجـدولّّ3-33وفـيّالجانـبّاأليمـنّ
المتطــرفّمــنّجــدولّالعــرضّنجــدّبيانــاتّّحــولّ
الوارداتّتتعلقّبجدولّرقمّّّ3-33
 00-33الجــزءّالمتوســطّمــنّجــدولّّ38-33يتعلــقّبجــزءّ
المنــتجّفــيّجــدولّاالســتخدامّّوفــيّالعمــودّاألولّ
يوجــدّإجمــاليّالعــرضّفــيّجــدولّســعرّالمشــتريّ
وّيتعلــقّهــذاّتحديــداّبــالعمودّالعلــويّفــيّجــدولّ
العـرضّ.وتفـرغّّالـثالثّأعمــدةّالتاليـةّفـيّجــدولّ
االسـ ــتخدامّّومـ ــنّثـ ــمّتظهـ ــرّالبيانـ ــاتّالمفصـ ــلةّ
علــىّاســتخدامّالمنتجــاتّحســبّالنــوعّكــلّوحــدةّ
منتجةّّّ.
ويعــدّهــذاّنموذجــاّّامتــدادياّّلجــدولّّ0-33ويتبــعّّ
بعم ـ ــودّالص ـ ــادراتّوعم ـ ــودّاالس ـ ــتهالكّالنه ـ ــائيّ
وعمودّالتكوينّالرأسماليّّّ
ويتعلــقّهــذاّبالجــدولّرقــمّّّ7-33وّالجــدولّرقــمّ
ّّ5-33
 07-33وتح ــتّج ــزءّالمن ــتجّف ــيّج ــدولّاالس ــتخدامّنج ــدّ
ج ــزءّالقيم ــةّالمض ــافةّّ,وتظه ــرّأعم ــدةّّبيان ــاتّ
الضـ ـرائبّواإلعان ــاتّعل ــىّالمنتج ــاتّّ.وتظهـــرّ
بياناتّحساباتّتوليدّالدخلّلكلّنـوعّمـنّالوحـدةّ
المنتج ـ ــةّواس ـ ــتخداماتهمّللمنتج ـ ــاتّعل ـ ــىّأس ـ ــاسّ
اسـ ــتهالكّوسـ ــيطّّوتتعلـ ــقّالمـ ــدخالتّبالبيانـ ــاتّ
الموجزةّفـيّجـدولّّّ1-33وتظهـرّأيضـاّبيانـاتّ
التكـ ــوينّال أرسـ ــماليّحسـ ــبّنـ ــوعّالوحـــدةّالمنتجـ ــةّ
والعمالـ ـ ـ ــةّّوالّتوجـ ـ ـ ــدّمـ ـ ـ ــدخالتّتحــ ـ ــتّأعمـ ـ ـ ــدةّ
الصـ ـ ـ ـ ــادراتّواالسـ ـ ـ ـ ــتهالكّالنهـ ـ ـ ـ ــائيّوالتكـ ـ ـ ـ ــوينّ
الرأسماليّّ
ّ

ّ
 08-33وقــدّانشــغلّالعديــدّمــنّالمحللــينّفــيّتتبــعّهــذهّ
المس ـ ــألةّف ـ ــيّانكم ـ ــاشّحج ـ ــمّالقيم ـ ــةّالمض ـ ــافةّ
باستفاض ــةّّّ.ويمك ــنّأيض ــاّحس ــابّتعويض ــاتّ
الموظفينّمنّحيـثّالحجـومّعنـدّتـوافرّالبيانـاتّ
بشـ ــأنّمعـ ــدالتّالرواتـ ــبّوأرقـ ــامّعـ ــددّالعـ ــاملينّ
ومجموعاتهمّّّ.كماّتضعّالبدالتّللتغيـراتّفـيّ
التعويض ــاتّالخارج ــةّع ــنّالروات ــبّوالتغييـ ـراتّ
بــينّعم ــالّال ــدوامّالجزئ ــيّوالكل ــيّف ــيّح ــينّأنّ
هناكّبعضّالمشاكلّالنظريةّفـيّانكمـاشّقيمـةّ
التعويضاتّّ.
ّ
 04-33ومـ ــنّالضـ ــروريّاألخـ ــذّبعـ ــينّاالعتبـ ــارّقاعـ ــدةّ
جمـ ـ ـ ــعّالض ـ ـ ـ ـريبةّللقيـ ـ ـ ــامّبتكمـ ـ ـ ــيشّالض ـ ـ ـ ـرائبّ
مخصوماّمنهاّاالعاناتّ.وفيّمعظمّاألحـوالّّ,
ت ـرتبطّض ـرائبّاإلنتــاجّبعــددّكافــةّالمــوظفينّأوّ
رأسّالمــالّالمســتخدمّفــيّاإلنتــاجّّّ.وكمــاّهــوّ
واردّفـ ــيّالض ـ ـرائبّعلـ ــىّالمنتجـ ــاتّ,قـ ــدّيكـ ــونّ
عنص ـ ــرّالس ـ ــعرّوعنص ـ ــرّالحج ـ ــمّالم ـ ــدرجّف ـ ــيّ
حسابّالتغييراتّللقياسّّبالحجومّّ.
ّ
 03-33ويمكنّالقيامّبعملّاسـتنتاجّلألرقـامّمـنّللفـائضّ
التشـ ــغيليّوالـ ــدخلّالمخـ ــتلطّفيمـ ــاّيتعلـ ــقّبـ ــالقيمّ
الحقيقيـ ـ ـ ــةّمـ ـ ـ ــنّطـ ـ ـ ــرحّتعويضـ ـ ـ ــاتّالمـ ـ ـ ــوظفينّ
والض ـ ـ ـرائبّمخصـ ـ ــوماّمنهـ ـ ــاّاالعانـ ـ ــاتّعلـ ـ ــىّ
اإلنتـ ـ ــاجّفيمـ ـ ــاّيتعلـ ـ ــقّبـ ـ ــالحجومّعلـ ـ ــىّالقيمـ ـ ــةّ ّّّّّ.8الهوامش والضرائب
الحقيقيــةّالمضــافةّّ.فــيّحــينّأنّالقــائمينّعلــىّ
خـ ـ ــدماتّرأسّالمـ ـ ــالّيحـ ـ ــاولونّقيـ ـ ــاسّفـ ـ ــائضّ  05-33فـيّالجـدولّّ38-33يوضـحّالصـفّرقـمّّ4قيمـةّ
المنتجـ ـ ـ ــاتّالمصـ ـ ـ ــنعةّفـ ـ ـ ــيّالسـ ـ ـ ــعرّاألساسـ ـ ـ ــيّّّ
التشــغيلّمــنّخــاللّطــرقّمباش ـرةّمــنّاســتنتاجّ
,ّّ3115وعندّهذهّالقيمةّيتمّاسـتقطاعّاإلعانـاتّّ
الفــائضّالتشــغيليّالحقيقــيّ.وهــذاّالمــنهجّغيــرّ
مـ ــنّّ8والض ـ ـرائبّمـ ــنّّّ13وتضـ ــافّوه ـ ـوامشّ
متع ـ ــارفّعلي ـ ــهّكمعي ـ ــارّف ـ ــيّنظ ـ ــمّالحس ـ ــاباتّ
التجارة ّوالنقلّّ73لبيانّالقيمةّبأسـعارّالمشـتريينّ
القوميةّّإالّأنهّتمّسردهّفيّالفصلّالعشرينّّ.
مــنّّّّ8303وضــمنّجــزءّاالســتخدامّفــيّجــدولّ
ّ38-33ي ـ ـ ــتمّاعتب ـ ـ ــارّالقيم ـ ـ ــةّالكلي ـ ـ ــةّلّّّّ8303
وه ــذاّيش ــيرّب ــأنّالهـ ـوامشّم ــنّّ73ي ــتمّحس ــابهاّ
هة  .المثال العددي
علــىّهــذهّالطريقــةّولــيسّكطلــبّلصــناعةّالنقــلّ
والتجـ ــارةّبشـ ــكلّمباشـ ــرّّّ.وفـ ــيّالصـ ــفّرقـ ــمّّ8
 .1جدول العرض واالستخدام الكامل .
كإح ــدىّعناص ــرّالع ــرضّف ــيّالج ــدولّّ,تظه ــرّ
الهـ ـوامشّكع ــرضّللتج ــارةّوخ ــدماتّالنق ــلّ(ّم ــعّ
 08-33يوضـ ـ ـ ــحّالجـ ـ ـ ــدولّّ33.38جـ ـ ـ ــدولّالعـ ـ ـ ــرضّوّ
هـ ـوامشّّ8المطب ــقّعل ــىّك ــلّمنتج ــاتّالز ارع ــةّ
االس ــتخدامّالكام ــلّّ،يتك ــونّالج ــزءّاألعل ــىّم ــنّ
والموادّالخامّوالمعـادنّ)ّولـذاّيحتسـبّّاإلجمـاليّ
جدولّالعرضّّ,ويوضحّالعمودّاألولىّإجمـاليّ
منّهوامشّالتجـارةّوالنقـلّعنـدّأسـعارّالمشـتريينّ
العرضّألسـعارّالمشـتريينّّويتتبـعّهـذاّببيانـاتّ
كماّهوّموضحّالعمـودّرقـمّّ3أقـلّمـنّاإلجمـاليّ
حــولّه ـوامشّالتجــارةّوالنقــلّّ,كمــاّهــوّموضــحّ
عندّالسعرّاألساسيّّفيّالعمودّرقمّّ8
فيّالجدولّّ8-33ومنّثمّالضرائبّواإلعانـاتّ
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 01-33ويظه ــرّف ــيّالج ــزءّاأليم ــنّم ــنّج ــدولّالع ــرضّ
طريق ـ ـ ـ ــةّحس ـ ـ ـ ــابّالهـ ـ ـ ـ ـوامشّعل ـ ـ ـ ــىّالـ ـ ـ ـ ـوارداتّّ
ويفترضّبأنّالوارداتّعلىّالبضائعّمتاحـةّمـنّ
خــاللّعمليــةّالتكلفــةّوالتــأمينّوالشــحنّّضــمنّ
اعــدادّمي ـزانّالمــدفوعاتّعلــىّوارداتّالخــدماتّ
ف ـ ــيّح ـ ــينّأنّاألع ـ ــدادّم ـ ــنّّ0وّّ3ت ـ ــدرجّف ـ ــيّ
وراداتّالخ ــدماتّله ــذهّالمنتج ــاتّّ.وب ــذلكّف ــإنّ
العمـ ـ ــودّرقـ ـ ــمّّ80يظهـ ـ ــرّالتعـ ـ ــديالتّالرئيسـ ـ ــيةّّ
وتعـ ــدلّالمـ ــدخالتّالسـ ــلبيةّرقـ ــمّّ3ّ,ّ0ضـ ــمنّ
العمـ ــودّمـ ــنّتعـ ــديالتّفـ ــيّالبنـ ــدّرقـ ــمّّ36فـ ــيّ
الص ـ ــفّالخـ ـ ــاصّبتعـ ـ ــديالتّالتكلفـ ـ ــةّوالتـ ـ ــأمينّ
والش ـ ــحنّّ.وي ـ ــتمّالتع ـ ــديلّم ـ ــنّخ ـ ــاللّالم ـ ــدخلّ
الســلبيّفــيّنفــسّالصــفّضــمنّعمــودّاســتيرادّ
السلعّرقمّ(عمودّّ)87
ّ
 76-33وبدالّمنّمعالجةّالهـوامشّبهـذهّالطريقـةّفـيمكنّ
تقلي ــلّج ــدولّالع ــرضّواالس ــتخدامّعن ــدّأس ــعارّ
المشـ ـ ـ ــتريينّإلـ ـ ـ ــىّاألسـ ـ ـ ــعارّاألساسـ ـ ـ ــيةّبا ازلـ ـ ـ ــةّّ
الهـ ـ ـ ـ ـوامشّوالضـ ـ ـ ـ ـرائبّم ـ ـ ـ ــنّتق ـ ـ ـ ــديراتّس ـ ـ ـ ــعرّ
المشتريينّلكافةّعناصرّاالستخدامّّّّ.
وكماّهوّموضحّفيّالجزءّاألخيرّمـنّالقسـمّدّّ,
يــتمّالعمــلّفــيّالغالــبّباعتبــارهّقاعــدةّلالنكمــاشّ
فيّجدولّالحجـومّويوضـحّالجـدولّرقـمّّّ34-33
عناص ــرّهـ ـوامشّالتج ــارةّوالنق ــلّعل ــىّالمنتج ــاتّ
واإلعان ــاتّعل ــىّالمنتج ــاتّالمدرج ــةّف ــيّج ــدولّ
ّّ.ّ38-33والّيفصلّهذاّالجـدولّكافـةّاألعمـدةّ
ع ــنّك ــلّن ــوعّم ــنّاإلنت ــاجّإالّبغ ــرضّالتس ــهيلّ
للرجــوعّإلــىّأعــدادّالعمــودّفــيّالجــدولّرقــمّ-33
ّ34وّّ38-33-33-33ي ـ ــتمّربطه ـ ــاّبدق ـ ــةّم ـ ــعّ
كافةّالعناصرّالمستخدمةّفيّالجدولّّّ.38-33
ّ

ّ.4

جدول االستخدام باألسعار األساسية

 73-33يوض ــحّالج ــدولّرق ــمّّ33-33ج ــدولّاالس ــتخدامّ
بالسعرّاألساسـيّّويسـتنتجّذلـكّمـنّخـاللّطـرحّ
كافـ ــةّالعناصـ ــرّالمتعلقـ ــةّبالجـ ــدولّرقـ ــمّّّ34-33
منّالعناصرّالمتصلةّبجدولّّ.ّ38-33وبسـببّ
ال ــدمجّيـ ــتمّالع ــرضّّفـ ــيّش ــكلّمختصـــرّبـــدونّ
تمييزّبينّإنتاجّالسـوقّوبيانـاتّإنتـاجّاالسـتخدامّ
النه ـ ــائيّواإلنت ـ ــاجّغي ـ ــرّالس ـ ــوقيّف ـ ــيّح ـ ــينّأنّ
التسلس ــلّالرقم ــيّلألعم ــدةّي ــأتيّبش ــكلّمتكام ــلّ
لسهولةّالرجوعّإليهّّ

.4

مصفوفة الواردات

 78-33إضافةّإلىّإزالةّعناصـرّالهـوامشّوالضـريبةّمـنّ
الجــدولّرقــمّّ38-33فمــنّالممكــنّإج ـراءّّوا ازلــةّ
جزءّمـنّكـلّعنصـرّيمثـلّالعـرضّمـنّالـوارداتّ
بـ ــدلّمـ ــنّاإلنتـ ــاجّالمحلـ ــي.وللقيـ ــامّبـ ــذلكّتجمـ ــعّ
مصـ ـ ــفوفةّمشـ ـ ــابهةّللجـ ـ ــداولّّ3-33وّّ33-33
لتشــملّال ـوارداتّفقــطّّّ.ويمثــلّالجــدولّّ38-33
هـ ـ ــذاّالنـ ـ ــوعّمـ ـ ــنّالجـ ـ ــداولّّّ.ويـ ـ ــتمّبعـ ـ ــدّذلـ ـ ــكّ
اســتقطاعهّعنصــرّبعنصــرّمــنّالجــدولّّ33-33
لتقلي ـ ـ ــلّالمص ـ ـ ــفوفةّواظه ـ ـ ــارّاس ـ ـ ــتخدامّاإلنت ـ ـ ــاجّ
المحل ــيّحس ــبّالس ــعرّاألساس ــيّفق ــطّّوتس ــتثنىّ
مصـ ـ ـ ـ ـ ــفوفةّال ـ ـ ـ ـ ـ ـوارداتّاله ـ ـ ـ ـ ـ ـوامشّوالض ـ ـ ـ ـ ـ ـرائبّ
المســتخدمةّعلــىّال ـوارداتّومــنّثــمّتســتقطعّمــنّ
جــدولّالســعرّاألساســيّولــيسّمــنّجــدولّســعرّ
المشتريّ.
ّ
 74-33وعلـ ـ ــىّالـ ـ ــرغمّمـ ـ ــنّالجـ ـ ــدولّالكامـ ـ ــلّالموضـ ـ ــحّ
لالستخدامّالمحليّغيـرّممثـلّفقـطّالجـدولّ-33
ّ33يوض ـ ــحّبش ـ ــكلّمختص ـ ــرّكيفي ـ ــةّأنّالقيم ـ ــةّ
اإلجمالي ــةّللع ــرضّحس ــبّس ــعرّالمش ــتريّمبني ــةّ
مـ ــنّوارداتّالعـ ــرضّالمحلـ ــيّوه ـ ـوامشّالتجـ ــارةّ
والنقلّ،االعاناتّعلىّالمنتجـاتّوالضـرائبّعلـىّ
المنتجات.
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جدول  : 11 – 14تحليل الستخدام المنتجات على حسب الو
حدات المنتجة بالنظر إلى خمسة عناصر يشكلون تقييماً ألسعار المشترين
اإلنتاج
المحلي

الواردات

هوامش النقل
والتجارة

اإلعانات
على
المنتجات

الضرائب
على
المنتجات

إجمالي

الزراعة  ،استغالل الغابات ،منتجات األسماك()0

59

87

1

0

0

27

المعادن والمواد الخام  ،الكهرباء والمياه()1

142

61

8

0

4

815

التصنيع () 4 – 8

722

100

35

0

38

955

البناء ()5

40

0

0

0

0

40

37

0

0

3

157

الخدمات العقاريةة  ،خةدمات اإليجةار والتةأجير (-78
)73
المالية والتأمين ( 7أقل من ) 73 – 78

27

17

0

0

0

104

57

0

0

0

0

57

خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج ()2

813

0

0

0

9

888

الخدمات العامة واالجتماعية ()93-98

34

0

0

0

0

34

خدمات أخرى ()99-94

10

0

0

0

0

10

اإلدارة العامة ()91

8

إجمالي

1 555

التجارة ،اإلسكان ،الطعام والشراب ،خدمات النقل (117 )6

0
848

306

32

0

8
42
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جدول  12-14جداول العرض واالستخدام بأسعار المشترين
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عا
النا
ض
ت
را
عل
ئب
ى
الع
ع
الم
لب
رنت
ض
الم
جا
نتت
الجا
كل
ت
ي
ح
س
ب
س
عر
الم
ش
تر
ي

االستهالك الوسيط للصناعات (على حسب مجموعات التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع األنشطة
االقتصادية)

االستخدام اللمنتجات
استخدام المنتجات

االنتاج حسب الصناعة (على حسب مجموعات التصنيف الدولي الصناعي
الموحد لجميع األنشطة االقتصادية)
السوق

العرض الكلي بأسعار المشترين

هوامش النقل والتجارة

الضرائب على المنتجات

اإلعانات على المنتجات ()-

العرض الكلي (األسعار األساسية)

الزراعة والتشجير والصيد

التصنيع والصناعة

البناء

التجارة والنقل واإلسكان والغذاء

المعلومات واالتصاالت

المالية والتأمين

األنشطة العقارية

خدمات األعمال

التعليم  ،الصحة والخدمات االجتماعية

)(11

)(12

)(13

)(14

إجمالي السوق

)(K

)(L

)(M-N

)(P-Q

خدمات أخرى

عرض المنتجات

R-T
)(J) (G-I) (F) (B-E) (A
)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

)(6

)(7

)(8

)(9

)(10

and
U

)(15

)(16

المنتجات (حسب التصنيف المركزي)

1

المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والصيد ()0

128

2

5

-3

124

78

0

0

0

0

0

0

2

الكهرباء  ،الغاز  ،المياه ()1

263

2

5

0

256

0

195

0

0

0

0

0

0

3

التصنيع () 4 – 8

2 161

74

94

-5

1 998

0

1 650

6

24

18

0

0

9

4

البناء ()5

261

0

17

0

244

0

7

201

3

2

5

التجارة  ،اإلسكان  ،الطعام والشراب خدمات النقل ()6

216

- 78

5

0

289

0

6

1

226

0

6

المالية والتأمين ( 7أقل من ) 73 – 78

المعادن والمواد الخام

0

0

78

0

0

195

0

0

1 707
213

0

0

233

159

0

0

0

159

0

0

0

0

0

146

0

0

0

0

146

195

0

0

0

195

0

2

0

4

0

0

94

0

0

0

100

8

خدمات األعمال واإلنتاج ()2

272

0

11

0

261

0

1

0

3

80

0

172

0

0

256

9

الخدمات العامة واالجتماعية

275

0

0

0

275

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

63

10

خدمات أخرى ()99 – 94

95

0

4

0

91

0

0

0

0

0

0

0

2

82

86

11

اإلدارة العامة ()91

91

91

0

0

13

المشتريات المباشرة في الخارج من ِقبل المقيمين

43

43

14

اإلجمالي

4 159

7

12

الخدمات العقارية وخدمات اإليجار واالستئجار (– 78
) 73

تعديل التكلفة والتأمين والنقل  /على ظهر السفينة
على الواردات

0

- 8 141

4 026

100 262 208 1 861 78

303

146

94

183

63

82

3 077

نظام الحسابات القومية
السوق
الزراعة و استغالل الغابات و
صيد األسماك

التصنيع والصناعات األخرى

التجارة والنقل واإلسكان والغذاء

البناء

المعلومات واالتصاالت

المالية والتأمين

األنشطة العقارية

خدمات األعمال

التعليم  ،الصحة والخدمات
االجتماعية

)(6

)(7

)(8

)(9

خدمات أخرى

1

المنتجات (حسب التصنيف المركزي)
إجمالي االستخدامات
الزراعة واستغالل الغابات وصيد األسماك ()0

)(11) (10

)(12

)(A

)(B-E

)(J) (G-I) (F

)(13

)(14

المجموع الجزئي للسوق

)(2) (1

)(5) (4) (3

)(K

)(L

)(P-Q) (M-N

R-T
and
U
)(15

)(16

128

2

71

0

3

1

2

1

2

0

0

82

2

المعادن والمواد الخام ؛ الكهرباء  ،الغاز  ،المياه ()1

263

3

190

1

6

3

2

1

2

0

0

208

3

التصنيع () 4 – 2

2 161

27

675

63

44

16

16

9

19

4

5

878

4

البناء ()5
التجارة  ،اإلسكان  ،الطعام والشراب ؛ خدمات النقل
()6
المالية والتأمين ( 7أقل من ) 73 – 72

261

1

9

5

3

1

1

1

1

0

0

22

216

3

65

3

25

4

4

2

4

0

0

110

159

1

36

5

18

1

3

3

7

1

1

76

5
6

الخدمات العقارية وخدمات اإليجار واالستئجار (72
– ) 73
خدمات األعمال واإلنتاج ()8

195

1

15

1

8

2

5

2

4

0

1

39

272

2

70

12

15

10

18

9

19

7

9

171

9

الخدمات العامة واالجتماعية

275

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

10

خدمات أخرى ()99 – 94

95

1

1

1

1

1

0

1

0

0

6

11

اإلدارة العامة ()91

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

المشتريات المباشرة بالخارج من قِبل المقيمين

43

13

المشتريات المحلية لغير المقيمين

0

14

اإلجمالي

4 236

15

حاصل إجمالي القيمة المضافة  /إجمالي الناتج
المحلي

7
8

0
0

-8 141

41

1 133

90

123

39

52

28

60

12

16

1 594

37

728

118

139

61

94

66

123

51

66

1 483

19

547

79

102

32

44

49

79

43

47

1 041

-2

43

5

-5

-1

4

6

4

1

1

56

4

30

3

9

0

0

0

0

0

0

46

108

31

33

30

46

11

40

7

18

340

3

0

1

0

0

0

0

0

0

5

11

30

7

12

5

12

1

2

168

208

262

100

146

94

183

63

82

3 077

290

1 562

494

642

53 072

10

122

8

49

14

7

5

7

1

2

225

142

1 861

143

731

208

143

102

147

22

29

3 528

16

تعويضات العاملين
الضرائب مخصوما منها اإلعانات على اإلنتاج
والواردات

18

الدخل المختلط  ،إجمالي

19

فائض التشغيل  ،إجمالي

16

20

إهالك رأس المال الثابت – الدخل المختلط

1

21

إهالك رأس المال الثابت  -أخرى

8

80

22

اجمالي االنتاج

78

1 861

23

مدخالت العمل (عدد ساعات العمل)

17

24
25

إجمالي تكوين رأس المال
مخزون إغالق األصول الثابتة

0

-8 141

1 290 1 332 8 786 4 244 31 962 1 840

308

نظام الحسابات القومية
جدول ( 18-14تابع) :جداول العرض واالستخدام حسب أسعار المشترين
االنفاق الذاتي النهائي غير السوقي

صيدّاألسماكّ

الزراعةّوّاستغاللّالغاباتّوّ

ّ
الزراعةّوصيدّاألسماك

البناءّ

الذاتي

عيّلالنفاقّ
المجموعّالفر
األنشطةّالعقاريةّ

الذاتي

المجموع الفرعي لالنفاق

االجتماعيةّ

ّّ
التعليمّّ،الصحةّوالخدماتّ

االدارةّالعامةّّ

مجموع غير السوقي

االقتصاد

اجمالي

22

علىّالواردات

O

23

84

85

86

الشحن ّوالتأميّ

17

ّ18

ّ19

ّ21

الصناعة

اجمالي

تعديالتّتكاليفّ

(ّ)A

)ّ(F

)ّ(L+T

80

)ّ(P-Q

الواردات
السلع

87

9

1

1

9

1

1

1

27

37

1

1

1

1

1

1

1

195

61

1

31

1

31

1

1

1

844

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

833

2

ّ1

5

ّ1

1

ّ1

7

ّ1

1

ّ1

1

ّ1

1

ّ1

1714

146

الخدمات

28

824

6-

62

4-

17

ّ1

ّ1

ّ95

ّ95

ّ1

ّ1

ّ1

195
856

5

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ212

ّ1

ّ212

875

0

ّ1

ّ1

ّ5

ّ5

ّ1

ّ1

ّ1

91

0

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ
ّ

ّ11

ّ1

ّ
ّ

ّ36

ّ1

ّ
ّ

ّ111

ّ1

ّ
ّ

ّ147

ّ1

ّ
ّ

ّ212

ّ1

ّ1

ّ168 ّ168

ّ381 ّ168

162
10
3604

304

0

1080

398

23
107

نظام الحسابات القومية
جدول  : 13 – 14جدول العرض واالستخدام  :هوامش النقل والتجارة  ،الضرائب واإلعانات المالية الحكومية على االستهالك الوسيط
واالستهالك النهائي للمنتج

االستهالك الوسيط حسب الصناعة (وفق التصنيف الصناعي لالنشطة االقتصادية)
االنفاق الذاتي
الزراعةّوّاستغاللّالغاباتّوّصيدّاألسماكّ

البناءّ
ّ
الزراعةّوصيدّاألسماك

األنشطةّالعقاريةّ

المجموع الفرعي لالنفاق الذاتي

االدارةّالعامةّّ
ّّ
التعليمّّ،الصحةّوالخدماتّاالجتماعيةّ
ّ

مجموع غير السوقي

ّ

اجمالي

ّ1

الصناعة

ّ2

االقتصاد

34

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ24

ّ11

ّ32

34

ّ24
ّ8
ّ2
ّ1
ّ
ّ

ّ39
ّ4
ّ2
ّ
ّ

888

8

33
38

ّ5

ّ12

ّ81

ّ97

ّ91

ّ51

ّ141

1245 1781

37

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ39
ّ1

83

ّ1

ّ1

ّ15

ّ16

ّ21

ّ11

ّ31

88

ّ11

ّ36

ّ111

ّ147

ّ212

ّ381 ّ168

84

ّ1 ّ781 ّ218

ّ998

ّ7299

ّ126

ّ13

83

ّ1

88

ّ17

ّ17

ّ211 ّ1885 ّ1851

61 61
458 458
22
814 814
3604

69369

86

ّ3

ّ1

ّ1

ّ3

ّ

ّ

ّ

52 52

ّ8111

31

ّ2

ّ1

ّ81

ّ82

ّ1

ّ

ّ12

ّ25

376

ّ371 ّ169

0

2

21 239

14

0 204

0

0

85

85

0

5 166

9 80
78 468

1150 1150

ّ15299

35

ّ3

ّ12

ّ1

ّ15

ّ

ّ21

ّ11

ّ31

ّ124

ّ

ّ2

9

40

0

0

0

0

1

1

0

43

ّ6

ّ119

1

0 115 115

0

0

0

22

22

0

0

10

ّ24

ّ1

0

ّ18

ّ21

30

0

2

53

53

0

0

0

0

6

57

ّ51

ّ1

55

42

42

0

0

0

0

0

ّ121

ّ1

0

2

2

0

0

0

0

190 213

23

0 488

ّ17

ّ118

ّ1

0 570 573

3

0

3

161 176

5

ّ23

ّ239

ّ

0

40

40

0

0

0

0

1-

0

1-

104

1223

ّ71

اجمالي

38

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ15

السلع

33

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ8

الخدمات

36

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ6

مجموع فرعي

1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ4

ّ9

0

30

28

0

2

0

2

3

2

1

7

119

5723

303

االسر

5

ّ1

ّ5

ّ7

ّ12

11

7

ّ5

18

40

مؤسسات غير هادفة للرب

7

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

42

38

81

990

مجموع فرعي

0

ّ1

ّ2

ّ3

ّ5

4

9

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

7

817

جماعي

8

1

ّ1

5

2

5

22

فردي

3

1

ّ1

1

ّ1

1

ّ1

32

3

22

84

مجموع فرعي

4

5

17

11

1

O

ّ21

23

85

86

87

تكوين راسمالي ثابت اجمالي

8

1

1

1

1

الصادرات

تغير في المخزون

1

1

1

80

ّ19

)ّ(P-Q

الحكومة العامة
صافي الممتلكات القيمة

(ّ)A

)ّ(F

17

3

غير السوقي

)ّ(L

ّ18

االنفاق النهائي

40

0

38

10

204
0

0

0

2

3 156 159

43

29- 29376 414 1399 1015 16 368 156 212

28

10

النهائي الشخصي

308
0

0

1

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

20

L+
T
19
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

8

1

F

االستخدام الشخصي النهائي

اإلجمالي الفرعي لالستخدام
0

الخدمات العقارية واألسرية
00

البناء
00

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

17

صيد األسماك
00

الزراعة ،الصيد ،استغالل الغابات،
00

an

T

PQ

L

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

10

K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0

14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
0

13

N

Md
U
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

J

االستهالك الوسيط للصناعات على حسب مجموعات التصنيف الدولي لكافة األنشطة االقتصادية
السوق

34
45

0

0

0

7

0

0

3

0

31
31
0

4

2

0
0

1

16

اإلجمالي الفرعي للسوق

0

خدمات أخرى

0

التعليم الصحة العمل االجتماعي

0

خدمات المشاريع التجارية

0

األنشطة العقارية

0

المالية والتأمين

0

المعلومات واالتصاالت
0

22

0

0

0

1

0

0

1

0

2
0
0

0

0

0
0

0

9

-I

G

التجارة ،النقل ،اإلسكان ،الغذاء
0

23

0

0

0

1

0

0

0

0

3
4
0

0

0

0
0

0

8

F

البناء
0

28
35

0

0

0

3

0

0

2

0

25
26
0

4

2

0
0

1

7

E

B-

التصنيع والصناعات األخرى
0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
0

0

0

0
0

0

6

A

الزراعة واستغالل الغابات والصيد
0

7

1
-

17
48

0

4

1
0

1

0

0

7
5

49
45
1

5

3
2

5
-

2

1

إجمالي االستخدامات
8

المنتجات (حسب
التصنيف المركزي)
االستخدام الكلي
الزراعة و الغابات
هوامش النقل والصيد()0
المعادن والمواد الخام
والتجارة
؛الكهرباء والمياه()1
المنتجات
على
ائب
ا الضر
المالية والتجارة
هوامش النقل
الحكومية
اإلعانات
على المنتجات
على)4
ائب-7
التصنيع (
الضر
المنتجاتوالتجارة
هوامش النقل
الضرائب على
المنتجات
البـناءاإلعانات المالية
الضرائب على
الحكومية على
المنتجات
المنتجات
اإلسكان،
التجارة ،
الطعام والشراب وال
النقل()6
المالية و التأمين ( 2أقل
الضرائب على
من )27-27
المنتجات
الخدمات على
الضرائب
العقارية ؛
المنتجاتاإليجار
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الفصل الخامس عشر :مقاييس األسعار واألحجام
مقدمة
 5-51يصف ّالفصل ّالرابع ّعشر ّكيفية ّتجميعّ
وتفصيل ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّداخل ّجداولّ
العرض ّ ّواالستخدامّ ،حيث ّيمكن ّتحليلّ
التغيراتّفيّقيمّتدفقاتّالسلعّوالخدماتّبشكلّ
مباشرّإلىّمكونينّ،أحدهماّيعكسّالتغيراتّفيّ
أسعار ّالسلع ّوالخدمات ّالمعنية ّواألخر ّيعكسّ
التغيرات ّفي ّأحجامهمّ .من ّالمزايا ّالرئيسيةّ
العداد ّمقاييس ّاألسعار ّواألحجام ّضمن ّإطارّ
محاسبي ّّ ،كالذي ّتوفره ّجداول ّالعرضّ
واالستخدامّ ،هو ّتوفير ّتدقيق ّومراجعة ّاالتساقّ
العددي ّومن ّموثوقية ّمجموعة ّالمقاييس ّككلّ.
وهذا ّهام ّبدرجة ّخاصة ّعندما ّيلزم ّتغطية ّكلّ
تدفق ّللسلع ّوالخدمات ّفي ّاالقتصادّ ،بما ّفيّ
ذلك ّالسلع ّوالخدمات ّغير ّالسوقية ّوالتي ّيكونّ
تقييمها ّأكثر ّصعوبة ّمن ّحيث ّاألحجام ّعنهّ
باألسعارّالجارية.
 2-51وميزة ّأخرى ّإلعداد ّمقاييس ّاألسعار ّواألحجامّ
ضمن ّإطار ّمحاسبي ّوهي ّامكانية ّاشتقاقّ
السعرّالضمنيّأوّمقاييسّاألحجامّلبعضّبنودّ
الموازنة ّالهامةّ ّ ،وبوجه ّخاصّ ،يمكن ّقياسّ
إجمالي ّالقيمة ّالمضافة ّمن ّحيث ّالقيمةّ
الحقيقيةّعنّطريقّطرحّاالستهالكّالوسيطّمنّ
حيثّالحجمّمنّاالنتاجّمنّحيثّالحجمّأيضاّ،
وهو ّما ّيسمى ّبـأسلوب ّ"التكميش ّالمزدوج"ّ.
ويمكن ّاستخدام ّالتكميش ّالمزدوج ّعلى ّمستوىّ
فرادى ّالمنشأة ّأو ّالصناعة ّأو ّالقطاعّ .ومعّ
ذلكّ،فالغرضّالرئيسيّلنظامّالحساباتّالقوميةّ
ليسّمجردّتوفيرّمبادئّتوجيهيةّبشأنّمقاييسّ
التغيرات ّفي ّاألسعار ّواألحجام ّفيما ّيتعلقّ
بالمجاميعّالرئيسية ّلنظامّالحسابات ّالقوميةّبلّ
تجميع ّمجموعة ّمن ّالمقاييس ّالمترابطة ّالتيّ
تمكن ّمن ّاالضطالع ّبتحليالت ّمنهجيةّ
ومفصلةّللتضخمّوالنموّاالقتصاديّ.

..

نظرية األرقام القياسية

 4-38يقدم ّالقسم ّب ّلمحة ّعامة ّحول ّنظرية ّاألرقامّ
القياسية ّحسب ّما ّهي ّمطبقة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،وقد ّكانت ّهناك ّتطوراتّ
هائلةّفيّهذاّالمجالّعلىّمدىّالعقدّالماضيّ،
حيث ّتم ّنشر ّأدلة ّجديدة ّحول ّالنظريةّ
والممارسة ّلألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمستهلكّ
(ّ ،)CPIsو ّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمنتجّ
(ّ .)PPIsوهمّ :دليل ّاألرقام ّالقياسية ّألسعارّ
المستهلكّ :النظرية ّوالتطبيق(ّ ،منظمة ّالعملّ
الدوليةّ،وصندوقّالنقدّالدوليّ،ومنظمةّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنميةّ ،والمكتب ّاإلحصائيّ

للجماعات ّاألوروبية ّيوروستاتّ ،واللجنةّ
االقتصادية ّلألمم ّالمتحدة ّألوروباّ ،والبنكّ
الدولي ّ(ّ ،))2002وكذلك ّدليل ّالرقم ّالقياسيةّ
ألسعار ّالمنتجّ :النظريةوالتطبيق(ّ ،منظمةّ
العمل ّالدوليةّ ،وصندوق ّالنقد ّالدوليّ ،ومنظمةّ
التعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ ،واألمم ّالمتحدةّ،
واللجنة ّاالقتصادية ّألوروباّّ ،والبنك ّالدوليّ
(ّ .))2002وهناك ّدليل ّأخر ّعن ّاألرقامّ
القياسية ّألسعار ّالصادرات ّوالوارداتّ
(ّ ،)XMPIsباإلضافة ّإلى ّدليل ّالرقم ّالقياسيّ
ألسعارّالصادراتّوالوارداتّ:النظريةّوالتطبيقّ،
(منظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،وصندوق ّالنقد ّالدوليّ،
ومنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ ،ولجنةّ
األمم ّالمتحدة ّاالقتصادية ّألوروباّ ،والبنكّ
الدولي ّ(ّ .))8661وقد ّأعدت ّتلك ّاألدلة ّبناءّ
على ّهيكلية ّعامة ّمن ّأجل ّمساعدة ّالقراءّ.
وعلى ّوجه ّالخصوصّ ،يبين ّالفصل ّالرابعّ
عشرّمنّدأدلة ّالرقمّالقياسيّألسعار ّالمستهلكّ
والمنتجّوكذلك ّالفصل ّالخامسّعشرّمنّدليلّ
الرقم ّالقياسي ّألسعار ّالصادرات ّوالوارداتّ،
يبينان ّكيف ّتندرج ّتلك ّااألرقام ّالقياسية ّفيّ
اإلطارّالخاصّبنظامّالحساباتّالقوميةّ.
 3-38يختص ّالموضوع ّاألول ّفي ّالقسم ّب ّباختيارّ
منهجية ّمالئمة ّومناسبة ّلتجميع ّمقاييسّ
األسعار ّواألحجام ّالزمنية ّلتدفقات ّالسلعّ
والخدمات ّفي ّسياق ّمحاسبي ّقوميّ ،كماّ
يتطرق ّالقسم ّب ّإلى ّالنتائج ّالمترتبة ّعلىّ
اختالف ّاألسعار ّبسبب ّالتمييز ّبين ّاألسعارّ،
أيّ،كيفيةّالتعاملّمعّالسلعّأوّالخدماتّالتيّ
تباعّلمشترينّمختلفينّفيّنفسّالسوقّفيّنفسّ
الفترة ّولكن ّبأسعار ّمختلفةّ ،حيث ّأن ّهذهّ
االختالفات ّيلزم ّوأن ّيتم ّتمييزها ّبوضوح ّعنّ
االختالفاتّفيّاألسعارّالراجعةّإلىّاالختالفاتّ
في ّالصفات ّأو ّالنوعية ّوالجودةّ .ويناقش ّهذاّ
القسمّأيضاّالتعاملّمعّالتغيراتّفيّالنوعيةّمعّ
مرورّالوقتّ،بماّفيّذلكّظهورّمنتجاتّجديدةّ
واختفاءّمنتجاتّقديمةّ.

.2

األرقام القياسية الزمنية لألسعار واألحجام

 8-38يبين ّالقسم ّج ّكيف ّأن ّالمسائل ّواالعتباراتّ
المطروحةّفيّالقسمّبّيمكنّتطبيقهاّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّوكيفيةّاشتقاقّاألرقامّالقياسيةّ
الزمنية ّلألحجام ّواألسعارّ ،حيث ّال ّيتناولّ
القسم ّعناصر ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّوحدهاّ
بل ّيتطرق ّإلى ّكيفية ّتحليل ّمخزون ّاألصولّ
غير ّالمالية ّإلى ّعناصر ّسعر ّوحجمّ .وعالوةّ
على ّذلكّ ،يتطرق ّالقسم ّبالمناقشة ّإلى ّمسألةّ
عرض ّالمجاميع ّالرئيسية ّلنظام ّالحساباتّ
القومية ّوالتي ّليس ّلها ّنفسها ّمكونات ّالسعرّ
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والحجم ّمن ّحيث ّالقيم ّالحقيقيةّ ،وهو ّما ّمنّ
شأنه ّأن ّيسمح ّبإيجاد ّتحليل ّألثر ّمعدالتّ
التبادل ّالتجاري ّعلى ّالدخل ّالقومي ّعلى ّسبيلّ
المثالّ.
 0-38وكما ّهو ّالحال ّبالنسبة ّللقسم ّبّ ،ال ّيهدفّ
القسمّجّإلىّأنّيكونّشامال ّفيّتغطيتهّولكنهّ
يعتمد ّعلىّ ،ويشير ّإلىّ ،الكتيبات ّواألدلةّ
األخرىّالتيّوضعتّعلىّمدىّالعقدّالماضيّ،
وعلى ّوجه ّالتحديد ّدليل ّمقاييس ّاألسعارّ

ّواألحجام ّفي ّالحسابات ّالقومية ّ(يوروستاتّ،
ّ ،)8663وكذلك ّالفصل ّالتاسع ّمن ّدليلّ
الحسابات ّالقومية ّربع ّالسنويةّ ،المفاهيمّ
ومصادر ّالبيانات ّوالطبيق ّ ّ(صندوق ّالنقدّ
الدوليّ8663ّ،ب)ّ.

 .3المقارنات الدولية لألسعار

الشعر ّوعمليات ّاستئصال ّالزائدة ّالدوديةّ ،هيّ
أمثلة ّعلى ّالسلع ّأو ّالخدمات ّالتي ّتقدمهاّ
وحدات ّمنفصلة ّأو ّمتكاملة ّفي ّذاتهاّ .ويتمّ
التوصل ّإلى ّكميات ّتلك ّالسلع ّوالخدماتّ
ببساطة ّمن ّخالل ّعد ّعدد ّالوحداتّ ،بينماّ
النفطّوالكهرباءّوالسكرّو ّالنقلّ،هيّأمثلةّعلىّ
سلعّأوّخدماتّمقدمةّفيّوحداتّتتغيرّبشكلّ
مستمر ّفيما ّيتعلق ّبالخصائص ّمثل ّالوزنّ
والحجم ّوالطاقة ّوالمدة ّوالمسافةّ .وبناءاّ ّعلىّ
ذلكّ ،فإن ّاختيار ّوحدة ّمادية ّومن ّثم ّسعرهاّ
فيما ّيتعلق ّبالوحدة ّالمختارةّ ،هو ّمسألةّ
إستنسابّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،السعر ّالمحددّ
للطن ّالواحد ّهو ّألف ّمرة ّأكبر ّمن ّالسعرّ
المحدد ّللكيلو ّالواحدّ .وطالما ّيتم ّالتعبير ّعنّ
السعر ّعلى ّنحو ّيتفق ّمع ّوحدة ّالحجم ّفإنّ
القيمة ّ(ّ )vعند ّمستوى ّسلعة ّأو ّخدمة ّواحدةّ
متجانسة ّتكون ّمساوية ّللسعر ّلكل ّوحدة ّكميةّ
(ّ)pمضروباّ ّفي ّعدد ّوحدات ّالكمية ّ(ّ،)qأيّ
أنّ.v = p x qّ:

 7-38على ّالرغم ّمن ّأن ّمعظم ّمقاييس ّاألسعارّ
واألحجام ّقد ّتم ّإيجادها ّلقياس ّالتغيرات ّفيّ
األسعار ّواألحجام ّعبر ّالزمنّ ،إال ّأنه ّأيضاّ
يمكن ّتكييفها ّلمقارنة ّمستويات ّاألسعارّ
قابلية الجمع للكميات ،واألسعار ،والقيم
واألحجام ّبين ّمختلف ّالمناطق ّأو ّالبلدان ّفيّ
نفسّالفترةّمنّالزمنّ ،وتكونّهناكّحاجةّلمثلّ  33-38ثمة ّخصائص ّمعينة ّهامة ّفيما ّيتعلق ّبقابليةّ
جمع ّالكميات ّواألسعار ّوالقيم ّيمكن ّإيجازهاّ
هذه ّالمقارنات ّمن ّأجل ّالتمكن ّمن ّمقارنةّ
فيماّيليّ:
مستويات ّالمعيشة ّأو ّمستويات ّالتنميةّ
أّ.تكونّالكمياتّقابلةّللجمعّفقطّبالنسبةّلمنتجّ
االقتصادية ّأو ّمستويات ّاإلنتاجية ّفي ّبلدانّ
واحد ّمتجانسّ ،علىّسبيلّالمثالّ،الّمعنى ّمنّ
مختلفةّ.
الناحية ّاالقتصادية ّإضافة ّّ 36طن ّمن ّالفحمّ
 5-38وتعالج ّهذه ّالموضوعات ّفي ّالقسم ّدّ ،أوال ّمنّ
الحجري ّإلى ّّ 86طن ّمن ّالسكرّ .وبشكل ّأقلّ
النواحي ّالنظرية ّثم ّمن ّحيث ّواآلثار ّالمترتبةّ
وضوحاّ ،إضافة ّّ 36سيارات ّمن ّنوع ّواحد ّإلىّ
بالنسبة ّللمحاسبين ّالقوميينّ .ويصف ّالكتيبّ
ّ 86سيارةّمنّنوعّآخر ّليس ّلهّمدلولّإقتصاديّ
المنهجي ّلمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّالعالميةّ
أيضاّحتىّوانّكانتّتختلفّفيّنوعيتهاّ.
واإلنفاق ّالحقيقي ّ– ّّ 8668برنامج ّالمقارناتّ
بّ.يعرف سعر سلعة أو خدمة معينة على أنه
الدولية ّ(البنك ّالدوليّ ،)8665ّ ،يصفّ
قيمة وحدة واحدة من هذه السلعة أو الخدمةّ،
المنهجية ّاألساسية ّلدورة ّّ 8668من ّبرنامجّ
وهو ّيتغير ّبشكل ّمباشرة ّمع ّحجم ّوحدة ّالكميةّ
المقارناتّالدوليةّ(ّ.)ICP
المختارة ّكما ّأنه ّيمكن ّجعله ّفي ّالعديد ّمنّ
الحاالتّ ،أن ّيتغير ّعشوائيا ّمن ّخالل ّتغييرّ
 .4معلومات إضافية
وحدة ّالكميةّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،عن ّطريقّ
اختيار ّالقياس ّباألطنان ّبدالّ ّمن ّالكيلوغراماتّ.
 1-38يهدف ّهذا ّالفصل ّويقتصر ّعلى ّالتطرق ّإلىّ
واألسعارّ ،مثلها ّمثل ّالكمياتّ ،ال ّتكون ّقابلةّ
أكثر ّالمفاهيم ّواالعتبارات ّأهمية ّتلك ّالخاصةّ
للجمعّبالنسبع ّلسلعّأوّخدماتّمختلفةّ،حيثّالّ
بتطبيق ّنظرية ّاألرقام ّالقياسية ّعلى ّاشتقاقّ
يكون ّلمتوسط ّأسعار ّسلع ّأو ّخدمات ّمختلفةّ
سالسل ّاألحجام ّفي ّنطاق ّنظام ّالحساباتّ
مدلول ّاقتصاديي ّوال ّيمكن ّاستخدامه ّفي ّقياسّ
القوميةّ .وينبغي ّالسعي ّإلى ّالمزيد ّمنّ
التغيراتّفيّاألسعارّعبرّالزمنّ.
المعلوماتّمنّاألدلةّاألخرىّالمذكورةّ.
جّ .يعبر ّعن ّالقيم ّبوحدة ّمشتركة ّمن ّالعملةّ
وتكونّقابلةّللجمعّبالنسبةّلمنتجاتّمختلفةّ.كماّ
ب .لمحة عامة عن نظرية األرقام القياسية
أنّالقيمّالّتتغيرّبّاختيارّوحدةّالكميةّ.
 38-38في ّنظام ّسوقيّ ،ينبغي ّأن ّتعكس ّاألسعارّ
 .1الكميات ،واألسعار ،والقيم
النسبية ّللسلع ّوالخدمات ّالمختلفة ّكل ّمنّ
تكاليف ّإنتاجها ّالنسبية ّومنافعها ّالنسبيةّ
 36-38بالنسبة ّلكل ّنوع ّمن ّسلعة ّأو ّخدمة ّما ّمنّ
للمشترين ّعلى ّحد ّسواءّ ،سواء ّكان ّالمشترونّ
الضروري ّتحديد ّوحدة ّالكمية ّالتي ّيمكن ّأنّ
يعتزمون ّاستخدامها ّلإلنتاج ّأو ّلالستهالكّ.
تقاس ّبها ّتلك ّالسلعة ّأو ّالخدمةّ ،فالسلع ّأوّ
وتؤثر ّالتكاليف ّالنسبية ّوالمنافع ّالنسبية ّعلىّ
الخدمات ّيمكن ّأن ّتورد ّبوحدات ّإما ّمنفصلةّ
المعدالتّالتيّيكونّعندهاّالبائعونّوالمشترونّ
وقائمة ّبذاتها ّأو ّمتغيرة ّباستمرارّ ،فالسياراتّ
على ّاستعداد ّلتبادل ّالسلع ّوالخدمات ّفيّ
والطائرات ّوالحواسيب ّالصغيرة ّوأدوات ّحالقةّ
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حساب ّالرقم ّالقياسي ّلألسعار ّعلىّأنهّمتوسطّ
مرجح ّللتغيرات ّالمتناسبة ّفي ّأسعار ّمجموعةّ
معينة ّمن ّالسلعّوالخدماتّبينّفترتينّزمنيتينّ،
على ّسبيل ّالمثال ّفترة ّمرجعيةّ/فترة ّأساس ّ(ّ)0
وفترة ّجارية ّّ .tوبطريقة ّمماثلةّ ،يمكن ّحسابّ
الرقم ّالقياسي ّلألحجام ّعلى ّأنه ّمتوسط ّمرجحّ
للتغيرات ّالمتناسبة ّفي ّأحجام ّمجموعة ّمعينةّ
منّالسلعّوالخدمات ّبينّفترتينّزمنيتينّ ،علىّ
سبيلّالمثالّفترةّمرجعيةّ/فترةّأساس ّ(ّ)0وفترةّ
جارية ّّ.tوهناكّالعديدّمنّصيغّمعادالتّللرقمّ
القياسي ّتختلف ّعن ّبعضها ّالبعض ّبشكلّ
رئيسيّفيماّيتعلقّباألوزانّالتيّتلحقهاّبالسعرّ
الفردي ّأو ّاألرقام ّالنسبية ّللكمياتّ ،وبالشكلّ
المعين ّللمتوسط ّالمستخدمّ ،سواء ّكان ّمتوسطّ
حسابي ّأو ّهندسي ّأو ّتوافقيّ ،الخّ .وجديرّ
بالذكرّأنّتلكّالصيغّوالمعادالتّالبديلةّفضالّ
عنّخصائصهاّومزاياهاّالنسبيةّواردةّبالتفصيلّ
فيّأدلة ّالرقم ّالقياسي ّألسعار ّالمستهلك ّوالرقمّ
القياسيّألسعارّالمنتجّ.

األسواقّ.ومنّثمّ،فبالضرورةّأن ّيعكس ّتجميعّ
قيم ّالسلع ّوالخدمات ّالمختلفة ّاختيارات ّالسلعّ
والخدمات ّالتي ّقد ّأنتجت ّواستهلكت ّوفقّ
األسعارّالسائدةّحالياّّ.
األرقام القياسية لألحجام ،الكميات ،األسعار ،وقيم
الوحدات

 34-38الرقم القياسي لألحجام هو متوسط التغيرات في
كميات مجموعة معينة من السلع والخدمات
بين فترتين زمنيتينّ ،.ويجب ّأن ّتكونّالكمياتّ
المقارنة ّعبر ّالزمن ّهي ّكميات ّلمفرداتّ
متجانسة ّويلزم ّأن ّيتم ّترجيح ّالتغيرات ّالناتجةّ
في ّالكمية ّبالنسبة ّلسلع ّوخدمات ّمختلفةّ
باالعتمادّعلىّأهميتهاّاالقتصاديةّالمقاسةّتبعاّ
لقيمها ّالنسبية ّفي ّأحد ّالفترتين ّأو ّكلتيهماّ.
ولهذاّالسببّ،يكونّالحجمّأكثرّصحةّومالئمةّ
عن ّالكمية ّمن ّأجل ّالتأكيد ّعلى ّأن ّالكمياتّ
البدّوأنّيتمّتعديلها ّبحيث ّتعكسّالتغيراتّفيّ
النوعيةّ.
 33-38ولسوء ّالحظّ ،قد ّيحدث ّفي ّبعض ّاألحيانّ
وخاصةّفيّمجالّإحصاءاتّالتجارةّالخارجيةّ،
القائمة ّعلى ّالتوثيق ّالجمركيّ ،أن ّتكونّ
البيانات ّالتي ّتحسب ّعلى ّأساسها ّاألرقامّ
القياسية ّلألسعار ّواألحجام ّغيرّمفصلةّبماّفيهّ
الكفاية ّوغير ّوافية ّبهذا ّالغرضّ ،على ّسبيلّ
المثالّ ،قد ّتكون ّالمعلومات ّاألساسية ّالمتاحةّ
مقصورة ّعلى ّمجموع ّأعداد ّوحدات ّبعضّ
المجموعات ّمن ّالمنتجات ّالمستوردة ّأوّ
المصدرةّ ،أو ّلوزنها ّالكليّ ،على ّسبيل ّالمثالّ،
العدد ّالكلي ّألزواج ّاألحذية ّأو ّالوزن ّالكليّ
لمعدات ّمن ّنوع ّمعينّ .و ّاألرقام ّالقياسيةّ
المستقاة ّمن ّمعلومات ّمن ّهذا ّالنوع ّال ّتعتبرّ
أرقاما ّقياسية ّلألحجام ّعندماّتغطيّاألعداد ّأوّ
األوزان ّلمواد ّمختلفة ّمباعة ّبأسعار ّمختلفةّ.
ولهذا ّالسببّ ،توصف ّفي ّبعض ّاألحيان ّب ـّ
"أرقام قياسية للكميات"ّ .وعادة ّما ّتوصفّ
األرقام ّالقياسية ّ"لألسعار" ّالمرتبطة ّبمثل ّهذهّ
األرقام ّالقياسية ّبأنها ّأرقام ّقياسية ّمتوسطة ّأوّ
بأرقام ّقياسية ّ"لقيم ّالوحدات"ّ .نظ ار ّألنها ّتقيسّ
التغير ّفي ّالقيمة ّالمتوسطة ّلوحدات ّ ّاغيرّ
متجانسة ّوربما ّتتأثر ّبالتغيرات ّالتي ّتط أر ّعلىّ
مزيج ّمن ّالعناصر ّفضال ّعن ّالتغيرات ّفيّ
أسعارهاّ .وبالتاليّ ،فإن ّاألرقام ّالقياسية ّلقيمّ
الوحدات ّال ّيمكن ّالتوقع ّبأنها ّتوفر ّمقاييسّ
جيدة ّللتغير ّفي ّمتوسط ّاألسعار ّعبر ّالزمنّ
بالنسبةّلمجموعاتّمنّموادّغيرّمتجانسةّ.

ّ
ّّّّّّّّرقما السبير وباش القياسيان
ّ
51-51الرقمان ّاألكثر ّاستعماال ّهما ّرقما ّالسبيرّ
وباشّ ،ويعرف ّرقم ّالسبير ّالقياسي ّلألسعارّ
(ّ )Lpعلى ّأنه ّمتوسط ّحسابي ّمرجح ّأوّ
موزون ّلألرقام ّالنسبية ّلألسعار ّباستخدامّ
حصص ّالقيمة ّالخاصة ّبفترة ّاألساس ّّ0
كأوزانّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
ّ
ّ

أي ّأنّ ،حيث ّأن ّ

ّ ،و ّ

ّ ،هيّ

األسعارّوالكمياتّوالقيمّفيّالفترةّّI= 1,…., nّ،0منّ
المنتجاتّ،و

ّ،أسهمّالقيمةّفيّالفترةّّ0

وتشير ّالتعبيرات ّالمماثلة ّذات ّالحروف ّالفوقية ّّ tإلىّ

الفترةّّ.t
 .2األرقام القياسية الزمنية لألسعار واألحجام
51-51الحظ ّمن ّالمعادلة ّ(ّ)1أنّمؤشرّسعرّالسبيرّ
 38-38األرقام ّالقياسية ّالجديرة ّباالهتمام ّداخل ّنظامّ
يمكنّتعريفهّعلىّأنهّالتغيرّفيّقيمةّسلةّمنّ
الحسابات ّالقوميةّمصممةّلتحليل ّالتغيراتّفيّ
المنتجات ّتكوينها ّحوفظ ّعليه ّثابتا ّتماما ّكماّ
مجاميعّالقيمةّإلىّالتغيرّالكليّالخاصّبهاّمنّ
كانت ّعليه ّفي ّفترة ّاألساس ّّ .0كما ّيمكنّ
حيث ّمكونات ّالسعر ّوالحجمّ ،حيث ّيمكنّ
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ّ

نظام الحسابات القومية
تعريف ّمؤشر ّسعر ّالسبير ّ( ) ّبطريقةّ
مماثلةّعلىّأنهّالتغيرّفيّقيمةّسلةّيتمّتحديثّ
تكوينهاّكلّفترةّبيدّأنّأسعارّفترةّاألساسّّ0
تنطبقّعلىّالكمياتّ(أوّاألحجام)ّالجديدةّ،أيّ
بطريقةّأخرىّ:

كان ّرقم ّالسبير ّلألسعار ّمتطابقا ّمعرقم ّباشّ
ّ ،أو ّإذا ّكانّ

لألحجامّ ،بمعنىّ ،

رقم ّالسبير ّلألحجام ّمتطابقا ّمع ّرقم ّباشّ
ّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،الرقمّ

لألسعار

القياسيّ 3.68ّ ،يمثل ّّ 8في ّالمائة ّمن ّالتغيرّ
مضروبا ّفي ّرقم ّقياسي ّلألحجام ّقدره ّّ،3.65

ّ

وهو ّما ّيمثل ّّ 5في ّالمائة ّمن ّالتغيرّ ،يعطيّ

 35-38تتواجد ّكذلك ّأرقام ّباش ّالقياسية ّفي ّشكليّ
لألسعار ّواألحجام ّعلىّحدّسواءّ ّ ،ويختلف ّرقمّ
باش ّالقياسي ّ ّعن ّرقم ّالسبير ّالقياسي ّمنّ
ّ34.3فيّالمائةّتغيرّ.
ناحيتينّ ،فهي ّتستخدم ّمتوسط ّتوافقي ّبدالّ ّمنّ
المتوسط ّالحسابيّ ،وتكون ّأحجام ّأو ّأسعارّ
الفترةّالثابتة ّهي ّنفسهاّبالنسبةّللفترةّالجاريةّ 86-38 ّ.tيمكن ّاستغالل ّهذه ّالعالقة ّكلما ّكانت ّالقيمّ
ويتم ّالحصول ّعلى ّرقم ّباش ّالقياسي ّلألسعارّ
الكلية ّالحالية ّللفترتين ّمعروفة ّفضال ّعن ّأيّ
عنّطريقّ:
من ّالرقم ّالقياسي ّلألسعار ّأو ّاألحجامّ.
رقم ّقياسي ّللتغير ّفي ّالقيمة ّقدره ّّ ،3.343أيّ

ولنفترض ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،أراد ّالمعدونّ
اشتقاق ّرقم ّقياسي ّلألحجامّ.يمكن ّاشتقاقّارقامّ
لالسبير ّوباش ّلألحجام ّعن ّطريق ّقسمةّ

ّ

(تكميش)ّالتغيرّفيّالقيمةّعلىّاألرقام ّالقياسيةّّ

فضالّّعنّرقمّباشّالقياسيّلألحجامّ،باستخدامّأوزانّأوّ
أسعارّفترةّجاريةّثابتةّ،عنّطريقّ:

المناسبةّ :
التواليّ .والحظ ّأن ّ

ّ ،و ّ

علىّ

من ّالجانب ّاأليمنّ

للمعادلة ّ(ّ )2تولد ّسلسلة ّزمنية ّلألرقام ّالسبيرّ

لألحجامّ ،بالنسبة ّللفترات ّ ّ ّّt1,………,Tt:

ّ

ل ـّ:

التكميش ّوسلسلة ّاألحجام ّباستخدام ّمعادالت ّالسبيرّ
وباشّ
 31-38الرقم ّالقياسي ّ ّللتغير ّفي ّالقيم ّالنقدية ّبينّ
فترتينّزمنيتينّ،

ّ

ّ ،يعكسّّ

اآلثار ّالمجتمعة ّلكل ّمن ّالتغيرات ّالسعريةّ
والكميةّ .وعندما ّتستخدم ّأرقام ّالسبير ّوباشّ
القياسيةّّفإنّالتغيرّالقيميّسوفّيتج أزّإلىّرقمّ

قياسيّلألسعارّفيّرقمّقياسيّلألحجامّفقطّإذاّ
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ويضرب ّالسلسلة ّكاملة ّفي ّالقاسم ّالمشتركّ
ّ،مماّيعطيناّسلسلةّمنّحيثّالحجمّ:
ّ

نظام الحسابات القومية

فالتحركاتّالنسبيةّمنّفترةّالىّأخرىّبالنسبةّالىّ
هذه ّالسلسلة ّمطابقة ّلتحركات ّأرقام ّالسبيرّ
لألحجام ّالمرتبطة ّبها ّوالواردة ّفي ّالمعادلة ّ(ّ،)5
والّتختلفّالسلسلتانّاالّبكميةّالمضروبّالعدديّ
(الالّموجه)ّوهوّالقيمةّفيّالفترةّ.0
ّ
 83-38السالسل ّباستخدام ّأسعار ّسنة ّأساس ّعلىّ
طول ّالمدىّ ،كما ّهو ّموضح ّفي ّ(ّ ،)6سهلةّ
الفهم ّغير ّأنها ّليست ّالممارسة ّاألفضل ّفيّ
الحساباتّالقوميةّإذاّماّكانتّالفترةّالزمنيةّّT
فترة ّمطولة ّتحدث ّخاللها ّتغيرات ّفي ّهيكلّ
االقتصاد ّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،إذا ّما ّتم ّقياسّ
التغيرات ّفي ّاألحجام ّعلى ّمدى ّفترة ّّ36
سنواتّ ،ولنفترض ّمن ّّ 3118وحتى ّّ،8668
بناءا ّعلى ّأسعار ّّ 3118الثابتةّ ،حينئذ ّترتكزّ
التحركاتّفيّاألحجامّفيّالسنواتّاألخيرةّعلىّ
تكوين ّأو ّهيكل ّلألسعار ّيرجح ّبأنه ّقد ّتغيرّ.
والممارسة ّاألفضل ّمن ّذلك ّهي ّتغيير ّأوزانّ
(إعادةّوضعّأساس)ّعاملّاالنكماشّعندّباشّ
وربط ّالرقم ّالقياسي ّالناتج ّبرقم ّقياسي ّّ.3111
ومن ّثم ّلن ّتكون ّسلسلة ّاألحجام ّالناتجة ّعلىّ
مدى ّفترة ّالعشر ّسنوات ّبعد ّذلك ّعلى ّأساسّ
أسعار ّّ 3118الثابتةّ ،بل ّشتكون ّأكثر ّتمثيالّ
لرقم ّقياسيّلألحجامّ.بيد ّأن ّالممارسة ّاألفضلّ
من ّذلك ّكلهّ ،إذا ّما ّسمحت ّالمواردّ ،هيّ
تشكيل ّوصياغةسلسلة ّمن ّالروابط ّالسنويةّ
الثنائية ّلمقارنات ّالسعر ّالثابتّ .ومن ّالمفضلّ
استخدام ّمصطلح ّسلسلة ّمن ّحيث ّللحجمّ
لوصف ّمثل ّهذا ّالسلسلة ّبدالّ ّمن ّاستخدامّ
"وفقاّألسعارّثابتة"ّ.

العالقة بين رقما السبير وباش القياسيان
 88-38قبل ّالنظر ّفي ّالصيغ ّاألخرى ّالممكنةّ ،منّ
الضروري ّتأسيس ّسلوك ّرقمي ّالسبير ّوباشّ
أحهما ّتجاه ّاآلخرّ .وبوجه ّعامّ ،يميل ّرقمّ
السبير ّإلى ّتسجيل ّزيادة ّأكبر ّعبر ّسنةّ
األساسّمقارنةّبرقمّباشّ،أيّأنهّوبشكلّعامّ:
ّكلّمنّّ

ّّّّّوّّّّ

ّّّّّّّّّ(ّ)7

ّيمكن ّإظهار ّأن ّالعالقةّ(ّ)7تصح ّمتىّكانتّ
األرقام ّالنسبية ّلألسعار ّوالكميات ّ(المرجحةّ
بالقيم) ّمترابطة ّسلبياّ ،بمعنى ّأنه ّكلما ّارتفعتّ
األسعار ّانخفضت ّالكميات ّالمشتراة ّأو ّالعكسّ
بالعكسّ .و ّيمكن ّتوقعه ّهذا ّالترابط ّالسلبيّ
بالنسبة ّآلخذي ّاألسعارّبماّفيّذلكّالمستهلكينّ
والشركات ّالمشترية ّللمدخالت ّالوسيطةّ ،والذينّ

يتحركون ّردا ّعلى ّالتغيرات ّفيّاألسعارّالنسبيةّ
باستبدال ّالسلعّوالخدماتّالتيّأصبحتّأرخصّ
نسبياّمقابلّالسلعّوالخدماتّالتيّأصبحتّأغلىّ
نسبياّ ّ .ويمكن ّتوقع ّوجود ّترابط ّإيجابي ّبالنسبةّ
للشركاتّالمحددةّللسعرّالتيّتستبدلّالمخرجاتّ
متجهةّنحوّالسلعّوالخدماتّالتيّأصبحتّأغلىّ
نسبياّّ.وفيّمثلّهذه ّالظروفّيمكنّعكسّأوجهّ
التفاوتّوالتباينّفيّالمعادلةّ(.)7
ّ
 84-38يفترض ّأن ّالمستهلكين ّيقومون ّبتعظيم ّالمنفعةّ،
وهو ّاألمر ّالذي ّبدوره ّيكون ّمرتبطاّ ّبمجموعاتّ
من ّالسلع ّوالخدمات ّالمشتراةّ .ويمكن ّاألرقامّ
القياسية ّالنظرية ّلتكلفة ّالمعيشية ّ(ّ)COLIs
بأنها ّنسبة ّالحد ّاألدنى ّمن ّالنفقات ّالالزمةّ
لتمكينّمستهلكّما ّّمنّبلوغ ّمستوى ّثابتّرتفعّ
األرقام ّالقياسية ّالنظرية ّلتكلفة ّالمعيشة ّإذا ّماّ
أصبح ّأكثر ّكلفة ّالحفاظ ّعلى ّنفس ّمستوىّ
المنفعةّ .وربما ّيحافظ ّالرقم ّالقياسي ّالنظريّ
لتكلفة ّالمعيشية ّعند ّالسبير ّعلى ّاألفضلياتّ
والمنفعة ّثابتةّفيّفترة ّاألساسّ،كماّقد ّيحافظّ
الرقم ّالقياسي ّالنظري ّلتكلفة ّالمعيشيةّعندّباشّ
علىّنفسّهذهّالعناصرّثابتةّفيّالفترةّالجاريةّ.
 83-38يوفر ّرقم ّالسبير ّالقياسي ّلألسعار ّحدا ّأعلىّ
للرقم ّالقياسي ّالنظري ّلتكلفة ّالمعيشة ّلالسبيرّ
ّ ،COLIوفي ّإطار ّاألرقام ّالقياسية ّالنظريةّ
لتكلفة ّالمعيشة ّيمكن ّللمستهلكين ّاستبدالّ
المنتجات ّالتي ّقد ّأصبحت ّأرخص ّنسبياّ
بمنتجات ّقد ّأصبحت ّأغلى ّنسبيا ّمن ّأجلّ
الحصول ّعلى ّنفس ّمستوى ّالمنفعةّ ،في ّحينّ
ال ّيتيح ّرقم ّالسبير ّللسلة ّالثابتة ّحدوث ّهذاّ
االستبدالّ.وبصورةّمماثلةّ،يمكنّإثباتّأنّرقمّ
باش ّيوفر ّحدا ّأدنى ّلألرقام ّالقياسية ّالنظريةّ
لتكلفةّالمعيشةّعندّباشّ.
الصب األخرى لألرقام القياسية
 88-38نظ اّر ّألن ّالصيغ ّالمختلفة ّتعطي ّنتائج ّمختلفةّ
من ّثم ّيلزم ّالنظر ّفي ّنهج ّبديلة ّلالختيار ّمنّ
بينها ّوهذا ّبدوره ّيؤدي ّإلى ّالنظر ّإلى ّصيغّ
أخرىّلألرقامّالقياسية.
ّ
 80-38من ّالواضح ّبالنظر ّإلى ّأرقام ّالسبير ّوباشّ
القياسيةّلألسعار ّفيّالمعادالتّ(ّ)3وّ(ّ)4أنّ
كال ّالرقمين ّيبقيان ّعلى ّسلة ّكميات ّثابتة؛ّ
حيث ّتختلف ّالصيغ ّفي ّأن ّتلك ّالخاصةّ
بالسبير ّتحافظ ّعلى ّالسلة ّثابتة ّفي ّسنةّ
األساس ّواألخرى ّالخاصة ّبباش ّفي ّالفترةّ
الجاريةّ.واذا ّكان ّالغرض ّال ّيعدو ّقياس ّالتغيرّ
في ّالسعر ّبين ّالفترتين ّالزمنيتين ّالمعنيتينّ
بمنأى ّعن ّغيرهما ّحينئذ ّال ّيكون ّهناك ّسببّ
لتفضيل ّسلة ّالفترة ّاألسبق ّعلى ّسلة ّالفترةّ
الالحقةّ ،أو ّالعكس ّبالعكسّ ،حيث ّأن ّكالّ
السلتين ّلهما ّما ّيبررهما ّعلى ّقدم ّالمساواة ّمنّ
الناحية ّالمفاهيميةّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،فبالرغمّ
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كل ّمن ّرقم ّفيشر ّوتورنكفيست ّالقياسيين ّيستخدمّ
المعلومات ّالمتاحةّعنّحصص ّالقيمة ّفي ّكال ّالفترتينّ
ويعطيان ّهذه ّالمعلومات ّقدر ّمساوي ّمن ّاألهميةّ
ألغراض ّالترجيحّ ،ولهذا ّالسببّ ،من ّالمتوقع ّأن ّيقعانّ
بين ّحدود ّرقمي ّالسبير ّوباش ّالقياسيينّ ،وهو ّاألمرّ
المرغوب ّفيهّ .ومن ّالمرجح ّأن ّيكون ّالفرق ّبين ّالقيمّ
العدديةّلرقمي ّتورنكفيست ّوفيشر ّالقياسيينّوغيرهماّمنّ
هذه ّاألرقام ّالقياسية ّالمتماثلة ّصغي ار ّللغايةّ .كما ّأنّ
رقمي ّ ّتورنكفيست ّوفيشر ّالقياسيين ّلألحجامال ّيستخدمّ
أيا ّمهماّأسعارّفترةّمفردةّمحددةّ.ويكونّمصطلحّ"تبعاّ
لألسعار ّالثابتة" ّبمثابة ّاالسم ّالمغلوط ّلمثل ّتلكّ
السالسلّ ،فالمصطلح ّالصحيح ّهو ّسالسل ّمن ّحيثّ
الحجمّ.

من ّأنهما ّيعطيان ّنتائج ّمختلفة ّإال ّأنه ّال ّيمكنّ
الحكمّبأنّأحدهماّيتفوقّعلىّاألخرّ.
 87-38ثمة ّحال ّوسطا ّللرقم ّالقياسيّلألسعار ّأال ّوهوّ
استخدام ّصيغة ّمن ّشأنها ّإحداث ّاستخدامّ
متماثلّلمعلوماتّفترةّاألساسّوالفترةّالحاليةّأوّ
الجارية ّحول ّالكمياتّ ،حيث ّيمكن ّإثبات ّأنّ
رقم ّفيشر ّالقياسيّهوّاألنسب ّفيّهذاّالصددّ.
(وللحصولّعلىّتوضيحّوراءّنعتهّبهذهّالصفةّ
يرجىّالنظرّفيّالفصلّالخامسّعشرّمنّأدلةّ
الرقم ّالقياسي ّألسعار ّالمستهلك ّوالرقم ّالقياسيّ
ألسعارّالمنتج)ّ.ويعرفّرقمّفيشرّالقياسيّ(ّ)F
علىّأنهّالمتوسطّالهندسيّلرقميّالسبيرّوباشّ
القياسيينّ ،بما ّيعنيّ ،بالنسبة ّلألرقام ّالقياسيةّ
لألسعارّوالكمياتّعلىّالتواليّ:
ّ
 46-38إن ّالتحليل ّالمذكور ّأعاله ّمن ّوجهة ّنظرّ
المستهلك ّأو ّالمشتريّ ،وتعرف ّأيضاَ ّالنظريةّ
االقتصاديةّحدودّالسبير ّوباشّمنّوجهة ّنظرّ
المنتِجّ .ويتوقع ّمن ّالمنتجين ّالمعظمين ّللعائدّ
زيادة ّالكميات ّالنسبية ّالتي ّينتجونها ّفيّ
ّ
استجابة ّمنهم ّللزيادات ّفي ّاألسعار ّالنسبيةّ.
وتكون ّحدود ّالسبير ّوباش ّالناتجة ّعكس ّتلكّ
المذكورة ّأعالهّ ،حيث ّيتم ّاستبدال ّالكمياتّ
 85-38تسلمّالنظريةّاالقتصاديةّبمنحنياتّالسواءّوالتيّ
المنتجةّباتجاهّالحصولّعلىّالسلعّمعّتغيراتّ
تبينّكيفّأنّالمستهلكينّقدّيغيرونّمنّأنماطّ
في ّاألسعار ّفوق ّالمتوسطّ .بيد ّأن ّالمعنىّ
إنفاقهم ّاستجابة ّللتغيرات ّفي ّاألسعارّ ،وما ّلمّ
الضمنيّللتخلصّمنّالتحيزّفيّاالستبدالّعنّ
تكن ّدوال ّالمنفعة ّالتي ّتمثلها ّمنحنيات ّالسواءّ
طريق ّاستخدام ّرقمي ّتورنكفيست ّوفيشرّّ
متماثلة ّفي ّالفترات ّّ 0وّ tفإن ّ ّّرقمي ّالسبيرّ
القياسيينّالّيزالّموجوداّّ.
وباشّالقياسيين ّبالنسبة ّلهذهّالفترةّسوفّيشيرّ
كل ّمنهما ّإلى ّدالة ّمنفعة ّمصاغة ّعلى ّنحوّ
مختلفّ .وبشكل ّعامّ ،سوف ّيوفر ّرقم ّالسبيرّ
الخصائص المرغوب فيها للرقم القياسي
القياسيّحداّأعلى ّلدالةّمنفعتهّفيّحينّأنّرقمّ
باش ّالقياسي ّسوف ّيوفر ّحداّ ّأدنى ّلدالةّ
منفعتهّ ،غير ّأن ّكلتا ّدالتي ّالمنفعة ّستكونانّ  43-38هناك ّخاصتينّكثي ارّماّيتمّاقتباسهماّلدرجةّأنّ
مختلفتانّ.
يشعرّبأنهّينبغيّعلىّاألرقام ّالقياسيةّالخاصةّ
 81-38ومنّأجل ّحلّهذهّالمعضلةّ ،فقدّاشتقتّسلسلةّ
بتكميش ّالحسابات ّالقومية ّاإللمام ّبهماّ ،وهيّ
من ّالمؤشرات ّتسمى ّاألرقام ّالقياسية ّالمتماثلةّ
االختبار ّ"اإلنعكاس ّالزمني" ّواختبار ّ"إنعكاسّ
والتيّترتبطّبدوالّالمنفعةّالتيّتتكيفّمعّمرورّ
المعامل"ّ .ويتطلب ّإختبار ّاإلنعكاس ّالزمنيّ
الوقت ّمع ّالتغيرات ّفي ّالكميات ّالناجمة ّعنّ
يتطلب ّأن ّيكون ّالرقم ّالقياسي ّللفترة ّّ tمقارنةّ
التغيرات ّفي ّاألسعارّ ،ورقم ّفيشر ّالقياسي ّهوّ
بالفترة ّّ 0مقلوب ّمع ّالرقم ّالقياسي ّللفترة ّّ0
أحدّاألمثلةّعلىّ،األرقامّالقياسيةّالمتماثلةّ،كماّ
مقارنة ّبالفترة ّّ .tويتطلب ّإختبار ّإنعكاسّ
أن ّرقمّتورنكفيستّالقياسيّهوّمثالّأخرّعلىّ
المعامل ّأن ّيكون ّحاصل ّضرب ّالرقم ّالقياسيّ
هذاّالنوعّمنّاألرقامّالقياسيةّّ،ورقمّتورنكفيستّ
لألسعار ّوالرقم ّالقياسي ّلألحجام ّمساويا ّللتغيرّ
القياسي ّهو ّالمتوسط ّالهندسي ّلألرقام ّالنسبيةّ
المتناسب ّفي ّالقيم ّالجاريةّ .ويتبع ّذلك ّمنّ
لألسعار ّباستعمال ّالمتوسطات ّالرياضيةّ
المناقشة ّالمذكورة ّفي ّالقسم ّالسالف ّالذكرّ ،الّ
لحصص ّاالنفاق ّخاللّقترتينّ.وبالتاليّ،تعرفّ
يجتاز ّرقمي ّالسبير ّوباش ّبحد ّذاتهما ّهذينّ
أرقام ّتورنكفيست ّالقياسية ّلألسعار ّواألحجامّ
اإلختبارينّ.ومعّذلكّ،وبناءا ّعلىّتعريفاتّرقمّ
علىّأنهاّ:
فيشر ّالقياسي ّفي ّ(ّ )5أن ّرقم ّفيشر ّالقياسيّ
اجتازّبالفعلّتلكّاالختبارات.
ّ

 48-38بناءاّّعلىّذلكّ،يتضحّأنّرقمّفيشرّالقياسيّلهّ
العديد ّمن ّعوامل ّالجذب ّالتي ّأدت ّإلىّ
استعماله ّعلى ّنطاق ّواسع ّفي ّاإلحصاءاتّ
االقتصادية ّالعامةّ ،بالفعلّ ،وصف ّفيشر ّرقمهّ
القياسي ّ"بالمثالي"ّ.ومعّذلكّ.يتطلبّرقم ّفيشرّ
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معلومات ّحول ّكل ّمن ّفترة ّاألساس ّوالفترةّ
الجارية ّبالنسبة ّلألوزانّ ،وهو ّما ّقد ّيكون ّلهّ
تأثير ّعلى ّدقة ّتوقيت ّالرقم ّالقياسيّ ،كما ّأنهّ
ليسّمنّالسهلّفهمهّواستيعابهّكرقمي ّالسبيرّ
أوّباش.

ّ

 44-38توفرّأدلةّالرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّوالرقمّ

القياسي ّألسعار ّالمنتج ّفي ّالفصول ّالخامسّ .3

األرقام القياسية بنظام السلسلة

تغيير أساس األرقام القياسية و الوصل بينها

عشر ّوالسادس ّعشر ّوالسابع ّعشر ّتفصيالّ
واسعا ّحولّطرقّومناهجّمختلفةّلإلختيار ّمنّ
بين ّاألرقام ّالقياسيةّ ،كما ّيتضمن ّالفصلّ  40-38كماّلوحظّفيّالقسمّالسابقّ،بمرورّالوقتّيميلّ
نمط ّاألسعار ّالنسبية ّفي ّفترة ّاألساس ّإلى ّأنّ
السادس ّعشر ّنهجا ّاحتماليا ّيدعم ّرقمّ
يصبح ّتدريجياّ ّأقل ّارتباطاّ ّباألوضاعّ
تورنكفيست ّالقياسيّ.وماّيمكنّاستخالصهّمنّ
االقتصاديةّفيّالفتراتّاألخيرةّإلىّدرجةّيصبحّ
هذاّالحجمّالهائلّالواضحّمنّاألعمالّهوّأنّ
معها ّمن ّغير ّالمقبول ّمواصلة ّاستخدامهاّ
جميع ّالمناهج ّالثالثة ّتؤيد ّوتدعم ّرقم ّفيشرّ
لقياس ّالتغيرات ّفي ّاألحجام ّمنّفترةّإلى ّالفترةّ
القياسيّ،حيثّأنّاألرقامّالقياسيةّالمتماثلةّمثلّ
التي ّتليهاّ .وحينئذّ ،من ّالضروري ّتحديثّ
أرقام ّفيشر ّوتورنكفيست ّتعطي ّنتائج ّمتشابهةّ
األوزانّ.وفيما ّيتعلق ّبالسالسل ّالزمنيةّالطويلةّ
للغاية ّكما ّيمكن ّإثبات ّأهليتها ّجميعا ّمنّ
فإنه ّتماما ّمثلما ّهو ّمن ّغير ّالمالئم ّاستخدامّ
الناحية ّاالقتصادية ّالنظريةّ ،وأيضا ّأن ّالفرقّ
األوزان ّاألكثر ّحداثة ّلتاريخ ّمعين ّقديما ّفيّ
بين ّاألرقام ّالقياسية ّالمتماثلة ّوأرقام ّالسبير ّأوّ
الزمن ّكذلك ّمن ّغير ّالمالئم ّأيضا ّاستخدامّ
باش ّالقياسية ّ– ّأوّمداها ّ– ّيرجع ّإلىّالتحيزّ
أوزان ّمن ّفترة ّطويلة ّمضت ّمن ّالزمن ّللفترةّ
فيّاالستبدالّ.
الحاليةّ .وبناءّ ّعلى ّذلكّ ،من ّالضروري ّالربطّ
بين ّالسالسل ّ ّالقديمة ّوبين ّالسالسل ّالمعادّ
ترجيحها ّالجديدة ّبواسطة ّالضربّ .وهذا ّمثالّ
علىّعمليةّحسابيةّبسيطةّتتطلبّتقديراتّلفترةّ
األرقام القياسية في واقع الممارسة العملية
متداخلة ّمن ّاألرقام ّالقياسية ّأو ّللسالسلّ
المحسوبة ّباستخدام ّكل ّمن ّاألوزان ّالقديمةّ
 43-38رقم ّالسبير ّالقياسي ّلألسعار ّفي ّالمعادلة ّ(ّ)3
والجديدة
له ّنفس ّالسعر ّوالوزن ّلسنة ّاألساس ّّ ،0وفيّ ّ.
واقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،والسيما ّبالنسبة ّلألرقامّ  47-38يمكن ّحساب ّالربط ّبعدد ّمن ّالطرقّ ،حيثّ
القياسية ّألسعار ّالمستهلك ّحيث ّتكون ّدقةّ
يمكن ّضرب ّالرقم ّالقياسي ّالجاريباألوزانّ
التوقيت ّمسألة ّجوهريةّ ،يختلف ّالسعر ّوالوزنّ
الجديدةّفيّمعاملّربطّللرقم ّالقياسيّالقديمّإلىّ
لسنةّاألساسّّ 0عنّوزنّسنةّاألساسّاألسبقّ
الجديدّمنّأجلّتحويلّالرقمّالقياسيّالجديدّإلىّ
ولنفترضهاّّ،bنظ ارّالستغراقّوقتاّماّفيّتجميعّ
الرقم ّالقياسي ّالقديم ّلفترة ّاألساسّ .وبدال ّمنّ
النتائجّمنّالدراسةّاالستقصائيةّلألسرّالمعيشيةّ
ذلكّ ،يمكن ّأن ّفترة ّاألساس ّللرقم ّالقياسي ّقدّ
,وللمؤسسات ّولبقية ّالمصادر ّاألخرى ّلألوزانّ
تغيرتّوقتّإدخالّأوزانّجديدةّوقدّيتمّمراجعةّ
المستخدمة ّفي ّالرقم ّالقياسيّ .وقد ّيأخذ ّرقمّ
وتنقيحّاألوزانّالقديمةّعنّطريقّقسمتها ّعلىّ
السبير ّالقياسي ّالمعطى ّفي ّالمقدار ّالجبريّ
معامل ّالربطّ .ويشار ّإلى ّعملية ّربط ّسلسلةّ
األول ّمن ّالمعادلة ّ(ّ )3كأوزان ّله ّ بدالّ ّمنّ
قديمة ّبسلسلة ّجديدة ّعن ّطريق ّصلة ّخاصةّ
ّ.وهذاّالرقمّهوّرقمّيونغّالقياسي،ومثلهّمثلّ
بفترةّمتداخلةّبالوصل.
رقم ّالسبير،له ّالخاصية ّغير ّالمرغوب ّفيهاّ ّ
المتمثلة ّفي ّعدم ّاجتيازه ّإلختبار ّاإلنعكاسّ  45-38سواء ّما ّكانت ّعملية ّالوصل ّتتم ّمن ّأجلّ
الزمني.
اإلبقاء ّعلى ّفترة ّاألساس ّاألسبق ّفي ّالسلسلةّ
ّ
الجديدة ّأو ّلتغيير ّفترة ّاألساس ّالخاصةّ
ّعلىّ
ّللتغلب
ّاإلحصاء
ّمكاتب
ّتسعى
ما
ّ
غالبا
ّ
48
38
بالسلسلة ّالقديمة ّللساسلة ّالجديدةّ ،البدّوأنّتتمّ
هذهّالمعضلةّعنّطريقّتعديلّوضبطّحصصّ
الحسابات ّعندّكلّمستوىّمنّالمجاميعّ ،ويلزمّ
القيمة ّالمستخدمة ّكأوزان ّتبعا ّللتغيرات ّفيّ
أنّيتمّربطّكلّمكونّوكذلكّكلّتجميعّبشكلّ
األسعار ّبينّّ bوّ 0منّأجلّصياغةّرقم ّالويّ
فرديّبسببّعدمّقابليةّالجمعّ.
القياسيّالذيّيمكنّالحصولّعليهاّعنّطريقّ:
تغيير كل فترة ووصلها
 41-38كل ّما ّتكرر ّتحديث ّاألوزان ّمن ّفترة ّكل ّماّ
تكونّسالسلّاألسعارّأوّاألحجامّممثلهّومعبرةّ
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فانه ّيمكن ّحينئذ ّاظهار ّأن ّنظام ّالسلسلةّ
يخفض ّفارق ّالرقم ّالقياسيّ ،بل ّربما ّلغيهّ،
وتقدمّكلّمنّالفصولّالتاسعّوالتاسعّعشرّمنّ
أدلة ّالرقم ّالقياسي ّألسعار ّالمستهلك ّوالرقمّ
القياسي ّألسعار ّالمنتج ّأمثلة ّتوضيحية ّعلىّ
ذلكّ،كماّيتناولّالفصلّالخامسّعشرّبالشرحّ
النظريةّالكامنةّخلفّتلكّالنتائج.

عنهاّ ،تنتج ّاألرقام ّالقياسية ّالزمنية ّالموصولةّ
عن ّطريق ّإعداد ّاألرقام ّالقياسية ّالسنويةّ
لفترتينّزمنيتينّمتتاليتينّمعّأوزانّمحدثةّ.ويتمّ
تجميع ّتلك ّ"الروابط" ّعن ّطريق ّالضرب ّأوّ
المضاعفة ّالمتعاقبة ّلتكوين ّسلسلةّ .ومن ّأجلّ
فهم ّخصائص ّوسلوك ّسلسلة ّاألرقام ّالقياسيةّ
بشكل ّعام ّفمن ّالضرّوري ّفهم ّخصائصّ
وسلولك ّأرقام ّالسبير ّوباش ّبنظام ّالسلسةّ ّ
 34-38ومن ّجهة ّأخرىّ ،إذا ّما ّتقلبت ّفرادي ّاألسعارّ
بالمقارنةّمعّأرقامّقياسيةّثابتةّاألساسّ.
والكميات ّإلى ّحد ّأن ّالتغيرات ّالنسبية ّالحادثةّ
فيّالفتراتّالسابقةّينعكسّاتجاههاّفيّالفتراتّ
أرقام السبير وباش بنظام السلسلة
الالحقةّ،عندئذّتكونّالنتائجّبنظامّالسلسلةّأسواّ
منّالرقمّالقياسيّالبسيط.
 36-38رقمّالسبيرّلألحجامّبنظامّالسلسلةّ، ّ،والتيّ ّ
تربط ّالفترات ّّ 0و ّّ ،tهو ّرقم ّقياسي ّتمثلهّ  33-38في ّالمحصلةّ ،إان ّالحاالت ّالمواتية ّالستخدامّ
رقمي ّالسبير ّوباش ّالقياسيين ّبنظام ّالسلسلةّ
عبر ّالزمن ّأكثر ّإحتماالّ ّمن ّالحاالت ّغيرّ
الصيغةّالتاليةّ:
المواتية؛ ّفالقوى ّاالقتصادية ّالكامالمسئولة ّعنّ
التغيرات ّالمالحظة ّعلى ّالمدى ّالطويل ّفيّ
األسعار ّوالكميات ّالنسبيةّ ،مثل ّالتقدمّ
ّ(ّ33أ)ّّ
التكنولوجي ّوالدخول ّالمتزايدةّ ،غالبا ّال ّتذهبّ
إلىّاالتجاهّالمعاكسّ.وبالتاليّ،فمنّالمستحسنّ
ربط ّاألرقام ّالقياسية ّالسنويةّ .وعادة ّما ّتكونّ
مكونات ّاألسعار ّواألحجام ّالخاصة ّبالبياناتّ
الشهريةّوربعّالسنويةّعرضةّلتغييرّأكبرّبكثيرّ
من ّنظرائها ّالسنويين ّبسبب ّالموسميةّ
واالختالفات ّقصيرة ّاألجلّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ،
ورقمّباشّالقياسيّلألحجامّبنظامّالسلسلةّالمقابلةّّ،
تكون ّمزايا ّنظام ّالسلسلة ّعند ّهذه ّالتردداتّ
األعلى ّأقل ّكما ّأنه ّينبغي ّقطعا ّعدم ّتطبيقهّ
ّ،المعادلةّالتاليةّ:
على ّالبيانات ّالموسمية ّغير ّالمعدلة ّتبعاّّ
للتقلباتّالموسمية.
ّ
(ّ33ب)ّ
أرقام من نوع السبير القياسية ربع السنوية
بنظام السلسلة السنوية
ويتم ّالحصول ّعلى ّرقمي ّالسبير ّوباش ّلألسعار ّعنّ
طريق ّالمبادلة ّّ p’sو ّّ q’sبين ّاألسعار ّوالكميات ّفيّ
المعادالتّالجبريةّلألرقامّالقياسيةّلألحجام.
ّ
 33-38وبصفة ّعامةّ ،إذا ّما ّأستعيض ّعن ّاألرقامّ
القياسية ّثابتة ّاألساس ّبأرقام ّقياسية ّبنظامّ
السلسلة ّ،فان ّالفرق ّبين ّرقم ّالسبير ّالقياسيّ
ورقم ّباش ّالقياسي ّيرجح ّأن ّينخفض ّكثي اّرّ.فإنّ
األرقام ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلة ّلديها ّميزةّ
إضافيةّعنّاألرقامّالقياسيةّثابتةّاألساسّ.غيرّ
أن ّالعالقة ّبين ّرقم ّقياسي ّثابت ّاألساس ّوالرقمّ
القياسي ّبنظام ّالسلسلة ّالمقابل ّله ّليست ّثابتةّ
دائماّ ّنظ ار ّألنها ّتتوقف ّعلى ّالمسارات ّالتيّ
تتبعهاّفرادىّاألسعارّوالكمياتّعبرّالزمن.
ّ
 38-38إذا ّكانت ّفرادى ّاألسعار ّوالكميات ّتميل ّإلىّ
الزيادة ّأو ّاالنخفاض ّبشكل ّمنتظم ّعبر ّالزمنّ

 38-38األرقام ّالقياسية ّبنظام ّالسلسة ّربع ّالسنويةّ
يمكن ّإنشائها ّبحيث ّتستخدم ّأوزانا ّسنوية ّبدالّ
من ّأوزان ّربع ّسنويةّ ،لنفكر ّفي ّرقم ّالسبيرّ
القياسي ّلألحجام ّالربع ّسنوي ّيقيس ّالتغير ّفيّ
األحجام ّمنّمتوسطّسنةّّ y-1إلىّربعّسنةّّc
فيّالسنةّّ.y
(ّ12أ)ّّ
تشيرّ
الحروفّالكبيرةّّPوّ Qإلىّالقيمّالمتوسطةّربعّالسنويةّ
على ّمدى ّعامّ ،في ّحين ّترمز ّّ pوّ qإلى ّقيم ّربعّ

سنوية ّمحددةّ .وتشير ّالحروف ّالفوقية ّإلى ّالعام ّ(ّ)y
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وربع ّالسنة ّ(ّ،)c
المتوسط ّللمفردة ّّ iفيّ

ويرمز ّإلى ّالسعرّ
العام ّّ ،y-1وترمزّ

إلى ّسعرّالمفردةّّ iفيّربعّالسنةّّ cمنّالعامّّ ،y-1وّ
هو ّحصة ّالقيمة ّلفترةّاألساسّ،بمعنىّأخرّحصةّ

البندّّiفيّالقيمةّالكليةّفيّالعامّّ.y-1
وبالتاليّ:
ّّ
وّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
(ّ38ب)ّّ

 30-38رقم ّالسبير ّالقياسي ّالربعّسنويّلألحجام ّيمكنّ
وصله ّبنظام ّالسلسلةّمع ّالروابطّالسنوية؛ّوأحدّ
األسلوبينّالبديلينّللربط ّالسنوي ّبنظامّالسلسلةّ
للبيانات ّربعّالسنويةّعادةّماّيتمّتطبيقهّ،وهماّ
التداخل(حلقة ّوصل) ّسنوية ّأو ّتقاطع ّربعّ
واحدّ .وفضال ّعن ّهذين ّاألسلوبين ّالتقليديينّ
للربط ّبنظام ّالسلسلة ّهناك ّأسلوب ّثالث ّيتمّ
استخدامه ّفي ّبعض ّاألحيان ّويرتكز ّعلىّ
التغيرات ّمن ّنفس ّالفترة ّفي ّالعام ّالماضيّ
("األسلوبّالممتدّعلىّمدارّالسنة")ّ.وفيّحينّ
أنه ّفي ّالعديد ّمن ّالحاالت ّينتج ّعن ّكافةّ
األساليب ّالثالثة ّنتائج ّمماثلةّ ،إال ّأنه ّفيّ
الحاالت ّالتي ّتشهد ّتغيرات ّقوية ّفي ّالكمياتّ
النسبية ّوفي ّاألسعار ّالنسبيةّ ،يمكن ّأن ّيترتبّ
على ّأسلوب ّ(مدار ّالسنة) ّأنماط ّموسميةّ
مشوهة ّفي ّالسلسلة ّالموصولةّ .وبينما ّالتطبيقّ
المعياري ّالحصاءات ّاألسعار ّيستخدم ّوبشكلّ
حصري ّأسلوب ّالتداخل ّربع ّالسنويّ ،فقدّيكونّ
أسلوب ّالتداخل ّالسنوي ّعمليا ّبشكل ّأكبرّ
بالنسبة ّلمقاييس ّالسبيرّلألحجام ّفي ّالحساباتّ
القوميةّوذلكّألنهّينتجّعنهّبياناتّتتجمعّتماماّ
إلىّالرقم ّالقياسيّالسنوي ّالمباشرّالمناظرّلهاّ.
وفي ّالمقابلّ ،ال ّيؤدي ّأيا ّمن ّأسلوبي ّالتداخلّ
لربعّسنويّواحدّأوّالممتدّعلىّمدارّالسنةّإلىّ
بيانات ّتتجمع ّتماما ّإلى ّالرقم ّالقياسي ّالسنويّ
المناظر ّلهاّ .ويوفر ّالتداخل ّلربع ّسنة ّواحدّ
االنتقالّاألكثرّسالسةّبينّكلّرابطّخالفا ّلماّ
عليه ّأسلوب ّالتداخل ّالسنويّ ،والذي ّيقدمّّ
خطوة ّبين ّكل ّرابطّ ،بمعنىّ ،بين ّربع ّالسنةّ

الرابع ّلعام ّواحد ّوبين ّربع ّالسنة ّاألول ّللعامّ
التالي.

ّ
 37-38يقتضي ّأسلوب ّاستخدام ّالتداخالت ّ(حلقةّ
الوصل) ّالسنوية ّضمنياّ ّتجميع ّتقديرات ّلكلّ
ربع ّسنة ّاعتمادا ّعلى ّاألسعار ّالمتوسطةّ
السنويةّالمرجحةّللسنةّالسابقةّ،معّربطّالحقّ
باستخدام ّالبيانات ّالسنوية ّالمناظرة ّلتوفيرّ
معامل ّربط ّلتدريج ّالبيانات ّربع ّالسنوية ّإلىّ
األعلى ّأو ّاألسفلّ .ويتطلب ّأسلوب ّالتداخالتّ
لربع ّسنة ّواحد ّتجميع ّتقديرات ّلربع ّالتداخلّ
(حلقة ّالوصل) ّالسنوي ّاعتمادا ّعلى ّاألسعارّ
المتوسطة ّالسنوية ّالمرجحة ّللسنة ّالجاريةّ
باإلضافة ّإلى ّالتقديرات ّتبعا ّلمتوسط ّاألسعارّ
للسنة ّالسابقةّ .ومن ّثمّ ،فإن ّالنسبة ّبينّ
التقديرات ّفيما ّيتعلق ّبربع ّالربط ّلمتوسطّ
األسعار ّفي ّالسنة ّالجارية ّو ّمتوسط ّاألسعارّ
للسنة ّالسابقة ّتوفر ّمعامل ّالربط ّالضروريّ
لتدريجّالبياناتّالربع ّسنوية ّلألعلى ّأو ّاألسفلّ.
أما ّأسلوب ّعلى ّ"مدار ّالسنة" ّيستلزم ّتجميعّ
تقديرات ّلكل ّربع ّاستناداّ ّإلى ّمتوسط ّاألسعارّ
السنوية ّالمرجحة ّللسنة ّالجارية ّباإلضافة ّإلىّ
التقديرات ّلمتوسط ّاألسعار ّفي ّالسنة ّالسابقةّ.
وبالتاليّ ،فإن ّالتغيرات ّمن ّسنة ّلسنة ّأخرى ّفيّ
سالسل ّاألحجام ّالمذكورة ّتستخدم ّفي ّاستقراءّ
سالسل ّاألحجام ّربع ّالسنوية ّلفترة ّاألساسّ
المختارة.
ّ
 35-38الفروق ّبين ّسلسلة ّاألحجام ّالموصولة ّسنوياّ
وبين ّمجموع ّاألربعة ّأرباع ّالسنوية ّلسلسلةّ
األحجام ّربعّالسنوية ّالموصولة ّسنوياّ ّوالمشتقةّ
باستخدام ّأسلوب ّالتداخل ّ(حلقة ّالوصل) ّلربعّ
سنة ّواحد ّيمكن ّأن ّتتراكم ّمع ّمرور ّالوقتّ،
ومن ّهذا ّالمنطلقّ ،عادة ّما ّتكون ّسالسلّ
األحجام ّالموصولة ّربعيا ّوالمقاسة ّمرجعياّ ّوفقاّ
سلسلسة ّاألحجام ّالمناظرة ّالموصولة ّسنوياّ
باستخدام ّإجراء ّمن ّشأنه ّأن ّيقلل ّمنّ
االضطرابات ّالواقعة ّعلى ّسلسلة ّاألحجام ّربعّ
السنويةّمعّتحقيقّاالتساقّمعّسلسلة ّاألحجامّ
الموصولة ّسنويا ّ ّفي ّأن ّواحدّ .وهناك ّمناقشةّ
حول ّتلك ّالمسألة ّفي ّالفصل ّالسادس ّمنّ
الحساباتّالقوميةّربعّالسنوية.
ّ
 31-38إذا ّكانتّسالسل ّاألحجام ّالسنويةّيتمّاشتقاقهاّ
من ّالبيانات ّالموزونة ّمن ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّالمعبر ّعنها ّبأسعار ّالسنة ّالسابقةّ
كما ّهو ّموصى ّبه ّفي ّالقسم ّجّ ،فالممارسةّ
المعيارية ّهي ّقياسها ّمرجعيا ّ(لفترة ّأو ّسنةّ
مرجعية) ّالبيانات ّربع ّالسنوية ّتبعا ّللتقديراتّ
السنوية ّالموزونة ّالمقابلة ّلهاّ ،حيث ّتمحوّ
عملية ّالقياس ّالمرجعي ّكافة ّالفروق ّبينّ
سالسل ّاألحجام ّالموصولة ّسنويا ّوربعياّ ،بماّ
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السنويينّاألخيرينّمنّالسنةّاألولىّ،عامّّ،y-1
وعنّأولّربعينّسنويينّمنّالسنةّالثانيةّ،عامّ
ّ .yوتوضع ّاألرقام ّالقياسية ّمن ّنوع ّباش ّربعّ
السنوية ّعلى ّأنها ّأرقام ّقياسية ّربع ّسنوية ّمنّ
نوعّالسبيرّمتجهةّنحوّالوراءّثمّيتمّقلبهاّ.ويتمّ
ذلك ّمن ّأجل ّضمان ّأن ّاألرقام ّالقياسية ّربعّ
السنوية ّمن ّنوع ّفيشر ّيتم ّاشتقاقها ّبشكلّ
متناظرّ .أما ّبالنسبة ّلألرقام ّالقياسية ّمن ّنوعّ
السبير ّالمتجهة ّنحو ّاألمام ّتكون ّحصصّ
القيمة ّذات ّالصلة ّبأول ّسنة ّمن ّالسنتين ّفيّ
حين ّبالنسبة ّلألرقام ّالقياسية ّمن ّنوع ّالسبيرّ
المتجهة ّإلى ّالوراء ّترتبط ّبحصص ّالقيمةّ
بالسنةّالثانيةّمنّالسنتينّ.

في ّذلك ّتلك ّالتي ّتنشأ ّعن ّاستخدام ّأسلوبّ
التداخلّلربعّسنةّواحدّ.
 86-38استنتاجاّ ّمما ّسبق ّذكره؛ ّفإن ّنظام ّالسلسةّ
باستخدام ّأسلوب ّالتداخل ّلربع ّسنة ّواحد ّجنباّ
إلىّجنبّمعّإجراءّقياسّمرجعيّمنّأجلّإزالةّ
أي ّفروق ّناتجة ّبين ّالبيانات ّربع ّالسنويةّ
والسنوية ّمن ّشأنه ّأن ّيعطي ّأفضل ّالنتائجّ.
وفي ّالعديد ّمن ّالظروفّ ،ورغم ّما ّسبقّ ،ربماّ
يسفر ّأسلوب ّالتداخل ّالسنوي ّعن ّنتائج ّمماثلةّ.
وينبغيّتجنبّاألسلوبّالقائمّعلىّمدارّالعامّ.

ّ
ّّّّّّّّ|نظام سلسلة السبير أو تفضيل األرقام
القياسية بنظام السلسلة ؟

 83-38كما ّهو ّموضح ّسابقا؛ ّيمكن ّتخفيض ّالرقمّ
القياسي ّبين ّرقمي ّالسبير ّوباش ّالقياسيين ّالىّ
حد ّكبير ّباستخدام ّنظام ّالسلسلة ّعندم ّيكونّ
تحركّاألسعارّوالكمياتّسلساّّعبرّالزمنّ.وفيّ
مثل ّهذه ّالظروفّ ،تقل ّأهمية ّاختيار ّصيغةّ
الرقم ّالقياسي ّنظ ار ّألن ّجميع ّاألرقام ّالقياسيةّ
ذات ّالعالقة ّتقع ّضمن ّالحدين ّاألعلى ّواألدنىّ
لرقمي ّالسبير ّوباشّ.ومعّذلكّ،قدّتبقى ّبعضّ
المزايا ّالتي ّيمكن ّاكتسابها ّباختيار ّرقم ّقياسيّ
مثل ّرقم ّفيشرّ ،أو ّرقم ّتورنكفيستّ ّ ،الذينّ
يعامالنّالفترتينّالمقارنتينّمعاملةّمتناظرة.
ّ
 88-38و ّمن ّالمرجح ّأن ّهذه ّاألرقام ّالقياسية ّتمثلّ
تقريب ّجيد ّجداّ ّلألرقام ّالقياسية ّالمستندة ّإلىّ
دالة ّمنفعة ّأو ّدالة ّإنتاج ّذات ّصلةّ ،وان ّكانّ
نظام ّالسلسلة ّقد ّيقلل ّمدى ّ ّمزاياهما ّبالنسبةّ
لرقمي ّالسبير ّوباش ّالمقابلين ّلهما ّفي ّهذاّ
الصددّ.ومن ّالمرجحّأنّيكونّأداءّرقمّقياسيّ
متناظر ّبنظام ّالسلسلةّ ،مثل ّرقم ّباش ّورقمّ
تورنكفيستّ،أفضلّحاالّفيّحالةّوجودّّتقلباتّ
في ّاألسعار ّوالكمياتّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّأرقامّ
السبيرّالقياسيةّبنظامّالسلسلةّالّتتطلبّبياناتّ
عنّالفترةّالجاريةّبالنسبةّلألوزانّوبالتاليّتؤديّ
إلى ّتقديرات ّأكثر ّدقة ّمن ّحيث ّالتوقيتّ.
وبمقدور ّالدراسات ّبأثر ّرجعي ّحول ّالفرق ّفيّ
تقديرات ّالحسابات ّالقومية ّجراء ّاستخدام ّرقمّ
السبير ّالقياسي ّبنظام ّالسلسلة ّ ّفي ّمقابلرقميّّ
فيشر ّأو ّتورنكفيست ّبنظام ّالسلسلة ّأن ّتساعدّ
في ّتحديد ّالميزة ّمن ّوراء ّاستخدام ّالصيغةّ
المذكورةّأخي اّر..
ّ
أرقام من نوع فيشر القياسية ربع السنوية
بنظام السلسة
 84-38وتماماّّكماّهوّمنّالممكنّاشتقاقّأرقامّالسبيرّ
القياسيةّربعّالسنويةّبنظامّالسلسلةّالسنويةّفإنهّ
يمكن ّكذلك ّاشتقاق ّأرقام ّفيشر ّالقياسية ّربعّ
السنوية ّبنظام ّالسلسلة ّالسنوية؛ ّفلكل ّزوج ّمنّ
السنوات ّالمتعاقبة ّتنشأ ّاألرقام ّالقياسية ّربعّ
السنوية ّمن ّنوع ّالسبير ّوباش ّعن ّالربعينّ

ّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
(ّ33أ) ّ

ّّّّّّّّّّّ

(ّ33ب)ّ

إلى ّكمية ّالمفردة ّّ iفي ّالربعّ
وتشيرّّ
ّ cفي ّثاني ّربعين ّسنويين ّمنّ
السنويّ
العامّّ y-1أوّفيّأولّربعينّسنويينّمنّالعامّ
ّ .y
ّ
 83-38بالنسبة ّلكل ّربع ّسنة ّمن ّاألربعةّ ،يشتق ّرقمّ
قياسيّمن ّنوعّفيشر ّعلى ّاعتبارّأنهّالمتوسطّ
الهندسيّلألرقام ّالقياسيةّمن ّنوعّالسبير ّوباشّ
المقابلةّ .ومن ّثمّ ،يمكن ّالربط ّأو ّالوصل ّبينّ
النطاقات ّالمتعاقبة ّلألربعة ّأرباع ّالسنويةّ
باستخدامّأسلوبّالتداخلّلربعّسنة ّواحدّ.ويلزمّ
أن ّيتم ّقياس ّمرجعي ّلألرقام ّالقياسية ّربعّ
السنويةّمنّنوعّفيشرّالموص ّولة ّسنوياّ ّالناتجةّ
وفقاّألرقامّفيشرّالقياسيةّبنظامّالسلسلةّالسنويةّ
لتحقيقّاالتساقّمعّالتقديراتّالسنوية.
ّ
 88-38هناك ّصعوبة ّتتجلي ّفي ّنهاية ّالسلسلة ّألنهّ
ليسّمنّالممكنّإيجادّأرقام ّقياسيةّربع ّسنويةّ
منّنوعّباشّتستخدمّأوزاناّسنويةّللسنةّالجاريةّ
أو ّعلى ّاألقل ّتستخدم ّبيانات ّمالحظة ّفعليا؛ّ
وأحد ّالحلول ّهو ّبناء ّأرقام ّقياسية ّ"حقيقية"ّ
بنظام ّالسلسلةّربع ّالسنوية ّمنّنوعّفيشرّللسنةّ

371

نظام الحسابات القومية
األخيرة ّأو ّللسنتين ّواستخدامها ّفي ّاستقراءّ
األرقام ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلة ّالسنوية ّمن ّنوعّ
فيشرّ .غير ّأنه ّينبغي ّأال ّيتم ّإجراء ّذلك ّإالّ
باستخدام ّبيانات ّمعدلة ّموسمياّّ .وطالما ّكانّ
التباين ّغير ّالمنتظم ّفي ّاألسعار ّواألحجامّ
النسبيةّربعّالسنويةّليسّكبي اّرّجداّ،حينئذّيتوقعّ
من ّأرقام ّفيشر ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلة ّربعّ
السنوية ّللبيانات ّالمعدلة ّموسمياّ ّأن ّتسفر ّعنّ
نتائجّمرضيةّفيّمعظمّالحاالتّ.

السلسلة و شمولية البيانات
 80-38إحدى ّالمشاكل ّالرئيسية ّالتي ّتواجه ّعمليةّ
إعداد ّ ّأرقام ّقياسية ّهي ّحقيقة ّأن ّالمنتجاتّ
تختفي ّباستمرار ّمن ّاألسواق ّلتحل ّمحلهاّ
منتجات ّجديدة ّكنتيجة ّللتقدم ّالتكنولوجيّ،
واالكتشافات ّالجديدةّ ،والتغيرات ّفي ّاألذواقّ
واألزياءّ،ووقوعّكوارثّمنّنوعّأوّآخرّ.وتطبقّ
األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّواألحجام ّعن ّطريقّ
مقارنة ّأسعار ّأو ّكميات ّالسلع ّالتي ّلها ّنفسّ
الخصائص ّأو ّالنوعية ّ(أيّ ،السلع ّالمتجانسة)ّ
علىّمدىّالزمنّ.وهذا ّليسّسهال ّفيّمجاالتّ
منتجّمثل ّأجهزةّالكمبيوترّالشخصية ّحيثّأنّ
تغيراتّالنوعيةّتتمّبسرعةّكبيرة.
ّ
 87-38يساعد ّنظام ّالسلسلة ّفي ّالتخفيف ّمن ّحدةّ
المشاكلّالمتعلقةّبمقارناتّالجودةّالمستمرةّمنّ
هذاّالقبيلّنظ ار ّألنّاحتماليةّتداخلّالمنتجّفيّ
فترتي ّسعر ّمتعاقبتين ّتكاد ّتكون ّتقريبا ّكبيرةّ
جدا ّكما ّأن ّاألرقام ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلةّ
يمكنها ّاستيعاب ّالتغيرات ّفي ّالوزن ّالتيّ
تصاحبّمنتجّجديدّأواختفاءّمنتجّ.
ّ

قابلية الجمع و السلسلة

للمجموع ّخارج ّالنطاق ّالذي ّتغطيه ّمجموعةّ
أرقام ّمكوناته ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلةّ ،وهيّ
النتيجة ّالتي ّيمكن ّاعتبارها ّغير ّمقبولة ّبديهياّّ
من ّقبل ّالعديد ّمن ّالمستخدمينّ .وسواء ّتمّ
النشر ّفي ّشكل ّنقدي ّأو ّأرقام ّقياسية ّفمنّ
المستحسن ّإعالم ّالمستخدمين ّعبر ّحاشية ّأوّ
غيرهاّمنّالبياناتّالفوقيةّأوّالمتغيرةّأنّاألرقامّ
القياسية ّلألحجام ّبنظام ّالسلسلة ّغير ّقابلةّ
للجمع.

ّ
 06-38هناك ّتوجه ّعام ّللفروقات ّالناشئة ّعن ّنظامّ
السلسلة ّفي ّأن ّتصبح ّأكبر ّوأكبر ّكلما ّبعدتّ
الفترة ّعن ّسنة ّالقياس؛ ّواذا ّتم ّاختيار ّسنةّ
القياس ّبحيث ّتكون ّقريبة ّمن ّنهاية ّالسلسلةّ
حينئذ ّستكون ّاالختالفات ّقليلة ّنسبيا ّبالنسبةّ
لألرباع ّالسنوية ّاألخيرةّ .وبالفعلّ ،إذا ّماّ
استخدمتّصيغةّسلسلةّالسبيرّواذاّماّاختيرتّ
سنة ّالقياسّبحيثّتتزامنّمعّأخر ّسنةّأساسّ
حينئذّتكونّاألرباعّالسنويةّالتاليةّلسنةّالقياسّ
قابلةّللجمعّ.وثمةّميزةّأخرىّلقربّسنةّالقياسّ
من ّنهاية ّسالسل ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجامّّ
بنظام ّالسلسلةّوهي ّأنهّعندماّيتمّالتعبيرّعنهمّ
كقيمّنقديةّالّتختلفّحينهاّمقاديرهاّبشكلّكبيرّ
عن ّالقيم ّالحالية ّأو ّالجارية ّبالنسبة ّللفتراتّ
األخيرة ّإذا ّما ّكان ّالتغير ّفي ّالسعر ّيحدثّ
بمعدلّمعتدلّأوّضئيلّ.ويتطلبّالحفاظّعلىّ
هذا ّالوضع ّإعادة ّمرجعية ّالسلسلة ّكل ّعامّ
عندماّتضافّحلقة ّوصلّجديدة ّلنظام ّالسلسلةّ
وهذاّيستلزمّبدورهّتنقيحّسالسلّاألرقامّالقياسيةّ
لألحجام ّبنظام ّالسلسلة ّبكامل ّأطوالهاّ .وجديرّ
بالمالحظة ّأن ّإعادة ّالمرجعية ّتستلزم ّتنقيحّ
المستوياتّوليسّمعدالتّالنمو.
ّ
 03-38على ّالرغم ّمن ّأنه ّيمكن ّالحفاظ ّعلى ّقابليةّ
الجمع ّواإلضافة ّعن ّطريق ّتجنب ّإجراء ّأيّ
تغيير ّفي ّالوزن ّإال ّأن ّتلك ّالميزة ّقد ّغلبتهاّ
وعلى ّنحو ّواضح ّمساوئ ّتزايد ّعدم ّأهميةّ
األوزان ّفي ّاالستخدامّ ،ويمكنّصياغةّمعدالتّ
التغير ّبالنسبة ّللفترات ّالفرعية ّ ّلسلسلة ّما ّبماّ
في ّذلك ّالمعدالت ّالسنويةّ ،بشكل ّمفيد ّمنّ
حيث ّالمساهمات ّفي ّالتغيرّ ،كما ّهو ّموضحّ
أدناهّ.

 85-38يعرف ّأي ّإجمالي ّبأنه ّمجموع ّمكوناته؛ّ
وتتطلب ّقابلية ّالجمع ّفي ّالحسابات ّالقوميةّ
الحفاظ ّعلى ّهذه ّالخاصية ّفي ّسلسلة ّاألحجامّ.
وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّقابلية ّالجمع ّمرغوبا ّفيهاّ
من ّوجهة ّالنظر ّالمحاسبية ّفإنها ّفي ّالواقعّ
خاصة ّمقيدة ّجداّّ .وجدير ّبالذكر ّأن ّأرقامّ
السبير ّالقياسية ّلألحجام ّهي ّصيغ ّاألرقامّ
القياسيةّالوحيدةّالمذكورةّهناّالقابلةّللجمعّ.
 81-38تكفي ّحلقة ّوصل ّواحدة ّفي ّاألرقام ّالقياسيةّ
الموصولة ّللقضاء ّعلى ّقابلية ّالجمع ّحتىّ
المتغيرات التي تغير العالمة
عندما ّتكون ّهناك ّأرقام ّقياسية ّقابلة ّللجمعّ،
مثل ّأرقام ّالسبير ّلألحجامّ ،موصولة ّببعضهاّ
البعضّ ،وبالتاليّ ،إذا ّحولت ّأرقام ّقياسيةّ  08-38صيغّاألرقامّالقياسيةّالّتكونّعموماّمالئمةّأوّ
قابلةّللتطبيقّعلىّالسالسل ّالزمنيةّالتيّيمكنّ
لألحجام ّبنظامّالسلسلةّإلى ّسالسلّزمنيةّللقيمّ
أن ّتتخذ ّقيم ّموجبة ّأو ّسالبة ّأو ّصفرّ ،ومعّ
باستخدام ّاألرقام ّالقياسية ّفي ّاستقراء ّقيم ّفترةّ
ذلكّ،هناكّطرقّالشتقاقّأرقام ّقياسية ّلألحجامّ
األساسّ ،حينئذّقدّتفشلّعمليةّإضافةّمكوناتّ
مستعارة ّمعب ار ّعنها ّبقيم ّنقدية ّفي ّمثل ّهذهّ
الرقمّالقياسيّإلىّالمجاميعّفيّالفتراتّالالحقةّ.
الحاالتّ.وأكثرّنهجّمتبعّهوّتحديد ّاثنتين ّمنّ
وقد ّيحدث ّشكل ّشاذ ّمن ّأشكال ّعدم ّقابليةّ
السالسل ّالزمنية ّالمرتبطة ّالتي ّتتخذ ّفقط ّقيماّ
الجمعّعندماّتقعّاألرقامّالقياسية ّبنظامّالسلسلةّ
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موجبة ّوالتي ّأيضا ّتبقى ّثابتة ّعندما ّتختلفّ حيث ّّ sهيّحصص ّالمفردات ّفي ّالقيمة ّالكلية ّكما ّهوّ
قيمهاّوتعطيّالسالسلّالمرجوّإيجادهاّ.ومثالّ الحالّفيّمعادالتّ(ّ.)38
على ّذلك ّالمخزونات ّعند ّبداية ّونهاية ّالفترةّ ّ
بالمقارنةّمعّالتغيرّخاللّالفترةّ.كماّأنّاألرقامّ  .4أسباب تفاوت األسعار
القياسيةّلألحجامّغيرّقابلةّللجمعّومنّالواضحّ
تفاوت األسعار بسبب االختالفات في النوعية
أنّهذهّّالطريقةّغيرّكاملةووبنائهاّتتولدّعالقةّ
قابلة ّللجمعّ .ويتبع ّذلك ّأن ّالسالسل ّالمرادّ
تمييزها ّينبغي ّوأن ّتكون ّمصفوفة ّبشكل ّوثيقّ  03-38بشكل ّعامّ ،معظم ّأنواع ّالسلع ّأو ّالخدماتّ،
سواءّكانتّمنتجاتّغذائيةّبسيطةّمثلّالبطاطاّ
من ّحيث ّتكوين ّاألسعار ّواألحجام ّبقدرّ
أو ّمنتجات ّتكنولوجيامتقدمة ّكالحاسوبّ ،متاحةّ
اإلمكان ّمع ّالسالسل ّالمستهدفةّ .وبناءا ّعلىّ
في ّالسوق ّبنوعيات ّمختلفة ّمتباينة ّبتباينّ
ذلكّ ،تشتق ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجام ّبنظامّ
خصائصها ّالماديةّ,فالبطاطا ّقد ّتكونّقديمة ّأوّ
السلسلة ّالخاصة ّبالتغي ّفي ّالمخزونات ّعلىّ
طازجةّ ،حمراء ّأو ّبيضاءّ ،مغسولة ّأو ّغيرّ
أنها ّأرقام ّقياسية ّلألحجام ّبنظام ّالسلسلةّ
مغسولةّ،سائبةّأوّمعبأةّمسبقاّ،مصنفةّأوّغيرّ
للمخزونّالختاميّمطروحاّمنهاّاألرقامّالقياسيةّ
مصنفةّ .المستهلكون ّيميزون ّاالختالفاتّ
لألحجام ّبنظام ّالسلسلة ّالفتتاح ّالمخزوناتّ.
ويدركونها ّوهم ّعلى ّاستعداد ّلدفع ّأسعارّ
وفي ّبعض ّاألحيانّ ،قد ّيتخذ ّإجمالي ّتكوينّ
مختلفةّ.وبالنسبةّلبعضّالسلعّوالخدماتّ ،مثلّ
رأس ّالمال ّالثابت ّالعام ّقيم ّسالبة ّنتيجة ّلبيعّ
أجهزة ّالحاسوب ّالشخصي ّوخدماتّ
األصول ّللقطاع ّالخاصّ ،وفي ّمثل ّهذه ّالحالةّ
االتصاالتّ ،هناك ّدوران ّسريع ّللغاية ّفيّ
قد ّتكون ّسالسل ّاألحجام ّلالستحواذاتّ
األنواع ّواألصناف ّالمتباينة ّللغاية ّوذلكّ ،كماّ
والمبيعاتّمختلفةّ.
سيتضحّأدناه،منّشأنهّأنّيخلقّمشكالتّحادةّ
فيماّيتعلقّبقياسّتغيراتّاألسعار.
المساهمات في النمو
ّ
 04-38عندما ّتستخدم ّصيغة ّالسبير ّوتتزامن ّسنةّ  08-38يستخدم ّالتعبير ّالعام ّذاته ّلوصف ّالسلعّ
والخدماتّالتيّتختلفّعنّبعضهاّالبعضّفيّ
األساسّمعّسنةّالقياسّتكونّاألحجامّالناتجةّ
خصائصها ّوخصائصها ّالمحددة ّللسعرّ ،مثلّ
قابلة ّللجمع ّفي ّالفترات ّالالحقة ّويمكنّ
البطاطا ّأو ّالحاسوب ّأو ّالنقل،وال ّيمكن ّمقارنةّ
الحصولّعلىّالمساهمة ّمنّقبلّالمكونّّ ،إلىّ
سعر ّأو ّكمية ّسلعة ّأو ّخدمة ّما ّمن ّنوعيةّ
نمو ّاالجماليّ ،مثل ّإجمالي ّالناتج ّ المحليّ،
واحدة ّبشكل ّمباشر ّمع ّسعر ّأو ّكمية ّسلعة ّأوّ
بين ّفترتين ّ(ّ )t-nو ّّ ،tبسهولة ّعلى ّالنحوّ
خدمة ّما ّمن ّنوعية ّأخرىّ .والبد ّمن ّمعاملةّ
التاليّ:
النوعيات ّالمختلفة ّبنفس ّالطريقة ّتماماّ ّالمتبعةّ
معّاألنواعّالمختلفةّمنّالسلعّوالخدمات.
ّ
ّ
عندما ّتشتق ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجام ّبنظام ّالسلسلةّ  00-38من ّالسهل ّتمييز ّاإلختالفات ّفي ّالنوعية ّالتيّ
باستخدام ّإما ّصيغة ّالسبير ّلألرقام ّالقياسية ّالسنوية ّأوّ
تعزى ّإلى ّاالختالفات ّفي ّالخصائص ّالماديةّ
باستخدام ّالألرقام ّالقياسية ّربع ّالسنوية ّبنظام ّالسلسلةّ
للسلع ّأو ّالخدمات ّّالمعنيةّّ ،ولكن ّاالختالفاتّ
السنوية ّمنّنوعّالسبير ّحينهاّيمكنّاشتقاقّالمساهماتّ
في ّالنوعية ّليست ّكلها ّمن ّهذاّالنوعّ.والبدّمنّ
فيّالنموّمنّسنةّلسنةّأوّمنّربعّسنة ّلربع ّسنة ّآخرّ
معاملةّالسلعّأوّالخدماتّالتيّيتمّتسليمهاّفيّ
وبسهولة ّباستخدامّالبياناتّالمعبرّعنهاّفيّأسعارّالسنةّ
مواقع ّمختلفةّأو ّفيّأوقات ّمختلفة ّمثل ّالفاكهةّ
السابقةّلنظام ّالسلسلةّ.وتكونّهذهّالبياناتّقابلةّللجمعّ
والخضرواتّعلى ّأنهاّمنّنوعياتّمختلفة ّحتىّ
وبالتالي ّيمكن ّاستخدام ّالمعادلة ّ(ّ )38مع ّالتعويضّ
ولوّكانتّلوالّذلكّمتطابقةّمنّالناحيةّالماديةّ،
ّ.n=1واذاّلمّيتمّنشرّالمساهماتّللنموّمنّقبلّالمكتبّ
حيثّأنّشروطّالبيعّأوّالظروفّأوّالبيئةّالتيّ
اإلحصائي ّالقومي ّيمكن ّللمستخدم ّتقديرهاّ .وبافتراضّ
يتم ّفيها ّتوريد ّالسلع ّأو ّالخدمات ّأو ّتسليمها ّقدّ
أنهّقدّتمّاستخدامّأسلوبّالتداخلّلربعّسنة ّواحد ّتكونّ
تساهم ّبشكل ّكبير ّفي ّالفروق ّفي ّالنوعيةّ
صيغةّحسابّالمساهمةّللنسبةّالمئويةّللتغيرّمنّالفترةّ
والجودةّ.على ّسبيل ّالمثالّ ،سلعة ّمعمرة ّمباعةّ
ّt-1إلىّالفترةّّtهيّ:
بضمان ّأو ّبخدمة ّمجانية ّلما ّبعد ّالبيع ّتكونّ
أعلى ّفي ّالنوعية ّمن ّنفس ّالسلع ّالمباعة ّبدونّ
ضمان ّأو ّخدمةّ .كما ّقد ّيلزم ّمعاملة ّنفسّ
السلع ّأو ّالخدمات ّالمباعة ّمن ّقبل ّأنماطّ
مختلفة ّمن ّتجار ّالتجزئةّ ،مثلّالمتاجرّالمحليةّ
أوّالمحالتّالمتخصصةّأوّالمحالتّالتجاريةّ/
ّ
علىّأنهاّمنّنوعياتّمختلفة.
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والخدماتّبأسعارّأقلّقدّتكونّأكبرّمنّالتوفيرّ
المحتملّ ،ولذلك ّفقد ّيكون ّالمشتري ّالمتعقلّ
على ّاستعداد ّللقبول ّبمخاطرة ّأال ّيكون ّيشتريّ
بأقلّسعرّ.وتعطيناّالمواقفّالتيّيتفاوض ّفيهاّ
البائعين ّوالمشترين ّالفرديين ّأو ّيساومون ّعلىّ
األسعار ّأمثلة ّإضافية ّعلى ّأن ّالمشترين ّقدّ
يشترون ّبدون ّقصد ّبأسعار ّأعلى ّمما ّيمكنّ
العثور ّعليه ّفي ّأماكن ّأخرىّ .ومن ّناحيةّ
أخرىّ ،فإن ّالفرق ّبين ّالسعر ّالمتوسط ّلسلعةّ
مشتراةّفيّالسوقّأوّفيّبازارّيساومّفيهاّفراديّ
المشترين ّعلى ّالسعر ّوبين ّسعر ّنفس ّالسلعةّ
المباعة ّفي ّنوع ّمختلف ّمن ّمنافذ ّالبيعّ
بالتجزئةّ ،كمخزن ّكبيرّ ،ينبغي ّفي ّالعادة ّأنّ
يعامل ّبأنه ّيعكس ّاإلختالفات ّالمنسوبة ّللشروطّ
المختلفةّالتيّتباعّالسلعةّبموجبهاّ.

ّ
 07-38يفترض ّعموما ّفيّالتحليلّاالقتصاديّأنهّمتىّ
وجد ّفرق ّفي ّالسعر ّبين ّسلعتين ّأو ّخدمتينّ
يظهر ّأنهما ّمتطابقتين ّمن ّحيث ّالخصائصّ
الماديةّالبدّمنّوجودّعاملّآخرّ،مثلّالمكانّ،
أوّالزمانّ ،أوّشروط ّالبيعّ ،والتيّبدورهاّتخلقّ
فرقا ّفي ّالنوعية ّوالجودةّ .وخالف ّذلكّ ،يمكنّ
القول ّبأن ّاالختالفات ّال ّيمكن ّأن ّتستمر ّألنّ
المشترونّسليميّالتفكيرّسيشترونّدوما ّالموادّ
األدنىّسع ارّّولنّتحدثّمبيعاتّبأسعارّأعلى.
ّ
 05-38عندما ّيكون ّهناك ّاختالف ّفي ّالسعر ّبالنسبةّ
للنوعية ّذاتها ّمن ّسلعة ّأو ّخدمة ّمعينة ّفإنّ
األرقامّالنسبيةّالمستخدمةّلحسابّالرقمّالقياسيّ
ينبغي ّتعريفها ّعلى ّأنها ّنسبة ّالسعر ّالمتوسطّ
التمييز بين األسعار
المرجح ّلهذه ّالسلعة ّأو ّالخدمة ّفي ّالفترتينّ،
وتكونّاألوزانّهيّالكمياتّالنسبيةّالمباعةّعندّ  73-38ثانياّ ،قد ّال ّيكون ّلدى ّالمشترين ّحرية ّاختيارّ
كل ّسعرّ .ولنفترضّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،أنّ
السعرّالذيّيشترونّألن ّالبائعّقدّيستطيع ّأنّ
كمية ّمعينةّمن ّسلعةّأوّخدمةّماّتباعّبسعرّ
يفرض ّأسعا ار ّمختلفة ّعلى ّفئات ّمختلفة ّمنّ
أقلّلفئةّمعينةّمنّالمشترينّبدونّأيّفرقّعلىّ
المشترين ّلسلع ّوخدمات ّمتطابقة ّوتباع ّتقريباّ
اإلطالق ّفي ّطبيعة ّالسلعة ّأو ّالخدمةّ
في ّنفس ّالظروفّ ،وبعبارة ّأخرىّ ،أن ّيمارسّ
المعروضة ّأو ّفي ّمكان ّأو ّزمان ّأو ّشروطّ
البائع ّتميي از ّسعرياّّ .وتبين ّالنظرية ّاالقتصاديةّ
البيع ّأو ّغيرها ّمن ّالعواملّ .ويؤدي ّاالنخفاضّ
أن ّالبائعين ّلديهم ّالحافز ّلممارسة ّالتمييزّ
الالحق ّفي ّالنسبة ّالمباعة ّبالسعر ّاألقل ّإلىّ
السعري ّحيث ّيمكنهم ّذلك ّمن ّزيادة ّإيراداتهمّ
زيادة ّالسعر ّالمتوسط ّالمدفوع ّمن ّقبل ّمشتريّ
وأرباحهمّ .ومع ّذلكّ ،فمن ّالصعب ّممارسةّ
كمياتّمنّسلعةّأوّخدمةّماّمن ّنفسّالنوعيةّ
التمييزّالسعري ّإذا ّكانّبإمكانّالمشترينّإعادةّ
وتظل ّكما ّهي ّدون ّتغييرّ ،على ّسبيلّ
المتاجرة ّفيما ّبينهمّ ،أي ّبمعنى ّآخر؛ ّحينّ
االقتراضّ.كما ّيؤدي ّهذا ّاالنخفاض ّأيضاّ ّإلىّ
يستطيع ّالمشترون ّالذين ّاشتروا ّبسعر ّأقلّ
زيادة ّمتوسط ّالسعر ّالمتحصل ّعليه ّمن ّقبلّ
إعادةّبيعّالسلعّلمشترينّآخرينّ.وفيّحينّأنّ
البائع ّبدون ّأي ّتغيير ّفي ّالنوعيةّ.والبد ّمن ّأنّ
معظم ّالسلع ّيمكن ّإعادة ّالمتاجرة ّفيها ّفإنه ّالّ
يتم ّقيد ّذلك ّعلى ّأنه ّسعر ّوليس ّزيادة ّفيّ
يمكن ّفي ّالعادة ّإعادة ّالمتاجرة ّفي ّالخدماتّ،
الحجمّ.
ولذلك ّالسبب ّيمارس ّالتمييز ّالسعري ّعلىّ
نطاق ّواسع ّفي ّصناعات ّالنقلّ ،والماليةّ
تباين األسعار دون اختالف النوعية
وخدمات ّاألعمال ّالتجارية ّوالصحة ّوالتعليمّ،
....إلخّ ،في ّمعظم ّالبلدان ّتفرض ّاألسعارّ
 01-38ومع ّذلكّ،الّبدّمنّالتساؤلّإذاّماّكانّوجودّ
األقل ّعلى ّالمشترين ّذوي ّالدخول ّالمنخفضةّ،
اختالفات ّملحوظة ّفي ّاألسعار ّيستلزم ّدائماّ
أوّالذين ّمتوسط ّدخولهم ّمنخفضّ ،كالمتقاعدينّ
اختالفات ّمقابلة ّفي ّالنوعيةّ .هناك ّافتراضاتّ
أو ّالطالبّ.وعندماّتمارسّالحكومات ّّالتمييزّ
قوية ّوراء ّهذا ّالجدل ّالنمطي ّوهي ّافتراضاتّ
السعري ّأو ّتشجعه ّعادة ّما ّيبرر ّذلك ّبأسبابّ
ّماّكانتّعلنيةّوالتنطبق ّعمليا ّفي ّمعظمّ
ّ
ناد ار
تتعلق ّالرفاهيةّ ،ولكن ّلدى ّالمنتجين ّالسوقيينّ
ّ
على
ينّ
ر
سبيلّالمثالّ،أنّالمشت
ّ
على
ّ:
األحيان
أيضا ّأسباب ّللتمييز ّلصالح ّاألسر ّالمعيشيةّ
إطالع ّجيد ّوهم ّأحرار ّفي ّأن ّيختاروا ّ ّبينّ
ذويّالدخولّالمنخفضةّألن ّذلكّقدّيمكنهمّمنّ
السلعّوالخدماتّالمعروضةّبأسعارّمختلفةّ.
زيادةّأرباحهمّ.وهكذا ّحين ّتحمل ّأسعار ّمختلفةّ
ّ
على
 76-38في ّالمقام ّاألولّ ،قد ّال ّيكون ّالمشترون ّ
على ّمستهلكين ّمختلفين ّيكون ّمن ّالجوهريّ
فيّ
ّ
الموجودة
إاطالع ّمناسب ّعلى ّاإلختالفات ّ
تقرير ّما ّإذا ّكانت ّهناك ّفي ّالواقع ّأيةّ
قصدّ
ّ
غير
ّ
من
األسعار ّوبالتالي ّقد ّيشترون ّ
اختالفاتّفيّالنوعيةّمرتبطة ّباألسعارّاألقلّأمّ
ّ
ا
و
يبحث
ّ
أن
ّ
ّمنهم
بأسعار ّأعلىّ .رغم ّأنه ّيتوقع
الّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،إذا ّحملت ّأجور ّسفرّ
ّفيّ
ّتكاليف
يتحملون
عن ّأقل ّاألسعارّ ،فإنهم ّ
أقل ّللمواطنين ّكبار ّالسن ّ ّأو ّللطالب ّأوّ
ّ
عملية
ّ
يكتنف
ّ
لما
ّ
ر
ا
ّ
عملية ّالبحث ّهذهّ .ونظ
لألطفال ّفي ّسن ّالمدرسة ّللسفر ّبالطائرات ّأوّ
ّ
المعلومات،
ّ
إلى
ّ
االفتقار
البحث ّ ّمن ّشكوكّ ،و
القطارات ّأو ّالحافالت ّفي ّأي ّوقت ّيختارونهّ
ّ
عن
ّ
البحث
ّ
في
ّ
تحملها
ّ
فإن ّالتكاليف ّالمحتمل
للسفرّ ،البد ّمن ّمعاملة ّذلك ّبوصفه ّتمييزّ
ّ
السلع
ّ
نفس
ّ
تبيع
ّ
أنها
ّ
أسواق ّمن ّالمحتمل
سعريّخالصّ.غير ّأنهّإذاّحملتّعليهمّأجوراّ
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أقلّبشرطّأنّيسافرواّفقطّفيّأوقاتّمعينةّ،فيّ
العادة ّخارج ّأوقات ّالذروةّ ،فإن ّالنقلّالمقدمّلهمّ
يكونّذوّّنوعيةّأقلّ.
وجود أسواق موازية
 78-38ثالثاّ ،قد ّال ّيستطيع ّالمشترون ّشراء ّكل ّماّ
يرغبون ّفيه ّبالسعر ّاألقل ّلعدم ّوجود ّعرضّ
كافيّبهذاّالسعرّ.زتحدثّهذهّالحالةّفيّالعادةّ
حين ّتوجد ّسوقان ّمتوازيانّ ،فقد ّتوجد ّسوقّ
رئيسيةّأوّرسميةّتكون ّفيها ّالكميات ّالمباعة ّوّ
األسعار ّالتي ّتباع ّبها ّخاضعة ّلللرقابةّ
الحكومية ّأو ّالرسميةّ ،في ّحين ّأنه ّقد ّتكونّ
هناك ّسوق ّثانويةّ ،سوق ّحرة ّأو ّسوق ّغيرّ
رسميةّ ،فإذا ّكانت ّالكميات ّالمتاحة ّبالسعرّ
المحدد ّفي ّالسوق ّالرسمية ّمحدودةّ ،فإنه ّقدّ
ينشأ ّفائض ّفي ّالطلب ّيتعين ّ ّمعه ّتوزيعّ
اإلمدادات ّبالتقنين ّأو ّبشكل ّمن ّأشكالّ
اإلنتظار ّفي ّالصفّ .وكنتيجة ّلذلكّ ّ ،يميلّ
السعرّفيّالسوقّالثانوية ّأو ّغيرّالرسمية ّإلىّ
أن ّيكون ّأعلىّ .كما ّأنه ّمن ّالممكن ّمنّ
الممكنّ ،ولكن ّأقل ّاحتماالّّ ،أن ّتفرض ّأسعارّ
أقلّفيّالسوقّالثانوية ّأو ّغيرّالرسميةّ ،وربماّ
كان ّذلك ّعائدا ّإلى ّإمكانية ّالتهرب ّمن ّدفعّ
ضرائبّعلىّالمنتجاتّفيّهذهّالسوق.
ّ
 74-38نظ اّر ّلألسباب ّالثالثة ّالمبينة ّللتو؛ ّوهي ّعدمّ
توفر ّالمعلومات ّأو ّالتمييز ّالسعري ّأو ّوجودّ
أسواقّموازيةّ،يمكنّأنّتباعّالسلعّأوّالخدماتّ
المتماثلة ّلمشترين ّمختلفين ّبأسعار ّمختلفةّ.
وبالتاليّ ،فإن ّوجود ّأسعار ّمختلفة ّال ّيعكسّ
دائما ّإختالفات ّمقابلة ّفي ّنوعيات ّالسلع ّأوّ
الخدماتّالمباعة.
ّ
 73-38حين ّيكون ّهناكّتباين ّفي ّالسعرّلنفس ّالنوعيةّ
من ّسلعة ّأو ّخدمة ّماّ ،يجب ّتعريف ّاألرقامّ
النسبية ّلألسعار ّ ّ ّالمستخدمة ّلحساب ّالرقمّ
القياسي ّينبغي ّتعريفها ّعلى ّأنها ّنسبة ّمتوسطّ
السعر ّالمرجح ّلهذه ّالسلعة ّأو ّالخدمة ّفيّ
الفترتينّ ،بحيث ّتكون ّعوامل ّالترجيح ّالكمياتّ
النسبية ّالمباعة ّعند ّكل ّسعرّ .ولنفترض ّمثالّ
أن ّكمية ّمعينة ّمن ّسلعة ّأو ّخدمة ّما ّتباعّ
بسعر ّأقل ّلفئة ّمعينة ّمن ّالمشترين ّبدون ّأيّ
إختالف ّفي ّطبيعة ّالسلع ّأو ّالخدمةّ
المعروضةّ،أوّفيّمكانّأوّزمانّأوّشروطّبيعّ
أو ّغيرها ّمن ّالعواملّ .ويؤدي ّاالنخفاضّ
الالحق ّفي ّالنسبة ّالمباعة ّبالسعر ّاألقل ّأوّ
يرفعّمتوسطّّالذي ّيدفعه ّالمشترون ّفي ّكمياتّ
سلعة ّأو ّخدمةّماّمن ّنفسّالنوعية ّالتي ّتظلّ
على ّحالها ّبموجب ّاإلفتراضّ .كما ّأنه ّيرفعّ
متوسط ّالسعرّالذي ّيحصلّعليه ّالبائعدون ّأيّ
تغييرّفيّالنوعيةّ.ينيغي ّأن ّيقيد ّبوصفه ّزيادةّ
فيّالسعرّوليسّفيّالحجم.

ّ
 78-38قد ّيكون ّمن ّالصعب ّالتفريق ّبين ّالتمييزّ
السعريّالحقيقي ّعن ّالحاالت ّالتيّتعكسّفيهاّ
األسعار ّالمختلفة ّإختالفا ّفي ّالنوعيةّ .ومعّ
ذلكّ ،قد ّتكون ّهناك ّحاالت ّيكون ّفيها ّكبارّ
المنتجين ّ(وخاصة ّمنتجو ّالخدمات ّالكبارّ
مجاالت ّمثل ّالنقل ّأو ّالتعليم ّأو ّالصحة)ّ
قادرين ّعلى ّإجراء ّالتمييز ّوتقديم ّالمعلوماتّ
الضروريةّ .واذا ّكان ّهناك ّشك ّحول ّما ّإذاّ
كانت ّاألختالفات ّفي ّالسعر ّتشكل ّتمييزّ
سعري،يبدو ّمن ّالمفضل ّاإلفتراض ّأنها ّتعكسّ
إختالفات ّفي ّالنوعية،مثلما ّكان ّهو ّاإلفتراضّ
دائماّفيّالماضيّ.
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 70-38السلع ّوالخدمات ّوالشروط ّالتي ّتسوق ّبموجبهاّ
تتغير ّبإاستمرار ّبمرور ّالزمنّ ،حيث ّتختفيّ
بعض ّالسلع ّأو ّالخدمات ّمن ّالسوق ّويحلّ
محلها ّنوعيات ّجديدة ّأو ّسلع ّأو ّخدماتّ
جديدةّ .ويستخدم ّالمحاسبون ّالقوميون ّأرقامّ
قياسية ّمفصلة ّلألسعار ّلتكميش ّالتغيرات ّفيّ
االستهالك ّواإلنتاج ّواالستثمار ّحيث ّتتغيرّ
األداة ّاألساسية ّلتحديد ّالتغيرات ّفي ّاألحجامّ
فيّمثلّهذه ّالمجاميعّ.وترحلّأوجهّالقصورّ
في ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّإلى ّتقديراتّ
التغيرات ّفي ّاألحجامّ ،على ّسبيل ّالمثالّ،
تقديرات ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّبالنسبةّ
ألجهزةّألجهزة ّالحاسوب ّوالتي ّال ّتدرج ّبشكلّ
ّالنوعية ّمع ّمرور ّالزمنّ
كامل ّالزيادات ّفي ّ
سوف ّتبالغ ّفي ّتقدير ّالتغيرات ّفي ّاألسعارّ
وسوف ّتقلل ّمن ّقدر ّالتغيرات ّفي ّاألحجامّ.
والمحاسبون ّالقوميون ّبحاجة ّإلى ّأن ّيكونواّ
ملمينّبمدىّوطبيعةّاألساليبّالمستخدمةّمنّ
قبل ّمعدي ّاألسعار ّلألخذ ّبعين ّاإلعتبارّ
التغيرات ّفي ّالنوعية،إذا ّما ّكانوا ّيرغبون ّفيّ
استخدامها ّبشكل ّسليم ّفي ّالتكميشّ .وهذاّ
بدوره ّيستلزم ّمن ّمعدي ّاألسعار ّوضعّ
مالحظات ّتفسيرية ّبشأن ّهذه ّاألساليبّ
المستخدمةّ ،وهي ّسياسة ّيدعمها ّالفصلّ
الثامنّفيّكلّمنّدليل ّالرقم ّالقياسي ّألسعارّ
المستهلكّوالرقمّالقياسيّألسعارّالمنتج.
ّ
 77-38هناكّ ،قطعاّّ ،تكاليف ّمرتبطةّبتطبيق ّإجراءاتّ
تعديل ّالنوعية ّتلك ّاإلجراءات ّالموضوعةّ
خصيصا ّلتناسب ّمجموعات ّمنتج ّمحددةّ،
والمسألة ّالهامة ّالتي ّينبغي ّعلى ّكل ّمنّ
المحاسبين ّالقوميين ّومعدي ّاألرقام ّالقياسيةّ
لألسعار ّتقديرهاّهيّأنّالتغيرّفيّالنوعيةّهيّ
سمة ّمتزايدة ّفي ّأسواق ّالمنتجاتّ .كما ّأنّ
اإلجراءات ّالبديهية ّللتعامل ّمع ّالتغير ّفيّ
النوعيةّ ،وعلى ّوجه ّالتحديد ّمن ّخالل ّالتعاملّ
مع ّكافة ّالبدائل ّعلى ّأنها ّقابلة ّللمقارنةّ ،أوّ
إسقاط ّاألصناف ّالمنوعة ّمن ّالعينة ّإذا ّكانتّ
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ناقصةّ ،يفترض ّضمنياّ ّبأنها ّتتضمن ّتقييماتّ
ألختالفات ّالنوعيةّ.غيرّأنّمثلّهذهّالتقييماتّ
منّغيرّالمرجحّأنّتكونّمالئمةّكماّأنهّيمكنّ
ويجبّإجراءّتحسيناتّعليها.
ّ

ّ
 75-38أحد ّاإلجراءات ّغير ّالمالئمة ّالشائعة ّللتعاملّ
مع ّالقيم ّالناقصة ّهو ّترحيل ّالسعر ّقدما ّمنّ
الفترة ّالسابقة ّإلى ّالفترة ّالجارية ّ؛ ّوهو ّما ّقدّ
يترتب ّعليه ّإلى ّحد ّكبير ّانحراف ّفي ّالرقمّ
القياسيّولذاّفإنهّالّيوصىّبهّمطلقاّ.
ّ
 71-38أدناه ّلمحة ّعامة ّموجزة ّحول ّبعض ّأكثرّ
األساليب ّشيوعاّ ،ويمكن ّإيجاد ّالمزيد ّمنّ
المناقشةّحولّهذهّالنقاطّفيّجميعّأدلة ّالسعرّ
الثالثةّ ،تلك ّالخاصة ّبالرقم ّالقياسي ّألسعارّ
المستهلكّوالرقم ّالقياسيّألسعار ّالمنتجّواألرقامّ
ّ
القياسية ّألسعار ّالصادرات ّوالوارداتّ .ويمكنّ
تقسيم ّتلك ّالطرق ّإلى ّالطرق ّالمباشرة ّأوّ
الصريحة ّوالى ّالطرق ّغير ّالمباشرة ّأوّ
الضمنيةّ.
الطرق المباشرة

 58-38ثمة ّإضافة ّلنهج ّتكاليف ّاإلنتاج ّتعرفّ
بالتسعير ّالنموذجيّ ،وغالبا ّماّيتمّتطبيقهّعلىّ
المنتجات ّالتي ّتتم ّوفق ّالطبّ .وأحد ّالحاالتّ
التيّتدخلّفيّصميمّهذاّالموضوعّهيّقياسّ
تكاليف ّالبناءّ ،فخصائص ّالمباني ّوالمنشآتّ
األخرىّمتغيرةّإلىّحدّكبيرّلدرجةّأنهّقدّيكونّ
من ّغير ّالممكن ّتقريبا ّالعثور ّعلى ّمبانيّ
ومنشآت ّمتطابقة ّتم ّإنتاجها ّفي ّفترات ّزمنيةّ
متعاقبةّ.وفيّمثلّهذهّالظروفّ ،قدّيتمّتحديدّ
عدد ّقليل ّمن ّالمباني ّوالمنشآت ّالنموذجيةّ
البسيطة ّنسبيا ّويتم ّتقديرّأسعارهاّفيّكلّفترةّ
من ّالفتراتّ .ويتم ّتحديد ّتلك ّالمباني ّأوّ
المنشآت ّالنموذجية ّبناءاّ ّعلى ّمشورة ّخبراءّ
اإلنشاءّوالذينّيطلبّمنهمّأيضا ّتقديرّأسعارهاّ
في ّكل ّفترة ّمن ّالفتراتّ .ويوصف ّالتسعيرّ
النموذجي ّبالنسبة ّللخدمات ّبالدليل ّالمنهجيّ
لتطوير ّاألرقام ّالقياسية ّلسعر ّالمنتجّللخدماتّ.
(يوروستات ّومنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
والتنميةّ.)8668ّ،

استخدام الفرضية الهيدونية
 54-38الطريقة ّاألعم ّواألقوى ّلمعالجة ّالتغيرات ّفيّ
النوعية ّتتمثل ّفي ّاالستفادة ّمن ّالتقديراتّ
المتحصلّعليهاّمنّاستخدامّمعادالتّاإلنحدارّ
الهيدونيةّ ،حيث ّتربط ّمعادالت ّاإلنحدارّ
الهيدونية ّتربط ّأسعار ّالسوق ّالمالحظة ّللطرزّ
المختلفة ّلضمان ّقابلية ّالقياس ّللخصائصّ
المحددة ّلألسعارّ .وشريطة ّوجود ّطرز ّمنوعةّ
عديدة ّمعروضة ّللبيع ّفي ّنفس ّالوقتّ ،يمكنّ
حينئذّاستخدامّالمعادلةّالمقدرةّلالنحدارّلتحديدّ
مقدار ّالتباين ّفي ّاألسعارّبالنسبة ّلكل ّخاصيةّ
من ّالخصائص ّفيّالتنبؤّبأسعارّالطرز ّذواتّ
الخصائص ّالمختلفة ّوالتي ّتكون ّغير ّمعروضةّ
بالفعلّللبيعّفيّالفترةّالمعنية.
ّ
 53-38وقد ّتمّتقدير ّمعادالتّاالنحدارّالهيدونية ّلسلعّ
التكنولوجيا ّالمتقدمة ّمثل ّأجهزة ّالحاسبّ
الشخصي ّوالسلع ّاإللكترونية ّوكذلك ّللخدماتّ
على ّغرار ّالنقل ّالجوي؛ ّكما ّتم ّكذلك ّاستخدامّ
هذه ّالطريقة ّفي ّاإلسكان ّمن ّخالل ّإانحدارّ
أسعار ّالمنازل ّ(أو ّاإليجارات) ّعلى ّخصائصّ
مثل ّمساحة ّالطابق ّوعدد ّالغرف ّأو ّالموقعّ.
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،لم ّيتم ّاستخدام ّتلك ّالطريقةّ
فقط ّفيما ّيتعلق ّبمقاييس ّ ّاألسعار ّعبرالزمنيةّ
بلّإلجراءّالمقارناتّالدوليةّأيضاّ.

 56-38من ّحيث ّالمبدأّ ،فإن ّاألرقام ّالنسبية ّلألسعارّ
التيّتدخلّفيّحسابّاألرقام ّالقياسيةّلألسعارّ
عبر ّالزمنية ّيجب ّأن ّتقيس ّالتغيرات ّالخالصةّ
في ّاألسعار ّعن ّطريق ّمقارنة ّأسعار ّالعينةّ
الممثلة ّللسلع ّوالخدمات ّالمتطابقة ّفي ّفتراتّ
زمنية ّمختلفةّ .ويسمى ّذلك ّبطريقة ّالطرزّ
المتوافقةّ .ويحافظ ّمعدو ّالرقم ّالقياسي ّللسعرّ
على ّتوصيفات ّمفصلة ّللمنتج ّفيما ّيتعلقّ
بالمفردات ّالتي ّيتم ّتسعيرها ّفي ّفترات ّمتعاقبةّ
لضمان ّالتوافق ّالسليمّ .وعندما ّيكون ّط ار از ّماّ
مفقوداّنتيجةّألنهّقدّعفاّعليهّالزمنّتنشأّحينئذّ
مشكلة ّمن ّمشكالت ّضبط ّوتعديل ّالنوعيةّ.
وهناك ّعدد ّمن ّالطرق ّالتي ّيمكن ّاستخدامهاّ
ألخذ ّالتغير ّفي ّالنوعية ّفي ّاالعتبار ّمن ّأجلّ
مواصلةّالسالسل.
ّ
 53-38أحد ّاالحتماالت ّالممكنة ّهو ّاستخدام ّالتكاليفّ
النسبية ّالتقديرية ّلإلنتاج ّكأسس ّلتقديراتّ
أسعارها ّالنسبية ّوبالتالي ّلنوعياتها ّالنسبية؛ّ
وغالباّ ّما ّقد ّيكون ّممكناّ ّوعملياّ ّبالنسبةّ
للمنتجين ّتقديم ّمثل ّهذه ّالتقديراتّ .ومع ّذلكّ،
إذا ّكانت ّسمة ّأو ّخاصية ّالنوعية ّالجديدةّ
متاحةّكخيارّفيّالفترة ّالسابقة ّولكنها ّاآلن ّهيّ
الطرق غير المباشرة
سمة ّمعيارية ّفقد ّيرتكز ّتقدير ّالتقييم ّالخاصّ
بالتغير ّفي ّالنوعية ّعلى ّالسعر ّ(النسبي)ّ  58-38عندما ّالّيتمّإنتاجّوبيعّالنوعينّفي ّالسوقّفيّ
الخاصّبهذاّالخيار.
نفس ّالوقت ّحينئذ ّيكون ّمن ّالضروري ّاللجوءّ
إلى ّطرق ّغير ّمباشر ّلتحديد ّكم ّالتغير ّفيّ
ّ
النوعية ّبين ّالنوعيات ّالقديمة ّوالجديدةّ ،وفيّ
مثل ّهذه ّالحاالتّ ،يكون ّمن ّالالزم ّتقدير ّماّ
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يمكن ّأن ّتكون ّعليه ّاألسعار ّالنسبية ّللطرزّ
القديمة ّوالجديدةّ ،أو ّالنوعياتّ ،إذا ّما ّتمّ
إنتاجهم ّوبيعهم ّفي ّالسوق ّفي ّنفس ّالوقتّ،
وكذلك ّاستخدام ّاألسعار ّالنسبيةّالمقدرةّلتحديدّ
قياساتّالنوعياتّالنسبية.

ّ
 50-38عندما ّيكونّهناكّط ار ازّما ّناقصّأوّمفقودّفقدّ
يتم ّاللجوء ّالستبدال ّذلك ّبنوعية ّقابلة ّللمقارنةّ
ومنّثمّتستكملّمقارناتّاألسعارّ ،واذا ّلم ّيكنّ
هناك ّبديل ّقابل ّللمقارنة ّحينئذ ّيمكن ّاحتسابّ
السعر ّفي ّالفترة ّالمفقودة ّباستخدام ّالتغيراتّ
السعرية ّالمقاسة ّلمجموعة ّأو ّفئة ّمنتج ّمعينّ
يتوقع ّمنها ّأن ّتمر ّبنفس ّالتغيرات ّفي ّالسعرّ.
ويكون ّإسقاط ّالمنتج ّمن ّالحساب ّمعادالّّ
الحتساب ّما ّيفترض ّبأن ّالتغير ّفي ّالسعرّ
بالنسبةّللطراز ّالناقص ّسيتبعّالتغيرّفيّالسعرّ
الخاص ّبكافة ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّالرقمّ
القياسيّ .بيد ّأن ّتلك ّاالفتراضات ّالتي ّتكمنّ
وراء ّمثل ّهذه ّالعمليات ّاالحتسابية ّ(الصورية)ّ
تكون ّعلى ّأسس ّأقل ّصحة ّمقارنة ّبتلك ّالتيّ
تكمنّوراءّاالحتسابّالمستهدفّوالمباشرّ.وفيّ
كلتاّالحالتينّ،تميلّالمفرداتّالتيّتكونّعرضةّ
للتغير ّفي ّالنوعية ّإلى ّأن ّتكون ّنمطية ّوغيرّ
ممثلةّ ،ولذلكّفإنّاالفتراضّبأنّأسعارهاّتتغيرّ
وفق ّنفس ّالمعدل ّالحاصل ّمع ّالسلع ّأوّ
الخدمات ّالتي ّال ّتتغير ّخصائصها ّهو ّأمرّ
مشكوكّفيّصحته.
ّ
 57-38إذا ّما ّكان ّالطراز ّالبديل ّغير ّقابل ّللمقارنةّ
بشكل ّمباشر ّمن ّحيث ّالنوعية ّحينئذ ّيمكنّ
وصلّالتغيرّفيّالسعرّللطراز ّالجديد ّوبسهولةّ
بسلسلة ّالسعر ّالخاص ّبالطراز ّالقديم ّإذا ّماّ
كان ّالط ارزان ّمعروضان ّللبيع ّفي ّالسوق ّفيّ
نفس ّالوقتّ ،في ّفترة ّمتداخلةّ .واالفتراضّ
الضمني ّهنا ّهو ّأن ّالفرق ّفي ّاألسعار ّوقتّ
حدوث ّرابط ّالتداخل ّهو ّتقييم ّجيد ّلالختالفّ
في ّالنوعيةّ ،وهو ّافتراض ّلن ّيكون ّسليما ّإذاّ
كانت ّفترةّالتداخلّعندّنقطةّغيرّاعتياديةّمنّ
الزمنّفيّدورةّحياةّالطرازّ ،على ّسبيل ّالمثالّ،
عندما ّيكون ّالطراز ّقد ّقارب ّعلى ّأن ّيكونّ
قديما ّأو ّعفا ّعليه ّالزمن ّأو ّأن ّيكون ّقد ّتمّ
وقفهّأوّأنّيكونّقدّتمّتقديمهّللتوّبسعرّمرتفعّ
غيرّمعتاد ّللحصولّعلىّأرباحّاحتكاريةّمؤقتةّ
فيّسوقّمجزأةّ.
أسواق المنتجات المتباينة المتغيرة بسرعة
 55-38إن ّمشاكل ّتعديل ّوضبطّالتغيراتّفيّاألسعارّ
تبعا ّللتغيرات ّفي ّالنوعية ّفي ّأسواق ّالمنتجاتّ
ذات ّالدوران ّالسريع ّلألنواع ّالمختلفة ّوالمنوعةّ
من ّالمنتجات ّتتطلب ّاهتماما ّخاصاّّ ،وهناّ
تنهار ّطريقة ّالطراز ّالمتوافق ّّ ،فالطرز ّذاتّ
النوعية ّالمتشابهة ّيمكن ّمقارنتها ّفقط ّعبرّ

فترات ّقصيرة ّنسبياّ ّكما ّأنها ّغير ّممثلة ّللسوقّ
ككلّ.وكذلكّ ،فإن ّاالفتراض ّالموجودّفيّصيغّ
األرقامّالقياسيةّمثلّرقمّقياسيّالسبيرّلألسعارّ
في ّالمعادلة ّ(ّ )3مضلال ّحيث ّأنه ّفي ّالفترة ّّt
فإنّالمفرداتّّ nالمنتجةّأوّالمستهلكةّقدّتكونّ
مختلفةّتماما ّعنّنظيرتهاّالموجودةّفيّالسوقّ
فيّالفترةّ.0

ّ
معدو ّاألرقام ّالقياسية ّصياغة ّقصيرةّ
ّ
يستخدم
51
38
ٌ
المدىّمنّأجلّتخفيفّحدةّالصعوباتّالمتعلقةّ
بمقارنة ّاألشياء ّالمتشابهة ّمع ّبعضها ّعندماّ
يكون ّهناك ّمعدل ّدوران ّسريع ّفي ّالسلعّ
والخدمات ّالمتنوعةّ .على ّسبيل ّالمثال،رقمّ
السبير ّالقياسي ّلألسعار ّوالذي ّيقارن ّاألسعارّ
فيّالفترةّّ0وّّ،tيعطىّفيّهذهّالصورةّ:

ّ
 16-38إذا ّما ّتم ّإدخال ّنوع ّجديد ّمن ّسلعة ّماّ ،علىّ
سبيلّالمثالّكاميراّرقميةّ ،في ّالفترةّّ t-1لتحلّ
محلّكاميراّغيرّرقميةّ،حينئذّكلّماّيلزمّعلىّ
المعدّهوّاالنتظارّإلىّأنّتكونّتلكّالسلعةّفيّ
السوقّلفترتينّمتعاقبتينّقبلّأنّيكونّباإلمكانّ
ادراجها ّفي ّالرقم ّالقياسي.وهذا ّبدوره ّيوفر ّآليةّ
لتغيير ّالمفردات ّالممثلة ّحتى ّتشمل ّالسلعةّ
الجديدةّ ،األعلى ّمن ّحيث ّالنوعيةّ ،ضمن ّفئةّ
المنتج ّوالتي ّلها ّوزن ّمعينّ .وقد ّيلزم ّوجودّ
معلومات ّوزن ّأو ّترجيح ّإضافية ّلترجيح ّأوّ
لزيادة ّالوزن ّالمقابل ّللكاميرات ّداخل ّنطاقّ
المجموعة ّأو ّالفئة ّاألوسعّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
صياغة ّسلسلة ّيتم ّفيها ّتحديث ّاألوزان ّبشكلّ
منتظم ّقد ّيكون ّبمثابة ّآلية ّأفضل ّلتحقيق ّهذاّ
الغرض.
ّ
 13-38في ّحين ّأن ّسلسلة ّلألرقام ّالقياسية ّذات ّصيغةّ
قصيرةّالمدىّمثلّتلكّالمعبرّعنهاّفيّالمعادلةّ
(ّ )37سوف ّتعمل ّعلى ّتخفيف ّحدة ّمشكلةّ
القياس ّفي ّاألسواق ّذات ّمعدالت ّالدورانّ
السريعةّلألنواعّالمختلفةّإالّأنهاّالّيمكنهاّأنّ
تأخذّفيّالحسبانّاألثرّالواقعّعلىّالتغيرّالعامّ
فيّالسعرّمنّالفترةّّ t-1إلىّالفترةّّ tللمجموعةّ
المنوعة ّالتي ّتم ّإدخالها ّفي ّالفترة ّّ tوللطرازّ
القديم ّالذي ّتم ّإسقاطه ّفي ّالفترة ّّ .t-1ويلزمّ
قائمتين ّمتعاقبتين ّلألسعار ّلتطبيق ّالصيغةّ
(ّ )37وورقم ّقياسي ّبنظام ّالسلسلةّ .كما ّأنّ
األرقام ّالقياسية ّالهيدونية ّهي ّوسيلة ّلدمجّمثلّ
هذه ّاآلثارّ ،حيث ّيمكنها ّأن ّتتخذ ّالعديد ّمنّ
األشكالّ ،ولكن ّباألساس ّفإن ّأسعار ّوقيمّ
الخصائص ّالنوعية ّالمحددة ّلألسعارّ ،علىّ
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ّوالذاكرة...ّ ،الخّ،
سبيل ّالمثالّ ،السرعة ّ
لمجموعاتّمختلفةّومنوعةّمنّأجهزةّالحاسوبّ
الشخصية ّيتم ّتجميعها ّفي ّكل ّفترةّ .ويمكنّ
اشتقاق ّالرقم ّالقياسي ّلألسعار ّمن ّنوع ّباشّ
يتضمن ّاحتساب ّخصائص) ّعن ّطريق ّأوالّ
تقديرّاالنحدارّالهيدوني ّلألسعارّعلىّمتغيراتّ
النوعية ّالستندة ّإلى ّبيانات ّالفترة ّّ ،t-1ثمّ
باستخدام ّمعامالت ّمقدرة ّالحتساب ّللفترة ّّt-1
أسعارّالمجموعاتّالمنوعةّالمتاحةّفيّالفترةّّ،t
بما ّفي ّذلك ّتلك ّالمجموعات ّالمنوعة ّغيرّ
المتاحةّفيّالفترةّّ.t-1ويمكنّمقارنةّخصائصّ
أسعار ّالفترة ّّ tالمقيمة ّوفقا ّألسعار ّالفترة ّ ّt
بشكل ّمباشر ّمع ّالتقييم ّالمقدر ّلفترة ّّt-1
لخصائص ّفترة ّّ tمن ّأجل ّالتوصل ّإلى ّرقمّ
قياسي ّلألسعار ّمن ّنوع ّباشّ .وبصورة ّمماثلةّ
يمكن ّتعريف ّالرقم ّالقياسي ّالهيدوني ّمن ّنوعّ
السبير ّباستخدام ّانحدار ّمقدر ّللفترة ّّt
ومجموعة ّمن ّالخصائص ّالثابتة ّللفترة ّّ،t-1
حيث ّيمثل ّالرقم ّالقياسي ّالهيدوني ّمن ّنوعّ
فيشر ّمتوسط ّهندسي ّللفترتينّ .وأحد ّالصيغّ
البديلة ّلذلك ّهو ّتجميع ّمجموعتي ّالمشاهداتّ
في ّالفترات ّّ 0و ّّ tمع ّتضمين ّمتغير ّصامتّ
في ّمعادلة ّاالنحدار ّالمتعي ّمن ّأجل ّتمييزّ
المالحظات ّفي ّفترة ّعن ّنظيرتها ّفي ّالفترةّ
األخرىّ.وقدّيكونّالمعاملّفيّالمتغيرّالوهميّ
هو ّتقدير ّللتغير ّفي ّالسعر ّبين ّالفترتين ّبعدّ
التحكمّفيهماّألثرالتغيراتّالنوعيةّ.
إيضاح اضافي
 18-38هناك ّحساب ّمفصل ّلكافةّالطرق ّالمشار ّإليهاّ
أعاله ّمتاحة ّفي ّالفصول ّالسابع ّوالثامن ّمنّ
أدلة ّالرقم ّالقياسي ّألسعار ّالمستهلك ّوالرقمّ
القياسي ّألسعار ّالمنتجّ ،وتشمل ّهذه ّالفصولّ
استخدام ّاالحتساباتّ ،وأسعار ّالتداخل ّوالبدائلّ
القابلة ّللمقارنة ّوالبدائل ّغير ّالقابلة ّللمقارنةّ
باستخدامّتقديراتّمنّتكاليفّاإلنتاجّ ،وتكاليفّ
الخيارّواالنحداراتّالهيدونيةّ،فضالّّعنّالطرقّ
الخاصة ّباألسواق ّذات ّمعدل ّالدوران ّالسريعّ
للمجموعات ّالمتنوعة ّالمختلفة ّبما ّفي ّذلكّ
األرقام ّالنسبية ّقصيرة ّالمدىّ ،وربط ّنظامّ
السلسلةّ ،وزيادة ّالمنتج ّوالمؤشرات ّأو ّاألرقامّ
القياسيةّالهيدونية.
ّ
 14-38عالوة ّعلى ّذلكّ ،يمكن ّاإلطالع ّعلى ّمناقشةّ
إضافية ّحول ّهذا ّالموضوع ّفي ّدليل ّاالرقامّ

القياسيةّالهيدونية ّوتعديالت ّالنوعية ّفي ّاألرقامّ
القياسية ّلألسعارّ :تطبيق ّخاص ّعلى ّمنتجاتّ
تكنولوجيا ّالمعلومات ّ(منظمة ّالتعاونّ
االقتصاديّوالتنميةّ.)8663ّ،
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 13-38لقد ّتم ّالبرهنة ّباالستناد ّعلى ّأسس ّنظرية ّأنّ
السالسل ّالزمنية ّالطويلة ّلألرقام ّالقياسيةّ
لألحجام ّّواألسعار ّتشتق ّعلى ّأفضل ّما ّيكونّ
عنّبنظام ّالسلسلة)ّ،والسؤال ّالذيّيطرح ّنفسهّ
هو ّكم ّعدد ّالمرات ّفي ّالسلسلة ّالزمنية ّالتيّ
يجب ّفيها ّوقوع ّرابط ّماّ .لقد ّقيل ّأن ّنظامّ
السلسلة ّالسنوية ّهو ّاألفضل ّبشكل ّعام ّبناءاّ
على ّأسس ّنظريةّ ،ولكن ّماذا ّعن ّالنواحيّ
العملية؟ ّهناك ّعدد ّمن ّالمسائل ّالتي ّينبغيّ
النظر ّفيهاّ ،بما ّفي ّذلك ّاالحتياجات ّمنّ
البياناتّ ،والمتطلبات ّالحوسبيةّ ،واالحتياجاتّ
من ّالموارد ّالبشرية ّوفقدان ّقابلية ّالجمعّ
وعمليات ّالمراجعة ّوالتنقيح ّوالمستخدمين ّذويّ
اإلطالعّ.
أّ.إذاّكانتّالقيمّالجاريةّالسنويةّوماّيقابلهاّمنّ
بيانات ّعن ّاألحجام ّأو ّاألسعار ّمتاحة ّحينئذّ
يكون ّنظام ّالسلسلة ّالسنوية ّممكناّ .وال ّيكونّ
هناكّحاجةّلبياناتّأخرىّ.
بّ .االحتياجات ّمن ّالحوسبة ّفيما ّيتعلقّ
باشتقاق ّأرقام ّالقياسية ّالسنوية ّبنظام ّالسلسلةّ
أعظم ّإذا ّما ّقورنت ّباالحتياجات ّفيما ّيتعلقّ
باألرقام ّالقياسية ّمن ّنوع ّالسبير ّذات ّالترجيحّ
الثابتّ ،ومن ّثم ّال ّيجب ّمحاولة ّإيجادها ّمنّ
دون ّبرمجيات ّكافية ّومخصصة ّلهذا ّالغرضّ.
ويعتمد ّمدى ّتعقيد ّالبرامج ّالمطلوبة ّعلىّ
الصيغة ّالمستخدمة ّوعلى ّطريقة ّالربطّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ،من ّاألمور ّالسهلة ّإلى ّحد ّماّ
تطوير ّبرنامج ّالشتقاق ّأرقام ّقياسية ّلألحجامّ
ربع ّسنوية ّمن ّنوع ّالسبير ّبنظام ّالسلسلةّ
السنويةّباستخدامّأسلوبّالتداخلّالسنويّ.
جّ .لقد ّأظهرت ّالتجارب ّأنه ّإذا ّما ّتم ّشرحّ
وتفسير ّمنافع ّمقاييس ّنظام ّالسلسلة ّلألحجامّ
جنباّإلىّجنبّمعّفقدانّقابليةّالجمعّواإلضافةّ
للمستخدمين ّبعناية ّعبر ّالتوثيق ّوالحلقاتّ
الدراسيةّقبلّتقديمها ّإليهمّ،حينئذ ّتكونّمقاييسّ
نظام ّالسلسلة ّلألحجام ّمقبولة ّبشكل ّعامّ،
ويجب ّإيالء ّاهتمام ّخاص ّبإعالم ّالمستخدمينّ
الرئيسيينّ،بماّفيّذلكّالصحفيينّاالقتصاديينّ،
بشكلّجيدّمسبقاّّ.
دّ .عندما ّيتم ّتغيير ّاألساسّ ،ولنقل ّكل ّخمسّ
أو ّعشر ّسنواتّ ،حينئذّتكونّالحالةّالنموذجيةّ
هيّمراجعةّوتنقيحّمعدالتّالنموّ،واذاّماّكانتّ
األرقام ّالنسبية ّلألسعار ّواألحجام ّأخذة ّفيّ
التغير ّعلى ّنحو ّسريع ّحينها ّالتغيرات ّفيّ
معدالت ّالنمو ّيمكن ّأن ّتكون ّشديدة ّالتغيرّ.
وعادة ّما ّتكون ّهذه ّهي ّالحالة ّبالنسبة ّأليّ
مجموع ّألجهزة ّالحاسب ّالشخصي ّنصيبا ّكبي ارّ
فيهّ .وخاصة ّأن ّتاريخ ّنظام ّالسلسلة ّالسنويةّ
"يعاد ّكتابته" ّشيئا ّفشيئا ّكل ّعامّ ،وليس ّمنّ
خالل ّقفزة ّكبيرة ّواحدة ّكل ّخمس ّأو ّعشرّ
سنواتّ .وليس ّمن ّالمستغرب ّأن ّيكون ّلنمطّ
التنقيحاتّأوّالمراجعاتّالكبيرةّالمرتبطةّبنظامّ
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السلسلة ّفقط ّكل ّخمس ّأو ّعشر ّسنوات ّتأثي ارّ
ضا ار ّعلى ّثقة ّالمستخدم ّفي ّسياق ّالحساباتّ
القوميةّ ،ليسّأقلهاّألنّالمستخدمينّيعلمونّأنهّ
ّبمراجعات ّمشابهة ّمستقبالّّ .والّ
يمكنهم ّالتنبؤ ّ
يقف ّنظام ّالسلسلة ّالسنوية ّعند ّحد ّقياسّ
التغيرات ّبشكل ّأفضل ّولكنها ّعلى ّاألرجح ّماّ
تزيد ّمن ّالثقة ّفي ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجامّ
ّ
الناتجةّفيّالحساباتّالقوميةّ.
ّ

ج .إشتقاق مقاييس األسعار واألحجام في
الحسابات القومية
.1

مقدمة

الرئيسيةّفيّالبنيةّاالقتصاديةّ،مثلّأثرّالتقلباتّ
السريعة ّفي ّأسعار ّالنفط ّعلى ّاقتصاد ّمصدرّ
للنفطّ،تشيرّإلىّأنّاستخدامّنفسّسنةّاألساسّ
قبل ّوبعد ّالتغير ّيعطي ّعلى ّاألرجح ّمؤشراتّ
مضللة ّحول ّتطور ّاالقتصادّ .ويصبح ّنظامّ
السلسلةّضرورة ّوليسّفقطّأم ار ّمرغوبا ّفيهّفيّ
مثلّهذهّالحاالت.
المصطلحات الفنية الخاصة بتقديرات األحجام

 15-38عندّبناءّالسالسلّالزمنيةّعنّطريقّقسمةّالقيمّ
الجارية ّلكل ّسنة ّعند ّالمستوى ّاألكثر ّتفصيالّ
على ّأرقام ّالسبير ّالقياسية ّلألسعار ّ ّلسنةّ
أساس ّثابتةّ ،فمن ّالمناسب ّحينئذ ّوصفّ
السالسل ّالناتجة ّعلى ّأنها ّوفقاّ ّلألسعار ّالثابتةّ
لسنة ّاألساس(ّ،ويعزىّذلكّإلىّأنهّطالماّجرىّ
العمل ّعند ّمستوى ّمفصل ّبشكل ّكافي ّتتقاربّ
النتيجةّباستخدامّأرقام ّباشّالقياسيةّلألسعار)ّ.
ومعّذلكّ،عندماّيتمّتكميش ّقيمةّكلّسنةّمنّ
خالل ّرقم ّقياسي ّلألسعار ّمع ّسنة ّأساسّ
مختلفةّ،حينئذّلمّيعدّمنّالصحيحّتماماّوصفّ
السالسل ّالزمنية ّالناتجة ّوفق ّهذه ّالطريقةّ.
وتكون ّالمصطلحات ّاألكثر ّدقة ّهي ّ"سالسلّ
األحجام ّبنظام ّالسلسلة"ّ ،أو ّ" ّقياس ّاألحجامّ
بنظام ّالسلسلة"ّ ،أو ّ" ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجامّ
بنظامّالسلسلة"ّ،حينماّيتمّالتعبيرّعنّالسلسلةّ
فيّشكلّرقمّقياسيّ.واذاّكانّمنّالمرغوبّفيهّ
تحديد ّسنة ّالقياس ّفي ّالمصطلح ّحينئذ ّيجوزّ
استخدامّ"سلسلةّاألحجامّبنظامّالسلسلةّفيّسنةّ
القياسّ}وحداتّالعملة{".
ّ
 11-38كذلكّ ،فإن ّاستخدام ّمصطلح ّ"وفقا ّلألسعارّ
الثابتة" ّغير ّمالئم ّللسالسل ّالتي ّيتم ّربطهاّ
بوتيرة ّأقل ّ ّمن ّسنوية ّوأيضا ّغير ّمالئمّ
لسالسل ّاألحجام ّالقائمة ّعلى ّاستخدام ّصيغّ
فيشر ّأو ّتورنكفيستّ ،تلك ّالسالسل ّالتي ّالّ
تكون ّتكوينات ّالسعر ّثابتة ّعلى ّمدى ّامتدادّ
تلكّالسالسلّوبالنسبةّلمثلّهذهّالسالسلّيكونّ
مصطلح ّ"سالسل ّاألحجام" ّأو ّ"الرقم ّالقياسيّ
لألحجام" ّمالئمين ّلوصف ّسلسلة ّأو ّرقمّ
قياسي.
عالوة ّعلى ّذلكّ ،يعكس ّالتغير ّفيّ
366-38
المصطلحات ّفقدان ّقابلية ّالجمع ّواإلضافةّ
للسالسل ّالزمنية ّالناتجة ّنظ ار ّألن ّالسالسلّ
وحدها ّالمعبر ّعنها ّبنفس ّمجموعة ّاألسعارّ
بشكل ّعامّ ،على ّسبيل ّالمثال ّعن ّطريقّ
استخدام ّأرقام ّالسبير ّالقياسيةّ ،تكون ّقابلةّ
للجمعّواإلضافة.

 18-38يعنى ّهذاّالقسمّبتطبيقّالنظريةّالموصوفةّفيّ
القسم ّب ّعلى ّالممارسة ّالمتعلقة ّبإشتقاقّ
مقاييس ّاألحجام ّألجزاء ّمن ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ ،واألجزاء ّالمعنية ّهي ّبشكل ّرئيسيّ
مكونات ّحساب ّالسلع ّوالخدماتّ .ومن ّالناحيةّ
المثاليةّ ،ينبغي ّالقيام ّبذلك ّفي ّ ّسياق ّجداولّ
العرضّواالستخدامّ،علىّالنحوّالموضحّأدناهّ.
وكماّهوّالحالّمعّتدفقاتّتكوينّرأسالمالّالتيّ
يمكنّالتعبيرّعنهاّمنّحيثّالحجمّ،فالحالّهوّ
نفسه ّمع ّمخزونات ّاألصول ّغير ّالمنتجةّ .والّ
يعتبرّمنّالممكنّالفصلّبينّكلّتدفقاتّالدخلّ
إلى ّمكونات ّسعر ّوحجم ّغير ّأنه ّيمكن ّإجراءّ
بعضّالمقاييس ّالمحدودةّللدخلّالحقيقيّ ،أيضاّّ
علىّالنحوّالموضحّأدناه.
ّ
 10-38الطريقة ّالمثلى ّالنتاج ّتقديرات ّأحجام ّلمجاميعّ
االقتصادّالكليّهيّالعملّعلىّمستوىّمفصلّ
جداّ ،من ّخالل ّتكميش ّكل ّمكون ّعن ّطريقّ
رقمّقياسيّلألسعار ّمناسبّتماماّّ ،وبرغمّذلكّ،
هناك ّحاالت ّيكون ّفيها ّهذا ّالنهج ّمستحيالّّ،
سواء ّلعدم ّوجود ّأرقام ّقياسية ّلألسعار ّمناسبةّ
أوّعدمّاتساقّالبياناتّفيّالقيمةّالجاريةّأوّفيّ
األرقامّالقياسيةّلألسعارّ ،وهوّماّمنّشأنهّأنّ
يجعلّمنّنتائجّالتكميشّأم اّرّمشكوكّفيهّ.وفيّ
مثل ّهذه ّالحاالتّ ،البد ّمن ّالنظر ّإلى ّمناهجّ
بديلةّبماّفيّذلكّإمكانيةّاستقراءّ(أوّاستنباط)ّ
التقديرات ّالمستقبلية ّأو ّاآلجلة ّللسنوات ّالسابقةّ
أوّاستخدامّمؤشراتّبديلةّللنموّفيّالحجمّلكلّ
حالةّبعينهاّ.
 17-38بمجرد ّأن ّتكون ّهناك ّمجموعة ّما ّمتاحة ّمنّ
مقاييس ّاألحجام ّلفترة ّمعينةّ ،حينئذ ّالبد ّمنّ
عرضها ّمع ّبيانات ّعن ّالفترات ّاألخرى ّفيّ
شكلّسالسلّزمنيةّ،وهذاّهوّالوقتّالذيّيجبّ
فيه ّتقديم ّنظام ّالسلسلة ّللبيانات ّالمشتقة ّعنّ
طريق ّتكميش ّالمكونات ّالفرديةّ .وعلى ّالنحوّ
الموصى ّبه ّفي ّالقسم ّبّ ،يجب ّإجراء ّذلكّ
بشكل ّمثالي ّسنويا ّباستخدام ّاألرقام ّالقياسيةّ
لألسعار ّالخاصة ّبالسنة ّالسابقة ّولكن ّإن ّكانّ ّ
هذا ّغير ّممكناّّ ،حينئذ ّينبغي ّتطبيق ّنظامّ
السلسلة ّعلى ّفترة ّأطولّ .وتشير ّالتغيراتّ
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الجديدةّوالمختفيةّيمكنّعكسهاّعلى ّنحوّسليمّ
عندما ّتكون ّالقيم ّالجارية ّمكمشة ّعن ّطريقّ
األرقامّالقياسيةّلألسعار ّعلىّالنحوّالمبينّفيّ
القسمّب.
ّ
بالنسبة ّلبعض ّالمنتجاتّ ،على ّسبيلّ
368-38
المثال ّالمنتجات ّالزراعية ّالمحددة ّبشكل ّوثيقّ
وكذلك ّالمعادنّ ،فقد ّيفترض ّفيها ّبأن ّبياناتّ
القيمةّالجارية ّقد ّتمّإيجادهاّعنّطريقّضربّ
مقياس ّلألحجام ّفي ّسعر ّمناسبّ .وتلك ّهيّ
الحاالتّالتيّالّيكونّفيهاّمشكلةّتجميعّعبرّ
مجموعة ّمن ّالمنتجات ّوتكون ّالتعديالت ّتبعاّ
إلختالفات ّالنوعية ّأكثر ّسهولة ّوتجرى ّتلكّ
التعديالت ّبشكل ّأكثر ّإرضاءّ ّوسهولة ّ ّوبشكلّ
مباشر ّعلى ّمقاييس ّاألحجامّ .وفي ّحين ّأنّ
بعضا ّمن ّتلك ّالمنتجات ّقد ّيكون ّذات ّقيمةّ
كبيرة ّفي ّبعض ّالبلدان ّإال ّأنها ّستشكل ّرقمّ
صغير ّمن ّالرقم ّالكلي ّللمنتجات ّالتي ّيمكنّ
التعامل ّمعها ّعلى ّأفضل ّما ّيكون ّبهذهّ
الطريقة.
ّ
من ّأجل ّالحصول ّعلى ّمقياسّ
360-38
لألحجام ّمن ّنوع ّالسبير ّفإن ّالرقم ّالقياسيّ
المناسبّلألسعار ّوالمستخدمّفيّتكميش ّالقيمةّ
الجارية ّهو ّرقم ّباشّالقياسي ّوالعكس ّبالعكسّ،
وعلى ّالرغم ّمن ّذلكّ ،عادة ّما ّتنشأ ّاألرقامّ
القياسية ّلألسعار ّالمتاحة ّباستخدام ّصيغّ
السبير ّأو ّالويّ ،وذلك ّألن ّإيجاد ّرقم ّقياسيّ
لألسعار ّمن ّنوع ّباش ّيكون ّمتضمنا ّبالضبطّ
نفس ّاالحتياجات ّمن ّالبيانات ّتماما ّمثلماّ
يحدث ّفي ّاالشتقاق ّالمباشر ّلرقم ّقياسيّ
لألحجام ّمن ّنوع ّالسبير ّومن ّثم ّيتم ّمواجهةّ
نفسّالمشكالتّ.واذاّكانتّهناكّبياناتّمتاحةّ
للقيمة ّالجارية ّتتميز ّبالقوة ّفضال ّعن ّتواجدّ
األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّمن ّنوع ّالسبيرّ
وبمستوى ّمفصل ّبشكل ّكافي ّحينئذ ّيمكنّ
تجميع ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجام ّمن ّنوع ّباشّ،
عندّالمستوىّالمفصلّ ،باستخدامّصيغةّالسبيرّ
للحصول ّعلى ّتقريب ّحقيقي ّلمقياس ّاألحجامّ
منّنوعّالسبيرّللمجموع.
ّ
يمكن ّالتوصل ّإلى ّرقم ّقياسي ّلألحجامّ
501-51
من ّنوع ّفيشر ّإما ّعن ّطريق ّأخذ ّالمتوسطّ
الهندسي ّلألرقام ّالقياسية ّلألحجام ّمن ّنوعّ
السبيرّوباشّأوّعنّطريقّتكميشّالرقمّقياسيّ
للقيم ّالجارية ّبواسطة ّرقم ّقياسي ّلألسعار ّمنّ
نوعّفيشرّ.

يمكن ّاشتقاق ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجامّ
363-38
ّواألسعار ّفقطّللمتغيراتّالتيّلهاّعناصرّسعرّ
وكميةّ ،حيث ّأن ّكافة ّالمعامالت ّالتي ّتنطويّ
على ّتبادل ّللسلع ّوالخدمات ّوكذلك ّمستوياتّ
المخزونات ّمن ّاألصول ّغير ّالمالية ّتتميزّ
جميعها ّبهذه ّالخاصية ّوذلك ّعلى ّالعكس ّمنّ
تدفقات ّالدخلّواألصولّوالخصوم ّالماليةّ.كماّ
أنّبعضّالبنودّالموازنةّلهاّتلكّالميزةّفيّحينّ
أن ّالبعض ّاألخر ّتعوزه ّهذه ّالميزة ّومن ّثم ّيلزمّ
النظرّفيهاّبشكلّ
فرديّ.
38في ّحين ّأن ّكل ّمن ّمقاييسّ
368-38
األحجام ّّواألسعار ّذات ّأهمية ّرئيسية ّفيّ
الحسابات ّالقوميةّ ،يكون ّالتركيز ّالرئيسيّ
للمستخدم ّمنصبا ّعلى ّمعدالت ّنمو ّمقاييسّ
األحجام ّأكثر ّمنه ّعلى ّاألسعارّ ،ويعكسّ
تطبيق ّالحسابات ّالقومية ّمن ّحيث ّالحجمّ
والقيمة ّالجارية ّهذه ّاألولويةّ ،كون ّالمجاميعّ
يجري ّاشتقاقها ّضمنيا ّمن ّخالل ّقسمة ّالقيمّ
الجاريةّعلىّماّيقابلهاّمنّأحجام.
ّ
عندما ّتكون ّهناك ّبيانات ّمستقلةّ،
364-38
وشاملة ّوموثوق ّبها ّمتاحة ّوفقا ّللقيم ّالجاريةّ
ّضروريا ّأنّ
ّ
يكون ّمن ّالمسلم ّبه ّعموما ّليس
يتم ّإيجاد ّمقاييس ّلألحجام ّعن ّطريق ّتجميعّ
أرقام ّنسبية ّللكميةّ ،وفيّمعظمّالحاالتّ،يكونّ
من ّالمفضل ّبل ّكذلك ّأكثر ّعملية ّاستخدامّ
األرقامّالقياسيةّلألسعار ّلتكميش ّلبياناتّالقيمةّ
الجاريةّ.وحتىّفيّمثلّهذهّالحاالتّعلىّغرارّ
الكهرباء ّحيث ّيبدو ّمقياس ّالحجم ّمتاحّ
بسهولةّ ،يكون ّأي ّمقياس ّحجم ّمباشر ّغيرّ
مالئمّنظ ارّلمعاملةّاألسعار ّالمطبقةّفي ّأسواقّ
مختلفةّكماّهوّموضحّفيّالفقراتّمنّّ01-38
وحتى ّّ.78-38ويؤدي ّالتغيير ّفي ّتكوين ّنمطّ
المستخدم ّإلى ّتغيير ّفي ّسعر ّوحجم ّالكهرباءّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
القياسّالماديّللكهرباءّالموزعةّقدّالّيكونّط أرّ
عليهّأيّتغيير.
ّ
وكما ّهو ّموضح ّفي ّالقسم ّبّ ،فإنّ
363-38
معلومات ّاألسعار ّيسهل ّجمعها ّمقارنةّ
بمعلوماتّاألحجامّوذلكّألنّجميعّاألسعارّيتمّ
التعبيرّعنهاّبوحدةّمشتركةّبينماّتأتيّاألحجامّ
فيّقدرّهائلّمنّالوحداتّ.وعالوةّعلىّذلكّ،
فإن ّاألرقام ّالنسبية ّلألسعار ّالخاصة ّبعينةّ
ممثلة ّللسلع ّوالخدمات ّيمكن ّاستخدامها ّبشكلّ
نموذجي ّلكافة ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّتقع ّفيّ
نفسّالفئةّأوّالمجموعةّوبطريقة ّالّتكونّفيهاّ .2
مقاييس ّاألحجام ّممثلةّ .واألهم ّمن ّذلكّ ،أنّ
التغيرات ّفي ّاألحجام ّالمرتبطة ّبالمنتجاتّ
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هناك ّأربعة ّأنواع ّرئيسية ّمن ّاألرقامّ
501-51
القياسية ّلألسعار ّمتاحة ّالشتقاق ّمقاييسّ
األحجام ّفيّالحساباتّالقوميةّ ،األرقامّالقياسيةّ
ألسعار ّالمستهلكّ ،واألرقام ّالقياسية ّألسعارّ
المنتجّ ،واألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالصادراتّ
واألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالوارداتّ .واألرقامّ
القياسيةّألسعار ّالمستهلك ّهيّمقاييس ّألسعارّ
المشترينّكماّأنّاألرقامّالقياسيةّألسعارّالمنتجّ
هي ّمقاييس ّلألسعار ّاألساسيةّ .واألرقامّ
القياسيةّألسعارّالصادرات ّهي ّمقاييس ّألسعارّ
تسليم ّظهر ّالسفينة/فوبّ ،وقد ّتقيس ّاألرقامّ
القياسية ّألسعار ّالواردات ّأسعار ّتسليم ّظهرّ
السفينةّ /فوب ّأو ّأسعار ّالتكلفة ّوالتأمينّ
والشحنّ/سيف.
ّ
هناك ّجانبين ّمحددين ّلتسجيل ّوقيدّ
361-38
المعامالتّ ،الوقت ّوالتقييمّ .ولذاّ ،فمن ّ ّالمهمّ
أنّتتوافقّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّوكذلكّالقيمّ
الجارية ّالمستخدمة ّفي ّإالتكميش ّفي ّكالّهذينّ
الجانبين ّعلى ّحد ّسواء ّفضال ّعن ّتوافقهماّ
كذلكّفيّالنطاقّ.وعادةّماّتكونّاألربعةّأنواعّ
من ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّمتاحة ّبشكلّ
شهري ّومن ّثم ّيمكن ّالحصول ّعلى ّمعامالتّ
التكميش ّ(المثبطات) ّلمتغيرات ّالتدفقّ
والمخزونات ّعن ّطريق ّحساب ّمتوسط ّاألرقامّ
القياسية ّالشهرية ّبشكل ّمناسب ّلتثبيت ّالمتوسطّ
عند ّمركز ّنقطة ّالتقييم ّالمرغوب ّفيهاّ.وبالنسبةّ
لمتغيراتّالتدفقّ،عادةّماّتكونّتلكّالنقطةّهيّ
نقطة ّمنتصف ّأو ّمتوسط ّالفترةّ ،في ّحين ّأنهّ
بالنسبة ّلمتغيرات ّالمخزونات ّعادة ّما ّتكونّ–ّ ،
ولكن ّليس ّدائماّّ ،نهاية ّالفترةّ .أما ّبالنسبةّ
لمتغيرات ّالتدفقّ ،فينبغي ّوأن ّيعكس ّمتوسطّ
سعرّالفترةّاالختالفاتّالمعروفةّفيّنطاقّهذهّ
الفترةّ .ويكون ّهذا ّاألمر ّمهم ّبشكل ّخاصّ
عندما ّيكون ّهناك ّنمط ّموسمي ّبارز ّأوّ
تحركاتّكبيرةّغيرّمنتظمةّفيّشهورّمعينةّأوّ
حالةّتضخمّجامحّ.بيدّأنهّعندماّالّيتواجدّأيّ
من ّهذه ّالعوامل ّفإن ّمتوسط ّالسعر ّسيكونّ
قريبا ّمن ّالسعر ّالمشاهد ّعند ّمنتصف ّالفترةّ
الزمنيةّ.وال ّتتضمن ّحقيقة ّتكرار ّهذهّالحالةّأنّ
سعر ّمنتصف ّالفترة ّدائماّ ّما ّيكون ّهو ّالسعرّ
المفاهيميّالصحيحّلالعتمادّعليهّ.

 .3جداول العرض واالستخدام كأساس لمقاييس
أحجام الناتج المحلي اإلجمالي

المقاييس ّالمختلفة ّللناتجّالمحلي ّاإلجماليّ .بلّ
واألكثر ّقوةّ ،أن ّتطبيق ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّمن ّحيث ّالحجم ّمن ّشأنه ّأنّ
يضمنّأنّكلّمنّاألحجامّواألسعارّفيّنظامّ
الحساباتّالقوميةّمتسقةّفيماّبينهاّ.ومنّحيثّ
المبدأّ ،يجب ّتطبيق ّالجداول ّوفقاّ ّللقيم ّالجاريةّ
ومن ّحيث ّالحجم ّفي ّنفس ّالوقت ّمن ّأجلّ
تحقيقّاالستفادة ّالقصوىّمنّجميعّالمعلوماتّ
المتاحةّلمعدّالبيانات.

ّ
غالباّ ّما ّيكون ّالوضع ّأن ّالبياناتّ
333-38
التفصيلية ّالالزمة ّلتطبيق ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّال ّتكون ّجميعها ّمتاحة ّلكل ّفترةّ
وعليهّيضطرّإلىّعمل ّتقديرات ّلملء ّالخاناتّ
الفارغةّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،غالباّ ّما ّيتم ّجمعّ
البياناتّالمفصلةّعنّاالستهالكّالوسيطّحسبّ
المنتج ّبحسب ّالصناعة ّعلى ّفترات ّمتباعدةّ.
ومنّاألفضلّعموما ّوضعّافتراضّأوليّبشأنّ
تكوين ّثابت ّللمدخالت ّالوسيطة ّمع ّمرورّ
الوقتّمنّحيثّالحجمّبدالّ ّمنّاالعتمادّعلىّ
القيمّالجاريةّ.وعالوة ّعلى ّذلكّ ،فإن ّالتعديالتّ
المدخلة ّعلى ّالبيانات ّاألولية ّ(الخام)ّأوّالمقدرةّ
يمكنّأنّتستفيدّوبشكلّعظيمّمنّخاللّتقييمّ
معدالت ّالنمو ّفي ّاألسعار ّواألحجام ّسواء ّفيّ
الفترة ّالسابقة ّأو ّالفترة ّالتاليةّ .ولهذه ّاألسبابّ،
يوصى ّبأنه ّيجب ّتطبيق ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّوفقا ّللقيم ّالجارية ّوكذلك ّمن ّحيثّ
الحجم ّفي ّنفس ّالوقت ّمع ّموازنتها ّفي ّوقتّ
واحد.
ّ
الشتقاق ّمجموعة ّمن ّجداول ّالعرضّ
338-38
واالستخدام ّمن ّحيث ّالحجم ّبحيث ّتكون ّقابلةّ
للجمعّ ،وان ّالطريقة ّالمناسبة ّللتقدم ّفي ّتحقيقّ
هذا ّالهدف ّهي ّأوال ّعرض ّالجدول ّبأسعارّ
السنة ّالسابقةّ ،أي ّبعبارة ّأخرىّ ،كما ّتربطّ
األرقام ّالقياسية ّلألحجام ّمن ّنوعّالسبير ّالسنةّ
السابقة ّبالسنة ّالجاريةّ ،ومن ّثم ّمعايرته ّوفقاّ
للقيم ّفي ّالسنة ّالسابقةّ .كما ّأنه ّومن ّأجلّ
التوصل ّإلى ّمقاييس ّفيشر ّلألحجام ّبنظامّ
السلسلة ّالسنوية ّفإنه ّمن ّالضروري ّأيضاّ
اشتقاقّجداولّالعرضّواالستخدامّللسنةّالسابقةّ
بأسعار ّالسنة ّالجاريةّ .وهذه ّالقيم ّتكون ّفيّ
الواقعّأرقامّالسبيرّالقياسيةّّذاتّاتجاهّمعاكسّ
(عائدة ّللماضي) ّمعايرة ّومرجعة ّإلى ّأسعارّ
السنة ّالجاريةّ .ويتم ّالحصول ّعلىرقم ّباشّ
القياسي ّلألحجام ّمن ّخالل ّأخذ ّمعكوس ّأرقامّ
السبير ّالقياسية ّذات ّاالتجاه ّالمعاكس ّ(العائدةّ
للماضي)ّ .وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،يمكن ّاشتقاقّ
األرقامّالقياسيةّلألحجامّمنّنوعّفيشرّباعتبارهاّ
المتوسطّالهندسيّألرقام ّالسبير ّوباش ّالقياسيةّ
لألحجامّبينّفترتينّمتجاورتينّ.

يصف ّالفصل ّالرابع ّعشر ّجداولّ
550-51
العرضّواالستخدامّ،حيثّيفسرّكيفّأنّجدولّ
العرض ّيفصل ّالمنتجات ّالتي ّتنتجها ّكلّ
صناعة ّوالتي ّفيما ّبعد ّيتم ّتحديدها ّفي ّجدولّ
االستخدام ّحيث ّيتم ّتخصيص ّكل ّمنتجّ
وتوزيعهّبينّاالستهالكّالوسيطّوالطلبّالنهائيّ
بعنايةّوتفصيلّ.ويضمنّتطبيقّجداولّالعرضّ  .4مقاييس األحجام لتقدير مخرج الناتج المحلي
واالستخدام ّوفقا ّللقيم ّالجارية ّاالتساق ّبينّ اإلجمالي
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المخرجات السوقية
من ّحيث ّالمبدأّ ،يمكن ّإعداد ّاألرقامّ
334-38
القياسية ّألسعار ّالمنتج ّلكل ّالمخرجات ّالسوقيةّ
ومن ّثم ّيمكن ّاستخدامها ّفي ّتكميش ّالقيمّ
الجاريةّللحصولّعلىّتقديراتّلألحجام.
ّ
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،هناكّ
333-38
بعضّالمنتجاتّيكونّمن ّالصعبّبالنسبة ّلهاّ
اشتقاق ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّومن ّثم ّالبدّ
من ّاتخاذ ّبعض ّاإلجراءات ّوالتدابير ّالشتقاقّ
مقاييس ّاألحجام ّالمناظرةّ ،ومثال ّعلى ّحالةّ
خاصةّيتجسدّفيّالصناعاتّالهامشيةّبماّفيّ
ذلك ّالخدمات ّالماليةّ .وعادة ّما ّيتم ّحسابّ
مخرجّصناعةّهامشيةّعلىّأنهّحاصلّضربّ
المعدلّالهامشيّفيّقيمةّالمعاملةّ.ولتحديدّرقمّ
لألحجام ّيتم ّتطبيق ّمعدل ّسنة ّاألساس ّعلىّ
قيمةّالمعاملةّالمكمشة ّبشكل ّمناسبّلقيم ّسنةّ
األساسّ .وفيما ّيتعلق ّبالحالة ّالخاصةّ
بالخدمات ّالمالية ّالمقاسة ّبصورة ّغير ّمباشرةّ
(ّ ،)FISIMيستخدم ّكل ّمن ّالمعدل ّالمرجعيّ
ومعدالتّالفائدةّالبنكيةّجنباّّإلىّجنبّمعّأرقامّ
القروض ّوالودائع ّالمكمشة ّتبعاّ ّللزيادة ّالعامةّ
فيّاألسعارّمنذّسنةّاألساس.
ّ
في ّالحاالت ّاألخرى ّوالتي ّال ّيتواجدّ
338-38
فيها ّمكمش ّ ّمناسب ّليتم ّتطبيقه ّعلى ّقيمةّ
الجاريةّّ ،يمكن ّأن ّيتمّاشتقاقّاألرقامّالقياسيةّ
لألحجامّمنّخاللّاستقراءّالقيمّالجاريةّفيّفترةّ
األساسّباستخدامّمؤشراتّمناسبةّ.
للحكومة
السوقية
غير
المخرجات
وللمؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم األسر
المعيشية
تقدر ّالقيمة ّالجارية ّ ّللمخرجات ّغيرّ
330-38
السوقية ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّتنتجها ّمنّ
قبل ّالوحدات ّالحكومية ّأو ّمن ّقبل ّالمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
علىّأساسّمجموعّالتكاليفّالتيّيجريّتحملهاّ
في ّإنتاجهاّ ،كما ّهو ّموضح ّفي ّالفصلّ
السادسّ .وتتكون ّهذه ّالمخرجات ّمن ّالسلعّ
والخدماتّالفرديةّالمسلمة ّلألسرّالمعيشيةّومنّ
الخدمات ّالجماعية ّالمقدمة ّللمجتمع ّككلّ.
وحقيقة ّأن ّهذه ّالمخرجات ّيتم ّتقييمها ّعلىّ
أساسّقيمةّالمدخالتّالالزمةّإلنتاجهاّالّيعنيّ
أنه ّال ّيمكن ّتمييزها ّعنّالمدخالت ّالمستخدمةّ
إلنتاجهاّ .وعلى ّوجه ّالخصوصّ ،يمكن ّأنّ
يكون ّالتغير ّفي ّحجم ّالمخرجات ّمختلفا ّعنّ
التغير ّفي ّحجم ّالمدخالتّ ،فالتغيرات ّفيّ
اإلنتاجية ّقد ّتحدث ّفي ّكافة ّمجاالت ّاإلنتاجّ،
بماّفيّذلكّإنتاجّالخدماتّغيرّالسوقية.

ّ
في ّواقعّالممارسةّالعمليةّ،هناكّثالثةّ
337-38
طرق ّمحتملة ّلتطبيق ّتقديرات ّالحجم ّللمخرجاتّ
غير ّالسوقية ّمن ّالسلع ّوالخدماتّ ،وأول ّتلكّ
الطرق ّهو ّاشتقاق ّرقم ّقياسي ّوهمي ّألسعارّ
المخرجات ّوالذي ّعندما ّتتم ّمقارنته ّباجماليّ
الرقمّالقياسيّألسعار ّالمدخالتّّيعكسّالفرقّ
حينئذ ّمعدل ّالنمو ّفي ّاإلنتاجية ّالمعتقد ّحدوثهّ
في ّالعملية ّاإلنتاجيةّ .ويمكن ّاشتقاق ّاألرقامّ
القياسية ّالوهمية ّألسعار ّالمخرجات ّبطرقّ
مختلفةّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،عن ّطريق ّتعديلّ
الرقم ّالقياسي ّألسعار ّالمدخالت ّوفقاّ ّلمعدلّ
النمو ّالمالحظ ّفي ّاإلنتاجية ّالخاص ّبعمليةّ
اإلنتاج ّذات ّالعالقةّّ ،أوّعنّطريقّجعلّنموّ
الرقم ّالقياسي ّالوهمي ّألسعار ّالمخرجات ّقائماّ
على ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّالمالحظةّ
الخاصة ّبالمخرجات ّمن ّالمنتجات ّالمماثلةّ.
ومع ّذلكّ ،ناد اّر ّما ّتكون ّمثل ّهذه ّالبياناتّ
متاحة ّفيما ّيتعلق ّبالسلع ّوالخدمات ّالمنتجة ّمنّ
قبل ّالحكومة ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشية.
ّ
يوصىّبإتباعّالنهجّالثانيّوهوّ"طريقةّ
335-38
حجمّالمخرجات"ّمعّالخدماتّالفرديةّ،وتحديداّ،
الصحة ّوالتعليمّ ،ويقوم ّهذا ّالنهج ّعلى ّحسابّ
مؤشر ّ ّلحجم ّالمخرجات ّبإستخدام ّمقاييسّ
مخرجات ّمرجحة ّ ّبشكل ّكافي ّلفئات ّمتنوعةّ
من ّالسلع ّوالخدمات ّغير ّالسوقية ّالمنتجةّ.
وينبغي ّأن ّتكون ّمقاييس ّالمخرجات ّالمذكورةّ
عاكسة ّبشكل ّكامل ّللتغيرات ّفي ّكل ّمن ّالكميةّ
والنوعية.
ّ
أما ّالنهج ّالثالث ّويطلق ّعليه ّ"طريقةّ
331-38
المدخالت"ّ ،فيمكن ّاستخدامها ّمع ّالخدماتّ
الجماعية ّمثل ّالدفاع ّوهيّخدمةّيصعبّمعهاّ
تطبيقّ"طريقة ّحجم ّالمخرجات"ّنظ اّر ّألنه ّليسّ
هناكّ ،بشكل ّعامّ ،مقاييس ّكمية ّللمخرجاتّ
تتميز ّبكفايتها ّمعدلة ّوفق ّالنوعيةّ .وتتكونّ
"طريقة ّالمدخالت" ّمن ّقياس ّالتغيرات ّفيّ
المخرجات ّتبعا ّللتغيرات ّفي ّالمجموع ّالمرجحّ
لمقاييس ّاألحجام ّلكافة ّالمدخالتّ .وينبغي ّأنّ
يعكس ّهذا ّالمجموع ّالمرجح ّوبشكل ّكامل ّكلّ
من ّالتغيرات ّالحادثة ّفي ّالكمية ّوالنوعية ّعلىّ
حدّسواءّ.وبشكلّعامّتشتقّتلكّالتغيراتّعلىّ
أفضل ّما ّيكون ّعن ّطريق ّتكميش ّتكاليفّ
المخرجات ّالمتنوعة ّباالعتماد ّعلى ّاألرقامّ
القياسية ّالمناظرة ّلألسعار ّوالثابتة ّالنوعيةّ ،أوّ
عندما ّال ّتكون ّمثل ّهذه ّاألرقام ّالقياسيةّ
لألسعار ّمتاحةّ ،باستخدام ّمؤشرات ّلألحجامّ
تعكس ّالتغير ّفي ّحجم ّالمدخالت ّ(على ّسبيلّ
المثالّ،عددّساعاتّالعملّالفعليّللموظفين).
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ّ
من ّالمفيد ّعند ّهذه ّالمرحلة ّالتطرقّ
386-38
لتعريف ّمصطلحات ّالمدخل ّوالنشاط ّوالمخرجّ
والناتج ّّ ،واذا ّما ّأخذنا ّالخدمات ّالصحيةّ
كمثالّ ،يعرف ّالمدخل ّعلى ّأنه ّمدخل ّالعملّ
المبذول ّمن ّقبل ّطاقم ّالعمل ّالطبي ّوغيرّ
الطبيّ ،فضال ّعنّاألدويةّوالكهرباءّوغيرّذلكّ
من ّالمدخالت ّالمشتراة ّوكذلك ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّمن ّمعدات ّومباني ّمستخدمةّ.
وتستخدم ّهذه ّالموارد ّفي ّالنشاط ّالخاصّ
بالرعاية ّالصحية ّاألولية ّوكذلك ّفي ّأنشطةّ
المستشفياتّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،قيام ّطبيبّ
عام ّبإجراءّفحصّماّ،واجراءّعمليةّقلبّوغيرّ
ذلك ّمن ّاألنشطة ّالمصممة ّلصالح ّالمريضّ
الفرد ّ .وتشكل ّالفوائد ّوالمنافع ّالعائدة ّعلىّ
المريضّالمخرجاتّالمرتبطةّبأنشطةّالمدخالتّ
السالفة ّالذكرّ .وأخي ارّ ،هناك ّما ّيسمى ّبالناتجّ
الصحي ّّ ،والذي ّقد ّيعتمد ّعلى ّعدد ّمنّ
العوامل ّيمعزل ّعن ّمخرجاتّالرعاية ّالصحيةّ،
ممثل ّأن ّيكون ّالمريض ّقد ّأقلع ّعن ّالتدخينّ
منّعدمه.
ّ
هناك ّمنزلقين ّينبغي ّتفاديهما ّعندّ
383-38
قياس ّحجم ّالمخرجات ّمن ّالخدمات ّالفرديةّ
غير ّالسوقيةّ .أ ّولهماّ ،هو ّأنه ّيجب ّأن ّالّ
يقتصر ّعلى ّأن ّيعكس ّمدخالت ّأو ّنشاطّ
الوحدة ّالمنتجة ّللخدماتّ ،فالمدخالت ّليستّ
مقياساّّمالئماّ،وفيّحينّأنّاألنشطةّقدّتصبحّ
المؤشر ّالوحيد ّالمتاح ّومن ّثم ّالبد ّمنّ
استخدامهاّ ،إالّأنهاّهيّاألخرىّمتغيرّوسيطّ.
وبالتالي ّما ّينبغي ّقياسه ّهو ّالخدمة ّالمقدمةّ
للعميلّ .والخطر ّالثاني ّيكمن ّفي ّأنه ّإذا ّماّ
عرفّالناتجّمنّحيثّأغراضّالرفاهية ّللخدمةّ
غير ّالسوقية ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،التغيرات ّفيّ
نوعية ّالصحة ّبالنسبة ّلقياس ّالخدمة ّالصحيةّ،
أوّمنّحيثّالتغيرات ّفيّنوعيةّالتعليمّبالنسبةّ
لقياس ّالخدمة ّالتعليمية) ّحينئذ ّفإن ّالتغير ّفيّ
حجم ّمخرجات ّالوحدة ّغير ّالسوقية ّال ّيمكنّ
عكسهاّباالستنادّإلىّالتغيرّفيّمؤشراتّالناتجّ.
ويرجع ّذلك ّإلى ّأن ّمؤشرات ّالناتج ّيمكن ّأنّ
تتأثر ّبجوانب ّأخرى ّال ّتكون ّمرتبطة ّبشكلّ
مباشر ّبنشاط ّالخدمات ّغير ّالسوقيةّ ،علىّ
سبيلّالمثالّ،فيّالحالةّالخاصةّبالصحةّ،فمنّ
المعروفّجيداّأنّهناكّعواملّأخرىّكثيرةّعداّ
مخرجات ّالوحدات ّالصحية ّغير ّالسوقيةّ ،مثلّ
النظافةّ ،واإلسكان ّوالتغذية ّوالتعليم ّواستهالكّ
التبغ ّوالكحول ّوالمخدرات ّوالتلوثّ ،والتي ّقدّ
يكونّتأثيهاّالجماعيّعلىّصحةّالمجتمعّيفوقّ
كثي اّر ّتأثير ّتوفير ّخدمات ّالصحةّ .وبصورةّ
مماثلةّ ،تختلف ّمخرجات ّخدمات ّالتعليمّ
إختالفاّ ّتاماعن ّمستوى ّالمعرفة ّأو ّالمهاراتّ
المتوفرة ّلدى ّأفراد ّالمجتمعّ .وتتكون ّخدماتّ

التعليم ّبصورة ّرئيسية ّمن ّالتدريس ّالتي ّتقدمهّ
المدارسّوالكلياتّوالجامعاتّللتالميذّوالطالبّ
الذين ّيستهلكون ّمثل ّهذه ّالخدماتّ .ويعتمدّ
مستوى ّالمعرفة ّأو ّالمهارات ّفي ّالمجتمعّ
باإلضافة ّإلى ّذلكّعلىّعواملّأخرىّ ،كمقدارّ
الدراسةّّأوّالجهدّالذيّيبذلهّمستهلكوّخدماتّ
التعليمّومواقفهمّوحوافزهم.

ّ
فيّضوءّتلكّالمالحظاتّ،فإنّ"طريقةّ
388-38
حجم ّالمخرجات" ّههي ّالطريقة ّالموصى ّبهاّ
لتطبيق ّمؤشرات ّالتغير ّفي ّالحجم ّللخدماتّ
غيرّالسوقيةّ،وتستندّهذهّالطريقةّعلىّمؤشراتّ
كميةّمعدلةّحسبّالنوعيةّبشكلّكافيّومرجحةّ
مع ّبعضها ّالبعض ّباستخدام ّأوزان ّمتوسطّ
التكلفةّ .وهناك ّمعيارين ّينبغي ّالوفاء ّبهماّ
لتطبيق ّمؤش ارت ّكافية ّللتغير ّفي ّالحجمّ ،ففيّ
المقام ّاألولّ ،الكميات ّوالتكاليف ّالمستخدمةّ
ينبغي ّأن ّتعكس ّالنطاق ّالكامل ّللخدماتّ
بالنسبة ّلمجال ّالوظيفة ّقيد ّالمراجعة ّّ ،كماّ
ينبغي ّتحديث ّأوزان ّالتكلفة ّبشكل ّمنتظمّ .واذاّ
كانّهناكّجزءاّّمنّتكاليفّمجالّالوظيفةّغيرّ
مغطىّمنّجانبّمؤشرّالكميةّ،حينئذّالّينبغيّ
االفتراضّبأنّالجزءّغيرّالمغطىّيتبعّالتغيراتّ
الخاصة ّبالجزء ّالمغطىّ .واذا ّلم ّيكن ّهناكّ
طريقة ّمباشرة ّلحجم ّالمخرجات ّقابلة ّللتطبيقّ
على ّهذا ّالجزء ّينبغي ّحينئذ ّاستخدام ّطريقةّ
مدخالت ّلهّ .وثانياّ ،ينبغي ّتعديل ّمؤشراتّ
الكمية ّتبعا ّللتغير ّفي ّالنوعيةّ ،على ّسبيلّ
المثالّ ،ينبغي ّوأن ّتكون ّالخدمات ّمتنوعة ّبماّ
فيه ّالكفاية ّبهدف ّالوصول ّإلى ّفئات ّيمكنّ
اعتبارها ّمتجانسةّ .ومن ّثمّ ،يتم ّاكتشاف ّجانباّ
منّالتغيرّفيّالنوعيةّمنّخاللّالتغيراتّالتيّ
تط أر ّفي ّنسب ّالفئات ّالمختلفة ّإذا ّما ّكانتّ
األوزان ّالتي ّيتم ّتعيينها ّلكل ّفئة ّيتم ّتحديثهاّ
م ار ار ّوتك ار اّرّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،فإن ّمؤشرّ
الكمية ّلكل ّفئة ّيمكن ّزيادته ّمن ّخالل ّعاملّ
من ّعوامل ّضبط ّالنوعية ّالصريحةّ .وأحدّ
الطرق ّالمتبعة ّللتعرف ّعلى ّعوامل ّضبطّ
النوعيةّالصريحةّوهوّمراجعةّأثارّالخدمةّعلىّ
مقاييسّالناتج.
ّ
من ّالموصى ّبه ّاختبار ّمؤشراتّ
384-38
الحجم ّالسالفة ّالذكر ّلفترة ّكبيرة ّمن ّالزمنّ
بمساعدةّخبراءّفيّهذاّالمجالّقبيلّإدراجهاّفيّ
الحسابات ّالقوميةّ ،حيث ّتكون ّمشورة ّالخبراءّ
وثيقة ّالصلة ّوذات ّأهمية ّقصوى ّالسيما ّفيّ
مجاالتّالصحةّوالتعليمّ،وهماّالمجاالنّاللذانّ
عادة ّيسود ّفيهما ّتوفير ّالخدمات ّالفرديةّ.
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،ينبغي ّأن ّيتم ّإجراء ّتقييمّ
شاملّوكاملّلآلثارّالمترتبةّعلىّالتقديراتّبماّ
في ّذلك ّتضميناتها ّوأثارها ّعلى ّمقاييسّ
اإلنتاجيةّقبلّاعتمادهاّ.وماّلمّوحتىّتكونّمثلّ
هذه ّاالستقصاءات ّمرضيةّ ،فقد ّيكون ّمنّ
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المستحسن ّاستخدام ّالطريقة ّاألمثل ّالثانيةّ،
"طريقةّالمدخالت".
ّ
غير ّأن ّقياس ّالتغيرات ّفي ّحجمّ
383-38
الخدمات ّالجماعية ّأصعب ّمن ّقياس ّالتغيراتّ
في ّحجم ّلاللخدمات ّالفردية ّوذلك ّنظ ار ّألنّ
التغيرات ّفي ّحجم ّالخدمات ّالجماعية ّصعبةّ
التعريف ّوالمالحظةّ ،وأحد ّاألسباب ّوراء ّذلكّ
أن ّالعديد ّمن ّالخدمات ّالجماعية ّوقائية ّفيّ
طبيعتهاّ ،حيث ّأن ّحماية ّاألسر ّالمعيشيةّ
وغيرها ّمن ّالوحدات ّالمؤسسية ّمن ّأعمالّ
العنف ّبما ّفي ّذلك ّاألعمال ّالحربيةّ ،أوّ
حمايتهمّمنّالمخاطر ّاألخرىّ ،كحوادث ّالطرقّ
أو ّالتلوث ّأو ّالحرائق ّأو ّالسرقة ّأو ّاألمراضّ
التيّيمكنّتجنبهاّ،كلهاّمفاهيمّيصعبّترجمتهاّ
وتحويلهاّإلىّمقاييس ّكميةّ.والجدير ّبالذكرّأنّ
هذا ّالمجال ّيحتاج ّإلى ّالمزيد ّمن ّالبحوثّ
حوله.
ّ
حين ّيتعذر ّاستخدامّمقياس ّللمدخالتّ
388-38
بوصفه ّبديال ّلقياس ّللمخرجاتّ ،يجب ّأن ّيكونّ
مقياس ّالمدخالتشامالّ ،وغير ّمقتص ار ّعلىّ
مدخالت ّالعمل ّبل ّعليه ّأن ّيغطي ّكافةّ
المدخالتّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،ينبغي ّأنّ
تكون ّهناك ّمعلومات ّتوضيحية ّمصاحبةّ
للتقديرات ّالقومية ّبحيث ّتسترعى ّانتباهّ
المستخدمينّلطرقّالقياسّّ.
المخرجات لالستخدام النهائي الخاص
تقع ّالمخرجات ّلالستخدام ّالنهائيّ
380-38
الخاصّضمن ّفئتينّ ،السلعّالمنتجةّوالمستهلكةّ
من ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّواألصول ّالثابتةّ
المنتجة ّلالستخدام ّالخاصّ .ويشمل ّذلكّ
التغيرات ّفي ّمخزونات ّالسلع ّتامة ّالصنعّ
واألخرىّقيدّاإلنجازّ.
وبالنسبة ّلمعظم ّمخرجات ّاالستخدامّ
387-38
النهائي ّالخاص ّفإن ّاستخدام ّأرقام ّقياسيةّ
وهمية ّللمخرجات ّهو ّخيار ّفعالّ ،ومنخفضّ
التكلفةّ ،وفيماّيتعلقّبالسلعّالمنتجةّوالمستهلكةّ
من ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّفإن ّاألرقام ّالقياسيةّ
ألسعار ّالمستهلك ّعادة ّما ّتكونّمتاحةّبالنسبةّ
للسلع ّالمماثلة(ّ .ومع ّذلكّ ،بالنسبة ّللمخرجاتّ
الزراعية ّالمزروعة ّوالمستهلكة ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشيةّ ،فإن ّالرقم ّالقياسي ّللسعر ّالمستخدمّ
يجبّأنّالّيشملّأيّهوامشّأوّضرائبّلمّيتمّ
تكبدها ّفعلياّ)ّ .وبصورة ّمماثلةّ ،عادة ّما ّيكونّ
هناك ّأرقام ّقياسية ّألسعار ّ ّالمخرجات ّمتاحةّ
لألصولّالثابتةّمثلّالمعداتّوالمبانيّوالهياكلّ
المنتجة ّلالستخدام ّالذاتي ّكتكوين ّرأس ّماليّ.
وبالنسبة ّلبعض ّاألنواع ّمن ّاألصول ّالثابتةّ
المنتجةّذاتيا ّقدّالّيكونّهناكّأيّأرقامّقياسيةّ

ألسعار ّالمخرجات ّمتاحة ّللمنتجات ّالمماثلةّ
ّوهناك ّحاجة ّللتفكير ّفي ّاستراتيجيات ّمختلفةّ.
وتناقش ّهذه ّالمسألة ّبمزيد ّمن ّالتفصيل ّفيّ
القسم ّالخاص ّبإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
الثابتّ.
االستهالك الوسيط
كما ّأشرنا ّسابقاّّ ،فإن ّالطريقة ّاألكثرّ
385-38
فعالية ّلتقدير ّاالستهالك ّالوسيط ّمن ّحيثّ
الحجم ّتكون ّضمن ّإطار ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّالمصممة ّمن ّحيث ّالحجم ّحيثّ
يمكنّاستخدامّمعلومات ّعن ّمعدالت ّالنمو ّفيّ
األحجامّإصافةّإلىّمعلوماتّعنّاألسعار.
ّ
وبشكل ّعام ّالبلدان ّالتي ّتقوم ّبإعدادّ
381-38
أرقام ّقياسية ّألسعار ّالمنتج ّتفعل ّذلك ّبالنسبةّ
ّ
للمخرجاتّ ،وذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالبلدانّ
التيّلديهاّنظمّإحصائيةّمتقدمةّقدّتقومّأيضاّ
بطبيق ّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمنتجّ
للمدخالتّ .وتكون ّمثل ّهذه ّاألرقام ّالقياسيةّ
ألسعار ّالمنتج ّقابلة ّللتطبيق ّوبشكل ّمباشرّ
لتكميشّاالستهالكّالوسيط.
ّ
ّ
إذا ّكانت ّاألرقام ّالقياسية ّألسعارّ
346-38
المنتج ّللمدخالت ّغير ّمطبقة ّ ّيجوز ّحينئذّ
استخدام ّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمنتجّ
للمخرجاتّّ،واألرقام ّالقياسيةّألسعار ّالوارداتّ،
وّاألرقامّالقياسيةّألسعارّالمستهلكّ(ولكنّبقدرّ
محدود) ّبدال ّمنهاّ ،ويقيم ّاالستهالك ّالوسيطّ
بأسعار ّالمشترينّفيّحينّتقيمّاألرقام ّالقياسيةّ
ألسعار ّالمنتج ّللمخرجات ّباألسعار ّاألساسيةّ.
وبناءا ّعلىّذلكّ ،يكونّهناكّهامشا ّبين ّتقييمّ
السلع ّالمستخدمة ّكاستهالك ّوسيط ّبأسعارّ
المشترين ّوبين ّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمنتجّ
للمخرجاتّ ،وهو ّاألمر ّالذي ّيتم ّتفسيره ّبالنظرّ
إلى ّتكاليف ّالنقل ّ(ما ّلم ّيوفر ّالمنتج ّتلكّ
الخدمات ّبدون ّفاتورة ّمنفصلة)ّوتكاليف ّالتأمينّ
المحتملةّ،وهوامشّتجارةّالجملةّوالتجزئةّوكذلكّ
إلىّالضرائبّناقصّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّ.
و ّيعتمد ّحجم ّذلك ّالهامش ّعلى ّالظروفّ.
ّالتجارة ّعلى ّالسلعّ
ّ
وغالبا ّما ّتكون ّهوامش
بالنسبة ّلالستهالك ّالوسيط ّأقل ّبكثير ّعنهاّ
بالنسبةّلالستهالكّالنهائيّ،كماّأنّالضرائبّقدّ
تكون ّأقل ّتحت ّنظام ّضريبة ّالقيمة ّالمضافةّ.
وفيما ّيخص ّالخدمات ّالمستخدمة ّكاستهالكّ
وسيطّ،عادةّماّيتألفّالفرقّفيّالتقييمّفقطّمنّ
الضرائبّناقصّاإلعاناتّعلىّالمنتجات.
ّ
يصف ّالفصل ّالرابع ّعشر ّكيف ّأنهّ
343-38
يمكن ّتقسيم ّجزء ّاالستهالك ّالوسيط ّفيّ
مصفوفة ّاالستخدام ّمن ّأجل ّعرض ّالمدخالتّ
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المحلية ّتبعا ّلألسعار ّاألساسية ّوالوارداتّ
والهوامش ّوالضرائب ّكل ّمنها ّبشكل ّمنفصلّ،
واذاّماّكانتّهذهّالمعلوماتّمتاحةّ ،فإنّنوعيةّ
ممارسة ّالتكميش ّالناتجة ّسوف ّتتحسن ّنظ اّرّ ّ(ّ51ج)ّ
ألنه ّلن ّيكون ّمن ّالضروري ّاستخدام ّاالفتراضّ
بأن ّنسب ّالوارداتّ ،والضرائبّ ،والهوامشّ
وّهذاّالقياسّللقيمةّالمضافةّيوصفّبوجهّعامّ
تنطبق ّبشكل ّ ّعبر ّعناصر ّصفوف ّمصفوفةّ
بأنه ّيحصل ّعليه ّبواسطة ّ"التكميش ّالمزدوج"ّ،
االستخدامّ.
حيث ّيمكن ّالحصول ّعليه ّعن ّطريق ّتكميشّ
القيمة ّالجارية ّللمخرجات ّباستخدام ّرقم ّقياسيّ
الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة اإلجمالية
لألسعار ّ(من ّنوع ّباش) ّمناسب ّّ ،وبتكميشّ
المضافة
القيمة ّالمضافة ّلالستهالك ّالوسيط ّعلى ّالنحوّ
عندما ّيتم ّاشتقاق ّالناتج ّالمحليّ
502-51
نفسهّ.
اإلجمالي ّعن ّطريق ّجمع ّالنفقات ّالمحليةّ
النهائية ّوالصادرات ّمع ّطرح ّالوارداتّ ،أو ّعنّ ّ
في ّحين ّأن ّطريقة ّالتكميش ّالمزدوجّ
طريق ّطرح ّاالستهالك ّالوسيط ّمن ّالمخرجاتّ 502-51
تبدوّسليمةّمنّالناحيةّالنظريةّإالّأنّالتقديراتّ
واضافة ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّعلىّ
الناتجة ّتكون ّعرضة ّألخطاء ّالقياس ّفيّ
المنتجاتّ ،يمكن ّحينئذ ّالحصول ّعلى ّمقاييسّ
تقديرات ّاألحجام ّالخاصة ّبكل ّمن ّالمخرجاتّ
أحجامّللناتجّالمحليّاإلجماليّشريطةّأنّتكونّ
واالستهالك ّالوسيطّ ،وقد ّيكون ّذلك ّصحيحاّ
األحجام ّالتي ّيتم ّتجميعها ّقابلة ّللجمع ّ(ّ ،أيّ
بشكل ّخاص ّإذا ّما ّكانت ّاألرقام ّالقياسيةّ
بعبارةّأخرىّ،مستندةّعلىّصيغةّالسبير).
ألسعار ّالمنتج ّللمخرجات ّتنطبق ّعلىّ
ّ
المدخالتّالتيّاستوردّالعديدّمنهاّ.ونظ ار ّألنّ
قاس ّإجمالي ّالقيمة ّالمضافة ّلمؤسسةّ
500-51
القيمة ّالمضافة ّهي ّالفرق ّالصغير ّنسبيا ّبينّ
أو ّلمنشأة ّأو ّلصناعة ّأو ّلقطاع ّما ّبالمقدارّ
رقمين ّأكبر ّبكثير ّفإنها ّتكون ّحساسة ّجداّ
الذي ّتتجاوز ّبه ّقيمة ّالمخرجات ّالمنتجة ّمنّ
للخطأ ّ.ولذلكّ،فمنّالمستحسنّمقارنةّمعدالتّ
قبل ّهذه ّالمؤسسة ّأو ّالمنشأة ّأو ّالصناعة ّأوّ
نمو ّي ّمقاييس ّاألسعار ّو ّاألحجام ّللقيمةّ
هذاّالقطاعّقيمةّالمدخالتّالوسيطةّالمستهلكةّ.
المضافة ّخالل ّالسنوات ّاألخيرة ّمع ّمعدالتّ
ويمكنّكتابةّذلكّعلىّالنحوّالتاليّ:
النمو ّالمقابلة ّلها ّالخاصة ّبالمخرجاتّ
والمدخالت ّالوسيطةّ ،واذا ّما ّأمكن ّذلكّ ،معّ
ّّّّّّّّّّ تقديرات ّاألحجام ّلمدخالت ّالعمل ّوالخدماتّ
الرأسماليةّمنّأجلّالتحققّمنّمعقوليتها.
ّ
ّ(ّ51أ)ّ
نظ اّر ّللمشكالتّالمحتملّحدوثهاّأثناءّ
501-51
محاولة ّتقدير ّالقيمة ّالمضافة ّباستخدام ّنهجّ
التكميش ّالمزدوج ّفإنه ّمن ّالشائع ّأيضا ّتقديرّ
حيث ّتشير ّ ّإلى ّالمخرجاتّ ،و ّ ّإلى ّأسعارهاّ
تحركات ّاألحجام ّللقيمة ّالمضافةّبشكلّمباشرّ
باستخدامّسلسلة ّزمنيةّواحدةّفقطّ،أيّاستخدامّ
األساسيةّ ،و ّ إلى ّالمدخالت ّالوسيطة ّ ّو ّ ّإلىّ
طريقة ّ"المؤشر ّالمفرد" ّبدال ّمن ّالتكميشّ
المزدوجّ .وأحد ّاألمثلة ّعلى ّطريقة ّالمؤشرّ
أسعار ّالمشترينّ .وتعطى ّالقيمة ّالمضافة ّفي ّالسنة ّّّt
ّاستقراء ّالقيمة ّالمضافةّ
ّ
المفرد ّالمشار ّإليه ّهو
بالتناسبّمعّتغيرات ّفي ّاألحجام ّفي ّمستوياتّ
بأأسعارّالسنةّّtعنّطريقّ:
المخرجاتّالمناظرةّلها.
ّّّّّّّّّّّّ ّ
إن ّاالختيار ّما ّبين ّاستخدام ّطريقةّ
501-51
المؤشر ّالمفرد ّ(والذي ّقد ّيسفر ّعن ّنتائجّ
متحيزة) ّأو ّاستخدام ّطرقة ّالتكميش ّالمزدوجّ
ّ(ّ51ب)ّ
(والذي ّقد ّيسفر ّعن ّنتائج ّسريعة ّالتغيرّ
والتقلب)ّالبد ّوأنّيرتكزّعلىّالحكم ّالمتعقل ّّ،
غير ّأنه ّال ّتكون ّهناك ّحاجة ّلمثل ّهذاّ
بينما ّيعبر ّعن ّالقيمةّالمضافةّفيّالسنةّّ tبأسعار ّسنةّ
االختيارّلكل ّمجموعاتّالصناعةّ.وعالوةّعلىّ
األساسّّ،0عنّطريقّ:
ذلكّ ،يمكن ّاستخدام ّطريقة ّالمؤشر ّالمفرد ّمعّ
األرقام ّربع ّالسنوية ّحتى ّيكتمل ّالعام ّوتتاحّ
تقديراتّتكميشّمزدوجّأفضلّ.

ّّّّّّّّّّ
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فيما ّيتعلق ّببعض ّصناعات ّالخدماتّ
501-51
غير ّالسوقيةّ ،قد ّيكون ّمن ّالالزم ّتقديرّ
التحركات ّفي ّأحجام ّالقيمة ّالمضافة ّعلىّ
أساس ّتغيرات ّاألحجام ّالمقدرة ّلمدخالتّ
الصناعاتّ ،وقد ّتكون ّالمدخالت ّمجموعّ
المدخالت ّأو ّمدخالت ّعمل ّوحدها ّأوّ
المدخالت ّالوسيطة ّوحدهاّ ،فعلى ّسبيلّالمثالّ،
ليس ّمن ّغير ّالمألوف ّأن ّتجد ّتحركاتّ
األحجام ّالضمنية ّللقيمة ّالمضافة ّمقدرة ّتبعاّ
بالتغيرات ّفي ّتعويضات ّالمستخدمين ّبمعدالتّ
أجور ّثابتةّ ،أو ّحتى ّباإلقتصار ّعلى ّالتغيراتّ
في ّأعداد ّالعاملينّ ،في ّكل ّمن ّصناعاتّ
الخدمات ّالسوقية ّوغير ّالسوقية(ّ .هناك ّعملّ
واسع ّالنطاق ّيجرى ّبذله ّلتحسين ّتلكّ
االفتراضات ّالعاملة ّمن ّخالل ّمحاولة ّقياسّ
مخرجات ّالصحة ّوالتعليم ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
الحكومةّبشكلّأكثرّموضوعية).
ّ
معدوّالبياناتّإلى ّإعتمادّ
345-38
وقد ّيضطر ّ ٌ
مثل ّهذه ّالوسائل ّّ ،حتى ّفي ّحال ّعدم ّوجودّ
سبب ّوجيه ّلالفتراض ّبأن ّإنتاجية ّاليد ّالعاملةّ
تبقى ّبدون ّتغير ّعلى ّالمدى ّالقصير ّأوّ
الطويلّ ،ففي ّبعض ّاألحيانّ ،قد ّتستخدمّ
التغيرات ّالحجمية ّللمدخالت ّالوسيطةّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ،التحركات ّالقصيرة ّاألجل ّللقيمةّ
المضافة ّالحقيقية ّبالنسبة ّلصناعة ّالبناءّ
والتشييد ّوالتي ّيمكن ّتقديرها ّباالعتماد ّعلىّ
التغيرات ّالطارئة ّعلى ّحجم ّمواد ّالبناءّ
المستهلكة ّمثل ّاألسمنت ّوالطوب ّواألخشابّ،
وماّإلىّذلكّ.وقدّيكونّاستخدامّهذاّالنوعّمنّ
المؤشرات ّهو ّالسبيل ّالوحيد ّلتقدير ّالتحركاتّ
قصيرة ّاألجل ّفي ّالمخرجات ّأو ّفي ّالقيمةّ
المضافةّ ،غير ّأن ّهذه ّالمؤشرات ّغير ّمقبولةّ
علىّمدىّالفتراتّالزمنيةّالطويلةّ.

 .5مقاييس األحجام الخاصة بتقدير اإل نفاق في
الناتج المحلي اإلجمالي
كل ّمكون ّمن ّمكونات ّتقدير ّاإلنفاقّ
341-38
في ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّينبغي ّأن ّيتمّ
التعبير ّعنه ّمن ّحيث ّالحجمّ ،ومن ّثم ّفالنهجّ
الرئيسية ّالمتبعة ّفي ّاشتقاق ّتلك ّالتقديراتّ
موصوفةّأدناهّ.
إنفاق األسر المعيشية على االستهالك النهائي
إن ّإنفاق ّاألسر ّالمعيشية ّعلىّ
336-38
االستهالك ّينبغي ّوأن ّيتم ّتكميشه ّإلى ّأكبرّ
درجة ّممكنة ّمن ّالتفصيلّ ،وبشكلّعامّ،يشملّ
ذلك ّاالستفادة ّمن ّاألرقام ّالقياسية ّألسعارّ
المستهلك ّوذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّالحذر ّالالزمّ
لضمان ّأن ّتغطية ّاألرقام ّالقياسية ّألسعارّ
تتوافق ّمع ّفئةّ
المستهلك ّالتي ّيتم ّاستخدامها ّ ّ

اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالجاريّتكميشهاّ.وحتىّ
في ّالحاالت ّالتي ّال ّيتم ّفيها ّتطبيق ّالتقديراتّ
المفصلة ّلإلنفاق ّعلى ّاالستهالك ّمن ّخاللّ
الدراسات ّاالستقصائية ّلألسر ّالمعيشية ّوغيرهاّ
من ّالموارد ّاألساسيةّ ،فإن ّوجود ّتقدير ّإلنفاقّ
األسر ّالمعيشية ّعلى ّاالستهالك ّبحسب ّنوعّ
المنتج ّمن ّخالل ّجداول ّللعرض ّواالستخدامّ
للتكميش ّمن ّشأنه ّأن ّيحسن ّوبصورة ّكبيرة ّمنّ
تقديرات ّاإلنفاق ّعلى ّاالستهالك ّمن ّحيثّ
الحجمّإذاّماّقورنّباالكتفاءّبتكميش ّمفردّلرقمّ
كلي.

ّ
ثمة ّمكون ّرئيسي ّيتواجد ّعندما ّيكونّ
333-38
من ّغير ّالمرجح ّوجود ّأرقام ّقياسية ّألسعارّ
ّوهو ّقياس ّخدمات ّاإليجارّ
المستهلك ّأال ّ
الخاصة ّبالمساكن ّالمشغولة ّمن ّقبل ّمالكوهاّ،
وهناك ّثالثة ّنهج ّبديلة ّمفصلة ّفي ّالفصولّ
العاشر ّوالثالث ّوالعشرين ّمن ّدليل ّاألرقامّّ
القياسيةّألسعار ّالمستهلكّ ،بيدّأنّالنهجّالقائمّ
على ّاالستخدام ّهو ّوحده ّالموصى ّبه ّلقياسّ
استهالك ّالخدمات ّاإلسكانية ّفي ّالحساباتّ
القوميةّ.وهذاّالنهج ّيمكنّأنّيتبعّإما ّصياغةّ
المستخدم-التكلفة ّوالتي ّتسعى ّلقياس ّالتغيراتّ
في ّالتكلفة ّالواقعة ّعلى ّالمالكين ّالشاغلينّ
ألمالكهم ّنتيجة ّاستخدامهم ّللسكنّ ،أو ّصياغةّ
معادلة ّلإليجار ّتقوم ّعلى ّالمبلغ ّالذي ّقدّ
يضطر ّالمالكون ّالشاغلين ّألمالكهم ّدفعهاّ
الستئجار ّمساكنهمّ.والجدير ّبالذكرّأنّالطريقةّ
المذكورة ّأخي ارّمطبقةّ ّبشكل ّعامّبالنسبةّلألرقامّ
القياسيةّألسعارّالمستهلكّ.
اإلنفاق على االستهالك النهائي من قبل الحكومة
والمؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم األسر
المعيشية
يتألف ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّ
338-38
من ّقبل ّالحكومة ّالعامة ّوالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّمنّ
مخرجاتهم ّغير ّالسوقية ّمطروح ّمنها ّعائد ّمنّ
ّالعرضية ّباإلضافة ّإلى ّقيمة ّالسلعّ
المبيعات َّ
والخدمات ّالمشتراة ّمن ّمنتِجيين ّسوقيينّ
لتسليمها ّالحقا ّلألسر ّالمعيشية ّالفردية ّبأسعارّ
ليست ّذات ّداللة ّإقتصادية ّمطروحاّ ّمنها ّأيّ
مدفوعات ّجزئية(ّ ،ويناقش ّاشتقاق ّهذهّ
المتطابقةّفيّالفصلّالتاسع).
ّ
بيد ّأن ّكل ّبند ّمن ّهذه ّالبنود ّينبغيّ
334-38
التعبير ّعنه ّمن ّحيث ّالحجم ّوبصورة ّمنفصلةّ،
وتناقش ّمشكلة ّقياس ّالمخرجات ّغير ّالسوقيةّ
من ّحيث ّالحجم ّأعالهّ .وبالنسبة ّللسلعّ
والخدمات ّالتي ّيتم ّتحويلها ّلألسر ّالمعيشيةّ،
فإنّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّالمستخدمةّينبغيّ
وأن ّتكون ّهي ّاألسعار ّالمدفوعة ّمقابل ّالسلعّ
مطروحاّ ّمنها ّالنسبة ّالتي ّتدفعها ّاألسرّ
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المعيشيةّ .واذا ّما ّكانت ّالنسبة ّالمدفوعة ّمنّ
قبل ّالحكومة ّ(أو ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية)ّتتبدلّ
وتتغير ّمن ّعام ّألخرّ ،يتم ّاعتبار ّذلك ّتغي ارّ
حجمياّ ّفيّاإلنفاقّمنّجانبّكلّمنّالحكومةّ
العامة ّ(أو ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدمّاألسرّالمعيشية)ّواألسرّالمعيشيةّ.
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
توفر ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّمناسبةّ
333-38
إلجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّيختلفّ
اختالفاّّكبي اّرّبينّاألنواعّالمختلفةّلألصول.
ّ
غالباّ ّما ّتكون ّهناك ّأرقاما ّقياسيةّ
338-38
ألسعار ّالمستهلك ّبالنسبة ّللمساكن ّالجديدةّ
وأرقام ّقياسية ّألسعار ّالمنتج ّبالنسبة ّللمبانيّ
والمنشآت ّالجديدةّ.وينبغي ّتكميش ّتكاليف ّنقلّ
الملكيةّبصورةّمنفصلةّ.وعادةّماّتشتقّالقيمةّ
الجارية ّوتقديرات ّاألحجام ّمن ّخالل ّتقديراتّ
منفصلة ّومستقلة ّلألجزاء ّالمكونةّ ،وللرسومّ
القانونيةّولتكاليفّالنقلّوالتركيبّ...ّ،الخ.
ّ
بالنسبة ّللمنتجات ّالقياسية ّالمستخدمةّ
330-38
كتكوين ّرأس ّماليّ ،على ّاألرجح ّما ّتكونّ
األرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمنتج ّمتاحة ّولكنّ
القدرّاألكبر ّمن ّتكوينّرأسّالمالّيكونّمحدداّ
للمشتريّ ،مما ّيلزم ّتطوير ّأرقام ّقياسية ّمناسبةّ
باستخدامّأفضلّالمعلوماتّالمتاحة.
ّ
تختلف ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعارّ
337-38
بالنسبة ّللمعدات ّاختالفاّ ّكبي اّر ّفيما ّيتعلقّ
بمعدالت ّنموهاّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،األرقامّ
القياسية ّلألسعار ّالخاصة ّبأجهزة ّالحاسوب ّقدّ
انخفضت ّبسرعة ّعاماّ ّتلو ّاألخر ّفي ّحين ّأنّ
األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّبالنسبة ّلمعدات ّالنقلّ
قد ّمالت ّإلى ّالزيادةّ .ومن ّالضروري ّفي ّمثلّ
هذه ّالحاالت ّتكميش ّاألنواع ّالمختلفة ّمنّ
المعدات ّبشكل ّمنفصلة ّباستخدام ّاألرقامّ
القياسية ّالمتوافقة ّ(أوّ ،بالمثلّ ،يستخدم ّرقمّ
قياسي ّلألسعار ّمرجح ّعلى ّنحو ّمناسب ّمنّ
نوعّباشّفيّتكميشّالمجموع).
ّ
وبشكل ّعامّ ،فإن ّمنتجات ّالملكيةّ
335-38
الفكرية ّال ّيتم ّتغطيتها ّبشكل ّجيد ّمن ّقبلّ
األرقامّالقياسيةّالمتاحةّلألسعارّّ،وهناكّالعديدّ
من ّاألسباب ّوراء ّذلكّ .أحد ّتلك ّاألسباب ّأنّ
العديد ّمن ّمنتجات ّالملكية ّالفكرية ّيتم ّإنتاجهاّ
لالستخدام ّالذاتي ّوبالتالي ّقد ّال ّتكون ّهناكّ
أسعار ّسوقية ّيمكن ّمالحظتهاّ .وهناك ّسببّ
أخر ّوهو ّأن ّمنتجات ّالملكية ّالفكرية ّتتميزّ

بأنها ّغير ّمتجانسة ّللغايةّ .ومع ّذلكّ ،فهذهّ
األسبابّليستّعقبات ّال ّيمكنّتخطيهاّوهناكّ
طرق ّللتعامل ّمعهاّ .وكأمثلة ّعلى ّذلكّ ،هناكّ
تطرقّبالمناقشةّللبندين ّالرئيسين ّفي ّهذه ّالفئةّ
وهما ّالبرمجيات ّوقواعد ّالبيانات ّمن ّجهةّ
والبحثّوالتطويرّالتجريبيّمنّجهةّثانية.
ّ

ّ
عند ّاشتقاق ّتقديرات ّللحجم ّلتكوينّ
331-38
رأس ّالمال ّفيما ّيتعلق ّبالبرمجيات ّوقواعدّ
البيانات ّفإنه ّمن ّالمستحسن ّتحليل ّالبرمجياتّ
إلى ّثالثة ّمكوناتّ ،البرمجيات ّالمحزمة ّ(أوّ
الجاهزة ّوالمعدة ّللبيع ّوالمتاحة ّفي ّالسوق)ّ،
والبرمجيات ّالمصممة ّحسب ّالطلب ّأو ّوفقّ
مواصفات ّالزبون ّوالبرمجيات ّالمصممةّ
لالستخدام ّالذاتيّ ،وتكميشهم ّ ّوقواعد ّالبياناتّ
بشكلّمنفصلّ.وهناكّعدةّأسبابّللقيامّبذلك.
ّ
أّ .الثالثة ّمكونات ّالخاصة ّبالبرمجياتّ
وقواعدّالبياناتّتختلفّمنّحيثّمدىّتوافرّ
بيانات ّاألسعار ّحتى ّيتم ّإعداد ّاألرقامّ
القياسيةّلألسعارّ.
بّ.من ّالمرجح ّأن ّأسعارها ّوأحجامها ّتنموّ
وتزداد ّبمعدالت ّمختلفةّ ،والسيما ّبينّ
البرمجيات ّالمحزمة ّأو ّالجاهزة ّومكونيّ
البرمجياتّاآلخرينّوبينّقواعدّالبياناتّ.
جّ .على ّالرغم ّمن ّالنقطة ّالسابقةّ ،يمكنّ
استخدام ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّالخاصةّ
بالبرمجيات ّالمحزمة ّفي ّوضع ّاألرقامّ
القياسية ّلألسعار ّلمكوني ّالبرمجياتّ
اآلخرين ّإذا ّلم ّتكن ّهناك ّأرقام ّقياسيةّ
لألسعارّمناسبةّبصورةّأكبرّغيرّمتاحةّ.
دّ.تقديراتّالحجمّللبنود ّهي ّمؤشرات ّمفيدةّ
فيّحدّذاتهاّ.
ّ
تشترى ّالبرمجيات ّالمحزمة ّعلى ّنطاقّ
386-38
واسع ّجداّ ،وبشكل ّعام ّمن ّخالل ّرخصّ
لالستعمالّ ،وهناك ّوفرة ّمتاحة ّمن ّبياناتّ
األسعارّ.ويتمثلّالتحديّفيّوضعّأرقامّقياسيةّ
لألسعار ّخالية ّمن ّأثار ّالمواصفات ّالمتغيرةّ
ومنّأيّجوانبّأخرىّلتغيرّالنوعية.
ّ
البرمجيات ّالمصممة ّبحسبّالطلبّأوّ
383-38
وفقا ّلمواصفات ّالزبون ّهي ّاألخرى ّتباع ّفيّ
السوقّ ،غير ّأن ّكل ّمنتج ّمن ّالبرمجياتّ
المصممةّبحسبّالطلبّهوّمنفصلّوقائمّبذاتهّ
وهو ّما ّيؤدي ّإلى ّمشكلة ّواضحة ّفيما ّيتعلقّ
بإعداد ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعارّ .وعلى ّالرغمّ
من ّأن ّكل ّمنتج ّمصمم ّبحسب ّالطلب ّيكونّ
مختلفا ّإال ّأن ّالمنتجات ّالمختلفة ّربما ّتكونّ
لديها ّمكونات ّمشتركةّ ،أو ّأن ّإستراتيجيةّ
مستخدمة ّفي ّتطوير ّمنتج ّمعين ّقد ّيكونّ
باإلمكان ّاستخدامها ّأيضا ّفي ّتطوير ّمنتجّ
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لالستخدام ّالذاتي ّّ ،ومع ّذلكّ ،ونظ ار ّللطبيعةّ
غيرّالمتجانسةّللبحثّوالتطويرّالتجريبيّ ،فإنّ
اختيار ّالتكميش ّيقع ّبين ّاشتقاق ّأرقام ّقياسيةّ
وهمية ّألسعار ّالمخرجات ّوبين ّاستخدام ّأرقامّ
قياسيةّألسعارّالمدخالت.
ّ

أخرّ .وهذا ّمن ّشأنه ّليس ّفقط ّاإلشارة ّإلىّ
وسيلةّممكنةّإلعداد ّرقمّقياسيّبلّأيضا ّيلمحّ
إلى ّوسائل ّيمكن ّبها ّتحقيق ّمكاسب ّفيّ
اإلنتاجيةّ،وهوّإجراءّمنّشأنهّأنّيضعّضغطاّ
تخفيضي ّعلى ّاألسعارّ .وفي ّالقسم ّبّ ،تمّ
تفصيل ّاستخدام ّنموذج ّالتسعير ّفي ّقياسّ
التغيرات ّالسعرية ّللمباني ّالمصممة ّبحسبّ
الطلبّ .ويجوز ّتطبيق ّنهج ّمماثل ّعلىّ
البرمجياتّالمصممةّبحسبّالطلبّ.
التغيرات في المخزونات
طرق ّإعداد ّ ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعارّ
388-38
على ّالرغم ّمن ّأن ّالتغيرات ّفيّ
بالنسبة ّللمجموعات ّغير ّالمتجانسة ّمنّ 380-38
المخزوناتّقد ّتكون ّصغيرةّنسبيا ّمقارنةّبغيرهاّ
المنتجات ّوكذلك ّبالنسبة ّللمجموعات ّالتيّ
من ّمكونات ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ ،إال ّأنّ
تتغير ّمواصفاتها ّبشكل ّسريع ّتم ّوصفها ّفيّ
الحقيقة ّالتي ّمفادها ّأن ّالحجم ّالنسبي ّلهذه ّقدّ
دليل ّاألرقام ّالقياسية ّالهيدونية ّوتعديالتّ
يتغيرّبشكلّكبيرّتماما ّمنّفترةّلفترةّتليهاّمماّ
النوعية ّوكذلك ّفي ّدليل ّالرقم ّالقياسي ّألسعارّ
ِ
يمكن ّمن ّاإلسهام ّبشكل ّكبير ّفي ّالتغيراتّ
المنتجّ :النظرية ّوالتطبيق(ّ ،منظمة ّالعملّ
الطارئة ّعلى ّحجم ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
الدوليةّ،وصندوقّالنقدّالدوليّ،ومنظمةّالتعاونّ
والسيما ّفي ّالحسابات ّالقومية ّربع ّالسنويةّ.
االقتصادي ّوالتنميةّ ،األمم ّالمتحدةّ ،واللجنةّ
ولهذا ّالسببّ ،فإن ّحساب ّالتغيرات ّفيّ
االقتصاديةّألوروباّوالبنكّالدولي.)8663ّ،
المخزونات ّمن ّحيث ّالحجم ّمهم ّعلى ّوجهّ
ّ
الخصوصّ.ومعّذلكّ،فإنّإجراءّهذاّالحسابّ
هناك ّنسبة ّهائلة ّمن ّالبرمجيات ّفيّ
384-38
يمثل ّمهمة ّصعبةّ .وكما ّلوحظ ّفي ّالفقرةّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّيضطلع ّبهاّ
ّ،38.08وبسببّأنّأنّالتغيراتّفيّالمخزوناتّ
لالستخدام ّالذاتيّ ،وبالتاليّ ،فإنه ّليس ّمنّ
قد ّتأخذ ّقيما ّسالبة ّأو ّموجبة ّأو ّحتى ّصف ارّ
الممكن ّاشتقاق ّرقم ّقياسي ّحقيقي ّلألسعارّ
ينبغي ّوأن ّيشتق ّالرقم ّالقياسي ّبنظام ّالسلسلةّ
بالنسبة ّللمخرجات ّفيما ّيتعلق ّبمثل ّهذهّ
بشكل ّمباشرّ .كما ّينبغي ّاشتقاق ّتقديراتّ
البرمجياتّ .ومن ّثمّ ،فهي ّمسألة ّاختيار ّبينّ
األحجام ّبنظام ّالسلسلة ّالخاصة ّبالتغيرات ّفيّ
رقم ّقياسي ّوهمي ّألسعار ّالمخرجات ّورقمّ
المخزوناتّأوال ّباشتقاقّتقديرات ّاألحجام ّبنظامّ
قياسي ّألسعار ّالمدخالتّ ،ويحصل ّعليه ّعنّ
السلسلة ّلقوائم ّالجرد ّاالفتتاحية ّوالختاميةّ
طريق ّترجيح ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعارّ
للمخزونّثمّالتفريقّبينها.
للمدخالت ّمعاّّ.وكماّلوحظ ّسابقاّ ،فإنّتقديراتّ
حجم ّالمدخالت ّالمستخدمة ّكبديل ّعنّ ّ
ينبغي ّإجراء ّالتقدير ّالحجمي ّعندّ
المخرجاتّالّتعكسّأيّنموّفيّاإلنتاجيةّومنّ 387-38
مستوى ّمفصل ّلألنواع ّالمختلفة ّمنّ
ثمّالّيوصىّباستخدامهاّ.وفيّحالةّعدمّوجودّ
المخزونات(ّ ،األعمال ّقيد ّاإلنجاز ّوالسلع ّتامةّ
بديل ّأفضلّ ،فإن ّالخيار ّاألكثر ّوضوحا ّهوّ
الصنعّ ،والمواد ّواللوازمّ ،والسلع ّبغرض ّالبيع)ّ،
استخدام ّالرقم ّالقياسي ّلألسعار ّمع ّالبرمجياتّ
والبد ّأن ّيرتبط ّتكميش ّقوائم ّجرد ّالمخزوناتّ
المصممةّبحسبّالطلب.
بتكوين ّهذه ّالمخزونات ّمن ّحيث ّالمنتجاتّ
ّ
وليس ّبالصناعة ّالقابضة ّلهااّ .كما ّأن ّاألرقامّ
القياسية ّألسعار ّالمنتج ّجنبا ّإلى ّجنب ّمعّ
قواعد ّالبيانات ّتكون ّبشكل ّعامّ
383-38
أألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالواردات ّو ّاألرقامّ
منتجات ّغير ّمتجانسة ّوذات ّسوق ّمحدود ّنظ اّرّ
القياسية ّألسعار ّالمستهلك ّباإلضافة ّإلىّ
ألن ّمعظم ّقواعد ّالبيانات ّيتم ّإنشائها ّألغراضّ
مؤشرات ّتكلفة ّاليد ّالعاملة ّجميعها ّيشيعّ
داخلية ّ(داخل ّنطاقّالمؤسسة)ّ ،أماّفيماّيتعلقّ
استخدامها ّفي ّاشتقاق ّالمكمشاتّ ،في ّظلّ
بالبرمجيات ّالمصممة ّلالستخدام ّالذاتي ّّ ،فإنهّ
تعديالت ّتبعاّ ّألساس ّالتقييم ّالمناسبّ .ومنّ
من ّالصعوبة ّبمكان،هذا ّإن ّلم ّيكن ّمستحيالّّ
المهم ّاستيعاب ّكيفية ّتقييم ّالمنشآت ّلمخزوناتهاّ
باألساسّ ،إيجاد ّرقم ّقياسي ّحقيقي ّألسعارّ
حيث ّأن ّذلك ّمن ّشأنه ّإتاحة ّمعلومات ّليسّ
المخرجاتّ ،ومرة ّأخرى ّتط أر ّضرورة ّاالختيارّ
فقط ّحول ّنوع ّالمنتجات ّبل ّأيضاّ ّعن ّمتوسطّ
ما ّبين ّرقم ّقياسي ّوهمي ّألسعار ّالمخرجاتّ
طول ّالوقت ّالذي ّيحتفظ ّخالله ّبالسلع ّفيّ
وبينّرقمّقياسيّألسعار ّالمدخالتّ ،وذلكّعلىّ
المخزونات.
الرغم ّمن ّأنه ّقد ّيصعب ّتصور ّرقما ّقياسياّ
وهمياّألسعارّالمخرجات.
ّ
ّ
عندماّترسلّالسلعّإلىّالخارجّللتجهيزّ
385-38
من ّدون ّتغيير ّفي ّالملكيةّ ،من ّالجديرّالتذكرّ
البحث ّوالتطوير ّالتجريبي ّ(ّ)R&D
388-38
أن ّبعض ّالمخزونات ّربما ّيتم ّاالحتفاظ ّبهاّ
هو ّنشاط ّأخر ّغالباّ ّما ّيتم ّاالضطالع ّبهّ
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خارجّاإلقليمّالقوميّ،غير ّأنّاألسعار ّالقوميةّ
ينبغي ّوأن ّتطبق ّعليها ّالشتقاق ّأحجامهاّ
المقابلةّ.
االستحواذ مخصوما منه التصرف في النفائس
بشكل ّعامّ ،ال ّتقوم ّالمكاتبّ
381-38
اإلحصائية ّالقومية ّبتطبيق ّأرقام ّقياسيةّ
لألسعار ّللنفائسّ ،وينبغي ّتكميش ّالمكوناتّ
الرئيسيةّلهاّباستخدامّاألرقامّالقياسيةّّلألسعارّ
األكثرّمالئمةّوالمتاحةّ.
الصادرات والواردات

لألحجام ّمن ّنوع ّالسبير ّأو ّاألرقام ّالقياسيةّ
لألسعار ّمن ّنوع ّباشّ .وبغية ّتطبيق ّتقديراتّ
أحجام ّمفصلة ّللواردات ّمن ّالسلع ّفي ّجداولّ
العرض ّواالستخدام ّفإنه ّينبغي ّوأن ّتوضع ّإماّ
التقديراتّعلىّأساسّالتكلفة ّوالتأمين ّوالشحنّ/
سيفّأو ّعلى ّأساسّتسليمّظهرّالسفينةّ/فوبّ
أو ّأنه ّيلزم ّتعديل ّوضبط ّاألرقام ّالقياسيةّ
ألسعار ّالواردات ّتبعا ّألساس ّالتكلفة ّوالتأمينّ
والشحنّ /سيفّ .بيد ّأن ّاالفتراض ّالفاعلّ
المعتاد ّهو ّأن ّسيف ّوفوب ّيقارب ّبين ّأسعارّ
المشترينّواألسعارّاألساسيةّعلىّالتواليّ،ولكنّ
وعلى ّالنحو ّالموضح ّفي ّالفصل ّالرابع ّعشرّ
فإن ّكفاءة ّعملية ّالتقريب ّتعتمد ّعلى ّالظروفّ
المحيطةّبهوامشّالنقل.
ّ
األرقام ّالقياسية ّألسعار ّالصادراتّ
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واألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالواردات ّيتم ّإعدادهاّ
منّخاللّثالثةّطرق ّعامة ّتعتمدّطبيعتهمّإلىّ
حدّكبيرّعلىّمصدر ّالبياناتّالمستخدمّ.وأولّ
طريقة ّووهي ّأكثر ّشيوعاّ ،علىّاألقلّمنّحيثّ
عددّالبلدانّالتيّتستخدمهاّ،هوّاألرقامّالقياسيةّ
لقيمة ّالوحدة ّوالتي ّيتم ّإعدادها ّمن ّخاللّ
البياناتّالمفصلةّحولّالوارداتّوالصادراتّمنّ
السلع ّالتجاريةّمن ّبياناتّالتجارةّالمستمدة ّمنّ
الوثائق ّالجمركية ّاإلداريةّ .وكما ّأشير ّإليه ّفيّ
القسم ّبّ ،فإن ّاألرقام ّالقياسية ّلقيمة ّالوحدةّ
ليست ّأرقام ّقياسية ّلألسعار ّنظ اّر ّألن ّتغيراتهاّ
قد ّترجع ّإلى ّتغيرات ّفي ّالسعر ّوالكميةّ
(التركيبية)ّ .ومع ّذلكّ ،فإنها ّتستخدم ّمن ّقبلّ
العديد ّمن ّالبلدان ّكبدائل ّعن ّاألرقام ّالقياسيةّ
لألسعارّ .أماّالطريقة ّالثانية ّالثانية ّفهي ّإعدادّ
األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّباستخدام ّالبياناتّ
المسوحات ّاالستقصائيةّللمنشآتّ
المستوفاةّمنّ ّ
ألسعار ّ ّالبنود ّالممثلة ّالمصدرة ّوالمستوردةّ.
وسوف ّتكون ّالبنود ّالمشمولة ّبالمسحّ
االستقصائي ّمن ّضمن ّالبنود ّالتي ّتعرف ّوفقاّ
لمواصفات ّتفصيلية ّبحيث ّيمكن ّقياس ّالتغيرّ
فيّسعرّمواصفةّمعينةّفي ّنفس ّالمفردة ّّمعّ
مرور ّالوقتّ .أما ّفيما ّيتعلق ّبالطريقة ّالثالثةّ
فهي ّعبارة ّعن ّنهج ّمختلط ّيتضمن ّإعدادّ
األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّالمبنية ّعلى ّالمسحّ
االستقصائي ّللمنشأة ّلبعض ّمجموعات ّالمنتجّ
واألرقام ّالقياسية ّلقيمة ّالوحدة ّالمبنية ّعلىّ
الجماركّبالنسبةّلمجموعاتّالمنتجّاألخرى.

تتألف ّالصادرات ّوالواردات ّمن ّسلعّ
306-38
وخدمات ّعلى ّحد ّسواءّ .وبالنسبة ّلكل ّمنّ
الصادرات ّوالوارداتّ ،يتم ّالتعبير ّعن ّالسلعّ
والخدماتّمنّحيث ّالحجمّباستخدامّّمكمشاتّ
مختلفة ّتماماّ،بسبب ّاالختالفّالكبيرّللمصادرّّ
المتاحة ّللسلع ّوالخدماتّ .والجدير ّبالذكر ّأنّ
هناك ّمبادرات ّجديدة ّجاري ّالعمل ّعليهاّ
لتحسينّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّبالنسبة ّللتجارةّ
الخارجية ّفي ّالخدمات ّوالتي ّينبغي ّأن ّتؤديّ
إلىّبياناتّمحسنةّفيّهذاّالمجال.
ّ
هناك ّمناقشة ّحول ّتقييم ّالوارداتّ
303-38
والصادرات ّمن ّالسلع ّفي ّالفصل ّالرابع ّعشرّ،
ومنّحيثّالمبدأّ،ينبغيّتقييمهاّعندماّيقعّتغي ارّ
ما ّفي ّالملكية ّبين ّوحدة ّمقيمة ّومالك ّلوحدةّ
غيرّمقيمةّمعّتضمينّأوّاستثناءّتكاليفّالنقلّ
تبعا ّلماّإذاّكانّالموردّقدّقامّبتضمينّتكاليفّ
النقل ّللمشتريّمنّخاللّالسعرّالمفروضّمنّ
عدمهّ .ومع ّذلكّ ،وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ،
فإنّالعديدّمنّالبلدانّتكونّمعتمدةّفيماّيتعلقّ
بالبيانات ّالخاصة ّبالواردات ّوالصادرات ّمنّ
السلعّعلىّالبياناتّالجمركيةّالتيّتقيمّالوارداتّ
على ّأساس ّالثمن ّوتكاليف ّالنقل ّوالتأمينّ/
سيفّ ،والصادرات ّعلى ّأساس ّتسليم ّظهرّ
السفينةّ /فوبّ.وهذا ّيفترض ّدوما ّحدوث ّتغيرّ
في ّالملكية ّعند ّحدود ّالدولة ّالمصدرةّ.
وألغراض ّميزان ّالمدفوعاتّ ،ينبغي ّوأن ّتحولّ
الواردات ّمن ّالسلع ّإلى ّأساس ّتسليم ّظهرّ
السفينةّ/فوب ّهي ّاألخرىّ ،غير ّأن ّذلك ّعادةّ
ما ّيتم ّعند ّمستوى ّإجمالي ّوربماّيتمّالتصنيفّ
والتفصيلّفقطّفيّسياقّالعرضّواالستخدامّإنّ
وجدّمنّأساسه.
تستند ّحالة ّاشتقاق ّاألرقام ّالقياسيةّ
303-38
ّ
لقيمة ّالوحدة ّمن ّخالل ّأرقام ّالسلع ّالتجاريةّ
على ّالتكلفة ّالمنخفضة ّنسبياّ ّلمثل ّهذهّ
بالنظرّإلىّوجودّأرقامّقياسيةّتفصيليةّ
308-38
البياناتّ .حي ّأن ّاستخدامها ّكمكمشات ّيستلزمّ
ألسعار ّالصادرات ّوالواردات ّللسلعّ ،فينبغيّإذنّ
بعض ّالحيطة ّوالحذر ّحيث ّأنه ّقد ّثبتّ
أن ّيكون ّأم ار ّسهال ّتكميش ّتقديرات ّالقيمةّ
تعرضها ّللتحيز ّعند ّمقارنتها ّباألرقام ّالقياسيةّ
الجارية ّللصادرات ّوالواردات ّمن ّالسلع ّعلىّ
لألسعارّ .ويرجع ّالتحيز ّفي ّاألرقام ّالقياسيةّ
أكثرّمستوىّتفصيليّبقدرّماّيكونّعمليا ّمنّ
لقيمة ّالوحدة ّبشكل ّرئيسي ّإلى ّالتغيرات ّفيّ
أجل ّالمقاربة ّبين ّاستخدام ّاألرقام ّالقياسيةّ
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كثير ّمن ّاألحيان ّبسبب ّرداءة ّنوعية ّالبياناتّ
المقيدة ّعن ّالكمياتّ .والسبب ّالمذكور ّأخي ارّ،
رداءة ّالبيانات ّالمقيدة ّعن ّالكمياتّ ،يجدرّ
االلتفات ّإليه ّالسيما ّفي ّأسواق ّالمنتجاتّ
الحديثة ّبالنظر ّإلى ّالتمايز ّالمتزايد ّبينّ
المنتجاتّ .وقد ّتواجه ّاألرقام ّالقياسية ّلقيمةّ
الوحدة ّمزيداّ ّمن ّالصعاب ّفي ّاآلونة ّاألخيرةّ
بسبب ّالنقص ّالمتفاقم ّفي ّشمولية ّمصدرّ
البيانات ّالسيما ّفي ّظل ّازدياد ّنسب ّالتجارة ّفيّ
الخدمات ّومن ّخالل ّالتجارة ّاإللكترونية ّومنّثمّ
ال ّيتم ّتغطيتها ّمن ّجانب ّبيانات ّالتجارةّ
السلعيةّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ ،فإن ّالبلدانّ
األعضاء ّفي ّاتحادات ّجمركية ّأو ّنقدية ّعلىّ
األرجح ّال ّيكون ّلديها ّبيانات ّحول ّالعملياتّ
التجارية ّالتي ّتتم ّداخل ّنطاق ّهذه ّاالتحاداتّ
حسب ّالمنتج ّللت ّوثيق ّالجمركيّ .وأخي ارّ ،بعضّ
أنواع ّالتجارة ّقد ّال ّيتم ّتغطيتها ّمن ّقبلّ
الضوابطّالجمركيةّ،مثلّالكهرباءّوالغازّوالماءّ،
أو ّتكون ّتجارة ّفي ّسلع ّ"فريدة" ّمثل ّالسفنّ
واآلالت ّالعمالقةّ ،حيث ّتنطوي ّجميعها ّعلىّ
مشكالتّقياسّعميقةّبالنسبةّلقيمّالوحدة.

ّ
كماّلوحظّأعالهّ،فإنّمصادرّالبياناتّ
308-38
الحالية ّبالنسبة ّلألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّفيماّ
يتعلق ّبالتجارة ّالدولية ّفي ّالخدمات ّأقل ّشموالّّ
عنها ّفيما ّيتعلق ّبالمجاالت ّاألخرىّ ،واذا ّماّ
كانتّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالوارداتّواألرقامّ
القياسية ّألسعار ّالصادرات ّمتاحة ّللصادراتّ
والواردات ّمنالخدمات ّيمكن ّحينئذ ّاستخدامهاّ
بسهولة ّفي ّاشتقاق ّتقديرات ّاألحجام ّالمطلوبةّ،
واذا ّكان ّاألمر ّخالف ّذلكّ ،يمكن ّاشتقاقّ
معظم ّتقديرات ّأحجام ّالصادرات ّمن ّالخدماتّ
باستخدام ّمجموعة ّمتنوعة ّمن ّاألرقام ّالقياسيةّ
ألسعار ّالمنتج ّواألرقام ّالقياسية ّألسعارّ
المستهلكّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،يمكن ّاشتقاقّ
تقديرات ّاألحجام ّلخدمات ّنقل ّالبضائعّ
باستخدام ّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالمنتج ّوفقاّ
لشكل ّالنقلّ ،في ّحين ّيمكن ّاشتقاق ّتقديراتّ
األحجام ّلخدمات ّاإلقامة ّباستخدام ّاألرقامّ
القياسية ّألسعار ّالمستهلك ّالمناسبةّ .وفي ّحالّ
كانت ّاألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالواردات ّغيرّ
متاحة ّبالنسبة ّللواردات ّمن ّالخدمات ّحينئذّ
يمكن ّاالضطرار ّإلى ّاستخدام ّاألرقام ّالقياسيةّ
لألسعار ّالخاصة ّبالبلدان ّالمصدرة ّللخدماتّ،
بعد ّتعديلها ّبناء ّعلى ّالتغيرات ّفي ّسعرّ
الصرف.
ّ
من ّالجدير ّبالذكر ّأنه ّإذا ّقيمتّ
300-38
وارداتّالسلعّشاملة ّلخدمات ّالنقلّحينئذّينبغيّ
استثناء ّخدمات ّالنقل ّمن ّإجمالي ّوارداتّ
الخدماتّ.

لننظر ّأوالّ ّفي ّنوع ّواحد ّمن ّاألصولّ،
307-38
يتألفّمخزونّاألصولّمنّهذاّالنوعّمنّعددّ
منّالمفرداتّ ،وعادةّماّتكونّمنّطرزّمختلفةّ
حيثّيتمّتقييمهاّوتجميعهاّوفقاّلمجموعةّمتسقةّ
من ّاألسعارّ .وتفهم ّكلمة ّ"متسقة" ّفي ّهذاّ
السياقّعلىّأنهاّتعنيّأنّاألسعارّتتعلقّبنفسّ
الفترة ّأو ّالنقطة ّالزمنية ّوأنها ّتستند ّإلى ّنفسّ
مفهوم ّالسعرّ ،على ّسبيل ّالمثال ّأسعارّ
المشترينّ.وبالتاليّ،فإنّقياسّالمخزوناتّوفقاّ
لألسعار ّالتاريخيةّ ،أي ّبجمع ّالكميات ّالتي ّتمّ
تقييمها ّبأسعار ّمن ّفترات ّمختلفةّ ،هو ّتقييمّ
غيرّمتسقّ.ومع ّذلكّ ،يوجد ّمثل ّهذا ّالمقياسّ
في ّبعض ّاألحيان ّفي ّحسابات ّالمؤسسة ّغيرّ
أنه ّال ّيشكل ّمقياس ّذو ّمعنى ّمن ّالناحيةّ
االقتصاديةّفيّسياقّنظامّالحساباتّالقومية.
ّ
البد ّوأنّيرجع ّمتجه ّالسعر ّالمستخدمّ
305-38
في ّتقييم ّكميات ّاألصول ّإلى ّنقطة ّمن ّالزمنّ
(بداية ّأو ّنهاية ّفترة) ّعندما ّتتطبق ّجمعّ
وتصنف ّقيم ّالمخزونات ّألغراض ّالميزانياتّ
العمومية ّاالفتتاحية ّأو ّالختاميةّ .وألغراضّ
أخرىّ ،يمكن ّتقييم ّكميات ّاألصول ّوفق ّمتجهّ
السعر ّيرجع ّإلى ّمتوسطّالفترة ّالمحاسبيةّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ،يمكن ّاشتقاق ّمقاييس ّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّعن ّطريق ّطرح ّالمخزونّ
الختامي ّلألصول ّمن ّالمخزون ّاالفتتاحيّ
باإلضافةّإلىّتكوينّرأسّالمالّاإلجماليّطالماّ
اأنه ّاستخدمّأسعار ّمتوسطّ-الفترة ّبالنسبة ّلكلّ
مكون ّمن ّأجل ّحذف ّأرباح ّوخسائر ّالحيازةّ
(مع ّافتراض ّعدم ّوجود ّأي ّتغيرات ّأخرى ّفيّ
حجمّاألصول).
ّ
العملية ّالتي ّيتم ّمن ّخاللها ّإيجادّ
301-38
العديد ّمن ّمقاييس ّالمخزونات ّالرأس ّماليةّ
تسمى ّطريقة ّالجرد ّالمستمر ّ ّ(ّ،)PIM
وبالنسبة ّلنوع ّمعين ّمن ّاألصولّ ،يتم ّتكميشّ
السالسل ّالزمنية ّإلجمالي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
الثابتّعنّطريقّرقم ّقياسي ّألسعار ّالمشترينّ
لنفس ّنوعّاألصلّ،ويعبر ّعنّكمياتّاألصولّ
منّحيثّالحجمّفيماّيتعلقّبفترةّقياسّأوّفترةّ
مرجعية ّمعينةّ .ومن ّثمّ ،يتم ّتجميع ّتلكّ
السالسل ّالزمنية ّمن ّحيث ّالحجم ّمن ّأجلّ
التوصل ّلمقياس ّللمخزونّ ،حيث ّيؤخذ ّفيّ
االعتبار ّكل ّمن ّاإلحالة ّإلى ّالتقاعد ّوخسائرّ
الكفاءة ّأو ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،وهذاّ
يتوقف ّعلى ّطبيعة ّمقياس ّالمخزونات ّالقائمّ.
وبناءا ّعلى ّذلكّ ،يتم ّالتعبير ّعن ّمقياسّ
المخزونّالناتجّمنّحيثّالحجمّلفترةّالقياسّأوّ
للفترةّالمرجعيةّالمختارةّ.وقدّتكونّفترةّالقياسّ
أوّالفترةّالمرجعيةّهيّالفترةّالجاريةّ ،وغالبا ّماّ
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تسمى ّمقاييس ّالمخزونات ّالمقيمة ّوفق ّهذهّ
الطريقة ّب ـ ّ"المخزون ّالرأس ّمالي ّباألسعارّ
الجارية"ّ.ومع ّذلكّ ،فهذا ّاألمر ّال ّيتسم ّبالدقةّ
بشكل ّكاملّ ،حيث ّطبقا ّللوصف ّالخاصّ
بطريقة ّالجرد ّالمستمر ّالمبينة ّيلزم ّالتكميشّ
للتوصل ّإلى ّمثل ّهذه ّالمقاييسّ .وهكذاّ ،فهيّ
تشكلّحالةّخاصةّمنّالتقييمّباألسعارّالثابتةّّ،
أي ّبعبارة ّأخرىّ،التقييمّتبعا ّلمتجه ّالسعر ّفيّ
الفترةّالجارية.

أمختلف ّأنواع ّالعملّ .ويمكن ّحساب ّمقياسّ
لألحجام ّللعمل ّالمنجز ّعلى ّأنه ّالمتوسطّ
المرجح ّلمناسيب ّالكميات ّلألنواع ّالمختلفة ّمنّ
العمل ّالمرجحة ّبمناسيب ّقيم ّتعويضاتّ
الموظفين ّفي ّالسنة ّالسابقة ّأو ّفي ّسنة ّأساسّ
ثابتّ .ومن ّناحية ّأخرىّ ،يمكن ّحساب ّرقمّ
قياسي ّ"لألسعار" ّللعمل ّعن ّطريق ّحسابّ
متوسط ّمرجح ّللتغيرات ّالنسبية ّفي ّمعدالتّ
التعويضّعنّكلّساعةّألنواعّالعملّالمختلفةّ،
وذلك ّأيضا ّباستخدام ّتعويضات ّالمستخدمينّ
النسبية ّكعوامل ّترجيحّ .واذا ّما ّتم ّحسابّ
مقياس ّلألحجام ّمن ّنوع ّالسبير ّبشكل ّغيرّ
مباشرّعنّطريقّبتكميش ّتعويضاتالمستخدمينّ
بالقيمّالجاريةّّبرقمّقياسيّلمعدالتّالتعويضاتّ
في ّالساعةّ ،ويجب ّأن ّيكون ّالرقم ّالقياسيّ
المذكورّأخي ارّمنّنوعّباشّ.

ّ
حتى ّعندما ّال ّيتم ّتطبيق ّطريقة ّالجردّ
376-38
المستمرّ،علىّسبيلّالمثالّفيّحالةّالمسوحاتّ
المباشرة ّلألصولّ ،فإن ّتقييم ّطرز ّمختلفة ّمنّ
أصل ّمعينّالّينبغيّأنّيستخدمّالقيمّالدفتريةّ
والتيّتعكسّاألسعارّالتاريخيةّ،حيثّأنّالتقييمّ
المتسق ّيستلزم ّأن ّتقيم ّالطرز ّاألقدم ّوفقاّّ
ألسعار ّاألصول ّذات ّاألعمار ّالمحددة ّعندّ
الضرائب واإلعانات على المنتجات
النقطةّالزمنيةّالتيّيرجعّإليهاّالمسح.
ّ
تتألف ّالضرائب ّعلى ّالمنتجات ّمنّ
378-38
تتمثل ّالخطوة ّالتالية ّفي ّتجميعّ
373-38
نوعينّ ،ضرائب ّمحددة ّمرتبطة ّبحجم ّالمنتجّ
ّ
اع
و
ألن
ّ
المال
ّ
أس
ر
ّ
ّمخزون
ّفي
التحركات
وضرائبّقيميةّ(حسبّالقيمة)ّتفرضّعلىّقيمةّ
األصولّالفرديةّمنّحيثّالحجمّ،ويعدّاستخدامّ
المنتجّ.ويمكنّاشتقاقّمقياس ّألحجام ّالضريبةّ
األرقام ّالقياسية ّالموصولة ّأو ّبنظام ّالسلسلةّ،
المحددة ّبتطبيق ّمعدل ّالضرائب ّالمحددة ّفيّ
كما ّتم ّنقاشه ّسابقاّ ،وهو ّأمر ّمناسبّعندّبناءّ
سنةّاألساسّعلىّأرقامّالقيمةّالجارية ّالمكمشةّ
سالسل ّتمتد ّإلى ّالماضي ّالبعيد ّنظ ار ّألنّ
بشكل ّمنساب ّللبنود ّالتي ّتخضع ّللضريبةّ
تكوينّالسعرّفيّالفترةّالجاريةّلنّيبقىّممثِال.
المحددةّ ،أما ّبالنسبة ّللضرائب ّالقيمية ّفيشتقّ
مقياس ّاألحجام ّالضريبة ّبتطبيق ّمعدالتّ
ّ
الضرائب ّالقيمية ّفي ّسنة ّاألساس ّعلى ّالقيمّ
هناك ّالمزيد ّمنّالتفاصيلّحولّطريقةّ
378-38
الجارية ّللبنود ّالخاضعة ّللضرائب ّالقيميةّ
اعّ
و
ّباألن
ّيتعلق
فيما
ّ
السيما
و
ّ
ّالمستمر
الجرد
المكمشة ّتبعا ّألسعار ّمناسبةّ .ومن ّالممكنّ
المختلفة ّمن ّمخزون ّرأس ّالمال ّوقياسه ّفيّ
اشتقاق ّمعدل ّلبيانات ّالضريبة ّبالقيم ّالجاريةّ
الفصل ّالعشرين ّوفي ّالقسم ّالخاص ّبقياسّ
ومن ّحيث ّالحجمّ ،ولكن ّمن ّالصعب ّتفسيرّ
رأسّالمالّ.
ذلك ّعلى ّأنه ّرقم ّقياسي ّلألسعار ّنظ ار ّألنهّ
يعكس ّمعدالت ّضريبة ّمتغيرة ّوتكوين ّمتغيرّ
مكونات القيمة المضافة
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لمشتريي ّالمفردات ّالخاضعة ّللضريبةّ .ويتمّ
حسابّاإلعاناتّعلىّنحوّمماثل.
374-38
تتعلق ّمقاييس ّاألسعار ّواألحجام ّالتيّ ّ
بتدفقاتّالسلعّ
ّ
ئيسية
ر
ّ
ة
ر
بصو
ّ
اآلن
ّ
حتى
ّ
نوقشت
هناك ّالمزيد ّمن ّالنقاش ّحول ّهذاّ
370-38
والخدمات ّالمنتجة ّبوصفها ّمخرجات ّمنّ
الموضوع ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 33.335وحتىّ
عمليات ّاإلنتاجّ .غير ّأنهّ ،من ّالممكن ّتحليلّ
ّ.33.388
بعض ّالتدفقات ّاألخرى ّمباشرة ّإلى ّمكوناتهاّ
السعريةّوالحجميةّ.
صافي فائض التشغيل وصافي الدخل المختلط
تعويضات المستخدمين
عند ّتحديد ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
377-38
ّلتعويضاتّ
ّالكمية
إن ّوحدة
373-38
على ّأنه ّالفرق ّبين ّالمخرجات ّواالستهالكّ
ّ
من
ّ
العمل
ّ
من
ّ
ساعة
ّ
ها
اعتبار
ّ
يمكن
ّ
المستخدمين
الوسيط ّزائد ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّعلىّ
نوع ّمعين ّومستوى ّمعين ّمن ّالمهارةّ ،وكماّهوّ
اإلنتاجّ ،حينئذ ّيشتق ّإجمالي ّالقيمة ّالمضافةّ
ّ
الحالّمعّالسلعّوالخدماتّ،البدّمنّااالعتراف
على ّأنه ّالمتبقي ّالمحاسبيّ ،وعلى ّهذا ّالنحوّ
ّ
بنوعيات ّمختلفة ّمن ّالعمل ّومن ّحساب
فذلك ّيشمل ّقيم ّالجارية ّوقيم ّمن ّحيث ّالحجمّ
ّ
األسعار ّالنسبية ّلكميات ّكل ّنوع ّمنفصل ّمن
علىّحدّسواءّ.ومنّأجلّالتوصلّإلىّمتطابقةّ
ّ
أنواع ّالعملّ .ويكون ّالسعر ّالمرتبط ّبكل ّنوع
محددة ّبين ّالتقديرات ّالمختلفة ّللناتج ّالمحليّ
ساعةّ
من ّالعمل ّهو ّالتعويضات ّالمدفوعة ّلكل ّ
اإلجمالي ّمن ّحيث ّاألحجأمّ ،فإنه ّليس ّمنّ
ّ
بين
ّ
ووالتي ّيمكن ّأن ّتتباين ّبدرجة ّكبيرة
الممكن ّإعطاء ّبعد ّسعري ّأو ّحجمي ّإلجماليّ
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من ّأجل ّإعداد ّمقاييس ّاألحجام ّربع ّالسنويةّ
من ّنوع ّالسبير ّبنظام ّالسلسلة ّسنوياّ ،ناهيكّ
عن ّأنه ّيمكن ّتكييفه ّالستخدامه ّفي ّإعدادّ
مقاييسّفيشرّربعّالسنويةّبنظام ّالسلسلةّسنوياّّ
أيضاّّ.

القيمةّالمضافةّ.بلّبدالّمنّذلكّ،يوصفّالبندّ
المتبقيّعلىّأنهّ"في ّالقيم ّالحقيقة"ّ.واذا ّكانتّ
تقديرات ّاألحجام ّالستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
وتعويضات ّالمستخدمين ّمتاحةّ ،حينئذ ّيمكنّ
اشتقاق ّصافي ّالدخل ّالمختلط ّولكن ّفقط ّمنّ
حيث ّالقيمة ّالحقيقة ّوبدون ّبعد ّللحجم ّأوّ
ملخص التوصيات
للسعرّ.وبالتاليّ،فإنهّليسّمنّالممكنّاشتقاقّ .9
قياس ّمستقل ّللناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّبمعزلّ
يمكن إيجاز التوصيات التي تم
عن ّنهج ّالدخل ّنظ ار ّلوجود ّبند ّيشتق ّدائماّ 180-15
التوصل إليها أعاله بشأن التعبير عن
كباقي.
الحسابات القومية من حيث الحجم على النحو
ّ
التالي:
الحد ّلمجموعة ّمن ّالمقاييس ّالمتكاملةّ
375-38
لألسعر ّواألحجام ّفي ّنطاق ّاإلطار ّالمحاسبيّ
أّ .مقاييس ّاألحجام ّالخاصة ّبالمعامالت ّفيّ
لنظامّالحساباتّالقوميةّيتم ّبلوغه ّفعال ّبصافيّ
السلع ّوالخدمات ّيتم ّتطبيقها ّعلى ّأفضل ّماّ
فائض ّالتشغيل ّّ ّ ،وليس ّمن ّالممكن ّنظرياّ
يكون ّفي ّإطار ّالعرض ّواالستخدامّ ،ويفضلّ
تحليل ّعوامل ّكافة ّالتدفقات ّفي ّحسابات ّالدخلّ
أن ّيتم ّذلك ّبالتزامن ّمع،وفي ّنفس ّالوقتّ،
بنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،بما ّفيها ّالتحويالتّ
تقديراتّالقيمةّالجاريةّ ،وهذاّيعنيّالعملّعلىّ
الجاريةّ ،إلى ّمكوناتها ّالسعرية ّوالحجمية ّوالىّ
أساس ّمستوى ّمفصل ّمن ّالمنتجات ّبقدر ّماّ
مكوناتّالّلبسّفيهاّمنّحيثّالسعرّوالحجمّ.
تسمحّبهّالمواردّ.
ومع ّذلكّ ،يمكن ّتكميش ّأي ّتدفق ّللدخل ّبرقمّ
ّ
قياسي ّألسعار ّمجموعة ّمعيارية ّمن ّالسلعّ
بّ .بشكل ّعامّ ،ولكن ّليس ّدائماّ ،يكون ّمنّ
والخدمات ّلقياس ّالزيادة ّأو ّالنقصان ّفي ّالقوةّ
األفضل ّاشتقاق ّتقديرات ّاألحجام ّبتكميشّ
المجموعة ّالمعياريةّ ،غيرّ
ّ
الشرائية ّللدخل ّعبر ّ
القيمة ّالجارية ّبواسطة ّرقم ّقياسي ّمناسبّ،
أن ّهذا ّيختلف ّتماما ّعن ّتحليل ّالتدفق ّإلىّ
بدالّّمن ّإيجادّتقديراتّلألحجام ّبشكلّمباشرّ،
مكوناته ّالسعرية ّوالحجميةّ .ومثال ّعلى ّحالةّ
ولذاّ،فمنّالمهمّجداّتوافرّمجموعةّشاملةّمنّ
خاصة ّحيث ّيكون ّما ّسبق ّشائعاّ ّهو ّحسابّ
األرقامّالقياسيةّلألسعارّ.
تأثير ّشروط ّالتبادل ّالتجاري ّعلى ّالدخلّ
جّ .األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّالمستخدمةّ
الحقيقيّعلىّالنحوّالمبينّفيّالقسمّدّ.
كمكمشات ّينبغي ّأنّتتوافقّمعّالقيمّالتي ّيتمّ
تكميشها ّبأكبر ّقدر ّممكن ّمن ّحيث ّالتقييمّ
التقديرات ربع السنوية والسنوية
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والوقتيةّ.
دّ .إذا ّلم ّيكن ّمن ّالممكن ّعملياّ ّاشتقاقّ
من ّحيث ّالمبدأّ ،فإن ّنفس ّالطرقّ
371-38
التقديرات ّالخاصة ّبالقيمة ّالمضافة ّمن ّحيثّ
المستخدمة ّالشتقاق ّتقديرات ّاألحجام ّالسنويةّ
القيمة ّالحقيقة ّمن ّخالل ّإطار ّالعرضّ
ينبغي ّاستخدامها ّفي ّاشتقاق ّتقديرات ّاألحجامّ
واالستخدام ّوسواء ّما ّإذا ّكانت ّتقديراتّ
ربع ّالسنويةّ ،وهناك ّمبادئ ّتوجيهية ّبشأنّ
األحجام ّللمخرجاتّولالستهالكّالوسيطّيمكنّ
مصادر ّالبيانات ّوالطرق ّالمتعلقة ّبتطبيقّ
االعتماد ّعليها ّأو ّلم ّتكن ّمتاحة ّحينئذ ّوفيّ
التقديرات ّربع ّالسنوية ّلألسعار ّواألحجام ّفيّ
الغالب ّيمكن ّالحصول ّعلى ّتقديرات ّمرضيةّ
الفصلين ّالثالث ّوالتاسع ّمن ّدليل ّالحساباتّ
باستخدام ّمؤشر ّللمخرجاتّ ،على ّاألقل ّعلىّ
القومية ّربع ّالسنويةّ.وأهم ّاالعتباراتّمبينة ّفيّ
المدىّالقصيرّ.وبالنسبةّللبياناتّربعّالسنويةّ،
الفقرات ّمن ّّ 38.38وحتى ّّ .38.86وفي ّواقعّ
فهذا ّالنهج ّهو ّالمفضلّ ،حتى ّوان ّكان ّمعّ
الممارسة ّالعمليةّ ،تتسم ّالبيانات ّالسنوية ّبشكلّ
التقديرات ّالمقاسة ّمرجعيا ّأو ّمعايرة ّطبقاّّ
عام ّبأنها ّأكثر ّشمولية ّودقة ّمقارنة ّبالبياناتّ
للبيانات ّالسنويةّ .وبشكل ّعامّ ،يفضل ّمؤشرّ
ربع ّالسنويةّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّهناكّ
للمخرجاتّمشتقّعنّطريقّالتكميشّعنّذلكّ
استثناءاتّهامةّ ،مثلّالصادراتّوالوارداتّمنّ
المشتقّعنّطريقّاالستقراءّالكميّ.
السلعّ،إالّأنّالحالةّالعامةّهيّحالةّمجموعةّ
هـّ .تقديرات ّالمخرجات ّوالقيمة ّالمضافة ّمنّ
منّالبياناتّالسنويةّتمتازّبأنهاّأكثرّثراء ّمنّ
حيث ّالحجم ّومن ّحيث ّالقيمة ّالحقيقية ّينبغيّ
حيث ّالمعلومات ّوأكثر ّدقة ّإذا ّما ّقورنتّ
اشتقاقهاّفقطّباستخدامّالمدخالتّكملتجأّأخيرّ
بالبيانات ّربع ّالسنويةّ ،وان ّكانت ّأقل ّمالئمةّ
نظ اّرّألنهاّ ،أيّالمدخالتّ ،الّتعكسّأيّتغيرّ
من ّحيث ّالوقتيةّ.ولهذا ّالسببّ ،فإن ّأحد ّالنهجّ
فيّاإلنتاجيةّ.
السليمة ّهو ّأن ّيتم ّتطبيق ّجداول ّمتوازنةّ
وّ .المقياس ّالمفضل ّللتحركات ّمن ّسنةّ
للعرض ّواالستخدام ّمعبر ّعنها ّمن ّحيث ّالقيمّ
ألخرى ّفي ّحجم ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّهوّ
الجاريةّوّوفقاّألسعارّالسنةّالسابقةّفضالّعنّ
الرقم ّالقياسي ّلألحجام ّمن ّنوع ّفيشرّ ،حيثّ
اشتقاق ّتقديرات ّربع ّسنوية ّتتسم ّباتساقها ّمعّ
يتمّالحصولّعلىّالتغيراتّعلىّمدىّالفتراتّ
هذه ّالجداولّ .ويمكن ّتطبيق ّهذا ّالنهج ّكذلكّ
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ّ

الزمنيةّاألطولّعنّطريقّالسلسلةّ،أيّبمعنىّ
أخرّ ،بمراكمة ّالتحركات ّمن ّسنة ّلسنةّ
ألخرىّ.
زّ.المقياس ّالمفضلّللتكميش ّمن ّسنة ّألخرىّ
بالنسبة ّللناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّوغيره ّمنّ
المجاميعّ ،هوّالرقمّالقياسيّلألسعار ّمن ّنوعّ
فيشرّ ،حيثّيتمّالحصولّعلىّالتغيراتّعلىّ
األسعار ّعبر ّالفترات ّالزمنية ّاألطول ّعنّ
طريقّتنظيمّتحركاتّاألسعارّمنّسنةّألخرىّ
فيّسلسلةّ ،أوّبشكلّضمنيّمنّخاللّتقسيمّ
أرقام ّفيشر ّالقياسية ّلألحجام ّبنظام ّالسلسلةّ
علىّالرقمّالقياسيّلسلسلةّالقيمةّالجاريةّ.
حّ .إن ّاألرقام ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلةّ ،التيّ
تستخدم ّأرقام ّالسبير ّالقياسية ّلألحجام ّلقياسّ
التحركاتّمنّسنةّلسنةّأخرىّفيّحجمّالناتجّ
المحليّاإلجماليّوماّيرتبطّبهاّمنّأرقامّباشّ
القياسية ّالضمنية ّلألسعار ّلقياس ّالتضخم ّمنّ
سنة ّلسنة ّأخرىّ ،توفر ّبدائل ّمقبولة ّألرقامّ
فيشرّالقياسيةّ.
طّ .األرقام ّالقياسية ّبنظام ّالسلسلة ّالخاصةّ
بالمجاميع ّال ّيمكن ّأن ّتكون ّمتسقة ّمن ّحيثّ
القابلية ّللجمع ّّمعّمكوناتهاّأيا ّكانتّالصيغةّ
المستخدمةّ،ال ّينبغيّلهّأنّيحولّدونّتطبيقّ
وتجميع ّالسالسل ّ ّالزمنية ّللقيم ّعن ّطريقّ
استقراء ّقيم ّسنة ّاألساس ّباستخدام ّأأرقامّ
قياسيةّبنظامّالسسلسلةّمناسبةّ.
كّ .ثمة ّنهج ّسليم ّالشتقاق ّتقديرات ّاألحجامّ
والقيمة ّالجارية ّربع ّالسنوية ّأال ّوهو ّالقياسّ
المرجعي ّلتلك ّالتقديراتّوفقا ّللتقديراتّالسنويةّ
المعدة ّفي ّإطار ّالعرض ّواالستخدامّ ،ويجريّ
هذا ّاألسلوب ّكذلك ّعلى ّإيجاد ّمقاييسّ
األحجام ّربع ّالسنوية ّبنظام ّالسلسلة ّسنوياّّ
باستخدامّإماّصيغّفيشرّأوّالسبيرّ.

د .مقاييس الدخل الحقيقي لمجموع اإلقتصاد
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الدخل الحقيقي

من ّالممكن ّعبر ّمجموعةّ
358-38
قياسيةتكميش ّأي ّتدفق ّللدخل ّفي ّالحساباتّ،
بل ّحتى ّأي ّبند ّموازن ّكاإلدخار ّبرقم ّقياسيّ
لألسعار ّمن ّأجل ّقياس ّالقوة ّالشرائية ّللبندّ
المعني ّبمجموعة ّقياسية ّمعينة ّمن ّالسلعّ
والخدماتّ .وبمقارنة ّالقيمة ّالمكمشة ّللدخلّ
بالقيمة ّالفعلية ّفي ّسنة ّاألساسّ ،يمكن ّتحديدّ
قدر ّتزايد ّأو ّتناقص ّالقوة ّالشرائية ّللدخلّ.
ويوصفّالدخلّالمكمشّبهذهّالطريقةّب ـّ"الدخلّ
الحقيقي".
ّ
على ّالرغم ّمن ّالمصطلحاتّ
354-38
المستخدمةّ ،فإن ّالدخول ّ"الحقيقية" ّهي ّمفاهيمّ
مصطنعةّتعتمدّعلىّنقطتينّمرجعيتينّ.
أّ .تقاس ّالدخول ّالحقيقية ّبالرجوع ّإلى ّمستوىّ
األسعار ّفيّسنة ّمرجعية ّمختارةّ ،وتختلفّتلكّ
الدخولّتبعاّالختيارّالسنةّالمرجعيةّ.
بّ .تقيس ّالدخول ّالحقيقية ّالتغيرات ّفي ّالقوةّ
الشرائيةّبالنسبةّإلىّمقياسّيتمّاختيارهّ،وبالتاليّ
فإنها ّتتوقف ّأيضا ّعلى ّاختيار ّالمقياسّ
المرجعيّّ.
ّ
نظ اّر ّألنه ّغالبا ّماّيكونّهناكّخالفّ
353-38
أو ّعدم ّوضوح ّرؤية ّبشأن ّاختيار ّالمقياسّ
المرجعي ّفهناك ّدائما ّبعض ّالتردد ّفي ّعرضّ
الدخول ّالحقيقية ّفي ّالحسابات ّالقومية ّعلىّ
أساسّأن ّاختيار ّالمقياس ّالمرجعيّينبغيّوأنّ
يترك ّالختيار ّالمستخدم ّلإلحصاءات ّوليسّ
لمعدهاّ ،ومعّذلكّ،عندماّتقعّتغيراتّكبيرة ّفيّ
األسعارّ ،يمكن ّالقول ّبأن ّمعدي ّاإلحصاءاتّ
ملزمون ّبتقديم ّبعض ّمقاييس ّالدخل ّالحقيقيّ
على ّاألقلّ .كما ّأن ّليس ّكل ّالمستخدمينّ
للحسابات ّلديهم ّالفرصة ّأو ّالرغبة ّأو ّالخبرةّ
لحساب ّالدخول ّالحقيقية ّوالتي ّيلزم ّأن ّتكونّ
مناسبة ّجدا ّالحتياجاتهمّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ،
هناك ّطلب ّمن ّقبل ّالعديد ّمن ّالمستخدمينّ
على ّالمقاييس ّمتعددة ّاألغراض ّللدخلّ
الحقيقيّ ،على ّاألقل ّعلى ّمستوى ّاالقتصادّ
ككلّ،ومنّثمّفالغرضّمنّهذاّالقسمّهوّكيفيةّ
إعدادّهذهّالمقاييسّ.
.2

العديدّمنّالتدفقاتّفيّنظامّالحساباتّ
353-38
ليسّلهاّأبعادّ
ّ
،
مثلّالتحويالتّالنقدية
ّ
القومية،
 .2أرباح وخسائر االتجار النات عن التغيرات في
منّحيثّالسعرّوالحجمّفيّحدّذاتهاّ،وبالتالي ّ،معدالت التبادل التجاري
ال ّيمكن ّتحليلها ّبنفس ّالطريقة ّالمتبعة ّمعّ
في ّإطار ّاقتصاد ّمغلق ّبدون ّصادراتّ
التدفقاتّالمرتبطةّبالسلعّوالخدماتّ ،وفيّحينّ 358-38
أنّمثلّهذهّالتدفقاتّالّيمكنّقياسهاّمنّحيثّ
أو ّوارداتّ ،يكون ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
الحجم ّإال ّأنه ّوبصرف ّالنظر ّعن ّذلك ّيمكنّ
مساويا ّلمجموع ّاالستهالك ّالنهائي ّزائد ّتكوينّ
قياسها ّمن ّحيث ّ"القيمة ّالحقيقية" ّعن ّطريقّ
رأسّالمالّ.ويوصفّهذاّالمجموعّبأنهّاإلنفاقّ
تكميشّقيمهاّباستخدامّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّ
المحلي ّالنهائيّ .كما ّأن ّالناتج ّالمحليّ
من ّأجل ّقياس ّقوتها ّالشرائية ّالحقيقية ّعبرّ
اإلجمالي ّهو ّأيضا ّمقياس ّللدخل ّالمتولد ّفيّ
سلةمختارة ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّلتكون ّبمثابةّ
االقتصاد ّعن ّطريق ّاإلنتاجّ .وعلى ّالرغم ّمنّ
مجموعةّقياسيةّ(مقياس)ّيستندّعليها.
أنهّالّيمكنّالتعبيرّعنّالدخلّكنتاج ّاألسعارّ
ّ
واألحجامّ ،فلو ّأنه ّيمكن ّيمكن ّتكميش ّالناتجّ
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المحليّاإلجماليّ،حينئذّوفيّالواقعّالبدّمنّأنّ
يكونّالناتجّالمحليّاإلجماليّهوّاألخرّمقياساّّ
للدخل ّالحقيقيّ .ومع ّذلكّ ،وبتضمين ّالوارداتّ
والصادراتّ ،لم ّيعد ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
مطابقا ّلإلنفاق ّالمحلي ّالنهائيّ ،وحينها ّالبدّ
لتكميش ّالناتج ّالمحليّاإلجماليّأنّيأخذّبعينّ
االعتبار ّتكميش ّالواردات ّوالصادرات ّجنبا ّإلىّ
جنبّمعّتكميشّاإلنفاقّالمحليّالنهائيّ.وحتىّ
إذا ّكانت ّالواردات ّوالصادرات ّمتكافئتين ّفيّ
ّأسعارهاّ
ّ
القيم ّالجارية ّإال ّأنها ّعادة ّما ّتكون
مختلفة ّوبالتالي ّيكون ّهناك ّأثر ّواقع ّعلىّ
مقاييس ّالدخل ّالحقيقيّألسعارّالصادرّوالواردّ.
وعموما ّيتم ّذلك ّبأخذّمعدالت ّالتبادل ّالتجاريّ
في ّالحسبان ّمع ّحساب ّما ّيعرف ّبأرباحّ
وخسائر ّاإلتجار ّنتيجة ّأرباح ّوخسائر ّاالتجارّ
الناجمة ّعن ّالتغيرات ّفي ّمعدالت ّالتبادلّ
التجاري.

ّ
عالوة ّعلى ّذلكّ ،فإن ّالدخل ّالحقيقيّ
350-38
الكلي ّالذي ّيشتقه ّالمقيمين ّمن ّالناتج ّالمحليّ
يعتمدّهوّاألخرّعلىّمعدلّالتبادلّالتجاريّفيّ
الصادرات ّفي ّمقابل ّالتبادل ّالتجاري ّفيّ
الوارداتّمنّبقيةّالعالم.
ّ
تعرف معدالت التبادل التجاري على
357-38

أنها معدل أسعار الصادرات إلى أسعار

الوارداتّ.فإذاّماّارتفعتّأسعارّصادراتّبلدّماّ
بشكل ّسريع ّ(أو ّانخفاضها ّبشكل ّأكثر ّبطئاّ)ّ
مقارنة ّبأسعار ّوارداتها ّ(أي ّبمعنىّ ،إذا ّماّ
تحسنت ّمعدالت ّتبادلها ّالتجاري) ّحينئذ ّيلزمّ
دفع ّصادرات ّأقل ّفي ّمقابل ّحجم ّمعين ّمنّ
الواردات ّبحيث ّوعند ّمستوى ّمعين ّمن ّالناتجّ
المحليّيمكنّإعادةّتخصيص ّالسلعّوالخدماتّ
من ّالصادرات ّعلى ّاالستهالك ّأو ّتكوين ّرأسّ
المالّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،فإن ّالتحسن ّفيّ
معدالت ّالتبادل ّالتجاري ّيجعل ّمن ّالممكنّ
بالنسبة ّلحجم ّمتزايد ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّأنّ
يتم ّشراؤه ّمنّقبلّالوحداتّالمقيمةّمنّالدخولّ
المتولدة ّبواسطة ّمستوى ّمعين ّمن ّاإلنتاجّ
المحلي.
ّ
إجمالي الدخل المحلي الحقيقي ( real
355-38
 )GDIيقيس القوة الشرائية للدخول الكلية
المتولدة من قبل اإلنتاج المحليّ .وهو ّمفهومّ
موجود ّبالقيمة ّالحقيقية ّفقطّ .وعندما ّتتغيرّ
معدالت ّالتبادل ّالتجاري ّيحدث ّإختالف ّهامّ
بين ّتحركاتّالناتجّالمحليّاإلجماليّمنّحيثّ
الحجمّواجماليّالدخلّالمحليّالحقيقيّ.وبشكلّ
عامّ ،يوصف ّالفرق ّبين ّالتغير ّفي ّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّمن ّحيث ّالحجم ّواجماليّ
الدخل ّالمحلي ّالحقيقي ّبأنه ّ"ربح ّ(أو ّخسارة)ّ
إتجار"ّ،أوّإذاّماّأخذناهاّمنّناحيةّأخرىّ،فإنّ
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ربح ّأو ّخسارة ّاإتجارة ّنتيجة ّللتغيرات ّفيّ
معدالت ّالتبادل ّالتجاري ّهوّ /هي ّالفرق ّبينّ
إجمالي ّالدخل ّالمحلي ّالحقيقي ّوالناتج ّالمحليّ
اإلجمالي ّمن ّحيث ّالحجمّ .و ّالفروق ّبينّ

التحركاتّبينّالناتجّالمحليّاإلجماليّمنّحيثّ
الحجم ّوأجمالي ّالدخل ّالمحلي ّالحقيقي ّليستّ
صغيرةّدائماّ.واذاّماّكانتّالوارداتّوالصادراتّ
كبيرةّبالنسبةّللناتجّالمحليّاإلجماليّوكذلكّإذاّ
ما ّكان ّالتركيب ّالسلعي ّمن ّالسلع ّوالخدماتّ
التي ّتتكون ّمنها ّالواردات ّوالصادرات ّمختلفاّ
جداّ ،حينئذ ّقد ّيكون ّنطاق ّأرباح ّوخسائرّ
المتاجرة ّالمحتملة ّكبي اّرّ .وقد ّيحدث ّعلى ّسبيلّ
المثالّ ،عندما ّتتكون ّصادرات ّبلد ّما ّبشكلّ
رئيسي ّمن ّعدد ّصغير ّمن ّالمنتجات ّاألوليةّ،
مثلّالكاكاوّ ،أوّالسكرّ ،أوّالنفطّ ،بينما ّتتكونّ
وارداتها ّبشكل ّرئيسي ّمن ّمنتجات ّمصنعةّ.
وعادةّماّتقاسّأرباحّأوّخسائرّاالإلتجارّ،Tّ ،
عنّطريقّالتعبيرّالتاليّ:
ّ(ّ)31
حيثّ
ّ=ّXالصادراتّبالقيمّالجاريةّ
ّ=ّMالوارداتّبالقيمّالجاريةّ
ّ=Pxالرقمّالقياسيّألسعارّالصادراتّ
ّ=ّPmالرقمّالقياسيّألسعارّالوارداتّ
ّ=ّ Pالرقم ّالقياسي ّلألسعار ّباإلعتماد ّعلى ّمقياسّ
مختارّ
كل ّمن ّ Pxو ّّ Pmو ّّ Pتساوي ّّ 3في ّسنةّ
األساسّ .ويقيس ّالتعبير ّالموجود ّبين ّالقوسينّ
الميزان ّالتجاري ّالمحسوب ّعلى ّأساس ّأسعارّ
الصادرات ّوالواردات ّ ّفي ّسنة ّالقياس ّأو ّفيّ
السنة ّالمرجعيةّ ،في ّحين ّيقيس ّالتعبير ّاألولّ
الميزان ّالتجاري ّالجاري ّالفعلي ّالمكمشّ
باستخدام ّالرقم ّالقياسيألسعار ّالمقياسّ
المرجعيّ .ومن ّالممكن ّتماماّ ّأن ّيكون ّألحدّ
هذين ّالتعبيرين ّعالمة ّمختلفة ّعن ّاألخرّ
(سالبةّأوّموجبة).
ّ

نظام الحسابات القومية
ثمةّاختيارّّواحدّهامّينبغيّإجراؤهّعندّ
351-38
قياس ّأرباح ّأو ّخسائر ّاإلتجارّ ،أي ّاختيارّ
الرقم ّالقياسي ّّ Pوالذي ّنكمش ّبه ّالميزانّ
التجاري ّالجاريّ .وهناك ّأدبيات ّواسعة ّغيرّ
حاسمة ّحول ّهذا ّالموضوعّ ،لكن ّ ّهناك ّإتفاقّ
عام ّحول ّنقطة ّواحدة ّوهي ّأن ّاختيار ّالرقمّ
القياسي ّّ Pيمكنه ّفي ّبعض ّاألحيان ّأن ّيؤديّ
إلى ّفروق ّكبيرة ّفي ّالنتائجّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ،
قد ّيكون ّقياس ّإجمالي ّالدخل ّالمحلي ّالحقيقيّ
في ّبعض ّاألحيان ّحساسا ّالختيار ّّ ،Pمماّ
يسببّعدمّحصولّوفاقّحولّهذاّالموضوع.
ّ
وليس ّمن ّالضروري ّهنا ّمحاولةّ
316-38
مختلف ّايجاز ّمختلف ّالحجج ّالمؤيدة ّلمكمشّ
ما ّدون ّاآلخرّ ،غيرّأنهّمنّالمفيدّاإلشارةّإلىّ
البدائل ّالرئيسية ّالموصى ّبها ّبشأن ّالرقمّ
القياسي ّّ .Pويمكن ّتجميعها ّفي ّثالث ّفئاتّ
علىّالنحوّالتاليّ:
أّ .أحد ّالبدائل ّالممكنة ّهو ّتكميش ّالميزانّ
الجاري ّّ ،X-Mسواء ّعن ّطريق ّالرقم ّالقياسيّ
ألسعار ّالوارداتّ(والذيّتمّتأييدهّبقوة)ّأوّعنّ
طريقّالرقمّالقياسي ّألسعار ّالصادراتّ ،السيماّ
وأن ّبعض ّالسلطات ّتقول ّبأن ّاالختيار ّبينّ
ّPmوّّPxينبغيّوأنّيتوقفّعلىّماّإذاّكانّ
الميزانّالتجاريّالجاريّسالباّأمّموجباّّ.
ّ
بّ .ثاني ّالبدائل ّهو ّتكميش ّالميزان ّالجاريّ
بمتوسط ّ ّوّ ّ ،Pxوقدّاقترحتّأنواعّمختلفةّ
منّالمتوسطاتّ ،المتوسطاتّالحسابيةّالبسيطةّ
أو ّالتوافقيةّ ،أو ّالمتوسطات ّاألكثر ّتعقيداّّ
مرجحةّبالتجارةّ.
جّ .ثالث ّالبدائل ّالممكنة ّهو ّتكميش ّالميزانّ
الجاري ّباستخدامّرقمّقياسيّلألسعارّعامّغيرّ
مشتقّمنّالتجارةّالخارجيةّ ،علىّسبيلّالمثالّ،
الرقمّالقياسيّلألسعارّإلجماليّاإلنفاقّالنهائيّ
المحليّأوّالرقمّالقياسيّألسعارّالمستهلكّ.
ّ
يعكس ّعدم ّالتمكن ّمن ّاالتفاق ّعلىّ
313-38
مكمش ّمفرد ّبعينه ّحقيقة ّعدم ّوجود ّمكمشّ
بعينه ّيعتبر ّاألمثل ّفي ّكافة ّالظروفّ ،وقدّ
يتوقف ّاختيارّالمكمش ّعلىّعواملّمثلّوجودّ
فائضّأوّعجزّفيّالميزانّالتجاريّالجاريّّ،وّ
حجم ّالواردات ّوالصادرات ّبالنسبة ّلللناتجّ
المحلي ّاإلجماليّ ،وما ّإلى ّذلكّ .ومن ّناحيةّ
أخرىّ ،هناك ّاتفاق ّعام ّعلى ّأنه ّمنّ
المستصوب ّجداّ ،وبالنسبةّلبعضّالبلدانّيمثلّ
أهمية ّحيويةّ ،أن ّيتم ّحساب ّأرباح ّوخسائرّ
اإلتجار ّالناجمة ّعن ّالتغيرات ّفي ّمعدالتّ
التبادل ّالتجاريّ.ومن ّأجل ّحل ّهذه ّالمعضلةّ،
يوصىّباتباعّماّيليّ:
أّ.أرباحّأو ّخسائر ّاإلتجارّ ،كما ّسبق ّتعريفهاّ
أعالهّ،ينبغيّوأنّتعاملّعلىّأنهاّجزءّالّيتجزأّ
منّنظامّالحساباتّالقوميةّ.

بّ .مسألة ّاختيار ّالمكمش ّالمناسب ّللموازينّ
التجارية ّالجارية ّينبغي ّتركها ّللسلطاتّ
اإلحصائية ّفي ّكل ّبلدّ ،بحيث ّيؤخذ ّفيّ
االعتبارّالظروفّالخاصةّبكلّبلدّ.
جّ.إذاّكانتّالسلطاتّاإلحصائيةّداخلّبلدّماّ
غيرّمتيقنةّبشأن ّالمكمش ّالعامّاألكثرّمالئمةّ
ّ Pالذيّيجبّاستخدامهّ ،ينبغيّحينئذّاستخدامّ
متوسطّماّمنّاألرقامّالقياسيةّألسعار ّالوارداتّ
والصادراتّ ،علما ّبأن ّأبسط ّوأوضحّ
المتوسطات ّهو ّالمتوسطّالحسابيّغيرّالمرجحّ
لألرقام ّالقياسية ّألسعار ّالواردات ّوالصادراتّ.
(وقد ّتم ّاإلشارة ّإلى ّهذه ّالنقطة ّفي ّاألدبياتّ
المتخصصة ّفي ّهذا ّالموضوع ّبأنها ّطريقةّ
جيري)ّ.

ّ
يقصد ّبهذه ّالمقترحات ّالتأكيد ّبأنّ
318-38
اإلخفاق ّفي ّالتوصل ّإلى ّاتفاق ّحول ّمكمشّ
مشترك ّال ّيحول ّدون ّحساب ّمقاييس ّالدخولّ
الحقيقية ّالكليةّ ،.وينبغي ّدوما ّأن ّيتم ّحسابّ
بعض ّمقاييس ّأرباح ّاإلتجار ّحتى ّوان ّكانّ
نفس ّنوع ّالمكمش ّغير ّمستخدم ّمن ّقبل ّكافةّ
البلدانّ .وعندما ّيكون ّهناك ّعدم ّيقين ّبشأنّ
اختيار ّالمكمشّ ،فعلى ّاألرجح ّحينئذ ّأن ّيكونّ
متوسط ّاألرقام ّالقياسية ّ ّألسعار ّالوارداتّ
والصادراتّحالّمناسباّّ.

 .3العالقة المتبادلة بين مقاييس األحجام
واجماليات الدخول الحقيقية
الطريقة ّالمعتادة ّلحساب ّأرقام ّالدخلّ
314-38
الحقيقي ّهو ّالبدء ّمن ّإجمالي ّالدخل ّالمحليّ
الحقيقي ّثم ّإتباع ّالتسلسل ّالعادي ّإلجمالياتّ
الدخولّ،ولكنّجنباّّإلىّجنبّمعّكلّالتعديالتّ
الدخيلة ّالمكمشة ّللقيم ّالحقيقيةّ ،ويتضح ّذلكّ
علىّالنحوّالتاليّ:
أّ.الناتجّالمحليّاإلجماليّمنّحيثّالحجم؛ّ
مضافا ّإاليه ّأرباح ّأو ّخسائر ّاإلتجار ّالناجمةّ
عنّالتغيراتّفيّمعدالتّالتبادلّالتجاري؛ّ
بّ.يساويّإجماليّالدخلّالمحليّالحقيقي؛ّ
مضافا ّإاليه ّ ّالدخول ّاألولية ّالحقيقيةّ
المستحقةّالقبضّمنّالخارج؛ّ
ناقصّالدخولّاألوليةّالحقيقيةّالمستحقةّالدفعّ
للخارج؛ّ
جّ.يساويّإجماليّالدخلّالقوميّالحقيقي؛ّ
مضافا ّإاليه ّالتحويالت ّالجارية ّالحقيقيةّ
المستحقةّالقبضّمنّالخارج؛ّ
ناقص ّالتحويالت ّالجارية ّالحقيقية ّالمستحقةّ
الدفعّللخارج؛ّ
دّ .يساوي ّإجمالي ّالدخل ّالقومي ّالحقيقيّ
المتاحّللتصرفّبه؛ّ
ناقص ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّمن ّحيثّ
الحجم؛ّ
هـّ .يساوي ّصافي ّالدخل ّالقومي ّالحقيقيّ
المتاحّللتصرفّبهّ.

864
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االنتقال ّمن ّ(أ) ّإلى ّ(ب) ّيمثل ّأرباحّ .1

313-38
اإلتجار ّالناجمة ّمن ّالتغيرات ّفي ّمعدالتّ
التبادل ّالتجاري ّالموضحة ّللتو ّأعالهّ ،وتشملّ
الخطوات ّالالزمة ّمن ّأجل ّاالنتقال ّمن ّ(ب)ّ
إلى ّ(د) ّأعاله ّتكميش ّالتدفقات ّبين ّالوحداتّ
المؤسسية ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمةّ ،أيّ ،الدخولّ
األولية ّوالتحويالت ّالجارية ّالمستحقة ّالقبضّ
منّالخارجّوالمستحقةّالدفعّإلىّالخارجّأيضاّّ.
وقد ّال ّيكون ّهناك ّاختيار ّتلقائي ّلمكمشّ
األسعارّ ،ولكن ّيوصى ّبأنه ّيعبر ّعن ّالقوةّ
الشرائية ّلهذه ّالتدفقات ّبمقياس ّمرجعي ّعريضّ
القاعدةّ ،وعلى ّوجه ّالتحديد ّمجموعة ّالسلعّ
والخدمات ّالتي ّيتكون ّمنها ّإجمالي ّاإلنفاقّ
المحلي ّالنهائيّ .وهذا ّالرقم ّالقياسي ّلألسعارّ،
يجب ّأن ّيعرف ّعلى ّنحو ّمتسق ّمع ّاألرقامّ
القياسية ّلألحجام ّواألسعار ّالخاصة ّبالناتجّ
المحليّاإلجمالي.
ّ
كل ّخطوة ّفي ّهذه ّالعملية ّينبغي ّأوالّّ
318-38
حسابها ّلسنوات ّمتجاورة ّمن ّحيث ّالحجمّ
والسالسل ّاألطولّالقابلةّللجمعّوالمشتقةّكأرقامّ
قياسيةّبنظامّالسلسلة.
ّ
ثمة ّبديل ّمكن ّوهوّاالنتقالّمنّالناتجّ
310-38
المحلي ّاإلجمالي ّمن ّحيث ّالحجم ّإلى ّصافيّ
اإلنفاق ّالمحلي ّالنهائي ّمن ّحيث ّالحجم ّثمّ
إجراء ّتعديل ّمفرد ّلألثر ّالواقع ّعلى ّالقوةّ
الشرائية ّللميزان ّالجاري ّالخارجي ّباستخدامّ
مكمشّلصافيّاإلنفاقّالمحليّالنهائيّلتخفيضّ
الميزان ّالجاري ّالخارجي ّللقيم ّالحقيقيةّ ،وميزةّ
هذا ّالنهج ّالبديل ّهو ّوجود ّمقياس ّمرجعيّ
وحيدّ ،وهو ّمجموعة ّالسلع ّوالخدمات ّالمكونةّ
لصافي ّاإلنفاق ّالنهائي ّالمحلي ّالتي ّيتمّ
استخدامهاّمنّالبدايةّللنهايةّ.ولذلكّ،قدّيكونّ
أسهل ّمن ّذلك ّإدراك ّأهمية ّوداللة ّصافيّ
الدخلّالقوميّالحقيقيّالمتاحّللتصرفّبهّحيثّ
أنّالمكمشّهناّيكونّصريحاّ.
ّ
وبالرغم ّمما ّسبقّ ،فإن ّاإلطار ّالبديلّ
317-38
يقيسّأرباحّأوّخسائرّاإلتجارّباستخدامّمكمشّ
لصافي ّاإلنفاق ّالمحلي ّالنهائي ّباعتبارهّ
المكمش ّالعامّّ ،pمعّأرباح ّأو ّخسائر ّاإلتجارّ
ّالتغيرات ّفي ّمعدالت ّالتبادلّ
ّ
الناجمة ّعن
التجاريّ ،هذا ّفي ّحين ّأنه ّيمكن ّالقول ّبأن ّّp
ينبغيّوأنّتكونّدائما ّقائمةّعلىّالتدفقاتّالتيّ
تدخلّالتجارةّالخارجيةّ.وبناءاّعلىّذلكّ،إذاّماّ
أخذنا ّكل ّشيء ّفي ّاالعتبارّ ،فإن ّاإلطارّ
األصلي ّالمعروض ّأعاله ّيتم ّتفضيله ّعلى ّماّ
سواهّ.

هة.
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يرغب ّالمستخدمون ّفي ّمقارنة ّالناتجّ
315-38
المحلي ّاإلجمالي ّومكوناته ّليس ّعبر ّالزمنّ
بالنسبةّلبلدّمعينّأوّلبلدانّمعينةّخاللّتحليلّ
النمو ّاالقتصاديّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،بلّ
يرغبونّأنّيكونّذلكّأيضاّعبرّالبلدانّبالنسبةّ
لفترة ّمعينة ّمن ّالزمن ّخالل ّتحليل ّالحجمّ
االقتصادي ّالنسبيّ ،وأحد ّاألساليب ّالشائعةّ
االستخدام ّفي ّإجراء ّمثل ّهذه ّالمقارنات ّهوّ
تعديل ّقيم ّالحسابات ّالقومية ّعلى ّأساس ّعملةّ
موحدة ّباستخدام ّأسعار ّالصرفّ ،وهو ّاألمرّ
الذي ّيمتاز ّبأن ّالبيانات ّتكون ّمتاحة ّبيسرّ
ومحدثةّبشكلّكاملّ.ويكونّهذاّاإلجراءّكافّ
إذا ّما ّأراد ّالمستخدمون ّالحصول ّعلى ّترتيبّ
لقوةّاإلنفاقّالنسبيةّلبلدّماّفيّالسوقّالعالميّ،
بيد ّأنه ّال ّيكون ّكافياّ ّفيما ّيتعلق ّبمقارناتّ
اإلنتاجية ّومعايير ّالمعيشة ّنظ ار ّألنه ّال ّيعنىّ
بالتعديل ّالالزم ّتبعا ّللفروق ّفي ّمستوياتّ
األسعار ّبين ّالبلدان ّوبالتالي ّال ّيوفر ّمقياساّّ
لألحجام ّالنسبية ّللبلدان ّبشأن ّحجم ّالسلعّ
والخدماتّالتيّتنتجها.
ّ
تستخدم ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ
311-38
(ّ )PPPsفي ّإيجاد ّمجموعة ّموثوق ّبها ّمنّ
التقديرات ّلمستويات ّالنشاط ّبين ّالبلدانّ ،معب اّرّ
عنهاّبعملةّموحدةّ،ويعرف تعادل القوة الش اريئة

بأنه مقياس للعدد الالزم من وحدات العملة
"باء" في "باء" لشراء الكمية ذاتها من فرادى
السلع أو الخدمات التي تشتريها واحدة من
عملة "ألف" في "ألف" ّ .وبشكلّنموذجيّ،يتمّ

التعبير ّعن ّتعادل ّالقوة ّالشرائية ّلبلد ّما ّمنّ
حيث ّعملة ّالبلد ّاألساسّ ،وعلى ّوجهّ
الخصوص ّوبشكل ّشائع ّباستخدام ّالدوالرّ
األمريكيّ.وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،فإن ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائية ّهي ّمتوسطات ّمرجحة ّلألسعارّ
النسبيةّ ،مسعرة ّبالعملة ّالمحليةّ ،للمفرداتّ
المقارنة ّبين ّالبلدانّ .وباستخدام ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائية ّعلى ّأنها ّمكمشاتّ ،فإنها ّتمكن ّمنّ
إجراء ّمقارنات ّعبر ّالبلدان ّللناتج ّالمحليّ
اإلجماليّومكوناتهّالمتعلقةّباإلنفاق.
ّ
يتناول ّهذا ّالقسم ّفي ّالمقام ّاألولّ
866-38
مسائل ّالرقم ّالقياسي ّفي ّالمقارنات ّإلجمالياتّ
األسعار ّواألحجام ّعبر ّالبلدانّ ،حيث ّيوفرّ
برنامج ّالمقارنات ّالدولية ّ(ّ )ICPمجاميعّ
اقتصادية ّمقارنة ّدولياّ ّمن ّحيث ّالحجمّ
باإلضافة ّإلى ّمعادالت ّقوة ّشرائية ّفضالّ ّعنّ
أرقام ّقياسية ّلمستوى ّاألسعار ّ(ّ .)PLIsومنذّ
تأسيسه ّعام ّّ ،3105فقد ّنما ّبرنامج ّالمقارناتّ
الدولية ّإلى ّأن ّأصبح ّيغطي ّكافة ّمناطقّ
العالمّ،حيثّشملتّدورةّالعامّّ367ّ8668بلدّ.
وقدّتمّتجميعّالنتائجّجنبا ّإلىّجنبّمعّبرنامجّ
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معادالت ّالقوة ّالشرائية ّالتابع ّلمنظمة ّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنميةّ /يوروستات ّلثالثة ّوأربعينّ
بلدّ،ليصلّالمجموعّالكليّإلىّّ386بلدّ.

وقد ّاستخدمت ّدورة ّالعام ّّ 8668لبرنامجّ
المقارنات ّالدولية ّ ّالتوصيف ّالمنتظمّ
للمنتجاتّ SPDفي ّتعريف ّهذه ّالمواصفاتّ
ولضمان ّنوعية ّالمقارنات ّالتفصيلية ّلألسعارّ.
وبالنسبة ّلكل ّمفردةّ ،هناك ّمواصفة ّتصفّ
الخصائصّالفنيةّللمفردةّبالتفصيلّبحيثّيكونّ
بإمكان ّجامع ّالسعر ّتحديدها ّبدقة ّفي ّالسوقّ
المحليّ.باإلضافةّإلىّالخصائصّالفنيةّ،تشملّ
المواصفةّأيضاّّمتغيراتّأخرىّيلزمّأخذهاّبعينّ
االعتبار ّعند ّتسعير ّالمفردةّ ،مثل ّشروط ّالبيعّ،
واإلكسسواراتّ ،وتكاليف ّالنقل ّوالتركيبّ .وتتيحّ
قواعد ّالبيانات ّالمصممة ّمن ّخالل ّتلكّ
التوصيفات ّجنباّ ّإلىّجنبّمعّاألسعارّالتيّتمّ
جمعها ّ– ّتتيح ّتوافق ّأكثر ّدقة ّبين ّالمفرداتّ
بينّالبلدانّ.

إن ّاعداد ّالبيانات ّالقائمة ّعلىّ
863-38
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّيعد ّمن ّقبيل ّالممارساتّ
المكلفة ّوالمستهلكة ّللوقتّ ،ولذلك ّفليس ّمنّ
الممكن ّإجراء ّمثل ّهذه ّالمقارنات ّم ار ار ّوتك ار ارّ
أو ّكنشاط ّاعتياديّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،يضحىّ
التنسيقّعلىّمستوىّالعالمّأم ارّالبدّمنهّلجمعّ
البياناتّواعداد ّالتقديراتّالقائمةّعلىّمعادالتّ
القوة ّالشرائيةّ .ومع ّذلكّ ،يحتاج ّالمحاسبونّ
القوميون ّفي ّالبلدان ّالمشاركة ّإلى ّفهمّ
واستيعاب ّالمبادئ ّاألساسية ّللمقارنات ّفضالّّ
عن ّاالحتياجات ّالعملية ّالتي ّتجرى ّعليهاّ
بالنسبةّللبياناتّمنّأجلّتطبيقّاألرقامّالقياسيةّ
القابلية للتمثيل مقابل القابلية للمقارنة
لمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّوبالتالي ّالوصول ّإلىّ
هناك ّمعيارين ّهامين ّبشأن ّاختيارّ
مقارنات ّمن ّحيث ّحجم ّللناتج ّالمحليّ 863-38
المنتجات ّالتي ّسيتم ّتسعيرها ّمن ّأجل ّحسابّ
اإلجماليّ .ويمثل ّهذا ّالموضوع ّجوهر ّالجزءّ
معادالتّالقوةّالشرائيةّ،وهماّ"ّقابليةّالتمثيل"ّوّ
األخيرّمنّهذاّالقسمّ.
"القابلية ّللمقارنة"ّ ،فالمنتجات ّالتمثيلية ّهي ّتلكّ
المنتجاتّالتيّيتمّش ارؤهاّبشكلّمتكررّمنّقبلّ
 .2موضوعات الرقم القياسي
األسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّوتكون ّعلى ّاألرجحّ
متاحةّعلىّنطاقّواسعّفيّجميعّأنحاءّالبلدّ.
ال ّيمكن ّتطبيقّنظريةّاألرقامّالقياسيةّ
868-38
والتمثيلية ّمعيار ّمن ّالمعايير ّالهامة ّفي ّبرنامجّ
الموضوعة ّفي ّسياق ّسلسلة ّزمنية ّبصورةّ
المقارنات ّالدولية ّوذلك ّألن ّمستويات ّأسعارّ
ميكانيكيةّعلى ّالمقارناتّالدوليةّبمجردّاالكتفاءّ
المنتجاتّغيرّالتمثيليةّتكونّبشكلّعامّأعلىّ
بإستبدال ّكلمة ّ"بلد" ّمحل ّكلمة ّ"فترة"ّ،
من ّتلك ّالخاصة ّبالمنتجات ّالتمثيليةّ .وبناءاّ
فالمقارناتّالدوليةّتختلفّفيّعددّمنّالنواحيّ.
علىّذلكّ،إذاّماّقامتّبلدّماّبتسعيرّمنتجاتّ
أّ .السالسل ّالزمنية ّيتم ّترتبيها ّوفقا ّلتاريخّ
تمثيلية ّفي ّحين ّقامت ّبلد ّأخرى ّبتسعيرّ
المشاهدةّ ،ولكن ّالبلدان ّليس ّلديها ّمثل ّهذاّ
منتجات ّغير ّتمثيلية ّحينئذ ّستكون ّمقارناتّ
الترتيب ّالمسبقّ ،وكنتيجةّلذلكّ،الّتوجدّطريقةّ
األسعار ّبين ّالبالد ّمشوهةّ .ومنّناحيةّأخرىّ،
محددة ّسلفا ّلترتيب ّالبلدان ّعند ّإعداد ّسالسلّ
تتعلق ّقابلية ّالمقارنة ّبالخصائص ّبالخصائصّ
األرقامّالقياسيةّ.
المادية ّللمنتجّ ،فالمنتجات ّتعتبر ّقابلة ّللمقارنةّ
بّ .بالنسبة ّلمقارنات ّاألسعار ّالدوليةّ ،فإنّ
إذا ّكانت ّخصائصها ّالماديةّ ،مثل ّالحجمّ
جامعي ّاألسعار ّالمختلفة ّسوف ّيرسلون ّتقاريرّ
والنوعيةوخصائصها ّاالقتصاديةّ ،مثل ّما ّإذاّ
حول ّأسعار ّالمفردات ّفي ّبلدان ّمختلفةّ.
كانت ّالشموع ّتستخدم ّكمصدر ّرئيسي ّللضوءّ
وبالتاليّ ،هناك ّحاجة ّلتوصيفات ّمرنة ّللمنتجّ
أمّأنهاّباألساسّللديكورّ،متماثلة.
وفي ّنفس ّالوقت ّتفصيليةّ ،التوصيف ّالمنتظمّ
للمنتجات ّ(ّ )SPDsلكل ّمفردة ّبحيث ّيتم ّفقطّ ّ
في ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،هناكّ
مقارنة ّأسعار ّالمفردات ّالمتماثلةّ ،سواء ّمنّ 868-38
حاالت ّمفاضلة ّصعبة ّتشوب ّعملية ّاختيارّ
خالل ّمقارنة ّأسعار ّمواصفات ّالمفردة ّذاتهاّ
المنتجات ّالتي ّتتميز ّبأنها ّتمثيلية ّوقابلةّ
والمستمدة ّمن ّالتوصيف ّالمنتظم ّللمنتجاتّّ
للمقارنة ّعلى ّحد ّسواء ّالستخدامها ّفي ّحسابّ
ّ SPDفي ّكال ّالبلدين ّأو ّعن ّطريق ّضبطّ
معادالتّالقوةّالشرائيةّ،حيثّأنّقوائمّالمنتجاتّ
أسعار ّالمواصفات ّالمستمدة ّمن ّالتوصيفّ
الخاصة ّبحساب ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّيتمّ
المنتظم ّللمنتجات ّّ SPDلتحديد ّالفروق ّفيّ
وضعها ّبطريقة ّتوازن ّبين ّاألهداف ّالتنافسيةّ
النوعيةّوالجودةّ.
للتمثيلية ّداخل ّالبلد ّوبين ّقابلية ّالمقارنة ّعبرّ
جّ.الّتجرىّالمقارناتّالدوليةّبدورية ّمنتظمة ّّ،
البلدانّ.وفيّهذاّالصددّ،تكونّالمنتجاتّبشكلّ
ّويعزى ّذلك ّفي ّجزء ّمنهإلى ّأنها ّتمثل ّتحدياّ
عام ّمختلفة ّتماما ّعن ّالمنتجات ّالتي ّقد ّيتمّ
تنسيقيا ّعلى ّنطاق ّواسعّ ،وهو ّما ّيتضمن
تسعيرهاّمنّقبلّأيّبلدّمنّأجلّتطبيقّأرقامهاّ
مشاركة ّالمكاتب ّاإلحصائية ّمن ّكافة ّالبلدانّّ
القياسية ّلألسعار ّ(مثل ّالرقم ّالقياسي ّألسعارّ
باإلضافةّإلىّّالمنظماتّالدوليةّ.
مجموعة ّاألرقام ّالقياسيةّ
المستهلك ّأو ّأي ّمن ّ ّ
يكمن ّفي ّصميم ّمعادالت ّالقوةّ
864-38
ألسعار ّالمنتِج)ّ ،والتي ّتستخدم ّفي ّإيجادّ
الشرائية ّمقارنات ّاألسعار ّالمتعلقة ّبمواصفاتّ
المكمشات ّالمستخدمة ّفي ّحساب ّتقديراتّ
المنتج ّالمتطابقة ّأو ّالمتشابهة ّإلى ّحد ّكبيرّ،
868
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لقياس ّالتغيرات ّبين ّالفترات ّالزمنيةّ .ويعرفّ
الرقم ّالقياسي ّلألسعار ّمن ّنوع ّالسبير ّللبلدّ
"باء"ّمقارنةّبالبلدّ"ألف"ّعلىّالنحوّالتاليّ:

الحجمّفيّالسالسلّالزمنيةّالمتعلقةّبالحساباتّ
القوميةّ .وفيما ّيتعلق ّبالسالسل ّداخل ّبلد ّماّ،
تكون ّالتمثيلية ّهي ّالمعيار ّالرئيسي ّعند ّاختيارّ
المنتجات ّالتي ّسيتم ّتسعيرهاّ ،في ّحين ّتكونّ
قابلية ّالمقارنة ّمع ّغيرها ّمن ّالبلدان ّليست ّذاتّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
أهميةّ .وبمجرد ّأن ّيتم ّاختيار ّمنتج ّتمثيليّ
للتسعيرّ ،يضحى ّاألمر ّالمهم ّهو ّتسعير ّنفسّ
المنتج ّفي ّفترات ّالحقة ّبحيث ّيمكن ّقياسّ
التغيرات ّفي ّسعر ّالمنتج ّمع ّمرور ّالوقتّ86( ّ.أ)ّ
وبالنسبة ّلبرنامج ّالمقارنات ّالدوليةّ ،تكون ّهناكّ
حاجة ّلقابلية ّالتمثيلّفقطّعندّنقطةّمنّالزمنّ
والرقمّالقياسيّمنّنوعّباشّعلىّالنحوّالتاليّ:
وليسّعلىّمرورّالوقتّ.
قابلية التجميع
يتم ّحساب ّوتجميع ّمعادالت ّالقوةّ
860-38
الشرائية ّ(ّ )PPPsعبر ّمرحلتينّ :تقديرّ
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّعلى ّمستوى ّالبنودّ
الرئيسية ّوالتوحيد ّعبر ّمستوى ّالبنود ّالرئيسيةّ
لمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّلتكوين ّمجاميع ّذاتّ
مستوىّأعلىّ.ويقومّتقديرّمستوىّالبندّالرئيسيّ
لمعادالتّالقوةّالشرائيةّعلىّأساسّنسبّأسعارّ
المنتجات ّالفردية ّفي ّبلدان ّمختلفةّ .وبشكلّ
نموذجيّ ،ال ّتكون ّهناك ّأي ّمعلومات ّعنّ
الكميات ّأو ّالنفقات ّداخل ّنطاق ّالند ّالرئيسيّ،
وبالتاليّ ،ال ّيمكن ّترجيح ّنسب ّالسعر ّالفرديةّ
بشكل ّصريح ّعند ّاشتقاق ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائية ّللبند ّالرئيسي ّككلّ .وهناك ّطريقتينّ
للتجميع ّتهيمنان ّعلى ّحسابات ّمعادل ّالقوةّ
الشرائيةّعندّهذاّالمستوىّ،طريقةّ(ّEKSمبينةّ
أدناه)ّ ،وطريقة ّالمنتج ّالوهمي ّللبلد ّ(ّ.)CPD
ويمكن ّاإلطالع ّعلى ّوصف ّلهاتين ّالطريقتينّ
في ّالفصل ّالحادي ّعشر ّمن ّالدليل ّالمنهجيّ
لبرنامجّالمقارناتّالدوليةّلعامّّ.8668وتكون ّ
معامالتّالترجيحّذاتّأهميةّحيويةّفيّالمرحلةّ
الثانيةّعندماّيتمّتجميعّمعادالتّالقوةّالشرائيةّ
في ّالبند ّالرئيسي ّوصوال ّللناتج ّالمحليّ
اإلجماليّ .وهناك ّوصف ّموجز ّللنهج ّالرئيسيةّ
المستخدمةّفيّالتجميعّفيّالفقراتّالتاليةّأدناهّ.

ّّّّّّّّّّّ
ّ(ّ86ب)ّ
حيث ّأنّاألوزانّ

ّوّ

هي ّحصص ّمكونات ّالناتجّ

المحليّاإلجماليّبالقيمّالجاريةّللبلدينّ"ألف"ّوّ"باء"ّ.

بالنظر ّإلى ّالعالقات ّالتكميلية ّبينّ
865-38
األرقام ّالقياسية ّلألسعار ّو ّاألحجام ّمن ّنوعيّ
السبير ّوباش ّالمبينة ّفيما ّسبقّ ،فإنه ّيمكنّ
اشتقاقّرقمّقياسيّلألحجأم ّمنّنوعّالسبير ّلّ
"باء"ّمقارنة ّبّ"ألف"ّعن ّطريقّتكميش ّلنسبةّ
القيمّفيّ"باء"ّإلى ّ"ألف"ّ ،وكلّقيمةّمنهمّمعب ارّ
عنها ّبعملة ّالبلد ّالمعنيّ ،باستخدام ّرقم ّقياسيّ
لألسعار ّمن ّنوع ّباش ّ(ّ 86ب)ّ .وبصورةّ
مماثلةّ ،يتم ّاشتقاق ّرقم ّقياسي ّلألحجام ّمنّنوعّ
باش ّعن ّطريق ّتكميش ّنسبة ّقيم ّ"باء" ّإلىّ
"ألف" ّباستخدام ّرقم ّقياسي ّلألسعار ّمن ّنوعّ
السبيرّ(ّ86أ).
ّ
الفروق ّبين ّأنماط ّاألسعار ّواألحجامّ
861-38
النسبيةّلبلدينّمختلفينّتميلّإلىّأنّتكونّكبيرةّ
نسبياّ ّإذا ّما ّقورنت ّبالفروق ّبين ّفترتين ّزمنيتينّ
لنفس ّالبلدّ ،وبالتاليّ ،فإن ّالفرق ّالكبير ّالناتجّ
المقارنات الثنائية
بين ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعار ّواألحجام ّبينّ
البلدين ّمن ّنوعي ّالسبير ّوباشّ ،يفسر ّبدورهّ
سبب ّاالعتماد ّعلى ّصيغة ّلرقم ّقياسيّ ،مثلّ
كماّهوّمبينّفيّالقسم ّجّ ،فإن ّالقيمةّ
867-38
فيشرّ ،والتي ّتستخدم ّبصورة ّمتماثلة ّمعلوماتّ
النقدية ّللناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ ،أو ّألحد ّمنّ
األسعارّواألحجامّفيّالبلدينّعلىّحدّسواءّ.
مكوناتهّ(lv)ّ،تعكسّاالختالفاتّالمجتمعةّلكلّ
منّاألسعارّوالكمياتّ،أيّأنّ:
المقارنات متعددة األطراف
ّLp x Pq= IvأوLq x Pp= Ivّ.
قد ّتنشأ ّالحاجة ّإلى ّمقارنات ّدوليةّ
836-38
ّ
متعددة ّاألطراف ّلتحديدّ ،على ّسبيل ّالمثالّ،
ويمكن ّاإعداد ّأرقام ّقياسية ّلألسعار ّولألحجامّ
مجاميع ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّلمجموعاتّ
بينّأزواجّمنّالبلدانّباستخدامّنفسّاألنواعّمنّ
يزيد ّعددها ّعن ّبلدين ّأو ّترتيب ّحجوم ّالناتجّ
صيغ ّاألرقام ّالقياسية ّمثل ّتلك ّالمستخدمةّ
860

نظام الحسابات القومية
المنتجات ّاألخرى ّعلى ّأساس ّبلد ّتلو ّاألخرىّ.
أما ّالنهج ّالرابع ّفهو ّنهج ّنظام ّالسلسلة ّمتعددّ
األطراف ّيقوم ّعلى ّالوصل ّبين ّالمقارناتّ
الثنائية ّبحيث ّأن ّمثل ّهذه ّالبلدان ّالتي ّتكونّ
مشابهة ّلبعضها ّإلى ّحد ّكبير ّمن ّهيكليةّ
األسعارّداخلهاّيتمّالوصلّبينهاّأوالّّ.

المحلي ّاإلجماليّ ،أو ّنصيب ّالفرد ّمن ّالناتجّ
المحلي ّاإلجماليّ ،بالنسبة ّلكافة ّالبلدانّ
بالمجموعةّ .ومن ّالمرغوب ّفيه ّأن ّيكون ّمثلّ
هذاّالترتيبّانتقاليّ.
قابلية التعدي (اإلنتقال)

833-38
لنفترض ّمجموعة ّعددها ّّ mبلد ّ،نهج المجموعة
ونظ ار ّألنّالمقارناتّالثنائيةّلألحجامّواألسعارّ
يمكن ّإجراؤها ّبين ّأي ّزوج ّمن ّالبلدانّ ،يكونّ
يستخدم ّالنموذجّاألكثرّاستخداما ّعلىّ
العدد ّالكلي ّللمقارنات ّالثنائية ّالممكنة ّيساويّ 834-38
نطاق ّواسع ّمن ّنماذج ّنهج ّالمجموعة ّمتوسطّ
ّ.m(m-1)/2وليكن ّالرقم ّالقياسيّلألسعار ّأوّ
األسعارّفيّالمجموعةّإلعادةّتقييمّالكمياتّفيّ
األحجامّبالنسبةّللبلدّّjاستناداّإلىّالبلدّّiتكتبّ
كافة ّبلدان ّبالمجموعةّ ،وهذا ّمن ّشأنه ّضمانّ
علىّهذاّالنحوّ ّ.فإنهّيقالّأنّمجموعةّمنّ
قابلية ّالتعدي ّأو ّاالنتقال ّبشكل ّتلقائيّ.ويعرفّ
األرقامّالقياسيةّقابلة ّللتعدي ّأو ّاالنتقال ّعندماّ
الرقم ّالقياسي ّلألحجام ّللبلد ّ"باء" ّبالنسبة ّللبلدّ
ينطبق ّالشرط ّالتالي ّعلى ّكل ّزوج ّمن ّاألرقامّ
"ألف" ّمن ّخالل ّالتعبير ّاألول ّفي ّالمعادلةّ
القياسيةّفيّالمجموعةّ:
(ّ)86علىّالنحوّالتاليّ:
ّّّّّّّّّّّّّّّّ
()83

ّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّ(ّ)88

وهذا ّالشرط ّيعني ّأن ّالرقم ّالقياسي ّالمباشرّ
(الثنائي) ّللبلد ّّ kباالستناد ّإلى ّالبلد ّّ iيكونّ
مساويا ّللرقم ّالقياسي ّغير ّالمباشر ّالذي ّيتمّ
الحصول ّعليه ّعن ّطريق ّضرب ّالرقم ّالقياسيّ
المباشر ّ(الثنائي) ّللبلد ّّ ّ jباالستناد ّإلى ّالبلد ّّi
في ّالرقم ّالقياسي ّالمباشر ّ(الثنائي) ّللبلد ّّk
باالستنادّإلىّالبلدّّ.jواذاّماّكانّكاملّمجموعةّ
األرقام ّالقياسية ّقابلة ّللتعدي ّأو ّلالنتقال ّفإنّ
األرقامّالقياسيةّغيرّالمباشرةّالتيّتربطّماّبينّ
أزواج ّالبلدان ّدائما ّما ّتكون ّمساوية ّلما ّيقابلهاّ
من ّأرقام ّقياسية ّمباشرةّ .وفي ّواقع ّالممارسةّ
العمليةّ ،ال ّيكون ّأي ّمن ّصيغ ّاألرقام ّالقياسيةّ
النمطية ّشائعة ّاالستخدامّ ،مثل ّالسبير ّأو ّباشّ
أوّفيشرّ،قابلةّللتعديّأوّلالنتقالّ.
ويتمثل ّالهدفّفيّإيجادّطريقةّمتعددةّ
838-38
األطرافّتولدّمجموعةّقابلةّللتعديّمنّمقاييسّ
األسعار ّواألحجام ّمعّتعيينّوزناّ ّمتساوياّ ّلكافةّ
البلدان ّفي ّالوقت ّنفسهّ ،وهناك ّأربعة ّمناهجّ
مختلفة ّعن ّبعضها ّتمام ّاالختالف ّيمكنّ
استخدامها؛ ّحيث ّيحقق ّالنهج ّاألول ّقابليةّ
التعدي ّأو ّاالنتقال ّعن ّطريق ّاستخدام ّمتوسطّ
األسعار ّداخل ّالمجموعة ّلحساب ّاألرقامّ
القياسية ّلألحجام ّمتعددة ّاألطرافّ.ويبدأ ّالنهجّ
الثاني ّبالمقارنات ّالثنائية ّبين ّكافة ّاألزواجّ
الممكنةّمنّالبلدانّثمّيحولّتلكّالمقارناتّوفقّ
طريقة ّما ّمن ّأجل ّفرض ّقابلية ّالتعديّ .بينماّ
يستخدم ّالنهج ّالثالث ّتقنيات ّاالنحدار ّلتقديرّ
األسعارّالناقصةّباستخدامّعالقاتّاألسعارّمعّ

ويمكن ّالتأكد ّمن ّقابلية ّالتعدي ّأو ّاالنتقالّ .ويعرفّ
متوسطّالسعرّ ّلكلّسلعةّأوّخدمةّعلى ّأنه ّقيمتهاّ
الكلية ّفي ّالمجموعةّ ،معب اّر ّعنها ّبعملة ّما ّمشتركةّ،
مقسومةّعلىّكميتهاّالكليةّ:
ّ
(ّّّّّّّّّّّّّ )84
ّ
ويكون ّالجمعّعبرّالعددّّ mمنّالبلدانّالمختلفةّ
فيّالمجموعةّ.والرمز ّ ّفيّالتعبير ّ(ّ)84هوّ
معامل ّتحويل ّللعملة ّوالذي ّيمكن ّأن ّيكون ّإماّ
سعر ّصرفّسوقيّأو ّمعادلّقوةّشرائيةّمستخدمّ
لتحويل ّإنفاق ّكل ّبلد ّعلى ّمفردةّ
ماّّإلىّقيمتهاّبالعملةّالمشتركة.
ّ
أوسع ّطرق ّالمجموعة ّإستخدام ّهيّ
833-38
طريقة ّجيري ّخميس ّ(ّ )GKوالذي ّتكون ّفيهّ
معامالت ّتحويلّالعملة ّالمستخدمة ّفي ّالصيغةّ
(ّ)84هيّمعادالتّالقوةّالشرائيةّالتيّتتضمنهاّ
األرقام ّالقياسية ّلألحجام ّالمعرفة ّمن ّخاللّ
الصيغة ّ(ّ ،)86وفيّهذه ّالطريقةّ ،توجد ّعالقةّ
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تبعية ّ(اتكال) ّمتبادلة ّبين ّمتوسط ّاألسعارّ
ومعادالت ّالقوة ّالشرائية ّوتعرف ّبمجموعة ّمنّ
المعادالت ّاآلنيةّ.وتشتق ّعملياّ ّبطريقة ّالتكرارّ،
مبدئيا ّباستخدام ّأسعار ّالصرف ّكمحوالتّ
للعملةّلحساب ّمتوسطات ّاألسعارّ ،على ّسبيلّ
المثالّ.ثم ّيتم ّاستخدام ّاألرقام ّالقياسية ّلألحجامّ
الناتجة ّالشتقاق ّالمجموعة ّالضمنية ّمنّ
معادالت ّالقوة ّالشرائيةّ ،والتي ّثم ّتستخدمّ
األخيرة ّلحساب ّمجموعة ّثانية ّمن ّمتوسطاتّ
األسعارّوهكذاّدواليك.

النهج ّالبديل ّلحساب ّمجموعة ّمنّ
837-38
مقاييس ّاألحجام ّمتعددة ّاألطراف ّومعادالتّ
للقوة ّالشرائية ّهو ّاإلنطالق ّمن ّالمقارناتّ
الثنائية ّبين ّكافة ّاألزواج ّالممكنة ّّm(m-1)/2
منّالبلدانّ،واذاّنظرّفيّكلّمقارنةّثنائيةّعلىّ
حدهّ،فإنّالمقياس ّالمفضلّيكونّعلىّاألرجحّ
رقمّفيشرّالقياسيّ.
أرقامّفيشرّالقياسيةّليستّقابلةّللتعديّ
835-38
أو ّلالنتقال ّولكن ّمن ّالممكن ّأن ّيشتق ّمنهاّ
مجموعةّمنّاألرقامّالقياسيةّالقابلةّللتعديّm-
ّ 1والتيّتشبه ّإلى ّحدّكبيرّأرقام ّفيشر ّالقياسيةّ
األصلية ّّ ،وذلك ّباستخدام ّمعيار ّالمربعاتّ
الصغرىّ ،ويؤدي ّ ّتقليالالنحرافات ّبين ّأرقامّ
فيشر ّالقياسية ّاألصلية ّواألرقام ّالقياسية ّالقابلةّ
للتعديّالمطلوبةّإلىّماّيسمىّبصيغةّّ،EKS
والمقترحةّبشكلّمستقلّمنّقبلّالتيتوّ،وكوفسّ،
وسكلزّ.
رقم ّّ EKSالقياسي ّبينّالبلدينّّ iوّّk
831-38
هو ّالمتوسط ّالهندسي ّللرقم ّالقياسي ّالمباشرّ
بين ّّ iو ّّ kوبين ّكل ّرقم ّقياسي ّغير ّمباشرّ
ممكنّأن ّيصل ّبينّالبلدينّّ iوّّ ،kحيث ّيأخذّ
الرقم ّالقياسي ّالمباشر ّفي ّهذا ّالمتوسط ّضعفّ
وزن ّكل ّرقم ّقياسي ّغير ّمباشرّ ،ويتم ّتحقيقّ
قابليةّالتعديّعنّطريقّإشراكّكلّبلدّآخرّفيّ
المجموعة ّفي ّالرقم ّالقياسي ّ ّ EKSبالنسبةّ
أليّزوجّمعينّمنّالبلدان.
ّ
رقم  EKSالقياسي:
220-15
أّ .يوفر ّأفضل ّمقياس ّممكن ّقابل ّللتعديّ
إلجمالي ّواحد ّبين ّزوج ّمن ّالبلدانّ ،وبشكلّ
مشابه ّللطريقة ّالتي ّتوفر ّبها ّأرقام ّفيشرّ
القياسية ّبنظام ّالسلسلة ّأفضل ّمقياس ّممكنّ
لتحركّإجماليّواحدّّعبرّالزمنّ،
بّ .يعطي ّمعامالت ّترجيح ّ(أوزان) ّمتساويةّ
للبلدينّالمقارنينّ،وّ
جّ .ال ّيتأثر ّباألحجام ّالنسبية ّللبلدانّ ،وهيّ
سمةّمرغوبّفيهاّ.
ومع ّذلكّ ،فإن ّالنتائج ّالمترتبة ّتكون ّمماثلةّ
لتلك ّالخاصة ّبالسالسل ّالزمنية ّلألرقامّ
القياسية ّبنظام ّالسلسلةّ ،فمن ّغير ّالممكنّ
تحويل ّأرقام ّّ EKSالقياسية ّلألحجام ّبالنسبةّ
إلجمالي ّمعين ّومكوناته ّإلى ّمجموعة ّمنّ
القيمّالمتسقةّمنّحيث ّالقابليةّللجمعّ.وهوّماّ
يتعارضّمعّطريقةّ(ّGKجيريّّخميس)ّ.

ّ
لطريقة ّمجموعة ّالبلدانّ ،مثل ّجيريّ
838-38
خميسّ،المزاياّاآلتيةّ:
أّ.يعترف ّبمجموعة ّالبلدان ّعلى ّأنها ّكيان ّفيّ
حدّذاتهاّ،
بّ .استخدام ّمتجه ّأسعار ّواحد ّيضمن ّقابليةّ
التعدي ّأو ّاالنتقالّ ،وتبقى ّمقاييس ّاألحجامّ
متسقة ّإذا ّجمعت ّويمكن ّعرضها ّمن ّحيثّ
القيمة ّباستخدام ّمتوسطات ّاألسعار ّللمجموعةّ
(من ّالممكن ّعرض ّالنتائج ّالخاصة ّبمجموعةّ
أصغر ّمن ّالبلدان ّفي ّشكل ّجدول ّمع ّوضعّ
البلدان ّفي ّاألعمدة ّومكونات ّاإلنفاق ّالنهائيّ
في ّالصفوفّ ،والذي ّيتم ّفيه ّتجميع ّالقيم ّفيّ
األعمدةّوكذلكّعبرّالصفوف)؛ّوّ
جّ .من ّالممكن ّمقارنة ّالنسبّ ،مثلحصصّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّالمخصصة ّإلجماليّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،نظ ار ّألن ّمتجهّ
األسعارّذاتهّيستخدمّلجميعّالبلدانّ.
ّ
ومع ّذلكّ ،فإن ّالمقارنات ّبين ّأيّ
830-38
بلدين،استناداّ ّعلى ّنتائج ّالمجموعة ّمتعددةّ
األطرافّ ّ ،قد ّال ّتكون ّمعرفة ّعلى ّالنحوّ
األمثلّ ،حيث ّأنه ّوكما ّبين ّفي ّالوصفّ
الخاص ّبقابلية ّالتعدي ّأو ّاالنتقال ّأن ّأفضلّ
مقارنات ّاألسعار ّواألحجام ّمن ّحيث ّالممارسةّ
بين ّالبلدين ّ"ألف" ّو ّ"باء" ّينبغي ّوأن ّتستخدمّ
معلوماتّكلّبلدّمنهماّحولّاألسعارّوالكمياتّ
بصورةّمتماثلةّ،فإذاّكانتّاألسعارّالنسبيةّفيّ
البلد ّ"ألف"ّأعلىّمنّالمتوسطّوكانت ّاألسعارّ
النسبيةّفي ّالبلد ّ"باء"ّأقل ّمن ّالمتوسطّ ،حينئذّ
سيخفضّاستخدامّمتوسطاتّاألسعارّنفاقّالبلدّ
ٍّ
"ألف" ّالمعبر ّعنه ّباألسعار ّالدولية ّالمتوسطةّ
وسيزيد ّمن ّإنفاق ّالبلد ّ"باء" ّبالنسبة ّلبلد ّتكونّ
أسعارها ّمقاربة ّللمتوسط ّالدوليّ .وغالباّ ّماّ
يالحظ ّهذا ّالتباين ّفي ّحالة ّالخدمات ّبينّ
البلدان ّالمتقدمة ّوالبلدان ّالناميةّ .وبناءاّ ّعلىّ مقارنات الحلقة
يفترض ّمخطط ّالطرق ّالمذكورة ّأعالهّ
ذلكّ ،عند ّاستخدامطريقة ّجيري ّخميسّ ،فإنّ 883-38
أن ّهناك ّمجموعة ّواحدة ّمن ّالمقارنات ّالتيّ
اإلنفاقّالقائمّعلىّمعادالتّالقوةّالشرائيةّيغالىّ
تضم ّكافة ّالبلدان ّفي ّمجموعة ّواحدةّ ،ونظ ارّ
فيّتقديرهّبشكلّعامّبالنسبةّللبلدانّالفقيرةّ.
لتزايدّعددّالبلدانّالمشاركةّ،يصبحّمنّالصعبّ
إدارتها ّكمجموعة ّواحدةّ.وعالوة ّعلى ّذلكّ ،منّ
النهج الثنائي
الصعب ّإيجاد ّمفردات ّقابلة ّللتمثيل ّمن ّقومياّ
وقابلة ّللمقارنة ّعلى ّالصعيد ّالدولي ّعلى ّحدّ
سواءّفيّوقتّواحدّبالنسبةّلبلدانّمتباعدةّعنّ
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بعضهاّجغرافيا ّومختلفةّكذلكّمنّحيثّمستوىّ
تنميتهاّ .وبالتاليّ ،هناك ّميزات ّألي ّأسلوبّ
إقليمي ّفيما ّيتعلق ّبتطبيق ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائيةّ ،حيث ّيتم ّاعداد ّتوصيفات ّالمنتجاتّ
لكل ّمنطقة ّواعداد ّمجموعات ّمستقلة ّمنّ
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّللبلدان ّعلى ّأساسّ
منطقةّتلوّمنطقةّ.
وفي ّحين ّأن ّهذا ّالنهج ّمن ّالمحتملّ
888-38
أن ّيحسن ّمن ّنوعية ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ
على ّالمستوى ّاإلقليميّ ،إال ّأنه ّال ّتزال ّهناكّ
حاجة ّإلى ّالجمع ّبين ّاألقاليم ّللحصول ّعلىّ
مقارنة ّدوليةّ ،وبشكل ّتقليديّ ،تم ّاختيار ّ"بلدّ
مرحلية"ّلتكونّبمثابةّالرابط ّبينّالمناطقّ.وقدّ
شاركت ّالبلد ّالمرحلية ّفي ّالمسوحات ّالخاصةّ
باألسعار ّألكثر ّمن ّمنطقةّ .ويوسع ّالنهجّ
الحلقي ّمن ّمفهوم ّهذه ّالفكرة ّويحدد ّمجموعةّ
فرعية ّمن ّالبلدان ّفي ّكل ّمنطقة ّلتكون ّبمثابةّ
"بلدان ّحلقية"ّ .وتضم ّتلك ّالبلدان ّ"منطقة"ّ
تركيبيةّتتقاطعّمعّكلّالمناطقّالمرادّالربطّبينّ
مقارناتهاّمعاّ.
ّ
تعتمد ّالطريقة ّالمختارة ّعلى ّعدد ّمنّ
884-38
العوامل ّبما ّفي ّذلك ّالغرض ّمن ّالتحليلّ،
مستوى ّالتجميعّ ،وقلة ّالبياناتّ ،وما ّإذا ّكانّ
التجميع ّداخل ّنطاق ّالمناطق ّأو ّاألقاليمّ ،أوّ
عبرّالبلدانّالحلقيةّ ،أوّلكاملّالبياناتّالمحددةّ
فضال ّعنّمدىّاألهميةّالمنسوبةّلقابليةّالجمعّ
والمعاملةّالمتماثلةّللبلدانّ.
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ّّّّّّّّّمعادالتّالقوةّالشرائيةّوالحساباتّالقوميةّ
ّ
أحد ّأهم ّاستخدامات ّمعادالت ّالقوةّ
883-38
الشرائيةّهوّحسابّتقديراتّقابلةّللمقارنةّللناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّومكوناته ّالرئيسيةّ ،معب اّرّ
عنهم ّبعملة ّمشتركة ّوحيث ّيتم ّالتخلص ّمنّ
تأثيرات ّالفروق ّفي ّمستويات ّاألسعار ّبينّ
البلدان ّ ،والحسابات ّالقومية ّتكون ّمتكاملة ّمعّ
تقديرات ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّبطريقتينّ .فيّ
المقام ّاألولّ ،توفر ّالحسابات ّالقومية ّاألوزانّ
التي ّتستخدم ّفي ّتجميع ّاألسعار ّمن ّمستوىّ
مفصلّوصوال ّإلىّمجاميعّأوسعّنطاقاّّ ،وصوالّ
إلى ّالناتجّالمحليّاإلجماليّذاتهّ.وثانياّ،توفرّ
الحساباتّالقوميةّالقيمّالتيّيتمّ"تكميشها"ّعنّ
طريقّمعادالتّالقوةّالشرائيةّمنّأجلّالحصولّ
على ّاألحجام ّ(يشار ّإليها ّأيضاّ ّب ّ"اإلنفاقّ
الحقيقي") ّمعب اّر ّعنها ّبعملة ّمشتركة ّبحيثّ
تمكن ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّومكونات ّاإلنفاقّ
فيهّمنّأنّيتمّمقارنتهاّبينّالبلدان.
ّ
عالوة ّعلى ّذلكّ ،يوفر ّمعادل ّالقوةّ
888-38
الشرائية ّأرقام ّقياسية ّلمستوى ّأسعار ّقابلةّ
للمقارنة ّ(ّ ،)PLIوالرقم ّالقياسي ّلمستوىّ

األسعار ّالقابل ّللمقارنة ّهو ّنسبة ّمعادل ّالقوةّ
الشرائية ّلبلد ّما ّبالنسبة ّإلى ّسعر ّالصرفّ
الرسميّ ،ويقاس ّكالهما ّوفقا ّلعملة ّمرجعيةّ.
وبشكلّعامّ،يعبرّعنّاألرقامّالقياسيةّلمستوىّ
األسعار ّالقابلة ّللمقارنة ّبأساس ّّ ،366بحيثّ
يكونّاألساسّإماّبلدّمرجعيةّواحدة ّأو ّمتوسطّ
إقليميّ.
إذاّكانّالرقمّالقياسيّلمستوىّاألسعارّ
880-38
لبلد ّما ّأقل ّمن ّّ ،366حينئذ ّيكون ّمستوىّ
أسعارها ّأقل ّمن ّالبلد ّ(أو ّالمنطقة) ّالمرجعيةّ،
وبصورةّمماثلةّ،يمكنّالمقارنةّبينّأيّزوجّمنّ
البلدان ّبشكل ّمباشرّ ،فإذا ّكان ّالرقم ّالقياسيّ
لمستوىّاألسعارّلبلدّماّأقلّمن ّاألخرى ّحينئذّ
فإن ّالبلد ّذات ّالرقم ّالقياسي ّلمستوى ّاألسعارّ
األقل ّيمكن ّاعتبارها ّ"رخيصة" ّمن ّقبل ّالبلدّ
األخرىّ ،بصرف ّالنظر ّعما ّإذا ّكان ّرقمهاّ
القياسي ّلمستوى ّاألسعار ّّ PLIأعلى ّأو ّأقلّ
منّ.366
ّ
وفي ّالممارسة ّالعمليةّ ،ال ّتتغيرّ
887-38
معادالتّالقوةّالشرائيةّبشكلّسريعّعبر ّالزمنّ،
ولذاّ ،فعادة ّما ّيكون ّأي ّتغير ّكبير ّفي ّالرقمّ
القياسي ّلمستوى ّاألسعار ّّ PLIلبلد ّما ّيعزىّ
إلىّتغيرّكبيرّفيّأسعارّالصرف.
ّ
من ّالمهم ّأال ّيتم ّالخلط ّبين ّاألحجامّ
885-38
في ّبرنامج ّالمقارنات ّالدولية ّوالسالسل ّالزمنيةّ
لألحجام ّالمبينة ّمسبقا ّفي ّسياق ّهذا ّالفصلّ
حيثّأنهمّمقاييس ّمختلفة ّعلى ّالرغم ّمن ّوجودّ
بعض ّأوجه ّالتشابه ّبينهم ّمن ّحيث ّأن ّكالهماّ
مخصص ّلقياس ّالقيم ّالتي ّقد ّتعرضت ّلآلثارّ
المباشرة ّللفروق ّفي ّاألسعأر ّوالتيّتمّالتخلصّ
منهاّ .وبالنسبة ّلسلسلة ّزمنية ّلألحجامّ ،تزالّ
تأثيرات ّالتغيرات ّفي ّاألسعار ّمن ّفترة ّألخرىّ
من ّأجل ّإيجادمقاييس ّاألحجام ّوالتي ّيتمّ
باالستناد ّعليها ّحساب ّمعدالت ّالنموّ
االقتصاديّ .وفي ّحالة ّالمقارنات ّبين ّالبلدانّ،
والتي ّتعد ّبمثابة ّاألساس ّلمقاييس ّاألحجامّ
القائمة ّعلى ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ ،فإنّ
تأثيرات ّالفروق ّالناجمة ّعن ّأسعار ّالصرفّ
وغيرها ّالناتجة ّعن ّوجود ّمستويات ّمختلفةّ
لألسعار ّداخل ّنطاق ّكل ّبلدّ ،تزال ّجميعها ّمنّ
قيم ّالحسابات ّالقومية ّمن ّأجل ّالتوصل ّإلىّ
مقارنةّبينّاألحجامّفيّالبلدانّالمعنية.
ّ
أقل ّمستوى ّيمكن ّعنده ّمقارنةّ
881-38
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّعبر ّكافة ّالبلدانّ
المشاركة ّفي ّمقارنة ّمعينة ّيشار ّإليه ّ" ّبالبندّ
الرئيسي"ّ،وهو ّأقلّمستوىّمستوىلقيم ّالحساباتّ
القومية ّاعتبارها ّأوزاناّّ .وفي ّالواقعّ ،توفر ّقيمّ
الحسابات ّالقومية ّاألوزان ّمن ّأجل ّتجميعّ
البياناتّعلىّمستوى ّالبندّالرئيسيّوصوال ّإلىّ
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مجاميع ّمحاسبية ّقومية ّأوسع ّنطاقاّ ،بما ّفيّ
ذلكّالناتج ّالمحليّاإلجماليّنفسهّ .فضال ّعلىّ
ذلكّ،فإنّالبندّالرئيسيّهوّالمستوىّالذيّتحددّ
عنده ّمواصفات ّالمنتجّ ،في ّإطار ّوجود ّعددّ
من ّالمنتجات ّالممثلة ّلإلنفاق ّداخل ّمجال ّكلّ
بندّرئيسيّيتمّتحديدهّللتسعيرّ.
لقد ّتم ّوال ّيزال ّاستخدام ّالتقديراتّ
846-38
القائمةّعلىّاإلنفاقّللناتجّالمحليّاإلجماليّفيّ
معظم ّالمقارنات ّالمستندة ّإلى ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائيةّخاللّنصفّالقرنّالماضيّوقدّيرجعّ
ذلك ّإلى ّأن ّأسعار ّاإلنفاق ّالنهائي ّتكونّ
مالحظة ّبشكل ّأكثر ّسهولة ّمقارنة ّبأسعارّ
المخرجاتّوالمدخالتّ،وهو ّماّقدّيكون ّهناكّ
حاجةّإليهّلمقارنةّالتقديراتّالقائمةّعلىّاإلنتاجّ
فيما ّيتعلق ّبالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ .ويمثلّ
االتساق ّفي ّالحسابات ّالقومية ّمسألة ّحيويةّ
وحاسمة ّفيما ّيتعلق ّبوضع ّتقديرات ّقابلةّ
للمقارنة ّعبر ّالبلدانّ ،وبناءاّ ّعلى ّذلكّ ،فإنّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّقد ّاضطلع ّبدور ّعامّ
في ّالمقارنات ّالقائمة ّعلى ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائية ّمن ّخالل ّتوفيره ّإلطار ّالتوصل ّإلىّ
تقديرات ّمتسقة ّللناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
ولمجاميعهّالرئيسية.
ّ
برنامج ّالمقارنات ّالدولية ّهو ّالمشروعّ
843-38
األوسع ّنطاقاّ ّالقائم ّمن ّأجل ّإيجاد ّمعادالتّ
القوة ّالشرائيةّ ،حيثّقدّشاركتّحواليّّ 386بلدّ
حول ّالعالم ّفي ّدورة ّّ 8668من ّهذا ّالبرنامجّ.
وتعرض ّتقديرات ّاألحجام ّالمتحصل ّعليها ّمنّ
برنامج ّالمقارنات ّالدولية ّّ 8668لمحة ّعنّ
العالقات ّبين ّالبلدان ّمن ّجميع ّأنحاء ّالعالمّ،
معب ار ّعنها ّبعملة ّمشتركةّ .غير ّأن ّبرنامجّ
المقارنات ّالدولية ّمكلف ّجدا ّكما ّأنه ّمستهلكّ
للمواردّومنّثمّفهوّيوفرّسنوات ّمرجعيةّغيرّ
منتظمةّ .ونتيجة ّلذلكّ ،يضطر ّإلى ّاستقراءّ
معايير ّمعادل ّالقوة ّالشرائية،مثل ّذلك ّالمعيارّ
الخاصّبدورةّّ8668لبرنامج ّالمقارناتّالدوليةّ،
باستخدام ّالسالسل ّالزمنية ّمن ّالحساباتّ
القومية ّللبلدان ّالمشاركةّ .ومن ّالمثير ّلالهتمامّ
كذلك ّمقارنة ّنتائج ّاستقراء ّما ّمع ّالمعاييرّ
المستمدة ّمن ّمجموعتين ّمن ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائيةّالتيّتمّتطبيقها ّبعيدا ّعنّبعضهاّبعدةّ
سنواتّ .وفي ّالممارسة ّالعمليةّ ،ال ّتتوافقّ
السالسل ّالزمنية ّالمستمدة ّمن ّاالستقراءّ
بالضبط ّمع ّالسنوات ّالمرجعية ّوهناك ّعدةّ
أسباب ّلالختالفات ّالتي ّتنشأ ّبينهمّ .أحد ّتلكّ
األسباب ّالمهمة ّهو ّمسألة ّاالتساق ّبينّ
األسعار ّالمستخدمة ّفي ّالسالسل ّالزمنيةّ
للحسابات ّالقومية ّوتلك ّالمستخدمة ّفي ّحسابّ
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّعلى ّالنحو ّالموضح ّفيّ
القسم ّالخاص ّبقابلية ّالتمثيلّ /التمثيلية ّوقابليةّ
المقارنة ّفيما ّسبقّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ ،ربماّ
يتغير ّهيكل ّاألسعار ّواألحجام ّاختالفاّ ّكبي اّرّمعّ

مرور ّالوقت ّبطريقة ّال ّيتم ّااللتفات ّإليها ّفيّ
أساليبّاالستقراءّ.
لماذا تتباين معدالت النمو وفقاً لبرنامج المقارنات
الدولية عن معدالت النمو القومية
الطريقة ّالمستخدمة ّعادة ّالستقراءّ
848-38
معادالتّالقوةّالشرائيةّمنّالسنةّالمرجعيةّلسنةّ
أخرى ّهي ّاستخدام ّنسبة ّمكمشات ّالحساباتّ
القوميةّمنّكلّبلدّمقارنةّمعّبلدّمرجعيةّأوّبلدّ
قياسي ّ(تكون ّعموما ّالواليات ّالمتحدةّ
األمريكية) ّلتحريك ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّلكلّ
بلد ّقدما ّمن ّالسنة ّالمرجعيةّ .ومن ّثمّ ،يتمّ
تطبيق ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّالتي ّتم ّاشتقاقهاّ
على ّمكون ّالحسابات ّالقومية ّذات ّالصلةّ
للحصول ّعلى ّاألحجام ّمعب اّر ّعنها ّبعملةّ
مشتركةّللسنةّالمعنية.
ّ
من ّالناحيةّالنظريةّ،فإنّأفضلّوسيلةّ
844-38
الستقراء ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّمن ّسنةّ
مرجعية ّربما ّيكون ّاستخدام ّالسالسل ّالزمنيةّ
لألسعارّعلىّمستوى ّالمنتجّالفرديّمنّكلّبلدّ
في ّبرنامج ّالمقارنات ّالدولية ّالستقراء ّأسعارّ
المنتجات ّالفردية ّالمشمولة ّفي ّمعيار ّبرنامجّ
المقارنات ّالدوليةّ ،وفي ّالممارسة ّالعمليةّ ،فإنهّ
ليس ّمن ّالممكن ّاستخدام ّهذا ّالنوع ّمنّ
اإلجراءات ّعند ّاستقراء ّمعايير ّمعادل ّالقوةّ
الشرائية ّوذلك ّآلن ّالبيانات ّالتفصيلية ّعنّ
األسعارّالالزمةّالّتكونّمتاحةّفيّكلّالبلدانّ.
وبناءا ّعلىّذلكّ،ثمةّمنهجّقائمّعلىّاالستقراءّ
عند ّمستوى ّكلي ّ(للناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّأوّ
لمجموعةّمنّمكوناتّالناتجّالمحليّاإلجمالي)ّ
يتم ّتطبيقه ّبشكل ّعامّ .واذا ّما ّنحينا ّجانباّ
مشكالت ّالبيانات ّالمضمنة ّفي ّجمع ّبياناتّ
متسقة ّمن ّكافة ّالبلدان ّالمشاركة ّحينئذ ّتنشأّ
مسألةّرئيسيةّمنّالناحيةّالمفاهيميةّفيماّيتعلقّ
بهذه ّالعملية ّنظ ار ّألنه ّيمكن ّعرضها ّواثباتهاّ
رياضيا ّعلى ّأنه ّال ّيمكن ّالمحافظة ّعلىّ
االتساق ّعبر ّالزمان ّوالمكان ّعلى ّحد ّسواءّ.
وبعبارة ّأخرىّ ،استقراء ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ
باستخدامّالسالسلّلألسعار ّعلىّمستوىّموسعّ
مثل ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّلن ّيسفر ّعنّ
توافق ّمع ّالتقديرات ّالمعيارية ّالقائمة ّعلىّ
معادل ّالقوة ّالشرائية ّحتى ّوان ّكانت ّكلّ
البياناتّمتسقةّتمامّاالتساق.
ّ
أحد ّأسباب ّاالختالفات ّبين ّمقارناتّ
843-38
السالسل ّالزمنية ّللناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
ومعيار ّمعادل ّالقوة ّالشرائية ّينبع ّمن ّتعريفّ
منتج ّماّ ،وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفقرتين ّمنّ
ّ 38.00إلى ّّ ،38.07فإن ّالموقع ّهو ّخاصيةّ
جوهرية ّمن ّخصائص ّالمنتج ّفي ّالحساباتّ
القوميةّفيّحينّتستخدمّمقارناتّمعادالتّالقوةّ
الشرائية ّمتوسط ّاألسعار ّللبلد ّككلّ .وثمةّ
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على ّأنها ّأثر ّلألحجام ّفي ّالمعيار ّالقائم ّعلىّ
معادالت ّالقوةّالشرائيةّ.ومن ّناحية ّأخرىّ،فيّ
الحساباتّالقوميةّللبلدانّالمصدرةّللطاقةّ ،تظلّ
أحجام ّالناتج ّالمحليّاإلجماليّبدونّتغيير ّإذاّ
ما ّتم ّتصدير ّنفس ّالكمية ّمن ّالطاقة ّومن ّثمّ
تعاملّالزيادةّفيّمعدالت ّالتبادل ّالتجاريّعلىّ
أنها ّأثر ّلألسعارّ ،والذي ّيالحظ ّفي ّمكمشّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّالمستخدم ّكمعاملّ
استقراءّلألسعارّ.

مشكلة ّأخرى ّوهي ّأن ّأنماط ّالترجيح ّضمنّ
مكمشات ّالسالسل ّالزمنية ّللحسابات ّالقوميةّ
سوفّتختلف ّعنّنظيرتها ّالموجودة ّفي ّمعاييرّ
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّمع ّمرور ّالوقتّ.
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،وكما ّلوحظ ّأعالهّ ،فإنّ
المنتجات ّالمسعرة ّلمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ
ستختلف ّعن ّتلك ّالمنتجات ّالمضمنة ّفيّ
السالسل ّالزمنية ّبسبب ّأن ّالمتطلبات ّفيّ
األرقام ّالقياسية ّالمكانية ّلألسعار ّتركز ّعلىّ
قابلية ّالتمثيل ّداخل ّنطاق ّكل ّبلد ّوعلى ّقابليةّ
السلع و الخدمات غير السوقية
المقارنة ّبين ّالبلدانّ ،في ّحين ّبالنسبة ّللسلسلةّ
الزمنيةّيكون ّالشرط ّالرئيسي ّهوّاالتساقّعبرّ
المجال ّاآلخر ّالذي ّيؤدي ّإلىّ
الزمنّ .وعموماّ ،الكثير ّوالكثير ّمن ّالمنتجاتّ 840-38
مشكالت ّاتساق ّبين ّاألحجام ّالقائمة ّعلىّ
سوفّيتمّتسعيرهاّتبعاّّلألرقامّالقياسيةّلألسعارّ
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّللبلدان ّهو ّمجموعة ّماّ
لبلدّماّأكثرّمنّمعدلّالتسعيرّالممكنّإلجراءّ
يسمىّبّ"الخدماتّالمقاومةّللمقارنة"ّ،وهيّفيّ
حساب ّلمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ .وأخي ار ّواألهمّ
الغالب ّ(وان ّلم ّيكن ّحص اّر) ّخدمات ّغيرّ
غالباّ ،هو ّأن ّاألسعار ّالمضمنة ّفي ّمكمشاتّ
سوقيةّ،كونّالخدماتّالحكوميةّجزءّرئيسيّمنّ
الحساباتّالقوميةّيتمّتعديلهاّإلزالةّالتغيراتّفيّ
الخدمات ّغير ّالسوقية ّالتي ّيلزم ّتسعيرهاّ
النوعيةّبمرورّالوقتّوقدّتختلفّالطرقّالمتبعةّ
ألغراض ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ .وتتعلقّ
في ّإجراء ّمثل ّهذه ّالتعديالت ّالنوعية ّاختالفاّ
المشاكل ّالرئيسية ّفي ّتسعير ّالخدمات ّغيرّ
كبي ار ّمن ّبلد ّلبلد ّأخرّ ،فالمنتجات ّاإللكترونيةّ
السوقية ّبنوعية ّالخدمات ّالتي ّيجرى ّإنتاجهاّ
(مثل ّأجهزة ّالحاسوب) ّتحتل ّمكانة ّبارزة ّفيّ
وبإنتاجية ّالعمالة ّالمستخدمة ّفي ّإنتاجهاّ .وأحدّ
التعديالت ّالنوعية ّالهيدونيةّ ،وذلك ّعلى ّالرغمّ
األعراف ّ ّالمتبعة ّفي ّإنتاج ّتقديرات ّالقطاعّ
من ّأن ّبعض ّالبلدان ّتستخدم ّأيضا ّالمعاييرّ
الحكومي ّفي ّمعظم ّالحسابات ّالقومية ّللبلدانّ
الهيدونية ّلضبط ّالنوعية ّلمنتجات ّمثل ّالمالبسّ
هو ّأن ّقيمة ّالمخرجات ّيتم ّقياسها ّباعتبارهاّ
مقارنةّ
والمساكنّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ ،فإن ّ ّ
مجموع ّالعمالة ّوالمدخالت ّمن ّالموادّ
التغيرات ّفي ّاألسعار ّفي ّبلد ّتستخدم ّالمعاييرّ
المستخدمةّفيّإنتاجّالخدمةّ/الخدماتّ،وهوّماّ
الهيدونية ّفي ّضبط ّنوعية ّاألرقام ّالقياسيةّ
يتضمن ّافتراض ّبأن ّأي ّزيادة ّفي ّالتكاليفّ
لألسعار ّفيماّيتعلقّبمكمشات ّحساباتهاّالقوميةّ
تتحول ّإلى ّزيادة ّمكافئة ّفي ّالمخرجاتّ.
مع ّالتغيرات ّذات ّالصلة ّالموجودة ّفي ّبلد ّالّ
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،ثمة ّافتراض ّعادة ّما ّيتمّ
تتبعّهذاّالنهجّمنّشأنهّأنّيؤديّإلىعدمّاتساقّ
في ّالحسابات ّالقومية ّوهو ّأن ّإنتاجية ّالعمالةّ
كبير ّبين ّالمعايير ّالقياسية ّوبين ّالسالسلّ
المشاركةّفيّإنتاجّمثلّهذهّالخدماتّالّتتغيرّ
المقدرةّاستقرائياّ.
بمرور ّالوقت ّهي ّاألخرىّ .وهناك ّافتراضّ
ّ
مماثلّ ،بأن ّاإلنتاجية ّتكون ّمتطابقة ّفي ّكافةّ
ولعل ّأكبر ّعامل ّمفرد ّيؤثر ّعلىّ
848-38
البلدان ّفي ّمقارنة ّماّ ،عادة ّما ّيتم ّاتخاذه ّبينّ
الفرق ّبين ّالسالسل ّالزمنية ّللناتج ّالمحليّ
البلدانّعندّحسابّمعادالتّالقوةّالشرائيةّ،وهوّ
اإلجمالي ّالمقدرة ّاستقرائياّّوبينّالنتائج ّالمعياريةّ
افتراض ّمعقولّ ،عندما ّتكون ّالبلدان ّذاتّ
المستندة ّلمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّيرجع ّإلىّ
المستوىّنفسهّأوّمقارب ّمن ّالتنمية ّاالقتصاديةّ
الصادراتّوالوارداتّ ،حيث ّأنّمقاييس ّاألحجامّ
مشاركة ّفي ّمقارنة ّلمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ.
للناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّفي ّالحسابات ّالقوميةّ
ومعّذلكّ،فعندماّيجرىّمقارنةّبينّبلدانّذاتّ
تكونّغيرّمتأثرةّبالتغيراتّفيّمعدالت ّالتبادلّ
مست ّويات ّمختلفة ّجدا ّمن ّالتنمية ّاالقتصاديةّ
التجاري ّبينما ّتؤثر ّتلك ّالتغيرات ّعلى ّالناتجّ
حينئذّتنهارّسالمةّومعقوليةّهذاّاالفتراض.
المحلي ّاإلجمالي ّالحقيقي ّفي ّالمقارناتّ
المكانية ّبشكل ّمباشر؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ّ،
الخيارات ّالتي ّيواجهها ّالقائمين ّمعدوّ
الزيادة ّفي ّأسعار ّالطاقة ّتؤدي ّإلى ّزيادة ّفيّ 847-38
معادالت ّالقوة ّالشرائية ّهي ّإما ّاالفتراض ّبأنّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّاالسميّ .وفي ّإطارّ
مستويات ّاإلنتاجية ّمتطابقة ّعبر ّالبلدانّ ،حتىّ
مقارنة ّمكانيةّ ،سيكون ّالناتج ّعبارة ّعن ّزيادةّ
عندما ّيكونون ّفي ّمراحل ّمختلفة ّجذرياّ ّمنّ
في ّأحجام ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّبالنسبةّ
ناحية ّالتنمية ّاالقتصاديةّ ،أو ّضبط ّتقديراتّ
للبلدان ّالمصدرة ّللطاقة ّبالنسبة ّلغيرها ّمنّ
الخدماتّغيرّالسوقيةّبطريقةّماّلتفسيرّوتبريرّ
البلدانّنظ ارّألنّمعادالتّالقوةّالشرائيةّالتجاريةّ
الفروق ّفي ّاإلنتاجيةّ ،وبصرف ّالنظر ّعنّ
الصافيةّتقومّعلىّأساسّأسعارّالصرفّوالتيّ
المشاكل ّالتي ّينطوي ّعليها ّتحديد ّالنهجّ
الّتستجيبّللتغيرّفيّمعدالت ّالتبادل ّالتجاريّ
المفاهيمي ّالمناسب ّلضبطّفروقّاإلنتاجيةّبينّ
إلىّحدّكبيرّعلىّالمدىّالقصيرّ.والنتيجةّهيّ
اقتصاديات ّمتفاوتة ّللغايةّ ،فإن ّالحصول ّعلىّ
أن ّالزيادة ّفي ّمعدالت ّالتبادل ّالتجاري ّتعاملّ
833

نظام الحسابات القومية
البيانات ّالالزمةّإلجراءّمثلّهذهّالتعديالتّهوّ
اآلخر ّثبت ّهذه ّاإلشكالية ّأيضا ّالسيما ّعندماّ
تتضمن ّالطريقة ّتعديالت ّقائمة ّعلى ّأساسّ
مستويات ّنسبية ّمن ّالكثافة ّالرأسمالية ّفيّ
البلدانّالمعنيةّ.وعلىّالرغمّمنّهذهّالمشاكلّ،
يكون ّمن ّالضروري ّفي ّبعض ّاألحيان ّإجراءّ
تعديالت ّعلى ّاإلنتاجية ّللخدمات ّغير ّالسوقيةّ
ألن ّالمشكالت ّالمتضمنة ّفي ّهذه ّالتعديالتّ
تكونّأقلّإلىّحدّماّمنّالنتائجّالمترتبةّعلىّ
االفتراض ّبتساوي ّاإلنتاجية ّفي ّجميع ّالبلدانّ
المشاركةّفيّالمقارنةّ.
اإلستنتاج
تمثل ّالمقارنات ّالقائمة ّعلى ّمعادالتّ
845-38
القوة ّالشرائية ّلمستويات ّالنشاط ّبين ّالبلدانّ

838

استخداما ّمهما ّللحسابات ّالقوميةّ ،وعلى ّالرغمّ
من ّالصعوبات ّالنظرية ّوالتجريبيةّ ،توفرّ
األحجام ّالمستندة ّإلى ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ
أساسا ّأكثر ّثباتا ّللمقارنات ّالدولية ّمقارنةّ
بالبديل ّالشائع ّاالستخدام ّالمتمثل ّفي ّتحويلّ
مجاميع ّالحسابات ّالقومية ّإلى ّعملة ّمشتركةّ
باستخدامّأسعارّالصرفّ.

نظام الحسابات القومية

أ .مقدمة

الفصل السادس عشر :تلخيص ودمج الحسابات

 5-51يقدم ّهذا ّالفصل ّتحليال ّلتسلسل ّالحساباتّ
المعروضةّفيّالفصولّمنّالسادسّوحتىّالثالثّ
عشرّ،كماّيبينّارتباطهاّبالجداولّالموجودةّفيّ
الفصل ّالثاني؛ ّحيث ّيوضح ّكيف ّأن ّالمجاميعّ
األكثر ّشيوعا ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوفيّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّوفي ّصافي ّالناتجّ
المحليّوفيّإجماليّالدخلّالقوميّ–ّترتبطّبقيودّ
الموازنة ّفي ّالحسابات ّالمختلفةّ .وعالوة ّعلىّ
ذلكّ ،يشير ّهذا ّالفصل ّإلى ّاألثر ّالواقع ّعلىّ
المجاميع ّالقومية ّنتيجة ّللمعامالت ّالتي ّتتم ّبينّ
وحدة ّمقيمة ّووحدة ّمقيمة ّفي ّبقية ّالعالمّ .كماّ
يصفّالترابطّفيّالحساباتّالتراكمية.
ّ
 ّ2-51 2-51يرسيّالفصلّاألساسّلمزيدّمنّتفصيلّ
الحسابات ّفيما ّيتعلق ّبكل ّمن ّالعرض ّوالتحليلّ
اإلضافي ّوهو ّما ّيشكل ّموضوع ّالفصولّ
الالحقةّ.

ب .دمج الحسابات
 4-30تستخدم ّالجداول ّالواردة ّفي ّالفصول ّالسابقةّ
تنسيقا ّشائعا ّجدا ّفيّالجداولّالمنشورة؛ّحيثّأنّ
البنودّالتيّتمثلّالمواردّمبينةّفيّالجانبّاأليمنّ
منّالجدولّوالبنودّالتيّتمثلّاالستخداماتّمبينةّ
في ّالجانب ّاأليسر ّمن ّالجدولّ .ويتميز ّهذاّ
التنسيقّبالمرونةّألنهّيتيحّعرضّعددا ّمضاعفاّ
منّاألعمدةّلكالّجزئيّالجدولّوحتىّكذلكّيتيحّ
إمكانية ّعرض ّالجزأين ّفي ّصفحات ّمختلفة ّإذاّ
ما ّكانت ّاألعمدة ّعديدة ّبما ّفيه ّالكفايةّ .ومعّ
ذلكّ ،هناك ّشكل ّأو ّتنسيق ّأخر ّللجداول ّمفيداّ
السيماّفيماّيتعلقّباألغراضّالتوضيحيةّ،حسابّ
علىّشكلّحرفّ.T
ّ
 3-30في ّأي ّحساب ّعلى ّشكل ّحرف ّّ ،Tتبينّ
مجموعة ّواحدة ّفقط ّمن ّالعناوين ّالرئيسيةّ
(الكعوب)ّالوصفيةّفيّمنتصفّالجدولّتتضمنّ
قيم ّتمثل ّالموارد ّفي ّاألعمدة ّإلى ّاليمين ّوالقيمّ
التيّتمثلّاالستخداماتّفيّاألعمدةّإلىّاليسار؛ّ
وهناك ّمثاال ّلحساب ّعلى ّشكل ّحرف ّّ Tمبينّ
في ّجدول ّّ ،3.30حيث ّتعرض ّالصفوف ّفيّ
الجدولّصف ّوفاّمنّجداولّّ3.0وّّ3.7وّّ8.7وّ
ّ 3.5و ّّ 3.1عندّمستوىّعاليّمنّالتوحيدّ.بيدّ
أن ّالبيانات ّالخاصة ّبحسابات ّالقطاع ّالفرديّ
غير ّمبينة ّباستثناء ّالمجموع ّالكلي ّلالقتصادّ
فضال ّعن ّالمجموع ّالكلي ّلبقية ّالعالمّ ،كما ّأنّ
المجموع ّالكلي ّلهذين ّالمجموعين ّالكليين ّمبيناّّ.
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،تم ّاإلبقاء ّعلى ّالعامودّ
الخاصّبحسابّالسلعّوالخدمات.
ّ
 ..تلخيص الحسابات الجارية
 1-51تتألف ّالحسابات ّالجارية ّالمدرجة ّفي ّجدولّ
ّ 5151من ّحساب ّاإلنتاج ّوالحسابات ّالمبينةّ
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للتوزيعّاألوليّللدخلّوللتوزيعّالثانويّللدخلّ
واستخدام ّالدخل؛ ّوباإلضافة ّإلى ّتلكّ
الحساباتّ ،يبدأ ّجدول ّّ 5151بالوارداتّ
والصادراتّمنّالسلعّوالخدماتّوباإلدخاالتّ
المستقاةّمنّحسابّبقيةّالعالمّوالتيّتبينّقيمّ
السلع ّوالخدمات ّالتي ّتصل ّإلى ّاالقتصادّ
القوميّمنّبقيةّالعالمّوتلكّاألخرىّالتيّيتمّ
إنتاجها ّداخل ّاالقتصاد ّالقومي ّولكن ّيتمّ
تقديمهاّلبقيةّالعالمّ.

حساب اإلنتاج
 1-51تظهر ّالصفوف ّالتالية ّمباشرة ّاإلدخاالتّ
الرئيسية ّمن ّحساب ّاإلنتاج ّوالمخرجاتّ
والضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ
جانبّالمواردّواالستهالكّالوسيطّعلىّجانبّ
االستخدام؛ ّكما ّيظهر ّقيد ّالموازنة ّلحسابّ
اإلنتاجّ– ّالقيمةّالمضافةّ– ّبجانبّماّسبقّ
في ّجانب ّاالستخدام ّباعتباره ّقيد ّأو ّبندّ
اإلقفالّلحسابّاإلنتاجّ.والقيمةّالمضافةّهيّ
العنصر ّالرئيسي ّوالجوهري ّفي ّتحديد ّالناتجّ
المحليّاإلجمالي.
ّ
حساب توليد الدخل
 1-51تتوافق ّالصفوف ّالقليلة ّالتالية ّمع ّحسابّ
توليد ّالدخل؛ ّويشكل ّذلك ّالجزء ّاألول ّمنّ
حساب ّالتوزيع ّاألولي ّللدخلّ .وتظهر ّالقيمةّ
المضافة ّ– ّوهي ّقيد ّالموازنة ّمن ّحسابّ
اإلنتاجّ–ّعلىّأنهاّاإلدخالّالوحيدّفيّجانبّ
الموارد ّمن ّالحسابّ .وتبين ّاإلدخاالتّ
الموجودة ّفي ّالجانب ّاأليسر ّمن ّالحسابّ
أسفل ّاالستخدامات ّقدر ّالقيمة ّالمضافةّ
المولدّعنّطريقّالعمالةّفيّشكلّتعويضاتّ
الموظفين ّفضال ّعن ّقدر ّقيمة ّالمخرجاتّ
المستحق ّالدفع ّللحكومة ّفي ّشكل ّضرائبّ
على ّالمنتجات ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعمّ
علىّالمنتجاتّوالتيّلمّتدرجّبالفعلّفيّقيمةّ
المخرجاتّ.وتمثلّقيودّالموازنةّ– ّأيّفائضّ
التشغيلّ /فائض ّحساب ّالمتاجرة ّوالدخلّ
المختلط ّ– ّتمثل ّإسهامّرأس ّالمالّفيّتوليدّ
القيمةّالمضافة.
ّ
حساب تخصيص الدخل األولي
 1-51في ّحساب ّتخصيص ّالدخل ّاألوليّ ،تظهرّ
تلك ّاإلسهامات ّفي ّالقيمة ّالمضافة ّكمواردّ
للقطاعات ّذات ّالصلة؛ ّتعويضات ّالموظفينّ
لألسر ّالمعيشية ّوالضرائب ّمطروحا ّمنهاّ
اإلعانات ّللحكومة ّوفائض ّالتشغيل ّوالدخلّ
المختلطّللقطاعاتّالتيّتضمّوحداتّاإلنتاجّ
ذات ّالصلةّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،وبالرغمّ
مما ّسبقّ ،يبين ّحساب ّتخصيص ّالدخلّ
األولي ّالكمية ّالخاصة ّبكل ّمن ّتلك ّالبنودّ
الثالثةّالمستحقةّالدفعّللوحداتّغيرّالمقيمةّ

نظام الحسابات القومية
ومتى ّتكون ّالبنود ّالناتجة ّالقابلة ّللمقارنة ّفيّ
الوحدات ّغير ّالمقيمة ّمستحقة ّالدفع ّللقطاعاتّ

جدول  :.1.1ملخص الحسابات الجارية في تتابع الحسابات

االستخدامات

االقتصاد
الكلي

بقية العالم

540
462
78

1 883

1 854
222
1 632

1 150
235
141
94
-44
-8
-36
452
61
214
8

السلع
والخدمات

المجموع
الكلي

499
392
107

499
392
107
540
462
78

3 604
3 077
147
380

3 604
3 077
147
380
1 883
141
-8
1 854
222
1 632
-41

141
-8

-41

المقيمةّ.

1 150
235
141
94
-44
-8
-36
452
61

االقتصاد
الكلي

المعامالت وقيود الموازنة
الواردات من السلع واخلدمات
واردات السلع
واردات اخلدمات
صادرات السلع واخلدمات
صادرات السلع واخلدمات
صادرات اخلدمات
حساب اإلنتاج
املخرجات
املخرجات السوقية
املخرجات لالستخدام النهائي الذايت
املخرجات غري السوقية
االستهالك الوسيط
الضرائب على املنتجات
اإلعانات أو الدعم على املنتجات ()-
القيمة املضافة ،إمجايل  /الناتج احمللي اإلمجايل
استهالك رأس املال الثابت
القيمة املضافة ،صايف  /الناتج احمللي الصايف
امليزان اخلارجي للسلع واخلدمات
حساب توليد أو إدرار الدخل
القيمة املضافة ،إمجايل  /الناتج احمللي اإلمجايل
القيمة املضافة ،صايف  /الناتج احمللي الصايف
تعويضات املوظفني
الضرائب على اإلنتاج والواردات
الضرائب على املنتجات
الضرائب األخرى على اإلنتاج
اإلعانات أو الدعم
اإلعانات أو الدعم على املنتجات
اإلعانات أو الدعم األخرى على اإلنتاج
فائض التشغيل ،إمجايل
الدخل املختلط ،إمجايل
استهالك رأس املال الثابت على إمجايل فائض التشغيل
استهالك رأس املال الثابت على إمجايل الدخل املختلط
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املوارد

بقية
العالم
499
392
107

3 604
3 077
147
380
141
-8

1 854
1 632

السلع
والخدمات

540
462
78

1 883

المجموع
الكلي
499
392
107
540
462
78
3 604
3 077
147
380
1 883
141
-8

1 854
1 632

نظام الحسابات القومية
238
53

6

391
1 864
1 642

44

1 212
212
333
384
283
1 826
1 604

17
1
0
0
16

1 399
11
427
205

0

ّ
ّ
ّ

-13

238
53

فائض التشغيل ،صايف
الدخل املختلط ،صايف

6
0
0
435
1 864
1 642

حساب ختصيص الدخل األويل
فائض التشغيل ،إمجايل
الدخل املختلط ،إمجايل
فائض التشغيل ،صايف
الدخل املختلط ،صايف
تعويضات أو أجور املوظفني
الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات
اإلعانات أو الدعم
دخل امللكية
ميزان الدخول األولية ،إمجايل  /الدخل القومي ،إمجايل
ميزان الدخل األويل ،صايف  /الدخل القومي ،صايف

1 229
213
333
384
299
1 826
1 604

حساب التوزيع الثانوي للدخل
ميزان الدخول األولية ،إمجايل  /الدخل القومي ،إمجايل
ميزان الدخل األويل ،صايف  /الدخل القومي ،صايف
التحويالت اجلارية
الضرائب اجلارية على الدخل ،والثروة ،اخل
صايف املسامهات االجتماعية
املنافع االجتماعية خبالف التخويالت االجتماعية العينية
التحويالت اجلارية األخرى
الدخل املتاح للتصرف فيه ،إمجايل
الدخل املتاح للتصرف فيه ،صايف

1 399
11
427
205
-13

استخدام حساب الدخل املتاح للتصرف فيه
الدخل املتاح للتصرف فيه ،إمجايل
الدخل املتاح للتصرف فيه ،صايف
اإلنفاق على االستهالك النهائي
التعديل تبعاً للتغري يف استحقاقات املعاشات التقاعدية
االدخار ،إمجايل
االدخار ،صايف
امليزان اخلارجي اجلاري

838

452
61
238
53
1 154
235
-44
397

1 864
1 642
1 174
213
333
384
244

2

38

1 864
1 642
1 229
213
333
384
299

55
0
0
0
55

1 826
1 604
11

452
61
238
53
1 154
235
-44
435

0

1 399

1 826
1 604
1 399
11
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جدول  :21.1ملخص الحسابات التراكمية والميزانيات العمومية

التغيرات في
الخصوم وفي
صافي حقوق
الملكية

التغيرات في
األصول
االقتصاد الكلي

بقية العامل

السلع واخلدمات

اجملموع الكلي

االقتصاد الكلي

بقية العامل

السلع واخلدمات

اجملموع الكلي

املعامالت وقيود املوازنة
حساب رأس املال
االدخار ،صايف

205

امليزان اخلارجي اجلاري

205
-13

-13

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

28

28

إمجايل تكوين رأس املال الثابت حبسب
نوع األصل
التغريات يف املخزونات

10

10

صايف حيازة األصول الثمينة

0

0

صايف حيازة األصول غري املنتجة

10

10

0

0

التحويالت الرأمسالية ،املستحقة القبض

62

4

66

202

-10

192

10

-10

0

التحويالت الرأمسالية ،املستحقة الدفع
التغريات يف صايف حقوق امللكية نتيجة
االدخار والتحويالت الرأمسالية
صايف اإلقراض ( /)+صايف االقرتاض ()-

-65

-1

-66

436

47

483

احلساب املايل
صايف اإلقراض ( / )+صايف االقرتاض (-
)
صايف حيازة اخلصوم

-1

1

0

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة

10

-10

0

426

57

483

89

11

100

العملة والودائع

102

-2

100

86

9

95

أوراق املال عدا األسهم

74

21

95

78

4

82

القروض

47

35

82

107

12

119

48

0

48

48

0

48

14

0

14

11

3

14

15

10

25

احلصص وأسهم صندوق االستثمار
برامج االحتياطي الفين للتأمني و
املعاشات التقاعدية
املشتقات املالية وعقد اخليار لألسهم
املوظفني
احلسابات األخرى برسم القبض /الدفع

105

14

119

39

-14

25

حساب التغريات األخرى يف حجم
األصول
اجملموع الكلي للتغريات األخرى يف

3

13

13

830

3

نظام الحسابات القومية
احلجم
-7

-7

األصول املنتجة غري املالية

17

17

األصول غري املنتجة غري املالية

3

3

األصول املالية (النقدية)
التغريات يف صايف حقوق امللكية نتيجة
للتغريات األخرى يف حجم األصول

280

280

األصول غري املالية

91

األصول /اخلصوم املالية
التغريات يف صايف القيمة الناجتة عن
مكاسب وخسائر االقتناء االمسية
مكاسب وخسائر االقتناء احملايد

198

األصول غري املالية

148

األصول /اخلصوم املالية
التغريات يف صايف القيمة نتيجة مكاسب
وخسائر االقتناء احملايد
مكاسب وخسائر االقتناء احلقيقية

82

األصول غري املالية

-57

األصول /اخلصوم املالية
التغريات يف صايف القيمة مكاسب
وخسائر االقتناء االمسية احلقيقية

3

3
10

حساب إعادة التقييم
مكاسب وخسائر االقتناء االمسية
84

7

198
136

12

82
-52

-5

76

15

91

288

-8

280

126

22

148

208

-10

214

-50

-7

-57

80

2

82

املخزونات والتغريات يف األصول
امليزانية العمومية االفتتاحية
4 621
8 231

805

4 621

األصول غري املالية

9 036

األصول /اخلصوم املالية

7 762

1 274

9 036

صايف القيمة

5 090

-469

4 621

التغريات الكلية يف األصول واخلصوم
482
523

54

482

األصول غري املالية

577

األصول /اخلصوم املالية

505

72

577

التغريات يف صايف القيمة ،الكلية

500

-18

482

االدخار والتحويالت الرأمسالية

202

-10

192

التغريات األخرى يف حجم األصول

10

10

مكاسب وخسائر االقتناء االمسية

288

-8

280

مكاسب وخسائر االقتناء احملايد

208

-10

198

مكاسب وخسائر االقتناء احلقيقية

80

2

82

امليزانية العمومية اخلتامية
5 103
8 754

5 103
859

9 613

األصول غري املالية
األصول /اخلصوم املالية
5 590

صايف القيمة

837

-487

5 103

نظام الحسابات القومية
توفير ّألية ّيمكن ّمن ّخاللها ّتوجيه ّالمدفوعاتّ
الصغيرة ّالمنتظمة ّمن ّقبل ّالعديد ّمن ّالوحداتّ
إلى ّعدد ّقليل ّمن ّالوحدات ّالتي ّتعاني ّمنّ
أنواع ّمحددة ّسلفا ّمن ّالخسائرّ .ومن ّبينّ
األنواعّاألخرىّللتحويالتّالجاريةّ،يحظىّدورّ
التحويالتّالطوعيةّبصورةّبحتةّباهتمامّمتزايدّ،
حيث ّأن ّمثل ّهذه ّالتحويالت ّيمكنها ّتوفيرّ
المصدر ّالرئيسي ّلتمويل ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ ،فيّ
شكلّتعاونّدوليّبينّالحكوماتّ،أوّربماّتكونّ
بين ّاألسر ّالمعيشية ّالمقيمة ّواألسر ّالمعيشيةّ
غيرّالمقيمةّفيّشكلّتحويالتّالعمال.

 1-30فيّسياقّاإلنتاج؛ّربماّيكونّالمنتجونّقدّقامواّ
باستخدام ّأصول ّمالية ّوغير ّمنتجة ّتنتمي ّإلىّ
وحدات ّأخرىّ .وتبين ّالمدفوعات ّعن ّاستخدامّ
تلك ّاألصول ّعلى ّأنها ّدخل ّملكيةّ .وقد ّيكونّ
دخل ّالملكية ّمستحق ّالدفع ّمن ّقبل ّوحداتّ
مقيمةّأوّوحداتّغيرّمقيمةّوقدّيكونّمستحقّ
القبض ّمن ّقبل ّوحدات ّمقيمة ّأو ّمن ّقبلّ
وحدات ّغير ّمقيمةّ .وبمجرد ّمعرفة ّقيم ّثالثةّ
منهمّ ،يتم ّبالضرورة ّتحديد ّقيمة ّاألخيرة؛ ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،البد ّمن ّأن ّيكون ّدخل ّالملكيةّ
المستحق ّالقبض ّمن ّقبل ّالوحدات ّالمقيمةّ
مساويا ّلدخل ّالملكية ّالمستحق ّالدفع ّمن ّقبلّ
كلّمنّالوحداتّالمقيمةّوالوحداتّغيرّالمقيمةّ ّ
ناقص ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّالقبض ّمن ّقبلّ  34-30التحويالت ّالجارية ّالمستحق ّدفعها ّمن ّقبلّ
الوحدات ّالمقيمة ّوالوحدات ّغير ّالمقيمة ّالبدّ
الوحدات ّغير ّالمقيمةّ .وهكذاّ ،البد ّوأن ّيكونّ
وأن ّتكون ّمساوية ّللتحويالت ّالجارية ّالمستحقّ
دخلّالملكيةّالمستحقّالقبضّمنّقبلّكلّمنّ
قبضها ّمن ّقبل ّكل ّمن ّالوحدات ّالمقيمةّ
الوحدات ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمة ّ(والمبين ّأسفلّ
والوحدات ّغير ّالمقيمةّ ،وبالتاليّ ،تكونّ
الموارد) ّمساويا ّلدخل ّالملكية ّالمستحق ّدفعهّ
االستخدامات ّوالموارد ّالكلية ّمتساوية ّكما ّهوّ
منّقبلّكلّمنّالوحداتّالمقيمةّوالوحداتّغيرّ
الحالّمعّدخلّالملكية.
المقيمةّ(المبينّأسفلّاالستخدامات).
ّ
ّ
 36-30القيمة ّالمضافة ّكمورد ّمضافا ّلها ّإدخاالتّ  33-30ال دخلّالمتاحّهوّقيدّمهمّمنّقيودّالموازنةّفيّ
الحسابات ّنظ ار ّألنه ّيبين ّالقدر ّالذي ّيمكنّ
تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّوفائض ّالتشغيلّ
استهالكه ّبدون ّالحاجة ّإلى ّإرهاق ّاألصول ّأوّ
والدخلّالمختلطّودخلّالملكيةّناقصا ّماّيقابلهاّ
لتكبد ّخصوم؛ ّولذلكّ ،فهو ّيتوافق ّمع ّالمفهومّ
منّإدخاالتّلهذهّالبنودّكاستخداماتّتؤديّإلىّ
االقتصاديّالنظريّللدخلّ.
ميزان ّالدخول ّاألولية؛ ّويمثل ّذلك ّقيد ّالموازنةّ
لحسابّتوزيعّالدخلّاألولي ّوالمبينّكاستخدامّ،
وكالبند ّاألول ّ– ّكمورد ّ– ّلحساب ّالتوزيعّ استخدام حسابات الدخل
 38-30يبين ّاستخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاح ّقدر ّالدخلّ
الثانويّللدخل.
المتاحّالمستخدمّفعلياّلالستهالكّوالقدرّالمدخرّ
ّ
منه؛ّفعندّالنظرّفيّحساباتّالقطاعّ،البدّمنّ
 33-30منّميزانّالدخولّاألوليةّ،يشتقّمجموعّرئيسيّ
إجراء ّالتعديل ّوالضبط ّتبعا ّللتغير ّفيّ
أخر ّمن ّمجاميع ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّأالّ
استحقاقات ّالمعاشات ّمن ّأجل ّالتأكد ّمن ّأنّ
وهوّالدخلّالقومي؛ّويتمّتحديدّالقيمةّالمضافةّ
هذه ّاالستحقاقات ّتشكل ّجزء ّمن ّادخار ّاألسرّ
وفقا ّلمعيارّاإلقامة؛ّحيثّتساهمّكافةّالوحداتّ
المعيشية ّوليس ّمن ّصناديق ّالمعاشاتّ
المقيمة ّوفقط ّالوحدات ّالمقيمة ّفي ّالمجموعّ
التقاعديةّ .ومع ّذلكّ ،عند ّالتوحيد ّتظهر ّفقطّ
الكليّ.وبالنسبةّلميزانّالدخلّاألوليّ،ورغمّماّ
التدفقات ّذات ّالصلة ّباستحقاقات ّالمعاشاتّ
سبقّ ،ينصرف ّالتركيز ّليس ّفقط ّعن ّاإلنتاجّ
التيّتضمّالموظفينّغيرّالمقيمينّأوّالموظفينّ
للدخلّولكنّإلقامةّالوحداتّأيضا ّالتيّتحصلّ
المقيمينّفيّالمنشآتّغيرّالمقيمة.
على ّالدخل ّالعائد ّمن ّاإلنتاج ّوليس ّإلقامةّ
وحدات ّاإلنتاجّنفسهاّ.وهناكّمزيدّمنّالمناقشةّ ّ
بشأن ّالدخل ّالقومي ّأدناه ّباالرتباط ّمع ّمناقشةّ  30-30ال ّيشمل ّجدول ّّ 3.30حساب ّإعادة ّتوزيعّ
الدخل ّالعيني ّواستخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاحّ
حسابّبقيةّالعالمّ.
المعدلّ ،غير ّأن ّتلك ّالحسابات ّيمكن ّإدراجهاّ
سواء ّمكانّ– ّأوّكعنصرّمكملّلّ– ّاستخدامّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل
حسابّالدخلّالمتاح.
 38-30يبين ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّكيف ّيتمّ
تحويلّالدخلّاألوليّإلىّدخلّمتاحّمنّخاللّ ّ
دفعّوتحصيلّالتحويالتّالجارية؛ّوهناكّعواملّ  .2تلخيص الحسابات التراكمية
مختلف ة ّتحفز ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّبين ّقطاعاتّ  37-30يعرض ّجدول ّّ 8.30ملخصا ّللحساباتّ
التراكمية ّوللميزانيات ّالعمومية ّبنفس ّالدرجةّّ
االقتصادّ .أحد ّهذه ّالعوامل ّهو ّدور ّالحكومةّ
من ّالتفصيل ّعلى ّالنحو ّالمستخدم ّبالنسبةّ
فيّفرضّالضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروة؛ّ
للحسابات ّالجارية ّفي ّجدول ّ3.30؛ ّوفي ّهذهّ
وغيره ّيتعلق ّبالدور ّالذي ّتضطلع ّبه ّنظمّ
الحالةّ،تتغيرّالعناوينّالمخصصةّلألعمدةّفيّ
الضمانّاالجتماعيّفيّإعادةّتوزيعّالمساهماتّ
الجانبّاأليمنّواأليسر؛ّحيثّتوصفّاألعمدةّ
من ّقبل ّالعمال ّالحاليين ّللمتقاعدين؛ ّوأحدّ
على ّناحية ّاليمين ّبالتغيرات ّفي ّالخصوم ّوفيّ
العوامل ّاألخرى ّيتمثل ّفي ّدور ّالضمان ّفيّ
835

نظام الحسابات القومية
صافي ّحقوق ّالملكيةّ ،وتبين ّاألعمدة ّعلىّ
ناحيةّاليسارّالتغيراتّفيّاألصولّ.
حساب رأس المال
 35-30البنود ّاألولى ّالتي ّتظهر ّعلى ّالجانب ّاأليمنّ
من ّحساب ّرأس ّالمال ّهي ّاالدخار ّوميزانّ
الحسابّالخارجي؛ّوتظهرّالتحويالتّالرأسماليةّ
المستحقة ّالقبض ّهي ّاألخرى ّكمواردّ .ووفقاّ
للعرف ّالسائدّ ،تظهر ّالتحويالت ّالرأسماليةّ
المستحقةّالدفعّأيضا ّأسفلّالمواردّولكنّبإشارةّ
سالبةّ .وبالنسبة ّلالقتصاد ّككلّ ،بما ّفي ّذلكّ
المعامالت ّمع ّبقية ّالعالمّ ،فإن ّالتحويالتّ
الرأسمالية ّالمستحق ّقبضها ّوالمستحق ّدفعهاّ
توازن ّبعضها ّتماما ّبنفس ّالطريقة ّمع ّدخلّ
الملكية ّوالتحويالت ّالجاريةّ .ومع ّذلكّ ،فهذهّ
المساواة ّليست ّصحيحة ّبشكل ّعام ّبالنسبةّ
لالقتصاد ّالكلي ّباستثناء ّبقية ّالعالم ّوليستّ
صحيحة ّأيضا ّبالنسبة ّللقطاعات ّداخل ّنطاقّ
االقتصادّالكلي.
ّ
 31-30في ّنفس ّالوقتّ ،فإن ّاالدخار ّزائد ّالتحويالتّ
الرأسمالية ّ(الصافي) ّيبينان ّالقدر ّالمتاح ّداخلّ
االقتصادّمنّأجلّحيازةّرأسّالمالّغيرّالماليّ
(غير ّالنقدي) ّوباألساس ّتكوين ّرأس ّالمالّ
فضال ّعن ّاألصول ّغير ّالمالية؛ ّويبين ّهذاّ
المجموع ّالكلي ّكتجميع ّخاص ّيسمى ّالتغيراتّ
في ّصافي ّحقوق ّالملكية ّالعائدة ّإلى ّاالدخارّ
والتحويالتّالرأسماليةّ،حيثّأنهّليسّقيدّموازنةّ
ولكنّلهّنفسّالخصائصّليصبحّبمثابةّمفهوماّ
تحليلياّذاتّأهميةّخاصة.
ّ
 86-30االستخداماتّالمبينةّفيّحسابّرأسّالمالّهيّ
حيازة ّاألصول ّالمنتجة ّوغير ّالمنتجة ّغيرّ
المالية؛ ّوقيد ّالموازنة ّلحساب ّرأس ّالمال ّهوّ
صافي ّاالقتراض ّأو ّاإلقراضّ .وعندما ّيكونّ
هناكّصافيّإقراضّ،فإنهّيعرضّمدىّاستخدامّ
مجموعّاالدخارّوالتحويالتّالرأسماليةّفعليا ّفيّ
تمويل ّحيازة ّاألصول ّغير ّالمالية ّوالقدرّ
المقرض ّلبقية ّالعالمّ .وعندما ّيتواجد ّصافيّ
َ
اقتراضّ ،يكون ّاالدخار ّمضافا ّإليه ّالتحويالتّ
الرأسمالية ّغير ّكافيا ّلتمويل ّكافة ّاالستحواذاتّ
علىّاألصولّغيرّالماليةّويكونّاالقتراضّمنّ
بقيةّالعالمّأم ارّضرورياّ.
ّ
الحساب المالي
 83-30يبين ّالحساب ّالمالي ّبالضبط ّكيف ّيحدثّ
صافيّاإلقراضّأوّاالقت ارضّمنّخاللّعرضهّ
لكافة ّالمعامالت ّفي ّاألدوات ّالمالية؛ ّوتوازنّ
المعامالتّفيّاألصولّالماليةّالمبينةّكتغيراتّ
فيّاألصولّتماما ّالكمياتّالمبينةّكتغيراتّفيّ
الخصوم ّوفي ّصافي ّحقوق ّالملكية ّوذلك ّألنهّ
عندما ّيؤخذ ّفي ّاالعتبار ّكافة ّمعامالتّ
الوحدات ّالمقيمة ّمع ّسواء ّالوحدات ّالمقيمةّ
األخرى ّأو ّمع ّالوحدات ّغير ّالمقيمة ّحينئذ ّالّ

يتبقى ّهناك ّأي ّصافي ّلإلقراض ّأو ّلالقتراضّ
بدونّتفسيرّ.
 88-30نظ ار ّألن ّالحساب ّالمالي ّال ّيدخل ّأية ّقيودّ
موازنة ّجديد ّويكتفي ّفقط ّبتفسير ّكيفية ّتأثرّ
صافي ّاإلقراض ّأو ّصافي ّاالقتراض ّوكذلكّ
نظ ارّألنهّيتطلبّمصادرّمختلفةّتماما ّللبياناتّ
واستيعابّلمصادرّالبياناتّفإنّهذاّالحسابّالّ
يتم ّجميعه ّوتصنيفه ّبشكل ّدائم ّمن ّقبلّ
المحاسبونّالقوميون؛ّومعّذلكّ،وبدونّالحسابّ
الماليّ،الّيمكنّللقائمّبعمليةّالتوحيدّوالتصنيفّ
أن ّيكون ّعلى ّيقين ّمن ّأن ّتقديرات ّالحساباتّ
األخرى ّتتسم ّباالتساق ّوالكمال ّالتامينّ .وتماماّ
مثلما ّيكون ّحتميا ّبالنسبة ّللمحاسب ّالقوميّ
استيعاب ّوفهم ّنظام ّميزان ّالمدفوعات ّوالتأكدّ
كذلكّمنّأنّالمعامالتّالمرتبطةّببقيةّالعالمّقدّ
تم ّإدراجها ّبشكل ّكامل ّفي ّالحسابات ّلذا ّفإنّ
هناك ّحاجة ّلتقدير ّآثار ّوتضمينات ّنظمّ
اإلحصاءات ّالنقدية ّوالماليةّ .وهناك ّفصالنّ
الحقان ّ– ّالفصل ّالسادس ّوالعشرين ّوالفصلّ
السابع ّوالعشرين ّ– ّيناقشا ّالعالقات ّمع ّهذهّ
النظمّاإلحصائيةّاألخرىّبمزيدّمنّالتفصيل.
ّ
 .3حساب السلع والخدمات
 84-30طوال ّتتابع ّوتسلسل ّالحساباتّ ،فإن ّكل ّخطّ
معاملةّيكونّمتوازنا؛ّفبالنسبةّللمعامالتّالقابلةّ
للتوزيع ّوالقابلة ّإلعادة ّالتوزيع ّيكون ّهذا ّهوّ
الوضعّبشكل ّتلقائي ّإذاّكانتّالبياناتّمتوافقةّ
بشكل ّكامل ّحيث ّأنه ّأيما ّكان ّمبينا ّكمستحقّ
الدفع ّمن ّقبل ّوحدة ّمعينة ّالبد ّوأن ّيكونّ
مستحقّالقبضّمنّقبلّوحدةّأخرىّ.ومعّذلكّ،
فإنّذلكّالوضعّالّيكونّوبشكلّواضحّالوضعّ
معّالمعامالتّالمتعلقةّبالسلعّوالخدماتّ.ومنّ
أجل ّالمحافظة ّعلى ّالطبيعة ّالمتوازنةّ
للحساباتّ ،يتم ّتضمين ّعامود ّتحت ّعنوانّ
رئيسي ّ"السلع ّوالخدمات" ّفي ّكل ّجانب ّمنّ
الحساباتّ .وفي ّكل ّحالة ّمتى ّيكون ّهناكّ
معاملةّمتعلقةّبالسلعّوالخدماتّيتمّعملّإدخالّ
في ّعامود ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّالجانب ّاألخرّ
منّالحساب.
ّ
 83-30وفي ّنهاية ّالمطاف ّتبين ّاإلدخاالت ّعلىّ
الجانب ّاأليسر ّمن ّالحساب ّقيمة ّكافة ّالسلعّ
والخدمات ّالموردة ّإلى ّاالقتصادّ ،سواء ّكإنتاجّ
أو ّكوارداتّ ،باإلضافة ّإلى ّالضرائب ّعلىّ
المنتجات ّناقصا ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعليها؛ّ
وعلى ّالجانب ّاأليمن ّمن ّالحسابّ ،يبينّ
استخدام ّالسلع ّوالخدمات ّكاستهالك ّوسيط ّأوّ
استهالك ّنهائي ّأو ّتكوين ّرأس ّمال ّأوّ
صادرات.
ّ
 88-30وبشكل ّواضحّ ،البد ّوأن ّيكون ّالمجموع ّالكليّ
الفعلي ّللسلع ّوالخدمات ّالواردة ّإلى ّاالقتصادّ
مساويا ّلالستخدامّالكلي ّلهذهّالسلعّوالخدمات؛ّ
ومن ّخالل ّوضع ّالقيود ّأو ّاإلدخاالت ّفيّ
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عامود ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّالجانب ّاأليسرّ
بحيث ّتكون ّمساوية ّلتلك ّالقيود ّأو ّاإلدخاالتّ
في ّالعامود ّعلى ّالجانب ّاأليمن ّنحصل ّعلىّ
الحساب ّالشائع ّللسلع ّوالخدمات ّوالمبين ّفيّ
الفصلّالرابعّعشرّ:
المخرجات ّّ +الواردات ّّ +الضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأوّ
الدعمّعلىّالمنتجاتّ
=ّاالستهالكّالوسيطّّ+االستهالكّالنهائيّّ+الصادراتّ
ّ+تكوينّرأسّالمالّ
ّ
 80-30تعكس ّهذه ّالمعادلة ّفكرة ّأن ّالسلع ّوالخدماتّ
المنتجة ّفي ّالفترة ّالجارية ّيتم ّاستخدامها ّسواءّ
إلدرار ّمزيد ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّخالل ّالفترةّ
الجارية ّ(استهالك ّوسيط) ّأو ّإلدرار ّمزيد ّمنّ
السلع ّوالخدمات ّفي ّالفترات ّالمستقبلية ّ(تكوينّ
رأس ّمال) ّأو ّإلشباع ّحاجات ّاإلنسان ّعلىّ
الفور ّ(استهالك ّنهائي)؛ ّوبالرغم ّمن ّذلكّ،
ونظ ار ّألنه ّال ّيوجد ّاقتصاد ّمنغلقا ّعلى ّنفسهّ
بشكل ّكاملّ ،فمن ّالضروري ّااللتفات ّإلى ّتلكّ
السلع ّوالخدمات ّالواردة ّمن ّخارج ّاالقتصادّ
(الواردات) ّوالى ّتلك ّالسلع ّوالخدماتّ
المستخدمة ّمن ّقبل ّاالقتصاديات ّاألخرىّ
(الصادرات).
ّ
 87-30يشكل ّهذا ّالتعريف ّحساب ّالسلع ّوالخدمات؛ّ
حيث ّيبين ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّالمجموعّ
الكلي ّللسلع ّوالخدمات ّالواردة ّكموارد ّإلىّ
االقتصادّباعتبارهاّمخرجاتّأوّوارداتّ(بماّفيّ
ذلك ّقيمة ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعمّ
على ّالمنتجات ّوالتي ّلم ّيتم ّتضمينها ّفعليا ّفيّ
تقييم ّالمخرجات) ّوبين ّاستخدام ّنفس ّالسلعّ
والخدمات ّكاستهالك ّوسيط ّواستهالك ّنهائيّ
وتكوينّلرأسّالمالّوصادرات.
ّ
 .4حساب بقية العالم /المعامالت الخارجية
 85-30تتوافق ّاإلدخاالت ّفي ّالحسابات ّالمتكاملةّ
الخاصة ّببقية ّالعالم ّمع ّاإلدخاالت ّفي ّميزانّ
المدفوعات ّعلى ّالنحو ّالمنصوص ّعليه ّفيّ
دليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّ
BPM6؛ ّويبين ّجدول ّّ 4.30اإلدخاالتّ
الخاصة ّببقية ّالعالم ّفي ّبنية ّحسابات ّميزانّ
المدفوعات.
ّ
 81-30هناك ّثالثة ّحسابات ّجارية؛ ّحساب ّللسلعّ
والخدماتّوحسابّللدخلّاألوليّوحسابّللدخلّ
الثانويّ.وكلّحسابّمنّهذهّالحساباتّلهّقيدّ
موازنةّولكنّ–ّوعلىّخالفّالحساباتّفيّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ– ّالّترحلّقيودّالموازنةّمنّ
حساب ّللحساب ّالذي ّيليهّ .ومع ّذلكّ ،يمسحّ
بترحيلّقيودّالموازنةّاألخرىّالتيّتماثلّبالفعلّ
تلك ّالموجودة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
وبناءا ّعلى ّذلكّ ،فإن ّالميزان ّالخارجي ّللسلعّ
والخدمات ّوالدخل ّاألولي ّهو ّمجموع ّالميزانّ
}الخارجي{ ّللسلع ّوالخدمات ّوالميزانّ

}الخارجي{ ّللدخول ّاألوليةّ ،ويتوافق ّمع ّميزانّ
الدخل ّاألولي ّلالقتصاد ّالكليّ .وعندما ّيضافّ
هذاّالبندّإلىّالميزانّالخارجيّللدخلّالثانويّيتمّ
اشتقاق ّالميزان ّالخارجي ّالجاري ّوالذي ّيتوافقّ
معّادخارّاالقتصادّالكليّ.
 46-30في ّحساب ّرأس ّالمال ّالخاص ّببقية ّالعالمّ،
تكون ّاإلدخاالت ّفقط ّللتحويالت ّالرأسماليةّ
المستحقةّالقبضّمنّوالمستحقّالدفعّإلىّ،بقيةّ
العالمّ ،وكذلك ّلالستحواذ ّناقص ّالتنازل ّفيماّ
يتعلق ّباألصول ّغير ّالمنتجة ّغير ّالمالية ّبماّ
تشمله ّمن ّوحدات ّغير ّمقيمة؛ ّوهو ّما ّيسفرّ
عن ّالميزان ّالخارجي ّلرأس ّالمالّ .وعندماّ
يضافّذلكّإلىّالميزانّالخارجيّالجاريّتكونّ
النتيجة ّهي ّصافي ّاإلقراض ّأو ّصافيّ
االقتراضّمنّبقيةّالعالم.
ّ
 .8إحداث التكامل بين بيانات المخزونات والتدفق
الربط بين الميزانيات العمومية االفتتاحية والختامية
 43-30الميزانياتّالعموميةّهيّجزءّالّيتجزأّمنّنظامّ
الحساباتّالقومية؛ّحيثّيمثلّاستيعابّاالرتباطّ
بين ّالميزانيات ّالعمومية ّمع ّالتدفقات ّذاتّ
الصلة ّباألصول ّفي ّحسابات ّرأس ّالمالّ
والتغيراتّالماليةّوالتغيراتّاألخرىّفيّاألصولّ
– ّيمثل ّأم ار ّجوهريا ّلفهم ّالدور ّالمنوط ّبتراكمّ
رأسّالمالّفيّنظامّالحساباتّالقومية.
ّ
 48-30الهوية ّالمحاسبية ّاألساسية ّالتي ّتربط ّبينّ
الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّلنوعّواحدّ
منّاألصولّيمكنّإيجازهاّعلىّالنحوّالتالي:
ّ
قيمةّالمخزوناتّمنّنوعّواحدّمنّاألصولّفيّالميزانيةّ
العموميةّاالفتتاحيةّمقيما ّباألسعارّالسائدةّفيّتاريخّماّ
تشيرّإليهاّالميزانيةّالعمومية؛ّ
باإلضافة ّإلى ّالقيمة ّالكلية ّلألصول ّالمكتسبةّ ،ناقصاّ
القيمة ّالكلية ّلألصول ّالمتنازل ّعنها ّ(بما ّفي ّذلكّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،عند ّاالقتضاء)ّ ،فيّ
المعامالتّالتيّتقعّداخلّنطاقّالفترةّالمحاسبية؛ّ
باإلضافةّإلىّقيمةّالتغيراتّاألخرىّالسالبةّوالموجبةّفيّ
حجم ّاألصول ّالمحتجزة ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،نتيجةّ
الكتشاف ّمورد ّتحت ّالتربة ّاألرضية ّأو ّنتيجة ّلهالكّ
أصولّبسببّحربّأوّكارثةّطبيعية)؛ّ
باإلضافة ّإلى ّقيمة ّأرباح ّالحيازة ّاالسمية ّالموجبة ّأوّ
السالبةّالمتراكمةّخاللّالفترةّالناتجةّعنّتغيرّفي ّسعرّ
األصل؛ّ
يساوي ّقيمة ّالمخزونات ّمن ّاألصل ّفي ّالميزانيةّ
العموميةّالختاميةّمقيما ّتبعا ّلألسعارّالسائدةّوقتّإشارةّ
الميزانيةّالعموميةّلهّ.
ّ
 44-30قيمة ّاألصول ّغير ّالمالية ّالمكتسبة ّناقصّ
القيمة ّالكلية ّلألصول ّالمتنازل ّعنها ّفيّ
المعامالتّالتيّتقعّخاللّالفترةّالمحاسبيةّتقيدّ
في ّحساب ّرأس ّالمالّ ،وتقيد ّقيمة ّالمعامالتّ
في ّاألصول ّالمالية ّوالخصوم ّفي ّالحسابّ
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والمحايدة)ّ .واذا ّكان ّربح ّالحيازة ّاالسمي ّأقلّ
من ّربح ّالحيازة ّالمحايد ّحينئذ ّيتكبد ّالمالكّ
خسارةّحيازةّحقيقية.

المالي؛ّوتقيدّقيمةّالتغيراتّاألخرىّالموجبةّأوّ
السالبةّفي ّحجمّاألصول ّالمحتجزةّفيّحسابّ
التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ.وتقيدّقيمةّ
أرباح ّالحيازة ّاالسمية ّالموجبة ّأو ّالسالبةّ ّ
المتراكمة ّخالل ّالفترة ّالمحاسبية ّوالناتجة ّعنّ  48-30تكون ّالوحدة ّالتي ّتربط ّالميزانيات ّالعموميةّ
االفتتاحية ّوالختامية ّبالحساب ّالتراكمي ّسليمةّ
تغيرّفيّسعرّاألصلّفيّحسابّإعادةّالتقييمّ.
حتى ّفي ّحالة ّاألصول ّالمحتجزة ّبشكل ّمؤقتّ
وهذا ّيعني ّأن ّقيمة ّكل ّإدخال ّفي ّالميزانيةّ
فقط ّخاللّالفترةّالمحاسبيةّوالتي ّال ّتظهرّفيّ
العمومية ّالختامية ّيمكن ّ– ّمن ّحيث ّالمبدأ ّ–ّ
أي ّمن ّالميزانيات ّالعمومية ّاالفتتاحية ّأوّ
إيجادها ّبأخذ ّالقيمة ّالموجودة ّفي ّالميزانيةّ
الختامية؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،يمكنّاقتناءّأصلّ
العمومية ّاالفتتاحية ّويضاف ّلها ّاإلدخاالتّ
فيّفترةّماّويزدادّسعرهّنتيجةّلوجودّربحّحيازةّ
المتعلقة ّبنفس ّاألصل ّفي ّكل ّحساب ّمنّ
ثم ّيتكبد ّبعض ّاإلهالك ّقبل ّأن ّيتم ّبيعه ّمرةّ
الحساباتّالتراكميةّاألربعة.
أخرىّقبلّنهايةّتلكّالفترة.
ّ
 43-30يمكنّتحليلّربحّالحيازةّاالسميّإلىّربحّحيازةّ ّ
محايد ّوربح ّحيازة ّحقيقي؛ ّويشير ّربح ّالحيازةّّ  40-30أرباح ّوخسائر ّالحيازة ّاالسمية ّالمبينة ّفيّ
حسابّإعادةّالتقييمّتشملّكلّمنّأرباحّالحيازةّ
االسمي ّإلى ّالقدر ّالذي ّازدادت ّبه ّقيمة ّأصلّ
المحققة ّوغير ّالمحققةّ ،ولكن ّيتم ّدمج ّأرباحّ
ما ّخالل ّفترة ّماّ .ويوضح ّربح ّالحيازة ّالمحايدّ
وخسائر ّالحيازة ّالمحققة ّفي ّقيمة ّالمعامالتّ
قدرّالزيادةّالتيّكانّحدوثهاّالزما ّحتىّيحتفظّ
الخاصة ّباألصولّ ،بحيث ّتتبقى ّفقط ّأرباحّ
األصل ّبنفس ّقوته ّالشرائية ّخالل ّالفترةّ .واذاّ
وخسائر ّالحيازة ّغير ّالمحققة ّفي ّالميزانيةّ
كان ّربح ّالحيازة ّاالسمي ّأكبر ّمن ّربح ّالحيازةّ
العموميةّالختاميةّ.
المحايد ّفإن ّمالك ّاألصل ّيحقق ّربح ّحيازةّ
حقيقيّ(مساويا ّللفرقّبينّأرباحّالحيازةّالحقيقيةّ
جدول  :3.16اإلدخاالت الخاصة ببقية العالم باستخدام بنية دليل ميزان المدفوعات ومركز االستثمار الدولي BPM6
للحسابات
بقية
بقية العالم االستخدامات
العالم المعامالت وقيود الموازنة
الموارد
حساب السلع والخدمات
 499وارداتّالسلعّوالخدمات
صادراتّالسلعّوالخدمات
الميزانّالخارجيّللسلعّوالخدمات
حساب الدخل األولي
تعويضاتّالموظفين
2
الضرائبّعلىّاإلنتاجّوعلىّالواردات
اإلعاناتّعلىّالمنتجات
 38دخلّالملكية
الميزانّالخارجيّللدخلّاألولي
الميزانّالخارجيّللسلعّوالخدماتّوالدخلّاألولي
حساب الدخل الثانوي
 55التحويالتّالجارية
الميزانّالخارجيّللدخلّالثانوي
التعديلّتبعاّللتغيراتّفيّاستحقاقاتّالمعاشات
الميزانّالخارجيّالجاري
حساب رأس المال
صافيّحيازةّاألصولّغيرّالمنتجة
التحويالتّالرأسماليةّ،المستحقةّالقبض
4
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التحويالتّالرأسماليةّ،المستحقةّالدفعّ
ميزانّالحسابّالخارجيّلرأسّالمال
صافي اإلقراض ( / )+صافي االقتراض ()-

ّ

 47-30غالبا ّماّيتمّإدراكّوعرضّالصلةّبينّالميزانيةّ
العموميةّوحساباتّالتدفقّفيماّيتعلقّباألصولّ
الماليةّوالخصوم؛ّغير ّأنهّقدّأوليّاهتمام ّأقلّ
للصالت ّالخاصة ّباألصول ّغير ّالماليةّ ،علىّ
نحو ّما ّيوضح ّويفسر ّالفصل ّالعشرونّ
والمتعلقّبالخدماتّالرأسماليةّ،وهذاّعلىّالرغمّ
من ّأنها ّليست ّأقل ّأهمية ّوالسيما ّفيما ّيتعلقّ
بفهمّنموّاإلنتاجيةّفيّاالقتصاد.
ّ
صافي القيمة المالية
 45-30يكونّقيدّالموازنة ّفيّالميزانيةّالعموميةّمساوياّ
لمجموع ّكافة ّاألصول ّناقص ّكافة ّالخصومّ،
وهو ّما ّيسمى ّبصافي ّحقوق ّالملكية؛ ّويمكنّ
عرض ّالتغير ّفي ّصافي ّحقوق ّالملكية ّبينّ
الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّعلىّأنهّ
يتألفّمنّثالثةّبنودّ.
ّأ .أول ّهذه ّالبنود ّهو ّالتغير ّفي ّصافي ّحقوقّ
الملكية ّنتيجة ّلالدخار ّوللتحويالت ّالرأسمالية؛ّ
ويستمد ّذلك ّمن ّحساب ّرأس ّالمال ّوهو ّالبندّ
المبينّفيّهذاّالحسابّعلىّأنهّالمجموعّالكليّ
للمواردّ.
ّب .ثاني ّهذه ّالبنود ّهو ّالتغير ّفي ّصافي ّحقوقّ
الملكية ّنتيجة ّللتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجمّ
األصولّ،وهوّمجموعّكافةّاإلدخاالتّالخاصةّ
باألصولّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّ
األصول ّناقصا ّكافة ّاإلدخاالت ّالخاصةّ
بالخصوم.
ّج .ثالث ّهذه ّالبنود ّهو ّالتغير ّفي ّصافي ّحقوقّ
الملكية ّنتيجة ّألرباح ّوخسائر ّالحيازة ّاالسمية؛ّ
وهو ّمجموع ّإدخاالت ّأرباح ّوخسائر ّالحيازةّ
االسمية ّبالنسبة ّلكافة ّاألصول ّالمقيدة ّفيّ
حساب ّإعادة ّالتقييم ّناقصا ّإدخاالت ّأرباحّ
وخسائرّالحيازةّاالسميةّبالنسبةّلكافةّالخصومّ.
ويمكنّتفصيلّذلكّإلىّالتغيرّفيّصافيّحقوقّ
الملكية ّنتيجة ّألرباح ّوخسائر ّالحيازة ّاالسميةّ
والى ّالتغير ّفي ّصافي ّحقوق ّالملكية ّنتيجةّ
ألرباح ّوخسائر ّالحيازة ّالحقيقية ّليضحى ّاألمرّ
جلياّ.
ّ
حسابات األصل
 41-30تبقى ّالوحدةّالتيّتربطّبينّالميزانياتّالعموميةّ
االفتتاحية ّوالختامية ّكما ّهي ّبالنسبة ّلألصولّ
ككل؛ّلكلّفئةّمنفصلةّمنّاألصلّوبالفعلّلكلّ
أصل ّفرديّ .ويصف ّحساب ّاألصل ّالتغيراتّ
فيّالمخزوناتّمنّهذاّاألصلّأوّمنّفئةّمنّ
األصول ّمن ّميزانية ّعمومية ّللميزانية ّالعموميةّ
التيّتليهاّ،بماّيفصلّويبينّأيّالتغيراتّنتيجةّ
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لمعامالت ّرأسمالية ّوأيها ّلمعامالت ّمالية ّوأيهاّ
لتغيرات ّأخرى ّفي ّالحجم ّوفي ّإعادة ّالتقييمّ.
وتوصف ّحسابات ّاألصل ّفي ّالفصل ّالثالثّ
عشر.

ّ
 .6دمج الحسابات
 36-30على ّالرغم ّمن ّأنه ّليس ّمن ّالمعتاد ّعرضّ
الحساباتّفيّشكلّمدمجّوموحدّبالكاملّإالّأنّ
هذا ّاإلجراء ّمفيدا ّمن ّوجهة ّالنظر ّالتربويةّ
والتعليمية ّوذلك ّبداعي ّالتطرق ّلما ّينجم ّعنّ
تجميعّودمجّالحساباتّبشكلّتامّ.
دمج الحسابات الجارية
 33-30كافة ّالقيود ّفي ّجدول ّّ 3.30المتعلقة ّبتوزيعّ
واعادة ّتوزيع ّالدخل ّتظهر ّفي ّكال ّجانبيّ
الحساب؛ ّويتيح ّإدراجها ّإمكانية ّاشتقاق ّقيودّ
موازنةّذاتّداللةّوأهميةّ،غيرّأنهّمنّالممكنّ
أيضا ّالنظر ّفي ّما ّترك ّمن ّإدخاالت ّإذا ّماّ
كان ّيتم ّحذفها ّنتيجة ّللدمجّ .وفي ّالواقعّ ،ماّ
يتبقىّهوّاإلدخاالتّالموجودةّفيّأعمدةّالسلعّ
والخدمات ّباإلضافة ّإلى ّإدخاالت ّاالدخارّ
والميزان ّالخارجي ّالجاريّ .ويمكن ّمشاهدة ّتلكّ
النتيجةّمنّخاللّماّيليّ:
أ .الموارد
ّ.الوارداتّ311؛ّ
ّ.المخرجات4ّ063؛ّ
ّ.الضرائبّعلىّالمنتجاتّ333؛ّ
ّ.اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّ–ّ5؛ّ
ّ.المجموعّالكليّ3ّ840؛ّ
ب .االستخدامات
ّ.الصادراتّ836؛ّ
ّ.االستهالكّالوسيطّ3ّ554؛ّ
ّ.االستهالكّالنهائيّ3ّ411؛ّ
ّ.االدخارّ387؛ّّ
ّ.الميزانّالخارجيّالجاريّ–ّ34؛ّ
ّ.المجموعّالكليّ3ّ840؛ّ
 38-30الميزانّالخارجيّالجاريّ(ّ)34ّ -يكونّمساوياّ
للميزان ّالخارجي ّللسلع ّوالخدمات ّ(ّ)33ّ -
باإلضافة ّإلى ّتدفقات ّالدخل ّالعائدة ّمن ّبقيةّ
العالم ّ()21؛ ّواذا ّما ّتم ّحذف ّالوارداتّ
والصادرات ّوالميزان ّالخارجي ّللسلع ّوالخدماتّ
من ّعملية ّالدمج ّوالتوحيد ّالمبينة ّللتوّ ،حينئذّ
يمكنّاشتقاقّالنتيجةّالتاليةّ:
المخرجاتّّ4ّ063
زائدّالضرائبّعلىّالمنتجاتّّ333
ناقصّاإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّّ5
ناقصّاالستهالكّالوسيطّّ3ّ554
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(النتيجةّّ)3ّ583
يساويّ
االستهالكّالنهائيّّ3ّ411
زائدّاالدخارّّ387
زائدّالدخلّمنّبقيةّالعالمّّ85
ّ
 34-30الجزء ّاألول ّمن ّهذه ّالوحدة ّهو ّتعريف ّالدخلّ
الذيّيتمّإد اررهّأوّتوليدهّفيّاالقتصاد؛ّفإذاّماّ
اعتبر ّالدخل ّمن ّبقية ّالعالم ّنظير ّأو ّمماثلّ
لالدخارّالذيّيتمّتحقيقهّداخلّنطاقّاالقتصادّ
المحليّيمكنّحينئذّالنظرّإلىّهذهّالوحدةّعلىّ
أنها ّالمفهوم ّاالقتصادي ّالبسيط ّالذي ّمفاده ّأنّ
الدخل ّيكون ّمساويا ّلالستهالك ّمضافا ّإليهّ
االدخار.
ّ
دمج الحسابات التراكمية
 33-30عندما ّيتم ّتجميع ّودمج ّحسابي ّرأس ّالمالّ
والحسابّالماليّ،فإنّكافةّاإلدخاالتّالموجودةّ
في ّالحساب ّالمالي ّيتم ّحذفهاّ ،كما ّيتم ّإلغاءّ
اإلدخاالت ّالمتعلقة ّبصافي ّاإلقراض ّأوّ
االقتراض ّالتي ّتظهر ّفي ّكل ّحساب ّمنهما؛ّ
وبالتاليّ،فإنّكلّماّيتبقىّهوّ:
تكوينّرأسّالمالّ(ّ)333
زائد ّاالستحواذّ /االقتناء ّناقصا ّالتنازل ّعنّ،
األصولّالماليةّغيرّالمنتجةّ(ّ)6
يساويّ
االدخارّ(ّ)387
زائدّالميزانّالخارجيّالجاريّ(ّ.)34ّ-
تجميعّودمجّحسابّبقيةّالعالمّ
ّ
 38-30بالنظر ّفقط ّإلى ّحساب ّرأس ّالمال ّوالحسابّ
الماليّلبقيةّالعالمّ:
الميزانّالخارجيّالجاريّ(ّ)34ّ-
زائدّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقةّالقبضّ(ّ)3
ناقص ّالتحويالت ّالرأسمالية ّالمستحقة ّالدفعّ
(ّ)3
يساويّصافيّاإلقراضّأوّاالقتراضّ(ّ.)36ّ-
ّ
 30-30وبتجميع ّهذه ّالوحدة ّمع ّالوحدة ّالسابقةّ ،يتبقىّ
ماّيليّ:
تكوينّرأسّالمالّ(ّ)333
زائدّاالستحواذّناقصّالتنازلّعنّ،األصولّغيرّ
المنتجةّ(ّ)6
يساويّ
االدخارّ(ّ)387
زائد ّصافي ّاإلقراض ّأو ّاالقتراض ّإلى ّبقيةّ
العالمّ(ّ)36ّ-
ناقصّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقةّالدفعّإلىّ
بقيةّالعالمّ(ّ)3
زائدّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقةّالقبضّمنّ
بقيةّالعالمّ(ّ)3
وبعبارة ّأخرىّ ،االستثمار ّيساوي ّاالدخارّ
المحققّمنّقبلّاالقتصادّالكليّأوّالمستمدّمنّ
بقيةّالعالمّ.

ج .االقتصاد الكلي في نظام الحسابات القومية
 .1وحدات الناتج المحلي اإلجمالي
 37-30يؤدي ّإعادة ّترتيب ّالعناصر ّالتي ّتظهر ّفيّ
حساب ّالسلع ّوالخدمات ّإلى ّأكثر ّالتعريفاتّ
شيوعاّللناتجّالمحليّاإلجماليّ:
المخرجاتّ(ّ)4ّ063
ناقصّاالستهالكّالوسيطّ(ّ)3ّ554
زائد ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ
المنتجاتّ(ّ)5ّّ-ّ333
يساويّّ
االستهالكّالنهائيّ(ّ)3ّ411
زائدّتكوينّرأسّالمالّ(ّ)333
زائدّالصادراتّ(ّ)836
ناقصّالوارداتّ(ّ)311
يساويّالناتجّالمحليّاإلجماليّ(ّ)3ّ583
وبناءاً على ذلك ،هناك طريقتان منفصلتان يمكن من
خاللهما تعريف الناتج المحلي اإلجمالي:
ّأ .قياسّاإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجماليّ(ّ)GDP
يتم ّاشتقاقه ّعلى ّأنه ّقيمة ّالمخرجات ّناقصّ
االستهالك ّالوسيط ّزائد ّأية ّضرائب ّناقصّ
اإلعانات ّأو ّالدعم ّعلى ّالمنتجات ّالتي ّتمّ
تضمينهاّبالفعلّفيّقيمةّالمخرجاتّ،
ب .قياسّاإلنفاقّللناتجّالمحليّاإلجماليّ(ّ)GDP
ّ
يتم ّاشتقاقه ّعلى ّأنه ّمجموع ّاإلنفاق ّعلىّ
االستهالك ّالنهائي ّزائد ّإجمالي ّتكوين ّرأسّ
المالّزائدّالصادراتّناقصّالواردات.
ّ
 35-30عالوة ّعلى ّذلكّ ،يمكن ّالتعبير ّعن ّقياسّ
اإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجماليّعلىّأنهّالقيمةّ
المضافة ّالمعدلة ّللتأكد ّمن ّتضمين ّكافةّ
الضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ
المنتجات؛ّوكماّهوّموضحّفيّالفصلّالسابعّ،
يمكن ّالنظر ّإلى ّالقيمة ّالمضافة ّعلى ّأنهاّ
العناصر ّالمكونة ّللدخلّ :تعويضات ّأو ّأجورّ
الموظفين ّوفائض ّالتشغيل ّوالدخل ّالمختلطّ
والضرائب ّاألخرى ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعمّ
على ّالمنتجاتّ .واذا ّما ّكانت ّهناك ّتقديراتّ
منفصلة ّمتاحة ّلهذه ّالعناصرّ ،حينئذ ّتصيرّ
هناك ّطريقة ّثالثة ّلتجميع ّوتصنيف ّالناتجّ
المحلي ّاإلجماليّ،أي ّبعبارة ّأخرىّ،من ّجانبّ
الدخلّ .ونظ ار ّألن ّالضرائب ّاألخرى ّناقصّ
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّتكونّمشمولةّ
في ّالقيمة ّالمضافة ّكما ّأن ّالضرائب ّناقصّ
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّتكونّمشمولةّ
هي ّاألخرىّ ،فإن ّبندي ّالضرائب ّيمكنّ
استبدالهماّبمصطلحّيكونّحاصلّجمعهماّمعاّ،
الضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ
المنتجاتّوعلىّالوارداتّ.
الناتجّالمحليّاإلجماليّّ)3ّ583(ّGDP
يساويّ
تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّ(ّ)3ّ386
زائدّإجماليّفائضّالتشغيلّ(ّ)388
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 .3إجمالي و صافي الناتج المحلي
 83-30علىّالرغمّمنّأنّالتعريفّالثالثّللناتجّالمحليّ
اإلجمالي ّصحيحا ّمن ّالناحية ّاالقتصاديةّ
واإلحصائية ّعلى ّحد ّسواءّ ،إال ّأنه ّال ّيعتبرّ
القياسّاألفضلّللدخل؛ّحيثّأنهّعادةّماّيعرفّ
الدخلّعلىّأنهّالكميةّالتيّيمكنّاستهالكهاّمعّ
الحفاظ ّعلى ّمستوى ّأصل ّرأس ّالمالّ.
(وللحصول ّعلى ّمزيد ّمن ّالمناقشة ّحول ّهذاّ
الموضوعّيرجىّمراجعةّمقدمةّالفصلّالثامن)ّ.
ولهذا ّالسبب ّيرجع ّمدى ّأهمية ّقيد ّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّفي ّالحساباتّ ،ويظهر ّفيّ
كل ّحساب ّعلى ّأنه ّالفرق ّبين ّقيود ّالموازنةّ
على ّأساس ّاإلجمالي ّوالصافيّ .ولقياس ّالناتجّ
المحلي ّعلى ّأساس ّالصافيّ ،فإنه ّمنّ
الضروريّ:
ّأ .إنزال ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّمن ّقياسّ
اإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجمالي،
ّب .استبدال ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّبصافيّ
تكوين ّرأس ّالمال ّفي ّقياس ّاإلنفاق ّللناتجّ
المحليّاإلجمالي،
ّج .استبدال ّإجمالي ّفائضّالتشغيلّبصافيّفائضّ
التشغيلّ ،واستبدال ّإجمالي ّالدخل ّالمختلطّ
بصافيّالدخلّالمختلطّ،فيّقياس ّالدخلّللناتجّ
المحليّاإلجماليّ.
 88-30كل ّإنزال ّمن ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّيكونّ
متكافئا ّألن ّالفرق ّبين ّإجمالي ّوصافي ّتكوينّ
رأس ّالمال ّهو ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ،
تماما ّمثلما ّهو ّالفرق ّبين ّمجموع ّفائضّ
التشغيل ّوالدخل ّالمختلط ّعلى ّأساس ّاإلجماليّ
فيّالمقابلّعلىّأساسّالصافي؛ ّولذلكّ،يعرفّ
الناتجّالمحليّالصافيّ(ّ)NDPعلىّأنهّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّ(ّ )GDPناقص ّاستهالكّ
رأسّالمالّالثابتّ.
الناتجّالمحليّالصافيّ(ّ)3ّ048
يساويّ
الناتجّالمخليّاإلجماليّ(ّّ)3ّ583
ناقصّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ(ّ.)888

زائدّإجماليّالدخلّالمختلطّ(ّ)03
زائد ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ
اإلنتاجّوعلىّالوارداتّ(ّ.)313
وهكذاّ ،تكون ّالطريقة ّالثالثة ّالتي ّيمكن ّمنّ
خاللهاّتعريفّالناتجّالمحليّاإلجماليّهيّ:
جّ .قياس ّالدخل ّللناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
(ّ )GDPيتم ّاشتقاقه ّعلى ّأنه ّتعويضات ّأوّ
أجورّالموظفينّزائدّإجماليّفائضّالتشغيلّزائدّ
إجمالي ّالدخول ّالمختلطة ّزائد ّالضرائب ّناقصّ
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّاإلنتاجّوعلىّالوارداتّ.
ّ
 .2مالحظة حول تقييم المخرجات
 31-30فيّالفصلّالسادسّ،أوضحّأنّالقياسّالمفضلّ
للمخرجات ّفي ّالنظام ّهو ّاألسعار ّاألساسية؛ّ
فعلى ّمستوى ّاألسعار ّاألساسيةّ ،قيمةّ
المخرجات ّتستبعد ّكافة ّالضرائب ّعلىّ
المنتجاتّ،وتشملّكافةّاإلعاناتّأوّالدعمّعلىّ
المنتجاتّ .كما ّتشمل ّكافة ّالضرائب ّاألخرىّ
على ّاإلنتاج ّوتستثني ّكافة ّاإلعانات ّأو ّالدعمّ
األخرى ّعلى ّاإلنتاجّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّمصادرّ
البياناتّفيّبعضّالبلدانّربماّالّتسمحّبإتباعّ
هذا ّالتقييمّ .وفي ّهذه ّالحالةّ ،سيتم ّتقييمّ
المخرجات ّتبعا ّألسعار ّالمنتجينّ .وسوفّ
تضمن ّكافة ّالضرائب ّعلى ّكل ّمن ّالمنتجاتّ
واإلنتاج ّ(وربما ّباستثناء ّأي ّضرائب ّمن ّنوعّ
ضريبة ّالقيمة ّالمضافة) ّفي ّقيمة ّالمخرجاتّ،
وسوف ّيتم ّاستبعاد ّكافة ّاإلعانات ّأو ّالدعمّ
علىّكلّمنّالمنتجاتّواإلنتاج.
ّ
 86-30ولهذا ّالسببّ ،يشمل ّتعريف ّالناتج ّالمحليّ
اإلجماليّمنّجانبّاإلنتاجّوالموضحّفيماّسبقّ
ذكرهّعبارةّ"زائدّأيّضرائبّناقصّاإلعاناتّأوّ
الدعمّعلىّالمنتجاتّلمّيتمّتضمينهاّفعليا ّفيّ
قيمة ّالمخرجات"؛ ّوعندما ّتقيم ّالمخرجات ّتبعاّ
ألسعار ّالمنتجينّ ،لن ّيكون ّهناك ّأي ّضرائبّ
أخرى ّعلى ّالمنتجات ّحتى ّيتم ّإضافتها ّ(ربماّ
باستثناء ّالضرائب ّمن ّنوع ّضريبة ّالقيمةّ
المضافة)؛ّحيثّأنهاّستكونّبالفعلّمشمولةّفيّ
قياس ّالمخرجات ّ(وبصورة ّمماثلةّ ،ستكونّ  .4إجمالي و صافي الدخل القومي
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّقدّتمّإنزالهاّ  84-30فيّبعضّالبلدانّ،ربماّيكونّللعمالّالحدوديينّ
أو ّالموسميين ّتأثي ار ّكبي ار ّعلى ّقدر ّتعويضاتّ
بالفعل)ّ .وفي ّهذه ّالحالةّ ،يمكن ّتعريف ّالناتجّ
أو ّأجور ّالموظفين ّوالتي ّتكون ّإما ّمستحقةّ
المحليّاإلجماليّعلىّأنهّقياسّاإلنتاج ّللناتجّ
الدفع ّللخارج ّأو ّمستحقة ّالقبض ّمن ّالخارج؛ّ
المحلي ّاإلجمالي ّ(ّ )GDPالمشتق ّعلى ّأنهّ
حيث ّأن ّالتعويضات ّأو ّاألجور ّالمكتسبةّ
قيمة ّالمخرجات ّتبعا ّألسعار ّالمنتجين ّناقصّ
بالخارج ّولكن ّالمعادة ّإلى ّالبلد ّالتي ّيقيم ّبهاّ
االستهالكّالوسيطّ.وعندماّيتمّقياسّالمخرجاتّ
الموظفّ(علىّالعكسّمنّمكانّعمله)ّتضيفّ
تبعاّلألسعارّاألساسيةّ(أيّعلىّالنحوّالمفضلّ
إلى ّدخل ّاألسر ّالمعيشية ّالمتاح ّلالستهالكّ.
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوعلى ّالنحو ّالمتبعّ
وبالتاليّ ،فإن ّمفهوم ّالدخل ّالقومي ّفي ّمقابلّ
فيّالمثالّالعددي)ّ،حينئذّيمكنّإعادةّصياغةّ
الناتج ّالمحلي ّهو ّتجميع ّأخر ّرئيسي ّمنّ
التعريف ّليكون ّقياس ّاإلنتاج ّللناتج ّالمحليّ
مجاميع ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وفضال ّعنّ
اإلجماليّ(ّ)GDPيمكنّاشتقاقهّعلىّأنهّقيمةّ
دخل ّاليد ّالعاملة ّالعائد ّمن ّالخارج ّفي ّشكلّ
المخرجات ّتبعا ّلألسعار ّاألساسية ّناقصّ
تعويضات ّأو ّأجور ّللموظفينّ ،فإن ّالدخلّ
االستهالك ّالوسيط ّزائد ّالضرائب ّناقصّ
المكتسبّبالخارجّعلىّرأسّالمالّ–ّوعلىّوجهّ
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجات.
التحديدّرأسّالمالّالماليّ(النقدي)ّ– ّفيّشكلّ
ّ
883
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دخلّملكيةّيتمّتضمينهّفيّالدخلّالقوميّجنباّ
إلىّجنبّمعّأيّضرائبّعلىّالمنتجاتّتكونّ
مستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّالوحدات ّغير ّالمقيمةّ.
ومنّناحيةّأخرىّ،يلزمّإنزالّالمدفوعاتّالمماثلةّ
المتدفقة ّإلى ّخارج ّاالقتصاد ّالكلي ّإلى ّبقيةّ
العالم ّمن ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّللحصولّ
علىّالدخلّالقومي.

التحويالت ّالواردة ّمن ّالمواطنين ّالعاملينّ
بالخارج ّلفترة ّطويلة ّبما ّفيه ّالكفاية ّ(أكثر ّمنّ
عامّواحد)ّحتىّيتمّمعاملتهمّعلىّأنهمّمقيمينّ
بمكان ّأخرّ .ومع ّذلكّ ،وكما ّهو ّالحال ّمعّ
تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّالمستحقة ّالدفعّ
منّالخارجّ،فإنّهذهّالتحويالتّالواردةّمنّغيرّ
المقيمين ّيمكن ّأن ّيكون ّلها ّتأثي ار ّرئيسيا ّعلىّ
الموارد ّالمتاحة ّلالقتصاد ّالقوميّ .وتجدرّ
المالحظةّإلىّأنّالمساعداتّالخارجيةّأوّالتيّ
تتمّعبرّالبحارّّ-وبخالفّالمساعداتّالتنمويةّ
بالنسبة ّللمشاريع ّالرأسمالية ّ– ّهي ّاألخرىّ
متضمنة ّفي ّهذا ّالسياقّ .وعلى ّالنحو ّالمحددّ
سلفاّ،فإنهّيلزمّحتما ّإنزالّالتحويالتّالمستحقةّ
الدفعّللخارجّعندّاالنتقالّمنّالدخلّالقوميّإلىّ
الدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّفيه.

ّ
 83-30يعرفّالدخلّالقوميّاإلجماليّ(ّ)GNIعلىّأنهّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّ(ّ )GDPزائدّ
تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّالمستحقةّالقبضّ
من ّالخارج ّزائد ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّالقبضّ
من ّالخارج ّزائد ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأوّ
الدعمّعلىّاإلنتاجّالمستحقةّالقبضّمنّالخارجّ
ناقص ّتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّالمستحقّ
الدفع ّللخارج ّناقص ّدخل ّالملكية ّالمستحقّ ّ
الدفعّللخارجّناقصّالضرائبّزائدّاإلعاناتّأوّ  87-30عادةّماّيبينّالدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّفيهّ
– ّأكثر ّمن ّالناتج ّالمحلي ّوالدخل ّالقومي ّ–ّ
الدعم ّعلى ّالمنتجات ّالمستحقة ّالدفع ّللخارجّ.
على ّأساس ّالصافي؛ ّويعرف ّالدخل ّالقوميّ
أيّوفقّالمعادلةّالتاليةّ،
ّللتصرف ّفيه ّ(ّ )NNDIبأنه ّالدخلّ
ّ
المتاح
القوميّالصافيّ(ّ)NNIزائدّالتحويالتّالجاريةّ
الدخل القومي اإلجمالي ()1 864
المستحقة ّالقبض ّمن ّالخارج ّناقص ّالتحويالتّ
يساويّ
الجارية ّالمستحقة ّالدفع ّلخارجّ .ومن ّحيثّ
الناتجّالمحليّاإلجماليّ(ّ)3ّ583
المعادلةّالحسابيةّعلىّالنحوّالتاليّ:
زائد ّتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّالمستحقةّ
الدخل القومي المتاح للتصرف فيه ()1 604
القبضّمنّالخارجّ(ّ)0
زائد ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّالقبض ّمن ّالخارجّ يساويّ
الدخلّالقوميّالصافيّ(ّ)3ّ038
(ّ)33
زائد ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ ازئد ّالتخويالت ّالجارية ّالمستحقة ّالقبض ّمن ّالخارجّ
اإلنتاج ّوعلى ّالواردات ّالمستحقة ّالقبض ّمنّ (ّ)37
ناقصّالتحويالتّالجاريةّالمستحقةّالدفعّللخارجّ(ّ)88
الخارجّ(ّ)6
ناقص ّتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّالمستحقّ ّ
د .مثال على مجموعة من الحسابات االقتصادية
الدفعّللخارجّ(ّ)8
ناقص ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّالدفع ّللخارجّ المدمجة والمتكاملة
 85-30يمكن ّتوسيع ّالحسابات ّالتي ّعلى ّشكل ّحرفّ
(ّ)45
ّ Tوالمبينة ّفي ّجدول ّّ 3.30و ّّ 8.30حتىّ
ناقصّالضرائبّناقصةُّاإلعاناتّأوّالدعمّعلىّ
تغطي ّكافة ّقطاعات ّاالقتصاد ّوبقدر ّالتفصيلّ
اإلنتاج ّوعلى ّالواردات ّالمستحق ّالدفع ّللخارجّ
الالزم ّفي ّالحسابات؛ ّويشار ّإلى ّمثل ّهذاّ
(ّ)6
العرض ّالموسع ّبأنه ّمجموعة ّمن ّالحساباتّ
ّ
االقتصادية ّالمدمجة ّوالمتكاملةّ .ومثال ّعلىّ
 88-30وكما ّذكر ّأعالهّ ،أي ّمفهوم ّللدخل ّيتم ّقياسهّ
ذلك ّجداول ّّ 3.30و ّّ 8.30والتي ّتظهر ّفيّ
على ّنحو ّأفضل ّبد ّإنزال ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الوقت ّنفسه ّالبناء ّالمحاسبي ّالعام ّلنظامّ
الثابتّ،وبالتاليّ،يعرفّالدخلّالقومي ّالصافيّ
الحسابات ّالقوميةّ ،كما ّتعرض ّمجموعة ّمنّ
(ّ )NNIبأنه ّالدخل ّالقومي ّاإلجمالي ّناقصّ
البيانات ّالخاصة ّبالقطاعات ّالمؤسسية ّالفرديةّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ.
وباالقتصادّككلّفضالّعنّبقيةّالعالم.
الدخل القومي الصافي ()1 642
ّ
يساويّ
 81-30يجمعّالجدولّفيّعرضّواحدّكلّمماّيليّ:
الدخلّالقوميّاإلجماليّ(ّ)3ّ503
حسابات القطاع المؤسسي،
ناقصّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ(ّ.)888
حسابات بقية العالم ،و
ّ
حسابات السلع والخدمات
 .5الدخل القومي المتاح للتصرف فيه
 80-30ثمةّخطوةّإضافيةّبشأنّدراسةّتأثيرّبقيةّالعالمّ
علىّاالقتصادّالقوميّأالّوهيّتناولّالتحويالتّ  06-30من ّأجل ّتبسيط ّهذا ّالجدول ّمع ّالمحافظة ّفيّ
الوقت ّذاته ّعلي ّشموليتهّ ،يلزم ّوأن ّتكونّ
الجارية ّالمستحقة ّالقبض ّمن ّالخارج ّوتلكّ
تصنيفات ّالقطاعات ّوالمعامالت ّوالتدفقاتّ
األخرى ّالمستحقة ّالدفع ّللخارج؛ ّوتشملّ
األخرى ّواألصول ّوالخصوم ّعند ّأعلى ّمستوىّ
التحويالت ّالمستحقة ّالقبض ّمن ّالخارجّ
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فيّاالعتبارّأنّالمعامالتّذاتّالصلةّتختلفّ
تبعاّللقطاعّالمعنيّ.

من ّالتوحيد ّ– ّأن ّتكون ّمتوافقة ّمع ّفهم ّبنيةّ
نظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّومع ّذلكّ ،فاألعمدةّ
والصفوف ّيمكن ّتقسيمها ّمرة ّأخرى ّمن ّأجلّ
إدخال ّقطاعات ّثانوية ّأو ّفرعية ّأو ّلمزيد ّمنّ استخدام حساب الدخل
التفصيل ّلتصنيفات ّالمعامالت ّوغيرها ّمنّ  07-30يتم ّتبسيط ّعرض ّالطريقتين ّالتي ّمن ّخاللهماّ
يرتبط ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّفيه ّباالستهالكّ
التدفقاتّواألصولّوالخصوم.
النهائيّفيّجدولّّ،3.30حيثّتعنىّأحدّهاتينّ
ّ
الطريقتينّبإعادةّتوزيعّالدخلّالعينيّمماّيؤديّ
 .3حسابات القطاع المؤسسي
إلى ّاالستهالك ّالفعليّ ،بينما ّتعرض ّالطريقةّ
الحسابات الجارية
األخرى ّاإلنفاق ّعلى ّاالستهالك ّوصوال ّإلىّ
 03-30كمثال ّللحسابات ّالجارية ّللقطاعات ّالمؤسسيةّ
الدخل ّالمتاحّللتصرفّفيهّبشكلّمباشر؛ّويتمّ
أنظر ّإلى ّالعامود ّالخاص ّبالشركات ّغيرّ
الدمج ّبين ّحساب ّإعادة ّتوزيع ّالدخل ّالعينيّ
الماليةّ.
واستخدام ّحساب ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّفيهّ
 08-30يبينّحسابّاإلنتاج ّالمخرجاتّ(ّ)8ّ 565علىّ
المعدل ّمع ّاستخدام ّحساب ّالدخل ّعلى ّالنحوّ
الجانب ّاأليمنّ ،واالستهالك ّالوسيط ّ(ّ)3ّ 377
التالي؛ ّالدخل ّالمتاح ّللتصرف ّفيه ّّ،437
والقيمةّالمضافةّ(إجماليّّ،3ّ443صافيّّ373
صافيّ،للحكومةّالعامةّ،وّّ47للمؤسساتّغيرّ
ّ ،3الفرق ّالمشير ّإلى ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ ،وّ
الثابت ّ(ّ ،)387على ّالجانب ّاأليسر)؛ ّوتظهرّ
ّ 3ّ 831لألسر ّالمعيشيةّ .واإلنفاق ّعلىّ
القيمة ّالمضافة ّ– ّوهي ّفيد ّالموازنة ّلحسابّ
االستهالك ّالنهائي ّهو ّّ 488للحكومةّ ،و ّّ48
اإلنتاجّ– ّمرةّأخرىّفيّنفسّالصفّباعتبارهاّ
للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
موردّمنّمواردّحسابّإدرارّأوّتوليدّالدخلّ.
المعيشيةّ،وّّ 3ّ 638لألسرّالمعيشيةّ.واإلنفاقّ
 04-30االستخدامات ّفي ّحساب ّإدرار ّالدخلّ
الكلي ّعلى ّاالستهالك ّهو ّّ .3ّ 411ويتمّ
(تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّ(ّ)150
التوصل ّلالدخار ّباعتباره ّالدخل ّالمتاحّ
والضرائب ّاألخرى ّ(ّ )55ناقص ّاإلعانات ّأوّ
للتصرف ّفيه ّناقصا ّاإلنفاق ّعلى ّاالستهالكّ
الدعم ّعلى ّاإلنتاج ّ(ّ )48تظهر ّعلى ّالجانبّ
النهائي.
األيسرّ ،ويطهر ّقيد ّالموازنة ّكونه ّفائضّ
التشغيل ّالصافي ّ(ّ )348مرة ّأخرى ّباعتبارهّ ّ
الحسابات التراكمية
موردّمنّمواردّحسابّتوزيعّالدخلّاألولي.
 05-30تتبع ّالحسابات ّالتراكمية ّتسلسل ّالحساباتّ
ّ
الجارية ّللقطاعات ّالمؤسسية؛ ّعلى ّسبيلّ
ّ 03-30 03-30في ّحساب ّتوزيع ّالدخل ّاألوليّ ،يقيدّ
المثالّ ،صافي ّاالدخار ّلألسرّالمعيشيةّّ.318
دخلّالملكيةّالمستحقّالقبضّ(ّ–ّ)10جنباّإلىّ
وتقبضّاألسرّالمعيشيةّّ84وتدفعّّ8كتحويالتّ
جنب ّمع ّفائض ّالتشغيل ّ– ّعلى ّالجانبّ
رأسماليةّ .وبالتاليّ ،تكون ّقيمة ّالتغيرات ّفيّ
األيمنّ ،ويقيد ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّالدفعّ
صافي ّحقوق ّملكيتها ّنتيجة ّلالدخارّ
(ّ )343على ّالجانب ّاأليسر؛ ّويكون ّقيدّ
وللتحويالت ّالرأسمالية ّهو ّّ .836ولدى ّاألسرّ
الموازنةّهوّصافيّميزانّالدخولّاألوليةّ(ّ،)17
المعيشيةّّ 35كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ
ويظهرّمرةّثانيةّباعتبارهّموردّمنّمواردّحسابّ
(ّ 88كصافي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّبعدّ
التوزيع ّالثانوي ّللدخلّ .ويبين ّحساب ّالتوزيعّ
خصم ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّ(ّ،))84
الثانوي ّللدخل ّالتحويالت ّالجارية ّالمستحقةّ
والتغيرات ّفي ّالمخزونات ّّ ،8واالستحواذاتّ
الدفعّ(ّ)15وكذلكّالمستحقةّالقبضّ(ّ،)78بماّ
ناقص ّالتصرف ّفي ّالمقتنيات ّالثمينة ّّ.8
يؤدي ّإلى ّقيد ّالموازنة ّلصافي ّالدخل ّالمتاحّ
واستحواذاتها ّناقص ّتنازالتها ّعن ّاألصولّ
للتصرف ّفيه ّ(ّ .)73ويظهر ّهذا ّالقيدّ ،والذيّ
(األراضي) ّغير ّالمنتجة ّغير ّالمالية ّتبلغ ّّ.3
يمكنّوصفهّأيضاّبالدخلّغيرّالموزعّللشركاتّ
وصافي ّإقراض ّاألسر ّالمعيشية ّّ .373وتتكبدّ
غيرّالماليةّ،كموردّفيّاستخدامّحسابّالدخل.
خصومّماليةّ(صافي)ّقدرهاّّ،38وتحوزّعلىّ
ّ
أصول ّمالية ّ(صافي) ّقدره ّّ ،351والتغيراتّ
 08-30المعاملةّالوحيدةّالتيّتظهرّفيّاستخدامّحسابّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّّ ،8وقيمة ّاألصولّ
الدخل ّلقطاعات ّالشركات ّهي ّإدخال ّخاصّ
المحتجزةّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّازدادتّبقدرّ
بالتغير ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية؛ّ
ّ 10نتيجةّلتغيراتّفيّأسعارّكلّمنّاألصولّ
وفيّهذه ّالحالةّ،قيمة ّاإلدخالّصفرّ،وبالتاليّ
غيرّالماليةّ(ّ،)56واألصولّالماليةّ()30؛ّوالّ
يكونّلقيدّالموازنةّفيّاستخدامّحسابّالدخلّ–ّ
توجد ّأرباح ّأو ّخسائر ّحيازة ّاسمية ّعلىّ
وهو ّاالدخار ّ– ّنفس ّالقيمة ّكالدخل ّالمتاحّ
خصوماتهاّ ،وهو ّما ّيعني ّأن ّكافة ّخصوماتهاّ
لتصرفّفيه.
مقومة ّبقيم ّنقدية ّ ّوربما ّبالعملة ّالقوميةّ
ّ
لالقتصادّالمعنيّ.
 00-30ويمكن ّقراءة ّالحسابات ّالخاصة ّبالقطاعاتّ
المؤسسية ّاألخرى ّعلى ّهذا ّالنحوّ ،مع ّاألخذّ
الميزانيات العمومية
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16-51الميزانيات ّالعمومية ّهي ّأيضا ّجزء ّمنّ
الحسابات ّاالقتصادية ّالمدمجة ّوالمتكاملة؛ّ
ولرؤية ّالعالقات ّبين ّالحسابات ّالتراكميةّ
والميزانيات ّالعموميةّ ،لنأخذ ّالحكومة ّالعامةّ
كمثالّ،حيثّأنّاألصولّاالفتتاحيةّهيّّ511
ّ 116(ّ 5أصول ّغير ّمالية ّو ّّ 061أصولّ
مالية)ّ ،والخصوم ّاالفتتاحية ّّ ،111وبالتاليّ
صافيّحقوقّالملكيةّّ.261وزادتّالقيمةّالكليةّ
لألصولّغيرّالماليةّبمقدارّّ،11والناتجةّعنّ
كافة ّالتغيرات ّفي ّهذه ّاألصول ّالمقيدة ّفيّ
الحساباتّالتراكميةّ،واجماليّتكوينّرأسّالمالّ
الثابتّ(ّ،)01واستهالكّرأسّالمالّالثابتّ(-
ّ،)21وصافيّالحيازةّمنّاألصولّالثمينةّ(ّ،)0
وصافيّالحيازةّمنّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّ
الماليةّ(ّ،)2والتغيراتّاألخرىّفيّالحجمّ(ّ،)0
وأرباح ّالحيازة ّاالسمية ّ(ّ ،)22وانخفضتّ
األصول ّالمالية ّبمقدار ّ(ّ 6صافي ّاألصولّ
الماليةّالمتخلصّمنهاّ(ّ،)50التغيراتّاألخرىّ
في ّالحجم ّ(ّ ،)0أرباح ّالحيازة ّاالسمية ّ(ّ.))5
وعلى ّالجانب ّاأليمنّ ،زادت ّالخصوم ّبمقدارّ
(ّ ،)502والناتج ّمرة ّأخرى ّعن ّكافة ّالتغيراتّ
في ّالخصوم ّالمقيدة ّفي ّالحسابات ّالتراكميةّ
(صافيّتكبد ّالخصوم ّ(ّ،)60التغيراتّاألخرىّ
في ّالحجم ّ(ّ ،)2إعادة ّتقييم ّالخصوم ّ(ّ.))1
وبالتاليّ،األصولّالختاميةّّ+ّ 121(ّ 5ّ 200
ّ ،)011والخصوم ّالختامية ّأو ّاإلقفالية ّ116؛ّ
وصافي ّحقوق ّالملكية ّالختامي ّ(ّ ،)222حيثّ
يظهر ّانخفاض ّعلى ّمدى ّالعام ّقدره ّّ.12
وتلخص ّمصادر ّهذا ّالتغير ّفي ّصافي ّحق ّوقّ
الملكية ّعلى ّالجانب ّاأليمن ّمن ّالحساب ّالذيّ
يعرض ّالتغير ّفي ّالميزانيات ّالعموميةّ،
والتغيرات ّفي ّصافي ّحقوق ّالملكية ّنتيجةّ
لالدخار ّوالتحويالت ّالرأسمالية ّ(ّ ،60-أنظرّ
أيضا ّالجانب ّاأليمن ّمن ّحساب ّرأس ّالمال)ّ،
ونتيجة ّللتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّ(-
ّ ،2أنظر ّأيضا ّالجانب ّاأليمن ّمن ّحسابّ
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصول)ّ ،ونتيجةّ
ألرباح ّأو ّخسائر ّالحيازة ّالرسمية ّ(ّ ،01أنظرّ
أيضاّالجانبّاأليمنّمنّحسابّإعادةّالتقييم).
ّ
 .2حساب بقية العالم
 10-51وكماّهوّموضحّفيما ّسبقّ ،فإنّحساباتّبقيةّ
العالم ّيتم ّعرضها ّمن ّوجهة ّنظر ّبقية ّالعالم؛ّ
فالواردات ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّ(ّ )266هيّ
مورد ّبالنسبة ّلبقية ّالعالمّ ،على ّالرغم ّمن ّأنهاّ
تمثل ّتدفقا ّللخارج ّمن ّاالقتصاد ّالقوميّ،
والصادرات ّ()120هي ّاستخدام ّلبقية ّالعالمّ.
وبالتاليّ ،تظهر ّالواردات ّعلى ّالجانب ّاأليمنّ
من ّالجدولّ ،والصادرات ّعلى ّالجانب ّاأليسرّ.
ويبين ّالحساب ّالخارجي ّللسلع ّوالخدمات ّعلىّ
نفس ّمستوى ّحسب ّاإلنتاج ّللقطاعاتّ
المؤسسيةّ .ويبلغ ّالميزان ّالخارجي ّللسلعّ
والخدمات ّّ،25-وبالعالمةّالموجبةّيصبحّهوّ

فائض ّتشغيل ّبقية ّالعالم ّ(عجز ّبالنسبةّ
لالقتصادّالقومي)ّوالعكسّبالعكس.

ّ
 15-51وكماّهوّموضحّفيماّيتعلقّبجدولّّ،0151فإنّ
الميزان ّالخارجي ّللدخل ّاألولي ّهو ّّ،50-
وللدخل ّالثانوي ّّ ،01وهو ّما ّيؤدي ّإلى ّميزانّ
خارجيّجاريّقدرهّ.50-
ّ
 12-51تظهر ّالمعامالت ّالخاصة ّبالحسابات ّالتراكميةّ
في ّاألعمدة ّالخاصة ّببقية ّالعالم ّعندما ّتكونّ
ذاتّصلةّ(وبشكلّرئيسيّالتحويالتّالرأسماليةّ
والمعامالتّالمالية)؛ّوتعرضّأعمدةّبقيةّالعالمّ
مركزّاألص ّولّوالخصومّلبقيةّالعالمّوجهاّلوجهّ
معّاالقتصادّالقوميّ(حسابّاألصولّوالخصومّ
الخارجية)ّ .ويتوافق ّصف ّ"التغيرات ّفي ّصافيّ
حقوق ّالملكية ّنتيجة ّلالدخار ّوالتحويالتّ
الرأسمالية"ّ– ّبالنسبةّلبقيةّالعالمّ– ّمعّالميزانّ
الخارجيّالجاريّومعّالتحويالتّالرأسمالية.
ّ
 .3حساب السلع والخدمات
 74-30في ّالحسابات ّاالقتصادية ّالمدمجة ّوالمتكاملةّ،
يعرض ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّعامودّ
وليس ّفي ّصف؛ ّويعكس ّالمعامالت ّالمتنوعةّ
في ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّتظهر ّفي ّحساباتّ
القطاعاتّالمؤسسيةّ.ويظهرّاالستهالكّالوسيطّ
واالستهالكّالنهائيّكاستخداماتّفيّالحساباتّ
المؤسسية ّعلى ّالجانب ّاأليسر ّمن ّالحساباتّ.
وبالنسبة ّلحساب ّالسلع ّوالخدماتّ ،يظهران ّفيّ
العامود ّالموجود ّعلى ّالجانب ّاأليمنّ ،وذلكّ
على ّالرغم ّمن ّأن ّالجانب ّاأليمن ّيكونّ
مخصصا ّبشكل ّعام ّللموارد ّواالستهالكّ
استخدامّ .وهذه ّالحيلة ّالمتمثلة ّفي ّاستخدامّ
الجانب ّالمقابل ّمن ّالحساب ّبدال ّمن ّالطريقةّ
المعتادةّتعطيّتوازنا ّللصفّلكلّفيدّمنّالقيودّ
التي ّتظهر ّفي ّحساب ّالسلع ّوالخدماتّ.
وبالنسبةّلجانبّالمواردّمنّالجدولّ،فإنّاألرقامّ
التي ّتظهر ّفي ّعامود ّالسلع ّوالخدمات ّهيّ
أرقام ّمناظرة ّلالستخدام ّالحاصل ّمن ّقبلّ
مختلف ّالقطاعات ّوبقية ّالعالمّ :الصادراتّ
(ّ ،)836االستهالك ّالوسيط ّ(ّ،)3ّ 554
االستهالك ّالنهائي ّ(ّ ،)3ّ 411إجمالي ّتكوينّ
رأس ّالمال ّالثابت ّ(ّ ،)470التغيرات ّفيّ
المخزوناتّ(ّ)85صافيّحيازةّاألصولّالثمينةّ
(ّ.)36وعلىّجانبّاالستخدامّمنّالجدولّ،فإنّ
األرقامّالموجودةّفيّعامودّالسلعّوالخدماتّهيّ
أرقام ّمناظرة ّلموارد ّمختلف ّالقطاعات ّوبقيةّ
العالمّ :الواردات ّ(ّ ،)311والمخرجات ّ(ّ063
ّ .)4وعلى ّنفس ّالجانبّ ،الضرائب ّناقصّ
اإلعانات ّأو ّالدعم ّعلى ّالمنتجات ّ(ّ،)344
حيث ّتظهر ّبشكل ّمباشر ّفي ّعامود ّالسلعّ
والخدماتّ .وهي ّ– ّأي ّالضرائب ّناقصّ
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّ– ّمكونّمنّ
مكونات ّقيمة ّالمعروض ّمن ّالسلع ّوالخدماتّ

887

نظام الحسابات القومية
والتي ّليس ّلها ّنظير ّفي ّقيمة ّالمخرجات ّأليّ
قطاعّمؤسسي.
 .3عمود االقتصاد الكلي

لمختلف ّالقطاعات ّوالضرائب ّناقص ّاإلعاناتّ
أوّالدعمّعلىّالمنتجاتّ.ومنّثمّيظهرّالناتجّ
المحلي ّعلى ّالجانب ّاأليمن ّكمورد ّمن ّمواردّ
حساب ّتوليد ّأو ّإدرار ّالدخل ّلالقتصاد ّالكليّ.
ويتمّعرضّالضرائبّناقصّاإلعاناتّأوّالدعمّ
على ّالمنتجات ّمرة ّأخرى ّعلى ّالجانب ّاأليسرّ
في ّالعمود ّالخاص ّباالقتصاد ّالكلي ّوعلىّ
الجانبّاأليمنّكموردّمنّمواردّالحكومةّ(ولبقيةّ
العالمّ ،عند ّاالقتضاء)ّ .ويجرى ّهذا ّالتوجيهّ
المزدوج ّللضرائب ّناقص ّعلى ّاإلعانات ّأوّ
الدعم ّعلى ّالمنتجات ّمن ّأجل ّالحصول ّعلىّ
الناتج ّالمحلي ّ– ّإجمالي ّوصافي ّ– ّبشكلّ
مباشر ّفي ّالحسابات ّالعامةّ ،كما ّهو ّموضحّ
أعاله.

 73-30الّيزال ّيتعينّشرحّاألعمدةّالخاصةّباالقتصادّ
الكلي؛ ّوباستثناء ّالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأوّ
الدعمّعلىّالمنتجاتّ(أوّصافيّالضرائبّعلىّ
المنتجات) ّوالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّوالصافيّ،
فإن ّاألرقام ّالمتواجدة ّفي ّتلك ّاألعمدة ّهيّ
ببساطة ّمجموع ّاألرقام ّالمقابلة ّللقطاعاتّ
المؤسسيةّ .ويشمل ّحساب ّاإلنتاج ّلالقتصادّ
الكلي ّ– ّكموارد ّ– ّالمخرجات ّ(أي ّأن؛ّ
المخرجات ّالكلية ّلالقتصاد ّ(ّ،)4ّ 063
والضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّعلىّ ّ
المنتجاتّ(ّ،)344حيثّأنّالرقمّالمذكورّأخي ارّ  78-30القيود ّاألخرى ّفي ّاألعمدة ّالخاصة ّباالقتصادّ
الكليّالّتحتاجّإلىّشرحّأوّتفسير؛ّويتمّعرضّ
يمثل ّالرقم ّالمناظر ّللرقم ّالذي ّيظهر ّعلىّ
صافيّالدخلّالقوميّوفقاّألسعارّالسوقّ(ّ038
الجانب ّاأليسر ّفي ّالعمود ّالخاص ّبالسلعّ
ّ)3بشكلّمباشرّباعتبارهّمجموعّميزانّالدخولّ
والخدماتّ .ويبين ّجانب ّاالستخدامات ّمنّ
األولية ّلمختلف ّالقطاعات؛ ّعالوة ّعلى ّذلكّ،
حساب ّاإلنتاج ّلالقتصاد ّالكلي ّاالستهالكّ
فإنّالدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّفيهّواالدخارّ
الوسيطّ(ّ،)3ّ 554والناتجّالمحليّوفقا ّألسعارّ
القوميّ ،وما ّإلى ّذلكّ ،يتم ّالتوصل ّإليها ّهيّ
السوق ّ(إجمالي ّّ ،3ّ 583صافي ّّ.)3ّ 048
األخرىّبشكلّمباشرّ.
والرقمّالمذكورّأخي ارّهوّمجموعّالقيمةّالمضافةّ
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نظام الحسابات القومية
االستخدامات
المعامالت وقيود الموازنة
واردات السلع والخدمات
واردات السلع
واردات الخدمات
صادرات السلع والخدمات
صادرات السلع
صادرات الخدمات
حساب اإلنتاج

جدول  :4.16ملخص الحساب الجاري متضمناً تفاصيل القطاع – االستخدامات
الشركات غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر المعيشية

االقتصاد
الكلي

حساب بقية
العالم

540
462
78

السلع
والخدمات
499
392
107

المخرجات

3 604

المخرجات السوقية

3 077

المخرجات لالستخدام النهائي الذاتي
المخرجات غير السوقية

147
380

االستهالك الوسيط
الضرائب على المنتجات
اإلعانات أو الدعم على المنتجات ()-
القيمة المضافة ،إجمالي  /الناتج المحلي
اإلجمالي
استهالك رأس المال الثابت
القيمة المضافة ،صافي  /الناتج المحلي
الصافي
الميزان الخارجي للسلع والخدمات
حساب توليد الدخل
تعويضات الموظفين
الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات
الضرائب على المنتجات
الضرائب األخرى على اإلنتاج
اإلعانات
اإلعانات على المنتجات
اإلعانات األخرى على اإلنتاج
فائض التشغيل ،إجمالي
الدخل المختلط ،إجمالي
استهالك رأس المال الثابت على إجمالي
فائض التشغيل
استهالك رأس المال الثابت إجمالي الدخل
المختلط
فائض التشغيل ،صافي
الدخل المختلط ،صافي
حساب توزيع الدخل األولي

تعويضات أو أجور الموظفين
الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات
اإلعانات
دخل الملكية
ميزان الدخول األولية ،إجمالي  /الدخل
القومي ،إجمالي

1 477

52

222

115

17

1 883
141
-8

1 331

94

126

155

15

1 854

157

12

27

23

3

222

1 174

82

99

132

12

1 632

986

44

98

11

11

1 150

-41

88

4

1

0

1

-35
292

0
45

0
27

-1
84
61

0
3

157

12

27

15

3

135

34

0

8
59
53

المجم
وع
499
392
107
540
462
78
3
604
3
077
147
380
1
883
141
-8
1
854
222
1
632
-41

1
150
235
141
94
-44
-8
-36
452
61

235
141
94
-44
-8
-36
452
61
214
8

0

238
53

238
53

6

134

168

42

41

6

391

254

27

198

1 381

4

1 864

881

44

6
0
0
435
1
864

نظام الحسابات القومية
ميزان الدخل األولي ،صافي  /الدخل
القومي ،صافي
حساب التوزيع الثانوي للدخل

1
642

97

15

171

1 358

1

1 642

98

277

248

582

7

1 212

17

الضرائب الجارية على الدخل ،والثروة ،وما
إلى ذلك
صافي المساهمات االجتماعية
المنافع االجتماعية بخالف التحويالت
االجتماعية العينية
منافع المساعدات االجتماعية النقدية
التحويالت الجارية األخرى

24

10

0

178

0

212

1

333

0

62

205

112

0

5

384

0

12

62

52
136

71

2

52
283

16

الدخل المتاح للتصرف فيه ،إجمالي

228

25

317

1 219

37

1 826

الدخل المتاح للتصرف فيه ،صافي

71

13

290

1 195

34

1 604

التحويالت الجارية

333

استخدام حساب الدخل المتاح للتصرف
فيه
اإلنفاق على االستهالك النهائي
التعديل تبعاً الستحقاقات المعاشات
التقاعدية
االدخار ،إجمالي
االدخار ،صافي
الميزان الخارجي الجاري

352
0

11

0

228
71

14
2

-35
-52

1 015

215
192

32

1 399

0

11

5
2

427
205

846

1
229
213
333
384
52
299
1
826
1
604

1
399
0

-13

11
427
205
-13

نظام الحسابات القومية
جدول ( 4.16تابع) :ملخص الحساب الجاري متضمناً تفاصيل القطاع – الموارد
الشركات غير
المالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر المعيشية

االقتصاد
الكلي

المخرجات

2 808

146

348

270

32

3 604

المخرجات السوقية

2 808

146

0

123

0

3 077

المخرجات لالستخدام النهائي الخاص
المخرجات غير السوقية
االستهالك الوسيط
الضرائب على المنتجات
اإلعانات على المنتجات ()-

0

0

0
348

147

0
32

147
380

المعامالت وقيود الموازنة
واردات السلع والخدمات
واردات السلع
واردات الخدمات
صادرات السلع والخدمات
صادرات السلع
صادرات الخدمات
حساب اإلنتاج

حساب توليد الدخل
القيمة المضافة ،أجمالي  /الناتج المحلي
اإلجمالي
القيمة المضافة ،الصافي  /الناتج المحلي
الصافي
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
فائض التشغيل ،إجمالي
الدخل المختلط ،إجمالي
فائض التشغيل ،صافي
الدخل المختلط ،صافي

1 331

94

126

155

15

1 854

1 174

82

99

132

12

1 632

292

46

27

136

34

0

84
61
69
53

3

452
61
238
53

التحويالت الجارية
الضرائب الجارية على الدخل ،والثروة ،الخ

0

1 154

96

149

123

254

27

198

1 381

4

97

15

171

1 358

1

1 642

72

275

367

420

40

1 174

55

213

0

843

1 864

141
-8

452
61
238
53
1
154

235
-44
22

213

7

3
604
3
077
147
380

1
854
1
632

1 154
235
-44
397

540
462
78

1 883

141
-8

تعويضات الموظفين
الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات
اإلعانات
دخل الملكية
حساب التوزيع الثانوي للدخل
ميزان الدخول األولية  /إجمالي ،الدخل
القومي ،إجمالي
ميزان الدخل األولي ،صافي  /الدخل
القومي ،صافي

بقية
العالم
499
392
107

السلع
والخدمات

الموارد
المجم
وع
499
392
107
540
462
78

38

-44
435
1
864
1
642
1
229
213

نظام الحسابات القومية
صافي المساهمات االجتماعية
المنافع االجتماعية بخالف التحويالت
االجتماعية العينية
منافع المساعدات االجتماعية النقدية
التحويالت الجارية األخرى

66

213

50

6

62

104

4

0
384
52
36

36

333

0

384

0

52
244

55

333
384
52
299

استخدام حساب الدخل المتاح للتصرف
فيه
الدخل المتاح للتصرف فيه ،إجمالي

228

25

317

1 219

37

1 826

الدخل المتاح للتصرف فيه ،صافي

71

13

290

1 196

34

1 604

اإلنفاق على االستهالك النهائي
التعديل تبعاً للتغير في استحقاقات
المعاشات التقاعدية

ّ

1 399
11

848

11

0

1
826
1
604

11

نظام الحسابات القومية
جدول  :5.16ملخص للحسابات التراكمية والميزانيات العمومية متضمناً تفاصيل القطاع – األصول والتغيرات في األصول
التغيرات في األصول

المعامالت وقيود الموازنة

الشركات
المالية

غير

الشركات
المالية

الحكومة العامة

األسر
المعيشية

المؤسسات
غير الهادفة
التي
للربح
تخدم األسر
المعيشية

االقتصاد
الكلي

بقية
العالم

السلع
والخدمات

المجموع

حساب رأس المال

إجمالي تكوين رأس المال

308

8

38

55

5

414

414

صافي تكوين رأس المال

151

-4

11

32

2

192

192

إجمالي تكوين رأس المال الثابت
استهالك رأس المال الثابت

280

8

35

48

5

376

376

-157

-12

-27

-23

-3

-222

-222

إجمالي تكوين رأس المال الثابت
بحسب نوع األصل
التغيرات في المخزونات

25

0

0

2

0

28

28

صافي حيازة األصول الثمينة

2

0

3

5

0

10

10

-7

0

2

4

1

0

0

صافي حيازة األصول غير المنتجة
التحويالت الرأسمالية ،المستحقة
القبض
التحويالت الرأسمالية ،المستحقة
الدفع
صافي اإلقراض ( / )+صافي
االقتراض ()-

-55

-1

-103

174

-4

10

-10

0

الحساب المالي
صافي حيازة األصول المالية

83

الذهب النقدي وحقوق السحب
الخاصة

172

-10

189

2

-1

438

47

438

-1

1

العملة والودائع

39

10

-25

64

2

89

11

100

األوراق المالية عدا األسهم

7

66

4

10

-1

86

9

95

0

القروض

19

53

3

3

0

78

4

82

حصص وأسهم صندوق االستثمار

10

28

3

66

0

107

12

119

1

7

1

39

0

48

0

48

3

8

0

3

0

14

0

14

4

1

5

4

1

15

10

25

برامج االحتياطي الفني التأمين
والمعاشات التقاعدية
المشتقات المالية وعقد خيار أسهم
الموظفين
الحسابات األخرى برسم القبض/
الدفع
حساب التغيرات األخرى في حجم
األصول
المجموع الكلي للتغيرات األخرى
في الحجم

14

-1

0

0

0

13

13

األصول المنتجة غير المالية

-2

-2

-3

0

0

-7

-7

األصول غير المنتجة غير المالية

14

0

3

0

0

17

17

األصول المالية

2

1

0

0

0

3

3

844

نظام الحسابات القومية

حساب إعادة التقييم
مكاسب وخسائر االقتناء االسمية
األصول غير المالية

144

4

44

80

8

280

األصول /الخصوم المالية

8

57

1

16

2

84

األصول غير المالية

101

3

32

56

6

198

األصول /الخصوم المالية

18

71

8

36

3

136

األصول غير المالية

43

1

12

24

2

82

األصول /الخصوم المالية

-10

-14

-7

-20

-1

-52

280
7

91

مكاسب وخسائر االقتناء المحايد
198
12

148

مكاسب وخسائر االقتناء الحقيقية
82
-5

-57

المخزونات والتغيرات في األصول
الميزانية العمومية االفتتاحية
األصول غير المالية

2 151

93

789

1 429

159

4 621

األصول /الخصوم المالية

982

3 421

396

3 260

172

8 231

4 621
805

9 036

التغيرات الكلية في األصول
والخصوم
األصول غير المالية

300

-2

57

116

11

482

األصول /الخصوم المالية

93

230

-9

205

4

523

األصول غير المالية

2 451

91

846

1 545

170

5 103

األصول /الخصوم المالية

1 075

3 651

387

3 465

176

8 754

482
54

577

الميزانية العمومية الختامية

ّ

843

5 103
859

9 613

نظام الحسابات القومية
جدول ( 5.16تابع) :ملخص للحسابات التراكمية والميزانيات العمومية متضمناً تفاصيل القطاع – الخصوم وصافي حقوق
الملكية والتغيرات الطارئة عليهم
المعامالت وقيود الموازنة
حساب رأس المال
االدخار ،صافي
الميزان الخارجي الجاري
إجمالي تكوين رأس المال
صافي تكوين رأس المال
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
استهالك رأس المال الثابت
إجمالي تكوين رأس المال الثابت بحسب نوع األصل
التغيرات في المخزونات
صافي حيازة النفائس
صافي حيازة األصول غير المنتجة
التحويالت الرأسمالية ،المستحقة القبض
التحويالت الرأسمالية ،المستحقة الدفع
التغيرات في صافي القيمة نتيجة االدخار والتحويالت الرأسمالية

الشركات
غير
المالية

الشركا
ت
المالية

الحكو
مة
العامة

األسر
المعيش
ية

غير
المؤسسات
الهادفة للربح التي
تخدم األسر المعيشية

االقتصاد
الكلي

71

2

-52

192

2

205

33
-16
88

0
-7
-5

6
-34
-90

23
-5
210

0
-3
-1

62
-65
202

الحساب المالي

4
-1
-10

28
10
0

28
10
0
66
-66
192

174

-4

10

-10

15

5

426

57

483

65
30
0
22
48
8
0

37
38
9

0
11

0
5

0
0
9

0
4

0

102
74
47
105
48
11
39

-2
21
35
14
0
3
-14

100
95
82
119
48
14
25

صافي اإلقراض ( / )+صافي االقتراض ()-
صافي حيازة الخصوم
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
األوراق المالية عدا األسهم
القروض
حصص وأسهم صندوق االستثمار
برامج االحتياطي الفنية التأمين والمعاشات التقاعدية
المشتقات المالية و عقد الخيار ألسهم الموظفين
الحسابات األخرى برسم القبض /الدفع

139

173

3
26

-13

414
192
376
-222

20
-13
414
192
376
-222

0

-55

6
21
83

بقية العالم

السلع
والخدمات

المجموع

103
93

-1

حساب التغيرات األخرى في حجم األصول
التغيرات الكلية األخرى في الحجم
األصول المنتجة غير المالية
األصول غير المنتجة غير المالية
األصول المالية
التغيرات في صافي القيمة نتيجة للتغيرات األخرى في حجم األصول
حساب إعادة التقييم
أرباح وخسائر الحيازة االسمية
األصول غير المالية
األصول /الخصوم المالية
التغيرات في صافي حقوق الملكية نتيجة مكاسب /خسائر االقتناء
االسمية
مكاسب /خسائر االقتناء المحايد
األصول غير المالية
األصول /الخصوم المالية
التغيرات في صافي حقوق الملكية نتيجة أرباح /خسائر الحيازة المحايدة
أرباح وخسائر الحيازة الحقيقية
األصول غير المالية
األصول /الخصوم المالية
التغيرات في صافي القيمة نتيجة مكاسب /خسائر االقتناء الحقيقية

التغيرات في الخصوم وفي صافي حقوق الملكية

0

0

2

1

0

3

3

0
14

0
-1

2
-2

1
-1

0
0

3
10

3

18

51

7

0

0

76

15

134

10

38

95

10

288

-8

37
82

68
6

13
27

5
87

3
6

126
208

22
-10

148
214

-19
52

-17
4

-6
11

-5
9

-3
4

-50
80

-7
2

-57
66

848

91
280

نظام الحسابات القومية
المخزونات والتغيرات في الخصوم وفي صافي القيمة
الميزانية العمومية االفتتاحية
األصول غير المالية
األصول /الخصوم المالية

3 221

3
544

687

189

121

7 762

1 274

صافي القيمة

-88

-30

498

4
500

210

5 090

-469

التغيرات الكلية في األصول والخصوم
األصول غير المالية
األصول /الخصوم المالية
التغيرات في صافي القيمة ،المجموع الكلي
االدخار والتحويالت الرأسمالية
التغيرات األخرى في حجم األصول
مكاسب /خسائر االقتناء االسمية
مكاسب /خسائر االقتناء المحايد
مكاسب /خسائر االقتناء الحقيقية
الميزانية العمومية الختامية
األصول غير المالية

157
236
88
14
134
82
52

224
4
-5
-1
10
6
4

102
-54
-90
-2
38
27
11

16
305
210
-1
95
87
9

6
9
-1
0
10
5
4

505
500
202
10
288
208
80

-8
-10
2

األصول /الخصوم المالية

3 378

3
768

789

205

127

8 267

1 346

صافي القيمة

148

-25

444

4
805

219

5 590

-487

ّ

840

72
-18
-10

9 036
4 621

577
482
192
10
280
198
82

9 613
5 103

نظام الحسابات القومية

الفصل السابع عشر :قضايا متعددة الجوانب وقضايا أخرى
خاصة
الجزء األول :معاملة التأمين االجتماعي
مقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:
ّ

 1-17ومن ّأبسط ّالتعريفات ّلبوليصةّ /وثيقة ّالتأمينّ
كونهاّاتفاقا ّيتمّبينّشركة ّالتأمينّوّبينّالوحدةّ
المؤسسيةّ ,والتي ّيطلق ّعليها ّالشركة ّالحاملةّ
لسند ّالتامينّ .تبعا ّلهذا ّاالتفاقّ ,فان ّالشركةّ
الحاملة ّلسند ّالتامينّ ,تقوم ّبدفع ّ(قسط) ّلشركةّ
التامينّالمذكورةّ,وفيّحالةّوقوعّحدثّعرضيّ,
ّ
تقوم ّشركه ّالتأمين ّبدفع ّتعويض ّلهذه ّالشركةّ 5-17
الحاملة ّلسندّالتأمينّ ,وّبهذهّالطريقةّ ,فانّتلكّ
الشركة ّالمؤمنةّ ,تقوم ّبحماية ّنفسها ّمنّ
األخطارّالتيّمنّالممكنّأنّتواجههاّمنّشركةّ
التامينّ ,منّخاللّدفعّاألقساطّبدالّمنّدفعهاّ
كتعويضّ.غيرّأن ّالتسجيلّالبسيطّلألقساط ّوّ
التعويضات ّالفعلية ّالتي ّتم ّدفعها ّفي ّحساباتّ
الخاصة ّبنظمّالحساباتّالقومية ّّقدّالّتوضحّ,
وال ّتعكس ّفعليا ّ,العالقة ّأو ّمدى ّاالرتباط ّبينّ
األقساط ّالمدفوعة ّو ّالتعويضاتّ ,وفضال ّعنّ
ذلكّ,فانّبعضّالمعامالتّيتمّتقسيمهاّوّأخرىّ
يتم ّتوزيعها ّوذلك ّمن ّأجل ّالوصول ّإلى ّتلكّ
العمليات ّاالقتصادية ّالكامنة ّو ّتلك ّالجاريّ
تنفيذهاّ.
 2-17ويعد ّ(التأمين ّالمباشر) ّمن ّأكثر ّأنواع ّالتامينّ
شيوعاّ,حيثّيتمّإصدارّهذهّالوثيقةّمنّخاللّ
شركه ّتأمين ّلصالح ّمؤسسة ّأخرىّ .و ّمنّ
األمور ّالجديرة ّباالهتمام ّهي ّتزويد ّشركاتّ
التأمين ّبصالحيات ّلشركات ّتأمين ّأخرى ّوهوّ
ماّيدعىّبـّ(إعادةّالتأمين)ّ.

غيرّالحياةّأوّيعرفّبالفوائدّعندّالتأمينّعلىّ
الحياةّ .والقسط ّالفعلي ّهو ّالمبلغ ّالمدفوع ّمنّ
قبل ّحامل ّوثيقة ّالتأمين ّلصالح ّشركة ّالتأمينّ
المباشرةّ(المؤمن)ّأوّشركةّإعادةّالتأمينّوذلكّ
لتعوض ّالجهة ّالمؤمن ّعليها ّعن ّأي ّخسائرّ
خالل ّفترة ّالتأمين ّالمتفق ّعليهاّ .ويتم ّقياسّ
األقساط ّالفعلية ّعن ّطريق ّالمبالغ ّمن ّخاللّ
البدالت/العالوات ّو ّالخصومات ّو ّالمكافئاتّ,
وذلكّبعدّتحديدّقيمتهاّ.ويسددّالغطاءّالتأمينيّ
بقسط ّكل ّعام ّعلى ّاألكثرّ ,ويتم ّدفع ّهذهّ
األقساط ّمقدما ّأو ّعلى ّدفعات ّشهرية ّعلىّ
األقلّ.
وعن ّاألقساط ّالمحصلة ّأو ّالمكتسبة ّفهي ّجزءّ
من ّاألقساط ّالفعلية ّوالمتفق ّعليها ّأثناء ّالفترةّ
المحاسبيةّ ّ .على ّسبيل ّالمثالّ ,إذا ّكان ّهناكّ
وثيقة ّتأمين ّتدخل ّحيز ّالتنفيذ ّفي ّاألول ّمنّ
شهر ّإبريلّ ,حيث ّيتم ّتحضير ّالحسابات ّمنّ
أجل ّسنه ّمالية ّجديدة ّّ ,فإن ّالتأمين ّالذي ّيتمّ
تحصيله ّفي ّتلك ّالسنة ّهو ّّ ,91أما ّالقسطّ
الباقي ّالذي ّلم ّيتم ّتحصيله ّفهو ّمقدار ّالقسطّ
الفعلي ّالمتفق ّعليه ّو ّالمتعلق ّبفترة ّما ّبعدّ
المحاسبةّ .وكما ّذكرنا ّفي ّالمثال ّالسابق ّوفيّ
نهاية ّالفترة ّالمحاسبية ّ ّيتبقى ّقسط ّلم ّيتمّ
تحصيله ّل ـ ّّ 31وحدة ّمن ّالمقرر ّتسديدهم ّفيّ
الثالثّشهورّاألولىّمنّالسنةّالجديدةّ.أماّعنّ
الفائدة ّالمستحقة ّفهي ّالمقدار ّالمدفوع ّلحاملّ
التأمينّمنّقبلّشركةّالتامينّالمباشرّأو ّشركهّ
إعادة ّالتامين ّنتيجة ّلوقوع ّحادث ّأو ّكارثة ّماّ,
ويتم ّدفعه ّبموجب ّوثيقة ّالتأمين ّأثناء ّفترهّ
صالحيتهاّ .ويمكن ّاعتبار ّالتعويضات ّحقوقاّ
واجبة ّالدفع ّمن ّقبل ّشركات ّالتأمين ّحيثّ
توصف ّبالتعويضات ّالمتكبدةّ -6ّ .هناكّ
الحاالت ّالتي ّيحدث ّحولها ّنزاع ّيتم ّتأجيلّ
الدفع ّإلى ّحين ّالوصول ّإلى ّتسوية ّلهذهّ
النزاعاتّ.

ُ 3-17يعنى ّهذا ّالجزء ّمن ّالفصل ّالسابع ّعشرّ
بالتامينّالمباشرّوّأعادهّالتامينّ,حيث ّيناقشّ
جميع ّالبنود ّالمرتبطة ّبالحسابات ّالمتعلقةّ  .1التأمين المباشر
بالتأمينّ،وكذلكّتوضيحّالعالقةّبينهمّ.أما ّعنّ
الجزء ّالثاني ّفهو ّيهتم ّبالمعاشات ّ,والمعاشّ  6-17هناكّنوعينّمنّالتأمينّالمباشرّ:التأمينّعلىّ
الحياة ّّ ,والتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ .فالتأمينّ
التقاعدي ّبدون ّالفوائد ّفي ّضوء ّمخططاتّ
علىّالحياةّهوّعبارةّعنّنشاطّيقومّفيهّحاملّ
التأمينّاالجتماعيّ.
وثيقةّالتأمينّبدفعّأقساطّمنتظمةّلشركهّالتأمينّّ
في ّمقابل ّالتغطية ّالتأمينية ّفيحصل ّعلى ّمبلغّ
 4-17وقبل ّالتوغل ّفي ّالنقاش ّيتوجب ّعلينا ّتعريفّ
متفق ّعليه ّأو ّمعاش ّفي ّمعاد ّمحدد ّأو ّفيّ
بعض ّالمصطلحات ّاالقتصادية ّالخاصةّ
وقت ّالحق ّأو ّفي ّحالة ّوفاة ّحامل ّوثيقةّ
والمتعلقة ّبصناعة ّالتأمينّ .بالنسبة ّللتامينّ
التأمينّ .ذلك ّالمبلغ ّالمدفوع ّفي ّضوء ّوثيقةّ
المباشرّ ,فان ّمصطلح ّاألقساط ّيقسط ّبـ ّالمبلغّ
التأمينّيمكنّأنّيكونّثابتّأوّمتغيرّ,ليعكسّ
المدفوع ّلشركات ّالتامينّ ,أما ّعن ّمدفوعاتّ
الدخلّالمكتسبّمنّاستثمارّاألقساطّأثناءّفترهّ
شركاتّالتأمينّفهوّبالنسبةّلحاملّوثيقةّالتأمينّ
عملّهذهّالوثيقةّ.وبالنسبةّلوثائقّالتأمينّذاتّ
يعرفّبالمستحقاتّوذلكّفيّحالةّالتأمينّعلىّ
847

نظام الحسابات القومية
العائد ّالمختلف ّفيمكن ّتعريفها ّبوثائق ّالتأمينّ
الربحيّةّ.وعلىّالرغمّمنّاختالفّموعدّوّمبلغّ
المال ّالمستحقّ ,فان ّالمطالبات ّدائما ّما ّتدفعّ
بموجب ّوثيقة ّالتأمينّ .أما ّعن ّالتأمين ّعلىّ
غير ّالحياةّ ,فهو ّنشاط ّمشابه ّللتأمين ّعلىّ
الحياة ّباستثناء ّأنها ّتغطى ّكل ّالمخاطر8-17 ّ,
الحوادثّ,المرضّ...وماّإلىّذلكّ.لكنّالوثيقةّ
التي ّتتضمن ّدفع ّفائدة ّأو ّتعويضا ّفي ّحالةّ
الوفاةّفيّتلكّالفترةّالمحددةّفقطّالّغيرّتسمىّ
بالتأمينّّوتحديداّتأمينّعلىّغيرّالحياةّحيثّ
تدفعّالمستحقاتّفيّالحاالتّوالظروفّالطارئةّ
أو ّالكوارث ّالعرضية ّفقط ّكما ّذكرنا ّسابقاّ.
عملياّ ,وبسبب ّالطريقة ّالتي ّتقوم ّبها ّالشركاتّ
بالحفاظ ّعلى ّحساباتها ّالخاصةّ ,فقد ّيصعبّ
أحيانا ّالتفرقة ّبين ّالتأمين ّبوجه ّعام ّوالتأمينّ
علىّالحياةّ.وعلى ّذلك ّفإنه ّيمكنّالتعاملّمعّ
مبدأ ّالتأمينّبنفس ّالطريقة ّالمتعارفّعليها ّفيّ
حالةّالتأمينّعلىّالحياةّألسبابّعمليةّخاصةّ.

,فان ّشركة ّالتامين ّتحصل ّعلى ّدخلها ّمنّ
خاللّمنّخاللّاستثمارّاألقساطّالتي ّتحصلّ
عليهاّ ,وهذا ّالدخل ّأيضا ّيؤثر ّعلى ّمستوياتّ
األقساطّوّالفوائدّالتيّتحددهاّشركةّالتأمين.
بالرغم ّمن ّالتشابه ّفي ّاألنشطة ّلكل ّمن ّوثيقةّ
التأمين ّعلى ّالحياة ّووثيقة ّالتأمين ّعلى ّغيرّ
الحياة ّّ ،فانه ّيوجد ّاختالفات ّكبيره ّبينهم ّوالتيّ
تؤدى ّإلى ّأنواع ّمختلفة ّمن ّالتداخالت ّفيّ
الحسابات ّالخاصة ّداخل ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ .يتكون ّالتامين ّعلى ّغير ّالحياة ّمنّ
إعادةّتوزيعّفيّالفترةّالحاليةّمنّحامليّوثيقةّ
التأمينّوّبعضّأصحاب ّالحقوقّوالتعويضاتّ.
إما ّبالنسبةّلوثيقةّالتأمينّعلىّالحياةّفهيّتقومّ
باعداه ّتوزيع ّاألقساط ّالمدفوعة ّخالل ّفتره ّمنّ
الزمن ّكفوائدّ /تعويضات ّيتم ّدفعها ّالحقا ّإلىّ
نفس ّحامل ّالوثيقةّ .وتعتبر ّأقساط ّو ّفوائدّ
التامينّعلىّالحياةّفي ّاألساسّمعامالتّماديةّ
وّليستّمعامالتّجاريةّ.

 7-17ماّيشتركّفيهّالتامينّعلىّالحياة ّوّتامينّدونّ
الحياةّهوّاشتمالهماّعلىّخطرّاالنتشارّ.تتلقىّ
شركات ّالتأمين ّالعديد ّمن ّاألقساط ّالصغيرةّ
المستحقة ّالدفع ّمن ّحاملي ّو ّوثيقة ّالتأمين ّوّ
تقوم ّبدفع ّمبالغ ّأكبر ّ ّألصحاب ّالمطالباتّ
بالتعويضات ّعند ّوقوع ّ ّالحاالت ّالطارئة ّأوّ
الكوارثّ .أما ّبالنسبة ّللتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ,
فإن ّالمخاطر ّتنتشر ّوتؤثر ّعلى ّجميع ّاإلفرادّ
الحاملين ّلهذه ّالوثيقةّ .على ّسبيل ّالمثالّ ,تقومّ
شركة ّالتأمين ّبتحديد ّاألقساط ّالمطلوب ّدفعهاّ إعادة التأمين:
في ّسنة ّلتأمين ّسيارةّ ،وذلك ّعن ّطريق ّربطهاّ
بقادر ّالمطالبات ّالمتوقع ّدفعها ّلهذا ّالتامينّ ّ 11-17وكما ّتقوم ّأي ّوحدات ّفردية ّبحماية ّنفسها ّمنّ
ّخسارة ّأوّ
ّ
أي ّظروف ّأو ّعواقب ّمالية ّمن
خالل ّالعامّ ,عادة ّما ّيكون ّعدد ّالمطالبينّ
تخريبّ ,فانهّمنّالممكنّأن ّتقومّشركهّالتأمينّ
اصغر ّبكثير ّمن ّعدد ّحاملي ّوثيقة ّالتأمينّ.
الكبيرة ّالتي ّتطالبّ
بحماية ّنفسها ّمن ّاإلعداد ّ ّ
فيما ّيخص ّالفرد ّالحامل ّلوثيقة ّالتامين ّعلىّ
بحقوقها ّأو ّمستحقاتها ّفي ّأوقات ّغير ّمتوقعةّ,
غير ّالحياةّ ,فانه ّال ّيوجد ّعالقة ّبين ّاألقساطّ
وذلك ّعن ّطريق ّإخراج ّوثيقة ّالتأمين ّمنّ
المدفوعة ّو ّالمطالباتّ /الحقوق ّالتي ّيتمّ
شركات ّتأمين ّأخرى ّ.يمكن ّلكل ّمن ّشركاتّ
الحصول ّعليها ّ,حتى ّعلى ّالمدى ّالبعيد ّولكنّ
التأمينّإعادة ّالتأمينّولكنّهناكّشركاتّاكبرّ
تقوم ّشركه ّالتأمين ّبتحديد ّالعالقة ّبين ّكل ّفئةّ
وأكثر ّتخصصا ّفي ّإصدار ّوثائق ّإعادةّ
أو ّبند ّمن ّبنود ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّعلىّ
التأمين.وألن ّهذه ّالشركات ّتعتمد ّعلى ّمبالغّ
أساس ّسنويّ .بالنسبة ّللتأمين ّعلى ّالحياةّ ,فانّ
مالية ّقليلةّ ،فإن ّالعديد ّمن ّالتدفقات ّوالمرتبطةّ
العالقة ّبين ّاألقساط ّو ّالمستحقات ّعلى ّمدارّ
بإعادةّالتأمينّتدخلّفيّصفقاتّومعامالتّفيّ
الوقت ّتعد ّبالغة ّاألهمية ّسواء ّبالنسبة ّلحاملّ
جميع ّأنحاء ّالعالمّ .وقد ّجرت ّالعادة ّأن ّتقومّ
هذه ّالوثيقة ّو ّلشركة ّالتامينّ .وفيما ّيخصّ
شركات ّإعادة ّالتأمين ّبعمل ّوثائق ّمع ّشركاتّ
حاملّوثيقةّالتأمينّعلىّالحياةّفانهّمنّالمتوقعّ
تأمينيةّأخرىّوذلكّنشرّمزيدّمنّالمخاطرّالتيّ
حصوله ّعلى ّفوائد ّوتعويضات ّكبيرة ّبنفسّ
يتعرضون ّلها ّوهذا ّالنمط ّأو ّالنشاط ّالمتعلقّ
مقدار ّاألقساط ّالمدفوعةّ ,حتى ّيقرر ّاالستفادةّ
بإعادةّتأمينّيسمىّبتغطيةّالتأمينّبأثرّرجعيّ.
منهاّ ,بل ّويمكن ّاعتبارها ّشكال ّمن ّأشكالّ
االدخارّ .البد ّأن ّتأخذ ّشركة ّالتأمين ّبعينّ
االعتبارّكافةّظروفّومالبساتّالوثيقةّالفرديةّ  11-17تعدّوثائقّإعادة ّالتأمينّهي ّاألكثر ّشيوعاّبينّ
وثائق ّالتامين ّعلى ّغير ّالحياة ّولكن ّيمكنّ
كحساب ّمتوسط ّعمر ّاألشخاص ّذوىّ
تطبيق ّبنودها ّعلى ّوثائق ّالتأمين ّعلى ّالحياةّ.
التأمين(متضمنا ّمخاطر ّالحوادث ّالمميتة)ّ
هناك ّنوعان ّمن ّإعادة ّالتأمينّ ,أعاده ّالتأمينّ
وخاصةّعندّتحديدّالعالقةّبينّمستوىّاألقساطّ
خسارة ّإعادة ّالتأمين ّالفادحةّ .فيماّ
النسبيّّ ,و ّ
وقيمة ّالتعويضاتّ .وكذلك ّفي ّالفترة ّالفاصلةّ
يخص ّعقد ّإعادة ّالتأمين ّالنسبيّ ,توافق ّشركةّ
بين ّاستالم ّاألقساط ّودفع ّالفوائدّ /التعويضاتّ
 9-17الطريقة ّالوحيدة ّالتيّيمكنّمنّخاللهاّالحصولّ
على ّتدفق ّمن ّالدخلّ /اإليرادات ّعوضا ّعنّ
دفع ّمبالغ ّمالية ّهي ّالمعاشّ /الدخل ّالسنويّ.
غالباّماّتقدمّهذهّالمنحّالسنويةّمنّقبلّشركاتّ
التأمينّعلىّالحياةّ.وفى ّنهاية ّهذاّالجزءّ ,يتمّ
تقديم ّمناقشة ّلتسجيل ّهذه ّالنشرات ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ.
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الهامش ّيمثل ّناتج ّشركة ّالتأمينّ ّ .ومن ّخاللّ
نظم ّالحسابات ّالقوميةّ ،فانّه ّيمكن ّتحديد ّناتجّ
هذا ّالتأمين ّبطريقة ّما ّتهدف ّإلى ّمحاكاة ّنظمّ
واقساط ّووثائق ّالتامين ّلشركات ّالتامينّ
المباشرةّ.في ّالنهايةّهناكّأربع ّأهداف ّمنفصلةّ
في ّحاجة ّإلى ّتعريفّ ،هذه ّاألقساط ّالتي ّيتمّ
الحصولّعليهاّ،مكمالت ّالقسطّ ،المطالباتّأوّ
الفوائدّالمتحملةّواالحتياطيّمنهاّ.وسيتمّمناقشةّ
كال ّمنهم ّبالتفصيل ّتباعا ّقبل ّمناقشة ّقياسّ
مخرجات ّأو ّنتاج ّالتأمين ّالمباشر ّعلى ّغيرّ
الحياةّواعادةّالتامينّعلىّالتواليّّ.

إعادة ّالتأمين ّعلى ّنسبة ّمتفق ّعليها ّمنّ
المخاطر ّيطلق ّعليها ّ(التنازل) ّلصالح ّشركةّ
إعادة ّالتأمين ّوالتي ّتحصل ّعلى ّنفس ّالنسبةّ
من ّالمطالبات ّوالمستحقاتّ ّ .وفى ّهذه ّالحالةّ
تعتبرّالعمولةّأوّالنسبةّالتيّتدفعهاّشركةّإعادةّ
التأمين ّلحاملّالوثيقةّبمثابةّانخفاضّفيّقيمةّ
األقساطّالمدفوعةّ .وفيّحالةّالخسارةّالكبيرةّأوّ
الفادحةّالتيّتتكبدهاّشركاتّأعادهّالتامينّ،فانّ
الشركة ّالتامين ّتتحمل ّدفع ّكل ّالخسائر ّمنّ
البدايةّ .واذاّزادتّقيمةّالخسائرّ ,يمكنّلشركاتّ
إعادةّالتأمينّتحويلّجزءّمنّأرباحهاّإلىّشركةّ
التأمين ّالمباشرة ّّ ,وتبعا ّلهذه ّاالتفاقيةّ ,فانّ
مشاركة ّاألرباح ّيتم ّالتعامل ّمعها ّكتحويالتّ المساهمات المكتسبة:
جارية ّشركة ّإعادة ّالتأمين ّإلى ّشركة ّالتأمينّ
 14-17كماّهوّموضعّفي ّالجزءّ/الفقرة ّ(أ)ّفانهّهناكّ
المباشرةّبطريقةّماّشبيهةّبدفعّالمستحقاتّ.
ّ
فرقّكبير ّبينّالمساهماتّالفعليةّالمكتسبةّالتيّ
يتم ّدفعها ّلتغطية ّالتأمين ّفي ّالفترة ّالمسموحّ
الوحدات المؤسسية المشمولة:
والمتفق ّعليها ّواألقساط ّالمكتسبة ّوالتي ّهيّ
عبارةّعنّنسبةّلألقساطّالفعليةّبناءّعلى ّالفترةّ
 12-17الوحدات ّالمؤسسية ّالتي ّتدخل ّضمن ّالتامينّ
المحاسبيةّالتيّتتناولهاّوثيقةّالتأمينّ.
المباشر ّو ّإعادة ّالتأمين ّهي ّشركات ّتأمينّ
مؤهلةّوّمتميزةّ.مبدئياّفانهّمنّالممكنّأنّيقومّ
مشروعّأخر ّبتنفيذّالتامينّكنشاطّغيرّرئيسي ّ,المساهمات التكميلية:
ولكن ّكما ّجرت ّالعادة ّفإن ّاللوائح ّالقانونيةّ
المحيطة ّبنظام ّالتأمين ّتشير ّإلى ّمجموعة ّمنّ  15-17فيما ّيخص ّالتامين ّعلى ّالحياة ّوكذلك ّوثيقةّ
تأينّعلىّغيرّالحياة ّفانّكمّاألقساط ّالمدفوعةّ
الحسابات ّالتي ّتغطي ّجميع ّجوانب ّالنشاطّ
فيّتلكّالفترةّالمتاحةّهيّغالباّتتجاوزّاألقساطّ
التأمينيّ .وبالتالي ّيمكن ّتسجيل ّهذه ّالوحدةّ
التي ّيتمّاستالمهاّّ.يمكنّلشركةّالتامينّقبولّ
المؤسسيةّ ،والمصنفة ّكشركة ّتأمين ّأـو ّقطاعّ
ذلك ّبسبب ّالظروف ّالطارئة ّالتي ّال ّتحدثّ
صندوق ّالمعاش ّالتقاعديّ ،داخل ّنظامّ
والتيّيتمّتغطيتهاّمنّخاللّهذهّالوثائقّّ،حتىّ
الحسابات ّالقوميةّ .أحيانا ّيمكن ّللحكومة ّأنّ
بالنسبة ّلتغطية ّجميع ّالسكان ّفي ّنفس ّالوقتّ
تطور ّوتغير ّمن ّأنشطة ّشركات ّللتأمين ّولكنّ
الذي ّيتم ّفيه ّدفع ّاألقساطّ .غالبا ّما ّتدفعّ
يفضلّتعريفّهذهّالشركاتّوتصنيفهاّكوحداتّ
األقساط ّبشكلّمنتظمّّ،في ّبدايةّالفترةّّ.حينماّ
مؤسسيةّمنفصلةّ ّ.هذاّويجبّمالحظة ّانهّمنّ
تكون ّالمطالبات ّمستحقة ّالدفع ّالحقا ّبعد ّعدةّ
الممكن ّاشتراك ّقطاعات ّأخرى ّبشكل ّاستثنائيّ
سنواتّفي ّحالةّالتامينّعلىّالحياةّّ.في ّالفترةّ
في ّاألنشطة ّالتأمينية ّولكن ّتحت ّإشرافّ
ماّبينّاألقساط ّالمدفوعةّوّالمطالباتّالتي ّيتمّ
شركات ّالتأمين ّالمباشرة ّأو ّالمتخصصة ّسواءّ
دفعهاّفانّالمجموعة ّالمشتركةّفي ّالتخلصّمنّ
كانتّمقيمةّأوّغيرّمقيمةّ.
شركةّالتامينّلالستثمارّوالحصولّعلىّالدخلّ
منهاّّ.هذه ّالمبالغّتسمىّبالمبالغّاالحتياطيةّّ.
ب .قياس مخرج /ناتج التأمين:
يمنحّالدخلّالذي ّتمّالحصولّعليهّمنّالمبالغّ
االحتياطية ّشركة ّالتامين ّالمطالبة ّبأقساط ّاقلّ
 13-17وبموجب ّوثيقة ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّتقومّ
منها ّفي ّأي ّحالة ّأخرىّ .البد ّمن ّاألخذ ّفيّ
شركةّالتأمينّبالموافقةّعلىّقيمةّاألقساطّالتيّ
عين ّاالعتبار ّالقياس ّالكافي ّللخدمة ّالمقدمةّ
يدفعهاّالعميلّوتحتفظّبهاّحتىّيتمّالمطالبةّبهاّ
وحجم ّهذا ّالدخل ّباإلضافة ّإلى ّالحجم ّالنسبيّ
كمستحقات ّأو ّحتى ّانتهاء ّفترة ّالتأمينّ .وفيّ
لألقساطّوالمطالباتّّ.
هذاّالوقتّتقومّشركةّالتأمينّباستثمارّاألقساطّ
فتزيد ّمن ّدخل ّاالستثمار ّالذي ّبدوره ّيزيد ّمنّ
الموارد ّالمالية ّالتي ّتمكن ّالشركة ّمن ّدفعّ  16-17هذا ّالدخل ّالمعنى ّيأتي ّمن ّاستثمار ّالمبالغّ
االحتياطية ّلشركات ّالتامين ّوالتي ّتمثلّ
المستحقاتّعندّالمطالبةّبها ّمنّجهةّالعميلّ.
مسؤوليات ّتجاه ّحاملي ّوثيقة ّالتامين ّّ .فيماّ
ويمثلّدخل ّاالستثمارّالدخلّالمستخدمّمنّقبلّ
يخصّالتامينّعلىّماّبعدّالحياةّّ،بالرغمّمنّ
هذاّالعميلّوهوّعبارةّعنّملحقّ/مكملّضمنيّ
إن ّالقسطّيمكنّدفعهّفي ّبدايةّفترةّهذاّالغطاءّ
للقسط ّالفعليّ .وتحدد ّشركة ّالتامين ّمستوىّ
ّ،فانّاألقساط ّيمكنّتحصيلهاّمنّخاللّأسسّ
األقساط ّلتكون ّقريبة ّمن ّمبلغ ّالقسط ّالفعليّ
مستمرةّفي ّتلكّالفترةّ.في ّأي ّنقطةّقبلّنهايةّ
مضافاّإليها ّدخلّاالستثمارّالمكتسب ّمخصوماّ
هذاّالغطاءّ،فانّشركةّالتامينّتقومّبحفظّمبلغّ
منه ّقيمة ّالمطالبة ّالمتوقعة ّوالذي ّسوف ّيتركّ
ماّلحاملّالتامينّمنّاجلّالخدماتّوالمطالباتّ
هامش ّيمكن ّلشركة ّالتامين ّاالحتفاظ ّبهّ .هذاّ
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المحتمل ّتزويدها ّفي ّالمستقبلّ .هذا ّهو ّشكلّ
من ّأشكال ّاالئتمان ّالمقدم ّمن ّحامل ّوثيقةّ
التامين ّعلى ّالحياة ّويطلق ّعليه ّاألقساط ّغيرّ
المكتسبةّ .وبالمثل ّعلى ّالرغم ّمن ّالمطالباتّ 21-17
المستحقةّالدفعّمنّقبلّشركةّالتامينّفي ّحالةّ
الطوارئ ّالتي ّتم ّتحويلها ّفي ّوثيقة ّالتامين ّّ،
فإنها ّفي ّالواقع ّقد ّال ّتكون ّمستحقة ّالدفع ّفيّ
وقت ّالحق ّّ ،غالبا ّسبب ّالمفاوضات ّحولّ
المبلغ ّالمناسب ّّ ،هذا ّهو ّشكل ّآخر ّمماثلّ
لالئتمان ّّ ،ويمكن ّوصفة ّبالمبالغ ّاالحتياطيةّ
للمطالباتّالمستحقةّّ.

وملحقات ّاألقساط ّباإلضافة ّإلى ّالفوائد ّيتمّ
توضيحهاّفيّالحسابّالماليّّ.
وبالنسبةّللتأمينّالمباشرّلغيرّالحياةّفإنّالدخلّ
المستثمر ّالمنسوب ّإلى ّحاملي ّوثيقة ّالتامين ّّ،
البد ّأن ّيتم ّتحديده ّ ّتبعا ّلنسبة ّالمبالغّ
االحتياطية ّالتي ّترجع ّإلى ّأنواع ّمختلفة ّمنّ
التأمين ّوحامليهّ ّ .وبالممارسة ّفإن ّاألسلوبّ
المعتاد ّهو ّتوزيع ّدخل ّاالستثمار ّنسبة ّإلىّ
األقساطّالفعليةّالتيّيتمّدفعهاّّ.أماّفيماّيخصّ
التامين ّالمباشر ّعلى ّالحياة ّّ ،فأن ّكل ّحامليّ
التأمينّهمّأفراد ّولذلكّفإنّدخلّاالستثمارّيتمّ
إعادته ّلألسرّ(بماّفي ّذلكّبعضّاألسر ّالغيرّ
مقيمةّ).

 17-17هناكّمبالغّاحتياطيةّمشابههّيمكنّاتخاذهاّمنّ
التامين ّعلى ّالحياة ّولكن ّباإلضافة ّإلى ّذلكّ
فانه ّيوجد ّعنصرين ّالحتياطات ّالتامين ّّ:
االحتياطات ّالفعلية ّللتامين ّعلى ّالحياةّّ المطالبات والمنافع المستحقة
واالحتياطات ّمع ّربحية ّالتامين ّّ .فهم ّيمثلواّ
المبالغ ّالموضوعة ّجانيا ّلدفع ّالفوائد ّفيّ مطالبات التأمين على غير الحياة ّ:
المستقبل ّّ .غالبا ّما ّيتم ّاستثمار ّهذه ّالمبالغّ
االحتياطية ّفي ّالممتلكات ّالمالية ّوالدخل ّمنهاّ  21-17ويختلف ّمستوى ّالمطالبات ّالمقدمة ّلوثائقّ
التأمينّعلىّماّبعدّالحياةّمنّسنةّألخرىّوقدّ
يكونّفيّشكلّدخلّاستثمارّ(فوائدّوأرباح)ّ.فيّ
تكون ّهناك ّأحداث ّاستثنائية ّوالتي ّقد ّتسببتّ
بعض ّاألحيان ّفانه ّيمكن ّاستخدامها ّلتوليدّ
في ّمطالبات ّعالية ّالمستوى ّّ .ومع ّذلك ّفانّ
فائضّتشغيلّصافىّإماّفيّمنشآتّمنفصلةّأوّ
مفهوم ّخدمة ّالتأمين ّهو ّخدمه ّتوفير ّتغطيةّ
كنشاط ّثانوي ّّ .أكثر ّاألمثلة ّشيوعا ّهيّ
ضدّالمخاطرّويتم ّاإلنتاج ّبشكلّمستمرّوليسّ
العقارات ّّ .من ّالشائع ّفيما ّيخص ّمبالغ ّوثائقّ
لمجردّحدوثّخطرّماّّ.علىّهذاّالنحوّ،فإنهّ
التامينّإن ّيتمّنسبهاّبواسطةّشركةّالتامينّإلىّ
الّينبغي ّأن ّيتأثر ّقياسه ّبتقلباتّوقوعّالمخاطرّ
حاملّوثيقةّالتامينّكلّعامّ.
ّ .ال ّبتأثر ّالحجم ّأو ّالسعر ّمباشرة ّبتقلباتّ
المطالبات ّّ .تحدد ّشركة ّالتأمين ّحد ّلألقساطّ
 18-17غالباّماّتسمىّهذه ّالمبالغّبالمكافآتّّ.فالمبالغّ
على ّ ّأساس ّتقدير ّنظامها ّالحتمالية ّهذهّ
المشتركةّالّيتمّدفعهاّفعلياّلحاملّوثيقةّالتامينّ
المطالباتّولهذاّالسببّفإنّالصيغة ّالمستخدمةّ
ولكنها ّتزيد ّمن ّمسؤوليات ّشركة ّالتامين ّتجاهّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلحساب ّاإلنتاجّ
حامليّوثيقةّالتامينّبهذاّالمبلغّّ.يمكنّإيضاحّ
الفعلي ّال ّينبغي ّلها ّاستخدام ّمطالبات ّفعليةّ
هذا ّالمبلغ ّلإليرادات ّواالستثمار ّتعزى ّلوثائقّ
ولكنة ّمستند ّإلى ّالخبرة ّالسابقة ّوالتوقعاتّ
التامين ّّ .حقيقة ّإن ّبعض ّمنها ّقد ّينبثق ّمنّ
المستقبلية ّويستخدم ّمصطلح ّ( ّالمطالباتّ
مكاسبّالحيازةّالّيمكنهاّتغييرّهذهّالتسميةّّ.
المعدلةّ)ّلوصفّمستوىّالمطالباتّالمستخدمةّ
بقدر ّما ّيشعر ّبه ّحاملي ّالتأمين ّمن ّقلق ّفيّ
فيّتحديدّقيمةّالناتجّ.
مقابل ّجعل ّهذه ّالموجودات ّالمالية ّمتاحةّ
لشركة ّالتامينّ .وباإلضافة ّإلى ّذلك ّفأن ّكلّ
الدخل ّمن ّاستثمار ّالمبالغ ّاالحتياطية ّللتأمينّ  22-17يمكن ّاشتقاق ّنوع ّالمطالبات ّالمعدلة ّإحصائياّ
في ّنهجّالتوقعاتّالقائمةّعلىّالخبراتّالسابقةّ.
لما ّبعد ّالحياة ّ ّأو ّأي ّفائض ّمن ّالدخل ّمنّ
عند ّالنظر ّفي ّالتاريخ ّالماضي ّمن ّالمطالباتّ
استثمار ّالمبالغ ّاالحتياطية ّللتأمين ّعلى ّالحياةّ
المستحقةّالدفعّّ،فانه ّيجبّبذلّبدالتّلحصةّ
يتم ّتعزيتها ّإلى ّحاملي ّالتأمين ّمباشرة ّّ ،فإنهاّ
من ّهذه ّالمطالبات ّالتي ّاجتمعت ّتحت ّشروطّ
توضح ّكدخل ّلالستثمار ّمنسوبة ّلحاملي ّوثيقةّ
وثيقة ّإعادة ّالتامين ّلشركة ّالتامين ّالمباشر ّّ.
التأمينّّ،بصرفّالنظرّعنّّمصدرّالدخلّّ.
على ّسبيل ّالمثال ّّ ،عندما ّيصبح ّلدى ّشركةّ
التأمينّالمباشرّفائضّمنّإعادة ّالتأمينّّ،فإنهّ
 19-17كل ّدخل ّاالستثمار ّالمنسوبة ّإلى ّحاملي ّوثيقةّ
يضع ّمستوى ّلألقساط ّلتغطية ّالخسائر ّليصلّ
التامين ّسواء ّكانت ّمن ّقبل ّشركة ّالتأمينّ
إلى ّأقصى ّخسارة ّيمكن ّتغطيتها ّمن ّخاللّ
صراحة ّأو ّضمنيا ّمن ّخالل ّنظام ّالحساباتّ
وثيقةّإعادة ّالتأمينّباإلضافة ّإلى ّانهّيجبّأنّ
القوميةّيتمّتوضيحهاّكمبالغّمدفوعةّإلىّحامليّ
يتم ّدفع ّقسط ّإعادة ّالتأمين ّتبعا ّلوثيقة ّإعادةّ
التأمين ّفي ّتوزيع ّحساب ّالدخل ّاألولى ّّ .إماّ
التأمينّنسبياّّ،فإنه ّيضعّأقساطه ّلتغطيةّنسبةّ
بالنسبة ّللتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّّ ،فإن ّنفسّ
المطالباتّالتي ّيجبّعليهّدفعهاّباإلضافة ّإلىّ
المبلغ ّيتم ّإعادته ّلشركة ّالتأمين ّكملحقاتّ
قسطّإعادةّالتأمينّّّ.
للقسط ّفي ّالتوزيع ّالثاني ّلحساب ّالدخل ّّ.
بالنسبة ّللتأمين ّعلى ّالحياة ّفإن ّاألقساطّ
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من ّالضروري ّأي ّتعديل ّمن ّهذا ّالقبيل ّّ .إذاّ
استخدم ّاألساس ّاإلحصائي ّلتقدير ّالناتجّ،
فيستحسنّاستخدامّالمعلوماتّالموزعة ّحسبّ"ّ
خطّالعملّ"ّ،ويستخدمّلتأمينّالسياراتّوالمبانيّ
وماّإلىّذلكّولكنّبشكلّمنفصلّ.

 23-17وبدال ّمن ّذلك ّفإنه ّيمكن ّإتباع ّاألساليبّ
المتوقعة ّمن ّقبل ّللحصول ّعلى ّمعلومات ّمنّ
حسابات ّشركة ّالتأمينّ ،ويمكن ّأن ّتشمل ّبنداّ
متكافئا ّوهو ّالتعديل ّلعكس ّالتغيرات ّفيّ
المطالبات ّمن ّعام ّآلخر ّّ ،أيا ّكانت ّالطريقةّ
المستخدمة ّلذلك ّفإن ّقيمة ّالمستحقات ّالمعدلةّ
يصبحّمقارباّلمستوىّالمستحقاتّالمتوقعةّ 28-17 ّّ.وبدالّمنّذلكّفإنه ّيمكنّاستخدام ّنفس ّالطريقةّ
والنهجّالمتبعّلحسابّالناتجّكاآلتيّّ
ّ
األقساطّالفعليةّالمكتسبةّّ
زائدّاألقساطّالتكميليةّ
منافع التأمين على الحياة :
ناقصّالمطالباتّالمتكبدّتعديلهاّ
حيث ّيتم ّتحديد ّالمطالبات ّالمعدلة ّباستخدامّ
 24-17منافع ّالتأمينّعلىّالحياةّهي ّالمبالغّالمستحقةّ
المطالبات ّالمستحقةّ ..مضافا ّإليها ّ ّالتغييراتّ
بموجب ّوثيقة ّتأمينية ّفي ّالفترة ّالمحاسبيةّ
في ّالموارد ّوالتغييراتّفي ّملكيةّاألموال ّإذا ّلزمّ
المعنيةّ ّ.ومنّالضروريّفي ّحالةّالتأمينّعلىّ
األمرّّّ.
الحياة ّعدم ّوجود ّأي ّ ّتعديالت ّوتقلبات ّغيرّ
متوقعةّ.
 29-17إذاّكانتّالبياناتّالمحاسبيةّالالزمةّغيرّمتوفرةّ
والبيانات ّاإلحصائية ّالمؤرخة ّليست ّكافيةّ
احتياطيات التأمين
للسماحّبأعدادّتقديراتّمتوسطةّمعقولةّلإلنتاجّ
ّ،يمكنّتقديرّالناتجّمنّالتأمينّكمبلغّللتكاليفّ
 25-17ويستخدم ّمفهوم ّالمبالغ ّاالحتياطية ّالمستخدمةّ
(ّبماّفيّذلكّمتوسطّالتكاليفّوالعملّوتكاليفّ
في ّتحديد ّصيغة ّاشتقاق ّقيمة ّناتج ّالتامينّ
رأس ّالمال ّ) ّباإلضافة ّإلى ّ(الربح ّالعادي)ّ
والذي ّيتوافق ّمع ّاالحتياطات ّالتقنية ّللتأمينّ
حيث ّيحق ّللشركة ّالمطالبة ّبأي ّتقدير ّمعقولّ
على ّغير ّالحياة ّوالتأمين ّعلى ّالحياةّ
للربحّالعاديّ،وهذاّاالختيارّهوّمختلفّبالكادّ
ومستحقاتّالمعاشاتّكماّهوّمحددّفي ّالفصلّ
عنّالمناهجّواألساليبّالمتوقعةّوالمتبعةّمسبقاّ
الثالثّعشرّ.وتستخدم ّاألقساطّالغيرّالمكتسبةّ
ّّ.
لمواجهه ّباقي ّالمخاطر ّدفع ّ ّالمطالباتّ/
االستحقاقات ّالغيرّمسددةّوجزءّآخرّيتمّادخارهّ
لدفع ّللمكافئات ّوالخصومات ّّ .هذا ّاألخير ّيتمّ التأمين على الحياة :
تطبيقه ّفي ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّفقط ّّ ،لتغطيةّ
األقساط ّالغيرّمكتسبةّوالمطالباتّالمعلقةّوالتيّ  31-17يتمّحسابّناتجّالتأمينّعلىّالحياةّكاألتيّ
األقساطّالفعليةّالمكتسبةّّ
تمّذكرهاّفيّالمقطعّ(أ)ّ
زائدّمستحقاتّاألقساطّ
ناقصّالفوائدّالمقررةّ
تعريف ناتج التأمين االجتماعي
ناقصّالزياداتّ(ّزائدّالنواقص)ّفيّالمبالغّ
االحتياطيةّالفعليةّوالمبالغّاالحتياطيةّللتأمينّ
التأمين على غير الحياة ّ :
بالربحّ.
 26-17يمثل ّناتج ّشركة ّالتأمين ّالخدمات ّالتي ّيتمّ
منحها ّلحاملي ّوثيقة ّالتأمين ّّ .و ّيتوقف ّناتجّ  31-17إذاّلمّتكنّالبياناتّالمتاحةّكافيةّلحسابّتأمينّ
الحياةّتبعاّلهذهّالصيغةّفأنهّيمكنّاستعمالّهذاّ
التأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّعلى ّمبدأ ّإضافةّ
النهجّالموجود ّعلى ّمجموعهّالتكاليفّّ،ليكونّ
األقساط ّومكمالت ّاألقساط ّوخصم ّالمطالباتّ
مشابه ّلتلك ّالتي ّوضعت ّلتأمين ّعلى ّغيرّ
المتكبدّتعديلهاّّ.
الحياةّ .فعلى ّسبيل ّالمثالّ :التأمين ّعلى ّغيرّ
الحياةّالبدّإنّيتمّتضمينّبدلّاألرباحّالحقيقةّّّ.
 27-17إذا ّتمّاستخدامّنفسّاألساليبّالمتوقعة ّوالمتبعةّ
من ّقبل ّّ ،فإن ّالصيغة ّلحساب ّالناتج ّتصبحّ
إعادة التأمين
كاآلتيّّ:
األقساطّالمكتسبةّالفعليةّ
 32-17وتتشابه ّالصيغة ّالمستخدمة ّلحساب ّالناتج ّمنّ
مضافاّإليهّاألقساطّالتكميليةّ
خدمات ّإعادة ّالتأمين ّاالجتماعي ّمع ّصيغةّ
مخصوماّمنهّالمستحقاتّالمتكبدّتعديلهاّّ
التأمين ّالمباشرّ .وعلى ّذلك ّفإن ّالسببّ
حيث ّيتم ّتقدير ّقيمة ّالمستحقات ّالمعدلة ّمنّ
األساسيّالذيّيدعو ّلوجود ّ ّإعادة ّالتأمينّهوّ
خالل ّالتجارب ّالسابقة ّوالمشابهة ّلنفس ّالحالةّ.
حماية ّشركة ّالتأمين ّالمباشر ّمن ّالتعرضّ
ينبغي ّمبدئيا ّأن ّتقدر ّمكمالت ّاألقساط ّعلىّ
للمخاطرّ ّ ،وتتعامل ّشركة ّإعادة ّالتأمين ّمعّ
أساس ّتجارب ّسابقة ّوفى ّحالة ّأن ّتكونّ
مطالبات ّكبيرة ّبشكل ّاستثنائي ّفي ّحالة ّالعملّ
المكمالتّاقلّتقلباّمنّالمستحقات ّّ،فإنه ّليسّ
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العادي ّّ .ولهذا ّالسبب ّوألن ّالسوق ّإلعادةّ
التأمينّيتركزّفي ّعدد ّقليلّنسبياّمنّالشركاتّ
الكبيرةّفيّجميعّأنحاءّالعالمّّ،فانهّمنّالمرجحّ
بنسبة ّقليلة ّأن ّشركة ّإعادة ّالتأمين ّستشهدّ 36-17
خسارة ّكبيرة ّبشكل ّغير ّمتوقع ّمن ّشركاتّ
التأمين ّالمباشر ّخاصة ّفي ّحالة ّفائض ّخسارةّ
إعادةّالتأمين.

الوقت ّفأن ّالتحويالت ّالتي ّتحدث ّفي ّأحدّ
االتجاهاتّيقابلهاّتحويالّفيّاالتجاهّاآلخرّّّ.
يتمّاستهالكّخدماتّالتأمين ّمنّتلكّالقطاعاتّ
( ّوباقي ّأنحاء ّالعالم ّ) ّالتي ّتدفع ّاألقساط ّّ.
تقدير ّقيمة ّاالستهالك ّغالبا ّما ّيتم ّفعله ّمنّ
خالل ّتخصيص ّالقيمة ّاإلجمالية ّللخدمة ّبماّ
يتناسب ّمع ّاألقساط ّالفعلية ّالمستحقة ّالدفعّ
مضافاّإليه ّقيمةّمكمالتّاألقساط ّ(ّحيثّ ّيتمّ
تخصيصها ّبنفس ّالنسبة ّكما ّفي ّاألقساطّ
الفعلية)ّ.

 33-17يتم ّقياس ّناتج ّإعادة ّالتأمين ّبطريقة ّمشابههّ
للتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّّ ،ومع ّذلك ّهناكّ
بعضّالمدفوعاتّالخاصة ّبإعادةّالتأمينّّ،هذهّ
العموالتّتدفعّلشركة ّالتأمينّالمباشرّفي ّضوءّ
إعادة ّالتأمين ّنسبياّ ،وتقاسم ّاألرباح ّوالتيّ قيد مطالبات التأمين على غير الحياة:
تتجاوزّفائضّخسارةّإعادة ّالتأمينّبمجردّاخذّ
ناتج ّإعادة ّالتأمين ّبعين ّاالعتبار ّيتم ّحسابّ  37-17ويجب ّأن ّيدخل ّوقت ّتسجيل ّالمطالباتّ
المتك دة ّضمن ّالفترة ّالتي ّيقع ّفيه ّالحدثّ
كاألتيّ:
المرتبطّبالمطالبةّبهذاّالحقّ.ويطبقّهذاّالمبدأّ
إجماليّأقساطّالتأمينّالمكتسبةّفعلياّّمخصوماّ
حتى ّفي ّحالة ّالحقوق ّالتي ّيدور ّحولها ّنزاعّ،
منهاّالعموالتّالمدفوعةّ
وقدّيستغرقّتسويةّهذهّالنزاعاتّسنواتّعديدةّ
إضافةّمكمالتّالقسطّّ
منّفترةّوقوعّالحادثّ.ولكنّهناكّاستثناءّوهوّ
مطروحا ّمنها ّالمطالبات ّالمتكبد ّتعديلهاّ
فيّحالةّالتعرفّعلىّاحتماليةّرفعّالدعوىّأوّ
واألرباح
المطالبة ّبالحق ّبعد ّفترة ّطويلة ّمن ّوقوعّ
ّ
الحدثّ.ومثاالّعلىّذلكّ،فإنهّقدّيتمّاالعترافّ
ج .جميع المعامالت المرتبطة بالتأمين على غير الحياة
بمجموعة ّمن ّالحقوق ّوالمطالبات ّفقط ّإذا ّتمّ
االعتراف ّبأن ّالتعرض ّإلى ّمادة ّاالسبستوسّ
 34-17ويعرض ّهذا ّالجزء ّمجموعه ّكاملة ّمنّ
يسببّالعديدّمنّاألمراضّالمستعصيةّوالخطيرةّ
المدخالتّالمطلوبةّفيّالحساباتّوالتيّيتمّعنّ
مما ّيؤدي ّإلى ّإقامة ّدعوة ّللمطالبة ّبالحق ّفيّ
طريقهاّتسجيلّجميعّاآلثارّالمترتبةّعلىّوثيقةّ
التأمين ّبموجب ّوثيقة ّالتأمين ّالتي ّتثبتّ
التأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ .يمكن ّإخراج ّوثائقّ
التعرض ّلهذا ّالمرض ّخالل ّفترة ّالتأمينّ .وفيّ
التأمينّمنّخاللّالشركاتّّ،الوحداتّالحكوميةّ
هذه ّاألحوال ّيتم ّتسجيل ّالمطالبة ّبحق ّالتأمينّ
ّ ،المؤسسات ّالتي ّتهدف ّلخدمة ّاألسر ّوالغيرّ
في ّنفس ّالوقت ّالذي ّوافقت ّفيه ّشركة ّالتأمينّ
هادفة ّللربح ّ( ّووحدات ّأخرى ّفي ّباقي ّأنحاءّ
علىّااللتزامّبهّ.ولكنّقدّيختلفّالوضعّعندماّ
العالم)ّومعّذلكّعندماّتتخذّالوثيقةّبواسطةّفردّ
يتمّاالتفاقّعلىّحجمّالمطالبّووقتّتسديدهاّّ.
من ّأسرة ّما ّفإنه ّيصبح ّتأمين ّاجتماعيّ .أماّ
بالنسبة ّ ّللمدخالت ّالمطلوبة ّفقد ّتم ّتوضيحهاّ
في ّالجزء ّالثاني ّمن ّهذا ّالفصل ّفيما ّيخصّ  38-17وعلىّالرغمّمنّأنّصيغةّاإلنتاجّأوّالمخرجاتّ
تستخدم ّمطالبات ّومستحقات ّمعدلة ّوليستّ
التأمينّاالجتماعيّوليسّضمنّهذاّالفصلّّ.
فعلية ّ ّوبما ّأن ّالمستحقات ّالفعلية ّتأخذ ّنفسّ
القيمة ّإال ّأن ّهذه المستحقات يجب أن تكون
صافى األقساط /المساهمات واستهالك خدمات التأمين
متساوية تقري ا علب مدى سنوات باستثناق السنة
التي يتم فيها تسجيل وقور الكارثةّّ.
 35-17األقساط ّالفعلية ّالمدفوعة ّوملحقات ّالقسطّ
الموضحةّفي ّالحساباتّتتمّتقسيمهاّإلى ّنوعينّ
منّالمعامالتّ:األولّ:قيمةّناتجّالتأمينّوالذيّ  39-17وقد ّيتم ّتسجيل ّالمستحقات ّكتحويالت ّجاريةّ
مدفوعة ّمن ّقبل ّشركات ّالتأمين ّلحاملي ّوثيقةّ
يتمّإيضاحه ّإما ّباالستهالكّأو ّإصدارّخدماتّ
التأمينّ.وفيّبعضّاألحوالّتقومّشركةّالتأمينّ
التأمينّ ،الثانيّ :هو ّصافى ّأقساط ّالتأمينّ
بتحديدّمستوىّاألقساطّوالتيّيأخذّقيمةّضئيلةّ
المكتسبةّمنّقبلّشركةّالتأمينّ.صافىّأقساطّ
قد ّال ّتغطي ّتكاليف ّالتي ّتتكبدها ّالشركة ّلدفعّ
التأمينّتتمّتعريفهاّكأقساطّفعليةّباإلضافةّإلىّ
تلكّالمستحقاتّفيماّبعدّ.وقدّيحدثّذلكّعندماّ
مكمالتّلألقساطّمخصوماّمنهاّرسومّخدماتّ
يستخدم ّالفائض ّمن ّأحد ّخطوطّ /مجاالتّ
التأمين ّالتي ّيدفعها ّحاملي ّوثيقة ّالتأمين ّتبعاّ
لألعمال ّالتجارية ّليتخطىّ /ليجتاز ّخط ّأعمالّ
للطريقة ّالتي ّيتم ّمن ّخاللها ّتعريف ّقيمة ّناتجّ
آخرّمثلّالتأمينّعلىّالسياراتّّ/المركباتّّ.
الخدمةّّ،فأنّصافىّاألقساطّللتأمينّعلىّغيرّ
الحياة ّيكون ّمساويا ّلمجموع ّاألقساط ّالمعدلةّ
وليست ّالفعلية ّ ّوالمستحقاتّ .أي ّاختالف ّبينّ  41-17وهناك ّحالة ّاستثنائية ّواحدة ّيتم ّفيها ّقيدّ
المستحقات ّعلى ّأنها ّتحويالت ّرأسمالية ّفضالّ
المستحقات ّالمعدلة ّوالفعلية ّيمثل ّتحويال ّبينّ
عنّكونهاّتحويالتّجاريةّوذلكّفيّحالةّوقوعّ
حامليّوثيقةّالتأمينّوشركةّالتأمينّ ّ.ومعّمرورّ
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حادث ّكبير ّغير ّمتوقعّ .وعند ّحدوث ّهذهّ
الكارثةّفإنهّيجبّتحديدّالمعايرّطبقاّللظروفّ
واألوضاع ّالمحليةّ /الوطنية ّمتضمنا ّعددّ
حاملي ّوثيقة ّالتأمين ّوالمتأثرين ّبالخسائرّ
الناجمة ّعن ّهذه ّالكارثةّ .أما ّعن ّالسببّ
المنطقي ّالذي ّيجعلنا ّنتعامل ّمع ّهذهّ
المستحقاتّكتحويالتّرأسمالية ّفهوّألنّالعديدّ
من ّالمستحقات ّترتبط ّبشكل ّقوي ّبالكوارثّ
والحوادث ّالجسيمة ّالتي ّتصيب ّاألصول ّمثلّ
المنازلّ/المساكنّوالمبانيّوالمنشآتّ.ويتمّدفعّ
التعويضات ّالناجمة ّعن ّالكوارث ّالمدمرة ّمنّ
خالل ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّأو ّخسائرّ
المحزوناتّ .ويتم ّالتعامل ّمع ّهذه ّالخسائرّ 44-17
كنفقات ّأو ّاستهالك ّلنشاط ّاقتصادي ّآخرّ.
وعلىّالرغمّمنّذلكّإالّأنهّيتمّتسجيلّالخسائرّ
الفادحة ّوالناجمة ّعن ّالكوارث ّالخطيرة ّكنتيجةّ
ألحداث ّعرضية ّغير ّمتوقعة ّويتم ّحذفها ّقيمةّ
النفقاتّالجاريةّ.وبناءّعلىّذلكّيفضلّاعتبارّ
تلكّالمستحقاتّكتحويالتّرأسماليةّأوّماّشابهّ
ذلكّّ.

وكذلك ّيمكن ّلألسر ّو ّالشركات ّالمحلية ّأنّ
تتمتع ّبالتأمين ّمن ّهذه ّالشركات ّعلى ّمستوىّ
العالمّ .و ّيشمل ّدخل ّاالستثمار ّ،الخاصّ
بشركات ّالتامين ّالمقيمة/المحليةّ ،على ّنصيبّ
يخصص ّلحاملي ّبوليصة ّالتامين ّفي ّجميعّ
أنحاء ّالعالمّ .لذلك ّيقوم ّحاملي ّهذه ّالبوليصةّ
الغير ّمحليين ّوالغير ّمقيمين ّبدفع ّأقساطّ
إضافية ّلشركة ّالتأمينّ .و ّيجب ّأن ّتتاح ّهذهّ
المعلوماتّلشركاتّالتأمينّالمحليةّ/المقيمةّكماّ
يجب ّأن ّتدخل ّضمن ّالحساب ّعلى ّمستوىّ
العالم.

وتطبق ّنفس ّالشروط ّأيضا ّعلى ّالشركاتّ
المحليةّوّاألسرّالمؤمنّعليهمّمنّقبلّشركاتّ
أجنبيةّ.حيثّيتلقواّعائدّاالستثمارّمنّالخارجّ.
إنّ ّتقديرّحجمّتلكّالتدفقاتّوّالتعامالتّبالغّ
الصعوبة ّو ّباألخص ّفي ّحالة ّعدم ّوجودّ
شركات ّتأمين ّمحلية ّمنافسة ّمن ّنفس ّالنوع ّّ.
وعلى ّذلك ّفإنه ّعند ّتوفير ّالدولة ّلتلك ّالخدمةّ
ّوعندهاّ
فسوف ّتحظى ّعلى ّالشهرة ّواالنتشارّ ،
ظرة ّ(مماثله) ّلعملّ
يمكن ّاستخدام ّبيانات ّمنا ّ
إحصائياتّلالقتصاد ّالقوميّ.وّيجبّأن ّيكونّ
مستوىّالصفقاتّ/المعامالت ّالمحلية ّمعروفّ،
كما ّأنه ّيمكن ّاستخدام ّنسبة ّمكمالت ّاألقساطّ
بالنسبة ّلألقساط ّالفعلية ّللنشاط ّاالقتصاديّ
الموفر ّوالمدعم ّللخدمة ّفي ّتقدير ّحجمّ
االستثمارات ّالمستحقة ّوكذلك ّتقدير ّنسبةّ
مكمالتّاألقساطّالمدفوعة.
 -4قيود معامالت التأمين في نظام المحاسبة:

 41-17ومن ّاألفضل ّبعد ّحد ّوث ّالكارثة ّأن ّيتم ّقيدّ/
تسجيل ّقيمة ّالمستحقات ّالناجمة ّمن ّالكارثةّ
كتحويالت ّرأسمالية ّمن ّشركة ّالتأمين ّلحامليّ
وثيقة ّالتأمينّ .كما ّأنه ّيجب ّالحصول ّعلىّ
كافة ّالمعلومات ّوالبيانات ّالخاصة ّبالمستحقاتّ
والمثبتةّفيّوثائقّالتأمينّ.وانّعجزتّصناعةّ
التأمين ّعن ّالوصول ّلتلك ّالمعلوماتّ ،فإنّ
أنسب ّطريقة ّلتحديد ّمستوى ّالخسائر ّالناتجةّ
هي ّتحديد ّالفرق ّبين ّقيمة ّالمستحقات ّأوّ
الحقوقّّالمقدرةّوالفعليةّأثناءّالفترةّالتيّوقعتّ  45-17ويجبّتسجيلّستةّأزواجّكاملةّمنّالمعامالتّ
ضمن ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّوالتي ّليس ّلهاّ
فيهاّالكارثةّّ.
عالقة ّبالتأمين ّاالجتماعيّ .ومن ّهذه ّاألزواجّ
اثنين ّمرتبطين ّبقياس ّإنتاج ّواستهالك ّوّ
 42-17وكنتيجة ّلقيد ّهذه ّالمستحقات ّكتحويالتّ
االستهالك ّفي ّعمليه ّالتامين ّو ّثالثة ّأزواجّ
رأسمالية ّفإن ّالدخل ّالمتاح ّلألسر ّالمعيشيةّ
مرتبطة ّبإعادة ّالتوزيعّوّزوجّواحدّفيماّيخصّ
وحامليّبوليصةّ/وثيقةّالتأمينّالّيزيدّبالمقابلّ
الحساب ّالماليّ .ولكن ّبشكل ّاستثنائي ّيمكنّ
بديهيا ّكما ّلو ّتم ّتسجيل ّهذه ّالمستحقاتّ
تسجيلّحواليّسبعّالمعامالتّالمرتبطةّبإعادةّ
كتحويالت ّجارية ّعاديةّ .وتعرض ّالقيمةّ
التوزيع ّفي ّالحساب ّالرأسماليّ .وترجع ّقيمةّ
الصافية ّأو ّصافي ّثروة ّحاملي ّوثيقة ّالتأمينّ
ناتجّالنشاطّ(دخلّاالستثمار)ّإلى ّالمؤمنّعليهّ
تأثير ّكال ّمنّ :االنحدار ّوالتدهور ّفي ّقيمةّ
إما ّعن ّقيمة ّو ّمصاريف ّالخدمة ّفتحسبّ
األصول ّ(كحجم ّالتغيرات ّاألخرى) ّوالزيادةّ
بطريقة ّخاصة ّللتأمين ّعلى ّاألضرار ّاألخرىّ
(المبدئية)ّفيّقيمةّاألصولّالماليةّالناجمةّعنّ
كماّهوّموضحّأعالهّ.
التحويالت ّالرأسماليةّ .ويتفق ّ/يتناسب ّهذاّ
التسجيل ّمع ّتسجيل ّمساعدات ّالحكومةّ
لالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّللمؤسسات ّغيرّ  46-17ويتم ّإدخال ّعمليات ّاإلنتاج ّو ّاالستهالكّ
كاآلتي:
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّلذلكّ
(ا) بما ّأن ّمثل ّهذه ّالعمليات ّتتم ّفي ّجميعّ
لكي ّتغطي ّكافة ّتكاليف ّإصالح ّأو ّاستبدالّ
الوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمةّ /المحلية ّو ّوكذلكّ
األصول ّالتي ّتأثرت ّبالكوارث ّوالحوادثّ
شركات ّالتأمينّ ،فان ّالناتج ّيتم ّتسجيله ّفيّ
العرضية ّوالتي ّال ّتدخل ّضمن ّبوليصةّ /وثيقةّ
حسابّاإلنتاجّالخاصّبشركاتّالتأمين.
التأمينّّ.
(ب) ّتقدم ّهذه ّالخدمة ّلجميع ّالقطاعاتّ
المقدمة إلى بقية العالم و منه:
ينية
ّ
الخدمات التأم ّ
االقتصادية ّو ّكذلك ّباقي ّأرجاء ّالعالم ّلذلكّ
يجب ّأن ّتكون ّالخدمة ّمدفوعة ّاألجر ّلشركاتّ
 43-17غالبا ّما ّتقدم ّشركات ّالتأمين ّالمحلية ّتأميناّ
التأمينّ .وسواء ّتمت ّعملية ّالدفع ّبواسطةّ
يشملّاألسرّوالشركاتّفي ّجميعّّأنحاء ّالعالمّ,
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اإلنتاج ّالخاص ّباألسرّ .بينما ّتشكل ّمدفوعاتّ
التأمين ّاألخرى ّالخاصة ّباألسر ّجزءا ّمنّ
مصروفات ّاالستهالك ّالنهائية ّو ّتسجل ّفيّ
استخدامات ّحساب ّاإليراداتّ .و ّتسجّلّ
المدفوعاتّاألخرىّمنّبقيةّالعالمّكصادراتّفيّ
الحساب ّالخارجي ّللسلع ّو ّالخدمات

شركاتّغيرّماليةّ(خدمية)ّأوّشركاتّماليةّأوّ
بواسطة ّالحكومة ّأو ّعنّطريقّمؤسساتّماليةّ
(مصارف ّو ّتامين) ّفإنّها ّتشكل ّاستهالكّ
متوسط ّيسجل ّفي ّحساب ّاإلنتاج ّلشركاتّ
التامينّ .ويرتبط ّالتأمين ّالخاص ّبالمشاريعّ
األسرية ّالفردية ّبشكل ّواضح ّبالنشاط ّاإلنتاجيّ
و ّيسجل ّأيضا ّكاستهالك ّمتوسط ّفي ّحسابّ

جدول ()17-1الحسابات المستخدمة لتأمين األضرار
االستخدامات

الشركات

شركات التأمني

األسر املعيشية

قطاعات أخري

إمجايل الدخل

-حساب اإلنتاج

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

-االستهالك املتوسط

1

4

3

اإلنتاجتوزيع حساب الدخل األويل-دخل االستثمار اخلاص حباملي بوالص التأمني ضد املخاطر

6

6

التوزيع الثانوي حلساب الدخل
صايف أقساط تأمني على غري احلياة

31

8

مطالبات تامني على غري احلياة

6

44

44
44

استخدام حساب الدخل-االستهالك النهائي للنفقات

2

0

0

2

احلساب املايل
-االحتياطات الفنية لتأمني على غري احلياة اليت

0

3

0

3

تستخدم أقساط غري رحبيه

0

1

0

1

-احتياطات املستحقة

0

2

0

2

ّ
 47-17تغطى ّعمليات ّإعادة ّالتوزيع ّدخل ّاالستثمارّ
الخاصّبحاملي ّوثيقة ّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّ
ّوصافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّوّكذلكّ
متطلباتّالتأمينّّ.
(ا) ويتمّتسجيلّدخلّاالستثمارّالخاصّبحامليّ
بوليصةّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّكمدفوعاتّ
من ّقبل ّشركات ّالتأمين ّأو ّكمستحقاتّ
للقطاعاتّالمختلفةّوباقيّأنحاءّالعالمّ.وبناءّ
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على ّذلكّ ،يتم ّتسجيل ّكال ّمن ّالمدفوعاتّ
والمستحقاتّفيّحسابّالدخلّاألولي.
(ب) ويتمّحسابّصافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّ
الحياة ّباألقساط ّالمحصلة ّمضافا ّإليهاّ
مكمالت ّاألقساط ّ(والتي ّتعادل ّدخلّ
االستثمار ّالخاص ّبحامل ّالوثيقة) ّمخصوماّ
منهاّقيمهّاستهالك ّالخدماتّ ّ.وتدفع ّصافىّ
مكمالت ّاألقساط ّهذه ّمن ّقبل ّجميعّ
القطاعاتّاالقتصاديةّفيّجميعّأنحاءّالعالمّ
لصالحّشركاتّالتأمينّ.

نظام الحسابات القومية
(ج) تعتبر ّمستحقات ّالتامين ّالمطلوبة ّجزءّ ّ
مستحق ّالدفع ّمن ّقبل ّشركات ّالتامين ّوّ د .جميع العمليات المرتبطة بالتامين على الحياة:
قابله ّللتحصيل ّبواسطة ّكافه ّالقطاعاتّ
االقتصادية ّو ّبقية ّالعالمّ .ويسجل ّكال ّمنّ  51-17ويعرض ّهذا ّالجزء ّطريقه ّتسجيل ّمدخالتّ
التأمينّعلىّالحياةّوّمدىّاختالفهاّعنّالتأمينّ
صافى ّاألقساط ّو ّالمستحقات ّفي ّالتوزيعّ
على ّغير ّالحياةّ .وكما ّهو ّالحال ّفي ّوثيقةّ
الثانويّلحسابّالدخل.
التأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّولكن ّبطريقة ّأكثرّ
(د) ّواذاّتمّالتعامل ّمعّبعضّالمستحقاتّ ّك أرسّ
عمليةّ ،يتم ّتسجيلّوثيقةّتأمين ّالحياةّوالتيّتعدّ
مالّبدالّمنّكونهاّتحويالتّجاريةّّ،فتسجلّ
بمثابةّتأمينّ/ضمانّاجتماعيّفيّالجزءّالثانيّ
ّرس ّالمال ّكجزء ّمستحق ّالدفعّ
في ّحساب ّأ
من ّهذا ّالفصلّ ّ .ويعتبر ّالفرق ّالرئيسي ّبينّ
لحامل ّالوثيقةّ /بوليصة ّالتأمين ّبواسطةّ
وثيقة ّالتأمين ّالعادية ّعلى ّالحياة ّو ّتلكّ
شركاتّالتأمين.
المصنفةّعلىّأنهاّوثيقةّتأمينّاجتماعيّانهّفيّ
وثيقة ّالتأمين ّالعادية ّيتم ّالتعامل ّمع ّفوائدهاّ
 48-17يجبّأنّيسجلّصافىّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّ
الثروة ّوتسجل ّضمنّ
على ّأنها ّزيادة ّفي ّ ّ
فترةّ
الحياة ّبناء ّعلى ّقيمة ّالمبالغ ّالتي ّتغطي ّ ّ
الحسابّالماليّ .أمّاّالوثيقة ّالمصنفة ّعلى ّأنهاّ
الحسابّوليستّالمبالغّالمدفوعةّفعلياّفيّهذهّ
وثيقة ّتامين ّاجتماعي ّفتسجل ّفوائدها ّأو ّماّ
الفترةّ .أما ّعن ّمستحقات ّالتأمين ّفيجب ّأنّ
يسمىّبالمعاشّالتقاعديّعلىّأنّهاّدخال ّضمنّ
تسجل ّكمدفوعات ّفي ّنفس ّتاريخ ّحدوثّ
التوزيعّالثانوي ّالخاصّبحسابّالدخلّ.والسببّ
الضررّ ،باستثناء ّالنوع ّالمذكور ّأعاله ّعندماّ
الرئيسي ّلهذا ّاالختالف ّأن ّوثيقة ّالفرد ّعلىّ
يتم ّتسجيل ّهذه ّالمستحقات ّفي ّحالة ّموافقةّ
عكسّوثيقةّالتامينّاالجتماعيّتكمنّأساساّفيّ
شركة ّالتأمين ّعلى ّتحمل ّالمسؤوليةّ .و ّيسجلّ
مبادرة ّحاملّالوثيقةّ .وّتعكسّالوثائقّالمصنفّةّ
أي ّبند ّفي ّالحسابات ّالمالية ّمقدار ّاالختالفّ
على ّأنها ّوثائق ّتأمين ّاجتماعي ّخلال ّفيّ
بين ّاألقساط ّالمدفوعة ّو ّاألقساط ّالمكتسبة ّوّ
الطرفّالثالثّالذي ّعادة ّماّيكونّالحكومة ّأوّ
كذلكّالمستحقاتّالمدفوعةّوالمكتسبةّ.
الموظف ّالمسئولّوالذي ّيشجعّأو ّيجبرّحاملّ
الوثيقة ّعلى ّتوفير ّاعتمادات ّالدخل ّفي ّحالهّ
 49-17وكما ّجرت ّالعادةّ ،فإنه ّيتم ّتوضيح ّاألقساطّ
التقاعدّ .وتبين ّالمبالغ ّالمالية ّالمدفوعة ّبموجبّ
الغيرّّمسددةّ/غيرّمحصلة ّوّاالحتياطي ّضدّ
مخططاتّالتامينّاالجتماعيّ،بماّفي ّذلك ّتلكّ
المستحقات ّقيد ّالتسديد ّكتغييرنا ّفي ّالتزاماتّ
الواردة ّمن ّوثائق ّاألفرادّ ،مدى ّنجاح ّوثائقّ
شركه ّالتامين ّ(بقيمة ّسالبة ّإن ّلزم ّاألمر) ّوّ
التأمين ّاالجتماعي ّفي ّتوفير ّالدخل ّفي ّحالهّ
تغييرّفيّأصولّجميعّالقطاعاتّوّباقيّأنحاءّ
التقاعدّ.
العالم.
 51-17ويوضح ّالجدول ّ(ّ )17-1مثال ّعلى ّهذهّ
العمليات
تابع جدول()17-1
مصادر الحسابات الخاصة بالتأمين على غير الحياة:
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لشركاتّالتأمينّالغيرّمحليةّوّيتمّالتعاملّمعّهذهّ

الشركات

االستخدامات
حساب اإلنتاج االستهالك المتوسطاإلنتاجتوزيع حساب الدخل األوليدخل االستثمار الخاص بحاملي سند التأمين على غيرالحياة
التوزيع الثانوي لحساب الدخلصافي أقساط تأمين األضرارمتطلبات تامين على غير الحياة
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المدفوعاتّكصادراتّخاصةّبخدماتّالتأمين.
(ج) ّيسجل ّدخل ّاالستثمار ّالخاص ّبحاملي ّوثيقةّ
التأمينّعلىّالحياةّفيّتوزيعّحسابّالدخلّاألولّّ.
يتم ّالتعامل ّمع ّالمكافآت ّالمعلنة ّالخاصة ّبوثائقّ
التأمين ّعلى ّالحياة ّعلى ّأن ّيتم ّتوزيعها ّعلىّ
حاملي ّوثائق ّالتأمين ّحتى ّلو ّتجاوزت ّدخلّ
االستثمار ّالخاص ّبالمؤسسةّ .و ّيسجل ّدخلّ
االستثمار ّكأموال ّواجبه ّالدفع ّمن ّقبل ّشركاتّ
التأمينّوّقابلهّللتحصيلّمنّقبلّاألسرّالمحليةّوّ
الغيرّمحليةّفيّباقيّأنحاءّالعالمّ.وّيعتبرّالتغييرّ
في ّأي ّبند ّفي ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّو ّاألقساطّ
المستحقة ّفي ّالحسابّالمالي ّتغييرّفي ّأصول ّوّ
مستحقات ّاألسر ّو ّتغيير ّفي ّ ّالتزامات ّشركاتّ
التامينّ.وتقدرّاألقساطّالفعليةّمضافاّلهاّمكمالتّ
األقساط ّ(التي ّتساوى ّدخل ّاالستثمار ّالخاصّ
بحاملّالوثيقة) ّبقيمهّاقلّمنّالخدماتّالمستهلكةّ
وّالفوائدّالمستحقة.

 52-17دائماّماّتكونّوثيقة ّالتامينّعلىّالحياة ّخاصةّ
باإلفرادّ .واذا ّما ّقامت ّأحد ّالشركات ّبالـتأمينّ
علىّالموظفينّفإنهّينبغيّإنّيعاملّهذاّمعاملةّ
التأمين ّأو ّباألخص ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ
كما ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وتممّّ
الصفقات ّالخاصة ّبتأمين ّالحياة ّبين ّشركاتّ
التأمينّوّاألسرّالمعيشيةّفقطّسواءّكانتّهذهّ
الشركات ّمحلية ّأو ّغير ّمحليةّ .ويقابل ّإنتاجّ
خدمات ّالتامين ّقيمه ّالخدمات ّالتي ّتستهلكهاّ
األسر ّكجزء ّمن ّاالستهالك ّالنهائي ّوّ
الصادراتّ .ويتم ّالتعامل ّمع ّدخل ّاالستثمارّ
الخاص ّبحاملي ّوثيقة ّالتأمين ّكمكمالتّ
لألقساطّ .ومعّذلك ّال ّيتم ّالتعاملّمعّاألقساطّ
وّمتطلباتّالتأمينّفيّحالةّالتامينّعلىّالحياةّ
بشكل ّمنفصل ّوكذلك ّال ّيتم ّالتعامل ّمعهماّ
كتحويالتّجارية ّبلّيشكالّمعاّمكوناتّصافىّ
الصفقة ّالمسجلة ّفي ّالحسابّالمالي ّوّاألصولّ
المالية ّالمعنية ّكجزءّمنّالتأمينّعلىّالحياةّوّ ّ 54-17ويوضح ّالجدول ّ(ّ )17-2مثال ّعلى ّهذهّ
كذلكّاستحقاقاتّالمعاشاتّ/اإليراداتّالسنويةّّ.
العملياتّ
السنوية:
-1اإليرادات
ّ
 53-17ويتم ّتسجيل ّأربع ّأزواج ّمن ّالمعامالت ّفيّ
وّ
الحساباتّ .يرتبط ّزوجان ّمنهم ّباإلنتاج ّ  55-17توفر ّبعض ّالوثائق ّالتامين ّعلى ّالحياة ّمبالغّ
االستهالكّالخاصّبخدمة ّالتأمينّوّزوجّيمثلّ
إجمالية ّتسلم ّفي ّتاريخ ّمعين ّبدال ّمن ّتدفقّ
توزيع ّدخل ّاالستثمار ّعلى ّملكية ّالفردّّ ،وآخرّ
المدفوعاتّ .وّيمكنّأن ّيستخدمّهذا ّالمبلغّفيّ
يوضح ّقيمة ّالتغيير ّفي ّالتأمين ّعلى ّالحياةّ
شراء ّإيراد ّسنوي ّوالذي ّيقوم ّبدوره ّبتحويل ّهذاّ
واستحقاقاتّالمعاشاتّّ.
المبلغّإلى ّتدفقّمنّالمدفوعاتّ .وّتسجلّتلكّ
حسابّ
ّ
في
ّ
ة
ّالحيا
ّعلى
(ا) ّيسجل ّناتج ّنشاط ّالتامين
اإليراداتّكماّهوّموضحّبالجزءّالسادسّ.
ّ
مين
أ
الخاصّبشركاتّالت
اإلنتاجّ
ز .جميع العمليات المرتبطة بإعادة التأمين
(ب) وتسجل ّقيمه ّالخدمات ّالمستهلكة ّكنفقات ّنهائيةّ
مستهلكة ّواجبة ّالدفعّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّفيّ  56-17قبل ّمناقشه ّكيفية ّمشاركةّ /مساهمة ّالعواملّ
حساب ّالدخل ّالمتاح ّأو ّتسجل ّكواجبة ّالدفع ّمنّ
المتعددة ّفيّقياسّناتجّإعادة ّالتأمينّفيّنظامّ
باقيّأنحاء ّالعالم ّ(صادراتّلألسرّغيرّالمقيمة)ّّ.
ويمكن ّلألسر ّالمعيشية ّأن ّتقدم ّالمدفوعاتّ
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اإلجراءات ّالتي ّحدثت ّبين ّالمؤمن ّالمباشر ّوّ
شركةّإعادةّالتأمينّ.والّيتمّالدمجّبينّماّحدثّ
من ّعمليات ّبين ّالمؤمن ّالمباشر ّكمصدرّ
للوثيقةّللعمالءّمنّناحية ّوّبينّالعملياتّالتيّ
تحدث ّبين ّحامل ّال ّوثيقة ّو ّشركات ّإعادةّ
التأمينّمنّناحيةّأخرى.

الحسابات ّالقوميةّ ،فإنه ّيجب ّأوال ّمعرفه ّكيفيهّ
قياسّوتسجيلّإعادةّالتأمينّ.
 57-17تقاس ّالعمليات ّالتي ّتتم ّبين ّالمؤمن ّالمباشرّ
(شركة ّالتأمين) ّوحامل ّوثيقة ّالتأمين ّبالطريقةّ
الموضحة ّبالجزء ّالسابق ّكمجموعة ّمنّ
العمليات ّالمنفصلة ّتماما ّدون ّالرجوع ّإلىّ

جدول ( )17-8يوض استخدامات الحسابات الخاصة بالتأمين على الحياة:
االستخدامات
حساب اإلنتاج
الناتج

توزيع حساب الدخل األولى
دخل االستثمار الخاص بحامل وثيقة تأمين الحياة
استخدم حساب الدخل
االستهالك النهائي للنفقات
الحساب المالي
التامين على الحياة و األقساط السنوية المستحقة
صافى األقساط
المنافع

الشركات

شركات التأمين

األسر المعيشية
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المدفوع ّللمؤمن ّالمباشر ّبواسطة ّشركه ّإعادةّ
التأمين ّكتعويض ّتقدمه ّشركة ّالتأمين ّلحامليّ
الوثيقةّلكنهاّالّتسجلّبهذاّالوضوحّ.

 58-17ال ّيعرف ّحامل ّوثيقة ّالتامين ّالمباشر ّأو ّالّ
يحتاجّأن ّيعرفّإذا ّكانّالمؤمنّالمباشرّيمتلكّ
وثيقة ّإعادة ّتأمين ّلحمايته ّفي ّحالة ّخسارةّ
الوثيقة ّأو ّالّ .ويتلقى ّالمؤمن ّالمباشر ّاألقساطّ ّ -61 61-17وكما ّهو ّفي ّحالة ّالتأمين ّالمباشرّ،
تسجل ّبعض ّمستحقات ّإعادة ّالتأمينّ
الفعلية ّمن ّحامل ّالوثيقةّ .وبعض ّمنها ّيقدمّ
كتحويالتّرأسماليةّفضالّعنّكونهاّّتحويالتّ
كتنازالت ّلشركة ّإعادة ّالتامينّ ّ .وتعد ّهذهّ
جاريةّ ،وذلك ّفقط ّفي ّالحاالت ّالطارئة ّأوّ
األقساط ّواجبة ّالدفع ّلصالح ّمؤمن ّالمباشرّ
الكوارثّالعرضيةّّ.
(شركة ّالتأمين) ّبينما ّالقسط ّاألقل ّفي ّالقيمةّ
يكون ّمن ّنصيب ّشركة ّإعادة ّالتأمينّ .ويشيرّ
هذاّاالنفصالّأحياناّإلىّإجماليّالتسجيلّالجزءّ  61-17يمثلّالناتجّالكليّالخاصّبشركة ّإعادة ّالتأمينّ
االستهالك ّالمتوسط ّللمؤمنّ /شركة ّالتأمينّ
الخاص ّبشركة ّالتأمين ّالمباشرةّ .أماّ
المباشرة ّالحاملة ّلوثيقة ّإعادة ّالتأمين ّوكما ّهوّ
البديل(صافىّالتسجيل) ّفيمكنّاعتبارهّجزءّمنّ
مشار ّأعاله ّفان ّمعظم ّوثائق ّالتأمين ّتتم ّبينّ
أقساط ّحامل ّالوثيقة ّالمباشر ّالمدفوعة ّللمؤمنّ
شركات ّالتأمين ّمن ّمختلف ّالنظم ّوالمجاالتّ
أو ّشركة ّالتأمين ّالمباشرة ّوجزء ّمنه ّإلعادةّ
االقتصاديةّ .لذلك ّفان ّقيمة ّالناتج ّفي ّهذهّ
التامينّ .ولكن ّهذا ّالخيار ّال ّيفضل ّفيّ
الحاالت ّيمثل ّواردات ّمن ّقبل ّشركات ّالتأمينّ
الحساباتّالتجاريةّوّحساباتّالدخلّالقوميّ.
وصادراتّمنّقبلّشركاتّإعادةّالتأمينّ.
 59-17و ّتستخدم ّشركة ّإعادة ّالتامين ّاألقساطّ
المدفوعة ّمن ّقبل ّالمؤمن ّالمباشر ّفي ّزيادةّ  62-17و يشبّه ّتسجيل ّالتدفقات ّالمرتبطة ّبإعادةّ
التأمينّبعمليةّتأمينّعلىّغيرّالحياة ّباستثناءّ
أرباح ّدخل ّاالستثمار ّالخاص ّبشركه ّإعادةّ
أن ّحامل ّوثيقة ّإعادة ّالتأمين ّعادة ّما ّيكونّ
التأمينّ .وّيتمّالتعاملّمعّدخلّاالستثمارّعلىّ
شركةّتأمينّأخريّّ.
انه ّدخل ّاستثمار ّواجب ّالدفع ّللمؤمن ّالمباشرّ
وّيتمّإعادته ّإلى ّشركهّإعادة ّالتامينّفي ّشكلّ
قسط ّمكملّ .لذلك ّفدخل ّاالستثمار ّالمدفوعّ  63-17تتمّعملياتّاالستهالكّواإلنتاجّكاآلتيّ:
ّأ -بما ّأن ّجميع ّهذه ّالنشاطات ّتتم ّعن ّطريقّ
لحامل ّالوثيقة ّمن ّقبل ّالمؤمن ّالمباشر ّيعتمدّ
وحداتّمؤسسيةّمحليةّوتنفذّعنّطريقّشركاتّ
أساسا ّعلى ّاألقساط ّالمكتسبةّ .ولكن ّالمؤمنّ
التأمين ّلذلك ّفان ّالناتج ّيسجل ّفي ّحسابّ
المباشر ّيتلقى ّأيضا ّدخل ّاالستثمار ّمن ّشركهّ
اإلنتاج ّالخاص ّبشركات ّالتأمين ّإال ّأن ّإعادةّ
إعادة ّالتأمين ّالتي ّتعتمد ّبدورها ّعلى ّنسبةّ
ّتوفر ّعن ّطريق ّوحدات ّغيرّ
ّما
ّغالبا
التأمين
األموال ّالمدفوعة ّفي ّشكل ّإعادة ّالتأمين ّبناءّ
ُ
يتمّتسجيلّنواتجهاّكوارداتّ.
محليهّلذلكّ
علىّقيمةّاألموالّالمدفوعة ّفي ّشكلّمستحقاتّ
للشركةّ .ويمكن ّأن ّيستخدم ّدخل ّاالستثمارّ
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ب -يمكن ّأن ّتُستهلك ّالخدمة ّبواسطة ّشركة ّتأمينّ
ّ
أخري ّوان ّكانت ّغير ّمحليةّ ّ ،بل ّوقد ّتكونّ
ذات ّاستهالك ّمتوسط ّهذا ّإن ّلم ّيكن ّحاملّ
الوثيقةّمحليّ/أوّمقيمّبصفةّدائمةّفتُسجّلّعليّ
أنهاّصادراتّلشركهّإعادةّالتأمينّومستحقاتهاّ.
ّ
 64-17وتغطي ّالمعامالت ّالمعاد ّتوزيعها ّدخلّ
االستثمار ّالخاص ّبحاملي ّالوثيقة ّفي ّمجالّ
إعادة ّالتامين ّو ّصافى ّأقساط ّشركة ّإعادةّ
التامين.

ّج .تصنف ّمستحقات ّشركات ّإعادة ّالتامين ّعلىّ
أنها ّواجبهّالدفع ّبواسطة ّشركاتّالتامينّوّمستحقهّ
التحصيل ّمن ّقبل ّشركات ّتامين ّأخرى ّسواء ّكانتّ
محليه ّأو ّغير ّمحليه ّ.و ّيسجل ّكال ّمن ّصافىّ
األقساطّوّالمستحقاتّكتوزيعّثانويّلحسابّالدخل.
ّد .العموالت ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّشركات ّإعادةّ
التامينّلشركاتّالتامينّكحاملّلوثيقة ّإعادة ّالتامينّ
يتم ّالتعامل ّمعها ّكتخفيضات ّعلى ّاألقساط ّواجبةّ
الدفعّألصحابّوثيقةّإعادةّالتأمين.
ّه .األرباح ّالمشتركة ّواجبه ّالدفع ّمن ّقبل ّشركاتّ
إعادة ّالتامين ّللمؤمن ّعليه ّتسجل ّكتحويل ّجارىّ
(بالرغم ّمن ّأنهما ّيسجالن ّبطريقه ّمختلفة ّفكال ّمنّ
العموالت ّالمدفوعة ّو ّاألرباح ّالمشتركة ّتساعد ّعلىّ
تخفيضّإنتاجّإعادةّالتامين.
ّو .إذا ّتم ّالتعامل ّمع ّبعض ّمستحقات ّالتامينّ
المباشرّكراسّمالّبدالّمنّتحويالتّجاريةّفإنّ ّأيّ
مستحقات ّخاصة ّبإعادة ّالتامينّوّلهاّعالقة ّبنفسّ
الحالةّيجبّالتعاملّمعهاّكتحويالتّلرأسّالمالّ.

ّ
ّأ .ويجب ّأن ّتقوم ّشركات ّالتأمين ّسواء ّكانتّ
محليه ّأو ّغير ّمحليه ّبدفع ّدخل ّاالستثمارّ ،والذيّ
يعدّكدينّواجبّتسديدهّمنّقبلّحاملي ّوثائقّإعادةّ
التامينّ ،فيّحينّيعتبرّهذاّالدخلّمستحقاّ/محصالّ
لصالح ّمؤسسات ّأخرى ّسواء ّكانت ّمحليه ّأو ّغيرّ
محليهّأيضاّ.
ّب .يحسب ّصافى ّأقساط ّإعادة ّالتامين ّعن ّطريقّ
جمعّاألقساط ّالمكتسبة ّوّقسطّالمكملةّ(التي ّتساوىّ 65-17
دخلّاالستثمارّالخاصّبحاملّالوثيقة)ّمطروحاّمنهاّ
قيمةّالخدماتّالمستهلكةّ.وصافىّهذهّاألقساطّيكونّ
واجب ّالدفع ّمن ّقبل ّشركات ّالتامين ّومستحقّ
الصرفّلشركاتّتامينّأخرىّ.
االستخدامات

الشركات

شركات التامين

حساب اإلنتاج
الناتجّ
توزيع حساب الدخل األولى
دخل ّاالستثمار ّالخاص ّبحاملّ
وثيقةّتامينّالحياةّ
استخدام حساب الدخل
االستهالكّالنهائيّللنفقاتّ
الحساب المالي
تامينّ
الحياةّواألقساط الثانويةّالمستحقةّ
صافىّاألقساطّ
المنافع

يسجل ّأي ّإدخال ّفي ّالحساب ّالمالي ّأيّ
اختالف ّبين ّاألقساط ّالمدفوعة ّو ّاألقساطّ
المكتسبة ّوّالمديونيات ّالمطلوبة ّوّتلكّاألخرىّ
مستحقهّالدفعّ.

األسر

ّ4

ّ4
ّ

88
113

88
ّ113
ّ
ّ
ّ91-

91-

ر .اإليرادات السنوية:

قطاعات أخرى

إجمالي
الدخل

شكل ّدفعه ّواحده ّويتالفاه ّبعد ّذلك ّفي ّصورهّ
تدفقاتّمنّالمدفوعاتّأما ّلفترة ّمعينهّأو ّلبقيةّ
الحياة ّالمؤمنّعليها ّ(وربماّلبقية ّحياهّكالّمنّ
المؤمنّعليهّوالشخصّاألخرّالمذكورّاسمهّفيّ
الوثيقة)ّ.

 66-17تعتبر ّابسطّأنواع ّوثيقة ّالتأمينّعلىّالحياة ّتلكّ
التي ّيقومّفيهاّصاحبّالوثيقة ّبدفعّتدفقاتّمنّ
المدفوعاتّلشركهّالتامينّعلىّمدارّفترة ّزمنيةّ
ّ
معينه ّفي ّمقابل ّاستالم ّدفعة ّواحده ّكدين ّفيّ
المستقبلّّ .وابسط ّهذه ّاألقساط ّوالتي ّتسمىّ  67-17تنظم ّاإليرادات ّالسنوية ّعن ّطريق ّشركاتّ
التامين ّو ّتسمى ّبرقابة ّالمخاطرّ .ويجب ّأنّ
بقسط ّمدى ّالحياة ّيقوم ّصاحب ّالوثيقة ّمنّ
يقبل ّالمؤمن ّعليه ّتجنب ّالمخاطر ّعن ّطريقّ
خاللها ّبدفع ّمبلغ ّواحد ّلشركه ّالتامين ّعلىّ
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 71-17وتستمر ّهذه ّالعملية ّعام ّبعد ّعامّ .وبمرورّ
الوقت ّتزداد ّقيمة ّالسحب ّاالحتياطي ّالمتبقيّ
لتصبح ّاكبر ّجزء ّمن المدفوعات ّالمستحقة ّوّ
يقل ّدخل ّاالستثمار ّواجب ّالدفع ّليصبح ّاقلّ
جزءّ .ومنّالناحية ّالنظرية ّيمكنّلشركهّالتامينّ
مراجعه ّافتراضاتها ّعن ّالعمر ّالمتبقي ّالمتوقعّ
للمؤمن ّو ّإعادة ّحساب ّالمبلغ ّالمتاحّ
كمصاريف ّخدمةّ .ولكن ّمن ّالناحية ّالعمليةّ
يجب ّأن ّتتم ّهذه ّالعملية ّعلى ّفترات ّوّ
مجموعاتّمنّالمؤمّنينّ(شركاتّالتأمين)ّ.

قبول ّدفع ّتدفق ّمن ّالمدفوعات ّيكون ّمحدد ّوّ
معروف ّ(إما ّبشروطّمحددّة ّأو ّبصياغة ّمعينة)ّ
.وتتحمل ّشركه ّالتامين ّمسئوليه ّالمخاطرةّ
باستثمارّالمبلغّأكثر ّمماّيتحملهّالمؤمنّعليهّ.
وتحدد ّمعدالت ّالمؤمن ّعليهم ّعلى ّحسبّ
توقعاتّمعدالتّالعمرّ .وقد ّينبغيّعلى ّشركهّ
التامين ّأن ّتدفع ّمبالغ ّكبيره ّللمؤمن ّعليهم ّمنّ
المعمرين ّحيث ّتدفع ّالشركة ّمبالغ ّاكبر ّمنّ
المبلغّاألصلي ّالذي ّدفعهّالمؤمنّعليهّوّربماّ
يتجاوز ّأيضا ّاألرباح ّالتي ّحققتها ّالشركة ّمنّ
هذا ّالمبلغّ .أما ّهؤالء ّالذين ّيتوفون ّمبكراّ
فيتسلموا ّمبلغ ّاقل ّبكثير ّمما ّكان ّمتوقع ّبينماّ  71-17والمقصودّمنّالمثال ّالرقمي ّالمفصلّهوّشرحّ
وّتوضيحّالطريقة ّالتي ّتتمّبهاّاألقساطّ .ولكنّ
تحصلّشركهّالتامينّعلىّمبلغّاكبرّمماّكانّ
في ّالواقع ّليس ّمن ّالضروري ّأن ّتتم ّكل ّهذهّ
متوقعّلها.
الحساباتّلتحديدّإنتاجّشركةّالتأمينّ.وّبطريقةّ
أبسط ّفإنه ّيمكن ّتحديد ّقيمه ّالناتج ّكمجموعّ
دخل ّاالستثمار ّالمستحق ّللمؤمن ّعليه ّ(ّ)511
 -1كيفيه حساب القسط السنوي
مطروحا ّمنه ّالمبلغ ّالواجب ّالدفع ّله ّ(ّ)611
مطروحا ّمنه ّقيمة ّاالحتياطي ّ(سالب ّّ 191أوّ
 68-17من ّاألسهل ّأن ّيتم ّشرح ّكيفيه ّحساب ّالقسطّ
ّّ .)191-(-611-511(ّ )91وربماّتكونّهذهّ
السنوي ّبمثالّ .افترض ّوجود ّشركه ّتامينّ
الطريقة ّمماثلةّ /مشابهة ّلطريقة ّقياس ّتأمينّ
تعرض ّمدفوعات ّشخصيه ّبقيمه ّّ 611جنيهّ
الحياة ّإال ّأنه ّال ّيوجد ّفيها ّعنصر ّالقسطّ
مدىّالحياةّمقابلّمبلغّمنّالمالّ11111جنيهّ.
الفعليّّ.
وافترض ّأيضا ّأن ّالشركة ّتقدر ّحياه ّالشخصّ
بحوالي ّّ 25سنه ّوانّ ّمعدل ّالخصم ّحوالي ّّ5
بالمائة.وكما ّهو ّموضح ّبالشكل ّ(ّ )17_1فانّ  .8الناتج المرتبط باألقساط السنوية
صافى ّالقيمة الحالية ّل611جنيه ّعلى ّمدارّ
ّ 25عام ّيساوى ّ8711جنيهّ .وبالتالي ّفانّ  72-17يحسب ّناتج ّشركه ّالتامين ّالمرتبط ّبتكاليفّ
األقساطّكاآلتيّ:
صافي ّالمبلغ ّالمتبقي ّّ 1311والذي ّيعادلّ
تعادل ّّ 91مره ّمن ّتكلفة ّالخدمة ّالتي ّمنّ  -يذهب ّدخل ّاالستثمار ّللمؤمن ّعليه ّمطروحا ّمنهّ
المبلغّالمستحق ّللدفعّللمؤمنّعليه ّ(أو ّالمستفيدينّ
الممكن ّأن ّتقدمها ّالشركة ّخالل ّعامّ .لذا ّفانّ
أوّمنّهمّعلىّقيدّالحياة)ّوفقاّألحكامّالمعاشّ.
عرضّال611جنيهّالخاصّبالشركة ّيمثلّمبلغّ
صافى ّسواء ّكان ّيعلم ّالمؤمن ّعليه ّأم ّالّ ّ.
ويتعادل ّمبلغ ّإيراداتّ /دخل ّاالستثمار ّالخاصّ
وسوف ّيحصل ّالمؤمن ّعليه ّعلى ّّ 691جنيهّ
بالمؤمن ّعليه ّمع ّمرات ّعامل ّالخصم ّمن ّبدايةّ
فالعام ّإال ّأنّ 91جنيه ّتعود ّللشركة ّمره ّأخرىّ
احتياطي ّالعامّ .كما ّينفصل ّدخل ّاالستثمار ّأيضاّ
فيّصورهّرسومّللخدمةّ.
عنّدخلّاالستثمارّالفعلي ّالمكتسبّمنّقبلّشركهّ
التأمين ّ.و ّيكون ّذلك ّمماثال ّلمكمالت ّالقسط ّفيّ
 69-17وكل ّعام ّيوجد ّدخل ّاستثمار ّواجب ّالدفعّ
التامينّعلىّالحياةّّ.
للمؤمن ّعليه ّو ّيعادل ّالحد ّاألدنى ّلعاملّ
الخصم ّّ 5بالمائة ّعن ّالمبلغ ّالمتبقي ّمن ّقيمهّ ّ
عقدّالتامينّ .وفىّالعامّاألول ّتكونّنسبهّدخلّ  .3جميع العمليات المرتبطة باألقساط السنوية
االستثمار ّالمرتبط ّبالقسط ّالمدفوع ّمقدماّ
(ّ )1311هو ّّ 65جنيهّ .وّ 25جنيه ّتسحبّ  74-37هناك ّثالثّمجموعاتّمنّالمعامالتّالمسجلةّ
عن ّاألقساط ّالمتواجدة ّوالقيود ّالمستقبلية ّالتيّ
كرسوم ّللخدمة ّو ّبالتالي ّينخفضّ
يلزم ّاتخاذها ّمن ّأجل ّاالفتتاح ّوّ
المبلغ(ّ )1311إلى ّ(ّ .)1275والمبلغ ّالمتبقيّ
اإلنهاءّالسنوي.
منّدخلّاالستثمارّ()435يضافّعلىّصافىّ
االحتياطي ّالسنوي ّو ّيصبحّ .8711وبالتاليّ
فعند ّنهاية ّالعام ّيكون ّاالحتياطي ّالسنويّ
ّ 8535مكوناّمنّالمبلغّاألصليّ 8711مضافاّ
ّأ .و ّيستحق ّدفع ّرسم ّالخدمة ّالمرتبط ّباألقساطّ
إليه ّفوائد ّّ 435مطروحا ّمنهما ّّ 611جنيهّ
السنوية ّالدفع ّكل ّعامّ ,ويسجل ّعلى ّأنه ّناتجّ
واجبه ّالدفع ّّ .وبالتالي ّيكون ّصافى ّالمبلغّ
شركةّالتأمينّوانفاقّلالستهالكيّالنهائيّلألسرّ
االحتياطي ّالمسحوب ّفي ّبداية ّالعام ّّ 165وّ
المعيشيةّالتيّينتميّإليهاّالمستفيدّّ,وّالتيّقدّ
المسحوب ّمن ّاألقساط ّالمدفوعة ّمسبقا ّيكونّ
تكونّمنّاألسرّالمعيشيةّغيرّالمقيمة.
.25
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ّب .وّيعادلّدخلّاالستثمارّلمراتّعاملّالخصمّ،وّ
يتمّتسجيلّمستوىّاالحتياطياتّاألقساطّالسنويةّ
فيّبدايةّالفترةّفيّحساباتّتوزيعّالدخلّاألوليّّ
كمستحقةّالدفعّمن ّقبلّشركةّالتأمينّومستحقةّ
القبضّمنّقبلّاألسرةّالمعيشية.

نضجّ /اكتمال ّسياسات ّالتأمين ّعلى ّالحياةّ،
ويتم ّتسجيل ّهذا ّكزوج ّمن ّالمعامالت ّالماليةّ
بين ّاألسرة ّالمعيشية ّومؤسسة ّالتأمينّ ّ .تعتبرّ
األسرة ّالمعيشية ّالدفع ّلشركة ّالتأمين ّو ّالتسلمّ
في ّالمقابل ّكأصل ّناشئ ّعن ّأحكام ّالقسطّ
السنويّ.وّتتلقىّمؤسسةّالتأمينّاألصلّالماليّ
منّاألسرةّالمعيشيةّوتتحملّالمسؤوليةّتجاههاّ.

ّج .و ّيقيد ّالتغير ّفي ّقيمة ّاحتياطيات ّاألقساطّ
السنوية ّفي ّالحساب ّالمالي ّكمستحقات ّتدفعهاّ
 78-37و ّعادة ّيتم ّإنهاء ّاألقساط ّالسنوية ّبالموت ّّ،
األسرةّالمعيشيةّلشركةّالتأمينّ.
وعندّهذهّالنقطةّيتمّنقلّأيّاحتياطياتّمتبقيةّ
لهذه ّاألقساط ّالسنوية ّإلى ّشركة ّالتأمينّ .ومعّ
 73-37عندما ّتبدأ ّدفع ّاألقساط ّالسنوية ّّ ،فأن ّهناكّ
ذلكّّ،وّعلىّافتراضّأنّشركةّالتأمينّتوقعتّ
تحويل ّأموال ّمن ّاألسر ّالمعيشية ّإلى ّشركةّ
متوسط ّالعمر ّالمتوقع ّبدقة ّّ ،لمجموعة ّمنّّ
التأمينّ.وّفيّكثيرّمنّالحاالتّّ،ومعّذلكّّ،
مسددي ّاألقساط ّالسنوية ّككل ّّ ،يكون ّمتوسطّ
قدّيكونّهذاّمجردّ"انتقال"ّمنّالدفعة واحدة /
األموال ّالمتبقية ّعند ّالوفاة ّصف ارّ .إذا ّتغييرّ
الم لغ اإلجمالي ّالواجب ّدفعه ّمن ّقبل ّهذهّ
مأمول ّالحياة ّّ ،فيجب ّأن ّتأخذ ّتنقيحاتّ
الشركةّأوّشركةّتأمينّأخرىّمنّاكتمالّسياسةّ
االحتياطاتّ .في ّاألقساط ّالسنوية ّقيد ّالعملّ،
التأمين ّعلى ّالحياة ّالعادية ّعلى ّالفور ّإلىّ
سوف ّيخفض ّامتداد ّالحياة ّالمتوقع ّالمبلغّ
أقساط ّسنويةّ .و ّفي ّمثل ّهذه ّالحالة ّليستّ
المتاحّلشركةّالتأمينّكرسمّخدمةّّ،مماّيجعلهّ
ّحاجةّ
هناك
بقيمة ّسلبيهّ .في ّمثل ّهذه ّالحالة ّّ ،فإن ّشركةّ
لتسجيل ّمبلغ ّالدفع ّاإلجمالي ّو ّاستحواذّ
التأمين ّيجب ّأن ّتعتمد ّعلى ّأموالها ّالتمويليةّ،
األقساط ّالسنوية ّّ ،وسوف ّيكون ّهناك ّمجردّ
وتأملّأنّنعززّهذاّمرةّأخرىّفيّالمستقبلّمنّ
تغيير ّمن ّاحتياطيات ّتأمين ّالحياة ّعنّ
خالل ّربط ّالخدمة ّارتفاع ّرسوم ّمع ّاألقساطّ
احتياطيات ّاألقساط ّالسنوية ّفي ّشركة ّالتأمينّ
السنويةّالجديدة.
والقطاع ّالفرعي ّللصندوق ّمعاش ّالتقاعدّ .واذاّ
كان ّش ارء ّالقسط ّالسنوي ّبشكل ّمستقل ّعنّ
ّ
ّ

ّ

نقطةةة البدايةةةةةةةةةةةة
10 000
سعر شراء القسم السنوي (أ)
صافي القيمة الحالية لة  600في السنة حيث لكل  85سنة 8 700
( %5ب)
1300
صافي القيمة الحالية لرسوم الخدمة (جة)
90
معدل القسط الثانوي 600*1300/8700
ّ
السنة األولى
دخل االستثمار (الفائدة) باعتبار:
500
أ
435
ب
65
جةة
المدفوعات المستحقّة
690
أ
600
ب
90
جةة
انحدار في قيمة األسهم
-190
أ
-165
ب
-85
جةة
األسهم في السنة األخيرة
9 810
أ
8 535
ب
1 275
جةة

886

السنة الثانية
دخل االستثمار (الفائدة) باعتبار:
491
أ
487
ب
64
جةة
المدفوعات المستحقّة
690
أ
600
ب
90
جةة
انحدار في قيمة األسهم
-800
أ
-173
ب
-86
جةة
األسهم في السنة األخيرة
9 611
أ
9 611
ب
1 249
جةة

نظام الحسابات القومية
قد ّ ّتدفع ّأيضا ّالنفقات ّاالجتماعية ّالنقديةّ
للمستفيدينّالذينّيحتاجونّالرعايةّالصحيةّّ.

الجزء الثاني :برامج التأمين االجتماعي
سّ.مقدمة
 70-37تعد ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّوسيلة ّهامةّ
يحصلّمنهاّاألفرادّالمشتركينّفيّبرامجّالتأمينّ
االجتماعي ّعلى ّمنافعّ ،توصف ّبالمنافعّ
االجتماعيةّ ,لسد ّاحتياجات ّتط أر ّفي ّظروفّ
خاصةّ ,و ّالتي ّقد ّتؤثر ّعلى ّرفاهيتهمّ .وّ
تستحق ّبعض ّالمنافع ّاالجتماعية ّالدفع ّفيّ
إطارّالمشاركةّفيّبرنامجّ ّالتأمينّاالجتماعيّ,
و ّتحدد ّالظروف ّالتي ّبموجبها ّتستحق ّالمنافعّ
الدفع ّبرنامج ّ ّالتأمين ّاالجتماعيّ ,و ّليسّ
طبيعةّالمنافعّفيّحدّذاته.
 77-37تعد ّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّصيغةّتعاقدّ,وّ
غالبا ّما ّتتضمن ّوحده ّعلى ّاألقل ّعالوة ّعلىّ
المستفيدّأوّالمنتفعّ.وربماّتكونّالوحدةّاألخرىّ
صاحب ّالعملّ ،الحكومة ّالعامة ّأو ّمؤسسةّ
مالية ّ(غالبا ّما ّتكون ّشركة ّالتأمين)ّ ,وأحياناّ
تكونّمؤسسةّال ّتهدفّإلىّالربحّوتخدمّاألسرّ
المعيشيةّّّ.
 75-37والهدف ّمن ّهذا ّالجزء ّمن ّالفصل ّهو ّوصفّ
كيف ّتقيد ّاألنواع ّالمختلفة ّمن ّالمنافعّ
االجتماعية ّالتي ّتقدم ّبموجب ّبرامج ّالتأمينّ
االجتماعيّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.وّللقيامّ
بهذاّ ّ ،فمن ّالضروري ّتوضيح ّالخصائصّ
المحددة ّلبرامج ّالتأمين ّاالجتماعيّ ،وطبيعةّ
الوحدةّاألخرىّالمعنيةّ،وأنواعّالمنافعّالمستحقةّ
وّطرقّتمويلهاّ.
هة .تعريفات أساسية
 -3المنافع االجتماعية

ب ّّ.و ّيضطر ّالمستفيدين ّلدعم ّمختلف ّأنواعّ
المعالين ّّ:الزوجينّواألطفالّواألقاربّالمسنينّ
والمعوقين ّّ ،الخّ .و ّعادة ّما ّتدفع ّالمنافعّ
االجتماعية ّنقدا ّفي ّشكل ّتعويضات ّمنتظمةّ
للمعالينّأوّالعائالتّالمعالةّّ.
ج ّّ.عندماّيعانيّالمستفيدينّمنّانخفاضّفيّالدخلّ
كنتيجةّلعدمّالقدرةّعلىّالعملّ،أوّالعملّبدوامّ
كاملّّ,
و ّعليها ّتقدم ّالمنافع ّاالجتماعية ّنقدا ّبشكلّ
منتظمّطولّفترةّالحالةّ.وّفيّبعضّالحاالتّ
يمكنّتوفيرّدفعةّواحدةّمنّالمبلغّعالوةّعلىّ
أوّبدالّمنّالدفعّالمنتظمّ ّ.وقدّيمنعّالناسّمنّ
العملّبسببّ:
 oالتقاعدّاالختياريّأوّاإلجباريّ
 oالبطالة ّالقهريةّ ،بما ّفي ّذلك ّالتسريحّ
المؤقتّوّقصرّمدةّالعملّ
 oالمرضّوّإصاباتّالحوادثّ،والدةّالطفلّ،
وما ّإلى ّذلكّ ،والتي ّتمنع ّأي ّشخص ّمنّ
العملّ ،أو ّالعمل ّبدوام ّكاملّ.
دّ .يحصل ّالمستفيدين ّعلى ّمدفوعاتّ
للتعويضّعنّالمعاناةّمنّانخفاضّالدخلّ
بسبب ّوفاة ّمصدر ّالدخل ّالرئيسيّ.
هّ.يتمّتوفيرّالسكنّللمستفيدينّإماّمجاناّ
أو ّبأسعار ّليست ّذات ّأهمية ّاقتصاديةّ
تذكرّأوّمنّخاللّتسديدّالنفقاتّمنّقبلّ
األسر ّالمعيشيةّ .و ّهذه ّتعد ّمن ّالمنافعّ
االجتماعيةّالعينيةّ.
دّّ.

 71-37تستحق ّالمنافع ّاالجتماعية ّالدفع ّعند ّوقوعّ
أحداثّخاصةّ،أوّوجودّشروطّمعينةّّ،والتيّقدّ
تؤثر ّسلبا ّعلى ّرفاهية ّاألسر ّالمعيشية ّالمعنيةّ
إما ّعن ّطريق ّفرض ّمطالب ّإضافية ّعلىّ 56-37
مواردهاّأوّتقليل ّدخلهاّ.ويمكنّأنّتقدم ّالمنافعّ
االجتماعية ّنقدا ّأو ّعينا ّّ .وهناك ّعدد ّمنّ
الظروف ّاالجتماعية ّ ّتكون ّعندها ّالمنافعّ
االجتماعيةّمستحقةّالدفعّّّ:
أّّ.

و ّيزود ّالمستفيدين ّبالبدالت ّلتغطية ّنفقاتّ
التعليم ّالتي ّيتحملوها ّألنفسهم ّأو ّللمعالينّ .وّ
في ّبعض ّاألحيان ّيمكن ّتقديم ّخدمات ّالتعليمّ
العينيةّ.
و ّما ّسبق ّيعد ّظروف ّنموذجيةّ /مطابقةّ
لألصل ّ ّو ّالتي ّعندها ّتستحق ّالمنافعّ
االجتماعية ّالدفعّ .و ّمن ّالممكنّ ،على ّسبيلّ
المثالّ،قدّتستحقّفيّظلّبعضّبرامجّالتأمينّ
االجتماعي ّمنافع ّأخرى ّالدفعّ .و ّبالعكسّ ،وّ
تقدمّكلّالبرامجّبأيّحالّمنّاألحوالّمنافعّفيّ
جميعّالظروفّالمذكورةّأعالهّ.وعملياّ،تتفا ّوتّ
برامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّتفاوتا ّكبي ار ّمن ّبلدّ
إلىّآخرّ،أوّمنّبرنامجّألخرّداخلّنفسّالبلدّ.

يتطلب ّالمستفيدينّ ،أو ّالمعالينّ ،منافعّ
اجتماعية ّقد ّتقدم ّفي ّحالة ّالعالج ّالطبيّ،
عالجّاألسنانّأو ّغيرهّّ،أوّالعالجّبمستشفىّ،
أو ّالنقاهةّ ّ ،أو ّرعاية ّطويلة ّاألجلّ ،والتي ّقدّ
تكونّنتيجةّالمرضّ،أوّاإلصاباتّّ،أوّالوالدةّ  .2المنافع االجتماعية التي تقدمها الحكومة العامة
والعجزّالمزمنّّ،والشيخوخة...،إلخّّ .وربماّتقدمّ
المنافع ّاالجتماعية ّعينيا ّ ّفي ّشكل ّالعالج ّأوّ  53-37هناك ّالعديد ّمن ّالمنافع ّاالجتماعية ّالتيّ
توفرهاّ /تقدمها ّالحكومة ّالعامةّ ,و ّالتي ّربماّ
الرعايةّوّقدّتقدمّمجاناّأوّبأسعارّليستّذاتّ
ّبموجبّ
تظهر ّفي ّالحسابات ّكمستحقة ّالدفع ّ
أهمية ّاقتصادية ّتذكرّ ،أو ّعن ّطريق ّسدادّ
الضمان ّاالجتماعيّ ،المساعدة ّاالجتماعيةّ ،أوّ
النفقات ّالتي ّتدفع ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ .وّ
التحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّّ.
883

نظام الحسابات القومية
معينة ّمن ّقبل ّتدخل ّطرف ّثالثّ .وعلى ّسبيلّ
المثالّّ،قدّتلزمّالحكومةّجميعّالموظفينّعلىّ
المشاركةّفيّبرنامجّالضمانّاالجتماعي؛ّيجوزّ
ألصحاب ّالعمل ّجعله ّشرطا ّمن ّشروطّ
التوظيفّ ,أن ّيشارك ّالموظفين ّفي ّمشروعّ
برنامجّالتأمينّالمحددّمنّقبلّصاحبّالعمل؛ّ
و ّيجوز ّلصاحب ّالعمل ّتشجيع ّالموظفينّ
لالنضمامّعنّطريقّتقديمّالمساهماتّنيابةّعنّ
الموظف ّأو ّأن ّتقوم ّالنقابات ّالعمالية ّبترتيبّ
تغطية ّتأمينه ّمتاحة ّفقط ّألعضاء ّاالتحادّ/
النقابةّّ.وّعادةّماّتدفعّالمساهماتّفيّبرامجّ
التأمين ّاالجتماعي ّمن ّقبلّ ،أو ّنيابة ّعنّ
الموظفينّ،وّذلكّتحتّبعضّالشروطّوّالتيّ
تغطى ّأيضا ّغير ّالعاملين ّأو ّاألشخاصّ
العاملينّلحسابهمّالخاصّ.

 58-37و ّالضمان ّاالجتماعي ّهو ّاالسم ّالذي ّيعطىّ
لبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي ّالتي ّتديرها ّالحكومةّ
العامةّ,وّكماّسيوضحّأدناهّ.وّيجبّعلىّالفردّ
للحصول ّعلى ّمنافع ّالتامين ّاالجتماعي ّأنّ
يشاركّ/يساهمّفيّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّ.

 54-37وّالّتعدّالمساعداتّاالجتماعيةّبرنامجّوّلهذاّ
فإنهاّالّتحتاجّإلىّمشاركةّّ,معّأنهاّغالباّماّ
تكون ّمقصورة ّعلى ّاإلفراد ّذوى ّالدخلّ
المنخفضّ ,و ّاإلعاقة ّأو ّالخصائص ّالمعينةّ
األخرىّ ّ .وفي ّبعض ّالبلدانّ ،على ّالرغم ّمنّ
انه ّيجوز ّدفع ّمعاش ّالتقاعد ّالعالمي ّدونّ
الحاجة ّإلى ّمشاركةّ ,و ّعليها ّتعد ّالمساعداتّ
االجتماعية ّجزء ّمن ّالمشاركة ّاالجتماعيةّ
أيضاّ .و ّهناك ّجزء ّيناقشّ /يتناول ّالفرق ّبينّ
التأمينّاالجتماعيّوالمساعدةّاالجتماعيةّبمزيدّ
 55-37يعتبرّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّبرنامجّتأمينيّ
منّالتفصيلّفيّالفصلّّ.5
عندماّيستوفىّالشرطانّالتاليانّ:
 53-37يشمل ّتعريف ّالمنافع ّاالجتماعية ّاالحتياطيّ
المحتملّللخدماتّالصحيةّوالتعليمةّ.وعادةّماّ ّأ .أنّتكونّالمنافع ّالتيّيحصلّعليهاّشرطاّللمشاركةّ
في ّالبرنامجّ ،و ّتكون ّمنافع ّاجتماعية ّإذا ّاستخدمّ
تقومّالحكومةّالعامةّبجعلّهذهّالخدماتّمتاحةّ
المصطلحّ/الشرطّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
لجميعّأعضاءّالمجتمعّدونّاشتراطّمشاركةّفيّ
ب .و ّإذا ّاجتمع ّواحد ّعلى ّاألقل ّمن ّالشروط ّالثالثةّ
البرنامج ّ .و ّتعامل ّهذه ّالخدمات ّكتحويالتّ ّ
التاليةّّ:
اجتماعية ّعينية ّوليس ّكجزء ّمن ّالضمانّ
 يجبّأنّتكونّالمشاركةّفيّالبرنامجّواجبةّ/االجتماعي ّأو ّالمساعدة ّاالجتماعيةّ .وّ
إلزامية ّإما ّعن ّطريق ّالقانون ّأو ّتحتّ
التحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّتمّمناقشتهاّأيضاّ
شروطّوظروفّعملّالموظفّ،أوّمجموعةّ
فيّالفصلّ.5
العمالّّ/الموظفين؛ّ
 البرنامجّهوّمسؤوليةّجماعيةّتعملّلصالحّ 58-37باإلضافةّإلىّالخدماتّالصحيةّوالتعليميةّالتيّ
مجموعة ّمعينة ّمن ّالعمالّ /الموظفين ّّ،
تقدمهاّالحكومةّالعامةّ،فيمكنّأيضاّتقديمّهذهّ
سواء ّكانوا ّيعملون ّأم ّالّ ،و ّأن ّالمشاركةّ
الخدماتّأيضاّإلىّاألفرادّمنّخاللّالمؤسساتّ
تقتصرّعلىّأعضاءّتلكّالمجموعة؛ّ
التيّالّتهدفّللربحّوّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ,وّ
 أن ّ ّيقوم ّصاحب ّالعمل ّبتقديم ّمساهمةّالتيّأيضاّتعاملّعلىّأنهاّتحويالتّاجتماعيةّ
(فعلية ّأو ّمحتسبة) ّفي ّبرامج ّالتأمينّ
عينية ّوليس ّكجزء ّمن ّب ارمج ّالتأمينّ
االجتماعي ّباسم ّالموظف ّّ /العاملّ ،سواءّ
االجتماعي.
قدمّالموظفّمساهمةّأيضاّأمّالّ.
.3المنافع االجتماعية المقدمة من الوحدات المؤسسية
األخرى
 50-37ويمكن ّأيضا ّأن ّتقدم ّالمنافع ّاالجتماعية ّمنّ
خاللّّأربابّالعملّإلىّالعاملينّ/الموظفينّوّ
المعالين ّأو ّأن ّتوفر ّعن ّطريق ّوحدات ّأخرىّ
مثل ّالنقابات ّالعماليةّ .و ّجميع ّالمنافعّ
االجتماعية ّالتي ّتقدمها ّالوحدات ّاألخرى ّعداّ
الحكومة ّالعامة ّتقدم ّبموجب ّنظام ّالتأميناتّ
االجتماعية.
ّ
 .4برامج التأمين االجتماعيّ

 51-37وّيقومّالمشاركونّفيّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّ
بعمل ّمساهمات ّفي ّالبرامج ّ(أو ّمساهماتّ
نيابة ّعنهم) ّللحصول ّعلى ّالمنافعّ .وتعرفّ
المساهمات ّو ّالمنافع ّبطرق ّمماثلة ّألقساط ّوّ
مطالبات ّالتأمينّ ,و ّمساهمة ّالضمانّ
االجتماعي ّهي ّمقدار ّالمدفوع ّلبرنامج ّالتأمينّ
االجتماعيّمنّأجلّأنّيكونّمنّحقّالمستفيدّ
المعنى ّبتلقي ّالمنافع ّاالجتماعية ّالتي ّتشملهاّ
خطةّالبرنامجّ.وّمنافعّالتأمينّاالجتماعيّهيّ
منفعة ّاجتماعية ّمستحقة ّالدفع ّالن ّالمستفيدينّ
يشاركواّفيّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّوّالمؤمنّ
عليهّضدّالمخاطرّاالجتماعيةّالطارئةّ.

 16-37و ّالضمان ّاالجتماعي ّهو ّشكل ّمن ّأشكالّ
برنامج ّالتأمين ّاالجتماعيّ .و ّتختلف ّاألهميةّ
 57-37يعدّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّشكلّمنّأشكالّ
النسبيةّللضمانّاالجتماعيّذاتّالصلةّببرامجّ
برنامجّالتأمينّالتعاقديةّحيثّيلتزمّحاملّوثيقةّ
التأمين ّاالجتماعي ّاألخرى ّكثي ار ّمن ّدولة ّإلىّ
ّ/بوليصةّالتأمينّأوّيشجعّللتأمينّضدّطوارئّ
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أخرى ّحسب ّالترتيبات ّالمؤسسية .ففي ّبعضّ  .5بوالص /ووثائق التأمين الفردية المؤهلة للتأمين
الدول ّّ ،قد يقتصر الضمان ّاالجتماعي على االجتماعيّ
مخصص ّالمعاش ّاألساسي ّلمختلف ّصافىّ
الضمانّاالجتماعي .وّفيّمثلّهذهّالحاالتّقدّ  13-37تنظمّالعديدّمنّبرامجّالتأمينّاالجتماعي بشكلّ
جماعي لمجموعاتّمن العمالّ،وّالّيجبّأن
يتمّالتعاملّمع مخصصات المعاشاتّالتقاعديةّ
يستخرج ّهؤالء ّالمشاركين وثائق ّتأمين فردية
لموظفي الحكومة العامة ّوليس ّمن ّخالل
بأسمائهم الشخصيةّ,وّفيّمثلّهذهّالحاالت ،الّ
الضمان ّاالجتماعيّ .أما ّفي حاالت ّأخرى ّ،
توجدّصعوبةّفي تمييز التأمينّاالجتماعية من
فمعظم ّمخصصات ّّ /احتياطيات ّالمعاشاتّ
التأمين القائم ّعلى أساس ّشخصيّ .ومع ّذلكّ،
التقاعديةّ ،بما ّفي ّذلك ّالمستحقة للعاملين ّفي
قدّتسمحّبعضّبرامجّ ّالتأمينّاالجتماعي ،أو
مؤسساتّالقطاع ّالخاصّ،قد توجه منّخالل
حتى تتطلب ّ ،المشاركين باستخ ارج ّبوالصّ
الضمانّاالجتماعيّ.
بأسمائهم الخاصة ّ.ومحددات التأمين ّباعتبارها
سياسة التأمينّاالجتماعي هي أن البدّأن تكون
 13-37وّفةتيّبرامجّالتأمينّاالجتماعي هما:
المنافع ّمن نوع المنفعة ّاالجتماعية ّويقوم
ّأ .الضمانّاالجتماعيّّ
صاحب ّالعمل بمساهمة ّفعلية أو محتسبة في
ب .العمالة التيّلهاّصلة ببرامجّالتأمينّاالجتماعي ّ
ّ
البرنامجّبالنيابةّعنّالعاملّ/الموظف.
بدالّمن الضمانّاالجتماعي ّ.
وّقدّترتبّالبرامجّبدالّمنّالضمانّاالجتماعيّ
مع شركة تأمين كسياسة مجموعة أو سلسلة منّ  18-37تقيد ّاألقساط ّالمستحقة ّالدفع ،والمطالباتّ
المستحقة القبض ،بموجب ّسياسات ّفرديةّ
السياسات أو قد ّتدار ّمن ّجانب شركة تأمينّ
مستخرجة ّتحت ّبرنامج ّالضمان ّاالجتماعيّ
أخرى ّفي مقابل رسم ّماليّ .و ّقد تدار ّالبرامجّ
كمساهمات ّاجتماعيةّوّمنافعّتأمينّاجتماعيةّ.
منّقبل صاحبّالعمل مباشرة بالنيابةّعنّنفسهّ.
وتدفع ّالمساهمات ّفي ّبرامج ّالضمانّ
االجتماعيّغالباّشهرياّأوّعلىّأساسّمتكررّّ،
برامج التامين متعددة أرباب العمل ّ
ّوغالبا ّما ّتقدم ّمباشرة ّعندما ّتستحق ّاألجورّ
والرواتبّالدفعّّ.
 18-37قد ّتواف ّشركة التأمينّ ،بأجر ،ليس ّفقط علىّ
إدارة برنامجّالتقاعد ولكن أنّتتحملّقدراّ من
المخاطرةّالمرتبطةّبه  .ويتمّذلك في سياق تنفيذ  10-37من ّالمرجح ّأن ّمعظم ّالسياسات ّالفردية ّالتيّ
تؤهل ّلبرامج ّالتأمينات ّاالجتماعية ّتكونّ
هذه الخدمة لعدد من البرامج الجماعية تحت ما
لمخصصاتّ /احتياطيات ّالمعاشات ّالتقاعديةّ,
يسمى برامج ّمتعددة ّأرباب ّالعملّ .وبموجب
ولكن ّمن ّالمحتمل ّأنها ّقد ّتغطي ّاالحتماالتّ
العديد ّمن هذه البرامجّ ،قد ّتتولى ّمؤسسة
األخرىّ ،على ّسبيل ّالمثال ّتوفير ّالدخل ّّ ،إذاّ
التأمين مسؤولية إدارة االعتمادات ّالمالية ّّ/
كان ّحامل ّبوليصة ّالتأمين ّغير ّقادر ّعلىّ
صناديق ّالتمويل الموضوعة ّتحت ّتصرفها ّوّ
العمل ّلفترة ّطويلة ّبسبب ّاعتالل ّالصحة ّأوّ
ذلك ّكي ّتكون ّاألموال ّالتمويلية ّكافية ّلتغطيةّ
المرضّّ.
االلتزاماتّ,وّوجودّفائض يمكن االحتفاظّبه ّ.
أما ّإذا ّفشلت في توفير األموال ّالتمويلية
الستحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي ،فذلك ّيعدّ  17-37توصف ّبوالص ّالتأمينّالفرديةّوّالتيّالّتؤهلّ
إلى ّتأمين ّاجتماعي ّبأنها ّتأمين ّفردي ّالّّ
مسؤولية الشركة وليس أربابّالعملّاألصليينّ.
تّؤهلّإلىّتأمينّاجتماعيّ،أوّباختصارّكتأمينّ
أخرّ .وتسجلّ /تقيد ّ ّفي ّحسابات ّنظامّ
 14-37عندما تتولى الحكومة مسؤولية توفير المعاشاتّ
ّالقوميةّّّ
الحسابات
التقاعدية لقطاعات ّكبيرة ّمن المجتمع ّّ ،فأنّ
كماّتمّوصفهاّفيّالجزءّّ3منّهذاّالفصلّ.
وظيفةّالضمان االجتماعي فيّالواقع هيّملءّ/
شغل دورّبرنامجّمتعددّأربابّالعملّ .كشركة
التأمينّ ،ومن ّثم ّ ّتتحمل الحكومة المسؤوليةّ ّ
عنّأيّنقص في األموالّالتمويليةّالالزمةّلتلبية  .6المنافع المستحقة الدفع بموجب برامج الضمان
التزاماتّالمعاشاتّالتقاعدية أو قدّيحقّلهاّأن االجتماعيّ
تحتفظ بتوليد أي فائضّ .وغالبا ّما ّيتم ّتمويل
الضمان ّاالجتماعي لدفع ّاالستحقاقات ّعلى  15-37في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تنقسم ّمنافعّ
الضمانّاالجتماعيّوّالمساهماتّالمناظرةّبينّ
أساس أوالّبأولّ,وّلذلكّليسّهناك تساؤلّحول
تلكّالمتصلةّبالمعاشاتّالتقاعديةّوتلكّالمتعلقةّ
وجود ّفائض ناشئّ ّ ،و ّإذا ّوجد ّنقص فيّ
بجميع ّاألشكال ّاألخرى ّللمنافعّ .و ّالمنفعةّ
الموارد ّ ،فأن ّللحكومة ّالسلطة ّلتغير
األهم ّّوالتي ّتغطيها ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعيّ
باالستحقاقاتّ تتعلق بمستقبل العمالة فقطّ ولكنّ
هي ّالدخلّعندّالتقاعدّولكنّربماّتغطىّأيضاّ
بالنسبةّللماضي أيضا.
عددّمنّالحاالتّالطارئة ّاألخرىّ.فعلىّسبيلّ
المثالّّ،قدّتدفعّالمعاشاتّالتقاعديةّلألراملّوّ
ّ
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والمؤسسات ّالتي ّال ّتهدف ّللربح ّو ّتخدمّ
األسرّالمعيشية ّأوّبقيةّالعالمّ(عندماّيعملّ
المقيم ّلوحدة ّمؤسسية ّغير ّمقيمة)ّ .و ّتردّ
مستحقات ّدفع ّأرباب ّالعمل ّالمقيمين ّفيّ
حساب ّتوزيع ّالدخل ّاألولى ّبالنسبة ّلبقيةّ
العالم ّ .و ّتظهر ّمستحقات ّقبض ّاألسرّ
المعيشية ّالمقيمة ّفي ّحساب ّتخصيصّ
الدخل ّاألولىّ ,و ّاألسر ّالمعيشية ّغيرّ
المقيمةّفيّحسابّتوزيعّالدخلّاألولىّلبقيةّ
العالمّّ.
ب .فيّالتوزيعّالثانويّلحسابّالدخلّّ،يظهر
ّ
مجموع ّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّللضمانّ
االجتماعي ّومساهمات ّالضمان ّاالجتماعيّ
من ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّ ّحسب ّقدراتهمّ
كموظفينّكمستحقةّالدفعّلألسرّالمعيشية وّ
مستحقة ّالقبض ّللحكومةّ .و ّكذلكّ ،تردّ
منافع ّالضمان ّاالجتماعي ّالنقدية ّكمستحقةّ
الدفع ّلألسر ّالمعيشية ّ ،و ّكمستحقة ّالدفعّ
من ّخالل ّالحكومة ّ(أو ّبقية ّالعالم ّإذا ّكانّ
منّحكومةّأجنبية)ّوّكمستحقة ّالقبضّمنّ
قبلّ األسرّالمعيشيةّ.

األرمل ّأو ّلألشخاص ّالذين ّيعانون ّمن ّإصابةّ
صناعية ّو ّلم ّتعد ّقادرة ّعلى ّالعملّ .و ّجميعّ
هذهّاألنواعّمنّحاالتّالطوارئّتؤديّإلىّزيادةّ
المدفوعات ّبسبب ّأن ّكاسب ّالدخل ّالرئيسي ّلمّ
يعد ّقاد ار ّلتوفير ّالدخل ّّ ،من ّخالل ّالموت ّأوّ
العجز ّّ ،لنفسه ّأو ّلنفسها ّو ّعليها ّيعاملّ
المعالينّكمستحقيّللمعاشاتّالتقاعديةّ.
 11-37تتجمع ّكافة ّالمنافع ّاألخرى ّمعا ّكمنافعّ
للمعاشات ّغير ّالتقاعديةّ .و ّالفرق ّبين ّاالثنينّ
مهم ّألن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّيدركّ
االلتزاماتّ/الخصومّلبعضّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ماّإذاّكانتّهناكّفعالّأصولّفعليةّموضوعةّ
جانبا ّلتلبية ّاالستحقاقات ّأم ّالّ ,و ّلكن ّيتعرفّ
باحتياطيات ّمنافع ّالمعاشات ّغير ّالتقاعديةّّ
فقطّعندماّتكونّمتواجدةّفيّالواقعّّ.
أوال .محاسبة مساهمات و منافع معاش غير التقاعد:
قد ّتكونّمنافعّالمعاشّغير ّالتقاعديّ
366-37
مدفوعة ّبموجب ّالضمان ّاالجتماعي ّو ّبرامجّ
العمل ّذات ّالصلة ّبها ّبخالف ّالضمانّ
االجتماعيّ .ولكن ّفي ّكثير ّمن ّالبلدان ّقد ّالّ
يكونّللمعاشاتّغيرّالتقاعديةّأيّمنافع ّّ،ويردّ
وصفاّلكيف ّيجبّأنّتسجلّإذاّكانتّموجودةّ.
و ّبالنسبة ّلبرامج ّالتأمين ّاالجتماعية ّاألخرىّ،
فأنّطريقةّالتسجيلّ/التقييدّتختلفّاعتماداّعلىّ
ماّإذاّكان ّاحتياطي ّالمخصصات ّلالستحقاقاتّ
المستقبلية ّموضوع ّجانبا ّأم ّالّ ّ .و ّلكن ّقد ّالّ
تدفع ّفي ّكثير ّمن ّالحاالت ّمثل ّتلكّ
االحتياطيات ّو ّالمنافع ّأوال ّبأولّ ،و ّسيتمّ
أعطاء ّوصف ّللتسجيل ّالمناسب ّلكل ّحالةّ
الحقاّ.
ّ
 .1منافع المعاش غير التقاعدي المستحقة /المدفوعة
بموجب الضمان االجتماعي
وكما ّهو ّالحال ّفي ّبرامج ّالضمانّ
363-37
االجتماعيّّ،قدّيكونّهناكّاشتراكاتّمستحقةّ
علىّصاحبّالعمل ّوّالموظفّعلىّحدّسواءّ,
و ّتعامل ّتكاليف ّتشغيل ّبرامج ّالضمانّ
االجتماعي ّعلى ّأنها ّجزء ّمن ّالنفقات ّالعاديةّ
للحكومة ّالعامةّ ّ ّ ،ولذلك ّال ّتتضمن ّعملياتّ
حسابّالضمانّاالجتماعيّمقاييسّالمنتجّّ.
تقيد ّّ /تسجل ّالتدفقات ّفي ّنظامّ
368-37
الحساباتّالقوميةّعلىّالنحوّالتاليّ:
ّأ .تظهر ّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّفي ّالضمانّ
االجتماعي ّكمستحقة ّالدفع ّمن ّخاللّ
القطاع ّالذي ّيتبعه ّرب ّالعمل ّومستحقةّ
القبضّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّ.وّقدّيكونّ
قطاع ّرب ّالعمل ّأي ّمن ّالشركات ّغيرّ
الماليةّ ،الشركات ّالمالية ّوالحكومة ّالعامةّ
(باعتبارها ّرب ّالعمل) ّو ّأسرة ّرب ّالعملّ،
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و ّيرد ّمثال ّلهذه ّالتدفقات ّفي ّالجدولّ

 .2منافع المعاش غير التقاعدي الخاص غير الممول
عدا الضمان االجتماعيّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ ،يعتبر ّربّ
363-37
العمل ّالذي ّيدير ّبرنامج ّغير ّممول ّكصانعّ
إسهام ّاجتماعي ّمحتسب للبرنامج ّنيابة ّعنّ
الموظفين ّ .وعمليا ّّ ،توضع ّقيمة مساهماتّ
أرباب ّالعمل ّوالموظفين بالتساوي ّمع ّقيمةّ
المنافعّمستحقة ّالدفعّفيّالفترة قيدّالنظرّ(زائدّ
تكاليف ّتشغيل ّالبرنامج كما ّهو ّموضح ّفيّ
الفقرةّالتالية)ّ.و تشكلّالمساهمةّالمحتسبةّجزءاّ
من ّتعويض ّالموظفين و ّتظهر ّأيضا ّبأنهاّ
واجبةّالدفعّمنّالموظفينّإلى البرنامجّجنباّإلىّ
جنب ّمع ّأي ّمستحقات ّدفع ّفعلية ّمن ّقبل
الموظفين  .ورغمّأنّالبرنامجّغيرّممولّ،فقدّالّ
يزال ّالموظف ّيقدم ّمساهمةّ ،ومع ّذلكّ ّ ،فإنهّ
ليسّمنّغيرّالمألوفّللبرامج ّغيرّالممولةّأنّ
تكون ّمشاريع ّغير ّقائمة ّعلى ّاشتراكات
الموظفين..
حتب ّلو ّكان ّالبرنامج ّغير ّممولّ،
368-37
فهناكّتكاليفّتندرجّفي إدارته ,منّحيثّالمبدأّ
ّ،ينبغيّأنّّ
يعامل ّالمنتج المساوي ّلمجموع هذه ّالتكاليفّ
على ّأنه ّمدفوع ّمن ّقبل المستفيدين ّمن ّبندّ
االشتراكات ّالمحتسبة .وينبغي ّأن ّتتضمن ّّ/
تشمل المساهمات ّالمحتسبة ّللموظفين ّهذهّ
التكاليف ّفضال ّعن ّقيمة ّالمنافع ّالتي ّتحصلّ
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عليها من ّالموظفين ّ .و ّمن ّثم ّيتم ّتسجيلّ
القيمة ّالمساوية ّلكمية ّتكاليف تشغيل ّالبرنامجّ
فيّاستخدامّحسابّالدخل كشراءّخدمةّمنّقبلّ
الموظفينّمن ربّالعمل ّ.
هناك ّنوعان ّمن ّالمعامالت ّالمسجلةّ
360-37
إلنتاج ّو استهالك ّالخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
ّالعمل,
صاحب
و ّحيث ّأن ّالبرنامج ّغير ّممولّ ،فانه ّال ّيوجدّ
تدفقاتّدخلّاستثمار و ّالّأيّمساهمة ّتكميليةّ
حتىّتسجل ّّ,وقدّّتوجدّمجموعتين ّتسجلّمنّ
معامالتّإعادةّالتوزيعّ .
معامالت اإلنتاج ّواالستهالك ّهي ّكماّ

تواجد فيّ
ليستّشائعة .ويجوزّلهمّّ،معّذلكّ،ال ّ
ظرفين .األول ّهو ّعندما ّيمتلك ّرب ّالعملّ
صندوق ّلهذه ّالمنافع ّ ّويراكم ّأي ّدفع ّمخفضّ
لسنة ّواحدة ّ ّلدفع ّاإلسرافات ّالممكنة ّ ّفيّ
السنوات ّالمقبلةّ .و ّبدال ّمن ّذلك ّّ ،يجوزّ
لصاحب ّالعمل ّأن ّيدرك ّأن االرتباطاتّ/
االلتزاماتّلعملّمدفوعاتّمستقبلية ّهيّأنه منّ
الحكمةّتراكم ّاحتياطياتّلتكونّقادرةّعلىّتقديمّ
مستحقاتّالدفع .وّمثال ّعلىّمثلّهذاّالبرنامجّ
قدّيكونّواحدّيوفر تغطيةّصحيةّللعاملينّفيّ
الحاضرّوالماضي .وّعكس ّماّحدثّفي حالةّ
المعاشات ّالتقاعديةّ ,فليس ّبالضروري ّأنّ
تتواجدّتقديراتّالمطالباتّالممكنةّفيّالمستقبلّ
بشأن منافع ّالتأمينّاالجتماعيّماعدا ّالمعاشاتّ
فيّنظامّالحساباتّالقومية ّ .وّتقيدّااللتزاماتّ/
الخصومّ ّفقط ّوّبالقدرّالذيّكانتّموجودةّبهّ
في حساباتّصاحبّالعمل .

367-37
يلي ّ.
أ .يحتسب ّناتجّالخدماتّفيّحسابّإنتاج ربّ
العملّ ,و ّتشكل ّقيمة ّالمنتج ّجزءا منّ
مساهمات ّأرباب ّالعمل ّللتأمين ّاالجتماعيّ
يمكن ّالقيام ّبمنافع التأمين ّاالجتماعيّ
333-37
المدرجّفيّتعويضاتّالموظفين .
الممول ّالمغطاة ّماعدا ّالمعاشات ّالتقاعدية ّمنّ
ب .يتم ّتسجيل ّاستهالك ّالخدمة ّكنفقاتّ
ّ
خالل ّشركات ّالتأمين أو ّمن ّجانب ّأربابّ
االستهالك ّالنهائي ّلألسر ّالمعيشية ّ ّفيّ
العمل ّنيابة ّعن ّموظفيها .و ّيقاس ّمنتج ّهذاّ
استخدام ّحساب ّالدخل ّلألسر ّالمعيشيةّ
النشاطّبنفسّالطريقةّكناتج ّللتأمينّعلىّغيرّ
المقيمة ّأو ّكصادرات ّلألسر ّالمعيشية ّغيرّ
الحياةّ ,و ّلكن ّيستحق ّاالستهالك ّالمطابقّ
المقيمةّ.
للخدماتّفقطّالدفعّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّمن
المستفيدين  .وستكونّهذهّاألسرّمقيمةّباستثناء
معامالتّإعادةّالتوزيعّهيّعلىّالنحوّ
365-37
أن ّيكون ّالمنتج ّالمقيم ّمسئوال ّعن ّدفع ّالمنافعّ
التالي ّ.
للموظف الحالي ّأو ّالسابق ّو ّالغير ّمقيم ّأوّ
ّأ .تردّمساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّلبرامجّ
الذي أحد ّأفراد ّعائلته ّغير ّمقيم ّو ّيحق ّلهمّ
التأمين ّاالجتماعية ّغير ّالممولة ّبوصفهاّ
الحصولّعلىّالمنافعّ,وّيمكنّلدخل ّاالستثمارّ
مستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّالقطاع الذي ّيتبعهّ
الذي ّيعزى ّللمستفيدين ّمن برامج ّالتأمينّ
صاحب ّالعمل ّفي ّحساب ّتوليد الدخل ّوّ
االجتماعي ّأن ّيستحق ّ ّفقط ّلنفس ّاألسرّ
مستحقة ّالقبض ّاألسرّالمعيشية فيّحسابّ
المعيشية ّ.
تخصيصّالدخلّاألولي
ب .في ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ،توضعّ
تتعل ّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّفقطّ
مساهمات ّأرباب ّالعمل ّالمحتسبة ّو ّأيّ 338-37
بالموظفين ,ومع ّذلكّ ،كل ّمن ّالموظفينّ
مساهمات ّفعلية ّللموظفين ّكمستحقة ّالدفعّ
الحاليين ّوالسابقين ّو ّالمتواجدة ّاآلن ّ ،أو ّالتيّ
لألسرّالمعيشيةّوّكمستحقةّالقبضّمنّقبلّ
قدّتتواجد ّفيّالمستقبلّ،وّقدّيقدمّالمستفيدين
صاحب ّالعملّ .و ّكذلك ،المنافع ّكمستحقةّ
مساهمات ّللبرنامج ّو ّالحصول ّعلى ّدخلّ
الدفع ّلألسر ّالمعيشية ّمن ّقبل ّصاحبّ
االستثمار ّمن ّذلكّ .ومن ّهنا ّيعامل ّدخل
العمل ّو ّالتي ّتظهر ّكمستحقة ّالدفع ّمنّ
االستثمار هذا كمكمالت ّّ ّ /متممات ّأوّ
صاحب ّالعمل ّ ّومستحقة ّالقبض ّمن ّاألسرّ
كملحقات ّمساهمة ّتستحق ّالدفع ّمن ّبعضّ
المعيشية.
الحاصلينّعليها ّ.
وّيبينّالجدول ّّ 3ّ,37مثالّعلىّهذهّ
361-37
تسجل ّجميع ّالمساهمات ّفي ّالبرامجّ
334-37
التدفقاتّ
كمستحقات ّدفع ّلألسر ّالمعيشية .وتشمل ّهذهّ
المساهمات ّالجزء المدفوع ّمن ّقبل ّصاحبّ
ّ
العملّكجزءّمنّتعويضاتّالعاملينّفي حسابّ
 .3التأمين االجتماعي الخاص الممول عدا معاشات
توليدّالدخلّوكذلكّالمساهماتّالمدفوعةّمباشرةّ
التقاعد ّ
منّقبلّالموظفّالممولّمنّاألجورّوالمرتباتّ
أو ّمن ّقبل ّاآلخرين ّبمن ّفيهم ّالموظفينّ
و ّكما ّذكر ّأعاله ّّ ،البرامج ّالممولةّ
336-37
السابقينّّ.
لمنافع ّأخرى ّفضال ّعن ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
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جدول  : 3-17حساب منافع المعاشات غير التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعي __ االستخدامات
االقتصاد
صندوق تمويل األسر المعيشية قطاعات
رب العمل
الكلي
أخرى
الضمان
االجتماعي

ّ
حساب توليد الدخل
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ ّ38.6
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعيّّ
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
حساب التوزيع الثانوي للدخلّّّّّّ ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ38.6

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ88.6
ّ38.6

ّ
ّ

ّ
مساهماتّالضمانّاالجتماعيّ
ّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعليةّ ّ
فيّالضمانّاالجتماعيّ
ّ36,6
ّ
ّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشيةّ ّ
ّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعيّ ّ
ّ
ّ
منافع ّالضمان ّاالجتماعي ّفيّ ّ
ّ88,6
للمعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
ّ
جدول  :4-17حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات غير التقاعدية من
األخرى__ االستخدامات
صندوق تمويل األسر المعيشية
رب العمل
الضمان
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
حساب توليد الدخل
ّالعملّ
باب
ر
ّّّّمساهمات ّأ
ّ
ّ
ّ1.6
المحتسبة ّفي ّالمعاشات ّغيرّ
التقاعدية
ّ
ّ
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّ
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّ ّ
فيّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّ
ّ
ّّّّّّّّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل ّ
ّ1.6
ّ
مجموع ّ ّمساهمات ّاألسرّ ّ
المعيشيةّفيّّ
ّ
ّ
ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّّ
ّ1.6
ّ
ّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ
ّ
ّ
المحتسبة ّفي ّالمعاشات ّغيرّ
ّ1.6
التقاعديةّ
منافعّالصناديقّغيرّالممولةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ

ّ88.6
ّ38.6
ّ
ّ36,6
ّ
ّ
ّ88,6

ّ
ّ
ّ
ّ

برامج صناديق العمل غير الممولة
قطاعات
أخرى

االقتصاد
الكلي

ّ
ّ

ّ
ّ1.6

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ1.6
ّ
ّ1.6
ّ
ّ1.6

من برامج صناديق العمل غير الممولة

جدول :5-17حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات عير التقاعدية
األخرى__ االستخدامات
صندوق تمويل األسر المعيشية
رب العمل
ّ
الضمان
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
منتج اإلنتاج
ّّّّالمنتجّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ0.6
ّحساب توليد الدخل
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّ
ّ
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
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قطاعات
أخرى

االقتصاد
الكلي

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ0.6

ّ

ّ
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ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
ّّّّدخلّاالستثمارّّّ
ّ
ّ
ّّّدخل ّاالستثمار ّالمفرع ّفي ّاستحقاقاتّ ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
ّّّّّّّّّ
للدخل ّ
الثانوي
التوزيع
حساب
مجموعّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّّ ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّّ
ّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّفيّ ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّّ
ّّّمساهماتّتكميليةّلألسرّالمعيشيةّفيّ ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّّعمولةّبرامجّالضمانّاالجتماعيّّ
ّ
منافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالممولةّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ
ّ

ّ

ّ3,6

ّ3,6

ّ3,6
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ3,6

ّ
ّ

ّ
ّ33,6
ّ
ّ0,6
ّ
ّ8,6
ّ
ّ3,6
ّ
ّ3,6ّ

ّ
ّ

ّ
ّ33,6

ّ

ّ0,6

ّ

ّ8,6

ّ
ّ
ّ

ّ3,6
ّ
ّ3,6ّ7,6

ّ
ّ3,6
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ6,6
ّ
ّ8.6-

ّ3,6ّ
ّ

ّ
ّ3,6
ّ8,6ّ
ّ6,6
ّ
ّ8.6

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ7,6
ّ
ّ
ّ8,6ّ
ّ36,6
ّ
ّ

ّ
استخدام حساب الدخل
ّ
نفقاتّاالستهالكّالنهائيّ
ّّّ
ّ
تعديلّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّ
ّّّ
ّ
التقاعديةّّ
ّّّاالدخارّ
ّ0,6ّ
الحسابّالماليّ
ّّّ
ّ
ّالمعاشاتّ
ّاستحقاقات
ّفي
التغير
ّّ
ّ
التقاعديةّّ
ّ
ّ
ّ
جدول  : 6-17حساب منافع المعاشات غير التقاعدية المدفوعة من
صندوق تمويل
رب العمل
الضمان
االجتماعي
ّ
ّ
حساب توليد الدخل
ّالعملّ
باب
ر
ّّّّمساهمات ّأ
ّ
ّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّ
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّ
ّّّّّّّّّّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل ّ
مساهماتّالضمانّاالجتماعيّ
ّ88.6
ّ
ّّّ
ّ
ّ38.6
ّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعليةّ ّ
فيّالضمانّاالجتماعيّ
ّ36,6
ّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشيةّ ّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعيّ
ّ
ّّّّمنافع ّالضمان ّاالجتماعيّ ّ
فيّللمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّ
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خالل الضمان االجتماعي__ الموارد
األسر المعيشية قطاعات
أخرى

االقتصاد
الكلي
ّ
ّ
ّ38.6

ّ
ّ38.6

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ88.6

ّ

ّ

ّ
ّ
ّ88,6
ّ
ّ

ّ

ّ38.6
ّ
ّ36,6
ّ
ّ88,6
ّ
ّ

ّ
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جدول  7-17حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات غير التقاعدية من برامج صناديق العمل غير الممولة األخرى__
الموارد
االقتصاد
صندوق تمويل األسر المعيشية قطاعات
رب العمل
الكلي
أخرى
الضمان
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حساب توليد الدخل
ّ1.6
ّ
ّ1.6
ّ
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ ّ
المحتسبة ّفي ّالمعاشات ّغيرّ
التقاعدية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّ
ّ
ّ
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّ ّ
فيّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّّّّّّّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل ّ
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ّ
ّ
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ّ
ّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّ1.6
ّ
ّ1.6
ّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ
ّ
ّ
ّ
ّغيرّ
المحتسبة ّفي ّالمعاشات
ّ1.6
ّ1.6
ّ
التقاعديةّ
ّ
منافعّالصناديقّغيرّالممولةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
جدول  :8-17حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات عير التقاعدية من برامج صناديق العمل غير الممولة
األخرى__ الموارد
االقتصاد
صندوق تمويل األسر المعيشية قطاعات
رب العمل
ّ
الكلي
أخرى
الضمان
االجتماعي
منتج اإلنتاج
ّّّّالمنتجّ
ّحساب توليد الدخل
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعدية
حساب تخصيص الدخل األولى
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
دخلّاالستثمارّ
ّ
دخلّاالستثمارّالمفرعّفيّاستحقاقاتّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل
مجموعّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعدية
مساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
مساهماتّتكميليةّلألسرّالمعيشيةّفيّ
المعاشاتّغيرّالتقاعدية
عمولةّبرامجّالضمانّاالجتماعيّ
منافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالممولةّ
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استخدام حساب الدخل
نفقاتّاالستهالكّالنهائيّ
تعديلّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّ
التقاعديةّ
االدخارّ
الحسابّالماليّ
التغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّ
التقاعديةّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ8,6ّ

ّ
ّ
ّ8,6ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ8,6ّ
ّ
ّ
ّ6.6

شركات ّالتأمين ّأو ّقطاع ّصاحب ّالعمل ّو ّمستحقةّ
وّعالوةّعلىّذلكّ,تتلقىّاألسرّالمعيشيةّدخلّاستثمارّ
يعزى ّإلى ّحاملي ّبوالصّ /وثائق ّالتأمينّّ القبضّلألسرّالمعيشيةّ؛ّ
فيما ّيتعلق ّبهذه ّالمساهمات ّو ّتعاملّ ،كمجموعةّ ّ،و .تعد ّقيمة ّالخدمة ّالمستحقة ّالدفع ّلألسر ّالمعيشيةّ
كجزء ّمن ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائيّ ,و ّتقيد ّفيّ
كمتممات ّأو ّكملحقات ّمساهمةّ .و ّيظهر ّبنديّ
استخدام ّحساب ّالدخل ّّ ،ما ّعدا ّاألسر ّالمعيشيةّ
االشتراكات ّفي ّالتوزيع ّالثانوي ّلحساب ّالدخلّ .البندّ
للموظفّغيرّالمقيمّحيثّتدفعّمنّقبلّبقيةّالعالمّ؛ّ
األولّ،تساويّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّ
بالضبط ّقيمة ّالمبلغ ّمستحق ّالقبض ّمن ّقبل ّاألسرّ ّز .يمثلّفائضّصافيّالمساهماتّعلىّالمنافعّزيادةّفيّ
االلتزام ّببرامج ّالتأمين ّتجاه ّالمستفيدينّ .ويرد ّهذاّ
المعيشية ّمن ّصاحب ّالعمل ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخلّ.
البندّكتعديلّفيّاستخدامّحسابّالدخلّ.وّحيثّأنهّ
البند ّالثانيّ ،ويسمى ّمساهمات ّاألسر ّالمعيشيةّ
زيادة ّفي ّالمسؤوليةّ ،فأنه ّيظهر ّأيضا ّفي ّالحسابّ
االجتماعيةّ ،يشمل ّالدفع ّالمباشر ّمن ّقبل ّاألسرّ
الماليّ.وّكماّتبينّ،فهذاّالبندّالّيحدثّإال ّنادراّّ،
المعيشية ّباإلضافة ّإلى ّكمتممات ّأو ّملحقات ّالمساهمةّ
وألسباب ّواقعيةّ ،و ّقد ّتتضمن ّالتغيرات ّفيّ
ناقصّالعمولةّالمدفوعةّلبرامجّالتأمينّاالجتماعيّ.
استحقاقات ّهذه ّالمعاشات ّغير ّالتقاعدية ّمع ّتلكّ
التيّللمعاشاتّالتقاعديةّ.
يجب ّتسجيل ّالمعامالت ّالثمانية ّّ ،وّ
333-37
التي ّأحداهما ّتعود ّإلى ّإنتاج ّواستهالك ّخدمةّ
يرد ّمثال ّلهذه ّالتدفقات ّفيّ
التأمينّ ،وثالثة ّمنهما ّذات ّصلة ّباالشتراكاتّ 338-37
الجدول.8ّ,37
والمنافعّّ،وّواحدةّلدخلّاالستثمارّالذيّيعزىّ
إلىّحامليّبوالصّوّوثائقّالتأمينّ,واثنينّذاتّ
ّ
عالقةّبالفرقّبينّاإلسهاماتّوالمنافعّ.
ّأ .و ّيباشر ّنشاط ّالوحدات ّالمقيمة ّمن ّخالل ّشركاتّ ج محاسبة مساهمات معاش التقاعد والمعاشات غير
التأمين ّأو ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّّ ،و ّيقيد ّالمنتجّّ التقاعدية
في ّحساب ّإنتاج ّشركات ّالتأمين ّأو ّفي ّقطاعّ
يتم ّتوفير ّالمعاشات ّلألفراد ّفيّ
330-37
صاحبّالعملّكاحتياطيّمقرر؛ّ
االقتصاد ّبموجب ّواحدة ّمن ّثالث ّآلياتّ ،عنّ
ّب .تظهر ّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّاالجتماعية ّالفعليةّ
طريق ّالضمان ّاالجتماعي ّّ ،وعبر ّبرامجّ
للعمالة ّ ّالتي ّتعود ّعلى ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعيّ
العمالة ّذات ّالصلة ّبالبرامج ّاألخرى ّمنّ
كمستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّالقطاع ّالذي ّيتبعه ّصاحبّ
الضمان ّاالجتماعي ّأو ّعن ّطريق ّالمساعدةّ
العمل ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخل ّومستحقة ّالقبض ّمنّ
االجتماعيةّ .و ّبرامج ّالضمان ّاالجتماعي ّوّ
قبلّ
العمالة ّالمتعلقة ّبالمعاشات ّالتقاعدية ّبخالفّ
األسرّالمعيشيةّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألولى؛ّ
مساهمة ّالضمان ّاالجتماعي ّلبرامج ّالتأمينّ
ّج .يدفع ّدخل ّاالستثمار ّلحاملي ّبوالص ّالتأمينّ
االجتماعيةّ.وعلىّالرغمّمنّأنّالمنافعّالمقدمةّ
(المستفيدين) ّفي ّما ّيتعلق ّبهذه ّالبرامج ّمن ّقبلّ
في ّإطار ّالمساعدة ّاالجتماعية ّو ّبعض ّبرامجّ
شركات ّالتأمين ّوأرباب ّالعملّ ،والمستحقة ّمن ّقبلّ
التأمينّتكونّمشابهةّجداّّ،فالفرقّالرئيسيّأنّ
األسر ّالمعيشيةّ .و ّتقيد ّكل ّمن ّمستحقات ّالدفعّ
تدفعّمنافعّالتأمينّاالجتماعيّفقطّّإذاّّشاركّ
والقبضّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألولي؛ّ
المستفيد ّفي ّبرنامج ّالتأمين ّاالجتماعيّ ،وعادةّ
ّد .تردّصافيّالمساهماتّاالجتماعيةّفيّحسابّالتوزيعّ
ما ّتكون ّالمشاركة ّقائمة ّعن ّطريق ّالمستفيدّ
الثانوي ّللدخل ّكمدفوعات ّمستحقة ّعلىّّ
أو ّمن ّخالل ّآخر ّنيابة ّعنهّ ,تدفع ّالمساعدةّ
األسر ّالمعيشية ّو ّمستحقه ّالقبض ّلشركات ّالتأمينّ
االجتماعية ّمن ّدون ّمساهمات ّمؤهلة ّمقدمةّ
أوّقطاعّصاحبّالعملّّ،كاحتياطيّمقررّ؛ّ
على ّالرغم ّمن ّأن ّهذا ّيعنى ّأن ّالتجربة ّقدّ
ّه .سّ .وترد ّأيضا ّالمنافع ّاالجتماعية ّذات ّالصلةّ
تطبقّعلىّالمتقدمين.
بالعمالة ّبخالف ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفي ّحسابّ
التّوزيع ّالثانوي ّللدخل ّكمستحقة ّالدفع ّمن ّقبلّ
881
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المعاشاتّالتقاعديةّالمستحقةّالدفعّّ،حتىّبأثرّ
رجعيّّ،إذاّأمليتّالظروفّاالقتصاديةّبذلكّ.

تختل ّالوسائل ّالتي ّيتم ّمن ّخاللهاّ
337-37
توفير ّالمعاشات ّالتقاعدية ّلألشخاص ّعندّ
التقاعد ّكثي ار ّمن ّبلد ّإلى ّآخرّ .و ّيصف ّهذاّ
ال ّتخضع ّبرامج ّالتقاعد ّالتي ّتديرهاّ
الجزءّمنّالفصلّ 37األشكالّاألكثرّشيوعاّمنّ 383-37
أرباب ّالعمل ّبالقطاع ّالخاص ّعادة ّللتعديالتّ
احتياطي ّالمعاشات ّالتقاعدية ّبموجب ّبرامجّ
بأثرّرجعيّمنّالمبالغ ّالمدفوعةّّ،ولكنّهناكّ
التأمين ّاالجتماعي ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّكلّ
مخا رة ّتتمثل ّفي ّأن ّصاحب ّالعمل ّقد ّالّ
الجوانب ّقد ّال ّتنطبق ّفي ّجميع ّالبلدانّ .و ّالّ
يتمكنّمنّالدفعّألنهّسافرّللعملّ,وّعلىّنحوّ
تناقش ّالمعاشات ّالتقاعدية ّالمقدمة ّفي ّإطارّ
متزايدّ ،على ّالرغم ّمن ّأن ّحماية ّاستحقاقاتّ
المساعدة ّاالجتماعية ّفي ّهذا ّالفصل ّو ّلكنّّ
المعاش ّالتقاعدي ّلألفراد ّأصبح ّأكثر ّشيوعاّ.
تمتّالمناقشةّفيّالفصولّّ5وّّ.1
وبالمثل ّّ ،فإن ّمعاش ّالتقاعد ّالمتراكم ّمعّ
صاحب ّعمل ّواحد ّال ّيكون ّقابل ّللتحويل ّإلىّ
تقدم ّمعاشات ّالتأمين ّاالجتماعيّ
335-37
صاحبّالعملّالجديدّرغمّأنّهذاّأيضاّيتحملّ
التقاعدية ّفي ّجميع ّالبلدان ّفي ّجزء ّمن ّقبلّ
التغييرّ.وّفيّحينّأنّالضمانّاالجتماعيّقدّ
الحكومةّالعامةّوّجزءّمنّقبلّأربابّالعملّ.وّ
ّ ،وكثي ار ّماّ ّ ،يمول ّعلى ّأساس ّدفعّ
يطلق ّعلى ّالجزء ّالمقدم ّمن ّالحكومة ّالعامةّ
االستحقاقات ّأوال ّبأولّ ،دون ّتراكم ّاحتياطياتّ
الضمان ّاالجتماعي ّأما ّالجزء ّمن ّقبل ّأربابّ
االلتزامات ّالمستقبليةّ ،و ّبرامج ّرب ّالعملّ
العمل ّيسمى ّالبرامج ّالمتصلة ّبالعمالةّ .وّ
األخرىّعلىّنحوّمتزايدّمنّالمحتملّأنّيكونّ
التقسيمّبينّالمعاشاتّالتقاعديةّالتيّيتمّتوفيرهاّ
لديها ّاحتياطيات ّجانبيةّ .و ّحتى ّلو ّلم ّيكنّ
من ّقبل ّالضمان ّاالجتماعي ّوالتي ّتقدم ّمنّ
هناك ّأية ّاحتياطيات ّّ ،قد ّتتطلب ّمحاسبةّ
البرامج ّذات ّالصلة ّبالعمالة ّ ّيختلف ّإلى ّحدّ
االتفاقيات ّمنهم ّإدراك ّاستحقاقات ّالمعاشّ
كبير ّمن ّبلد ّإلى ّآخر ّمع ّما ّيترتب ّعليه ّمنّ
التقاعدي ّللموظفين ّالحاليين ّو ّالسابقين ّفيّ
تغطيةّوّكذلكّتحصيالتّقوميةّّلماّيخصصهّ
حساباتهمّ.
مصطلحّ"الضمانّاالجتماعي"ّّوّالذيّتختلفّ
أيضاّإلىّحدّكبيرّ.منّأجلّتوضيحّالتوصياتّ
وينظر ّإلى ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فمن ّالضروريّ 388-37
المتعلقة ّبالعمالةّ ،فضال ّعن ّأكثر ّشكلّ
النظر ّفي ّأنواع ّالتغطية ّالمنصوص ّعليها ّفيّ
للضمان ّاالجتماعي ّّ ،وذلك ّكجزء ّمن ّحزمةّ
مختلفّالبلدانّّ.
التعويض ّوالمفاوضات ّبين ّالعمالّ ,و ّيجوزّ
ألصحاب ّالعمل ّالتركيز ّعلى ّاستحقاقاتّ
يعد ّأضيق ّشكل ّلمعاش ّالضمانّ
331-37
المعاشاتّالتقاعديةّبقدرّظروفّالخدمةّالحاليةّ
االجتماعي ّأساسي ّجداّ .فقد ّيكون ّثابتّ
منّجداولّاألجورّ.وفيّكثيرّمنّاألحيانّيتمّ
المستوى ّبصرف ّالنظر ّعن ّحجم ّالمساهماتّ
توفير ّالمعاشات ّالتقاعدية ّمن ّخالل ّأصحابّ
(وانّلمّيكنّحقيقةّأنّالمساهماتّأحرزتّلفترةّ
األعمال ّالخاصة ّمن ّصناديق ّاألموال ّالتيّ
معينة ّمن ّالزمن)ّ .و ّغالبا ّما ّيكون ّحقّ
تسيطر ّعليهاّأربابّالعملّأوّعقدّلطرفّثالثّ
الموظف ّللمعاش ّبموجب ّالضمان ّاالجتماعيّ
مثل ّشركة ّالتأمينّ .ويمكن ّلهذه ّاألموال ّأيضاّ
قابل ّللتحويل ّ("المحمولة") ّمن ّصاحب ّعملّ
توفير ّمنافع ّاالجتماعية ّأخرى ّغير ّالمعاشاتّ
إلى ّآخر ّّ ،و ّالتي ّتعد ّميزة ّال ّتطبق ّدائماّ
التقاعديةّ ،على ّسبيل ّالمثال ّالتغطية ّالطبيةّ
لشروط ّالمعاشات ّالتقاعدية ّاألخرى ّ،و ّبالنسبةّ
الخاصةّ.ومنّالممكنّفيّبعضّاألحيانّلوحدةّ
لكثيرّمنّالناسّفيّالوظائفّمنخفضةّالدخلّّ،
متخصصةّأنّتوافقّعلىّتحملّالمسؤوليةّعنّ
سواءّتعملّمؤقتاّأوّبشكلّمتقطعّ،قدّيكونّهذاّ
توفيرّالمعاشاتّالتقاعديةّلعددّمنّأربابّالعملّ
هو ّالشكل ّالوحيد ّلمخصص ّالمعاش ّالمتوقعّ
في ّمقابل ّافتراض ّمخاطرة ّضمان ّالتمويلّ
الحصولّعليها.
الكافي ّمتاحا ّلإلتاحة ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
الموعودةّ.ويسمىّهذاّالترتيبّبرنامجّللمعاشاتّ
وّعلىّالنقيضّمنّذلكّ،يكونّمعظمّ
386-37
التقاعديةّمتعددّأربابّالعملّ.
أو ّكل ّالمعاش ّفي ّبعض ّالبلدان ّعن ّطريقّ
الضمان ّاالجتماعيّ .وفي ّهذه ّالحالة ّّ ،تمثلّ
و ّكما ّهو ّالحال ّمع ّالمنافعّ
الحكومة ّالوسيطّالنسبيّلصاحبّالعملّوّذلكّ 384-37
االجتماعيةّللمعاشّغيرّالتقاعديّّ،يجوزّلكالّ
أنه ّبمجرد ّتلقى ّالحكومة ّالمساهمات ّللبرنامجّ
من ّالموظفين ّالسابقين ّو ّالحاليين ّمنّ
المدفوع ّمن ّخالل ّصاحب ّالعمل ّواألسرّ
المستفيدينّتقديم ّمساهماتّللبرنامجّوتلقىّدخلّ
المعيشية ّّ ،تتحمل ّالحكومة ّمخاطرة ّتكوينّ
االستثمار ّمن ّذلكّ .و ّمن ّثم ّيعامل ّدخلّ
المدفوع ّالنهائيّ .و ّتعفي ّالحكومة ّصاحبّ
االستثمار ّهذا ّكملحقات ّّ /متممات ّّ /مكمالتّ
العمل ّمن ّمخاطرة ّأن ّتكون ّتكلفة ّالمعاشاتّ
مساهمةّللذينّيحصلونّعليه.
التقاعدية ّكبي ار ّجدا ّعلى ّمشروعه ّوتؤكد ّعددّ
السكانّالتيّستدفعّلهمّالمعاشاتّالتقاعديةّّ،وّ
معّقيامهاّبذلكّمعّالصفةّالتيّقدّتغيرّمقدارّ ّ
806

نظام الحسابات القومية
 .1معاشات تقاعد الضمان االجتماعي

 .2برامج المعاشات التقاعدية ذات الصلة بالعمالة عدا
الضمان االجتماعيّّ

ومنّالشائعّولكنهّليسّأساسياّلكلّمنّ
383-37
أصحابّالعملّوالموظفينّتقديمّمساهماتّنحوّ
معاشات ّتقاعد ّالضمان ّاالجتماعيّ .ومنّ
الشائعّأيضاّللمساهماتّأنّتكونّإلزاميةّ.ويتمّ
تمويل ّمعاشات ّالضمان ّاالجتماعي ّفي ّكثيرّ
من ّاألحيان ّعلى ّأساس ّدفع ّاالستحقاقات ّأوالّ
بأولّ .و ّاالفتراض ّالطبيعي ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّالرئيسي ّهو ّأنها ّهي ّطريقةّ
تمويل ّمعاشات ّتقاعد ّالضمان ّاالجتماعيّ .وّ
أن ّ ّالمساهمات ّالمستحقة ّفي ّفترة ّتستخدمّ
لتمويلّالمنافعّمستحقةّالدفعّفيّنفسّالفترةّ.والّ
يوجدّعنصرّاالدخارّمندرجاّ،إماّللحكومةّالتيّ
تدير ّالبرنامج ّأو ّلألفراد ّالمشاركة ّفيهّ .و ّليسّ
هناكّخصومّ/التزاماتّللبرنامجّّيعترفّبهاّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّالرئيسيةّ ,وعلى ّالرغمّ
من ّأن ّهناك ّقلق ّفي ّكثير ّمن ّاألحيان ّأنّ
برنامج ّالمساهمة ّالمحدد ّهو ّبرنامجّ
المنافعّقدّتتجاوزّالمساهماتّّ،فمنّالمرجحّأنّ 385-37
حيث ّتعرف ّفيه ّالمنافع ّالمستحقة ّالدفعّ
هذا ّالموقف ّيزداد ّسوءا ّفي ّنسبة ّالتبويبّ
ّالتقاعدّ
ّعند
للموظف
التاريخيّللحساباتّ.وّلهذاّالسببّ،وّتتضمنّ/
حصريا ّّ /قصريا ّمن ّمستوى ّصندوق ّالمالّ
تندرج ّتقديرات ّخصوم ّالضمان ّاالجتماعيّ،
المتراكم ّمن ّالمساهمات ّالتي ّقدمت ّعلى ّمدىّ
فضال ّعن ّأي ّبرامج ّللمعاشات ّالتقاعديةّ
الحياة ّالعملية ّللموظف ّو ّالزيادات ّفي ّالقيمةّ
األخرىّالغيرّمدرجةّفيّالحساباتّالرئيسيةّفيّ
التي ّتنتج ّعن ّاستثمار ّهذه ّاألموال ّمن ّقبلّ
الجدولّالتكميليّالموصفّأدناهّفيّالقسمّجّ.
مدير ّالبرنامجّ .و ّتتحمل ّالمخاطرة ّالكاملةّ
للبرنامج ّلتوفير ّالدخل ّالكافي ّعند ّالتقاعدّ
ويعد ّتسجيل ّالتدفقات ّلبرامج ّمعاشّ
388-37
بالتاليّمنّقبلّالموظفّ.
الضمان ّاالجتماعي ّبسيطّ .و ّتعامل ّأيّ
مساهمة ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّكجزء ّمنّ
برنامج ّالمساهمة ّالمحدد ّهو ّبرنامجّ
تعويضات ّالموظقينّ ,و ّالتي ّتقيد ّعلى ّأنهاّ 381-37
تحددّفيه ّالمنافع ّالمستحقةّالدفعّللموظف ّعندّ
مدفوعات ّمستحقة ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّفيّ
التقاعدّباستخدامّصيغةّماّ،إماّّمنفردةّأوّكحدّ
حساب ّتوليد ّالدخل ّو ّمستحقة ّالدفع ّمن ّقبلّ
أدنى ّللمبلغ ّالمدفوعّ .في ّهذه ّالحالة ّيتحملّ
الموظف ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخل ّاألوليّ .ثمّ
خطر ّالبرنامج ّلتوفير ّدخال ّكافيا ّعند ّالتقاعدّ
يدفع ّالموظف ّمبلغ ّيعادل ّما ّيحصله ّمنّ
إماّعنّطريقّصاحبّالعملّأوّأنّيشاركّبينّ
صاحب ّالعملّجنبا ّإلىّجنبّمعّأيّمساهمةّ
صاحب ّالعمل ّوالموظفّ .في ّبعض ّالحاالتّّ،
يقوم ّبها ّباألصالة ّعن ّنفسه ّلصندوق ّالضمانّ
يتحملهاّالعديدّمنّبرامجّأصحابّالعملّوّالتيّ
االجتماعيّ.وّيتمّتسجيلّهذاّالمبلغّكمستحقةّ
تدير ّبرنامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّمحدد ّالمنافعّ
القبض ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّحسابّ
نيابة ّعن ّصاحب ّالعملّ .وهو ّبرنامج ّيمكنّ
التّوزيعّالثانويّللدخلّوّمستحقةّالدفعّمنّقبلّ
تعريفه ّفي ّشروط ّمماثلة ّلتعريف ّبرنامج ّمحددّ
الحكومة ّفي ّنفس ّالحسابّ .و ّأي ّمساهماتّ
المساهمة ّولكن ّمع ّضمان ّحد ّأدنىّ ،أو ّيتمّ
يقومّبهاّالعاملّّّّّّلحسابهّالخاصّأوّغيرّ
تجميع ّبرامج ّمولده ّمن ّهذا ّالقبيل ّمع ّتحديد
العامل ّتتضمن ّأيضا ّفي ّالمساهمات ّالتيّ
برامج ّمنافع ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفي ّنظامّ
تدفعهاّاألسرّالمعيشيةّللحكومةّ.وتسجلّأيضاّ
الحساباتّالقوميةّ.
منافع ّالضمان ّاالجتماعي ّكمستحقات ّتدفعهاّ
الحكومةّوّمستحقاتّتأخذهاّاألسرّفيّحسابّ
و ّفي ّكال ّالنوعين ّمن ّالبرامجّ ،تقيدّ
346-37
التوزيعّالثانويّللدخلّ.
استحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي ّللمشاركينّ
كتراكماتّ ,وفي ّكلتا ّالحالتين ،هناك ّدخلّ
و ّمثال ّعلى ّهذه ّالتدفقات ّمبين ّفيّ
380-37
استثمارّتدرهّاالستحقاقاتّالموجودة ويتمّتسجيلهّ
الجدول ّّ 0ّ ,37وهو ّمماثل ّو ّمشابه ّفيّ
كتوزيعّجارىّعلىّالمستفيدين ّوّيعادّ استثمارهّ
المحتوىّلجدولّّّ 3ّ,37إالّأنّالجدولّّ3ّ،37
من ّخاللهم ّفي ّبرامج ّالمعاشات ّالتقاعدية .
يتعلق ّبمنافع ّمعاش ّغير ّالتقاعد ّبينما ّجدولّ
وهناك ّ،رغم ّذلكّ ،عددا ّمن ّالمزايا ّالمختلفةّ
ّ0ّ,37يتناولّمنافعّالمعاشّالتقاعدي.
للبرنامجين ّ ،بحيث ّيتم ّوصف ّكل ّالمعامالتّ
المتعلقةّبهماّبالتفصيلّو بشكلّمنفصلّقبلّأنّ
ّ
هناك ّنوعان ّمن ّبرامج ّالمعاشاتّ
387-37
التقاعدية ّالمتعلقة ّبالعمالة ّعدا ّالضمانّ
االجتماعيّ.وأحدهماّّيسمىّبرنامجّالمعاشاتّ
التقاعدية ّمحددة ّالمساهمة ّّ ،والمشار ّإليهاّ
أحياناّعلىّانهّبرنامجّشراءّالمال(ّ,والتعبيرّهوّ
" ّبرنامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّمحددة ّالمساهمةّ
")ّوّهوّليسّبديهياّولكنهّيستخدمّعلىّنطاقّ
واسعّفيّمعاشّالتقاعدّالصناعيّ.واآلخرّهوّ
نظامّالمنافعّالمحددةّّ،وّيشارّإليهّأحياناّباسمّ
برنامجّالراتبّالنهائيّ،وعلىّالرغمّمنّأنّهذاّ
المصطلح ّال ّيصف ّبدقة ّجميع ّبرامج ّالمنافعّ
المحددةّ .و ّعادة ّكل ّالبرامج ّتعد ّمساهمةّ
اجتماعيةّ ،وغالبا ّ ّما ّتكون ّلكل ّمن ّصاحبّ
العملّوالموظفّ.
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يحدث ّتغيرات ّأخرى ّفي ّمستويات ّاستحقاقاتّ
المعاشّالتقاعدي ّ.وّتسجيلّمعامالتّالبرنامجّ
محدد ّالمساهمة ّأقل ّتعقيدا ّمن ّالبرنامج ّمحددّ
المنافعّوّيمكنّتحديدهّأوالّ.

ويشمل ّدخل ّاالستثمار ّالفائدة ّو ّأرباحّ/
حصص ّمستحقة ّالدفع باإلضافة ّإلى ّتوزيعّ
الدخلّمنّبرامجّأرباحّاالستثمارّالجماعيّ,و
إذا ّامتلك ّصندوق ّالمعاشات ّالتقاعدية ّأسهماّ
فيهما ّ ,فمن ّالممكن ّأن ّيمتلك ّصندوقّ
المعاشاتّالتقاعديةّملكية وّيولدّصافيّفائضّ
التشغيلّعلىّهذاّوّالذيّهوّأيضا يشملّإلىّ
جانبّذلكّالدخلّمنّاالستثمارّباعتبارّتوزيعهّ
على ّالمستفيدين ّمن ّمعاشات ّالتقاعدّ .و ّفيّ
هذه ّالحالة ّ ،يفسر ّمصطلح ّدخل ّاالستثمارّ
بأنه ّمرن بما ّفيه ّالكفاية ّليشمل ّهذا ّالمصدرّ
من ّمصادر ّالدخل ّإذا ّوجدّ .و ّال ّتوجد ّحيازةّ
لألرباح ّوالخسائر ّالناتجة ّعن ّاالستثمار ّفي
استحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّالمتراكمة ّفي
دخلّاالستثمارّ.

و ّفي ّكال ّالنوعين ّمن ّالبرامجّ ،فمنّ
343-37
المفترض ّوجود ّصندوق ّالمعاشات ّالتقاعديةّّ.
البد ّمن ّوجود ّصندوق ّلبرنامج ّمعاش ّالتقاعدّ
محدد ّالمساهمةّ ،أما ّبالنسبة ّلبرنامج ّمعاشّ
التقاعدّمحددّالمنفعةّفقدّيتواجدّّالصندوقّفيّ
الواقعّأوّقدّيكونّصندوقاّنظريّ/افتراضي .إذاّ
كان ّموجود ّّ ،قد ّيكون ّجزءا ّمن ّالوحدةّ
المؤسسية ّكصاحب ّالعمل ،أو ّقد ّيكون ّوحدةّ
مؤسسية ّمنفصلة ّ(برنامج ّمعاشات ّتقاعديةّ
مستقلة) ّأو ّأن ّيكون ّجزءا ّمن ّمؤسسة ّماليةّ
أخرىّ ،إما ّشركة ّالتأمين ّأو ّبرنامج المعاشّ
يستخدم ّجزء ّمن ّالدخل ّالموزع ّعلىّ
التقاعدي ّمتعدد ّأرباب ّالعمل ّ .و ّعند ّوصفّ 348-37
األسر ّالمعيشية ّلتلبية ّتكاليف ّالتشغيل ّفيّ
تسجيل المعامالتّّ،فانّالمعامالتّمعّصندوقّ
صندوق ّالمعاشات ّالتقاعديةّ ,و ّتبين التكلفةّ
المعاشاتّالتقاعديةّيجبّأن تعزىّإلىّالقطاعّ
كمنتجّلصندوقّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّحسابّ
حيثّيوجدّاعتمادّماليّ/صندوقّتمويليّ.
اإلنتاج وكعنصر ّمن ّعناصر ّاإلنفاقّ
االستهالكي ّمن ّقبل األسر ّالمعيشية ّفيّ
ّبرنامج معاش التقاعد محدد المساهمةّ
استخدامّحسابّالدخلّ.وّيعاملّالجزءّالمتبقي
من ّالدخل ّالموزع ّعلى ّنحو ّمعاش كمكمالتّ
ال ّيعرض ّتسجيل ّالمعامالت ّالمتعلقةّ
348-37
مساهمة ّتستحق ّالدفع ّمن ّخالل ّاألسرّ
ببرنامجّالمعاشاتّالتقاعديةّمحددّالمساهمةّأيّ
المعيشية لصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّّ.
مشاكل ّمفاهيمية .ال ّتوجد ّافتراضات ّتابعة ّإماّ
للتدفقات ّالمعنية ّأو ّللقيم ّالتي ّتظهر ّفيّ
الميزانيات ّالعمومية ّالستحقاقات ّالمعاشّ  340-37في ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّتظهرّ
المساهماتّاالجتماعية ّكمستحقةّالدفعّمنّقبلّ
التقاعدي ّللمستفيدين ّوال ّأي ّشك على ّنحو ّأنّ
األسر ّالمعيشية ّو مستحقة ّالقبض ّلصندوقّ
للوحدةّّخصمّوالذيّيعدّأصلّ.
المعاشات ّالتقاعدية .و ّيتكون ّالمبلغ ّاإلجماليّ
للمساهمات ّاالجتماعية ّالمستحقة ّالدفع ّمنّ
المعامالت المسجلة عن برنامج المعاشات التقاعدية
المساهمات ّالفعلية ّالمستحقة ّالدفع ّمن ّقبلّ
محدد المساهمة
أرباب ّالعمل ّكجزء ّمن ّتعويض ّالعاملينّ
والمساهمات ّالفعلية ّللموظفين ّوربما ّمن ّأفرادّ
تعامل ّالمساهمة ّالقائم ّبها ّصاحبّ
344-37
غيرهم ّ(األفراد المشاركة ّفي ّالبرنامج ّّ ،سواءّ
العمل ّلبرنامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّمحددّ
األشخاص ّالعاملين ّلحسابهم ّالخاص ّو ّالغيرّ
المساهمةّبالنيابةّعنّموظفه كجزءّمنّتعويضّ
عاملينّ,فضالّعنّالمتقاعدين)ّّ،باإلضافةّإلىّ
الموظفين ّ .وّتسجل ّكمستحقاتّدفعّمنّخاللّ
المتمماتّ/التكميالتّالمساهمةّالمحددةّفقط .وّ
ربّالعملّفيّحسابّتوليدّالدخل وّكمستحقةّ
للتوضيح ّّ ،وتعزيز المقارنة ّمع ّالبرامج ّمحددةّ
القبض ّمن ّقبل ّالموظف ّفي ّحساب ّتوزيع
المنافعّ،تظهر ّالتكملةّكاملة ّالقيمةّفيّحسابّ
الدخلّاألوليّ.
تخصيص ّالدخل ّاألولىّ ،بينما ّترد ّكدخلّ
االستثمار ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّوّ
يقيد ّدخل ّاالستثمار ّعلى ّاستحقاقاتّ
343-37
كالهماّيظه ار علىّشكلّمكمالتّمساهمة .ومعّ
المعاشات ّالتقاعدية ّالمتراكمة أيضا ّكأنه ّوزعّ
ذلك ّ ،تظهر ّالعمولة ّكعنصر ّسالب ّلمجموعّ
على
مساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّحساب ّالتوزيعّ
(المستحقّمنّق ل)ّاألسرّالمعيشيةّفيّحسابّ
ّللدخل.
الثانوي
تخصيص ّالدخل ّاألولىّ ,و ّيظهر ّكمستحقّ
الدفع ّمن ّقبل ّصندوق ّالمعاشات ّالتقاعديةّّ.
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نظام الحسابات القومية
رب العمل
ّ
حساب توليد الدخل
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ ّ341.6
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعملّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّّّّّّّّّّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل ّ
مساهماتّالضمانّاالجتماعيّ
ّ
ّّّ
ّالفعليةّ
ّالعمل
باب
ر
ّأ
مساهمات
ّّ
ّ
فيّالضمانّاالجتماعيّ
ّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشيةّ ّ
الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعيّ
منافعّالضمانّاالجتماعيّفيّ
ّّّّ
ّ
للمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّ

قطاعات
أخرى

االقتصاد
الكلي
ّ

صندوق تمويل األسر المعيشية
الضمان
االجتماعي
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ341.6

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ
ّ880.6
ّ
ّ341.6

ّ
ّ

ّ
ّ880.6
ّ
ّ341.6

ّ

ّ57,6

ّ

ّ836,6
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ57,6
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ836,6
ّ

و ّتعد ّمجموع ّالمساهمات ّالتي ّقدمتها ّاألسر ّالمعيشيةّ
إلى ّبرنامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّهي ّصافي ّأقساطّ
التأمينّ ،وهذا ّيعني ّأن مجموع ّكل ّالمساهمات ّالمقدمةّ
ناقصّالعمولةّترد فيّاستخدامّحسابّالدخلّ.

ّ

االستحقاقاتّ ،فلن ّيظهر ّأي ّتغير ّتصنيفيّ
فعلي ّفي الحسابات .وتم ّمناقشة ّتسجيلّ
المعاشات ّالسنوية ّفي ّالجزء ّاألول ّمن ّهذاّ
الفصلّّ.
و ّفي ّاستخدام ّحساب ّالدخلّ ،يوجدّ
341-37
قيدّللدفعّعنّالخدمةّالمقدمةّمنّقبلّصندوقّ
المعاشات ّالتقاعدية ّ(ما ّيعادل قيمة ّناتجّ
صندوقّالمعاشاتّالتقاعدية)ّالتيّتدفعها األسرّ
المعيشيةّإلىّصندوقّالمعاشاتّالتقاعدية.

وقد ّيكون ّهؤالء ّفضال ّعن ّالموظفينّ
347-37
المساهمينّفيّبرنامج المعاشاتّالتقاعديةّمحددّ
المساهمةّ ,من ّاألشخاص ّالعاملين ّلحسابهمّ
الخاص المشاركين ّفي ّبرنامج المعاشاتّ
التقاعدية ّمحدد ّالمساهمةّ ,أو ّقد ّيكونوا ّمنّ
الذينّالّيعملونّلحسابهمّالخاصّ/المستخدمينّ
و ّفي ّنفس ّالحساب ّهناك ّقيد ّيبينّ
و المشاركين ّفي ّبرنامج المعاشات ّالتقاعديةّ 336-37
عرض ّالزيادة أو ّالنقصان ّفي ّاستحقاقاتّ
محدد ّالمساهمة .على ّسبيل ّالمثالّ ,بحكمّ
المعاشات ّالتقاعدية ّالتي ّتسببها ّالزائدة أوّ
مهنتهمّأو وضعهمّالوظيفيّالسابقّ.
العجز) ّمن ّالمساهمات ّالمستحقة ّالدفع ّناقصّ
المنافع ّالمستحقة ّالقبض في ّالتوزيع ّالثانويّ
وّتردّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّ
345-37
لحساب ّللدخل ّ .و ّيرد ّهذا المبلغ ّكمستحقّ
منافع ّالمعاشات ّالتقاعدية ّالمستحقة ّالدفعّ
الدفعّلألسرّالمعيشيةّمنّقبلّصندوقّالمعاش .
لألسر ّالمعيشية ّمن ّقبل ّصندوق ّالمعاشاتّ
ألن ّالكثير ّمن ّالزيادة ّفي ّاستحقاق ّالمعاشّ
التقاعدية .ومع ّذلك ّّ ،فإن ّالمنافع ّالمستحقةّ
التقاعدي للمشاركينّفيّالبرنامجّالتقاعديّمحددّ
بموجب ّنظام ّالمعاشات ّالتقاعدية محددّ
المساهمةّ ،وبالتالي ّففي ّالنهايةّ ،يأتي ّتمويلّ
المساهمةّتأخذّشكلّمبلغّدفعةّواحدة مستحقّ
المنافع ّمن ّالمكاسبّ /األرباح ّالتي ّلم ّيتمّ
الدفع ّفي ّلحظة ّالتقاعد .و ّقد ّيكون شرطّ
تضمينها ّفي ّتكميالتّ /متممات ّالمساهمةّ
للبرنامج ّأن ّتحول ّهذه ّالمبالغ ّفو ار ّإلى ّالقسطّ
للمشاركين ّفي ّبرنامج ّالمعاشات ّمحددّ
السنويّمعّنفسّالمؤسسةّالماليةّأوّأخرىّولكنّ
المساهمةّ ّ ،وّكثيراّماّيكونّالتغيرّالمعدلّفيّ
هذا ّال ّيعد ّشرط ّعامّ .و ّال ّيظهر ّالتسجيلّ
استحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّلهؤالء ّاألفرادّ
المتاحّمنّالمنافعّالمنفعةّالمستحقةّالدفعّعلىّ
بقيمةّسالبةّّ.
الفور عند ّالتقاعد ّأو ّبعد ّذلكّ .وعند ّالحاجةّ
إلعادة ّاالستثمار بالقسط ّالسنوي ّأو ّغيره ّمنّ
التغير ّالمعدل ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشّ
أشكال ّاألصول ّالمالية ّولكن افتراضيا ّكإعادةّ 333-37
التقاعدي ّالتي ّتندرجّ /تتضمن ّفي ّاستخدامّ
تصنيفّمنّاستحقاقاتّالتأمينّعلىّالحياة إلىّ
حساب ّالدخل ّكمستحقات ّللدفع من ّخاللّ
استحقاقات ّالمعاشات ّالسنوية .ومع ّذلكّ ،حيثّ
صندوق ّالمعاشات ّالتقاعدي ّلألسر ّالمعيشيةّ
ال يتمّعادةّالتمييزّبينّهاتينّالمجموعتينّمن
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والجدولّّ 7ّ,37يوضحّالقيودّالالزمةّ
تردّفيّالحسابّالماليّكمستحقاتّللدفعّلألسرّ 334-37
لتسجيل المعامالتّذاتّالصلةّبالبرنامجّمحدد
المعيشية ّإلى ّصندوق ّالمعاشات ّالتقاعدية .و
المساهمة ّو ّهو ّأبسط ّمن ّالجدول ّالمناظرّ
أثر ّأي ّتحويل ّلاللتزامات ّلتلبية ّاستحقاقاتّ
للبرنامج ّمحدد ّالمساهمةّ ،الذي ّ ّسيوصف ّفيّ
المعاش
الجزء ّالتالي ،بسبب ّعدم ّوجود ّأي ّمعامالتّ
منّوحدةّفيّقطاعّإلىّآخريّ,ينعكسّأيضا فيّ
محتسبة.
بندّالحسابّالماليّ.
ّ
برامج المعاش التقاعدي محدد المنفعة ّ
الفروق بين برنامج المعاش التقاعدي محدد المنفعة و
محدد المساهمة

وتظهر ّلعواملّاألخرىّالتيّتؤثرّعلىّ
338-37
تغير ّبند ّالميزانية ّالعمومية لتغيير ّاستحقاقاتّ
المعاشات ّالتقاعدية ّفي ّالتغييرات ّاألخرى ّفيّ
حساباتّاألصول ّ.وعلىّوجهّالخصوصّ،تبينّ
التزامات ّالبرنامج ّللمستفيدين ّالمكاسب ّأوّ
الخسائر ّفي ّحساب ّإعادة ّتقييم ّالمطابقة تماماّ  333-37و ّالفرق ّالجوهري ّفي ّالمحاسبة ّلبرنامج ّالمعاشّ
التقاعديّمحددّالمنفعةّبالمقارنةّمعّبرنامجّالمعاشّ
لتلك ّالموجودة ّعلى ّاألصول ّالتي ّيحتفظ ّبهاّ
التقاعدي ّمحدد ّالمساهمة ّيكون ّلصالح ّبرنامجّ
البرنامج ّلتلبية هذه ّااللتزامات ّ .وعندما ّتتكونّ
المعاش ّالتقاعدي ّمحدد ّالمنفعةّ ،و ّتحدد ّالمنفعةّ
المبالغ ّالمدفوعة ّبموجب ّبرنامج ّالمعاشاتّ
التيّتعودّعلىّالموظفّفيّالفترةّالحاليةّمنّحيثّ
محددة ّالمساهمة ّمن ّخالل ّاالستحقاقاتّ
التعهدات ّالتي ّقطعها ّصاحب ّالعمل ّعن ّمستوىّ
السنويةّ ,فأن ّتغيرات ّالحجم ّاألخرى قد ّتحتاجّ
المعاشّالتقاعديّالمستحقّفيّنهايةّالمطافّ,
ّالفقرة ّّ،37
إلى ّتسجيلها ّكما ّهو ّموضح ّفي ّ
ّ.340
الجدول  : 6 ,17حسابات منافع المعاشات التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعي  --الموارد
رب العمل
ّ
حساب توليد الدخل
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
الضمانّاالجتماعي
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
الضمانّاالجتماعي
ّّّّّّّّّّ
للدخل ّ
الثانوي
التوزيع
حساب
مساهماتّالضمانّاالجتماعيّ
ّ
ّّّ
ّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
الضمانّاالجتماعيّ
ّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّالفعلية ّفيّ ّ
الضمانّاالجتماعيّ
ّفيّ
ّاالجتماعي
ّالضمان
ّّّّمنافع
ّ
للمعاشاتّغيرّالتقاعدية

صندوق تمويل األسر المعيشية
الضمان
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ880.6
ّ
ّ341.6
ّ
ّ57,6
ّ
ّ
ّ

ّ

قطاعات
أخرى

االقتصاد
الكلي
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ341.6
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ
ّ341.6

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ
ّ880.6
ّ
ّ341.6

ّ

ّ

ّ57,6

ّ836,6
ّ

ّ

ّ836,6
ّ
ّ

ّ
ّ

،في ّحين ّتحدد ّمنفعة ّالموظف ّفي ّالفترة ّالحالية ّفيّ هذه ّالتقديرات ّهي ّتقديرات ّاكتوارية و ّالتي ّيواجه ّبهاّ
برنامج ّالمعاش ّالتقاعدي ّمحدد ّالمساهمة بشكل ّكاملّ صاحبّالعملّعندّتحريرّ/سحبّحساباتهّالخاصة.
بالمساهمات ّالمقدمة ّللبرنامج ّو ّكذلك ّبدخل ّاالستثمارّ
هناك ّأربعة ّمصادر ّللتغيرات ّفيّ
وأيضا ّباألرباح ّو ّالخسائر ّالمكتسبة ّمن ّالمساهماتّ 338-37
استحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي فيّبرنامجّالمعاشّ
الحاليةّوالسابقة  .وبالتالي ّ,وّفيّحينّوجودّ(منّحيثّ
التقاعديّمحددّّالمنفعةّ,وّأولّهذهّالمصادرّ ,
المبدأ)ّمعلوماتّدقيقةّمتاحة عنّالمنافعّالتيّتعودّعلىّ
زيادة ّالخدمة ّالحاليةّ ،هو ّالزيادة ّفيّ
المشارك ّفي ّبرنامج ّالمعاش ّالتقاعدي ّمحدد ّالمساهمةّ،
االستحقاقات المرتبطة ّباألجور ّوالرواتبّ
فأنه ّيجب ّتقدير ّالمنافع ّالتي ّتعود ّعلى ّالمشاركين ّفيّ
المكتسبة ّفي ّالفترة ّالجاريةّ .والمصدر ّالثانيّ،
برنامج ّالمعاشّالتقاعديّمحددّالمنفعةّ.وّيكونّمصدرّ
زيادة ّالخدمة ّالماضيةّ ،هو الزيادة ّفي ّقيمةّ
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باستخدام ّتقديرات ّاكتواري ّلطول ّحياةّ
المستفيدينّالمتوقعة .وهذاّهوّالمبلغ الذيّيظهرّ
فيّالميزانيةّالعموميةّكخصومّّ/التزاماتّتجاه
الموظفين ّ .و ّعنصر ّزيادة ّهذا ّالمبلغ ّعاماّ
بعامّهوّحقيقةّأنّالقيمةّالحاليةّلالستحقاقات
الموجودةّمنذّبدايةّالعامّوماّزالتّمستحقةّحتىّ
نهاية العامّ,قدّزادتّألنّالمستقبلّهوّأقربّمنّ
عامّواحدّ,وّعليهاّيجبّاستخدامّعاملّخصمّ
أقلّلحسابّالقيمةّالحالية ّ.وهذاّهوّالتدنيّفي
الخصم ّالذي ّيمثل ّالزيادة ّفي ّالخدمة ّالسابقة
بالنسبةّلالستحقاقاتّ.

االستحقاق ّو ّالتي ّترجع ّإلى ّحقيقة ّأن جميعّ
المشاركين ّفي ّالبرنامج ّّ ،التقاعد ّو(الوفاة)ّ,
أقرب ّمن ّسنة .أما ّالتغير ّالثالث ّفي ّمستوىّ
االستحقاق فهوّاالنخفاضّنظراّّلالستحقاقّدفعّ
المنافع ّللمتقاعدين ّمن ّالبرنامج .و ّالمصدرّ
الرابع ّللتغيير ّيأتي ّمن ّعوامل ّآخريّ ،العواملّ
التي ّتنعكس ّفي ّالتغييرات ّاألخرى ّفي أصولّ
الحسابّ.

كما ّهو ّالحال ّمع ّبرنامج ّالمعاشّ
330-37
التقاعدي ّمحدد ّالمساهمةّ ّ ،فيقدم ّكال ّمنّ
صاحب ّالعمل ّوالموظف ّمساهمات ّفعلية
للبرنامجّفيّالفترةّالحالية ّ.ومعّذلكّّ،فأنّهذهّ  335-37و ّهناك ّثمة ّاختالف ّآخر ّأساسي ّبين ّبرنامجّ
المعاش ّالتقاعدي ّمحدد ّالمنفعة ّو ّبرنامجّ
المدفوعات قدّالّتكونّكافيةّلمواجهةّالزيادةّفيّ
المعاش ّالتقاعدي ّمحدد ّالمساهمة ّبخصوصّ
المنافع ّالمتراكمةّ /المتزايدة ّ من ّعمالة ّالسنةّ
دفعّتكاليفّتشغيلّبرنامجّالمعاش  .وكماّأشيرّ
الحالية  .ولذلكّ ,تحتسب ّمساهمة ّإضافية ّمنّ
سابقا ّّ ،في ّإطار ّبرنامج ّالمعاش ّالتقاعديّ
صاحبّالعملّلتحقيقّالمساواةّبينّالمساهماتّ
محددّال مساهمةّأنّكلّالمجازفةّقدّتتحملّمنّ
و ّالزيادة ّفي استحقاقات ّالخدمة ّالحالية  .وّ
جانب ّالمستفيدين ّحيث ّيتم ّتشغيل ّنظامّ
عادةّماّتكونّهذهّالمساهماتّالمتحسبة إيجابيةّ
المعاشات ّالتقاعدية ّنيابة ّعنهم ّو ّيقوموا ّبدفعّّ
ولكنّمنّالممكنّلهماّأنّتكون سالبةّالقيمةّإذاّ
تكاليف ّذلك  .و ّنظ ار ّألنه ّقد ّيشغلّ /يوجهّ
كان ّمجموع ّمبلغ ّالمساهمات ّالتي ّوردتّ/
الصندوق من ّخالل ّوحدة ّبدال ّمن ّصاحبّ
المستلمة ّيتجاوز الزيادة ّفي ّاستحقاقات ّالخدمةّ
العمل ّّ ،فمن ّالمناسب ّمعاملة ّ تكلفة ّالتشغيلّ
الحالية  .وستناقش ّاآلثار ّالمترتبة ّعلى ّهذهّ
كجزءّمنّدخلّّ/إيراداتّاالستثمارّوّالتيّيتم
الحالة ّأدناه ّعند دراسة ّالعالقة ّبين ّصاحبّ
االحتفاظّبهاّمنّخاللّالصندوقّلتغطيةّتكاليفهّ
العملّو صندوقّالتمويلّ.
(وتوليد ربحّ ,و تمشيا ّمع ّمحاسبة ّالتأمين،
فتعاملّإيراداتّّ/دخلّّاالستثمارّكالذيّيعزىّ
في ّنهاية ّالفترة ّالمحاسبيةّ ،قد ّيحسبّ
337-37
بالكامل ّإلى ّالمستفيدينّ ،و ّكجزء ّلتغطيةّ
مستوى ّاستحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي المستحقّ
تكاليفّوّماّتبقى ّإلعادةّاستثمارهّمعّصندوقّ
للعاملينّالسابقينّوّّوالحاليينّعنّطريقّتقديرّ
التمويلّ/االعتمادّالماليّّ.
القيمةّالحاليةّللمبالغ ّالواجبّدفعهاّعندّالتقاعدّ
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االقتصاد
قطاعات
رب العمل صندوق تمويل األسر
الكلي
أخرى
المعيشية
الضمان
ّ
ّ
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حساب اإلنتاج
المنتجّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حساب توليد الدخل
ّ33.6
ّ
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفي ّالمعاشاتّ ّ33.6
التقاعدية
ّ6.6
ّ
ّ
ّ
ّ
حساب تخصيص الدخل األولي
ّ6.6
ّ
ّ
ّ
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفي ّالمعاشاتّ ّ
التقاعديةّ
ّ
ّّّّّّدخلّالملكيةّ
ّ4.6
ّ4.6
ّ
ّ
ّ
ّ30.8
ّ
ّ
ّ30.8
ّّّّّّدخل ّالملكية ّالمستحق ّدفعة ّلالستحقاقاتّ ّ
المعاشاتّالتقاعديةّ
ّ
ّ
ّحساب التوزيع الثانوي للدخلّّّّّ
ّّّّّّّمجموع ّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّفيّ ّ
المعاشاتّالتقاعديةّ
ّ
ّّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفي ّالمعاشاتّ ّ
التقاعديةّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ47.6

ّ
ّ

ّ6.6
ّ47.6

ّ

ّ33.6

ّ

ّ33.6
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ّّّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّالفعليةّفيّالمعاشاتّ ّ
التقاعديةّ
ّّّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّالتكميلية ّ ّفيّ ّ
ّ
المعاشاتّالتقاعديةّّ
ّّّّعمولةّبرنامجّالمعاشاتّالتقاعديةّّّ
ّ
ّّّّمنافعّالمعاشاتّلتقاعديةّمحددةّالمساهمةّ
ّ
استخدام حساب الدخل
ّّّّنفقاتّاالستهالكّالنهائيّّ
ّتعديلّالتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّّّّّّّاالدخار
ّالتغيرات في األصول
الحسابّالماليّ
ّّّّّصافىّاإلقراضّ/االقتراضّ
ّّّّّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّّّاألصولّالماليةّاألخرىّ

ّ

ّ33.8

ّ

ّ33.8

ّ

ّ30.8

ّ

ّ30.8

ّ
ّ80.6

ّ3.3ّ

ّ
ّ

ّ3.3ّ80.6

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ3.3

ّ
ّ

ّ6.6
ّ3.3

ّ

ّ33.4

ّ6.6

ّ

ّ33.6ّ
ّ
ّ
ّ

ّ33.5ّ
ّ
ّ
ّ

ّ88.5
ّ
ّ
ّ
ّ33.4

ّ4.6ّ
ّ
ّ
ّ

ّ33.6-

ّ6.8-

ّ33.8

ّ4.6-

ّ33.4
ّ
ّ6.6
ّ
ّ
ّ
ّ33.4
ّ
ّ6.6

يختلفّالوضعّبالنسبةّلبرنامجّالمعاشّ برامج المعامالت المسجلة لمعاش التقاعد محدد المنافع
331-37
التقاعديّمحددّالمنافعّبعضّالشيءّّ.قدّتكونّ
تفترض ّالمناقشة ّاألولية ّأن ّصاحبّ
مخاطرةّاالعتمادّالماليّ/صندوقّالتمويلّغيرّ 383-37
العمل ّيحتفظ ّبكامل ّالمسؤولية ّعن ّمقابلةّ
كافية ّللوفاء ّبوعود ّاالستحقاق ّو ّالمقابل ّجزئياّ
مدفوعات ّمعاش ّالتقاعدّ ّ .وسنناقش ّفي ّوقتّ
أو ّكليا ّمن ّقبل ّإدارة ّالمعاشات ّالتقاعدية ّ(إماّ
الحقّالبدائلّالتيّتنطويّعلىّاستخدامّبرنامجّ
صاحب ّالعمل ّأو ّالوحدة ّالتي ّتولت ّمخاطرةّ
متعدد ّأرباب ّالعمل ّأو ّحيث ّالحكومة ّتتحملّ
مقابلة ّالتزامات ّالمعاشات ّالتقاعدية) ّوليس ّمنّ
المسؤوليةّنيابةّعنّصاحبّالعملّ.
قبل ّالمستفيدين ّوحدهماّ .و ّقد ّيكون ّاالعتمادّ
الماليّ/صندوقّالتمويل ّمراقب ّمباشرةّمنّقبلّ
و ّمجموع ّالمساهمة ّالتي ّقدمهاّ
صاحبّالعملّ ,و ّقدّيكونّجزءّمنّنفسّوحدةّ 388-37
صاحبّالعملّإلىّبرنامج معاشّالتقاعد ّمحددّ
المؤسسةّّ.وحتىّفيّهذهّالحالةّّ،هناكّتكاليفّ
المنافع ّنيابةّعنّموظفه ّيجبّأن ّيكفيّذلكّّ،
مرتبطة ّبتشغيل ّالبرنامجّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنهاّ
جنبا ّإلى ّجنب ّمع ّأي ّمساهمة ّفعلية ّمن ّقبلّ
تتحملّكبدايةّمنّقبلّصاحبّالعملّّ،فإنهّمنّ
الموظفّوباستثناءّتكاليفّتشغيلّالبرنامجّ،فإنهّ
المناسب ّاعتبارها ّشكال ّمن ّالدخل ّالعيني ّوّ
يطابق ّتماما ّالزيادة ّالخدمة ّالحالية ّفيّ
الذيّيقدم ّللموظفينّو ّبالمالئمةّّ/التوافقّ ّقدّ
استحقاقات ّمعاش ّالتقاعد ّللموظفّ ّ .وتقسمّ
يندرجّّمعّمساهماتّأربابّالعملّ.وبماّأنّهذاّ
مساهمة ّصاحب ّالعمل ّإلى ّجزء ّفعلية ّوّ
يفترض ّأن ّجميع ّالتكاليف ّتتحمل ّمن ّقبلّ
محتسبّ,وّيتمّحسابّهذاّاألخيرّوذلكّلتلبيةّ
الموظفينّالحاليينّوّالّشيءّعلىّالمتقاعدينّ.
الحاجة ّمن ّ ّالتطابق ّالدقيق ّبين ّجميعّ
فإنه ّيفترض ّأيضا ّأن ّ ّالمنسوب ّالذي ّيجبّ
المساهمات ّلصندوق ّالتمويل ّالمضاف ّإلىّ
عمله ّفي ّحالة ّالبرامج ّاالفتراضية ّو ّالتي ّقدّ
استحقاقاتّالموظفّوتكلفةّالخدمةّالحالية ّلهذهّ
تطبقّفيّظروفّأخرىّأيضاّّ.
االستحقاقاتّّ.
بالنسبة ّلبرنامج ّالمعاش ّالتقاعديّ
386-37
ينبغي ّأن ّتحسب ّمساهمة ّصاحبّ
محدد ّالمنافع ّّ ،فمن ّغير ّالمرجح ّأن ّتساهمّ 384-37
العمل ّبالنسبة ّالستحقاق ّمعاش ّالتقاعد ّفيّ
األشخاص ّالعاملين ّلحساب ّأنفسهم ّو ّغيرّ
الفترة ّبغض ّالنظر ّعن ّأي ّدخل ّاستثمارّ
المستخدمينّحالياّعلىّالرغمّمنّأنهّممكنّلوّ
المكتسبّ /حصل ّعليه ّمن ّالبرنامج ّفي ّنفسّ
كانوا ّيعملون ّفي ّالسابق ّمما ّيؤدى ّإلى ّزيادةّ
الفترة ّأو ّأي ّزيادة ّتمويل ّللبرنامجّ .و ّتعد ّفترةّ
عندّالحصولّعلىّمعاشّالتقاعدّمحددّالمنافعّّ,
االستحقاقّالحاليّجزءّمنّتعويضّالموظفينّوّ
ولهم ّالحق ّفي ّمواصلة ّالمشاركةّ .و ّيتلقىّ
التي ّال ّتشمل ّالقيمة ّالكاملة ّلمساهمة ّصاحبّ
هؤالءّالعاملونّفيّالسابقّ(سواءّحالياّفيّتلقيّ
العملّلنقلل ّتعويضّالموظفينّ،و ّبالتاليّيزدادّ
المعاشّأوّال)ّدخل ّاالستثمارّ ّويدفعّمكمالتّ/
فائض ّالتشغيلّّ ّ .وعندما ّيتقن ّاستثمارّ
تكميالتّمساهمةّّ.
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استحقاقات ّمعاش ّالتقاعد ّبحيث ّأن ّصاحبّ
العملّقدّاخذّ"عطلةّمساهمة"ّّ،وّالذيّلمّيقدمّ

مساهمةّفعليةّنحوّاستحقاقاتّجديدةّّ.

جدول ( 7 ,17تابع)  :حسابات منافع معاش التقاعد المستحقة بموجب برنامج محدد المساهمة – الموارد
قطاعات
أخرى

االقتصاد
الكلي
ّ

ّ
ّ3.3
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ3.3
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ33.6

ّ
ّ

ّ4.6
ّ

ّ
ّ30.8
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ33.6
ّ
ّ4.6
ّ30.8

ّ
ّ47.6

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ6.6
ّ47.6

ّ33.6

ّ

ّ

ّ33.6

ّ33.8

ّ

ّ

ّ33.8

ّ30.8
ّ
ّ3.3ّ

ّ

ّ

ّ
ّ80.6

ّ
ّ

ّ30.8
ّ
ّ3.3ّ80.6

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ33.4

ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ33.4
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

رب العمل

ّ
حساب اإلنتاج
المنتجّّ
ّ
ّ
حساب توليد الدخل
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
معاشّالتقاعد
ّ
حساب تخصيص الدخل األولى
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
معاشّالتقاعدّ
ّ
دخلّالملكية
ّّّّّّ
ّ
ّدفعةّ
ّالمستحق
ّالملكية
دخل
ّّّّّّ
ّ
لالستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّ

ّ
ّحساب التوزيع الثانوي للدخلّّّّّ
ّّّّّّّمجموع ّمساهمات ّاألسر ّالمعيشيةّ ّ
فيّمعاشّالتقاعدّ
ّ
ّّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفيّ ّ
معاشّالتقاعدّ
ّ
ّفيّ
ّالفعلية
ّالمعيشية
ّاألسر
ّّّّمساهمات
ّ
معاشّالتقاعدّ
ّّّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّالتكميليةّّ ّ
ّ
فيّمعاشّالتقاعد
ّ
نامجّمعاشّالتقاعد
ّّّّعمولةّبر
ّ
ّمحددةّ
ّلتقاعدية
ّالمعاشات
ّّّّمنافع
ّ
المساهمةّ
استخدام حساب الدخل
ّّّّنفقاتّاالستهالكّالنهائيّّ
تعديلّالتغيرّفيّمستحقاتّمعاشّالتقاعدّ
ّّّّّّاالدخارّ

ّ
ّ
ّ

ّالتغيرات في األصول
الحسابّالماليّ
ّ
ّّّّّصافىّاإلقراضّ/االقتراضّ
ّّّّّالتغير ّفي ّاستحقاقات ّمعاش ّالتقاعدّّّّ33.6-
ّ
األصولّالماليةّاألخرىّ

صندوق تمويل األسر المعيشية
الضمان
االجتماعي

ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ33.5ّ33.4

ّ
ّ88.5
ّ

ّ

ّ
ّ4.6ّ

ّ

ّ
ّ6.6
ّ33.4
ّ

وّمنّالمهمّأنّالّتزالّالمساهماتّتسجلّحتىّفيّحالةّ علىّحدّسواءّعندماّالّتقيدّالمساهماتّتحتّبندّعطلةّ
وجود ّعطلة ّالمساهماتّ ،تعتبر ّمنفعة ّصاحب ّالعملّ المساهمات ّدون ّتخفيض ّتعويض ّالعاملين ّبشكلّ
كتغير ّفي ّااللتزامات ّبين ّصندوق ّمعاش ّالتقاعدّ اعتباريّ.
وصاحبّالعمل ّ.هذاّيترك ّصافيّقيمهّكل ّالمساهماتّ
807

نظام الحسابات القومية
و ّبموجب ّالعديد ّمن ّبرامج ّمحددةّ
383-37
المنفعة ّّ ،توجد ّفترة ّمؤهلة ّقبل ّأن ّيصبحّ
الموظف ّالئقا ّللحصول ّعلى ّمعاش ّعندّ
التقاعدّ.وّرغمّمنّهذهّالفترةّالمؤهلةّّّ،فينبغيّ
تسجيلّكالّمنّالمساهماتّواالستحقاقاتّعلىّ
حد ّسواء ّمنذ ّبداية ّالعمالة ّالمعدلة ّبمعاملّ
يعكسّاحتمالّأنّيقومّالموظفّفيّالواقعّبتلبيةّ
فترةّالتأهيلّ/التصفياتّ.
يتم ّالتعامل ّمع ّمجموع ّمساهماتّ
388-37
معاش ّالتقاعد ّألرباب ّالعمل ّالفعلي ّوالمحتسبّ
كجزءّمنّتعويضّالموظفينّ.وتسجلّعلىّأنهاّ
مستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّصاحب ّالعمل ّفيّ
حسابّتوليدّالدخلّوّمستحقةّالقبضّمنّقبلّ
الموظفّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألوليّ.
تمثل ّالزيادة ّفي ّالقيمة ّالحاليةّ
380-37
لالستمرار ّاستحقاقات ّالموظفينّ ,والذين ّلم ّيعدّ
لهمّمساهمةّ,وّلكنّتظلّمناسبةّللحصولّعلىّ
المعاشات ّالتقاعدية ّفي ّالمستقبل ّ(زيادة ّخدمةّ
الماضي) ّدخل ّاالستثمار ّالموزع ّعلىّ
الموظفينّ .و ّلم ّيرصد ّأي ّخصم ّألي ّمبلغّ
يمكن ّتمويله ّمن ّالمكاسبّ ,أو ّال ّيطابق ّفيّ
الواقع ّبصناديق ّالتمويل ّالمتواجدةّ ,فهو ّيطابقّ
المبلغ ّالذي ّال ّلبس ّفيهّ /جلي ّنتيجة ّأنّ
الموظف ّبموجب ّاالتفاقات ّالسائدةّ .و ّالوسائلّ
التي ّيجوز ّلصاحب ّالعمل ّفي ّنهاية ّالمطافّ

مطابقة ّهذا ّااللتزام ّبها ّليست ّذات ّصلةّ
بتسجيل ّهذا ّكدخل ّاستثمار ّأكثر ّمن ّالوسائلّ
التيّتمولّالمنافعّأوّاألرباحّوّالتيّتؤثرّعلىّ
تسجيلها ّكدخل ّاستثمارّ .و ّيتم ّتسجيل ّدخلّ
االستثمار ّكمستحقات ّتدفعها ّصندوق ّمعاشّ
التقاعد ّومستحقات ّقبض ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشية ّ .و ّيتم ّاستثمارها ّفو ار ّمن ّقبل ّاألسرّ
المعيشية ّفي ّصندوق ّالتمويلّ ,وعليها ّتوصفّ
كتكميالتّمساهمةّفيّمعاشّالتقاعدّ.
ّ 387-37تظهر ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخلّ
المساهمات ّاالجتماعية ّكمستحقات ّتدفعهاّ
األسرّالمعيشيةّوّمستلماتّمنّصندوقّمعاشّ
التقاعدّ .و ّيتكون ّمجموع ّمبلغ ّالمساهماتّ
االجتماعية ّالمستحقة ّمن ّالمساهمات ّالفعليةّ
والمحتسبةّالمستحقةّالدفعّمنّقبلّأربابّالعملّ
كجزء ّمن ّتعويض ّالعاملين ّ(باستثناء ّمبلغّ
تكاليف ّتشغيل ّبرنامج ّمعاش ّالتقاعد) ّّ،
باإلضافة ّإلى ّالمساهمات ّالفعلية ّالمقدمة ّمنّ
الموظفين ّباإلضافة ّإلى ّتكميالت ّالمساهمةّ
المحددة ّّ .وكما ّتم ّالتوضيح ّفي ّمناقشة ّإطارّ
برنامج ّمحدد ّالمساهمة ّّ ،و ّتوضح ّالحساباتّ
القيمةّالكاملةّللمساهماتّوّتكميالتّالمساهمةّ
مع ّعنصر ّموازنة ّيمثل ّرسم ّالخدمةّ /عمولةّ
الدفعّ .المبلغ ّالمستحق ّدفعة ّفعليا ّهو ّبيانّ
ّالمساهمات.
صافي
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ّ

رب العمل

تمويل
صندوق
الضمان االجتماعي

األسر المعيشية

قطاعات أخرى

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

االقتصاد الكلي
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.3

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ8.8
ّ
ّ3.6
ّ

ّ

ّ
ّ31.6
ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.6

حساب اإلنتاج
المنتجّ
حساب توليد الدخل
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعد
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشّالتقاعد

ّ
ّ
ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.3

ّ
ّ
ّ

حساب تخصيص الدخل األول
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدّ
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشّالتقاعد
دخلّالملكيةّ
دخلّالملكيةّالمستحقّدفعةّلالستحقاقاتّمعاشّ
التقاعدّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ8.8
ّ
ّ3.6
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ31.6
ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.6

ّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل
مجموعّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّمعاشّالتقاعدّ ّ
ّ
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدّ ّ
ّ
ّ
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشّالتقاعدّ ّ
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ّ
ّ
مساهماتّاألسرّالمعيشيةّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدّ ّ
ّ
ّ
ّ
تكميالتّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّمعاشّ
ّ
التقاعد
ّ
عمولةّبرنامجّمعاشّالتقاعدّ
ّ
ّ
ّ
منافعّالمعاشاتّلتقاعديةّمحددةّالمساهمةّ
ّ

ّ
ّ3.8
ّ
ّ3.6
ّ
ّ6.0ّ
ّ30.6

ّ
ّ3.8
ّ
ّ3.6
ّ
ّ6.0ّ
ّ30.6

استخدام حساب الدخل
نفقاتّاالستهالكّالنهائي
تعديلّالتغيرّفيّمستحقاتّمعاشّالتقاعدّ
االدخارّالفعليّ
ّ
االدخارّالمحتسبّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ36.6ّ
ّ3.3-

ّ
ّ
ّ4.6
ّ
ّ8.4ّ
ّ3.3

ّ
ّ6.0
ّ
ّ
ّ37.8
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ8.8-

ّ
ّ6.0
ّ4.6
ّ
ّ6.6
ّ
ّ6.6

التغيرات في األصول
صافىّاإلقراضّ/االقتراضّالفعليّ
صافىّاإلقراضّ/االقتراضّالمحتسبّ
التغيرّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّ
مطالباتّصندوقّّمعاشّالتقاعدّمنّأدارةّمعاشّ
التقاعدّ
األصولّالماليةّاألخرىّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ36.6-

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ3.3
ّ8.6-

ّ
ّ
ّ
ّ4.6
ّ
ّ
ّ33.6

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ8.8-

ّ
ّ
ّ
ّ4.6
ّ
ّ3.3
ّ6.6

فإنّالمبلغّمنّغيرّالمحتملّأنّيكونّسلبيّإالّ
إذاّكانّبرنامجّعديمّالفائدةّلصاحبّالعملّوانّ
تدفعّالمنافعّفقطّوّالّتتلقيّمساهماتّجديدةّ.

وّتردّأيضاّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّ
385-37
للدخل ّّ ،منافع ّمعاش ّالتقاعد ّالمستحقة ّلألسرّ
المعيشيةّمنّقبلّصندوقّمعاشّالتقاعدّ.عندماّ
و ّيندرج ّنفس ّالمبلغ ّالذي ّتضمن ّفيّ
تأخذ ّالمنافع ّمن ّحيث ّالقسط ّالسنوي ّّ ،فهيّ 303-37
استخدام ّحساب ّالدخل ّكتعديلّ /تسوية ّللتغييرّ
المدفوعات ّالسنوية ّالتي ّتظهر ّهنا ّّ ،وليستّ
استحقاقات ّفي ّمعاش ّالتقاعد ّفي ّالحسابّ
المبالغ ّالمالية ّالتي ّتدفع ّدفعة ّواحدة ّفي ّوقتّ
الماليّكمطالبة ّمنّجانبّاألسرّعلىّصندوقّ
التقاعد(ّ.ماّلمّيكنّالتركيبةّالسكانيةّللمتقاعدينّ
معاش ّالتقاعد(ّ .يعكس ّالجزء ّاآلخر ّمن ّهذاّ
تغيرت ّبشكل ّكبيرّ ،و ّعلى ّأي ّحال ّسوفّ
البند ّأي ّتغيير ّفي ّالمسؤولية ّعن ّاستحقاقاتّ
يكونّالحالتانّمشابهتانّجدا)ّ.
معاش ّالتقاعد ّالمسجل ّكجزء ّمن ّالتحويالتّ
الرأسماليةّّ).
يوجد ّفي ّاستخدام ّحساب ّالدخلّ ،قيدّ
381-37
وّتظهرّالعواملّاألخرىّالتيّتؤثرّعلىّالتغيرّ
لدفع ّالخدمة ّالمقدمة ّمن ّقبل ّصندوق ّمعاشّ
في ّبند ّالميزانية ّالعمومية ّو ّيبين ّالتغيير ّفيّ
التقاعد ّ(ما ّيعادل ّقيمة ّمنتج ّصندوق ّمعاشّ
استحقاقاتّمعاشّالتقاعد ّ ّفيّالتغيراتّاألخرىّ
التقاعد ّباإلضافة ّإلى ّمنتج ّالمشروعات ّالمديرةّ
فيّحسابات ّاألصولّ ّوستناقشّأدناهّفي ّالقسمّ
للقسطّالسنوي ّالمشترى ّمعّاستحقاقاتّالمعاش)ّ
ّ .3
التيّتدفعهاّاألسرّالمعيشيةّإلىّصندوقّمعاشّ
التقاعد ّو ّالتي ّتسجل ّكنفقات ّلالستهالكّ برامج معاش التقاعد محددة المنفعة التي يديرها آخرين
عدا أرباب العمل
النهائيّ.
يوجدّأيضاّفيّاستخدامّحسابّالدخلّ
306-37
ّ ،دخل ّيعرض ّالزيادة ّ(أو ّالنقصان) ّفيّ
استحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي ّالناجمة ّعنّ
الزيادة ّفي ّالمساهمات ّالمستحقة ّمطروحا ّمنهاّ
المنافع ّالمستحقة ّفي ّحساب ّالتوزيع ّالثانويّ
للدخلّ .ويرد ّهذا ّالمبلغ ّكمستحق ّالدفع ّألجلّ
األسرّالمعيشية ّمنّصندوق ّمعاشّالتقاعدّ.وّ
في ّحالة ّبرنامج ّمعاش ّالتقاعد ّمحدد ّالمنفعةّ،

ومن ّالممكن ّأن ّبعض ّالمنظماتّ
308-37
األخرىّ ،مثل ّاتحاد ّالنقاباتّ ،أن ّتدير ّمعاشّ
تقاعدي ّمحدد ّالمنفعة ّألعضائها ّالتي ّهي ّفيّ
جميع ّالنواحي ّموازية ّلبرنامج ّصاحب ّالعملّ
ّالمنفعةّّ.
ّمحدد
ّالتقاعدي
للمعاش
و ّيتبعّنفس ّالتسجيل ّبالضبطّكماّهوّموضحّ
إشارات ّصاحبّالعملّالتيّينبغيّأنّتفهمّ
إالّب ّ
شارات ّالموظفّ
أنها ّتشير ّللبرنامج ّالمنظم ّو ّأ ّ
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التي ّينبغي ّأن ّتفهم ّأنها ّتشير ّإلى ّالمشاركينّ

فيّالبرنامجّ.
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األسر المعيشية

قطاعات أخرى

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ8.8
ّ
ّ

ّ

ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.6
ّ
ّ
ّ
ّ3.6

ّ

ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.6
ّ
ّ8.8
ّ
ّ3.6

ّحساب التوزيع الثانوي للدخلّّّّّ
ّّّّّّّمجموعّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّمعاشّ
التقاعدّ
ّّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالفعلية ّفي ّمعاشّ
التقاعدّ
ّّّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالمحتسبة ّفي ّمعاشّ
التقاعدّ
ّّّّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّالفعلية ّفي ّمعاشّ
التقاعدّّّّّّّ
ّّّتكميالت ّمساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّمعاشّ
التقاعد
ّّّّعمولةّبرنامجّمعاشّالتقاعدّ
ّّّّ
ّمنافعّمعاشّلتقاعدّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ31.6
ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.3
ّ
ّ3.8
ّ
ّ3.6
ّ
ّ6.0ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ30.6

ّ

ّ
ّ31.6
ّ
ّ36.6
ّ
ّ3.3
ّ
ّ3.8
ّ
ّ3.6
ّ
ّ6.0ّ
ّ30.6

استخدام حساب الدخل
ّّّّنفقاتّاالستهالكّالنهائيّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ4.6
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ4.6
ّ
ّ

ّ
ّ8.4ّ3.6ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ37.8
ّ
ّ4.6
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ8.8ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ6.6
ّ6.6
ّ4.6
ّ
ّ3.3
ّ

حساب اإلنتاج
المنتجّّ
حساب توليد الدخل
ّّّّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعد
ّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالمحتسبة ّفي ّمعاشّ
التقاعد
حساب تخصيص الدخل األول
ّّّّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدّ
ّّّّّّّّّمساهمات ّأرباب ّالعمل ّالمحتسبة ّفيّ
معاشّالتقاعد
ّّّّدخلّالملكيةّ
ّّّّّّدخل ّالملكية ّالمستحق ّدفعة ّلالستحقاقاتّ
معاشّالتقاعدّ

ّّّّّالتغيرّالمعدلّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّ
ّّّّّّّاالدخارّالفعليّّ
ّ االدخارّالمحتسبّ

ّ
ّ
ّ
ّ

رب العمل

ّ
ّالتغيرات في األصول
ّ36.6ّّّّّصافىّاإلقراضّ/االقتراضّالفعليّ
ّ3.6ّّّّصافىّاإلقراضّ/االقتراضّالمحتسبّ
ّ
ّّّالتغيرّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّّّّ
ّّمطالباتّصندوقّّمعاشّالتقاعدّمنّأدارةّمعاشّ ّ3.3
ّ
التقاعدّّّ
األصولّالماليةّاألخرىّ

العالقة بين رب العمل و صندوق تمويل معاش التقاعدّ

تمويل
صندوق
الضمان االجتماعي
ّ
ّ6.0
ّ

كما ّذكر ّأعالهّ ،قد ّيتعاقد ّصاحبّ
304-37
العمل ّمع ّوحدة ّأخرى ّإلدارة ّصندوق ّمعاشّ
876

االقتصاد الكلي
ّ
ّ
ّ6.0
ّ
ّ

ّترتيبّ
ّو
التقاعد,
المدفوعات ّللمستفيدينّ .و ّهناك ّطريقتان ّلكيّ
يحدث ّهذاّ ّ .قد ّيمثل ّمشغل ّصندوق ّمعاشّ
التقاعدّّببساطةّوكيلّصاحبّالعملّوّتظلّّ/

نظام الحسابات القومية
ال ّتزال ّالمسؤولية ّعن ّأي ّنقص ّفي ّالصندوقّ
(أوّالمنفعةّأليّفائض)ّمعّصاحبّالعملّ.وّ
في ّهذه ّالحالةّ ,تسمى ّالوحدة ّالمدارة ّيوم ّبعدّ
يوم ّلصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّمسئول ّمعاشّ
التقاعد.

من ّأجل ّتوضيح ّتسجيل ّالمعامالتّ
307-37
المتصلة ّببرنامج ّمعاش ّالتقاعد ّمحدد ّالمنفعةّ،
يبينّالجدولّّ37.5أمثلةّعدديةّ.وتظهرّاألرقامّ
التي ّتحتسب ّبخط ّ ّأسود ّعريضّ ،وتلك ّالتيّ
تنجمّعنّإعادةّالتوجيهّتظهرّبخطّمائلّ.
تبين ّحسابات ّاكتواري ّأن ّالزيادة ّفيّ
305-37
استحقاق ّمعاش ّالتقاعد ّالناتجة ّمن ّالخدمةّ
الحاليةّّّ،هوّذلكّالمعاشّ"المكتسب"ّفيّالسنةّ
التي ّنحن ّبصددها ّهو ّّ .38و ّتساهم ّاألسرّ
المعيشية ّ(الموظف) ّبـّ .3 8و ّبالتالي ّيلتزمّ
صاحب ّالعمل ّبتوفير ّّ .34 8و ّباإلضافة ّإلىّ
ذلكّتكلفةّتشغيلّالبرنامجّوّالتيّتقدرّبـّّّّ.6 0
و ّلذلك ّيجب ّعلى ّرب ّالعمل ّتوفير ّمجموعّ
ّ 33 3وّحيثّانهّيساهمّفيّالواقعّحتىّّ,36
فيتبقىّ 3,3و ّالتي ّتعد ّمساهمة ّمحتسبةّ/
مفترضةّ.وّيردّالمنتجّّ 6 0فيّحسابّاإلنتاجّ
ّ ،و ّتظهر ّالمساهمات ّالتي ّيقدمها ّصاحبّ
العملّكمستحقةّالدفعّمنّربّالعملّفيّحسابّ
توليدّالدخلّوّكمستحقةّالقبضّمنّقبلّاألسرّ
المعيشيةّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألوليّ.

معّأنةّمنّغيرّالمألوفّعنّوحدةّأنّ
303-37
تتعاقد ّمع ّعدة ّأرباب ّعمل ّإلدارة ّصناديقّ
معاش ّالتقاعد ّالخاصة ّبهم ّصندوق ّالمعاشاتّ
التقاعديةّ .ومثل ّهذه ّالترتيبات ّأن ّعدة ّأربابّ
عمل ّلصندوق ّمعاش ّالتقاعد تقبل ّالمسؤوليةّ
عن ّأي ّنقص ّفي ّاألموال ّالالزمة ّلتلبيةّ
الخصوم ّفي ّمقابل ّالحق ّفي ّاالحتفاظ ّبأيّ
فائضّمنّاألموالّ،منّخاللّتجميعّالمخاطرّ
على ّمدى ّعدد ّمن ّأرباب ّالعملّ .و ّيتوقعّ
صندوق ّمتعدد ّأرباب ّالعمل ّتحقيق ّتوازن ّبينّ
نقصّوّزيادةّالتمويلّّوذلكّللخروجّمعّوجودّ
فائضّعلىّجميعّالصناديقّوّالتيّتؤخذّككلّ
بطريقة ّمشابهة ّلشركة ّالتأمين ّوالتي ّتجمعّ
المخاطرة ّلكثير ّمن ّالعمالءّ .و ّفي ّمثل ّهذهّ
الحالةّ ،أصبحت ّالوحدة ّالتي ّعلى ّافتراضّ
تحمل ّالمسؤولية ّلتلبية ّالتزامات ّمعاش ّالتقاعدّ
يردّأيضاّفيّحسابّتخصيصّالدخلّ
تديرّمعاشّالتقاعدّفيّمكانّصاحبّالعمل301-37 ّ.
األوليّ ،دخل ّاالستثمارّ .الزيادة ّفي ّاستحقاقّ
ّالتقاعدّ
معاش
في ّالحالة ّالتي ّيحتفظ ّفيها ّصاحبّ
308-37
التي ّتنتج ّمن ّالخدمة ّالسابقة ّّ ،وذلك ّبسببّ
العمل ّبالخصومّ /االلتزام ّعن ّأي ّنقص ّتمويلّ
التدني ّفي ّعامل ّالخصم ّبسبب ّالتقاعد ّفيّ
أوّاالستفادةّمنّأي ّّ ،يجب ّأنّتسجلّمطالبةّ
ّّ.3
ّهو
ّو
ّسنة،
أقرب
(أو ّمسؤولية ّتجاه) ّصاحب ّالعمل ّ(مديرّ
وّيظهرّهذاّالتدفقّالمحتسبّ/المفترضّلدخلّ
المعاش ّالتقاعدي) ّمن ّقبل ّصندوق ّمعاشّ
االستثمار ّمن ّصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّلألسرّ
التقاعدّعنّأيّعجزّأوّفائضّ.وّهذهّالمطالبةّ
المعيشيةّ .و ّفي ّالوقت ّنفسهّ ،يكسب ّصندوقّ
تساوي ّالفرق ّبين ّزيادة ّفي ّاستحقاقات ّمعاشّ
معاشّالتقاعدّّفيّالواقعّ8 8منّدخلّاستثمارّ
التقاعد ّو ّمجموع ّالمساهمات ّو ّتكميالتّ
األموال ّالتمويلية ّالتي ّيديرونهاّ .وعند ّهذهّ
المساهمات ّفي ّهذه ّالفترةّ ،زائد ّالدخل ّمنّ
النقطةّّ،لذلكّ،هناكّعجزّقدرهّّ 3 5فيّمواردّ
االستثمار ّالمكتسب ّ ّمن ّاالستحقاقاتّ،
صندوق ّمعاش ّالتقاعد ّلكنها ّال ّتظهر ّفيّ
باإلضافةّإلىّعلىّالمكاسبّالتيّتحققتّلهمّّ،
الحساباتّالجاريةّ.
ناقص ّما ّيستحق ّدفعه ّلمعاش ّالتقاعدّ،
مخصوماّمنهّالرسومّالمفروضةّمنّقبلّمسئولّ
في ّالتوزيع ّالثانوي ّلحسابات ّالدخل ّّ،
معاشّالتقاعدّ.وّعندماّيتجاّوزاّلمبلغّالمتحصلّ 376-37
تظهر ّمدفوعات ّاألسر ّالمعيشية ّلصندوقّ
في ّصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّالزيادة ّفيّ
معاش ّالتقاعدّ .ويمكن ّعرض ّهذا ّبإحدىّ
االستحقاقات ّّ ،فيوجد ّمبلغ ّيدفعه ّصندوقّ
الطريقتينّ .مجمور ّالمساهمات ّالمدفوعة ّمنّ
معاش ّالتقاعد ّلصاحب ّالعمل ّكمدير ّلمعاشّ
األسرّالمعيشيةّوّالتيّينبغيّأنّتكونّمساويةّ
التقاعدّ .وبهذه ّالطريقة ّيظل ّصافى ّالقيمةّ
للزيادة ّفي ّاالستحقاقات ّالناتجة ّمن ّالخدمةّ
لصندوق ّالمعاش ّالتقاعد ّصفر ّبالضبط ّفيّ
الحالية ّ(ّ )38باإلضافة ّإلى ّالناتج ّمن ّالدخلّ
جميعّ
على ّاالستحقاقات ّالماضية ّ(ّ )3أوّ 31فيّ
األحوالّ/المراتّ.
المجموعّ .والمبالغ ّالمدفوعة ّفعال ّهي ّّ 36وّ
تستلم ّكمساهمات ّفعلية ّألرباب ّالعملّ ،بـ ّّ3 3
يظهرّالم لغّالمستحقّللمعاشّمنّقبلّ
300-37
كمساهمات ّمحتسبةّ ،بـ ّّ 3 8من ّالمساهماتّ
مدير ّصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّمن ّأثر ّعطلةّ
الخاصةّلألسرّالمعيشيةّّ،وّتكميالتّمساهمةّ
المساهمةّ
بـّّ3مخصوماّمنهّّرسمّالخدمةّ/العمولةّبـّّ0.6
بوضوح ّمنذ ّذلك ّالحين ّو ّتتضمن ّمبلغّ
؛ّوّالمجموعّمرةّتاليةّبـّّ.31فيّنفسّحسابّ
مساهمات ّصاحب ّالعمل ّو ّالتي ّمن ّشأنهّ
معاش ّالتقاعدي ّبـ ّّ 30كمستحقة ّالدفع ّمنّ
يستحقّعادةّالدفعّ.
صندوقّمعاشّالتقاعدّإلىّاألسرّالمعيشيةّ.
أمثلة رقميةّ
معامالت برامج معاش التقاعد محدد المنفعةّ
873

نظام الحسابات القومية
مساهماتّمحتسبةّ.وعالوةّعلىّذلكّ،فأنّدخلّ
ّيدفعهّ
ّالذي
االستثمار
صندوق ّمعاش ّالتقاعد ّلألسر ّيعكس ّدخلّ
االستثمار ّفقط ّالمستلم ّمن ّصندوق ّمعاشّ
ّينطويّّ
ّال
ّوالذي
التقاعد
على ّحسابات ّعن ّزيادات ّفي ّاالستحقاق ّمنّ
تشغيلّالنموذجّ.

فيّاستخدامّحسابّالدخلّ،فضالّعنّ
373-37
شراء ّرسم ّالخدمةّ /عمولة ّكجزء ّمن ّنفقاتّ
االستهالك ّالنهائي ّلألسر ّالمعيشيةّ ،يظهرّ
التغيير ّفي ّاستحقاك ّمعاش ّالتقاعد ّكمستحقّ
الدفع ّمن ّصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّلألسرّ
المعيشيةّ .و ّفي ّهذا ّالمثالّ ،يتم ّتعيين ّقيمةّ
مساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّبـ ّّ 31مقابلّ
استحقاقات ّمعاش ّالتقاعد ّبـ ّّ .30وبالتالي ّفإنّ
يؤدي ّاستحقاقات ّاالستثمار ّلبرامجّ
هناك ّزيادة ّفي ّاستحقاقات ّمعاش ّالتقاعد ّبـ ّ370-37 ّ4
معاش ّالتقاعد ّمحددة ّالمساهمة ّإلى ّمكاسبّ
مستحقةّالدفعّلألسرّالمعيشيةّ.
ّ(وربماّ
الحيازة
خسائر)ّ.وّتأتيّهذهّعنّطريقّإدارةّاألصولّ
تملكّاألسرّالمعيشيةّّ37 8منّادخارّ
378-37
التي ّيحتفظ ّبها ّالصندوق ّو ّلكن ّينبغي ّأنّ
بـّّ 4هيّالزيادةّفيّاستحقاقاتّالتقاعدّالخاصةّ
ىّالمبلغّالمساويّبالضبطّلمكاسبّوخسائرّ
ّ
يعز
بهمّ.وهذاّيعنيّأنهمّاكتسباّأصولّماليةّأخرىّ
الحيازة ّللزيادة ّفي ّاستحقاق ّمعاش ّالتقاعدّ
(أو ّانخفاض ّااللتزامات) ّبنسبة ّّ .33 8وهذاّ
للمستفيدينّ .تظهر ّمكاسب ّ ّالحيازة ّبموجبّ
الرقم ّهو ّالفرق ّبين ّالمنافع ّالمستحقة ّالقبضّ
قيودّلألصولّذاتّالصلةّبحسابّإعادةّالتقييمّ
(ّ )30ومساهمات ّاألسر ّالمعيشية ّالفعلي ّبـّ
لصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّمع ّبند ّمطابقةّ
ّ .3 8
الزيادةّفيّااللتزامّلصندوقّمعاشّالتقاعدّنحوّ
األسرّالمعيشيةّ.
بالنسبة ّلصناديقّمعاشّالتقاعدّّ ,فأنّ
374-37
االدخار ّهو ّّ 3 8-و ّلكن ّيمكن ّالنظر ّلهذاّ
علىّأنهّمركبّمنّالعناصرّالفعليةّالمحتسبة ّ/التدفقات األخرى لبرامج معاش التقاعد محدد المساهمةّ
المفترضة ّ.وّمنّحيثّالتدفقاتّالفعليةّ،فتتلقيّ
يبدو ّللوهلة ّاألولى ّأنة ّال ّتوجد ّأيّ
صناديق ّمعاش ّالتقاعد ّمساهمات ّبـ ّ36منّ 377-37
قيود ّتحرز ّفي ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّحساباتّ
أرباب ّالعمل ّلتوجيهها ّعن ّطريق ّاألسرّ
األصول ّلبرامج ّمعاش ّالتقاعد ّمحددة ّالمنفعةّ,
المعيشيةّ ،و ّّ 3 8من ّاألسر ّالمعيشية ّتدفعّ
حيث ّيطابق ّالعنصرين ّالمسجالن ّكمساهماتّ
منافع ّبـ ّّ .30وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،فإنها ّتتلقىّ
معاشّالتقاعدّوّكدخلّاالستثمارّتماماّللزيادةّ
دخل ّاالستثمار ّبـ ّّ .8 8و ّهكذا ّ ّيكون ّالدخلّ
فيّاالستحقاقاتّ.ومعّذلكّ،ألن ّطبيعةّبرنامجّ
المتاحّ.8 4-
معاش ّالتقاعد ّمحدد ّالمنفعة ّفأن ّالمبالغّ
و ّعندما ّيؤخذ ّالتغيير ّفي ّاستحقاقات ّمعاشّ
المستحقة ّتحدد ّبالنموذجّ /الصيغةّ .و ّتوجدّ
التقاعد ّفي ّاالعتبار ّمن ّّ ،4فيكون ّاالدخار ّ-
عوامل ّأخرى ّالتي ّقد ّتتدخل ّلتغير ّمستوىّ
ّ .8 4و ّعالوة ّعلى ّذلكّ ،يقوم ّأرباب ّالعملّ
االستحقاقاتّ,وّتشملّهذهّالعواملّبندّتصاعدّ
بتقديمّإسهام ّمحتسبّبـّّ 3 3و ّيتمّتوجيهّهذاّّ
في ّالسعرّ ،و ّتستخدم ّالتغيرات ّفي ّالنموذجّ/
منّخاللّاألسرّالمعيشيةّوّلكنهّيضيفّنسبةّ
الصيغة ّلتحديد ّالمنافع ّواالفتراضاتّ
ّ ّ 3 3من ّاالدخار ّلصندوق ّمعاش ّالتقاعد ّوّ
الديموغرافية ّحولّطولّالحياةّ.وستناقشّالحالةّ
يقللّمنّاالدخارّلصاحبّالعملّبنفسّالمقدارّ.
الخاصة ّلتأثير ّالترقيات ّعلى ّاالستحقاقاتّ
بشكلّمنفصلّأدناه.
في ّالحساب ّالمالي ّلصندوق ّمعاشّ
373-37
التقاعدّ،يردّالرقمّّّ،3 3وّالذيّهوّالمساهمةّ
يستثمر ّصندوق ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
المحتسبةّ ،كمطالبة ّمن ّصندوق ّمعاش ّالتقاعدّ 375-37
األموال ّالتمويلية ّالموضوعة ّتحت ّتصرفهّ .إذاّ
على ّرب ّالعملّ .و ّهناك ّمطالبة ّأخرى ّمنّ
تمّ
جانب ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّصندوق ّمعاشّ
العمل ّعلى ّأساس ّالتمويل ّالكامل ّّ ،ينبغي ّأنّ
التقاعد ّمن ّالتغيير ّفي ّاستحقاقات ّمعاشّ
يكونّدخلّاالستثمارّأكثرّمنّكافيّلتغطيةّأيّ
التقاعد ّبـ ّّ ّ .4,6و ّباإلضافة ّإلى ّصندوقّ
بندّتصاعدّفيّالسعرّللمعاشّالمتفقّعليهّ.وّ
معاش ّالتقاعد ّفأنه ّيتوقف ّأيضا ّإما ّأصولّ
قد ّتكون ّالزيادة ّأيضا ّكافية ّلتغطية ّبعضّ
مالية ّأو ّزيادة ّالخصوم ّبنسبة ّّ ،8.4أ ّو ّعلىّ
التعديالت ّاألخرى ّعلى ّاالستحقاقاتّ .ومعّ
الرقم ّالمقابل ّللدخل ّالمتاح ّباستثناء ّعنصرّ
ذلكّ،يأتيّالمصدرّالرئيسيّللدخلّّ/اإليرادّمنّ
المساهمةّالمحتسبةّمنّصاحبّالعملّ.
مكاسبّحيازةّاالستثماراتّ.وّيفترضّأنّتكونّ
هذه ّكافية ّلتغطية ّمعظم ّأو ّكل ّالتغيرات ّفيّ
برامج معاش التقاعد محدد المساهمة
االستحقاقاتّ,حيثّأصبحّواضحاّأنّالعديدّمنّ
البرامج ّتعاني ّمن ّنقص ّالتمويل ّعلى ّأمل ّأنّ
يبينّالجدول ّّ 7ّ ,37التدفقاتّالمماثلةّ
378-37
مكاسبّالحيازةّستعدلّهذاّالنقصّأيضاّ.
للبرامج ّمحددة ّالمساهمةّ .والحسابات ّبسيطةّّ,
بالمقارنة ّ ّبحالة ّمحددة ّالمنفعةّ ،ألنه ّال ّتوجدّ
878
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وّّيتمّتمويلّهذهّالتعديالتّفيّجزءّ
371-37
كبير ّمن ّخالل ّمكاسب ّالحيازة ّو ّالتي ّتظهرّ
في ّحساب ّإعادة ّالتقييمّ ،و ّيبدو ّمعقوال ّأنّ
تسجل ّاالحتماالت ّّ /حاالت ّالطوارئ ّو ّالتيّ
يفترض ّأن ّتغطي ّفي ّالتغييرات ّاألخرى ّفيّ
حجم ّحساب ّاألصول ّباستثناء ّعامل ّتصاعدّ
السعرّوّالذيّيجبّأنّيظهرّفيّحسابّإعادةّ
التقييمّّ.
إصدار التعزيزاتّ
تستخدمّالعديدّمنّبرامجّمعاشّالتقاعدّ
356-37
محددةّالمنفعةّصيغةّلتحددّالمنافعّالتيّتنطويّ
إما ّعلى ّالراتب ّالنهائي ّأو ّالمتوسط ّكمحددّ
رئيسيّ .وهذا ّيعني ّأن ّأي ّتعزيز ّيعني ّأنّ
مجموعّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّالمتراكمّحتىّ
اآلنّيزدادّليأخذّفي ّاالعتبارّمستوى ّالمرتباتّ
الجديدةّ .و ّهذه ّمنفعة ّكبير ّللفردّ
الذيّتمّترقيتهّولكنّماّهيّالعواقبّالتيّتترتبّ
علىّالتزاماتّصاحبّالعملّبمعاشّالتقاعدّ؟

بالنسبةّللفئةّالعمريةّمنّالموظفينّ.لنفترضّأنّ
ّالعملّ
صاحب
يمتلكّخمسّفئاتّمنّالناسّالذيّهوّمسئولّ
عنّمعاشاتّالتقاعدّلهمّّ،وّأربعّدرجاتّمنّ
الموظفين ّومجموعة ّواحدة ّمن ّالمتقاعدين ّّ ،وّ
للبساطة ّهناك ّنفس ّالعدد ّلكل ّفئةّ .و ّبالنظرّ
فيّحالة ّالسنة ّالتيّيموتّفيهاّالمتقاعدينّ،وّ
أكبر ّمجموعةّمنّتقاعدّالموظفينّّ،وّالثالثةّ
مجموعات ّالتالية ّمن ّالموظفين ّجميعاّ
تمّترقيتهمّوّكذلكّتمّتعيينّمجموعةّجديدةّمنّ
الموظفينّفيّمستوىّأدنىّ.وّكلّموظفّحاليّ
هو ّأفضل ّحاال ّبعد ّالتعزيز ّلكن ّالمسؤوليةّ
الشاملةّ/الكليةّلصاحبّالعملّالّتتغيرّ.وّيعدّ
تأثير ّتجميع ّالتزامات ّالمنفعة ّالمتراكمة ّ ّهوّ
ضمان ّسالسة ّمجموع ّاالستحقاقات ّو ّبينماّ
سيظل ّّ /ال ّيزال ّأقل ّمن ّمجموع ّالتزاماتّ
المنفعة ّالمتوقعةّ ،و ّلن ّيكون ّبالضرورة ّأكثرّ
تقلباّ.فيّالواقعّقدّيكونّأكثرّاستق ار ارّ.
فيّحينّيظهرّالملفّالشخصيّاللتزامّ
354-37
المنفعة ّالمتراكمة ّللفرد ّخطوة ّالتغيرات ّعندماّ
تحدثّالترقياتّ،لمجموعةّمتحدةّمنّالموظفينّ،
فأن ّالتأثير ّيكون ّ ّأكثر ّوضوحاّ .و ّلمجموعةّ
متحدة ّمن ّنفس ّالسن ّوالمتبقية ّمع ّالمؤسسةّ
بطول ّفترة ّحياتهم ّالعملية ّّ ،وسوف ّتكونّ
تقديراتّالتزامّالمنفعةّالمتراكمةّأقلّمنّتقديراتّ
التزام ّالمنفعة ّالمتوقعة ّفي ّالسنوات ّاألولىّ,
ولكنّمعدلّزيادةّالتزامّالمنفعةّالمتراكمةّيكونّ
أسرع ّمن ّالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعةّ ّ ,و ّلذلك ّفيّ
النقطة ّمباشرة ّقبل ّالتقاعدّ ،سيكون ّمجموعتيّ
التقديراتّمتساوياّ.وّعندّدمجّمجموعةّمتحدةّ
من ّالموظفين ّذات ّفترات ّخدمة ّمختلفة ّمعّ
الشركة ّستعمل ّعلى ّتقارب ّتقديرات ّالتزامّ
المنفعة ّالمتراكمة ّمن ّتقديرات ّالتزام ّالمنفعةّ
المتوقعةّلجميعّالموظفينّّأيضاّ.

تستخدم ّمهنة ّالمحاسبة ّفترتي ّاكتواريّ
353-37
و ّالتي ّلها ّعالقة ّبهذه ّالمناقشةّ .و ّيقيد ّالتزامّ
المنفعة ّالمتراكمةّ ،كما ّيعني ّاسمها ّّ ،المنافعّ
فقط ّالمتراكمة ّحتى ّاآلنّ .حيث ّتمثل ّالمبلغّ
الذي ّيمكن ّللموظف ّأن ّيأخذه ّدون ّحق ّ ّإذاّ
ترك ّالشركة ّغداّ ّ ,و ّقد ّيكون ّأساسا ّلتقييمّ
صافي ّقيمة ّثروة ّالشخص ّفي ّحالة ّالتوصلّ
إلى ّتسوية ّالطالق ّّ ،وعلى ّسبيل ّالمثالّ .وّ
أالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعةّ /المرتقبة ّ(منع ّالرشوة)ّ
هوّقياسّأكثرّمنّمأمونّلمرجحّماّيكونّعليهّ
مستوى ّاالستحقاق ّالنهائيّ .و ّبالنسبة ّللفرد ّّ،
يقوم ّأالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعةّ /المرتقبة ّبعملّ
افتراضات ّحول ّعدد ّالترقيات ّالمستقبلية ّوّ
المرجح ّللشخص ّأن ّيحصل ّعليها ّو ّيحسبّ
راتبهّالنهائيّوفقاّلذلكّ.وّإذاّكانّعملّحواليّ
ّ86منّأصلّّ36سنةّ،فإنّذلكّينصفّالراتبّ
طالماّأنّهيكلّالرتبّللشركةّيبقىّوّ
النهائي ّو ّيحسب ّاستحقاق ّمعاش ّالتقاعدّ 353-37
ال ّيزال ّهو ّنفسهّ ،ستتحرك ّالتزام ّالمنفعةّ
بالنسبةّللفردّكماّلوّكانّهذاّراتبهّالحاليّ.بينماّ
المتراكمة ّو ّالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعة ّتقريبا ّفيّ
يزدادّألزامّالمنفعةّالمتراكمةّللفردّبخطواتّكماّ
الخطوةّ .إذا ّتوسعت ّو ّشرعت ّالشركة ّالعديدّ
و ّأنه ّيترقيّ ،و ّيزداد ّأالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعةّ
من ّالموظفين ّالجدد ّفي ّدرجات ّوظيفية ّدنيا ّّ،
بشكل ّمطرد ّمع ّمرور ّالوقتّ .بالنسبة ّللفرد ّّ،
فسوف ّيزيد ّالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعة ّبشكلّ
أالتزام ّالمنفعة ّالمتوقعة ّدائما ّأعلى ّمن ّألزامّ
ملحوظّأسرعّمنّالتزاماتّالمنفعةّالمتراكمةّألنّ
المنفعة ّالمتراكمة ّحتى ّلحظة ّالتقاعد ّعندماّ
التزاماتّالمنفعةّالمتوقعةّتجعلّتقديراتّكمّمدةّ
يلحقّ /يدرك ّألزام ّالمنفعة ّالمتراكمة ّمع ّالتزامّ
تبقى الموظفينّالجدد ومدى ترقيتهم ,بينما تسجل
المنفعةّالمتوقعةّ.
التزامات ّالمنفعة ّالمتراكمة ّببساطة معاشّ
التقاعدّالمستحقّفيّالسنةّاألولى. .وّإذاّقررت
و ّيبدو ّألول ّوهلة ّأن ّمستوىّ
358-37
الشركة تقليص ّو ّتقليل عدد من موظفيها
استحقاقات ّمعاش ّالتقاعد ّللشركة ّينبغي ّأنّ
اإلداريةّ ,فهذا ّسوف ّيقلل ّمن ّآفاق تعزيز
يكونّمجموعّكلّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّلكلّ
الموظفين ّوانخفاض مراجعة ّالتزامات ّالمنفعةّ
من ّالموظفين ّوعليه ّفإن ّمجموع ّتقديرات ّالتزامّ
المتوقعة ّوّالتيّستكونّضرورية .ألن ّالتزاماتّ
المنفعة ّالمتوقعة ّتكون ّأعلى ّبكثير ّمن ّمجموعّ
المنفعةّالمتوقعة ّتعكس ببساطة "ّمجمد"ّمعاشّ
تقديرات ّالتزام ّالمنفعة ّالمتراكمة ّو ّقد ّيتطورّ
التقاعدّ،وهذا التقدير الّيتأثرّ.
أكثر ّسالسة ّمع ّمرور ّالوقتّ .ومع ّذلك ّّ ،ماّ
هوّصحيحّبالنسبةّللفردّليسّبالضرورةّصحيحّ
874
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وّالسؤالّالذيّيطرحّنفسهّ،هو كيفية
358-37
تسجيل أثر التعزيز على الموظف ّ,إذا استخدم
تسجيل ّالتزام ّالمنفعة ّالمتراكمة ّ .و ّتتراجع أيّ
نسخةّلمعاملةّالزيادة ّكشكلّمنّأشكال تعويضّ
العاملين أو دخل ّاالستثمار إلى افتراض أن
مجموع االستحقاقات هو مبلغ االستحقاقاتّ
الفردية ولكن ّدون النظر ّفي التأثيرات ّالفردية
األخرى على مجموع ّالمشكالت ّاالقتصاديةّ

ّيترك ّأو ّيفقد ّ شخص ّما
الكبرىّ ,مثل ّعندما ّ
استحقاقّمعاشّالتقاعد ألن الوقت لمّيكنّكافيا
أو عندماّيموت شخصّما قبل سنّالتقاعدّ.و ّ
وكافي
بسيط
ّحل
هناك
هوّأنّتعامل تأثير الترقيات للوحدة ككلّكتغير
السعر و ّيسجل التغيير في أعادة ّتقييمّ
الحسابّ.

الجدول 9 ,17 :المعامالت المحددة بشأن التأمين االجتماعي

االستهالك الوسيط
الجدولّّ3ّ,7التأمينّعلىّغيرّالحياةّ
المنتج
ّّّالجدولّّ3ّ,37التأمينّعلىّغيرّالحياة
ّّّّالجدولّّ8ّ,37التأمينّعلىّالحياةّّّّ
ّّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
مساهمات أرباب العمل الفعلية في التأمين
االجتماعي
ّّّالجدول ّّ 4ّ ,37منافع ّالمعاشات ّغيرّ
التقاعديةّللضمانّاالجتماعيّ
ّّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدول ّّ 0ّ ،37منافع ّالضمان ّاالجتماعيّ
لمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعدية
ّ
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في
الضمان االجتماعي
ّّّّالجدول ّّ 3ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
ّّالجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
المساهمات الفعلية للضمان االجتماعي
ّّالجدول ّّ 4ّ ,37منافع ّالضمان ّاالجتماعيّ
للمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
الجدولّّ 3ّ،37منافعّصناديقّالمعاشاتّغيرّ
التقاعديةّغيرّالممولةّ
ّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدول ّّ 0ّ ،37منافع ّالضمان ّاالجتماعيّ
للمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعدية
ّ
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ّ
ّ

ّدخل االستثمار
الجدولّّ3ّ,7التأمينّعلىّغيرّالحياةّ
الجدولّّ8ّ,7التأمينّعلىّالحياةّ
ّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّّالجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعدية
ّ
رسوم الخدمة  /الرهن المدفوعة من قبل ّ
األسر المعيشية
الجدولّّ3ّ,7التأمينّعلىّغيرّالحياةّ
الجدولّّ8ّ,7التأمينّعلىّالحياةّ
ّ
برامج رسوم خدمة التأمين االجتماعي
ّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ ّ
ّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدول ّّ 0ّ ،37منافع ّالضمان ّاالجتماعيّ ّ
ّ
للمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ ّ3,3
ّ6,0
ّّالجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعدية
ّ
ّ
منافع التأمين االجتماعي
ّّّالجدول ّّ 4ّ ,37منافع ّالضمان ّاالجتماعيّ ّ
للمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّّّالجدول ّّ 3ّ ،37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّغيرّالممولةّ
ّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدول ّّ 0ّ ،37منافع ّالضمان ّاالجتماعيّ
للمعاشاتّالتقاعديةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّّالجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعدية
ّ
التغير المعدل في استحقاقات المعاشات ّ
ّ
التقاعدية
ّّّالجدول ّّ 8ّ ,37منافع ّصناديق ّالمعاشاتّ
غيرّالتقاعديةّالممولةّ
الجدولّّ7ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّّالجدولّّ5ّ،37منافعّالمعاشاتّالتقاعدية
المطالبة بصندوق المعاشات التقاعدية
التمويلية من أدارة المعاشات التقاعدية
الجدول ّّ 5ّ ،37منافع ّالمعاشاتّ
التقاعديةّ
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إذا ّتم ّاختيار ّطريقة ّالتزام ّالمنفعةّ
350-37
المتراكمة ّلتسجيلّاالستحقاقاتّكالتقييمّالمفضلّ
ّ،فأنّهناكّحاجةّللتعديلّفيّالتغيراتّاألخرىّ
في ّحساب ّحجم ّاألصول ّفقط ّإذا ّتغير ّهيكلّ
878

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ3,3
ّ6,0

المشروعّ ,بحيث ّتتغير ّفرص ّالترقيّ .و ّمنّ
ناحيةّأخرىّّ،فإنّالتقديراتّالعاديةّلمساهماتّ
صاحبّالعملّفيّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّوّ
المدرجة ّفي ّتعويض ّالموظفين ّستكون ّأعلىّ
بصورةّمنتظمةّمنّتلكّالصادرةّبمقتضىّنظامّ

نظام الحسابات القومية
الحاليينّ،فانّالمؤسسةّالمتوليةّاألمرّتقرّبكلّ
من ّالتزامات ّمعاش ّالتقاعد ّواألصول ّالمقابلةّ
للمالكّالجديد.

التزام ّالمنفعة ّالمتراكمة ّو ّذلك ّألن ّالزيادة ّفيّ
استحقاق ّالمعاش ّالتقاعدي ّو ّالتي ّتحدد ّحجمّ
المساهمات ّستقوم ّعلى ّراتب ّنظري ّمحسوبّ
علىّأساس ّالتزامّالمنفعةّالمتوقعة بدالّمنّأخرّ
ّ
فعلي.
 .4مالحظة على الجداول

ّ
 .3تحويل استحقاقات معاش التقاعدّ

للحصول ّعلى ّاإلسناد ّالترافقي ّمعّ
316-37
الجداول ّفي ّالفصول ّاألخرىّ ،يبين ّالجدولّ
ّ37 1
المكوناتّالمفصلةّللمعامالتّالمتعلقةّبالجداولّ
االجتماعية ّوالتأمينية ّاألخرى ّفي ّالجداول ّمنّ
3ّ,37الىّ.5ّ,37

هناك ّسمة ّمميزة ّللبيئة ّالمتغيرةّ
357-37
لمعاشاتّالتقاعدّأالّوّهيّزيادةّإمكانيةّوجودّ
"المعاشات ّالتقاعدية ّالمحمولة"ّ .و ّحتى ّوقتّ
قريبّفيّكثيرّمنّالحاالتّأنّالشخصّيتركّ
صاحبّعملّيأخذّمعاشهّمجمدّواحدّفيّهذهّ
النقطةّ،وّعليهّالبدءّمعاشّجديدّمعّصاحبّ ّ
العمل ّالجديدّ .و ّأصبح ّأكثر ّشيوعا ّاآلن ّعنّ ك .الحالة الخاصة للمعاشات التقاعدية الحكومية من
شخص ّالذي ّيغيرّ /يتنقل ّبين ّالوظائف ّأنّ خالل الضمان االجتماعيّ
يكون ّقادر ّعلى ّتحويل ّاستحقاق ّالمعاشّ
عند ّاالعتراف ّبحقيقة ّأن ّالضمانّ
التقاعدي ّمن ّرب ّالعمل ّالسابق ّإلى ّصاحبّ 313-37
االجتماعيّيمولّعادةّمنّالدفعّأوالّبأولّ،وّالّ
العملّالجديدّ.وعندماّيحدثّذلكّ،فإنّاستحقاقّ
تظهر ّاالستحقاقات ّالمتراكمةّ /المستحقة ّفيّ
المعاش ّالتقاعدي ّلألسرة ّالمعيشية ّالمعنية ّالّ
إطار ّالضمان ّاالجتماعي ّ(سواء ّالمعاشاتّ
يتأثر ّولكن ّهناك ّمعاملة ّبين ّصندوقي ّمعاشّ
التقاعدية ّو ّالمنافع ّاالجتماعية ّاألخرى) ّعادةّ
التقاعد ّكما ّيفترض ّالجديد ّمسؤولية ّالسابقّ.
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .إذا ّامتلكت ّجميعّ
وباإلضافةّإلىّذلكّسيكونّهناكّمعاملةّنظيرهّ
الدول ّمنافع ّمماثلة ّمقدمة ّبموجبّ /في ّأطارّ
فيّبعضّاألصولّلمطابقةّهذهّااللتزاماتّ.أوّ
الضمانّاالجتماعيّوّالبرامجّالخاصةّ ،ستكونّ
ذا ّكان ّصاحب ّالعمل ّالجديد ّهو ّالذي ّيديرّ
المقارنات ّالدولية ّمباشرة ّنسبياّ .ومع ّذلكّ ،وّ
برنامج ّو ّالذي ّهو ّفي ّالواقع ّغير ّممولّّ،
كماّتمّاإلشارةّّفيّبدايةّهذاّالجزءّ،وهذاّأبعدّ
يجوز ّله ّتلقي ّمبالغ ّنقدية ّمن ّصاحب ّالعملّ
ما ّيكون ّعن ّاألمر ّو ّتختلف ّالتصوراتّ
السابقّ.وّإذاّتمّاستخدامّهذهّاألموالّبعدّذلكّ
الوطنيةّلماّيغطيهّالضمانّاالجتماعيّبالضبطّ
منّقبلّصاحبّالعملّألغراضّماعداّصندوقّ
اختالفاّكبي ارّ.
معاش ّالتقاعدّ ،فأن ّ ّمسؤوليته ّتتزايد ّعنّ
صندوق ّالتمويل ّو ّيظهر ّاستخدامه ّللسيولةّ
نوعان ّمن ّالمشاكل ّمع ّاالقتراحّ
318-37
كصافيّاالقتراضّ.
ببساطةّأنهّينبغيّأنّتظهرّاستحقاقاتّالضمانّ
االجتماعي ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .األولّ
إذاّتولتّالحكومةّالمسؤوليةّعنّتوفيرّ
355-37
هوّأنّالتقديراتّالموثوقّبهاّلالستحقاقاتّقدّالّ
المعاش ّللموظفين ّمن ّوحدة ّغير ّحكومية ّمنّ
تكونّمتاحةّبسهولةّفيّحينّأنهاّفيّحالةّتزايدّ
خالل ّمعاملة ّواضحة ّّ ،وينبغي ّأن ّيسجلّ
وّّتوجدّمثلّهذهّالتقديراتّلبرامجّخاصةّ.ثانياّ
التزام ّ /مسئولية ّمعاش ّالتقاعد ّفي ّالميزانيةّ
ّ،وّهناكّمجادلةّأنّلمثلّهذهّالتقديراتّّفائدةّ
ّلمّّ
ّإذا
ّو
ّللحكومة.
العمومية
ّ /منفعة ّمحدودة ّحيث ّلدي ّالحكومة ّإمكانيةّ
تتلقى ّالحكومة ّاألصول ّالمطابقة ّفي ّالمقابلّ،
تغير ّاألساس ّالذي ّتتحدد ّبناء ّعليهّ
فيظهر ّالفرق ّبين ّالزيادة ّفي ّالتزامّ /مسئوليةّ
االستحقاقاتّ
الحكومةّوّاألصولّالمستلمةّّكتحويلّرأسماليّ
منّأجلّالحفاظّعليهاّفيّحدودّأمكانيةّتحقيقّ
لصاحب ّالعمل ّغير ّالحكوميّ .وهناك ّالمزيدّ
الميزانيةّ /الموازنةّ .ومع ّذلك ّّ ،نتيجة ّالقبولّ
من ّالمناقشة ّفي ّهذا ّالنوع ّمن ّالترتيبات ّفيّ
ببساطةّ
الفصلّّ.88
أن ّتعرض ّاالستحقاقات ّللبرامج ّالخاصة ّبينماّّ
ال ّتعرض ّتلك ّللضمان ّاالجتماعيّ ,هي ّأنّ
وهناكّطريقةّأخرىّتحولّعنّطريقهاّ
351-37
بعض ّالدول ّستعرض ّالجزء ّاألكبر ّمنّ
استحقاقاتّمعاشّالتقاعدّبينّصناديقّالتمويلّ
استحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّالحساباتّوّ
هي ّعندما ّتتولى ّشركة ّأمر ّأخرىّ .إذا ّكانّ
البعضّالّيظهرّشيءّتقريباّ.
صندوق ّمعاش ّالتقاعد ّهو ّوحدة ّمؤسسيةّ
منفصلةّ ،فكل ّالتغيرات ّتتحكم ّفي ّصندوقّ
واعترافاّبهذهّالمشكلةّّ/الورطةّ،بعضّ
معاش ّالتقاعدّ .أما ّإذا ّلم ّتكن ّوحدة ّمؤسسيةّ 314-37
المرونةّفيماّيتعلقّبتسجيلّاستحقاقاتّالمعاشّ
منفصلةّ ،و ّبافتراض ّأن ّتولى ّالمسؤوليةّ
التقاعديّّلبرامجّالمعاشّالتقاعديّغيرّالممولّ
ال ّيغير ّشروط ّخطة ّمعاش ّالتقاعد ّللمشاركينّ
870
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التي ّترعاها ّو ّتقدمها ّالحكومة ّلجميعّ
العاملين(سواء ّالعاملين ّفي ّالقطاع ّالخاص ّأوّ
الحكومة ّنفسها)ّ .و ّنظ ار ّلالختالف ّترتيباتّ
المؤسسات ّفي ّالدولّ ،يسجل ّبعض ّمنّ
استحقاقات ّهذه ّالمعاشات ّالتقاعدية ّضمنّ
التسلسل ّالرئيسي ّللحسابات ّ(ويشار ّهنا ّعلىّ
أنه ّ"الحسابات ّاألساسية")ّ .وباإلضافة ّلذلكّ،
ومع ّذلكّ ،يتم ّتقديم ّجدول ّآخر ّو ّالذي ّيوفرّ
معلومات ّالكشف ّعن ّنسبة ّالمعاش ّالتقاعديّ
المغطاة ّفي ّالحسابات ّاألساسية ّمع ّبعضّ
التقديرات ّالتقريبية ّللبرامج ّالمتبقيةّ .وهو ّشرطّ،
على ّالرغم ّمنّ ,أن ّتقدم ّمجموعة ّمن ّالمعاييرّ
لشرحّالفرقّبينّتلكّالبرامجّالمنقولةّأليّاألمامّ
فيّالحساباتّاألساسيةّوتلكّالمسجلةّفقطّفيّ
الجدولّالتكميليّ.

تبين ّالخاليا ّالفارغة ّحيث ّتظهر ّالقيود ّفيّ
الحسابات ّالرئيسية ّ("األساسية")ّ ,بينما ّتظهراّ
لخالياّالسوداءّأنهّالّيوجدّقيدّمتاحّ.وّالخالياّ
الرمادية ّتظهر ّالمعلومات ّالمتوفرة ّفي ّالجدولّ
التكميلي ّفقطّ .و ّالصف ّالثاني هو مجموع
الصفوف ّ8,3حتىّّ.8 3أما الصفّالثالث هو
تناظر من مساهمات صاحب ّالعمل المحتسبةّ
فيّحالة ت ّولى الحكومة المسؤوليةّالنهائيةّعن
أي نقص في ّالمعاش ّالتقاعديّ .و ّالصفّ
الخامسّهوّمجموع الصفوفّّ8وّّ4ناقصّّ.3
وّتظهر المزيدّمنّالمعلوماتّحول المكونات
األساسية للصفوف ّ 5و  1في جدول تكميلي ّ
آخر ّللسماح بتقييم درجة عدم ّيقين هذهّ
التقديراتّ.
كماّذكرّأعالهّ،أنّتقديمّتفاصيلّعنّ
317-37
البرامجّمحددةّالمساهمةّتعدّبسيطة نسبياّحيثّ
يجبّأنّتكونّالحساباتّالكاملةّمتوفرة ّ و ّالّ
توجد ّأي ّتقدير ّاكتوّاري .ومعظم ّهذا ّفيّ
ّأ)
ّ(العمود
ّالشركات
القطاعات
ولكنّمنّالممكنّأنّتشتملّعلىّبعضّموظفيّ
الحكومة ّ(العمود ّد) ّّ .و ّينبغي ّأن ّ ّتدرج ّكلّ
برامج ّالمعاش ّالتقاعدي ّالمحددة ّالمساهمة فيّ
الحسابات ّاألساسيةّ .وينبغي ّأيضا ّأن ّتدرجّ
تقديرات ّكل ّبرامج ّالمعاش ّالتقاعدي ّالمحددةّ
المساهمة ّخارج ّالضمان ّاالجتماعي ّ(العمودّ
ب)ّ.

وّالنوعّمنّالمعاييرّالتيّيمكنّالنظرّ
313-37
إليه ّهو ّكالتالي ّّ :كلما ّاقترب ّبرنامج ّالمعاشّ
التقاعديّّالحكوميّلصاحبّالعملّمنّبرنامجّ
الضمان ّاالجتماعي ّالسائد ّّ ،كلما ّقل ّمنّ
احتمال ّأن ّتظهر ّفي ّالحسابات ّاألساسيةّ ,وّ
قلت ّالمنافع ّالمفصلة ّتفصيال ّعلى ّالخصائصّ
المحددة ّللفردّ .و ّكلما ّزاد ّقابلية ّالتطبيق ّعلىّ
السكانّعموماّ،كلماّقلّمن ّاحتمالّأنّتظهرّ
فيّالحساباتّالجوهريةّّ،وّكلماّزادتّمسؤوليةّ
قدرة ّالحكومة ّعلى ّتغيير ّصيغة ّالمنفعةّ ،كلماّ
قلّمنّاحتمالّأنّتظهرّفيّجوهرّالحساباتّ.
ومعّذلكّ،فإنّأياّمنّهذهّالمعاييرّوحدهاّتكونّ
تظهر ّبرامج ّالحكومة ّالخاصة
بالضرورةّحاسمةّفيّتحديدّماّإذاّكانّالبرنامجّ 315-37
بموظفيهاّحيثّالمعلوماتّالمحاسبيةّالمنفصلةّ،
يعاملّفيّالحساباتّاألساسيةّ/الجوهريةّأمّالّ.
و ّالمتميزة ّعن ّالضمان ّاالجتماعيّ ،فيّ
الحساباتّالرئيسيةّوّتوضعّّفيّاألعمدةّّ(ّىّ
لعمل ّهذا ّالجدول ّالتكميلي ّوالتعليقّ/
318-37
ّ ,ف ّ) ّ ّ .و ّيعرض ّالعمود ّى ّ ّالبرامج ّالتيّ
مالحظة ّنمط ّشرط ّاإلبالغ ّالدولي ّو ّإمكانيةّ
تديرهاّّشركةّالتأمينّّ,وّالعمودّفّّتلكّالتيّ
خبراء ّاالقتصاد ّمن ّضمان ّذلك ّعبر ّمقارناتّ
تديرها الحكومة ّبنفسهاّ .و تتميز ّأي ّبرامجّ
البلد ّو ّالتي ّال ّتالءم ّمن ّقبل ّاختالفاتّ
حكومية ّخاصة ّبموظفيها ّعن ّالضمانّ
المؤسساتّمنّبلدّإلىّآخر .وّالمزيدّمنّالعملّ
االجتماعيّ ,و ّالتي ّال ّتظهر في ّالحساباتّ
على تحسين ّالمعاييرّ /األنماط ّ ّللتمييز ّبينّ
الرئيسية ّّ ،وترد ّفي ّالعمود ّ ّ ّ ّف ّّ .و ّيظهرّ
برامج ّالمعاش ّالتقاعدي المسجلة ّبالكامل ّفيّ
مجموع األعمدة ّىّ ,فّ ,ج ّبالتالي ّالمسؤوليةّ
الحسابات ّاألساسية ّوتلك حيث ّتظهرّ
الكاملة للحكومة ّلتوفير ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
االستحقاقات ّفقط ّ في ّالجدول ّالتكميلي ّلتكونّ
لموظفيهاّّ.وّيوضحّالعمودّهـّّّجزءاّّالمتبقيّ
جزءا ّمن ّجدول ّأعمال ّأبحاث ّنظام ّالحساباتّ
من ّكلّالبرامجّمحددةّالمساهمة ّللحكومةّداخل
القوميةّّ.
حساباتّالحكومةّكمتميزّعنّماّيتمّنقلهّإلى
وحدات ّمنفصلة ّأو ّإدارتها ّللحكومة ّمن ّجانبّ
يظهر ّالجدول ّالتكميلي ّفي ّالجدولّ
310-37
وحدة ّمؤسسية ّأخرىّ .و العمود ّس ّ ّيتعلقّ
ّ 36ّ ,37فضال ّعن ّإمكانية ّاشتماله ّعلىّ
ببرامج ّالضمان ّاالجتماعيّ .و ّالعمود ّسّّ
تقديرات ّأقل ّنشاطّ /قوة ّ ّللبلدان ّذات ّقطاعاتّ
يظهر ّمجموع ّكل ّالبرامج ّغير ّالحكوميةّ.
ضمانّاجتماعيّكبيرةّ،وّستوجدّأيضاّإمكانية
ّالبرامج ّبما ّفيّ
والعمود ّأي ّ ّيبين ّمجموع ّكل ّ
العمل ّمرة ّأخرى ّإلى ّأضيق ّتغطية
ذلكّبرامج الضمانّاالجتماعيّ.
يجري ّتحليلها ّلصناديق ّالمعاشات ّالخاصةّ
لجميعّالبلدانّ.
بالنس ة ّللجزءّاألكبرّ،فمنّالمرجحّأنّ
311-37
يكون ّالمستفيدين ّمن ّبرامج ّمعاش ّالتقاعد ّهماّ
الجدول  10 ,17 :يعرض الجدول التكميلي مدى برامج
األسر ّالمقيمة ّ .فيّبعضّالبلدانّ ،على ّالرغمّ
المعاشات التقاعدية المندرجة والمستبعدة /المستثنناة
منّ ,قد ّيكون ّعدد ّاألسر ّغير ّالمقيمة ّالتيّ
من تسلسل /تتابع حسابات نظام الحسابات القومية
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عنّطريقّالتفاوضّمع الموظفينّالمعنيينّ،وينبغيّ
تتلقى ّمنافع ّمعاش ّتقاعدي كبيرةّ ,و ّفي ّهذهّ
تسجيلّهذاّالتغيير كمعاملةّفيّالجدولّالتكميلي.
الحالةّ،يجبّإضافة ّالعمودّحّ,موضحاّالمبلغّ
ّباألسر ّج .في ّحالة ّالضمان ّاالجتماعيّ ،واذا ّكانت ّالتغييراتّ
ّالمختص
اإلجمالي
فيّاالستحقاقات ّقدّتمّاالتفاقّعليهاّفيّالمجلسّ،
غيرّالمقيمةّّ.
يتمّتسجيلهاّكماّلوّكان عنّطريقّالتفاوضّ.
تظهر ّبعض ّالقيود ّفي ّصفوفّ
866-37
تسجل ّالتغييرات ّفي ّاستحقاقاتّ
األعمدة ّ ّج ّّ ,هـ ّّّ ،وعلى ّوجه ّالتحديدّ 868-37
المعاشاتّالتقاعديةّالتيّتفرضّدون مفاوضاتّ
المساهماتّالفعليةّالتيّأدلىّبهاّكلّمن أربابّ
فيّالتغييراتّاألخرىّفيّحجم األصولّّ.
العمل ّوالعمالّ /الموظفينّ ،في ّالحساباتّ
األساسيةّ ّ ,و ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّاالستحقاقاتّ
يعد ّالفرق ّفي ّنوع ّالتسجيل ّواحدا ّمنّ
والتغيير ّفي ّاالستحقاقات ّال ّتظهر ّ .و ّتظهرّ 860-37
حيثّالمبدأّ,وّلكنّمنّالمسلمّبهّأنّالفرقّبينّ
القيود ّاألخرى ّفي ّاألعمدة ّج ّّ ,هـ ّفي
ّهو
ما
الجدول ّالتكميلي ّفقط ّمظللة ّفي ّالجدولّ
متفاوض ّو ّما ّهو ّمفروض ّبدون ّتفاوضّ
الموضحّأدناهّ.
سيكون ّمن ّالصعب ّتحديده ّعمليا ّمع ّحاالتّ
مختلفة سائدةّفيّمختلفّالبلدانّ.
و ّتظهر ّالمساهمة ّالمحتسبة ّمن ّقبلّ
863-37
أرباب ّالعمل ّلبرامج ّاستحقاقات ّالحكومة ّفي
العمودّجّّ,ولكنّليسّفيّالحساباتّاألساسيةّ الجزء  : 3معاملة االحتياطات الفنية/الضمانات الموحدة
في نظام الحسابات القومية
التي ّتتطلب ّاعتبار ّخاصّ .ففي ّالحساباتّ
األساسية ّّ ،يتم ّاحتساب ّهذا ّالبند ّباالتفاق ّ ّ،أنواع الضمانات/االحتياطات
كمساوي ّللفرق ّبين ّالمنافع ّالحالية والمساهماتّ
وّاحتياطيّ /ضمانّالقرض ّهيّعادةّ
الفعلية ّالمستحقة ّالدفع ّ(من ّقبل ّكل ّمنّ 867-37
ترتيب ّبموجب ّطرف ّواحدّ ،الضامنّ ،و ّيتعهدّ
الموظفينّوأربابّالعملّ.فيّالجدولّالتكميليّّ،
المقرض ّإذا ّتخلف ّالمقترضّ ،فإن ّالضامنّ
يتم ّاستبدال ّهذا ّبالمبلغ ّالالزم ّلضمان ّمجموع
يتحمل ّالخسارة ّالتي ّقد ّيعاني ّمنها ّالمقترضّ.
المساهماتّالفعليةّوّالمحتسبةّّ،منّجانبّكلّ
وغالباّماّتدفعّرسومّكشرطّلتوفيرّضمانةّعلىّ
من ّأرباب ّالعمل ّو الموظفينّ ،و ّالتي ّتغطيّ
الرغم ّمن ّاختالف ّأشكالهاّ .و ّأحيانا ّيحصلّ
زيادةّكالّمنّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي منّ
الضامنّعلىّبعضّالحقوقّمنّتقصيرّ/إهمالّ
الخدمةّالحاليةّوتكاليفّتشغيلّالبرنامجّّ.
المقترضّ .و ّيتم ّتقديم ّضمانات ّمماثلة ّفيماّ
يتعلق ّبالوثائقّ /المستنداتّالماليةّاألخرىّ ،بماّ
يردّالعنصرّ/البندّالمحتسبّعلىّنفسّ
868-37
في ّذلك ّالودائعّ .و ّيشير ّهذا ّالقسم ّإلىّ
األساس ّفيما ّيتعلق ّبالضمان ّاالجتماعي فيّ
الضمانات ّالمماثلة ّلكل ّالوثائقّ /المستنداتّ
الصف ّّ 4كتراكم ّأخر(اكتواري) ّلالستحقاقاتّ
الماليةّ.
المعاشات ّالتقاعدية ّفي ّصناديق ّالضمانّ
االجتماعيّ .يعد ّتمييزّ /تصنيف ّمساهماتّ
ّ 865ّ ,37لالحتياطاتّ /للضماناتّ
أرباب ّالعمل ّاالجتماعية المحتسبة ّمدروس ّوّ 865-37
تأثير ّكبير ّعلى ّسلوك ّالوكالء ّاالقتصاديينّ،
يهدفّعلىّتأكيد احتمالّهشاشةّّ/ضعفّهذهّ
سواءّمنّخاللّالتأثيرّعلىّق ارراتهمّفيّاإلنتاجّ
التقديراتّ.
والدخلّوّاالستثمارّ،أوّاالدخارّ،وّمنّخاللّ
تعديل ّشروط ّاإلقراض ّواالقتراض ّفي ّاألسواقّ
توضح ّبنود ّتكميالت ّمساهمة ّاألسرّ
864-37
المالية ّ.وّقدّالّيستطيعّبعضّالمقترضينّفيّ
المعيشية ّاالجتماعية ّو ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
غياب ّالضمانات ّالحصول ّعلى ّقروض ّأوّ
االستحقاقاتّعلىّنفس أساسّالبرامجّالخاصةّ.
حتىّفيّاألملّلعملّودائعّ،بينماّآخرونّقدّالّ
تستفيدّ /تنتفع ّمن ّأسعار ّالفائدة ّالمنخفضةّ
و ّتسجل ّالتغيرات ّفي ّاستحقاقاتّ
863-37
نسبياّ .و ّتكتسب ّالضمانات ّأهمية ّخاصةّ
المعاشات ّالتقاعدية كمعامالت ّفي ّالحاالتّ
للحكومةّالعامةّوالقطاعّالعامّ.وّذلكّألنّكثيراّ
التاليةّ:
ما ّترتبط ّبرامج ّو ّأنشطة ّالحكومة ّبالتأمين ّوّ
ّأ .إذا ّتم ّأدراج ّبرنامج ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفيّ
تفعيلّالضمانات.
الحساباتّاألساسيةّ ،وّوافقتّإدارةّصاحبّالعملّ
علىّالتغيرّفيّشروط استحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّ
سيتم ّالتعرف ّعلى ّ ّثالث ّفئات ّمنّ
عنّطريقّالتفاوضّمع الموظفينّالمعنيينّ،وّيجبّ 861-37
الضماناتّ ّ .ال ّيقترح ّمعالجةّ /معاملة ّخاصةّ
أن ّيتم ّتسجيل ّهذا ّالتغيير ّباعتباره ّمعاملة ّفيّ
للضمانات ّفي ّشكل ّضمانات ّالصانعين ّأوّ
الحساباتّاألساسية.
شكلّآخرّمنّأشكالّالضمانّ(ّ.تكلفةّاستبدالّ
ّب .إذا ّلم ّيتم ّتسجيل ّنظام ّالمعاشات ّالتقاعدية ّفيّ
البضائع ّالمعيبة ّتعد ّتكلفة ّوسيطة ّللشركةّ
جوهر الحسابات ّّ ،و ّوافقت ّإدارة ّصاحب ّالعملّ
المصنعةّ).
علىّالتغييرّفي شروطّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّ
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تتألفّالفئةّاألولىّللضماناتّمنّتلكّ
836-37
الضماناتّالمقدمةّعنّطريقّالمشتقاتّالماليةّ
مبادلةّاالئتمانّاالفتراضيةّ.وّ
ّ
ّ،مثلّمقايضةّ/
هذه ّالمشتقات ّتتداول ّبنشاط ّفي ّاألسواقّ
الماليةّ .ويستند ّالمشتق ّعلى ّمخاطرة ّالتخلفّ
عنّسدادّالسندّالمرجعيّ,وّلذلكّالّيرتبطّهذاّ
فيّالواقعّبالقروضّالفرديةّأوّالسنداتّ.إدماجّ
المعامالت ّالمرتبطة ّبإنشاء ّهذا ّالنوع ّمنّ
المشتقاتّالماليةّوّالذيّتمّمناقشتهّفيّالفصلّ
ّ.33
والفئةّالثانيةّمنّالضماناتّ،الضماناتّ
833-37
الموحدةّ ،تتألف ّمن ّأنواع ّالضمانات ّالتي ّتمّ
إصدارها ّفي ّأرقام ّكبيرةّ ،وعادة ّبمبالغ ّصغيرةّ
نسبياّ ،بخطوط ّمطابقةّ .وهناك ّثالثة ّأطرافّ
ّهذهّ
ّفي
مشاركة
الترتيبات ّّ ،المدين ّّ ،الدائنّ ,و ّالضامن ّّ/
الكفيلّ .و ّقد ّيحرر ّأما ّالمدين ّأو ّالدائن ّعقدّ
مع ّالضامن ّلسداد ّالدائن ّإذا ّقصر ّالمدينّ .وّ
األمثلة ّالتقليدية ّهيّ ,ضمانات ّائتماناتّ
التصديرّوّضماناتّقروضّالطالبّّ.
وّضماناتّالحكومةّللمستنداتّالماليةّاألخرىّ
مثلّالقروضّّ,أماّبعضّسنداتّالدينّاألخرىّ
فيّ
مقابل ّرسم ّخدمة ّتعد ّمن ّاألمثلة ّاألخرىّ .وّ
هناّ،علىّالرغمّمنّأنهّمنّغيرّالممكنّتحديدّ
احتمالّّ
تعثر ّالمدينّ ،و ّلكن ّمن ّالناحية ّالعملية ّيمكنّ
تقدير ّعدد ّمن ّدفعة ّمن ّالديون ّالمماثلةّ
ستتعثرّ .و ّإذا ّكان ّالضامن ّيعمل ّفي ّخطوطّ
تجارية ّبحتةّ ،فانه ّسيتوقع ّجميع ّالرسومّ
المدفوعةّ ،باإلضافة ّإلى ّدخل ّاالستثمارّ
المكتسب ّمن ّالرسوم ّواالحتياطياتّ ،لتغطيةّ
التعثر ّالمتوقع ّجنبا ّإلى ّجنب ّمع ّالتكاليفّ
ّالربحّ.
وترك
و ّهذا ّهو ّبالضبط ّالنموذج ّنفسه ّو ّالمطبقّ
على ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّو ّتتبنى ّمعاملةّ
مماثلة ّلهذه ّالضمانات ّو ّالموصوفةّ
بـ"الضمانات ّالموحدة"ّ .و ّهذا ّيتضمنّ
المعامالت ّبما ّفي ّذلك ّبنود ّالميزانية ّالعموميةّ
الموازيةّلتلكّالخاصةّبالتأمينّعلىّغيرّالحياةّ،
بماّفيّذلكّتوليدّالناتجّودفعّالرسومّالمالحقةّ/
التكميليةّ,وّرسومّالخدمةّمنّخاللّأخذّّتلكّ
الضماناتّ.

بعض ّحاالت ّمحددة ّجدا ّمع ّوجود ّاحتمالّ
كبيرّجداّليتمّاستدعاؤهاّتعاملّكماّلوّأنّهذهّ
الضماناتّتسمىّعندّمالحظةّ/أدراكّالضائقةّ
المالية)ّ ّ .إذا ّكان ّهناك ّرسوم ّمطلوبةّ ،يتمّ
تسجيلهاّكدفعّعنّالخدمةّفيّوقتّالدفعّ.وّإذاّ
تمّّّالمطالبةّبالسدادّبموجبّالضمانّّ،فيسجلّ
انتقال ّرأس ّاألموال ّمن ّالضامن ّلصاحبّ
الضمانّوقتّاالفتراضّ,أوّّ،فيّالحاالتّالتيّ
يحصل ّفيها ّالكفيل ّعلى ّمطالبة ّفعالة ّعلىّ
حيازة ّالضمان ّّ ،فتسجل ّالمعاملة ّالمالية ّ(بماّ
فيّذلكّالزياداتّفيّالمشاركةّفيّرأسّالمال)ّ.
ّمنّ

تتميز ّالضمانات ّالموحدة
834-37
الضماناتّالوحيدةّعلىّأساسّمعيارينّّ:
ّأّ .تتميزّبالمعامالتّالتيّماّتتكررّكثيراّوّالتيّذاتّ
ميزاتّمشابهةّوّتعدّتجميعّللمخاطرّ؛ّ
ّب .الضامنون ّقادرون ّعلى ّتقدير ّمتوسط ّالخسارةّ
المستندةّعلىّاإلحصاءاتّالمتوفرةّباستخدامّاحتمالّ
مرجحّمفهومّ.
ّفردية ّّ،
ّوتعد ّضمانات ّالمرة ّالواحدةّ ،على ّالنقيضّ ،
فالضامنينّليسّلديهمّّقدرةّعلىّإجراءّتقديرّموثوقّفيهّ
عنّّمخاطرةّالمطالبةّبالسدادّ.
و ّتم ّوصف ّالمشتقات ّالمالية ّفيّ
833-37
الفصلّّ 33وّسيتمّمعالجةّالضماناتّالموحدةّ
كالتاليّ.
 .1برامج االحتياطات الفنية /الضمان الموحدّ
يمكن ّتوفير ّالضمانات ّالموحدة ّمنّ
838-37
قبلّمؤسسةّماليةّ،بماّفيّذلكّولكنّالّتقتصرّ
ّتأمينّ
على
الشركاتّ.وّيمكنّأنّتقدمهاّوحداتّالحكومةّ.
فمن ّالممكن ّولكن ّمن ّغير ّالمحتمل ّأن ّتقديمّ
الشركاتّغيرّالماليةّهذاّالنوعّمنّالضماناتّ،
بلّمنّغيرّالمرجحّأنّتقدمّمنّقبلّأيّوحدةّ
للوحدةّغيرّالمقيمةّ.وكماّمبينّأعالهّّ،برامجّ
الضمان ّالموحدة ّلديها ّالكثير ّمن ّالقواسمّ
المشتركةّمعّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّّ.
و ّفي ّالحالة ّالعامةّ ،يقترح ّتسجيل ّمماثل ّعلى ّالنحوّ
المبينّأدناهّ.
عندما ّتقدم ّوحدة ّضمانات ّموحدة ّّ،
830-37
فإنها ّتقبل ّالرسوم ّوتتحمل ّااللتزامات ّلتلبيةّ
الطلب ّعلى ّالسداد ّعلى ّالضمانّ .و ّتساويّ
قيمة ّالخصوم ّفي ّحسابات ّالضامن ّالقيمةّ
الحالية ّلمطالبات ّالسداد ّالمتوقعة ّفي ّإطار ّّ/
بموجبّالضماناتّالقائمةّ،وّصافيّالمبالغّمنّ
أي ّمستردات ّو ّالذي ّيتوقع ّالضامن ّالحصولّ
عليهّمنّالمقترضينّالمتعثرينّ.وّيحقّااللتزامّ
بالمطالبة ّبالسداد ّفي ّإطارّ /بموجب ّالضمانّ
الموحدّ.

و ّالفئة ّالثالثة ّمن ّالضماناتّ ،وّ
838-37
الموصوفة ّخارج ّالضماناتّ ،تتألف ّمن ّتلكّ
حيثّيكونّالقرضّأوّالضمانّخاصّبحيثّالّ
يمكن ّحساب ّدرجة ّالمخاطرة ّالمرتبطة ّبالدينّ
بأيّدرجةّمنّالدقةّ.وّفيّمعظمّالحاالتّ،الّ
يسجل ّمنح ّالضمانات ّلمرة ّواحدة ّكاحتمالّ
للطوارئّفيّّاألصولّ/الخصومّالمالية(ّ.علىّ
وّقدّيغطىّالضمانّفترةّعدةّسنواتّ,
سبيل ّاالستثناءّ ،الضمانات ّالتي ّتمنحهاّ 837-37
وّّقدّتكونّهناكّرسومّتدفعّسنوياّأوّمقدماّ.
ةّواحدةّللشركاتّالمتعثرةّمالياّفيّ
الحكوماتّلمر ّ
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القبضّمنّقبلّوحدةّدفعّرسومّ.وّيسجلّكالّمنّ
وّمنّحيثّالمبدأّينبغيّللرسومّأنّتمثلّرسومّ
مستحقيّالدفعّوالقبضّفيّحساب ّتخصيصّالدخلّ
تحصلّفيّكلّعامّكضمانّحيازةّمع ّتناقصّ
األوليّ.
االلتزامّ /المسؤولية ّكلما ّتقصر ّالفترة ّولذلكّ
ينبغيّأنّيتبعّنفسّنوعّالتسجيلّهناّ,وّبالنسبةّ ّب .يتم ّاحتساب ّصافي ّالرسوم ّكرسوم ّمستحقةّ
باإلضافةّإلىّتكميالتّالرسومّ/الرسومّالالحقةّ(ماّ
لدفع ّاألقساط ّ ّالسنوية ّالمكتسبة ّمع ّالرسومّ
يعادل ّدخل ّاالستثمار ّالذي ّيعود ّإلى ّوحدة ّدفعّ
المدفوعة ّتكتسب ّكنقصان ّفي ّااللتزامّ
رسومّالضمان)ّناقصّقيمةّالخدماتّالمستهلكةّّ.وّ
المستقبليّ .وعمليا ّّ ،قد ّيكون ّلدى ّبعضّ
يستحقّدفع ّصافيّالرسومّمنّقبلّجميعّقطاعاتّ
وحدات ّتشغيل ّالضمانات ّبيانات ّعلى ّأساسّ
االقتصادّوّمستحقةّمنّقبلّقطاعّالضامنّ.
نقدي ّفقطّ .و ّهذا ّغير ّدقيق ّلضمان ّالفردّ ,وّ
لكن ّطبيعة ّبرنامج ّالضمان ّالموحد ّهي ّأنّ ّج .تعد ّمطالبات ّالسداد ّفي ّإطارّ /بموجب ّبرنامجّ
الضمان ّالموحدة ّمستحقات ّللدفع ّمن ّالضامن ّوّ
هناك ّالعديد ّمن ّالضمانات ّمن ّنفس ّالنوعّ،
مستحق ّالقبض ّمن ّقبل ّمقرض ّالديون ّفي ّإطارّ
ولكنّليسّكلهمّفيّنفسّالفترةّالزمنيةّبالضبطّ,
الضمانّ،بغضّالنظرّعنّماّإذاّتمّدفعّرسومّمنّ
والّعندّبدءّوانتهاءّالمواعيدّنفسهاّ.إالّإذاّكانّ
قبلّالمقرضّأوّالمقترضّ.وّتسجلّكالّمنّصافيّ
هناك ّسبب ّيفترض ّبأن ّهناك ّتغيير ّكبير ّفيّ
الرسومّوّمطالباتّالسدادّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّ
طبيعة ّأصحاب ّالضمان ّبمرور ّالوقتّ ،وّ
للدخلّ.
ينبغي ّعدم ّتقديم ّخطأ ّملحوظ ّعند ّاستخدامّ
البياناتّالنقديةّّ.
فيّالحسابّالماليّّ،يبينّالقيدّالفرقّ
883-37
بينّدفعّالرسومّللحصولّعلىّضماناتّجديدةّ
وّعلىّالرغمّمنّوجودّستّمجموعاتّ
835-37
وّمطالباتّالسدادّبموجبّالضماناتّالقائمةّ.
من ّالمعامالت ّتحتاج ّإلى ّأن ّتسجل ّبأولويةّ
برامج ّالضمان ّموحد ّ؛ ّاثنان ّمنهم ّذات ّصلةّ  .2الضمانات المقدمة من قبل الحكومةّ
بقياسّإنتاجّواستهالكّخدمةّالضمانّّ،وثالثةّ
و ّغالبا ّما ّتقدم ّالحكومات ّضماناتّ
منهم ّمتصلة ّبإعادة ّالتوزيعّ ,و ّواحد ّبالحسابّ 888-37
لسياسة ّمحددة ّاألغراضّ .فضمانات ّائتماناتّ
الماليّ.قيمةّناتجّالنشاطّ،وّدخلّاالستثمارّوّ
التصدير ّهي ّمثال ّعلى ّذلكّ .و ّيجوز ّلوحدةّ
الذيّيعزىّإلىّصاحبّالضمانّ(سواءّالمدينّ
الحكومةّإصدارّالضماناتّوّالتيّتعاملّعلىّ
أوّالدائن)ّّ,وتحسبّقيمةّرسومّالخدمةّ/الرهنّّ
أنها ّوحدة ّمؤسسية ّمستقلةّ .و ّعندما ّيكونّ
بالطريقةّالموصوفةّأعالهّللحصولّعلىّالتأمينّ
ّ
األمر ّكذلكّ ،فأن ّالقواعد ّالعادية ّلتخصيصّ
على ّغير ّالحياة ّمع ّمفاهيم ّالرسوم ّ ّالتيّ
وحدات ّالحكومة ّإما ّلسيطرة ّشركات ّالمساهمةّ
تستبدلّباألقساطّوّمطالباتّالسدادّفيّإطارّ/
أوّكجزءّمنّتطبيقّالحكومةّالعامةّ.إذاّوحدةّ
بموجب ّ ّبرنامج ّضمان ّموحد ّالستبدالّ
الضمانّرسومّرهنّوالتيّتكونّكبيرهّ/ملحوظةّ
المطالباتّ.
اقتصاديا ّ(في ّهذه ّالحالة ّقد ّيمكن ّالقول ّأنّ
معظم ّمطالبات ّالسداد ّباإلضافة ّإلى ّرسومّ
معامالت ّاإلنتاج ّواالستهالك ّهي ّكماّ
831-37
التكاليف ّاإلدارية ّقد ّتغطى ّبالرسوم ّالمستحقةّ/
يليّّ:
رسومّالرهن)ّّ،ثمّهذاّهوّنشاطّالسوقّ.وينبغيّ
ّأ .يسجل ّالناتج ّفي ّحساب ّإنتاج ّالقطاع ّأو ّالقطاعّ
أن ّتعامل ّعلى ّأنها ّشركة ّماليةّ ,و ّتقيدّ
الفرعيّالذيّينتميّللضامن.
المعامالت ّكما ّوصوف ّأعالهّ .أما ّإذا ّكانتّ
ّب .ويمكنّتسديدّتكاليفّالخدمةّمنّقبلّأماّالمقترضّ
الرس ّومّتغطيّمعظمّولكنّليسّجميعّالتكاليفّ،
أو ّمقرض ّالدين ّالمضمونّ .وعندما ّتدفع ّالشركاتّ
فال ّيزال ّالتسجيل ّعلى ّالنحو ّالوارد ّأعالهّ .وّ
غير ّالمالية ّوالمؤسسات ّالماليةّ ،و ّالحكومة ّالعامةّ
يمكنّتغطيةّالخسارةّالتيّتبذلهاّالوكالةّلتتوفرّ
أو ّالمؤسسات ّالتي ّال ّتهدف ّإلى ّالربح ّدفع ّرسومّ
الضمانات ّمن ّخالل ّالحكومة ّعلى ّأساسّ
للحصول ّعلى ّهذا ّالنوع ّمن ّالضمانّ ،فتشكلّ
منتظمّأوّمتقطعّولكنّالّيتمّقولّهذهّالرسالةّ
الرسومّاستهالكّوسيطّ،ويسجلّفيّحسابّإنتاجهمّ.
ألولئك ّالذين ّيسعوا ّلألخذ ّالضمانات ّكإعانةّ.
وّأيةّرسومّلهذهّالضماناتّالتيّتدفعهاّاألسرّتعدّ
تسجلّالمدفوعات ّالعاديةّكإعانةّللوكالةّ ،بينماّ
جزء ّمن ّنفقات ّاالستهالك ّالنهائي ّّ ،و ّتقيد ّفيّ
تسجل ّالدفعات ّالمتقطعةّ ،و ّالتي ّتغطيّ
استخدامّحساباتّالدخل.
الخسائر ّالمتراكمة ّكتحويالت ّرأس ّالمال ّفقطّ
عندماّتحرزّهذهّالمدفوعاتّ.
تغطى ّمعامالت ّإعادة ّالتوزيع ّدخلّ
886-37
االستثمار ّالذي ّيرجع ّإلى ّحيازة ّالضمان ّفيماّ
و ّعموماّ ،عندما ّتوفر ّوحدة ّالحكومةّ
يتعلقّببرامجّالضمانّالموحدةّوّصافيّالرسومّ 884-37
ضمانات ّموحدة ّبدون ّرسوم ّأو ّبأسعارّ
ّ،وّالمطالبةّبالسدادّّفيّإطارّ/بموجبّبرامجّ
منخفضةّنسبياّبحيثّأنّالرسومّأقلّبكثيرّمنّ
الضمانّالموحدّ.
مطالباتّالتسديدّوالتكاليفّاإلداريةّّ،فيجبّأنّ
ّأ .يعود ّدخل ّاالستثمار ّلحيازة ّالضمان ّمع ّاألخذ ّفيّ
تعاملّالوحدةّكمنتجّغيرّسوقيّداخلّالحكومةّ
االعتبارّببرامجّالضمانّالموحدّ,وّالتيّيتمّتسجيلهاّّ
العامةّ.ومعّذلكّّ،إذاّأدركتّالحكومةّاحتمالّ
كمستحقات ّدفع ّمن ّالضامنّ /الكفيلّ ،و ّكمستحقّ
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أوالّإلىّبعضّخصائصّهذاّالمؤسساتّالماليةّ
وأنواع ّالتدفق ّالمرتبط ّبإمداد ّالجهاز ّبالخدماتّ
هذاّباإلضافةّإلىّالتعاملّمعّالجهازّكونهّنوعّ
من ّأنواع ّالدخل ّحيث ّيتحكم ّبمكسب ّوخسارةّ
األصولّوالتزاماتّالماليةّ.

الحاجة ّإلى ّتمويل ّبعض ّمطالبات ّالسدادّ
بموجب ّبرنامج ّالضمان ّإلى ّالحد ّالذي ّيشملّ
توفيرّفيّحساباتهّ،فينبغيّتقييدّنقلّالحجمّمنّ
الحكومة ّإلى ّالوحدات ّالمعنية ّوااللتزام ّبهذاّ
المبلغ ّ(بموجب ّأحكام ّالمطالبة ّبالسدادّ
بضماناتّموحدة)ّ.
ّ
 .4الميزانية العموميةّالمتضمنةّ
 -1خصائص المؤسسات المالية
ينبغي ّأن ّيقل ّمجموع ّ ّالقيمة ّعلىّ  226-17ومن ّخالل ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّفإنّ
883-37
مصطلح ّالشركة ّيستخدم ّلوصف ّالوحداتّ
الميزانية ّالعمومية ّللوثائق ّبموجب ّالضمانّ
المؤسسية ّوالتي ّتقدم ّيد ّالعون ّفي ّالخدماتّ
بمدىّشروطّّ/أحكامّالضماناتّالموحدةّوّالتيّ
المالية ّوالغير ّمالية ّويتم ّتقسيم ّهذا ّالنوع ّمنّ
تقدر ّحجم ّالديون ّالمتعثرةّ .و ّعملياّ ،فالمبلغّ
الشركات ّإلى ّنوعين ّمن ّالقطاعات ّالمؤسسيةّّ
ليس ّمن ّالمحتمل ّأن ّيكون ّكبي ار ّبالمقارنةّ
وهما ّالشركات ّالمالية ّوالشركات ّالغير ّماليةّ.
بمجموعّقيمةّالصكّ/الوثائقّالمعنيةّ.
وتختلفّالشركاتّالماليةّعنّالغيرّماليةّوذلكّ
المالية
الجزء الرابع :التدفق المرتبط باألصول
ألنها ّتلعب ّدو ار ّممي از ّوملحوظا ّفي ّالمجالّ
وااللتزامات
االقتصاديّ .ومن ّهذه ّاألدوار ّهي ّإعطاءّ
مقدمة:
العديد ّمن ّالتسهيالت ّفي ّالدفع ّوالتي ّتحولّ
دونّالمقايضةّ.وتقومّهذه ّالشركاتّبدورّآخرّ
وهو ّتوفير ّاألموال ّالالزمة ّلتمويل ّتكوين ّرأسّ
الهدف ّمن ّالفصل ّالسابع ّعشرّ ،فيماّ
225-17
المال ّوالحصول ّعلى ّاألصول ّالمالية ّوتمكينّ
يخص ّاألصول ّالمالية ّوااللتزاماتّ ،هو ّمعرفةّ
االستهالك ّمن ّاالستفادة ّمن ّتمويل ّمؤسساتّ
كيفية ّومكان ّقيمة ّالتغيرات ّالمسجلة ّفي ّنظامّ
من ّاالدخارّ .وتعتبر ّالمعادل ّالتي ّتنص ّعلىّ
الحسابات ّالقومية ّوكذلك ّتحديد ّوقت ّالذيّ
أن ّ(االستثمار ّفي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
يسمح ّفيه ّمعاملة ّجزء ّمن ّمعامالت ّالجهازّ
يعادل/يساوي ّقيمة ّاالدخار ّمضافا ّإليه ّصافيّ
الماليّليسّكتغيرّفيّقيمةّالجهازّنفسهّولكنّ
االقتراض) ّهي ّاألساسية ّواألكثر ّأهمية ّفيّ
كوسيلة ّلحساب ّحجم ّمخرجات ّونتاج ّهذهّ
األداءّاالقتصاديّوالطريقّالذيّتتبعهّاألصولّ
المؤسساتّالماليةّّ.وقبلّالتحدثّبالتفصيلّعنّ
الماليةّونظامّالمحاسبةّنفسهّ.
هذا ّالتدفق ّفي ّالجزء ّالتالي ّفإنه ّيجب ّاإلشارةّ

إعادة تقييم الحساب
التحكم في المكاسب
والخسائر

دخل الملكية والذي يظهر في حساب الدخل األولي

دخل االستثمار والذي يعود إلى
صناديق االستثمار المشتركة
للمساهمين

التراجع في
دخول أشباه
الشركات

الحصة/اإليراد
المطلوب توزيعه
على المساهمين

ّ

الخدمات التي تظهر في
حساب اإلنتاج

الفائدة

هامش
الفائدة

الجهاز المالي

هامش
البيع
والشراء

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
سبائكّالذهبّ

X
X

X

X

X

حساباتّالذهبّغيرّموزعةّ
X

ّ

حقوقّالسحبّالخاصة
العملة والودائع
العملةّ

المحليةّ

األجنبيةّ

X

الودائعّالقابلةّللتحويلّ
X

X

X

بالعملةّالمحليةّ

X

))X

ودائعّبينّالبنوكّ

X

X

بالعملةّالمحليةّ

X

X

X

))X

X

بالعملةّاألجنبيةّ

X

الودائعّاألخرىّ

بالعملةّاألجنبيةّ

X
X

سندات الدين
القروض
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X

X

X

بالعملةّالمحليةّ

X

X

بالعملةّاألجنبيةّ

األسهم وصناديق االستثمار
أسهمّعاديةّ

X

X

X

األسهمّالمدرجةّ

X

X

X

أسهمّغيرّمدرجةّفيّقائمةّأسعارّالبورصةّ

X

X

X

األسهمّاألخرىّ

صناديقّاستثمارّاألسهمّ

X

X

X
X

X

صندوقّأسهمّالسوقّالماليةّ

صناديقّاستثمارّأسهمّأخرىّ
المشتقات المالية و عقد الخيار االكتتابّّ

X

X
X

ّ

خيارات األسهم

المشتقاتّالماليةّ
عقدّالخيارّ

حسابات أخرى برسم القبض /الدفع

))X

واذاّتحدثناّعنّالقطاعّالماليّوحدهّأوّ
227-17
ما ّيرتبط ّبه ّمن ّإحصائيات ّسواء ّنقدية ّأوّ
ماليةّ،فإنهّيجبّذكرّالمؤسساتّالماليةّفضالّ
عن ّالشركات ّالماليةّ .وهذا ّالتغير ّفيّ
المصطلحات ّال ّيتضمن ّأي ّتغيير ّفي ّالمفهومّ
/التعريفّاألساسيّ.وكماّذكرّفيّالفصلّالرابعّ
فإنه ّعند ّتحليل ّالقطاع ّالمالي ّإلى ّقطاعاتّ
أخرى ّفرعيةّ ،يظهر ّاالختالف ّبين ّتلكّ
الشركاتّالماليةّ،التيّتشاركّبشكلّرئيسيّفيّ
الوساطةّالماليةّ،والمؤسساتّالماليةّاألخرىّّّ.

وتقومّالمؤسساتّالماليةّبتنفيذّالوساطةّ
229-17
الماليةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.وعلىّالرغمّ
منّذلكّفإن ّبعضّالشركاتّفيّالقطاعّالماليّ
ال ّتعد ّشركات ّوساطة ّمالية ّولكنها ّفقط ّتقومّ
بتزويد ّهذه ّالشركات ّبما ّيلزمها ّمن ّخدماتّ
ومساعدات ّماليةّ .فعال ّسبيل ّالمثال ّقد ّتقومّ
بإمداد ّالعميل ّبما ّيلزمه ّمن ّنصائح ّومفاهيمّ
فيما ّيخص ّشروط ّاإلقراض ّواالقتراض ّمثلّ
السمسار ّالعقاري ّوالتزويد ّبالمصادر ّالماليةّ
المختلفة ّكمكاتب ّصرف/تحويل ّالعمالتّ
األجنبيةّ.وهذاّماّيتمّوصفهّبالمؤسساتّالماليةّ
األخرىّّ.

والوساطة ّالمالية ّهي ّالحصول ّعلىّ
228-17
اتفاق ّبين ّاحتياجات ّالمقترضين ّمع ّرغباتّ
وتقومّالمؤسساتّالماليةّبتوفيرّالرسومّ
المقرضينّ .ويتم ّتنفيذ ّهذه ّالوساطة ّمن ّقبلّ 231-17
والخدمات ّلتلك ّالمصارف ّولكن ّبطريقة ّغيرّ
بعض ّالمؤسسات ّالمالية ّوالتي ّبدورها ّتقومّ
واضحةّ.وعندماّيقومّالبنكّبتوفيرّتلكّالخدماتّ
بتجهيز/إعداد ّشروط ّو ّإمالءات ّبديلة ّبناءّ
المصرفيةّالمجانيةّفهذاّيعنيّاإلعفاءّمنّكافةّ
عليها ّيتمكن ّالعمالء ّمن ّاالقتراض ّواإلقراضّ.
الرسومّ .وقد ّتفرض ّتلك ّالرسوم ّبطريقة ّغيرّ
وتسمح ّهذه ّالشروط ّبإحداث ّتغيرات ّفي ّمعدلّ
مباشرة ّمن ّخالل ّرسوم ّأخرى ّتدفع ّعند ّشراءّ
العائدّوالذيّمنّالمتوقعّأنّيتأتىّمنّاالستثمارّ
األصول ّالمالية ّوالتي ّتعتبر ّأكبر ّمن ّالتيّ
بعائدات ّأكبر ّكونه ّأقل ّبشكل ّملحوظ ّمنّ
يحصل ّعليها ّالبائع ّلنفس ّاألصولّ .فتجارّ
انخفاض ّالعائداتّ .وقد ّتقوم ّالوساطة ّالماليةّ
العملة ّ،على ّسبيل ّالمثالّ ،يبيعون ّويشترونّ
أيضاّ ،وكما ّذكر ّأعالهّ ،باالحتفاظ ّبالصناديقّ
بأسعار ّونسب ّمختلفة ّوهذا ّاالختالف ّيحسبّ
الماليةّلفترةّأطولّ.واآلنّوبسببّتلكّالوساطةّ
على ّأنه ّجزء ّمن ّرسوم ّالخدمة ّالذي ّيتكبدهاّ
الماليةّأصبحّهناكّالعديدّمنّالطرقّوالوسائلّ
الزبائنّ/العمالءّّ.
التي ّيتم ّمن ّخاللها ّإقراض ّواقتراض ّالمالّ.
وعلى ّذلك ّفإن ّقانون ّالوساطة ّالمالية ّيعد ّمنّ
وليست ّرسوم ّالخدمات ّهذه ّهيّ
أحد ّاألجهزة ّالمالية ّالمبتكرة ّوالذي ّيشجعّ 231-17
ّمباشرةّ.
ّ
الوحيدة ّالتي ّيتم ّتقديرها ّبطريقة ّغير
أصحاب ّالمدخرات ّإلقراض ّالمؤسسات ّالماليةّ
فتعد ّالكمبياالت ّأوراقا ّمالية ّقصيرة ّاألجلّ
بالشروط ّالتي ّتضعها ّتلك ّاألجهزة ّالمالية ّمماّ
تعطيّحاملهاّحقاّغيرّمشروطّفيّاستالمّمبلغّ
يمكنّالمؤسساتّالماليةّمنّإقراضّنفسّالقيمةّ
ثابتّمحددّفيّتاريخّمعينّ،وتصدرّالكمبياالتّ
المالية ّلجهة ّأخرى ّولكن ّتحت ّشروط ّوقوانينّ
وتتاجر ّبها ّفي ّأسواق ّمنظمة ّبخصم ّيتوقفّ
وأسعار ّفائدة ّأخرى ّمما ّيعرض ّالوسطاءّ
على ّأسعار ّالفائدة ّالجارية ّفي ّالسوق ّعلىّ
الماليين ّألخطار ّمالية ّجسيمة ّمثل ّالتحويالتّ
المدى ّالقصيرّ ،وعلى ّالوقت ّالمتبقي ّلسدادهاّ.
السائلةّّ.
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وتعتبرّالزي ادةّفيّقيمةّسعرّالشراءّوقيمةّسدادّ
الدينّ /الرهنية ّبمثابة ّفائدة ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّّ.
أما ّعن ّالمصطلحات ّوالمفاهيمّ
232-17
المستخدمة ّفي ّاألسواق ّالمالية ّفهي ّليستّ
مطابقة ّتماما ّلتلك ّالمستخدمة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ .وعلى ّسبيل ّالمثال ّفإنّ
المبلغ ّالذي ّيدفعه ّالبنك ّكوديعة ّمالية ّيوصفّ
بكونهّفائدةّبنكيةّوليسّكفائدةّمسجلةّفيّنظامّ
الحساباتّالقوميةّذلكّألن ّالقيمةّالمدفوعةّمنّ
قبل ّالبنك ّتعد ّكفائدة ّمركبة ّكما ّهو ّوارد ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّمخصوما ّمنه ّرسومّ
تكاليف ّفتح ّالحساب ّللمودعينّ .ففي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّيستخدمّكالّمن ّالمصطلحينّ
(الفائدة ّالبنكية ّوفائدة ّنظام ّالحسابات ّالقومية)ّ
فقط ّعندما ّيكون ّهناك ّضرورة ّللتمييز ّوالتفرقةّ
بينّكالهماّ.
 -8رسوم الخدمات المالية:
وكما ّهو ّموضح ّأعالهّ ،فإن ّالطريقةّ
233-17
التي ّتفرض ّبهاّالمؤسسات ّالماليةّرسوماّعلىّ
الخدمات ّالتي ّتقدمها ّليست ّكدرجة ّوضوحّ
الطريقة ّالتي ّمن ّخاللها ّتفرض ّنفس ّالرسومّ
على ّأغلب ّالسلع ّّ /البضائع ّوالخدماتّ .وتقومّ
العديدّمنّالمؤسساتّالماليةّبفرضّرسومهّبينةّ
ومباشرة ّعلى ّالخدمات ّالتي ّتقدمهاّ .ولكنّ
بعض ّالمؤسسات ّالمالية ّاألخرى ّقد ّتفرضّ
رسوما ّأخرى ّضمنية ّأو ّغير ّمباشرة ّأما ّعنّ
خدمةّبعينهاّأوّمضافاّإلىّرسومّخدمةّأخرىّ.

بين ّمتوسط ّسعر ّالشراء ّومتوسط ّسعر ّالبيعّ
كما ّتم ّالتوضيح ّأعاله ّفي ّالمثال ّالخاصّ
بأسعارّتحويلّالعمالتّ.ويجبّحسابّتكاليفّ
كل ّخدمة ّبناء ّعلى ّوقت ّالذي ّتمت ّفيهّ
معامالت/الصفقاتّ،ولذلكّفانّمكاسبّوخسائرّ
االقتناءّالتيّتحدثّفيّالفترةّمابينّوقتّالبيعّ
والشراءّالّتعدّخدمةّ.وقدّتدخلّبعضّالرسومّ
الضمنية ّأو ّالمفروضة ّبطريقة ّغير ّمباشرةّ
ضمنّمعامالتّأوّ(تدفقات)ّأخرىّلجهازّماليّ
بعينهّ .ويعتبر ّرسم ّالخدمة ّالخاصة ّباإلقراضّ
أو ّاالقت ارض ّمثاال ّحيث ّيرتبط ّبسعر ّالفائدةّ.
وكما ّذكر ّمن ّقبل ّفي ّالفصل ّالسادسّ ،فيماّ
يخص ّناتج/مخرجات ّالخدمات ّالماليةّ ،فإنّ
تجاهلّالرسومّالغيرّمباشرة/الضمنيةّالمفروضةّ
علىّالخدماتّالماليةّقد ّيؤديّإلىّالتقليلّمنّ
نتاجّالصناعةّّ.
 -3دخل االستثمار المرتبط باألوراق المالية عدا
األسهم:
وقد ّتؤدي ّكثي ار ّمن ّالعقود ّوالسنداتّ
236-17
المالية ّإلى ّالزيادة ّدخل ّاالستثمارّ .أما ّسنداتّ
الدين ّمثل ّ(حقوق ّالسحب ّالخاصة ّلدىّ
صندوق ّالدخل ّالدولي ّو ّالقروض ّو ّالودائعّ
وبعض ّحسابات ّالذهب ّالغير ّمخصصة ّوالتيّ
تتزايدّفيّالقيمةّبشكلّملحوظّوبقيمّثابتة)ّفهيّ
تؤدي ّإلى ّزيادة ّحجم ّالفائدةّ .وتؤثر ّحصصّ
وأسهم ّصناديق ّاالستثمار ّفي ّاألرباح ّوتوزيعّ
الدخل ّالناتج ّعلى ّالشركاتّ .وبقدر ّاإلمكانّ
ويجب ّأال ّيكون ّهناك ّأي ّفائدة ّناجمة ّعنّ
حسابات ّأخرى ّ(سواء ّمستحقة ّأو ّمدفوعة)ّ
حيث ّيتم ّتصنيف ّالمبالغ ّالغير ّمسددة ّوالتيّ
تؤدي ّإلى ّالزيادة ّفي ّقيمة ّالفائدة ّعلى ّأنهاّ
قروضّ.ولكنّفيّواقعّاألمرّقدّالّيحدثّذلكّ
بشكلّدائمّ،فقد ّيكون ّهناكّبعضّالفائدة ّالتيّ
قد ّتفرض ّبموجب ّهذا ّالسند/العقدّ .وباستثناءّ
حسابات ّأخرى ّسواء ّمستحقة ّأو ّمدفوعةّ ،فإنّ
سبائك ّالذهب ّوالعملة ّوالودائع ّالمجردة ّمنّ
الفائدة ّوالمشتقات ّالمالية ّوخيارات ّاالكتتاب ّالّ
تؤثرّمطلقاّعلىّدخلّاالستثمارّ.

كماّيجبّأنّيتمّتسجيلّالرسومّالبينةّ
234-17
كمدفوعات ّللوحدة ّالمؤسسية ّالتي ّتتلقى/تستقبلّ
الخدماتّ.ولكنّإذاّتم تقديم هذه الخدمات ألحد
ّ
فنن تكلقة هذه
الشركات أو الجهات الحكومية
الخدمة تشكل جزقا من تكالي االستهالك
الوسيطّ .أما ّفي ّحالة ّتقديمها ّلألسر ّالمعيشيةّ
فإنهّيتمّالتعاملّمعهاّكاستهالكّنهائيّهذاّإنّ
لم ّيتم ّتطبيق ّالخدمة ّالمالية ّعلى ّالمشاريعّ
الفرديةّكحقّاالمتالكّوالسكنّ.وبناءّعلىّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّفإن ّالخدمات ّالمالية ّغيرّ ّ
مدرجة ّضمن ّأي ّقيمة ّلألصول ّالمالية ّحتىّ  -4المكاسب والخسائر على السندات /األوراق المالية
عدا األسهم:
وان ّكان ّمن ّالضروري ّأن ّيتم ّالتأمين ّعليهاّ
لشراء ّأصول ّأخرىّ .وهذا ّيختلف ّعن ّالطريقةّ
وفي ّالظروف ّالعاديةّ ،ال ّتؤثرّ
التيّتتمّبهاّمعاملةّاألصولّالغيرّماليةّحيثّ 237-17
القروض ّوالودائع ّالمقيمة ّبالعمالت ّالمحليةّ
تدخلّتكاليفّشراءّاألصلّضمنّقيمةّاألصلّ
على ّمكاسب ّاالقتناء ّالشكلية ّعلى ّالرغم ّمنّ
نفسه ّالمسجلة ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ .وال ّتؤثرّ
وجودّخسائرّحقيقيةّيتكبدهاّمالكّاألصولّفيّ
الرسوم ّالبينة/المفروضة ّبشكل ّواضح ّعلىّ
حالة ّحدوث ّتضخم ّاقتصاديّ .وقد ّتخضعّ
القيمة ّالتي ّتأخذها ّمعامالت ّاألصول ّالماليةّ
األوراق ّالماليةّ ،والتي ّتقيم ّبالعمالت ّالمحليةّ،
فيّالسوقّ.
لمكاسبّوخسائرّاالقتناءّفقطّعندماّيتمّالتعاملّ
مع ّالدخل ّككوبونات ّأو ّقسائم ّشرائيةّّ .ويحدثّ
أما ّعن ّالرسوم ّالضمنية ّالتي ّتفرضّ
235-17
ذلك ّألنه ّعندما ّتختلف ّمعدالت ّالفائدة ّتتغيرّ
على ّالخدمات ّالمالية ّفهي ّتتم ّبشكل ّغيرّ
واضح ّأو ّمباشرّ .وقد ّتعد ّتلك ّالرسوم ّالفرقّ
854

نظام الحسابات القومية
القيمةّالحاليةّلقسيمةّالدفعّالمستقبليةّوهذاّبدورهّ
قدّينعكسّعلىّأسعارّالسوقّّّ.
وفيما ّيخص ّحصص ّوأسهم ّصندوقّ
238-17
االستثمار ّعدا ّأسهم ّصندوق ّالسوق ّالماليةّ،
فإنّقيمةّمكاسبّاالقتناءّاالسميةّتصبحّاألكثرّ
شيوعاّواألعلىّفيّالقيمةّ.وفيّالواقعّ،فإن ّمنّ
أهمّأسبابّحيازةّهذهّالسنداتّهوّتحقيقّأكبرّ
استفادة ّمن ّمكاسب ّاالقتناء ّوالتي ّتنتج ّمنّ
اقتنائهاّّ.
تسجيل التدفقات في األوراق المالية عدا األسهم:

تتعلق ّبالسريةّ ،إال ّأنه ّمن ّالمهم ّاستيعابّ
االعتبارات ّالمختلفة ّالتي ّتنطبق ّعلى ّكلّ
منهماّ.
تأخذ ّسبائك ّالذهب ّشكل ّالعمالتّ
225-51
المعدنيةّأوّالسبائكّأوّالقضبان؛ّبدرجةّنقاءّالّ
تقل ّعن ّّ 661جزء ّلأللفّ .وقد ّيكون ّالذهبّ
المحتفظ ّبه ّباعتباره ّأصل ّثمين ّمن ّقبلّ
المصارف ّالتجارية ّأو ّكمحزونات ّمن ّقبلّ
بعض ّالصناعات ّالمتخصصة؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ ،صائغو ّالجواهرّ ،قد ّيكون ّغير ّقابلّ
للتمييز ّعن ّسبائك ّالذهب ّأو ّقد ّيكون ّمنّ
نوعية ّأقلّ .والذهب ّالمادي ّ– ّباستثناء ّسبائكّ
الذهبّالمدرجةّفيّالذهبّالنقديّ– ّسواءّكانّ
سبائك ّذهب ّأو ّغير ّذلكّ ،يمكن ّاإلشارة ّإليهّ
بالذهبّالسلعيّ(نظ ارّلتداولهّفيّأسواقّالسلع)ّ.

وكما ّتم ّذكره ّسابقاّ ،فإن ّرسومّ
239-17
الخدماتّوتدفقّدخل/إراداتّاالستثمارّقدّتدخلّ
ضمن ّتكاليف ّاالستحواذ ّأو ّحق ّالتصرف ّفيّ
األصول ّوااللتزامات ّالماليةّ .ولذلك ّفإن ّهذاّ
الجزء ّمن ّالفصل ّيقوم ّبدراسة ّكل ّفئة ّمنّ
يمكن ّأن ّتباع ّسبائك ّالذهب ّمن ّقبلّ
السندات ّالتي ّبدورها ّتحدد ّقيمة ّالتدفقات ّالتيّ 222-51
سلطة ّنقديةّلسلطةّنقدية ّأخرىّفيّبلدّأخرى؛ّ
يجب ّأن ّتسجل ّفي ّكل ّحالةّ .أما ّعن ّالرسومّ
وفي ّمثل ّهذه ّالحالةّ ،يقيد ّالتبادل ّعلى ّأنهّ
البينية ّوالتي ّتفرض ّبطريقة ّمباشرة ّفهي ّغيرّ
تبادل ّألصول ّمالية ّفقطّ .وفي ّجميع ّالحاالتّ
مذكورة ّفي ّهذا ّالفصل ّحتى ّلو ّانطبق ّعليهاّ
األخرىّ ،يعاد ّتصنيف ّالذهب ّكذهب ّسلعيّ
نفسّالظروفّوالمالبساتّحيثّتضافّقيمتهمّ
وبالتاليّ ،يكون ّأصل ّثمين ّمحتفظ ّبه ّمن ّقبلّ
إلى ّقيمة ّالتغيير ّفي ّاألصول ّالماليةّ .وهناكّ
السلطة ّالنقدية ّ(وليس ّبعد ّجزءا ّمنّ
ثالث ّأنواع ّمن ّالتدفقات ّالتي ّسيتم ّشرحهاّ
االحتياطيات)ّ،ثمّيباعّبعدّذلكّكذهبّسلعيّ.
تفصيلياّفيّهذاّالجزءّوهيّ:الرسومّالغيرّبينيةّ
وتقيد ّإعادة ّالتصنيف ّفي ّحساب ّالتغيراتّ
والمفروضةّمنّقبلّالمؤسساتّالماليةّوّتدفقاتّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّكاستبعاد ّللذهبّ
الدخل ّالمختلفة ّو ّمكاسب ّوخسائرّ
كقاعدة ّللنقودّ .واذا ّما ّتم ّبيع ّالذهب ّبالخارجّ
الحيازة/االقتناءّ .وتمت ّاإلشارة ّلملخص ّتلكّ
سيظهر ّفي ّصادرات ّوواردات ّالبلدان ّالمعنيةّ.
التدفقاتّفيّالفصلّالسابعّعشرّالجزءّالثالثّ.
وعندما ّيباع ّالذهب ّالسلعيّ ،فقد ّيكون ّهناكّ
وتقسم ّالرسوم ّالغير ّبينية ّمابين ّرسوم ّعلىّ
هامش ّتجارة ّمرتبط ّبهّ .وحينما ّتستحوذ ّسلطةّ
هامشّأسعارّالبيعّوالشراءّورسومّّعلىّهامشّ
نقديةّعلىّذهبّنقديّيتبعّذلكّمسارّعكسيّ،
الفائدة ّالمدفوعة ّأو ّالمستحقة ّ(رسوم ّخدماتّ
فالذهب ّيستحوذ ّعليه ّفي ّالبداية ّكذهب ّسلعيّ
الوساطة ّالمالية)ّ .ويعد ّكافة ّتدفقاتّ
سواء ّمن ّوحدة ّمحلية ّأو ّمن ّالخارج ّثم ّيعادّ
اإليرادات/الدخل ّدخوال ّاستثمارية ّحيث ّيتمّ
تصنيفه ّالحقا ّلذهب ّنقدي ّكتسييل ّأو ّتحويلّ
تقسيمهاّإلىّ(فوائدّ -أرباحّأسهمّ -انسحابّمنّ
إلىّنقودّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّ
أشباه ّالشركات ّّ -دخول ّاستثمارية ّمخصصةّ
األصولّ.
لصناديق ّاستثمار ّالمساهمين)ّ .ويتم ّاستبعادّ
سندات ّالتأمين ّو ّالمعاشات ّو ّنظم ّالضمانّ
ال ّتوجد ّفوائد ّمكتسبة ّعلى ّالذهبّ
الموحدة ّفقط ّحيث ّيتم ّشرحها ّبالتفصيل ّالحقاّ 220-51
النقدي ّالمحتفظ ّبه ّكأصل ّثمين؛ ّغير ّأنهّ
فيّهذاّالفصلّ.
عرضةّألرباحّوخسائرّحيازةّاسميةّوحقيقيةّمعّ
تغير ّسعر ّالذهبّ .ويمكن ّأن ّتكون ّالفائدةّ
ّ
مستحقةّالدفعّعندماّتقرضّسلطة ّنقديةّسبائكّ
ذهب ّمحتفظا ّبها ّكاحتياطيات ّلسلطة ّنقديةّ
 ..الذهب النقدي
أخرىّ.
يتألف ّالذهب ّالنقدي ّ(بما ّفي ّذلكّ
220-51
تعامل ّحسابات ّالذهب ّغير ّمعينّ
حسابات ّالذهب ّمعين ّالمكان) ّمن ّفئتينّ 222-51
المكانّعلىّأنهاّودائعّعملةّأجنبيةّماّلمّتكنّ
فرعيتين؛ ّحسابا ّسبائك ّالذهب ّالمادية ّوالذهبّ
محتجزة ّمن ّقبل ّالسلطات ّالنقدية ّكجزء ّمنّ
غيرّمعينّالمكانّ،وكلّمنهماّيحتجزّمنّقبلّ
االحتياطيات ّاألجنبية؛ ّوخالفا ّلسبائك ّالذهبّ،
السلطاتّالنقديةّ(أوّالوحداتّاألخرىّالمفوضةّ
يكون ّلحسابات ّالذهب ّغير ّمعين ّالمكانّ
من ّقبلها) ّباعتبارها ّجزءا ّمن ّاالحتياطياتّ.
خصومّنظيرةّ.ونظ ار ّألنّحساباتّالذهبّغيرّ
وعلىّالرغمّمنّأنهّقدّالّيكونّمنّالممكنّنشرّ
معين ّالمكان ّالمصنفة ّكذهب ّنقدي ّالبد ّوأنّ
هاتينّالفئتينّالفرعيتينّبصورةّمنفصلةّألسبابّ
يكون ّمحتفظا ّبه ّكجزء ّمن ّاالحتياطياتّ
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بالنسبة ّللعملة ّالمحلية ّال ّتقيد ّرسوم ّخدمة ّأوّ
دخل ّاستثمار ّأو ّأرباح ّوخسائر ّحيازة ّاسميةّ.
وفي ّحالة ّالتضخم ّوبالرغم ّمما ّسبقّ ،يعانيّ
حامل ّالعمالت ّالورقية ّوالمعدنية ّمن ّتكبدّ
خسائرّحيازةّحقيقيةّ.وتقيدّتكلفةّإنتاجّالعمالتّ
ّ
الورقية ّوالمعدنية ّالمادية ّكإنفاق ّحكومي ّوالّ
تسجل ّفي ّمقابل ّالمتحصالت ّمن ّإصدارّ
العملةّ.

األجنبيةّ ،فااللتزام ّالمناظر ّبالضرورة ّيكونّ
محتج از ّبالخارجّ.ولنّيعاملّااللتزامّأوّالخصمّ
المناظرّ(الطرفّاألخرّمنّالمعاملة)ّكجزءّمنّ
الذهب ّالنقدي ّفي ّالبلد ّالمناظر(ّ .األصولّ
المحتفظ ّبها ّبالخارج ّكجزء ّمن ّاالحتياطياتّ
األجنبية ّال ّيتم ّتحديدها ّوالتعرف ّعليها ّعموماّ
على ّهذا ّالنحو ّداخل ّالتزامات ّالبلد ّالشريك)ّ.
واذا ّما ّاستحوذت ّسلطة ّنقدية ّعلى ّحسابّ
ذهب ّغير ّمعين ّالمكان ّليتم ّمعاملتهّ
ينبغي ّقيد ّالعملة ّاألجنبية ّفيّ
كاحتياطياتّحينئذّيقيدّأوال ّكحيازةّل ّوديعةّعملةّ 835-37
الميزانيات ّالعمومية ّالقومية ّمحولة ّإلى ّقيمتهاّ
أجنبية ّثم ّيعاد ّتصنيفه ّإلى ّذهب ّنقدي ّكتغيرّ
بالعملة ّالمحلية ّباستخدام ّسعر ّالصرف ّذاتّ
في ّالتصنيف ّفي ّحساب ّالتغيرات ّاألخرى ّفيّ
الصلة ّبتاريخ ّالميزانية ّالعمومية؛ ّوتكون ّهذهّ
حجم ّاألصولّ .ويقيد ّحذف ّحساب ّذهب ّغيرّ
القيمة ّعرضة ّألرباح ّوخسائر ّحيازة ّاسميةّ
معينّالمكانّمنّاالحتياطياتّ– ّأوال ّ– ّكتغيرّ
وحقيقية ّمع ّتغير ّسعر ّالصرف ّفي ّالبلد ّذاتّ
في ّالتصنيف ّمن ّذهب ّنقدي ّإلى ّوديعة ّعملةّ
الصلةّبالعملةّالمحليةّ.وكماّلوحظّأعالهّ،عادةّ
أجنبيةّثمّكتصرفّفيّالوديعةّ.
ما ّتكون ّهناك ّرسوم ّخدمة ّمرتبطة ّبحيازة ّأوّ
بالتصرفّفيّعملةّأجنبيّ.
تجلب ّحسابات ّالذهب ّغير ّمعينّ
221-51
المكان ّفائدة ّورسوم ّخدمة؛ ّكما ّأنها ّأيضاّ
عرضةّألرباحّوخسائرّحيازةّاسميةّوحقيقيةّمعّ  .4الودائع والقروض
تغيرّسعرّالذهبّ.
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعامّ
226-51
 .2حقوق السحب الخاصة SDRs
ّ،5660استخدامّاالختصارّ(ّ FISIMخدماتّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشر)ّ
ليعبر ّعن ّرسوم ّالخدمة ّغير ّالمباشرة ّعلىّ
حقوق ّالسحب ّالخاصة ّمخصصةّ
830-37
الودائع ّوالقروض؛ ّولم ّيذكر ّأي ّشيء ّبصورةّ
للبلدان ّوالسلطات ّالمشاركة ّفي ّإدارة ّحقوقّ
صريحة ّحول ّرسوم ّالخدمة ّغير ّالمباشرةّ
السحب ّالخاصة ّبصندوق ّالنقد ّالدولي؛ ّوهذهّ
األخرى ّالخاصة ّبالوساطة ّالمالية ّعدا ّحالةّ
البلدانّالبدّوأنّتكونّأعضاءّفيّصندوقّالنقدّ
التامينّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالتحديث ّأدركّ
الدوليّ ،ويشمل ّالمشاركون ّاآلخرون ّعدد ّمنّ
رسومّخدمةّأخرىّمقاسهّعلىّنحوّغيرّمباشرّ
المصارفّالمركزيةّوالمؤسساتّالنقديةّفيماّبينّ
مرتبطة ّبالوساطة ّالمالية ّإال ّأنه ّمن ّالمالئمّ
الحكومات ّومؤسسات ّللتنميةّ .وقد ّيحملّ
االستمرار ّفي ّاستخدام ّالتعبير ّالمألوف ّ–ّ
المشاركون ّحقوق ّسحب ّخاصة ّأكثر ّأو ّأقلّ
ّ –ّ FISIMنظ ار ّلمعناه ّالتقليديّ ،أي؛ ّبالنسبةّ
من ّمخصصاتهم ّكنتيجة ّللمعامالت ّفي ّحقوقّ
للوساطة ّالمالية ّالمرتبطة ّبالقروض ّوالودائعّ
السحبّالخاصةّبينّالمشاركينّ.وتحققّحقوقّ
المحتفظّبهاّمعّشركاتّالوساطةّالماليةّ.
السحب ّالخاصة ّفائدة ّولكن ّمن ّدون ّرسومّ
خدمة ّحيث ّأن ّالفائدة ّالمدفوعة ّمن ّقبلّ
تصف ّالفقرات ّمن ّّ 510-1إلى ّ-1
المشاركين ّالحاملين ّألكثر ّمن ّمخصصاتهمّ 210-51
ّ 516المبدأّاألساسيّلخدماتّالوساطةّالماليةّ
تطابق ّتماما ّالفائدة ّالمستحقة ّللمشاركينّ
المقاسة ّعلى ّنحو ّغير ّمباشر؛ ّكما ّتشير ّإلىّ
الحاملين ّألقل ّمن ّمخصصاتهمّ .وتكون ّهناكّ
الحاجةّإلىّالتمييزّ– ّالمشارّإليهّأعالهّ– ّبينّ
بيانات ّمتاحة ّبانتظام ّمن ّقبل ّصندوق ّالنقدّ
الفائدة ّعلى ّالنحو ّالمفهوم ّمن ّقبل ّالمصارفّ
الدولي ّحول ّمعدالت ّالفائدة ّالمدفوعةّ ّ .ونظ ارّ
المحتفظة ّبالودائع ّوالمصدرة ّللقروض ّوبينّ
ألنّقيمةّحقوقّالسحبّالخاصةّتقومّعلىّسلةّ
تدفقات ّدخل ّاالستثمار ّفي ّنظام ّالحساباتّ
مكونةّمنّأربعةّعمالتّرئيسيةّفإنّقيمةّحقوقّ
القوميةّ .وينبغي ّتطبيق ّمعدل ّ(معدالت)ّ
السحب ّالخاصة ّدائما ّما ّتكون ّعرضة ّألرباحّ
مرجعي ّواحد ّ(أو ّأكثر) ّعلى ّمستوى ّالقروضّ
وخسائرّحيازةّاسميةّوحقيقيةّ.ومنّوقتّألخرّ،
والودائع ّمن ّأجل ّتحديد ّتدفقات ّالفائدة ّوفقّ
قد ّتتم ّتخصيصات ّجديدة ّلحقوق ّالسحبّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّحتى ّيتم ّقيدهاّ .ويقيدّ
الخاصةّ ،وعندما ّيحدث ّذلك ّيقيد ّالتخصيصّ
الفرق ّبين ّهذه ّالتدفقات ّوالفائدة ّالمصرفيةّ
كمعاملةّ.
كرسومّخدمةّمستحقةّالدفعّللمصارفّمنّقبلّ
الوحدات ّالمحتفظة ّبالودائع ّأو ّالقروضّ.
 .3العملة
وينطبق ّذلك ّكل ّمن ّالوحدات ّالمقيمة ّوغيرّ
المقيمة ّعلى ّحد ّسواء ّوعلى ّالودائع ّوالقروضّ
العمالت ّالورقية ّوالمعدنية ّهي ّأبسطّ
837-37
المحتفظّبهاّمعّالوحداتّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّ.
األصول ّالمالية ّمن ّناحية ّقيدها؛ ّنظ ار ّألنهّ
858
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غالبا ّما ّيكون ّالرصيد ّالمستحق ّعلىّ
884-37
بطاقةّائتمانيةّأوّعلىّحسابّمعّتاجرّتجزئةّ
خاضعا ّلفائدة؛ ّوينبغي ّتصنيف ّتلك ّاألرصدةّ
المستحقة ّعلى ّأنها ّقروض ّوليست ّحساباتّ
أخرىّدائنةّأوّمدينةّ.وتحسبّخدماتّالوساطةّ
الماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشرّعليهمّإذاّ
ما ّكانت ّالوحدة ّالمقدمة ّللقرض ّمصنفةّ
كمؤسسةّماليةّ.

ولتوضيح ّذلكّ ،يستخدم ّالفائدة ّالمصرفيةّ
لإلشارةّإلىّالفائدةّالظاهرةّكماّهيّمقتبسةّمنّ
قبل ّشركة ّوساطة ّمالية ّلعميلهاّ .ويستخدمّ
مصطلح ّالفائدة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ليشير ّإلى ّالمبلغ ّالمقيد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّكفائدةّ ،وهو ّمستوى ّالقروض ّوالودائعّ
مضروباّفيّالمعدلّالمرجعيّالمختارّ.وبالنسبةّ
للودائع ّلدى ّالمصارفّ ،تكون ّرسوم ّالخدمةّ
مساوية ّللفائدة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
تصنف ّاتفاقات ّإعادة ّالشراءّ
ناقص ّالفائدة ّالمصرفيةّ ،وبالنسبة ّللقروضّ 883-37
(االسترداد) ّعلى ّأنها ّتنشئ ّودائع ّأو ّقروضّ
تكون ّرسوم ّالخدمة ّمساوية ّللفائدة ّالمصرفيةّ
تبعا ّلما ّإذا ّكانت ّمدرجة ّفي ّالقياس ّالقوميّ
ناقصّالفائدةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.وكحدّ
لعرض ّالنقد ّالواسع ّمن ّعدمه؛ ّوهكذاّ ،فإنهاّ
أدنىّ ،فإنه ّمن ّالمحتمل ّأنه ّينبغي ّاستخدامّ
تتسببّفيّوجودّفائدةّقدّتضمّعنصرّلخدماتّ
معدالتّ /أسعار ّمرجعية ّمختلفة ّلكل ّعملةّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشرّ.
تكونّالقروضّوالودائعّمقومةّبهاّ.
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،تكون ّهناك ّرسوم ّمرتبطةّ
ببدايتهاّ.
ال ّيكون ّهناك ّأي ّاستبعاد ّإلقراضّ
883-37
ألموالّشخصية؛ّوعلىّالرغمّمنّفعلّاإلقراضّ
ال ّتوجد ّأرباح ّوخسائر ّحيازة ّاسميةّ
نفسه ّ– ّفضال ّعن ّأن ّتحميل ّفائدة ّنظامّ 888-37
على ّالودائع ّوالقروض ّالمعبر ّعنها ّبالعملةّ
الحساباتّالقوميةّ– ّليسّبنشاطّإنتاجيّإالّأنهّ
المحليةّ(سواءّكانّمحتفظا ّبهاّمنّقبلّوحداتّ
تتواجد ّرسوم ّخدمة ّمرتبطة ّباإلقراضّ،
مقيمةّأوّغيرّمقيمة)؛ّومعّحدوثّتضخمّبأيّ
فالشخص ّالذي ّيقترض ّمن ّالمصرف ّال ّيكونّ
حال ّمن ّاألحوالّ ،سيكون ّهناك ّخسائر ّحيازةّ
على ّعلم ّبما ّإذا ّكانت ّاألموال ّالمبالغّ
حقيقية ّعلى ّاألصول ّالمقومة ّبالعملة ّالمحليةّ.
المقترضة ّهي ّأموال ّوسيطة ّأم ّأنها ّآتية ّمنّ
وقد ّيكون ّهناك ّأرباح ّوخسائر ّحيازة ّاسميةّ
األموال ّالذاتية ّللمصرفّ ،وال ّينبغي ّأن ّيكونّ
على ّالودائع ّوالقروض ّالمقومة ّبالعمالتّ
هناك ّأي ّفرق ّفي ّرسوم ّالخدمة ّالمطبقةّ.
األخرى ّأو ّالمحتفظ ّبها ّكحسابات ّذهب ّغيرّ
وبصورة ّمماثلةّ ،إذا ّما ّاقترض ّشخص ّما ّمنّ
معين ّالمكان ّ(أو ّما ّيماثلها ّمن ّحساباتّ
مقرض ّنقود ّتكون ّهناك ّرسوم ّخدمة ّمدفوعةّ.
بالنسبةّللمعادنّالثمينةّاألخرى)ّ.
(في ّالواقعّ ،في ّكثير ّمن ّاألحيان ّتكون ّرسومّ
الخدمةّكبيرةّجداّ،مماّيعكسّالقدرّالهائلّمنّ
أيةّرسومّتحملّمنّقبلّمؤسسةّماليةّ
مخاطرة ّالتقصير ّأو ّالتخلف ّالذي ّيواجههّ 880-37
لقاء ّإدارتها ّلحساب ّمصرفي ّأو ّرسم ّمقابلّ
مقرض ّالمالّ .وثمة ّسمة ّجديرة ّبالذكر ّلبرامجّ
صرف ّشيك ّأو ّنظير ّسحب ّأموال ّمن ّآلةّ
التمويل ّالصغير ّوهي ّأنه ّنظ ار ّألن ّحاالتّ
الصرافّاآلليّجميعهاّيعاملّكرسومّصريحةّ.
التخلفّتكونّغيرّشائعةّتكونّالرسومّمعتدلة)ّ.
تناقشّالحالةّالخاصةّبالديونّالمتعثرةّ
ليسّمنّالسهلّدوماّتحديدّماّإذاّكانّ 887-37
888-37
والكيفيةّالتيّينبغيّالتعاملّمعهاّبهاّفيّنظامّ
ينبغيّتصنيفّالمراكزّبينّالمصارفّعلىّأنهاّ
الحساباتّالقوميةّفيّالفصلّالثالثّعشرّ.
ودائعّأمّقروض؛ّوفيّإطارّعرضّكاملّلتدفقّ
النقدّ،ينبغيّأن ّيكونّهناك ّحلّلتلكّالمسألةّ،
بيدّأنهّوفيّظلّاالفتقارّإلىّتحليلّلتدفقّالنقدّ  .5األوراق المالية عدا األسهم
فقد ّيتم ّعرض ّالمراكز ّبين ّالمصارف ّأسفلّ
فيما ّيتعلق ّبقيد ّالتدفقات ّالمرتبطة؛ّ
العملة ّوالودائعّ .وبحسب ّالعرف ّالسائدّ ،يتمّ 885-37
عرضهاّأسفلّالودائعّ.ويفترضّبأنّالمعدلّبينّ
هناك ّثالثة ّأنواع ّمن ّاألوراق ّالماليةّ .أولهاّ
المصارفّالتيّتقترضّوتقرضّالمصارفّفيماّ
حينما ّيكون ّالمبلغ ّالمستحق ّدفعه ّعند ّنهايةّ
بينها ّوفقا ّله ّعادة ّما ّيكون ّعلى ّنحو ّيستوفيّ
الفترةّالتيّتتواجدّخاللهاّورقةّالمديونيةّهوّذاتهّ
معاييرّالمعدلّالمرجعي(ّ.وفيّبعضّالحاالتّ،
المبلغ ّاألولي ّالمدفوع ّلقاء ّالورقة ّالماليةّ ،غيرّ
قد ّيكون ّمن ّالمالئم ّاستخدام ّالمعدلّ /السعرّ
أن ّهناك ّ"قسائم ّأو ّكوبونات" ّمرتبطة ّتعطيّ
بين ّالمصارف ّكمعدل ّمرجعي)ّ .ولهذا ّالسببّ،
الحق ّلحاملها ّفي ّمدفوعات ّفائدة ّ– ّسواءّ
فقد ّيكون ّمن ّالمناسب ّفي ّكثير ّمن ّاألحيانّ
بمعدالت ّثابتة ّأو ّمتغيرة ّ– ّعلى ّفترات ّخاللّ
االقتراض ّبأنه ّليست ّهناك ّخدمات ّوساطةّ
عمر ّاألداةّ .والنوع ّالثاني ّمن ّالورقة ّالماليةّ
مالية ّمقاسه ّعلى ّنحو ّغير ّمباشر ّمرتبطةّ
يكونّعندما ّال ّتتم ّأيةّمدفوعاتّوسيطةّولكنّ
باإلقراض ّواالقتراض ّبين ّالمصارف ّداخلّ
بحيث ّيكون ّثمن ّاإلصدار ّأقل ّمن ّثمنّ
االقتصادّالقوميّ.
االستردادّ .ويكون ّسعر ّاإلصدار ّمساويا ّلثمنّ
850
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هناك ّطريقتان ّيمكن ّمن ّخاللهماّ
803-37
تحديدّقيمةّمخفضةّّللورقةّالماليةّعداّاألسهمّ
خالل ّعمرها ّعندما ّيكون ّسعر ّالفائدة ّالسائدّ
مختلفا ّعنّسعرّالفائدةّالسائدّوقتّابتداءّعمرّ
الورقة ّالمالية؛ ّونهج ّالمدين ّهو ّمنظور ّالوحدةّ
المصدرةّللورقةّالماليةّ،ونهجّالدائنّهوّمنظورّ
الوحدةّالحاملةّللورقةّالماليةّ.والخيارّاألول ّ–ّ
والذيّيسمىّبنهجّالمدينّ– ّهوّاالستمرارّفيّ
استخدامّالسعرّالسائدّوقتّاالبتداءّطوال ّعمرّ
األداةّ .والبديل ّلذلك ّ– ّنهج ّالدائن ّ– ّهوّ
استخدام ّالسعر ّالحالي ّلتقدير ّقيمة ّالفائدة ّبينّ
أيّنقطتينّزمنيتينّفيّعمرّاألداةّ.

االسترداد ّمخفضا ّتبعا ّلتاريخ ّاإلصدار ّوفقّ
معدل ّالفائدة ّالمناسب ّالتي ّيمكن ّتحقيقه ّعلىّ
وديعة ّلها ّنفس ّالخصائص ّوالخصائصّ.
وتعاملّالزيادةّالحادثةّعلىّقيمةّالورقةّالماليةّ
خالل ّعمرها ّكفائدة ّمتراكمة ّلحامل ّالورقة ّأيّ
أنها ّ"يعاد ّاستثمارها" ّفي ّاألوراق ّالمالية ّلزيادةّ
قيمتهاّ.أماّالنوعّالثالثّمنّأوراقّالمديونيةّفهوّ
مزيج ّمن ّالشكلين ّاآلخرين؛ ّحيث ّتكون ّالقيمةّ
األ ّولية ّأقل ّمن ّقيمة ّاالستردادّ ،غير ّأن ّهناكّ
أيضا ّكوبوناتّمرتبطةّ.وفيّظروفّمعينةّ،إذاّ
كانت ّالكوبونات ّتمثل ّمعدل ّفائدة ّأعلى ّمنّ
المعدلّالسائدّفيّالسوقّبالنسبةّلألوراقّالماليةّ
المماثلة ّوقت ّاإلصدار ّحينئذ ّقد ّيتم ّعرضّ
هب ّأن ّأداة ّمعينة ّتم ّعرضها ّبسعرّ
الورقةّالماليةّبسعرّأعلىّمنّسعرّاالسترداد808-37 ّ.
ّ 16وبقيمة ّاسترداد ّقدرها ّ366؛ ّفإذا ّلم ّيتغيرّ
معدل ّالخصم ّ(الفائدة) ّخالل ّعمر ّاألداةّ
رسوم الخدمة المرتبطة باألوراق المالية عدا األسهم
ستتراكمّفائدةّباطرادّطوالّالوقتّ.وعلىّالعكسّ
من ّذلكّ ،افترض ّأن ّسعر ّالفائدة ّانخفضّ
فيماّيخصّاألوراقّالماليةّ،تقيدّالفائدةّ
881-37
عندما ّكانت ّقيمة ّاألداة ّقد ّوصلت ّإلى ّّ،18
المحسوبة ّتبعا ّللكوبون ّ(القسيمة) ّأو ّبحسبّ
فنظ ارّألنّقيمةّاالستردادّقدّانخفضتّاآلنّمنّ
الزيادةّفيّقيمة ّالورقةّالمالية ّ– ّتقيدّفي ّنظامّ
خالل ّعامل ّأصغر ّإال ّأن ّقيمة ّاألداة ّتتزايدّ،
الحسابات ّالقومية ّعلى ّهذا ّالنحو ّبدون ّتعديلّ
ولنقل ّإلى ّّ ،17حينئذ ّكل ّمن ّنهج ّالدائنّ
خاص ّبرسوم ّخدمة؛ ّومع ّذلكّ ،تكون ّهناكّ
والمدينّعلىّحدّسواءّقدّيقيدّفائدةّقدرهاّّ8فيّ
ّمرتبطة ّبحيازة ّورقة ّمالية ّعندّ
رسوم ّخدمة ّ
الفترة ّالتي ّسبقت ّانخفاض ّسعر ّالفائدةّ .وفيّ
االبتداء ّوكذلك ّبالتصرف ّفي ّأو ّحيازة ّورقةّ
سياقّنهجّالدائنّ،تعاملّهذهّالزيادةّفيّالقيمةّ
مالية ّعند ّأي ّنقطة ّزمنية ّخالل ّعمر ّالورقةّ
والتيّقدرهاّّ 8منّّ 18إلى ّّ 17علىّأنها ّربحّ
الماليةّ.ويتعرفّعلىّهذهّرسومّالخدمةّالمشارّ
حيازةّ ،ويعامل ّاالرتفاع ّالالحق ّلقيمة ّاستردادّ
إليهاّعلىّأنهاّالفرقّبينّسعرّالشراءّ(الطلب)ّ
قدرها ّّ 366وحده ّعلى ّأنه ّفائدةّ .وهكذاّ ،فإنهّ
والبيع ّ(العرض) ّالمحدد ّلكل ّورقة ّمالية ّوبينّ
علىّمدىّعمرّاألداةّبأكملهّفقدّحققتّأحدثتّ
السعرّالمتوسطّ.وينبغيّأنّتكونّأسعارّالطلبّ
فائدةّقدرهاّّ5وربحّحيازةّقدرهّّ.8
والعرضّهيّتلكّاألسعارّالواجبةّالتطبيقّعلىّ
المشتري ّوالبائع ّاألفراد ّنظ ار ّألن ّهذه ّاألسعارّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،يستخدمّ
قد ّتختلف ّتبعا ّللقدر ّالذي ّيجرى ّالتداول ّعليهّ 804-37
نهج ّالمدين؛ ّوفي ّإطار ّهذا ّالنهجّ ،ال ّتزالّ
أوّلغيرّذلكّمنّالعواملّ.
الفائدة ّالمتراكمة ّفي ّالفترة ّقبل ّارتفاع ّالفائدةّ
قدرها ّّ ،8ولكنها ّهي ّنفسها ّالفائدة ّفي ّالفترةّ
هبّأنّأداةّمعينةّتشترىّمقابلّّ368
806-37
التي ّتلت ّارتفاع ّسعر ّالفائدةّ .واضافة ّهذاّ
وتباعّالحقا ّلقاءّّ 335حتى ّولوّلم ّيكن ّهناكّ
المستوى ّمن ّالفائدة ّلقيمة ّّ 17عندما ّحدثّ
أي ّتغيير ّفي ّسعر ّأو ّمعدل ّالفائدة ّ(وبالتاليّ
االرتفاع ّقد ّتسفر ّعن ّقيمة ّقدرها ّّ 368عندّ
في ّقيمة ّاألداة ّنتيجة ّألرباح ّوخسائر ّالحيازةّ
تاريخ ّاالستردادّ .ونظ ار ّألن ّهذه ّالقيمة ّمرتفعةّ
االسمية)؛ ّفللوهلة ّاألولىّ ،يبدو ّأنه ّينبغي ّقيدّ
للغايةّ ،اضطر ّإلى ّقيد ّخسارة ّحيازة ّقدرها ّّ.8
فائدةّقدرهاّّ.30ومعّذلكّ،افترضّأنّمتوسطّ
وهكذاّ،وعلىّمدىّعمرّاألداةّيكونّهناكّفائدةّ
السعر ّ(متوسط ّأفضل ّسعر ّعرض ّوأفضلّ
قدرهاّّ 36بربحّحيازةّأوليّقدرهّ(ّ 8عندماّتغيرّ
سعر ّطلب) ّعند ّالشراء ّكان ّّ 366وعند ّالبيعّ
سعر ّالفائدة) ّيوازن ّبخسارة ّحيازة ّالحقة ّقدرهاّ
كان ّّ ،386حينئذ ّفقد ّيكون ّالقيد ّالصحيح ّهوّ
ّ.8وتقعّخسارةّالحيازةّبانتظامّعلىّمدىّالفترةّ
عرضّفائدةّقدرهاّّ 86مدفوعةّمنّقبلّمصدرّ
بين ّالوقت ّالذي ّتم ّفيه ّقيد ّربح ّالحيازة ّوفترةّ
الورقةّالماليةّلصاحبّالورقةّمعّشراءّخدماتّ
االستردادّ.واألساسّالمنطقيّوراءّاستخدامّنهجّ
قدرها ّّ 3مدفوعة ّمن ّقبل ّصاحب ّأو ّحاملّ
المدينّهوّأنّالمدينّ–ّمصدرّالورقةّالماليةّ–ّ
الورقة ّللمتعامل ّفي ّاألوراق ّالماليةّ ،حيث ّأنّ
ال ّيكون ّمسئوال ّعن ّالدفع ّحتى ّيحين ّأجلّ
تجاهلّفرقّسعريّالعرضّوالطلبّيصورّقيمةّ
استحقاقّالورقةّالماليةّ،ومنّمنظورهّيكونّمنّ
الفائدةّبأقلّمنّقيمتهاّالفعليةّكماّيغضّالطرفّ
المالئم ّمعاملة ّالمجموع ّالكلي ّللفائدة ّعلى ّأنهّ
عنّالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّشركاتّالوساطةّ
يتراكمّباطرادّعلىّمدىّعمرّالورقةّالماليةّ.
الماليةّالتيّتشتريّوتبيعّاألوراقّالماليةّ.
الفائدة المخصومة على األوراق المالية عدا األسهم
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عندماّيصدرّسندّبخصمّ،يشكلّالفرقّ
801-37
بين ّالقيمة ّالوجهية ّ– ّأو ّسعر ّاالسترداد ّّ6
وسعر ّاإلصدار ّفائدة ّتتراكم ّعلى ّمدى ّعمرّ
السند ّبنفس ّالطريقة ّكما ّفي ّحالة ّالكمبيالة؛ّ
ومع ّذلكّ ،فحيث ّأنه ّيتم ّتجميع ّوتصنيفّ
الحسابات ّلفترات ّزمنية ّعادة ّما ّتكون ّأقصرّ
بكثير ّمن ّعمر ّالسند ّفإنه ّالبد ّمن ّأن ّتوزعّ
الفائدة ّعبر ّهذه ّالفتراتّ .والطريقة ّالتي ّيمكنّ
منّخاللهاّالقيامّبذلكّموضحةّأدناهّ.

معّقربّأجلّاستحقاقّالكمبيالةّتزدادّ
808-37
قيمتها ّالسوقية ّنظ ار ّألنه ّيطبق ّعليها ّخصمّ
أقل؛ّوتعاملّهذهّالزيادةّفيّالقيمةّ–ّعلىّغرارّ
الزيادة ّفي ّقيمة ّأي ّأصل ّناجمة ّعن ّأي ّحلّ
أليّعاملّخصمّ– ّكدخلّفيّنظامّالحساباتّ
القوميةّ .وبالنسبة ّلألصول ّالماليةّ ،يقيد ّالدخلّ
كفائدةّ.

السندات ّبدون ّقسيمة ّهي ّأوراق ّماليةّ
876-37
طويلة ّاألجل ّمماثلة ّللكمبياالت؛ ّوال ّتعطيّ
أصحابها ّالحق ّفي ّأي ّدخل ّنقدي ّثابت ّأوّ
متغيرّ،ولكنّفقطّالحقّفيّالحصولّعلىّمبلغّ
محدد ّوثابت ّكاسترداد ّألصل ّالدين ّوفائدةّ
متراكمة ّفي ّتاريخ ّأو ّتواريخ ّمحددة.وعندماّ
تصدرّهذهّالسنداتّعادةّماّتباعّبسعرّيكونّ
أقلّبكثيرّمنّالسعرّالتيّتستردّبهّعندماّيحينّ
أجل ّاستحقاقهاّ .وبفرض ّأن ّّ Lتساوي ّسعرّ
اإلصدارّ ،و ّّ Fسعر ّاالستردادّ ،بالتاليّF-Lّ ،
هو ّقيمة ّالفائدة ّالمقبوضة ّأو ّالمدفوعة ّعلىّ
مدىّعمرّالسندّ.والبدّمنّأنّتوزعّهذهّالفائدةّ
علىّمدىّالسنواتّوحتىّأجلّاستحقاقهاّ.وأحدّ
األساليب ّالممكنة ّهو ّاالفتراض ّبأن ّالفائدةّ
بمعدل ّقدره ّّ rيمنح ّإبان ّنهاية ّكل ّسنة ّوفقّ
معدل ّسنوي ّثابت ّعلى ّمدى ّعمر ّالسندّ،
وهكذاّ،تكونّالقيمةّالنهائيةّّF=L(1+r)n.

الكمبياالت ّهي ّأوراق ّمالية ّقصيرةّ
803-37
األجل ّتعطي ّحاملها ّ(الدائن) ّالحق ّغيرّ
المشروط ّفي ّالحصول ّعلى ّمبلغ ّمحدد ّفيّ
تاريخ ّمحدد؛ ّوتصدر ّويتم ّتداولها ّفي ّاألسواقّ
المنظمة ّبخصم ّيعتمد ّعلى ّمعدالت ّالفائدةّ
السوقية ّالحالية ّقصيرة ّالمدى ّوعلى ّالوقتّ
المتبقي ّحتى ّأجل ّاالستحقاقّ .ويحين ّأجلّ
استحقاق ّمعظم ّالكمبياالت ّبعد ّفترة ّتتراوح ّمنّ
سندات بدون قسيمة (كوبون)
شهرّلعامّ.

هب ّأن ّالسعر ّالمدفوع ّلقاء ّكمبيالةّ
800-37
وقت ّإصدارها ّوبعد ّاستبعاد ّرسوم ّالخدمة ّهوّ
L؛ ّفهذا ّيمثل ّكمية ّاألموال ّالتي ّيقدمهاّ
المشتري ّ(الدائن) ّلمصدر ّالكمبيالة ّ(المدين)ّ
ويقيس ّقيمة ّااللتزام ّاألولي ّالمتكبد ّمن ّقبلّ
المصدرّ .وهب ّأن ّالقيمة ّالوجهية ّأو ّاالسميةّ
للكمبيالةّهيّF؛ّفهيّتمثلّالمبلغّبماّفيهّرسومّ
الخدمة ّالمدفوعة ّلحامل ّأو ّصاحب ّالكمبيالةّ
(الدائن) ّعندما ّيحين ّأجل ّاستحقاقهاّ .ويقيسّ
الفرقّ ،F-Lّ ،أو ّ– ّالخصم ّعلى ّالكمبيالة ّ–ّ
الفائدةّالمدفوعةّعلىّمدىّعمرّالكمبيالةّ.
يطلق ّعلى ّمعدل ّالفائدة ّ ّ rالمسمب
873-37
التالي ّ ،ّ ّ ّ r=(F/L)1/n-1حيث ّّ nهي ّعددّ
تتداولّالكمبياالتّفيّأسواقّالمالّبقيمّ
807-37
السنوات ّمن ّوقت ّاإلصدار ّوحتى ّأجلّ
ّعلىّ
اكمة
ر
ّالمت
ّالفائدة
ّلتعكس
يجيا
ر
ّتد
تفع
ر
ت
االستحقاقّ .ومن ّثم ّنحصل ّعلى ّالفائدةّ
الكمبياالت ّكلما ّاقترب ّأجل ّاستحقاقها؛ ّوالّ
المتراكمة ّخالل ّعدد ّالسنوات ّّ ّ tحيثّّ
تشكلّالزيادةّفيّقيمةّكمبيالةّنتيجةّلتراكمّفائدةّ
ّ،ّّّ rL(1+r)t-1حيثّّ 3ّ=ّ tفيّنهايةّالسنةّ
متراكمة ّربح ّحيازة ّألنه ّيرجع ّإلى ّزيادة ّفيّ
األولىّ.
أصل ّالدين ّالمتبقي ّوليس ّإلى ّتغير ّفي ّسعرّ
األصلّ.
يعادّاستثمارّالفائدةّالمتراكمةّكلّعامّ
878-37
فعليا ّفي ّالسند ّمن ّقبل ّحامله؛ ّوبالتاليّ ،البدّ
من ّقيد ّإدخاال ّمزدوجة ّمساوية ّلقيمة ّالفائدةّ
الفائدة على السندات والسندات غير المؤمن عليها
المستحقة ّفيّالحساب ّالمالي ّكحيازةّلمزيدّمنّ
السندات ّمن ّقبل ّصاحب ّالسند ّ(الدائن)ّ
السندات ّوالسندات ّغير ّالمؤمن ّعليهاّ
805-37
وكإصدار ّإضافي ّلمزيد ّمن ّالسندات ّمن ّقبلّ
هي ّأوراق ّمالية ّطويلة ّاألجل ّتعطي ّحاملهاّ
المصدرّ(المدين)ّ.
الحقّغيرّالمشروطّفيّ:
ّأ .دخلّنقديّثابتّأوّمتغيرّومحددّتعاقديا ّفيّشكلّ السندات األخرى بما في ذلك السندات ذات الخصم
العميق
مدفوعاتّالكوبون؛ّأو
ّب .مبلغّثابتّومحددّفيّتاريخّأوّتواريخّمحددةّعندماّ
تدفع ّمعظم ّالسندات ّدخل ّنقدي ّثابتّ
874-37
تستردّالورقةّالمالية؛ّأو
ّج .أّوّبّمعاّّ.ومعظمّالسنداتّتقعّضمنّهذهّالفئةّ.
أوّمتغير؛ّكماّيمكنّكذلكّأنّتصدرّبخصمّأوّ
– ّربماّ– ّبقسطّ.وفيّمثلّهذهّالحاالتّ،تكونّ
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الفائدة ّالمستحقة ّالقبض ّمن ّقبل ّحامليّ
السنداتّمؤلفةّمنّمكونينّ:
ّأ .قدر ّالدخل ّالنقدي ّالمقبوض ّمن ّمدفوعات ّالكوبونّ
كلّفترة؛ّباإلضافةّإلىّّ
ّب .قدرّالفائدةّالمتراكمةّكلّفترةّالتيّتعزىّإلىّالفرقّ
بينّسعرّاالستردادّوسعرّاإلصدارّ.

عندما ّتكون ّمدفوعات ّالكوبون ّوحدهاّ
870-37
مرتبطةّبمؤشرّ،يعاملّالمبلغّالكاملّالناتجّعنّ
ّ
المقايسة ّعلى ّأنه ّفائدة ّمتراكمة ّخالل ّالفترةّ
المغطاةّمنّقبلّالكوبون؛ّومنّالمحتملّإلىّحدّ
بعيد ّأنه ّبحلول ّوقت ّتجميع ّوتصنيف ّالبياناتّ
للفترة ّالمشمولة ّبالتقرير ّسيكون ّقد ّمر ّتاريخّ
مدفوعاتّالكوبونّوبالتاليّتضحىّقيمةّالمؤشرّ
معروفةّ .وعندما ّيكون ّتاريخ ّدفعة ّالكوبون ّلمّ
يمر ّبعدّ ،فإن ّالتحرك ّفي ّالمؤشر ّخالل ّهذاّ
الجزء ّمن ّالفترة ّالمشمولة ّبالتقرير ّالمغطاة ّمنّ
قبل ّالكوبون ّيمكن ّاستخدامه ّلحساب ّتراكمّ
الفائدةّ.

يحسبّالمكونّالثانيّبنفسّالطريقةّالمتبعةّمعّالسنداتّ
بدون ّقسيمة ّ(كوبون) ّعلى ّالنحو ّالمبين ّأعاله؛ ّوفيّ
حالة ّالسندات ّذات ّالخصم ّالعميقّ ،فإن ّمعظم ّالفائدةّ
المتراكمة ّيعزى ّإلى ّالفرق ّبين ّسعر ّاالسترداد ّوسعرّ
اإلصدارّ.وعلى ّالطرف ّاألخرّ ،تعرضّبعضّالسنداتّ
عندما ّيكون ّالمبلغ ّالواجب ّدفعه ّعندّ
877-37
تدفقّللدخلّإلىّاألبدّوالّتستردّمطلقاّّ.
أجل ّاالستحقاق ّمرتبط ّبمؤشر؛ ّيصبح ّحسابّ
تراكمات ّالفائدة ّغير ّمؤكد ّألن ّقيمة ّاالستردادّ
مؤشر األ وراق المالية عدا األسهم المرتبطة
غيرّمعروفةّ.وفيّبعضّالحاالتّ،يكونّالوقتّ
حتى ّأجل ّاالستحقاق ّسنوات ّعديدة ّفيّ
مؤشر ّاألوراق ّالمالية ّعدا ّاألسهمّ
873-37
المستقبلّ.وهناكّأسلوبينّيمكنّإتباعهماّلتحديدّ
اتّماليةّحيثّتكونّفيهاّمبالغّ
و
أد
تبطةّهيّ
ر
الم
تراكمّالفائدةّفيّكلّفترةّمحاسبيةّ.
مدفوعات ّالكوبون ّ(الفائدة) ّأو ّأصل ّالدينّ
المستحق ّأو ّكالهما ّمرتبطا ّبمؤشر ّسعر
ّعامّ ّأ .الفائدة ّالمتراكمة ّخالل ّفترة ّمحاسبية ّنتيجة ّلمقايسةّ
ّأوّ
ّما
أو ّبمؤشر ّسعر ّخاص ّأو ّبسعر ّسلعة
المبلغ ّالواجب ّدفعه ّعن ّأجل ّاالستحقاق ّقد ّيتمّ
ّمختلفةّ
بمؤشر ّلسعر ّالصرف؛ ّوهناك ّطرائق
حسابهاّباعتبارهاّالتغيرّفيّقيمةّهذاّالمبلغّالمتبقيّ
عّ
ّلنو
موصىّبهاّللتعاملّمعّقيدّالمعامالتّتبعا
بينّنهايةّوبدايةّالفترةّالمحاسبيةّالذيّيكونّناجماّ
ّمستوى ّالمبلغّ
ّ
المؤشر ّالمستخدم ّلتحسين
عنّتحركّفيّالمؤشرّذاتّالصلةّ.
ّعلىّ
ّوباالعتماد
ّالفائدة
األصيل ّالتي ّترتبط ّبه
ّكل ّمن ّالفائدة ّوالمبلغّ ّب .قد ّتحدد ّتراكمات ّالفائدة ّعن ّطريق ّتثبيت ّوتحديدّ
العملة ّالمقوم ّبها
معدل ّالتراكم ّعند ّاإلصدار؛ ّوتبعا ّلذلكّ ،تكونّ
األصيلّ.
الفائدةّهيّالفرقّبينّسعرّاإلصدارّوتوقعّالسوقّ–ّ
عندّاالبتداء ّ– ّلكافةّالمدفوعاتّالتي ّسيتعين ّعلىّ
تربط ّآلية ّالمقايسة ّبين ّالمبلغ ّالذيّ
878-37
المدين ّسدادهاّ ،ويقيد ّهذا ّالمبلغ ّعلى ّأنه ّفائدةّ
ّمدفوعاتّ
ّأو
ّاالستحقاق
ّأجل
ّعند
ّدفعه
سيتم
تتراكم ّعلى ّمدى ّعمر ّاألداةّ .ويقيد ّهذا ّاألسلوبّ
الكوبون ّأو ّكالهما ّوبين ّمؤشرات ّمتفق ّعليهاّ
عائد ّعند ّاالستحقاق ّعند ّاإلصدار ّكدخلّ ،وهوّ
بين ّاألطراف؛ ّوال ّتعرف ّقيم ّالمؤشرات ّبشكلّ
عائد ّيتضمن ّنتائج ّالمقايسة ّالمتوقعة ّلحظة ّإنشاءّ
مسبق ّ .وبالنسبة ّألوراق ّالمديونية ّالتي ّيكونّ
األداة ّ .ويؤدي ّأي ّانحراف ّفي ّالمؤشر ّالكامن ّعنّ
فيها ّمقايسة ّللمبلغ ّالذي ّسيتم ّدفعه ّعند ّأجلّ
المسار ّالمتوقع ّفي ّاألصل ّإلى ّأرباح ّأو ّخسائرّ
االستحقاقّ ،فقد ّتكون ّقيم ّالمؤشرات ّمعروفةّ
حيازةّ ،والتي ّعادة ّلن ّتخفى ّأثارها ّطوال ّعمرّ
فقط ّوقت ّاالستردادّ .وكنتيجة ّلذلكّ ،ال ّيمكنّ
األداةّ.
تحديد ّتدفقات ّالفائدة ّقبل ّاالسترداد ّعلى ّوجهّ
اليقينّ .وفيما ّيتعلق ّبتقدير ّتراكمات ّأوّ
فيّحينّأنّاألسلوبّاألولّ(باستخدامّ
متحصالت ّالفائدة ّقبل ّأن ّتكون ّقيم ّالمؤشراتّ 875-37
التحرك ّفي ّالمؤشر) ّله ّميزة ّالبساطة ّإال ّأنّ
المرجعيةّمعروفةّ،يلزمّاستخدامّبعضّالمقاييسّ
الفائدةّتشملّجميعّالتغيراتّوالتقلباتّفيّقيمةّ
البديلةّ.وفيّهذاّالصددّ،منّالمفيدّالتمييزّبينّ
المبلغّالواجبّدفعهّعندّأجلّاالستحقاقّفيّكلّ
الترتيباتّالثالثةّالتاليةّ:
فترة ّمحاسبية ّنتيجة ّللتحرك ّفي ّالمؤشر ّذاتّ
الصلة؛ّفإذاّماّكانّهناكّتقلباّكبي ارّفيّالمؤشرّ
ّأ .مقايسةّمدفوعاتّالكوبونّوحدهاّبدونّمقايسةّللمبلغّ
فقد ّيسفر ّهذا ّاألسلوب ّعن ّفائدة ّسالبة ّفيّ
الواجبّدفعهّعندّأجلّاالستحقاقّ،
بعضّالفتراتّعلىّالرغمّمنّأنّأسعارّالفائدةّ
ّاالستحقاقّ
أجل
ّ
ّب .مقايسة ّالمبلغ ّالواجب ّدفعه ّعند
السوقية ّوقت ّاإلصدار ّوفي ّالفترة ّالجارية ّقدّ
ّ
بدونّمقايسةّلمدفوعاتّالكوبونّ،و
تكون ّموجبةّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،تتحركّ
ّج .مقايسة ّلكل ّمن ّالمبلغ ّالواجب ّدفعه ّعند ّأجلّ
التقلبات ّمثل ّأرباح ّوخسائر ّالحيازةّ .ويتفادىّ
االستحقاقّولمدفوعاتّالكوبونّ.
األسلوب ّالثاني ّ(تحديد ّوتثبيت ّالمعدل ّعندّ
اإلصدار) ّمثل ّهذه ّالمشكالتّ ،غير ّأنّ
تنطبقّالمبادئّالمبينةّأدناهّفيماّيتعلقّبأوراقّالمديونيةّ
التدفقاتّالنقديةّالفعليةّالمستقبليةّقدّتتباينّعنّ
المرتبطةّبمؤشرّعلىّكلّأدواتّالدينّالمرتبطةّبمؤشرّ
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التدفقات ّالنقدية ّالمتوقع ّفي ّالبدء ّما ّلم ّتتحققّ
بالضبطّالتوقعاتّالسوقيةّالتقديريةّ.وهذاّيعنيّ
أن ّالفائدة ّعلى ّامتداد ّعمر ّاألداة ّقد ّال ّتكونّ
مساوية ّللفرق ّبين ّسعر ّاإلصدار ّوسعرّ
االستردادّ.

إلى ّالعملة ّالمحلية ّباستخدام ّأسعار ّالصرفّ
المتوسطة ّفي ّالسوقّ .وبصورة ّمماثلةّ ،ينبغيّ
تقييم ّالمبلغ ّالمتبقي ّباستخدام ّالعملة ّاألجنبيةّ
كوحدة ّللحساب ّمع ّاستخدام ّسعر ّالصرف ّفيّ
نهايةّالفترةّلتحديدّالقيمةّبالعملةّالمحليةّلمجملّ
أداة ّالدينّ(بماّفيّذلكّأيّفائدة ّمتراكمة)ّفيّ
مركز ّاالستثمار ّالدوليّ .وتعامل ّالتغيرات ّفيّ
القيمّالسوقيةّألوراقّالمديونيةّالتيّتكونّناتجةّ
عنّتحركاتّفيّسعرّالصرفّأوّلتغيراتّفيّ
سعرّالفائدةّعلىّأنهاّإعادةّتقييماتّ.

ّ 871-37يسيرّاألسلوبّاألولّبشكلّ
871-37
جيد ّعندما ّتستخدم ّمقايسة ّواسعة ّالنطاقّ
(يدخل ّفي ّحسابها ّكافة ّالمؤشرات ّالمدرجةّ
بالسوق) ّللمبلغ ّالواجب ّدفع ّعند ّأجلّ
االستحقاق ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،مؤشر ّسعرّ
وكما ّهو ّالحال ّمع ّاألوراق ّالماليةّ
المستهلك)ّحيثّأنّمثلّهذهّالمقايسةّيتوقعّأنّ 858-37
األخرىّ ،فإن ّالفائدة ّالمتراكمة ّنتيجة ّللمقايسةّ
تتغيرّعلىّنحوّسلسلّنسبيا ّمعّمرورّالوقت؛ّ
يعادّاستثمارهاّفعلياّفيّالورقةّالمالية؛ّوالبدّمنّ
ومع ّذلكّ ،قد ّيسفر ّاألسلوب ّاألول ّعن ّنتائجّ
قيدّتلكّاإلضافاتّالتيّتحدثّعلىّقيمةّالورقةّ
غيرّبديهيةّعندماّتجمعّمقايسةّالمبلغّالواجبّ
المالية ّفي ّالحسابات ّالمالية ّلصاحب ّالورقةّ
دفعه ّعند ّأجل ّاالستحقاق ّدوافع ّوبواعث ّلكلّ
ولمصدرهاّ.
من ّإيراد ّالفوائد ّوأرباح ّالحيازة ّ(على ّسبيلّ
المثالّ،سعرّسلعةّماّأوّأسعارّأسهمّعاديةّأوّ
أسعارّالذهب)ّ.وبناءا ّعلىّذلكّ،عندماّتشملّ  .6الحصص وأسهم صناديق االستثمار
المقايسة ّدافع ّأوّباعثّلربحّحيازة ّ– ّعادةّماّ
تحسبّرسومّالخدمةّالماليةّالمفروضةّ
تكونّالمقايسةّقائمةّعلىّمفردةّواحدةّومحددةّ 854-37
تحديدا ّضيقا ّ– ّيفضل ّحينئذ ّاألسلوب ّالثانيّ،
على ّالمعامالت ّفي ّالحصص ّوأسهم ّصناديقّ
واال ّينبغيّاستخدامّاألسلوبّاألولّلقياسّتراكمّ
االستثمارّبنفسّالطريقةّكماّفيّاألوراقّالماليةّ
الفائدةّ.
علىّأنهاّالفرقّبينّسعرّالبيعّالخاصّبشركةّ
الوساطة ّالمالية ّوالسعر ّالمتوسط ّوبين ّالسعرّ
عندما ّيكون ّكل ّمن ّالمبلغ ّالواجبّ
856-37
المتوسط ّوسعر ّشراء ّشركة ّالوساطة ّالمالية؛ّ
ّالكوبونّ
ّومدفوعات
ّاالستحقاق
ّأجل
ّعند
دفعه
وتعاملّعلىّأنهاّرسومّصريحةّ.
على ّحد ّسواء ّمقاسين ّبمفردة ّمرجعية ّواسعةّ
دخلّاالستثمارّمنّالحصصّللشركاتّ
النطاقّيمكنّحينئذّحسابّتراكماتّالفائدةّخلالّ 853-37
فترة ّمحاسبية ّ ّعن ّطريق ّجميع ّعنصرينّ:
يأخذ ّشكل ّالدخل ّالموزع ّللشركات؛ ّوبالنسبةّ
المبلغ ّالناتج ّعن ّمقايسة ّمدفوعات ّالكوبونّ
للشركاتّ ،يكون ّالدخل ّالموزع ّفي ّشكل ّأرباحّ
(علىّالنحوّالمبينّفيّالفقرةّّ،)870-37والذيّ
موزعةّ .وبالنسبة ّألشباه ّالشركاتّ ،يكون ّدخلّ
يعزى ّإلى ّالفترة ّالمحاسبيةّ ،والتغير ّفي ّقيمةّ
االستثمار ّسحوبات ّمن ّدخل ّأشباه ّالشركاتّ.
المبلغّالمتبقيّبينّنهايةّوبدايةّالفترةّالمحاسبيةّ
وكما ّلوحظ ّفي ّالفصل ّالسابعّ ،فإن ّاألرباحّ
والذيّيرجعّإلىّالتحركّفيّالمؤشرّذاتّالصلةّ
الموزعة ّأو ّالسحوبات ّاألخرى ّمن ّدخلّ
(على ّالنحو ّالموضح ّفي ّالفقرة ّ(ّ877-37
الشركاتّتقيدّكدخلّاستثمارّوقتماّيتمّالبدءّفيّ
(أ))ّ.وعندماّيكونّكلّمنّالمبلغّالواجبّدفعهّ
تسعير ّاألسهم ّبقائمة ّاألسعار ّالمدرجة ّفيهاّ
ّعلىّ
عند ّأجل ّاالستحقاق ّومدفوعات ّالكوبون
على ّأنها ّبدون ّكوبون ّأو ّبدون ّقسيمة ّربحّ.
ّيشملّ
حد ّسواء ّمرتبطين ّقياسيا ّبمؤشر ّضيق
ويسجل ّقيد ّمختلف ّلألرباح ّالكبيرة ّللغاية ّغيرّ
اكماتّ
ر
دافع ّلربح ّحيازة ّحينئذ ّيمكن ّتحديد ّت
المتماشيةّمعّالخبرةّالمؤخرةّحولّمقدارّالدخلّ
ّتحديدّ
الفائدة ّألي ّفترة ّمحاسبية ّمن ّخالل
المتاح ّللتوزيع ّعلى ّمالك ّالشركاتّ .ويقيد ّأيّ
ّاإلصدارّ
وتثبيت ّالعائد ّعند ّاالستحقاق ّعند
توزيع ّفائض ّكسحب ّمن ّحقوق ّالملكية ّ(مقيدةّ
ّ
).
ب
(
ّ
877
علىّالنحوّالموضحّفيّالفقرةّ-37
في ّالحساب ّالمالي) ّوليس ّكجزء ّمن ّدخلّ
االستثمارّ .ويناقش ّالفصل ّالثاني ّوالعشرينّ
أدوات ّالدين ّسواء ّالتي ّيكون ّفيهاّ
853-37
حالةّاألرباحّاالستثنائيةّللشركاتّالعامةّ.
المبلغ ّالواجب ّدفعه ّعند ّأجل ّاالستحقاق ّأوّ
وبالنسبة ّلمنشآت ّاالستثمار ّاألجنبيّ
مدفوعاتّالكوبونّمرتبطينّبمؤشرّلعملةّأجنبيةّ 858-37
تعامل ّكما ّلو ّكانت ّمقومة ّبالعملة ّاألجنبية؛ّ
المباشرّ،سيتواجدّأيضا ّدخلّاستثمارّفيّشكلّ
وينبغي ّحساب ّالفائدة ّوالتدفقات ّاالقتصاديةّ
أرباحّمعادّاستثمارهاّ.
األخرى ّومستويات ّالمخزونات ّبالنسبة ّلهذهّ
بالنسبة ّلصناديق ّاالستثمارّ ،يتأتىّ
األدواتّباستخدامّنفسّالمبادئّالتيّتطبقّعلىّ 850-37
األدوات ّالمقومة ّبالعملة ّاألجنبيةّ .وينبغي ّأنّ
عنصر ّالدخل ّفي ّشكل ّمسحوبات ّدخلّ
تتراكم ّالفائدة ّطوال ّالفترة ّباستخدام ّالعملةّ
استثمار ّللمساهمين ّالمشتركين ّفي ّصندوقّ
األجنبية ّباعتبارها ّعملة ّالتقويم ّوتحول ّالفائدةّ
816
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ضدهاّ .وعند ّهذه ّالنقطةّ ،يدرك ّويسلم ّبوجودّ
أصل ّمالي ّوخصم ّمقابل ّمتطابق ّويقيدانّ
كمعاملة ّفي ّالمشتقات ّالمالية ّفي ّالحسابّ
الماليّ .وتقيد ّالتغيرات ّالالحقة ّفي ّالقيمة ّفيّ
حساب ّإعادة ّالتقييمّ .واذا ّما ّأصبحت ّالقيمةّ
سالبةّ ،يصبح ّخصم ّلحامل ّالمشتق ّالماليّ
وليسّأصالّوأصالّوليسّخصماّللبائعّ.

استثمار؛ ّوفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تبينّ
القيمة ّالكاملة ّلدخل ّاالستثمار ّالمكتسب ّعلىّ
أنه ّيجرى ّتوزيعها ّعلى ّالمساهم ّفي ّحسابّ
توزيع ّالدخل ّاألولي ّمع ّقيد ّإعادة ّاستثمار ّفيّ
الحسابّالماليّ.ومعّذلكّ،واذاّماّكانّصندوقّ
االستثمار ّهو ّاألخر ّمنشأة ّلالستثمار ّاألجنبيّ
المباشرّ ،تقيد ّاألرباح ّالمعاد ّاستثمارها ّقبل ّأنّ
يوزع ّدخل ّاالستثمار ّالمتبقي ّعلى ّالمساهمينّ
عند ّاالبتداءّ ،يكون ّللخيارات ّقيمةّ
813-37
فيّصندوقّاالستثمارّ.
كوجبة ّعادة ّما ّتكون ّمساوية ّللقسط ّالمدفوعّ
إلنشائها؛ ّويقيد ّذلك ّكمعاملة ّفي ّالمشتقاتّ
وكماّلوحظّأنفاّ،فقدّيكونّهناكّأرباحّ
857-37
الماليةّفيّالحسابّالماليّ.وبعدّذلكّ،يقيدّأيّ
وخسائر ّحيازة ّكبيرة؛ ّاسمية ّوحقيقية ّعلى ّحدّ
تغيرّفيّالقيمةّفيّحسابّإعادةّالتقييمّ.ودائماّ
سواء ّعلى ّاألسهم ّالعادية ّوأسهم ّصناديقّ
ما ّتكون ّالخيارات ّأصل ّللمشتري ّوخصم ّأوّ
االستثمارّ.
التزامّللبائعّ.
تشملّاإلدخاالتّفيّالحساباتّالماليةّ
855-37
ال ّيكون ّهناك ّدخل ّاستثمار ّمتراكمّ
المرتبطةّبحيازةّحقوقّملكيةّأوّأسهمّعاديةّمنّ 818-37
علىّمشتقّماليّ.
الناحية ّالمفاهيمية ّنوعين ّمميزين ّمنّ
المعامالت؛ ّالنوع ّاألول ّهو ّمبادلة ّاألسهمّ
العاديةّوأسهمّصناديق ّاالستثمارّبينّالوحداتّ  .8عقد الخيار ألسهم الموظفين
المؤسسيةّ .ونظ ار ّألنه ّيتم ّتقييم ّالمعامالتّ
كما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالسابعّ،
بالسعرّالمتوسطّفالبدّأنّيكونّإجماليّعملياتّ 814-37
االستحواذ ّمساوية ّإلجمالي ّعمليات ّالتصرفّ.
فإنّمنحّعقدّالخيارّألسهمّالموظفينّقدّيشكلّ
وبالتاليّ ،فإن ّاألثر ّالصافي ّهو ّعرض ّالتغيرّ
جزءا ّمنّتعويضاتّالموظفين؛ّوجميعّالمسائلّ
في ّتركيبة ّحاملي ّاألسهم ّمن ّفبل ّالقطاعّ
المتصلة ّعقد ّالخيار ّألسهم ّالموظفين ّتمتّ
المؤسسي ّومع ّبقية ّالعالمّ .والنوع ّالثاني ّمنّ
مناقشتهاّفيّالجزءّالسادسّمنّهذاّالفصلّ.
المعامالت ّالمتضمن ّفي ّالحسابات ّالمالية ّهوّ
باحّ
الحصول ّعلى ّأي ّإعادة ّاستثمار
ّلألرّفيّ  .9الحسابات األخرى برسم القبض /الدفع
والطرف ّاألخر ّللتدفق ّإلى ّالخارج ّالمقيد
إطار ّدخل ّاالستثمار ّالمستحق ّالدفع ّمن ّقبلّ
الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّ/الدفعّ
الشركاتّ.وعندّحسابّعنصرّإعادةّالتقييمّبينّ 813-37
هي ّفي ّاألساس ّتعديالت ّتراكمية ّمميزةّ
الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّ،البدّمنّ
باالئتمان ّالتجاري ّوالسلف؛ ّويشير ّاالئتمانّ
العناية ّبضرورة ّاستبعاد ّشرط ّإعادة ّاستثمارّ
التجاري ّإلى ّالحالة ّالتي ّتكون ّفيها ّالسلعّ
األرباحّ.
والخدماتّقدّتمّتسليمهاّولكنّلمّيتمّالدفعّبعدّ.
وتشير ّالسلف ّإلى ّالدفع ّمقابل ّعمل ّجاري ّأوّ
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في ّحيز ّالتنفيذ ّتم ّسداد ّدفعة ّمسبقة ّله ّلقاءهّ،
ولكن ّالمنتجات ّلم ّيتم ّتسليمها ّبعدّ .بيد ّأنّ
ترتيب ّمشتق ّمالي ّقد ّيتضمن ّرسمّ
851-37
وسائل ّتمويل ّالدفع ّ– ّمثل ّاستخدام ّبطاقاتّ
يحّ
ر
ّص
ّكرسم
ّعرضه
ّينبغي
ّما
ّوهو
إنشاء
االئتمان ّ– ّغير ّمدرجة ّهنا؛ ّويعامل ّالرصيدّ
محملّمنّقبلّالمؤسسةّالماليةّالمعنيةّومدفوعّ
على ّالبطاقات ّكقرضّ ،وتقيد ّالمدفوعات ّمثلّ
حاملّالمشتقّالمالي؛ّوبالنسبةّلبعضّ
منّقبلّ
الفائدةّأوّالرسومّعلىّالمبالغّالمستحقةّكماّهوّ
ّالقائمةّ
ّالمنتجات
ّوخاصة
ّالمالية،
المشتقات
الحالّبالنسبةّللقروضّ.
على ّالخياراتّ ،فقد ّتتصرف ّالمؤسسة ّالماليةّ
الحساباتّاألخرى ّبرسمّالقبضّ/الدفعّ
كماّلوّأنهاّصانعّسوقّومنّثمّتبيعّالمنتجاتّ 818-37
بهامشّبينّسعريّالطلبّوالعرضّ.ويعاملّهذاّ
المقومة ّبالعملة ّالمحلية ّيمكن ّأال ّيكون ّلهاّ
الهامش ّكرسوم ّخدمة ّكما ّهو ّالحال ّمعّ
مكاسبّوخسائرّاقتناءّاسمية؛ّغيرّأنهّقدّيكونّ
األدواتّالماليةّاألخرىّ.
لهاّمكاسب ّوخسائرّاقتناء ّحقيقية؛ّوأيةّمفرداتّ
مقومة ّبالعملة ّاألجنبية ّقد ّيكون ّلها ّمكاسبّ
تكون ّالقيمة ّاألولية ّلمشتق ّمالي ّأجلّ
816-37
وخسائر ّاقتناء ّحيازة ّاسمية ّوحقيقية ّعلى ّحدّ
ّأوّ
ّمعينة
ّإرشادية
ّنقطة
ّإلى
مستند
(
ّ
ّأمامي
أو
سواءّ.
معيار ّمعين) ّصفر؛ ّولكنه ّيكتسب ّقيمة ّحالماّ
يكون ّهناك ّتغي ار ّفي ّالظروف ّواألوضاع ّالتيّ
الجزء الخامس:
يصمم ّالمشتق ّالمالي ّلتوفير ّحماية ّماليةّ
العقود ,عقود اإليجار والتراخيص
813
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
صّ مقدمةةةةةةةةّ
تسجلّالعديدّمنّالمعامالتّ/التداوالتّ
296-17
التي ّتجري ّفي ّاالقتصاد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ ,و ّتحدد ّبشروط ّالتعاقد ّبين ّوحدتيّ
المؤسسةّ.وّتعدّغالبيةّالعقودّوحدةّتوفرّسلعةّ,
خدمة ّأو ّأصل ّإلى ّوحدة ّأخرى ّبتسديد ّمبلغّ
متفقّعليهّفيّوقتّمتفقّعليهّأيضاّ(ربماّبعدّ
االتفاق ّعلى ّالسعر ّمباشرة)ّ .و ّقد ّتكتب ّهذهّ
العقودّوّتلزمّقانونياّأوّأنّتكونّغيرّرسميةّأوّ
حتىّضمنيةّفقطّ.وّإذاّقبلتّوحدةّماّالتقديرّ
المقدم ّمن ّالمنشئّ /المقاول ّلتغطية ّتكاليفّ
العملّالمحددّ/المعنىّّ،فيتمّكتابةّالعقدّوّتلتزمّ
به ّقانونياّ .و ّإذا ّ ّتم ّطلب ّكتاب ّمن ّمكتبةّ
وحدثّتأخيرّفيّالتسليمّ،فهناكّعقدّرسميّبينّ
المكتبةّوالعميلّولكنّمنّغيرّالمرجحّأنّيكونّ
قابلّللتنفيذّمنّقبلّأيّمنّالجانبينّ.وّعندماّ/
وقتماّيسألّزبونّماّعنّتكلفةّخدمةّمعينةّ،ماّ
إذاّكانتّلقصّالشعرّ،وّتوصيلّوّتسليمّمنتجّ
ثقيلّ,أوّالدخولّإلىّالسينماّّ،فأنّقبولّالخدمةّ
بالسعر ّالمسعرّ /المدرج ّبقائمة ّاألسعار ّيعدّ
قبول ّضمنيّ .و ّمع ّأن ّجميع ّهذه ّالعقود ّهيّ
مجردّاتفاقاتّحولّالشروطّالتيّيمكنّبموجبهاّ
توافر ّالسلع ّوالخدمات ّواألصول ّللعمالء ّإلىّ
جانب ّالملكية ّالقانونية ّلهذا ّالبندّ ,فأن ّالمدىّ
الوحيد ّالذي ّيميز ّهذه ّالعقود ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ,هو ّأنها ّتحدد ّالنقطة ّالتيّ
عندها ّيتم ّتسجيل ّالمعاملةّ /التداول ّفيّ
الحساباتّ ,وهذا ّهو ّالوقت ّالذي ّتتغير ّفيهّ
ملكية ّالسلعة ّوالخدمة ّأو ّاألصلّ .و ّبالنسبةّ
للخدماتّّ،يعدّهذاّدائماّعندماّتسلمّالخدمةّوّ
أن ّتتزامن ّالسلع ّمع ّوقتّ /ميعاد ّالتسليمّ ,ومعّ
ذلكّ،الّيحددّوقتّالتسجيلّأبداّبوقتّالدفعّ,وّ
يثير ّأي ّفرق ّبين ّوقت ّالسدادّ ,و ّوقت ّتغييرّ
الملكية ّقيد ّما ّفي ّالحساب ّالمالي ّفي ّإطارّ/
بموجبّحساباتّأخرىّمستحقةّأوّمدفوعةّّ.

ّ

الستخدامّالمواردّالطبيعيةّ.وّلهذاّأهميةّخاصةّ
عندما ّتدعي ّّ /تطالب ّالحكومة ّملكية ّالموردّ
نيابةّعنّالمجتمعّالمحليّككلّوّلكنّتوجهّوّ
تخاطبّأيضاّالمواردّالمملوكةّللقطاعّالخاصّ,
وّيؤديّهذا ّبطبيعةّالحالّإلى ّمناقشةّمعاملةّ
األصولّّ
عندماّتطالبّأكثرّمنّوحدةّبحقّالملكيةّّ،أوّ
أنّتستحقّأكثرّمنّوحدةّلمنافعّالملكيةّّ.

وال ّترتبط ّبعض ّالعقود ّباستخدامّ
299-17
األصولّ ,و ّالعقود ّاألولى ّالمطروحة ّللمناقشةّ
هيّالتراخيصّ(أوّالتصاريح)ّّ,وّالمقدمةّللقيامّ
بأنشطة ّمعينة ّبصرف ّالنظر ّعن ّأي ّأصولّ
يمكن ّاستخدامها ّفي ّالنشاطّ .و ّيوجد ّهناّ
معالجات ّمختلفةّعندماّيتمّإصدارّالتراخيصّ/
التصاريح ّمن ّقبل ّالحكومة ّوعندما ّتعطى ّمنّ
قبل ّوحدات ّمؤسسية ّأخرىّ .والنقطة ّالتاليةّ
لألخذ ّباالعتبار ّهي ّعندما ّيشكل ّالعقد ّأصلّ
فيّحدّذاتهّ،بصرفّالنظرّعنّموضوعّالعقدّ.
وأخيراّّ،تقدمّعدداّمنّالتوضيحاتّبشأنّتوقيتّ
وطبيعةّالمدفوعاتّالتيّتمتّبمقتضىّعقدّّ.
ّ
ط .عقود اإليجار
تم ّالتعرف ّعلى ّثالثة ّأنواع ّمن ّعقودّ
311-17
اإليجار ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّ؛ ّعقودّ
اإليجار ّالتشغيلية ّّ ،و ّعقود ّاإليجار ّالماليةّ،
وعقود ّإيجار ّالمواردّ .و ّتتعلق ّكل ّمن ّعقودّ
اإليجارّهذهّباستخدامّاألصولّغيرّالماليةّ.وّ
يعدّالفرقّبينّالملكيةّالقانونيةّواالقتصاديةّهوّ
أساس ّالتمييز ّبين ّاألنواع ّالمختلفة ّمن ّعقودّ
اإليجارّ,وتمّتفصيلّهذاّالتمييزّفيّالفصلّّ.3
تعد ّالوحدة ّالمؤسسية ّهي ّالمالك ّالقانونيّ
لألصل ّو ّالتي ّيحق ّلها ّبموجب ّالقانونّ
المطالبة ّبالمنافع ّالمرتبطة ّباألصلّ .و ّعلىّ
النقيض ّمن ّذلكّ ،يحق ّللمالك ّاالقتصاديّ
ّالمرتبطة ّباستخدامّ
لألصل ّالمطالبة ّبالمنافع ّ
األصل ّفي ّسياق ّنشاط ّاقتصادي ّبصفة ّقبولّ
المخاطرّالمرتبطةّبهّ.وّفيّكثيرّمنّاألحيانّ
يكون ّالمالك ّالقانوني ّهو ّالمالك ّاالقتصاديّ
أيضاّ.أماّعندماّيختلفاّ،فيجردّالمالكّالقانونيّ
نفسه ّمن ّالمخاطر ّفي ّمقابل ّمدفوعات ّمتفقّ
عليهاّمنّالمالكّاالقتصاديّ.
ّّ
 .1عقود اإليجار التشغيلية /التأجير التشغيلي

ومعّذلكّ،هناك ّعقودّواتفاقاتّقانونيةّ
297-17
أخرى ّتوصف ّبعقود ّاإليجار ّوالتراخيص ّ(أوّ
التصاريح) ّّ ,و ّيجوز ّلشروط ّاالتفاق ّأن ّتؤثرّ
على ّوقت ّتسجيل ّالمعامالت ّالتي ّتتم ّبموجبّ
اتفاقّ,وكذلكّتصنيفّالمدفوعاتّوّأنّتخضعّ
ملكية ّالبند ّلالتفاقّ .و ّالغرض ّمن ّهذا ّالجزءّ
منّالفصلّهوّتقديمّتوجيهاتّبشأنّكيفيةّتقديمّ
و ّتسجيل ّالمعامالت ّبخصوصّ /بموجب ّهذهّ
الترتيبات ّاألكثر ّتعقيدا ّفي ّنظام ّالحساباتّ
عقود ّالتأجير ّالتشغيلي ّهي ّالنوع ّمنّ
311-17
القوميةّ.
اإليجار ّالذي ّيكون ّفيه ّالمالك ّالقانوني ّهوّ
أيضا ّالمالك ّاالقتصادي ّو ّيقبل ّمخاطرّ
التشغيل ّو ّيتلقى ّالمنافع ّاالقتصادية ّمنّ
وّيولى ّالبندّاألولّفيّالمناقشةّاهتمامّ
298-17
استخدام ّاألصل ّفي ّنشاط ّإنتاجيّ .و ّالمؤشرّ
بمختلف ّأنواع ّعقود ّاإليجار ّالمعترف ّبها ّفيّ
علىّعقدّاإليجارّالتشغيليّهوّأنّيك ّونّالمالكّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ .و ّالموضوع ّالتاليّ
القانونيّمسئوالّعن ّتقديمّأيّإصالحّوّصيانةّ
للمناقشة ّهو ّمعالجةّ /معاملة ّالتراخيصّ
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الزمةّلألصلّ.وّبموجبّعقدّاإليجارّالتشغيليّ
يبقىّاألصلّعلىّالميزانيةّالعموميةّللمؤجرّّ.

التأجير ّالمالي ّهو ّالنوع ّمن ّاإليجارّ
314-17
الذي ّيكون ّفيه ّالمؤجر ّكمالك ّقانوني ّيمررّ
الملكيةّاالقتصاديةّللمستأجرّالذيّيقبلّمخاطرّ
التشغيل ّو ّيحصل ّعلى ّمنافع ّاقتصادية ّمنّ
استخدام ّاألصل ّفي ّنشاط ّإنتاجيّ .وفيّ
المقابلّ،يقبلّالمؤجرّحزمةّأخرىّمنّالمخاطرّ
والمكافآتّمنّالمستأجرّ.وكثيراّماّتكونّالحالةّ
أنّالمؤجرّ،علىّالرغمّمنّأنهّالمالكّالقانونيّ
لألصلّ ،ال ّيأخذ ّأبدا ّمقابل ّمادي ّلتسليمّ
األصولّولكن ّّيوافقّعلى ّالتسليمّمباشرةّإلىّ
المستأجرّ.وّالمؤشرّعلىّعقدّاإليجارّالماليّ
هو ّأن ّتقع ّالمسئولية ّعلى ّعاتق ّالمالكّ
االقتصادي ّلتقديم ّأي ّإصالح ّوصيانة ّالزمةّ
لألصلّ .و ّبموجب ّالتأجير ّالماليّ ،و ّيظهرّ
المالك ّالقانوني ّكإصدار ّقرض ّللمستأجر ّوّ
الذيّبهّيكتسبّالمستأجرّاألصلّ.وّيظهرّبعدّ
ذلك ّاألصل ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمستأجرّ
وليس ّللمؤجر؛ ّو ّيرد ّالقرض ّالمطابق ّكأصلّ
منّالمؤجرّو ّالتزامّ/مسؤوليةّمنّالمستأجر.وّ
ال ّتعامل ّالمدفوعات ّبموجب ّعقد ّاإليجارّ
المالي ّكإيجارات ّو ّلكن ّكدفع ّفوائد ّوسدادّ
ألصل ّالقرضّ .أما ّأذا ّكان ّالمؤجر ّمؤسسةّ
ماليةّ،يعاملّجزءّمنّالدفعّكمصاريفّأداريةّ/
عمولةّ(ّ.)FISIM

ويشار ّإلى ّالمبالغ ّالمدفوعة ّبموجبّ
312-17
عقدّإيجارّتشغيليّكإيجاراتّ,وتسجلّفيّشكلّ
مدفوعات ّلخدمة ّماّ ّ .و ّيمكن ّوصف ّصفةّ
عقودّاإليجارّالتشغيليةّبسهولةّكبيرةّفيماّيتعلقّ
بمعدات ّالتشغيلّ ,حيث ّتختص ّعقود ّاإليجارّ
في ّكثير ّمن ّاألحيان ّبالمركبات ّواألوناشّ
والحفاراتّالخّّ.وبصفةّعامةّ،وّرغمّذلكّ،قدّ
تخضعّأيّنوعّمنّاألصولّغيرّالماليةّ،منتجّ
الملكية ّالفكريةّ ,أو ّاألصول ّغير ّالمالية ّلعقدّ
اإليجارّالتشغيليّ.وّتتجاوزّالخدمةّالمقدمةّمنّ
قبل ّالمؤجر ّمجرد ّتقديم ّاألصلّ ,و ّتشملّ
ّمثلّ
ّأخرى
عناصر
والراحةّوّالضمانّّ،والتيّيمكنّأنّتكونّهامةّ
منّوجهةّنظرّللمستخدمّ.وّفيّحالةّالمعداتّ،
عادة ّما ّ ّيحافظ ّالمؤجرّ ،أو ّالمالك ّللمعداتّ،
على ّالمخزونات ّمن ّالمعدات ّفي ّحالة ّعملّ
جيدة ّتمكن ّمن ّتأجيرها ّبناء ّعلى ّالطلب ّأوّ
المالحظة ّالقصيرةّ .و ّعادة ّيجب ّأن ّيكونّ
المؤجر ّمتخصص ّفي ّتشغيل ّالمعداتّ ،وهذاّ
عاملّ
قدّيكونّمهمّللغايةّفيّحالةّالمعداتّالمعقدةّّ،
مثلّأجهزةّالكمبيوترّّ،حيثّالّيملكّالمستأجرّ
وّفيّكثيرّمنّاألحيانّقدّتميزّطبيعةّ
و ّالموظفين ّالخبرات ّالالزمة ّأو ّالتسهيالتّ 315-17
األصلّالتأجيرّالمالي ّلألصولّالمستخدمةّمنّ
لخدمة ّالمعدات ّأنفسهم ّبشكل ّصحيحّ .و ّقدّ
قبل ّالمؤجر ّفي ّنشاطه ّاإلنتاجيّ ،على ّسبيلّ
يقوم ّالمؤجر ّأيضا ّباستبدال ّالمعدات ّفي ّحالّ
المثالّ,طائرةّتجاريةّمملوكة ّقانونيا ّللبنكّّ ،وّ
التعطلّالخطيرّأوّالتوقفّالطويلّعنّالعملّ.
مؤجرة ّلشركة ّطيرانّ ،و ّهذا ّمن ّشأنه ّأن ّالّ
وّفي ّحالة ّالمنشأةّ/المبنىّ ،يكونّالمؤجرّهوّ
يجعل ّأي ّأدراك ّاقتصادي ّإلظهار ّإما ّالطائرةّ
المسئول ّعن ّالسالمة ّالهيكلية ّللمبنىّ ،و ّعلىّ
أوّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّلهاّفيّحساباتّ
سبيلّالمثالّ,سيكونّالمسئولّفيّحالةّاألضرارّ
البنكّأوّحذفهمّمنّحساباتّشركةّالطيرانّ.وّ
الناجمة ّعن ّكارثة ّطبيعيةّ ،و ّعادة ّما ّيكونّ
يتجنب ّالجهاز ّفي ّالتأجير ّالمالي ّهذا ّالشكلّ
مسئول ّعنّضمانّالمصاعدّوالتدفئةّوّمالئمةّ
غير ّمرغوب ّفيه ّمن ّتسجيل ّملكية ّالطائرة ّوّ
عملّنظمّالتهويةّّ.
التقليلّمنّقيمتهاّمعّالحفاظّعلىّصافىّقيمةّ
الثروة ّصحيح ّلكال ّالطرفين ّطوال ّمدة ّعقدّ
وضعت ّعقود ّالتأجير ّالتشغيلي ّفيّ
313-17
اإليجارّ.
األساس ّلتلبية ّاحتياجات ّالمستخدمين ّالذينّ
يحتاجون ّإلى ّأنواع ّمعينة ّمن ّالمعدات ّبشكلّ
ومن ّالشائع ّعن ّالتأجير ّالمالي ّأنّ
متقطعّفقطّ.وّالّتزالّالكثيرّ/العديدّمنّعقودّ 316-17
يكون ّلكامل ّمدة ّعمر ّاألصلّ ،ولكن ّليسّ
التشغيلّلمدةّفتراتّقصيرةّ,علىّالرغمّمنّأنّ
حاجة ّبالضرورة ّلذلكّ .و ّعندما ّيكون ّعقدّ
المستأجر ّيجدد ّاإليجار ّعندما ّتنتهي ّفترةّ
اإليجار ّلكامل ّحياة ّاألصل ّّ ،ستتوافق ّقيمةّ
اإليجارّ ،و ّقد ّيستأجر ّالمستخدم ّنفس ّقطعةّ
القرض ّالمحتسبة ّمع ّالقيمة ّالحالية ّللمبالغّ
المعدةّفيّعدةّمناسباتّ.ومعّذلكّ،معّالتطورّ
المدفوعةّبموجبّاتفاقّاإليجارّ.وسوفّتغطيّ
لألنواعّالمتزايدّالتعقيدّمنّاآلالتّ،وخاصةّفيّ
هذه ّالقيمة ّتكلفة ّاألصل ّوتشمل ّرسم ّالخدمةّ
مجالّااللكترونياتّّّّ,فيعدّّتقديمّالخدماتّوّ
الذي ّيتقاضاه ّالمؤجرّ .و ّينبغي ّأن ّتردّ
التسهيالت ّالمقدمة ّمن ّالمؤجر ّمن ّالعواملّ
المدفوعات ّالمدفوعة ّبانتظام ّإلى ّالمؤجر ّكدفعّ
الهامةّالتيّقدّتؤثرّعلىّالمستخدمّأنّيستأجرّ.
للفوائدّّ،وربماّدفعّللخدمةّوسدادّلرأس ّالمالّ.
وّمنّالعواملّاألخرىّالتيّقدّتقنعّالمستخدمينّ
وّلمّتقررّفي ّشروطّاالتفاقّكيفّيمكنّتحديدّ
لإليجار ّعلىّمدىّفت ارتّطويلةّبدالّمنّالشراءّ
هذهّالثالثةّبنودّ,وّينبغيّأنّيتوافقّسدادّأصلّ
هيّعواقبّ/تبعاتّالميزانيةّالعموميةّللمؤسسةّ،
القرض ّمع ّاالنخفاض ّفي ّقيمة ّاألصلّ
التدفقّالنقديّأوّااللتزامّبالضرائبّ.
(استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت)ّ ،ودفع ّالفائدةّّ
ّ
لعودة ّرأس ّالمال ّإلى ّاألصل ّو ّالمصاريفّ
 .2عقود التأجير الماليّ
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اإلداريةّ /العمولة ّللفرق ّبين ّمجموع ّالمبلغّ
الواجبّدفعهّوهذينّالبندين.

 .3عقود تأجير المواردّ/األصول

و ّعندما ّيكون ّعقد ّاإليجار ّلمدة ّتقلّ
317-17
عنّحياةّاألصلّّ،فينبغيّأنّالّتزالّتقدرّقيمةّ
القرض ّبقيمة ّاألصل ّباإلضافة ّإلى ّقيمةّ
المصاريفّاإلداريةّ/العمولةّإلىّأنّتتمّبموجبّ
شروطّعقدّاإليجارّ.وّفيّنهايةّعقدّاإليجارّ،
فسوف ّيظهر ّاألصل ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
للمستأجرّوّستكونّقيمته ّمساويةّلقيمةّالقرضّ
المستحق ّللمؤجر ّفي ّذلك ّالوقتّ .وعند ّهذهّ
النقطةّيمكنّإرجاعّاألصلّإلىّالمؤجرّإللغاءّ
القرض ّأو ّالترتيب ّالجديدّ ،بما ّفي ّذلك ّالشراءّ
المباشرّلألصلّ،و ّالتي ّقدّتصلّبين ّالمؤجرّ
والمستأجرّ.وّألنّعقدّاإليجارّيتطلبّاكتسابّ
المستأجر ّموضوعيا ّجميع ّالمخاطر ّوالمكافآتّ
المرتبطةّباألصلّ،وّإذاّكانّعقدّاإليجارّلمدةّ
وّالحالةّالتقليدية لألصول الموضوعة
تقل ّعن ّالعمر ّالمتوقع ّلألصلّ ،فأنه ّعادة ّماّ 311-17
لالستئجار المورد هي ّاألراضيّ،وّلكنّتعامل
يقرر/يحدد ّقيمة ّعقد ّاإليجار ّإلى ّالمؤجر ّفيّ
الموارد ّالطبيعية عموما ّأيضا ّبهذه ّالطريقة.
نهاية ّعقد ّاإليجار ّأو ّالشروط ّالتي ّيتم ّمنّ
باستثناء ،عندما يحررّعقدّإيجارّطويل األجل
خاللهاّتجديدّعقدّاإليجارّ.وّيتحملّالمستأجرّ
لألراضي ّفيوصف علىّأنهّبيع لألراضي ّ,وّ
أي ّاختالف ّفي ّأسعار ّاألصل ّعن ّالقيمة ّفيّ
سوفّنتناولهّبالتوضيحّفي الفقرةّ.328ّ,17
اتفاقّعقدّاإليجارّ.
عقدّإيجار المواردّ/األصولّهو اتفاق
311-17
بموجبه المالكّالقانوني ّللمواردّالطبيعيةّالتي
يعاملها ّ نظام ّالحسابات ّالقومية على ّلها ّمدةّ
حياة الّنهائيةّوّالذيّ يجعلهاّمتاحة للمستأجر
في مقابل دفع ّمبلغ منتظم ّيسجل ّعلى ّأنهّ
دخلّملكية و يوصف كإيجارّ.وّالّتزال تسجل
المورد فيّالميزانيةّالعمومية للمؤجر حتىّلوّتم
استخدامها ّمن ّقبل المستأجرّ .و ّباالتفاقّ ،الّ
يسجل أي انخفاض في قيمة الموارد الطبيعية
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية كعملية مشابهة
الستهالكّرأسّالمالّالثابتّ.

تسجل المدفوعات ّالمستحقة ّبموجب
312-17
عقدّإيجار الموارد ،وّمثلّهذه المدفوعاتّفقط،
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.وّهناك المزيد منّ
المناقشة حول ّعقود ّاإليجار على ّالمواردّ
ّالتالي.
القسم
في
الطبيعية
ّ
ظ .التراخيص والتصاري الستخدام األصول الطبيعية

وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالتأجير ّالماليّ
318-17
عادةّماّيكونّلعدةّسنواتّ،فالّتحددّمدةّعقدّ
اإليجارّماّإذاّكانّيعتبرّعقدّاإليجارّتشغيليّ
أو ّتأجير ّماليّ .وفي ّبعض ّالحاالت ّمثلّ
المطار ّأو ّحتى ّقد ّيكون ّمبنى ّفربما ّيستأجرّ
لفتراتّقصيرةّ،وّربماّلسنةّواحدةّفقطّفيّمرةّ
ماّ ،ولكن ّبشرط ّأن ّيأخذ ّالمستأجر ّكلّ
المسؤوليةّعنّاألصلّ،فعلىّسبيلّالمثالّ،بماّ
وّكماّذكرّأعالهّ،فعادةّماّتصدرّفيّ
في ّذلك ّجميع ّأعمال ّالصيانة ّو ّالتغطية ّعنّ 313-17
كثير ّمن ّالبلدان ّالتصاريح ّالستخدام ّاألصولّ
الضررّ/التلفّاالستثنائيّ.حتىّعلىّالرغمّمنّ
لطبيعيةّّ
قصرّفترةّاإليجارّ،وعلىّالرغمّمنّأنّالمؤجرّ
من ّقبل ّالحكومة ّمنذ ّتولى ّالحكومة ّملكيةّ
قدّالّيمكنّأنّيكونّمؤسسةّماليةّ،وّإذاّكانّ
األصول ّباسم ّالمجتمع ّككلّ .ومع ّذلكّ ،فإنهّ
يجب ّأن ّيقبل ّالمستأجر ّجميع ّالمخاطرّ
ّالمعامالتّ
ّنفس
تطبق
المرتبطة ّالستخدام ّاألصل ّفي ّاإلنتاج ّفضالّ
إذا ّ ّكانت ّاألصول ّمملوكة ّللقطاع ّالخاصّ.
عنّالمكافآتّ،فأنّعقدّاإليجارّيعاملّباعتبارهّ
األصولّ
عقدّإيجارّماليّوّليسّعقدّإيجارّتشغيليّّ,وّ
يظهر ّاألصل ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمستأجرّ
هناكّثالث ّمجموعات ّأساسية ّمختلفةّ
بقرضّمقابلّممتدّمنّالمؤجرّإلىّالمستأجر314-17 ّ.
من ّالشروط ّالتي ّقد ّتطبق ّعلى ّاستخدامّ
األصول ّالطبيعيةّ .أن ّيجوزّ /يسمح ّالمالكّ
ونتيجة ّلذلكّ ،ينبغي ّأن تعامل أيّ
319-17
الستخدامّاألصول ّلإلفناء ّّ,وّقدّيسمحّالمالكّ
شركة ّمتخصصة ّفي ّهذا ّالنوع ّمن التأجيرّ،
الستخدام ّاألصول ّلفترة ّممتدة ّمنّّ
وعلىّالرغمّمنّأنهاّ قدّتسمى شركةّملكية أو
الوقت ّبالطريقة ّالتي ّتجعل ّالمستخدم ّ ّيسيطرّ
شركة ّتأجير الطائراتّ ،كشركة تقدم ّقروض
على ّاستخدامها ّخالل ّهذا ّالوقتّ ,و ّلكن ّهذاّ
مالية للوحدات ّللتأجير األصول منهمّ .و إذاّ
يقل ّإذا ّحدث ّأي ّتدخل ّمن ّالمالك ّالقانونيّ/
كان المؤجر ليس مؤسسة مالية ،فتنقسم
المؤجرّ.وّالخيارّالثالثّهوّأنّّيمدّأوّيحجبّ
المدفوعات ّإلى ّسداد ّأصل ّالمبلغ ّ و الفائدة
المالك ّإذنّ /تصريح ّاستمرار ّاستخدام ّاألصلّ
فقط; ّّأماّإذاّكان المؤجر هو المؤسسة الماليةّ،
منّسنةّإلىّأخرىّّ.
فتقسم الفائدة ّإلى ّفائدةّنظامّالحساباتّالقوميةّ
وّالعمولةّ/المصاريفّاإلدارية )ّ.(FISIM
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ينتج ّالخيار ّاألول ّمن ّبيع ّ(أو ّربماّ
315-17
مصادرة) ّاألصلّ .و ّيؤدي ّالخيار ّالثاني ّإلىّ
إنشاء ّاألصل ّللمستخدمّ ،و ّهو ّيتميز ّعنّ
الموارد ّنفسها ّولكن ّحيث ّتسمح ّقيمة ّاألصلّ
والموارد ّالمترابطة ّباستخدامهّ .و ّيرجع ّالخيارّ
الثالث ّلمعالجة ّاالستخدام ّكعقد ّإيجار ّالمواردّ.
و ّيوضح ّاالختالف ّفي ّالمعاملة ّبين ّالخياراتّ
الثانية ّوالثالثة ّفي ّسياق ّحالة ّترخيص ّالهاتفّ
المحمولّ،وّتلخصّهذهّالتوصياتّ(انظرّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ :أخبار ّومالحظات ّالمجلدّ
(ّ،14األممّالمتحدةّّ))2112ّ،قبلّرؤيةّكيفّ
يتعلق ّكل ّاختيار ّمن ّالخيارات ّالثالثة ّبأنواعّ
مختلفةّمنّالمواردّالطبيعيةّّ.
 .1معاملة تراخيص "الهاتف المحمول" أو السماح
الستخدام األصول طبيعية ما
جلبت ّالحالة ّالتي ّنشأت ّفي ّعامّ
316-17
2111عندّبيعّتراخيصّاستخدامّأطيافّالراديوّ
لهواتفّالجيلّالثالثّالنقالةّموجةّمنّاالهتمامّ
من ّقبل ّالشركات ّالتي ّترغب ّفي ّالوصولّ ّ
ّب.
الحصري ّإلى ّاألطياف ّوالذين ّكانوا ّعلىّ
استعدادّلعملّمناقصةّ(غالباّعنّطريقّالمزاد)ّ
بمبالغ ّكبيرة ّللغاية ّلشراء ّحقوق ّالوصول ّإلىّ
األطيافّّ.
تمّاالتفاقّعلىّثمانيةّاستنتاجاتّفيماّ
317-17
يتعلق ّبتراخيص ّالهاتف ّالمحمولّ ,و ّالسماحّ
للمصطلحاتّالمحدثةّ،وّهذهّهيّّّ:
ّأ .يشكلّالطيفّاألصولّالطبيعيةّّ.
ّب .يشكلّترخيصّاستخدامّالطيفّأصلّوّيوضحّعلىّ
أنه ّإذن ّالستخدام ّاألصول ّالطبيعية ّو ّالتي ّهيّ
مجموعةّفرعيةّمنّاألصولّالعامةّوّمنّهذهّالفئةّ
ّج .
العقودّ،عقودّاإليجارّوالتراخيصّ.
ّج .ال ّتعد ّمدفوعات ّالترخيص ّعادة ّضرائب ّوالّ
مشترياتّمنّالطيفّنفسهّّ.
ّد .تعد ّاألراضيّ ,الرواسب ّالمعدنيةّ ،والطيف ّأنواعّ
مماثلة ّمن ّاألصول ّو ّلذلك ّتقوم ّعقود ّاإليجارّ
والتراخيصّعلىّأساسّاستخدامّتلكّاألصولّّ.
ّه .ليس ّهناك ّمعيار ّواحدّ ,عالمي ّواضح ّللتمييز ّبينّ
إيجار ّوبيع ّاألصولّ ،و ّيجب ّاألخذ ّفي ّاالعتبارّ
ّ
بمجموعةّمنّالمعاييرّ.
ّد.
ّو .درست ّمعظم ّالحاالت ّنقطة ّمعالجة ّمدفوعاتّ
التراخيصّكشراءّلألصلّّ،وليسّلإليجارّ.
ّز .تتحركّقيمةّالرخصةّوقيمةّالطيفّبشكلّمتناظرّ.
ّح .وّمزيداّمنّاألعدادّسيكونّمفيدّفيّالمستقبلّّ.
و ّتعد ّاالعتبارات ّالمشار ّإليها ّتحتّ
318-17
االستنتاجّ(س)ّستةّفيّالعددّوّالمعادّإنتاجهاّ
أدناهّّ.
ّأ .التكاليفّوالفوائدّ/المنافعّالتيّتفترضّمنّخاللّ
المرخصّلهّ/حاملّاإلجازةّ:كلماّزادتّ/كثرتّ
المخاطرّوالفوائدّالمرتبطةّبحقّاستخدامّاألصلّ
المتحملةّمنّقبلّالمرخصّلهّ،تأرجحّتصنيفّ
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معاملةّاألصلّكالبيعّلألصل ّبدالّمنّاإليجارّ.
وهكذاّ ،و ّقبل ّاالتفاق ّعلى ّقيمة ّالمدفوعاتّ
(سواء ّعن ّطريق ّمبلغ ّدفعة ّواحدة ّ ّأوّ
بالتقسيط) ّ ّتحول ّجميع ّالمخاطر ّوالمنافعّ
االقتصادية ّبشكل ّفعال ّللمرخص ّلهّ ,و ّذلكّ
باإلشارة ّلبيع ّأحدّاألصولّ ّ .إذاّ،وّمنّناحيةّ
أخرىّ ،و ّال ّتعد ّقيمة ّالمدفوعات ّعلى ّالنتائجّ
من ّاستخدام ّالترخيص ّوالمخاطر ّوالفوائد ّسوىّ
نقلّجزئيّللمرخصّلهّ,وّيتميزّالوضعّبسهولةّ
كدفع ّلإليجارّ .و ّفي ّحالة ّتراخيص ّالهواتفّ
النقالةّ،فإنهّيتفقّعليّمجموعّالمبلغّالمستحقّ
مسبقا ّفي ّكثير ّمن ّاألحيانّ .و ّتعد ّدراسةّ
الحالةّاالفتراضيةّإشارةّإضافيةّللدرجةّالتيّقدّ
تمررّبهاّالمخاطرّالتجاريةّللمرخصّلهّعندماّ
يفلسّ .إذاّ ,في ّمثل ّهذه ّالحالةّ ،ال ّيسددّ
المرخصّأيّمنّالدفعّمقدماّمنّقبلّالمرخصّ
لهّ ،وهذا ّمن ّشأنه ّ ّيشكل ّحجة ّقوية ّضدّ
توصيف ّالمعاملة ّكإيجارّ ،و ّكما ّيبدو ّفيتكبدّ/
يتحمل ّالمرخص ّله ّجميع ّالمخاطر ّالتجاريةّ
المعنيةّ.
الدفعّمقدماّأوّالقسطّّ:كماّهوّالحالّمعّغيرهّ
من ّالمؤشراتّ ,ال ّتكون ّطريقة ّالدفع ّفي ّحدّ
ذاتهاّقاطعةّالوصفّّ/التخصيصّكأصولّأوّ
دفع ّإيجارّ .و ّعموماّ ،تعد ّوسيلة ّالدفعّ
للحصولّعلى ّترخيصّحالةّماليةّوّليسّلهذهّ
العواملّصلةّفيّتحديدّماّإذاّكانّأوّلمّيكنّ
هو ّأحد ّاألصولّ .ومع ّذلكّ ،تظهر ّالممارسةّ
التجارية ّأن ّدفع ّاإليجار ّمقدما ّلفترات ّطويلةّ
(ّ 25-15سنة ّفي ّحالة ّتراخيص ّالهاتفّ
المحمول) ّغير ّعادية ّللغايةّ ,و ّهذا ّيأتيّ
لصالحّالتفسيرّعلىّانهّبيعّأحدّاألصولّ.
طولّمدةّالترخيصّّّ:تقترح ّمعاملةّالتراخيصّ
الممنوحة ّلفتراتّطويلةّكبيع ّلألصلّ ،أما ّالتيّ
لفتراتّأقصرّتعاملّكمدفوعاتّلإليجارّ.وّيعدّ
إطار ّالوقت ّالمشارك ّفي ّترخيص ّالهاتفّ
المحمول ّ(ّ 25-15عاما) ّغير ّعادي ّبوصفهّ
فترة ّو ّالتي ّيحدد ّبها ّمبلغ ّثابت ّلإليجار ّوّ
بالتالي ّيأتي ّالمزيد ّمن ّالتوضيحّ /اإلشارةّ
لصالحّالتفسيرّكبيعّلألصولّ.
قابلية ّالتحول ّالواقعي ّأو ّالفعليّ ّ :تعد ّإمكانيةّ
بيع ّالترخيص ّمؤشر ّقوي ّعلى ّالملكية ّواذاّ
وجدت ّالقابليةّ ،فهذا ّيعتبر ّشرط ّقوي ّلوصفّ
قانون ّالتراخيص ّلبيع ّحقوق ّالملكية ّلجهةّ
خارجيةّ/لطرفّثالثّ.وّعملياّ،تعتبرّتراخيصّ
الهاتف ّالمحمول ّ ّقابلة ّللتح ّويل ّفي ّكثير ّمنّ
األحيان ّإما ّمباشرة ّ(من ّقبل ّمشروع ّبيعّ
الترخيص ّلشركة ّأخرى) ّأو ّغير ّمباشرة ّ(عنّ
طريق ّالمؤسسة ّالتي ّيتم ّاقتنائها ّمن ّخاللّ
االستيالء)ّ.
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أن ّتقدمّ /تخدم ّّ ،أو ّأن ّيضع ّقيودا ّعلىّ
األسعارّالتيّقدّتفرضّعلىّالمستأجرّ.

ّه .إمكانية ّاإللغاء ّّ :كلما ّكانت ّالقيود ّالمفروضةّ
أقوى ّعلى ّقدرة ّالمصدر ّعلى ّإلغاء ّالترخيصّ
في ّجلسة ّتقديرهاّ /تصرفهاّ ،كلما ّأصبحتّ ّ
ّد .ويتضمن ّالعقد ّالشروط ّالتي ّتعطي ّللمؤجرّ
معالجةّالحالةّأقوىّباعتبارهاّبيعّأحدّاألصولّ.
الحقّمنّجانبّواحدّإلنهاءّعقدّاإليجارّبدونّ
وبالعكسّ،عندماّيمكنّإلغاء ّالتراخيصّبسهولةّ
تعويضّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ,الكفاية ّمنّ
بناءّعلىّتقديرّالمصدرّ،فالّتنقلّالملكيةّعنّ
األصولّاألساسيةّمنّقبلّالمستأجرّ.
الفوائد ّو ّالمخاطر ّنقال ّكامال ّللمرخص ّلهّ ,وّ
ّ
تأهلّالمعاملةّبسهولةّأكبرّكإيجارّ.
ّه .سّ .يتطلب ّالعقد ّمدفوعات ّخالل ّمدة ّالعقد ّّ،
بدال ّمن ّدفع ّمبالغ ّكبيرة ّمقدماّ .ورغم ّأن ّهذاّ
ّو .األساسّ /المبدأ ّّ /المفهوم ّفي ّعالم ّاألعمال ّوّ
الشرطّهوّفيّاألساسّماليّفيّسمتهّ،وبالتاليّ
معايير ّالمحاسبة ّالدوليةّ :تعامل ّاألعمالّ
الّيكونّحاسمّ/قاطعّعلىّنوعّعقدّاإليجارّّ،
التجاريةّ ،وفقا ّلمعايير ّالمحاسبة ّالدوليةّ ،فيّ
فإنهّقدّتشيرّإلىّوجودّدرجةّمنّالسيطرةّعلىّ
كثير ّمن ّاألحيان ّالترخيص ّالستخدام ّالطيفّ
المؤجر ّلتوجيه ّاستخدام ّالطيف ّالضوئيّ .وّ
كأصلّ.مرةّأخرىّ،وّالّيؤديّهذاّفيّحدّذاتهّ
تدعم ّالمعالجةّ /المعاملة ّ ّكإيجار ّإذا ّكانتّ
إلىّالمعالجةّوّذلكّألنّاألصلّفيّالحساباتّ
المدفوعات ّترتبط ّبالعائدات/اإليرادات ّالتيّ
القوميةّ ،وهناك ّمناطق ّأخرى ّحيث ّتختارّ
يستمدهاّالمستأجرّمنّالترخيصّّ.
الشركاتّلعرضّاألرقامّفيّحساباتهمّبطرقّالّ
تتفقّمعّالحساباتّالقوميةّ.ولكنّتوفرّالمعالجةّ
ويمكن ّالنظر ّإلى ّهاتين ّالمجموعتينّ
لالستحواذ ّعلى ّتراخيص ّالهواتف ّالنقالةّ 321-17
من ّاالعتبارات ّكأكبر ّتشابهّ /تطابق ّمعينّ/
كاستثمارّرأسّالمالّفيّحساباتّالشركةّحافزّ
خاص ّلتمييز ّالملكية ّاالقتصادية ّمن ّالملكيةّ
أضافي ّلمعالجتهمّبطريقةّمماثلةّفيّالحساباتّ
القانونية ّالمستخدمة ّفي ّالتمييز ّبين ّالتأجيرّ
القوميةّّ.
التشغيليّوّالماليّعلىّالنحوّالمبينّأعالهّّ.وّ
تعد ّالظروف ّالمالئمة ّلمعالجة ّالدفع ّكاستحواذّ
ال ّيجب ّأن ّتكون ّكل ّهذه ّاالعتباراتّ
319-17
لألصلّوّمعاملتهّكدفعّإيجارّإرشاديةّوّليستّ
مرضيةّلتميزّالرخصةّبمثابةّبيعّلألصلّوّالّ
إلزاميةّ.و ّاتخاذ ّقرارّبشأن ّالمعالجةّالمالئمةّ/
يفعلّّ
المناسبةّعندماّالّتلتقيّبعضّالشروطّسيستلزمّ
اقتناعّاألغلبيةّالبسيطةّعلىّالرضاّبذلكّ.ومعّ
النظر ّفي ّكيفية ّتسجيل ّتلك ّالشروط ّالتي ّلمّ
ذلكّّ،وّمنّأجلّالتأهلّلالتفاقّعلىّاإليجارّ،
تتالقىّ .على ّسبيل ّالمثال ّّ ،إذا ّكان ّقرارّ
فينبغي ّعلى ّاألقل ّاالحتفاظ ّببعض ّاألنواعّ
معالجة ّالدفع ّكإيجار ّولكن ّقد ّتم ّدفع ّمقدمّ
التاليةّمنّشروطّالعقدّ.
كبيرّ،فينبغيّأنّيعاملّهذاّعلىّأنهّدفعّمسبقّ
ّأ .العقد ّلمدة ّقصيرة ّاألجل ّّ ،أو ّإعادة ّالتفاوضّ
و ّيسجل ّعلى ّأساس ّاالستحقاقّ .ومع ّذلك ّّ،
علىّفتراتّقصيرةّاألجلّ.وّالّتوفرّمثلّهذهّ
إذا ّتم ّتعليق ّالعقد ّفأن ّالمستلم ّلن ّيكون ّعلىّ
العقود ّفائدة ّللمستأجر ّعندما ّترتفع ّأسعارّ
استعداد ّالعتبار ّتسجيل ّاستردادّ /تحصيلّ
السوقّلألصلّالمؤجرّبالطريقةّالتيّيرتفعّبهاّ
االستحقاق ّصعباّ .و ّهذا ّأحد ّاألسباب ّأنّ
العقد ّالثابت ّطويل ّاألجلّ .و ّتعد ّهذه ّالمنافعّ
الدفعاتّالمقدمةّوغالباّماّتكونّمؤشراّعلىّبيعّ
كحيازة ّمكاسب ّالتي ّتعود ّعادة ّألصحابّ
أحدّاألصولّبدالّمنّدفعّاإليجارّّ.
األصولّ.
ّ
و ّتطبيق ّهذه ّالمبادئ ّعلى ّاألشكالّ
ّب .العقد ّغير ّقابل ّللتحويلّ .تعد ّعدم ّقابليةّ 321-17
الرئيسيةّللمواردّالطبيعية ّسيوصف ّأدناهّّ،بدءاّ
التحويل ّقوية ّو ّلكنها ّليست ّمعيا ار ّكافياّ
منّأطيافّالراديو
لمعالجةّمدفوعاتّالترخيصّكإيجارّ،ألنّ،علىّ
الرغمّمنّأنهّيمنعّالمستأجرّمنّحيازةّمكاسبّ،
فإنهّالّيمنعّالمستأجرّمنّجنيّفوائدّاقتصاديةّ ّ
مماثلةّ(علىّسبيلّالمثالّّ،باستخدامّالترخيصّ  .8أطياف الراديو
فيّأعمالهم)ّ.
يشكل ّالدفع ّلترخيص ّالمحمول ّبيعاّ
322-17
ّ
لألصل ّوليس ّدفع ّاإليجارّ ،عندما ّيكتسبّ
ّج .ينبغي ّأن ّيتضمن ّالعقد ّنصوص ّمفصلة ّعنّ
المرخص ّله ّحقوق ّالملكية ّاالقتصادية ّالفعالةّ
كيفية ّاستفادة ّالمستأجر ّمن ّاألصولّ .و ّغالباّ
خالل ّاستخدام ّالطيف ّالضوئي ّوالمرئيّ .وّ
ما ّتظهر ّهذه ّاالشتراطاتّ /النصوص ّفيّ
لتقريرّماّإذاّكانّتمّتحويلّالملكيةّبشكلّفعاالّ
حاالت ّإيجارات ّاألراضيّ ،و ّالذي ّيرغب ّفيهّ
أمّالّ،فإنّالمعاييرّالستةّالمذكورةّأعالهّيجبّ
المالك ّعلى ّاالحتفاظ ّبالسيطرة ّعلى ّاستعمالّ
أنّتأخذّبعينّاالعتبارّ.
األراضي ّ .و ّفي ّحالة ّالتراخيصّ ،و ّمن ّأمثلةّ
الشروطّمنّهذاّالقبيلّ,هوّأنّينبغيّأنّيوضحّ
العقدّماّالمناطقّّأوّأنواعّالعمالءّالتي ّيجبّ
810
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فعندماّيطبقّبيعّأحدّاألصولّوعندماّ
323-17
تتزامن ّحياة ّالترخيص ّوالطيف ّّ ،فيتم ّمعاملةّ
دفعّّ
الترخيص ّكبيع ّالطيف ّنفسهّ .و ّالحالة ّاألخيرةّ
تطبق ّدائما ّعندما ّيتم ّمنح ّتراخيص ّإلى ّأجلّ
غيرّمسمىّ.
عندما ّيطبق ّبيع ّأحد ّاألصول ّّ،
324-17
وعندما ّتختلف ّحياة ّالترخيص ّعن ّالعمرّ
ّللطيفّّّ،
االفتراضي
فيعامل ّالدفع ّللحصول ّعلى ّترخيص ّكبيعّ
تصريح ّالستخدام ّالموارد ّالطبيعية ّمن ّقبلّ
المالك ّالقانوني ّ(المرخص) ّإلى ّمالكّ
االقتصاديةّ(المرخصّله)ّّ.

للمالك ّفضال ّعن ّ ّمالك ّالمبانيّ .إذا ّبذلتّ
دفعات ّمنتظمة ّإلى ّالمالكّ ،فتقيد ّهذه ّبوصفهاّ
اإليجارّ .ومع ّذلك ّّ ،فإنه ّفي ّبعض ّاألحيانّ
تكونّالحالةّالتيّ،علىّالرغمّمنّأنّاألراضيّ
تمتلكّقانونياّلوحدةّآخري ّّ،يحقّاحتاللهاّلفترةّ
طويلةّممتدةّعنّدفعّدفعةّواحدةّمقدماّوّغالباّ
عندما ّيتم ّحيازة ّالمبنىّ .كما ّوضح ّفي ّالجزءّ
ّوهذاّّ
السابق،
يقترح ّتسجيل ّالدفع ّكاقتناء ّأو ّكاستحواذّ
األصلّ .وفي ّمثل ّهذه ّالحالةّ ،عندما ّتتغيرّ
ملكيةّالمبنىّّ،فيشملّسعرّالشراءّعنصراّيمثلّ
القيمة ّالحالية ّلدفعات ّاإليجار ّفي ّالمستقبلّ.
وفيّهذهّالحالةّ،فإنهّيتمّتسجيلّاألراضي ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّكما ّلو ّنقلت ّالملكيةّ
جنباّإلىّجنبّمعّالبناءّفوقّاألراضيّ .إذا ّّ،
فيّّ
نهاية ّمدة ّإيجار ّاألراضيّ ،فدفع ّالمزيد ّعنّ
تمديد ّعقد ّاإليجار ّلفترة ّأخرى ّطويلة ّاألجل ّّ،
ويجبّأنّيسجلّكتكوينّلرأسّالمالّّ/كتكوينّ
رأسمالي ّوكاستحواذ ّعلى ّأحد ّاألصول ّبطريقةّ
ّالملكيةّّ
ّنقل
ّلتكاليف
مماثلة
علىّشراءّوّبيعّأحدّاألصولّّ.

عندما ّتعامل ّاتفاقية ّالترخيص ّكبيعّ
325-17
لألصول ّفي ّحد ّذاتها ّوالتي ّأنشئت ّقيمتها ّفيّ
وقتّّ
فيّبيعهاّ.فهوّينحدرّمعّانتهاء ّفترةّالصالحيةّ
لينخفضّ /ليهبط ّإلى ّقيمة ّالصفر ّعند ّنقطةّ
انتهاءّالترخيصّ.وّبالتناظرّ/بالتشابه ّّ،تقلّّ/
تهبطّقيمةّالطيفّالمرئيّللمؤجرّعندماّيكتسبّ
الترخيص ّقيمة ّو ّيعاد ّتأسيسه ّتدريجيا ّألنّ ّ
الترخيص ّانتهى ّّ .هذا ّما ّيتفق ّمع ّمزيد ّمنّ  .4الخشب ّ
احتمال ّبيع ّلحق ّاستخدام ّالطيف ّلفترة ّأخرىّ.
إذاّمنحتّوحدةّإذنّ/تصريحّلإلزالةّوّ
يضمن ّهذا ّاإلجراء ّأيضا ّوجود ّتأثير ّمحايدّ 329-17
تقطيع ّمساحة ّمن ّالغابات ّالطبيعية ّّ ،أوّ
علىّالقيمةّالصافيةّلالقتصاد ّالكليّخاللّحياةّ
للتقطيعّوفقاّلتقديرهاّدونّأيّقيودّإلى ّاألبدّّ،
الرخصةّ/الترخيصّ.
و ّتشكل ّالمبالغ ّالمدفوعة ّإلى ّالمالك ّبيع ّأحدّ
األصول(ّ .يمكن ّتسجيل ّبيع ّأراضى ّالغاباتّ
 .3األراضي ّ
كبيع ّاألخشاب ّوحدة ّاألراضي ّّ ،وهذا ّيتوقفّ
علىّاالستخدامّالمقصودّمنّكلّمنهما)ّّّ.
يجوز ّبيع ّاألراضي ّفي ّالحال ّعندماّ
326-17
تنقل/تحول ّالملكية ّالقانونية ّمن ّوحدة ّمؤسسيةّ
يعد ّخيار ّترك ّإذن ّالقطع ّللسلطةّ
إلىّآخري(ّ.وّقدّالّتسجلّاألراضي ّعلىّأنهاّ 331-17
التقديريةّللمستأجرّوارداّوّلكنّيخضعّالستعادةّ
مباعة ّإلى ّوحدة ّغير ّمقيمةّ .و ّفي ّمثل ّهذهّ
األراضيّّ،وذلكّفيّواليةّّ/دولةّغابيةّّمقبولةّ
الحاالتّيتمّإنشاءّوحدةّمقيمةّافتراضيةّوّالتيّ
ّ،فيّوقتّماّفيّالمستقبلّّ.وهوّأكثرّشيوعاّ
تحمل ّعنوان ّاألراضي ّ؛ ّثم ّتملك ّالوحدة ّغيرّ
لقطعّاألخشابّحتىّيكونّمسموحّبهاّبموجبّ
المقيمة ّحقوق ّالملكية ّمن ّالوحدة ّالمقيمةّ
قيود ّصارمة ّمع ّرسم ّيدفع ّلكل ّوحدة ّحسبّ
االسميةّّ).
حجم ّاألخشاب ّالمقطوعة ّ(المبتورة)ّ .وعادة ّماّ
تكونّالحدودّكحصادّاألخشابّالمستدامةّوذلكّ
وّنوعّاألصلّاألكثرّعرضةّفيّكثيرّ
327-17
وّعلىّذلكّتسجلّالمدفوعاتّكإيجار ّفيّحالةّ
من ّاألحيان ّإلى ّعقد ّإيجار ّالمورد ّهوّ
الغاباتّالطبيعيةّ.
األراضيّ .و ّعادة ّيدفع ّالمزارعين ّالمستأجرينّ
اإليجار ّبشكل ّمنتظم ّللمالكّ .ويمكن ّاعتبارّ
قد ّتنتج ّالغابات ّأيضا ّأصولّ ،وفيّ
عقدّاإليجارّالمواردّعلىّاألرضّكبيعّاألراضيّ 331-17
هذهّالحالةّيتمّمعاملةّاستخراجّاألخشابّكبيعّ
إذا ّكان ّعقد ّاإليجار ّيرضي ّمعظم ّأو ّجميعّ
منتجّّ.
نفسّالمعاييرّ,مثلّتلكّالمدرجةّفيّالمدفوعاتّ
عن ّرخصة ّالهاتف ّالمحمول ّالتي ّينظر ّأليهاّ
يعتبرّقطعّاألشجارّغيرّالقانونيّعبرّ
باعتبارها ّبيعّألحدّاألصولّ.وعندماّيتمّتأجيرّ 332-17
الحدودّالوطنيةّسائدّفيّبعضّالبلدانّ.فيّمثلّ
األراضي ّفيّظروفّأخرىّ،فتسجلّالمدفوعاتّ
هذه ّالحاالت ّينبغي ّتسجيل ّكمية ّاستخراجّ
علىّأنهاّاإليجارّبموجبّعقدّاإليجارّالمواردّّ.
األخشاب ّكاستيالء ّبدون ّتعويض ّمن ّالمواردّ
الطبيعيةّأوّاألصولّالمزروعةّ.
في ّبعض ّالواليات ّالقضائيةّ ،ال ّتزالّ
328-17
األراضي ّتحت ّاإلنشاء ّفي ّالملكية ّالقانونيةّ
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يتم ّاستخراج ّالماء ّبقلق ّمتزايد ّمنّ
339-17
ّّ
هيئات ّالماءّ .و ّيتم ّمعاملة ّمبالغ ّالدفعّ
 .5األسماك ّ
المنتظمة ّالستخراج ّالمياه ّ(كما ّتتعارض ّمعّ
تسليمهاّ)علىّأنهاّقيمةّاإليجارّ.
تعد ّالمحزونات ّالطبيعية ّمن ّاألسماكّ
333-17
ذات ّالقيمة ّاالقتصادية ّأصلّ ّ ,و ّتنطبقّ  .7الموارد المعدنية
االعتبارات ّذاتها ّعليهم ّكما ّعلى ّالمواردّ
تختلفّالموارد ّالمعدنيةّعنّاألخشابّ،
الطبيعية ّاألخرىّ ّ .و ّليس ّواقعي ّالنظر ّإلىّ 341-17
واألسماكّوّعنّاألراضيّ,علىّالرغمّمنّأنهاّ
اإلذن ّالممنوح ّهو ّلالستفادة ّمن ّاألرصدةّ
تشكل ّأيضا ّالموارد ّالطبيعيةّ ،وليس ّهناكّ
السمكيةّ,وّلكنّالصيدّغيرّالشرعيّقدّيخفضّ
طريقة ّالستخدامها ّعلى ّنحو ّمستدامّ /دائم ّوّ
المخزونات ّتحت ّنقطة ّاالستدامة ّأو ّينهكهماّ
مستمرّ .يقلل ّجميع ّاالستخراج ّبالضرورة ّمنّ
تماماّ .و ّفي ّهذه ّالحاالت ّّ ،وينبغي ّتسجيلّ
كمية ّالموارد ّالمتاحة ّمن ّأجل ّالمستقبلّ .وّ
االستيالءّبدونّتعويضّللرصيدّ.
يتطلبّهذاّاالعتبار ّمجموعة ّمختلفةّقليالّمنّ
التوصياتّلكيفيةّأنّتسجلّالمعامالتّالمتعلقةّ
يجوز ّتخصيص ّحصص ّالصيد ّإلىّ
334-17
باستخدامهمّ.
األبد ّأو ّتمديد ّالفترات ّإلى ّوحدات ّمؤسسيةّ
معينةّّ،علىّسبيلّالمثالّّ،حيثّيعتبرّالصيدّ
عندما ّتتنازل ّالوحدة ّالمالكة ّللمواردّ
وسيلةّللحياةّوّقدّيكونّهناكّالقليلّمنّالعمالةّ 341-17
المعدنيةّعنّجميعّالحقوق عنّذلكّإلىّوحدةّ
ّفيّّ
ّالبديلة.
االقتصادية
أخرىّ،فهذا ّيشكلّبيع المواردّمثلّاألراضيّّ,
مثل ّهذه ّالظروف ّقد ّتكون ّالحصص ّقابلةّ
يمكن ّأن ّتكون ّالموارد ّالمعدنية ّمملوكة ّفقط
للتحويلّواذاّحدثّذلكّّ،قدّيكونّهناكّسوقّ
بواسطة ّالوحدات ّالمقيمةّ ،واذا ّكان ّال ّبد ّمنّ
متطورة ّفيهاّ .ولذلك ّقد ّتعتبر ّحصص ّالصيدّ
الضروري ّوحدة ّافتراضية ّمقيمة ّ ,فيجب ّأنّ
كتصاريحّلالستخدامّالمواردّالطبيعيةّالتيّيمكنّ
تنشأّللحفاظّعلىّهذهّاالتفاقيةّ .
ّأصولّّ
ّفهي
ّثم
ّومن
نقلها.
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ.
عندما ّتستخرج ّوحدة ّالموارد ّالمعدنيةّ
342-17
وفقا ّالتفاق حيث ّتعتمد ّالمدفوعات ّالتي ّتسددّ
يتمثل ّالنظام ّالبديل ّفي ّإصدارّ
335-17
كل ّعام ّعلى ّكمية ّاالستخراج ّّ ،و ّتسجلّ
التصريح ّبصرامة ّفترة ّزمنية ّمحدودةّ ،أقل ّمنّ
المدفوعات ّ(كما ّتوصف ّفي ّبعض ّاألحيان
عامّّ،إلىّالوحدةّالمؤسسيةّالمرشحةّ،وّغالباّ
وتسجلّاإلتاوات)ّعلىّأنهاّاإليجارّ.
ما ّتكون ّغير ّمقيمةّ .و ّتعد ّهذه ّ ّممارسةّ
مشتركةّعلىّسبيلّالمثالّفيّبعضّالجزرّفيّ
ال ّيملك ّالمالك ّ(في ّكثير ّولكن ّليسّ
جنوبّالمحيطّالهادئّ,وفيّهذهّالحاالتّيجبّ 343-17
في ّكل ّالظرّوف ّيكون الحكومة) ّالنشاطّ
أن ّتسجل ّاإليرادات ّمن ّالتراخيص ّكإيجارّ
اإلنتاجي ّالمرتبط ّباالستخراجّ,وّمنّثمّتقلّوّ
بموجبّتأجيرّالمواردّّ.
تتراجع ّالثروة ّالممثلة ّللمورد ّعندما ّيحدثّ
االستخراجّ.فيّالواقعّّ،فيمكنّتصفيةّالثروة معّ
لطالما ّتعتبر ّرخصة ّالصيد ّالترفيهيّ،
336-17
مدفوعاتّاإليجارّوّالتيّتغطيّعلىّحدّسواء
باالتفاق ّّ ،كدفع ّالضرائبّ .و ّال ّتتغير ّهذاّ
األصول ّوالتعويض ّعن ّاالنخفاض ّفي الثروةّ.
المعاملةّ /المعالجة ّمن ّقبل ّعلى ّنطاق ّأوسعّ
و ّعلى ّالرغم ّمن ّتسبب ّالمستخلص ّفيّ
العتباراتّتجاريةّ.
انخفاض ّالثروة ّّ ،حتى ّلو ّظهرت ّالموارد فيّ
 .6المياه
الميزانية ّالعمومية ّللمستخلصّ ،فال ّينعكسّ
االنحدارّفيّالثروةّفيّحسابّإنتاجّالمستخلصّ
يمكنّأنّيباعّالجسمّالمائي ّذوّالقيمةّ
337-17
ألنه ّمن ّاألصول ّغير ّالمنتجةّ ،وبالتالي ّالّ
االقتصادية ّبأكمله ّإما ّباعتباره ّكجزء ّمنّ
تخضعّلالستهالك رأسّالمالّالثابت(ّ.وّالدليلّ
األراضي ّالتي ّتحيط ّبهّ ,أو ّباعتباره ّكياناّ
ّ 2113يصف ّشكال ّمن ّأشكال األقمارّ
مستقالّ.
الصناعية ّحيث ّيمكن ّإجراء ّحساب ّاالقتطاعّ
من ّالدخل ّالقومي عن ّالمعادن ّفضال ّعنّ
وكماّهوّالحالّبالنسبةّلألسماكّ،فمنّ
338-17
غيرها ّمن الموارد ّالطبيعية ّالمستخدمة ّبصورةّ
غير ّالمرجح ّأن ّيتم ّالتنازل ّعن ّالملكيةّ
غير ّمستدامة)ّ .ولهذه ّاألسباب ،و ّينصحّ
االقتصادية ّبموجب ّعقد ّإيجار ّطويل ّمع ّعدمّ
بتسجيل ّالمدفوعات ّالبسيطة ّفي ّكل ّعام ّمنّ
وجود ّشروط ّمسبقة ّعلى ّالكمية ّوالدولة ّالتيّ
المستخرج إلى ّالمالك ّعلى ّأنها ّاإليجارّ ,وّ
ينبغيّأنّتعيدّكميةّالمياهّالمماثلةّإلىّالمالكّ.
التغييرات ّفي ّحجم ّوقيمة الموارد ّوالتغييراتّ
ومعّذلكّ،فمنّالممكنّأنّتؤجرّالمياهّالسطحيةّ
األخرىّفيّحساباتّاألصولّللمالكّالقانونيّ.
بموجب ّعقد ّاإليجار ّطويل ّالمدى ّلألغراضّ
الترفيهيةّ .و ّينبغي ّمعالجة ّهذه ّمثل ّعقودّ
ع .مشاركة /اقتسام األصول
اإليجارّلألراضيّ.
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هناك ّطريقتان ّلالقتسام ّلمشاركةّ
344-17
األصول ,قد ّتكون ّاألصول ّمملوكة ّبالكاملّ
منّقبلّاثنينّأوّأكثرّمنّالوحداتّّ،كلّفي
نقاط ّمختلفة ّمن ّالوقتّ ,و بدال ّمن ّذلكّ ،فقدّ
تقاسمّالمخاطر وّالمنافعّمنّاألصولّمنّقبلّ
اثنينّأوّأكثرّمنّالوحدات فيّنقطةّواحدةّمنّ
الوقت .وّتتطلبّالحالتينّمعامالتّمختلفةّ.

الفرديةّ،وّتعدّالشروطّالتيّيتمّبموجبهاّإنشاءّ
ّ/المنشأةّالفرديةّمتنوعةّولكنّشكلّواحدّيسمحّ
بأن ّيشارك ّجميع األعضاء ّبالتساوي ّفيّ
األصلّ.و فيّمثلّهذهّالحاالتّ،يسجلّنظامّ
الحسابات ّالقومية سجالت ّاألصول ّالمشتركةّ
بينّالمالكينّفيّنسبة إلىّأسهمّملكيتهاّّّ.
في ّبعض ّالمشاريع ّالمشتركةّ ،قدّ
348-17
يسهم ّطرف ّواحد ّفي ّاألصل ّحيث ّتشاركّ
حصتها ّمن ّالتكاليف ,إذا ّحدث ّهذاّ ،ينبغي
تسجيل ّمشاركة ّرأس ّالمال ّمساوية ّلقيمةّ
األصلّمتبوعة بشراءّاألصلّالذيّنحنّبصددهّّ
مع ّملكية األصل ّثم ّتشارك ّمن ّقبل ّجميعّ
األطرافّلهذاّالترتيبّ.
غ .تصاري تنفيذ نشاط معين

345-17
ّّ 445ّ ,17ضمن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
علىّالرغمّمنّأنّاألصولّقدّتكونّمملوكةّمنّ
قبلّوحداتّمختلفةّفيّأوقاتّمختلفةّّ،فعندماّ
توضع ّالميزانية ّالعموميةّ ،تعزى ّالقيمة ّالكليةّ
لألصولّإلى وحدةّواحدة ,وّالّيوجدّهناك أيّ
غموض ّعلى ّاألصول ّالخاضعة ّلعقد ّاإليجارّ
التشغيليّ ،والمالك ّالقانوني ّهو ّأيضا ّالمالكّ
باإلضافةّإلىّتراخيصّوعقودّاإليجارّ
االقتصادي و ّتظهر ّالوحدة ّاألصول ّفيّ 349-17
الستخدام ّاألصل ّكما ّوصف ّفي ّاألقسامّ
ميزانيتهاّالعمومية .بالنسبةّلألصلّالذي ّيخضعّ
السابقةّ ،قد ّتمنح ّاألذونّ /التصاريح ّللمشاركةّ
للتأجير ّالمالي ّّ ،تعرض الوحدة ّاألصل ّفيّ
فيّنشاطّمعينّّ،تماماّبصرفّالنظرّعنّأيّ
ميزانيتها ّالعموميةّوّهوّالمالكّاالقتصاديّ.وّ
أصول ّمشاركة ّفي ّالنشاطّ .وبالتالي ّفتصريحّ
قيمة ّاألصل هي ّالقيمة ّالحالية ّللمدفوعات ّفيّ
استخراجّالمعادنّفيّمقابلّدفعّاإليجارّ،علىّ
المستقبلّوّترجعّإلى ّالمالكّالقانونيّباإلضافةّ
سبيلّالمثالّ،الّيشملهاّهذاّالنوعّمنّالتصريحّ.
إلى ّقيمة ّاألصل في ّنهاية عقد ّاإليجار ّعلىّ
وّالّتعتمدّالتصاريحّعلىّمعاييرّمؤهلةّ(مثالّ
النحو ّالمحدد ّفي ّأتفاق ّاإليجارّ .و ّ يتفق ّهذاّ
النجاح ّفي ّامتحان ّللتأهل ّللحص ّول ّعلىّ
مع ّوجهات ّالنظر ّأن ّقيمة ّاألصل تمثل ّتيارّ
تصريحّالقيادة)ّولكنّمصممّللحدّمنّعددّمنّ
لالستحقاقات ّالمقبلة ّالناتجة ّمن األصل ,وّ
الوحدات ّالفردية ّالتي ّيحق ّلهم ّالمشاركة ّفيّ
المالكّاالقتصاديّهيّالوحدةّالتيّيحقّلهاّأنّ
هذا ّالنشاطّ .و ّتصدر ّمثل ّهذه ّالتصاريح ّمنّ
تتلقى هذه ّالفوائد ّفي ّمقابل ّقبول ّالمخاطرّ
قبل ّالحكومة ّأو ّمن ّقبل ّوحدات ّمؤسسيةّ
المرتبطة باستخدام ّاألصل ّفي ّاإلنتاجّ .وّ
خاصةّ ,تنطبق ّمعامالت ّمختلفة ّعلى ّكالّ
بالنسبة ّلألصل ّالخاضع ّللعقد ّإيجار ّالمواردّ،
الحالتينّ.
تظهر ّالقيمة ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمالكّ
 .1التراخيص التي تصدر من الحكومة
القانوني.
عندما ّتصدر ّتراخيص ّالستخدامّ
346-17
المواردّالطبيعيةّمثلّأطيافّالراديو ّ،واألراضيّ
ّ ،واألخشاب ّواألسماك ّ"ّ ,الهاتف ّالمحمول "ّ
فالمعايير ّواألصول ّالمنفصلة ّّ ،فأنها ّتوصفّ
علىّأنهاّتصريحّالستخدام المواردّالطبيعيةّ.وّ
هذهّاألصولّهيّجزءّمن فئةّفرعيةّمنّالعقودّ,
عقودّاإليجارّوالتراخيصّ ,وّمنّ ثمّتظهرّفيّ
الميزانيةّالعموميةّللمرخصّلهّ.

عندما ّتقييدّ /تحد ّالحكومات ّمن ّعددّ
351-17
السيارات ّالتي ّيحق ّلها ّأن ّتعمل ّكسياراتّ
األجرةّ ,على ّسبيل ّالمثالّ ,أو ّالحد ّمن ّعددّ
الكازينوهاتّالتيّيسمحّلهاّبإصدارّالتراخيصّ،
وّخلقّهذاّفيّالواقعّاحتكارّاألرباحّللشركاتّ
المعتمدة ّو ّيتعافىّ /يحرم ّبعض ّمن ّاألرباحّ
والرسومّ .و ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّتسجلّ
هذه ّالرسوم ّكضرائبّ ،وتحديدا ّكضرائب ّأخرىّ
علىّاإلنتاجّّ.وّينطبقّهذاّالمبدأّعلىّجميعّ
الحاالت ّالتي ّتصدر ّالحكومة ّالتراخيص ّللحدّ
منّعددّالوحداتّالعاملةّفيّمجالّمعينّ,حيثّ
يتمّإصالحّالحدّبصورة ّتعسفيةّوالّتعتمدّفقطّ
علىّمعاييرّالتأهلّ/المؤهلةّ.

يعد ّتقاسمّالمخاطرّوالمكافآتّلألصلّ
347-17
بينّوحداتّمختلفة عندّنقطةّماّفيّالوقتّغيرّ
عادى .األكثرّشيوعا حدوثّهوّأنّتتولىّوحدةّ
النشاط ّالذي ّيستخدم ّفيه ّاألصل ّو ّتقاسم ّهذهّ
ّالعائدات
الوحدة
وّمنّحيثّالمبدأّ،إذا ّكانتّالرخصةّ
بينّمالكيهاّفيّشكلّتوزيعّدخلّالملكية .ومعّ 351-17
صالحةّلعدةّسنواتّ،وينبغيّتسجيلّالدفعّعلىّ
ذلكّ ،فمن ّالممكن ّفي ّبعض ّاألحيان ّال ّتوجدّ
أساسّاالستحقاقّمعّحسابّأخرّسواءّتستحقّ
مثلّهذه ّالوحدةّوّهذاّليسّمجديةّفيّمحاولةّ
البنودّالدفعّأوّالقبضّعنّمبلغّرسومّالترخيصّ
إنشائه إحصائيا .و ّيعتبر ّهذا ّأكثر ّشيوعاّ
التي ّتغطي ّالسنوات ّالمقبلةّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّلمّ
عندماّتقيمّالوحداتّالمشاركةّفيّبلدانّمختلفةّ،
تعترفّالحكومةّبالتزام ّّالسدادّللمرخصّلهّفيّ
كما ّهو ّالحال ّمع ّإحدى ّشركات ّالطيرانّ ،أوّ
في ّحالة ّبعض ّالمشاركات ّالفرديةّ /المنشأةّ
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حالة ّإلغاءّ ،فيتم ّتسجيل ّكل ّمن ّالرسوم ّفيّ
الوقتّالذيّتدفعّفيهّ.
الحافز ّللحصول ّعلى ّمثل ّهذاّ
352-17
الترخيص ّهو ّأن ّالمرخص ّيعتقد ّأنه ّسوفّ
يحصلّبذلكّالحقّباحتكارّاألرباحّعلىّاألقلّ
بمبلغ ّيساوي ّالذي ّدفعه ّثمنا ّلرخصةّ .يتمّ
التعامل ّمع ّهذا ّالدفق ّمن ّالدخل ّفي ّالمستقبلّ
بوصفهّاألصلّإذاّكانّتمكنّالمرخصّلهّمنّ
تحقيقّهذاّمنّقبلّبيعّاألصلّ.وّيردّوصفّ
لنوع ّاألصل ّكتصريح ّإلجراء ّنشاط ّمحددّ .وّ
يتم ّتحديد ّقيمة ّاألصل ّبالقيمة ّالتي ّيمكن ّأنّ
يباعّأوّ،إذاّلمّيكنّهناكّمثلّهذاّالرقمّالمتاحّ
ّ ،وتقدر ّعلى ّأنها ّقيمة ّحالية ّللمستقبل ّمنّ
تدفق ّاألرباح ّاالحتكاريةّ .إذا ّسجل ّدفعّ
الحصولّعلىّالترخيصّمنّقبلّالحكومةّعلىّ
أساسّاالستحقاقّّ،فيمتلكّالمرخصّلهّاألصلّ
في ّالميزانية ّالعمومية ّتحت ّحسابات ّمستحقّ
الدفع ّأو ّالقبض ّمساوية ّللقيمة ّمدفوعاتّ
المستقبلّ ّ ,وبالتالي ّينبغي ّأن ّيشمل ّقيمةّ
الرخصة ّنفسها ّببساطة ّالفائض ّمن ّأرباحّ
احتكار ّالتكلفةّ ّ .إذا ّكن ّالترخيص ّللبيع ّّ،
يفترض ّالمالكّالجديدّالحقّفيّالحصولّعلىّ
ردّمنّالحكومةّإذا ّكانّالترخيصّألغىّوكذلكّ
الحقّفيّالحصولّعلىّأرباحّاالحتكار.أماّإذاّ
تم ّتسجيل ّالرخصة ّبمثابة ّدفع ّضرائب ّواحدةّ،
فيتم ّتحديد ّقيمة ّاألصل ّمن ّالقيمة ّالتي ّيمكنّ
أنّتباعّأوّّ،إذاّلمّيتوفرّهذاّالرقمّّ،وّيقدرّ
كقيمة ّجميع ّاألرباح ّاالحتكارية ّفي ّالمستقبلّ
من ّدون ّخصمّ .و ّيسجل ّاألصل ّالذي ّظهرّ
أوال ّفي ّالتغييرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّحسابّ
األصول ّوالتغيرات ّفي ّالقيمة ّّ ،سواء ّصعوداّ
وهبوطاّ،فيّحسابّإعادةّالتقييمّ.
مثال :لنفترض ّوحدةّ ،أّ ،عقودا ّمعّ
353-17
الحكومة ّلشراء ّتصريح ّلتشغيل ّكازينو ّلمدة ّّ3
سنوات ّبتكلفة ّإجمالية ّمن ّّ .12و ّ ّيتوقع ّأنّ
تحقق ّأربا ّاحتكار ّّ 7سنويا ّبسبب ّتصريحّ
استبعادّكازينوهاتّأخرىّكثيرةّمنّالتشغيلّ.قدّ
تكونّأو ّال ّتكون ّالحكومةّمستعدةّإلجراءّردّ/
استرداد ّالمبلغ ّمن ّقبل ّالمالك ّ ّإذا ّتخلى ّعنّ
التصريحّ .ويجوز ّله ّالسماح ّلمدة ّّ 3سنواتّ
الستخدامّالتصريحّوّالتيّالّيصحّأوّيجوزّلهّ
بيعه ّللوحدة ّب ّفي ّنهاية ّالعام ّّ .1التسجيالتّ
فيّظلّهذهّاالحتماالتّاألربعةّّستدرسّأدناهّ.
حالة  : 1ال تقوم الحكومة بالسداد و يحافظ (أ) على
التصري لمدة  3سنوات
في ّبداية ّالسنة ّ1األولىّ ،يدفع(أ) ّ
354-17
الضرائبّمنّّ12ولهّأصلّصافىّمبدئيّقيمتهّ
ّ .21و ّبحلول ّنهاية ّالسنةّ ،تنخفض ّقيمةّ
األصلّبنسبةّّ 7كتغيير ّحجمّأخرّ،ألنّأحدىّ
السنواتّالثالثّوالتيّتمّالتصريحّفيّبدايتهاّقدّ
انتهت ّصالحية ّسريان ّمفعولهاّ .و ّعند ّهذهّ

النقطةّيساهمّ/يشكلّاألصلّ14لصافيّثروتهّ.
و ّبحلول ّنهاية ّالسنة ّالثانية ّيضاف ّّ 7أخرىّ
كتغييرّحجمّأخرّّمماّأسفرّعنّمساهمةّإلىّ
القيمةّالصافيةّللّ.7وبحلولّنهايةّالسنةّالثالثةّ
تصلّقيمتهّاألصلّصفرّ.
حالة  : 8ال تقوم الحكومة بالسداد و يبيع (أ) التصري
ل (ب) بعد عام واحد
في ّبداية ّالسنة ّ1األولىّ ،يدفع (أ)
355-17
الضرائب ّّ 12و ّمن ّأصل ّبداية ّقيمته ّّ.21
وبحلولّنهايةّالسنةّتنخفضّقيمةّاألصلّبنسبةّ
ّ 7كتغيير ّحجم ّأخرّ ،ألن ّأحدى ّالسنواتّ
الثالث ّالتي ّتم ّالتصريح ّفي ّبدايتها ّقد ّانتهتّ
صالحية ّسريان ّمفعولهاّ .و ّيساهمّ /يشكلّ
األصلّعندّالنقطةّ14صافيّالقيمةّ.ومعّذلكّ،
تستعد( ّب) ّلدفعّّ 13فقطّلألصلّوّيقبلهّ(أ)ّ
 ّ.وبالتاليّيقللّمنّقيمةّاألصلّبنسبةّّ1كتغيرّ
لرفع ّقيمةّ /أعادة ّالتقييم ّاألصل ّّ .و ّمن ّثمّ
يكتسب(ب) األصل ّو ّيقلل ّمن ّقيمته ّبنسبةّ
ّ 6.5كتغييرّآخرّفيّحسابّحجمّاألصلّفيّ
كلّمنّالعامينّالتاليينّ.
حالة  : 3تقوم الحكومة بالسداد ويحتفظ (أ) بالتصري
لمدة  3سنوات
في ّبداية ّالسنة ّ1األولى ّّ ،يدفع ّ(أ)
356-17
12للحكومة ّولكن ّيتم ّتسجيل ّّ 4بمثابة ّدفعّ
الضرائبّّ
خالل ّالعامّ ,و ّفي ّنهاية ّالعام ّتدفع ّالحكومةّ
حساب ّمستحق ّلـ(أ) ّّ .8و ّقيمة ّالتصريح ّعندّ
(أ) ليستّسوىّالزيادةّمنّأرباحّاحتكارّالمبلغّ
الذيّسوفّيضطر(أ) ّلدفعهّللحكومةّ.وّيبدأّ
هذا ّعند ّ(ّ 9الفرق ّبين ّّ 7و ّّ 4لمدة ّثالثّ
سنوات)ّولكنّمنّنهايةّالعامّّ1يستحقّفقطّّ.6
و ّفي ّنهاية ّالعام ّيتضمن ّصافي ّثروة(أ) ّ
الحساب ّالمستحق ّقبضة ّمن ّالحكومة ّّ 8وّ6
كقيمة ّمتبقية ّمن ّالتصريحّ ،و ّيصبح ّالمجموعّ
هوّّ14كماّفيّالحالةّّ.1وّخاللّالسنةّالثانيةّ
ّ ،يقل ّحساب(أ) ّالمستحق ّقبضة ّمن ّالحكومةّ
بنسبةّ ّ 4والذيّيستخدمّلدفعّالضريبةّالمستحقةّ
في ّالسنة ّّ .2و ّفي ّتلك ّالسنة ّتنخفض ّقيمةّ
التصريح ّبنسبة ّّ 3من ّّ 3حتى ّّ .6وفي ّنهايةّ
السنة ّّ ،يشمل ّحساب(أ) ّصافي ّالقيمة ّالتيّ
تدفعّمنّالحكومةّ(ّ)4وّبتصريحّبقيمةّّ،ّ 3وّ
يصبح ّالمجموع ّّ 7كما ّفي ّالحالة ّّ .1أما ّفيّ
نهايةّالعامّّ،ّ 3تنخفضّكالّمنّحسابّالدفعّ
وقيمةّالتصريحّإلىّصفرّ.
حالة  : 4تقوم الحكومة بالسداد و تبيع(أ) التصري
إلى (ب) بعد عام واحد
في ّبداية ّالسنة ّّ ّ ،ّ 1يقوم ّ(أ) بدفعّ
357-17
ّ 12للحكومة ّولكن ّيتم ّتسجيل ّهذا ّبمثابة ّدفعّ
الضرائبّمنّّ4خاللّالعامّّ،وّفيّنهايةّالعامّ
يكونّللحكومةّحسابّمن(أ) ّيدفعّّ.8وّقيمةّ
التصريح ّ(أ) ّليست ّسوى ّالزيادة ّمن ّأرباحّ
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فيهّ ,ولكن ّفي ّهذه ّالحالة ّهناك ّحد ّناد ار ّماّ
على ّأرقام ّالمشاركةّ .و ّمثل ّآخر ّيكون ّفيهّ
مالكّالعقارّيحدّمنّعددّالوحداتّالمسموحّلهاّ
بالعملّعلىّممتلكاتهّ,فعلىّسبيلّالمثالّ،فندقّ
لهّسياسةّالسماحّلسيارةّأجرةّلشركةّواحدةّفقطّ
اللتقاطّالضيوفّ.وّفيّهذاّالنوعّمنّالحاالتّ،
تعامل ّالتصاريح ّعلى ّأنها ّمدفوعات ّمقابلّ
خدماتّ .و ّينبغي ّتسجيل ّالدفع ّعلى ّأساسّ
االستحقاقّبطولّالفترةّالتيّيكونّفيهاّتصريحّ
صالحّ .ليس ّهناك ّمن ّسبب ّمن ّحيث ّالمبدأّ
عنّلماذاّالّيمكنّأنّتعاملّمثلّهذهّالتصاريحّ
كأصولّلوّكانتّللتسويقّرغمّأنهاّالّتعدّحالةّ
معروفة.

احتكار ّعلى ّحساب ّالدفعّ .هذا ّيبدأ ّفي ّّ9
(الفرق ّبين ّّ 7و ّ4ثالث ّسنوات) ّولكن ّبحلولّ
نهايةّالعامّيستحقّفقطّ.6وّفيّنهايةّالعامّوّ
يشملّصافيّحساب(أ) ّالمستحقّمنّالحكومةّ
(ّ)8وّّ6ماّزالتّّقيمةّالترخيصّالمتبقيةّ.وّ
المجموع ّهو ّّ 14كما ّفي ّالحالة ّّ ّ .1و ّفيّ
الحالةّ ،2يضطر ّ(أ) ّلخفض ّقيمة ّالترخيصّ
(في ّهذه ّالحالة ّمنّ 6حتى ّّ )5عندما ّتظهرّ
الحاجةّلبيعّاألصولّل (ب) ّ. ّ 13فيّالواقعّّ،
يتم ّنقل ّالحسابات ّّ 8المدفوعة ّمن ّالحكومةّ
إلى(ب) ّو ّيباع ّاألصل ّب ّّ .5يبقى صافيّ
القيمة ّلـ(ب) دون ّتغييرّ .وقد ّدفع ّل(أ) ّ ّّ13
لكنه ّتسلم ّالحساب ّالمدفوع ّّ ّ 8و ّفي ّالمقابلّ
تصبحّقيمةّاألصلّّّ.5فيّالسنةّّ،ّ2ينخفضّ
الحساب ّالمدفوع ّبنسبة ّ،ّ 4و ّتسجل ّدفعّ التصاري غير الحكومية كأصولّ
ضرائبّبنسبةّ,4تنخفضّقيمةّالتصريحّمنّّ5
تصريح ّصادر ّعن ّوحدة ّفضال ّعنّ
361-17
حطيّّّ.2،5
الحكومة ّإلجراء ّنشاط ّمعين ّو ّالتي ّقد ّتعاملّ
ّفقطّ
كأصل
تصريحات /أذون الحكومة كأصول
عندماّتستوفىّكلّالشروطّالتاليةّّ:
ّأ .ال ّيستخدم ّالنشاط ّالمعني ّأصل ّينتمي ّإلىّ
يمكنّمعاملةّالتصريحّالصادرّمنّقبلّ
358-17
مصدرّالتصريحّ،واذاّّقدمّالتصريحّالستخدامّ
الحكومةّإلجراءّنشاطّمحددّكأصلّفقطّعندماّ
األصل ّيعامل ّعلى ّأنه ّعقد ّإيجار ّتشغيليّ،
توفىّ
والتأجيرّالتمويليّأوّالتأجيرّالمواردّ؛ّ
كلّالشروطّالتاليةّّ:
ّب .عدد ّالتصاريح ّمحدودة ّويسمح ّللحائز ّعلىّ
ّأ .ال ّيستخدم ّالنشاط ّالمعني ّأصال ّينتمي ّإلىّ
تحقيق ّأرباح ّاالحتكار ّعند ّالقيام ّبالنشاطّ
الحكومة ّّ ،إذا ّلمّ ،فيعامل ّاإلذن ّباستخدامّ
المعنيّ
األصلّعلىّأنهّعقدّإيجارّتشغيليّ،عقدّإيجارّ
ّج .ويجب ّعلى ّصاحب ّالترخيص ّأن ّيكون ّلديهّ
ّالمواردّ ّ ,أو ّربما ّعلىّ
ماليّ ،عقد ّإيجار ّ
ترخيصّلطرفّثالثّ.
قدرةّقانونيةّوعمليةّلبيعّال ّ
استحواذ ّاألصول ّالتي ّتمثل ّاإلذن ّالستخدامّ
األصول ّبالسلطة ّالتقديرية ّللمرخص ّله ّعلىّ
و ّحتى ّأذا ّاستوفيت ّجميع ّالشروطّ،
362-17
مدىّفترةّطويلةّ؛ّ
واذا ّلم ّتكن ّاألزونّ /التصاريح ّقيدّ /معروضةّ
ّب .وّالتصريحّليسّإصدار ّيخضعّلمعيارّالتأهيلّ
البيع ّّ ،فإنه ّليس ّمهما ّأن ّتسجل ّالتصاريحّ
؛ ّتعامل ّمثل ّهذه ّالتصاريح ّإما ّعلى ّأنهاّ
كأصولّ .إذا ّلم ّيتم ّاستيفاء ّأي ّمن ّالشروطّ،
ضرائبّأوّمدفوعاتّمقابلّالخدمات؛
تعاملّالمدفوعاتّكدفعّلخدمةّمستحقةّ.
ّج .عدد ّالتصاريح ّمحدودة ّويسمح ّلحائزها ّعلىّ
تحقيقّأرباحّاالحتكارّعندّالقيامّبنشاطّمعينّ؛ ّ
ّد .يجب ّعلى ّصاحب ّالترخيص ّأن ّيكون ّقادراّّ  .3تراخيص الستخدام األصول /الموارد الطبيعية
كمصارفّ
قانونياّوعملياّلبيعّالترخيصّلطرفّثالثّ.
و ّحتى ّلو ّاستوفيت ّجميع ّهذهّ
359-17
الشروطّ ،واذا ّلم ّتكن ّاألزونّ /التصاريح ّقيدّ/
معروضة ّالبيع ّّ ،فإنه ّليس ّمهما ّأن ّتسجلّ
التصاريح ّكأصولّ .إذا ّلم ّيتم ّاستيفاء ّأي ّمنّ
الشروطّ ،تعامل ّالمدفوعات ّكضرائب ّمن ّدونّ
تواجد ّلألصول ّفي ّفئة ّالعقودّ ,عقود ّاإليجارّ
والتراخيص(ّ .قد ّيكون ّهناك ّحساب ّيستحقّ
الدفع ّكما ّهو ّموضح ّفي ّالحاالت ّّ 3وّ 4منّ
المثال)ّ.
 .8التصاري الصادرة من قبل وحدات أخرى
وهى ّأقل ّشيوعا ّلوحدات ّأخرى ّفضالّ
361-17
عن ّالحكومة ّوأن ّتكون ّقادرة ّعلى ّالحد ّمنّ
المشاركة ّفي ّنشاط ّمعينّ .مثال,عندما ّتكونّ
االنتماء ّجمعية ّمهنية ّأما ّ ّإلزاميا ّأو ّمرغوبّ

تتوجه ّالحكومات ّ ّبصورة ّمتزايدة ّإلىّ
363-17
إصدار ّتصاريح ّاالنبعاثات ّكوسيلة ّللسيطرةّ
على ّإجمالي ّاالنبعاثاتّ .و ّال ّتنطوي ّهذهّ
التصاريحّعلىّاستخدامّاألصولّالطبيعيةّ(ليسّ
هناكّقيمةّوضعتّعلىّالغالفّالجويّلذلكّالّ
يمكن ّأن ّيعتبر ّأصل ّاقتصادي) ّوبالتالي ّفهيّ
تصنف ّكضرائب ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّ"النشاط"ّّ
المسموحّبهّواحدّلتهيئةّالعواملّالخارجيةّ.ومنّ
الخصائص ّالمتأصلة ّفي ّالمفهوم ّأن ّسيتمّ
تداولها ّالتصاريح ّوالتي ّمن ّشأنها ّأن ّتكونّ
سوق ّنشط ّفيهاّ .وتشكل ّبالتالي ّالتصاريحّ
األصولّ ،و ّالتي ّينبغي ّتقييمها ّبسعر ّالسوقّ
والتيّيمكنّبيعهاّبهّ.
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قدّتكونّحالةّالمدفوعاتّلصرفّالمياهّ
364-17
تعتبرّمثاالّللطرقّالممكنةّالمختلفةّمنّمعالجةّ
المدفوعاتّ.

البضائعّوالسلعّفمنّالواجبّالتعاملّمعهّبنفسّ
طريقةّالعقدّوذلكّمنّأجلّالتعرفّعلىّاألداءّ
الفردي ّوتتبع ّنفس ّالطريقة ّالسابقة ّفيّ
التصنيفّّ.

إذا ّكان ّالدفع ّلتصريف ّالمياه ّهيّ
365-17
الغرامة ّو ّالتي ّتهدف ّإلى ّمنع ّالتفريغّ ،ينبغيّ التعامل مع عقود اإليجار كأصول:
أنّيعاملّعلىّأنهّغرامة.
وكما ّذكرنا ّسابقا ّفي ّبداية ّهذا ّالجزءّ
371-17
عن ّوجود ّالعديد ّمن ّالمعامالت ّالتي ّتدخلّ
إذا ّتم ّإصدار ّعدد ّمحدود ّمنّ
366-17
ضمن ّالعقود ّوتسجل ّداخل ّنظام ّالحساباتّ
التصاريح ّبقصد ّتقييدّ /تحديد ّالتصريفّ ،يجبّ
القوميةّ ،ومن ّاألهم ّأيضا ّتحديد ّكافة ّالنتائجّ
أنّتعاملّالمدفوعاتّعلىّأنهاّضريبةّدفعّإذاّ
المترتبة ّوالواقعة ّأثناء ّفترة ّالتسجيل ّوتصنيفّ
كانّالمتوسطّالّيعدّأصلّفيّنظامّالحساباتّ
المعامالت ّالناجمة ّوالمتأثرة ّ ّبالعقدّ .كما ّأنهّ
القوميةّ.
يجب ّمالحظة ّأنه ّيمكن ّالتعامل ّمع ّتراخيصّ
ّوتصاريح ّاستخدام ّالموارد ّالطبيعية ّكأصولّ
إذا ّكان ّمتوسط ّالتصريف ّهو ّأحدّ
367-17
حيثّتسمحّبممارسةّالعديدّمنّاألنشطةّأوّماّ
األصول ّو ّالشروط ّالضرورية ّالمستوفيةّ
يسمى ّبعقود ّاإلنتاج ّالمستقبليّ .ويمكن ّمعاملةّ
والمتعلقةّبالشروط ّالتيّتسمحّبالتفريغّّ،فينبغيّ
العقودّكأصولّولكنّبشرطّأنّيتمّتحويلّالعقدّ
أنّيعاملّدفعّثمنّالتصريحّبنفسّالطريقةّكماّ
إلى ّالطرف ّالثالث ّ(والذي ّيعتبر ّوحدة ّمختلفةّ
دفعّترخيصّالستخدام ّالطيفّالتردديّللهواتفّ
بخالفّطرفيّالعقدّاألصليين)ّّ.
النقالةّ.إذاّارتبطتّرسومّالتكلفةّ/الخدمةّباتخاذّ
اإلجراءات ّو ّالتفويضّ ،فأن ّالدفع ّهو ّدفعّ
افترض ّوجود ّعقد ّلشقة ّينص ّعلىّ
لخدمة ّما ّلم ّتفرض ّمبلغ ّبعيدا ّعن ّنسبةّ 371-17
دفع ّإيجار ّبقيمة ّّ 111جنيه ّشهرياّ ،ولكن ّإذاّ
التكاليفّالمتضمنةّفي ّمعالجةّ/معاملةّاتفاقاتّ
تم ّتأجير ّهذه ّالشقة ّفي ّالظروف ّواألوقاتّ
ومعاهدات ّالمياه ّ ّفي ّالحالة ّالتي ّيعامل ّفيهاّ
الراهنة ّفقد ّيصل ّاإليجار ّشهريا ّإلى ّّ121
الدفعّكضريبةّ.
جنيهّ .ومن ّوجه ّنظر ّالمؤجر ّتعتبر ّالشقةّ
مرهونة ّكما ّهو ّ ّموضح ّفي ّعقد ّاإليجار ّوقدّ
عقود اإلنتاج المستقبلي
يدفع ّعليا ّج از ّيقدر ّب ـ ّ( ّّ 21جنيها ّللشهرّ
الواحد) ّبموجب ّعقد ّاإليجارّ .وتعتمد ّالقيمةّ
وعلى ّالرغم ّمن ّعدم ّاالعتراف ّبرأسّ
368-17
المرهونةّللشقةّعلىّقيمةّاإليجارّالحاليّأوّماّ
المال ّالبشري ّكأصل ّمن ّاألصول ّفي ّنظامّ
يتمّتحصيلهّفيّالمستقبلّبموجبّعقدّاإليجارّ
الحسابات ّالقوميةّ ،فهناك ّالعديد ّمن ّالحاالتّ
حيث ّيبلغ ّالتدفق ّالمستقبلي ّلإليرادّ /الدخلّ
التيّيجبرّفيهاّالعقدّحاملهّأنّيحددّقدرةّالفردّ
ّ 111جنيهاّشهرياّطوالّفترةّصالحيةّالعقدّثمّ
على ّالعمل ّوبذلك ّيمكن ّاعتبارها ّأصال ّمنّ
تصبح ّّ 121بعد ّذلك ّبغض ّالنظر ّعن ّأيّ
ضمنّاألصولّ.وقدّيجوزّأحياناّبموجبّالعقودّ
تكاليفّأوّبدالتّأخرىّعنّالتضخمّ.أما ّعنّ
الربحيةّأنّيتمّبيعّوشراءّالعبيّكرةّالقدمّمنّ
القيمة ّالتي ّيتم ّإدخالها ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
أحد ّاألندية ّإلى ّأخرىّ .ففي ّحقيقة ّاألمر ّالّ
للمالكّتسمىّبالقيمةّالمرهونةّ.واذاّأرادّالمالكّ
يقصد ّبهذا ّبيع ّالفرد ّوال ّيبيعون ّحقهم ّفيّ
أن ّيبيع ّالشقة ّولكن ّمازال ّمن ّحق ّالمستأجرّ
االحتفاظّبموهبةّالالعبّواستمرارّعملهّلديهمّ.
اإلقامةّفيهاّطوالّفترةّصالحيةّعقدّاإليجارّّ،
ويتم ّإتباع ّنفس ّشروط ّالعقد ّفي ّحالة ّنشرّ
تصبح ّالقيمة ّالمرهونة ّهي ّكل ّما ّيحلم ّالمالكّ
األعمالّاألدبيةّوّالعروضّالموسيقيةّ.كلّهذهّ
(المؤجر) ّالحصول ّعليهّ /اكتسابهّ .ولكن ّإذاّ
العقود ّيتم ّالتعامل ّمعها ّكأصول ّتحت ّمسمىّ
أراد ّالحصول ّعلى ّالقيمة ّالغير ّمرهونة ّتوجبّ
بضائعّأوّسلعّخدماتّفقطّمنّخاللّتصنيفّ
ليه ّأن ّيدفع ّللمستأجر ّفرق ّالسعر ّالقيمةّ
العقودّوعقودّالبيعّوالشراءّوالتراخيصّّّ.
المرهونةّوالغيرّمرهونةّللشقةّحتىّيصبحّخالياّ
من ّالتساؤالت ّفيما ّيخص ّبنود ّالعقدّ .وفيّ
وقد ّيوجد ّمثل ّهذه ّالعقود ّالتي ّتقومّ
369-17
بعض ّاألوقات ّيتم ّالتعامل ّمع ّالرهنية ّكأصلّ
بوضع ّضوابط ّإنتاج ّالسلع ّوالخدمات ّفيّ
من ّأصول ّالمستأجرّ .وتعتبر ّجميع ّهذهّ
المستقبلّ .وقد ّكشفت ّالدراسات ّالتي ّأجريتّ
الظرّوف ّوالمالبسات ّقانونية ّوعملية ّفي ّنفسّ
علىّخياراتّإنتاجّالطائراتّأنهّالّيوجدّأصوالّ
الوقت ّحيث ّيسمح ّللمستأجر ّأن ّيشتري ّمنّ
محولة ّأو ّقابلة ّللتحويلّ .أما ّبالنسبة ّللتغيراتّ
الباطن ّكونه ّطرفا ّثالثاّ .ونظ ار ّللصعوبة ّالتيّ
التي ّتؤثر ّعلى ّعقول ّالمشترين ّالمحتملين ّأوّ
نالقيها ّفي ّتحديد ّاألصولّ ،فينصح ّبسرعةّ
الفشلّفيّتوفيرّمختلفّالفرصّالتجاريةّتحسمّ
تسجيل ّهذه ّاألصول ّبمجرد ّالتعرف ّعلىّ
من ّقبل ّالتغيير ّفي ّالترتيبات ّالتي ّيتخذها ّكالّ
حيثياتّوجودهمّ.
الطرفينّوالّيمكنّأنّتسمحّبالبيعّلطرفّثالثّ.
واذا ّظهر ّمثاال ّليثير ّقضية ّخيارات ّشراءّ
068

نظام الحسابات القومية
ومنّالمحتملّأنّتكونّالقيمةّالمرتبطةّ عقود التشغيل المسوقة والتي تعامل معاملة األصول:
478-37
بالشقةّ/المسكنّأعلىّمنّالقيمةّالغيرّمرتبطةّ
يتمّالتعامل ّمعّعقودّالتشغيلّالمسوقةّ
بها ّوذلك ّعند ّانخفاض ّاإليجارات ّفي ّنفسّ 470-37
الفترة ّالتي ّتم ّفيها ّتوقيع ّالعقد ّوالموافقة ّعليهّ.
كأصولّفقطّعندماّتتوافرّأحدّالشروطّالتاليةّ:
وفي ّهذه ّالحالة ّيمكن ّللمالك ّالتربح ّمن ّفرقّ
األسعار ّبين ّسعر ّالسوق ّوالسعر ّالذي ّينصّ
 ّعندما ّيتم ّتحديد ّأسعار ّمعينة ّالستخدامّعليه ّالعقد ّذلك ّألن ّقيمة ّالشقة ّفي ّالميزانيةّ
األصل ّوالتي ّتختلف ّتماما ّعن ّالسعر ّالذيّ
العمومية ّمازالت ّمرهونةّ /مرتبطة ّبقيمتها ّفيّ
يؤجرّبهّاألصلّفيّالوقتّالحاليّ/الراهنّّ.
السوقّ .واذا ّتراجع ّالمستأجر ّعن ّعقد ّاإليجارّ
فيتوجب ّعليه ّدفع ّفرق ّالسعر ّبين ّالقيمةّ
ّقانونياّوعملياّفإنهّمنّحقّالمستأجرّالتعرفّالمرهونة ّوالغير ّمرهونةّ .وهناك ّفقط ّحالةّ
علىّفرقّالسعرّعنّطريقّالتعاقدّمنّالباطنّ
استثنائية ّواحدة ّحيث ّيدفع ّالمستأجر ّللطرفّ
أوّماّيسمىّبالطرفّالثالثّّ.
الثالثّلكيّيثبتّسعرّالشقةّفيّالعقدّكماّهوّ
متفق ّعليه ّمسبقاّ .وتعرض ّهذه ّالمدفوعاتّ
ومن ّالناحية ّالعملية ّفإنه ّمن ّاألفضلّ
بقيمةّسالبةّللمستأجرّ.وبمجردّانتهاءّفترةّالعقدّ 477-37
تسجيلّاألصلّفقطّعندماّيتخلىّالمستأجرّعنّ
أو ّإلغاءهّ ،تعود ّقيمة ّالشقة ّمرة ّأخرى ّإلىّ
حقهّفيّإدراكّومعرفةّفروقّاألسعارّّ.
قيمتهاّالغيرّمرهونةّ.
أما ّعن ّاألصول ّالتي ّتعكس ّحقوقّ اعتبارات أخرى:
474-37
الملكية ّللطرف ّالثالث ّفهي ّدائما ّما ّتكونّ
الزمنية:
مهمشةّ /انتقاليةّ .وتوجد ّهذه ّاألصول ّفقط ّمنّ  -1ترتيبات المشاركة
ّ
ومن ّأهم ّطرق ّمشاركة ّاألصول ّفيّ
أجل ّزيادة ّمدة ّعقد ّاإليجار ّحيث ّالفرق ّبينّ 475-37
توفيرّمكانّاإلقامةّهوّماّيطلقّعليهّترتيباتّ
القيمّالمرتبطةّوالغيرّمرتبطةّبهّ.ومعّمرورّكلّ
المشاركةّالزمنيةّ.وقدّيتمّاستخدامّنفسّالتعبيرّ
عام ّتقل ّقيمة ّاألصول ّوذلك ّنتيجة ّسرعةّ
لإلشارةّإلىّترتيباتّأخرىّّ.
انقضاء ّالفترة ّالزمنية ّالتي ّنشأ ّفيها ّاالختالفّ
ولكنّقدّتزدادّقيمةّاألصولّمنّجديدّفيّحالةّ
ومن ّهذه ّالترتيبات ّما ّيماثل ّّ /يشابهّ
471-37
زيادةّسعرّاإليجارّالجديدّّ.
الترتيبات ّالمتبعة ّلشراء ّمنزل ّإال ّأنه ّقد ّيتمّ
تحديد ّالملكية ّلفترة ّزمنية ّمعينة ّكل ّعامّ.
إن ّسعر ّالسوق ّفي ّحالة ّاستئجارّ
473-37
وبالمثل ّفإن ّهذه ّالتسهيالت ّواإلجراءات ّمتاحةّ
ّالمدفوع ّمن ّقبلّ
ّ
مسكن ّهو ّالثمن ّالفعلي
أيضا ّبالنسبة ّلوضع ّالمالكّ .ولكن ّقد ّيكونّ
المستأجر ّالمقيمّ .فعلى ّسبيل ّالمثالّ ،في ّحالةّ
هناك ّالعديد ّمن ّالترتيبات ّواإلجراءات ّالمتبعةّ
بقاء ّالمستأجر ّاألساسيّ /األصلي ّفي ّالموقعّ
التخاذ ّمسكن ّأو ّمحل ّإقامة ّلفترة ّزمنية ّمعينةّ
ودفع ّّ ّ 366جنيه ّشهريا ّويعتبر ّذلك ّسعرّ
تجدد ّكل ّعام ّولكن ّليس ّمن ّالضرورة ّأنّ
السوق ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّاإليجار ّالجديد ّقدّ
تنطبق ّعليها ّنفس ّالشروط ّالسابقةّ .وتتضمنّ
يكلفّالمستأجرّّ386جنيهّ.ولكنّفيّحالةّدفعّ
بعض ّالترتيبات ّشراء ّمساكن ّمن ّالمالك ّالذيّ
المستأجر ّاألصلي ّّ 386جنيه ّإيجا ار ّللشقةّ
بدورهّيخطط ّلشراءّمسكنّآخرّفيّمكانّآخرّ
فسيسجلّذلكّباعتبارهّسعرّالسوقّ.وبناءّعلىّ
بمجردّتوافرّالفرصةّالمناسبةّّ.
ذلك ّيتم ّدفع ّّ 366جنيه ّللمالك ّو ّّ 86جنيهّ
للساكنّأوّالمستأجرّاألصليّ.
وتشترك ّجميع ّترتيبات ّالمشاركةّ
456-37
الزمنية ّفي ّوجود ّوحدة ّمسئولة ّعن ّالصيانةّ
ويوضح ّالمثال ّالسابق ّالوقت ّالذيّ
478-37
والتأمين ّوما ّإلى ّذلكّ ،ولكن ّاالختالف ّآنذاكّ
تأخذ ّفيه ّعقود ّاإليجار ّالمسوقة ّقيمة ّكأصلّ.
منّالواردّوجودّمالكّفعليّواحدّبصورةّنهائيةّ
أما ّعن ّالتصاريح ّالستخدام ّالموارد ّالطبيعيةّ
ويعامل ّباقي ّالمشتركين ّأو ّالمساهمينّ
وعقود ّاإلنتاج ّالمستقبلية ّفقد ّتؤدي ّإلى ّظهورّ
كمستأجرين ّأو ّأن ّيكون ّلهذه ّالوحدة ّنائبا ّأوّ
طرف ّثالث ّلحقوق ّملكية ّاألصولّ .وعلى ّذلكّ
ممثال ّلمجموعة ّمن ّالمالك ّأو ّالمساهمينّ.
فقدّتقومّهذهّالتصريحاتّبمجموعةّمنّاألنشطةّ
وبالمثل ّفهناك ّالعديد ّمن ّاالختالفات ّاألخرىّ
علىّالرغمّمنّاعتبارّمبلغّالتسديدّكضريبةّإذاّ
فيماّيخصّهذهّالترتيباتّفربماّيقومّالمالكّأوّ
تم ّدفعه ّلصالح ّالحكومةّ .وبالنسبة ّلعقودّ
أحد ّالمساهمين ّببيع ّأو ّنقل ّملكيته ّإلى ّوحدةّ
اإليجار ّالمالية ّفهي ّال ّتؤثر ّبأي ّشكل ّمنّ
أخرىّبشكلّدائمّبلّوقدّيكونّبيعّمنّالباطنّّ.
األشكالّعلىّاألصولّ.واذاّزادتّقيمةّاألصولّ
المؤجرة ّعن ّقيمة ّالمدفوعات ّالمستحقة ّبموجبّ
إنّمسألةّتأثيرّالمشاركةّالزمنيةّعلىّ
عقود ّاإليجار ّالماليةّ ،فمن ّحق ّالمستأجر ّأنّ 453-37
قيمة ّاألصول ّتعتمد ّأساسا ّعلى ّاإلجابة ّعنّ
يبيع ّاألصل ّويسدد ّالقرض ّويحتفظ ّبالفرق ّفيّ
األسئلة ّالتاليةّ .واذا ّتوفرت ّللمالك ّجميعّ
السعرّ.
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الموظفين ّالحق ّفي ّشراء ّأسهم ّللمستقبلّ.
وتعتبر ّخيارات ّاألسهم ّلموظفي ّالشركة ّشبيهّ
بالمشتقات ّالمالية ّوقد ّيعجز ّالموظف ّعنّ
ممارسة ّهذا ّالحقّ /الخيار ّوقد ّيكون ّذلك ّإماّ
بسببّانخفاضّسهرّاألسهمّأوّتراجعّصاحبّ
العمل ّعن ّفكرة ّشراء ّاألسهم ّفيتخلى ّالموظفّ
عن ّهذا ّالعرضّ .وفي ّالفقرات ّالالحقة ّسيتمّ
مناقشةّكيفيةّتقييمّوحسابّعقدّالخيارّلألسهمّ
الموظفين ّمع ّاألخذ ّبعين ّاالعتبار ّكافةّ
االحتماالت ّالتي ّال ّيمكن ّمن ّخاللها ّممارسةّ
تلكّالخياراتّ.

الصالحيات ّالمتاحة ّبشكل ّدائم ّكي ّيتصرفّ
كمديرّأوّمشرفاّإدارياّعلىّمخططّالمشروعّأوّ
لديهّصالحياتّالبيعّأوّحتىّنقلّالملكيةّللغيرّ
فإنه ّيمكن ّاعتبار ّممتلكاته ّبمثابة ّأصول ّمنّ
نفس ّالنوع ّمثل ّالمنزل ّأو ّمحل ّاإلقامةّ .واذاّ
كان ّمن ّالمتفق ّعليه ّأن ّيك ّون ّللمالك ّمكانّ
للسكن ّأو ّاإلقامةّمحددّبفترةّزمنيةّمعينةّفمنّ
المحتمل ّأن ّيكون ّمالكا ّلهذا ّالمكان ّبموجبّ
عقد ّإيجار ّمدفوع ّمقدماّ ،ويستطيع ّهذا ّالمالكّ
الشراء ّمن ّالباطن ّأو ّالبيع ّطوال ّفترة ّعقدّ
اإليجارّ .وقد ّيجوز ّألحد ّالمشاركين ّفيّ
المشروعّأنّيكونّلهّحسابّمستحقّمنّخاللّ
 -1مفاهيم ومصطلحات:
أحدّاألصولّ.
وعندما ّتصبح ّترتيبات ّالمشاركةّ
458-37
الزمنيةّكبيرةّأوّبالغةّاألهميةّفإنهّينبغيّالبحثّ
في ّكافة ّاألوضاع ّوالشروط ّالمتعلقة ّبهم ّفيّ
ضوء ّالمبادئ ّالعامة ّالتي ّتم ّاإلشارة ّإليها ّفيّ
هذا ّالفصل ّوذلك ّلتحديد ّكيفية ّتسجيلّ
المعامالت ّالتي ّبدورها ّتدخل ّفي ّتصنيفّ
األصولّ.
 -2الودائع المفقودة:

وبالمثل ّيقوم ّصاحب ّالعمل ّبإعطاءّ
385-17
الموظفين ّالحق ّفي ّشراء ّأسهم ّوبسعر ّمحددّ
(سعرّالبورصةّ/سعرّالتداول)ّخاللّفترةّزمنيةّ
وظروفّمعينةّ(مثالّخاللّالفترةّالتيّيظلّفيهاّ
الموظف ّتابعا ّللشركة ّأو ّبناء ّعلى ّموقفّ
الشركةّالماليّواالقتصادي)ّ .ومنّالضرورةّأنّ
يتمّتحديدّوقتّتسجيلّالموظفينّفيّالحساباتّ
الوطنيةّمنّأجلّشراءّاألسهمّ.فتاريخّالمنحّهوّ
الوقت ّالذي ّيتم ّفيه ّتوافر ّعقد ّالخيار ّلألسهمّ
الموظفينّ ،تاريخ ّاالستحقاق ّهو ّأقرب ّوقتّ
يمكنّللموظفّفيهّالحصولّعلىّاألسهمّبينماّ
تاريخ ّالممارسة ّهو ّالوقت ّالذي ّيتمكن ّفيهّ
الموظف ّمن ّاستخدام ّاألسهم ّفي ّالمعامالتّ
التجارية ّإما ّبالمكسب ّأو ّالخسارةّ .وفي ّبعضّ
البالد ّتكون ّالفترة ّ ّالمسموح ّبها ّبين ّتاريخّ
االستحقاقّوتاريخّالممارسةّطويلةّجداّلكنّقدّ
تصبحّقصيرةّفيّبالدّأخرىّّ.

وبموجب ّالعقد ّفمن ّالوارد ّأن ّيقومّ
454-37
طرفّواحدّفقطّبتسديدّالمدفوعاتّفيمنعّالبقيةّ
منّالحصولّعلىّ/استالمّالبضائعّأوّالخدماتّ
أو ّاألصول ّالمتفق ّعليها ّفي ّالعقدّ .وفي ّكثيرّ
من ّاألحوال ّقد ّيؤثر ّذلك ّعلى ّحسابّ
المدفوعات ّأو ّالمستحقات ّالتي ّقد ّيطالب ّبهاّ
الطرف ّاألول ّمن ّالطرف ّالثانيّ .ولكن ّتحتّ
ظروف ّأخرى ّقد ّال ّيحدث ّذلكّ .فعلى ّسبيلّ
المثالّ :غالبا ّما ّتكون ّتذكرة ّالطيران ّالرخيصةّ التقييم:
معروضةّبصفةّأوّبصورةّغيرّمستردةّ.فهناكّ
ومن ّأهم ّاألمور ّالمحاسبية ّالتيّ
العديد ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّالمدفوعة ّمقدماّ 386-17
يوصيّبهاّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّأنّ
والتيّالّيمكنّاستردادّقيمتهاّوقدّيعدّذلكّجزءاّ
تحدد ّالشركة ّقيمة ّمنصفة ّوعادلة ّلخياراتّ
من ّمخطط ّالعمل ّفي ّالعديد ّمن ّالشركاتّ.
األسهمّفيماّيخصّتاريخّالمنحّوذلكّمنّخاللّ
حيث ّيتم ّقياس ّمخرجاتّ /نتاج ّهذه ّالشركاتّ
الحصول ّعلى ّسعر ّمضاربة ّاألسهم ّمضروباّ
بقيمة ّالمبيعات ّدون ّالخصم ّعلى ّالمدفوعاتّ
في ّعدد ّالخيارات ّالمتوقع ّممارستها ّفي ّتاريخّ
التيّيتكبدهاّالعميلّأوّالمستهلكّالذيّلمّيحققّ
االستحقاق ّمقسوما ّعلى ّعدد ّسنوات ّالخدمةّ.
أيّاستفادةّمنّالسلعةّأوّالخدمةّ.ويعتمدّحجمّ
ويتمّتطبيقّهذهّالقيمةّالعادلةّعلىّعددّسنواتّ
وقيمّاإلنتاجّعلىّالخدماتّالمقدمةّفعلياّّ،ويتمّ
الخدمة ّمن ّأجل ّالحصول ّعلى ّالتكاليف ّالتيّ
عرض ّالسعر ّبناء ّعلى ّتأثير ّالودائع ّالغيرّ
تتكبدهاّالشركةّفيّالسنةّ.ويتمّتعديلّقيمةّهذهّ
مستردةّ .وينعكس ّذلك ّعلى ّاستهالك ّالنفقاتّ
الخدمة ّسنويا ّفي ّحالة ّحدوث ّتغيير ّفي ّعددّ
المدفوعة ّمقابل ّالخدمات ّالتي ّلم ّيتم ّاالستفادةّ
خيارات ّاألسهم ّالمفترض ّالتعامل ّبها ّمن ّقبلّ
منهاّّ.
الموظفينّّ.
الجزء السادس:
وفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّفإنه ّفيّ
387-17
حالة ّعدم ّوجود ّسعر ّسوق ّثابت ّومعروف ّأوّ
عقد الخيار لألسهم الموظفين:
تقدي ار ّمن ّقبل ّالمؤسسة ّبناء ّعلى ّالتوصياتّ
التي ّسبق ّالتحدث ّعنها ّمن ّمجلس ّمعاييرّ
أماّعنّتكوينّالدخلّالعينيّفهوّنشاطّ
384-17
المحاسبة ّالدولية ّفسوف ّتحدد ّقيمة ّالخياراتّ
اقتصادي ّيمارسه ّصاحب ّالعمل ّبإعطاءّ
باستخدامّنموذجّتسعيرّخياراتّاألسهمّ.وتهدفّ
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هذه ّالنماذج ّإلي ّالتحكم ّفي ّاثنين ّمن ّاآلثارّ
الناتجةّمنّقيمةّخيارّاألسهمّ.التأثيرّاألولّهوّ
تقدير ّقيمة ّسعر ّ ّاألسهم ّفي ّالسوق ّوالتيّ
تتجاوز ّسعر ّالمضاربة ّأثناء ّفترة ّاالستحقاقّ.
أما ّعن ّالتأثير ّالثاني ّفهو ّيسمح ّبتوقع ّارتفاعّ
سعرّالسهمّبينّفترةّاالستحقاقّوفترةّالممارسةّ
أوّالتداولّّّ.
 -3عقد الخيار لألسهم الموظفين باعتبارها أصوال
مالية:
ّ

التعويضات ّالمدفوعة ّلصالح ّالعاملينّ
والموظفينّ،بينماّالّيعاملّالتغيرّفيّالقيمةّبينّ
تاريخّاالستحقاقّوالتداولّ/الممارسةّكتعويضاتّ
وانماّيعدّمكاسبّوّخسائرّاقتناءّ.ومنّالناحيةّ
العمليةّ ،فال ّيرجح ّأن ّيتم ّتعديل ّقيمة ّتكاليفّ
عقد ّالخيار ّلألسهم ّالموظفين ّوالتي ّيتكبدهاّ
صاحب ّالعمل ّمابين ّتاريخ ّالمنح ّوالممارسةّ/
التداولّفيّالسوقّ.وبالتاليّفإنهّيتمّالتعاملّمعّ
الزيادةّبأكملهاّكمكاسبّأوّخسائرّاقتناءّ.ويتمّ
تحقيق ّأعلى ّربح ّللموظفين ّعندما ّيزداد ّقيمةّ
سعر ّالسهم ّعن ّسعر ّالمضاربة ّفي ّالسوقّ
والذي ّيعني ّخسارة ّيتكبدها ّصاحب ّالعملّ
والعكسّصحيحّّ.

وقبل ّالدخول ّفي ّممارسة ّعقد ّالخيارّ
388-17
لألسهم ّالموظفين ّتأخذ ّالترتيبات ّبين ّصاحبّ
العمل ّوالموظفين ّشكل ّالمشتقات ّالمالية ّكماّ
وفي ّحالة ّتداول ّخيارات ّاألسهمّ
تعرض ّكحسابات ّمالية ّلكال ّالطرفينّ .وفيّ 394-17
للموظفين ّيختفي ّبند ّالميزانية ّالعمومية ّويحلّ
بعض ّاألوقات ّقد ّيسمح ّبالمتاجرة ّفي ّهذهّ
محله ّقيمة ّاألسهم ّالمكتسبةّ .ويحدث ّهذاّ
الخيارات ّأو ّيتراجع ّصاحب ّالعمل ّويشتريّ
التغيير ّفي ّالتصنيف ّمن ّخالل ّمعامالتّ
األسهم ّمرة ّأخرى ّمن ّالموظفين ّمقابل ّمبالغّ
الحساب ّالمالي ّوليس ّمن ّخالل ّأي ّتغيراتّ
نقديةّ .وقد ّتقوم ّبعض ّالشركات ّمتعددةّ
أخرىّفيّقيمةّحسابّاألصولّّّ.
الجنسياتّبعرضّمعظمّأسهمهاّفيّالسوقّليتمّ
شرائهاّمنّقبلّموظفينّالشركةّفيّفروعّوبالدّ
 -5التغييرات في استخدام عقد الخيار لألسهم
أخرىّّ.
الموظفين:
 -4تسجيل عقد الخيار لألسهم الموظفين ضمن نظام
وهناك ّاثنان ّمن ّالنتائج ّالمترتبة ّعلىّ
395-17
القومية:
الحسابات
ّ
إدراج ّعقد ّالخيار ّلألسهم ّالموظفين ّفيّ
الحسابات ّبحجة ّالتناسق ّوالتوافقّ .األولىّ
ويجبّأن ّيتمّتسجيلّقيمةّعقدّالخيارّ
389-17
تختص ّبطرق ّمكافئة ّالموظفين ّوالعاملينّ
لألسهم ّالموظفين ّخالل ّفترةّ /تاريخ ّالمنحّ.
الحاصلين ّعلى ّأسهم ّالشركةّ .والثانية ّتختصّ
وينبغي ّأن ّيدخل ّهذا ّالمبلغ ّضمن ّتعويضاتّ
باستخدام ّعقد ّالخيار ّلألسهم ّالموظفين ّلتغطيةّ
العاملين ّوالتي ّتوزع ّعلى ّالفترة ّما ّبين ّتاريخّ
النفقاتّاألخرىّمثلّتعويضاتّالموظفينّ.
المنحّوتاريخّاالستحقاقّإذاّأمكنّاألمرّ.وانّلمّ
يكنّذلكّممكناّفإنهّيجبّأنّيتمّتسجيلّقيمةّ
وترتبط ّالنتيجة ّاألولى ّبالتنوع ّفيّ
396-17
الخيارّفيّتاريخّاالستحقاقّّ.
النموذج ّاألساسي ّعقد ّالخيار ّلألسهمّ
الموظفينّ.فقدّتساهمّالشركةّ/المؤسسةّبأسهمهاّ
ويقوم ّصاحب ّالعمل ّبتحمل ّتكاليفّ
391-17
لدفع ّالتعويضات ّوتمويل ّصندوق ّالمعاشّ
إدارة ّعقد ّالخيار ّلألسهم ّالموظفين ّوالتي ّيتمّ
التقاعديّ .وعادة ّما ّيطلق ّعلى ّهذا ّالتنوعّ
التعاملّمعهاّكجزءّمنّمتوسطّاالستهالكّكأيّ
"خطةّحصةّالموظفّأوّخطةّملكيةّاألسهم"ّ.
وظيفة ّإداريةّأخرىّترتبطّبتعويضاتّالموظفينّ
وبموجب ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعام ّّ1933
والعاملينّّ.
فإنه ّال ّيمكن ّاالعتراف ّباألسهم ّكمستحقاتّ
لألسرّالمعيشيةّوذلكّألنّهذاّالتمويلّالّيمكنّ
وعلى ّالرغم ّمن ّمعاملة ّقيمة ّعقدّ
391-17
أن ّيكون ّفي ّمتناول ّاليدّ .ومع ّالتغيير ّفيّ
الخيار ّلألسهم ّالموظفين ّكإيراداتّ /دخلّ ،فإنهّ
تسجيل ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّبخالفّ
ال ّيوجد ّأي ّرابط ّبين ّدخل ّاالستثمار ّو ّعقدّ
األصول ّالموجودة ّوالتي ّتتناسب ّمع ّهذهّ
الخيارّلألسهمّالموظفينّ
االستحقاقاتّ ،وبناء ّعلى ّما ّأوصى ّبه ّمجلسّ
معايير ّالمحاسبة ّالدولية ّفقد ّتوقفت ّّ /انتهتّ
وفيما ّيخص ّالحساب ّالرأسمالي ّفإنّ
392-17
االعتراضاتّعلىّتسجيلّتلكّاالستحقاقاتّّ.
اقتناءّ /االستحواذ ّعلى ّعقد ّالخيار ّلألسهمّ
الموظفين ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّيتماشى ّمعّ
وهناك ّاختالف ّآخر ّفي ّطريقةّ
الجزء ّالمرتبط ّبتعويضات ّالموظفين ّوالعاملينّ 397-17
استخدام ّخيارات ّاألسهم ّكمكافئة ّللموظفينّ
والتيّبدورهاّتتماشىّمعّااللتزاماتّالماليةّالتيّ
والعاملينّبالشركةّحيثّتسمعّللموظفينّبتحقيقّ
يتكبدهاّصاحبّالعملّّ.
أكبر ّقدر ّمن ّاالستفادة ّمن ّخالل ّشراء ّأسهمّ
الشركةّتبعاّلخطةّشراءّيضعهاّصاحبّالعملّ.
مبدئياّيمكنّالتعاملّمعّأيّتغييرّفيّ
393-17
وال ّيضطر ّالموظفون ّإلى ّقبول ّالعرض ّولكنّ
القيمة ّبين ّتاريخ ّالمنح ّواالستحقاق ّكجزء ّمنّ
068

نظام الحسابات القومية
يتمّاالختيارّكنوعّمنّالتعويضّتصرفهّالشركةّ
لموظفيهاّكمكافئةّأثناءّفترةّالعملّ.وبالمثلّفإنهّ
في ّحالة ّحصول ّالموظفين ّعلى ّأي ّأرباحّ
كنتيجة ّلتغيير ّأسعار ّأسهم ّالشركةّ ،وليستّ
أسهمهمّالخاصةّ،فيتمّصرفّاألرباحّللموظفينّ
كنوعّمنّالتعويضاتّّ.
أما ّعن ّالنتيجة ّالثانية ّفهي ّتتضمنّ
398-17
إتاحةّالفرصةّللشركةّلكيّتستخدمّعقدّالخيارّ
لألسهم ّالموظفين ّفي ّالحصول ّعلى ّالسلعّ
والخدمات ّوكذلك ّدفع ّتعويضات ّللموظفين ّإماّ
من ّخالل ّمنحها ّللموظفين ّأو ّطرحها ّفيّ
األسواق ّواالستفادة ّمن ّالدخل ّلصرف ّمكافئاتّ
الموظفين ّوزيادة ّدخل ّالشركةّ .واذا ّتم ّحدوثّ

060

ذلكّ ،فإنه ّيجب ّأن ّتقدر ّقيمة ّعقد ّالخيارّ
لألسهمّالموظفينّبقيمةّالسلعّوالخدماتّالتيّتمّ
الحصول ّعليها ّفي ّالمقابلّ .واذا ّلم ّيتم ّذلكّ
فينبغي ّالبحث ّعن ّطرق ّأخرى ّمشابهة ّلتقييمّ
خياراتّاألسهمّللموظفينّ.ويجبّأنّتسجلّمثلّ
هذه ّالخيارات ّكنوع ّمن ّأنواع ّالمعامالتّ
التجاريةّّبينّمصدريّومورديّالسلعّوالبضائعّ
داخلّالحساباتّالرأسماليةّ.وعادةّماّيشارّإلىّ
مثلّهذهّالترتيباتّبحقوقّتقييمّالسهمّ.وبموجبّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّفإنه ّيتم ّاستخدامّ
المصطلح ّ(ّ )ESOsخيارات ّاألسهم ّللموظفينّ
ليشملّحق ّوقّتقييمّاألسهمّّ.
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الفصل الثامن عشر :أعداد و تقديم الحسابات
السالسل ّعالمة ّمن ّعالمات ّالضعف ّفيّ
أ .مقدمة
النظام ّاإلحصائيّ ،بل ّينبغي ّالنظر ّإليه ّعلىّ
أنه ّعالمة ّمن ّعالمات ّدرجة ّالثقة ّلدىّ
 5-51تشرح ّالفصول ّالسابقة ّكل ّمن ّالمفاهيمّ
اإلحصائيين ّفي ّكل ّمن ّالتقديرات ّاألصليةّ
المحاسبية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوشكلّ
والمراجعات ّوالتنقيحات ّالالحقةّ .وبعض ّمنّ
تسلسل ّوترتيب ّهذه ّالحسابات؛ ّويصف ّهذاّ
أردأ ّالحسابات ّالقومية ّمن ّحيث ّالنوعية ّهيّ
الفصلّوماّيليهّمنّفصولّكيفّيمكنّاالعتمادّ
تلكّالحساباتّالتيّقدّظلتّبالّأيّتغييرّعلىّ
على ّمثل ّهذه ّالمعلومات ّمن ّأجل ّاستخدامّ
مدار ّالعديد ّمن ّالسنينّ .وتناقش ّالجوانبّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّبطريقة ّتكون ّمكيفةّ
المتعلقة ّبنشر ّالسالسل ّأو ّالحلقات ّالزمنيةّ
على ّأفضل ّما ّيكون ّلتلبية ّاحتياجاتّ
فضال ّعنّالحاجةّلمراجعتهاّوتنقيحهاّفيّالقسمّ
المستخدمينّولتوضيحّوالقاءّالضوءّعلىّتفاعلّ
بّ .
وارتباط ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّمع ّالمعاييرّ
اإلحصائيةّالدوليةّاألخرىّ.
 3-35يصف ّالفصل ّالخامس ّعشر ّنظرية ّاألرقامّ
القياسية ّللسعر ّالتي ّيمكن ّاستخدامها ّفيّ
 2-51يعنى ّالفصل ّالذي ّبين ّأيدينا ّبعدد ّمنّ
إحداث ّانكماش ّلبعض ّجوانب ّالحساباتّ
الموضوعاتّذاتّاهتمامّخاصّبالنسبةّألولئكّ
القوميةّمنّالقيمّالجاريةّأوّالحاليةّإلىّتقديراتّ
المسئولين ّعن ّحفظ ّوصيانة ّقاعدة ّبياناتّ
من ّحيث ّالحجم؛ ّويبين ّالقسم ّج ّبإيجاز ّأيّ
الحسابات ّالقومية ّوبعرض ّالحسابات ّفي ّأكثرّ
األجزاء ّفي ّالحسابات ّيك ّون ّمن ّالمفيد ّالتعبيرّ
شكل ّمناسب ّلألنماط ّالمختلفة ّمن ّالتحليل؛ّ
عنهاّوفقّهذهّالطريقةّ.
ويتناولّعلىّوجهّالخصوصّ:
ّأ .كيفية ّالتعامل ّمع ّالمراجعات ّوالتناقضات ّأوّ  8-35السالسل ّالسنوية ّتكون ّكافية ّلتحديد ّوالتعرفّ
علىّالتحوالتّطويلةّالمدىّفيّاالقتصادّ،غيرّ
االختالفاتّفيّالبياناتّوالمفاضلةّوالتوفيقّبينّ
أنه ّولتقييم ّما ّيجري ّعلى ّالمدى ّالقصير ّفإنّ
حسنّالتوقيتّوالدقةّ،
الحسابات ّالقومية ّذات ّالوتيرة ّاألعلى ّتضطلعّ
بدور ّرئيسي ّبين ّالمؤشرات ّقصيرة ّالمدىّ
ّب .أيّالحساباتّيتمّعرضهاّمنّحيثّالحجم،
والحسابات ّالسنوية ّالمفصلة ّبشكل ّكامل؛ّ
ويتطلب ّمناقشة ّمثل ّهذه ّالحسابات ّكتيبا ّفيّ
ّج .دور ّالبيانات ّالتي ّتتواتر ّأكثر ّمن ّالبياناتّ
حد ّذاتهّ ،بيد ّأن ّهناك ّعرض ّلبعض ّمنّ
السنوية،
الموضوعات ّالرئيسية ّذات ّالصلة ّنجدها ّفيّ
القسمّدّ.
ّد .الحساباتّاإلقليميةّ،و
ّه .أي ّأنواع ّالتفاصيل ّيمكن ّتضمينها ّفيّ  0-35ثمة ّبعد ّأخر ّللحسابات ّأال ّوهو ّالمتعلقّ
بالحساباتّاإلقليمية؛ّحيثّتكونّأيّمنطقةّإماّ
المنشوراتّ.
تقسيم ّفرعي ّمن ّبلد ّما ّأو ّمنطقة ّاقتصاديةّ
تغطي ّاقتصاديات ّعدةّ .وهنالك ّإشارة ّموجزةّ
 4-35علىّالرغمّمنّأنهّلمّيتمّتوضيحهّفيّأيّمنّ
لبعضّجوانبّالمحاسبةّاإلقليميةّفيّالقسمّهـّ.
الفصولّالسابقةّإالّأنّاالستخدامّالرئيسيّلنظامّ
الحسابات ّالقومية ّيكون ّفي ّسياق ّسلسلة
ّأوّ  7-35وهناك ّقصد ّمن ّوراء ّعرض ّنظام ّالحساباتّ
ّالحساباتّ
حلقة ّزمنية ّبحيث ّيمكن ّلمستخدمي
القومية ّبشكل ّمرن ّمن ّأجل ّأن ّيستجيبّ
ّبمرورّ
ّاالقتصاد
تقييم ّكيف ّيتطور ّوينمو
بأقصى ّقدر ّمن ّالمالئمة ّللظروف ّالمحلية؛ّ
ّ
–
ّ
ّالقوميون
ّالمحاسبون
الوقت؛ ّوعادة ّما ّيكون
ويوضح ّالقسم ّ ّو ّبعض ّاألساليب ّالتي ّيمكنّ
وبشكلّ
ّ
–
ّ
ّاإلحصائيين
مثلهم ّمثل ّغيرهم ّمن
منّخاللهاّعرضّالجوانبّالرئيسيةّللحساباتّ.
ّ
ّللحساباتّ
ات
ر
ّتقدي
ّإليجاد
منتظم ّتحت ّضغط
ومن ّالمهم ّالتأكيد ّعلى ّأن ّالجداول ّفي ّهذاّ
ّبينّ
ر
ا
ّتوت
ّهناك
؛
وحتما
ّ
.
بأسرع ّوقت ّممكن
القسمّالّينتوىّأنّينظرّإليهاّعلىّأنهاّمبادئّ
ّالدقةّ
ّوبين
ّالزمنية
ّالمالئمة
حسن ّالتوقيت ّأو
إرشادية ّوتوجيهية ّصارمة ّولكن ّفقط ّكإشاراتّ
ّاألكثرّ
ّالبيانات
ّتستغرق
ّما
نظ ار ّألنه ّعادة
ألنماطّالتفاصيلّالتيّقدّيتمّتكثيفهاّواختصارهاّ
نةّ
ر
ّمقا
ّلمعالجتها
ّأكبر
ّوقتا
ّوموثوقية
شمولية
أوّالتوسعّفيّعرضهاّفيّظلّظروفّمختلفةّ
ويعنيّتوفيرّحساباتّ
ّ.
ةّالمدى
ر
اتّقصي
ر
بالمؤش
منّأجلّإبرازّجوانبّمختلفةّلالقتصادّ.
بأسرع ّوقت ّممكن ّمع ّتضمنها ّألفضلّ
المعلومات ّالمتاحة ّيعني ّقطعيا ّأن ّإجر
اءّ ب .المتواليات الزمنية والتنقيحات واالختالفات
مراجعات ّوتنقيحات ّللتقديرات ّاألولية ّيعد ّأم ارّ
ضروريا ّوالزماّّ .وال ّيمثل ّنشر ّالتنقيحات ّعلىّ  .1المتواليات الزمنية
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 5-35الجداول ّالواردة ّفي ّهذا ّالكتيب ّمصممة ّبحيثّ ّ.التنقيحاتّ
تكون ّإيضاحية ّوتفسيرية ّوبالتالي ّفهي ّتبرزّ
البيانات ّفقط ّلفترة ّزمنية ّوحيدة؛ ّوفي ّواقعّ  33-35أحد ّالنتائج ّالمترتبة ّعلى ّإعداد ّالحساباتّ
القوميةّعلىّأساسّمستمرّعلىّمدىّعددّمنّ
الممارسة ّالعمليةّ ،تعنى ّالمتواليات ّالزمنيةّ
السنينّهوّأنّمصادرّالبياناتّتتغيرّوتتحسن؛ّ
للمجاميع ّبتفسير ّوايضاح ّتحرك ّالمتغيراتّ
فالمصادر ّالمتقطعة ّوالمتناوبة ّ– ّمثل ّدراسةّ
االقتصادية ّوالتي ّتمثل ّأهمية ّقصوى ّلعملياتّ
استقصائيةّأوّمسحيةّتتمّفقطّكلّخمسّسنواتّ
التحليلّ .و ّيتميز ّشكل ّونسق ّالجداولّ
– ّقد ّتصبح ّمتاحة ّومن ّثم ّتشير ّإلى ّأنّ
المستخدمة ّفي ّالفصول ّمن ّالسادس ّوحتىّ
االفتراضاتّالسابقةّالمستندةّإلىّإسقاطّالدراسةّ
الثالث ّعشر ّبأنها ّمناسبة ّتماما ّلعروضّ
المسحية ّالسابقة ّكانت ّمعيبةّ .وفي ّمثل ّهذهّ
المتواليات ّأو ّالحلقات ّالزمنية ّنظ ار ّأن ّعددّ
الحالةّ،الّيكفيّمجردّاستبدالّالبياناتّببياناتّ
األعمدة ّيمكن ّتوسعته ّحسبما ّيكون ّضرورياّ
الفترة ّالزمنية ّاألحدث ّ(أو ّحتى ّمن ّتاريخ ّبدءّ
الستيعاب ّالمتواليات ّالطويلة ّزمنيا ّالمتزايدةّ.
الدراسةّالمسحيةّالجديدةّقدماّ)ّولكنّيلزمّالتأكدّ
علىّسبيلّالمثالّ،بدال ّمنّاعتمادّجدولّواحدّ
من ّأن ّالمتوالية ّالزمنية ّبالكامل ّقد ّتم ّضبطهاّ
بعامود ّلكل ّقطاع ّمن ّالقطاعات ّالمؤسسيةّ
بشكل ّمناسب ّلكي ّتصور ّأفضل ّتطور ّممكنّ
الخمسةّوعامودّأخرّلالقتصادّالكليّوأخرّلبقيةّ
للمتوالية ّالزمنية ّالمعنية ّعلى ّمدى ّأطول ّفترةّ
العالمّ ،يمكن ّوبصورة ّمباشرة ّوصريحة ّوضعّ
زمنيةّممكنةّ.ويسفرّعدمّالتمكن ّمنّإجراءّماّ
سبعة ّجداولّ ،كل ّجدول ّمنهم ّلكل ّعامود ّمنّ
سبقّعنّوجودّثغراتّغيرّمناسبةّفيّالمتواليةّ
األعمدةّولكنّلسنواتّعديدةّ.
والتي ّيمكن ّأن ّتكون ّمضللة ّعلى ّنحو ّخطيرّ
للمحللين ّغير ّالمدركين ّبأن ّمصدر ّالبياناتّ
 1-35سوف ّيتوقف ّطول ّالمتواليات ّالزمنية ّالمبينةّ
المتضمنةّقدّتغيرّ.
على ّعدد ّمن ّالعوامل؛ ّفلبعض ّاألغراضّ،
والسيماّبالنسبةّللصياغةّأوّالنمذجةّاالقتصاديةّ
الكليةّ،فقدّيكونّأليّفترةّتشغيليةّمهماّطالتّ  38-35تبرز ّهذه ّالحاجة ّلتنقيح ّالبيانات ّالتعارضّ
المتأصل ّفي ّاإلحصائيات ّبين ّوضع ّالبياناتّ
مدتهاّأهميةّبلّإنّبعضّالبلدانّلديهاّمتوالياتّ
بحيث ّتكون ّدقيقة ّبقدر ّاإلمكان ّوبين ّوضعهاّ
تعودّألكثرّمنّخمسينّعامّمضت؛ّومعّذلكّ،
فيّالوقتّالمناسبّقدرّالمستطاع؛ّوقدّيفضلّ
فإن ّغالبية ّالجداول ّالمطبوعة ّال ّتعرض ّسوىّ
المستخدمون ّالبيانات ّالتي ّتتميز ّبالتوقيتّ
منّعسرةّللخمسةّعشرّعاماّاألخيرةّ،معّإتاحةّ
المناسبّوبالدقةّعلىّحدّسواءّ،غيرّأنّهناكّ
البيانات ّالمتعلقة ّبالفترات ّالسابقة ّولكن ّبشكلّ
عمليات ّمفاضلة ّوتوفيقات ّبين ّهاتين ّالغايتينّ
إليكترونيّفقطّ.وعادةّماّيكونّاالهتمامّاألكبرّ
في ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ .ويتعين ّعلى ّكلّ
منصبا ّعلى ّالتأكد ّمن ّأن ّالبيانات ّالخاصةّ
مكتب ّإحصائي ّوضع ّتصورات ّوأراء ّحولّ
بالماضيّالقريبّ(أيّحواليّالخمسةّعشرّسنةّ
كيفية ّإيجاد ّتوازن ّبين ّهذين ّالمطلبين ّغيرّ
األخيرة)ّمكتملةّودقيقةّبقدرّاإلمكانّمعّتوجيهّ
المتوافقينّ ،ولكن ّأيما ّكانت ّاالستنتاج ّالنهائيّ
اهتمامّأقلّمنّحيثّالتفصيلّللسنواتّاألسبقّ.
فيّنهايةّالمطافّ،فإنّالمتوالياتّالزمنيةّالتيّ
ورغم ّذلكّ ،فمن ّالمرغوب ّفيه ّإيجاد ّرابطّ
تتسم ّباتساقها ّبمرور ّالوقت ّفضال ّعنّ
بالمتواليات ّاألسبق ّبحيث ّيمكن ّدراسة ّتطورّ
التفسيراتّوالتوضيحاتّمنّأجلّتمكينّالمحلينّ
االقتصادّعلىّالمدىّالطويلّ.
بتقدير ّعمليات ّالمفاضلة ّالتي ّيضطر ّالمكتبّ
اإلحصائيّباتخاذهاّهيّكلهاّأمورّجوهريةّ.
 36-35قدّتكونّهناكّعواملّتنطويّعلىّأنّالمتوالياتّ
الزمنية ّالطويلة ّتكون ّباألساس ّذات ّطابع ّأوّ
اهتمام ّأكاديمي؛ّعلىّسبيل ّالمثالّ ،التغيرّمنّ  34-35هناكّمجموعةّمنّالمبادئّالتوجيهيةّواإلرشاديةّ
بشأن ّأفضل ّالممارسات ّفيما ّيتعلق ّبأداءّ
االقتصاد ّالموجه ّالقتصاد ّالسوق ّوالذي ّحدثّ
واستخدامّنتائجّتحليلّالتنقيحاتّوحولّصياغةّ
فيّأوروباّالشرقيةّفيّأوائلّالتسعيناتّقدّأدىّ
سياسية ّإلجراء ّالتنقيحات ّتتميز ّبأنها ّتدعمّ
إلى ّتغيير ّأساسي ّوجوهري ّفي ّطبيعة ّالنشاطّ
وعلىّنحوّفعالّاحتياجاتّالمستخدمينّ،قدّتمّ
ّالمتواليات ّالزمنيةّ
ّ
االقتصادي ّبحيث ّأصبحت
إعدادها ّمن ّقبل ّفريق ّعمل ّمكونا ّمن ّممثلينّ
لفترة ّتمتد ّمن ّأواخر ّالثمانينات ّإلى ّأوائلّ
عن ّمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ
التسعينيات ّذات ّاهتمام ّتحليلي ّمحدودّ .وفيّ
واليوروستات ّوالعديد ّمن ّالبلدان ّاألعضاء ّفيّ
هذه ّالحالةّ ،فإن ّالتغيرات ّالسياسية ّقد ّطغتّ
هذه ّالمنظمات؛ ّواألوراق ّالتي ّأعدها ّفريقّ
على ّالعواقب ّوالنتائج ّاالقتصاديةّ .وفي ّجميعّ
العملّمتاحةّتحتّعنوانّمبادئّتوجيهيةّحولّ
البلدانّ ،يعني ّتطور ّاالقتصاد ّعبر ّفترة ّزمنيةّ
سياسة ّوتحليل ّالتنقيحات ّ(منظمة ّالتعاونّ
طويلة ّاستجابة ّلالبتكارات ّفي ّالمنتجاتّ
االقتصاديّوالتنميةّواليوروستاتّ.)8665ّ،
ولآللياتّالتسويقيةّوألنماطّاالستيرادّالمتغيرةّ–ّ
تعني ّأن ّالمقارنات ّعبر ّالعديد ّوالعديد ّمنّ
 .3التناقضات
السنواتّيلزمّتفسيرهاّبعنايةّ.
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األحكام ّالممكنة ّبشأن ّالمكان ّالذي ّتنبع ّمنهّ
المشاكل ّعلى ّاألرجح ّومن ّثم ّتعديل ّالبياناتّ
تبعا ّلذلكّ .ويمثل ّإطار ّالعرض ّواالستخدامّ
والمبينّفيّالفصلّالرابعّعشرّأداةّقويةّللغايةّ
للقيامّبمثلّهذاّالعملّ.ويمكنّالعثورّعلىّمزيدّ
منّالمعلوماتّحولّمثلّهذهّاألساليبّالمتعلقةّ
بالموازنة ّفي ّالكتيبات ّواألدلة ّالمعنية ّبجداولّ
المدخالتّوالمخرجاتّمثلّتلكّالجداولّالمعدةّ
منّقبلّاألممّالمتحدةّواليوروستاتّ.

 33-35على ّالرغم ّمن ّأن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
يضمنّأنّهناكّاتساقّتامّبينّالثالثةّقياساتّ
للناتجّالمحليّاإلجماليّإالّأنّذلكّيمثلّاتساقاّ
نظريا ّوالذي ّبشكل ّعام ّال ّينشأ ّبشكل ّطبيعيّ
عن ّتجميع ّوتصنيف ّالبيانات؛ ّويعود ّذلك ّإلىّ
التفاوت ّالواسع ّالذي ّتتسم ّبه ّمصادر ّالبياناتّ
التيّيتعينّالرجوعّلهاّوالى ّحقيقةّأنّأيّخطأّ
فيّأيّمصدرّسيؤديّإلىّاختالفّبينّقياسينّ
علىّاألقلّمنّقياساتّالناتجّالمحليّاإلجماليّ.
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،ال ّمفر ّمن ّوجودّ
العديد ّمن ّمثل ّهذه ّاألخطاء ّفي ّالبياناتّ  35-35في ّالممارسة ّالعمليةّ ،ربما ّتكون ّهناك ّبعضّ
البلدانّغيرّالقادرةّعلىّتجميعّوتصنيفّجميعّ
وسوف ّتتضح ّفي ّالممارسات ّعلى ّشاكلةّ
قياسات ّالناتج ّالمحلي ّالثالثة؛ ّبالفعلّ ،يحدثّ
موازنةّجداولّالعرضّواالستخدامّ.
في ّبعض ّاألوقات ّأن ّيتم ّتجميع ّوتصنيفّ
قياسّاإلنتاجّفقطّبشكلّكاملّفضال ّعنّوجودّ
ّ38-35 38-35وتماماّ ّمثلما ّهو ّالحال ّمع ّأي ّمكتبّ
مكونات ّمعينة ّدون ّغيرها ّمن ّمكونات ّقياسّ
إحصائي ّبشأن ّاضط ارره ّللقيام ّباختيارات ّحولّ
اإلنفاقّ ،وبشكل ّأساسيّ ،اإلنفاق ّالحكوميّ
المفاضلة ّبين ّحسن ّالتوقيت ّومالءمته ّوبينّ
وتكوينّرأسّالمالّ(ربماّبمعلوماتّغيرّمكتملةّ
مستوى ّالدقة ّهناك ّاختيارات ّيلزم ّعملها ّأيضاّ
عنّالتغي ارتّفيّقوائمّالجرد)ّ،وعنّالصادراتّ
حول ّكيفية ّالتعامل ّمع ّأوجه ّالتعارضّ
والوارداتّمنّالسلعّفقطّ.وفيّمثلّهذهّالحالةّ،
واالختالف؛ ّويمكن ّتوظيف ّالموارد ّواستثمارهاّ
واذا ّما ّتم ّعرض ّتقدير ّمن ّتقديرات ّالناتجّ
في ّتحسين ّالدراسات ّالمسحية ّالمتعلقة ّبجمعّ
المحلي ّاإلجمالي ّبحسب ّاإلنفاق ّحيث ّيتمّ
البيانات ّوكذلك ّفي ّتحسين ّنموذج ّاستطالعّ
اشتقاق ّاستهالك ّاألسر ّالمعيشية ّكقيد ّموازنةّ
الرأي ّأو ّاالستبيان ّوفي ّتحسين ّاستراتيجياتّ
إجماليّأوّشاملّفإنّهذاّالتقديرّسيغطيّليسّ
أخذ ّالعينات ّوأساليب ّالمعالجة ّبما ّفي ّذلكّ
فقطّالقيمةّالصحيحةّالستهالكّاألسرّالمعيشيةّ
معاملة ّالبيانات ّالناقصة ّوهلم ّج ارّ .ومع ّذلكّ،
وانّكانتّغيرّمعلومةّبلّكذلكّسيشملّاألثرّ
ورغم ّأنه ّفي ّنهاية ّاألمر ّيشكل ّمطلبا ّمرغوباّ
الصافي ّلكافة ّاألخطاء ّالمتراكمة ّمن ّجميعّ
فيهّإالّأنّمثلّهذاّالنهجّمكلفا ّوطويلّاألجلّ.
األجزاءّاألخرىّللتقديراتّ.
وحتىّفيّأساليبّجمعّالبياناتّالمتطورةّللغايةّ
سوفّتستمرّاالختالفاتّبينّمختلفّالتقديراتّ
نتيجة ّالفروق ّفي ّالتغطية ّوفي ّالتقييم ّوبسببّ  31-35أية ّأخطاء ّفي ّقياس ّاإلنتاج ّأو ّوجود ّأرقامّ
ناقصة ّبالنسبة ّللصادرات ّوالواردات ّمن ّالسلعّ
عمليات ّالتباطؤ ّواإلهمال ّفي ّالقيدّ .وباإلضافةّ
أوّحقيقةّأنّاإلنفاقّالحكوميّقدّتمّقيدهّعلىّ
إلىّذلكّ،يكونّالمكتبّاإلحصائيّمعتمداّأيضاَّ
أساس ّنقدي ّوليس ّتراكمي ّ– ّستؤدي ّإلىّ
سواء ّإلى ّحد ّكبير ّأو ّمحدود ّعلى ّالمصادرّ
انحراف ّقيمة ّإنفاق ّاألسر ّالمعيشية؛ ّومن ّثمّ،
اإلدارية ّللبيانات ّوربما ّال ّيكون ّفي ّاستطاعتهّ
إذا ّما ّاشتق ّالرقم ّالخاص ّبإجمالي ّفائضّ
التأكد ّمن ّوضمان ّأن ّهذه ّالبيانات ّتلبيّ
التشغيل ّمن ّخالل ّطرح ّتعويضات ّأو ّأجورّ
بالضبطّاحتياجاتّاإلحصائيّ.
الموظفين ّوالضرائب ّناقص ّاإلعانات ّأو ّالدعمّ
علىّاإلنتاجّمنّهذاّالرقمّغيرّالصحيحّللناتجّ
 30-35هناكّأسلوبانّمتاحينّأمامّأيّمكتبّإحصائي؛ّ
المحلي ّاإلجماليّ ،سيتم ّترحيل ّهذه ّاألخطاءّ
أولهماّهوّاعتمادّالصراحةّحولّالمشكلةّونشرّ
قدما ّإلى ّهذا ّالمجموع ّأيضاّّ .والعبرة ّبالنسبةّ
التعارضّاإلحصائيّ.وعندماّيتمّذلكّ،عادةّماّ
للمستخدمينّالمتطلعين ّلحساباتّخاليةّمنّأيّ
يتم ّعزوه ّإلى ّمتغير ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
تعارض ّإحصائي ّهو ّأهمية ّالتأكد ّمن ّفهمّ
الذي ّيشعر ّالمكتب ّبأنه ّأقل ّالمتغيرات ّمنّ
واستيعاب ّكيف ّقد ّتم ّحذف ّهذا ّالتعارضّ.
حيث ّالدقةّ .والغرض ّمن ّذلك ّهو ّأن ّيرىّ
والعبرة ّبالنسبة ّللقائمين ّبعملية ّالتوحيدّ
المستخدمون ّشيئا ّعن ّدرجة ّالموثوقية ّفيّ
والتصنيف ّهي ّدراسة ّإمكانات ّالعمل ّعلىّ
البيانات ّالمنشورة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،ربماّ
مستويات ّأكثر ّتفصيال ّلتجنب ّاالضطرار ّإلىّ
يشعر ّالمكتب ّبأنّتقدير ّاإلنتاجّللناتج ّالمحليّ
وضعّافتراضاتّإجماليةّبشأنّالقيودّالناقصةّ،
اإلجماليّسليما ّبصورةّمقبولةّ،ولكنهّيشعرّفيّ
والسيما ّقيد ّحاسم ّبالنسبة ّلتقييم ّالظروفّ
نفس ّالوقت ّبشكوك ّحول ّبعض ّمكوناتّ
المعيشيةّمثلّاستهالكّاألسرّالمعيشيةّ.
اإلنفاقّ.
 37-35والبديلّالمتاحّأمامّالمكتبّعنّذلكّهوّحذفّ التعارض في صافي اإلقراض أو االقتراض
التعارضّعنّطريقّدراسةّواستعراضّالبياناتّ
فيّضوءّالعديدّمنّالقيود ّالمحاسبيةّفيّنظامّ  86-35في ّكثير ّمن ّاألحيانّ ،تكون ّعملية ّالتوحيدّ
والتصنيف ّالخاصة ّبالحسابات ّالماليةّ
الحساباتّالقوميةّبحيثّيتمكنّمنّاتخاذّأفضلّ
061
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والميزانيات ّالعمومية ّمنفصلة ّبشكل ّكاف ّعنّ
بقية ّالحسابات ّبحيث ّتكون ّأرقام ّصافيّ
اإلقراض ّأو ّاالقتراض ّالمشتقة ّمن ّكل ّمنهمّ
مختلفةّفيّالواقعّحتىّوانّكانتّهيّنفسهاّمنّ
الناحية ّالنظرية؛ ّوربما ّيشير ّتعارض ّأوّ
اختالف ّما ّإلى ّوجود ّخطأ ّما ّفي ّالحسابّ
الماليّأوّبأيّمكانّأخرّفي ّالحساباتّالمؤديةّ
إلىّالرصيدّفيّحسابّرأسّالمالّ.وقدّيساعدّ
استعراضّالفروقّواالختالفاتّقطاعاّبقطاعّفيّ
تحديد ّمصادر ّالخطأ ّاألكثر ّاحتماال؛ ّعلىّ
سبيلّالمثالّ،ربماّيعنيّوجودّتعارضّكبيرّفيّ
صافيّاالقتراضّلألسرّالمعيشيةّأنّبعضا ّمنّ
دخلّاألسرّالمعيشيةّغيرّقيدهّ،كذلك ّقدّيعنيّ
وجودّتعارضّكبيرّفيّصافيّاإلقراضّبالنسبةّ
للشركات ّغير ّالمالية ّأن ّبعض ّاإلنفاق ّعلىّ
رأسّالمالّالثابتّلمّيتمّقيدهّ.غيرّأنّكلّحالةّ
مماّسبقّالبدّوأنّيتمّالتحقيقّفيهاّعلىّأساسّ
حالةّتلوّحالةّ.
ج .تسلسل الحسابات تبعا للحجم

 84-35عالوة ّعلى ّعرض ّعناصر ّحساب ّالسلعّ
والخدمات ّلتسلسل ّالحسابات ّمن ّحيث ّالحجمّ
فإنه ّيمكن ّأيضا ّالتعبير ّعن ّجداول ّالعرضّ
واالستخدامّالحساباتّمنّحيثّالحجمّ؛ّوجديرّ
بالذكرّأنّتجميعّوتصنيفّمثلّهذهّالجداولّالّ
يضمن ّفقط ّأن ّيكون ّرصيد ّالسلع ّوالخدماتّ
والمعبر ّعنه ّبالقيم ّالحالية ّمتسقا ّبشكل ّصارمّ
بل ّتكون ّعلى ّذلك ّالحال ّاألسعار ّالمستخدمةّ
إلحداث ّانكماش ّلها ّهي ّاألخرىّ .ون ّالناحيةّ
النظريةّ،ينبغيّوأنّيكونّأيّرقمّقياسيّلإلنتاجّ
مرتبطا ّبرقم ّقياسي ّمرجح ّأو ّموزون ّألسعارّ
المدخالتّ ،وهي ّالموازين ّالمقابلة ّلقيم ّفئاتّ
المدخالت ّالمختلفةّ .واذا ّلم ّتكن ّاألسعارّ
المستخدمة ّفي ّكمش ّالمخرجات ّوتلكّ
المستخدمةّفيّكمشّاالستهالكّالوسيطّمتسقةّ
فإن ّعامل ّاالنكماش ّالضمني ّللقيمة ّالمضافةّ
سيكون ّغير ّمحتمل ّوغير ّقابل ّللتصديقّ.
واكتشاف ّمثل ّهذه ّالالمعقولية ّهو ّمؤشر ّبأنهّ
إما ّأن ّاألرقام ّبالقيمة ّالحالية ّليست ّمتوازنةّ
بشكل ّجيد ّأو ّأن ّاألسعار ّالمستخدمة ّغيرّ
متسقةّأوّغيرّمالئمةّ،أوّكالهماّمعاّّ.

 83-35أحدّاألهدافّالرئيسيةّالمرجوّتحقيقها ّمنّوراءّ
إنشاءّحساباتّتغطيّفترةّأطولّمنّالزمنّهوّ
التمكنّمنّدراسةّالطريقةّالتيّقدّتغيرّوفقا ّلهاّ
الهيكلّاألساسيّلالقتصاد؛ّويمكنّمطالعةّذلكّ
من ّخالل ّدراسة ّالتركيبة ّالمتغيرة ّلمجاميعّ
االقتصادّالكليّبالقيمّالجاريةّ.ومعّذلكّ،لتحديدّ
ّالتجرد ّمن ّأثارّ
ّ
معدالت ّالنموّ ،فمن ّالضروري
التغيرات ّفي ّاألسعارّ .ويمكن ّالقيام ّبذلك ّمنّ
خالل ّإنشاء ّحسابات ّمن ّحيث ّالحجم ّوالتيّ  .1مكونات اإلنفاق في الناتج المحلي اإلجمالي
تمكن ّالمستخدم ّمن ّرؤية ّالتغيرات ّمن ّسنةّ
للسنةّالتيّتليهاّوالتيّكانتّستحدثّإذاّلمّيكنّ  88-35القياس ّالخاص ّبالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
واألسهلّمنّحيثّالتعبيرّعنهّمنّحيثّالحجمّ
هناك ّأي ّتغير ّفي ّاألسعارّ .ويصف ّالفصلّ
هوّقياسّاإلنفاق؛ّحيثّأنهّطالماّكانتّهناكّ
الخامسّعشرّبالتفصيلّالنظريةّوالتطبيقّالتيّ
أرقام ّقياسية ّللسعر ّمناسبة ّمتاحة ّيمكن ّحينئذّ
يقوم ّعليهما ّإيجاد ّاألرقام ّالقياسية ّلألسعارّ
إحداثّانكماش ّلتقديرات ّإنفاقّاألسرّالمعيشيةّ
ووضع ّقياسات ّالحجمّ .كما ّيصف ّهذا ّذلكّ
ولتكوين ّرأس ّالمال ّوللصادرات ّوالواردات ّمنّ
الفصل ّأيضا ّاآلثار ّالمترتبة ّعلى ّاشتقاقّ
دون ّمواجهة ّالكثير ّمن ّالصعوبات ّالنظريةّ.
المتواليات ّالزمنية ّحسابات ّمن ّحيث ّالحجمّ
ومن ّالمرغوب ّفيه ّالعمل ّعلى ّأقصى ّدرجةّ
باستخدام ّسالسل ّاألرقام ّالقياسية ّحيث ّيكونّ
ممكنة ّمن ّالتفصيل ّبقدر ّاإلمكان ّباستخدامّ
لبعضّجوانبّالتغيراتّفيّاألسعارّتأثي ار ّعلىّ
تفصيل ّالمنتج ّالمتاح ّلكل ّمجموع ّمنّ
تقديراتّالحجمّ.
المجاميعّ .ويجبّتوخيّالحذرّ– ّكماّأشيرّإلىّ
ذلكّفيّالفصلّالخامسّعشرّ– ّللتأكدّمنّأنّ
 88-35مكونات ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّعدا ّحصصّ
الفروقّفي ّالنوعيةّقد ّتمّأخذهاّبعين ّاالعتبارّ
أو ّأسهم ّرأس ّالمال ّغير ّالمالية ّهي ّفقطّ
على ّنحو ّسليم ّفي ّعوامل ّانكماش ّالسعرّ.
العناصر ّالتي ّيشتق ّلها ّحسابات ّمن ّحيثّ
ويكونّذلكّضرورياّعلىّوجهّالتحديدّفيّحالةّ
الحجم ّ؛ ّوبشكل ّعامّ ،يتم ّالتعبير ّعن ّتدفقاتّ
تكوين ّرأس ّالمال ّحيث ّتكون ّالكثير ّمنّ
دخل ّالملكية ّوالتحويالت ّوالمعامالت ّالماليةّ
المفردات ّمثل ّأجهزة ّالحاسب ّاآللي ّعرضةّ
فقط ّمن ّحيث ّالقيمة ّاالسميةّ .وفي ّحاالتّ
لتغير ّتكنولوجي ّسريع ّوتكون ّالكثير ّمنّ
التضخمّالمرتفعّ،هناكّعرضّبديلّمتاحّحيثّ
المفردات ّمصممة ّبحسب ّالطلبّ ،على ّسبيلّ
قد ّيتم ّفيه ّتعديل ّهذه ّالتدفقات ّغير ّأن ّذلكّ
المثال ّقطع ّاآلليات ّالثقيلة ّالمصممة ّوفقاّ
ليسّهوّالقاعدةّ.
لمواصفاتّفرديةّ.
ّ
 83-35من ّالمفيد ّالنظر ّفي ّعناصر ّاإلنفاق ّبالنسبةّ
للناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّوفي ّعناصر ّاإلنتاجّ
للناتجّالمحليّاإلجماليّبشكل ّمنفصلّأوالّ،ثمّ
النظر ّفي ّجدول ّالعرض ّواالستخدام ّوأخي ارّ
التطرق ّإلى ّمقاييس ّحصص ّأو ّأسهم ّرأسّ
المالّ.
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االقتصاديّوالتنميةّ،)8663ّ،والمشارّإليهّفيماّ
بعد ّبدليل ّقياس ّاإلنتاجيةّ .ويناقش ّهذا ّالدليلّ
مسألةّماّإذاّكانتّتقديراتّتكاليفّرأسّالمالّ
والعمالةّتتضمنّبالضبطّالقيمةّالمضافةّالعائدةّ
منّتقديراتّالحجمّالمباشرةّ،وهوّموضوعّسيتمّ
تناوله ّبالمناقشة ّفي ّسياق ّالفصل ّالعشرينّ
والمعنيّبالخدماتّالرأسماليةّ.

 80-35تكون ّاألرقام ّالقياسية ّللسعر ّبالنسبة ّللخدماتّ
أكثر ّصعوبة ّمن ّحيث ّتجميعها ّوتصنيفهاّ
مقارنة ّبتلك ّالخاصة ّبالسلع ّوالسيما ّبالنسبةّ
للخدماتّغيرّالسوقية؛ّونظ ار ّألنّالقيمّالحاليةّ
للخدمات ّغير ّالسوقية ّعادة ّما ّيتم ّتحديدهاّ
علىّأنهاّمجموعّالتكاليفّفإنّاألسلوبّالواضحّ
هو ّكمش ّكل ّتكلفة ّمن ّهذه ّالتكاليف ّ(بماّ
يشمله ّذلك ّمن ّحساب ّتعويضات ّأو ّأجورّ
الموظفين ّوفقا ّلمعدالت ّتعويضات ّأو ّأجورّ  .3جداول العرض واالستخدام من حيث الحجمّ
ثابتة)ّ .ومع ّذلكّ ،ال ّيتضمن ّذلك ّاألخذ ّبعينّ
االعتبار ّأليّتغيرّفيّنوعيةّالخدماتّالمقدمةّ  81-35تبين ّصفوف ّجدول ّاستخدام ّالطريقة ّالتيّ
يستخدمّبهاّالعرضّالكليّلمنتجّماّلالستهالكّ
وعلى ّوجه ّالخصوص ّأثر ّأي ّتغيرات ّفيّ
الوسيطّولالستهالكّالنهائيّولتكوينّرأسّالمالّ
اإلنتاجية ّوالتي ّربما ّيكون ّقد ّتم ّتحقيقهاّ .وفيّ
وللصادرات؛ّوهذهّالوحدةّالبدّمنّاإلبقاءّعليهاّ
بعض ّالحاالتّ ،ينبغي ّوأن ّتعتبر ّقياساتّ
معب ارّعنهاّمنّحيثّالقيمةّ.واذاّماّكانّالمنتجّ
الحجم ّالمباشرة ّعلى ّنحو ّما ّتم ّوصفها ّفيّ
المعني ّهو ّمنتج ّحيث ّيوجد ّقياس ّغير ّمبهمّ
كتيب ّقياسات ّالسعر ّوالحجم ّفي ّالحساباتّ
للكمية ّالبد ّأيضا ّمن ّاإلبقاء ّعلى ّهذه ّالوحدةّ
القومية ّأو ّفي ّكتيب ّتجاه ّقياس ّحجم ّخدماتّ
معب ارّعنهاّمنّحيثّالحجمّ.واذاّماّتمّاشتقاقّ
الصحة ّوالتعليم ّ(منظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
أرقام ّالحجم ّمن ّخالل ّخفض ّأو ّكمش ّالقيمّ
والتنميةّ.)8661ّ،هناكّعملّبحثيّيجرىّعلىّ
الحالية ّسيتم ّاإلبقاء ّعلى ّالوحدة ّبشيء ّمنّ
قدم ّوساق ّمن ّأجل ّاشتقاق ّتقديرات ّحجمّ
اليقين ّإذا ّما ّتم ّخفض ّكل ّفئة ّاستخدامّ
للمخرجاتّتأخذّفيّتقديرهاّالتغيراتّفيّالنوعيةّ
باستخدامّرقمّقياسيّللسعرّبشرطّأنّيكونّهذاّ
جنباّإلىّجنبّمعّكميةّالخدماتّالمقدمةّ.
الرقمّالقياسيّمناسباّتماماّلها.
 .2مكونات اإلنتاج في الناتج المحلي اإلجمالي
 46-35ومن ّالممارسات ّالجيدة ّتجميع ّكل ّمن ّجداولّ
العرض ّواالستخدام ّلكل ّمن ّالقيم ّالحالية ّومنّ
 87-35تشكل ّالقيمة ّالمضافة ّبالنسبة ّلقياس ّاإلنتاجّ
حيثّالحجمّفيّنفسّالوقتّلكيّيمكنّالتحققّ
بالنسبة ّللناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّأم ار ّجوهرياّ،
من ّتوافق ّكافة ّالمدخالت ّبما ّفيها ّبما ّفيهاّ
والقيمة ّالمضافة ّهي ّقيد ّالموازنة ّفي ّحسابّ
مؤشراتّاألسعارّّّ.
اإلنتاج؛ ّوقد ّتوجد ّعبارات ّتقول ّبأنه ّمن ّغيرّ
الممكنّالتفكيرّفيّقيدّموازنةّذاتّأبعادّللسعرّ
والحجمّ .وحتى ّهذه ّاللحظةّ ،فإن ّالممارسةّ  .4حصص أو أسهم رأس المال
األكثر ّشيوعا ّهي ّخفض ّأو ّكمش ّقيمّ
المخرجات ّواالستهالك ّالوسيط ّكل ّمنهم ّبشكلّ  43-35اشتقاق ّتقديرات ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
يستلزم ّتقديرات ّلحقوق ّالملكية ّأو ّأسهم ّرأسّ
مستقلّعنّاألخرّ،صناعةّبصناعةّ،ثمّاشتقاقّ
المال ّباستبعاد ّأثار ّالتغيرات ّفي ّالسعر ّحتىّ
الفرق ّباعتباره ّالقيمة ّالمضافة ّلكل ّصناعةّ.
وان ّلم ّيكن ّهناك ّتفكي ار ّفي ّتقدير ّالخدماتّ
(ويعرف ّذلك ّبأسلوب ّاالنكماش ّالمزدوج ّأوّ
الرأسمالية ّأو ّقياسات ّاإلنتاجية؛ ّوبشكلّ
المضاعف)ّ .كما ّأن ّاألرقام ّالقياسية ّالمختلفةّ
نموذجيّ ،تشتق ّمستويات ّحصص ّأو ّأسهمّ
للسعرّضروريةّلسببين؛ّالسببّاألولّيرجعّألنّ
رأس ّالمال ّعن ّطريق ّتراكم ّتكوين ّرأس ّالمالّ
السلع ّوالخدمات ّالمضمنة ّفي ّاالستهالكّ
ّوانزال ّالكمية ّالتي ّتمّ
في ّفترات ّمتعاقبة ّ
الوسيط ّألي ّصناعة ّال ّتكون ّهي ّنفسهاّ
استنفاذهاّ .ومن ّالواضح ّأنه ّال ّمعنى ّلتجميعّ
المخرجات ّمن ّهذه ّالصناعةّ .والسبب ّاألخرّ
تقديرات ّتكوين ّرأس ّالمال ّتبعا ّلألسعارّ
هوّأنّالمدخالتّالوسيطةّدائما ّماّيتمّقياسهاّ
المدفوعةّفعلياّ ّنظ ارّألنّتأثيرّاألسعارّالمرتفعةّ
وفقا ّألسعار ّالمشترين ّبينما ّتقاس ّالمخرجاتّ
(وحتىّاألسعارّالمرتفعةّعلىّنحوّمعتدلّفقط)ّ
وفقا ّلألسعار ّاألساسية ّأو ّوفقا ّألسعارّ
سيكون ّللمغاالة ّفي ّكمية ّرأس ّالمال ّ"الجديد"ّ
المنتجينّ.
بالنسبةّلكميةّرأسّالمالّ"القديم"ّ.
 85-35بالرغم ّمما ّسبقّ ،وفي ّاآلونة ّاألخيرةّ ،هناكّ
اهتمام ّمتزايد ّبمحاولة ّالربط ّبين ّالتحركات ّفيّ  48-35واألسلوب ّالمفضل ّهو ّتقدير ّجميع ّرأس ّالمالّ
الذيّالّيزالّمخزونا ّوفقا ّلسعرّسنةّمفردة ّثمّ
القيمة ّالمضافة ّ– ّبعد ّالتخلص ّمن ّأثارّ
إعادةّتقييمّذلكّوفقا ّللسعر ّالسائدّعندماّيوشكّ
األسعار ّ– ّوبين ّالتغيرات ّفي ّالعمالةّ
أنّيتمّإعدادّالميزانيةّالعموميةّ،وعادةّيكونّفيّ
والمدخالت ّالرأسمالية؛ ّويمكن ّاإلطالع ّعلىّ
اليومّاألولّواليومّاألخيرّمنّالفترةّالمحاسبية؛ّ
وصف ّللمفاهيم ّالمختلفة ّلإلنتاجية ّفي ّدليلّ
وينبغيّإجراءّذلكّعلىّالمستوىّاألكثرّتفصيالّ
قياسّاإلنتاجيةّ:قياسّمعدلّاإلنتاجيةّاإلجماليّ
وعلى ّمستوى ّالصناعة ّ(منظمة ّالتعاونّ
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الممكن ّعملياّّ .ويمكن ّالحصول ّعلى ّمزيد ّمنّ  40-35وبصورة ّمماثلةّ ،يبقى ّالتمييز ّبين ّمصطلحيّ
قصير ّالمدى ّوطويل ّالمدى ّفي ّتصنيفّ
المناقشةّحولّهذهّالمسألةّفيّالفصلّالعشرينّ.
األصولّالماليةّعاماّواحداّّ.
د .الحسابات ربع السنوية و الحسابات عالية الدورية
الحسابات الموسمية
األخرى
 47-35أحد ّجوانب ّالحسابات ّربع ّالسنوية ّهو ّاألثرّ
الذيّينشأّنتيجةّألنّأنماطّالعرضّوالطلبّقدّ
تتغير ّمع ّمرور ّالموسم؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ،
مزيدّمنّالكهرباءّقد ّيتمّاستخدامهاّفيّالشتاءّ
لتدفئةّالمبانيّمقارنةّبالصيفّ،أوّعلىّالعكسّ
من ّذلك ّقد ّيتم ّاستخدام ّالمزيد ّمن ّالكهرباءّ
لتبريهاّ .كما ّأن ّالكثير ّمن ّالمنتجات ّالزراعيةّ
تكونّمتاحةّبيسرّفيّوقتّماّمنّالعامّمقارنةّ
بوقتّأخرّوبالتاليّتكونّأسعارهاّأقلّحينذاكّ.
ولهذه ّاألسبابّ ،فإنه ّعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
الحسابات ّربع ّالسنوية ّينبغي ّأوال ّتجميعهاّ
وتصنيفها ّباستخدام ّالبيانات ّعلى ّنحو ّما ّتمّ
مالحظتهاّإالّأنهّمنّالمستحسنّحسابّبياناتّ
ربع ّسنوية ّعلى ّأساس ّمعدل ّمن ّموسم ّألخرّ
من ّأجل ّدراسة ّأنماط ّتطور ّاالقتصاد ّمجرداّ
منّاآلثارّالموسميةّأوّالفصليةّ.

 44-35احديّاالستجاباتّلطلبّبياناتّحسنةّالتوقيتّ
تتمثل ّفي ّتجميع ّوتصنيف ّالحسابات ّدورياّ
أسرع ّمن ّاالكتفاء ّبذلك ّسنويا؛ ّومن ّحيثّ
المبدأّ ،يمكن ّتطبيق ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
على ّأي ّطول ّللفترة ّالزمنيةّ ،غير ّأن ّهناكّ
بعض ّاالعتبارات ّالخاصة ّالتي ّيلزم ّمراعاتهاّ
بالنسبة ّللتواتر ّالعالي ّفي ّمقابل ّالحساباتّ
السنويةّ .وهناك ّاختيا ار ّكثي ار ّما ّيتم ّبالنسبةّ
للبيانات ّعالية ّالدورية ّأال ّوهو ّالحسابات ّربعّ
السنويةّ .ولمزيد ّمن ّالتفصيل ّبشأن ّتجميعّ
وتصنيف ّالحسابات ّربع ّالسنويةّ ،يرجى ّالنظرّ
في ّدليل ّالحسابات ّالقومية ّربع ّالسنويةّ:
المفاهيم ّومصادر ّالبيانات ّوالتوحيد ّوالتصنيفّ
أو ّالدليل ّاليدوي ّحول ّالحسابات ّالقومية ّربعّ
السنوية ّ(يوروستاتّ .)3111ّ ،وتناقش ّهذهّ
األدلة ّبالتفصيل ّموضوعات ّمن ّقبيل ّاستخدامّ
المؤشرات ّالستقراء ّالبيانات ّومعايرة ّالتقديراتّ
ربعّالسنويةّتبعا ّللبياناتّالسنويةّ.وماّيليّفيّ  45-35تأتي ّالعديد ّمن ّاألجازات ّوالعطالت ّفي ّنفسّ
الوقتّمنّكلّعامّمماّيؤديّإلىّعددّمختلفّ
سياقنا ّهذا ّهو ّمجرد ّإشارة ّإلى ّبعضّ
من ّأيام ّالعمل ّفي ّكل ّربع ّسنوي؛ ّوهكذاّ ،منّ
االعتباراتّاألساسيةّالتيّتنطبقّعلىّالمحاسبةّ
الشائع ّحساب ّمتواليات ّزمنية ّمعدلة ّلعدد ّأيامّ
ربع ّالسنوية ّفي ّمقابل ّالمحاسبة ّالسنويةّ.
العملّفيّفترةّماّ.وبالتاليّ،فمنّالمرغوبّفيهّ
وتنطبق ّاعتبارات ّمماثلة ّعلى ّغير ّذلك ّمنّ
تعديلّوضبطّالبياناتّعالةّالتواترّتبعاّلكلّمنّ
الحساباتّعاليةّالتواترّ.
اآلثار ّالموسمية ّوأثار ّأيام ّالعمل ّعلى ّحدّ
سواءّ.
 .1قضايا مفاهيمية
وقت القيد

 .2نوعية البيانات

 43-35إن ّمبدأ ّوقت ّالقيد ّهو ّنفسه ّبالنسبة ّللحساباتّ
القومية ّربع ّالسنوية ّتماما ّمثلما ّهو ّالحال ّمعّ
الحسابات ّالسنوية؛ ّحيث ّيتم ّتجميع ّوتصنيفّ
الحسابات ّعلى ّأساس ّاالستحقاق ّوليس ّعلىّ
أساسّنقدي؛ّوفيّحينّأنهّسيكونّهناكّدائماّ
مبالغاّمتراكمةّولكنهاّلمّتدفعّأوّتحصلّبعدّإالّ
أن ّنسبة ّهذه ّالمبالغ ّبالتناسب ّمع ّالتدفقاتّ
الكلية ّفي ّالفترة ّستكون ّأكبر ّبالنسبة ّلفترةّ
أقصرّ.

 41-35عند ّتجميع ّوتصنيف ّالحسابات ّربع ّالسنويةّ
يكون ّمن ّالضروري ّإجراء ّمقارنة ّبين ّتوافرّ
البياناتّربعّالسنويةّمعّالبياناتّالسنوية؛ّوعادةّ
ما ّيكون ّهناك ّمزيد ّمن ّالمعلومات ّالمتاحةّ
سنويا ّوتكون ّأكثر ّشمولية ّوان ّلم ّتكن ّكذلكّ
تكون ّأفضل ّفي ّالنوعية ّمن ّالبيانات ّربعّ
السنويةّ.والىّالحدّالذيّيكونّفيهّالوضعّعلىّ
هذا ّالمنوالّ ،يمكن ّالنظر ّإلى ّالحسابات ّربعّ
السنوية ّعلى ّأنها ّحسابات ّمؤقتة ّمن ّجانبّ
معين ّومن ّثم ّيلزم ّتنقيحها ّعندما ّتتاح ّبياناتّ
سنويةّأكثرّمصداقيةّ.ومعّذلكّ،فاالكتفاءّفقطّ
بمعايرة ّمالحظات ّربع ّسنوية ّأربعة ّتبعا ّللرقمّ
السنوي ّالنهائي ّربما ّيسفر ّعن ّتغيرات ّغيرّ
متوقعة ّوال ّيمكن ّتخيلها ّأو ّتصديقها ّمن ّالربعّ
السنوي ّالمنقح ّأخي ار ّللربع ّالسنوي ّالتاليّ
(مرحلة") ّما ّلم ّتستخدم ّتقنيات ّتعالج ّهذهّ
المشكلةّ .ويتم ّضبط ّمعظم ّبرامج ّالحاسوبّ
الشائعة ّاالستخدام ّالمتاحة ّللمكاتب ّاإلحصائيةّ
بشكل ّتلقائي ّللتأكد ّمن ّعدم ّوجود ّمثل ّهذاّ
الخللّ.

التصنيفات المتضمنة على سنة واحدة أو أكثر
 48-35المعيار ّالمؤهل ّبالنسبة ّألصل ّثابت ّهو ّأنهّ
ينبغي ّاستخدامه ّفي ّاإلنتاج ّألكثر ّمن ّسنةّ
واحدة؛ ّوألغراض ّالتبسيط ّواالتساق ّبينّ
الحساباتّربعّالسنويةّوالسنويةّتطبقّهذهّالفترةّ
أيضاَّحتىّمعّالحساباتّربعّالسنويةّ.
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 36-35بالرغمّمنّأنهّمنّالمعتادّالتأكد ّمنّأنّمجموعّ
البيانات ّبالنسبة ّلألربع ّأرباع ّالسنوية ّمساوياّ
لألرقام ّالسنوية ّللبيانات ّقبل ّالتعديل ّإال ّأنّ
فرض ّهذا ّاالتفاق ّعلى ّالبيانات ّالمعدلة ّمنّ
موسم ّلموسم ّقد ّيكون ّأم ار ّعسي ار ّوبالتالي ّمنّ
غيرّالمستحبّإذاّماّتمّالتأكدّمنّتجنبّمشكلةّ
المرحلةّاإلضافيةّالمذكورةّسلفاّللتوّ.
 33-35بعض ّقيم ّالبيانات ّال ّتتوافر ّأبدا ّبشكل ّربعّ
سنويّوبالتاليّقدّيلزمّإجراءّتقديراتّربعّسنويةّ
منّخاللّاالستيفاءّأوّاالستقراءّالداخليّوالتوقعّ
للمعلومات ّالسنوية؛ ّومع ّذلكّ ،فإن ّاستخدامّ
األساليبّالرياضيةّفيّاشتقاقّالبياناتّيلزمّوأنّ
ّنظر ّألن ّمثل ّهذهّ
يبقى ّفي ّأضيق ّالحدود ّا
األساليب ّناد ار ّما ّتلتقط ّالتقلبات ّفي ّاالقتصادّ
والتي ّيقصد ّمن ّوراء ّالحسابات ّربع ّالسنويةّ
اكتشافهاّ .كما ّأنه ّمن ّغير ّالمرجح ّأيضا ّأنّ
يكونّلدىّقيمّالبياناتّالتيّقدّتمّاشتقاقهاّمنّ
خالل ّاالستيفاء ّأو ّاالستقراء ّالداخلي ّواإلسقاطّ
مكونا ّموسميا ّقوياّ ،وبالتالي ّقد ّال ّتتواجدّ
حساباتّمكتملةّذاتّمتغيراتّموسميةّكاملةّ.

للحجمّ ،فبالنسبة ّللحسابات ّربع ّالسنويةّ
يستحسن ّأن ّيتم ّسلسلة ّاألرقام ّالقياسية ّللحجمّ
على ّأساس ّسنوي ّفقط ّمن ّأجل ّتجنب ّالنتائجّ
الزائفة ّالتي ّيمكن ّأن ّتنجم ّنتيجة ّاآلثارّ
الموسميةّ.وتوصفّاألساليبّذلكّبالتفصيلّفيّ
الفقراتّمنّّ38-38إلىّّ.86-38
 .4تغطية /تأمين الحسابات ربع السنوية
 33-35من ّالممكن ّمن ّحيث ّالمبدأ ّتجميع ّوتصنيفّ
المجموعة ّالكاملة ّمن ّالحسابات ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ– ّبما ّفي ّذلك ّالميزانياتّ
العموميةّ– ّعلىّأساسّربعّسنوي؛ّورغمّذلكّ،
فإنّأكثرّالمجموعاتّشيوعا ّمنّالحساباتّربعّ
السنوية ّتكون ّلحساب ّالسلع ّوالخدماتّ
ولمكونات ّالدخل ّفي ّالقيمة ّالمضافة ّولإلنفاقّ
الحكومي ّوللميزانية ّالعمومية ّوللتغيرات ّفيّ
الميزانياتّالعموميةّبالنسبةّلألصولّوالخصومّ.
كماّينبغيّأيضاَ ّتجميعّوتصنيفّحسابّالسلعّ
والخدماتّربعّالسنويّمنّحيثّالحجمّ.
هة .الحسابات اإلقليمية

المخزونات
 38-35يكون ّللحسابات ّاإلقليمية ّأهمية ّخاصة ّعندماّ
تكونّهناكّفوارقّهامةّبينّالتنميةّاالقتصاديةّ
 38-35أحد ّاالستثناءات ّالممكنة ّمن ّالقاعدة ّالعامةّ
واالجتماعيةّلمناطقّأوّأقاليمّمختلفةّمنّالبلدّ.
التي ّتقول ّبأن ّنوعية ّالبيانات ّالسنوية ّتفوقّ
البياناتّربعّالسنويةّيتعلقّبقياسّالتغيراتّفيّ
قوائم ّالجرد؛ ّحيث ّينبغي ّإحداث ّانكماشّ  30-35وينطوي ّنظام ّكامل ّللحسابات ّعلى ّالصعيدّ
اإلقليمي ّمعاملة ّكل ّمنطقة ّكوحدة ّاقتصاديةّ
لمستوى ّالمخزونات ّعند ّبداية ّونهاية ّالفترةّ
مختلفة؛ ّوفي ّهذا ّالسياقّ ،تقيد ّالمعامالت ّمعّ
ويحسبّالتغيرّفيّقوائمّالجردّعلىّأنهّالفرقّ.
المناطق ّاألخرى ّعلى ّأنها ّكما ّلو ّكانتّ
ويمكن ّأن ّتحدث ّأرباح ّ(أو ّخسائر) ّحيازةّ
معامالت ّخارجيةّ .ويلزم ّأن ّتفرق ّالمعامالتّ
عندما ّتحتجز ّالسلع ّفي ّالمخزوناتّ ،وكلماّ
الخارجيةّللمنطقةّبينّالمعامالتّمعّغيرهاّمنّ
كانت ّالفترات ّأقصر ّتلك ّالتي ّتم ّفيها ّتقديراتّ
المناطق ّفي ّالبلد ّوبين ّالمعامالت ّمع ّبقيةّ
التغيراتّفيّالمخزوناتّباستثناءّأرباحّوخسائرّ
العالمّ.
الحيازة ّكلما ّكانت ّعادة ّهذه ّالتقديرات ّأفضلّ.
(وهناك ّحالة ّموازية ّلذلك ّوهي ّاألسهمّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ،عندما ّتحذف ّأرباح ّالحيازةّ  37-35هناك ّثالثة ّأنوع ّمن ّالوحدات ّالمؤسسية ّيتعينّ
النظر ّفيهم ّفي ّسياق ّالحديث ّعن ّالحساباتّ
باستخدام ّبيانات ّمسعرة ّيوميا ّأو ّ– ّفي ّبعضّ
اإلقليميةّ.
الحاالت ّ– ّبصورة ّأكثر ّتوات اّر)ّ .ومن ّالسهلّ
التفكيرّفي ّحالةّيكونّفيهاّمستوىّالمخزوناتّ
ّأ .هناكّوحداتّإقليميةّحيثّيكونّمركزّاالهتمامّ
هو ّنفسه ّفي ّنفس ّالتاريخ ّفي ّسنوات ّمتعاقبةّ
االقتصادي ّالمهيمن ّفي ّكل ّمنها ّفي ّمنطقةّ
(ربماّصف اّر)ّولكنّحيثماّكانّهناكّتحركّكبيرّ
واحدة ّوحدث ّمعظم ّأنشطتها ّفي ّهذه ّالمنطقة؛ّ
للسلع ّإلى ّالمخزونات ّثم ّخروجاّ ّمنه ّفي ّالفترةّ
ومن ّبين ّالوحدات ّاإلقليمية ّاألسر ّالمعيشيةّ،
الدخيلةّ .وفي ّمثل ّهذه ّالحالةّ ،يفضل ّمجموعّ
وشركات ّمنشأتها ّجميعاّ ّموجودة ّفي ّالمنطقةّ،
التقديرات ّربع ّالسنوية ّ(أو ّحتى ّلفترات ّأقصر)ّ
وحكومات ّمحلية ّودوليةّ ،وعلى ّاألقل ّجزء ّمنّ
للتغيراتّفيّالمخزوناتّعنّالتقديراتّالسنويةّ.
التأمينّاالجتماعيّوالعديدّمنّالمؤسساتّغيرّ
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ.
 .3الحسابات ربع السنوية تبعا للحجم
 34-35تماما ّمثلما ّيمكن ّالتعبير ّعن ّحساب ّالسلعّ
والخدمات ّفي ّالحسابات ّالسنوية ّتبعا ّللحجمّ
يمكن ّذلك ّأيضا ّمع ّحساب ّالسلع ّوالخدماتّ
ربعّالسنوي؛ّوعلىّالرغمّمنّأنهّمنّالمستحسنّ
أنّيتمّسلسلةّ(ربطّالمتواليات)ّاألرقامّالقياسيةّ
034

ب .هناكّوحداتّمتعددةّالمناطقّحيثّيكونّمركزّ
ّ
االهتمام ّاالقتصادي ّالمهيمن ّلكل ّوحدة ّمنهاّ
متواجد ّفي ّأكثر ّمن ّمنطقة ّولكن ّليس ّذاتّ
صلة ّبالبلد ّككل؛ ّوهناك ّالعديد ّمن ّالشركاتّ

نظام الحسابات القومية
وعدد ّمن ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتيّ
تخدمّاألسرّالمعيشيةّفيّهذاّالوضعّ.

الكهرباء ّوالسكك ّالحديدية ّأو ّتعويضات ّأوّ
أجور ّالموظفين ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّالحكومةّ
المركزية ّيمكن ّنسبتها ّإلى ّمناطق ّال ّيمكنّ
تحديد ّالفائدة ّعلى ّالدين ّالعام ّالمستحق ّالدفعّ
من ّقبل ّالحكومة ّالمركزية ّأو ّالشركات ّالقوميةّ
جغرافياّّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،ثمة ّحل ّمعقول ّأالّ
وهو ّإدخال ّنوع ّمن ّ"شبه ّالمنطقة" ّالقوميةّ ،الّ
يتم ّتخصيصها ّعلى ّهذا ّالمنوال ّبين ّالمناطقّ
ويتم ّمعاملتها ّباعتبارها ّمنطقة ّإضافيةّ .وقدّ
تشمل ّ"شبه ّالمنطقة" ّالقومية ّالمشار ّلهاّ
المكاتب ّالرئيسية ّللمؤسسات ّالتي ّلها ّمنشآتّ
موجودةّفيّ–ّومنسوبةّإلىّ–ّالمناطقّ.

 35-35نسبة ّالمعامالت ّالخاصة ّبالوحدات ّاإلقليميةّ
لمنطقة ّمحددة ّال ّيثير ّأي ّمشاكل ّمفاهيمية؛ّ
غير ّأن ّنسبة ّمعامالت ّالوحدات ّمتعددةّ
المناطق ّبين ّمختلف ّالمناطق ّيثير ّالمزيد ّمنّ
الصعوباتّ.وعندّالنظرّفيّالشحناتّأوّالتسليمّ
بين ّوحدات ّنفس ّالمنشأة ّفي ّمناطق ّمختلفةّ
يكونّمنّالضروريّتطبيقّالتوصيةّالواردةّفيّ
الفقرةّّ363-0بشأنّالتسليماتّبينّداخلّنطاقّ
المؤسسةّالواحدةّ.وتقيدّمثلّهذهّالتسليماتّفقطّ
عندماّتكونّالوحدةّالمستلمةّمسئولةّعنّاتخاذّ
الق اررات ّبشأن ّمستوى ّالعرض ّواألسعار ّالتيّ
تسلمّبهاّمخرجاتهاّللسوقّ.وعندماّالّيكونّهذاّ
هو ّالوضعّ ،تعتبر ّالوحدة ّالمستلِمة ّكما ّأنهاّ
ِ
معالجةّللوحدةّالمرسلةّ.
تقدمّفقطّخدمةّ

 83-35تفسر ّهذه ّالصعوبات ّالنظرية ّفي ّجزء ّمنهاّ
السبب ّوراء ّعدم ّقيام ّأي ّبلد ّبإنشاء ّحساباتّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّالكاملة ّلكل ّمنطقة؛ّ
وفي ّمعظم ّالحاالتّ ،تكون ّالحسابات ّاإلقليميةّ
مقصورة ّعلى ّقيد ّأنشطة ّاإلنتاج ّ(مع ّوجودّ
ّ
مشكالت ّمفاهيمية ّتنشأ ّفيما ّيتعلق ّبتعيينّ
موضع ّبعض ّمنهاّ ،مثل ّوسائل ّالنقلّ
واالتصاالت) ّبحسب ّالصناعةّ ،وحساباتّ
مكتملةّبصورةّأكبرّللقطاعاتّالمؤسسيةّالمؤلفةّ
من ّوحدات ّإقليميةّ ،مثل ّاألسر ّالمعيشيةّ
والحكومة ّالمحلية ّوالمركزيةّ .وال ّيثير ّإنشاءّ
حسابات ّللسلع ّوالخدمات ّولجداول ّالمدخالتّ
والمخرجات ّبحسب ّالمنطقة ّمسائل ّنظرية ّغيرّ
قابلة ّللحلّ ،وذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّذلكّ
ينطوي ّمعاملة ّالتسليمات ّإلى ّومن ّالمناطقّ
األخرىّعلىّأنهاّصادراتّووارداتّ.ومعّذلكّ،
فإن ّالصعوبات ّالعملية ّالمتعلقة ّبالقيام ّبذلكّ
تكون ّهائلة ّجدا ّفي ّظل ّعدم ّوجود ّنظامّ
متطورّإلحصاءاتّالنقلّ.

ّو .ثمةّعددّقليلّمنّالوحداتّوحداتّقومية؛ّوهوّ
ما ّيعني ّأن ّمراكزها ّلالهتمام ّاالقتصاديّ
المهيمنّالّتقعّجغرافيا ّوالّحتىّبمعنىّالموقعّ
متعدد ّالمناطق؛ّوعادةّماّيكونّهذاّهوّالحالّ
بالنسبة ّللحكومة ّالمركزية ّوقد ّتكون ّكذلكّ
بالنسبة ّلعدد ّقليل ّمن ّالشركات ّ(وربما ّشركاتّ
عامة)ّ ،بشكل ّعام ّفي ّوضع ّاحتكاري ّأو ّشبهّ
احتكاريّ،مثلّالشركةّالوطنيةّللسكك ّالحديديةّ
أوّالشركةّالوطنيةّللكهرباءّ.

 31-35وعالوة ّعلى ّذلكّ ،ال ّيمكن ّتوزيع ّبعضّ
معامالت ّالوحدات ّمتعددة ّالمناطق ّبيسر ّبينّ
المناطقّالمختلفةّالتيّتقعّفيها؛ّوهذاّهوّالحالّ
بالنسبةّلمعظمّدخلّالملكيةّوالمعامالتّالماليةّ.
وبالتاليّ ،فإن ّقيود ّالموازنة ّالوحيدة ّللوحداتّ
متعددة ّالمناطق ّالتي ّيمكن ّتحديدها ّعلىّ  88-35تجدر ّاإلشارة ّأيضا ّإلى ّأنه ّبالنسبة ّللبلدانّ
الكبيرة ّقد ّيكون ّهناك ّتباينا ّكبي ار ّفي ّأسعارّ
المستوى ّاإلقليمي ّهي ّالقيمة ّالمضافة ّوفائضّ
نفس ّالمنتجات ّعبر ّالمناطق ّالمختلفة؛ ّوقدّ
التشغيلّ .وهذه ّالصعوبات ّموازية ّلتلك ّاألخرىّ
يتضمن ّاالستقصاء ّالكامل ّألثر ّتباين ّالسعرّ
التي ّتنشأ ّعند ّمحاولة ّإنشاء ّحساباتّ
على ّاإلنتاج ّواإلنفاق ّاإلقليمي ّوضع ّنوع ّمنّ
الصناعات ّعندما ّيضطلع ّبأنواع ّمختلفة ّمنّ
ممارسةّعاملّالقوةّالشرائيةّمنّأجلّالتمكنّمنّ
األنشطةّفيّمنشآتّمستقلةّلنفسّالمنشأةّاألمّ.
تقدير ّالفرق ّفي ّالقوة ّالشرائية ّفي ّالمناطقّ
المختلفةّ.
 86-35نسبة ّمعامالت ّالوحدات ّالمؤسسية ّالقوميةّ
بحسب ّالمنطقة ّتثير ّموضوعات ّأكثر ّتعقيداّ
للدرجةّالتيّتكونّفيهاّالفائدةّمنّمحاولةّالقيامّ
بذلك ّموضع ّتساؤل؛ ّوفي ّحين ّأن ّخدماتّ
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ّ
 84-35ومعّذلكّ،فإنّالحساباتّاإلقليميةّ–ّحتىّمعّالقيودّ
المذكورة ّأعاله ّ– ّتمثل ّأداة ّمفيدة ّجدا ّللسياسةّ
االقتصادية؛ّويمكنّإدراجّحساباتّإقليميةّجزئيةّفيّ
مجموعة ّمن ّالمؤشرات ّاإلحصائية ّاإلقليمية ّبشأنّ
مشاركةّالعمالةّوالبطالةّوالفقرّ،وماّإلىّذلكّ.وكماّ
زادّالتباينّبينّالمناطقّفيّبلدّواحدّكماّكانّمثلّ
هذا ّالنظام ّمن ّالمؤشرات ّاإلقليمية ّأكثر ّفائدةّ ،بماّ

يشمله ّذلك ّمن ّالقيمة ّالمضافة ّللفرد ّودخل ّاألسرّ
المعيشية ّالمتاح ّللتصرف ّفيه ّواستهالك ّاألسرّ
المعيشية ّللفرد ّالواحدّ .ويرجع ّاألمر ّللبلدان ّنفسهاّ
في ّيتعلق ّبإنشاء ّحساباتها ّاإلقليمية ّالذاتيةّ
ومؤشراتها ّاإلحصائيةّ ،مع ّاألخذ ّبعين ّاالعتبارّ
لظروفهاّالخاصةّونظمّبياناتهاّومواردهاّالتيّيمكنّ
أنّتكونّمكرسةّلهذاّالعملّ.

جدول  :7118العناوين الرئيسية لمستوى الصناعة لبلد ذات اقتصاد كفاف كبير
النسخة المنقحة  4من التصنيف الصناعي الدولي الموحد
الوصف
ISIC
المجموعات
الفئات
األقسام
أ

ب
ج

1

2
3
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د  ،هـ
و
ز

ط
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491
492

النقدية
الزراعة وزراعة الغابات والصيد
اإلنتاج احليواين واإلنتاج من احملاصيل ،أنشطة الصيد الربي وغريها من اخلدمات ذات الصلة
احملاصيل اليت يسهل بيعها أو احلاصالت النقدية
احملاصيل الغذائية
اإلنتاج احليواين
زراعة الغابات وتقطيع األشجار
الصيد والزراعة
التعدين والتحجري
التصنيع
رمسي
غري رمسي
الكهرباء والغاز والبخار وإمداد تكييف اهلواء؛ وإمداد املياه ،وأنشطة تصريف املياه وإدارة النفايات
واملعاجلة
اإلنشاء والتشييد
التجارة باجلملة والتجزئة؛ وتصليح املركبات والدراجات البخارية
رمسي
غري رمسي
أنشطة اإلقامة وخدمات األغذية
النقل والتخزين
النقل عرب السكك احلديدية
النقل الربي األخر
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ي إىل ش

53, 60
و 61

511, 512,
493, 521,
522

84
85
86, 87
88
68

إمجايل النقدية
غري النقدية
أ

و

األنشطة الربيدية؛ أنشطة الربجمة واإلذاعة والبث؛ و
ووسائل االتصاالت السلكية والالسلكية
اخلدمات األخرى
اإلدارة العامة والدفاع؛ التأمني االجتماعي اإلجباري
التعليم
الصحة البشرية وأنشطة العمل االجتماعي
األنشطة العقارية
متفرقات

1

2
3

النقل اجلوي ،والنقل عرب األنابيب وختزين البضائع و
أنشطة الدعم لوسائل النقل

14

68

إمجايل غري النقدية
القيمة املضافة الكلية باألسعار احلالية
الضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم على املنتجات وعلى الواردات
الناتج احمللي اإلمجايل

الزراعة وزراعة الغابات والصيد
اإلنتاج احليواين واإلنتاج من احملاصيل ،أنشطة الصيد الربي وغريها من اخلدمات ذات الصلة
احملاصيل الغذائية
اإلنتاج احليواين
زراعة الغابات وتقطيع األشجار
الصيد والزراعة
اإلنشاء والتشييد
اإلجيار احملتسب للمساكن املشغولة من قبل مالكيها
األنشطة األخرى غري النقدية

ّ

 83-35هناكّدليالنّيشمالنّمزيدّمنّالتفصيلّحولّ
الحسابات ّاإلقليمية؛ ّأساليب ّالحسابات ّربعّ
السنويةّ– ّالقيمةّالمضافةّاإلجماليةّواجماليّ
تكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّبحسب ّالنشاطّ
(يوروستاتّ )3118ّ ،وأساليب ّالحساباتّ
اإلقليمية ّ– ّحسابات ّاألسر ّالمعيشيةّ
(يوروستاتّ.)3110ّ،

التحكم ّفيه ّوادارته؛ولهذا ّالسببّ ،مزيد ّمنّ
التحليل ّالمفصل ّلإلنتاج ّوللمعامالت ّفيّ
السلعّوالخدماتّفضالّعنّالمعامالتّالماليةّ
والميزانيات ّالعمومية ّالمفصلة ّإلى ّجانبّ
التحليل ّبحسب ّالغرض ّمبينا ّفي ّاألنواعّ
األخرىّمنّالجداولّ.وبعضّمنّهذهّالبدائلّ
موصوفة ّفي ّالفصول ّالتاليةّ .ويركز ّهذاّ
القسم ّعلى ّعرض ّالمجاميع ّاألساسية ّفيّ
االقتصاد ّالكلي ّإلى ّجانب ّتفاصيل ّداعمةّ
لهاّ.

 88-35علىّالرغمّمنّأنهّمنّالممكنّ– ّكماّأشيرّ
سابقا ّ– ّإدخال ّمزيد ّمن ّالتفاصيل ّفيّ
الحساباتّاالقتصاديةّالمدمجةّوالمتكاملةّمنّ
خالل ّإدخال ّأعمدة ّإضافية ّللقطاعاتّ
الفرعية ّومزيد ّمن ّالصفوف ّلتفصيل ّوتفكيكّ
المعامالتّ ،وقد ّتؤدي ّهذه ّالطريقة ّبشكلّ
سريعّإلىّوضعّجدولّمعقدّللغايةّويصعبّ

 80-35من ّاألمور ّاألساسية ّلفهم ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّاإلحاطة ّبالطرق ّالثالثة ّالمختلفةّ
لتجميع ّوتصنيف ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ،
من ّخالل ّالتطرق ّلنهج ّاإلنتاج ّواإلنفاقّ
والدخل؛ ّومع ّذلكّ ،تركز ّالتعريفات ّالواردةّ
في ّالفصل ّالسادس ّعشر ّعلى ّاألنواعّ
المختلفة ّمن ّالتدفقات ّعلى ّمستوى ّأقصىّ

و .قضايا عرضية
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ّ .838ويبين ّالجدول ّّ 3.35التوحيد ّعاليّ
المستوىّ(أّ*ّّ)36للصناعاتّ.

تجميع ّممكن ّمن ّأجل ّالتمييز ّبين ّالثالثةّ
أساليب ّبأقصى ّقدر ّمستطاع ّمن ّالوضوحّ.
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،عند ّعرضّ
النتائجّعلىّالمستخدمينّيكونّمنّالضروريّ
وجود ّمزيد ّمن ّالتفاصيلّ .وقد ّتختلف ّكميةّ
ونوع ّالتفاصيل ّمن ّبلد ّلبلد ّأخر ّغير ّأنّ
هناك ّبعض ّالمبادئ ّالتوجيهية ّواإلرشاديةّ
الواسعةّهناكّاتجاهّنحوّاستخدامهاّمنّقبلّ
المنظمات ّالدولية ّعند ّإنشاء ّجداول ّلبلدانّ
عديدةّفيّنفسّالوقتّ.

الصناعات /اإلنشاءات الرئيسية
 85-35من ّالشائع ّجدا ّفي ّبعض ّالبلدان ّعرضّ
بياناتّموجزةّجدا ّلمجموعةّمنّالصناعاتّ/
اإلنشاءات ّمع ّتفصيل ّبحسب ّالزراعةّ
(التصنيفّالصناعيّالدوليّالموحدّقسمّأ)ّ،
وبحسب ّالصناعة ّ(التصنيف ّالصناعيّ
الدولي ّالموحد ّقسم ّب ّإلى ّوّ ،والمبين ّفيهّ
التصنيع ّ– ّالتصنيف ّالصناعي ّالدوليّ
الموحد ّقسم ّج ّ– ّبشكل ّمستقل)ّ ،وبحسبّ
الخدماتّ(التصنيفّالصناعيّالدوليّقسمّزّ
إلى ّث)ّ .وفي ّالبلدان ّالتي ّيكون ّفيها ّعددّ
قليل ّمن ّالصناعات ّالرئيسية ّقد ّيكون ّمنّ
المفيد ّتفصيل ّوتفكيك ّبعض ّمن ّهذهّ
العناوين ّالرئيسية ّبصورة ّأكبر ّوكذلك ّالدمجّ
بين ّعناوين ّأخرى؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قدّ
يكونّمنّالمفيدّلتكوينّنظرةّثاقبةّحولّعملّ
االقتصاد ّتمييز ّالزراعة ّالمنفذة ّعلى ّنطاقّ
تجاري ّإلنتاج ّمحاصيل ّيمكن ّبيعها ّأوّ
محاصيل ّنقدية ّللتصدير ّعن ّغيرها ّمنّ
األنشطة ّالزراعية ّغير ّالرسمية ّمحدودةّ
النطاقّ،أوّتمييزّتجميعّالسلعّاإلليكترونيةّ.
وبصورة ّمتكافئة ّفي ّبعض ّالبلدان ّقد ّيكونّ
من ّالكافي ّالدمج ّبين ّبعض ّمجموعاتّ
الخدماتّ .ومع ّذلكّ ،من ّالممارسات ّالجيدةّ
إتباع ّالترتيب ّاألساسي ّالمعتمد ّمن ّقبلّ
التصنيف ّالصناعي ّالدولي ّالموحد ّأيما ّكانّ
مستوىّالتفصيلّالمبينّ.

 .1مقاييس اإلنتاج للناتج المحلي اإلجمالي
 87-35بالنسبة ّلمقاييس ّاإلنتاجّ ،عادة ّما ّيكون ّمنّ
المناسبّإيجادّمستوىّماّمنّالتفاصيلّحولّ
ّ
الصناعة؛ ّوتتيح ّالنسخة ّالمنقحة ّّ 3منّ
التصنيف ّالصناعي ّالدولي ّالموحد ّمستوىّ
عالي ّمكون ّمن ّّ 83قسما ّومستوى ّثانيّ
مكونّمنّّ55فئة؛ّوبالنسبةّلعروضّملخصّ
البياناتّفيّالحساباتّالقوميةّ،فقدّتمّوضعّ
تجميع ّعالي ّالمستوى ّيتكون ّمن ّّ 36فئاتّ
وتجميع ّمتوسط ّالمستوى ّمكون ّمن ّّ 45فئةّ
وهم ّمناسبين ّلنقل ّبيانات ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّمن ّمجموعة ّواسعة ّمن ّالبلدانّ.
وجديرّبالذكرّأنّبناءّهذينّالتوحيدينّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ /التصنيف ّالصناعيّ
الدوليّالموحدّ–ّواللذينّيرمزّلهماّبّأ*ّ36
وّأ*ّ 45علىّالتواليّ–ّموصوفينّبمزيدّمنّ
التفصيلّفيّالنسخةّالمنقحةّّ3منّالتصنيفّ
الصناعي ّالدولي ّالموحد ّفقرات ّّ 311إلىّ

جدول  :31.3مقاييس إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي
مقاييسّإنفاقّالناتجّالمحليّاإلجماليّّ
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّ
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّلألسرّالمعيشيةّ
معّإمكانيةّتضمينّتفصيلّموجزّبحسبّالمنتجّأوّبإتباعّتصنيفّاالستهالكّالفرديّبحسبّالغرضّّCOICOP
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّللحكومةّ
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالفرديّ
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالمشتركّأوّالجماعيّ
ومنه؛ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالفرديّالفعليّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّ
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ،المجموعّالكليّ
معّإمكانيةّتضمينّتفصيلّموجزّوفقاّلتصنيفّاألصلّلتكوينّرأسّالمالّ
التغيراتّفيّالمخزوناتّ
صافيّاقتناءّالنفائسّ
الميزانّالخارجيّللسلعّوالخدماتّ
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صادراتّالسلعّوالخدماتّ
صادراتّالسلعّ
صادراتّالخدماتّ
وارداتّالسلعّوالخدماتّ
وارداتّالسلعّ
وارداتّالخدماتّ
التباينّاإلحصائيّ
الناتجّالمحليّاإلجماليّ

المخرجات ّللناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ .وبعضّ
العروض ّاألخرى ّتبين ّالمكونات ّالمختلفةّ
لتعويضات ّالموظفين ّ(المرتبات ّواألجورّ،
والمساهمات ّاالجتماعية ّمن ّقبل ّأصحابّ
العمل)ّ،فضالّعنّاألنواعّالمختلفةّللضرائبّ
واإلعاناتّأوّالدعمّالمفروضةّعلىّاإلنتاجّ.
وكما ّسبق ّوأن ّذكرنا ّبالفعلّ ،فإن ّالدخلّ
ينبغي ّّ -على ّالتحقيق ّوبصراحة ّاألمر ّ–ّ
وانّيتمّقياسهّباعتبارهّصافيّاستهالكّرأسّ
المال ّالثابتّ ،وبالتاليّ ،يظهر ّتركيب ّالناتجّ
المحلي ّالصافي ّوليس ّالناتج ّالمحليّ
اإلجماليّ.كماّأنّحجمّصافيّالدخلّالقوميّ
بالنسبة ّلصافي ّالناتج ّالمحلي ّهو ّاألخرّ
موضعّاهتمامّللتحليلّوينبغيّعرضهّ.

 16-51فيّالبلدانّذاتّاقتصادّالكفافّبشكلّكبير؛ّ
فد ّيكون ّمن ّالمستحسن ّإظهار ّما ّإذا ّكانّ
اإلنتاج ّنقديا ّأو ّغير ّنقدياّّ .ويبين ّجدولّ
ّ 2151كيف ّيمكن ّعرض ّوتفصيلّ
الصناعاتّالرئيسيةّوفقا ّللتصنيفّالصناعيّ
الدولي ّالموحد ّمن ّأجل ّإيجاد ّهذا ّالتمييزّ.
وتبعاّ ّللظروفّ،قدّتكونّأيّمجموعةّفرعيةّ
منّهذهّالعناوينّالرئيسيةّ(أوّربماّإلىّجانبّ
تفصيل ّوتفكيك ّإضافي ّحسب ّاالقتضاء)ّ
طريقة ّمفيدة ّلعرض ّالمعلومات ّالخاصةّ
بأنشطةّاإلنتاجّفيّبلدّمعينةّ.
 .2مقاييس إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي

 12-51ومرة ّأخرىّ ،ينبغي ّأن ّتؤخذ ّاالحتياجاتّ
القوميةّفيّعينّاالعتبارّعندّتحديدّعرضّ
الحسابات؛ّوفيّبلدّيكونّفيهاّالدخلّالعينيّ
أو ّدخل ّالكفاف ّملحوظاّ ،البد ّمن ّااللتفاتّ
إلى ّتفصيل ّوتصنيف ّتعويضات ّالموظفينّ
التيّتشملّالبنودّالسابقةّ.

 10-51مستوىّالتوحيدّاألقصىّمقاييسّإنفاقّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّهو ّإنفاق ّاألسر ّالمعيشيةّ
على ّاالستهالك ّالنهائي ّوانفاق ّالحكومةّ
عامة ّعلى ّاالستهالك ّالنهائي ّوتكوين ّرأسّ
المال ّاإلجمالي ّوصادرات ّالسلع ّوالخدماتّ
وواردات ّالسلع ّوالخدمات؛ ّ(غالبا ّفي ّمثلّ
هذا ّالعرض ّالمختصر ّيشمل ّالبند ّالخاصّ
بإنفاق ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّاالستهالكّ
النهائي ّإنفاق ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّهي ّاألخرى)ّ.
وهناكّمثاال ّعلىّجدولّمفصال ّبصورةّأكبرّ
إلى ّحد ّما ّمبينا ّفي ّجدول ّّ .0151كما ّأنّ
إمكانية ّتضمين ّتفاصيل ّبحسب ّالمنتج ّأوّ
بحسبّمجموعاتّتصنيفّاالستهالكّالفرديّ
بحسبّالغرضّّمبينةّفيّالجدولّ.وبصورةّ
مماثلة ّ(وان ّلم ّتكن ّمعروضة)ّ ،يمكنّ
تضمين ّتفاصيل ّللمنتجات ّأو ّتصنيفّ
بحسب ّمجموعات ّتصنيف ّوظائف ّالحكومةّ
أو ّتصنيف ّأغراض ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّ– ّأسفلّ
العناوينّالرئيسيةّاألخرىّ،حسبماّيلزمّ.

 .4حسابات من حيث الحجم
 10-51يمكنّعرضّحساباتّمنّحيثّالحجمّبعددّ
من ّالطرق ّالتي ّليس ّبالضرورة ّأن ّتكونّ
متنافية ّ(يلغي ّبعضها ّبعضا ّحال ّوجوده)؛ّ
ومن ّالممكن ّعرضها ّمن ّحيث ّالمستوىّ
بحيث ّبالنسبة ّلسنة ّواحدة ّ(سنة ّالقياس ّأوّ
السنةّالمرجعية)ّفإنّاألرقامّباألسعارّالحاليةّ
ومن ّحيث ّالحجم ّستكون ّمتطابقةّ .وأحدّ
النتائجّالمترتبةّعلىّذلكّهوّأنهّإذاّماّكانتّ
قياساتّالحجمّ–ّعلىّالنحوّالموصىّبهّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ– ّمشتقةّعنّطريقّ
الربط ّبين ّسالسل ّالقيدّ ،حينئذ ّقد ّال ّتكونّ
اإلجمالياتّمساويةّلمجموعّالمكوناتّبالنسبةّ
للسنوات ّبخالف ّسنة ّالقياسّ .وأحد ّالبدائلّ
عنّذلكّهوّعرضّتقديراتّالحجمّفيّشكلّ
رقم ّقياسيّ .ومن ّثمّ ،فإن ّالسنة ّالتي ّكانتّ
مسبقا ّهي ّنفسها ّمن ّحيث ّالمستوى ّتصبحّ
ّ 500بالنسبةّلكلّمن ّالمجاميعّوالمكوناتّ.
ومنّشأنّهذاّاإلجراءّأنّيجعلّمنّاألسهلّ
اكتشاف ّالتغيراتّ ،غير ّأن ّال ّيزال ّيمكنّ
للمستخدمين ّحساب ّأرقام ّالمستوى ّإن ّرغبواّ
في ّذلك ّعن ّطريق ّتطبيق ّقيم ّمستوى ّسنةّ

 .3أجماليات الدخل
 15-51هناك ّتوحيد ّقياسي ّأقل ّبكثير ّفي ّعرضّ
قياسات ّالدخل ّللناتج ّالمحلي ّاإلجمالي؛ّ
فبعض ّالعروض ّتركز ّعلى ّإظهارّ
تعويضات ّالموظفين ّوفائض ّالتشغيلّ
(والدخل ّالمختلط) ّبحسب ّنفس ّالتفصيلّ
للصناعة ّحسبما ّمبين ّبالنسبة ّلقياسّ
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اإلحصائية ّاألخرىّ ،والسيما ّالروابطّ
بإحصائيات ّالتمويل ّالحكومية ّوبالمعامالتّ
الخارجية ّواإلحصاءات ّالنقدية ّوالماليةّ.
وبالرغمّمنّذلكّ،وفيّجميعّالحاالتّ،ينبغيّ
لفت ّاالنتباه ّإلى ّعرض ّالحسابات ّبطريقةّ
تكون ّمفيدة ّإلى ّأقصى ّحد ّممكن ّلقراءّ
المنشورّالذيّيصممّمنّأجلهّعرضّمعينّ.
وقد ّيختلف ّذلك ّاختالفا ّكبي ار ّمن ّنوعّ
منشوراتّإلىّنوعّأخرّوبالتاليّفإنّالمرونةّ
في ّهذا ّاألسلوب ّتمثل ّعنص ار ّجوهريا ّمنّ
أجلّتمكينّالقراءّمنّتحقيقّاالستفادةّالمثلىّ
منّالبياناتّالجاريّعرضهاّ.

األساسّعلىّمؤشراتّالحجمّ.ومعّذلكّ،فإنّ
هذاّالبديلّغيرّمالئماّاإلجمالياتّالتيّيمكنّ
أن ّتأخذ ّقيم ّسالبة ّأو ّحتى ّصفرّ ،مثلّ
التغيرات ّفي ّقوائم ّالجردّ .وهناك ّبديل ّثالثّ
وهو ّعرض ّمؤشرات ّالحجم ّمن ّحيثّ
معدالتّالنموّفقطّإماّمنّالسنةّالسابقةّأوّ
منّسنةّاألساسّ.ومعّذلكّ،تعطيّمشكالتّ
التدوير ّانطباعا ّضمنيا ّبأن ّذلك ّقد ّيكونّ
شكل ّأخر ّمن ّالعروض ّوليس ّالشكلّ
األوحد(ّ .أنظر ّفقرة ّّ 38.04لمزيد ّحولّ
مقياس ّمساهمات ّاألرقام ّالقياسية ّالمرتبطةّ
تسلسلياّفيّالنمو)ّ.
 .5الحسابات ربع السنوية

 .7الحسابات التراكمية المتكاملة

 03-35كما ّلوحظ ّفي ّالمناقشة ّالخاصة ّبالحساباتّ
ربع ّالسنوية ّأعالهّ ،فإن ّالتقدي ارت ّربعّ
السنوية ّينبغي ّعرضها ّعلى ّأساس ّمعدلّ
بشكلّموسميّوعلىّأساسّغيرّمعدلّبشكلّ
موسمي ّعلى ّحد ّسواء؛ ّوفي ّكثير ّمنّ
األحيانّ ،سيتمّعرضّالتقديراتّربعّالسنويةّ
بالقيمّالحاليةّوأيضاّكسالسلّحجمّ.

 07-35يفسر ّالفصل ّالثالث ّعشر ّالتعبير ّالخاصّ
بالحساباتّالتراكميةّبالنسبةّلكلّمنّاألصولّ
المالية ّوغير ّالمالية؛ ّوتعد ّالروابط ّبينّ
الميزانيات ّالعمومية ّاالفتتاحية ّوالختاميةّ
بالنسبة ّلألصول ّغير ّالمالية ّجوهرية ّفيماّ
يتعلق ّباشتقاق ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ
وكذلك ّبالنسبة ّلقياسات ّالخدمات ّالرأسماليةّ
واإلنتاجيةّعلىّالنحوّالمشارّإليهّفيّالفصلّ
العشرينّ.وفيّالكثيرّمنّاألحيانّ– ّرغمّماّ
سبق ّ– ّال ّيتم ّنشر ّالبيانات ّالرئيسية ّالتيّ
يقوم ّعليها ّإيجاد ّمثل ّهذه ّالتقديرات ّعلىّ
أساسّمنتظمّأوّحتىّعلى ّاإلطالقّ.وعلىّ
الرغم ّمن ّاألهمية ّالواضحة ّللمخزون ّمنّ
المبانيّالسكنيةّ،فإنهاّالّتكونّمتاحةّبشكلّ
عامّإالّفيّعددّقليلّجداّمنّالبلدانّ.

 .6حسابات القطاع
 08-35األساس ّالمنطقي ّوراء ّجعل ّالقطاعاتّ
المؤسسية ّجزء ّمهم ّمن ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّهو ّالدور ّالرئيسي ّالتي ّتضطلع ّبهّ
في ّفهم ّكيفية ّتأثير ّالتطورات ّاالقتصاديةّ
على ّمجموعة ّأو ّمجموعات ّأخرى ّمنّ
الوحدات ّفي ّاالقتصاد؛ ّويمكن ّاستعراضّ
حساب ّمخصص ّلكل ّقطاع ّبشكل ّمنفصلّ
بالقدر ّالمقترح ّفي ّالفصول ّالتاليةّ ،غير ّأنّ
هناكّبعضّالخصائصّبالحساباتّالّتكونّ
ظاهرة ّفي ّعرض ّما ّإال ّعندما ّتكون ّكافةّ
حسابات ّالقطاع ّمتاحة ّمعا؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ،يبينّاستعرضّلتدفقاتّدخلّالملكيةّ
أي ّالقطاعات ّتدفع ّالفائدة ّوأيها ّيحصلّ
عليهاّ ،وما ّهي ّنسبة ّاألرباح ّالموزعةّ
المتحصلّعليهاّمنّقبلّصناديقّالمعاشاتّ
وسواءّماّإذاّكانّالريعّيدفعّفيّالغالبّمنّ
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّأم ّالّ .ويتيح ّحسابّ
التوزيع ّالثانوي ّللدخل ّإمكانية ّإجراء ّمقارنةّ
بين ّمبلغ ّالضرائب ّالجارية ّعلى ّالدخلّ
والثروة ّوما ّإلى ّذلكّ ،والمدفوعة ّمن ّقبلّ
الشركات ّوبين ّتلك ّالخاصة ّباألسرّ
المعيشيةّ ،فضال ّعرضه ّأليها ّالقطاعاتّ
التي ّتدفع ّأقساط ّتأمين ّوأيها ّيحصل ّعلىّ
المطالبات ّوقدر ّأهمية ّالتحويالت ّالجاريةّ
األخرىّبالنسبةّلالقتصادّ.

 05-35فيما ّيتعلق ّباألصول ّالمالية ّوالخصومّ ،فإنّ
الوضعّإلىّحدّماّأفضلّمماّسبقّ،وبالفعلّ
في ّبعض ّالحاالت ّتشتق ّبيانات ّالتدفق ّمنّ
بياناتّالميزانية ّالعموميةّاالفتتاحيةّواألخرىّ
الختاميةّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّتلك ّالبياناتّ
يتم ّنشرها ّبصورة ّمنتظمة ّ– ّعندما ّتكونّ
متاحة ّ– ّإال ّأن ّالجداول ّال ّتكون ّدوماّ
مرتبطة ّبالنشر ّالمنتظم ّللحسابات ّالقوميةّ،
ومنّثمّ،الّيكونّالمستخدمونّمدركينّبشكلّ
دائم ّللصلة ّالجوهرية ّبين ّالجزء ّالمالي ّمنّ
الحساباتّوبينّبقيتهاّ.
الفصل التاسع عشر :السكان ومدخالت اليد العاملة/
العمالة
أ .مقدمة
 16-51النشاطّاالقتصاديّهوّباألساسّنشاطّبشريّ
ومع ّذلك ّال ّيشير ّتسلسل ّالحسابات ّإلىّ
األشخاص ّفيما ّعدا ّاإلشارة ّبشكل ّغيرّ
مباشر؛ ّحيث ّأن ّكافة ّاألشخاص ّالذينّ
يشكلون ّاألسر ّالمعيشية ّ(السكان) ّيتم ّفقطّ
تحديدهم ّوالتعرف ّعليهم ّطالما ّكانواّ

 00-35تعنى ّالفصول ّالتي ّتناقش ّتفسير ّحساباتّ
القطاع ّأيضا ّبمسائل ّالعرض ّمثلما ّتفعلّ
الفصول ّالتي ّتبين ّالروابط ّمع ّالنظمّ
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 ّ2-5612-51متغيرات ّالمدخالت ّمن ّالعمالةّ
ضرورية ّمن ّأجل ّالتحقق ّمن ّمستوىّ
اإلنتاجية؛ ّفالتغيرات ّفي ّاإلنتاجية ّمع ّمرورّ
الوقت ّتمثل ّمؤش ار ّعاما ّعلى ّمدى ّكفاءةّ
اإلنتاجّاالقتصاديّ.وبالمثلّ،فإنّالف ّروقّفيّ
مستوى ّاإلنتاجية ّفي ّبلد ّما ّبالمقارنة ّمعّ
بلدان ّمماثلة ّتوفر ّمؤش ار ّمفيدا ّعلى ّالكفاءةّ
النسبية ّلعمليات ّاإلنتاج ّبهذا ّالبلدّ .ويمكنّ
قياس ّاإلنتاجية ّبطرق ّمختلفةّ ،وأبسطها ّهوّ
إنتاجية ّالعمالةّ ،وعادة ّما ّتقاس ّعلى ّأنهاّ
حجمّالناتجّالمحليّلكلّساعةّعملّ.وبعضّ
قياسات ّاإلنتاجية ّاألكثر ّتعقيداّ ،مثلّ
اإلنتاجيةّمتعددةّالعواملّ(فيّبعضّاألحيانّ
تسمى ّإنتاجية ّالعوامل ّالكلية) ّتتطلب ّأيضاّ
قياسا ّلمدخالت ّالعمالة ّجنبا ّإلى ّجنب ّمعّ
مدخالت ّرأس ّالمالّ ،للتوصل ّإلى ّقياسّ
شامل ّللمدخالت ّحتى ّيتم ّتقسيمه ّإلى ّحجمّ
الناتجّالمحليّاإلجماليّ.

مشتركينّفيّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّ.وهؤالءّ
األفراد ّالذين ّيكونون ّموظفين ّيبرزون ّفقطّ
كمتلقين ّللتعويضات ّأو ّاألجور ّبدون ّأيّ
إشارةّبشأنّماّإذاّكانّهناكّعددّقليلّمنهمّ
يدفع ّلهم ّبشكل ّجيد ّأو ّأن ّالعديد ّيدفع ّلهمّ
أجور ّمتدنية ّللغاية ّ(على ّالرغم ّمن ّأنه ّفيّ
الواقع ّهناك ّالعديد ّمن ّاألشخاص ّيتواجدونّ
بين ّهاتين ّالنهايتين)ّ .والغرض ّمن ّهذاّ
الفصل ّهو ّإظهار ّكيف ّيمكن ّاستخدامّ
البياناتّالمتعلقةّبالسكانّجنبا ّإلىّجنبّمعّ
اإلدخاالتّالرئيسيةّفيّتسلسلّالحساباتّمنّ
أجلّعرضّقدرّاستفادةّالمواطنّالعاديّمنّ
النشاط ّاالقتصادي ّوقدر ّمشاركة ّالعاملّ
المتوسط ّأو ّالعادي ّفي ّالمخرجاتّ .ويمكنّ
الحصول ّعلى ّإشارة ّلقدر ّاستفادة ّالمواطنّ
العادي ّمن ّالنشاط ّاالقتصادي ّمن ّخاللّ
قياس ّنصيب ّالفرد ّمن ّالناتج ّالمحليّ
اإلجماليّ ،ولقدر ّمشاركة ّالعامل ّالعادي ّفيّ
المخرجات ّمن ّخالل ّتقدير ّإنتاجية ّالعمالةّ.
وفضال ّعن ّهذه ّاألرقام ّمهمة ّفي ّحد ّذاتهاّ
إال ّأنها ّذات ّأهمية ّخاصة ّبالمقارنة ّمعّ
البياناتّالمماثلةّفيّفتراتّزمنيةّمختلفةّوفيّ
بلدانّمختلفة.

 ..المعايير الدولية بشأن إحصاءات القوى العاملة
 ّ8-31 74-35من ّالواضح ّأنه ّإذا ّما ّكان ّيرجىّ
صياغة ّنسبة ّبين ّقياسات ّالمخرجاتّ
والمدخالت ّمن ّالعمالة ّالبد ّحينئذ ّمن ّأنّ
يتوافق ّمفهوم ّالعمالة ّمع ّتغطية ّاإلنتاج ّفيّ
نظامّالحساباتّالقومية؛ّويتمّالمحافظةّعلىّ
ّالقوةّ
تطبيق ّالمعايير ّذات ّالصلة ّبشأن ّ
العاملة ّمن ّقبل ّمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ
(ّ .)ILOوقد ّضمنت ّمعايير ّمنظمة ّالعملّ
الدولية ّفي ّ"ق اررات"ّ ،والتي ّتم ّاعتمادها ّمنّ
خالل ّجلسات ّالمؤتمر ّالدولي ّلخبراءّ
اإلحصاءات ّالعمالية ّ(ّ .)ICLSويؤكد ّقرارّ
عام ّّ 8665على ّأن ّالفئة ّالسكانية ّالنشطةّ
ادّالراغبينّفيّ
اقتصادياّتعرفّمنّحيثّاألفر ّ
عرضّالعملّلالضطالعّبنشاطّمتضمنّفيّ
حدودّاإلنتاجّبنظامّالحساباتّالقوميةّ.

 10-51يعنىّهذاّالفصلّبالنظرّفيّمجموعّالسكانّ
وفي ّمدخالت ّالعمالة ّوانتاجية ّالعمالة ّعلىّ
سبيل ّالحصر؛ ّويتطرق ّالفصل ّالرابعّ
والعشرون ّإلى ّاألنماط ّالمختلفة ّمن ّاألسرّ
المعيشيةّ .وهناك ّتناول ّموجز ّلتوسعةّ
اإلنتاجية ّلتشمل ّأثر ّرأس ّالمال ّفي ّالفصلّ
العشرينّ،ولكنّبمزيدّمنّالتفصيلّواإلسهابّ
فيّالمنشوراتّاألخرىّعلىّغرارّدليلّقياسّ
اإلنتاجية.
15-51يتطلبّنظامّالحساباتّالقوميةّتعريفا ّللسكانّ
من ّأجل ّالتعبير ّعن ّمجاميع ّالناتج ّالمحليّ
اإلجماليّواالستهالكّمنّحيثّنصيبّالفرد؛ّ
وفي ّالواقعّ ،فإن ّالتعبير ّعن ّحجم ّالناتجّ
المحليّاإلجماليّ(أوّإلنفاقّاألسرّالمعيشيةّ
على ّاالستهالك ّالنهائي) ّمن ّحيث ّنصيبّ
الفرد ّ"يعاير ّأو ّيوحد ّقياس" ّاألحجام ّمنّ
خالل ّضبط ّحجم ّالبلدان ّباالستناد ّإلىّ
مجموع ّسكانهاّ .وغالبا ّما ّتستخدم ّاألحجامّ
ّالفرد ّللمجاميع ّالرئيسيةّ
من ّحيث ّنصيب ّ
كقياس ّلمستوى ّالمعيشة ّالنسبي ّفي ّالبلدانّ،
وذلكّعلىّالرغمّمنّوجودّمخاوفّوهواجسّ
شك ّلدى ّالمحللين ّبشأن ّمدى ّكفاية ّهذاّ
القياسّ .ورغم ّأن ّأحجام ّالناتج ّالمحليّ
اإلجمالي ّمن ّحيث ّنصيب ّالفرد ّبها ّبعضّ
أوجه ّالقصور ّإال ّأنه ّمن ّالواضح ّأن ّهناكّ
عالقةّقويةّبينّحجمّالناتجّالمخليّاإلجماليّ
لبلد ّما ّمن ّحيث ّنصيب ّالفرد ّوبين ّمستوىّ
المعيشةّفيهاّ.

 ّ0-31 73-35ليس ّكل ّفرد ّنشطا ّاقتصاديا ّيعملّ
لصالح ّوحدة ّمؤسسية ّمقيمة؛ ّوبالتاليّ ،منّ
المهمّعلىّوجهّالخصوصّأنّيكونّمفهومّ
اإلقامة ّالمتضمن ّفي ّتقديرات ّالسكان ّمتسقاّ
مع ّذلك ّالمفهوم ّالخاص ّبتقديرات ّالقوىّ
العاملة ّوكذلك ّأن ّتكون ّإقامة ّاألفرادّ
المشمولين ّفي ّتقديرات ّالعمل ّمتسقة ّمعّ
معيار ّالوحدة ّالمؤسسية ّالمقيمة ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ.
 .2بنية الفصل
 ّ7-31 3-31موضوعّالسكانّواشتقاقّاألرقامّمنّ
حيث ّنصيب ّالفرد ّبالنسبة ّلمجاميع ّمثلّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّهي ّموضوعاتّ
القسم ّب؛ ّويستهل ّالقسم ّج ّالنقاش ّبوصفّ
لكيفية ّتقسيم ّمجموع ّالسكان ّإلى ّهؤالءّ
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ّ33-31 8-31عموماّ ،األشخاص ّالذين ّيكونونّ
مقيمينّفيّبلدّمعينّلعامّأوّأكثرّ–بصرفّ
النظر ّعن ّجنسيتهم ّ– ّينبغي ّشمولهم ّفيّ
قياس ّالسكان؛ ّواالستثناء ّمن ّذلك ّيكونّ
للموظفين ّالدبلوماسيين ّاألجانب ّوالعاملينّ
فيّالدفاعّجنبا ّإلىّجنبّمعّعائالتهمّالذينّ
ينبغي ّوأن ّيتم ّاعتبارهم ّجزء ّمن ّمجموعّ
سكان ّبالدهم ّاألمّ .وتعني ّقاعدة ّ"العامّ
الواحد"ّأنّالمقيمينّالمعتادينّالذينّيعيشونّ
بالخارجّألقلّمنّعامّواحدّيتمّتضمينهمّفيّ
عدد ّالسكانّ ،ولكن ّالزوار ّاألجانب ّ(علىّ
سبيل ّالمثالّ ،المصطافين) ّوالذين ّيكونونّ
داخلّالبلدّألقلّمنّسنةّواحدةّيتمّاستثنائهمّ
من ّقياس ّعدد ّالسكانّ .وهناك ّمزيد ّمنّ
التفصيل ّحول ّتطبيق ّمعيار ّاإلقامة ّفيّ
حاالت ّخاصة ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 36-3إلىّ
ّ.38-3

األفراد ّممن ّهم ّضمن ّالقوى ّالعاملة ّوالىّ
األفراد ّاآلخرين ّالذين ّليسوا ّمن ّالقوىّ
العاملةّ ،فضال ّعن ّالتعديالت ّالتي ّتجرىّ
على ّمجاميع ّالسكان ّمن ّأجل ّشمولّ
المقيمين ّالذين ّيعملون ّبالخارج ّوغيرّ
المقيمينّالذينّيعملونّداخلّنطاقّاالقتصادّ
القوميّ .كما ّيصف ّكيفية ّتعريف ّالفئاتّ
المتنوعة ّللقوى ّالعاملة ّويناقش ّبعضّ
المسائلّالحديةّ.
 ّ5-56 8-31يناقش ّالقسم ّد ّكيف ّأنه ّيمكنّ
تحسين ّعمليات ّعد ّبسيطة ّلألشخاصّ
العاملين ّالستخدام ّنتائجها ّفي ّقياساتّ
اإلنتاجية ّمن ّخالل ّوسائل ّمختلفة ّمنّ
التوحيد ّالقياسي؛ ّويمثل ّاشتقاق ّقياساتّ
إنتاجيةّالعاملةّموضوعّالنقاشّفيّالقسمّهـّ،
ويختتم ّالفصل ّبمناقشة ّوجيزة ّلمصادرّ
البياناتّفيّالقسمّوّ.

 .1نصيب الفرد من تقديرات النمو في الحجم

ب .السكان و العمالة

ّ38-31 0-31معدلّالنموّفيّحجمّالناتجّالقوميّ
اإلجمالي ّهو ّأحد ّالمؤشرات ّاالقتصاديةّ
الرئيسية ّالتي ّتوفرها ّالحسابات ّالقومية؛ّ
ويمكن ّمقارنة ّمعدالت ّالنمو ّمن ّهذا ّالقبيلّ
بشكل ّمباشر ّبين ّالبلدان ّوذلك ّألن ّيتمّ
التعبير ّعنها ّبوحدات ّمشتركة ّ(تغيراتّ
مئوية)ّ ،كما ّأنها ّغير ّمتأثرة ّبالعملةّ
المستخدمة ّفي ّالتعبير ّعن ّتقديرات ّالناتجّ
المحليّاإلجماليّ.ومعّذلكّ،هناكّجزءّمنّ
نمو ّكل ّبلد ّبالنسبة ّألحجام ّالناتج ّالمحليّ
اإلجمالي ّيعود ّإلى ّالتغيرات ّفي ّالسكانّ،
ومن ّثم ّمن ّالمفيد ّ"توحيد ّقياس" ّمعدالتّ
النمو ّالمئوية ّمن ّخالل ّحساب ّمعدالتّ
النمو ّمن ّحيث ّنصيب ّالفرد؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ،إذاّماّكانّعددّالسكانّفيّبلدّمعينّ
يزدادّبصورةّأسرعّمنّالنموّفيّحجمّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّفيها ّحينئذ ّتكونّ
المخرجات ّمن ّحيث ّنصيب ّالفرد ّهابطةّ.
ومن ّناحية ّأخرىّ ،فإن ّبلد ّما ّيكون ّفيهاّ
النمو ّفي ّحجم ّالناتج ّالمحلي ّمنخفض ّجداّ
ولكن ّفي ّظل ّوجود ّعدد ّسكان ّمتناقصّ
سوف ّتظهر ّزيادة ّفي ّالمخرجات ّمن ّحيثّ
نصيبّالفردّ.

 ّ1-31 4-31تشتق ّالتقديرات ّالسنوية ّللسكان ّوّ
العمالةّمنّتعداداتّللسكانّأقلّتوات ار؛ّوعادةّ
ما ّتعنى ّالتعدادات ّالسكانية ّبعد ّعددّ
األشخاصّالموجودين ّفيّليلةّمعينةّأوّعددّ
األشخاص ّالذين ّيعيشون ّعادة ّفي ّمسكنّ
معينّ ،حتى ّوان ّكانوا ّغير ّحاضرين ّوقتّ
إجراء ّالتعدادّ .ومع ّذلكّ ،غالبا ّما ّيجرىّ
التعدادّفقطّكلّخمسةّأوّعشرةّسنواتّوفيّ
بعض ّاألحيان ّيكون ّأقل ّتوات اّرّ .وفيّ
السنوات ّما ّبين ّعمليات ّالتعدادّ ،يتحصلّ
علىّمعلوماتّمحدثةّعنّسكانّبلدّماّمنّ
خالل ّاالعتماد ّعلى ّمعلومات ّحول ّعددّ
المواليدّوعددّالوفياتّوعلىّصافيّالهجرةّ.
ّ36-31 3-31السكان ّو ّالعمالة ّفي ّبلد ّما ّتعرفّ
على ّأبسط ّنحو ّممكن ّبأنها ّكافة ّهؤالءّ
األشخاصّالذينّعادةّماّيكونونّمقيمينّفيّ
البلد؛ ّوفي ّهذا ّالتعريفّ ،تم ّاستخدام ّمفهومّ
اإلقامة ّفي ّكل ّمن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ودليل ّميزان ّالمدفوعات ّومركز ّاالستثمارّ
الدولي ّّ،BPM6أي ّأنّاألشخاصّيكونونّ
مقيمين ّفي ّالبلد ّالتي ّيكون ّلديهم ّفيها ّأوىّ
الروابطّالتيّيمكنهمّمنّخاللهاّإنشاءّمركزّ
الهتمام ّاقتصادي ّسائدّ .وبشكل ّعامّ ،ربماّ
يقومّالمعيارّعلىّبلدّإقامتهمّلعامّأوّأكثرّ.
وفي ّمعظم ّالحاالتّ ،يكون ّمفهوم ّاإلقامةّ
صريحا ّومباش ارّ ،كونه ّيستند ّعلى ّالمسكنّ
الذيّيشغلهّشخصّماّعلىّأساسّمستمرّ،
وذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّهناك ّبعضّ
الحاالتّصعبةّالتصنيفّالمناقشةّبمزيدّمنّ
التفصيلّفيّالفصلّالسادسّوالعشرينّ.

ّ34-31 7-31كماّلوحظّفيّالمقدمةّ،هناكّبعضّ
أوجهّالقصورّفيّاألرقامّالموضوعةّبحسبّ
نصيب ّالفرد؛ ّويكفي ّذكر ّمثالين ّلتوضيحّ
ذلكّ،حيثّأنّأيّاقتصادّلديهّأحجامّأكبرّ
من ّاألسر ّالمعيشية ّقد ّيحصل ّعلى ّماّ
يعادلها ّمن ّمنافع ّمن ّخالل ّاإلنفاق ّاألقلّ
نسبيا ّعلىّاإلسكانّوغيرهّمنّالمفرداتّالتيّ
تغطي ّكافة ّأعضاء ّاألسر ّالمعيشية ّمقارنةّ
ببلد ّأو ّباقتصاد ّأخر ّذات ّأحجم ّأقل ّمنّ
األسر ّالمعيشيةّ .كما ّأن ّتعيين ّنفس ّالوزنّ
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ّ37-31 33-31تتألفّقوةّالعملّمنّأولئكّالذينّهمّ
علىّاستعدادّبنشاطّإلتاحةّجهدهمّخاللّأيّ
فترة ّمرجعية ّمعينة ّبهدف ّإنتاج ّالسلعّ
والخدمات ّالمتضمنة ّفي ّحدود ّاإلنتاج ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّوتقسم ّقوة ّالعملّ
أكثر ّمن ّذلك ّإلى ّأولئك ّالموظفين ّوالىّ
األفرادّغيرّالموظفينّ.وبالتاليّ،يمكنّتقسيمّ
سكان ّالبلد ّبشكل ّفرعي ّإلى ّثالث ّفئات؛ّ
الموظفينّوغيرّالموظفينّوأولئكّالذينّليسواّ
في ّقوة ّالعملّ .وتعتمد ّحالة ّالشخص ّعلىّ
نشاطهّ(أوّعدمها)ّخاللّفترةّمرجعيةّمعينةّ
منّالزمنّ(عادةّماّتكونّأسبوعاّ)ّ.

لطفل ّصغير ّمثله ّمثل ّشخص ّبالغ ّفيماّ
يتعلق ّبوظيفة ّتتطلب ّجهدا ّبدنيا ّقد ّيسفرّ
كذلكّعنّمعلوماتّمضللة ّعنّمدى ّكفايةّ
استهالكّالغذاءّ.
ّ33-31 5-31عامة ّما ّتوفر ّمعدالت ّالنمو ّمنّ
حيثّنصيبّالفردّفيّالدخلّالقوميّالحقيقيّ
أو ّفي ّاالستهالك ّالفعلي ّالحقيقي ّقياساّ
أفضلّللتغيراتّفيّمتوسط ّ"الرفاهية"ّلسكانّ
بلدّمعينّمقارنةّبالتغيراتّفيّأحجامّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي؛ ّفالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
هو ّقياس ّلإلنتاج ّداخل ّنطاق ّبلد ّمعينّ،
ولكن ّالتدفقات ّالواردة ّمن ّالدخل ّوالتدفقاتّ
الخارجةّمنهّمنّأوّإلىّبقيةّالعالمّقدّيكونّ
لها ّتأثي ار ّكبي ار ّعن ّكل ّمن ّالمستوىّ
ومعدالت ّالنمو ّفي ّالدخل ّالقومي ّالحقيقيّ
منّحيثّنصيبّالفردّ.وبصورةّمماثلةّ،فإنّ
المستوى ّومعدالت ّالنمو ّفي ّأحجام ّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي ّقد ّتختلف ّبشكل ّملحوظّ
عنّتلكّالخاصةّباالستهالكّالنهائيّلألسرّ
المعيشية ّنتيجة ّالحصص ّالمختلفة ّعبرّ
البلدان ّبالنسبة ّلتكوين ّرأس ّالمال ّوصافيّ
الصادراتّداخلّالناتجّالمحليّاإلجماليّ.

ّ35-56 38-31نظ ار ّألن ّقوة ّالعمل ّيتم ّتعريفهاّ
باإلشارة ّأو ّالمرجعية ّإلى ّفترة ّقصيرة ّفقدّ
يكونّعددّاألشخاصّفيّقوةّالعملّفيّأيّ
وقت ّأقل ّمن ّالفئة ّالسكانية ّالناشطةّ
اقتصاديا؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،العمالّ
الموسميين ّربما ّيكونوا ّمدرجين ّفي ّالفئةّ
السكانيةّالناشطةّاقتصادياّولكنّليسّفيّقوةّ
العملّفيّأوقاتّمعينةّمنّالسنةّ.
ّ31-31 34-31تتألف ّقوة ّالعمل ّمن ّأربعةّ
مجموعات ّمن ّاألفراد؛ ّالمقيمين ّالموظفينّ
في ّوحدات ّمؤسسية ّمقيمةّ ،والمقيمينّ
الموظفين ّفي ّوحدات ّمؤسسية ّغير ّمقيمةّ،
والمقيمين ّغير ّالموظفين ّواألشخاص ّالذينّ
يعملون ّلحسابهم ّالخاص(ّ .الشخص ّالذيّ
يعمل ّلحسابه ّالخاص ّهو ّبالضرورة ّمرتبطّ
بأسرة ّمقيمةّ .واذا ّما ّقام ّمثل ّهذا ّالشخصّ
بتقديم ّسلع ّوخدمات ّللخارج ّتقيد ّهذه ّالسلعّ
والخدمات ّكصادرات)ّ .ويعرف ّالتوظيف ّأوّ
العمل ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّعلى ّأنهّ
كافة ّاألشخاص ّ–سواء ّالموظفين ّأو ّالذينّ
يعملون ّلحسابهم ّالخاصّ -المشاركين ّفيّ
نشاط ّإنتاجي ّما ّيقع ّضمن ّنطاق ّحدودّ
اإلنتاج ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،والذيّ
يقومّعلىّتنفيذهّوحدةّمؤسسيةّمقيمةّ.

 .2المستويات المطلقة لنصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي
ّ38-31 1-31كماّهوّموضحّفيّالفصلّالخامسّ
عشرّ ،يضع ّبرنامج ّالمقارنات ّالدوليةّ
تقديرات ّللمستويات ّالمطلقة ّللناتج ّالمحليّ
اإلجمالي ّولنصيب ّالفرد ّمن ّالناتج ّالمحليّ
اإلجماليّعبرّالبلدانّمنّأجلّمحاولةّوضعّ
مستوى ّنسبي ّلالزدهار.؛ ّوتتضمن ّهذهّ
التقديرات ّقياسات ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
ومعادالت ّالقوة ّالشرائية ّ(ّ )PPPsونفسّ
قياسات ّالسكان ّالمبينة ّفيما ّسبق ّعلى ّأنهّ
يجرى ّاستخدامها ّمع ّقياسات ّالنمو ّفيّ
الحجمّ.
ج .قياس القوى العاملة

 .1الموظفين

ّ30-31 36-31ليسّكلّاألفرادّالمشمولينّفيّعددّ
السكانّمشاركينّفيّاإلنتاج؛ّفالبعضّمنهمّ
صغيرّجدا ّوالبعضّاألخرّطاعنّفيّالسنّ
والبعض ّاألخر ّقد ّيختار ّبكل ّبساطة ّعدمّ
العملّ .وعادة ّما ّيكون ّهناك ّأفراد ّآخرونّ
يعملونّولكنّأصبحواّالّيعملونّولكنّبشكلّ
مؤقت ّنتيجة ّلظروف ّالمرض ّأو ّنقصّ
الطلبّعلىّالعمالةّأوّألنهمّفيّأجازةّمثالّّ.
وبالتاليّ ،فإن ّأول ّخطوة ّلالنتقال ّمنّ
البيانات ّالخاصة ّبالسكان ّللبيانات ّالخاصةّ
بالعمالةّهوّتعريفّماّيقصدّبقوةّالعملّ.

ّ86-31 33-31الموظفون ّهم ّاألفراد ّالذين ّ–وفقاّ
التفاقّمعينّ–يعملونّلصالحّوحدةّمؤسسيةّ
مقيمةّويحصلونّعلىّمكافآتّأوّتعويضاتّ
نظير ّعملهم؛ ّوتقيد ّمكافأتهم ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّتعويضات ّأو ّأجورّ
الموظفينّ .وتتواجد ّالعالقة ّبين ّصاحبّ
العمل ّوالموظف ّعندما ّيوجد ّاتفاق ّمعينّ
والذيّقدّيكونّرسميا ّأوّبشكلّغيرّرسميّ
بينّصاخبّالعملّوالشخصّ،وهوّعادةّماّ
يتم ّإبرامه ّبشكل ّطوعي ّمن ّقبل ّالطرفينّ
والذي ّمن ّخالله ّيعمل ّالشخص ّلصالحّ
صاحبّالعملّفيّمقابلّمكافأةّأوّتعويضّ
نقديّأوّعينيّ.والّيوجدّاشتراطّبأنهّينبغيّ
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قدرّالجهدّالمساهمّبهّكمدخلّفيّعمليةّماّ
من ّعمليات ّاإلنتاجّ .وهناك ّمزيد ّمنّ
المناقشة ّلتصنيف ّالعمال ّمن ّالخارج ّفيّ
الفقراتّمنّّ43-7وحتىّّ.45-7

على ّصاحب ّالعمل ّالتصريح ّباالتفاق ّأليّ
سلطةّرسميةّبحالةّالموظفّحتىّيتمّسريانّ
االتفاقّ.
 21-19 15-19يشمل الموظفون – ولكن ال
يقتصروا على – الفئات التالية:

ّ84-31 37-31األشخاص ّالذين ّليسوا ّبالعمل ّلفترةّ
مؤقتة ّيعتبرون ّهم ّاآلخرين ّموظفين ّشريطةّ
أن ّيكون ّلديهم ّارتباط ّرسمي ّبوظيفة؛ ّوهذاّ
االرتباط ّالرسمي ّينبغي ّتحديده ّوفقا ّلمعيارّ
أوّأكثرّمنّالمعاييرّالتاليةّ:

ّأ .األشخاصّ(سواءّكانواّعمالّيدويينّأوّغيرّ
يدويين ّأو ّموظفين ّباإلدارة ّأو ّموظفينّ
داخليينّأوّأناسّينفذونّنشاطّإنتاجيّبأجرّ
في ّإطار ّبرامج ّعمل) ّالمعينين ّمن ّقبلّ
صاحبّعملّبموجبّعقدّعمل؛ّ

ّأ .استمرارّتلقيّاألجرّأوّالمرتب؛ّ
ّب .تأكيد ّبالعودة ّللعمل ّحالة ّنهاية ّالظرفّ
الطارئّ،أوّاتفاقّبشأنّتاريخّالعودة؛

ب .موظفوّالخدمةّالمدنيةّوغيرهمّمنّالموظفينّ
ّ
الحكوميين ّالذين ّنص ّعلى ّشروط ّوأحكامّ
عملهمّبمقتضىّالقانون؛

ّج .مدة ّالغياب ّالمنقضية ّعن ّالوظيفة ّوالتي ّ–ّ
متىّكانّذلكّمناسبا ّ– ّيمكنّأنّتكونّهيّ
نفسهاّالفترةّالتيّيمكنّللعاملينّخاللهاّتلقيّ
منافعّتعويضيةّبدونّالتزاماتّبقبولّوظائفّ
أخرىّ.

ت .القوات ّالمسلحةّ ،والمؤلفة ّمن ّأولئك ّاألفرادّ
ّ
المجندين ّاللتزامات ّطويلة ّوقصيرة ّاألجلّ
على ّحد ّسواءّ ،فضال ّعن ّالمجندين ّإلزامياّ
(بما ّفي ّذلك ّالمجندين ّإلزاميا ّألغراضّ
مدنية)؛

األشخاصّالمتضمنينّفيّالتصنيفّالمذكورّ
أعاله ّهم ّأولئك ّاألشخاص ّالذين ّليسواّ
بالعملّلفترةّمؤقتةّنتيجةّالمرضّأوّاإلصابةّ
أوّبسببّأجازاتّأوّعطالتّأوّإضرابّأوّ
اعتصامّأوّإجازةّتعليميةّأوّتدريبيةّأوّإجازةّ
الوالدين ّأو ّبسبب ّالحد ّمن ّالنشاطّ
االقتصاديّأوّبسببّالفوضىّفيّالعملّأوّ
تعليقه ّنتيجة ّلمثل ّهذه ّاألسباب؛ ّسوءّ
األحوال ّالجوية ّأو ّاألعطال ّالكهربائية ّأوّ
الميكانيكيةّ،أوّلنقصّالموادّالخامّأوّالوقودّ،
أو ّأي ّغياب ّأخر ّمؤقت ّبإجازة ّأو ّبدونّ.
ولبعض ّاألغراضّ ،قد ّيكون ّمن ّالمفيدّ
التمييز ّبين ّالموظفين ّالذين ّليسوا ّبالعملّ
لفترةّمؤقتةّإذاّكانّذلكّممكناّّ.

ث .رجالّالدين؛ّإذاّكانّيدفعّلهمّبشكلّمباشرّ
ّ
منّقبلّالحكومةّالعامةّأوّمنّقبلّمؤسسةّ
الّتهدفّللربح؛
ج .أصحاب ّالشركات ّوالشركات ّشبه ّالمؤسسيةّ
ّ
إذاّكانواّيعملونّفيّهذهّالمنشآت؛
ح .الطالبّالذينّيقعّعلىّعاتقهمّالتزامّرسميّ
ّ
يساهمون ّمن ّخالله ّبجهدهم ّكمدخل ّفيّ
عمليةّإنتاجّلمؤسسةّماّفيّمقابلّمكافآتّوّ
(أو)ّخدماتّتعليمية؛
خ .العاملون ّذوي ّاالحتياجات ّالخاصةّ ،شريطةّ
ّ
تواجد ّعالقة ّرسمية ّأو ّغير ّرسمية ّبينّ
صاحبّالعملّوالموظف؛

 35-31يعامل ّمديري ّالشركات ّ(أو ّالشركات ّشبهّ
المؤسسية)ّفيّنظامّالحساباتّالقومية ّعلىّ
أنهم ّموظفين ّولكن ّتصنيف ّمنظمة ّالعملّ
الدوليةّيعتبرهمّيعلمونّلحسابهمّالخاصّ.

ّد .األفراد ّالموظفين ّمن ّقبل ّوكاالت ّللعمالةّ
المؤقتةّ ،والذين ّيتم ّإدراجهم ّفي ّصناعةّ
الوكالة ّالتي ّتستخدمهم ّوليس ّفي ّصناعةّ
المنشأةّالذينّيعملونّلصالحهاّفعلياّّ.

 .2األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص
 31-31األشخاص ّالذين ّيعملون ّلحسابهم ّالخاصّ
هم ّأولئك ّاألشخاص ّالذين ّيكونوا ّالمالكينّ
الوحيدين ّأو ّالمالكين ّباالشتراك ّللمنشآتّ
الفردية ّالتي ّيعملون ّفيهاّ ،باستثناء ّتلكّ
المنشآت ّالفردية ّالتي ّتصنف ّكشركات ّشبهّ
مؤسسية؛ ّويصنف ّاألشخاص ّالذين ّيعملونّ
بالشركات ّشبه ّالمؤسسية ّعلى ّأنهم ّيعملونّ
لحسابهم ّالخاص ّإذا ّلم ّيكونوا ّمضطلعينّ
بعملّمدفوعّيشكلّمصدرهمّالرئيسيّللدخل؛ّ
وبالنسبة ّللحالةّالمذكورةّأخي اّر ّيعاملونّعلىّ

ّ22-31 30-31العامل ّمن ّالخارج ّ(العامل ّالذيّ
يعمل ّمن ّمنزله) ّهو ّالشخص ّالذي ّيوافقّ
على ّالعمل ّلصالح ّمنشأة ّمعينة ّأو ّعلىّ
تقديمّقدرّمعينّمنّالسلعّوالخدماتّلمنشأةّ
معينةّبموجبّاتفاقّأوّترتيبّأوّعقدّمسبقّ
معّهذهّالمنشأةّ،ولكنّمكانّعملهّالّيكونّ
داخلّنطاقّهذهّالمنشأةّ.ويعاملّالعاملّمنّ
الخارج ّعلى ّأنه ّموظف ّإذا ّما ّكان ّهناكّ
عقدا ّصريحا ّوعلنيا ّبأن ّالعامل ّمن ّالخارجّ
يتم ّمكافأته ّعلى ّأساس ّالعمل ّالمنجزّ ،أيّ
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فضال ّعن ّأولئك ّاألفراد ّغير ّالموظفين؛ّ
والشخصّغيرّالموظفّهوّفردّليسّموظفاّّ
أوّالّيعملّلحسابهّالخاصّولكنهّفيّنفسّ
الوقت ّمتاح ّوجاهز ّللعمل ّويسعى ّبنشاطّ
للعملّ .وال ّيستلزم ّوجود ّمفهوم ّاألشخاصّ
غير ّالموظفين ّفي ّالحسابات ّالقومية ّنظ ارّ
ألن ّاألشخاص ّغير ّالموظفين ّال ّيساهمونّ
في ّاإلنتاج ّبيد ّأن ّأعدادهم ّتبقى ّضروريةّ
والزمة ّالتخاذ ّالنقلة ّالنظرية ّمن ّالفئةّ
السكانية ّالعاملة ّإلى ّالفئة ّالسكانية ّالناشطةّ
اقتصادياّّ.

أنهم ّموظفينّ .وقد ّيكون ّهؤالء ّاألشخاصّ
ليسوا ّبالعمل ّبصورة ّمؤقتة ّخالل ّالفترةّ
المرجعية ّألي ّسبب ّمعينّ .ويتم ّتضمينّ
تعويضات ّأو ّأجور ّالعمل ّللحساب ّالخاصّ
في ّالدخل ّالمختلط ّألنه ّمن ّغير ّالممكنّ
مالحظة ّالعائد ّمن ّالجهد ّالفردي ّبشكلّ
مستقلّعنّالعائدّمنّأيّرأسّمالّمستخدمّ
في ّالمنشأة ّالفردية(ّ .لبعض ّاألغراضّ
التحليليةّربماّيكونّمنّالمفيدّتقديرّتصنيفّ
وتفصيلّفيماّيتعلقّبماّسبقّ.أنظرّالفقراتّ
منّّ31-86إلىّّ.)86-86

 .4مشكالت الحد

 20-19األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص
يتضمنون أيضاً الفئات التالية:

الوظائف والموظفين

ّأ .عمال ّاألسر ّالمشاركين ّالذين ّيعملون ّفيّ
المنشآتّالفردية؛ّ

 83-31قدّيكونّألفرادّأكثرّمنّمصدرّواحدّللدخلّ
من ّالعمل ّألنهم ّيعملون ّلصالح ّأكثر ّمنّ
صاحب ّعملّ ،أو ّألنه ّباإلضافة ّللعملّ
لصالح ّصاحب ّعمل ّأو ّأكثر ّيعملونّ
لحسابهمّالخاص؛ّويعرفّاالتفاقّالمبرمّبينّ
موظفّوصاحبّعملّالوظيفةّوكلّشخصّ
يعملّلحسابهّالخاصّلديهّوظيفةّ.وبالتاليّ،
فإن ّعدد ّالوظائف ّفي ّاالقتصاد ّيفوق ّعددّ
األشخاص ّالموظفين ّإلى ّمدى ّأن ّبعضّ
الموظفين ّلديهم ّأكثر ّمن ّوظيفةّ .وقد ّيقومّ
بذلك ّفرد ّما ّلديه ّأكثر ّمن ّوظيفة ّبالتعاقبّ
مثلما ّهو ّالحال ّعندما ّيعمل ّهذا ّالشخصّ
لجزء ّمن ّاألسبوع ّفي ّوظيفة ّمعينة ّوبقيةّ
األسبوعّفيّوظيفةّأخرىّ،أوّبالموازاةّعندماّ
يكونّلدىّالشخصّوظيفةّمسائيةّإلىّجانبّ
وظيفةّفيّنهارّاليومّ.وفيّبعضّالحاالتّ،
والى ّجانبّماّسبقّ،ربماّيتشاركّاثنينّمنّ
الموظفينّفيّوظيفةّواحدةّ.

ّب .العاملينّمنّخارجّالمنشأةّالذيّيمثلّدخلهمّ
دالة ّمن ّدوال ّقيمة ّالمخرجات ّمن ّعملة ّماّ
من ّعمليات ّاإلنتاج ّالتي ّيكونون ّمسئولينّ
عنهاّ ،بغض ّالنظر ّعن ّقدر ّالعمل ّالمدخلّ
زادّأوّقل؛
ّج .جّ.العمالّالمشاركينّفيّإنتاجّيجرىّتنفيذهّ
بشكل ّكامل ّلالستهالك ّالنهائي ّالذاتي ّأوّ
لتكوين ّرأس ّالمال ّالذاتي ّسواء ّبشكل ّفرديّ
أوّبشكلّجماعي(ّ.مثالّعلىّماّذكرّمؤخ ارّ
البناءّالجماعي)ّ.
 83-31عمال ّاألسر ّالمشاركين ّيدعون ّفي ّبعضّ
األوقات ّعماال ّبدون ّأجرّ ،غير ّأن ّهناكّ
عمالّآخرونّبدونّأجرّأوّيعملونّتطوعياّّ.
 88-31في ّاإلحصاءات ّالخاصة ّبمنظمة ّالعملّ
الدوليةّ،يشملّاألفرادّالذينّيعملونّلحسابهمّ
الخاص ّأولئك ّاألفراد ّالذين ّيعملون ّفيّ
منشآتّفرديةّمنّالناحيةّالقانونيةّحتىّوانّ
كانت ّهناك ّمعلومات ّكافية ّمتاحة ّعن ّتلكّ
المنشآتّحتىّتعاملّكشركاتّشبهّمؤسسيةّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّوفي ّنظمّ
الحساباتّالقوميةّ،يتمّتضمينّمكافآتّهؤالءّ
األفراد ّفي ّتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفينّ
وليس ّفي ّالدخل ّالمختلطّ .ومن ّبين ّأمورّ
أخرىّ ،قد ّيشمل ّذلك ّأعضاء ّجمعياتّ
المنتجينّ.

 88-31قدّالّيكونّأصحابّالعملّملمينّبالوظائفّ
الثانويةّالتيّيعملّبهاّموظفوهمّكماّأنهمّفيّ
أي ّحال ّمن ّاألحوال ّال ّيطلب ّمنهم ّتقديمّ
معلومات ّبشأنها؛ ّوعندما ّيقدم ّأصحابّ
العملّمعلوماتّعنّعددّالموظفينّفإنهمّفيّ
الواقع ّيقدمون ّمعلومات ّعن ّعدد ّالوظائفّ
التي ّيوفرونهاّ .و ّيجدر ّالحذر ّواالحتراسّ
من ّأن ّعدد ّالوظائف ّال ّيشمل ّالوظائفّ
الشاغرة ّعندما ّتستخدم ّأعداد ّالوظائف ّفيّ
مقابل ّعدد ّالموظفينّ .ويشكل ّالتمييز ّبينّ
عدد ّالوظائف ّوعدد ّالموظفين ّمسألة ّيجبّ
تناولها ّبعناية ّفي ّاإلحصاءات ّالمتعلقةّ
باإلنتاجيةّ.

 .3البطالة

اإلقامة

 84-31إلكمال ّالصورة ّفيما ّيتعلق ّبقوة ّالعمل ّفمنّ
الضروري ّااللتفات ّإلى ّمسألة ّالبطالة ّوذلكّ
ألن ّقوة ّالعمل ّيتم ّتقسيمها ّبين ّأشخاصّ
موظفينّأوّعاملينّ(أيّ،موظفينّباإلضافةّ
إلى ّأشخاص ّيعملون ّلحسابهم ّالخاص)ّ

 80-31تتوقفّأعدادّالسكانّعلىّإقامةّاألفرادّغيرّ
أنّالموظفينّالّيتحتمّأنّيكونواّمقيمينّفيّ
نطاق ّاالقتصاد ّالذي ّيعملون ّفيه؛ ّويمكنّ
083

نظام الحسابات القومية
النحو ّالمستخدم ّفي ّسياق ّنظام ّالحساباتّ
القومية)ّ:

مقارنة ّنتائج ّنشاط ّوحدات ّالمنتج ّبالعملّ
فقط ّإذا ّما ّتضمن ّالعمل ّكل ّمن ّالمقيمينّ
وغيرّالمقيمينّالذينّيعملونّلوحداتّالمنتجّ
المقيمةّ.ويتألفّالعملّأوّالتوظيفّباألساسّ
منّالموظفينّالمقيمينّالذينّيعملونّلوحداتّ
مؤسسية ّمقيمة ّومن ّاألفراد ّالذين ّيعملونّ
لحسابهمّالخاصّ.ومعّذلكّ،فهوّيشملّإلىّ
جانب ّذلك ّالفئات ّالتالية ّحيث ّقد ّيكونّ
هناك ّتساؤال ّحول ّما ّإذا ّكانوا ّيعتبرونّ
مقيمينّمنّعدمهّ:

ّأ .المقيمون ّالذين ّيكونون ّعمالّ
حد ّوديين ّأو ّعمال ّموسميين؛ ّأيّ،
الذين ّيعملون ّكموظفين ّفي ّإقليمّ
اقتصاديّأخر؛ّ
ّب .المواطنون ّاألعضاء ّفي ّطواقمّ
قوارب ّالصيد ّأو ّغيرها ّمن ّالسفنّ
أو ّالطائرات ّأو ّالمنصات ّالعائمةّ
التيّتديرهاّالوحداتّغيرّالمقيمة؛

ّأ .عمال ّالحدود ّغير ّالمقيمين ّ(فيّ
بعض ّاألحيان ّيسمون ّالعمالّ
الحدوديين)ّ ،أي؛ ّاألشخاص ّالذينّ
يعبرون ّالحدود ّكل ّيوم ّللعملّ
كموظفينّفيّاإلقليمّاالقتصادي؛ّ

ّج .األفراد ّالمقيمين ّالذين ّيكونونّ
موظفينّفيّوكاالتّحكوميةّأجنبيةّ
موجودةّفيّاإلقليمّاالقتصاديّللبلد؛
ّد .موظفي ّالمنظمات ّالمدنية ّالدوليةّ
التي ّتقع ّداخل ّنطاق ّاإلقليمّ
االقتصادي ّللبلد ّ(بما ّفي ّذلكّ
الموظفين ّالمحليين ّالمعينين ّبشكلّ
مباشر)؛

ّب .العمال ّالموسميين ّغير ّالمقيمينّ،
أي؛ ّاألشخاص ّالذين ّينتقلون ّإلىّ
اإلقليم ّاالقتصادي ّويبقون ّهناكّ
لمدة ّتقل ّعن ّعام ّمن ّأجل ّالعملّ
في ّالصناعات ّالتي ّتتطلب ّبشكلّ
دوريّعمالةّإضافية؛

ّه .أفراد ّالقوات ّالمسلحة ّالعاملين ّمعّ
المنظماتّالعسكريةّالدوليةّالتيّتقعّ
فيّاإلقليمّاالقتصاديّللبلد؛

ّج .أفراد ّالقوات ّالمسلحة ّلبلد ّمعينّ
المرابطينّفيّبقيةّالعالم؛
ّد .المواطنون ّالذين ّهم ّمن ّموظفيّ
قواعد ّعلمية ّقومية ّمقرها ّخارجّ
اإلقليمّالجغرافيّللبلد؛

المواطنون ّالعاملين ّفي ّالقواعدّ
ّوّ .
العلمية ّاألجنبية ّالمنشأة ّفي ّنطاقّ
اإلقليمّاالقتصاديّ.

ّه .المواطنون ّالذين ّهم ّمن ّطاقمّ
البعثاتّالدبلوماسيةّبالخارج؛

 85-31قد ّتستند ّإحصاءات ّقوة ّالعمل ّإما ّعلىّ
مسوحات ّاألسر ّالمعيشية ّ(عندما ّينبغيّ
تغطية ّكافة ّاألفراد ّالمقيمين) ّأو ّعلىّ
مسوحات ّالمنشآت ّ(عندما ّيكون ّالتركيزّ
منصبا ّعلى ّالعمالة ّفي ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
المقيمة)ّ .ومع ّذلكّ ،يستلزم ّإجراء ّبعضّ
التعديالت ّاإلضافية ّمن ّأجل ّالتأكد ّمن ّأنّ
تغطية ّالعمالة ّعلى ّأساس ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّكاملةّ:

ّو .أعضاءّطواقمّقواربّالصيد ّوالسفنّ
األخرى ّوالطائرات ّوالمنصاتّ
العائمة ّالتي ّتدار ّمن ّقبل ّوحداتّ
مقيمة؛
ّز .الموظفين ّبالهيئات ّالعامة ّالحكوميةّ
التي ّتقع ّخارج ّاإلقليم ّالجغرافي؛ّ
علىّسبيلّالمثالّ،السفارات؛

ّأ .األفراد ّالمجندين ّإلزاميا ّفي ّالقواتّ
المسلحةّالّيتمّتضمينهمّبشكلّعامّ
فيّالدراساتّالمسحيةّللمنشآتّوقدّ
ال ّيتم ّااللتفات ّلهم ّفي ّالدراساتّ
المسحية ّلألسر ّالمعيشية ّكذلكّ،
غير ّأن ّالمجندين ّإلزاميا ّيتمّ
اعتبارهم ّكما ّلو ّأنهم ّموظفين ّفيّ
الحكومةّالعامةّفيّنظام ّالحساباتّ
القومية؛ّ

ّح .الطالب ّالمضطلعين ّبأعمال ّيتمّ
تضمينهم ّمن ّعدمه ّتبعا ّلتصنيفهمّ
كمقيمين ّأو ّغير ّمقيمين ّكما ّهوّ
موضح ّفي ّالفصل ّالسادسّ
والعشرينّ.
 87-31من ّناحية ّأخرىّ ،المقيمون ّالتالي ّذكرهم ّ–ّ
وعلى ّالرغم ّمن ّأنهم ّموظفين ّ– ّيتمّ
استثنائهم ّمن ّالعمل ّفي ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
المقيمة ّ(وبالتاليّ ،من ّقياسات ّالعمالة ّعلىّ

ّب .العاملون ّالمقيمون ّالذين ّيعيشونّ
ضمن ّأسرة ّمعيشية ّمؤسسية ّ(مثلّ
مؤسسة ّدينية ّأو ّسجن) ّال ّيتمّ
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 43-31يمكن ّإيجاد ّتميي از ّبين ّهؤالء ّالذين ّلديهمّ
اتفاق ّيقضي ّبنص ّعلى ّتقديم ّجهد ّفيّ
مقابلّمكافآتّرمزيةّأوّحتىّفقطّلقاءّدخليّ
عيني ّأو ّأولئك ّالذين ّال ّيتقاضون ّصراحةّ
أية ّمكافآت ّ ّوبين ّأولئك ّاألفراد ّالذين ّالّ
يحصلونّعلىّمكافآت ّبشكلّواضحّولكنهمّ
يستفيدون ّبشكل ّمباشر ّمن ّالمخرجات ّالتيّ
يساهمون ّفي ّإنتاجها؛ ّوفي ّاإلحصاءاتّ
الخاصة ّبمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،فإن ّجميعّ
هذهّاألنواعّالثالثةّمنّالعمالّيتمّتضمينهمّ
في ّالفئة ّالسكانية ّالناشطة ّاقتصادياّ
باعتبارهمّموظفينّ.

تضمينهم ّبشكل ّعام ّفي ّالدراساتّ
المسحية ّلألسر ّالمعيشية ّأو ّفيّ
الدراسات ّالمسحية ّللمنشآت ّعلىّ
حد ّسواءّ ،ولكن ّالعمال ّيتمّ
تضمينهم ّفي ّالعمالة ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقومية؛
ّج .جّ .العمال ّالمقيمين ّتحت ّالسنّ
المحدد ّلقياس ّقوة ّالعمل ّوالذينّ
يعملون ّلوحدات ّمؤسسية ّمقيمة ّيتمّ
تضمينهم ّفي ّالعمل ّفي ّنظامّ
الحساباتّالق ّوميةّ.

ّ 48-31في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فإن ّالمكافأةّ
التيّيحصلّعليهاّأولئكّالذينّيعملونّلقاءّ
مبالغّرمزيةّأوّمقابلّدخلّعينيّفقط ّتقاسّ
تبعا ّلهذه ّالتكاليف؛ ّوال ّيتم ّإدراج ّأيّ
احتسابّلعنصرّإضافيّمنّالمكافآت؛ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،لو ّأن ّاألطباء ّأو ّالمعلمينّ
يعملون ّلقاء ّالطعام ّوالسكن ّفقط ّفإن ّقيمةّ
ذلك ّباعتباره ّدخال ّعينيا ّهي ّالراتب ّالوحيدّ
الذي ّيحتسب ّلهمّ .ومثل ّهذه ّالحاالت ّقدّ
تنشأ ّفي ّالمؤسسات ّالدينية ّأو ّفي ّأعقابّ
الكوارث ّالطبيعيةّ .فإذا ّما ّكانت ّالوحدةّ
الموظفةّألولئكّالعاملينّمسئولةّعنّأيّقدرّ
من ّالمكافآت ّمهما ّقل ّيحصل ّعليه ّهؤالءّ
العاملون ّحينئذ ّيصنف ّأولئك ّالعمال ّعلىّ
أنهمّموظفينّ.

 .5االقتصاد غير المالحظ
 81-31يعنى ّالمحاسبون ّالقوميون ّعلى ّوجهّ
الخصوصّبالتأكدّمنّأنّالنشاطّاالقتصاديّ
ككل ّضمن ّنطاق ّحدود ّاإلنتاج ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّيتم ّقياسه ّبشكل ّشامل؛ّ
وغالبا ّماّيشارّإلىّذلكّبّ"إحاطةّوعموم"ّ
التغطية ّفي ّالحسابات ّالقوميةّ .وفي ّواقعّ
الممارسة ّالعمليةّ ،يعني ّذلك ّالتأكد ّمنّ
وضمان ّأن ّقيمة ّأنشطة ّاإلنتاج ّالتي ّتكونّ
غيرّالمشروعةّأوّالخفيةّ(بمعنى؛ّ"االقتصادّ
السري" ّأو ّ"االقتصاد ّالذي ّيتم ّفي ّالخفاء"ّ
فضال ّعن ّتلك ّاألنشطة ّالتي ّتوصفّ
ببساطةّبأنهاّغيرّرسميةّ– ّتمّتضمينهاّفيّ
الحساباتّ.ومنّحيثّالمبدأّ،وبالنسبةّلنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،فإن ّمكافآت ّكافة ّهؤالءّ
العاملين ّينبغي ّوأن ّيتم ّتضمينها ّسواء ّفيّ
تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّأوّفيّالدخلّ
المختلطّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،عند ّالنظر ّإلىّ
المقارناتّبينّإحصاءاتّالعمالةّومخرجاتهاّ
يكون ّمن ّالضروري ّتضمين ّاألشخاصّ
المعنيينّفيّإحصاءاتّالعماليةّأيضاّّ.
 .6العمالة في المؤسسات غير الهادفة للرب
تخدم األسر المعيشية

 44-31إذاّماّكانّالموظفونّمتطوعينّبشكلّبحتّ
أيّبدونّأيّمكافآتّعلىّاإلطالقّوالّحتىّ
بشكلّعيني ّولكنهمّيعملونّفيّنطاقّوحدةّ
مؤسسية ّمعترف ّبها ّحينئذ ّهؤالء ّاألفراد ّالّ
يزالواّيعتبرونّكماّلوّأنهمّموظفينّفيّسياقّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّولكن ّاالختالفّ
الوحيد ّأنه ّليس ّهناك ّإدخال ّلتعويضات ّأوّ
أجورّالموظفينّ(أوّللدخلّالمختلط)ّبالنسبةّ
لهم؛ ّ(األفراد ّالذين ّيقدمون ّخدماتّ
لمجموعات ّمن ّأفراد ّآخرين ّ– ّمثل ّتدريبّ
فريقّكرةّقدمّمنّاألطفال ّ– ّبدونّأيّبنيةّ
تحتيةّذاتّصلةّالّيعتبرونّموظفينّولكنهمّ
منخرطين ّفقط ّفي ّمسعى ّخاص ّبوقتّ
الفراغّ ،بغض ّالنظر ّعن ّقيمة ّوقدرّ
مجهوداتهم)ّ.

التي

 46-31تعرض ّمخرجات ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّبشكلّ
مجانيّأوّبأسعارّليستّذاتّقيمةّكبيرةّمنّ
الناحية ّاالقتصادي ّولذلك ّفإنه ّيتم ّتقييمهاّ
تبعا ّلتكاليفّاإلنتاج؛ّوأحدّهذهّالتكاليفّهوّ
تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفينّ .ومنّ
الضروري ّأن ّيتم ّقيد ّهؤالء ّالموظفين ّفيّ
قياسات ّالعمالة ّالمستخدمة ّفي ّاشتقاقّ
التغيرات ّفي ّاإلنتاجيةّ .ومع ّذلكّ ،غالبا ّماّ
يكون ّلدى ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّعمال ّمتطوعينّ
ومن ّثم ّفإن ّالتعامل ّمع ّهؤالء ّالبد ّمنّ
االلتفاتّلهّباهتمامّخاصّ.

 43-31إذا ّما ّكان ّأفراد ّاألسرة ّيشاركون ّفيّ
مخرجات ّمنشأة ّفردية ّفإن ّالتقدير ّالخاصّ
بالدخل ّالمختلط ّمن ّالمفترض ّأن ّيشملّ
عنصرّللمكافآتّبالنسبةّلهم؛ّوبالتاليّ،فإنّ
جميعهم ّيعامل ّكما ّلو ّأنه ّضمن ّالفئةّ
السكانية ّالناشطة ّاقتصاديا ّمن ّوجهة ّنظرّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وفي ّاإلحصاءاتّ
الخاصة ّبمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،فإن ّمثلّ
هؤالء ّالعمل ّلن ّيتم ّتضمينهم ّفي ّالفئةّ
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 45-31الّيصفّالتعريفّبالضرورةّكيفّيتمّتقديرّ
هذا ّالمفهوم؛ ّوتمثل ّالطريقة ّالمستخدمة ّفيّ
بعض ّاألحيان ّ– ّوهي ّمجرد ّإحصاء ّكافةّ
الوظائف ّلبعض ّالوقت ّ(ليست ّبدوام ّكامل)ّ
على ّأنها ّوظائف ّلنصف ّالوقت ّ– ّتمثلّ
أبسط ّطريقة ّممكنة ّإليجاد ّالتقديرّ .ونظ ارّ
ألنّطولّفترةّالوظيفةّلكاملّالوقتّقدّتغيرّ
بمرورّالوقتّكماّأنهّيختلفّبينّالصناعاتّ
لذا ّتفضل ّأساليب ّأكثر ّتطو ارّ ،مثل ّذلكّ
األسلوب ّالذي ّيعمل ّعلى ّإيجاد ّالنسبةّ
المتوسطة ّومتوسط ّوقت ّالعمل ّللوظائفّ
ألقل ّمن ّنصف ّأسبوع ّأو ّللوظائف ّبدوامّ
كامل ّفي ّكل ّمجموعة ّوظيفية ّبشكلّ
منفصلّ.

السكانية ّالناشطة ّاقتصاديا ّإذا ّكانوا ّتحتّ
السن(ّ.الحدودّالدنياّلسنّالعملّسوفّتعتمدّ
علىّالظروفّالقومية)ّ.
 48-31بحسبّالعرفّالسائدّ،فإنهّالّتوجدّخدماتّ
عمالة ّيتم ّعزوها ّإلى ّالخدمات ّالمقدمة ّمنّ
قبل ّالمساكن ّالمشغولة ّمن ّقبل ّمالكيهاّ
(أنظرّفقراتّّ86-83وحتىّ)85-83؛ّوفيّ
المقابلّ ،إذا ّما ّوافقت ّمجموعة ّمن ّاألفرادّ
على ّإنشاء ّمبنى ّأو ّتشييد ّماّ ،على ّسبيلّ
المثالّ ،مدرسة ّأو ّبئرّ ،فإن ّهؤالء ّاألفرادّ
يعتبرون ّكما ّلو ّكانوا ّمن ّضمن ّقوة ّالعملّ
ويحصلون ّعلى ّدخل ّمختلط ّلقاءّ
مجهوداتهمّ.ونظ ار ّألنهّمنّالصعوبة ّبمكانّ
تقييم ّمثل ّهذه ّالمشروعات ّما ّلم ّيكن ّمنّ
الممكنّإجراءّمقارنةّمباشرةّمعّبناءّمماثلّ،
فإن ّقيمة ّالبناء ّينبغي ّوأن ّتستند ّإلىّ
التكاليف ّالمتكبدةّ .والجهد ّالعملي ّيشكلّ
مدخال ّذاتّأهميةّوداللةّبالنسبةّلمشروعاتّ
التشييد ّوالبناء ّولذا ّفقيمته ّالبد ّوأن ّيتمّ
تضمينهاّكجزءّمنّالتكاليفّالكليةّباستخدامّ
معدالتّاألجورّالمدفوعةّمقابلّأنواعّمماثلةّ
من ّالعمل ّفي ّسوق ّالعمل ّالمحلي ّ(أنظرّ
فقرتيّّ387-0وّّ.)46-7ومنّثمّ،فإنّهذاّ
الدخل ّيتم ّاستخدامه ّفي ّالحصول ّعلىّ
نتيجةّلقاءّجهودهمّوالتيّمنّالمحتملّالحقاّ
تسليمها ّلطرف ّثالث ّللحفاظ ّعليهاّ
وصيانتهاّ .ويقيد ّالتصرف ّاألخير ّعلى ّأنهّ
تحويلّرأسماليّعينيّ.

 41-31الّيوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّبالعمالةّأوّ
التوظيف ّالمعادل ّلكامل ّالوقت ّكالقياسّ
المفضل ّلمدخالت ّالعمل؛ ّومع ّذلكّ ،إذاّ
كانت ّالبيانات ّجيدة ّبما ّفيه ّالكفاية ّللسماحّ
بإيجاد ّتقدير ّللعدد ّالكلي ّلساعات ّالعملّ
الفعليّحينئذّينبغيّوأن ّتظهرّالعمالةّعلىّ
أساس ّمعادل ّكامل ّالوقت ّأيضا ّباالرتباطّ
معّالحساباتّالقوميةّ.وأحدّمبرراتّذلكّهوّ
أنّهذاّاإلجراءّمنّشأنهّأنّيسهلّمنّإجراءّ
المقارنات ّالدولية ّمع ّالبلدان ّالتي ّال ّيمكنهاّ
سوىّتقديرّالعمالةّعلىّأساسّمعادلّكاملّ
الوقتّ.ومعّذلكّ،ومعّتحركّمنظمةّالعملّ
الدولية ّتجاه ّاستحسان ّقيد ّالعدد ّالكليّ
لساعات ّالعمل ّالفعلي ّباعتبارها ّإياه ّالقياسّ
األفضل ّلمدخالت ّالعمالة ّفإن ّاستخدامّ
معادالت ّكامل ّالوقت ّيرجح ّأنه ّسيندثرّ
تدريجياّّ.

د .المقاييس الموحدة لمدخالت العمالة
 40-31يمكنّالحصولّعلىّتقديرّتقريبيّلمدخالتّ
العمالةّالالزمةّلقياساتّاإلنتاجيةّمنّخاللّ
أعداد ّاألشخاص ّالعاملين؛ ّحيث ّأنهّ
باستخدام ّذلك ّكنقطة ّانطالقّ ،يمكن ّحينئذّ
ضبط ّقياسات ّمدخالت ّالعمالة ّمن ّأجلّ
إيجادّدرجاتّمتنوعةّمنّالتطورّأوّالتعقيدّ.
وهناك ّأمثلة ّعلى ّأن ّالترتيب ّالمتزايد ّيكونّ
من ّالصعب ّقياسه ّمنها ّالمعادالتّ
المستخدمة ّلكامل ّالوقت ّوساعات ّالعملّ
الفعلي ّالكلية ّومدخالت ّالعمالة ّالمضبوطةّ
نوعيا ّالقائمةّعلىّالنماذجّ.وكل ّعنصرّمنّ
هذهّالعناصرّسيتمّمناقشتهّبدورهّأدناهّّ.

 36-31وكما ّلوحظ ّللتوّ ،فإن ّعدد ّالموظفينّ
المعادلينّلكاملّالوقتّيقومّعلىّأساسّعددّ
ساعاتّالعملّالمبذولةّفيّالمتوسطّبالنسبةّ
لوظيفة ّلكامل ّالوقت؛ ّواذا ّما ّتناقص ّعددّ
ساعاتّالعملّفيّوظيفةّلكاملّالوقتّنتيجةّ
لزيادة ّفي ّاستحقاقات ّاإلجازة ّالسنوية ّأوّ
للعطالتّالعامةّعلىّسبيلّالمثالّ،فقدّيكونّ
هناك ّتغير ّضئيل ّأو ّقد ّيتالشى ّبالنسبةّ
للمعادالت ّلكامل ّالوقت ّعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
العدد ّالكلي ّلساعات ّالعمل ّالفعلي ّقدّ
انخفض ّ .ويمكن ّأن ّيكون ّهناك ّأثر ّمماثلّ
من ّجانب ّالزيادة ّفي ّحدوث ّاإلجازاتّ
المرضيةّ.وبالتاليّ،فإنّتقديرّعددّالساعاتّ
بالنسبةّلوظيفةّلكامل ّالوقتّيتمّتعديلهّتبعاّ
للقدر ّالمتوسط ّإلجازات ّالمرض ّالممنوحةّ
خالل ّالفترة ّالمرجعية ّفضال ّعن ّاإلجازاتّ
السنويةّ.

 .1التوظيف المقدرة على أساس معادل لكامل الوقت
 47-31العمل ّالمعادل ّلكامل ّالوقت ّهو ّعددّ
الوظائف ّالمعادلة ّلكامل ّالوقتّ ،ويعرفّ
علىّأنهّالعدد ّالكلي ّلساعاتّالعمل ّالفعليّ
من ّقبل ّكافة ّاألشخاص ّالعاملين ّمقسوماّ
علىّمتوسطّعددّساعاتّالعملّالفعليّفيّ
الوظائفّلكاملّالوقتّأوّبدوامّكاملّ.
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ّز .الغيابّمنّساعاتّالعملّ

 33-31حتى ّفي ّظل ّالتعديالت ّالتي ّتتم ّعلىّ
األعداد ّالمعادلة ّلكامل ّالوقت ّفإن ّالتفضيلّ
ينحى ّتجاه ّاستخدام ّالعدد ّالكلي ّلساعاتّ
العملّالفعليّفيّتقديراتّاإلنتاجيةّ.

 38-31القياسّاألكثرّأهميةّبالنسبةّلنظامّالحساباتّ
القومية ّوالقياس ّاألكثر ّارتباطا ّباالستخدامّ
في ّقياس ّاإلنتاجية ّهو ّساعات ّالعملّ
الفعلي؛ّويغطيّهذاّالمفهومّ

 38-31وفي ّالممارسة ّالعمليةّ ،قد ّيلزم ّتقدير ّالعددّ
الكليّلساعاتّالعملّالفعليّفضال ّعنّعددّ
ساعات ّالعمل ّالسنوية ّالفعلية ّ(لكاملّ
الوقت)؛ّوفيّالعديدّمنّالبلدانّ،وعلىّوجهّ
التحديد ّبالنسبة ّللوظائف ّالمدفوعة ّشهرياّ،
فإن ّالساعات ّالمعتادة ّأو ّساعات ّالعملّ
االعتيادية ّفقط ّإلى ّجانب ّأي ّوقت ّإضافيّ
بأجرّفضال ّعن ّاستحقاقاتّاإلجازةّالسنويةّ
والعطالتّيمكنّالتحققّمنهاّ.وقدّيكونّمنّ
غيرّالممكنّتقديرّقدرّاإلنزالّالذيّيتوجبّ
إجراءهّبالنسبةّللمستوىّالمتوسطّللغيابّعنّ
العمل ّنتيجة ّالمرض ّسواء ّمن ّالعدد ّالكليّ
لساعاتّالعملّالفعليّأوّمنّساعاتّالعملّ
(لكامل ّالوقت) ّالسنوية ّالفعليّ .بيد ّأن ّهذاّ
الخطأ ّلن ّيؤثر ّعلى ّالعمل ّالمعادل ّلكاملّ
الوقت ّإذا ّكانت ّمعدالت ّالمرض ّبالنسبةّ
للوظائف ّلبعض ّالوقت ّهي ّنفسها ّبالنسبةّ
للوظائفّلكاملّالوقتّأوّبدوامّكاملّ.

ّأ .الساعاتّالمباشرةّ،الوقتّالمستغرقّ
في ّتنفيذ ّالمهام ّوالواجبات ّفيّ
وظيفة ّمعينة ّفي ّأي ّموقع ّبصرفّ
النظر ّعن ّقدر ّالوقت ّالمتفق ّعليهّ
تعاقديا ّبين ّصاحب ّالعملّ
والموظفّ،
ّب .الساعات ّذات ّالصلةّ ،بما ّفي ّذلكّ
الوقت ّتحت ّالطلب ّوالسفر ّإلنجازّ
مهام ّفي ّالعملّ ،والتدريب ّوالمهامّ
األخرىّالمفصلةّفيّالقرارّ،
ّج .أوقات ّانقطاع ّالخدمة؛ ّوتغطيّ
الفتراتّعندماّيكونّالشخصّمتاحاّ
للعملّولكنهّالّيستطيعّمزاولةّعملهّ
بسبب ّتوقفات ّمؤقتة ّذات ّطبيعةّ
فنيةّأوّماديةّأوّاقتصاديةّ

 34-31إذا ّكانت ّاألسابيع ّالمرجعية ّأو ّالقياسيةّ
المستخدمةّفيّالدراساتّالمسحيةّالتيّتوفرّ
البيانات ّليست ّتمثيلية ّبشكل ّكامل ّفإنّ
أفضل ّالمعلومات ّالمتاحة ّبشأن ّاالختالفاتّ
الطارئة ّطوال ّالعام ّينبغي ّاستخدامها ّفيّ
تقديرّالبياناتّللعامّبأكملهّ.

ّد .وقت ّالراحة؛ ّمثل ّالفترات ّالقصيرةّ
المخصصة ّلالستراحة ّأو ّالستعادةّ
النشاطّ،وماّإلىّذلكّ.
 30-31يستثنىّمنّساعاتّالعملّ
ّأ .كافة ّأنواع ّاإلجازات ّ(سنويةّ،
عطالت ّعامةّ ،إجازات ّمرضيةّ،
إجازةّالوالدينّ،واجبّمدنيّ،الخ)ّ،

مجموع ساعات العمل الفعلي
 33-31ألغراض ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،يعرفّ
وقت ّالعمل ّعلى ّأنه ّالوقت ّالمستغرق ّفيّ
القيام ّباألنشطة ّالتي ّتساهم ّفي ّإنتاج ّالسلعّ
والخدماتّفيّنطاقّحدودّاإلنتاجّفيّنظامّ
الحساباتّالقومية؛ّوهناكّسبعةّمفاهيمّلوقتّ
العملّمعرفينّفيّالقرارّالمعنيّبقياسّوقتّ
العمل ّالمعتمد ّمن ّقبل ّالدورة ّالثامنة ّعشرّ
للمؤتمر ّالدولي ّلخبراء ّإحصاءات ّالعمالةّ،
فيّديسمبرّمنّعامّّ:8665

ّب .وقتّاالنتقالّمنّوالىّالعملّعندماّ
الّينجزّأيّعملّإنتاجيّ،
ّج .التعليمّبخالفّالتدريبّ،
ّد .فترات ّتناول ّالوجبات ّوغيرها ّمنّ
الفترات ّاألطول ّالمخصصة ّللراحةّ
عندّالسفرّإلنجازّاألعمالّ

ّأ .ساعاتّالعملّالفعليّ،

 37-31يمكنّالعثورّعلىّمزيدّمنّالتعريفاتّاألكثرّ
شموال ّحول ّهذه ّالمعايير ّفي ّقرار ّالمؤتمرّ
العالميّلخبراءّإحصاءاتّالعمالةّ.

ّب .الساعاتّالمدفوعة،
ّج .ساعاتّالعملّالعادية،

 35-31الحقيقة ّالبديهية ّ– ّبالنسبة ّللوظائف ّ– ّبأنّ
ساعات ّالعمل ّتساوي ّالساعات ّالمدفوعةّ
ناقص ّالساعات ّالمدفوعة ّولكن ّالتي ّلم ّيتمّ
فيهاّأيّعملّ،زائدّساعاتّالعملّولكنّالتيّ
لمّيتمّدفعّمقابلّلهاّ–ّهيّحقيقةّذاتّفائدةّ
جمة ّنظ ار ّألن ّالعديد ّمن ّالدراساتّ

ّد .ساعاتّالعملّالتعاقدية،
ّه .ساعاتّالعملّالمعتادة،
ّو .ساعاتّالعملّاإلضافية،
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التطور ّهي ّوحدها ّالتي ّعلى ّاألرجح ّالتيّ
لديهاّالبياناتّالتفصيليةّالالزمةّّ.

االستقصائية ّللمنشآت ّتسجل ّالساعاتّ
المدفوعة ّوليست ّساعات ّالعمل ّوبالتاليّ،
البد ّمن ّيتم ّتقدير ّساعات ّالعمل ّبالنسبةّ
لكل ّمجموعة ّوظيفية ّباستخدام ّالمعلوماتّ
المتاحة ّأيما ّكانت ّعن ّاإلجازات ّالمدفوعةّ،
وماّإلىّذلكّ.

 .4مدخالت العمالة المستخدمة بتعويض ثابت
 88-31العددّالكليّلساعاتّالعملّالفعليّفضالّعنّ
العمالة ّالمعادلة ّلكامل ّالوقت ّهما ّعلى ّحدّ
سواء ّقياسات ّمادية ّلمدخالت ّالعمالةّ
المستخدمةّبتعويضّثابت؛ّإلىّجانبّذلكّ،
فإنه ّعادة ّما ّيتم ّقياس ّالمخرجات ّمنّ
الناحية ّالماديةّ ،مثل ّاألطنان ّأو ّاألمتارّ
المكعبةّ ،غير ّأن ّذلك ّال ّيحدث ّفيّ
الحسابات ّالقومية ّنظ ار ّألن ّالقيمة ّاألساسيةّ
لكلّطنّأوّلكلّمترّمكعبّتختلفّاختالفاّ
كبي ار ّبين ّالمنتجات ّبحيث ّتكون ّهذهّ
القياساتّالماديةّمفتقرةّأليّداللةّاقتصاديةّ
عامةّ.بيدّأنّالتعويضاتّلكلّساعةّأوّلكلّ
سنةّمنّالعملّلكاملّالوقتّتختلفّاختالفاّ
شاسعا ّهيّاألخرىّ.وتكونّالقياساتّالماديةّ
لمدخالت ّالعمالة ّالمستخدمة ّبتعويض ّثابتّ
سليمة ّفقط ّإذا ّكان ّمزيج ّاألنواع ّالمختلفةّ
منّالعمالةّهوّنفسهّإلىّأقربّحدّممكنّفيّ
البلدان ّالمختلفة ّأو ّفي ّاألوقات ّالمختلفةّ
المعنيةّبالدراسةّ.

 .3مدخالت العمالة المضبوطة نوعياً
 31-31إن ّاستخدام ّالعدد ّالكلي ّلساعات ّالعملّ
الفعلي ّباعتباره ّقياس ّللمدخالت ّلحسابّ
التغيراتّفيّإنتاجيةّالعمالةّمعّمرورّالوقتّ
يفترضّضمنياّبأنّكلّساعةّعملّمنّنفسّ
النوعية ّ(أي؛ ّال ّتوجد ّفروق ّفي ّمؤهالتّ
ومستويات ّمهارة ّالعمالة ّالموظفة)؛ ّوبعبارةّ
أخرىّ ،فإن ّكل ّساعة ّعمل ّتبذل ّمن ّقبلّ
شخص ّذات ّمهارة ّعالية ّمثل ّجراح ّمخّ،
يفترض ّبأنها ّتنتج ّنفس ّالكمية ّوالنوعية ّمنّ
المخرجات ّتماما ّمثل ّكل ّساعة ّمبذولة ّمنّ
قبل ّعامل ّغير ّماهرّ .ومن ّالممكن ّإيجادّ
قياسّمضبوطّنوعياّلمدخالتّالعمالةّبحيثّ
يأخذّفيّاعتبارهّالتغيراتّفيّمزيجّالعاملينّ
بمرور ّالوقت ّمن ّخالل ّالترجيح ّوالموازنةّ
معا ّلمؤشرات ّالنوعية ّبالنسبة ّللدرجات ّأوّ
الفئات ّالمختلفة ّمن ّالعمال(ّ .ويستخدمّ
مصطلحّمضبوطّنوعيا ّعلىّأنهّموازّلفكرةّ
األرقام ّالقياسية ّللسعر ّالمضبوطة ّنوعياّ،
غير ّأنه ّيمكن ّالنظر ّإليه ّأيضا ّعلى ّأنهّ
تعديل ّتبعا ّللتغير ّفي ّتركيبة ّالعمالّ
المعنيين)ّ.

 84-31حيث ّأن ّالمخرجات ّتقاس ّتبعا ّلألسعارّ
السائدةّومنّحيثّالحجمّعلىّحدّسواءّفمنّ
الطبيعيّأنّيفعلّالشيءّنفسهّمعّالمدخالتّ
من ّالعمالة ّفضال ّعن ّالمدخالت ّالوسيطةّ
أيضا؛ ّومع ّذلكّ ،يتم ّتضمين ّمكافآتّ
األشخاص ّالعاملين ّلحسابهم ّالخاص ّفيّ
الدخل ّالمختلط ّوال ّيمكن ّتحديدها ّوالتعرفّ
عليها ّبشكل ّواضح ّبشكل ّمنفصلّ .ولهذاّ
السببّ ،فإن ّمدخالت ّالعمالة ّبالنسبةّ
للموظفين ّوحدها ّيتم ّعرضها ّوفقاّ
للتعويضاتّأوّاألجورّالسائدةّ.

 86-31يمكنّأنّترتبطّمؤشراتّالنوعيةّالمستخدمةّ
بمتغيرات ّمثل ّالمؤهالت ّاألكاديميةّ
والمؤهالت ّالتجارية ّوالخبرات ّ(وعادة ّعلىّ
أساس ّعمر ّالعامل) ّوالصناعة ّالتي ّتتواجدّ
بها ّالوظيفةّ ،وهلم ّجرا؛ ّويتم ّترجيحّ
المؤشرات ّالمتنوعة ّمعا ّباستخدام ّمتوسطّ
األجور ّبالساعة ّبالنسبةّللعاملّالموجودّفيّ
كلّفئةّ.والفرضيةّالكامنةّوراءّهذاّاألسلوبّ
هي ّأن ّالعاملين ّال ّيتم ّتعيينهم ّإال ّإذا ّكانّ
سعرهمّالهامشيّ(أي؛ّأجورهمّ،بماّفيّذلكّ
التكاليف ّذات ّالصلة) ّأقل ّمن ّالعائدّ
الهامشيّالمتوقعّأنّينتجّمنّوراءّإنتاجهمّ.
وصيغة ّالرقم ّالقياسي ّالمستخدمة ّيمكن ّأنّ
تكون ّصيغة ّ(السبيرس)ّذاتّوزنّثابت ّأوّ
صيغةّأكثرّتطو ارّمثلّتورنفستّ،والتيّتأخذّ
في ّاعتبارها ّالموازين ّالمتغيرة ّمن ّخاللّ
استخدام ّموازين ّمن ّكل ّفترة ّزمنية ّفيّ
التحليلّ.

ّأ .أسعار ّالسوق ّوالتعويضات ّأوّ
األجور ّالسائدة ّفي ّالسوق ّيفترضّ
أنها ّتقيس ّاألهمية ّاالقتصاديةّ
النسبية ّللسلع ّوالخدمات ّوالوظائفّ
المختلفة؛ ّومزايا ّوعيوب ّهذاّ
االفتراض ّهي ّللمدخالت ّنفسهاّ
بالنسبةّللمخرجاتّ.

 83-31إن ّحساب ّقياس ّلمدخالت ّالعمالة ّبحيثّ
يكونّمضبوطّنوعيا ّباستخدامّهذاّاألسلوبّ
لهوّأمرّيستلزم ّكثافةّفيّالبياناتّوفقطّتلكّ
البلدان ّالتي ّلديها ّنظم ّإحصائية ّعاليةّ

ّب .على ّالرغم ّمن ّأن ّمفاهيم ّقياسّ
الحجم ّوالتعويضات ّأو ّاألجورّ
الثابتة ّتعرف ّعلى ّأنها ّإعادة ّتقييمّ
للكميات ّوفقا ّألسعار ّفترة ّاألساسّ

 83-31قياس ّمدخالت ّعمالة ّالموظفين ّتبعاّ
لألسعار ّالحالة ّومن ّحيث ّالحجم ّيكونّ
متناظ ار ّمع ّقياس ّالمخرجات ّومرهوناّ
بالمحاذيرّالتاليةّ.
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 85-31القياسّالذيّيعنىّبمساهماتّكلّمنّالعمالةّ
ورأسّالمالّفيّنموّالمخرجاتّهوّاإلنتاجيةّ
متعددة ّالعوامل ّ(ّ ،)MFPوهو ّقياس ّيشارّ
إلهي ّفي ّبعض ّاألحيان ّباإلنتاجية ّمتكاملةّ
العوامل ّ()TFP؛ ّوميزة ّاستخدام ّاإلنتاجيةّ
متعددة ّالعوامل ّكقياس ّلإلنتاجية ّهو ّأنهاّ
تشمل ّاآلثار ّغير ّالمتضمنة ّفي ّمدخالتّ
العمالة ّورأس ّالمالّ .ويناقش ّهذا ّالموضوعّ
بمزيدّمنّالتفصيلّفيّالفصلّالعشرينّوفيّ
دليلّقياسّرأسّالمالّ.

أو ّوفقا ّلمستويات ّالتعويضات ّأوّ
األجورّ ،إال ّأنه ّيمكن ّتقديرها ّفيّ
واقع ّالممارسة ّالعملية ّباعتبارهاّ
مجموعّ– ّعبرّكافةّالمجموعاتّ–ّ
القيم ّباألسعار ّالحالية ّأو ّوفقاّ
لمستويات ّالتعويضات ّأو ّاألجورّ،
كل ّمنهما ّمقسوما ّعلى ّرقم ّقياسيّ
مناسبّلألجورّ.
ّج .هذه ّاألرقام ّالقياسية ّللمجموعة ّهيّ
تقديرات ّيتم ّحسابها ّلعينة ّتمثيليةّ
من ّالوظائف ّأو ّمن ّالسلع ّأوّ
الخدماتّ ،باستخدام ّموازين ّتعكسّ
األهميةّالنسبيةّلكلّمجموعة ّفرعيةّ
ممثلة ّمن ّقبل ّوظيفة ّمختارةّ
ومحددةّ،أوّمنّقبلّسلعةّأوّخدمةّ
مختارةّومحددةّ.وبعبارةّأخرىّ،الرقمّ
القياسي ّللتعويضات ّأو ّاألجور ّيتمّ
إيجاد ّتماما ّمثل ّالرقم ّالقياسيّ
للسعرّ.

 81-31يمكن ّأن ّيتوسع ّنموذج ّاإلنتاجية ّليشملّ
عواملّأخرىّمثلّالطاقةّوالموادّالمستخدمةّ
في ّاإلنتاج؛ ّويمكن ّأن ّيتوسع ّذلك ّإليجادّ
تقديرات ّلإلنتاجية ّعلى ّالمستوى ّاألكثرّ
تفصيال ّمنّجداولّالمدخالتّ– ّالمخرجات؛ّ
ومثال ّعلى ّهذا ّاإلجراء ّيمكن ّالعثور ّعليهّ
في ّمشروع ّّ .EU-KLEMSوقد ّكانّ
مشروع ّّ EU-KLEMSفي ّباديء ّاألمرّ
مشروع ّبحثي ّتحليلي ّواحصائي ّيركز ّعلىّ
تحليل ّاإلنتاجية ّومحاسبة ّالنمو ّفي ّاإلتحادّ
األوروبي ّعلى ّمستوى ّالصناعةّ .ويمكنّ
اإلطالع ّعلى ّمزيد ّمن ّالمعلومات ّبشأنهّ
على ّالموقع ّاإلليكتروني ّللمشروعّ
ّ .http://www.euklems.netويجرىّ
تطبيقّالمشروعّبشكلّرسميّ.

 88-31فيّحينّأنّقيمةّمدخالتّالعمالةّللموظفّ
تبعا ّللتعويضات ّأو ّاألجور ّالثابتة ّيمكنّ
تقديرها ّمن ّخالل ّإحداث ّانكماش ّللقيمّ
الحاليةّ– ّكماّذكرّأعالهّ– ّإالّأنّالبياناتّ
يمكن ّأيضا ّأن ّتفسح ّالمجال ّلألسلوبّ
المباشر ّالخاص ّبضرب ّالعدد ّالحاليّ
للوظائف ّفي ّكل ّمجموعة ّمن ّالمجموعاتّ
الوظيفيةّفيّالتعويضاتّأوّاألجورّالسنويةّ
المتوسطةّفيّفترةّاألساسّبالنسبةّللوظائفّ
فيّهذهّالمجموعةّالوظيفيةّ.

 .2تقديرات العمالة لتقدير اإلنتاجية
 06-31كما ّهو ّموضح ّفي ّالقسم ّدّ ،فال ّعددّ
الموظفينّوالّحتىّالموظفينّالمعادلينّلكاملّ
الوقت ّينفعان ّقياسات ّمثالية ّلالستخدام ّفيّ
دراسات ّاإلنتاجية؛ ّويفضل ّالعدد ّالكليّ
لساعات ّالعمل ّالفعلي ّمن ّقبل ّالعديد ّوذلكّ
ألنهّتوفيقا ّمعقوال ّبينّتلكّالقياساتّالبسيطةّ
وبين ّالقياسات ّالتي ّتعتمد ّعلى ّكثافةّ
البيانات ّوالتي ّيتم ّضبطها ّتبعا ّلالختالفاتّ
في ّالمؤهالت ّومستويات ّالمهارة ّوتركيبةّ
العمالةّ.

هة .تقدير إنتاجية العمالة
 .1إنتاجية العمالة واإلنتاجية متعددة العوامل
 80-31أحجام ّالمخرجات ّعن ّكل ّساعة ّعمل ّ(أوّ
عن ّكل ّشخص ّموظف) ّتوصف ّبأنهاّ
قياساتّإلنتاجيةّالعمالة؛ّومعّذلكّ،فإنّهذاّ
القياسّهوّقياسّبسيطّوأوليّإلىّحدّماّألنّ
التغيرات ّفي ّهذا ّالقياس ّيمكن ّأن ّتعكسّ
عدداّمنّالعواملّبخالفّمجردّعددّساعاتّ
عمل ّالموظفينّ .وعلى ّوجه ّالخصوصّ،
يمكنّأنّتؤثرّالزياداتّفيّكميةّرأسّالمالّ
المستخدمّعلىّهذهّالنسبةّتماما ّمثلماّيكونّ
للتغيرات ّفي ّتركيبة ّقوة ّالعمل ّتأثي ار ّبمرورّ
الوقتّ.

 03-31أيماّكانّقياسّالعمالةّالمستخدمّفيّحسابّ
اإلنتاجية ّمن ّالضروري ّجدا ّالتأكد ّمنّ
وضمانّأنّتغطيةّبياناتّالعمالةّمتسقةّمعّ
تغطية ّالحسابات ّالقومية؛ ّوبعبارة ّأخرىّ،
البدّمنّأنّيتمّتقديرّمدخالتّالعمالةّضمنّ
نفس ّحدود ّاإلنتاج ّوكذلك ّاستخدام ّنفسّ
المعايير ّلإلقامة ّتلك ّالمستخدمة ّفيّ
الحسابات ّالقوميةّ .وبشكل ّنموذجي ّأوّ
معتادّ ،فإن ّالموضوعات ّالتي ّتسبب ّأكبرّ
قدرّمنّالصعوباتّهيّاإلقامةّ(وعلىّوجهّ
الخصوص ّفيما ّيتعلق ّبالعمال ّالحدوديين)ّ،
وقوة ّالدفاع ّوالموظفين ّالدبلوماسيين ّ(والذينّ
عادة ّال ّيتم ّتغطيتهم ّمن ّقبل ّمسوحات ّقوةّ
العمل ّالمستخدمة ّغالبا ّلتوفير ّالبياناتّ

 87-31تعاني ّقياسات ّإنتاجية ّرأس ّالمال ّ– ّوالتيّ
يتم ّحاسبها ّبقسمة ّحجم ّالمخرجات ّعلىّ
الرقمّالقياسيّلخدماتّرأسّالمال ّالمقدمةّ–ّ
من ّعيوب ّمماثلة ّنظ ار ّألنها ّال ّتأخذ ّفيّ
االعتبارّأثارّقدرّالعمالةّالمستخدمةّومدىّ
كفاءةّوتركيبةّمدخالتّرأسّالمالّ.
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األساسية) ّناهيك ّعن ّالتوصل ّإلى ّتفاصيلّ
حول ّالساعات ّغير ّالمدفوعة ّ(على ّسبيلّ
المثال؛ ّالوقت ّاإلضافي ّغير ّالمدفوع) ّأوّ
تفاصيلّعنّبعضّالعملّللحسابّالشخصيّ
(على ّسبيل ّالمثالّ ،عمال ّاألسرّ
المشاركين)ّ.

من ّأعلى ّإلى ّأسفلّ ،فيمكن ّاستخدامّ
مجموعة ّمن ّمصادر ّالبيانات ّالمختلفة ّمنّ
أجل ّالتوصل ّإلى ّتفصيل ّوتصنيف ّبحسبّ
الصناعةّ.وفيّمثلّهذهّالحاالتّ،يكونّمنّ
الهم ّالتأكد ّمن ّأن ّمجموع ّالتقديرات ّبحسبّ
الصناعةّمتسقاّمعّالمجاميعّالكليةّالقوميةّ.

 08-31وعلى ّنحو ّمتزايدّ ،فإن ّالمحللين ّمهتمينّ
بقياس ّاإلنتاجية ّعلى ّأساس ّالصناعة ّجنباّ
إلى ّجنب ّبالنسبة ّلالقتصاد ّككل؛ ّويضيفّ
حساب ّالعمالة ّفي ّصناعة ّما ّووقت ّالعملّ
بحسبّالصناعةّدرجةّإضافيةّمنّالصعوبةّ
لعملية ّالتقديرّ .ومن ّبين ّمزايا ّأخرىّ ،فإنّ
استخدام ّساعات ّالعمل ّالفعلي ّيتغلب ّعلىّ
المشكالت ّالمتضمنة ّفي ّقياس ّالعمالةّ
بحسب ّالصناعة ّعندما ّيكون ّللعاملّ
وظيفتينّأوّأكثرّ،ليساّفيّصناعةّواحدةّ.

 00-31إنّتصنيفّالعمالةّبحسبّالصناعةّالّيكونّ
دوما ّمباش ار ّوصريحا؛ ّوتتمثل ّالمسألةّ
الرئيسية ّفي ّالتأكد ّمن ّأن ّتقديرات ّالعمالةّ
بالنسبة ّلكل ّصناعة ّمتسقة ّبأقصى ّقدرّ
ممكن ّمع ّالقيم ّواألحجام ّفي ّالحساباتّ
القوميةّبحيثّتكونّتقديراتّاإلنتاجيةّموثوقاّ
بهاّ .وأحد ّالمشكالت ّالتي ّتنشأ ّعلى ّوجهّ
الخصوص ّهي ّعندما ّيتم ّتوظيف ّالعمالةّ
من ّخالل ّوكالة ّتوظيف ّخارجيةّ .ويعنيّ
الحفاظّعلىّاالتساقّمعّمخرجاتّالصناعةّ
أن ّالعمالة ّينبغي ّتصنيفها ّتبعا ّلصناعةّ
المنشأة ّالتي ّتوظف ّالعمال ّبشكل ّقانونيّ.
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،ستكون ّهذهّ
المنشأة ّهي ّالمنشأة ّالتي ّتدفع ّأجورّ
الموظفين ّوأية ّمساهمات ّاجتماعية ّذاتّ
صلةّ ،والتي ّستكون ّعادة ّوكالة ّالتوظيفّ،
ومنّثمّسيتمّتصنيفّالموظفينّبحسبّالفئةّ
الصناعية ّّ 7313توظيف ّالعمالة ّوتوفيرّ
الموظفينّ .وتشمل ّمنتجات ّهذه ّالصناعةّ
العائد ّالمشتق ّمن ّنشاط ّتعيين ّالموظفينّ
خارجيا ّبتلكّالمنشآتّالتيّتكونّبحاجةّإلىّ
موظفين؛ّوبشكلّعامّ،ستكونّتلكّالمنشآتّ
في ّصناعات ّأخرىّ .وتدفع ّالمنشآتّ
المستخدمةّلهؤالءّالموظفينّلوكالةّالتوظيفّ
ثم ّتقوم ّوكالة ّالتوظيف ّبالدفع ّللموظفينّ،
ومن ّثم ّفإن ّالمدفوعات ّمن ّقبل ّالمنشآتّ
ِ
المستخدمة"ّسوفّيتمّقيدهاّعلىّأنهاّجزءّ
"
من ّالمدخالت ّالوسيطة ّبالنسبة ّللصناعةّ
ِ
المستخدمةّ.

 04-31وعلىّوجهّالخصوصّ،فإنّبياناتّالمحاسبةّ
القومية ّتستقى ّمن ّالدراسات ّاالستقصائيةّ
للمنشآت ّفي ّحين ّأنه ّيتم ّالحصول ّبشكلّ
عامّعلىّتقديراتّالعمالةّباستخدامّالدراساتّ
االستقصائيةّلألسرّالمعيشية؛ّوفيّكثيرّمنّ
األحيان ّيكون ّمن ّالصعب ّإحداث ّتوافقّ
بشكلّصحيحّبينّالبياناتّالمصنفةّبحسبّ
الصناعةّمنّهذهّالمصادرّالمنفصلةّ.ومنّ
المحتمل ّأن ّيؤثر ّصعوبات ّمماثلة ّعلىّ
التقديرات ّاإلقليمية ّفي ّظل ّاالضطرارّ
لتطبيق ّمفهوم ّاإلقامة ّعلى ّمستوى ّإقليميّ
وليسّعلىّمستوىّالبلدّ.
 03-31إنتاجيةّالعمالةّ–ّبماّيشملهّذلكّمنّإنتاجيةّ
الصناعة ّ– ّفضال ّعن ّاإلنتاجية ّمتعددةّ
العوامل ّهما ّاالثنين ّقياسات ّسليمة ّألداءّ
اقتصاد ّمعين؛ ّومن ّوجهة ّالنظر ّالعمليةّ،
من ّالمهم ّالتأكد ّمن ّأن ّالعمالة ّوساعاتّ
العمل ّالفعلي ّالكامنة ّفي ّتلك ّالمجموعاتّ
منّالتقديراتّمتسقةّمعّبعضهاّالبعضّجنباّ
إلىّجنبّمعّقياساتّالمخرجاتّعندّحسابّ
تقديراتّاإلنتاجيةّ.

 07-31ومن ّالناحية ّالمثاليةّ ،فبالنسبة ّألغراضّ
اإلنتاجيةّ،فإن ّكلّمنّالمخرجاتّالتيّتعزىّ
إلى ّأولئك ّالموظفين ّوكذلك ّساعات ّعملهمّ
يمكنّأنّيتمّقيدهاّفيّالصناعةّالتيّيعملونّ
بها ّفعليا ّوليس ّفي ّصناعة ّ"تعيين ّالعمالةّ
وتوفير ّالموظفين"؛ ّومع ّذلكّ ،وفي ّواقعّ
الممارسةّالعمليةّ،فمنّغيرّالمرجحّإمكانيةّ
جمع ّالبيانات ّللتمكين ّمن ّتصنيفّ
المخرجات ّوساعات ّالعمل ّالفعلي ّوفق ّهذهّ
ّ
الطريقةّ .وقد ّيكون ّمن ّالمفيد ّلبعضّ
األغراضّبالنسبةّللموظفينّالمعينينّخارجياّ
من ّقبل ّوكاالت ّالتوظيف ّأن ّيتم ّتوزيعهمّ
على ّالصناعات ّالتي ّتستخدم ّفعليا ّأولئكّ
الموظفينّ .ورغم ّذلكّ ،فأي ّتوزيع ّمن ّهذاّ
القبيلّينبغيّعرضهّفيّجدولّتكميليّوليسّ
فيّالحساباتّالرئيسيةّ.

 .3اتساق البيانات
 08-31يشكلّفحصّأداءّاإلنتاجيةّالنسبيّلمختلفّ
الصناعات ّموضع ّاهتمام ّالكثير ّمنّ
المحللين؛ ّوفي ّواقع ّالممارسة ّالعملةّ ،فإنّ
تقديرات ّمدخالت ّالعمالة ّبالنسبة ّلالقتصادّ
ككلّيمكنّتقديرهاّإماّ"منّأسفلّإلىّأعلى"ّ
أو ّ"من ّأعلى ّإلى ّأسفل"ّ .وبالنسبة ّللحالةّ
المذكورة ّأوال ّ– ّمن ّأسفل ّإلى ّأعلى ّ– ّفإنّ
المجاميع ّالكلية ّلالقتصاد ّككل ّسوف ّتكونّ
متسقة ّبشكل ّكامل ّمع ّالتقديرات ّبحسبّ
الصناعة ّألنها ّتم ّجمعها ّالشتقاق ّتقديراتّ
العمالةّالكليةّ.ومعّذلكّ،وبالنسبة ّلألسلوبّ
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خاصة ّعندما ّتختلف ّدورية ّكل ّمنهمّ.
وبشكلّواضحّتنطبقّالتحذيراتّالمعتادةّمنّ
حيث ّأن ّنوعية ّالمسح ّتعتمد ّعلى ّحجمّ
العينة ّوتصميم ّالمسح ّومعدل ّاالستجابةّ
والفترة ّالمرجعية ّأو ّفترة ّالقياس ّعلىّ
المسوحات ّالمستخدمة ّلجمع ّبيانات ّالعمالةّ
أو ّالتوظيف ّكما ّهو ّالحال ّمع ّالدراساتّ
االستقصائية ّاألخرىّ .ومن ّثمّ ،ينبغي ّالقيامّ
بالخطوات ّالالزم ّاتخاذها ّللحيلولة ّدون ّعدمّ
االستجابةّوالتقاريرّالمغلوطةّ.

 .4المقارنات الدولية
11-56غالبا ّماّيتمّالتعبيرّعنّالنموّفيّاإلنتاجيةّ
من ّحيث ّالنسبة ّالمئوية؛ ّوتجرى ّالمقارناتّ
عبر ّالبلدان ّمن ّحيث ّتلك ّالنسب ّالمئويةّ.
وبافتراضّأنهّقدّتمّاستخدام ّأساليبّمماثلةّ
في ّتجميع ّوتصنيف ّالتقديرات ّفي ّالبلدانّ
يّالمقارنةّبينهاّوأنهاّ–ّأيّتلكّالبلدانّ
ّ
الجار
– ّلديهاّمستوياتّمماثلةّتقريبا ّقابلةّللمقارنةّ
من ّاإلنتاجية ّحينئذ ّيكون ّهذا ّالنوع ّمنّ
المقارنات ّهام ّجدا ّومثير ّلالهتمام ّويتميزّ
بأنه ّأبسط ّكثي ار ّمن ّالبديل ّوهو ّمقارنةّ
المستوياتّ .وقياس ّالمستويات ّالنسبيةّ
لإلنتاج ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،حجم ّالناتجّ
المحليّاإلجماليّأوّنصيبّالفردّمنّالناتجّ
المحلي ّاإلجمالي) ّأو ّاإلنتاجية ّبين ّالبلدانّ
يكون ّأم ار ّأكثر ّتعقيدا ّألنه ّمن ّالضروريّ
تحويل ّبيانات ّالحسابات ّالقومية ّإلى ّعملةّ
مشتركةّ .وأفضل ّوسيلة ّللقيام ّبذلك ّهوّ
حساب ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّ(ّ،)PPPs
والتي ّتقيس ّمعدل ّتحويل ّالعملة ّالذي ّربماّ
يكون ّالزما ّإلحداث ّتعادل ّبين ّأسعار ّسلةّ
مشتركة ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّبين ّالبلدانّ
المعنيةّ .وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،يتمّ
ضبط ّوتعديل ّمعادالت ّالقوة ّالشرائية ّتبعاّ
للفروق ّفي ّمستويات ّاألسعار ّبين ّالبلدانّ
وكذلك ّتبعا ّللفروق ّفي ّأسعار ّالصرفّ
(أنظرّالقسمّهـّمنّالفصلّالخامسّعشر)ّ.

 71-19مصادر البيانات الثالثة هي:
ّأ .الدراسات ّاالستقصائية ّلألسرّ
المعيشية؛ ّمثل ّالمسح ّالخاص ّبقوةّ
العمل؛ّ
ّب .الدراساتّاالستقصائيةّللمنشآت؛
ّج .البياناتّاإلداريةّ(علىّسبيلّالمثالّ،
العمالةّالمرتبطةّبدفعّالضرائبّمنّ
واقعّكشوفّالمرتبات)ّ.
بيانات ّالتعدادات ّأو ّاإلحصاءات ّالسكانية ّقد ّتكونّ
متاحةّأيضاّبشكلّغيرّمنتظمّ.
 78-31عادةّماّتقومّتقديراتّالعمالةّمنّخاللّمسحّ
لألسر ّالمعيشية ّبإحصاء ّعدد ّاألشخاصّ
الذينّلديهمّوظائفّوربماّكذلكّعددّساعاتّ
عملهم؛ ّواذا ّكان ّقياس ّمدخالت ّالعمالةّ
المستخدم ّهو ّعدد ّالوظائف ّفي ّالبلد ّحينئذّ
سيقدم ّمسح ّاألسر ّالمعيشية ّتقدي ار ّأقل ّمنّ
قيمته ّإلى ّحد ّبعض ّاألشخاص ّالذينّ
يعملون ّفي ّأكثر ّمن ّوظيفةّ ،ما ّلم ّيجمعّ
المسحّمعلوماتّبشأنّحيازةّوظائفّمتعددةّ.
ومن ّناحية ّأخرىّ ،إذا ّجمع ّالمسح ّالخاصّ
باألسر ّالمعيشية ّتفاصيل ّمتعلقة ّبساعاتّ
العمل ّالفعلي ّفي ّكافة ّالوظائف ّالتي ّيعملّ
بهاّكلّشخصّحينئذّفإنّهذاّالمسحّينبغيّ
وأن ّيقدم ّتقدي ار ّجيدا ّللعمالة ّبالنسبةّ
لالقتصادّككلّ.

 01-31تمثلّالمقارناتّالدوليةّلإلنتاجيةّدونّمستوىّ
الناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّ–مثل ّالمقارناتّ
بحسب ّالصناعة ّ– ّإشكالية ّفي ّحد ّذاتها؛ّ
حيث ّيتم ّحساب ّمعادالت ّالقوة ّالشرائيةّ
باستخدام ّتقديرات ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
القائمةّعلىّاإلنفاقّ،وبالتاليّالّيكونّهناكّ
معادالت ّللقوة ّالشرائية ّللصناعات ّالفرديةّ
التي ّتسهم ّفي ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ.
وبناءا ّعلى ّذلكّ ،من ّالضروري ّوضعّ
افتراض ّبأن ّمعادل ّالقوة ّالشرائية ّبالنسبةّ
لتجميع ّواحد ّمثل ّالناتج ّالمحلي ّاإلجماليّ
يكون ّقابال ّللتطبيق ّعلى ّكافة ّالصناعاتّ.
ويبين ّاستع ارض ّالفروق ّفي ّمعادالت ّالقوةّ
الشرائية ّبالنسبة ّللمكونات ّالمختلفة ّلإلنفاقّ
أنّهذهّالمعادالتّيمكنّأنّتختلفّإلىّحدّ
كبيرّوبالتاليّفإنهّمنّغيرّالمرجحّأنّيكونّ
هذا ّاالفتراض ّافتراضا ّجيداّّ .وبالتاليّ ،فإنّ
إجراء ّمقارنات ّدولية ّقوية ّلإلنتاجية ّعلىّ
مستوياتّتفصيليةّيمثلّممارسةّملحةّ.

 74-31تميلّالدراساتّاالستقصائيةّللمنشآتّإلىّأنّ
يكونّبهاّبعضّأوجهّالقصورّعندماّتستخدمّ
كمصدر ّلبيانات ّالعمالة؛ ّففي ّالمقام ّاألولّ،
منّالصعبّالتأكدّمنّأنّاإلطارّالذيّيقومّ
عليهّالمسحّمحدثا ّبشكلّكاملّنظ ارّللعيوبّ
الكامنةّفيّالمصادرّالمستخدمةّفيّتحديثّ
اإلطارّ(علىّسبيلّالمثالّ،تسجيلّالمنشآتّ
الجديدةّبالهيئاتّالمناسبة)ّ.وحتىّإنّكانتّ
العيوب ّالكامنة ّفيما ّيتعلق ّبتحديث ّإطارّ
المسحّمتسقةّفإنّأثرهاّعلىّتقديراتّالعمالةّ
سيختلف ّتبعا ّللحضيض ّوالقمم ّفي ّدورةّ
األعمالّالتجاريةّ.وثانياّ،غالبا ّماّيكونّمنّ

و .مالحظة عن بيانات المصدر
 76-31بصورةّعامةّ،هناكّثالثةّأنواعّمنّمصادرّ
البيانات ّالمتعلقة ّببيانات ّالعمالة؛ ّويمكنّ
استخدامها ّبشكل ّمفرد ّأو ّبالجمع ّبينهمّ
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الصعبّجمعّبياناتّبشأنّاألشخاصّالذينّ
يعملون ّلحسابهم ّالخاصّ ،وعلى ّوجهّ
الخصوص ّإذا ّكانوا ّيديرون ّمنشأة ّفرديةّ.
وقد ّيكون ّهناك ّارتباك ّوخلط ّحقيقي ّمعّ
المنشآتّفيماّيتعلقّبالعمالّالعاديينّإذاّماّ
كانواّمقدميّخدماتّوليسواّموظفينّ.وعالوةّ
على ّذلكّ ،ربما ّيكون ّهناك ّبعض ّحاالتّ
تعمدّاإلبالغّالخاطئّعنّأعدادّالموظفينّ.

أ .مقدمة
 ّ3-86يختلف ّهذا ّالفصل ّفي ّالمضمون ّواألسلوبّ
عن ّالفصول ّالتي ّتصف ّحسابات ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،وهدفها ّهو ّإظهار ّكيفّ
يمكن ّعمل ّصلة ّبين ّقيمة ّاألصولّ
المستخدمة ّفي ّاإلنتاج ّواجمالي ّفائضّ
التشغيلّالناتجّ.وقدّتمّوضعّهذاّالرابطّعلىّ
مدى ّخمسين ّعاما ّفي ّنطاق ّمن ّالمعرفةّ
يوضح ّفيه ّبأنه ّنظرية ّخدمات ّرأس ّالمالّ،
ومعّذلكّ،فماّهو ّإالّمؤخراّحيثّأدرجّعددّ
ّأفكار ّمنّ
ّاّ
قليل ّمن ّالمكاتب ّاإلحصائية
النظريةّمنّأجلّقياسّمخزونّهذهّاألصولّ
المستخدمةّفيّاإلنتاجّّ.وألنّهناكّأدلةّعلىّ
أنّهذاّالنهجّيؤديّإلىّتحسينّتدابيرّأسهمّ
رأس ّالمالّ ،ويقترح ّلتلك ّالمكاتب ّالمعنيةّ،
إعداد ّجدول ّتكميلي ّللحسابات ّالقياسيةّ
لعرض ّالخدمات ّالضمنية ّالمقدمة ّمنّ
األصولّغيرّالماليةّ.ولقدّتمّإقرارّمساهمةّ
مدخالت ّالعمالة ّفي ّاإلنتاج ّلتعويضّ
الموظفينّ ،وأيضا ّعن ّطريق ّربط ّتقديراتّ
خدماتّرأس ّالمالّمعّمستوىّانهيارّالقيمةّ
المضافةّ ،يمكن ّتصور ّمساهمات ّكل ّمنّ
العمالةّورأسّالمالّنمّأجلّاإلنتاجّفيّشكلّ
جاهز ّلالستخدام ّلتحليل ّاإلنتاجية ّبطريقةّ
متسقة ّتماما ّمع ّحسابات ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.

 73-31توفرّالبياناتّاإلداريةّمصد ار ّمفيدا ّللبياناتّ
العماليةّبالنسبةّللحساباتّالقوميةّولكنّربماّ
يلزم ّاستخدامها ّبحذر ّوجنبا ّإلى ّجنب ّمعّ
غيرهاّمنّالمصادر؛ّوحتىّعندماّتكونّهذهّ
البيانات ّذات ّتغطية ّكاملة ّبشكل ّمعقولّ
(على ّسبيل ّالمثالّ ،بيانات ّبشأن ّالضرائبّ
علىّالمنشآت)ّفإنّهذهّالبياناتّقدّالّتكونّ
متاحةّإالّبعدّفترةّطويلةّمنّالسنةّالمرجعيةّ
ومن ّثم ّتقدم ّمجرد ّلمحة ّعن ّالعمالةّ
والتوظيف ّفي ّهذه ّالسنة ّبدال ّمن ّأن ّتقدمّ
متوسطا ّللسنةّ.وفيّكثيرّمنّاألحيانّيكونّ
مصد ار ّللبياناتّعلىّغرارّبياناتّالضرائبّ
من ّواقع ّكشوف ّالمرتبات ّمتأث ار ّبوجودّ
إعفاءات ّللمنشآت ّاألصغر ّ(بما ّفي ّذلكّ،
المنشآت ّالفردية)ّ ،وهو ّما ّيسفر ّعن ّالحدّ
من ّتتمة ّالبياناتّ .وفي ّمثل ّهذه ّالحاالتّ،
يكونّمنّالمرجحّأنّتختلفّتغطيةّالمنشآتّ
بحسبّالصناعةّنظ ار ّلكثافةّوجودّالمنشآتّ
الصغيرةّفيّصناعاتّمثلّالزراعةّواإلنشاءّ
والبيعّبالتجزئةّ.
 78-31لقد ّتم ّوصف ّالمشكالت ّالمتعلقة ّبالتعاملّ
مع ّالعمال ّالحدوديين ّفي ّالحسابات ّالقوميةّ
في ّالقسم ّالخاص ّباإلقامة؛ ّوبقدر ّما ّتكونّ
مصادر ّالبيانات ّمعنيةّ ،فإن ّالدراساتّ
االستقصائية ّلألسر ّالمعيشية ّعلى ّاألرجحّ
تكونّشاملةّللموظفينّالعاملينّفيّالبلدّالتيّ
تجرىّبهاّالدراسةّاالستقصائيةّلهمّ(أي؛ّبلدّ
إقامتهم) ّما ّلم ّتحتوي ّالدراسة ّاالستقصائيةّ
على ّأسئلة ّمحددة ّلتحديد ّهؤالء ّالعاملينّ
ومنّثمّاستثنائهمّ.

 ّ8-86تعطيّباقيّالمقدمةّلمحةّعامةّعنّاألفكارّ
المساهمة ّفي ّالربط ّبين ّخدمات ّرأس ّالمالّ
معّالحساباتّالقومية؛ ّيبين ّالقسمّبّ،كيفّ
يمكنّتوافقّقياسّأسهمّرأسّالمالّمعّمفهومّ
كفاءةّاألصولّفضالّعنّالسعرّ ،ويتبعّذلكّ
بالقسم ّجّ ،الذي ّيبين ّكيفية ّتحديد ّتدفقاتّ
خدماتّرأسّالمالّخاللّالمدخالتّالموجودةّ
في ّالحساباتّ ،ويبين ّالقسم ّد ّكيف ّيمكنّ
استغالل ّاعتبار ّالرابط ّاألساسي ّبين ّقيمةّ
األصلّوالمساهمةّفيّفائضّالتشغيلّلتحديدّ
الطريقة ّالمناسبة ّلحساب ّالتكاليف ّالمرتبطةّ
بحيازة ّاألصول ّوالتصرف ّفيها ّوتحديد ّقيمةّ
األصول ّحيث ّتتاح ّمعلومات ّمحدودة ّعنّ
سعرّالسوقّّ،وأخيراّ،يناقشّالقسمّهـّشكلّ
محتملّلجدولّتكميليّ.

 70-31األشخاص ّالعاملين ّالذين ّتكون ّلديهم ّأكثرّ
من ّوظيفة ّحالل ّاألسبوع ّالمرجعي ّيمكنّ
تصنيفهم ّفقط ّبحسب ّالصناعة ّوتبعاّ
لوضعهمّفيّالعملّمنّخاللّتطبيقّبعضّ
المعايير ّاالستثنائية ّعلى ّوجه ّالتحديد ّمثلّ
أي ّوظيفة ّمن ّوظائفهم ّهي ّالوظيفة ّاألكثرّ
أهمية؛ّوعلىّالمستوىّالعمليّ،فيّحينّأنّ
الدراسات ّاالستقصائية ّلألسر ّالمعيشيةّ
يمكنها ّتقديم ّبيانات ّبشأن ّاألشخاصّ
العاملين ّأو ّبشأن ّالوظائف ّأو ّكالهما ّفإنّ
الدراسات ّاالستقصائية ّللمنشآت ّتقدم ّبياناتّ
عنّالوظائفّفقطّ.
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 ّ4-86تزيد ّاألصول ّغير ّالمالية ّالفوائد ّإما ّمنّ
خاللّاستخدامهاّفيّاإلنتاج ّأوّببساطةّمنّ
خالل ّحيازتها ّلفترة ّمن ّالزمنّ .يهتم ّهذاّ
الفصلّبهذهّاألصولّغيرّالماليةّالتيّتسهمّ
فيّاإلنتاجّوكيفّيتمّتسجيلّهذهّالمساهمةّ
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فيّالحساباتّ.األصولّالمعنيةّهيّاألصولّ
الثابتة ّوالمخزونات ّوالموارد ّالطبيعية ّوهذهّ
العقودّ ،عقودّاإليجارّوالتراخيصّالمستخدمةّ
فيّاإلنتاجّ.تزيدّالنفائسّالفوائدّالمستمدةّمنّ
حيازتهم ّكمخزون ّللقيمة ّبدال ّمن ّاستخدامهاّ
وبهذاّفإنهاّليستّمتضمنةّفيّهذاّالفصلّ.

يتم ّالتذكير ّبأن ّخدمات ّرأس ّالمال ّليستّ
خدماتّمنتجةّ ّ،وبدالّمنّذلكّ،يمكنّالتفكيرّ
فيّخدماتّرأسّالمالّببساطةّعلىّأنهاّهيّ
مصطلح ّطريقة ّتسجيل ّالتغيرات ّفي ّقيمةّ
األصولّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّوتسجيلهاّفيّ
حسابّاإلنتاجّوالميزانيةّالعموميةّ.

 ّ3-86تظهر ّاألصول ّعلى ّالميزانية ّالعموميةّ
لصاحبها ّاالقتصادي ّويجب ّأن ّيتم ّتحديدّ
تغيراتّالقيمةّبينّالميزانيةّالعموميةّواألخرىّ
التيّتليهاّ،وتضمينهاّفيّالحسابّالمناسبّ.
إن ّالتغيرات ّفي ّقيمة ّاألصول ّالناتجة ّعنّ
التغيرات ّفي ّاألسعار ّالمطلقة ّأو ّالنسبيةّ
ّوالتغييراتّ
تظهر ّفي ّحساب ّإعادة ّالتقييمّ ،
الناتجة ّعن ّأحداث ّغير ّمتوقعة ّغيرّ
المنعكسةّفيّالمعامالتّتظهرّفيّالتغييراتّ
األخرى ّفي ّحجم ّحساب ّاألصولّ ّ .ويتمّ
التعاملّمعّكلّتغيرّآخرّفيّالقيمةّكعمليةّ
ويجب ّأن ّيسجل ّفي ّأماكن ّأخرى ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ.إذاّكانّمستخدمّاألصولّ
أحدا ّغير ّالمالك ّالقانونيّ ،يتم ّتسجيلّ
مجموعتين ّمن ّالمعامالتّ ،وذلك ّيزيدّ
المدفوعاتّبينّالمستخدمّوالمالكّوهذاّيظهرّ
أن ّالمستخدم ّيحصل ّعلى ّفوائد ّاستخدامّ
األصولّ،ويتمّتسجيلّهذاّاألخيرّللمستخدمّ
كداخليّ .وان ّكان ّالمالك ّالقانوني ّلألصولّ
هوّأيضاّمستخدمهاّ،فيتمّتسجيلّالمعامالتّ
الداخليةّفقطّ.

 ّ0-86لقد ّظهر ّدافع ّكبير ّلتحديد ّالمدخالتّ
المرتبطة ّبخدمات ّرأس ّالمال ّفي ّالحساباتّ
القوميةّمنّالمهتمينّفيّمجالّاالستخداماتّ
التحليلية ّالتي ّيمكن ّأن ّتكون ّمصنوعة ّمنّ
المعلوماتّ ،وخاصة ّبالنسبة ّللدراساتّ
اإلنتاجيةّ .ألنه ّمعظم ّهذا ّالعمل ّيعهد ّإلىّ
الباحثينّ ،فربما ّيكون ّأمر ّمحتما ّأن ّيتمّ
عرض ّاألساسي ّالعقلي ّوالمنطقي ّوراءّ
المقترحات ّبطريقة ّأكاديمية ّأفضل ّمن ّذلكّ،
وخاصة ّمن ّخالل ّاستخدام ّكبير ّللجبرّ
المعقد ّأحياناّ .ويأخذ ّهذا ّالفصل ّنهجاّّ
مختلفاّ؛ ّحيث ّيهدف ّإلى ّإظهار ّذلك ّأكثرّ
من ّتقديم ّمفهوم ّجديد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ،ويمكنّتحديدّخدماتّرأسّالمالّمنّ
الناحيةّالنظريةّفيّالحساباتّالحاليةّ.وعالوةّ
على ّذلكّ ،يمكن ّأن ّيؤدي ّإقرار ّذلك ّإلىّ
تحسينات ّفي ّتقديرات ّاستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّ ،وهي ّمطلوبة ّحاليا ّفي ّحساباتّ
اإلنتاجّ،وقيمّأسهمّرأسّالمالّ،وهذهّمطلوبةّ
فيّالميزانيةّالعموميةّ.وكذلكّيمكنّأنّينظرّ
إلى ّاستنتاج ّالمعلومات ّالمفيدة ّتحليلياّ
لدراسات ّاإلنتاج ّالتي ّيمكن ّأن ّتكون ّمنتجّ
جانبي ّلممارسات ّتجميع ّالحسابات ّالقوميةّ
المحسنة ّوليست ّممارسات ّإضافيةّ .لقدّ
وضع ّهذا ّالتفسير ّمن ّحيث ّاألمثلة ّالعدديةّ
المبسطة ّالعالية ّولكن ّما ّزالت ّتهدف ّإلىّ
إظهارّالعالقةّبينّالمفاهيمّالمشارّإليهاّفيّ
الدراساتّالتيّتشيرّإلىّخدماتّرأسّالمالّ
ّونهج ّالحسابات ّالقومية ّلتقييم ّرأس ّالمالّ
واالشتقاقّمنّمستوياتّاألسهمّ.

 ّ8-86يجب ّأن ّيتم ّدفع ّاألصول ّالمستخدمة ّفيّ
اإلنتاج ّدون ّخصم ّالمبلغ ّالمدفوع ّمن ّقيمةّ
اإلنتاج ّفي ّهذه ّفترة ّحيازة ّاألصلّ ،ولكنّ
ينشرّبطولّفترةّاستخدامّاألصلّفيّاإلنتاجّ.
وبالنسبة ّلألصول ّالثابتةّ ،يتم ّتسجيل ّهذاّ
المبلغ ّالتدريجي ّلألصل ّكاستهالك ّلرأسّ
المالّالثابتّ،والذيّيعتبرّانخفاضّفيّقيمةّ
األصول ّنتيجة ّاستخدامه ّفي ّاإلنتاجّ .ومعّ
ذلكّ ،فإن ّاألصول ّليست ّمجرد ّعبء ّعلىّ
اإلنتاجّ،فإنهاّتسهمّأيضاّفيّربحيةّالمؤسسةّ
من ّخالل ّكونها ّمصد ار ّلفائض ّالتشغيلّ.
ولقدّشاعّإقرارّأنّفائضّالتشغيلّهوّعائدّ
رأس ّالمال ّالمستخدم ّفي ّاإلنتاج ّولكنّ
توضيح ّكيف ّتكون ّهذا ّالفائضّ ،وكيفّ
تتصل ّتتعلق ّبقيمة ّاألصول ّوطريقة ّتغيرّ
هذه ّالقيمةّخاللّفترةّ،لمّيسبقّتضمين ّهذاّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ّ .وكما ّهوّ
مالحظّ ،فيعرف ّهذا ّالتعبير ّبوصفه ّنظريةّ
خدمات ّرأس ّالمالّ .ويعتبر ّهذا ّالمصطلحّ
غير ّمريح ّقليال ّبالنسبة ّللمحاسبين ّالقوميينّ
حيث ّأن ّالخدمات ّالمشار ّإليها ّليستّ
مخرجاتّاإلنتاجّفيّهذهّالطريقةّمثلماّهيّ
فيّخدماتّالنقلّوالتعليمّعلىّسبيلّالمثالّ.
ومعّذلكّ،فإنّالمصطلحات ّراسخةّجداّ،والّ
ينبغيّأنّتثيرّالمشاكلّفيّحدّذاتها ّماّدامّ

 ّ7-86التفسير ّالمقدم ّهنا ّهو ّسطحي ّإلى ّحد ّماّ
حيثّانهّمعدّلتقديمّلمحةّعامةّعنّالمفاهيمّ
ويشير ّبعبارات ّعامة ّألسباب ّعالقة ّنظريةّ
خدمات ّرأس ّالمال ّمع ّالمحاسبين ّالقوميينّ.
ّولفهم ّأعمق ّللموضوعّ ،ينبغي ّاإلشارة ّإلىّ
أدلة ّمنظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاثنين ّفي ّهذاّ
الموضوعّ ،وقياس ّرأس ّالمال ّوقياسّ
اإلنتاجية ّوبعض ّاألعمال ّالعملية ّوالنظريةّ
المشارّإليهاّفيّهذهّاألدلةّ.
ّب .تقييم أسهم رأس المال
 ّ5-86تقدير ّقيمة ّأسهم ّرأس ّالمال ّليست ّعمليةّ
بسيطةّ ،ولما ّكان ّمن ّالممكن ّقياس ّكلّ
ّرءوس ّاألموال ّالجديدة ّالتيّ
عمليات ّتكوين ّ
تم ّالتكفل ّبها ّفي ّسنة ّبشكل ّمباشر ّوتمّ
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ّ33-86يمكنّأنّتستمدّقيمةّاألصولّفيّكلّخمسّ
سنوات ّباستخدام ّتقنيات ّالقيمة ّالحالية ّكماّ
هو ّموضح ّفي ّالجدول ّ(ّ 3-86وللتبسيطّ،
هنا ّوفي ّجميع ّاألمثلة ّالتاليةّ ،فإن ّالقيمّ
المبينة ّهي ّالقيم ّالموجودة ّفي ّأول ّالسنةّ
حتى ّأنه ّعندما ّيتم ّالخصمّ ،يتم ّاستخدامّ
العاملّلمدةّعام ّكاملّ.يتمّهذاّالتبسيطّفقطّ
لتسهيلّالشرح؛ّيجبّأنّيتمّاستخدامّاألرقامّ
فيّممارسةّمنتصفّالعامّ،ويجبّأنّيالحظّ
أن ّاألرقام ّالموجودة ّفي ّالجداول ّهي ّأرقامّ
مقربة ّوبالتالي ّفقد ّتظهر ّليس ّمن ّأجلّ
اإلضافةّفقطّ،ومعّذلكّفسيحققّالقارئّالذيّ
يتابع ّاألمثلة ّالموجودة ّفي ّالجدول ّاألرقامّ
المبينة)ّ.

إجمالها ّببساطةّ ،وتقدير ّالقيمة ّاإلجماليةّ
ألسهم ّاألصولّ ،وحتى ّمن ّالنوع ّاألساسيّ
نفسهّ،ولكنّمعّوجودّخصائصّمختلفةّومنّ
مختلف ّاألعمارّ ،وهذا ّليس ّبسيطاّّ ّ .ومنّ
الناحيةّالنظريةّ،إنّكانتّهناكّأسواقّمثاليةّ
لألشياء ّالمستعملة ّلألصول ّبجميعّ
المواصفاتّ ،يمكن ّأن ّتستخدم ّهذه ّاألسعارّ
إعادةّتقييمّكلّأصلّمعّاألسعارّالسائدةّفيّ
سنةّمعينةّ،ولكنّفيّالممارسةّالعمليةّ،هذاّ
النوع ّمن ّالمعلومات ّالمتاحة ّناد ار ّجداّ.
وبالتالي ّيجب ّأن ّتكون ّتدابير ّأسهم ّرأسّ
المال ّمستمدة ّبشكل ّغير ّمباشر ّويتم ّهذاّ
تقليدياّمنّخاللّخلقّافتراضاتّحولّكيفيةّ
حدوث ّانخفاض ّسعر ّاألصول ّبمرورّ
الوقتّ ،وادراج ّذلك ّفي ّنموذج ّيعتمد ّعلىّ
نموذج ّالجرد ّالمستمر ّ(نموذج ّالجردّ
المستمر)ّ.وفيّاألساسّ،يدونّنموذجّالجردّ
المستمر ّقيمة ّجميع ّاألصول ّالموجودة ّفيّ
بدايةّالسنةّالمعنيةّمنّخاللّانخفاضّقيمتهاّ
خاللّالعامّ،ويقضيّعلىّتلكّاألصولّالتيّ
تصل ّإلى ّنهاية ّحياتها ّالمفيدة ّفي ّالسنةّ،
ويضيف ّالقيمة ّالمدونة ّلألصول ّالتي ّتمتّ
حيازتها ّخالل ّالعامّ .لقد ّتم ّوضع ّهذاّ
الروتينّبشكلّجيدّ،حيثّيمكنّأنّتتغاضىّ
عن ّاالفتراضات ّولكن ّأيضا ّيمكنك ّالتحققّ
من ّهذه ّاالفتراضات ّالتي ّتكشف ّعن ّفوائدّ
مزدوجةّمنّاشتقاقّقيمّخدماتّرأسّالمالّ.

ّ38-86اإلضافةّإلىّقيمةّاألصولّفيّالسنةّّ 3منّ
األرباح ّالمتوقعة ّمن ّّ 56في ّالسنة ّّ 8هوّ
ّ ،70وهذا ّهو ّّ 56مقسوما ّعلى ّّ.3.68
( ّوبدال ّمن ّذلكّ ،فإن ّاإلضافة ّإلى ّقيمةّ
األصل ّفي ّالسنة ّّ 3يمكن ّأن ّتحسب ّعلىّ
أنها ّّ 56مرة ّمن ّعامل ّالخصمّ ،بنسبةّ
ّ ،6.1883معكوس ّّ .)3.68اإلضافة ّإلىّ
قيمة ّاألصل ّفي ّالسنة ّّ 8من ّاألرباح ّفيّ
السنةّّ 4هيّّ 06(ّ،87مقسوماّعلى ّّ)3.68
وفيّالسنةّّ 3يكونّّ 87(ّ ،83مقسوما ّعلىّ
ّ )3.68وهكذاّ .عندما ّتضاف ّقيمة ّّ366
لألرباحّفيّالسنةّاألولىّإلىّّ،70تكونّقيمةّ
أرباح ّالسنة ّالثانية ّفي ّالسنة ّاألولىّ،
ومضافة ّإلى ّّ ،83قيمة ّأرباح ّالسنة ّالثالثةّ
فيّالسنةّاألولىّوالىّّ 48وّّ،30تمثلّقيمةّ
األرباح ّفي ّالسنوات ّّ 3و ّّ 8في ّالسنةّ
األولىّ ّ ،وتشتق ّقيمة ّاألصول ّفي ّالسنة ّّ3
من ّّّ .858وعندما ّيكون ّالجدول ّكامالّّ،
يالحظّأنّقيمةّاألصلّفيّكلّخمسّسنواتّ
تكونّّ.86ّ،ّ81ّ،ّ330ّ،ّ313ّ،ّ858

ّ ّ1-86وفي ّغياب ّمراقبة ّاألسعارّ ،فقد ّيتم ّتحديدّ
قيمة ّاألصول ّحسب ّالقيمة ّالحالية ّلألرباحّ
فيّالمستقبلّ .تشير ّالنظرية ّاالقتصادية ّإلىّ
أنه ّفي ّالسوق ّيعمل ّبشكل ّجيد ّ(تعريفّ
مناسب) ّحتى ّعندما ّتكون ّاألسعار ّتحتّ
المراقبةّ ،سوف ّتحوز ّهذه ّالهوية ّأيضاّ،
وبالتالي ّهناك ّنوعين ّمن ّاألسئلة ّالتي ّقدّ
تطرحّعنّقيمةّاألصول؛ّ(ّ)3كمّستجلبّإذاّ
بيعتّ ،و(ّ )8بكم ّستسهم ّفي ّاإلنتاج ّزيادةّ
عنّفترتهاّالمفيدةّ.وأولّهذهّهيّاألسئلةّهوّ
السؤال ّالتقليدي ّالذي ّيطرح ّمن ّقبلّ
المحاسبين ّالقوميينّ ،والثاني ّهو ّأساسّ
الدراساتّاإلنتاجيةّ.ومعّذلكّ،هذينّالسؤالينّ
غيرّمستقلينّ.
.1

ّّ34-86ويمكن ّحساب ّانخفاض ّقيمة ّاألصول ّمنّ
سنة ّإلى ّأخرى ّعن ّطريق ّخصم ّقيمة ّكلّ
سنة ّتالية ّمن ّقيمة ّالسنة ّالحاليةّ ،وهكذاّ
نشتقّسلسلةّمنّّ،86ّ ،ّ 87ّ،41ّ،73ّ،13
سلسلة ّتصل ّإلى ّّ ،858القيمة ّاألصليةّ
لألصلّ.إذاّتمّخصمّانخفاضّقيمةّاألصلّ
(ّ 13في ّالسنة ّاألولى) ّمن ّالمساهمة ّفيّ
اإلنتاج ّ(ّ 366في ّالسنة ّاألولى)ّ ،وقيمةّ
الدخل ّالناتج ّفي ّنتائج ّالعام ّ(ّ 1في ّالسنةّ
األولى)ّ .ولكي ّنرى ّأن ّهذا ّالبند ّيمثلّ
الدخلّ ،ونعتبر ّأن ّمجموع ّالعناصر ّفيّ
العمود ّاألول ّللسنوات ّّ 8حتى ّّ 8سوياّ
(ّ )358يمثل ّقيمة ّنفس ّأسهم ّرأس ّالمالّ
الموجودّالسنةّّ 8ولكن ّتمّتقييمهاّفيّالسنةّ
األولىّ .وتزداد ّهذه ّالقيمة ّّ 358بمعدل ّّ1
إلىّّ 313بينّالسنةّّ 3والسنةّّ.8ويفيّهذاّ
المبلغ ّبمعيار ّالدخل ّالذي ّيعتبر ّهو ّالمبلغّ
الذيّيمكنّينفقّمنهّمالكّرأسّالمالّويبقىّ

تحديد المساهمة في اإلنتاج

ّ36-86لنفترضّأنّأحدّاألصولّسيضيفّقيمّّ366
ّ 86ّ ،ّ 36ّ ،ّ 06ّ ،ّ 56ّ ،إلى ّاإلنتاج ّعلىّ
مدى ّالسنوات ّالخمس ّالمقبلةّ .وللتبسيطّ،
افترضّأنّجميعّالمنتجاتّبنفسّاألسعارّوالّ
يوجد ّتضخمّ .افترضّ ،أيضا ّأن ّالسعرّ
الحقيقي ّللفائدة ّهو ّخمسة ّفي ّالمائة ّسنوياّ
عنّكلّخمسّسنواتّ.
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البدايةّ.

فيّحالةّجيدةّحتىّنهايةّالفترةّكماّكانّفيّ
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المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
سنةّّ8
القيمةّفيّالسنةّ
مؤشرّالقيمةّ(عامّبعدّعام)ّ
انخفاضّالقيمةّ
الدخلّ

ّ

سنةّّ3
ّ366
ّ70
ّ83
ّ48
ّ30
ّ858
ّ3.66
ّ13
ّ1

سنةّّ8
ّ
ّ56
ّ87
ّ40
ّ37
ّ313
ّ6.05
ّ73
ّ0

ّ33-86وطوال ّمدة ّالخمس ّسنواتّ ،تساوي ّقيمةّ
الدخل ّالفرق ّبين ّمجموع ّالعناصر ّالقطريةّ
(ّ )466ناقص ّمقدار ّاالنخفاض ّفي ّالقيمةّ
(ّ ،)858أو ّبعبارة ّأخرىّ ،هناك ّتطابق ّبينّ
ائدّاألصولّوالخصم ّالمتأصلّ
ّ
قيمةّدخلّعو
فيّتحديدّالقيمةّالحاليةّ.
 .2تحديد القيمة في أي وقت
ّ38-86لنفترض ّعدم ّمعرفة ّأي ّشيء ّعن ّمساهمةّ
األصول ّفي ّاإلنتاج ّولكن ّانخفاض ّقيمةّ
األصول ّعلى ّمدى ّالسنوات ّالخمسّ ،وذلكّ
بسبب ّالقدمّ ،معروفّ .فإذا ّافترض ّهذا ّمنّ
حيث ّمؤشر ّالقيمة ّالمتعلق ّبقيمة ّالسنةّ
السابقةّ ،والقيمة ّاألولية ّتعرف ّعلى ّأنهاّ

سنةّّ4
ّ
ّ
ّ06
ّ45
ّ35
ّ330
ّ6.03
ّ87
ّ4

سعرّالخصمّّ%8

سنةّّ3
ّ
ّ
ّ
ّ36
ّ31
ّ81
ّ6.83
ّ41
ّ3

سنةّّ8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ86
ّ86
ّ6.43
ّ86
ّ6

مجموعّّ8سنواتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ858
ّ35

ّ،858ثمّيمكنّحسابّالمدخالتّفيّالجدولّ
ّّ .8-86وحسب ّالتصميمّ ،نفترض ّسلسلةّ
قيمة ّتتفق ّمع ّاألرقام ّالواردة ّفي ّالجدولّ
ّ ،3-86وتطبيق ّانخفاض ّالقيمة ّمن ّّ6.05
إلى ّالقيمة ّاألولية ّّ 858يعطي ّقيمة ّّ330
للسنة ّّ ّ ،8وتطبيق ّانخفاض ّقيمة ّّ 6.03إلىّ
ّ313يعطيّّ330للسنةّّ4وهكذاّ (ّ.وبدالّمنّ
ذلكّ ،يمكن ّأن ّيفترض ّوجود ّسلسلة ّزمنيةّ
من ّالقيم ّ ّويتم ّتطبيقها ّعلى ّالقيمة ّاألولية)ّ.
ّومنّهذاّ،يمكنّاستنتاجّاالنخفاضّفيّقيمةّ
األصول ّمن ّسنة ّإلى ّأخرى ّوينظر ّإليهاّ
على ّأنها ّمتطابقة ّمع ّتلك ّالموجودة ّفيّ
الجدولّّ.3-86
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المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
سنةّّ8
القيمةّفيّالسنةّ
مؤشرّالقيمةّ(عامّبعدّعام)ّ
انخفاضّالقيمةّ
الدخلّ

ّ

سنةّّ3
ّ366
ّ70
ّ83
ّ48
ّ30
ّ858
ّ3.66
ّ13
ّ1

سنةّّ8
ّ
ّ56
ّ87
ّ40
ّ37
ّ313
ّ6.05
ّ73
ّ0

ّ30-86وبصفة ّعامةّ ،يعد ّذلك ّبعيدا ّكما ّيذهبّ
نموذجّالجردّالمستمرّ،والغرضّالمزدوجّهوّ
حساب ّقيم ّاألصل ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
وأرقام ّاالستهالك ّمن ّرأس ّالمال ّالثابتّ
ّوتتحقق ّهذه ّالمتطلبات ّفي ّهذه ّالمرحلةّ،
ولكنه ّفي ّالواقعّ ،يمكننا ّالمضي ّقدماّ .إنّ
مساهمة ّاألصول ّفي ّاإلنتاج ّفي ّالسنةّ
األخيرةّ(ّ)86هيّنفسّقيمة ّالسنةّالنهائيةّ.
فإنّتمّعملّخصمّبنسبةّخمسةّفيّالمائةّ،
يتم ّتحديد ّاإلضافة ّلقيمة ّاألصول ّفي ّبدايةّ
السنة ّّ 3لتكونّّ.31ونظراّلقيمةّاألصلّفيّ
بدايةّالسنةّّ3هوّّ،81فيجبّأنّيكونّهناكّ
رقم ّّ 36مساهم ّفي ّاإلنتاج ّفي ّتلك ّالسنةّ.

سنةّّ4
ّ
ّ
ّ06
ّ45
ّ35
ّ330
ّ6.03
ّ87
ّ4

سعرّالخصمّّ%8

سنةّّ3
ّ
ّ
ّ
ّ36
ّ31
ّ81
ّ6.83
ّ41
ّ3

سنةّّ8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ86
ّ86
ّ6.43
ّ86
ّ6

مجموعّّ8سنواتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ858
ّ35

ولتوسيع ّذلكّ ،بالنسبة ّللسنة ّّ ،4يجب ّأنّ
تتألفّقيمةّّ330منّّ35يمثلواّالمساهمةّفيّ
اإلنتاجّفيّالسنةّّ 8منّّ 86مخفضةّمرتينّ،
ّ 45يمثلوا ّالقيمة ّالمساهمة ّفي ّاإلنتاج ّفيّ
السنة ّّ 3من ّّ 36مخفضة ّمرة ّواحدة ّوهكذاّ
عن ّطريق ّالمتبقي ّفيجب ّأن ّتكون ّالقيمةّ
المساهمةّفيّاإلنتاجّفي ّالسنةّّ 4هيّّ.06
وبهذه ّالطريقة ّيمكن ّإكمال ّكل ّما ّسبقّ
والثالثي ّوجزء ّمن ّالجدولّ ،ويمكن ّأن ّيتمّ
اشتقاق ّقيم ّمبالغ ّالدخل ّفي ّالسنة ّكما ّهوّ
الحالّفيّالجدولّّ.3-86
 .3الكفاءة المعمرة و المظهر الجانبي للسعر المعمر
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كل ّنموذج ّمن ّاالنخفاض ّفي ّمساهمةّ
األصل ّفي ّاإلنتاج ّ(ّوعادة ّتسمى ّحجمّ
الكفاءةّالمعمرة)ّيناظرّنموذجاّواحداّفقطّمنّ
نماذجّانخفاضّاألسعار ّ(وعادةّتسمىّحجمّ
السعرّالمعمر)ّ.

ّ37-86علىّالرغمّمنّأنّالجداولّّ 3-86وّّ8-86
تبدأ ّمن ّافتراضات ّمختلفةّ ،بالضبط ّنفسّ
النتائج ّالجدول ّالكامل ّبرغم ّتدوينها ّبترتيبّ
مختلف ّفي ّالحالتينّ .يبدأ ّالجدول ّّ3-86
بافتراضات ّحول ّانخفاض ّالمساهمة ّفيّ
األسهمّواالنخفاضّ
ّ
اإلنتاجّالقيمّواشتقاقّقيمّ
في ّقيمة ّكل ّسنةّ .ويبدأ ّالجدول ّّ8-86
بافتراضات ّحول ّانخفاض ّقيمة ّاألسهمّ
فيّاإلنتاجّواالنخفاضّفيّ
ّ
وتشتقّالمساهمةّ
قيمة ّكل ّسنةّ .كال ّالطريقتين ّتعطي ّقيمّ
األسهم ّلكي ّتدرج ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
وأرقامّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ.يجبّأنّ
تكون ّاالفتراضات ّالموضوعة ّفي ّكلتاّ
الحالتينّمتسقةّ،فيّالواقعّ،يمكنّإظهارّأنّ

ّ
ّ35-86ونظراّلهذاّ،فقدّيبدوّأنهّمنّالممكنّأنّتأخذّ
المعلوماتّفيّمجموعةّمنّافتراضاتّنموذجّ
الجرد ّالمستمرّ ،وببساطة ّيتم ّاشتقاقّ
المساهماتّفيّاإلنتاجّمنهاّ.وبينماّكانّفعلّ
هذا ّممكناّ ،فيتم ّحيازته ّبصفة ّعامة ّحيثّ
يفضل ّالبدء ّمرة ّأخرى ّمن ّخالل ّافتراضّ
مجموعة ّمن ّحجم ّالكفاءة ّالمعمرةّ .يمكنّ
توضيحّسببّذلكّفيّالجدولّّ.4-86
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المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
سنةّّ8
القيمةّفيّالسنةّ
مؤشرّالقيمةّ(عامّبعدّعام)ّ
انخفاضّالقيمةّ
الدخلّ

سنةّّ3
ّ56
ّ10
ّ78
ّ83
ّ0
ّ858
ّ3.66
ّ76
ّ36

سنةّّ8
ّ
ّ363
ّ71
ّ80
ّ0
ّ833
ّ6.78
ّ18
ّ0

 ّ31-86يبدأ ّالجدول ّّ 4-86مرة ّأخرى ّبسلسلة ّمنّ

تغيرات ّاألسعار ّالنسبية ّكما ّهو ّالحال ّفيّ
الجدول ّّ 8-86لكن ّهذه ّالتغييرات ّتختلفّ
إلىّحدّماّ.فبدالّمنّسلسلةّّ،6.05ّ،3.66
ّ ،6.43ّ ،6.83ّ ،6.03يتم ّاتخاذ ّالسلسلةّ
ّ.6.86ّ،6.46ّ،6.88ّ،6.78ّ،3.66تبخسّ
هذهّالتغييراتّمنّقيمةّمعدلّاالنخفاضّفيّ
القيمةّفيّالسنةّالثانيةّ ّوتفترضّمعدالّأسرعّ
لالنخفاض ّفي ّالسنوات ّالالحقةّ .فللوهلةّ
األولى ّال ّيبدو ّذلك ّغير ّمعقوالّ .ومع ّذلكّ،
فإن ّالتأثير ّعلى ّالمساهمة ّفي ّاإلنتاجّ
خطيرّ ،والسلسلة ّالناتجة ّّ،54ّ ،363ّ ،56
ّ 7ّ،85هيّغيرّقابلّللتصديقّإطالقاّ.فأيّ
نوع ّمن ّاألصول ّيمكن ّأن ّيتجاوز ّعشرينّ
فيّالمائةّمنّناحيةّالكفاءةّفيّالعامّالثانيّ
أكثر ّمما ّكانت ّعليه ّفي ّالبداية ّومازالتّ
أكثرّكفاءةّفيّالسنةّالثالثةّأكثرّمماّكانتّ
عليه ّفي ّالبداية ّقبل ّحدوث ّانخفاض ّسريعّ
بعد ّذلك؟ّعلىّالرغمّمنّأنّهذا ّالنمطّمنّ
التدفقاتّمتسقاّمعّالقيمةّاألوليةّمنّّ،858
كماّفيّالجدولّّ8-86ومعّانخفاضّتراكميّ
فيّالقيمةّمضافاّإليهاّهذاّالمبلغّعلىّمدىّ
خمسّسنواتّ.

سنةّّ4
ّ
ّ
ّ54
ّ87
ّ0
ّ330
ّ6.88
ّ53
ّ8

سعرّالخصمّّ%8

سنةّّ3
ّ
ّ
ّ
ّ85
ّ7
ّ48
ّ6.46
ّ85
ّ6

سنةّّ8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ7
ّ7
ّ6.86
ّ7
ّ6

مجموعّّ8سنواتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ858
ّ35

أن ّيؤدي ّإلى ّنتائج ّعالية ّلقيمة ّاألسهمّ،
وانخفاضها ّفي ّالقيمة ّّوالدخل ّالذي ّتنتجهّ
أعلى ّمن ّوضع ّافتراضات ّبشأن ّمعدلّ
االنخفاضّفيّاألسعارّ.وكمثالّآخرّلسببّ
كونّهذاّأسهلّ،النظرّفيّحالةّأصلّيساهمّ
بنفس ّالمساهمة ّفي ّاإلنتاجّ ،ولنقل ّّ،366
عنّكلّخمسّسنواتّ،ثمّتوقفّتماماّ،مثلّ
مصباح ّكهربائيّ .فمن ّالسهل ّأن ّتفترضّ
حجم ّكفاءة ّبالنسبة ّللعمر ّمستمرة ّولكنّ
الموافق ّلحجم ّالسعر ّبالنسبة ّللعمر ّبديهياّ
أقل ّبكثير ّويختلف ّوفقا ّلعامل ّالخصمّ
المطبقّ.

ّ83-86ومعّذلكّ،بينماّتوجدّأسبابّوجيهةّالستخدامّ
حجم ّالكفاءة ّبالنسبة ّللعمر ّكنقطة ّالبدايةّ،
حيث ّالمعلومات ّالفعلية ّمتاحة ّعن ّحجمّ
السعر ّبالنسبة ّللعمر ّحتى ّوان ّكانتّ
معلومات ّجزئيةّ ،فيجب ّأن ّتأكيد ّأن ّحجمّ
الكفاءة ّبالنسبة ّللعمر ّمتسق ّمع ّحركاتّ
السعرّبالنسبةّللعمرّالمراقبةّ.
 .4الحالة الخاصة لالنخفاض المظهر الجانبي بشكل
هندسي
ّافترض ّعدد ّمن ّالنماذج ّإما ّلحجمّ
ّ88-86يمكن ّا
السعرّالمعمرّأوّلحجمّالكفاءةّالمعمرةّ،وهذاّ
يشمل ّخط ّانخفاض ّالقيمة ّالمستقيم ّوأشكالّ

ّ86-86هذه ّهي ّاألسباب ّالتي ّتجعل ّالقول ّبأنّ
االفتراضاتّحولّانخفاضّكفاءةّمنّالمرجحّ
047
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وكيفية ّتقدير ّمدد ّالحياة ّوأنماط ّالتقاعدّ
لألصولّودورّالتوقعاتّفيّالحساباتّ.

مختلفة ّغير ّخطية ّنوقشت ّفي ّمعايرة ّرأسّ
المالّ .وأحد ّاالهتمامات ّالخاصة ّأنه ّأينماّ
ينخفضّالسعرّبشكلّهندسيّّ،وهذاّيحدثّ
كلّعامّفالسعرّ(عندّتعديلهّللتضخم)ّنسبةّ
ثابتةّ،وهذاّمنّالعامّالسابقّّ.وألنّمثلّهذهّ
السالسلّتقاربّالصفرّولكنّحقيقةّالّتصلّ
إلى ّذلكّأبداّ،فإنهّمن ّالصعبّتصور ّذلكّ
فيّالجدولّمثلّهذهّالمعروضةّبأعالهّولكنّ
يمكن ّاشتقاق ّالخصائص ّالمميزة ّباستخدامّ
القليلّمنّالجبرّالبسيطّجداّ.

ّ80-86ويناقش ّالدليل ّأيضا ّحقيقة ّأن ّالعودة ّإلىّ
رأس ّالمال ّيجب ّأن ّتكون ّكافية ّلتغطيةّ
الضرائب ّالمفروضة ّعلى ّاألصول ّالمعنيةّ،
وهيّالنقطةّالتيّيتمّتجاهلهاّهناّأيضاّباسمّ
التبسيطّ.
ّ87-86وتوخيا ّللدقةّ ،يتم ّعمل ّاختالف ّبين ّالفائدةّ
أوّسعرّالخصمّّ،ّrّ،وغالباّماّيفترضّأنهاّ
بنسبة ّخمسة ّفي ّالمائة ّفي ّهذا ّالفصلّ،
وعامل ّالخصم ّالذي ّهو ّمعكوس ّ(ّ.)1+r
عندما ّتكون ّّ rتساوي ّّ 8في ّالمائةّ ،يكونّ
عامل ّالخصم ّّ 18.83في ّالمائةّ .وعندماّ
يكونّعاملّالخصمّّ 18.6فيّالمائةّ،يكونّ
سعرّالخصمّّ8.80فيّالمائةّ.

ّ84-86يمكن ّأن ّنجد ّمن ّالجداول ّالموجودة ّبأعالهّ
أن ّقيمة ّاألصول ّفي ّبداية ّأي ّسنة ّ(ّ،)Vt
مساويا ّلخدمات ّرأس ّالمال ّالمقدمة ّفي ّهذهّ
السنةّ ،أ ّمضافا ّإليها ّعامل ّالخصم ّدّ،
أضعافّقيمة ّاألصلّفيّبدايةّالعامّالمقبلّ،
(ّ)Vt+1وهكذاّ
(ّ)Vt=a+dVt+1
ّيكون
ّالتي
ّالحالة
في
()ّ)Vt+1=fVt,V1=a/(1-df

ج .تفسير التدفقات
ّ85-86تظهر ّالجداول ّالموجودة ّبأعاله ّثالثّ
سالسل ّزمنية ّذات ّأهمية ّخاصة؛ ّأحد ّهذهّ
السالسل ّهي ّالمساهمة ّفي ّإنتاج ّأحدّ
األصول ّبمرور ّالزمنّ ،والثانية ّهيّ
االنخفاض ّفي ّقيمة ّاألصل ّوالثالثة ّالدخلّ
الناتج ّمن ّاألصلّ .ومن ّالواضح ّأن ّالمدىّ
المتوسط ّيوافق ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
كما ّهو ّمفهوم ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
مساهمةّرأسّالمالّفيّاإلنتاجّهيّماّيسمىّ
بإجماليّفائضّالتشغيلّ،وهكذاّتكونّسلسلةّ
المرة ّالثالثةّ ،الدخل ّتوافق ّصافي ّفائضّ
التشغيل ّبشكل ّمالئمّ ،ومع ّذلكّ ،يمكنّ
وصف ّهذه ّالتدفقات ّبأسماء ّبديلة ّأيضاّ.
العنصر ّالقطري ّفي ّالجدول ّالذي ّيبينّ
المساهمة ّفي ّاإلنتاج ّيعرف ّأيضا ّبأنه ّقيمةّ
خدماتّرأسّالمالّ،وعنصرّالدخلّهوّعائدّ
رأس ّالمالّ .ومعدل ّعائد ّرأس ّالمال ّهوّ
نسبة ّالدخل ّلقيمة ّرأس ّالمالّ .وبالنسبةّ
للجداولّّ،3-86وّّ8-86يكونّتدفقّالدخلّ
كنسبة ّمن ّقيمة ّأسهم ّرأس ّالمال ّفي ّالعامّ
المقبل ّ(وهذا ّالجزء ّال ّيستخدم ّفي ّالسنةّ
الحالية) ّخمسة ّفي ّالمائةّ ،وهو ّنفس ّسعرّ
الخصمّ.يتمّتوضيحّالمصطلحاتّالبديلةّفيّ
الجدولّّ.3-86

ّفيهاّ

ّوعنّطريقّالقياسّ،إذاّعادتّقيمةّخدماتّ
رأسّالمالّعنّطريقّاألصلّفيّعام(ّ)t=1
تكون ّّ .)Vt+1=b/(1-df)(ّ ،bولكن ّحيثّ
أن ّ(ّ )Vt+1=fVt,تليها ّأن ّّ bتساوي ّّ.af
وبالتالي ّتكون ّلدينا ّحالة ّأن ّشكل ّحجمّ
السعر ّبالنسبة ّللعمر ّوشكل ّحجم ّالكفاءةّ
بالنسبة ّللعمر ّهم ّبالضبط ّمثل ّبعضهماّ
البعضّ.
ّّ83-86وكما ّذكر ّأعالهّ ،يوجد ّحجم ّسعر ّالمعمرّ
واحدّفقطّمطابقّلحجمّالكفاءةّالمعمرةّّ،لذاّ
فيلي ّذلك ّأن ّحجم ّاالنخفاض ّالهندسي ّهوّ
الحجم ّالوحيد ّالذي ّهو ّنفسه ّبالنسبة ّلكالمّ
من ّانخفاض ّالسعر ّّوالكفاءةّّ .وأحد ّالنتائجّ
هو ّأن ّأرقام ّأسهم ّرأس ّالمال ّالمعدلةّ
النخفاضّالقيمةّمساويةّلهذهّاألرقامّالمعدلةّ
ألسهمّرأسّالمالّالنخفاضّالكفاءةّ.تضيفّ
هذه ّالخاصية ّإلى ّاألسباب ّالتي ّيمكن ّأنّ
تطور ّاختيار ّهذا ّالحجم ّلتحديد ّقيمة ّأسهمّ
رأسّالمالّ.
 .5االعتبارات العملية

 .1خدمات رأس المال واجمالي فائض التشغيل

ّ88-86وكماّلوحظّفيّبدايةّهذاّالقسمّ،هناكّكثيرّ
منّالتبسيطّفيّاألمثلةّالمقدمةّ،ونظمتّمنّ
أجلّتسهيلّشرحّالنظريةّاألساسيةّوراءّفكرةّ
خدمات ّرأس ّالمال ّالجديدة ّلهذه ّالفكرةّ.
وينبغي ّاستشارة ّمعايرة ّرأس ّالمال ّمن ّأجلّ
مناقشة ّأكثر ّصرامة ّوالعتبارات ّأخرى ّمثلّ
األساسّالمنطقيّالختيارّأحدّملفاتّالسعرّ
المعمرّ(أوّالكفاءة ّالمعمرة) ّأكثرّمنّغيرهّ،

ّ81-86عند ّهذه ّالنقطةّ ،يسأل ّالمحاسب ّالقوميّ
كيفية ّتقدير ّإجمالي ّفائض ّالتشغيل ّبهذهّ
الطريقة ّعندما ّتم ّاشتقاقه ّكقيد ّفي ّالموازنةّ
في ّإنتاج ّحساب ّالدخل؟ ّهناك ّإجابتانّ
محتملتان ّلهذا ّالسؤال؛ ّاإلجابة ّاألولى ّهيّ
أنه ّال ّيوجد ّهوية ّكاملة ّلفائض ّالتشغيلّ
اإلجمالي ّولكن ّقيمة ّخدمات ّرأس ّالمالّ
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الطريقةّهوّأيضاّأداةّقيمةّللتحققّمنّجودةّ
البياناتّ.

متضمنةّداخلهّلذاّيمكنّمالحظتهاّعلىّأنهاّ
القيد ّالمعني ّالمرتبط ّبإجمالي ّفائضّ
التشغيلّ .لنفترض ّأن ّسعر ّالخصم ّالمختارّ
هو ّالسعر ّالذي ّيمكن ّبه ّالحصول ّعلىّ
وديعةّمصرفيةّمثالّ.ويحددّذلكّالمبلغّالذيّ
يحتاجه ّمستخدم ّاألصول ّإلنتاج ّصافيّ
فائضّالتشغيلّإذاّتمّتسعيرّاألصولّبشكلّ
فعالّ .إذا ّكانت ّاألرقام ّخدمات ّرأس ّالمالّ
واجمالي ّفائض ّالتشغيل ّعلى ّحد ّسواءّ
ّ،366ثمّأوجدّالمنتجّخياراّمعقوالّلألصولّ،
بلّكسبّالكثيرّبالنسبةّلهّعندّتركّمالهّفيّ
البنكّ .وان ّكسب ّما ّيزيد ّقليال ّعن ّّ،366
فيكون ّأفضل ّله ّمن ّترك ّالمال ّفي ّالبنكّ.
واذاّبينتّالحساباتّالقوميةّأنهّكسبّّ،386
مثالّ ،فقد ّيكون ّالمنتج ّمحظوظ ّجدا ّفيّ
الواقعّوربما ّحقق ّبعضّاألرباحّاالحتكاريةّ.
ومعّذلكّ،فمنّالممكنّأيضاّأنّهناكّنوعاّ
من ّاألصول ّلم ّيتم ّتحديده ّفي ّحسابّ
خدماتّرأسّالمالّ،وأحدّاالحتماالتّتشكلتّ
إلى ّحد ّما ّمن ّبعض ّاألصول ّغيرّ
الملموسةّ .وكذلك ّإن ّكانت ّقيمة ّإجماليّ
فائض ّالتشغيل ّأقل ّبكثير ّمن ّقيمة ّخدماتّ
رأس ّالمال ّالمقدرةّ ،فقد ّيكون ّهناك ّسببّ
وجيه ّللتشكيك ّفي ّمدى ّوتقييم ّاألصولّ
المفترض ّأن ّتستخدم ّفي ّاإلنتاج ّأو ّنوعيةّ
تقديرات ّإجمالي ّفائض ّالتشغيلّ .وهكذا ّفإنّ
اشتقاق ّالقيمة ّمن ّخدمات ّرأس ّالمال ّبهذهّ

ّ46-86البديل ّلمعاملة ّخدمات ّرأس ّالمال ّباعتبارهاّ
عنص ار ّمن ّإجمالي ّفائض ّالتشغيل ّهو ّأنّ
تساوي ّإجمالي ّفائض ّالتشغيل ّمع ّخدماتّ
رأس ّالمال ّوأن ّتقوم ّبذلك ّعن ّطريق ّتحديدّ
معدل ّالعائد ّ(سعر ّالخصم) ّالذي ّيجلبّ
ذلكّ .وقد ّاستخدمت ّالعديد ّمن ّالتحليالتّ
التقليدية ّاإلنتاجية ّهذا ّالنهجّ ،وبعضّ
المقارناتّالتيّتتمّبينّالدولّبشأنّاإلنتاجيةّ
تعتمد ّعلى ّهذا ّاالفتراضّ .تشير ّالدراساتّ
األخرىّ ،المستخدمة ّعلى ّمستوى ّالصناعةّ،
إلىّأنّالتباينّفيّمعدلّالعائدّالظاهرّالذيّ
يتم ّالحصول ّعليه ّبهذه ّالطريقة ّيحتاج ّألنّ
يستخدمّ،وعلىّكل ّحالّ،وبحذرّشديدّجداّ.
وال ّيزال ّهناك ّنقاش ّقوي ّفي ّاألوساطّ
األكاديمية ّحول ّالطريقة ّالمفضلة ّلتحديدّ
معدل ّالعائدّ ،خارجيا ّكما ّهو ّموضح ّفيّ
الفقرةّالسابقةّأوّداخلياّكماّهوّموضحّهناّ.
أحدّطرقّتفسيرّاالختالفّهيّأنّأقولّأنّ
استخدام ّمعدل ّالعائد ّالخارجي ّفإنه ّببساطةّ
يواجهّتكلفةّرأسّالمالّ(خدماتّرأسّالمال)ّ
معّالفوائدّ(إجماليّفائضّالتشغيل)ّ،ومعدلّ
العائدّالداخليّيعطيّرقمّواحدّلكيّيقارنّمعّ
عيارّمعدلّالعائدّالطبيعيّ.
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اإلعداد ّالجبري ّلخدمات ّرأس ّالمال ّفيّ
األدبّ،ولكنّمعّوجودّفارقّواحدّمهمّ،فيّ
حين ّأن ّمعظم ّالمحاسبين ّالقوميين ّيميلونّ
إلى ّأن ّيفكروا ّأوال ّحسبا ّإلجماليات ّالسعرّ
الحالي ّوبعد ّذلك ّ(ربما) ّحسبا ّالنهيار ّفيّ
إجمالياتّالحجمّمضافاّإليه ّالسعرّالمقابلّ،
حيث ّتسير ّمعظم ّخدمات ّرأس ّالمال ّفيّ
االتجاهّاآلخرّ.إنهمّيفترضواّحجماّويطورواّ
نظرية ّالسعر ّالمقابل ّ("تكلفة ّالمستخدم")ّ.
ويمكن ّمضاعفة ّهذا ّمعا ّإلعطاء ّقيمةّ

 .2األسعار واألحجام
ّ43-86وتبين ّدراسة ّالجدول ّّ 3-86أو ّبالفعل ّأيّ
من ّالجداول ّاألخرى ّأن ّقيمة ّاألصول ّعندّ
نقطة ّفي ّالوقت ّالمناسبّ ،مثل ّبداية ّالعامّ،
ويمكن ّالتعبير ّعنها ّبدقة ّعند ّإعادة ّمجموعّ
خدمات ّرأس ّالمال ّفي ّالعام ّمضافا ّإليهّ
القيمة ّالمخصومة ّلألصل ّفي ّنهاية ّالعامّ.
وهذه ّهي ّنقطة ّالبداية ّلكثير ّمن ّعملياتّ
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ّ48-86بمجردّوجودّصلةّنظريةّبينّمحتوىّإجماليّ
فائضّالتشغيلّوّخدماتّرأسّالمالّالممثلةّ
في ّاألصول ّالمستخدمة ّفي ّاإلنتاجّ ،فهناكّ
عدد ّمن ّاآلثار ّالمفيدة ّاألخرى ّللحساباتّ
القوميةّ.وهذهّتشملّمسألةّاستخدامّاألراضيّ
فيّاإلنتاجّ،وتقييمّالمواردّالطبيعيةّ،والفصلّ
بينّالدخلّالمختلطّفيّمكوناتّالعملّورأسّ
المالّ،ومعايرةّاألصولّذاتّالقيمةّالمتبقيةّ،
والتعامل ّمع ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّمحلّ
الحيازةّ ،والتعامل ّمع ّالتكلفة ّالنهائيةّ،
والمحافظةّعلىّرأسّالمالّ،وتقييمّالتقدمّفيّ
العمل ّفي ّالمشروعات ّطويلة ّاألجلّ ،وهوّ
نهج ّبديل ّلتقدير ّاإليجارات ّالمحتسبةّ
للمساكن ّالتي ّيشغلها ّمالكوها ّوفصلّ
المدفوعات ّبموجب ّعقد ّاإليجار ّالمالي ّلكيّ
يتمّاعتبارّهذاّالعنصرّكإعادةّسدادّلألساسّ
منّالعنصرّالذيّيعتبرّالفائدةّ.وسيتمّشرحّ
كلّنقطةّمنّهذهّشرحاّأكثرّقليالّبأدناهّ.

حاليةّ ،ولكن ّتجرى ّالعديد ّمن ّالتحليالتّ
باستخدامّمعلوماتّالحجمّأوّالسعرّ.
ّ48-86أحد ّأسباب ّالعمل ّبهذه ّالطريقة ّهو ّأنّ
االفتراضّالمتضمنّفيّالجدولّّ،3-86بأنّ
المساهماتّفيّاإلنتاجّعلىّمدىّالحياةّمنّ
األصول ّمعروفةّ ،وغالبا ّليس ّصحيح ّمنّ
الناحية ّالعمليةّ .ومؤشر ّمدى ّتغير ّالكفاءةّ
بمرور ّالوقت ّيعتبر ّمعروفا ّأو ّمقد ار ّأوّ
مفترضاّ .وبالتساوي ّتعتبر ّقيمة ّاألصلّ
المفترضّالمعروفّفيّالجدولّّ،8-86هيّ
القيمة ّالوحيدة ّالمعروفة ّعلى ّأساس ّأصلّ
بأصل ّعندما ّيكون ّالكل ّجديدّ ،فيتم ّتقديرّ
جميعّأرقامّالقيمّاألخرىّوذلكّألسبابّمبينةّ
بأعالهّ .فمن ّالممكن ّأن ّتستخدم ّهوية ّأنّ
قيمةّبدايةّالعامّلألصلّتساويّخدماتّرأسّ
المال ّالمقدمة ّفي ّالعام ّمضافا ّإليها ّقيمةّ
نهاية ّالعام ّالمخصومة ّحيث ّيبين ّكل ّذلكّ
في ّنموذج ّرقم ّالمؤشر ّوافتراض ّعدم ّوجودّ
تضخمّ ،في ّواحدة ّتعبر ّعن ّقيمة ّخدماتّ
رأس ّالمال ّالتي ّتعتمد ّعلى ّانخفاض ّقيمةّ
األصول ّبسبب ّالعمر ّ(عنصر ّاإلهالك)ّ
ومعدل ّالعائد ّ(التكلفة ّالمالية ّللفرصة)ّ .إذاّ
تمّحالياّأخذّأثرّالتضخمّالعامّفيّاالعتبارّ،
فإنه ّيمكن ّالتعبير ّعن ّسعر ّخدمات ّرأسّ
المال ّ(وغالبا ّتسمى ّتكلفة ّالمستخدم) ّتبعاّ
للزيادةّفيّقيمةّأصولّجديدةّمنّنفسّالنوعّ،
والتكلفة ّاالسمية ّللنقود ّو ّاالنخفاض ّالنسبيّ
العام ّعلى ّأساس ّسنوي ّفي ّقيمة ّاألصولّ
بسببّالعمرّ.

ّ40-86قبلّمناقشةّاألراضيّوالمواردّالطبيعيةّ،فمنّ
المفيدّأنّنذكرّالنتائجّالمترتبةّعلىّاألصولّ
المستخدمة ّمن ّقبل ّوحدة ّوليس ّالمالكّ
القانوني ّلألصولّ .الفرق ّالمهم ّهو ّأن ّذلكّ
سواء ّتحمل ّالمستخدم ّالمخاطر ّالمرتبطةّ
باستخدامهّفيّاإلنتاجّأوّلمّيتحملهاّ،فعندماّ
ال ّيتحمل ّالمستخدم ّهذه ّالمخاطرّ ،يعتبرّ
األصلّخاضعاّلعقدّاإليجارّالتشغيليّ.وفيّ
مثل ّهذه ّالحالة،المدفوعات ّالستخدامّ
األصول ّهو ّإيجار ّويشكل ّجزءا ّمنّ
االستهالك ّالوسيطّ .فوائد ّاستخدام ّاألصولّ
في ّاإلنتاج ّتعود ّعلى ّالمالك ّفي ّفائضّ
التشغيل ّمن ّحساب ّاإلنتاج ّالمتعلق ّبنشاطهّ
أإليجاري(ّ .أنظرّالفقراتّمنّّ 463-37إلىّ
ّ.)464-37

ّ44-86ومن ّالممكن ّأيضا ّأن ّتوجد ّأسعار ّمختلفةّ
ألنواع ّمختلفة ّمن ّاألصول ّوننظر ّفيّ
الحركات ّالمختلفة ّبين ّأسعار ّاألصولّ
والحركاتّفيّالمستوىّالعامّللتضخم)ّ.استندّ
الجدول ّّ 3-86على ّافتراضات ّتقييدية ّجداّ
من ّعدم ّوجود ّتضخم ّمطلق ّأو ّنسبي ّفيّ
األسعارّ.

ّ47-86عندماّالّيتحملّالمستخدمّالمخاطرّالمرتبطةّ
باستخدام ّاألصول ّفي ّاإلنتاجّ ،فإن ّفوائدّ
استخدام ّاألصول ّفي ّاإلنتاج ّتعود ّعلىّ
المستخدمّوتظهرّفيّفائضّالتشغيلّالخاصّ
بهّ ،وهذا ّينطبق ّعلى ّكل ّمن ّاألصولّ
المنتجة ّوغير ّالمنتجةّ .الفرق ّبين ّمنشآتّ
األصولّالمنتجةّواألصولّغيرّالمنتجةّ،هوّ
نوع ّاإليجار ّالقائم ّبين ّالمالك ّالقانونيّ
والمستخدمّونوعّدخلّالملكيةّالمدفوعّللمالكّ
القانونيّلألصلّ.

ّ43-86أحد ّاالعتبارات ّاألخرى ّالهامة ّالتي ّتمّ
التغاضي ّعنها ّفي ّالجداول ّالرقمية ّالبسيطةّ
فيماّيلي؛ّبالنسبةّلبياناتّالميزانيةّالعموميةّ،
نحتاجّإلىّالقيمّفيّتاريخّاستخراجّالميزانيةّ
العموميةّ ,وبالنسبة ّلتقديرات ّخدمات ّرأسّ
المالّّ/إجماليّفائضّالتشغيلّباإلضافةّإلىّ
االستهالكّالزائدّلرأسّالمالّالثابتّوتدفقاتّ
الدخلّ ،نحتاج ّإلى ّقيم ّبأسعار ّمتوسط ّ
سنواتّ .ومن ّالناحية ّالعمليةّ ،فغالبا ّما ّيتمّ
افتراض ّمالحظات ّمنتصف ّالسنة ّلتكونّ
تقريبات ّقريبة ّمن ّالمعدالت ّالسنوية ّولكنهاّ
ليستّدائماّكذلكّ،والّسيماّفيّأوقاتّوجودّ
تضخمّخطيرّ.

ّ45-86في ّحالة ّاألصول ّالمنتجةّ ،فإن ّمستخدمّ
األصلّالذيّيتحملّجميعّالمخاطرّالمرتبطةّ
باألصلّيصبحّالمالكّاالقتصاديّلهّ.يظهرّ
األصل ّعلى ّالميزانية ّالعمومية ّللمالكّ
االقتصاديّ.وانّكانّالمالكّالقانونيّمختلفاّ،
فيتم ّتسجيل ّأي ّمبلغ ّيدفع ّمن ّالمالكّ
االقتصاديّإلىّالمالكّالقانونيّكدخلّملكيةّ
مستحق ّالدفع ّبموجب ّعقد ّاإليجار ّالماليّ.

د .تطبيق نموذج خدمة رأس المال
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نظام الحسابات القومية
اإلنتاج ّبأسعار ّمخفضة ّمرة ّواحدة)ّ،
وبمجموع ّّ 86مخفض ّمرتين ّللعام ّالثالثّ
وهكذا ّإن ّلم ّيكن ّإلى ّاألبدّ ،على ّاألقلّ
لسنواتّعديدةّجداّ.معّسعرّخصمّقدرهّّ8
في ّالمائة ّكما ّكان ّمن ّقبلّ ّ ،ويكون ّمجموعّ
هذاّالعمودّهوّّ.386ولكيّنرىّاألمرّعلىّ
هذاّالحالّ،نراعيّتقدمّهندسيّبسيطّ.ماّهوّ
مطلوب ّهو ّمجموع ّالسلسلة ّالتي ّيمكنّ
كتابتهاّعلىّالنحوّالتاليّ:

(أنظر ّالفقرات ّمن ّّ 463-37إلى ّ-37
ّ.)461
ّ41-86في ّحالة ّاألصول ّغير ّالمنتجةّ ،عندماّ
يختلف ّمستخدم ّالمورد ّوالمالك ّالقانونيّ،
يبقى ّاألصل ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمالكّ
القانونيّولكنّعقدّاإليجارّالموردّبينّالمالكّ
القانوني ّوالمستخدم ّيلزم ّاألخير ّبدفع ّدخلّ
الملكية ّالسابق ّفي ّشكل ّإيجار(ّ .أنظرّ
الفقراتّمنّّ436-37إلىّّ.)438-37

ّ

ّ36-86بالنسبة ّلكافة ّاألصول ّغير ّالماليةّ
المستخدمة ّفي ّاإلنتاجّ ،فإن ّتقدير ّقيمةّ
خدماتّرأسّالمالّالمرتبطةّباألصولّتسمحّ
لذلكّأنّيتناقضّمعّدخلّالملكيةّالمستحقةّ
الستخدامها ّلتحديد ّما ّإذا ّكان ّاستخدامّ
األصولّفعالّمنّحيثّالتكلفةّ.

+ad3+ad4+ad5+…+adn

وحيث ّأن ّالرمز ّّ aهي ّالعودة ّإلى ّاألصولّ
في ّكل ّفترة ّوالرمز ّّ dهو ّعامل ّالخصمّ.
(وكماّذكرّسابقاّ،بالنسبةّلسعرّالخصمّمنّ
ّ8فيّالمائةّ،فغنّعاملّالخصمّهوّّ18.83
فيّالمائة)ّ.إذاّتمتّمضاعفةّكل ّمصطلحّ
فيّالمعادلةّبواسطةّعاملّإضافيّّdستكونّ
النتيجةّكماّيليّ:

 .1األراضي
األرضّهيّأولّوأقدمّشكلّمعترفّ
ّّ33-86
به ّمن ّرأس ّالمال ّغير ّالمنتجّ .فاألرضّ
خاصة ّفي ّذلكّ ،وتحت ّإدارة ّجيدة ّيفترضّ
أن ّتظل ّالقيمة ّثابتة ّمن ّسنة ّإلى ّأخرىّ
باستثناء ّآثار ّالتضخم ّفي ّأسعار ّاألراضيّ.
وهذا ّيعنيّ ،أنه ّال ّيوجد ّإهالك ّلألرضّ
ويمكن ّاعتبار ّجميع ّالمساهمات ّفي ّاإلنتاجّ
كدخلّ .وإلظهار ّكيف ّيمكن ّأن ّيكون ّذلكّ
متعلقّباألمثلةّالسابقةّ،يبينّالجدولّّ8-86
جزءا ّمن ّجدول ّمقابل ّلألرض ّالتي ّتساهمّ
بنسبة ّّ 86في ّإنتاج ّدائمّ .الجدول ّالكاملّ
سوف ّيتضمن ّأعداد ّال ّحصر ّله ّمنّ
الصفوف ّواألعمدةّ .ويبين ّهنا ّالقليل ّفقطّ،
ويتم ّاستخدام ّبعض ّالجبر ّالبسيط ّجدا ّ(معّ
الشرح)ّلشرحّكيفيةّالتوصلّإلىّاإلجمالياتّ.

ّ
2
dS
=ad+ad
+ad3+ad4+ad5+…+adn
n
ّ+1
واستنتاج ّالتعبير ّالثاني ّمن ّالمعطياتّ
األولىّ:
ّ

جدول  :5-20حالة األرض

المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
سنةّّ36
سنةّّ88
سنةّّ36
القيمةّفيّالسنةّ
مؤشرّالقيمةّ(عامّبعدّعام)ّ
انخفاضّالقيمةّ
الدخلّ

ّ

)Sn(1-d)=a (1-adn+1

فإن ّكان ّّ dأقل ّمن ّوحدة ّ(كما ّستكون ّفيّ
إطار ّالخصم) ّوكان ّّ nكبير ّجداّ ،فيصبحّ
المصطلح ّاألخير ّضئيال ّويمكن ّتحديدّ
مجموع ّهذه ّالسلسلة ّّ ،Snعلى ّأنها ّa/(1-
)ّ .dوفي ّالجدول ّّ 8-86تكون ّّ aمساويةّ
ّ ،86و ّّ dمساوية ّّ ،6.1883وبالتالي ّفإنّ
مجموعّهذهّالسلسلةّهوّّ.386

ّ38-86قيمة ّالعمود ّاألول ّهو ّمجموع ّّ86ّ ،86
مخفضةّمرةّواحدةّ(مساهمةّالسنةّالثانيةّفيّ
سنةّّ3
ّ86
ّ31
ّ35
ّ37
ّ34
ّ0
ّ4
ّ386
ّ3.66
ّ6
ّ86

2

n=a+ad+ad

سنةّّ8
ّ
ّ86
ّ31
ّ35
ّ33
ّ7
ّ4
ّ386
ّ3.66
ّ6
ّ86
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نظام الحسابات القومية
األصولّنادراّماّتباعّفيّالسوقّ،فهناكّشكّ
حولّكيفيةّالقيامّبذلكّ.عندّالبحثّفيّالريعّ
االقتصادي ّلتحصيله ّمن ّخالل ّالرواسبّ
المعدنية ّأو ّالغابات ّالطبيعيةّ ،على ّسبيلّ
المثالّ،هوّأحدّالسبلّلحلّالمشكلةّ.

 ّ34-86ومع ّذلكّ ،حيث ّأن ّكل ّعمود ّمن ّأعمدةّ
الجدولّ ،على ّالرغم ّمن ّكل ّفترة ّأقصر ّمنّ
سابقتهاّ،فهوّأيضاّبدايةّسلسلةّالّنهايةّلهاّ
بنفسّالطريقةّتماماّ،ومجموعّكلّعمودّهوّ
أيضاّّ.386وبالتاليّفإنّاالنخفاضّفيّقيمةّ
األرض ّمن ّسنة ّإلى ّأخرى ّهو ّصفرّ،
ومجموعّّ 86ليسّمجردّمساهمةّفيّاإلنتاجّ
ولكن ّللدخل ّأيضاّ .وفي ّلغة ّالحساباتّ
القوميةّ ،يكون ّكال ّمن ّإجمالي ّفائضّ
التشغيل ّوصافي ّفائض ّالتشغيل ّّ ،86والّ
يوجد ّإهالكّ .وبالتساوي ّتكون ّقيمة ّكال ّمنّ
خدمة ّرأس ّالمال ّوالعائد ّعلى ّرأس ّالمالّ
ّ.86

ّ37-86لنفترض ّأن ّشركة ّالتعدين ّتعرف ّحجمّ
الودائع ّالمدفونةّ ،ومتوسط ّمعدل ّاالستخراجّ
وتكاليفّاستخراجّوحدةّواحدةّ.فبعد ّالسماحّ
لجميع ّالتكاليف ّالوسيطةّ ،والعمالة ّوتكلفةّ
األصول ّالثابتة ّالمستخدمةّ ،يجب ّأن ّيمثلّ
ما ّتبقى ّالريع ّاالقتصادي ّللموارد ّالطبيعيةّ.
ومنّخاللّتطبيقّهذاّاالستخراجّالمتوقعّفيّ
المستقبلّ ،يمكن ّتقدير ّتدفق ّالدخول ّفيّ
المستقبلّ،ومنّهذاّ،وباستخدامّالتقنياتّالتيّ
سبق ّوصفهاّ ،رقم ّلقيمة ّالمخزونات ّمنّ
المواردّفيّأيّنقطةّفيّالوقتّالمناسبّ.

ّ33-86وكما ّذكر ّمسبقاّ ،فقد ّيبدو ّذلك ّغريبا ّقليالّ
لتفكر ّفي ّاألصول ّغير ّالمنتجة ّالتي ّتسهمّ
في ّ"الخدمة" ّحيث ّأنها ّمنتجة ّدائما ّفيّ
الحسابات ّالقوميةّ .وهذا ّمجرد ّانعكاسّ
للكلمات ّالتي ّاختارها ّاالقتصاديون ّلوصفّ
مساهمة ّرأس ّالمال ّفي ّاإلنتاج ّدون ّربطّ
كلمةّ"خدمة"ّمعّالتفسيرّمحددّالمعطىّلهاّ.
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وبالمثل ّفقدّ
يسمع ّالفرد ّمنا ّعن ّتعويضات ّالموظفينّ
الموضحةّحسباّلتكلفةّخدماتّالعملّ.

ّ35-86وفي ّالواقعّ ،فإن ّتطبيق ّتقنية ّخدمة ّرأسّ
المال ّتذهب ّإلى ّأبعد ّمن ّهذاّ .ففي ّحالةّ
وجود ّالغابات ّالطبيعيةّ ،واذا ّكان ّمعدلّ
إعادة ّالنمو ّعلى ّاألقل ّمساوية ّلمعدلّ
الحصادّ ،فإن ّقيمة ّالغابات ّال ّتنخفضّ
ومعدل ّالحصاد ّيكون ّمستداماّّ .ومع ّذلكّ،
ففي ّحالة ّوجود ّرواسب ّمعدنية ّليس ّلهاّ
القدرة ّالطبيعية ّعلى ّالتجددّ ،فمن ّالممكنّ
فصل ّالمساهمة ّفي ّاإلنتاج ّإلى ّعنصرّ
يوضحّاالنخفاضّفيّقيمةّالودائعّوالعنصرّ
المتبقيّ .وألن ّهذا ّالمبلغ ّالمتبقي ّيتفق ّمعّ
فكرة ّالحفاظ ّعلى ّمستوى ّالثروة ّسليمةّ،
فيمكنّاعتبارهّعلىّأنهّالدخلّ،ومنّالواضحّ
أن ّهذا ّيؤدي ّفيما ّيسمى ّبمجال ّالمحاسبةّ
الخضراء ّكل ّاحتماالت ّالسماح ّباستهالكّ
رأسّالمالّالطبيعيّ،باإلضافةّإلىّاستهالكّ
رأس ّالمال ّالثابت ّفي ّتقديم ّبديل ّللحساباتّ
القوميةّفيّحسابّفرعيّ.وفيّالحقيقةّ،هذهّ
هي ّالحجة ّالمطورة ّبمزيد ّمن ّالتفصيل ّومعّ
تطبيقات ّلموارد ّمحددة ّفي ّالقسم ّدّ ،منّ
الفصل ّّ 7المحاسبة ّالبيئية ّواالقتصاديةّ
المتكاملة ّ(ّ 8664األمم ّالمتحدةّ ،والمفوضيةّ
األوروبيةّ ،وصندوق ّالنقد ّالدوليّ ،ومنظمةّ
التعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّوالبنك ّالدوليّ،
ّ )8664ويشار ّإليه ّبأنه ّنظام ّالمحاسبةّ
البيئيةّواالقتصاديةّ.

ّ38-86اإليجار ّاالقتصادي ّهو ّمصطلح ّآخرّ
يستخدمّلخدماتّرأسّالمالّوفيّالبدايةّيبدوّ
هذا ّأكثر ّقابلية ّللتطبيق ّفي ّحالة ّاألرضّ،
ولكنه ّأيضا ّخطر ّال ّيمكن ّإدراكهّ .فيّ
الجدولّّ،8-86اإليجارّاالقتصاديّلألرضّ
هو ّالمدى ّالذي ّيستفيد ّبه ّالمزارع ّمنّ
استخدام ّاألراضي ّلإلنتاج ّالزراعي ّ(ّ.)86
ويتراكم ّهذا ّاإليجار ّإذا ّكان ّالمزارع ّيزرعّ
أرضه ّالخاصة ّأو ّإن ّكان ّمزارعا ّمستأج اّرّ.
المبلغ ّالمستحق ّدفعه ّمن ّقبل ّالمزارعّ
المستأجر ّللمالك ّهو ّما ّتظهره ّالحساباتّ
القوميةّكإيجارّتحتّدخلّالملكيةّ.فيّاأليامّ
التيّكانّيدفعّفيهاّالمزارعّإيجارهّكحصةّمنّ
المحصولّ ،كان ّاالرتباط ّأكثر ّوضوحاّ .ماّ
احتفظّبهّيمثلّماّيكفيّلتغطيةّنفقاتهّونفقةّ
عمله ّالخاص ّ(أو ّأي ّعمل ّمستأجر)ّ .وفيّ
االقتصاد ّالنقديّ ،غالبا ّما ّيتم ّاالتفاق ّعلىّ
أنّيكونّاإليجارّمستحقّالدفعّللمالكّمقدماّ
قبل ّوقت ّطويل ّجداّ .مقارنة ّاإليجارّ
المحصل ّ(كفائض ّالتشغيل) ّمع ّاإليجارّ
مستح ق ّالدفع ّكدخل ّالملكية ّيوضح ّما ّإذاّ
كان ّاإليجار ّالمتفق ّعليه ّ"عادال" ّأو ّربماّ
مفرطاّبالنسبةّللدخلّالزراعيّ.

 .3الدخل المختلط
ّ31-86عندّمناقشةّاألرضّبأعالهّ،تمتّاإلشارةّإلىّ
أنّالريعّاالقتصاديّلألرضّهوّالجزءّالذيّ
لم ّيوضح ّفي ّاالستهالك ّالوسيطّ ،وتكلفةّ
العمالة ّالمؤجرة ّوخدمات ّرأس ّالمال ّالمقدمةّ
من ّاألصول ّالثابتة ّوتكلفة ّالعمالة ّمنّ
المزارعينّ.وفيّكثيرّمنّاألحيانّ،يكونّمنّ
الصعب ّتحديد ّقيمة ّعمل ّشخص ّيعملّ

 .2تقييم األصول /الموارد الطبيعية
ّ30-86يوجد ّاهتمام ّمتزايد ّلوضع ّقيمة ّرأس ّالمالّ
من ّاألصول الطبيعيةّ ،ولكن ّحيث ّأن ّهذهّ
038

نظام الحسابات القومية
للغاية ّبالنسبة ّلقيمة ّاألصول ّالمساهمة ّفيّ
اإلنتاجّ .بعض ّشركات ّالطيرانّ ،على ّسبيلّ
المثالّ ،قد ّترغب ّفي ّاستخدام ّهذه ّالحقيقةّ
وأنهم ّيواكبوا ّأحدث ّأساطيل ّالطائرات ّكجزءّ
من ّندائهم ّاإلعالنيّ .وفي ّحاالت ّأخرىّ،
علىّسبيلّالمثالّمعّمعداتّالبناءّ،فريماّلمّ
يعدّهناكّاستخدامّآخرّلهذاّاألصلّمنّقبلّ
المالكّاألصليّ.

لحسابه ّالخاص ّوهكذا ّيمكن ّدمج ّذلك ّمعّ
الريع ّاالقتصادي ّعلى ّاألراضي ّوخدماتّ
رأس ّالمال ّالمقدمة ّمن ّاألصول ّالثابتةّ
المستخدمة ّوالموضحة ّعلى ّأنها ّدخلّ
مختلطّ.ومنّحيثّالمبدأّ،برغمّإنّكانّمنّ
الممكن ّإجراء ّتقدير ّمنفصل ّلخدمات ّرأسّ
المالّالمقدمةّمنّاألصولّالثابتةّمنّخاللّ
معلومات ّحول ّالخدمات ّالتي ّتقدمها ّأصولّ
مماثلة ّفي ّأجزاء ّأخرى ّمن ّاالقتصادّ ،ثمّ
يمكن ّتقسيم ّالدخل ّالمختلط ّإلى ّمكوناتّ
العملّرأسّالمالّ.

ّ88-86يبينّالجدولّّ0-86مثاالّعلىّاألصولّالتيّ
يتم ّاستخدامها ّلمدة ّأربع ّسنوات ّفقط ّثم ّيتمّ
التخلص ّمنها ّبقيمة ّّ .466ومرة ّأخرى ّعنّ
البساطةّ ،فيفترض ّأن ّتعرف ّقيمة ّالتخلصّ
من ّاألصل ّبعد ّأربع ّسنوات ّمن ّحيازةّ
األصولّ .وعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فقد ّتكونّ
األصولّالمستخدمةّفيّالسوقّكافيةّلضمانّ
أن ّالقيمة ّعند ّأي ّنقطة ّتساوي ّالخدماتّ
المتبقية ّلكي ّيتم ّتسليمها ّبواسطة ّاألصولّ.
وماّزالّيفترضّأنّالتضخمّصف ارّ.

ّ86-86ومن ّالناحية ّالعمليةّ ،لقد ّتم ّإثبات ّصعوبةّ
ذلكّنظراّألن ّالمبلغ ّالمتبقيّلدخلّالعاملينّ
لحسابهمّقدّيتحول ّإلىّمبلغ ّصغيرّجداّأوّ
سلبيّ،وأكثرّاألسبابّوضوحاّعلىّذلكّهوّ
أن ّتقديرات ّخدمات ّرأس ّالمال ّمرتفعةّ
للغايةّ .قد ّيكون ّهذا ّبسبب ّقدرة ّأكبرّ
الشركات ّعلى ّاالستفادة ّبرأس ّالمال ّبشكلّ
أكثر ّكفاءةّ ،فعلى ّسبيل ّالمثال ّاستخدامّ
قطعة ّمن ّالمعدات ّذات ّقيمة ّعالية ّبشكلّ
مستمر ّبدالّمنّأنّيكونّبشكلّمتقطعّ،أوّ
ألن ّلديهم ّأصول ّمعنوية ّأخرى ّوالتي ّلمّ
تؤخذ ّفي ّالحسبانّ .وهذا ّيعني ّأن ّخدماتّ
رأسّالمالّلهذهّاألصولّغيرّالمعايرةّتنسبّ
لهؤالء ّالذين ّيتعرفوا ّعليها ّولكن ّهذاّ
باإلضافة ّغير ّمناسبة ّلمن ّيعمل ّللعاملينّ
لحسابهمّالخاصّ.وبالتاليّفمنّغيرّالمرجحّ
أن ّقبول ّنموذج ّخدمات ّرأس ّالمال ّيقدمّ
تفصيال ّسريعا ّودقيقا ّلهبوط ّالدخل ّالمختلطّ
ولكنهاّتظهرّوسيلةّلتحقيقّالبياناتّلكلّمنّ
المشاريع ّالكبيرة ّوالصغيرة ّلضمان ّمعايرةّ
رأسّالمالّعلىّنحوّشاملّومتسقّ.

يبين ّأعلى ّجزء ّثالثي ّمن ّالجدولّ
ّّ84-86
الحساب ّالعادي ّلقيمة ّخدمات ّرأس ّالمالّ
المقدمةّفيّهذهّالسنواتّاألربعّ،وهيّالقيمةّ
التيّترىّفيّالبدايةّعلىّأنهاّّ،3ّ 367ومنّ
اجلّهذاّفإنّالقيمةّالمخفضةّللقيمةّالمتبقيةّ
ّ 466يجب ّأن ّتضافّ .هذه ّالقيمة ّهيّ
ّ ،837مما ّيجعل ّالقيمة ّاإلجمالية ّلألصولّ
ّ.3ّ 483كماّهوّفيّحالةّاستنفادّاألصولّ،
وانخفاض ّقيمة ّاألصول ّبما ّفي ّذلك ّالقيمةّ
المتبقية ّسنة ّبعد ّسنة ّبشكل ّأكبر ّمنّ
انخفاضّخدماتّرأسّالمالّفيّهذهّالسنواتّ
األربعّبسبب ّوجودّعنصرّالدخلّالناتجّمنّ
حقيقة ّأن ّالقيمة ّالمتبقية ّتزداد ّكلما ّاقتربّ
وقت ّالتخلص ّمن ّاألصولّ .إجماليّ
االنخفاض ّفي ّقيمة ّاألصولّ ،المبينّ
 .4األصول ذات القيمة المتبقية
كاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،هو ّّ.3ّ 683
هذهّالقيمةّ،معّالقيمةّالمتبقيةّّ،466تساويّ
ّ83-86يتم ّاستخدام ّالكثير ّمن ّاألصول ّمن ّقبلّ
القيمة ّاألصلية ّّ .3ّ 483إجمالي ّالدخلّ
مالكّواحدّحتىّيبلواّوالّيستحقواّشيئاّ.ومعّ
(صافيّفائضّالتشغيل)ّهوّّ،383ومجموعّ
ذلكّ ،ليس ّهذا ّهو ّالحال ّبالنسبة ّلجميعّ
اإليراداتّالناشئةّعن ّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّ
األصولّ،فبعضّاألصولّيتمّالتخلصّمنهاّ
(ّ)05مضافاّإليهّاإليراداتّالناشئةّعنّتفككّ
بعد ّبضع ّسنواتّ ،ربما ّألن ّتكلفة ّالصيانةّ
عاملّالخصمّعلىّالقيمةّالنهائيةّ(ّ.)84
الدوريةّمنّقبلّالمالكّالحاليّتعتبرّمرتفعةّ
جدول  :6-20األصل ذو القيمة المتبقية
المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
القيمةّفيّالسنةّ
االنخفاضّفيّالقيمةّ
الدخلّ
القيمةّالمتبقيةّ
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ّ
ّ466
ّ845
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ّ38
ّ3483
ّ488
ّ35

الدخلّ
القيمةّالمشتركةّ
االنخفاضّفيّالقيمةّ
الدخلّ

ّ

ّ34
ّ3663
ّ808
ّ48

ّ33
ّ740
ّ880
ّ83

ّ33
ّ833
ّ833
ّ33

ّ
ّ466

ّ84
ّ
ّ3683
ّ383

واالستهالك ّالمتزايد ّلرأس ّالمال ّالثابتّ،
والدخل ّالمتزايد ّبشكل ّطفيفّ ،وذلك ّألنهّ
ينظرّإلىّتكاليفّنقلّالملكيةّوينظرّكالقيمةّ
الحالية ّللخدمات ّاإلضافية ّالمطلوبة ّلتغطيةّ
التكاليفّ.

يوضح ّالجدول ّّ 0-86أن ّالقيمة ّالتراكميةّ
الستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّالمحسوبة ّفيماّ
يتعلق ّباألصلّ ،يجب ّأن ّتساوي ّالقيمةّ
األوليةّلألصلّ،ويتمّالتعاملّمعهاّعلىّأنهاّ
من ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ ،ناقص ّالقيمةّ
الخاصةّبالمالكّعندّالتصرفّفيّاألصولّ.
يحوز ّذلك ّسواء ّانتقل ّاألصل ّلالستخدامّ
كأصل ّثابت ّمن ّقبل ّمستخدم ّآخرّ ،أوّ
استخدم ّلغرض ّآخر ّفي ّنفس ّاالقتصاد ّأوّ
تصديرهّ.

ّ88-86إن ّكانت ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّمرتبطة ّبحياةّ
األصل ّبأكملها ّوليس ّفقط ّالجزء ّالذي ّمنّ
أجله ّدفعت ّالوحدة ّالتكاليف ّالتي ّتملكّ
األصلّ ،وهناك ّعدم ّتطابق ّبين ّالقيمةّ
المحسوبةّلألصلّوالقيمةّالسوقيةّالمبينةّفيّ
البيعّبقيمةّّ.466في ّمثلّهذهّالحالةّ،يجبّ
أنّيتمّإعادةّالبياناتّمنّأجلّتحقيقّالتوافقّ
عن ّطريق ّإدخاله ّفي ّالتغييرات ّاألخرى ّفيّ
حسابّحجمّاألصولّ،ولكنّهذاّيعنيّأنهّلمّ
يتم ّعرض ّكل ّالتكاليف ّالتي ّتكبدها ّالمالكّ
األولي ّباعتبارها ّخصما ّمن ّإجمالي ّالقيمةّ
المضافةّوهكذاّيكونّالدخلّمبالغا ّفيهّ.وقدّ
يكون ّذلك ّحتميا ّعند ّبيع ّاألصول ّبشكلّ
مفاجئ ّولكن ّفي ّحالة ّالعديد ّمن ّالمركباتّ
ومعداتّالبناءّالمتحركةّ،قدّيراعيّالمشتريّ
القيمة ّجيدا ّلكي ّيحقق ّقيمة ّالبيع ّبعد ّفترةّ
معينةّ.عندماّيكونّاألمرّكذلكّ،ينبغيّبذلّ
كل ّجهد ّممكنّ ،لمراعاة ّعامل ّطول ّالعمرّ
المتوقع ّأيضا ّفي ّحسابات ّمبلغ ّاستهالكّ
رأسّالمالّالثابتّوليسّالقيمةّالمتبقيةّفقطّ،
لكيّتنسبّإلىّتكاليفّنقلّالملكيةّوبالتاليّ
ال ّتوجد ّقيمة ّمتبقية ّمن ّهذه ّالتكاليف ّعندّ
التصرفّفيهاّ.

 .5تكلفة نقل الملكية الناتجة عن استحواذ األصول
ّ83-86يتم ّالتعامل ّمع ّتكلفة ّنقل ّالملكية ّالمترتبةّ
على ّاستحواذ ّاألصول ّكتكوين ّأصل ّثابتّ.
يعادلّهذاّالتأكيدّافتراضّأنّالخدماتّالتيّ
تقدمهاّاألصولّيجبّأنّتكونّكافيةّلتغطيةّ
كل ّتكاليف ّاألصول ّوتكاليف ّنقل ّالملكيةّ.
يبينّالجدولّّ 7-86مثالّحيثّتكاليفّّ46
المترتبة ّعلى ّاالستحواذ ّعلى ّاألصل ّفيّ
الجدول ّّ .0-86من ّأجل ّأن ّيكون ّاألصلّ
بنفسّالقيمةّبالضبطّكماّكانّقبلّالتصرفّ،
ّ ،466فيجب ّأن ّيتم ّحساب ّتكاليف ّنقلّ
الملكية ّخالل ّالفترة ّالتي ّيكون ّفيها ّالمالكّ
الذيّتسببّفيّهذهّالتكاليفّيستخدمّاألصلّ
في ّاإلنتاجّ .تمت ّإضافة ّاألرقام ّفي ّالجزءّ
الثالثيّمنّالجدولّّ 7-86لهاّالجزءّالمقابلّ
من ّجدول ّّ ،0-86مع ّإعطاء ّقيمة ّمتزايدةّ
لألصول ّفي ّكل ّعام ّحتى ّنهاية ّالسنة ّّ،3

جدول  :7-20مثال لتكاليف نقل الملكية عند حيازة األصل في الجدول 6-20
المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
القيمةّفيّالسنةّ
االنخفاضّفيّالقيمةّ
الدخلّ
القيمةّالمتبقيةّ
االنخفاضّفيّالقيمةّ
الدخلّ
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ّ80-86يدرسّالجدولّّ80-86حالةّماّ،عندماّيكونّ
لألصلّقيمةّمتبقيةّفيّالوقتّالذيّتصرفّ
فيه ّالمالك ّالحالي ّفي ّهذا ّاألصلّ ،ومنّ
المحتمل ّأيضا ّأن ّتمتلك ّأصول ّعليهاّ

نظام الحسابات القومية
تكاليفّكبيرةّجداّمرتبطةّبالتصرفّفيهاّ،ومنّ
األمثلةّعلىّذلكّتكاليفّوقفّتشغيلّمحطاتّ
الطاقة ّالنووية ّأو ّرافعات ّالنفط ّأو ّتكاليفّ
تنظيفّمواقعّدفنّالنفاياتّ.ليسّالمقصودّمنّ
المناقشة ّالتالية ّالتقليل ّمن ّشأن ّالصعوبةّ
العملية ّلتقدير ّالتكاليف ّالنهائيةّ ،بل ّلكي ّتبينّ
ببساطة ّلماذا ّيجب ّأن ّيقلل ّوجود ّالتكاليفّ
النهائيةّمنّقيمةّاألصلّطوالّحياتهّ.
ّ87-86التكاليف ّالنهائية ّمماثلة ّلتكوين ّرأس ّالمال ّفيّ
أنه ّينبغي ّتغطيتهما ّعن ّطريق ّالدخل ّالناتجّ
خالل ّفترة ّاستخدام ّاألصل ّفي ّاإلنتاجّ .إن ّلمّ
يحدثّذلكّخاللّحياةّاألصلّ،فقدّيتمّمعاملةّ
هذهّالتكاليفّالكبيرةّكتكاليفّمتوسطةّفيّوقتّ
لم ّيعد ّهناك ّلم ّيعد ّيتكون ّفيه ّأي ّدخل ّمنّ
اإلنتاجّ ،وهذا ّيؤدي ّإلى ّإضافة ّقيمة ّسالبةّ.
وبدال ّمن ّذلكّ ،يتم ّتسجيلها ّعلى ّأنها ّتكوينّ
رأسّالمالّولكنّبدالّمنّتكاليفّيتمّاستردادهاّ
منّالقيمةّالمضافةّ،هذهّالتكاليفّمستبعدةّمنّ
التغيرات ّاألخرى ّفي ّحساب ّحجم ّاألصولّ.
يحذف ّهذا ّاإلجراء ّمن ّمجموع ّالمشكالتّ
االقتصاديةّالكبرىّلالقتصادّالكليّتكلفةّقانونيةّ
للعملّوهكذا ّيبالغّفيّاإلجماليّوصافيّالناتجّ
القوميّعلىّمدىّفترةّمنّالسنواتّ.
جدول  :8-20األصل
المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
القيمةّفيّالسنةّ
االنخفاضّفيّالقيمةّ
الدخلّ
القيمةّالمتبقيةّ
الدخلّ
القيمةّالمشتركةّ
االنخفاضّفيّالقيمةّ
الدخلّ

ّ

سنةّّ3
ّ366
ّ850
ّ887
ّ313
ّ3367
ّ408
ّ48
ّ837ّ38ّ506
ّ477
ّ84

ّ85-86يعرض ّالجدول ّّ 5-86مثاال ّعلى ّكيفيةّ
تسجيل ّالتكاليف ّالنهائيةّ .في ّالواقعّ ،تتفقّ
البيانات ّمع ّاألرقام ّفي ّالجدول ّّ0-86
للمساهمةّفيّاإلنتاجّفيّكلّعامّ،ولكنّفيّ
هذه ّالحالةّتكونّ ّالقيمةّالمتبقيةّسلبيةّبدالّ
منّأنّتكونّإيجابيةّ.
ّ81-86إن ّتحليالت ّالبيانات ّالتي ّتلي ّذلك ّمعنيةّ
بالجدول ّّ 0-86بالتحديدّ .وال ّتزال ّقيمةّ
خدمات ّرأس ّالمال ّالمقدمة ّمن ّاألصلّ
المستخدم ّّ .3306ومع ّذلكّ ،بما ّأن ّالقيمةّ
الحالية ّللتكلفة ّالنهائية ّهي ّّ ،837-يكونّ
مجموعّقيمةّاألصولّهوّّ.506وكماّسلفّ،
فإن ّقيمة ّاالستهالك ّالمتراكمة ّلرأس ّالمالّ
الثابتّ 3306،تساوي ّهذه ّالقيمة ّناقصّ
القيمة ّالنهائية ّّ .466-ليست ّفقط ّقيمةّ
األصولّفيّكلّسنةّأقلّمنّقيمةّاستخدامهاّ
فيّاإلنتاجّ،ففيّالسنةّّ 3يتكونّالقيمةّسلبيةّ
في ّالواقعّ .السبب ّالمنطقي ّلهذا ّهو ّأنهّ
بالرغم ّمن ّاألصل ّسوف ّيثمر ّعن ّخدماتّ
ّ 888فيّتلكّالسنةّ،إالّأنّالتكاليفّالقريبةّ
ّ 466تعني ّأن ّالمالك ّلن ّيكون ّقاد ار ّعلىّ
بيعّاألصلّ،وأنهّفيّالواقعّسوفّيدفعّلمالكّ
آخر ّلكي ّيستحوذ ّعلى ّهذا ّاألصل ّلكيّ
يصبح ّمن ّوقتها ّمسئولية ّالمالك ّالجديد ّأنّ
يغطيّتكاليفّالتصرفّّ.466
ذو القيمة المتبقية

سنةّّ8
ّ
ّ466
ّ845
ّ863
ّ738
ّ875
ّ88
ّ881ّ34ّ354
ّ813
ّ1

سنةّّ4
ّ
ّ
ّ886
ّ833
ّ303
ّ841
ّ33
ّ878ّ33ّ318
ّ884
ّ4-

سعرّالخصمّّ%8

سنةّّ3
ّ
ّ
ّ
ّ888
ّ888
ّ888
ّ6
ّ850ّ33ّ03ّ841
ّ33-

القيمةّالمتبقيةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ6
ّ
ّ
ّ466ّ
ّ466-

مجموعّّ3سنواتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ3367
ّ05
ّ
ّ84ّ
ّ3306
ّ38

تكوين ّرأس ّالمالّ ،وتتم ّإضافة ّقيمةّ
اإلصالحات ّوالتجديدات ّإلى ّقيمة ّاألصلّ
قبلّإجراءّالعملّ.ويمكنّتطبيقّمثالّتكاليفّ
نقل ّالملكيةّعندّاستحواذّأصلّبشكلّمباشرّ
في ّهذه ّالحالةّ ،فقط ّباستثناء ّأن ّتكونّ
التكاليفّمتكبدةّخاللّعامّواحدّبخالفّعامّ
االستحواذّ .ومن ّالمفترض ّأن ّتكون ّقيمةّ
إصالحات ّرأس ّالمال ّمساوية ّللقيمةّ
المخفضةّللخدماتّالمتزايدةّالتيّستنتجّعنّ
األصلّ ،سواء ّكان ّذلك ّعن ّطريق ّزيادةّ
الخدمات ّفي ّكل ّسنة ّمن ّالسنوات ّالمتبقيةّ

ّ06-86التكاليفّالمتوقعةّلنقلّالملكيةّعندّالتصرفّ
في ّأحد ّاألصولّ ،بما ّفي ّذلك ّاألتعابّ
القانونيةّ،والعمولةّ،والنقلّوالتفكيكّ،وماّإلىّ
ذلكّ،يجبّأنّيتمّالتعاملّمعهاّمنّاألساسّ
بنفسّالطريقةّمثلّالتكاليفّالنهائيةّ.
 .7التجديدات واإلصالحات الرئيسية
ّ03-86يتم ّالتعامل ّمع ّالتجديدات ّواإلصالحاتّ
الرئيسية ّالتي ّتطيل ّمن ّعمر ّاألصل ّمثلّ
038
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هيّاألفضلّ.لنفترضّأنهّهناكّنسبةّخصمّ
تصل ّإلى ّخمسة ّفي ّالمائةّ ،وفي ّكل ّعامّ،
تكونّقيمةّاألصلّالمكتملّفيّكلّسنةّمنّ
السنوات ّمن ّسنة ّّ 3حتى ّسنة ّّ ،4هيّ
ّ ،316.8ّ ،353.3ّ ،378.5يتراكم ّكل ّمنهاّ
لقيمةّّ،866علىّالتواليّ،وبعدّثالثةّسنواتّ
أو ّسنتين ّأو ّسنة ّواحدةّ ،يكون ّالتراكم ّفيّ
القيمةّّ 8فيّالمائةّ.يعنيّتقسيمّكلّمنّهذهّ
ألربعةّأنهّحتىّلوّوضعت ّكمياتّمتساويةّ
منّالعملّفيّكلّعامّ،فيجبّأنّتكونّالقيمّ
التي ّيتم ّتسجيها ّّ،37.0ّ ،38.3ّ ،34.8
ّ .86.6وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،فسوف ّيكونّ
هناك ّدخل ّناتج ّعن ّالعودة ّإلى ّالعمل ّقدّ
وضع ّبالفعلّ .وسوف ّيقدم ّسلسلة ّزمنيةّ
للعمل ّالمنفذّ ،والدخول ّاألخرى ّالبالغة ّّ،8.8
ّ7.3ّ،3.8فيّكلّمنّالسنواتّمنّاثنينّإلىّ
أربعةّإلعطاءّقيمةّالبناءّالمكتملّجزئياّمثلّ
ّ .866.6ّ ،338.1ّ ،16.7ّ ،34.8هذه ّهيّ
القيم ّالتي ّسيكون ّمشتري ّالبناء ّالمكتملّ
جزئياّعلىّاستعدادّلدفعّمقابلهاّ،ونظراّألنهّ
سوف ّيتخلى ّعن ّالدخل ّمن ّالبناء ّالمنتهيّ
لمدةّتصلّإلىّثالثّسنواتّ.

منّمدةّالحياةّاألوليةّ،أوّإطالةّمدةّالحياةّ،
أوّكالهماّ.
ّ08-86يمكنّتحليلّقيمةّإصالحاتّرأسّالمالّمنّ
خاللّدمجّالقيمةّمعّاألصلّالمعنيّوتغييرّ
كافة ّحسابات ّالخدمات ّالتي ّستقدمّ ،والدخلّ
الناتج ّواستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّلألصولّ
والصيانة ّالتي ّيتم ّالقيام ّبها ّمجتمعةّ .ومعّ
ذلكّ،وكماّيبينّالجدولّّ،7-86فمنّالممكنّ
أيضا ّأن ّتغادر ّالحسابات ّمن ّأجل ّاألصلّ
حيث ّتم ّتجميعهم ّببساطة ّمن ّخالل ّتحليلّ
منفصل ّللصيانة ّالتي ّيتم ّمباشرتها ّكما ّلوّ
كانتّترتبطّبأصلّجديدّكلياّ.
 .8األعمال قبل االنجاز للمشروعات طويلة المدى

ّ04-86يتعلق ّالجدول ّّ 1-86بأصل ّقيمته ّالنهائيةّ
ّ ،866لكي ّيتم ّإنشاؤه ّطوال ّمدة ّأربعّ
سنواتّ .وأحد ّاالحتماالت ّهو ّأن ّافتراضّ
عدم ّوجود ّالتضخمّ ،يجب ّأن ّيتم ّتسجيلّ
تقدم ّالعمل ّّ 86في ّكل ّسنة ّمن ّالسنواتّ
األربعّ.ومعّذلكّ،باالتفاقّمعّفكرةّتخفيضّ
الدخلّفيّالمستقبلّ،فهناكّوجهةّنظرّبديلةّ
الجدول  :9-20تقييم تقدم العمل على مدى عدة سنوات
سعرّالخصمّّ%8
سنةّّ3
سنةّّ4
سنةّّ8
سنةّّ3
ّ
ّ866.6
ّ316.8
ّ353.3
ّ37.5
قيمةّالمنتجّالنهائيّفيّكلّسنةّ
ّ86.6
ّ37.0
ّ38.3
ّ34.8
قيمةّنشاطّالبناءّ(ربعّالقيمةّالنهائية)ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدخلّالناتجّعنّالعملّالمنفذّ
ّ8.3
ّ8.4
ّ88
ّ
فيّالسنةّّ3
ّ8.3
ّ8.4
ّ
ّ
فيّالسنةّّ8
ّ8.3
ّ
ّ
ّ
فيّالسنةّّ4
ّ866.6
ّ338.1
ّ16.7
ّ34.8
قيمةّالسنةّاألخيرةّ
الّتدومّإلىّاألبدّ،فإذاّافترضّأنهاّتستمرّ،مثالّ،
يتم ّتطبيق ّعامل ّالخصم ّلمدة ّخمسين ّعاماّ،
 .9المساكن التي يقيم بها المالك
وخالل ّهذه ّالفترة ّيقدم ّمساهمات ّلقيمة ّاألصلّ
التي ّهي ّضئيلة ّللغاية ّفي ّالنهايةّ ،ومرة ّأخرىّ
ّ03-86يشير ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّإلى ّأنه ّيجبّ
فقد ّيفترض ّأنهّ ،إن ّكانت ّقيمة ّالمنزل ّّ،220
أن ّيتم ّتضمين ّاإليجار ّالمحتسب ّللمساكنّ
يكونّاإليجارّالمحتسبّهوّّ.86وبالنظرّإلىّأنّ
التي ّيقيم ّبها ّمالكوها ّفي ّحدود ّاإلنتاجّ
سوقّالمنازلّأفضلّبكثيرّمنّالمساكنّالمؤجرةّ،
وكجزء ّمن ّاالستهالك ّالمنزليّ .في ّالموقفّ
وهذاّقدّيقدمّأيضاّمصد ارّللبياناتّالمفيدةّوالقابلةّ
الذي ّال ّتوجد ّفيه ّسوق ّإيجاريه ّلهذهّ
للمقارنة ّلمنطقة ّمزعجة ّللحسابات ّالقوميةّ .ومعّ
الممتلكاتّأوّوجودّسوقّواحدّمحدودّللغايةّ،
ذلكّ ،فينبغي ّاستخدام ّهذا ّاألسلوب ّبحذر ّحيثّ
يكون ّمن ّالصعب ّتنفيذ ّذلكّ .توضح ّنتائجّ
أنهّغالباّماّيتمّشراءّالمنازلّفيّانتظارّتحقيقّ
المقارنات ّالتي ّتجرى ّبين ّالدول ّ(كما ّفيّ
مكاسبّحيازةّحقيقيةّكبيرةّ،كماّينبغيّاالعترافّ
برنامج ّالمقارنات ّالدولية) ّأن ّالتقنياتّ
بأن ّإيجار ّالمنزل ّعادة ّما ّيتضمن ّإيجارّ
المختلفة ّالمستخدمة ّتسفر ّعن ّنتائج ّشديدةّ
األرضّ.
التباينّ ،وهنا ّأيضاّ ،فإن ّاستخدام ّالتقنياتّ
الموضحةّفيّهذاّالفصلّقدّتكونّمفيدةّ.
 .10عقد التأجير المالي
ّ08-86وبالنسبة ّلألرض ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فمنّ
الممكنّأنّنستخلصّقيمةّّ386لألرضّالتيّ ّ00-86تنطبق ّعملية ّتخفيض ّتدفقات ّالدخل ّالمستقبليّ
لتحديدّالقيمةّالحاليةّعلىّاألصولّالماليةّفضالّ
عائدهاّمنّالريعّاالقتصاديّهوّّ86كلّسنةّ
عن ّاألصول ّغير ّالماليةّ ،وبمراعاة ّاالتفاق ّمعّ
بشكلّمستمرّ.وفيّحينّأنّالمنازلّالحديثةّ
030
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البنكّالقتراضّّ 3666علىّمدىّفترةّخمسّ
سنواتّبنسبةّفائدةّخمسةّفيّالمائةّ،ويكونّ
المبلغ ّاإلجمالي ّالذي ّسيدفع ّللبنك ّّ3366
بمعدلّّ 886سنوياّ.ولكنّ،كماّيبينّالجدولّ
ّ 36-86ال ّتتألف ّمدفوعات ّكل ّشهر ّمنّ
سداد ّأصل ّالقرض ّّ 866والفوائد ّّ .86إنّ
الفائدة ّمستحقة ّالدفع ّعلى ّالرصيد ّالمتبقيّ،
ولذلك ّفهي ّتكون ّأعلى ّما ّيكون ّفي ّالسنةّ
األولىّ ،وصفر ّفي ّالسنة ّالماضية(ّ .وهذاّ
نتيجة ّالتبسيط ّالمستخدم ّفي ّالفصلّ .ومنّ
الناحية ّالعمليةّ،سوف ّتحتسبّالفائدةّبشكلّ
يوميّ ،وحتى ّفي ّالعام ّالماضي ّستكونّ
بعض ّالفوائد ّمستحقة ّالدفعّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
الطريقة ّالتي ّيتغير ّبها ّالرصيد ّبين ّالفائدةّ
وسداد ّالقرض ّاألصلي ّبمرور ّالوقت ّمثلّ
القرضّمقتنياتّسريعة)ّ.
ّ07-86إن ّالحساب ّوراء ّجدول ّّ 36-86ال ّيمكنّ
تمييزه ّعن ّأي ّمن ّالجداول ّاألخرى ّفي ّهذاّ
الفصلّمماّيدلّعلىّأنّإتباعّنفسّاألسسّ
لتقييم ّاألصول ّالمالية ّفيما ّيتعلق ّباألصولّ
غير ّالماليةّ .ونفس ّالمنهجية ّالتي ّيمكنّ
استخدامها ّإلظهار ّأن ّحجم ّالمساهمة ّفيّ
اإلنتاجّهوّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّوحجمّ

مساهمته ّفي ّصافي ّفائض ّالتشغيل ّويمكن ّأنّ
تستخدم ّأيضا ّإلظهار ّأن ّحجم ّالمبلغ ّالمدفوعّ
للبنكّهوّسدادّرأسّالمالّوحجمّالفائدةّ.كالّمنّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّ ّوسمة ّسداد ّرأسّ
المالّفيّحساباتّالتراكمّكتغييرّفيّقيمةّأسهمّ
األصولّ .كانت ّالمساهمات ّفي ّصافي ّفائضّ
التشغيل ّوالفائدة ّعبارة ّعن ّتدفقات ّالدخل ّوتمّ
توضحيهاّفيّالحساباتّالجاريةّ.
ّ05-86تعتبرّهذهّاالزدواجيةّهامةّوخصوصاّعندّحيازةّ
أصلّطبقاّلعقدّاإليجارّالماليّ.فيّهذهّالحالةّ،
يمكنّاستخدامّالجدولّّ 36-86إلظهارّكالّمنّ
التغير ّفي ّقيمة ّاألصولّ ،والتغير ّفي ّالقروضّ
المأخوذةّلدفعّثمنهاّ.يعتمدّتحليلّفائدةّالتكاليفّ
عن ّمزايا ّاالقتراض ّلشراء ّاألصول ّعلى ّهذاّ
النوع ّمن ّالحسابّ .ما ّلم ّيتمكن ّاألصل ّمنّ
المساهمةّعلىّاألقلّبقدرّماّفيّاإلنتاجّ،حيثّ
الفوائدّالمستحقةّللمقرضّ،فإنّهذاّليسّاستثما ارّ
ّ
جيداّ ،حتى ّوان ّكان ّمنتجا ّلديه ّأموال ّكافيةّ
لشراءّاألصولّدونّاالقتراضّ،فمنّالمفيدّإجراءّ
مثلّهذهّالتحاليلّحيثّأنّبديلّاستحواذّاألصلّ
هوّتحويلّاألموالّإلىّأصلّإماّلكسبّدخال ّأوّ
لتقديرّوتحقيقّمكاسبّالحيازةّ.

جدول  :10-20حالة القرض المالي

المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفيّ:
سنةّّ3
سنةّّ8
سنةّّ4
سنةّّ3
سنةّّ8
قيمةّالقرضّفيّالسنةّ
سدادّأصلّالقرضّ
الفائدةّ

سنةّّ3
ّ886
ّ836
ّ866
ّ316
ّ353
ّ3666
ّ353
ّ41

سنةّّ8
ّ
ّ886
ّ836
ّ866
ّ316
ّ531
ّ316
ّ46

و .الجدول التكميلي لخدمات رأس المال
ّ01-86يصف ّهذا ّالجزء ّجدول ّيمكن ّأن ّيكون ّقدّ
تمّجمعهّلمقارنةّالبياناتّالقادمةّمنّجداولّ
الحسابات ّالقومية ّالموحدة ّلعناصر ّإجماليّ
القيمة ّالمضافة ّمع ّتلك ّالمشتقة ّمن ّتطبيقّ
نظريةّخدماتّرأس ّالمالّلبياناتّالحساباتّ
القومية ّفي ّأسهم ّرأس ّالمالّ .قبل ّعرضّ
الجدولّ،علىّالرغمّمنّأنهّمنّالمناسبّأنّ
نذكر ّبإيجاز ّمختلف ّاالفتراضات ّالمبسطةّ
التي ّتكمن ّوراء ّاألمثلة ّالرقمية ّفي ّالجزءّ
السابق ّمن ّهذا ّالفصلّ ،واالفتراضات ّالتيّ
لن ّتكون ّمالئمة ّتماما ّفي ّتقدير ّجديّ
لتدفقاتّخدماتّرأسّالمالّ.وأهمهاّماّيليّ:

سنةّّ4
ّ
ّ
ّ886
ّ836
ّ866
ّ081
ّ866
ّ86

سعرّالخصمّّ%8

سنةّّ3
ّ
ّ
ّ
ّ886
ّ836
ّ346
ّ836
ّ36

سنةّّ8
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ886
ّ886
ّ886
ّ6

ّ

مجموعّّ8سنواتّ
ّ
ّ

ّ
ّ3666
ّ366

نهايتها ّأو ّمنتصفهاّ .تحتاج ّالتدفقات ّمنتصفّ
السنةّأنّتكونّبمقدارّنصفّسعرّالخصمّلبدءّ
أرقامّالسنةّ،علىّسبيلّالمثالّ.

ّب .االفتراضاتّبأنهّالّيوجدّتضخمّفيّالسعرّسواءّ
كان ّذلك ّشامال ّأو ّبين ّأصول ّمختلفة ّغيرّ
واقعيةّ .تحتاج ّالتغيرات ّالناتجة ّعن ّحركاتّ
السعرّإلىّأنّيتمّتحديدهاّبشكلّمنفصلّوتدرجّ
فيّحسابّإعادةّالتقييم.
ّج .يجبّأنّالّيتمّأخذّالتفضيلّالعامّلمنهجّالكفاءةّ
بالنسبة ّللعمر ّلتحديد ّقيمة ّرأس ّالمال ّليعني ّأنّ
المعلومات ّعن ّانخفاض ّاألسعار ّبالنسبة ّللسنّ،
عندما ّيوجد ّمثل ّهذاّ ،يجب ّتجاهل ّذلكّ .وكانّ
الحلّهو ّالبحثّعن ّنمط ّالكفاءة ّبالنسبة ّللعمرّ
الذي ّيوافق ّاالنخفاض ّالملحوظ ّفي ّاألسعارّ.
ّالتوافقّ ،فقد ّيخطر ّهذاّ
وعند ّتحقيق ّمثل ّهذا ّ

ّأ .بشكل ّما ّسوف ّتظهر ّأرقام ّمختلفة ّإن ّكان ّأيّ
من ّالجداول ّالتي ّسيتم ّحسابها ّلبداية ّالسنة ّأوّ
037

نظام الحسابات القومية
تستخدم ّمن ّقبل ّهذه ّالقطاعات ّالتي ّتعدلّ
حسب ّالضرورة ّبالنسبة ّللموارد ّالطبيعيةّ
والمخزوناتّ .ويجب ّأن ّتتساوى ّأرقامّ
الحكومة ّالعامة ّوالمؤسسات ّغير ّالربحيةّ
الخدميةّالمنزليةّفيّبياناتّالحساباتّالقوميةّ
وبيانات ّخدمات ّرأس ّالمالّ .وذلك ّألنّ
اتفاقية ّعدم ّعودة ّرأس ّالمال ّعلى ّاألصولّ
المستخدمة ّفي ّاإلنتاج ّغير ّالسوقي ّيتمّ
تضمينها ّعندما ّيتم ّتقدير ّاإلنتاج ّكمجموعّ
التكاليفّ .ونتيجة ّلذلكّ ،فإن ّإجمالي ّفائضّ
التشغيل ّيساوي ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
وصافي ّفائض ّالتشغيل ّصفر ّ(وربما ّيكونّ
باستثناء ّكميات ّصغيرة ّمن ّفائض ّالتشغيلّ
قادمة ّمن ّإنتاج ّالسوق ّالثانوية)ّ .يجب ّأنّ
توافق ّخدمات ّرأس ّالمال ّللمساكن ّاألسريةّ
الفائض ّالتشغيلي ّلألسرّ،ورقم ّخدمات ّرأسّ
المال ّبالنسبة ّللمؤسسات ّالفردية ّالمنزليةّ
األخرى ّهو ّأن ّتكون ّمقارنة ّمع ّرقمّ
الحسابات ّالقومية ّللدخل ّالمختلط ّ(والتيّ
يجب ّأن ّتشمل ّعنصر ّتعويض ّالعملّ
أيضا)ّ.

خيار ّانخفاضات ّالكفاءة ّبالنسبة ّللعمر ّحيث ّالّ
توجدّمعلوماتّعنّسعرّالموافقة.
ّ76-86هناك ّسؤال ّحول ّمستوى ّالتفاصيل ّالمالئمّ
الستخدامه ّفي ّاألصولّ .فهناك ّمنتجاتّ
متنوعة ّجداّ ،وحتى ّالمنتجات ّالتي ّتبدوّ
ظاهريا ّمشابهةّ ،مثل ّالطائراتّ ،فقد ّيكونّ
لديها ّمواصفات ّمختلفة ّتماماّ .هذه ّهيّ
المشكلة ّالتي ّيجب ّحلها ّوان ّاستخدمت ّأيّ
وسيلة ّلتحديد ّرقم ّأسهم ّاألصولّ .وقد ّيكونّ
االختيار ّالنهائي ّمصد ار ّلمعلومات ّغيرّ
دقيقةّ ،أو ّعلى ّالعكسّ ،قد ّيؤدي ّإلى ّتكلفةّ
مواردّإضافيةّلتحسنّطفيفّفيّالنتائجّ.
ّ73-86تمّعرضّالمستوىّاألولّمنّالتفاصيلّالتيّ
يمكن ّبحثها ّفي ّالجدول ّّ .33-86وهذاّ
يفترض ّأن ّالمعلومات ّعن ّالقيمة ّالمضافةّ
من ّقبل ّالقطاع ّالمؤسسي ّمتاحةّ .ويمكنّ
مقارنة ّهذه ّأرقام ّفائض ّالتشغيل ّللشركاتّ
غير ّالمالية ّوالشركات ّالمالية ّبالنسبةّ
لخدماتّرأسّالمالّمنّاألصولّالثابتةّالتيّ

جدول  :11-20مخطط الجدول التكميلي المحتمل

بياناتّالحساباتّالقوميةّ
إجماليّالقيمةّالمضافةّ
تعويضّالعاملينّ
الدخلّالمختلطّ
فائضّالتشغيلّ
المؤسساتّغيرّالماليةّ
المؤسساتّالماليةّ
الحكومةّالعامةّ
المؤسساتّغيرّالربحيةّالخدميةّاألسريةّ
المشروعاتّاألسريةّ
الضرائبّناقصّالدعمّعلىّاإلنتاجّ
خدماتّرأسّالمالّ
األصولّالثابتةّ
إجراءاتّالسوقّ(باستثناءّالمشروعاتّاألسرية)ّ
المؤسساتّغيرّالماليةّ
المؤسساتّالماليةّ
الحكومةّالعامةّ
المؤسساتّغيرّالربحيةّالخدميةّاألسريةّ
المشروعاتّاألسريةّ
المساكنّ
المؤسساتّالفرديةّاألخرىّ
المواردّالبشريةّ
المخزوناتّ

إجماليّ/كليّ
ّ

استهالكّرأسّالمالّالثابتّ
ّ

الصافيّ
ّ

خدماتّرأسّالمالّ

انخفاضّالقيمةّ

عائدّرأسّالمالّ

ّ
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الفصل الحادي والعشرين :قياس نشاط الشركة

الخاص ّبكافة ّالمنشآت ّأو ّالشركات ّعادة ّماّ
يسمىّسجلّاألعمالّالتجاريةّوذلكّعلىّالرغمّ
من ّأن ّمصطلح ّ"األعمال ّالتجارية" ّليسّ
مصطلحا ّشائع ّاالستخدام ّفي ّالحساباتّ
القوميةّ .وفي ّهذا ّالفصلّ ،فإن ّالمصطلحاتّ
الثالثة ّجميعها ّيستخدم ّبدون ّأن ّيتضمن ّأيّ
اختالفّبينهمّ.

أ .مقدمة

 5-25الغرض ّمن ّهذا ّالفصل ّهو ّمناقشة ّالجوانبّ
الخاصةّبالشركاتّفيّكلّمنّقطاعاتّالشركاتّ
الماليةّوغيرّالمالية؛ّويستهلّالفصلّالمناقشةّفيّ
القسمّبّبتناولّديموغرافياّالشركات؛ّكيفّنشأتّ
وكيفّتتوارىّوكيفّيحدثّاالندماجّبينّبعضهاّ
البعضّ.والنتائجّالمترتبةّعلىّهذهّاإلجر
اءاتّفيّ ب .ديموغرافيا الشركات
نظام ّالحسابات ّالقومية ّتكاد ّتكون ّجميعها ّذاتّ
صلة ّبقيد ّحيازة ّالمالك ّلحقوق ّالملكية
ّفيّ  1-25إمساك ّقائمة ّبالشركات ّيماثل ّإمساك ّقائمةّ
ّإعادةّ
الشركات ّوفي ّبعض ّالحاالت ّتتطرق ّإلى
لكافة ّاألفراد ّالموجودين ّبالبلد ّمن ّحيث ّأنهّ
ّ
تصنيفّاألصولّوالخصومّبينّالقطاعات.
ضروريا ّلقيد ّالشركات ّالجديدة ّوهي ّتأتي ّإلىّ
عالم ّالوجود ّولقيد ّتلك ّالشركات ّأيضا ّالتيّ
 2-25يعنى ّالقسم ّج ّببعض ّالقطاعات ّالفرعيةّ
تتوارىّويتوقفّنشاطها؛ّويكونّالسجلّالتجاريّ
بالشركات ّوكيف ّيمكن ّوضع ّذلك ّبشكل ّفعالّ
عادة ّبمثابة ّوظيفة ّإدارية ّمن ّحيث ّأنه ّيقتفيّ
موضعّالتحليلّ.
أثر ّاألعمال ّالتجارية ّالموجودة ّفي ّاالقتصادّ
ولكنه ّمن ّجانب ّأخر ّيعد ّاإلطار ّاألساسيّ
 0-25ينظر ّالقسم ّد ّفي ّالعالقات ّبين ّالشركات ّفيّ
للعينة ّبالنسبة ّللدراسات ّاالستقصائية ّالموجهةّ
االقتصاد ّالمحلي ّوفي ّبقية ّالعالم؛ ّويهتم ّجانبّ
ناحيةّاألعمالّالتجاريةّ.وبالتاليّ،منّالطبيعيّ
كبير ّمن ّهذا ّالقسم ّبنواحي ّالع ّولمة ّوباشتقاقّ
بالنسبة ّلسجل ّتجاري ّأن ّيشمل ّمعلومات ّعنّ
المؤشراتّذاتّالصلةّ.
نشاط ّوحجم ّوموقع ّوما ّإلى ّذلك ّفيما ّيتعلقّ
بأيّنشاطّتجاريّ،كماّيدونّمالحظاتّعندماّ
 2-25يستدعي ّالقسم ّهـ ّبعض ّجوانب ّالمناقشة ّفيّ
يتغيرّالنشاطّالرئيسيّلشركةّمنّنوعّنشاطّإلىّ
الفصل ّالعشرين ّويناقش ّبمزيد ّمن ّالتفصيلّ
نشاط ّأخرّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،قد ّيشملّ
مساهمةّاألصولّفيّاإلنتاجّ.
السجل ّالتجاري ّأيضا ّمعلومات ّعن ّالروابطّ
التي ّقد ّتكون ّلدى ّشركة ّمع ّغيرها ّمنّ
 1-25ينظر ّالقسم ّو ّفي ّالنتائج ّالمترتبة ّعلى ّالضائقةّ
الشركاتّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّ.
المالية ّوتضمينات ّوأثار ّاإلجراء ّالتصحيحيّ
بالنسبةّللقيدّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
 .1إنشاء الشركات
 1-25يغطي ّالقسم ّاألخير ّ– ّالقسم ّز ّ– ّموضو
عّ  6-25يمكنّأنّتأتيّالشركاتّلعالمّالوجودّبعددّمنّ
ّمعاييرّ
مختلف ّأخر ّويتطرق ّبالمناقشة ّلنشوء
الطرق؛ ّأحدها ّيكون ّعندما ّتصبح ّما ّكانتّ
ّالعديدةّ
المحاسبة ّالتجارية ّعلى ّمدى ّالسنوات
سابقا ّمنشأة ّفردية ّداخل ّنطاق ّقطاع ّاألسرّ
ّإيجادّ
ّعملية
الماضية ّوكيف ّيمكن ّأن ّتكون
المعيشية ّشركة ّمساهمة ّأو ّمدرجة ّبسجلّ
ّعلىّ
ّالمساعدة
معايير ّجديدة ّعملية ّمفيدة ّفي
الشركات(ّ.وعمليةّالتأسيسّنفسهاّ– ّمثلّمتىّ
ّالحساباتّ
ّنظام
وضع ّنهج ّجديدة ّفي ّنطاق
قدّأوّالبدّأنّيحدثّذلكّأوّكيفّيجعلّساريّ
القوميةّ.
المفعول ّ– ّتتوقف ّعلى ّقانون ّالشركاتّ
المعمول ّبه ّفي ّالبلد ّالمعني)ّ .وعندما ّيحدثّ
 .1مالحظة حول المصطلحات
ذلكّ ،فإن ّاألصول ّوالخصوم ّالتي ّكانت ّفيّ
السابقّجزءّغيرّمميزّمنّاألسرةّالمعيشيةّيتمّ
 1-25كماّهوّموضحّفيّالقسمّبّمنّالفصلّالرابعّ،
الفصل ّبينها ّوتصبح ّأصول ّوخصوم ّالشركةّ.
فإن ّمصطلح ّشركة ّيستخدم ّفي ّنظام ّالحساباتّ
وفي ّمقابل ّالتخلي ّعن ّالسيطرة ّعلى ّهذهّ
القوميةّليشملّمجموعةّمتنوعةّواسعةّمنّالنماذجّ
األصولّ،وعنّالمسئوليةّعنّالخصومّ،تكتسبّ
القانونية ّللوحدات ّالمؤسسية؛ ّوعالوة ّعلى ّذلكّ،
األسرة ّالمعيشية ّحقوق ّملكية ّفي ّالشركةّ
فإن ّالتعبير ّ"منشأة" ّيستخدم ّفيما ّيتعلق ّبأنشطةّ
الجديدةّ ،تكون ّفي ّالبداية ّمساوية ّبالضبط ّفيّ
اإلنتاجّ.وفيّحينّأنّالشركةّهيّعادةّالمصطلحّ
القيمة ّلألصول ّوالخصوم ّالمنقولة ّللشركةّ.
المفضلّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّإالّأنّوثائقّ
وبمجرد ّأن ّتصبح ّمنشأة ّما ّشركة ّمساهمةّ
أخرى ّ– ّوالسيما ّالتعريف ّالمعياري ّلمنظمةّ
مدرجة ّبالسجل ّالتجاري ّللشركات ّفإن ّاألسرةّ
ّاألجنبيّ
التعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّلالستثمار
المعيشيةّالمالكةّالّتعدّبعدّذلكّلهاّالحقّفيّ
أكثرّ
"ّ
منشأة
المباشرّّ –ّ BDتميلّإلىّاستخدامّ"
المطالبة ّباألصول ّولم ّيعد ّمن ّمسئوليتهاّ
من ّ"شركة"ّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،فإن ّالسجلّ
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الخصومّ،ولكنّبدالّمنّذلكّ،تملكّحقوقّالملكيةّ
فيّالشركةّ.

خالل ّأمر ّمحدد ّسلفا ّقضائياّّ .ويكونّ
المساهمون ّدائما ّهم ّأخر ّمن ّيتم ّتوزيعّ
العائدات ّبينهمّ .وفي ّالحالة ّالتي ّتكون ّفيهاّ
الشركة ّمفلسة ّفإنه ّمن ّالشائع ّجدا ّأنّ
المساهمين ّال ّيحصلون ّعلى ّشيءّ .وفقط ّفيّ
حاالت ّاستثنائية ّللغاية ّيكون ّعلى ّعاتقّ
المساهمين ّمسئولية ّما ّتجاه ّتوفير ّأموال ّحتىّ
يتم ّتسوية ّالخصوم ّوااللتزامات ّاألخرى ّعلىّ
الشركةّ.

 50-25ربما ّيقرر ّفرد ّبكل ّبساطة ّإنشاء ّنشاط ّتجاريّ
ومن ّثم ّإنشاء ّكيان ّقانوني ّوالبدء ّفي ّالعمليات؛ّ
بادئّذيّبدءّ،قدّالّيكونّهناكّأصولّللكيانّأوّ
خصوم ّولكن ّحيث ّأن ّاألصول ّوالخصوم ّتتراكمّ
فإنها ّتنتمي ّللشركة ّوتتغير ّحلوق ّملكية ّالمالكّ
تبعا ّلذلكّ .وعلى ّنطاق ّواسعّ ،قد ّيكون ّهناكّ
اتفاقّماّبينّعددّمنّالوحداتّأحدهاّأوّأكثرّمنّ
وحدةّتقترحّخطةّللنشاطّالتجاريّوأحدهاّأوّأكثرّ  52-25يمكن ّأن ّيتم ّتصفية ّشركة ّطواعية ّمن ّقبلّ
مالكها؛ ّوعندما ّيحدث ّذلك ّيتم ّبيع ّاألصولّ
من ّوحدة ّمنهم ّتقبل ّبتمويل ّالعملياتّ .ويترتبّ
وتقسم ّالعائدات ّبين ّالمالكين ّتبعا ّألسهم ّكلّ
على ّأي ّاتفاق ّرسمي ّالتقرير ّبشأن ّتقسيمّ
منهمّفيّالشركةّ.واذاّكانتّالشركةّمنّضمنّ
المكافآت ّالعائدة ّمن ّنشاط ّالشركة ّوكذلك ّتقسيمّ
الشركات ّالتي ّقد ّأصدرت ّأسهمّ ،فإنه ّيمكنّ
المسئولياتّ .وتقيد ّأصول ّالشركة ّالجديدة ّعلىّ
تصفيتها ّفقط ّإذا ّوافقت ّأغلبية ّواضحة ّمنّ
أنهاّفيّحيازةّالشركةّويقيدّكذلكّقد ار ّمنّحقوقّ
المساهمينّأوّإذاّماّاقتنيتّأغلبيةّواضحةّمنّ
ملكية ّالمالك ّالمتكبد ّفي ّالشركة ّكخصوم ّتجاهّ
األسهم ّأوال ّمن ّقبل ّعدد ّصغير ّكافي ّمنّ
األطرافّالمتعهدينّبالتمويلّ.
الوحدات ّالتي ّيمكن ّلها ّأن ّتصل ّإلى ّاتفاقّ
يقضيّبتصفيةّالشركةّ.
 55-25ليس ّمن ّالضروري ّبالنسبة ّللشركة ّإصدار ّأسهمّ
حتىّيكونّاالتفاقّعلىّحصةّاألرباحّالناتجةّمنّ
أنشطة ّالشركة ّملزما؛ ّفالجمعيات ّالتعاونيةّ  51-25الّحاجةّألنّتكونّحيازةّجميعّاألسهمّبشركةّ
ما ّإجراء ّتمهيدي ّحتى ّتخرج ّالشركة ّمن ّحيزّ
والشراكات ّذات ّالمسئولية ّالمحدودة ّمثالين ّعلىّ
الوجود؛ ّفقد ّتستمر ّببساطة ّبعدد ّأقل ّمنّ
الوحدات ّالتي ّيعاملها ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
المساهمينّأوّحتىّكشركةّخاصةّغيرّمدرجةّ.
على ّأنها ّشركات ّرغم ّأن ّالطريقة ّالتي ّيتم ّبهاّ
والميزة ّمن ّالبقاء ّكشركة ّمساهمة ّمدرجة ّهيّ
مشاركةّاألرباحّبينّالمالكينّواضحةّعلىّالرغمّ
أنّهناكّحدّلمسئوليةّالمالكينّفيماّيتعلقّبسدّ
منّعدمّوجودّأسهمّبشكلّرسميّ.
أي ّنقص ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللشركةّ.
وبالتاليّ ،فحتى ّعندما ّيرغب ّفرد ّأو ّمجموعةّ
 52-25يمكن ّكذلك ّأن ّتأتي ّالشركات ّإلى ّحيز ّالوجودّ
من ّاألفراد ّفي ّالسيطرة ّعلى ّالشركة ّكلها ّفقدّ
من ّخالل ّمبادرة ّمن ّقبل ّالحكومة ّأو ّمن ّقبلّ
يختارونّببساطةّأنّيجعلوهاّشركةّغيرّمدرجةّ
مؤسسةّغيرّهادفةّللربحّتخدمّاألسرّالمعيشيةّأوّ
ولكنها ّتبقى ّشركة ّذات ّمسئولية ّمحدودة ّوهيّ
من ّقبل ّوحدة ّفي ّاقتصاد ّأخر؛ ّوباإلضافة ّإلىّ
المسئولية ّالتي ّتأتي ّمع ّجعل ّالشركة ّشركةّ
ذلكّ ،يجوز ّأن ّتأتي ّشركة ّإلى ّحيز ّالوجود ّمنّ
مساهمةّعندّالتأسيسّ.
خالل ّتقسيم ّشركة ّموجودة ّسلفاّّ .وتناقش ّهذهّ
اإلمكانية ّأدناه ّتحت ّعنوان ّاالندماجاتّ
 51-25هناك ّطريقة ّثالثة ّيمكن ّمن ّخاللها ّأن ّتخرجّ
واالستحواذاتّ.
الشركة ّمن ّحيز ّالوجود ّأال ّوهي ّمن ّخاللّ
دمجها ّمع ّشركة ّأخرىّ ،وذلك ّعلى ّالرغم ّمنّ
 .2تصفية /فسخ الشركات
أنّاالندماجّالّيتضمنّبشكلّتلقائيّأنّالشركةّ
المندمجة ّتخرج ّمن ّسجل ّالشركاتّ .وهذاّ
 50-25بصورة ّمماثلةّ ،هناك ّطرق ّعديدة ّيمكن ّمنّ
الموضوع ّأيضا ّسيتم ّالنقاش ّحوله ّأدناه ّتحتّ
خاللهاّللشركاتّأنّتخرجّمنّحيزّالوجود؛ّوأولىّ
عنوانّاالندماجاتّواالستحواذاتّ.
هذهّالطرقّعندماّيتمّتصفيةّكيانّماّبعدّإعالنّ
إفالسه(ّ .والعملية ّبالضبط ّتختلف ّمن ّبلد ّلبلدّ
أخرّ.فيّبعضّالبلدانّ،يعنيّإعالنّاإلفالسّأنّ  .3التأميم والخصخصة
الشركة ّالبد ّوأن ّتوقف ّالمتاجرة ّعلى ّالفور ّومنّ
ثمّتبدأّعمليةّتصفيةّشؤونهاّ.وفيّبلدانّأخرى 51-25 ّ،قد ّتقرر ّالحكومة ّأن ّتمتلك ّشركة ّلعدد ّمنّ
األسباب؛ّسواء ّألنهاّشعرتّأنهّمنّالمصلحةّ
قدّيكونّهناكّفترةّتأخيرّمسموحّبهاّحيثّيكونّ
العامةّللحكومةّأنّتسيطرّعلىّالشركةّأوّفيّ
أمام ّالشركة ّفرصة ّالستكمال ّالتجارة ّفي ّنفسّ
استجابةّلضائقةّماليةّأوّلدوافعّسياسيةّأخرىّ.
الوقت ّالذي ّتحاول ّفيه ّاستعادة ّمركزها ّوانعاشهّ
وعندما ّيقع ّذلكّ ،تنتقل ّملكية ّالشركة ّإلىّ
وفقطّإذاّلمّيؤتيّذلكّثمارهّيتمّتصفيتها)ّ.وعندماّ
الحكومةّ ،أي ّتكتسب ّالحكومة ّحقوق ّالملكيةّ
يتمّتصفيةّشركةّمعينةّ،فإنّالمصفيّأوّالحارسّ
في ّالشركةّ ،ولكن ّأصول ّالشركة ّتبقى ّفيّ
القضائيّ(الوحدةّالمسئولةّعنّإدارةّعمليةّتصفيةّ
ميزانيتها ّالعمومية ّما ّلم ّتقرر ّالحكومة ّتأميمّ
الشركة)ّيقومّببيعّكافةّأصولهاّثمّيوزعّالعائداتّ
الشركة ّوأن ّتحلها ّفي ّنفس ّالوقتّ .وفي ّكثيرّ
بين ّأولئك ّالذين ّلهم ّمطالبات ّفي ّالشركة ّمنّ
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الدولي ّّ .)BPM6ويشكل ّوضع ّتوصياتّ
بشأن ّقيد ّعمليات ّالدمج ّواالستحواذ ّداخلّ
سياق ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّجزءا ّمن ّجدولّ
األعمالّالبحثيّ.

من ّاألحيان ّولكن ّليس ّدائماّ ،قد ّتقوم ّالحكومةّ
بتسديدّدفعاتّللمالكينّالسابقينّللشركةّولكنّذلكّ
قد ّال ّيتوافق ّبالضرورة ّمع ّوجهة ّنظرهم ّبالنسبةّ
للسعرّالعادلّ.وماّلمّيتمّحلّالشركةّ،فإنّعمليةّ
التأميم ّتؤدي ّإلى ّتغير ّفي ّملكية ّالشركة ّمنّ
الوحدات ّالخاصة ّإلى ّالحكومة ّولكن ّاألصولّ  25-25يشيرّاالندماجّإلىّالجمعّبينّشركتينّأوّأكثرّ
ّ
للمشاركة ّفي ّالموارد ّمن ّأجل ّتحقيق ّغاياتّ
والخصومّالخاصةّبالشركةّتبقىّمملوكةّمنّقبلّ
مشتركة؛ ّوتتضمن ّعملية ّالدمج ّ– ّكنتيجةّ
الشركةّ .وتقيد ّحقوق ّملكية ّالمالكين ّفي ّالشركةّ
للعملية ّذاتها ّ– ّأن ّكيانا ّواحدا ّهو ّمن ّسوفّ
على ّأنها ّمعاملة ّفي ّالحساب ّالماليّ .كما ّأنّ
يتبقى ّفي ّحيز ّالوجود ّوغالبا ّما ّيحدث ّذلكّ
هناك ّإعادة ّتصنيف ّألصول ّوخصوم ّالشركةّ
فيما ّيلي ّعمليات ّاالستحواذ ّ(مبينة ّأدناه)ّ.
الجاري ّتأميمها ّمن ّالقطاع ّالفرعي ّالخاصّ
وهناك ّأنواع ّعديد ّمن ّعمليات ّاالندماجّ
القومي ّإلى ّالقطاع ّالفرعي ّالعامّ ،ويتم ّقيد ّذلكّ
الممكنةّ.
فيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ.
 51-25ربما ّتقرر ّكذلك ّالحكومة ّخصخصة ّشركةّ
تسيطر ّعليها ّفي ّالوقت ّالحالي؛ ّوعندما ّيحدثّ
ذلكّ،فإنّأكثرّاآللياتّالمعتادةّهيّأنّأسهمّهذهّ
الشركةّيتمّعرضهاّعلىّالجمهورّإماّللبيعّأوّفيّ
بعضّالحاالتّبدونّتكلفةّأوّربماّبسعرّأقلّمماّ
يمكنّللسوقّتحملهّ.وعندماّتعرضّاألسهمّمجاناّ
أوّبأسعارّمخفضةّيلزمّحينئذّقيدّتحويلّرأسماليّ
من ّالحكومة ّللمساهمين ّالنهائيين ّفي ّالحساباتّ
جنبا ّإلى ّجنب ّمع ّحيازة ّاألسهمّ .أما ّبالنسبةّ
للتأميمّ،فإنّحقوقّالملكيةّفيّالشركةّوالتيّتتغيرّ
من ّيد ّليد ّأخرى ّ– ّوليست ّأصول ّالشركة ّأوّ
خصومها ّ– ّفضال ّعن ّالتغير ّفي ّملكية ّحقوقّ
الملكية ّيتم ّقيدها ّمعاملة ّفي ّالحساب ّالماليّ.
وتبقىّملكيةّاألصولّوالخصومّمعّالشركةّ،ولكنّ
يتم ّإعادة ّتصنيفها ّمن ّالقطاع ّالعام ّإلى ّالقطاعّ
الفرعي ّالخاص ّالقومي ّفي ّحساب ّالتغيراتّ
األخرىّفيّحجمّاألصولّ.
56-25هناكّمزيدّمنّالنقاش ّحولّالتأميمّوالخصخصةّ
فيّسياقّالفصلّالثانيّوالعشرينّ.
 .4الضم/الدمج واالستحواذات
 20-25تشكل ّعملية ّضم ّوانفصال ّالشركات ّموضعّ
اهتمام ّداخل ّاالقتصاد ّولكن ّتكون ّذات ّأهميةّ
على ّوجه ّالتحديد ّعندما ّيتضمن ّالدمج ّ(أوّ
الفصل) ّوحدات ّفي ّاقتصاديات ّمختلفة؛ ّويكادّ
يكون ّمن ّالمستحيل ّمناقشة ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشرّبدونّالتطرقّإلىّموضوعّعملياتّالدمجّ
واالستحواذّ .وبعض ّمن ّالتعبيرات ّالشائعةّ
االستخدام ّفي ّهذا ّالسياق ّمدرجة ّأدناهّ .وتنبعّ
التوصيفاتّمنّالتعريفّالمعياريّلمنظمةّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنمية ّلمفهوم ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشرّ،غيرّأنّمفاهيمّمماثلةّتظهرّأيضا ّفيّ
دليل ّميزان ّالمدفوعات ّومركز ّاالستثمار ّالدوليّ
(ّ .BPM6صدرت ّنسخة ّمنقحة ّمن ّالتعريفّ
المعياري ّلمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ
لمفهوم ّاالستثمار ّاألجنبي ّالمباشر ّعام ّّ.8665
ويتفق ّهذا ّالمفهوم ّمع ّكل ّمن ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّودليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّ
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ّأ .الدمجّالقانونيّأوّالنظاميّيتعلقّبدمجّاألعمالّ
حيث ّستخرج ّالشركة ّالمندمجة ّ(أو ّالشركةّ
المستهدفة) ّمن ّحيز ّالوجود؛ ّوسوف ّتتحملّ
الشركةّالحائزةّمسئوليةّأصولّوخصوم ّالشركةّ
المندمجةّ .وفي ّمعظم ّالحاالتّ ،يبقى ّمالكوّ
الشركات ّالمندمجة ّمالكين ّشركاء ّفي ّالشركةّ
المجمعةّ.
ّب .الضمّالفرعيّيتعلقّبعمليةّتصبحّفيهاّالشركةّ
المستحوذّعليهاّشركةّفرعيةّللشركةّاألم؛ّوفيّ
االندماج ّالفرعي ّالمعاكسّ ،سوف ّيتم ّدمجّ
شركة ّفرعية ّللشركة ّالحائزة ّفي ّالشركةّ
المستهدفة.
ّج .التوحيدّهوّنوعّمنّأنواعّاالندماجّحيثّيشيرّ
إلى ّتجميع ّلألعمال ّالتجارية ّيمكن ّخاللهّ
لشركتين ّأو ّأكثر ّاالنضمام ّلتشكيل ّشركةّ
جديدةّتماما؛ّوتخرجّجميعّالشركاتّالمتضمنةّ
في ّاالندماج ّمن ّحيز ّالوجود ّويصبحّ
المساهمونّفيهاّمساهمينّفيّالشركةّالجديدةّ.
وكثي ار ّما ّيتم ّاستخدام ّمصطلحي ّتجميعّ
الشركاتّواالندماجّبالتبادلّ.ومعّذلكّ،عادةّماّ
يكون ّالتمييز ّبينهما ّمرجعه ّحجم ّالشركاتّ
المجمعةّ.ويتعلقّتجميعّالشركاتّبعمليةّتكونّ
فيهاّالشركاتّالمشاركةّفيّالتوحيدّذاتّأحجامّ
مماثلة ّفي ّحين ّينطوي ّاالندماج ّبشكل ّعامّ
علىّفروقّكبيرة.
ّد .الضمّالعكسيّهوّصفقةّيتمّفيهاّخروجّالشركةّ
الحائزة ّمن ّحيز ّالوجود ّثم ّتندمج ّمع ّالشركةّ
المستهدفة؛ ّواذا ّما ّكانت ّشركة ّما ّحريصةّ
على ّأن ّتحصل ّعلى ّإدراج ّعام ّخالل ّفترةّ
زمنية ّقصيرة ّيمكنها ّشراء ّشركة ّذات ّأسهمّ
مدرجة ّومن ّتدمج ّنفسها ّبداخلها ّلكي ّتصبحّ
شركةّجديدةّلهاّأسهمّقابلّللتداول.
ّه .دمجّالمساوياتّهوّنوعّمنّالدمجّحيثّتكونّ
الشركاتّالمتضمنةّلهاّنفسّاألحجامّ.
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ّ88-8322-25وتمثل ّعملية ّالحيازة ّمعاملة ّبين ّطرفينّ
قائمةّعلىّشروطّموضوعةّمنّقبلّالسوقّحيثّ
تتصرفّكلّشركةّوفقا ّلمصلحتهاّالذاتية؛ّوتحققّ
الشركة ّالحائزة ّسيطرة ّعلى ّالشركة ّالمستهدفةّ.
وتصبح ّالشركة ّالمستهدفة ّإما ّشركة ّمشاركة ّأوّ
شركة ّفرعية ّأو ّجزء ّمن ّشركة ّفرعية ّللشركةّ
الحائزةّ.
ّأ .االستيالءّهوّشكلّمنّأشكالّالحيازةّحيثّتكونّ
الشركةّالحائزةّأكبرّبكثيرّمنّالشركةّالمستهدفة؛ّ
ويستخدمّهذاّالمصطلحّفيّبعضّاألحيانّلتسميةّ
المعامالتّالعدائيةّ.ومعّذلكّ،فإنّاندماجّاألندادّ
(ّسواءّفيّالحجمّأوّكونهماّينتميانّلنفسّالقطاعّ
منّالنشاط)ّقدّيسفرّأيضاّعنّاستيالءّعدائيّ.
ّب .يشيرّاالستيالءّالعكسيّإلىّعمليةّماّحيثّتكونّ
الشركةّالمستهدفةّأكبرّمنّالشركةّالحائزةّ.

ّب .فصل ّشركة ّتابعة ّّ spin-offيحدث ّعندماّ
يكون ّالجزء ّالمنفصل ّمن ّالشركة ّعائما ّفيّ
البورصة؛ ّوتقيم ّالشركة ّالعائمة ّالجديدة ّبشكلّ
منفصلّفيّالبورصةّوتكونّشركةّمستقلةّ.ويتمّ
توزيع ّاألسهم ّفي ّالشركة ّالمدرجة ّالجديدة ّبينّ
المساهمينّفيّالشركاتّاألمّوالذينّيكونونّمنّ
اآلنّفصاعدا ّمالكينّألسهمّفيّشركتينّوليسّ
فيّشركةّواحدةّ.
ّج .طرح ّأسهم ّإحدى ّالشركات ّالتابعة ّإلى ّسوقّ
رأسّالمالّلالكتتابّالعامّّequity carve out
هوّمماثلّلفصلّشركةّتابعةّولكنّالشركةّاألمّ
هنا ّتحتفظ ّبغالبية ّالتحكمّ .وهذا ّاألسلوب ّلديهّ
ميزه ّمن ّحيث ّأنه ّيزيد ّالنقدية ّبالنسبة ّللقائمّ
بالفصلّ.
ّد .عمليات ّبيع ّوشراء ّاإلدارة ّتحدث ّعندما ّيكونّ
المشتري ّهو ّالمدير ّأو ّمجموعة ّمن ّالمديرينّ
للشركةّالتيّيتمّتصفيتهاّ

ّ84-8320-25نزعّالملكيةّأوّزوالّالحيازة ّ(االنفصال)ّ
يشير ّإلى ّعملية ّبيع ّأجزاء ّمن ّشركة ّنتيجةّ
 21-25وفيّكلّهذهّالحاالتّ،يلزمّقيدّالمعامالتّفيّ
ألسبابّمتنوعةّ:
حقوق ّملكية ّالشركتين ّالمعنيتين ّفي ّالحسابّ
الماليّ ،وربما ّيتم ّقيد ّالتغير ّفي ّالتصنيفّ
ّأ .قدّتكونّشركةّفرعيةّأوّجزءّمنّالشركةّاألمّلمّ
بحسبّالقطاعّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ
يعد ّأداءه ّعلى ّالنحو ّالمرجو ّمقارنة ّبباقيّ
حجمّاألصولّ.
المنافسينّله؛ّ
ّب .شركة ّفرعية ّأو ّجزء ّمن ّالشركة ّقد ّيكون ّأدائهّ ج .القطاعات الفرعية
جيدا ّولكن ّقد ّال ّيكون ّمركزه ّجيدا ّداخل ّنطاقّ
الصناعةّبحيثّيبقىّمنافسا ّويحققّالغاياتّعلىّ  21-25تناقش ّعملية ّتقسيم ّقطاعات ّالشركات ّإلىّ
قطاعاتّأخرىّفرعيةّفيّالفصلّالرابع؛ّوهناكّ
المدىّالبعيد؛ّ
اقتراحّبأنهّينبغيّأنّيكونّهناكّانقسامّثالثيّ
للشركات ّبين ّتلك ّالشركات ّالقومية ّالخاصةّ
ّج .قد ّتتغير ّاألولويات ّاإلستراتيجية ّللشركة ّفيماّ
وتلك ّالشركات ّالتي ّيسيطر ّعليها ّمن ّقبلّ
يتعلقّببقائهاّمنافسةّمعّمرورّالوقتّمما ّيؤديّ
الحكومة ّوتلك ّالشركات ّالتي ّيسيطر ّعليهاّ
إلىّعملياتّانفصالّأوّزوالّالحيازة؛ّ
األجانبّ .وفي ّنطاق ّكل ّمما ّسبقّ ،منّ
المستحسنّتحديدّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
ّد .فقدانّالسيطرةّاإلداريةّأوّوجودّإدارةّغيرّفعالة؛ّ
(ّ.)NPIs
ّه .القدر ّالكبير ّمن ّالتنويع ّقد ّيخلق ّصعوباتّ
وبالتالي ّيدفع ّبالشركات ّاألم ّإلى ّتقليل ّتنوعّ  21-25والسبب ّوراء ّتحديد ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّوالتعرف ّعليها ّذو ّجانبين؛ ّحيث ّفيّ
أنشطتها؛ّ
المقام ّاألولّ ،من ّأجل ّالحصول ّعلى ّصورةّ
شاملة ّعن ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّ–ّ
ّو .قد ّيكون ّلدى ّالشركات ّاألم ّصعوبات ّماليةّ
على ّالنحو ّالمبينة ّعليه ّفي ّالفصل ّالثالثّ
وبحاجةّإلىّزيادةّالنقدية؛ّ
والعشرين ّ– ّفمن ّالضروري ّالتمكن ّمن ّتحديدّ
تلك ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالسوقيةّ
ّز .قد ّينظر ّإلى ّعمليات ّاالنفصال ّأو ّزوال ّالحيازةّ
والتي ّتنتسب ّإلى ّقطاع ّالشركاتّ .وقد ّيكونّ
كدفاعّضدّاالستيالءّالعدائيّ.
التعرف ّعليها ّبشكل ّمنفصل ّغير ّمتوقع ّمنّ
جانب ّبعض ّالمستخدمين ّنظ ار ّألنه ّفي ّكثيرّ
 22-25تصفياتّالشركاتّأوّحاالتّزوالّالحيازةّقدّيتمّ
من ّاألحيان ّما ّيكون ّهناك ّاعتقاد ّخاطئ ّبأنّ
إجرائهاّبطرقّمختلفةّ:
كافة ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّهيّ
مؤسسات ّغير ّسوقية ّوتقع ّفي ّنطاق ّقطاعّ
ّأ .بيعّجزءّمنّاألصولّفيّشركةّمعينةّّsell-off
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
هو ّبيع ّشركة ّتابعة ّللمشترين ّالذين ّيكونون ّفيّ
المعيشيةّ .والسبب ّاألخر ّلتحديد ّالمؤسساتّ
معظمّالحاالتّشركاتّأخرىّ.
غير ّالهادفة ّللربح ّبشكل ّمنفصل ّهو ّأنهّ
088
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بالنسبة ّلبعض ّالتحليالت ّقد ّيكون ّمن ّالمرغوبّ
فيه ّتحليل ّالشركات ّباستثناء ّالمؤسسات ّأوّ
الشركات ّغير ّالهادفة ّللربح ّإذا ّما ّكان ّهناكّ
تصور ّبأن ّسلوكهم ّاالقتصادي ّمختلفا ّإلى ّحدّ
كبيرّ.

المفيد ّاستعرض ّومراجعة ّبعض ّمن ّالمفاهيمّ
الرئيسيةّالمرتبطةّبه؛ّويمكنّالعثورّعلىّمزيدّ
من ّالتفصيل ّحول ّهذا ّالموضوع ّفي ّكل ّمنّ
دليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّ
ّ BPM6وفي ّالتعريف ّالمعياري ّلمنظمةّ
التعا ّون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّلمفهوم ّاالستثمارّ
األجنبي ّالمباشر ّّ .BDوفي ّسياق ّاالستثمارّ
األجنبي ّالمباشرّ ،فإن ّمصطلح ّالمنشأة ّيبدونّ
أن ّهناك ّميل ّالستخدامه ّبدال ّمن ّمصطلحّ
الشركةّ ،ولكن ّوكما ّلوحظ ّفي ّالمقدمةّ ،الّ
يقصدّمنّذلكّأيّفرقّفيّالمعنىّ.

 21-25عند ّتحديد ّالشركات ّالمسيطر ّعليها ّمن ّقبلّ
العامةّأوّالمساهمةّيثارّسؤالّحولّكيفيةّإيجادّ
متواليات ّزمنية ّطويلة ّإذا ّما ّكان ّهناك ّتغي ارّ
ملحوظاّفيّعددّونوعّالشركاتّالخاضعةّللسيطرةّ
العامة ّخالل ّالفترة؛ ّومن ّالمفيد ّإيجاد ّمتواليةّ
زمنية ّتشمل ّفقط ّتلك ّالشركات ّالتي ّكانتّ
االستثمار
 33-21إحصاءات
خاضعةّللسيطرةّالعامةّفيّكلّفترةّزمنيةّمعنية32-2. ّ.
األجنبي المباشر تشمل أربعة حسابات
ونظ ار ّألن ّاالهتمام ّعادة ّما ّينصب ّعلى ّالقدرّ
إحصائية مميزة:
الذيّكانتّتتحكمّبهّالحكومةّفيّقطاعّالشركاتّ
وكيفّقدّتغيرّذلكّبمرورّالوقتّفكلّذلكّيعطيّ
صورة ّمالئمةّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّكان ّالهدف ّهوّ ّأ .مراكزّاالستثمارّ،
استكشاف ّسلوك ّنفس ّمجموعة ّالشركات ّمعّ
مرور ّالوقت ّفقد ّيتم ّإعداد ّجدول ّتكميلي ّيعنىّ ّب .المعامالتّالماليةّ،
بالتعريف ّالحالي ّللشركات ّالمسيطر ّعليها ّمنّ
قبلّالعامةّويستخدمّهذهّالمجموعةّمنّالشركاتّ ّج .تدفقات ّالدخل ّالمرتبطة ّبين ّالمنشآت ّالتيّ
ترتبط ّفيما ّبينها ّمن ّخالل ّعالقة ّاستثمارّ
عبر ّالفترةّالزمنية ّالمعنيةّبصرفّالنظرّعنّماّ
مباشرّ،و
إذاّكانتّمسيطرّعليهاّمنّقبلّالعامةّطوالّهذهّ
الفترةّمنّعدمهّ.
ّد .التغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصولّ ،والسيماّ
منّحيثّإعادةّالتقييمّ.
 26-25تحديدّالشركاتّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّاألجانبّ
والتعرفّعليهاّيعدّأم ارّجوهرياّللنظرّفيّالتفاعلّ
بين ّاالقتصاد ّالمحلي ّوبقية ّالعالم؛ ّويمثل ّنقاشّ  00-25االستثمارّالمباشرّهوّفئةّمنّفئاتّاالستثمارّ
عبر ّالحدود ّالمرتبط ّبوحدة ّمقيمة ّفي ّاقتصادّ
تلك ّالمسألة ّبمزيد ّمن ّالتفصيل ّموضوع ّالقسمّ
ما ّ(المستثمر ّالمباشر) ّوالذي ّيسيطر ّأو ّلديهّ
التاليّ.
درجة ّكبير ّمن ّالتأثير ّعلى ّإدارة ّالمنشأةّ
(منشأةّاالستثمارّالمباشر)ّالمقيمةّفيّاقتصادّ
د .العالقات بين الشركات في االقتصاديات المختلفة
أخرّ.
00-25تحريرّاألسواقّفضال ّعنّاالبتكاراتّالتكنولوجيةّ
ووسائل ّاالتصاالت ّالرخيصة ّقد ّأتاحتّ 02-25قد ّيتيح ّاالستثمار ّالمباشر ّأيضا ّللمستثمرّ
المباشرّإمكانيةّالوصولّلالقتصادّالذيّتتواجدّ
للمستثمرينّتنويعّمشاركاتهمّفيّاألسواقّالتنافسيةّ
فيهّمنشأةّاالستثمارّالمباشرّوالذيّلوالّذلكّماّ
فيما ّوراء ّالبحار؛ ّونتيجة ّلذلكّ ،فإن ّالتغيرّ
كان ّاستطاع ّالنفاذ ّإليه؛ ّوتختلف ّأهدافّ
الملحوظّفيّالتحركاتّالماليةّعبرّالحدودّبماّفيّ
المستثمرين ّالمباشرين ّعن ّتلك ّاألهدافّ
ذلك ّاالستثمار ّالمباشر ّقد ّأصبح ّعامال ّرئيسياّ
الخاصة ّبمستثمري ّالمحافظ ّالمالية ّوالذين ّالّ
في ّالتكامل ّاالقتصادي ّالدوليّ ،والمشار ّإليهّ
يكونّلهمّتأثي ارّكبي ارّعنّإدارةّالمنشأةّ.
بشكلّأكثرّعموميةّبالعولمةّ.
ّ46-83يشكل ّالتحليل ّالمنتظم ّالتجاهات ّاالستثمارّ  01-25منشآتّاالستثمارّالمباشرّهيّشركاتّقدّتكونّ
إما ّشركات ّفرعية ّأو ّتابعة ّوالتي ّيحتفظ ّبهاّ
المباشر ّوتطوراته ّجزءا ّال ّيتج أز ّمن ّالتحليل ّالمالي ّعبرّ
بأكثرّمنّّ86فيّالمائةّمنّسلطةّاالقتراعّ،أوّ
الحدودّوالمعنيّباالقتصاد ّالكليّفيّأوسعّصورةّله؛ّومنّ
شركات ّشريكة ّيكون ّمحتج از ّفيها ّما ّبين ّّ36
ضمن ّمواطن ّاالهتمام ّالرئيسية ّبالنسبة ّلمحللي ّالسياسةّ
إلى ّّ 86في ّالمائة ّمن ّسلطة ّاالقتراع ّأو ّقدّ
تحديدّمصدرّومقصدّهذهّاالستثماراتّ.وتسهلّالعديدّمنّ
تكونّشركاتّشبهّمؤسسيةّ،مثلّالفروعّ،والتيّ
المؤشراتّالقائمةّعلىّإحصاءاتّاالستثمارّالمباشرّعمليةّ
تكونّفيّالواقعّمملوكةّبنسبةّّ 366فيّالمائةّ
قياسّمدىّوتأثيرّالعولمةّ.
من ّقبل ّشركاتها ّاألم ّالمعنيةّ .وتوصفّ
المنشآتّالتيّالّيكونّلديهاّأيّتأثيرّاستثمارّ
 .1االستثمار األجنبي المباشر
مباشر ّعلى ّبعضها ّالبعض ّ(أي ّأنه ّلم ّيتمّ
الوفاء ّبمعيار ّّ 36في ّالمائة ّمن ّسلطةّ
05-25االستثمار ّاألجنبي ّالمباشر ّ(ّ )FDIهو ّسمةّ
االقتراع) ّوالتي ّيقع ّعليها ّتأثي ار ّسواء ّبشكلّ
أساسية ّمن ّخصائص ّميزان ّالمدفوعات ّومنّ
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مباشرّأوّغيرّمباشرّفيّالتسلسلّالهرميّللملكيةّ  .3دور " األموال العابرة للصناديق"
من ّقبل ّنفس ّالمنشأة ّ(والتي ّالبد ّوأن ّتكونّ
مستثمر ّمباشر ّفي ّواحدة ّمنهم ّعلى ّاألقل) ّ–ّ ّ ""20-25األموال ّالعابرة ّللصناديق"هي ّتلك ّاألموالّ
التي ّتمر ّمن ّخالل ّمنشأة ّمقيمة ّفي ّاقتصادّ
توصفّبالمنشآتّالتابعةّ.
معينّلشركةّتابعةّفيّاقتصادّأخرّ،بحيثّالّ
تبقى ّاألموال ّفي ّاالقتصاد ّالتي ّتتواجد ّفيهّ
01-25يتمّتحديدّعالقاتّاالستثمارّالمباشرّوفقاّلمعاييرّ
الشركة ّالتابعة؛ ّوغالبا ّما ّتكون ّهذه ّاألموالّ
إطار ّعالقات ّاالستثمار ّالمباشر ّ(ّ،FDIR
مرتبطة ّباالستثمار ّالمباشرّ .ويكون ّلتلكّ
والمبين ّفي ّالتعريف ّالمعياري ّلمنظمة ّالتعاونّ
األموالّتأثي ارّالّيكادّيذكرّعلىّاالقتصادّالذيّ
االقتصادي ّوالتنمية ّلمفهوم ّاالستثمار ّاألجنبيّ
تمر ّمن ّخاللهّ .وفي ّحين ّأن ّكيانات ّذاتّ
المباشر)ّ ،بما ّفي ّذلك ّالعالقات ّالمباشر ّوغيرّ
أغراض ّخاصة ّأو ّشركات ّقابضة ّفضال ّعنّ
المباشرةّعلىّحدّسواءّ،منّخلالّسلسلةّالملكيةّ.
مؤسسات ّمالية ّالتي ّتقوم ّبخدمة ّالشركاتّ
بفرض ّأن ّالشركة ّأ ّتسيطر ّعلى ّالشركة ّبّ،
التابعة ّاألخرى ّتكون ّعلى ّوجه ّالخصوصّ
والشركةّبّتسيطرّعلىّالشركةّجّ،حينئذّتكونّ
مرتبطة ّباألموال ّالعابرة ّفإن ّمنشآت ّأخرىّ
الشركةّأّفيّواقعّاألمرّمسيطرةّعلىّالشركةّجّ
أيضا ّيكون ّلديها ّأموال ّعابرة ّفي ّتدفقاتّ
أيضاّّ.
االستثمارّالمباشرّ.
 .2االستثمار األجنبي المباشر والعولمة
25-25يتم ّتضمين ّاألموال ّالعابرة ّفي ّاالستثمارّ
المباشرّفيّالعروضّالقياسيةّنظ ارّألنهاّتشكلّ
01-25تبين ّمراكز ّاالستثمار ّالمباشر ّفئة ّهامة ّمنّ
جزءا ّال ّيتج أز ّمن ّالمعامالت ّوالمراكز ّالماليةّ
االستثمارّالمنشأةّبالخارجّوالمكتسبةّمنّالخارجّ،
للمستثمرّالمباشرّمعّالمنشآتّالتابعة؛ّ(وهناكّ
مقسمة ّبين ّحقوق ّالملكية ّوالديونّ ،عند ّنقطةّ
استثناء ّفيما ّيتعلق ّبمراكز ّأدوات ّالدين ّبينّ
مرجعيةّمحددةّمنّالزمن؛ّوتتيحّمراكزّاالستثمارّ
المؤسسات ّالمالية ّالمرتبطة)ّ .ويؤدي ّاستبعادّ
األجنبي ّالمباشر ّكنسبة ّمئوية ّمن ّالناتج ّالمحليّ
هذه ّاألموالّمن ّاالستثمارّالمباشرّإلىّتشويهّ
اإلجمالي ّمؤش ار ّعلى ّمدى ّالعولمة ّفي ّهذاّ
وانحراف ّالتدفقات ّوالمراكز ّالمالية ّلالستثمارّ
الوقت ّ.وتثبتّهذهّالمؤشراتّالتركيبيةّالترابطّبينّ
المباشر ّعلى ّمستويات ّالتوحيد ّبل ّوتقديرهاّ
االقتصادياتّ.
بأقل ّمن ّقيمتها ّالحقيقية ّبشكل ّكبيرّ .وعالوةّ
على ّذلكّ ،فإن ّشمول ّهذه ّالبيانات ّفيّ
 01-25تبينّالمعامالتّالماليةّصافيّالداخلّوالخارجّمنّ
االستثمار ّالمباشر ّيعزز ّمن ّالتناظر ّواالتساقّ
االستثمارات ّمع ّعرض ّاألصول ّ(صافي ّالحيازةّ
بين ّاالقتصادياتّ .ومع ّذلكّ ،وبالنسبةّ
أوّاالستردادات)ّوالخصومّ(التكبدّناقصّإبراءاتّ
لالقتصاديات ّالتي ّتمر ّمن ّخاللها ّتلكّ
الذمة)ّبشكلّمنفصلّبحسبّاألداةّالماليةّفيّأيّ
األموالّ ،من ّالمفيد ّأن ّيتم ّتحديد ّالتدفقاتّ
فترةّمحددة؛ّوتعطيّالمعامالتّالماليةّفيماّيتعلقّ
الداخلةّوالخارجةّغيرّالمقصودّمنهاّاالستخدامّ
باالستثمارّاألجنبي ّالمباشرّوالمعبرّعنهاّكنسبةّ
محلياّمنّقبلّالكيانّالمعنيّ.
مئوية ّمن ّالناتج ّالمحلي ّاإلجمالي ّمؤش ار ّعلىّ
التغيراتّخاللّهذهّالفترةّفيّدرجةّعولمةّاقتصادّ
معين ّ .ويوفر ّهذا ّالمؤشر ّمعلومات ّفي ّوقتّ 22-25لالستثمار ّاألجنبية ّالمباشرة ّدو ار ّرئيسيا ّفيّ
التنمية ّوالسيما ّفي ّالبلدان ّذات ّاالقتصادياتّ
مبكر ّعن ّالجاذبية ّالنسبية ّلالقتصاديات ّ(علىّ
الناشئة؛ ّومن ّأجل ّاستكشاف ّقدر ّاالستثماراتّ
المستوىّالمحليّواألجنبيّعلىّحدّسواء)ّبالنسبةّ
ّ
األجنبية ّالمباشرة ّالتي ّتصل ّلهذه ّالبلدان ّومنّ
لالستثمارات ّالجديدة ّبعد ّالسماح ّبانسحابّ
أين ّتنبع ّفقد ّيكون ّإجراء ّتحليل ّتكميلي ّأم ارّ
االستثماراتّأوّتصفيتهاّخاللّنفسّالفترةّالزمنيةّ.
غاية ّفي ّالفائدةّ ،فمثل ّهذه ّالتحليل ّسيعنىّ
بتحديد ّالبلد ّالتي ّتنبع ّمنه ّاألموال ّالعابرة ّمنّ
 06-25يوفر ّدخل ّاالستثمار ّالمباشر ّمعلومات ّبشأنّ
خاللّتحديدّالوحدةّاألوليّبخالفّالمالّالعابرّ
أرباح ّالمستثمرين ّالمباشرين ّوأرباح ّمنشاتّ
في ّاالقتصاد ّالمضيف ّأو ّفي ّاالقتصادّ
االستثمار ّالمباشر؛ ّوتنشأ ّأرباح ّاالستثمارّ
المستثمر ّ(في ّالسلسلة ّالخارجة ّأو ّالداخلة)ّ،
األرباحّالموزعةّجنبا ّإلىّجنبّ
المباشرّمنّ(ّ ّ)3
حسبّاالقتضاءّ.
مع ّاألرباح ّغير ّالموزعة ّوالتي ّتعامل ّعلى ّأنهاّ
إعادة ّاستثمار ّلألرباح ّفي ّهذه ّالمنشأةّ ،و ّ(ّ)8
الفائدة ّالمفروضة ّعلى ّالقروض ّالتي ّتتم ّبينّ  .4البلد المستثمر النهائي
الشركاتّوعلىّاالئتمانّالتجاريّوعلىّغيرهاّمنّ
أشكالّالدينّ.وتوفرّتدفقاتّالدخلّمنّاالستثمارّ 20-25تبين ّعروض ّاالستثمار ّاألجنبي ّالمباشر ّوفقاّ
للتعريف ّالمعياري ّلمنظمة ّالتعاون ّاالقتصاديّ
األجنبيّالمباشرّباعتبارهاّنسبةّمئويةّمنّالناتجّ
والتنمية ّلمفهوم ّاالستثمار ّّ BDبلد ّالطرفّ
المحلي ّاإلجمالي ّمعلومات ّعن ّاألهمية ّالنسبيةّ
األخرّالمباشرّوصناعةّالطرفّاألخرّالمباشرّ
ألرباح ّاالستثمار ّالمباشر ّفي ّكل ّمن ّاالقتصادّ
بالنسبة ّلالستثمار ّاألجنبي ّالمباشر ّالموجهّ
المعنيّبالتحليلّوبالخارجّ.
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االقتصادي ّوالتنمية ّلمفهوم ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشر ّّ BDودليل ّميزان ّالمدفوعات ّومركزّ
االستثمار ّالدولي ّّ BPM6ونظام ّالحساباتّ
القومية ّّ SNAفيما ّيتعلق ّبمسألة ّالتحكمّ
والسيطرة)ّ .فبالنسبة ّمن ّالتعريف ّالمعياريّ
لمنظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنمية ّلمفهومّ
االستثمارّاألجنبيّالمباشرّّBDوّودليلّميزانّ
المدفوعات ّومركز ّاالستثمار ّالدولي ّّ،BPM6
يتم ّتطبيق ّقاعدة ّّ 86في ّالمائة ّمن ّسلطةّ
االقتراعّبشكلّصارمّ،ولكنّاألمرّأكثرّمرونةّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .أنظر ّالفصلّ
الرابع)ّ.

للخارج؛ ّبالنسبة ّلالستثمار ّاألجنبي ّالمباشرّ
الموجه ّللداخلّ ،من ّالممكن ّليس ّفقط ّتحديدّ
الطرف ّاألخر ّالمباشر ّبل ّأيضا ّالمستثمرّ
النهائيّ.ويكونّالمستثمرّالنهائيّفيّهذاّالصددّ
هو ّالمنشأة ّالتي ّتمارس ّالسيطرة ّعلى ّالقرارّ
االستثماري ّبأن ّيكون ّلها ّمركز ّاستثمار ّأجنبيّ
مباشر ّفي ّمنشأة ّلالستثمار ّالمباشرّ .وعلى ّهذاّ
النحو ّيكون ّالمستثمر ّالنهائي ّمتحكما ّفيّ
المستثمر ّالمباشرّ .ويتم ّتحديد ّذلك ّمن ّخاللّ
وضع ّسلسلة ّللملكية ّمع ّالمستثمرين ّالمباشرينّ
من ّخالل ّروابط ّتحكم ّ(ملكية ّأكثر ّمن ّّ 10فيّ
المائة ّمن ّسلطة ّاالقتراع) ّحتى ّيتم ّالوصولّ
للمنشأةّالتيّالّيكونّعليهاّسيطرةّمنّقبلّمنشأةّ
أخرىّ .واذا ّلم ّيكن ّهناك ّمنشأة ّتتحكم ّفيّ 21-25باإلضافة ّإلى ّاإلحصاءات ّالخاصة ّبأنشطةّ
الشركات ّالمتعددة ّالجنسيات ّفإن ّهناكّ
المستثمر ّالمباشر ّحينئذ ّيكون ّالمستثمر ّالمباشرّ
إحصاءات ّأخرى ّمتاحة ّأيضا ّعن ّالمجموعةّ
هو ّالمستثمر ّالنهائي ّفي ّمنشأة ّاالستثمارّ
األوسعّالتيّتضمّالشركاتّالتيّلهاّروابطّفيّ
المباشرّ.
اقتصادياتّأخرىّوليسّفقطّتلكّالشركاتّالتيّ
تتواجد ّبها ّملكية ّاألغلبية ّوالمسماة ّبالشركاتّ
22-25البلد ّالتيّيكونّالمستثمرّالنهائيّمقيما ّفيهاّهيّ
التابعة ّاألجنبيةّ .وتعرف ّهذه ّاإلحصاءاتّ
البلد ّالمستثمر ّالنهائي ّفي ّمنشأة ّاالستثمارّ
بإحصاءات ّالشركات ّالتابعة ّاألجنبيةّ
المباشر؛ّومنّالممكنّأنّيكونّالمستثمرّالنهائيّ
(ّ،)FATSوهيّموصوفةّفيّدليلّالتوصياتّ
مقيما ّفي ّنفس ّاالقتصاد ّالذي ّتتواجد ّفيه ّمنشاةّ
بشأن ّإنتاج ّإحصاءات ّعن ّالشركات ّالتابعةّ
االستثمار ّالمباشر(ّ .أ ّتسيطر ّعلى ّبّ ،بّ
األجنبية ّ((ّ )FATSيوروستاتّ ،)8667ّ ،وتمّ
تسيطر ّعلى ّجّ ،أ ّو ّج ّمقيمين ّفي ّنفسّ
تفصيلها ّفي ّقياس ّالعولمةّ :كتيب ّعنّ
االقتصادّ ّ،ولكنّبّمقيمةّفيّاقتصادّأخر)ّ.
إحصاءاتّالعولمةّاالقتصاديةّ(منظمةّالتعاونّ
االقتصادي ّوالتنميةّ .)8668ّ ،وجاري ّالعملّ
 21-25منّأجلّتحويلّالعرضّالمعتادّبحسبّالبلدّإلىّ
على ّالتأكد ّمن ّاالتساق ّبين ّالمجموعاتّ
العرض ّالتكميلي ّالمعني ّبالبلد ّالمستثمر ّالنهائيّ
المتنوعة ّمن ّاإلحصاءات ّالمقتبسة ّفي ّهذهّ
ينسب ّمركز ّاالستثمار ّاألجنبي ّالمباشر ّبالكاملّ
المنشورات ّوفي ّغيرها ّمن ّالمنشورات ّعنّ
والذي ّيعود ّإلى ّبلد ّإقامة ّالمستثمر ّالمباشر ّإلىّ
العولمةّ.
البلد ّالمستثمر ّالنهائي؛ ّوعندما ّيكون ّهناك ّأكثرّ
منّمستثمرّمباشرّفيّمنشأةّلالستثمارّالمباشرّ
حينئذ ّيعاد ّنسب ّمركز ّاالستثمار ّاألجنبيّ  .6التمويل الخارجي للبضائع  :الشراء بدل التصنيع
المباشر ّالمتجه ّنحو ّالدخل ّبالكامل ّبالنسبة ّلكلّ
مستمرّمباشرّإلىّالبلدّالمستثمرّالنهائيّالمعنيّ  21-25هناكّطريقتانّيمكنّمن ّخاللهماّلشركةّأّفيّ
االقتصادّسّأنّيكونّلديهاّشركةّأخرىّبّفيّ
باالعتمادّعلىّالشركةّاألمّالمسيطرةّالنهائيةّعلىّ
االقتصاد ّص ّتقوم ّبخدمات ّلصالحها؛ ّوعلىّ
كل ّمستثمر ّمن ّالمستثمرين ّالمباشرينّ .وتضمنّ
الرغم ّمن ّأن ّاألثر ّيبدو ّمماثالّ ،فالنتائجّ
هذه ّالطريقة ّأن ّتكون ّمستويات ّاالستثمارّ
المترتبةّفيماّيتعلقّبالقيدّفيّالحساباتّمختلفةّ
المباشر ّالداخلة ّلبلد ّمعين ّوفقا ّللعرض ّالقياسيّ
إلىّحدّكبيرّ.وبفرضّأنّأّوّبّهماّمنشأتينّ
وتبعاّللعرضّالتكميليّهيّنفسهاّ.
ال ّعالقة ّبينهما ّوتعاقدت ّب ّللقيام ّبأعمالّ
لصالح ّأ ّلقاء ّأجر ّمعين(ّ .يتم ّوصف ّهذهّ
 .0الشركات متعددة الجنسيات
الحالةّفيّموضعّأخرّ،علىّسبيلّالمثالّفيّ
الفصل ّالثامن ّوالعشرين)ّ .في ّهذه ّالحالةّ ،الّ
21-25فضال ّعن ّأن ّالمعلومات ّالمتعلقة ّباالستثمارّ
يكون ّهناك ّتحويال ّمقيدا ّبالمفردات ّمن ّأ ّإلىّ
األجنبي ّالمباشر ّحيث ّيلزم ّفقط ّّ 36في ّالمائةّ
ب ّ(أو ّمن ّس ّإلى ّص)ّ .حيث ّيقيد ّاألجرّ
من ّسلطة ّاالقتراع ّلتحديد ّالمستثمر ّاألجنبيّ
المتفقّعليهّفقطّعلىّأنهّمعاملةّبينّاثنينّمنّ
المباشر ّفإن ّهناك ّأيضا ّاهتمام ّبتحليل ّأنشطةّ
االقتصادياتّ.
الشركات ّالمتعددة ّالجنسيات ّ(ّ ،)MNEsوالتيّ
يحتجز ّفيها ّأكثر ّمن ّّ 86في ّالمائة ّمن ّسلطةّ
االقتراعّ .وبالتاليّ ،فإن ّالشركات ّالمتعددةّ  26-25ومع ّذلكّ ،لو ّأن ّأ ّو ّب ّكالهما ّينتمي ّلنفسّ
مجموعة ّالشركات ّحينئذ ّقد ّتكون ّالحالة ّالتيّ
الجنسياتّتتوافقّمعّالشركاتّالمسيطرّعليهاّمنّ
يتواجدّبهاّتحويلّللمخاطرّوالمكافآتّالخاصةّ
قبل ّاألجانب ّمن ّحيث ّمعنى ّالقطاعات ّالفرعيةّ
بالمفرداتّجراءّإيفادهمّمنّأّإلىّب؛ّوالسؤالّ
فيّنظامّالحساباتّالقومية(ّ.هناكّتميي از ّضئيالّ
هوّماّإذاّكانّقدّأدخلّسعرّحقيقيّللمفرداتّ
بين ّكل ّمن ّالتعريف ّالمعياري ّلمنظمة ّالتعاونّ
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األرباح ّالموزعة ّالقادرة ّعلى ّعرضه؛ ّومنّ
الممكن ّأيضا ّأن ّتكون ّالشركة ّتعاني ّمنّ
مشكلة ّفي ّالسيولة ّالنقدية ّوغير ّقادرة ّعلىّ
الوفاءّبالتزاماتهاّفيّالوقتّالمناسبّ.وقدّيغتنمّ
المنافسونّالفرصةّويتقدمونّبعروضّلالستيالءّ
على ّالشركةّ .ومع ّذلكّ ،إن ّلم ّيتم ّتقديم ّأيّ
عرضّلالستيالءّفالسؤالّالذيّيطرحّنفسهّهناّ
هو ّكيف ّيمكن ّللشركة ّالبقاء ّحيز ّالوجود ّفيّ
نهايةّاألمرّ.

فيّأرقامّالتجارةّلكلّمنّأّ(وّس)ّوّبّ(وّص)ّ
عند ّانتقال ّالمفردات ّدوليا ّمن ّعدمهّ .وعندماّ
تكون ّهناك ّعالقة ّبين ّأ ّو ّبّ ،يستخدم ّإجراءّ
يسمىّ"سعرّالتحويل"ّفيّبعضّاألحيانّ.وبفرضّ
أن ّالنظام ّالضريبي ّفي ّص ّأكثر ّتحررية ّمنّ
النظام ّالضريبي ّفي ّس ّحينئذ ّتكون ّالحالة ّالتيّ
يخفضّفيهاّأّبشكلّمصطنعّمنّسعرّالمفرداتّ
ّ
الموفدة ّإلى ّب ّلتقليل ّاألرباح ّفي ّس ّفي ّحينّ
تسجل ّب ّربح ّأعلى ّيخضع ّللنظام ّالضريبيّ
األقل ّسع ار ّفي ّصّ .ومن ّحيث ّالمبدأّ ،فإنّ
معايير ّالمحاسبة ّالدولية ّوتوصيات ّميزانّ  12-25وبطريقة ّمماثلةّ ،قد ّتعاني ّشركة ّمالية ّمنّ
ضائقةّماليةّألنهاّتعانيّمنّصعوبةّفيّزيادةّ
المدفوعاتّتشيرّإلىّأنّالمفرداتّالتيّتنتقلّعبرّ
التمويلّوغيرّقادرةّعلىّالوفاءّبالتزاماتها؛ّومرةّ
الحدودّينبغيّتقييمهاّتبعا ّألسعارّ"طولّالذراع"ّ،
أخرىّ،فإنّهذاّالظرفّهوّالوقتّالمالئمّأليّ
أيّاألسعارّالتيّكانتّستكونّهيّالسائدةّإنّلمّ
منافس ّللتقدم ّبعرض ّلالستيالء ّعلى ّالشركةّ،
يكنّهناكّعالقةّبينّالشركتينّالمعنيتينّ.بيدّأنّ
غير ّأن ّهذا ّاألمر ّال ّيكون ّدوما ّوشيطّ
إجراء ّهذا ّالتعديل ّليس ّباألمر ّالهينّ ،ولكنهاّ
الحدوثّ.
تشغل ّاهتمامات ّالسلطات ّالضريبية ّومسئوليّ
الجمارك ّواإلحصائيين ّحيث ّيرون ّما ّإذا ّكانّ
يمكن ّإجراء ّتعديالت ّمناسبة ّإذا ّكانت ّاألرقامّ 10-25إذاّكانتّالشركةّ– ّسواءّكانتّشركةّماليةّأوّ
غيرّماليةّ– ّتعتبرّذاتّأهميةّقوميةّفإنّهذاّ
المعنية ّكبيرة ّواذا ّما ّكان ّيمكن ّإجراء ّمثل ّهذهّ
الوضع ّقد ّيكون ّعندما ّتظهر ّالحكومة ّفيّ
التعديالتّبقدرّكافيّمنّالموثوقيةّ.
الصورةّوتقدمّعرضاّإماّلالستيالءّعلىّالشركةّ
– ّأيّفيّواقعّاألمرّتأميمهاّ– ّأوّقدّتعرضّ
هة .مساهمة األصول في اإلنتاج
ضخا ّكبي اّر ّلرأس ّمال ّفي ّمقابل ّدرجة ّمنّ
السيطرة ّ– ّوربما ّالسيطرة ّالكاملة ّ– ّعلىّ
10-25يناقش ّالفصل ّالعشرون ّدور ّالخدمات ّالرأسماليةّ
الشركةّ .وجدير ّبالذكر ّأن ّكيفية ّقيد ّالتأميمّ
في ّاإلنتاج ّوحساب ّاإلنتاجية ّمتعددة ّالعواملّ
وعمليات ّضخ ّرأس ّالمال ّمن ّقبل ّالحكومةّ
()MFP؛ ّواألصول ّالتي ّيتم ّااللتفات ّلها ّعندّ
فضال ّعن ّالخطوات ّالتي ّقد ّيتم ّاتخاذها ّفيّ
حساب ّاإلنتاجية ّهي ّتلك ّاألصول ّالثابتةّ
إطارّخطةّلإلنقاذّيتمّنقاشهاّجميعا ّفيّسياقّ
المملوكة ّوالمستخدمة ّعلى ّحد ّسواء ّمن ّقبلّ
الفصلّالثانيّوالعشرينّ.
المنشأة ّإلى ّجانب ّأي ّموارد ّطبيعية ّوغيرها ّمنّ
األصول ّعير ّالمنتجة ّبما ّفي ّذلك ّالعقود ّوعقودّ
اإليجارات ّوالتراخيص ّوربما ّكذلك ّاألصولّ 12-25ثمةّاحتمالّأخرّوهوّأنّتقدمّالحكومةّضماناّ
لدائنيّالشركةّالتيّتعانيّمنّضائقة؛ّويعاملّ
التسويقية ّالمملوكة ّوالمستخدمة ّفي ّاإلنتاجّ.
تفعيل ّكل ّضمان ّعلى ّحده ّبنفس ّالطريقةّ
واألصول ّغير ّالمملوكة ّقانونيا ّمن ّقبل ّالمنشأةّ
المتبعة ّمع ّااللتزامات ّالتي ّيتم ّالتعاقد ّعليهاّ.
ولكنها ّفي ّالوقت ّذاته ّخاضعة ّلعقد ّإيجار ّماليّ
ويتمّتصفيةّالدينّاألصيلّوينشأّديناّجديداّبينّ
يتم ّتضمينها ّفي ّالحسابات ّبنفس ّالطريقة ّالتيّ
الضامن ّوالدائنّ .وفي ّمعظم ّالحاالتّ ،يعتبرّ
تقيدّبهاّفيّالميزانيةّالعموميةّللمنشأةّ.ومعّذلكّ،
أنّالضامنّيقومّبعملّتحويلّرأسماليّللمدينّ
فإنّاألصولّالمؤجرةّبموجبّاتفاقّتأجيرّتشغيليّ
األصيلّ– ّماّلمّيحصلّالضامنّعلىّمطالبةّ
يتم ّاستبعادهاّ .وهذا ّيعني ّأن ّمنشأتين ّيقومانّ
سارية ّعلى ّالدائن ّ– ّحيث ّأن ّفي ّمثل ّهذهّ
أنشطةّمماثلةّباستخدامّأصولّمماثلةّقدّيظهرونّ
الحالة ّيؤدي ّاألمر ّإلى ّاإلقرار ّبأصل ّماليّ
أرقامّإنتاجيةّمختلفةّألنّأحدهماّيستخدمّاألصولّ
(التزام ّللمدين)ّ .ويناقش ّقيد ّالضمانات ّبماّ
التي ّيملكها ّواألصول ّاألخرى ّالتي ّيستأجرهاّ.
تشمله ّمن ّتلك ّالضمانات ّالتي ّتعرضهاّ
وينبغيّإيجادّمساحةّلتحليلّتكميليّيعنىّبتجميعّ
الحكومة ّفي ّالجزء ّالثالث ّمن ّالفصل ّالسابعّ
وتصنيف ّمعلومات ّعن ّاألصول ّتبعا ّللصناعةّ
والعشرينّ.
المستخدمة ّلها ّوليس ّالمالكة ّلهاّ ،وكذلك ّللنظرّ
في ّاآلثار ّالمترتبة ّبالنسبة ّلفائض ّالتشغيلّ
واإلنتاجية ّجراء ّاستخدام ّاألصول ّالمستأجرة ّبدالّ  .1الديون الهالكة أو المعدومة
منّاألصولّالمملوكةّ.
11-25جميع ّالشركات ّ– ّولكن ّالشركات ّالمالية ّعلىّ
وجه ّالتحديد ّ– ّقد ّتعاني ّمن ّوجود ّديونّ
و .اآلثار الناجمة عن الضائقة المالية
معدومة؛ ّوقد ّتكون ّهذه ّالظاهرة ّحادة ّبشكلّ
خاص ّعندما ّتمارس ّالجوانب ّاألخرى ّمنّ
 15-25من ّبين ّالعالمات ّالمشيرة ّإلى ّأن ّشركة ّغيرّ
االقتصاد ّهي ّاألخرى ّضغوطا ّمالية ّعلىّ
ماليةّتعانيّمنّضائقةّماليةّمستوىّاألرباحّالتيّ
الشركةّ .وفي ّسياق ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
كانت ّتدره ّوال ّتزال ّمؤخ ار ّوربما ّكذلك ّمستوىّ
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وخاصة ّالشركات ّمتعدد ّالجنسيات ّ– ّمعاييرّ
المحاسبةّالدوليةّالمذكورةّ.

دائما ّماّتقيدّالقروضّعلىّأنهاّالمبالغّالمستحقّ
استردادهاّلصالحّالدائنّ.وفيّالحاالتّالتيّيكونّ
فيهاّالمدينّذاتّتصنيفّائتمانيّسيءّفقدّيؤديّ
ذلك ّإلى ّالمبالغة ّفي ّالقيمة ّالسوقية ّللقرض 10-25 ّ.وفي ّمعظم ّالحاالتّ ،تكون ّالمبادئ ّالتي ّتقومّ
عليها ّمعايير ّالتقارير ّالمالية ّالدولية ّمتسقةّ
وناد ارّماّيحدثّهذاّعلىّأساسّقرضّتلوّقرضّ،
بشكلّكاملّمعّمبادئّنظامّالحساباتّالقومية؛ّ
غيرّأنهّيحدثّعادةّمعّفئاتّالقروضّ.
وعلى ّوجه ّالخصوصّ ،من ّالجدير ّبالذكر ّأنّ
مقدمة ّهذه ّالمعايير ّتوضح ّأن ّالجوهرّ
 11-25يحددّنظامّالحساباتّالقومية ّمجموعةّفرعيةّمنّ
االقتصادي ّينبغي ّوأن ّيكون ّله ّاألسبقية ّعلىّ
الديونّالهالكةّأوّالمعدومةّعلىّأنها ّقروضّأوّ
الشكلّالقانونيّ.كماّأنّمعاييرّالتقاريرّالماليةّ
ديون ّمتعثرة؛ ّوكما ّهو ّموضح ّفي ّالفقرة ّ-34
الدولية ّتولي ّاهتمامها ّ– ّمثل ّنظام ّالحساباتّ
ّ،00فإنهاّعبارةّعنّقروضّمدفوعاتّفوائدهاّأوّ
القومية ّ– ّ ّباألسلوب ّالمفضل ّمن ّالناحيةّ
أصلها ّفات ّعلى ّميعاد ّاستحقاقها ّّ 16يوما ّأوّ
المفاهيميةّبلّوكذلكّبإمكاناتّالتطبيقّالعمليةّ.
أكثرّأوّهيّمدفوعاتّالفائدةّالمكافئةّلّّ16يوماّ
أوّأكثرّالتيّقدّتمّرسملتهاّأوّإعادةّتمويلهاّأوّ
تأجيلها ّبموجب ّاتفاقّ ،أو ّالمدفوعات ّاألقل ّمنّ  15-25إن ّعملية ّإيجاد ّمعيار ّجديد ّلهي ّعملية ّذاتّ
جوانب ّثالثة؛ ّفي ّالخطوة ّاألولىّ ،تقترح ّوثيقةّ
ّ 16يوما ّمن ّالتأخر ّفي ّالدفعّ ،غير ّأن ّهناكّ
تتضمن ّمناقشة ّللحجج ّالمؤيدة ّوالرافضةّ
أسبابّوجيهةّأخرىّ(مثلّمدينّتمّتصنيفهّعلىّ
للمعيارّالجديد ّويتم ّإصدارهاّمعّدعوةّللتعليقّ
أنه ّمفلس) ّتدفع ّللشك ّفي ّأن ّهذه ّالمدفوعاتّ
عليهاّ.وبمجردّتلقيّوتحليلّالتعليقاتّفإذاّتقررّ
سيتم ّاستردادها ّكاملةّ .ويوصي ّنظام ّالحساباتّ
المضي ّقدما ّيتم ّإعداد ّمسودة ّعرض ّويتمّ
القومية ّبأن ّيتم ّتجميع ّوتصنيف ّبنود ّمذكرةّ
نشرهاّللحصولّعلىّتعليقاتّعالميةّ.وفقطّإذاّ
للحسابات ّبحيث ّتعرض ّالقيمة ّاالسمية ّوالسوقيةّ
ماّحصلتّمسودةّالعرضّعلىّتعليقاتّمؤيدةّ
للقروضّالمتعثرةّوتضميناتّذلكّبالنسبةّلتدفقاتّ
هائلة ّحينئذ ّيتم ّوضع ّالمعيار ّبشكل ّرسميّ.
الفائدةّومبلغّالفائدةّالمستحقّعنّالفتراتّالسابقةّ
وفي ّكل ّمرحلةّ ،يناقش ّالتوثيق ّالمتاح ّخلفيةّ
والمبلغّالمرتبطّبالفترةّالجاريةّالذيّلم ّيتمّسدادهّ.
المعيارّفضالّعنّصيغتهّالرسميةّ.
وتناقش ّبنود ّالمذكرة ّالمقترحة ّفي ّالفقرات ّمنّ
ّ07-34وحتىّّ.05-34
12-25نظ ار ّألنه ّال ّمفر ّمن ّأن ّمعلومات ّالمحاسبةّ
القومية ّبالنسبة ّللشركات ّالعمالقة ّعلى ّوجهّ
 11-25إن ّتفصيل ّوعرض ّاإلجراء ّالمحاسبي ّلألصولّ
الخصوص ّالبد ّوأن ّيتم ّاستخالصها ّمنّ
عندما ّتحيد ّالقيمة ّالسوقية ّفجأة ّعن ّاتجاه ّالقيمّ
البيانات ّالمجمعة ّوالمصنفة ّوفقا ّلمعاييرّ
السابقة ّوالمسألة ّالكاملة ّحول ّمتى ّيكون ّمنّ
المحاسبة ّالدولية ّفقد ّيكون ّمن ّالمفيد ّبالنسبةّ
المالئم ّتعريف ّواستخدام ّ"القيم ّالعادلة" ّكل ّذلكّ
لمجتمع ّالحسابات ّالقومية ّاتخاذ ّالمزيد ّمنّ
يشكل ّبند ّمن ّبنود ّجدول ّاألعمال ّالبحثي ّعلىّ
االهتمام ّبالمراحل ّالثالث ّالمتبعة ّفي ّوضعّ
النحوّالموضح ّفيّالملحقّالرابعّ.وباإلضافةّإلىّ
معايير ّالمحاسبة ّالدولية ّوبأهمية ّالمساهمةّ
ذلكّ،فإنّالظروفّوالمالبساتّالناشئةّعن ّأزمةّ
بوجهاتّنظرهمّحيالهاّ.
االئتمان ّالتي ّحدثت ّفي ّعام ّّ 8665سيتواصلّ
رصدهاّللنظرّفيماّإذاّكانّينبغيّالتوصيةّببنودّ
 10-25بالنسبة ّللمنشآت ّالمتعددة ّالجنسيات؛ ّقد ّتكونّ
أخرىّللمذكرةّأوّبغيرهاّمنّاإلجراءاتّ.
الحسابات ّالقياسية ّمتاحة ّفقط ّللمجموعة ّككلّ
حيثّيكونّقدّتمّتوحيدّوتجميعّالعالقات ّبينّ
 .2اإلقراض الميسر واعادة جدولة الديون
المنشآتّفيّمختلفّالبلدانّ.وفيّهذه ّالحالةّ،
قد ّيكون ّالمحاسبون ّالقوميون ّبحاجة ّللرجوعّ
11-25هناكّمناقشةّتفصيليةّلدورّالحكومةّفيّاإلقراضّ
إلى ّمصادر ّأخرى ّللبيانات ّالالزمة ّغيرّ
الميسر ّواّعادة ّجدولة ّالديون ّفي ّالقسم ّد ّمنّ
الموحدةّ.
الفصلّالثانيّوالعشرينّ.
 12-25هناك ّمجاالن ّخاصين ّحيث ّتطبق ّمعاييرّ
ز .روابط المحاسبة التجارية
التقارير ّالمالية ّالدوليةّأساليبّمختلفةّنوعا ّماّ
عن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوهما؛ ّفي ّمجالّ
 16-25في ّالسنوات ّاألخيرةّ ،أصبح ّمجلس ّمعاييرّ
إدراك ّأرباحّوخسائر ّالحيازة ّكدخلّوفيّمجالّ
المحاسبةّالدوليةّ(ّ)IASBمهما ّعلىّنحوّمتزايدّ
قيد ّاإلمدادات ّوااللتزامات ّأو ّالخصومّ
باعتبارهّواضعّالمعاييرّللمحاسبةّالتجارية؛ّوينشرّ
العرضيةّ.وقدّيكونّالقيامّبإجراءّدراسةّإضافيةّ
هذا ّالمجلس ّمعايير ّالتقارير ّالمالية ّالدوليةّ
واستعرض ّلموقف ّمجلس ّمعايير ّالمحاسبةّ
(ّ )IFRSوفي ّالوقت ّالحاضر ّهناك ّأكثر ّمنّ
الدولية ّأم ار ّمفيدا ّفي ّصقل ّمعاملة ّنظامّ
ّ 366بلد ّمعنيين ّبعملية ّالمواءمة ّالمشار ّلهاّ.
الحسابات ّالقومية ّلهذه ّالموضوعاتّ ،وان ّلمّ
وبالفعلّ ،تطبق ّالعديد ّمن ّالشركات ّالعمالقة ّ–ّ
يكن ّبالقبول ّبموقف ّمجلس ّمعايير ّالمحاسبةّ
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الدوليةّبشكلّكاملّفعلىّاألقلّبإظهارّتوفيقّبينّ  4-88تجرى ّالعمليات ّالمالية ّأو ّالضريبية ّمن ّقبلّ
الحكومة ّويتم ّتمويلها ّمن ّخالل ّالميزانية ّفيّ
موقفهمّوموقفّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
إطارّإجراءاتّالميزانيةّالمعتادة؛ّومعّذلكّ،فقدّ
تستلزم ّبعض ّالعمليات ّالمنشأة ّأصال ّمن ّقبلّ
11-25فضال ّعن ّمجلس ّمعايير ّالمحاسبة ّالدولية ّالذيّ
الوحدات ّالحكومية ّتدخل ّالكيانات ّالتي ّالّ
يقوم ّبوضع ّالمعايير ّللشركات ّالخاصة ّفإنّ
تخضع ّلسيطرة ّاإلطار ّالحك ّومي ّالقانونيّ ،بماّ
مجلس ّمعايير ّمحاسبة ّالقطاع ّالعام ّالدوليّ
في ّذلك ّالشركات ّالعامةّ .ويمكن ّوصف ّهذهّ
(ّ)IPSASBيقومّهوّاألخرّبمهمةّمماثلةّتجاهّ
اإلجراءاتّباألنشطةّشبهّالماليةّ.
الهيئات ّالحكوميةّ .وهناك ّإشارة ّلمجلس ّمعاييرّ
القطاعّالعامّالدوليّفيّالفصلّالثانيّوالعشرينّ.
 3-88وجدير ّبالذكر ّأن ّالعمليات ّالمرتبطةّ
بالخصخصة ّواعادة ّهيكلة ّالشركات ّالعامةّ
الفصل الثاني والعشرين :الحكومة العامة والقطاعات
وتأمين ّاألصول ّباستخدام ّتدخل ّكيانات ّذاتّ
العامة
أغراضّخاصةّبماّفيّذلكّالكياناتّالموجودةّ
بالخارج ّ– ّيمكن ّوصفها ّتبعا ّللطريقة ّسالفةّ
أ .مقدمة
الذكر؛ ّوعلى ّالرغم ّمن ّأن ّمثل ّهذه ّالعملياتّ
الّيتمّرفعّتقاريرّعنهاّفيّالميزانيةّكماّأنهاّقدّ
 3-88أحدّمواطنّقوةّنظامّالحساباتّالقوميةّهوّقدرتهّ
تغفل ّعنها ّإجراءات ّالسيطرة ّوالتحكم ّالمعتادةّ
على ّتجميع ّوتصنيف ّحسابات ّلكل ّالقطاعاتّ
إال ّأنه ّقد ّيكون ّلها ّتأثي ار ّكبي ار ّعلى ّالعائدّ
والوحدات ّالفردية ّولبعض ّمن ّالمستوياتّ
واإلنفاقّالحكوميّ.
الوسيطةّ ،فضال ّعن ّتجميع ّالحسابات ّبطرقّ
مختلفة؛ ّوتفصيل ّوتصنيف ّاالقتصاد ّإلىّ
قطاعاتّوقطاعات ّفرعيةّمتنوعةّومختلفة ّيجعلّ  8-88فضال ّعن ّتوفير ّالحكومات ّللخدمات ّبشكلّ
مباشر ّفإنه ّفي ّالكثير ّمن ّاألحيان ّتحققّ
من ّالممكن ّمالحظة ّوتحليل ّالتفاعالت ّبينّ
الحكومات ّغايات ّسياساتها ّالعامة ّمن ّخاللّ
األجزاء ّالمختلفة ّلالقتصاد ّألغراض ّوضعّ
الشركات ّالعامة ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،شركاتّ
السياساتّ .وهناك ّاهتمام ّخاص ّبقطاع ّالحكومةّ
السكك ّالحديدية ّوخطوط ّالطيران ّوشركاتّ
علىّالنحوّالمعرفّبهّفيّالفصلّالرابعّ
ّ
العامةّ–ّ
المرافق ّالعامة ّوالشركات ّالمالية ّالعامة)؛ ّوقدّ
– ّوبالقطاعّالعامّعلىّالنحوّالمعرفّبهّفيّهذاّ
يطلب ّمن ّشركة ّعامة ّتقديم ّخدمات ّلمناطقّ
الفصلّ .والعديد ّمن ّالمفاهيم ّالواردة ّفي ّهذاّ
من ّاالقتصاد ّكانت ّقد ّال ّيتم ّتغطيتها ّخالفّ
الفصل ّقد ّتم ّوصفها ّفي ّعدد ّمن ّالفصولّ
ذلك ّمن ّخالل ّاألسعار ّالمدعمةّ .وكنتيجةّ
السابقةّ.ويهدفّهذا ّالفصل ّإلىّالجمعّبينّهذهّ
لذلكّ ،قد ّتدير ّالشركة ّالعامة ّنشاطاتها ّبربحّ
المفاهيمّمعاّ،معّإعطاءّمزيدّمنّالتفصيلّحولّ
مخفضّأوّحتىّبخسارةّ.
بعضهم ّفيما ّيتعلق ّبكيفية ّوضعها ّموضعّ
الممارسةّالعمليةّفضال ّعنّذكرهّلنظمّأخرىّمنّ
نظمّاإلحصاءاتّاالقتصاديةّوالسيماّالموجهّمنهاّ  0-88في ّسبيل ّتحليل ّاألثر ّالكامل ّللحكومة ّعلىّ
االقتصادّ ،إذنّ ،من ّالمقيد ّتشكل ّقطاع ّيتألفّ
للحكومةّمثلّدليلّإحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّ
من ّكافة ّوحدات ّالحكومة ّالعامة ّوكافةّ
ّ ،8663ودليل ّاإلحصاءات ّاألوروبية ّالمتوسطيةّ
الشركاتّالعامةّعلىّحدّسواء؛ّويشارّإلىّهذاّ
ّ ESA95عنّدينّالحكومةّوالعجزّ(يوروستاتّ،
القطاعّالمركبّبالقطاعّالعامّ.
8668أ)ّ،ودليلّالدينّالخارجيّ.
 8-88تختلف ّصالحيات ّوسلطات ّ ّودوافع ّومهامّ  7-88بالنسبة ّللحكومة ّالعامة ّوالقطاعات ّالعامةّ،
وباإلضافة ّإلى ّالتسلسل ّالمعتاد ّللحسابات ّفيّ
الحكومةّعنّتلكّالخاصةّبغيرهاّمنّالقطاعات؛ّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فإن ّالحسابات ّيمكنّ
فالحكوماتّتستغلّصالحياتهاّفيّتمريرّالقوانينّ
عرضها ّبطريقة ّتكون ّأكثر ّمالئمة ّلمحلليّ
التي ّتؤثر ّعلى ّسلوك ّالوحدات ّاالقتصاديةّ
التمويل ّالحكومي ّولواضعي ّالسياسات؛ّ
األخرىّ .كما ّأنها ّقادرة ّعلى ّإعادة ّتوزيع ّالدخلّ
وباألخصّيستخدمّواضعوّالسياساتّعلىّنحوّ
والثروة ّبشكل ّكبير ّمن ّخالل ّوسائل ّالضرائبّ
متزايد ّالمجاميع ّالكلية ّوقيود ّالموازنة ّالمعرفةّ
والمنافع ّاالجتماعيةّ .وتبين ّالحسابات ّالمعنيةّ
وفق ّمفاهيم ّوتعريفات ّوتصنيفات ّوقواعدّ
بقطاع ّالحكومة ّالعامة ّكيف ّيتم ّتمويل ّالسلعّ
المحاسبة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،بحيثّ
والخدمات ّالمقدمة ّإلى ّالمجتمع ّككل ّأو ّإلىّ
يمكن ّالربط ّبين ّهذه ّالمجاميع ّوبين ّمتغيراتّ
األسر ّالمعيشية ّالفردية ّبشكل ّرئيسي ّعن ّطريقّ
االقتصاد ّالكلي ّاألخرى ّوحتى ّيمكن ّمقارنتهاّ
العائد ّالمرتفعّ .وتستند ّمجموعة ّالسلع ّوالخدماتّ
بالقيودّالمماثلةّفيّالبلدانّاألخرىّ.وبعضّمنّ
التي ّتوفرها ّالحكومة ّوكذلك ّاألسعار ّالمفروضةّ
هذهّالقيودّ–ّمثلّاالدخارّوصافيّاإلقراضّأوّ
إلى ّاعتبارات ّسياسية ّواجتماعية ّوليس ّعلىّ
االقتراض ّ– ّيكون ّمتاحا ّبالفعل ّفي ّتسلسلّ
أساسّتعظيمّالربحيةّ.
الحساباتّ.والّتظهرّقيودّأخرىّ– ّمثلّاإليرادّ
العام ّأو ّإجمالي ّاإليراد ّوالمصروفات ّالكليةّ
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واجمالي ّالنفقات ّوالعبء ّالضريبي ّوصافيّ
الرصيدّالتشغيليّواجماليّالدينّ–ّالّتظهرّعلىّ
هذا ّالنحو ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .ويمكنّ
استخدام ّالمجاميع ّوقيود ّالموازنة ّالتي ّلها ّهذهّ
الطبيعةّفيّتقييمّاستخدام ّالموارد ّإلنتاجّخدماتّ
فردية ّوجماعية ّأو ّمشتركةّ ،والحاجة ّإلى ّجمعّ
ضرائبّوغيرهاّمنّالعائداتّ،وكذاّفيّتقييمّقدرةّ
الحكومة ّعلى ّاالقتراض ّوتسديد ّالديون ّومدىّ
استدامة ّالمستوى ّالمرغوب ّفيه ّمن ّالعملياتّ
الحكوميةّ.

عادة ّما ّيرتكزون ّعلى ّالمعلومات ّالمحاسبيةّ
أكثر ّمنه ّعلى ّنتائج ّاالستعالمات ّأوّ
االستفسارات ّاإلحصائيةّ .وعلى ّوجهّ
الخصوصّ،فإنّوضعّمعاييرّمحاسبيةّللقطاعّ
العام ّالدولي ّفي ّالسنوات ّاألخيرة ّمن ّقبلّ
مجلسّالمعاييرّالمحاسبيةّللقطاعّالعامّالدوليّ
التابع ّلالتحاد ّالدولي ّللمحاسبين ّقد ّأدى ّإلىّ
زيادة ّالحاجة ّإلى ّإرشاد ّواضح ّبشأن ّتجميعّ
وتصنيف ّإحصاءات ّالتمويل ّالحكومي ّبحيثّ
يمكن ّنقل ّالبيانات ّالمحاسبية ّالتفصيلية ّبشكلّ
صحيح ّإلى ّإطار ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
ويكون ّمثل ّهذا ّالدليل ّاإلرشادي ّذات ّأهميةّ
على ّوجه ّالتحديد ّعندما ّتجمع ّوتصنفّ
الحسابات ّالمالية ّالحكومية ّعلى ّأساس ّنقديّ
ويضحى ّال ّمفر ّمن ّتحويلها ّإلى ّاألساسّ
التراكميّحتىّتتوافقّمعّاألساسّالمحاسبيّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ.

 5-88يقدمّالفصل ّالذيّبين ّأيدينا ّنظرةّعامةّعلىّماّ
يسمى ّبعرض ّالتمويل ّالعام ّأو ّبعرض ّالتمويلّ
الحكومي ّفي ّالحسابات؛ ّومن ّأجل ّاشتقاق ّهذاّ
العرض ّيجرى ّإعادة ّترتيب ّللمعامالت ّالموجودةّ
في ّالحسابات ّالجارية ّوحسابات ّرأس ّالمال ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّالشتقاق ّمجاميع ّوقيودّ
موازنة ّذات ّأهمية ّمحددة ّللحكومة ّالعامةّ
وللقطاعات ّالعامة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،يمكنّ  .2التوحيد والتوحيد
تجميعّمجموعةّمنّالضرائبّورسومّالمستخدمّأوّ
رسوم ّاالنتفاع ّوالمنح ّمن ّالحكومات ّاألخرىّ  33-88كقاعدةّعامةّ،الّيتمّتوحيدّاإلدخاالتّفيّنظامّ
الحساباتّالقومية؛ّفالتوحيدّيتضمنّحذفّتلكّ
لتشكيل ّاإليراد ّالعامّ ،باعتباره ّالمبلغ ّالمتاح ّمنّ
المعامالتّأوّعالقاتّالمدينّ/الدائنّالتيّتقعّ
العملياتّلتمويلّالخدماتّالحكوميةّ.
بين ّمعاملتين ّينتميان ّإلى ّنفس ّالقطاع ّأوّ
القطاع ّالفرعي ّالمؤسسيّ .وكما ّذكر ّفيّ
 1-88يقدمّالقسمّبّملخصا ّلتعريفّالوحداتّالحكوميةّ
الفصل ّالثالثّ ،وبالرغم ّمما ّسبقّ ،فقد ّيكونّ
وغيرها ّمن ّالوحدات ّالمسيطر ّعليها ّمن ّقبلّ
التوحيد ّمرتبطا ّوذات ّصلة ّبقطاع ّالحكومةّ
الوحدات ّالحكوميةّ ،كما ّيشرح ّكيفية ّتجميع ّتلكّ
العامة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فإن ّالمعلوماتّ
الوحدات ّإلى ّقطاعات ّفي ّنظام ّالحساباتّ
بشأن ّالدين ّالمستحق ّعلى ّوحدات ّحكوميةّ
القوميةّ.
لوحدات ّخارج ّنطاق ّقطاع ّالحكومة ّالعامة ّقدّ
تكون ّذات ّصلة ّبشكل ّأكبر ّعن ّاألرقامّ
 36-88يصف ّالقسم ّج ّالعرض ّالخاص ّإلحصاءاتّ
اإلجمالية ّالتي ّتشمل ّالدين ّالمستحق ّلوحداتّ
التمويلّالحكوميّ.
حكومية ّأخرىّ .وهناك ّإرشادات ّبشأن ّالتوحيدّ
فيّالقسمّجّ.
 33-88يتناول ّالقسم ّد ّعدد ّمن ّالموضوعات ّالمحاسبيةّ
التيّتمثلّأهميةّخاصةّ– ّأوّالمهمةّعلىّسبيلّ
ب .تعريف الحكومة العامة والقطاعات العامة
الحصرّ–ّللحكومةّ.
 38-88ختاماّ ،يعرض ّالقسم ّهـ ّكيف ّيمكن ّإعدادّ  38-88تشملّوحداتّالحكومةّالعامةّبعضّالمؤسساتّ
غيرّالهادفةّللربحّوبعضّالمنشآتّالعامةّالتيّ
المعلومات ّالخاصة ّبالقطاع ّالعام ّبطريقة ّموازيةّ
ال ّتعامل ّعلى ّأنها ّشركات؛ ّويشمل ّالقطاعّ
بشكلّكبيرّلعرضّاإلحصاءاتّالمتعلقةّبالتمويلّ
العامّالحكومةّالعامةّوالشركاتّالعامةّ.ولتحديدّ
الحكوميّالموصوفّفيّالقسمّدّ.
أيّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالمشمولةّفيّ
الحكومة ّالعامةّ ،البد ّمن ّتحديد ّظروفّ
 .1مصادر البيانات
السيطرةّوالتحكمّمنّقبلّالحكومةّ.ولتحديدّأيّ
المنشآت ّتعامل ّعلى ّأنها ّشركات ّعامة ّوأيّ
 34-88في ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،ناد ار ّما ّيمكن ّإنشاءّ
الشركات ّيمثلّجزءا ّمن ّالحكومةّالعامةّ،فمنّ
حساباتّاالقتصادّالكليّعنّطريقّمجردّاالكتفاءّ
الضروري ّتحديد ّظروف ّالسيطرة ّمن ّقبلّ
بتجميعّالبياناتّالضئيلةّذاتّالصلةّمعا؛ّوتشكلّ
الحكومة ّومفهوم ّاألسعار ّذات ّاألهمية ّمنّ
الحكومةّاستثناءا ّمنّذلكّمنّحيثّأنهّفيّكثيرّ
الناحيةّاالقتصاديةّ.
من ّاألحيان ّما ّتشتق ّاإلحصاءات ّالخاصةّ
بالوحدات ّالحكومية ّوبالشركات ّالعامة ّبشكلّ
مباشرّمنّالبياناتّالصغيرةّأوّالجزئيةّالموجودةّ  30-88منّأجلّالتعرفّعلىّالوحداتّالتيّتقعّضمنّ
نطاق ّكل ّمن ّقطاع ّالحكومة ّالعامة ّوالقطاعّ
في ّقواعد ّالبيانات ّالمحاسبية ّالمالية ّالحكوميةّ.
العامّوتحديدهاّ،فمنّالمفيدّالبدءّبإعادةّالتذكيرّ
وكنتيجة ّلذلكّ ،فإن ّمجمعي ّومصنفيّ
بمفهوم ّالوحدات ّالحكومية ّوالوارد ّفي ّالفقراتّ
اإلحصاءاتّللوحداتّالحكوميةّوللشركاتّالعامةّ
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من ّّ 337-3إلى ّّ .)335-3ويتبع ّذلك ّمناقشةّ
حول ّالمقصود ّمن ّالسيطرة ّمن ّقبل ّالحكومةّ
واألسعارّذاتّاألهميةّمنّالناحيةّاالقتصاديةّ.

المركزيةّأوّالمحليةّأوّعلىّمستوىّالدولةّ،فقدّ
يكونّهناكّحينئذّالعديدّمنّالوحداتّالحكوميةّ
المنفصلة؛ ّكذلكّ ،تشكل ّصناديق ّالتأمينّ
االجتماعيّوحداتّحكوميةّ.

 .1الوحدات الحكومية
 31-88في ّجميع ّالبلدانّ ،تكون ّهناك ّوحدة ّمؤسسيةّ
فيّقطاعّالحكومةّالعامةّذاتّأهميةّمنّحيثّ
 37-88الوحدات ّالحكومية ّهي ّأنواع ّفريدة ّمن ّالكياناتّ
الحجم ّوالسلطة ّوعلى ّوجه ّالخصوص ّسلطةّ
القانونية ّالمنشأة ّمن ّقبل ّعمليات ّسياسية ّلهاّ
ممارسةّمراقبةّوالتحكمّفيّالعديدّمنّالوحداتّ
سلطة ّتشريعية ّأو ّقضائية ّأو ّتنفيذية ّعلىّ
األخرى؛ّ هذهّالوحدةّيشارّإليهاّفيّالكثيرّمنّ
الوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّفيّمنطقةّمعينة؛ّواذاّ
األحيانّبالحكومةّالقوميةّوهيّالوحدةّالمغطاةّ
ما ّنظرنا ّإليها ّباعتبارها ّوحدات ّمؤسسيةّ ،فإنّ
من ّجانب ّالحساب ّالرئيسي ّللموازنةّ .وهيّ
المهام ّاألساسية ّللحكومة ّهي ّاالضطالعّ
وحدةّواحدةّمنّالحكومةّالمركزيةّوالتيّتشملّ
بمسئولية ّتوفير ّالسلع ّوالخدمات ّللمجتمع ّأوّ
األنشطة ّالرئيسية ّللصالحيات ّوالسلطاتّ
لألسر ّالمعيشية ّالفردية ّوتمويل ّإمداداتها ّمنّ
القومية ّوالتنفيذية ّوالتشريعية ّوالقضائيةّ .وعادةّ
أصل ّالضرائب ّأو ّالدخول ّاألخرىّ ،من ّأجلّ
ما ّيتم ّتنظيم ّعائداتها ّفضال ّعن ّنفقاتهاّ
إعادةّتوزيعّالدخلّوالثروةّمنّخاللّالتحويالتّ،
ومصروفاتها ّوالسيطرة ّعليها ّمن ّقبل ّو ازرةّ
وكذلك ّالمشاركة ّفي ّاإلنتاج ّغير ّالسوقيّ.
الماليةّأوّماّيعادلهاّمنّحيثّالمهامّمنّخاللّ
وبصورةّعامةّ:
الموازنة ّالعامة ّالمعتمدة ّمن ّقبل ّالمجلسّ
التشريعيّ.ومعظمّالو ازراتّواإلداراتّوالوكاالتّ
أ ّ.عادةّماّيكونّللوحدةّالحكوميةّسلطةّزيادةّاألموالّمنّ
والمجالس ّوالهيئات ّالقضائية ّوالمجالسّ
خاللّجمعّالضرائبّأوّمنّخاللّالتحويالتّاإللزاميةّمنّ
التشريعية ّوغيرها ّمن ّالكيانات ّالتي ّتكون ّفيّ
الوحدات ّالمؤسسية ّاألخرى؛ ّوالبد ّأن ّيكون ّلدى ّالوحدةّ
مجموعها ّهذه ّالوحدة ّالحكومية ّليست ّوحداتّ
الحكومية ّأموالها ّالذاتية ّسواء ّالتي ّيتم ّزيادتها ّمن ّخاللّ
مؤسسية ّمنفصلة ّبل ّتشكل ّجزءا ّمن ّهذهّ
فرضّضرائبّعلىّالوحداتّاألخرىّأوّمنّخاللّاألموالّ
الوحدةّالحكوميةّالمركزيةّالرئيسيةّ.ويرجعّذلكّ
المتحصل ّعليها ّكتحويالت ّمن ّالوحدات ّالحكوميةّ
إلى ّأنهم ّعموما ّليس ّلديهم ّالسلطة ّلتملكّ
األخرىّ،والبدّأنّيكونّلديهاّسلطةّإنفاقّبعضّ– ّأوّكلّ
األصول ّأو ّلتكبد ّالخصوم ّأو ّللدخول ّفيّ
– ّهذه ّاألموال ّفي ّالسعي ّوراء ّتحقيق ّالغايات ّمنّ
معامالت ّوفق ّسلطتهم ّالتقديرية ّالمطلقةّ .واذاّ
سياساتهاّ .عالوة ّعلى ّذلكّ ،يجب ّأن ّتكون ّقادرة ّعلىّ
كان ّهناك ّحكومات ّاتحادية ّأو ّمحلية ّحينئذّ
اقتراضّاألموالّوفقّسلطتهاّالتقديريةّ.
من ّالمرجح ّكل ّمن ّهذه ّالحكومات ّسيكونّ
لديها ّأيضا ّوحدة ّحكومية ّرئيسية ّتشملّ
ب .بشكل نموذجي ،تتكبد الوحدات الحكومية ثالثة أنواع
السلطات ّوالصالحيات ّ ّالرئيسية ّوالتنفيذيةّ
مختلفة من النفقات النهائية:
والتشريعيةّوالقضائيةّ.
ّ تتألفّالمجموعةّاألولىّمنّالنفقاتّالفعليةّأوّالمحتسبةّعلى ّالتوفير ّالمجاني ّللخدمات ّالجماعية ّأو ّالمشتركةّ  86-88وعالوة ّعلى ّذلكّ ،قد ّتتواجد ّكيانات ّحكوميةّ
ذات ّهوية ّقانونية ّمنفصلة ّواستقاللية ّذاتيةّ
للمجتمعّمثلّاإلدارةّالعامةّوالدفاعّوتنفيذّالقانونّوالصحةّ
واسعةّبما ّفي ّذلكّالتقدير ّالمطلقّفيماّيتعلقّ
العامةّ،وماّإلىّذلكّ،والتيّيتمّتنظيمهاّجماعيا ّمنّقبلّ
بحجم ّوتكوين ّنفقاتها ّومصروفاتها ّومصدرّ
الحكومةّويتمّتمويلهاّمنّأصلّالضرائبّالعامةّأوّغيرهاّ
مباشر ّلإليراد ّمثل ّحصيلة ّالضرائبّ
منّالدخولّ.
المخصصةّلغرضّمعين؛ّ(مصطلحاتّالنفقاتّ
والمصروفات ّواإليراد ّهي ّمصطلحات ّشائعةّ
 ّ تتألف ّالمجموعة ّالثانية ّمن ّالنفقات ّعلى ّتوفير ّالسلعّاالستخدامّفيّعرضّالحساباتّالحكوميةّ.وتردّ
والخدماتّبشكلّمجانيّأوّبأسعارّليستّذاتّقيمةّكبيرةّ
تعريفاتها ّوعالقة ّكل ّمنها ّبمفاهيم ّنظامّ
منّالناحيةّاالقتصاديةّلألسرّالمعيشيةّالفردية؛ّويتمّتكبدّ
الحسابات ّالقومية ّفي ّالقسم ّج)ّ .ومثل ّهذهّ
هذهّالنفقاتّعنّقصدّويتمّتمويلهاّمنّأصلّالضرائبّأوّ
الكيانات ّغالبا ّما ّتؤسس ّلتنفيذ ّمهام ّمحددةّ
غيرها ّمن ّالدخول ّمن ّقبل ّالحكومة ّفي ّمسعاها ّلتحقيقّ
مثل ّإنشاء ّالطرق ّأو ّاإلنتاج ّغير ّالسوقيّ
غايات ّاالجتماعية ّأو ّالسياسيةّ ،ورغم ّذلكّ ،يمكن ّفرضّ
للخدمات ّالصحية ّأو ّالتعليميةّ .وينبغي ّأنّ
رسومّعلىّاألفرادّتبعاّالستخدامهمّ.
تعاملّهذهّالكياناتّعلى ّأنهاّوحدات ّحكوميةّ
منفصلة ّإذا ّما ّكانت ّتمسك ّمجموعات ّكاملةّ
 ّتتألف ّالمجموعة ّالثالثة ّمن ّالتحويالت ّالمدفوعةّمن ّالحسابات ّولها ّسلعها ّأو ّأصولها ّالذاتيةّ
للوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّ–ّغالباّلألسرّالمعيشيةّ–ّمنّ
تحت ّتصرفها ّوتنخرط ّفي ّأنشطة ّغير ّسوقيةّ
أجلّإعادةّتوزيعّالدخلّأوّالثروةّ.
تكونّمسئولةّعنهاّأمامّالقانونّوأنّتكونّقادرةّ
على ّتكبد ّااللتزامات ّأو ّالخصوم ّوابرام ّالعقودّ
 35-88داخل ّنطاق ّاقتصاد ّمعين ّعندما ّيكون ّهناكّ
وفق ّتقديرها ّالذاتيّ .وفي ّكثي ار ّمن ّاألحيانّ
مستويات ّمختلفة ّمن ّالحكومة ّعلى ّالمستوياتّ
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بين ّهذه ّالوحدة ّوالحكومةّ .وعلى ّوجهّ
الخصوصّ ،إذا ّما ّاقترضت ّوحدة ّغير ّمقيمةّ
بالخارج ّفإنها ّتعتبر ّكما ّلو ّأنها ّتقرض ّنفسّ
المبلغّللحكومةّوبنفسّالشروطّ.

يشار ّإلى ّمثل ّهذه ّالوحدات ّبوحدات ّالموازناتّ
األخرى ّوذلك ّألن ّلها ّموازنات ّمنفصلة ّكما ّأنّ
أي ّتحويالت ّتتم ّمن ّحساب ّالموازنة ّالعامة ّيتمّ
تكملتها ّمن ّخالل ّمصادرها ّالذاتية ّللدخل ّأوّ
لإليرادّ .وتختلف ّالميزانيات ّأو ّالموازنات ّعلىّ
نطاق ّواسع ّبين ّالبلدان ّوغالبا ّتستخدمّ  83-88في ّالوقت ّذاتهّ ،فإن ّالموازنة ّالعامة ّأليّ
مستوىّحكوميّقدّتتحكمّوتسيطرّعلىّمنتجيّ
مصطلحات ّمتنوعة ّلوصف ّهذه ّالوحداتّ.
السوق ّمن ّحيث ّتلبيتهم ّللمعايير ّليكونواّ
وتصنفّتلك ّالوحداتّفيّقطاعّالحكومةّالعامةّ
شركاتّشبهّمؤسسيةّعلىّالنحوّالمحددّأدناه؛ّ
إلىّالمدىّالذيّيكونونّفيهّمنتجينّغيرّسوقيينّ
وهذه ّالوحدات ّال ّينبغي ّتصنيفها ّفي ّقطاعّ
والىّمدىّالسيطرةّعليهمّمنّقبلّوحدةّحكوميةّ
الحكومةّالعامةّولكنّفي ّقطاعّالشركات ّغيرّ
أخرىّ.
المالية ّأو ّالماليةّ ،حسب ّاالقتضاءّ .وبالنسبةّ
للوحداتّالعامةّ،فإنهاّ– ّومعّذلكّ– ّجزءّمنّ
 83-88يمثلّصندوقّالتأمينّاالجتماعيّنوعا ّخاصا ّمنّ
القطاعّالعامّ.
الوحدات ّالحكومية ّالمخصصة ّلتشغيل ّوادارةّ
برنامج ّأو ّأكثر ّمن ّبرامج ّالتأمين ّاالجتماعي؛ّ
والبد ّأن ّيستوفي ّصندوق ّالتأمين ّاالجتماعيّّ .2المؤسسات غير الهادفة للرب المسيطر عليها من
االشتراطاتّأوّالمطالبّالعامةّللوحدةّالمؤسسية ّ.قبل الحكومة
أي ّأنه ّالبد ّمن ّأن ّيكون ّمنظما ّبشكل ّمنفصلّ
عن ّاألنشطة ّاألخرى ّللوحدات ّالحكومية ّوأنّ  88-88توصفّالمعاييرّالمتعلقةّبالتقريرّبماّإذاّكانتّ
مؤسسةّغيرّهادفةّللربحّمسيط ارّعليهاّمنّقبلّ
يحوزّأصولهّوخصومهّبشكلّمنفصلّويدخلّفيّ
الحكومة ّمن ّعدمه ّفي ّالفقرة ّ18-3؛ ّ ّويتمّ
المعامالتّالماليةّوفقّتقديرهّالذاتيّوكوحدةّقائمةّ
إيجازهاّهناّألغراضّالمالئمةّ.
بذاتهاّ.
 88-88كماّلوحظّفيماّقبلّ،فإنّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ  80-88تعرفّالسيطرةّوالتحكمّفيّمؤسسةّغيرّهادفةّ
للربح ّعلى ّأنها ّالقدرة ّعلى ّتحديد ّوتقريرّ
للربح ّوالتي ّتكون ّمنتجة ّغير ّسوقية ّويسيطرّ
السياسةّالعامةّللمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّأوّ
عليها ّمن ّقبل ّحكومة ّما ّهي ّاألخرى ّوحداتّ
برنامجها؛ّوكافة ّالمؤسسات ّغيرّالهادفة ّللربحّ
داخل ّنطاق ّقطاع ّالحكومة ّالعامة؛ ّوعلى ّالرغمّ
التيّيتمّنسبهاّإلىّقطاعّالحكومةّالعامةّينبغيّ
من ّأنه ّقد ّيكون ّتم ّتأسيسهم ّقانونيا ّليكونواّ
وأنّتحتفظّبهويتهاّكمؤسساتّغيرّهادفةّللربحّ
مستقلينّعنّالحكومةّإالّأنهمّيعتبرّأنهمّينفذونّ
في ّالسجالت ّاإلحصائيةّ ،من ّأجل ّتسهيلّ
سياسات ّحكومية ّوجزء ّفعال ّمن ّالحكومةّ .وقدّ
تحليل ّالمجموعة ّالكاملة ّللمؤسسات ّغيرّ
تحتارّالحكوماتّاستخدامّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
الهادفة ّللربحّ .ولتحديد ّما ّإذا ّكانت ّمؤسسةّ
للربحّبدال ّمنّالوكاالتّالحكوميةّلتنفيذّسياساتّ
غير ّهادفة ّللربح ّمسيط ار ّعليها ّمن ّقبلّ
حكوميةّمعينةّألنّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
الحكومة ّمن ّعدمه ّفإن ّالمؤشرات ّالخمسةّ
قد ّيرى ّأنها ّليست ّخاضعة ّللضغوط ّالسياسية؛ّ
التالية ّللسيطرة ّوالتحكم ّينبغي ّوأن ّتؤخذ ّفيّ
على ّسبيل ّالمثالّ ،البحوث ّوالتنمية ّووضعّ
االعتبارّ:
وصيانة ّالمعايير ّفي ّمجاالت ّمثل ّالصحةّ
والسالمة ّوالبيئة ّوالتعليم ّهي ّكلها ّمجاالت ّقدّ
تكون ّفيها ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّأكثرّ أّ.تعيينّالموظفين؛ّ
فعاليةّمقارنةّبالوكاالتّالحكوميةّ.
بّ.اإلمداداتّاألخرىّمنّأدواتّالتمكين؛ّ
 84-88الحالة ّالخاصة ّبالوحدات ّالمنخرطة ّفي ّأنشطةّ
ماليةّتستلزمّتناولّخاصّلها؛ّعلىّالنحوّالمبينّ جّ.االتفاقاتّالتعاقدية؛ّ
في ّالفقرة ّّ ،07-3فإن ّأي ّوحدة ّتؤسس ّمن ّقبلّ
الحكومة ّوتك ّون ّذات ّمهام ّووظائف ّمماثلةّ دّ.درجةّالتمويلّمنّقبلّالحكومة؛ّوّ
لمؤسسةّماليةّمقيدةّتعاملّعلىّأنهاّجزءّمكملّ
وال ّيتج أز ّعن ّالحكومة ّالعامة ّوليس ّكوحدةّ هـّ.التعرضّللمخاطرةّ
منفصلة ّإذا ّكان ّليس ّلديها ّأي ّصالحياتّ
للتصرف ّبشكل ّمستقل ّومقيدة ّمن ّحيث ّعددّ وقد ّيكون ّمؤشر ّواحد ّفيه ّالكفاية ّلتأسيس ّالسيطرةّ
المعامالت ّالتي ّيمكنها ّالدخول ّفيها ّوال ّتحملّ والتحكمّفيّبعضّالحاالتّولكنّفيّبعضّاألحيانّربماّ
المخاطرّوالمكافآتّالمرتبطة ّباألصول ّوالخصومّ يشير ّعدد ّمن ّالمؤشرات ّالمنفصلة ّبشكل ّجماعي ّإلىّ
التيّتحتفظّبهاّوكانتّمقيمةّفيّنفسّاالقتصاد ّ.السيطرة ّوالتحكم؛ ّوبالضرورة ّسيكون ّالقرار ّالقائم ّعلىّ
واذا ّكانت ّالوحدة ّغير ّمقيمةّ ،تعامل ّعلى ّأنهاّ تمامّأوّكليةّجميعّالمؤشراتّذاتّطبيعةّحكميةّولكنّ
وحدة ّمنفصلة ّولكن ّالمعامالت ّالتي ّتجريهاّ ينبغيّأنّتكونّاألحكامّمتسقةّبالنسبةّللحاالتّالمماثلةّ.
كعمليات ّشبه ّمالية ّيتم ّإظهارها ّفي ّالمعامالتّ
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بّ.يكونّللعمالءّحريةّالشراءّأوّعدمّالشراءّويقومونّ
باالختيارّعلىّأساسّاألسعارّالمفروضةّ.

 .3الشركات المسيطر عليها من قبل الحكومة

 87-88حتىّيتمّتصنيفّشركةّماّعلىّأنهاّشركةّعامةّ
يلزمّأنّتكونّالشركةّليسّفقطّمسيط ارّعليهاّمنّ  81-88وعادة ّتعني ّهذه ّالشروط ّأن ّاألسعار ّتكونّ
ذاتّقيمةّمنّالناحيةّاالقتصاديةّإذاّماّكانتّ
قبل ّوحدة ّعامة ّأخرى ّبل ّالبد ّوأن ّتكون ّأيضاّ
المبيعات ّتغطي ّغالبية ّتكاليف ّالمنتج ّوكانّ
منتجة ّسوقية؛ ّوتعرف ّالسيطرة ّبأنها ّالقدرة ّعلىّ
المشترون ّلديهم ّالحرية ّلالختيار ّسواء ّالشراءّ
تحديد ّالسياسة ّالعامة ّلوحدة ّمؤسسية ّأوّ
أوّعدم ّالشراءّوالقدرّالذيّيودون ّشراءهّعلىّ
برنامجهاّ .وتكون ّالحكومة ّفي ّمركز ّيسمح ّلهاّ
أساسّاألسعارّالمفروضة؛ّوعلىّالرغمّمنّأنهّ
بممارسةّالسيطرةّعلىّالعديدّمنّأنواعّالوحداتّ:
ال ّيوجد ّعالقة ّرقمية ّتقادمية ّوقائمة ّبين ّقيمةّ
الوحدات ّالمتنوعة ّذات ّالميزانيات ّاإلضافيةّ
المخرجات ّ(باستثناء ّالضرائب ّواإلعانات ّعلىّ
والمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّوالشركات ّ(غيرّ
المنتجاتّعلىّحدّسواء)ّوبينّتكاليفّاإلنتاجّ
المالية ّوالمالية)ّ .وتوصف ّالمعايير ّذات ّالصلةّ
فبديهياّيتوقعّأنّقيمةّالسلعّوالخدماتّالمباعةّ
بالسيطرةّعلىّشركةّفيّالفقراتّمنّّ 77-3إلىّ
(المبيعات) ّتعادل ّعلى ّاألقل ّمتوسط ّنصفّ
 ّ .56-3والعوامل ّاألساسية ّالتي ّينبغي ّااللتفاتّ
تكاليف ّاإلنتاج ّعلى ّمدى ّفترة ّزمنية ّمستدامةّ
إليهاّهيّ:
لعدةّسنواتّ.
أّ.ملكيةّأغلبيةّحصةّالتصويتّأوّاالقتراع؛ّ
 46-88نظ ار ّألن ّالظروف ّاالقتصادية ّتختلف ّاختالفاّ
كبي ارّفقدّيكونّمنّالمرغوبّفيهّالقبولّببداياتّ
بّ.سيطرةّمجلسّاإلدارةّأوّغيرهاّمنّالكياناتّالحاكمة؛ّ
مختلفةّإليجادّقياسّاقتصاديّمتسقّمعّمرورّ
الوقت ّبين ّالوحدات ّوعبر ّالبلدان؛ ّومن ّحيثّ
جّ.التحكمّفيّتعيينّوفصلّالموظفينّالرئيسيين؛ّ
المبدأّ،ينبغيّأنّيتمّالتمييزّبينّالسوقيّوغيرّ
السوقيّعلىّأساسّحالةّبحالةّ.
دّ.السيطرةّعلىّاللجانّالرئيسيةّللكيان؛ّ
 43-88يمكن ّاالفتراض ّبأن ّاألسعار ّذات ّداللة ّمنّ
هـّ.األسهمّالذهبيةّوالخيارات؛ّ
الناحية ّاالقتصادية ّعندما ّيكون ّالمنتجونّ
شركاتّخاصة؛ّحيثّأنهّعندماّتتواجدّالسيطرةّ
وّ.التنظيمّوالتحكم؛ّ
العامةّفقدّتكونّأسعارّالوحدةّمعدلةّألغراضّ
السياسة ّالعامة؛ ّوقد ّينتج ّعن ّذلك ّصعوباتّ
زّ.السيطرةّمنّقبلّعميلّمهيمن؛ّ
عند ّتحديد ّما ّإذا ّكانت ّاألسعار ّذات ّقيمةّ
اقتصاديا ّمن ّعدمهّ .وغالبا ّتؤسس ّالشركاتّ
حّ.السيطرةّوالتحكمّالمرتبطينّباالقتراضّمنّالحكومةّ
العامة ّلتوفير ّالسلع ّالتي ّقد ّال ّينتجها ّالسوقّ
بالكميات ّالمرغوب ّفيها ّأو ّباألسعار ّالمرغوبّ
علىّالرغمّمنّأنّمؤش ارّواحداّقدّيكونّكافياّإلقامةّالدليلّ
فيهاّ.وحتىّعندماّيمكنّلمبيعاتّتلكّالشركاتّ
والبرهانّعلىّالسيطرةّوالتحكمّفيّبعضّالحاالتّإالّأنهّ
– ّالعامة ّّ -أن ّتغطي ّجزء ّكبير ّمن ّتكاليفهاّ
فيّحاالتّأخرىّقدّيوضحّعددّمنّالمؤشراتّالمنفصلةّ
إال ّأنه ّيمكن ّالتوقع ّبأنها ّتستجيب ّللقوىّ
معا ّالسيطرة ّوالتحكم؛ ّوبالضرورة ّيكون ّالقرار ّالقائم ّعلىّ
السوقية ّبشكل ّمختلف ّتماما ّعما ّقد ّتفعلهّ
تمامّأوّكليةّجميعّالمؤشراتّذاتّطبيعةّحكميةّغيرّأنّ
الشركاتّالخاصةّ.
األحكامّينبغيّوأنّتكونّمتسقةّبالنسبةّللحاالتّالمماثلةّ.
 48-88منّالمرجحّأنّالشركاتّالتيّتحصلّعلىّدعمّ
 .4األسعار ذات الداللة من الناحية االقتصادية
مالي ّحكومي ّكبير ّأو ّتلك ّالتي ّتتمتع ّبعواملّ
أخرى ّلخفض ّالمخاطر ّمثل ّالضماناتّ
 85-88حتى ّتعتبر ّوحدة ّمعينة ّمنتجة ّسوقية ّالبد ّوأنّ
الحكوميةّسوفّتتصرفّبشكلّيختلفّعنّتلكّ
تقدم ّالوحدة ّجميع ّأو ّمعظم ّمخرجاتها ّلآلخرينّ
الشركاتّالمفتقدةّلهذهّالميزاتّوذلكّألنّالقيودّ
بأسعار ّذات ّداللة ّمن ّالناحية ّاالقتصادية؛ّ
على ّميزانياتها ّ– ّأي ّالشركات ّمن ّالنوعّ
واألسعارّذاتّالداللةّاقتصاديا ّهيّاألسعارّالتيّ
المذكور ّأوال ّ– ّتكون ّأكثر ّاعتداال ّومرونة؛ّ
لها ّتأثي ار ّملحوظا ّعلى ّالكميات ّالتي ّيكونّ
والمنتج ّغير ّالسوقي ّهو ّالمنتج ّالذي ّيلتزمّ
المنتجون ّراغبين ّومستعدين ّلعرضها ّوعلىّ
بقيود ّميزانية ّمرنة ّللغاية ّبحيث ّال ّيكون ّمنّ
الكمياتّالتيّيرغبّالمشترونّفيّشرائهاّ.وتنشأّ
المرجح ّأن ّيستجيب ّالمنتج ّللتغيرات ّفيّ
هذهّاألسعارّعادةّعندماّ:
الظروف ّاالقتصادية ّبنفس ّالطريقة ّالتي ّقدّ
يتخذهاّمنتجوّالسوقّ.
أّ.يكونّلدىّالمنتجّدافعّلتعديلّوضبطّالعرضّإماّبهدفّ
تحقيقّربحّعلى ّالمدىّالطويلّأوّعلىّاألقلّتغطيةّرأسّ
موردو السلع والخدمات للحكومة
المالّوالتكاليفّاألخرى؛ّوّ
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 44-88ثمة ّسؤال ّيطرح ّنفسه ّوهو ّما ّإذا ّكان ّينبغيّ بّ.هلّالوحدةّوحدةّمنتجةّسوقيةّأمّوحدةّمنتجةّغيرّ
معاملةّالوحداتّالموردةّللسلعّوالخدماتّللحكومةّ سوقيةّوفقاّللمعاييرّالمذكورةّللتوّأعاله؟ّ
على ّأنها ّمنتجة ّسوقية ّأم ّمنتجة ّغير ّسوقية؛ّ
والسؤال ّالجوهري ّهو ّما ّإذا ّكانت ّالوحدة ّتقدمّ جّ .هل ّالوحدة ّمسيط ار ّعليها ّمن ّقبل ّالحكومة ّأو ّمنّ
السلع ّوالخدمات ّفي ّإطار ّالتنافس ّمع ّالوحداتّ قبلّشركةّعامةّأخرى؟ّ
المنتجةّالخاصةّوماّإذاّكانّاختيارّالموردّقائماّّ
على ّالسعرّ .ويتضح ّاألمر ّبصورة ّكبيرة ّإذا ّماّ  45-88اإلجابات ّعلى ّالسؤالين ّاألخيرين ّتؤدي ّإلىّ
توزيعاتّللقطاعاتّعلىّالنحوّالتاليّ:
ّ
نظرناّفيما ّإذاّكان ّالموردّهوّالمورد ّالوحيدّوماّ
إذاّكانتّالحكومةّهيّالعميلّالوحيدّلهذاّالموردّ.
أّ .إذا ّكانت ّالوحدة ّمنتجة ّسوقية ّوليس ّمسيط ار ّعليهاّ
منّقبلّالحكومةّالّتكونّحينئذّجزءّمنّقطاعّالحكومةّ
تعريف المبيعات والتكاليف
العامةّأوّمنّالقطاعّالعامّ.
 43-88ومن ّأجل ّتقييم ّما ّإذا ّكان ّمنتج ّمعين ّمنتجّ
سوقي ّفمن ّالضروري ّإجراء ّمقارنة ّبينّ بّ .إذا ّكانت ّالوحدة ّمنتجة ّسوقية ّومسيط ار ّعليها ّمنّ
المتحصالت ّمن ّالمبيعات ّوتكاليف ّإنتاجّ قبل ّالحكومة ّأو ّمن ّقبل ّشركة ّعامة ّأخرى ّحينئذ ّالّ
المنتجات؛ ّوتقاس ّالمبيعات ّقبل ّإضافة ّأيّ تك ّون ّجزءا ّمن ّالحكومة ّالعامة ّولكنها ّتكون ّجزءا ّمنّ
ضرائب ّقابلة ّللتطبيق ّعلى ّالمنتجاتّ .ويستثنىّ القطاعّالعامّ.
من ّالمبيعات ّكافة ّالمدفوعات ّالمقبوضة ّمنّ
الحكومةّماّلمّتكنّهذهّالمدفوعاتّقدّتمّمنحهاّ جّ.إذاّكانتّالوحدةّمنتجةّغيرّسوقيةّومسيط ار ّعليهاّ
ألي ّمنتج ّيقوم ّبنفس ّالنشاطّ .وال ّيعتبر ّاإلنتاجّ من ّقبل ّالحكومة ّحينئذ ّتكون ّجزءا ّمن ّقطاع ّالحكومةّ
العامةّومنّالقطاعّالعامّ.
الذاتيّجزءّمنّالمبيعاتّفيّهذاّالسياقّ.
 48-88تكاليف ّاإلنتاج ّهي ّمجموع ّاالستهالك ّالوسيطّ دّ .إذا ّكانت ّالوحدة ّمنتجة ّغير ّسوقية ّوليس ّمسيط ارّ
وتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفين ّواستهالك ّرأسّ عليها ّمن ّقبل ّالحكومة ّحينئذ ّتعامل ّعلى ّأنها ّمؤسسةّ
المال ّالثابت ّوالضرائب ّ(األخرى) ّعلى ّاإلنتاج؛ّ ال ّتهدف ّللربح ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ .وال ّتكون ّجزءاّ
وعالوةّعلىّذلكّ،إذاّماّعوملتّالوحدةّعلىّأنهاّ منّقطاعّالحكومةّالعامةّأوّمنّالقطاعّالعامّ.
منتجةّسوقيةّيتم ّتضمينّالعائدّعلىّرأسّالمالّ
في ّتكاليف ّاإلنتاجّ .وال ّيتم ّإنزال ّاإلعانات ّأوّ  .6القطاعات الفرعية لقطاع الحكومة العامة
الدعمّعلىّاإلنتاجّ.
 41-88كماّهوّموضحّفيّالفصلّالرابعّ،يمكنّتقسيمّ
قطاع ّالحكومة ّالعامة ّإلى ّقطاعات ّفرعية ّمنّ
 .5شجرة اتخاذ القرار للوحدات العامة
خالل ّطريقتين؛ ّاألسلوب ّاألول ّهو ّإنشاء ّماّ
يصل ّإلى ّثالثة ّقطاعات ّفرعيةّ :أحدهاّ
 40-88يبين ّالشكل ّّ 3-88العالقة ّبين ّقطاع ّالحكومةّ
للحكومة ّالمركزية ّوأحدها ّللحكومة ّالرسمية ّأوّ
العامةّوالقطاعّالعامّوالقطاعاتّالرئيسيةّاألخرىّ
الفيدرالية ّوأحدها ّللحكومة ّالمحلية ّمع ّتضمينّ
لالقتصادّالمحليّ.
التأمين ّاالجتماعي ّعلى ّأي ّمستوى ّحيثماّ
يكونّذاتّصلةّ.وفيّبعضّالحاالتّ،قدّيكونّ
 47-88كماّهوّموضحّفيّالفقرةّّ،337-3تنشأّوتؤسسّ
هناكّمستوىّأوّمستويينّفقطّللحكومةّالعامة؛ّ
الوحدات ّالحكومية ّمن ّخالل ّعن ّعمليات ّأوّ
وفي ّحاالت ّأخرىّ ،البد ّمن ّتوفيق ّمزيد ّمنّ
أوامر ّسياسية ّويكون ّلديها ّسلطات ّوصالحياتّ
المستويات ّالحكومية ّداخل ّنطاق ّالبناء ّثالثيّ
تشريعية ّأو ّقضائية ّأو ّتنفيذية ّعلى ّالوحداتّ
المستوىّ .واألسلوب ّاألخر ّللتقسيم ّلقطاعاتّ
المؤسسية ّاألخرى ّداخل ّنطاق ّإقليم ّمعين؛ّ
فرعيةّهوّاستبعادّصناديقّالتأمينّاالجتماعيّ
وتنتمي ّهذه ّالوحدات ّلقطاع ّالحكومة ّالعامةّ
منّكلّمستوىّحكوميّووضعّمستوىّمنفصلّ
وللقطاع ّالعام ّأيضاّّ .ومن ّأجل ّتحديد ّأيّ
لصناديق ّالتأمين ّاالجتماعي ّيغطي ّجميعّ
الوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّتنتميّلقطاعّالحكومةّ
مستوياتّالحكومةّ.وسيتوقفّاختيارّالتصنيفّ
العامةّوأيّمنهاّللقطاعّالعامّ،ينبغيّإتباعّشجرةّ
المستخدم ّعلى ّما ّإذا ّكانت ّصناديق ّالتأمينّ
اتخاذ ّالقرار ّالمبينة ّفي ّشكل ّّ ،3-3باستخدامّ
االجتماعيّمستقلةّعنّالمستوىّالحكوميّالذيّ
األسئلةّالتسلسليةّالتاليةّ:
تعملّفيّنطاقهّمنّعدمهّ.
أ ّ .هل ّالوحدة ّالمعنية ّوحدة ّمؤسسية؟ ّإن ّلم ّتكن ّكذلكّ
ولكنهاّمقيمةّحينئذّتعاملّعلىّأنهاّجزءّمنّالوحدةّالتيّ  36-88هناك ّمزيد ّمن ّالتفصيل ّحول ّتقسيم ّالحكومةّ
العامةّلقطاعاتّفرعيةّفيّالقسمّوّمنّالفصلّ
تسيطر ّعليهاّ .وفي ّحال ّلم ّتكن ّوحدة ّمؤسسية ّوغيرّ
الرابعّ.
مقيمةّأيضا ّتعاملّحينئذّعلىّأنهاّشركةّشبهّمؤسسيةّفيّ
االقتصادّالمقيمةّفيهّ.
 .7القطاعات الفرعية للقطاع العام
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 33-88من ّالممكن ّإنشاء ّقطاعات ّفرعية ّللقطاع ّالعامّ
لتلبية ّاحتياجات ّتحليلية؛ ّويمكن ّالنظر ّفيّ
أسلوبين ّمن ّأساليب ّتقسيم ّالقطاع ّالعام ّإلىّ
قطاعات ّفرعيةّ .بالنسبة ّلألسلوب ّاألولّ ،يمكنّ
تقسيم ّالقطاع ّالعام ّإلى ّقطاع ّالحكومة ّالعامةّ
كقطاعّفرعيّواحدّوتجميعّكافةّالشركاتّالعامةّ
كقطاع ّفرعي ّثانيّ .كما ّيمكن ّتقسيم ّالشركاتّ
العامة ّمرة ّأخرى ّإلى ّشركات ّعامة ّغير ّماليةّ
والى ّشركات ّعامة ّمالية ّبخالف ّالبك ّالمركزيّ
والىّالبنكّالمركزيّعلىّحدهّ.

مسيط ارّعليهاّجزئياّمنّقبلّوحدةّفيّجزءّأخرّ
من ّالحكومة ّحينئذ ّالبد ّمن ّإجراء ّانتساب ّأوّ
توزيع ّللمستوى ّالحكومي ّاعتمادا ّعلى ّعواملّ
مثل ّدرجة ّالسيطرة ّوالتحكم ّالممارسة ّمن ّقبلّ
كل ّوحدة ّمن ّالوحدات ّالمسيطرةّ .ويمكنّ
لصناديق ّالتأمين ّاالجتماعي ّأن ّتشكل ّقطاعّ
فرعي ّمنفصل ّأو ّيمكن ّالجمع ّبينها ّوبين ّكلّ
مستوىّحكوميّ.وجديرّبالذكرّأنهّمتىّماّكانّ
هناك ّصندوق ّمنفصل ّيعنى ّبتلبية ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّللموظفين ّالحكوميين ّينبغي ّاستبعادّ
هذاّالصندوقّمنّصناديقّالتأمينّاالجتماعيّ.

 38-88أما ّبالنسبة ّلألسلوب ّالثاني ّفيمكن ّتقسيم ّالقطاعّ
العام ّبحسب ّ ّالمستوى ّالحكومي ّبنفس ّالطريقةّ  .8الحاالت صعبة القياس أو التصنيف
المتبعة ّمع ّقطاع ّالحكومة ّالعامة؛ ّوفي ّهذهّ
الحالةّ ،قد ّتكون ّالقطاعات ّالفرعية ّهي ّالقطاعّ  34-88هناك ّحاجة ّإلى ّإرشادات ّمحددة ّبشأن ّمتىّ
يمكن ّتضمين ّكيانات ّمحددة ّتم ّإنشائهاّ
العام ّللحكومة ّالمركزية ّوالقطاع ّالعام ّللحكومةّ
وتأسيسها ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّفيّ
الفيدرالية ّأو ّالرسمية ّوالقطاع ّالعام ّللحكومةّ
القطاع ّالعام ّمن ّعدمه؛ ّوتشمل ّالكياناتّ
المحليةّ .وقد ّيتألف ّكل ّقطاع ّفرعي ّمن ّهذهّ
المعنيةّالشركاتّشبهّالمؤسسيةّووكاالتّإعادةّ
القطاعات ّالفرعية ّمن ّالقطاع ّالفرعي ّالمقابل ّلهّ
الهيكلة ّوالكيانات ّذات ّاألغراض ّالخاصةّ
فيّالحكومةّالعامةّباإلضافةّإلىّجميعّالشركاتّ
والمشاريع ّالمشتركة ّوالهيئات ّالمتخطية ّللحدودّ
العامةّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّوحدةّمنّوحداتّ
أوّللسلطاتّالوطنيةّ.
هذا ّالمستوى ّالحكوميّ .واذا ّكانت ّوحدة ّماّ
الشركات غير
المالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

عامةّ
خاصةّ

عامةّ
خاصةّ

عامةّ

ّ
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الشركات شبه المؤسسية أو أشباه الشركات
 33-88الشركات ّشبه ّالمؤسسية ّهي ّمنشآت ّفرديةّ
تتصرف ّكما ّلو ّكانت ّشركات؛ ّوتعاملّ
الشركات ّأشباه ّالشركات ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّعلىّأنهاّكماّلوّكانتّشركاتّ،بمعنىّ،
كوحدات ّمؤسسية ّمنفصلة ّعن ّالوحدات ّالتيّ
تنتمي ّلها ّمن ّالناحية ّالقانونيةّ .وهكذاّ ،فإنّ
أشباه ّالشركات ّالمملوكة ّمن ّقبل ّالوحداتّ
الحكومية ّيتم ّتجميعها ّمع ّالشركات ّفيّ
قطاعاتّالشركاتّغيرّالماليةّوالماليةّ.

العهدّأوّوكاالتّتمّإنشائهاّلهذاّالغرضّبشكلّ
خاصّ.وقدّتمولّالحكومةّإعادةّالهيكلةّبطرقّ
متنوعة ّسواء ّبشكل ّمباشر ّمن ّخالل ّعملياتّ
ضخّرأس ّالمال ّ(تحويلّرأسماليّأو ّقرض ّأوّ
حيازة ّحقوق ّملكية) ّأو ّبشكل ّغير ّمباشر ّمنّ
خالل ّمنح ّالضماناتّ .والوحدات ّعلى ّغرارّ
وكاالت ّإعادة ّالهيكلة ّتكون ّمخرجاتها ّضئيلةّ
ولذا ّفإن ّالمعيار ّالمعتاد ّلما ّإذا ّكانتّ
المخرجاتّسوقيةّأمّغيرّسوقيةّعندّتحديدّمتىّ
تكون ّالوحدة ّجزءا ّمن ّالحكومة ّالعامة ّمنّ
عدمهّليسّمعيا ار ّكافياّّ.وبدال ّمنّذلكّ،ينبغيّ
االلتفاتّلالقتراحاتّالتاليةّ:

 38-88المقصدّمنّوراءّمفهومّشبهّالشركةّهوّفصلّ أّ.الوحدةّالتيّتخدمّالحكومةّعلىّسبيلّالحصرّيكونّ
المنشآتّالفرديةّعنّمالكهاّتلكّالمنشآتّالتيّ من ّالمرجح ّبشكل ّكبير ّتضمينها ّفي ّالحكومة ّالعامةّ
تكونّمنظمةّذاتيا ّومستقلةّبماّفيّالكفايةّعنّ مقارنةّبوحدةّأخرىّتتعاملّمعّوحداتّأخرىّ.
مالكيها ّللدرجة ّالتي ّيتصرفون ّفيها ّبنفسّ
الطريقة ّكما ّلو ّأنهم ّشركات؛ ّواذا ّما ّتصرفتّ بّ .الوحدة ّالتي ّتبيع ّأصول ّمالية ّبقيم ّبخالف ّالقيمّ
مثل ّالشركات ّفالبد ّلها ّمن ّإمساك ّمجموعاتّ السوقية ّمن ّالمرجح ّبشكل ّكبير ّأن ّتكون ّفي ّقطاعّ
منّالحسابات ّبماّفي ّذلكّالميزانياتّالعموميةّ الحكومةّالعامةّ.
حيث ّأن ّذلك ّيعد ّشرطا ّضروريا ّبالنسبةّ
للمنشأة ّحتى ّتعامل ّكوحدة ّمؤسسية ّمنفصلةّ جّ .الوحدة ّالتي ّتقبل ّبمخاطرة ّمنخفضة ّألنها ّتتصرفّ
واالّخالفا ّلذلكّلنّيكونّمنّالممكنّعمليا ّمنّ بدعمّماليّعامّكبيرّوبشكل ّقانونيّأوّفعليّنيابةّعنّ
وجهة ّالنظر ّالمحاسبية ّتمييز ّأشباه ّالشركاتّ الحكومات ّيكون ّمن ّالمرجح ّتضمينها ّداخل ّنطاقّ
الحكومةّالعامةّ.
عنّمالكيهاّ.
 30-88حتى ّيعامل ّكيان ّما ّعلى ّأنه ّشبه ّشركة ّالبدّ  35-88قدّتديرّوكاالتّإعادةّالهيكلةّأنشطتهاّبعددّمنّ
الطرق؛ ّوفيما ّيلي ّمثالين ّكثي ار ّما ّيتمّ
من ّأن ّتسمح ّالحكومة ّإلدارة ّالمنشأة ّبسلطةّ
مالحظتهماّ.
تقديرية ّواسعة ّالنطاق ّليس ّفقط ّفيما ّيتعلقّ
بإدارة ّعملية ّاإلنتاج ّبل ّكذلك ّفيما ّيخصّ
استخدام ّاألموال؛ ّوالبد ّمن ّأن ّتكون ّأشباهّ  31-88قدّتتعهدّوكالةّإعادةّالهيكلةّبعمليةّإعادةّتنظيمّ
القطاعّالعامّواإلدارةّغيرّالمباشرةّللخصخصةّ.
الشركات ّالحكومية ّقادرة ّعلى ّإمساك ّأرصدتهاّ
ويمكنّالنظرّإلىّحالتينّمثالّعلىّذلكّ:
العاملة ّوائتمانها ّالتجاري ّوأن ّتكون ّقادرة ّعلىّ
تمويل ّبعض ّأو ّكافة ّتكوين ّرأس ّمالها ّمنّ
أصلّادخارهاّالذاتيّأوّأصولهاّالماليةّأوّعنّ أّ .وحدة ّإعادة ّالهيكلة ّتكون ّشركة ّقابضة ّأصيلة ّتقومّ
طريق ّاالقتراضّ .وفي ّواقع ّالممارسة ّالعملية ّ،بالسيطرةّعلىّوالتحكمّفيّوادارةّمجموعةّمن ّالشركاتّ
تنطوي ّالقدرة ّعلى ّتمييز ّتدفقات ّالدخل ّورأسّ الفرعيةّ ،وفقط ّجزء ّثانوي ّأو ّغير ّهام ّمن ّنشاطهاّ
المالّبينّأشباهّالشركاتّوالحكومةّأنّأنشطتهاّ مخصص ّلتوجيه ّاألموال ّمن ّشركة ّفرعية ّإلى ّشركةّ
التشغيلية ّوالتمويلية ّالبد ّوأن ّتكون ّقابلةّ فرعية ّأخرى ّنيابة ّعن ّالحكومة ّوألغراض ّالسياسةّ
لالنفصالّعنّاإليرادّالحكوميّأوّاإلحصاءاتّ العامةّ .وتصنف ّالوحدة ّعلى ّأنها ّشركة ّوينبغي ّإعادةّ
التمويليةّ ،وذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأنها ّليستّ توجيهّالمعامالتّالتيّتتمّنيابةّعنّالحكومةّمنّخاللّ
كياناتّقانونيةّمنفصلةّ.كما ّأن ّصافي ّفائضّ الحكومةّالعامةّ.
التشغيلّلشبهّشركةّمملوكةّللحكومةّليسّمكوناّ
من ّمكونات ّاإليراد ّالحكوميّ /اإليرادات ّالعامةّ بّ .تتصرف ّوحدة ّإعادة ّالهيكلة ّ– ّأيما ّكان ّوضعهاّ
وتقيد ّالحسابات ّالحكومية ّفقط ّتدفقات ّالدخلّ القانونيّ– ّكوكيلّمباشرّعنّالحكومةّوالّتكونّمنتجةّ
سوقية؛ّوتتمثلّوظيفتهاّاألساسيةّفيّإعادةّتوزيعّالدخلّ
ورأسّالمالّبينّشبهّالشركةّوالحكومةّ.
القوميّوالثروةّمنّخاللّإعادةّتوجيهّاألموالّمنّوحدةّ
إلىّوحدةّأخرىّ.وينبغيّأنّتصنفّوحدةّإعادةّالهيكلةّ
حالة وكاالت إعادة الهيكلة
ضمنّقطاعّالحكومةّالعامةّ.
 37-88تعنى ّبعض ّالوحدات ّالعامة ّبإعادة ّهيكلةّ
الشركاتّ ،سواء ّالشركات ّغير ّالمالية ّأوّ  86-88مثال ّأخر ّعلى ّوكالة ّإعادة ّالهيكلة ّيتمثل ّفيّ
وحدة ّإعادة ّهيكلة ّمعنية ّباألصول ّالتالفة ّأوّ
المالية؛ّوقدّتكونّهذهّالشركاتّمسيط ارّأوّغيرّ
الهالكة ّوبشكل ّرئيسي ّفي ّسياق ّأزمة ّمصرفيةّ
مسيط ار ّعليها ّمن ّقبل ّالحكومةّ .ويمكن ّأنّ
أوّغيرهاّمنّاألزماتّالمالية؛ّوالبدّمنّأنّيتمّ
تكونّوكاالتّإعادةّالهيكلةّوحداتّعامةّقديمةّ
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تحليل ّوحدة ّإعادة ّالهيكلة ّمن ّهذا ّالقبيل ّتبعاّّ
لدرجة ّالمخاطرة ّالتي ّتتحملها ّمع ّالوضع ّفيّ
االعتبار ّلدرجةّالتمويل ّالحكوميّ.ومرةّأخرىّ،
هناكّمثالينّعلىّماّسبقّيمكنّالنظرّفيهماّ:

آنذاك ّحتى ّيتم ّبصدق ّعكس ّاألنشطة ّالماليةّ
للحكومةّ.وينبغيّأنّتقيدّكافةّالتدفقاتّومراكزّ
حقوقّالملكيةّأوّأسهمّرأسّالمالّبينّالحكومةّ
العامة ّوالكيان ّذات ّاألغراض ّالخاصة ّغيرّ
المقيم ّعندما ّتحدث ّفي ّالحسابات ّالخاصةّ
بالحكومةّالعامةّوبقيةّالعالمّ.

أّ.تقترضّوحدةّإعادةّالهيكلةّفيّالسوقّعلىّمخاطرتهاّ
الذاتية ّالقتناء ّأصول ّمالية ّأو ّغير ّمالية ّوالتي ّتقومّ
بإدارتهاّبنشاط؛ّوفيّهذهّالحالةّ،ينبغيّتصنيفّالوحدةّ  83-88قدّتقومّحكومةّمعينةّبإنشاءّكيانّذاتّأغراضّ
خاصةّغيرّمقيمّليتعهدّباالقتراضّالحكوميّأوّ
علىّأنهاّمؤسسةّفيّقطاعّالشركاتّالماليةّ.
ليتكبدّالمصروفاتّالحكوميةّبالخارج؛ّوحتىّإذاّ
لمّيكنّهناكّتدفقاتّاقتصاديةّفعلية ّمقيدةّبينّ
بّ.تشتريّوحدةّإعادةّالهيكلةّبتعمدّورويةّأصولّفوقّ
الحكومة ّوالكيان ّذات ّاألغراض ّالخاصةّ
أسعار ّالسوق ّبدعم ّمالي ّمباشر ّأو ّغير ّمباشر ّمنّ
مرتبطة ّبهذه ّاألنشطة ّالمالية ّينبغي ّاحتسابّ
الحكومة؛ّوتكونّالوحدةّمنخرطةّبشكلّرئيسيّفيّإعادةّ
المعامالت ّفي ّالحسابات ّالخاصة ّبكل ّمنّ
توزيع ّالدخل ّالقومي ّ(والثروة)ّ ،ولكن ّال ّتتصرف ّبشكلّ
الحكومة ّوبقية ّالعالم ّلتعكس ّاألنشطة ّالماليةّ
مستقلّعنّالحكومةّأوّتضعّنفسهاّفيّمخاطرةّوبالتاليّ
للحكومة ّالمضطلع ّبها ّمن ّقبل ّالكيان ّذاتّ
ينبغيّتصنيفهاّضمنّقطاعّالحكومةّالعامةّ.
األغراض ّالخاصةّ ،بما ّفي ّذلك ّاالقتراضّ.
وتناقش ّالحالة ّالخاص ّبوحدات ّالتوريق ّفيّ
الكيانات ذات األغراض الخاصة
القسمّدّ.
 83-88دائما ّما ّيتم ّاعتبار ّالوحدات ّالحكومية ّوحداتّ
مقيمة ّوذلك ّألن ّ– ّوفق ّالتعريف ّ– ّاإلقليمّ المشاريع المشتركة
االقتصادي ّلبلد ّمعين ّيتألف ّمن ّاإلقليمّ
الجغرافي ّالمدار ّمن ّقبل ّالحكومة ّفضال ّعنّ  88-88تدخل ّالعديد ّمن ّالوحدات ّالعامة ّفي ّترتيباتّ
مع ّكيانات ّخاصة ّأو ّمع ّغيرها ّمن ّالوحداتّ
بعض ّالمقاطعات ّاإلقليمية ّفي ّبقية ّالعالمّ
العامة ّلتنفيذ ّمجموعة ّمتنوعة ّمن ّاألنشطةّ
والمستخدمة ّمن ّقبل ّالحكومة ّألغراضّ
باالشتراك ّفيما ّبينهم؛ ّوقد ّتسفر ّتلك ّاألنشطةّ
دبلوماسية ّأو ّعسكرية ّأو ّعلمية ّأو ّلغير ّذلكّ
عنّمخرجاتّسوقيةّأوّغيرّسوقيةّ.ويمكنّأنّ
من ّاألغراضّ ،وبشكل ّمعتاد ّمن ّخالل ّموافقةّ
تنظيم ّالعمليات ّالمشتركة ّعلى ّنطاق ّواسعّ
رسميةّمنّقبلّحكومةّالبلدّالتيّتقعّفيهاّتلكّ
كواحدة ّمن ّثالثة ّأنواع؛ ّالوحدات ّالمسيطرّ
األراضي ّأو ّالمقاطعات ّعلى ّأرض ّالواقعّ.
عليها ّبشكل ّمشترك ّوالمشار ّإليها ّهناّ
وتمثلّهذهّالمقاطعاتّجزءّمنّقطاعّالحكومةّ
بالمشروعات ّالمشتركةّ ،والعمليات ّالمسيطرّ
العامةّ.
عليهاّبشكلّمشتركّ،واألصولّالمسيطرّعليهاّ
بشكلّمشتركّ.
 88-88يمكن ّأن ّتنشئ ّبعض ّالحكومات ّكياناتّ
ألغراض ّخاصة ّ(ّ )SPEsألغراض ّالمالئمةّ
المالية؛ ّحيث ّيكون ّالكيان ّذو ّاألغراضّ  80-88يتضمنّالمشروعّالمشتركّإنشاءّوتأسيسّشركةّ
أوّشراكةّأوّوحدةّمؤسسيةّأخرىّبحيثّيكونّ
الخاصةّمعنيا ّبأنشطةّماليةّأوّشبهّماليةّ(بماّ
لكل ّطرف ّفيها ّوبشكل ّقانوني ّتحكم ّوسيطرةّ
في ّذلك ّتأمين ّاألصول ّواالقتراض ّوما ّإلىّ
مشتركة ّعلى ّأنشطة ّهذه ّالوحدة؛ ّوتعمل ّهذهّ
ذلك)؛ّوالكياناتّالمقيمةّذاتّاألغراضّالخاصةّ
الوحداتّبنفسّالطريقةّالتيّتعملّبهاّالوحداتّ
والتيّتزاولّمهامهاّفقطّبطريقةّسالبةّأوّمؤتمرةّ
األخرى ّإال ّأن ّترتيب ّقانوني ّبين ّاألطرافّ
فيما ّيتعلق ّبالحكومة ّالعامة ّوالتي ّتنفذ ّأيضاّ
يؤسس ّلسيطرة ّمشتركة ّعلى ّالوحدةّ .وباعتبارهّ
أنشطةّماليةّالّتعتبرّوحداتّمؤسسيةّمنفصلةّ
وحدةّمؤسسيةّ،فإنّالمشروعّالمشترك ّيجوزّلهّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّوتعامل ّعلى ّأنهاّ
الدخول ّفي ّعقود ّبصفته ّاالعتبارية ّوزيادةّ
جزء ّمن ّالحكومة ّالعامة ّبصرف ّالنظر ّعنّ
التمويل ّألغراضه ّالخاصةّ .ويمسك ّالمشروعّ
وضعهاّالقانونيّ.واذاّكانتّتتصرفّباستقالليةّ
المشتركّسجالتّمحاسبيةّخاصةّبهّ.
من ّحيث ّحيازتها ّلألصول ّوتكبدها ّللخصومّ
وااللتزاماتّوفقّتقديرهاّالذاتيّوتقبلّبالمخاطرّ
ذات ّالصلة ّحينئذ ّتعامل ّعلى ّأنها ّوحداتّ  87-88والسؤال ّالرئيسي ّالذي ّينبغي ّااللتفات ّإليه ّفيّ
هذاّالصددّهوّماّإذاّكانتّالسيطرةّاالقتصاديةّ
مؤسسية ّمنفصلة ّويتم ّتصنيفها ّللقطاعّ
الفعالةّللمشروعّالمشتركّتؤسسّوحدةّعامةّأمّ
وللصناعةّتبعاّلنشاطهاّالرئيسيّ.
وحدة ّخاصة؛ ّإذا ّكان ّالمشروع ّالمشترك ّيديرّ
عملياتهّكمنتجّغيرّسوقيّحينئذّالبدّوأنّتكونّ
 84-88دائما ّتصنف ّالكيانات ّذات ّاألغراض ّالخاصةّ
الحالة ّالتي ّتكون ّفيها ّالحكومة ّلها ّالسيطرةّ
غيرّالمقيمةّعلىّأنها ّوحداتّمؤسسيةّمنفصلةّ
الفعالةّويتمّتصنيفهّكجزءّمنّالحكومةّالعامةّ.
فيّاالقتصادّالتيّيتمّتأسيسهاّبداخله؛ّوعندماّ
تنشأ ّمثل ّهذه ّالكيانات ّيجب ّالحذر ّواالحتياطّ
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قدّأظهرتّالتجربةّأنّعرضا ّبديال ّ– ّعادةّماّ
يعرفّباسمّعرض ّالماليةّالحكوميةّأوّعرضّ
الماليةّالعامةّ– ّلألسهمّوالتدفقاتّمناسبا ّبشكلّ
أفضلّلمتطلباتّتحليليةّمعينةّ.ويقدمّهذاّالقسمّ
لمحة ّموجزة ّجدا ّعن ّالطريقة ّالتي ّيتم ّبهاّ
عرضّالحساباتّالحكوميةّ،علىّسبيلّالمثالّ،
دليل ّإحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ،2005
والذي ّينبغي ّالرجوع ّإليه ّلمزيد ّمن ّالتوضيحّ
والمناقشةّ.

 85-88إذا ّكان ّالمشروع ّالمشترك ّمنتج ّسوقي ّيعاملّ
علىّأنهّشركةّعامةّأوّخاصةّتبعاّلماّإذاّكانّ
أوّلمّيكنّمسيط ارّعليهّمنّقبلّوحدةّحكوميةّ،
باستخدام ّنفسّالمؤشراتّالمبينةّأعاله؛ّوعادةّ،
ستكون ّالنسبة ّالمئوية ّللملكية ّكافية ّلتحديدّ
السيطرةّ .واذا ّكانت ّالوحدات ّالعامة ّوالخاصةّ
تملكّنسبةّمئويةّمتساويةّمنّالمشروعّالمشتركّ
حينئذّالبدّمنّااللتفاتّللمؤشراتّاألخرىّعلىّ
السيطرةّ.

 10-22بشكلّرئيسيّ،يتألفّعرضّماليةّالحكومةّمنّ
المعامالت ّالتي ّتزيد ّمن ّصافي ّحقوق ّالملكيةّ
بما ّيؤدي ّإلى ّتجميع ّيسمى ّاإليرادات ّومنّ
المعامالت ّالتي ّتخفض ّمن ّصافي ّحقوقّ
الملكية ّبما ّيؤدي ّإلى ّتجميع ّيسمى ّالنفقات؛ّ
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،هناك ّقيدان ّموازنةّ
رئيسيان؛ ّصافي ّالرصيد ّالتشغيلي ّوصافيّ
اإلقراض ّأو ّاالقتراضّ .هناك ّحسابات ّإضافيةّ
يمكن ّعرضها ّللتدفقات ّاالقتصادية ّوللميزانياتّ
العموميةّاألخرىّ.

 81-88الوحداتّالعامةّهيّاألخرىّيمكنهاّالدخولّفيّ
ترتيبات ّتشغيل ّمشتركة ّال ّتتضمن ّإنشاءّ
ّوحدات ّمؤسسية ّمنفصلة؛ ّوفي ّهذه ّالحالةّ ،الّ
يكون ّهناكّوحدات ّيتطلب ّتصنيفهاّولكنّالبدّ
من ّاالحتياط ّوالعناية ّبالتأكد ّمن ّأن ّالملكيةّ
السليمة ّلألصول ّمقيدةّ ،وأن ّأي ّمشاركة ّفيّ
اإليرادات ّوالمصروفات ّقد ّتمت ّوفقا ّألحكامّ
العقد ّالحاكم؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّتتفقّ
وحدتان ّعلى ّأن ّيكونا ّمسئولين ّعن ّمراحلّ
مختلفة ّمن ّعملية ّإنتاج ّمشترك ّأو ّقد ّتملكّ
وحدةّمنهماّأصلّأوّمركبّمنّأصولّمرتبطةّ
مع ّموافقة ّالوحدتين ّعلى ّتقاسم ّاإليراداتّ  12-22يقدمّالقسمّالتاليّمعلوماتّعامةّبشأن ّالمفاهيمّ
المتضمنةّفيّماليةّالحكومةّ.
والمصروفاتّ.
الهيئات المتخطية للحدود أو للسلطات الوطنية

 .2اإليرادات
 11-22معاملة ّاإليراد ّهي ّمعاملة ّتعمل ّعلى ّزيادةّ
صافي ّحقوق ّالملكية؛ ّحيث ّأنه ّفي ّعرضّ
حساباتّماليةّالحكومةّ،يعرفّمفهومّاإليراداتّ
على ّأنه ّيشمل ّكافة ّالموارد ّالمكتسبة ّمن ّقبلّ
الحكومة ّعلى ّالنحو ّالمقيدة ّبه ّفي ّالحساباتّ
الجارية ّبنظام ّالحسابات ّالقومية ّفضال ّعنّ
التحويالت ّالرأسمالية ّالمستحقة ّالقبض ّالمقيدةّ
في ّحساب ّرأس ّالمالّ .وعلى ّوجه ّالتحديدّ،
يمكنّتحديدّاإليراداتّعلىّالنحوّالتاليّ

 06-88يمكن ّلبعض ّالبلدان ّأن ّتكون ّجزءا ّمن ّاتفاقّ
مؤسسي ّيتضمن ّتحويالت ّنقدية ّمن ّالبلدانّ
األعضاءّإلىّالهيئةّفوقّالوطنيةّأوّالمتخطيةّ
للسلطات ّالوطنيةّذاتّالصلةّوالعكسّبالعكس؛ّ
عالوةّعلىّذلكّ،تشاركّالهيئةّفوقّالوطنيةّفيّ
اإلنتاج ّغير ّالسوقيّ .وفي ّالحسابات ّالقوميةّ
للبلدان ّاألعضاءّ ،تكون ّالهيئات ّالمتخطيةّ
للحدودّوللسلطاتّالوطنيةّوحداتّمؤسسيةّغيرّ
مقيمة ّتشكل ّجزءا ّمن ّبقية ّالعالم ّويمكنّ
تصنيفها ّفي ّقطاع ّفرعي ّمخصص ّفي ّبقيةّ
اإليرادات
العالمّ.

 03-88نظ ارّألنّالهيئةّفوقّالوطنيةّتضطلعّبمهامّأوّ تساويّالضرائبّ،
وظائفّذاتّمستوىّحكوميّفمنّالممكنّإنشاءّ
مجموعةّمنّالحساباتّللهيئةّكماّلوّأنهاّوحدةّ زائدّالمساهماتّاالجتماعيةّ،
مقيمة ّفي ّالبلد ّالعضو ّحتى ّوان ّبقيت ّغيرّ
مقيمة ّفي ّواقع ّاألمرّ .وقد ّيكون ّمثل ّهذاّ زائدّاإليراداتّالجاريةّاألخرىّ،
الحسابّاإلضافيّبمثابةّملحقّذاّفائدةّللتحليلّ
المعنيّباألنشطةّاالقتصاديةّللبلدانّاألعضاء ّ.زائدّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقّقبضهاّ.
 11-22عادة ّما ّتكون ّالمبالغ ّاإللزامية ّالمفروضة ّفيّ
ج .عرض إحصاءات التمويل الحكومي
شكلّضرائبّومساهماتّاجتماعيةّمهيمنةّعلىّ
إيرادات ّالحكومة؛ ّوبالنسبة ّلبعض ّمستوياتّ
 .1مقدمة
الحكومةّ،تكونّالمنحّ(التحويالتّمنّالوحداتّ
الحكومية ّاألخرى ّومن ّالمنظمات ّالدولية)ّ
ّالوحداتّ
12-22تسلسل ّالحسابات ّبالنسبة ّلكافة ّ
مصد ار ّرئيسيا ّمن ّمصادر ّاإليراداتّ .وتشملّ
المؤسسيةّوالقطاعاتّمبيناّفيّالفصولّالسادسّ
الفئات ّالعامة ّاألخرى ّلإليرادات ّدخل ّالملكيةّ
وحتى ّالثالث ّعشر؛ ّوبالنسبة ّلقطاع ّالحكومةّ
العامةّوّ–فيّبعضّالحاالتّ– ّالقطاعّالعامّ،
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والمبيعات ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّوالتحويالتّ
المتنوعةّبخالفّالمنحّ.
11-22تقدير ّالضرائب ّوالمساهمات ّاالجتماعية ّيمكنّ
أن ّيكون ّأم ار ّفي ّغاية ّالصعوبة؛ ّوتوصفّ
المشكالت ّالمتضمنة ّوالحلول ّالموصى ّبها ّفيّ
هذا ّالشأن ّفي ّالقسم ّدّ .وتقيد ّالضرائب ّفيّ
العديد ّمن ّالحسابات ّفي ّتسلسل ّالحساباتّ.
وأحد ّمزايا ّعرض ّمالية ّالحكومة ّهو ّأن ّكافةّ
الضرائب ّيمكن ّعرضها ّكفئة ّواحدة ّمن ّفئاتّ
اإليراداتّ ،مع ّوجود ّتصنيف ّفرعي ّتبعاّ
لألساس ّالذي ّفرضت ّعليه ّكل ّضريبةّ .وعلىّ
وجهّالخصوصّ،فإنّكلّمنّالضرائبّالجاريةّ
وضرائب ّرأس ّالمال ّيمكن ّعرضها ّعلى ّحدّ
سواءّأسفلّعنوانّرئيسيّواحدّ.

الحسابات ّالقومية ّفضال ّعن ّالتحويالتّ
الرأسماليةّالمستحقّالدفعّعلىّالنحوّالمقيدةّبهّ
في ّحساب ّرأس ّالمالّ .وعلى ّوجه ّالتحديدّ،
يمكنّتحديدّالنفقاتّعلىّالنحوّالتاليّ:
النفقات
تساوي ّنفقات ّاإلنتاج ّ(تعويضات ّأو ّأجور ّالموظفينّ
واالستهالكّالوسيطّواستهالكّرأسّالمالّالثابت)ّ،
زائدّالفائدةّالمستحقةّالدفعّ،
زائدّالمنحّ،
زائدّالمنافعّاالجتماعيةّ،

 05-88تشمل ّاإليرادات ّالجارية ّاألخرى ّدخل ّالملكيةّ زائدّالنفقاتّالجاريةّاألخرىّ،
والمبيعات ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّوالغراماتّ
والجزاءات ّوالمصادرات ّوالتحويالت ّالطوعيةّ زائدّ،التحويالتّالرأسماليةّالمستحقّدفعهاّ
بخالفّالمنحّوايراداتّمتفرقةّوغيرّمعرفة؛ّبيدّ
أن ّتوزيع ّالسلع ّوالخدمات ّالتي ّلم ّتباع ّعلىّ  73-88يختلف ّعرض ّمالية ّالحكومة ّكما ّفي ّدليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ –ّ 8663علىّ
اإلطالقّأوّبيعتّبأسعارّليستّذاتّقيمةّمنّ
سبيلّالمثالّ– ّعنّتسلسلّالحساباتّفيّعددّ
الناحية ّاالقتصادية ّال ّيتفق ّمع ّالفكرة ّالعامةّ
من ّالجوانب؛ ّحيث ّأن ّعدم ّوجود ّحسابّ
لإليرادات ّكمعاملة ّتزيد ّمن ّصافي ّحقوقّ
لإلنتاج ّفي ّعرض ّمالية ّالحكومة ّيجعل ّمنّ
الملكيةّ .وكنتيجة ّلذلكّ ،فإن ّالمبيعات ّالفعليةّ
غير ّالممكن ّإظهار ّكل ّمن ّبنية ّالتكاليفّ
فقط ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّأو ّالسلع ّوالخدماتّ
لإلنتاج ّالذاتي ّواستهالكه ّالنهائيّ .وبالتاليّ،
المنتجة ّمن ّقبل ّالحكومة ّولكن ّتم ّتقديمهاّ
على ّسبيل ّالمثالّ ،فإن ّمرتبات ّالموظفينّ
كتعويضات ّأو ّأجور ّعينية ّللموظفين ّيتمّ
المنخرطين ّفي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالذاتي ّيتمّ
تضمينهاّفيّاإليرادات(ّ.تعاملّالسلعّوالخدماتّ
تصنيفها ّبشكل ّمباشر ّعلى ّأنها ّاستحواذاتّ
المقدمة ّكتعويضات ّأو ّأجور ّعينية ّكإيراداتّ
لتكوين ّرأس ّالمال ّوليس ّكتعويضات ّأو ّأجورّ
ألنهاّتوازنّاإلنفاق)ّ.
للموظفينّ.وعلىّالعكسّمنّذلكّ،فإنّمرتباتّ
الموظفين ّالذين ّينتجون ّالمنافع ّاالجتماعيةّ
 01-88التحويالت ّالتي ّتتم ّمن ّوحدة ّحكومية ّلوحدةّ
العينيةّيتمّقيدهاّكتعويضاتّأوّأجورّللموظفينّ
أخرى ّ– ّغالبا ّمن ّالحكومة ّالمركزية ّأوّ
وليس ّومرة ّأخرى ّكنفقات ّ(جزء ّمنها) ّعلىّ
الحكومة ّالرسميةّإلىّمستوىّأقلّمن ّالحكومةّ
المنافع ّاالجتماعية ّالعينيةّ .ويستخدم ّعرضّ
– ّيمكن ّأن ّتكون ّمصاد ار ّهامة ّإلى ّحد ّكبيرّ
مالية ّالحكومة ّبعض ّالعناوين ّوالتعريفات ّالتيّ
إليراداتّالحكومة؛ّويتيحّعرضّماليةّالحكومةّ
تختلفّعنّنظيرتهاّفيّتسلسلّالحساباتّ،كماّ
إمكانية ّتجميع ّكافة ّهذه ّالمتحصالت ّفي ّفئةّ
يدخل ّكذلك ّتبسيطات ّمتنوعةّ .على ّسبيلّ
منفصلة ّمن ّفئات ّاإليراداتّ ،عادة ّما ّتسمىّ
المثالّ ،النفقات ّالمتكبدة ّعلى ّخدمات ّالوساطةّ
بالمنحّ .وعادة ّما ّتصل ّالتحويالت ّاألخرى ّ–ّ
الماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشرّّFISIM
بماّفيّذلكّاإلعاناتّأوّالدعمّ–ّإلىّمبلغّأقلّ
وخدمات ّالضمان ّال ّيتم ّتمييزها ّعن ّالفائدةّ
نسبيا ّبكثير ّويتم ّقيدها ّبشكل ّمنفصلّ .ويمكنّ
وأقساطّالتأمينّعلىّالتواليّ.
أنّيكونّدخلّالملكيةّمصد ارّهاما ّمنّمصادرّ
اإليرادات ّوالعكس ّصحيحّ ،ولكن ّفي ّأي ّمنّ
الحالتين ّفإنه ّيرتبط ّمباشرة ّبنفس ّالفئة ّفيّ  78-88وبشكل ّمعتادّ ،تنتج ّالحكومة ّالعديد ّمنّ
الخدماتّوبعضّالسلعّثمّتقومّبتوزيعهمّبشكلّ
حسابّتوزيعّالدخلّاألوليّ.
مجانيّأوّبأسعارّليستّذاتّقيمةّمنّالناحيةّ
االقتصادية؛ ّوفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،يتمّ
 .3النفقات
قيد ّهذه ّالسلع ّوالخدمات ّكاستخدام ّعندما ّيتمّ
إنتاجهاّومرةّأخرىّكمنافعّاجتماعيةّأوّكنفقاتّ
 76-88معاملة ّالنفقة ّهي ّمعاملة ّتخفض ّمن ّصافيّ
استهالك ّوسيط ّعندما ّيتم ّتوزيعهاّ .وللحد ّمنّ
حقوق ّالملكية؛ ّوفي ّعرض ّحسابات ّماليةّ
االزدواجية ّغير ّالضروريةّ ،تقيد ّهذه ّالتكاليفّ
الحكومةّ ،يعرف ّمفهوم ّالنفقة ّبأنه ّيشمل ّكافةّ
فقطّكنفقاتّإنتاجّفيّعرضّماليةّالحكومةّ.
االستخدامات ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّالحكومة ّعلىّ
النحوّالمقيدةّبهّفيّالحساباتّالجاريةّفيّنظامّ
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 70-88يمكن ّحساب ّصافي ّاإلقراض ّأو ّصافيّ
االقتراضّعلىّأنهّصافيّرصيدّالتشغيلّناقصّ
صافيّحيازةّاألصولّغيرّالماليةّأوّاإليراداتّ
الكلية ّناقص ّالمصروفات ّالكلية؛ ّويمثل ّالمبلغّ
المتاح ّلدى ّالحكومة ّلتقرضه ّأو ّالتي ّالبد ّأنّ
تقترضه ّلتمويل ّعملياتها ّغير ّالماليةّ .وعلىّ
وجهّالتحديدّ:

 74-88ومنّحيثّالمبدأّ،تعتبرّمنافعّالتقاعدّالمدفوعةّ
للموظفينّالحكوميينّتصفيةّاللتزامّوليسّكدفعةّ
من ّنفقة ّجارية؛ ّومع ّذلكّ ،في ّالممارسةّ
العمليةّ ،فإن ّالمنافع ّاالجتماعية ّعلى ّالنحوّ
الواردة ّبه ّفي ّالحسابات ّالحكومية ّربما ّتشملّ
منافع ّالتقاعد ّالمدفوعة ّللموظفين ّالحكوميينّ.
واذا ّما ّكان ّمطلوبا ّاستبعاد ّهذه ّالمعامالتّ
الخاصة ّبااللتزامات ّالتقاعدية ّحينئذ ّالبد ّأيضاّ
منّاستبعادّالمساهماتّمنّاإليراداتّوكذلكّيتمّ صافي اإلقراض أو صافي االقتراض
استبعادّبندّالتعديلّتبعاّللتغيراتّفيّاستحقاقاتّ
يساويّصافيّرصيدّالتشغيلّ،
المعاشاتّالتقاعديةّمنّالنفقاتّ.
 .4المصروفات

ناقصّصافيّحيازةّاألصولّغيرّالماليةّ.

 73-88إنّشراءّأصلّغيرّماليّليسّنفقةّألنّليسّلهّ أوّ،بالتبادلّ:
أيّأثرّصافيّعلىّصافيّحقوقّالملكيةّنظ ارّ
ألنهّيمثلّتبادلّنوعّمعينّمنّاألصولّمعّنوعّ صافي اإلقراض أو صافي االقتراض
أخرّأوّتكبدّاللتزامّيقابلهّحيازةّألصلّ.ولذلكّ،
يتمّتضمينهّفيّمجموعّكليّيسمىّالمصروفاتّ يساويّاإليراداتّ،
(أو ّفي ّبعض ّاألحيان ّاإلنفاق)ّ .وتعرفّ
ناقصّالمصروفاتّ.
المصروفاتّعلىّالنحوّالتاليّ:
المصروفات
تساويّالنفقاتّ
زائدّصافيّحيازةّاألصولّغيرّالماليةّ

 77-88كذلكّ،فإنّصافيّاإلقراضّأوّصافيّاالقتراضّ
هوّقيدّالموازنةّفيّالحسابّالماليّ،وذلكّعلىّ
الرغم ّمن ّأنه ّفي ّواقع ّالممارسة ّالعملية ّقدّ
يظهر ّتعارض ّإحصائي ّكنتيجة ّالستخدامّ
مصادرّمختلفةّونتيجةّلألخطاءّوحاالت ّالسهوّ
والخطأّالممكنةّ.

ويكون ّصافي ّحيازة ّاألصول ّغير ّالمالية ّهو ّمجموعّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّوصافي ّحيازة ّاألصول ّغيرّ  .7التوحيد والدمج
المنتجةّغيرّالماليةّ.
 75-88ألغراضّتحليليةّ،غالبا ّماّيكونّهناكّاهتماماّ
بالعالقة ّبين ّصافي ّاإلقراض ّأو ّصافيّ
 .5صافي رصيد التشغيل
االقتراض ّوالتغير ّفي ّااللتزامات ّأو ّالخصومّ
الحكومية؛ّوعادةّماّينصبّاالهتمامّبااللتزاماتّ
 78-88يعرفّصافيّرصيدّالتشغيلّعلىّأنهّاإليراداتّ
الحكومية ّعلى ّالمبلغ ّالمستحق ّللوحدات ّغيرّ
ناقص ّالنفقات؛ ّوهو ّرصيد ّكافة ّالمعامالتّ
الحكوميةّ .وقد ّيكون ّهناك ّقدر ّكبير ّمنّ
التي ّتؤثر ّعلى ّصافي ّحقوق ّالملكيةّ .ويكونّ
الخصوم ّالمتكبدة ّمن ّقبل ّوحدة ّحكومية ّمعينةّ
معادال ّللتغيراتّفيّصافيّحقوقّالملكيةّنتيجةّ
ومحتجزة ّمن ّقبل ّوحدة ّحكومية ّأخرىّ .ويوحدّ
لالدخار ّوللتحويالت ّالرأسمالية ّفي ّتسلسلّ
عرض ّمالية ّالحكومة ّكافة ّالتدفقاتّ
الحسابات ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .ويتيحّ
والمخزونات ّداخل ّنطاق ّكل ّقطاع ّفرعيّ
قياسا ّلمدى ّاستدامة ّالسياسات ّالحكومية ّنظ ارّ
وداخل ّكل ّقطاعّ ،وبالتاليّ ،فإن ّكافة ّمراكزّ
ألنه ّيمثل ّالموارد ّالمكتسبة ّأو ّالمستهلكة ّمنّ
األصولّوالخصوم ّبينّالوحداتّالمنتميةّلنفسّ
قبل ّالعمليات ّالجارية ّللحكومةّ .وعلى ّوجهّ
الفئة ّأو ّالمجموعة ّيتم ّحذفهاّ .بيد ّأن ّهذاّ
التحديدّ:
اإلجراء ّال ّيزال ّيتيح ّالتحديد ّالمنفصل ّلدينّ
قطاعّالحكومةّالعامةّوللقطاعّالفرعيّللحكومةّ
صافي رصيد التشغيل
المركزية ّوللقطاع ّالعامّ ،وهو ّاألمر ّالمفيد ّمنّ
الناحيةّالتحليليةّ.
يساويّاإليراداتّ،
ناقصّالنفقاتّ.
 .6صافي اإلقراض أو صافي االقتراض

 71-88التوحيدّهوّأسلوبّلعرضّاإلحصاءاتّالخاصةّ
بمجموعةّمنّالوحداتّكماّلوّأنهاّتشكلّوحدةّ
واحدة؛ ّويتضمن ّحذف ّالمعامالت ّومراكزّ
المخزونات ّأو ّاألوراق ّالمالية ّالمتبادلة ّبينّ
الوحدات ّالتي ّيجرى ّتوحيدهاّ .وقد ّيجرىّ
001

نظام الحسابات القومية
التوحيد ّألية ّمجموعة ّمن ّالوحداتّ ،غير ّأنهّ جّ .اإليرادات ّمن ّالفوائد ّوالنفقات ّعلى ّأرصدة ّاألصولّ
منّالمفيدّعلىّوجهّالخصوصّتوحيدّالوحداتّ الماليةّوالخصومّفيماّبينّالحكومات؛ّ
داخل ّنطاق ّقطاع ّالحكومة ّالعامة ّوقطاعاتهّ
الفرعية؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،تقييم ّالتأثير ّالعامّ دّ.االستحواذاتّوالتصرفّفي،األصولّغيرّالماليةّ،بماّ
للعمليات ّالحكومية ّعلى ّاالقتصاد ّالكلي ّأوّ في ّذلك ّالمعامالت ّفيما ّبين ّالحكومات ّفي ّاألراضيّ
على ّاستدامة ّالعمليات ّالحكومية ّيكون ّأكثرّ والمبانيّوالمعدات؛ّ
فعاليةّعندماّيتمّحذفّالمعامالتّبينّمختلفّ
ّالمدفوعة ّمن ّقبل ّوحدة ّحكومية ّأو ّكيانّ
ّ
مستويات ّالحكومة ّوال ّيتبقى ّسوى ّفقط ّتلكّ هـّ .الضرائب
المعامالت ّالتي ّتكون ّمع ّالقطاعات ّأوّ حكوميّلوحدةّأخرى؛ّ
الوحدات ّغير ّالمقيمة ّاألخرىّ .والتوحيد ّلهّ
أهمية ّوصلة ّخاصة ّبالنسبة ّلمعامالت ّمثلّ وّ .مشتريات ّومبيعات ّالسلع ّوالخدمات ّبين ّالوحداتّ
دخل ّالملكية ّ(والسيما ّالفائدة) ّوللتحويالتّ الحكوميةّ.
الجارية ّوالرأسمالية ّوللمعامالت ّفي ّاألصولّ
المالية ّوالخصوم؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،األرقامّ  54-88هناكّنوعانّمنّالمعامالتّالتيّيبدوّأنهاّتقعّ
بين ّوحدتين ّحكوميتين ّال ّيمكن ّالتوحيد ّبينهماّ
الموحدةّبشأنّنسبةّاإليراداتّأوّالنفقاتّللناتجّ
على ّاإلطالق ّوذلك ّألنه ّيتم ّإعادة ّتوجيههماّ
المحلي ّاإلجمالي ّتكون ّأكثر ّفائدة ّلبعضّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّإلىّوحداتّأخرى؛ّ
األغراضّمقارنةّباألرقامّغيرّالموحدةّ.
النوعّاألولّهوّأنّكافةّالمساهماتّاالجتماعيةّ
من ّقبل ّصاحب ّالعمل ّسواء ّكانت ّمدفوعةّ
 56-88في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ال ّيؤخذ ّبالتوحيدّ.
لصناديق ّالتأمين ّاالجتماعي ّأو ّلصناديقّ
وحتى ّفي ّعرض ّمالية ّالحكومة ّوحيثما ّيكونّ
المعاشات ّالحكومية ّتعامل ّكما ّلو ّأنه ّيجرىّ
التوحيدّفيّأغلبّاألحيانّأم ارّمفيداّفإنهّيحدثّ
دفعها ّللموظف ّكجزء ّمن ّالتعويضات ّأوّ
فقط ّداخل ّنطاق ّالحساب ّالواحد ّحيث ّتظهرّ
األجور ّوبعد ّذلك ّتدفع ّمن ّقبل ّالموظفّ
إدخاالت ّاإليرادات ّوالنفقات ّالمتقابلةّ .ولهذاّ
للصندوقّ .والنوع ّالثاني ّهو ّأن ّكافة ّالضرائبّ
السببّ ،ال ّت ّؤثر ّتعديالت ّالتوحيد ّعلى ّقيودّ
المحتجزة ّمن ّقبل ّالوحدات ّالحكومية ّمنّ
الموازنة؛ ّفعلى ّسبيل ّالمثالّ ،يتم ّتوحيد ّمنحةّ
تعويضات ّأو ّأجور ّموظفيها ّمثل ّالضرائبّ
(أو ّتحويل) ّمن ّالحكومة ّالمركزية ّلوحدةّ
المحتجزة ّعند ّالمنبع ّ(ّ ،)PAYEوالمدفوعةّ
حكومية ّمحلية ّمن ّخالل ّحذف ّالنفقات ّمنّ
للحكومات ّاألخرى ّينبغي ّمعاملتها ّكما ّلو ّأنهّ
الحكومة ّالمركزية ّواإليرادات ّمن ّالحكومةّ
يجرى ّدفعها ّبشكل ّمباشر ّمن ّقبل ّالموظفينّ.
المحليةّ،وبالتاليّ،يتبقىّصافيّرصيدّالتشغيلّ
ويكون ّصاحب ّالعمل ّالحكومي ّهو ّببساطةّ
لقطاعّالحكومةّالعامةّبالّأيّتغييرّ.
األمرّالوكيلّالمكلفّبالتحصيلّفيّهذهّالحالةّ
بالنسبةّللوحدةّالحكوميةّالثانيةّ.ومعّذلكّ،فإنّ
 53-88من ّالناحية ّالنظريةّ ،فإن ّطبيعة ّالتوحيد ّهيّ
الضرائب ّمن ّواقع ّكشوف ّالمرتبات ّاإلجماليةّ
حذف ّكافة ّالتدفقات ّبين ّالوحدات ّالموحدةّ،
وعلى ّقوة ّالعمل ّوالتي ّال ّتعامل ّعلى ّأنهاّ
ولكن ّمن ّالناحية ّالعملية ّينبغي ّوأن ّتبقى ّتلكّ
مساهماتّاجتماعيةّينبغيّتوحيدهاّعندماّتكونّ
التدفقات ّفي ّالحسبان؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قدّ
ذاتّقيمةّكبيرةّويمكنّتحديدهاّ.
يقالّبأنّالمعامالتّفيّحسابّاإلنتاجّ– ّمثلّ
المخرجاتّواالستهالكّالوسيط ّللسلعّوالخدماتّ
– ّال ّينبغي ّتوحيدهاّ .بيد ّأن ّالقرار ّبشأنّ  53-88تنشأ ّدائما ّصعوبات ّعملية ّعند ّالتوحيد؛ ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،عندما ّيتم ّتكون ّمعاملة ّيرجىّ
مستوى ّالتفصيلّالمطبقّفي ّالتوحيد ّينبغيّأنّ
توحيدها ّمحددة ّفي ّسجالت ّوحدة ّمعينة ّفإنّ
يقوم ّعلى ّسياسة ّفائدة ّالبيانات ّالموحدةّ
المعاملة ّالمناظرة ّلها ّينبغي ّوأن ّتظهر ّفيّ
واألهميةّالنسبيةّلألنواعّالمختلفةّمنّالمعامالتّ
حسابات ّالطرف ّالمقابل ّغير ّأنها ّقد ّال ّتكونّ
أوّاألوراقّالماليةّ.
مقيدةّهناكّفقدّتكونّمقيدةّفيّفترةّمختلفةّوقدّ
تكون ّمقيدة ّبقيمة ّمختلفة ّأو ّقد ّيتم ّتصنيفهاّ
 58-88داخل ّنطاق ّعرض ّمالية ّالحكومةّ ،المعامالتّ
على ّأنها ّنوع ّمختلف ّمن ّالمعامالتّ .ومثلّ
الرئيسية ّالموضوعية ّللتوحيد ّ– ّمن ّحيثّ
هذه ّاألخطاء ّعند ّالتطبيق ّالصارم ّللنظامّ
الترتيبّالمحتملّألهميتهاّ–ّهيّ:
المحاسبي ّالرباعي ّقد ّتتواجد ّفيما ّيتعلق ّبأيّ
معاملةّ ،غير ّأنها ّتكون ّواضحة ّعلى ّوجهّ
اّ .التحويالت ّالجارية ّوالرأسماليةّ ،مثل ّمنح ّالحكومةّ
الخصوصّعندّمحاولةّالتوحيدّ.
المركزيةّللمستوياتّاألدنىّمنّالحكومة؛ّ
بّ .المعامالت ّفي ّاألصول ّالمالية ّوالخصومّ ،مثلّ  58-88حتى ّإذا ّما ّكان ّيجرى ّتوحيد ّللمعامالت ّبينّ
القطاعات ّالفرعية ّللحك ّومة ّعند ّعرضّ
القروض ّللحكومات ّاألخرى ّألغراض ّسياسيةّ،
الحسابات ّالخاصة ّبالحكومة ّالعامة ّككل ّفإنهّ
واالستحوذات ّمن ّاألوراق ّالمالية ّالحكومية ّمن ّقبلّ
وحداتّالتأمينّاالجتماعيّواإلعفاءّمنّالديون؛ّ
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العامة ّأو ّالحكومية ّبما ّيصل ّإلى ّّ 16فيّ
المائية ّفي ّبعض ّالبلدانّ .وتوصف ّالضرائبّ
بأنهاّغيرّمتبادلةّ–ّفيّمعظمّالحاالتّ–ّحيثّ
أن ّالحكومة ّال ّتقدم ّشيئا ّمعادل ّفي ّالمقابلّ
للوحدةّالفرديةّالمسددةّ.ومعّذلكّ،هناكّحاالتّ
حيث ّتقوم ّالحكومة ّبالفعل ّبتقديم ّشيئا ّللوحدةّ
الفردية ّفي ّمقابل ّالدفعة ّفي ّشكل ّمنح ّمباشرّ
لترخيصّأوّإذنّ.وفيّهذهّالحالةّ،تكونّالدفعةّ
جزءاّمنّالعمليةّاإللزاميةّالتيّتضمنّاالعترافّ
السليم ّبالملكية ّأو ّأن ّاألنشطة ّيتم ّتنفيذها ّفيّ
إطار ّالسلطة ّالصارمة ّللقانونّ .والحد ّالفاصلّ
بين ّمتى ّتعامل ّهذه ّالمدفوعات ّعلى ّأنهاّ
ضريبةّومتىّتعاملّكبيعّلخدمةّأوّكبيعّألصلّ
من ّقبل ّالحكومة ّيستلزم ّإرشادات ّوتوجيهاتّ
إضافيةّ.

ينبغيّأالّيتمّحذفهاّبالنسبةّلحساباتّكلّقطاعّ
فرعيّمعنيّبشكلّمنفصلّ.
 .8تصنيف وظائف الحكومة

 50-88يمثل ّتصنيف ّالمعامالت ّعلى ّالمصروفاتّ
باستخدام ّتصنيف ّوظائف ّالحكومةّ
(ّ )COFOGجزءا ّال ّيتج أز ّمن ّعرض ّماليةّ
الحكومة؛ّويبينّهذاّالتصنيفّالغرضّمنّوراءّ
تكبد ّالمصروفاتّ .وقد ّتختلف ّهذه ّاألغراضّ
اختالفا ّكبي ار ّعنّالترتيباتّاإلداريةّللحكومات؛ّ
على ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّتضطلع ّوحدة ّإداريةّ
مسئولةّعنّالخدماتّالصحيةّببعضّاألنشطةّ
ذات ّاألغراض ّالتعليميةّ ،مثل ّتدريب ّالمهنيينّ
الطبيينّ .ويحثّعلى ّإجراءّتصنيفّمزدوج ّأوّ
متقاطع ّلمعامالت ّالحكومة ّذات ّطبيعةّ
اقتصاديةّوتبعاّللوظائفّعلىّحدّسواءّ–ّعلىّ  51-88وكما ّلوحظ ّفي ّالفصلين ّالسابع ّوالثامن ّعندّ
التطرق ّبالمناقشة ّللفرق ّبين ّالضريبة ّوالرسمّ
النحو ّالموضح ّعلى ّسبيل ّالمثال ّفي ّدليلّ
مقابلّخدمةّ،الّيكونّالحدّالفاصلّواضحا ّكلّ
إحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّّ.8663
الوضوح ّدائما ّفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ.
وتطبقّالتوصياتّالتاليةّ.
د .قضايا محاسبية خاصة بقطاع الحكومة العامة
وبالقطاع العام
أّ.تقديّالدفعةّعلىّأنهاّضريبةّعندماّيمنحّترخيصا ّأوّ
 57-88تنطبق ّالقواعد ّالمحاسبية ّلنظام ّالحساباتّ إذناّتلقائياّمنّقبلّالحكومةّكشرطّإلزاميّألداءّنشاطّماّ
القومية ّعلى ّقطاع ّالحكومة ّالعامة ّوالقطاعّ أو ّلحيازة ّأصلّ ،وعندما ّتمارس ّالوحدة ّالحكومية ّعمالّ
العام ّبنفس ّالطريق ّالتي ّتنطبق ّبها ّعلي ّكافةّ قليال ّأوّالّتمارسّأيّعملّمطلقا ّبخالفّحدّأدنىّمنّ
القطاعات ّاألخرى ّلالقتصاد؛ ّومع ّذلكّ ،ونظ ارّ السيطرةّوالرقابةّعلىّاألهليةّالقانونيةّللحائزّحتىّيمكنهّ
للطبيعة ّالخاصة ّبأنشطة ّالوحدات ّالحكومية ّ،الحصولّعلىّالتصريحّ(علىّسبيلّالمثالّ،للتثبتّمنّ
تكون ّبعض ّاإلرشادات ّاإلضافية ّمفيدة ّإذا ّماّ أن ّالمتقدم ّبالطلب ّلم ّيتم ّإدانته ّبارتكاب ّجريمة)ّ .والّ
تمّتقييمهاّبالنسبةّلمعاملةّالمعامالتّالمختارة ّ.يكون ّدفع ّالرسم ّفي ّمثل ّهذه ّالحالة ّمعادال ّلوظيفةّ
وهذه ّالموضوعات ّتم ّتجميعها ّتحت ّأربعةّ التحكمّوالرقابةّالتيّتمارسهاّالحكومةّ.
عناوينّ:
بّ .تقيد ّالدفعة ّعلى ّأنها ّشراء ّلخدمة ّعندما ّ– ّعلىّ
سبيل ّالمثال ّ– ّيتضمن ّإصدار ّترخيص ّأو ّإذن ّوظيفةّ
أّ.توضيحّلكيفيةّقيدّالضرائب؛ّ
تنظيمية ّمالئمة ّللحكومة ّمن ّخالل ّممارسة ّالتحكمّ
ب ّ .التفاعل ّمع ّالهيئات ّغير ّالمقيمة ّذات ّالطبيعةّ والرقابة ّعلى ّالنشاط ّوالتحقق ّمن ّأهلية ّأو ّمؤهالتّ
الحكومية ّ(بما ّفي ّذلك ّالضرائب ّالمدفوعة ّلسلطةّ األشخاص ّالمعنيةّ ،الخّ .وفي ّمثل ّهذه ّالحالةّ ،تؤخذّ
الدفعة ّعلى ّأنها ّمتناسبة ّمع ّتكاليف ّإنتاج ّالخدمة ّلكلّ
أخرى)؛ّ
أوّأيّمنّالكياناتّالمستفيدةّمنّالخدماتّويتمّإدرارهاّ
من ّتلك ّالوحدات ّالمعنيةّ .وفقط ّإذا ّما ّكانت ّالدفعةّ
جّ.الموضوعاتّالمتصلةّبالديون؛ّ
ليست ّمتناسبة ّمع ّتكاليف ّإنتاج ّالخدمات ّحينئذ ّتعاملّ
علىّأنهاّضريبةّ.
دّ.التفاعلّمعّقطاعاتّالشركاتّ.
وفيماّيليّقسمّمنفصلّلكلّعنوانّرئيسيّمذكورّأعالهّ.

 16-88يناقش ّالفصل ّالسابع ّعشر ّحالة ّالتراخيصّ
المصدرة ّمن ّفيل ّالحكومة ّبعدد ّمقيد ّبشكلّ
صارمّ.

التراخيص المصدرة من قبل الحكومة

أّ.إذاّكانتّالرخصةّليستّمنّذلكّالنوعّالذيّيقضيّ
باستخدامّموردّطبيعيّيؤهلّكأصلّوالذيّتسيطرّعليهّ
الحكومة ّنيابة ّعن ّالمجتمع ّحينئذ ّتكون ّالدفعة ّالمسددةّ
لقاء ّالرخصة ّضريبة؛ ّومع ّذلكّ ،إذا ّما ّكانت ّالرخصةّ
قانونياّوعملياّقابلةّللتحويلّإلىّطرفّثالثّفإنهاّربماّالّ
تزال ّتصنف ّعلى ّأنها ّأصل ّفي ّفئة ّالعقود ّوعقودّ
اإليجارّوالتراخيصّ.

 .3توضي لكيفية قيد الضرائب
 55-88الضرائب ّهي ّمدفوعات ّإجبارية ّغير ّمتبادلةّ
(ليس ّلها ّمقابل)ّ ،نقدا ّأو ّعيناّ ،تتم ّمن ّقبلّ
الوحداتّالمؤسسيةّللحكومةّالعامةّالتيّتمارسّ
صالحياتها ّالسيادية ّأو ّلسلطة ّفوق ّوطنية؛ّ
وهي ّتشكل ّعادة ّالجزء ّالرئيسي ّمن ّاإليراداتّ
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حيثّالمبدأّمنّغيرّالمرجحّفيّالواقعّأنّيتمّ
تحصيلها؛ ّوالوسائل ّالبديلة ّإلجراء ّعملياتّ
الضبطّالالزمةّمبينةّفيّالفقرتينّّ85-5وّ-5
ّ.81

بّ .عندما ّتكون ّالرخصة ّبشأن ّاستغالل ّمورد ّطبيعيّ
يؤهل ّكأصل ّوكانت ّالحكومة ّتسيطر ّعليه ّنيابة ّعنّ
المجتمعّتعاملّالمدفوعاتّعنّالرخصةّآنذاكّعلىّأنهاّ
إما ّحيازة ّألصل ّضمن ّفئة ّالعقود ّوعقود ّاإليجارّ
والتراخيصّأوّعلىّأنهاّدفعةّمنّالريعّ.جديرّبالذكرّأنّ
الظروفّوالشروطّالتيّيلزمّالنظرّفيهاّعندّالتحديدّبينّ االئتمان الضريبي
حيازة ّاألصل ّودفع ّالريع ّمبينة ّبالتفصيل ّفي ّالجزءّ
 18-88تخفيف ّالضريبة ّقد ّيأخذ ّشكل ّالخصم ّمقابلّ
الخامسّمنّالفصلّالسابعّعشرّ.
سدادّالضريبةّأوّاإلعفاءّأوّالخصمّأوّاالئتمانّ
الضريبي؛ ّويتم ّخصم ّالخصومات ّمقابل ّسدادّ
يعامل ّالتصريح ّباستخدام ّأصل ّمنتج ّمملوك ّمن ّقبلّ
الضرائب ّواإلعفاءات ّمن ّالضرائب ّوعملياتّ
الحكومة ّعلى ّأنه ّعقد ّإيجار ّتشغيلي ّأو ّماليّ ،حسبماّ
الخصمّمنّالضرائبّمنّالقاعدةّالضريبيةّقبلّ
يستلزمّاألمرّ.
احتساب ّااللتزام ّالضريبي ّأو ّالخضوعّ
للضرائب؛ ّواالئتمان ّالضريبي ّهو ّمبلغ ّيتمّ
قيد الضرائب على أساس االستحقاق
خصمه ّمباشرة ّمن ّااللتزام ّالضريبي ّالمستحقّ
من ّقبل ّاألسرة ّالمعيشية ّأو ّالشركة ّالمستفيدةّ
 13-88مثلماّهوّالحالّمعّكافةّالمعامالت ّفيّالنظامّ،
بعدّأنّيكونّقدّتمّاحتسابّااللتزامّ.وفيّبعضّ
ينبغي ّقيد ّالمعامالت ّالحكومية ّعلى ّأساسّ
األحيان ّقد ّيكون ّاالئتمان ّالضريبي ّمستحقّ
االستحقاق؛ ّويسري ّذلك ّعلى ّكل ّمن ّجانبّ
الدفعّ ،بمعنى ّأن ّأي ّمبلغ ّائتماني ّيتجاوزّ
اإليرادات ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،الضرائبّ
االلتزام ّالضريبي ّيتم ّدفعه ّللمستفيدّ .وعلىّ
والمساهمات ّاالجتماعية) ّوعلى ّجانب ّالنفقاتّ
العكسّمنّذلكّ،بعضّأنواعّاالئتمانّالضريبيّ
(على ّسبيل ّالمثالّ ،مصاريف ّالفائدة)؛ ّوما ّلمّ
غيرّقابلة ّللدفعّ(تسمىّفيّبعضّاألوقاتّبّ
يقوم ّطرفا ّمعاملة ّما ّبقيد ّما ّيخصه ّمنّ
"القابلة ّلإلهدار") ّوتكون ّمقيدة ّبحجم ّااللتزامّ
المعاملة ّفي ّنفس ّالنقطة ّالزمنية ّلن ّتتوازنّ
الضريبيّ.
الحساباتّ.
 18-88بالنسبة ّللحكومةّ ،فإن ّعملية ّقيد ّاإليراداتّ
والمطالبات ّعندما ّيقع ّالحدث ّالمعني ّيمثلّ
صعوبةّعلىّوجهّالخصوصّنظ ارّألنّعملياتّ
القيد ّفي ّالحكومة ّغالبا ّما ّتكون ّعلى ّأساسّ
نقدي؛ ّوهذا ّهو ّالحال ّالسيما ّمع ّالضرائبّ.
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،عندما ّتحسب ّالضرائبّ
المتراكمةّمنّخاللّتقييماتّللضرائبّالمستحقةّ
فقدّتكونّهناكّاحتماليةّمخاطرةّسواءّبالتقديرّ
المبالغ ّلإليرادات ّالضريبية ّأو ّالعكسّ .ونظ ارّ
ألن ّاإليرادات ّالضريبية ّمجموع ّمن ّالمجاميعّ
الحيوية ّبالنسبة ّلمالية ّالحكومة ّفإنه ّالبد ّمنّ
تجنبّالوقوعّفيّهذاّالخطأّ.

 10-88فيّإحصاءاتّاإليراداتّودليلّإحصاءاتّماليةّ
الحكومة ّلعام ّّ ،8663يقيد ّتخفيف ّالضرائبّ
المضمن ّفي ّالنظام ّالضريبي ّعلى ّأنه ّيخفضّ
من ّااللتزام ّالضريبي ّلدافع ّالضرائب ّوبالتاليّ،
على ّأنه ّيخفض ّمن ّاإليرادات ّالضريبيةّ
للحكومةّ .ويكون ّهذا ّهو ّنفسه ّالحال ّمعّ
الخصومات ّمقابل ّتسديد ّالضرائب ّواإلعفاءاتّ
الضريبية ّوحاالت ّالخصم ّالضريبي ّنظ ار ّألنهاّ
تدخل ّبشكل ّمباشر ّفي ّحساب ّااللتزامّ
الضريبيّ.كماّأنهاّنفسهاّالحالّمعّاالئتماناتّ
الضريبية ّغير ّالقابلة ّللدفع ّحيث ّأن ّقيمتهاّ
بالنسبةّلدافعّالضريبةّتكونّمقيدةّبحجمّالتزامهاّ
الضريبيّ .وبالنسبة ّلالئتمانات ّالضريبية ّالقابلةّ
للدفعّ،فإنّالزيادةّفوقّااللتزامّالمقابلّ– ّوالذيّ
يقابلهّمصروفّمنّقبلّالحكومةّ– ّهيّوحدهاّ
تظهرّعلىّأنهاّنفقةّ.

 14-88ك ما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالثالثّ ،فإن ّالفترةّ
الزمنية ّبين ّلحظة ّقيد ّضريبة ّأو ّأي ّمعاملةّ
قابلة ّللتوزيع ّكمعاملة ّتراكمية ّفي ّالحساباتّ
غيرّالماليةّوبينّلحظةّالدفعّالفعليّيتمّسدهاّ
منّخاللّقيدّحسابّدائنّأوّمدينّفيّالحسابّ  17-88في ّالمقابلّ ،في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فإنّ
المبالغ ّالكلية ّالمستحقة ّباعتبارها ّائتماناتّ
الماليّ.وفيّالحاالتّالتيّيتمّفيهاّتسديدّدفعةّ
ضريبيةّقابلةّللدفعّينبغيّالنظرّإليهاّعلىّأنهاّ
مسبقة ّتغطي ّفترتين ّمحاسبيتين ّأو ّأكثرّ
نفقاتّويتمّقيدهاّعلىّهذاّاألساسّوفقا ّلقيمتهاّ
للحكومة ّيتم ّقيد ّحساب ّدائن ّفي ّالحسابّ
الكلية؛ ّوكنتيجة ّمترتبة ّعلى ّذلكّ ،اإليراداتّ
المالي ّللحكومة ّبالمبالغ ّالمستحقة ّفي ّالفتراتّ
الضريبية ّينبغي ّوأن ّتقيد ّبدون ّأي ّخصمّ
المستقبليةّ.وفي ّالواقعّ ،يكونّذلك ّدفعةّمقدمةّ
بالنسبةّلالئتماناتّالضريبيةّالقابلةّللدفعّ.
للحكومة ّمن ّقبل ّالمستفيدّ .وهذا ّااللتزام ّيتمّ
سداده ّباعتباره ّمبالغ ّمستحقة ّفي ّالفتراتّ
 15-88ال ّيكون ّلمعاملة ّاالئتمانات ّالضريبية ّالقابلةّ
المستقبليةّ.
للدفع ّعلى ّهذا ّالنحو ّأي ّتأثير ّعلى ّصافيّ
االقتراض ّأو ّصافي ّاإلقراض ّبالنسبة ّللحكومةّ
 13-88مبلغ ّالضرائب ّالمقيدة ّحال ّاستحقاقها ّيقر ّبأنّ
العامةّ،غيرّأنّلهاّتأثي ار ّعلىّكلّمنّالعبءّ
بعض ّالضرائب ّالتي ّقد ّتكون ّمستحقة ّمنّ
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الضريبيّوعلىّنسبّالنفقاتّالعامةّأوّاإلنفاقّ دّ .التحويالت ّالجارية ّالمتنوعةّ :وتتألف ّمن ّالمدفوعاتّ
للناتج ّالمحلي ّاإلجمالي؛ ّونظ ار ّللحاجة ّإلىّ للسلطاتّأوّالهيئاتّالدوليةّأوّفوقّالوطنيةّوالتيّتعتبرّ
شرح ّاالختالفات ّبالنسبة ّللعرض ّبين ّمختلفّ كماّلوّكانتّمدفوعاتّإلزاميةّولكنهاّليستّضرائبّ.
النظم ّاإلحصائية ّ– ّوبالرغم ّمما ّسبق ّ– ّفإنهّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّمبالغ ّاالئتماناتّ هـّ.التحويالت الرأسماليةّ:وتشملّمنحّاالستثمارّوغيرهاّ
الضريبة ّالقابلة ّللدفع ّوالتي ّيتم ّالتعويض ّعنهاّ من ّتحويالت ّرأس ّالمالّ ،بما ّفي ّذلكّ ،المعاملةّ
في ّمقابل ّااللتزامات ّالضريبية ّينبغي ّعرضهاّ المزدوجة ّإللغاء ّالدين ّكتحويل ّرأسمالي ّمستحق ّالدفعّ
والطرفّاألخرّلاللتزاماتّالتيّتمّالتعاقدّعليهاّكتحويلّ
أيضاّّ.
رأسماليّمستحقّالقبضّ.
 .2المعامالت مع المنظمات األخرى القومية والدولية و
وّ.المعامالت الماليةّ:بعضّالمعامالتّالماليةّ– ّعادةّ
فوق الوطنية
القروض ّ– ّيمكن ّقيدها ّعند ّمنحها ّمن ّقبل ّمنظماتّ
 11-88يمكنّأنّتحدثّمعامالتّبينّوحداتّحكوميةّ دولية ّ(على ّسبيل ّالمثالّ ،البنك ّالدولي ّوصندوق ّالنقدّ
وبينّوحداتّدوليةّأوّمنظماتّمتخطيةّللحدودّ الدولي)ّأوّعندّمنحهاّلحكوماتّأخرىّ.
وللسلطات ّالوطنيةّ /فوق ّوطنيةّ ،والتي ّتعتبرّ
وحدات ّغير ّمقيمة؛ ّوحتى ّعندما ّتتصرفّ رسوم العضوية الدولية
الحكومة ّباعتبارها ّالوحدة ّالتي ّتوجه ّاألموالّ
في ّحاالت ّقليلةّ ،قد ّال ّيتم ّمعاملةّ
إلىّأوّمنّالوحدةّغيرّالمقيمةّتقيدّالمعامالتّ 366-88
رسومّالعضويةّورسومّاالشتراكّالمستحقةّالدفعّ
علىّأنها ّتحدثّبشكلّمباشرّمعّالوحدةّغيرّ
للمنظمات ّالدولية ّعلى ّأنها ّتحويالت ّولكنّ
المقيمةّ.وهناكّستّحاالتّيمكنّالنظرّفيهاّ:
كمدفوعات ّنظير ّخدمة ّويتم ّقيدها ّعلى ّأساسّ
االستحقاق؛ ّوبصورة ّاستثنائيةّ ،وعندما ّيكونّ
أّ.الضرائبّ:بعضّالضرائبّعلىّالمنتجاتّمثلّرسومّ
هناك ّاحتمالية ّحتى ّولو ّغير ّمرجح ّحدوثهاّ
االستيراد ّوالتعريفات ّالجمركية ّوضرائب ّالقيمة ّالمضافةّ
باستردادّالمبلغّكامالّ،فإنّالدفعةّقدّتمثلّحيازةّ
– ّقد ّتكون ّمستحقة ّالدفع ّلمنظمة ّفوق ّوطنية ّألنهاّ
ألصلّماليّ.
تعتبر ّمفروضة ّبشكل ّمباشر ّمن ّقبل ّالمنظمة ّفوقّ
الوطنيةّ.
المساعدات الدولية
بّ.اإلعانات أو الدعمّ :أيةّإعاناتّأوّدعمّمدفوعّمنّ
المساعدات ّالدولية ّفي ّبعض ّاألحيانّ
قبل ّمنظمة ّفوق ّوطنية ّبشكل ّمباشر ّلمنتج ّمقيم ّتقيدّ 363-88
تأخذ ّشكل ّإتاحة ّالسلع ّ– ّمثل ّالغذاء ّوالملبسّ
على ّأنها ّمستحقة ّالدفع ّمن ّقبل ّالمنظمة ّفوق ّالوطنيةّ
ومعدات ّالطوارئ ّ– ّفي ّأعقاب ّكارثة ّطبيعية؛ّ
وليسّمنّقبلّالوحدةّالحكوميةّالمقيمةّ.
وباإلضافة ّإلى ّالسلع ّأو ّالخدمات ّنفسها ّفإنّ
كافة ّالتكاليف ّالقابلة ّللتحديد ّوللتعرف ّعليهاّ
جّ .التعاون الدولي الجاريّ :ويتألف ّمن ّالتحويالتّ
فيماّيتعلقّبتسليمّالسلعّأوّالخدماتّمثلّالنقلّ
الجاريةّالنقديةّأوّالعينيةّبينّحكوماتّمختلفّالبلدانّأوّ
إلى ّالبلد ّاألجنبي ّأو ّالتسليم ّداخل ّنطاق ّالبلدّ
بينّحكوماتّومنظماتّدوليةّوتشملّعلىّوجهّالتحديدّ:
نفسه ّأو ّتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفينّ
الحكوميين ّللبلد ّالمانحة ّفيما ّيتعلق ّبإعدادهمّ
 ّالتحويالت ّبين ّالحكومات ّوالتي ّتستخدم ّمن ّقبلّللشحناتّأوّباإلشرافّعلىّتسليمهاّأوّالتأمينّ
المستفيدين ّلتمويل ّالنفقات ّالجاريةّ ،بما ّفي ّذلكّ
أو ّما ّإلى ّذلك ّ– ّينبغي ّتضمينها ّفي ّقيمةّ
المساعداتّالطارئةّفيّأعقابّالكوارثّالطبيعية؛ّوتشملّ
التحويل ّإلى ّالمدى ّالتي ّتتكبد ّفيه ّقيمة ّهذهّ
التخويالت ّالعينية ّفي ّشكل ّغذاء ّوملبس ّوبطاطينّ
التكاليفّمنّقبلّالجهةّالمانحةّ.
وأدويةّ،الخ؛ّ
 ّالمساهماتّالسنويةّأوّغيرّمنّالمساهماتّالمنتظمةّالمدفوعةّمنّقبلّالحكوماتّاألعضاءّللمنظماتّالدوليةّ
(باستثناء ّالضرائب ّالمستحقة ّالدفع ّللمنظمات ّفوقّ
الوطنية)؛ّ

أسعار ّالسلع ّأو ّالخدمات ّفي ّالبلدّ
368-88
المتلقيّقدّتكونّمختلفةّتماما ّعنّاألسعارّفيّ
البلد ّالمانحة؛ ّوكمبدأ ّعامّ ،فإن ّقيمة ّالتبرعّ
للمتلقي ّينبغي ّاعتبارها ّمساوية ّلتكلفة ّتوفيرّ
المساعدة ّللمتلقيّ .ويستتبع ّذلكّ ،أن ّاألسعارّ
في ّالبلد ّالمانحة ّينبغي ّوأن ّيتم ّاستخدامهاّ
كأساسّلحسابّقيمةّالتبرعّ.

 ّالمدفوعات ّمن ّقبل ّالحكومات ّأو ّالمنظمات ّالدوليةّللحكومات ّاألخرى ّمن ّأجل ّتغطية ّمرتبات ّموظفيّ
المساعدات ّالفنية ّالمقيمين ّفي ّالبلد ّالتي ّيعملون ّبهاّ
عندما ّتكون ّالسلع ّوالخدمات ّوماّ
364-88
ومعينينّمنّقبلّالحكومةّالمضيفةّ.
يرتبط ّبها ّمن ّرسوم ّتسليم ّمتبرعا ّبها ّمن ّقبلّ
حكومة ّأو ّمؤسسة ّغير ّهادفة ّللربح ّتخدمّ
األسرّالمعيشيةّأوّأسرّمعيشيةّتكونّالمفرداتّ
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استهالكّنهائيّسالبّويوافقّتحويلّعيني؛ّواذاّ اقتصادية؛ ّبخالف ّمطالبة ّأخرى ّبالدينّ ،يؤديه ّالمدينّ.
ما ّكانت ّالمفردات ّمقدمة ّمن ّقبل ّشركات ّيتمّ ويشمل ّذلك ّالدين ّفي ّمقابل ّاستبدال ّفي ّحقوق ّالملكيةّ
قيدها ّعلى ّأنها ّتحويل ّنقدي ّتاله ّشراء ّللسلعّ والسدادّالمقدمّللدينّمنّبينّتسوياتّأخرىّ.
من ّقبل ّالمستفيدّ .وفي ّكلتا ّالحالتينّ ،يتمّ
تضمين ّالمفردات ّالمعنية ّفي ّصادرات ّالبلدّ دّ .تحمل الدين وتسديد مدفوعات الدين نيابة عن
اآلخرين عندما يكون هناك طرفاً ثالثاً معنياًّ.
المانحةّوفيّوارداتّالبلدّالمستفيدّ.
 .3الديون والعمليات ذات الصلة

اإلعفاء من الدين (أو إلغاء الدين)

الديون

يعرف ّاإلعفاء ّمن ّالدين ّعلى ّأنهّ
367-88
اإللغاء ّالطوعي ّلكل ّأو ّلجزء ّمن ّالتزام ّالدينّ
منّخاللّتسويةّتعاقديةّبينّدائنّومدين؛ّويتمّ
التفريقّبينّاإلعفاءّمنّالدينّوشطبّالدينّمنّ
خاللّاالتفاقّالذيّيتمّبينّاألطرافّوالنيةّتجاهّ
تقديمّمنفعةّ،فيّمقابلّاإلقرارّاألحاديّالجانبّ
من ّقبل ّالدائن ّبأن ّالمبلغ ّعلى ّاألرجح ّأن ّلنّ
يتمّتحصيلهّ(فيّحالةّشطبّالدين)ّ.وقدّيشملّ
الدينّالمعفيّمنهّكلّالمبلغّاألصيلّالمتبقيّأوّ
جزء ّمنهّ ،بما ّفيه ّأي ّمتأخرات ّ(الفوائد ّالتيّ
استحقت ّفي ّالماضي) ّفوائدة ّمتراكمةّ ،وأيّ
تكاليفّأوّمصروفاتّفائدةّتكونّقدرّتراكمتّ.
وال ّينشأ ّاإلعفاء ّمن ّالدين ّمن ّإلغاء ّمدفوعاتّ
الفائدةّفيّالمستقبلّوالتيّلمّتستحقّالدفعّبعدّ
ولمّتتراكمّبعدّ.

إعادة تنظيم الدين

إعادة جدول الدين ّ(أو ّإعادة ّتمويلّ
361-88
الدين) ّهو ّاتفاق ّبتغيير ّاألحكام ّوالشروطّ
المتعلقة ّبخدمة ّدين ّقائمّ ،عادة ّبتضمين ّمزيدّ
من ّاألحكام ّالمواتية ّوالجيدة ّمن ّوجهة ّنظرّ
المدين؛ ّويتضمن ّإعادة ّجدولة ّالدين ّتسوياتّ
جديدة ّمن ّنفس ّنوع ّاألداة ّوبنفس ّقيمة ّالمبلغّ
األصل ّوبتضمين ّنفس ّالدائن ّتماما ّمثلما ّهوّ
الحال ّمع ّالدين ّالقديمّ .وينطوي ّإعادة ّالتمويلّ
علىّأداةّدينّمختلفةّ،عامةّبقيمةّمختلفةّوربماّ
تكون ّمع ّدائن ّمختلف ّعن ّالدائن ّفي ّحالةّ
الدينّالقديمّ.

الدين ّهو ّمفهوم ّشائع ّاالستخدامّ،
363-88
ويعرف ّعلى ّأنه ّمجموعة ّجزئية ّأو ّفرعيةّ
محددة ّمن ّااللتزامات ّالمحددة ّوفقا ّألنواعّ
األدوات ّالمالية ّالمدرجة ّأو ّالمستبعدة؛ ّوبشكلّ
عامّ،يعرفّالدينّعلىّأنهّكافةّااللتزاماتّالتيّ
تتطلب ّتسديد ّدفعة ّأو ّدفعات ّللفائدة ّأو ّعنّ
أصلّالدينّمنّقبلّالمدينّللدائنّبحلولّتاريخّ
أو ّتواريخ ّفي ّالمستقبلّ .وبناءا ّعلى ّذلكّ ،فإنّ
كافة ّأدوات ّالدين ّهي ّالتزامات ّأو ّخصومّ،
ولكن ّبعض ّااللتزامات ّمثل ّاألسهم ّوحقوقّ
ّوالمشتقات ّالمالية ّليست ّديوناّّ .ومعّ
الملكية ّ
ذلكّ ،ونتيجة ّلترتيبات ّقانونية ّأو ّمؤسسية ّأوّ
عملية ّمحددة ّقد ّتتواجد ّبعض ّالتعريفاتّ
األخرى ّللدينّ .وبالتاليّ ،من ّالمفيد ّفي ّجميعّ
يقيدّاإلعفاءّمنّالدينّعلىّأنهّتحويلّ
الحاالت ّتحديد ّمفهوم ّالدين ّبشكل ّواضح ّوفقاّ 365-88
رأسماليّمكتسبّمنّقبلّالمدينّمنّالدائنّفيّ
لألدواتّالمتضمنةّ.
الوقت ّالمحدد ّفي ّاالتفاق ّالذي ّيقضي ّبأنّ
اإلعفاء ّمن ّالدين ّيسري ّباسترداد ّالتزام ّالمدينّ
غالبا ّما ّتستخدم ّعمليات ّالدين ّمنّ
368-88
فيّالحسابّالماليّوتحصيلّمقابلّلهّمنّقبلّ
قبلّالحك ّومةّباعتبارهاّوسيلةّلتوفيرّالمساعداتّ
الدائنّ .وفي ّالميزانية ّالعموميةّ ،يخفض ّالتزامّ
االقتصاديةّللوحداتّاألخرى؛ّوالمبدأّالعامّأليّ
المدين ّوأصل ّالدائن ّبقدر ّمبلغ ّالدين ّالمعفيّ.
شطبّأوّتحملّلدينّوحدةّمنّقبلّوحدةّأخرىّ
ويكونّتقييمّمبلغّالدينّالمعفيّمنهّعلىّأساسّ
والذي ّيتم ّمن ّخالل ّاتفاقات ّمتبادلة ّهو ّأنّ
أسعارّالسوقّبالنسبةّللتدفقاتّواألوراقّالماليةّ،
يعنى ّبأن ّهناك ّتحويل ّطوعي ّللثروة ّبينّ
فيماّعداّالقروضّحيثّتستخدمّالقيمةّاالسميةّ.
الوحدتينّ .ويعني ّذلك ّأن ّالمعاملة ّالمزدوجةّ
لاللتزام ّالمتحمل ّأو ّللمطالبة ّالمشطوبة ّتعدّ
إعادة جدولة واعادة تمويل الدين
تحويلّرأسماليّ.
هناك ّأربعة ّأنواع ّرئيسية ّمن ّإعادةّ
360-88
تنظيمّالديونّ:
أّ .اإلعفاء من الديونّ :خصمّفيّمبلغ ّ– ّأوّتسديد ّ–ّ
التزامّبالدينّمنّقبلّالدائنّمنّخاللّتسويةّتعاقديةّمعّ
المدينّ.

بّ .إعادة جدولة أو إعادة تمويل الديونّ :تغير ّفيّ
أحكام ّوشروط ّالمبلغ ّالمستحقّ ،والذي ّقد ّيسفر ّعن ّ–ّ
ليس ّبالضرورة ّ– ّخصم ّفي ّالعبء ّمن ّحيث ّالقيمةّ
وفي ّإطار ّكال ّالتسويتينّ ،فإن ّأداةّ
336-88
الحاليةّ.
الدينّالتيّيجرىّإعادةّجدولتهاّيتمّاعتبارهاّقدّ
تم ّسدادها ّواستبدلت ّبأداة ّدين ّجديدة ّوبشروطّ
جّ .تحويل الدين إلى دين أخر بشروط أفضلّ :يقايضّ
وأحكام ّجديدة؛ ّواذا ّما ّكان ّهناك ّاختالف ّفيّ
الدائن ّعلى ّمطالبة ّالدين ّبشيء ّأخر ّذات ّقيمةّ
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القيمة ّبين ّأداة ّالدين ّالمسددة ّوأداة ّالدينّ
الجديدةّ،فإنّجزءّمنّتفسيرّذلكّيكمنّفيّنوعّ
منّأنوعّاإلعفاءاتّمنّالدينّمنّقبلّالحكومةّ
فضال ّعن ّوجود ّتحويل ّرأسمالي ّإذا ّما ّتواجدّ
مثلّهذاّاالختالفّ.

يحدث ّالدين ّفي ّمقابل ّاستبدال ّفيّ
330-88
حقوق ّالملكية ّعندما ّيقبل ّدائن ّباستبدال ّدينّ
مستحقّلهّبورقةّملكية؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،قدّ
تتفق ّالحكومة ّمع ّمنشأة ّعامة ّعلى ّالقبولّ
بزيادة ّفي ّحصتها ّفي ّالملكية ّفي ّالمنشآتّ
العامةّبدال ّمنّأداءّقرضّ.واذاّكانّهناكّفرقّ
في ّالقيمة ّبين ّأداة ّالدين ّالمبطلة ّوأداة ّالملكيةّ
الجديدة ّيكون ّذلك ّنوعا ّمن ّأنواع ّاإلعفاءاتّ
الضريبية ّمن ّقبل ّالحكومة ّويلزم ّإجراء ّوقيدّ
تحويلّرأسماليّلتعليلّهذاّالفرقّ.

إعادة جدولة الدين ّهو ّتسوية ّثنائيةّ
333-88
بين ّالمدين ّوالدائنّ ،والتي ّتشكل ّتأخير ّأوّ
تأجيل ّرسمي ّلمدفوعات ّخدمة ّدين ّوتطبيقّ
أجالّاستحقاقّجديدةّوممتدةّبشكلّعام؛ّوعادةّ
ما ّتشمل ّاألحكام ّالجديدة ّعنصر ّأو ّأكثر ّمنّ
العناصر ّالتاليةّ :تمديد ّنطاق ّفترات ّالسداد ّ،تحمل الدين
وتخفيضات ّفي ّمعدل ّالفائدة ّالمتعاقد ّعليهاّ،
يحدثّتحملّالدين ّعندماّتتحملّوحدةّ
واضافة ّأو ّتمديد ّفترات ّالسماح ّلسداد ّأصلّ 337-88
مسئوليةّالتزامّقائمّعلىّوحدةّأخرىّتجاهّدائن؛ّ
الدينّ ،وتحديد ّسعر ّالصرف ّعند ّمستوياتّ
وعندما ّتتحمل ّحكومة ّمعينة ّديناّ ،ففي ّمعظمّ
مالئمة ّبالنسبة ّللدين ّبالعملة ّاألجنبيةّ ،واعادةّ
الحاالت ّتكون ّالمعاملة ّالمزدوجة ّلاللتزامّ
جدولةّسدادّالمتأخراتّ،إنّوجدتّ.
الحكوميّالجديدّتحويلّرأسماليّلصالحّالمدينّ
المتعثرّ ّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّما ّقامت ّالحكومةّ
المعاملة ّالخاصة ّبإعادة ّجدولة ّالدينّ
338-88
باكتساب ّمطالبة ّقانونية ّسارية ّالنفاذ ّضدّ
هوّأنّالعقدّالقائمّيبطلّوينشأّعقدّجديد؛ّويقيدّ
الوحدةّالمتخلفةّوكان ّهناكّاحتمالّواقعي ّبأنّ
الدينّالقائمّالساريّعلىّأنهّيجرىّسدادهّوتنشأّ
المطالبةّسيتمّدفعهاّ،حينئذّقدّتقيدّالحكومةّ–ّ
أداةّ(أوّأدوات)ّدينّجديدةّمنّنفسّالنوعّومعّ
باعتبارها ّالطرف ّاألخر ّلمعاملة ّااللتزام ّالجديدّ
نفسّالدائنّوبأحكامّوشروطّجديدةّ.
–ّحيازةّأصلّماليّمساويّللقيمةّالحاليةّللمبلغّ
المتوقع ّالحصول ّعليهّ .واذا ّكان ّهذا ّالمبلغّ
تقيدّالمعاملةّفيّوقتّقيدّكالّالطرفينّ
334-88
مساويا ّللدينّالمتحملّالّيلزمّحينئذّإدخالّقيودّ
للتغيرّفيّاألحكامّفيّدفاترهمّ،وتقيم ّتبعا ّلقيمّ
جديدةّ.واذاّكانّالمبلغّالمتوقعّاستردادهّأقلّمنّ
الدينّالجديدّ.
االلتزام ّالمتحمل ّحينئذ ّتقيد ّالحكومة ّتحويلّ
رأسماليّعنّقيمةّالفرقّبينّااللتزامّالمتكبدّوأيّ
تتضمنّإعادةّالتمويل ّاستبدالّأداةّأوّ
333-88
أصلّمكتسبّ.وبصورةّمماثلةّ،إذاّماّكانّلدىّ
أدواتّدينّقائمةّ–ّبماّفيّذلكّأيّمتأخ ارت ّ–ّ
حكومة ّالتزام ّتتحمله ّحكومة ّأخرى ّحينئذ ّتقيدّ
بأداةّأوّبأدواتّدينّجديدة؛ّوقدّتتضمنّتبادلّ
تحويلّرأسماليّمستحقّالقبضّ،أوّدينا ّجديداّ
نفس ّنوع ّأداة ّالدين ّ(قرض ّفي ّمقابل ّقرض)ّ،
علىّالوحدةّالحكوميةّالمتحملةّ،أوّاالثنينّمعاّّ.
أو ّأنواع ّمختلفة ّمن ّأدوات ّالدين ّ(قرض ّفيّ
مقابل ّسند)؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّيحولّ
يحدثّتحملّالدين ّكثي ارّعندماّتضمنّ
اتّمتنوعةّإلىّ 335-88
ّ
القطاعّالعامّديونّائتمانّصادر
حكومةّمعينةّدينّعلىّوحدةّأخرىّويتمّطلبّ
قرضّوحيدّ.وعالوةّعلىّذلكّ،يمكنّالقولّبأنّ
الدينّ(أوّتفعيله)؛ّومعاملةّالضمانّنفسهّمبينةّ
إعادةّتمويلّلدينّقدّحدثتّعندماّيستبدلّمدينّ
أدناهّ.
سنداتّقائمةّبسنداتّجديدةّمنّخاللّعروضّ
االستبدال ّالممنوحة ّمن ّقبل ّدائنه ّ(وليس ّمنّ
مدفوعاتّالدينّنيابةّعنّآخرينّتكونّ
331-88
خاللّتغييرّفيّاألحكامّوالشروط)ّ.
مماثلة ّلحاالت ّتحمل ّالدينّ ،غير ّأن ّالوحدةّ
التي ّتقوم ّبسداد ّالمدفوعات ّال ّتتحمل ّالدينّ
معاملة ّمعامالت ّإعادة ّتمويل ّدينّ
338-88
بأكملهّ .وتكون ّالمعامالت ّالمقيدة ّمماثلة ّلتلكّ
مماثلةّلتلكّالخاصةّبإعادةّجدولةّدينّإلىّحدّ
المعامالت ّالموصوفة ّفي ّإطار ّاإلعفاء ّمنّ
أنهّيتمّإبطالّالدينّالجاريّتمويلهّويتمّاستبدالهّ
الدينّ.
بأداة ّأو ّأدوات ّدين ّجديدة؛ ّومع ّذلكّ ،وخالفاّ
لما ّيحدث ّمع ّإعادة ّالجدولةّ ،يتم ّإبطال ّالدينّ
القديم ّوفقا ّلسعر ّأداة ّالدين ّالجديدة ّفيما ّعداّ الموضوعات األخرى المرتبطة بإعادة تنظيم الدين
الدين ّغير ّالقابل ّللتسويق ّالمستحقّ .وتعكسّ
تشيرّحاالّشطبّالدينّإلىّتخفيضاتّ
الميزانية ّالعمومية ّالمعامالت ّمن ّخالل ّإبطالّ 520-22
من ّجانب ّواحد ّمن ّقبل ّدائن ّللمبلغ ّالمستحقّ
أداة ّالدين ّالقديمة ّوانشاء ّأداة ّدين ّجديدة ّجنباّ
لهّ ،عادة ّعندما ّيخلص ّالدائن ّإلى ّأن ّالتزامّ
إلىّجنبّمعّأيّتغييرّفيّالتقييمّيتمّقيدهّفيّ
بالدينّليسّلهّقيمةّأوّقيمةّمخفضةّألنّجزءّ
حسابّإعادةّالتقييمّ.
من ّالدين ّأو ّكله ّلن ّيسدد؛ ّوكثي ار ّما ّيكونّ
المدين ّمفلسا ّأو ّقد ّتوارى ّعن ّاألنظارّ.
تحويل الدين
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ويستخدم ّتغير ّأخر ّفي ّحجم ّاألص ّول ّلقيدّ
الشطبّ .وخالفا ّلحاالت ّتحمل ّالدين ّواإلعفاءّ
منّالديونّ،الّيقيدّتحويلّرأسماليّوبالتاليّ،الّ
يكون ّهناكّأثرّعلى ّصافي ّاإلقراضّأوّعلىّ
صافيّاالقتراضّللحكومةّ.
تقعّمتأخراتّالديونّعندماّيفوتّمدينّ
525-22
دفعةّلسدادّفائدةّأوّأصلّالدين؛ّولنّتتغيرّأداةّ
ّمعرفة ّمقدار ّالديون ّالمتأخرةّ
الدين ّعادة ّولكن ّ
يمكنه ّإتاحةّمعلوماتّهامةّ .وبناءا ّعلىّذلكّ،
عندما ّيكون ّذلك ّممكنا ّوهاما ّحينئذ ّينبغيّ
تقسيمّكلّفئةّمنّفئاتّالدينّإلىّتلكّاألدواتّ
المتأخرةّوالىّتلكّغيرّالمتأخرةّ.

يمكن ّالنظر ّإلى ّالقروض ّذاتّ
522-22
معدالتّالفائدة ّالميسرةّإلىّحكومةّأجنبيةّعلىّ
أنهاّمثلّتقديمّتحويلّجاريّمساويّللفرقّبينّ
الفائدةّالفعليةّوالفائدةّالسوقيةّالمعادلةّلها؛ّواذاّ
ما ّتم ّاإلقرار ّبمثل ّهذا ّالتحويل ّفإنه ّعادة ّماّ
يتم ّقيده ّعلى ّأنه ّتعاون ّدوليّ ،ويمكن ّتعديلّ
الفائدة ّالمقيدة ّبنفس ّالقدرّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
وسائل ّتضمين ّاألثر ّالناتج ّفي ّنطاق ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّوفيّالحساباتّالدوليةّلمّيتمّ
وضعهاّبالكاملّحتىّاآلنّوذلكّعلىّالرغمّمنّ
أن ّبدائل ّمتنوعة ّقد ّتم ّتقديمهاّ .وتبعا ّلذلكّ،
حتى ّيتم ّاالتفاق ّعلى ّمعاملة ّمالئمة ّللدينّ
الميسر ّفإن ّالمعلومات ّالمتعلقة ّبالدين ّالميسرّ
ينبغيّوضعهاّفيّجداولّتكميليةّملحقةّ.

إلغاء ّالدين ّيسمح ّلمدين ّ(التي ّتكونّ
522-22
ديونه ّبشكل ّعام ّفي ّشكل ّسندات ّأو ّأوراقّ
مديونية ّوقروض) ّبأن ّيحذف ّالتزامات ّأوّ
خصوم ّمعينة ّمن ّالميزانية ّالعمومية ّمن ّخاللّ
اإلقران ّبين ّأصول ّغير ّقابلة ّللرجوع ّفيهاّ
مساوية ّلقيمة ّااللتزامات؛ ّويمكن ّأن ّيجرىّ
اإللغاء ّسواء ّمن ّخالل ّوضع ّاألصولّ
والخصوم ّالمقترنة ّفي ّحساب ّائتماني ّداخلّ
نطاق ّالوحدة ّالمؤسسية ّالمعنيةّ ،أو ّمن ّخاللّ الضمانات الحكومية
نقل ّاألصول ّوالخصوم ّالمقترنة ّإلى ّوحدةّ
هناكّثالثةّأنواعّمنّالضماناتّمعترفاّ
مؤسسية ّأخرىّ ،وفي ّالحالة ّالمذكورة ّأوالّ ،الّ 380-88
بها ّفي ّسياق ّنظام ّالحسابات ّالقومية؛ّ
يكون ّهناك ّمعامالت ّفيما ّيتعلق ّباإللغاءّ ،والّ
الضمانات ّالموحدةّ ،والضمانات ّالتي ّينطبقّ
ينبغي ّاستبعاد ّاألصول ّوالخصوم ّمن ّالميزانيةّ
عليها ّتعريف ّمشتق ّماليّ ،والضمانات ّالتيّ
العمومية ّللوحدةّ .وفي ّالحالة ّالمذكورة ّأخي ارّ،
تمنحّلمرةّواحدة؛ّويبينّقيدّالضماناتّالموحدةّ
يتمّنقلّاألصولّوالخصومّالمعنيةّإلىّالميزانيةّ
(بالنسبة ّللحكومة ّوللوحدات ّاألخرى ّالتي ّتقدمّ
العموميةّللوحدةّالثانيةّطالماّكانتّهذهّالوحدةّ
مثل ّهذه ّالضمانات) ّفي ّالجزء ّالثالث ّمنّ
معترفا ّبها ّكوحدة ّمؤسسية ّفي ّنظام ّالحساباتّ
الفصلّالسابعّعشرّ.
القوميةّ .وفي ّكثير ّمن ّاألحيانّ ،تكون ّالوحدةّ
التيّيمكنّنقلّاألصولّوالخصومّالمقترنةّإليهاّ
الضمانات ّالتي ّينطبق ّعليها ّتعريفّ
كيانّذاتّأغراض ّخاصةّ.والظروفّوالشروطّ 387-88
مشتقات ّمالية ّهي ّتلك ّالضمانات ّالتي ّيتمّ
التيّفيّإطارهاّيمكنّاعتبارّكيانّذاتّأغراضّ
تداولها ّبشكل ّفعال ّفي ّاألسواق ّالمالية ّمثلّ
خاصةّوحدةّمؤسسيةّمبينةّفيّالفقراتّمنّ-2
مقايضاتّاالئتمانّفيّحالة ّالتخلف ّعنّالدفعّ
ّ 11إلى ّّ .11-2واذا ّكان ّالكيان ّذاتّ
CDS؛ ّويقوم ّالمشتق ّالمالي ّعلى ّأساسّ
األغراضّالخاصةّمذعنةّللغيرّبشكلّبحتّالّ
المخاطرة ّبتخلف ّأداة ّمرجعية ّوبالتالي ّفهو ّالّ
يتمّاعتبارهاّوحدةّمؤسسيةّوالّتتحركّاألصولّ
يرتبطّفعلياّبالقرضّأوّالسندّالماليّالفرديّ.والّ
والخصومّالمعنيةّخارجّالميزانيةّالعموميةّ.
يكون ّلها ّتأثر ّعلى ّصافي ّاإلقراض ّأوّ
االقتراضّللحكومةّ.
الديون الصادرة بشروط ميسرة ّالّ
520-22
يوجد ّتعريف ّدقيق ّللقروض ّالميسرةّ ،غير ّأنهّ
تتواجدّالضماناتّالممنوحةّلمرةّواحدةّ
منّالمقبولّبهّعموما ّأنهاّتحدثّعندماّتقرضّ 385-88
عندما ّتكون ّشروط ّالقرض ّأو ّالورقة ّالماليةّ
وحدات ّغيرها ّمن ّالوحدات ّويتم ّتحديد ّمعدلّ
متميزة ّجدا ّلدرجة ّأن ّليس ّمن ّالممكن ّبالنسبةّ
الفائدة ّالتعاقدية ّبشكل ّمتعمد ّدون ّسعر ّالفائدةّ
لدرجة ّالمخاطرة ّالمرتبطة ّبالقرض ّأن ّيتمّ
فيّالسوقّوالذيّكانّسيتمّتطبيقهّخالفّذلكّ.
حسابها ّبأي ّدرجة ّمن ّالدقة؛ ّوفي ّمعظمّ
وقدّيتمّتعزيزّدرجةّالتيسيرّوالتساهلّمنّخاللّ
الحاالتّ ،يعتبر ّمنح ّضمان ّلمرة ّواحدة ّبمثابةّ
فتراتّالسماحّوتواترّالمدفوعاتّوفترةّاستحقاقّ
حالةّطارئةّوالّيتمّقيدهّكالتزامّللضامنّ.وتقيدّ
مواتيةّللمدينّ.ونظ ارّألنّأحكامّالقرضّالميسرّ
المدفوعاتّالتيّتتمّفيّإطارّضمانّلمرةّواحدةّ
تكونّأكثرّتفضيال ّللمدينّولصالحهّمقارنةّبماّ
عندما ّيجرى ّطلب ّبالسداد ّعلى ّالضمان ّأوّ
قد ّتسمح ّبه ّظروف ّالسوق ّفإن ّالقروضّ
عندما ّتصبح ّحقيقة ّأن ّطلب ّسيتم ّإجراءهّ
الميسرةّفيّواقعّاألمرّتشملّتحويلّمنّالدائنّ
بخصوص ّالضمان ّحقيقة ّراسخةّ .وعلى ّسبيلّ
للمدينّ.
يمكنّاإلطالعّعلىّمزيدّمنّالتفاصيلّ
521-22
حول ّكيفية ّقيد ّعمليات ّالدين ّفي ّدليلّ
إحصاءات ّمالية ّالحكومة ّلعام ّّ 2005وفيّ
دليل ّالدين ّوالعجز ّالحكوميّ ،ودليل ّالدينّ
الخارجي ّوالملحق ّالثاني ّمن ّدليل ّميزانّ
المدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّّ.BPM6

070

نظام الحسابات القومية
االستثناءّ ،فإن ّالضمانات ّلمرة ّواحدة ّالتيّ
تمنحها ّالحكومات ّللشركات ّفي ّظل ّظروفّ
متأزمةّماليا ّمعينةّوالتيّيكونّمنّالمرجحّجداّ
طلب ّدفعها ّتعامل ّكما ّلو ّأنها ّقد ّتم ّطلبّ
سدادها ّلحظة ّمنحهاّ .وثمة ّحالة ّخاصة ّوفيّ
صميم ّالموضوع ّوهي ّاإلنقاذ ّالمالي ّمن ّقبلّ
الحكومةّ،والتيّسيتمّمناقشتهاّأدناهّ.

إليراداتّكضمانّإضافيّ.وحتىّيمكنّالتعاملّ
معه ّعلى ّأنه ّبيعّ ،فإن ّاألصل ّالبد ّمن ّأنّ
يظهرّفعليا ّفيّالميزانيةّالعموميةّللحكومةّكماّ
أنه ّالبد ّمن ّتواجد ّتغيير ّكامل ّفي ّالملكيةّ
بالنسبةّلوحدةّالتوريق ّعلىّنحوّماّيبرهنّعليهّ
من ّخالل ّتحويل ّالمخاطر ّوالعوائد ّالمتصلةّ
باألصلّ .عالوة ّعلى ّذلكّ ،يجب ّااللتفات ّإلىّ
العواملّالتاليةّ:

يعامل ّتفعيل ّضمان ّلمرة ّواحدة ّبنفسّ
381-88
الطريقة ّالمتبعة ّمع ّتحمل ّالدين؛ ّحيث ّيتمّ أ ّ .للقيد ّعلى ّأنه ّبيعّ ،البد ّمن ّأن ّيكون ّسعر ّالشراءّ
تصفية ّالدين ّاألصلي ّوينشأ ّدين ّجديد ّبينّ مساوياّللسعرّالسوقيّالحاليّ.
الضامنّوالدائنّ.وفيّمعظمّالحاالتّ،يعتبرّأنّ
الضمان ّيقوم ّبعمل ّتحويل ّرأسمالي ّللمدينّ بّ.إذاّماّقامتّالحكومةّ– ّبصفتهاّالوحدةّالمنشئةّ–ّ
األصليّ ،ما ّلم ّيحصل ّالضمان ّعلى ّمطالبةّ بضمانّاستردادّأيّدينّمرتبطّباألصلّالمتكبدّمنّقبلّ
نافذة ّعلى ّالدائنّ ،حيث ّأنه ّفي ّهذه ّالحالةّ وحدة ّالتوريق ّحينئذ ّيكون ّمن ّغير ّالمرجح ّأن ّكافةّ
يؤدي ّاألمر ّإلى ّتحقيق ّأصل ّمالي ّ(التزامّ المخاطرّالمرتبطةّباألصلّقدّتمّنقلهاّ.
المدين)ّ.
الحالة ّالثانية ّالمتضمنة ّللحكومة ّهيّ
344-88
توريق ّأو ّتسنيد ّتدفقات ّاإليرادات ّالمستقبلية؛ّ
وقدّيتطلبّ– ّولكنّليسّبالضرورةّ–ّ
346-88
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ال ّيعترف ّبتيارّ
تفعيلّضمانّاستردادّالدينّعلىّالفور؛ّويقضيّ
للدخول ّالمستقبلية ّعلى ّأنه ّأصلّ .وفي ّمعظمّ
مبدأ ّاالستحقاق ّبالنسبة ّلوقت ّالقيد ّأن ّيتم ّقيدّ
هذه ّالحاالتّ ،ال ّتكون ّالحقوق ّفي ّالحصولّ
المبلغ ّالكلي ّللدين ّالمتحمل ّوقتما ّيتم ّتفعيلّ
علىّالدخلّهيّالمستخدمةّكضمانّإضافيّبلّ
الدين ّومن ّثم ّتحمل ّالدينّ .وتقيد ّمدفوعاتّ
التزام ّالحكومة ّباستخدام ّقدر ّكافي ّمن ّالدخلّ
استرداد ّأصل ّالدين ّمن ّقبل ّالضامن ّ(المدينّ
المستقبلي ّلسداد ّاالقتراض ّبالكاملّ .واذا ّماّ
الجديد) ّوتراكمات ّالفائدة ّعلى ّالدين ّالمتحملّ
اكتسب ّالمزيد ّمن ّالدخل ّيفوق ّالقدر ّالالزمّ
وقتّحدوثّهذهّالتدفقاتّ.
لتسديدّاالقتراضّيتم ّاالحتفاظّبالمبلغّالزائدّمنّ
قبل ّالحكومةّ .ونظ ار ّألن ّمتحصالت ّالدخلّ
التوريق
المستقبليّغيرّمؤكدةّ،فإنّ"الحقوق"ّفيّالمزيدّ
إلى ّحد ّكبير ّمن ّالدخل ّمقارنة ّبالالزم ّلتسديدّ
يحدثّالتوريقّعندماّتقومّوحدةّمعينةّ
343-88
اقتراضّوحدةّالتوريقّعادةّماّتستخدمّكضمانّ
– ّتسمىّالوحدةّالمنشئةّ–بتحويلّحقوقّملكيةّ
إضافيّ .ويعامل ّالمبلغ ّالمكتسب ّمن ّقبلّ
أصول ّمالية ّأو ّغير ّمالية ّأو ّالحق ّفيّ
الحكومة ّباعتبارها ّالوحدة ّالمنشئة ّعلى ّأنهّ
الحصولّعلىّتدفقاتّمستقبليةّمعينةّإلىّوحدةّ
اقتراضّ،عادةّماّيكونّفيّشلكّقرضّ.
أخرى ّتسمى ّوحدة ّالتوريق ّأو ّالتسنيد؛ ّوفيّ
المقابلّ ،تدفع ّوحدة ّالتوريق ّمبلغا ّما ّللوحدةّ
المنشئةّمنّمصدرهاّالذاتيّللتمويلّ.وغالبا ّماّ تحمل الحكومة لاللتزامات المعاشية
تكونّوحدةّالتوريقّكيانا ّذاتّأغراضّخاصةّ.
فيّبعضّاألحيانّ،قدّتحدثّمعامالتّ
وتحصلّوحدةّالتوريقّعلى ّتمويلهاّالذاتيّمنّ 343-88
لمرة ّواحدة ّضخمة ّبين ّحكومة ّمعينة ّووحدةّ
خاللّإصدارّأوراقّماليةّباستخدامّاألصولّأوّ
أخرىّ ،عادة ّما ّتكون ّشركة ّعامة ّمرتبطةّ
الحقوق ّفي ّتدفقات ّمستقبلية ّالمنقولة ّمن ّقبلّ
باإلصالحات ّأو ّالتحسينات ّالمعاشية ّأوّ
الوحدة ّالمنشئة ّكضمان ّإضافيّ .وقد ّاستفادتّ
بخصخصةّالشركاتّالعامة؛ّوقدّيكونّالغرضّ
الوحدات ّالحكومية ّعلى ّنطاق ّواسع ّمن ّهذاّ
هو ّجعل ّشركة ّعامة ّشركة ّتنافسية ّوجذابةّ
المصدرّللتمويلّ.
بشكل ّأكثر ّمن ّالناحية ّالمالية ّمن ّخالل ّإزالةّ
االلتزامات ّالمعاشية ّالقائمة ّمن ّالميزانيةّ
الحالة ّاألولى ّالتي ّتتضمن ّالحكومةّ
348-88
العمومية ّللشركة ّالعامةّ .ويتم ّتحقيق ّهذاّ
والتي ّيجب ّااللتفات ّلها ّهي ّعندما ّيشملّ
الغرض ّمن ّخالل ّتحمل ّالحكومة ّلاللتزامّ
التوريق ّبيع ّ(أوّنقل) ّأصلّمنّاألصول؛ّ(فيّ
المعني ّفي ّمقابل ّدفعة ّنقدية ّمساوية ّله ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ال ّيعتبر ّتيارّ
القيمةّ.واذاّماّكانتّالدفعةّالنقديةّغيرّمساويةّ
لمتحصالت ّضريبية ّمستقبلية ّأصل ّحكوميّ
في ّالقيمة ّاللتزام ّالمتكبد ّحينئذ ّيقيد ّتحويلّ
يمكن ّاستخدامه ّللتوريق)ّ .والقضية ّالرئيسيةّ
رأسماليّبالفرقّ.
حولّكيفيةّقيدّالمعاملةّعلىّالنحوّالسليمّتكنّ
في ّتحديد ّما ّإذا ّكان ّتحويل ّاألصل ّهو ّبيعّ
ألصل ّقائم ّلوحدة ّالتوريق ّأم ّهو ّوسيلةّ  .4عالقات الحكومة العامة بالشركات
لالقتراض ّباستخدام ّتدفقات ّمستقبلية ّمحتملةّ
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األ رباح من االستثمار أو توظيف األموال في األسهم
يكون ّألي ّوحدة ّحكومية ّعالقة ّوثيقةّ
348-88
بأي ّشركة ّأو ّشبه ّشركة ّعامة ّتسيطر ّعليها؛ّ
وعلى ّالرغم ّمن ّهذه ّالعالقة ّالوثيقةّ ،إال ّأنّ
التدفقات ّالمرتبطة ّباالستثمار ّفي ّاألسهم ّبينّ
الحكومة ّوالشركة ّالتي ّتسيطر ّعليها ّتعاملّ
بنفسّالطريقةّكتدفقاتّبينّأيّشركةّومالكيهاّ.
واالستثمار ّفي ّاألسهم ّهو ّاإلجراء ّالمتخذ ّمنّ
قبل ّوكالء ّاقتصاديين ّبوضع ّأموال ّتحتّ
تصرف ّالشركاتّ .وتكون ّالمبالغ ّالمستثمرة ّ–ّ
والتي ّتوصف ّبرأس ّمال ّالحصص ّالعادية ّأوّ
رأس ّالمال ّالنقدي ّ– ّجزءا ّمن ّاألموال ّالذاتيةّ
للشركة ّويكون ّللشركة ّدرجة ّكبيرة ّمن ّالحريةّ
فيماّيتعلقّبطريقةّاستخدامهاّلهذهّاألموالّ.وفيّ
المقابلّ ،يحصل ّالمالكون ّعلى ّأسهم ّأو ّعلىّ
شكلّأخرّمنّأشكالّاألوراقّالماليةّالمتداولةّ.
وتمثل ّهذه ّاألصول ّالمالية ّحقوق ّالملكية ّفيّ
الشركاتّوأشباهّالشركاتّوتعطيّالحقّلحامليهاّ
فيّ:

حيازة األسهم أو حقوق الملكية والتحويالت الرأسمالية
واإلعانات أو الدعم
اإلعانات ّأو ّالدعم ّهي ّتحويالتّ
345-88
جارية؛ّعادةّماّتتمّعلىّأساسّمنتظمّمنّقبلّ
الحكومة ّللشركات ّالمصممة ّللتأثير ّعلىّ
مستويات ّإنتاجها ّوعلى ّاألسعار ّالتي ّتباع ّبهاّ
مخرجاتها ّأو ّعلى ّتعويضات ّأو ّمكافآتّ
الشركاتّ.بيدّأنّالمدفوعاتّالتيّتتمّللشركاتّ
العامةّعلىّأساسّكبيرّوغيرّمنتظمّ(غالبا ّماّ
تسمى ّ"عمليات ّضخ ّرأس ّالمال" ّفي ّوسائلّ
اإلعالم)ّليستّإعاناتّأوّدعمّ.بلّإنهاّتعاملّ
إماّكتحويلّرأسماليّأوّحيازةّألسهمّأوّحقوقّ
ملكيةّ:
أّ .المدفوعات ّلتغطية ّخسائر ّمتراكمة ّناشئة ّنتيجةّ
ألغراض ّسياسية ّعامة ّينبغي ّقيدها ّعلى ّأنها ّتحويلّ
رأسماليّ.

بّ .الدفعة ّالتي ّتتم ّفي ّسياق ّتجاري ّأو ّتنافسي ّقدّ
تعامل ّعلى ّأنها ّحيازة ّألسهم ّأو ّلحقوق ّملكية؛ ّوينبغيّ
أّ .حصة ّفي ّأي ّأرباح ّموزعة ّ(أو ّسحوبات ّدخل ّمنّ أن ّيقتصر ّذلك ّعلى ّالحاالت ّالتي ّتتصرف ّفيهاّ
أشباه ّالشركات) ّمدفوعة ّوفق ّالتقدير ّالمطلق ّللشركةّ الحكومةّبشكلّمماثلّكمساهمّخاصّمنّحيثّأنهّيكونّ
لديها ّتوقع ّسليم ّبعائد ّنقدي ّفي ّشكل ّدخل ّملكيةّ
ولكنّليسّللحقّفيّدخلّثابتّومحددّسلفاّ،وّ
مستقبليّ .وفي ّهذه ّالحالةّ ،من ّالمحتمل ّأن ّتصدرّ
بّ .حصة ّفي ّصافي ّاألصول ّأو ّالموجودات ّبالشركةّ الشركةّأسهمّجديدةّللحكومةّومنّثمّتتمتعّبدرجةّكبيرةّ
منّالحريةّبشأنّكيفيةّاستخدامّهذهّاألموالّالمتوفرةّ.
فيّحالّتصفيتهاّ.
تعتمدّمعاملةّالمدفوعاتّكحيازةّألسهمّأوّلحقوقّملكيةّ
األرباح في مقابل سحوبات أو استرداد األسهم
على ّالتثبت ّمن ّربحية ّالشركة ّومن ّقدرتها ّعلى ّدفعّ
من ّالمهم ّالتمييز ّبين ّالعائد ّمنّ األرباحّفيّالمستقبلّ.
340-88
االستثمارّفيّاألسهمّمنّقبلّشركةّإلىّمالكهاّ
ومدفوعات ّالدخل ّفي ّشكل ّأرباح؛ ّتقيدّ الخصخصة
التوزيعات ّالمنتظمة ّمن ّدخل ّالشركة ّالمتعهدّ
عادة ّما ّتفهم ّالخصخصة ّعلى ّأنهاّ
وحدهاّكدخلّملكيةّسواءّكأرباحّأوّكسحوباتّ 341-88
تتألفّمنّبيعّأسهمّأوّغيرّمنّحقوقّالملكيةّ
للدخل ّمن ّأشباه ّالشركاتّ .وتقيد ّالمدفوعاتّ
المحتجزة ّمن ّقبل ّالحكومة ّفي ّشركة ّعامةّ
الكبيرة ّوغير ّالمنتظمة ّ– ّالقائمة ّعلىّ
لوحدات ّأخرى؛ ّوفي ّغالب ّالحال ّتكون ّهذهّ
االحتياطيات ّالمتراكمة ّأو ّبيع ّأصول ّ– ّعلىّ
الوحداتّاألخرىّخارجّالقطاعّالعامّولكنّليسّ
أنهاّسحوباتّأوّاستردادّلألسهمّ.
بالضرورة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّتقوم ّشركةّ
عامة ّبشراء ّأسهم ّفي ّوحدة ّتم ّفصلها ّمؤخ ارّ
التصرف في األصول
عن ّالحكومةّ .وتكون ّمثل ّهذه ّالمبيعاتّ
معامالتّماليةّبحتةّ،وتقيدّفيّالحسابّالماليّ
بيعّأصولّغيرّماليةّمملوكةّمنّقبلّ
347-88
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وتبقى ّاألصولّ
شركات ّعامة ّ– ّمثل ّالمباني ّواألراضي ّ– ّالّ
المملوكةّمنّقبلّالشركةّالعامةّمنتميةّللشركة؛ّ
يشكل ّفي ّحد ّذاته ّخصخصة ّويتم ّقيده ّفيّ
حيث ّأن ّملكية ّالشركة ّنفسها ّ– ّوالممثلة ّمنّ
حساب ّرأس ّالمال ّلقطاع ّالشركات ّعلى ّأنهّ
خالل ّملكية ّاألسهم ّالموجودة ّفيها ّ– ّهي ّمنّ
تصرف ّفي ّأصول ّثابتة ّأو ّفي ّغيره ّمنّ
تنتقل ّمن ّيد ّإلى ّيدّ .وفي ّالواقعّ ،تنخفضّ
األصول ّغير ّالمالية؛ ّومع ّذلكّ ،إذا ّما ّقامتّ
مطالبة ّالحكومة ّعلى ّالشركة ّالعامة ّألنّ
الشركة ّالعامة ّببيع ّأصول ّثم ّتنازلت ّعنّ
الحكومةّتبادلّأسهمّأوّحقوقّملكيةّفيّالشركةّ
العائداتّمنّمثلّهذاّالبيعّللحكومةّالعامةّيقيدّ
العامةّبنقديةّأوّغيرّذلكّمنّاألصولّالماليةّ.
هذاّعلىّأنهّسحبّألسهمّالحكومةّفيّالشركةّ.
وتعاملّتكلفةّأيّخدماتّماليةّتضطرّالحكومةّ
كما ّيقيد ّسحب ّاألسهم ّإذا ّما ّتصرفت ّالشركةّ
لشرائها ّإلتمام ّالبيع ّعلى ّأنها ّنفقات ّينبغيّ
عالمة ّفي ّأصل ّمالي ّوتنازلت ّعن ّالعائداتّ
للحكومةّ.
075

نظام الحسابات القومية
وسيلة ّأخرى ّمن ّوسائل ّالتأميم ّفي ّحال ّماّ
تستحوذ ّالحكومة ّعلى ّالسيطرة ّعلى ّالشركةّ
التيّتنقذهاّمالياّّ.وخططّإنقاذّالشركاتّالماليةّ
على ّوجه ّالخصوص ّجديرة ّبالذكرّ .وعادة ّماّ
يكون ّمن ّالمرجح ّأن ّتتضمن ّخطط ّاإلنقاذّ
الماليّمعامالتّمعممةّلمرةّواحدةّبدرجةّكبيرةّ
تنطويّعلىّمبالغّضخمةّ،وبالتاليّ،يكونّمنّ
السهلّتحديدهاّ.

قيدهاّكاستهالكّوسيطّمنّقبلّالحكومةّالعامةّ
فيّالنظامّالحساباتّالقوميةّ.

يمكن ّتنظيم ّالخصخصة ّمن ّخاللّ
336-88
ترتيباتّمؤسسيةّأكثرّتقدماّّوتعقيدا؛ّعلىّسبيلّ
المثالّ ،بعض ّأو ّكل ّاألصول ّغير ّالماليةّ
لشركةّعامةّيمكنّبيعهاّمنّقبلّشركةّقابضةّ
عامةّ ،أو ّمن ّقبل ّأي ّوكالة ّعامة ّأخرىّ،
مسيط ار ّعليها ّمن ّقبل ّالحكومة ّوتسدد ّجميعّ
تدخل ّالحكومة ّالعامة ّقد ّيأخذ ّأشكالّ
العائداتّأوّجزءا ّمنهاّللحكومةّ.وفيّمثلّهذهّ 333-88
عديدة؛ّعلىّسبيلّالمثالّ:
الحاالتّ،سوفّتقيدّالشركةّالعامةّتصرفّفيّ
أصولّغيرّماليةّفيّحسابّرأسّالمالّ،بينماّ
تقيدّمدفوعاتّالعائداتّللحكومةّمنّالبيعّعلىّ أ ّ .قد ّتقدم ّالحكومة ّتمويل ّلألسهم ّبشروط ّوأحكام ّجيدةّ
للغايةّ.
أنهاّسحبّلحقوقّملكيةّأوّألسهمّ.
الحالة ّالتي ّيتم ّفيها ّترتيب ّعمليةّ ب ّ .قد ّتقوم ّالحكومة ّبشراء ّأصول ّمن ّالمنشأة ّالمرادّ
333-88
الخصخصة ّعبر ّوكالة ّإلعادة ّالهيكلة ّمناقشةّ مساعدتهاّبأسعارّأعلىّمنّأسعارهاّالحقيقيةّالسوقيةّ.
فيّالفقراتّّ37-88وحتىّّ.86-88
جّ.قدّتقومّالحكومةّبإنشاءّكيانّذاتّأغراضّخاصةّأوّ
نوعّأخرّمنّالهيئاتّالحكوميةّلتمويلّأوّإلدارةّمبيعاتّ
التأميم
أصولّأوّخصومّالمنشأةّالمرجوّمساعدتهاّ.
التأميم ّهي ّالعملية ّالتي ّمن ّخاللهاّ
338-88
وفي ّمعظم ّهذه ّالحاالتّ ،تقيدّ
تأخذّالحكومةّبذمامّالسيطرةّعلىّأصولّمحددةّ 338-88
المساعدات ّالمقدمة ّمن ّقبل ّالحكومة ّللوحدةّ
أو ّعلى ّشركة ّبأكملها؛ ّوعادة ّما ّتكون ّمنّ
التي ّتعاني ّمن ّضائقة ّمالية ّعلى ّأنها ّتحويلّ
خاللّالحصولّعلىّأغلبيةّأوّكاملّاألسهمّفيّ
رأسمالي؛ ّوعند ّتحديد ّحجم ّالتحويالتّ
الشركةّ .وتختلف ّكيفية ّالقيد ّتبعا ّللطريقة ّالتيّ
الرأسماليةّ ،فإن ّالنقاط ّالتالية ّيلزم ّأخذها ّفيّ
تسيطرّبهاّالحكومةّعلىّذمامّاألمورّ.
االعتبارّ:
أّ .االستيالء أو المصادرةّ :ال ّيكون ّالتغير ّفي ّملكيةّ
األصول ّنتيجة ّلمعاملة ّتمت ّمن ّخالل ّاتفاق ّمتبادل؛ّ أّ.إذاّماّقامتّالحكومةّبشراءّأصولّمنّالمنشأةّالمرادّ
حيث ّال ّتكون ّهناك ّمدفوعات ّللمالكين ّ(أو ّال ّيكونّ مساعدتهاّفإنّالمبلغّالمدفوعةّسيكونّمنّالطبيعيّأعلىّ
التعويض ّمتناسبا ّمع ّالقيمة ّالعادلة ّلألصول)ّ .ويقيدّ من ّالقيمة ّالسوقية ّالحقيقية ّلألصول؛ ّوشراء ّاألصولّ
الفرق ّبين ّالقيمة ّالسوقية ّلألصول ّالمكتسبة ّوأيّ بخالف ّالقروض ّينبغي ّوأن ّيقيد ّوفقا ّللقيمة ّالسوقيةّ
تعويضاتّمقدمةّعلىّأنهّاستيالءّدونّمقابلّفيّحسابّ الحقيقيةّ،والتحويلّالرأسماليّينبغيّقيدهّبقيمةّالفرقّبينّ
سعرّالسوقّوالمبلغّالكليّالمدفوعّ.
التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ.
بّ.شراء أسهمّ:حيثّتشتريّالحكومةّجميعّأوّبعضّ
األسهم ّفي ّالشركة ّبسعر ّالسوق ّأو ّبسعر ّمقارب ّلهّ
جدا؛ّوعادةّماّيكونّهناكّسياقا ّقانونيا ّللمعاملةّبحيثّ
يضمنّأنهاّتمتّمنّخاللّاتفاقّمتبادلّ،وذلكّبرغمّأنّ
المالك ّالسابق ّقد ّال ّيكاد ّيكون ّلديه ّحرية ّاالختيار ّماّ
بينّالقبولّبالعرضّأوّرفضهّأوّللتفاوضّحولّالسعرّ.
وشراء ّاألسهم ّهي ّمعاملة ّمالية ّيتم ّقيدها ّفي ّالحسابّ
الماليّ.

بّ .في ّكثير ّمن ّاألحيان ّتشتري ّالحكومة ّقروض ّمنّ
المؤسسات ّالمالية ّخالل ّتنفيذ ّخطة ّإنقاذ ّمالي؛ ّوما ّلمّ
يصبح ّالقرض ّقابل ّللتداول ّويتم ّتداوله ّبالقيمة ّالسوقيةّ
المعمول ّبها ّحينئذ ّدائما ّما ّيقيد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّبالقيمة ّاالسميةّ .وفقط ّفي ّحالة ّما ّوجد ّسوقّ
للقروض ّوكانت ّالقروض ّيتم ّتداولها ّفيه ّبانتظام ّحينهاّ
يتم ّإعادة ّتصنيفها ّعلى ّأنها ّأوراق ّمالية ّوتقيد ّبالقيمةّ
السوقيةّ.

خطط اإلنقاذ المالي

ج ّ.عندماّتشتريّالحكومةّقرضّبالقيمةّاالسميةّعندماّ
تكون ّالقيمة ّالعادلة ّأقل ّبكثير ّال ّيتم ّقيد ّتحويل ّماليّ
بالفرقّبينّالقيمتين؛ّومعّذلكّ،إذاّكانتّهناكّمعلوماتّ
موثوقّبهاّبأنّبعضّالقروضّغيرّقابلةّلالستردادّيتمّ
خفض ّقيمتها ّإلى ّالصفر ّكتغير ّأخر ّفي ّالحجم ّفيّ
الميزانيةّالعموميةّللشركةّوينبغيّقيدّتحويلّرأسماليّمنّ
الحكومة ّإلى ّالشركة ّبقيمتها ّاالسمية ّالسابقةّ .واذا ّكانّ
هناكّاحتمالّماّبأنّجزءا ّماّمنّالفرضّقدّيكونّقابلّ
لالسترداد ّفي ّالمستقبل ّحينئذ ّيعاد ّتصنيف ّالقروضّ

خطةّاإلنقاذّالماليّهيّمصطلحّيعنيّ
334-88
اإلنقاذ ّمن ّضائقة ّمالية؛ ّوغالبا ّما ّيستخدمّ
عندماّتقدمّوحدةّحكوميةّسواءّمساعداتّماليةّ
قصيرة ّاألجل ّلشركة ّلمساعدتها ّفي ّالبقاء ّفيّ
السوق ّخالل ّفترة ّضائقة ّمالية ّأو ّضخ ّدائمّ
لمواردّماليةّللمساعدةّفيّإعادةّرسملةّالشركةّ.
وفي ّوالواقعّ ،ربما ّتشكل ّخطة ّاإلنقاذ ّالماليّ
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(بقيمتهاّالصفرية)ّمنّالميزانيةّالعموميةّللشركةّللميزانيةّ
العموميةّللحكومةّوقتّقيدّالتحويلّالرأسماليّ.واذاّزادتّ
قيمة ّالقروض ّفيما ّبعد ّيبين ّذلك ّعلى ّأنه ّبند ّإلعادةّ
تقييمّفيّالميزانيةّالعموميةّللحكومةّ.

تفسيرات ّوردت ّفي ّالفصل ّالرابع؛ ّفالبنكّ
المركزيّهوّمؤسسةّماليةّقوميةّتمارسّالرقابةّ
على ّالجوانب ّالرئيسية ّللنظام ّالماليّ .وبصفةّ
عامةّ،تصنفّالمؤسساتّالماليةّالتاليةّفيّهذاّ
القطاعّالفرعيّ:

منّناحية ّأخرىّ،فإنّشراءّاألسهمّأوّ
335-88
غيرهاّمنّحقوقّالملكيةّفيّشركةّماّكجزءّمنّ
عملية ّاندماج ّيتم ّقيده ّعلى ّأنه ّمعاملة ّماليةّ
بينّالشركةّالمشتريةّوالمالكّالسابقّ.

أ ّ.المدفوعاتّالتيّتتمّعلىّأساسّمنتظمّ،وتكونّعادةّ
في ّشلك ّأرباحّ ،وتستند ّعلى ّالنشاط ّالجاري ّللبنكّ
المركزيّ(مثلّإدارةّاحتياطياتّالنقدّاألجنبي)؛ّوتقيدّهذهّ
المدفوعات ّكأرباح ّطالما ّلم ّتكن ّأعلى ّبشكل ّغيرّ
ّمجموع ّصافي ّالفائدة ّوصافي ّالعموالتّ
ّ
طبيعي ّمن
المستحقةّالقبضّمنّقبلّالبنكّ.وتقيدّالمبالغّالزائدةّعنّ
هذاّالمجموعّكسحبّألسهمّأوّلحقوقّملكيةّ.

دّ .كجزء ّمن ّخطة ّاإلنقاذ ّالماليّ ،قد ّتقوم ّالحكومةّ
بتوسيع ّنطاق ّالضمانات ّالمستعدة ّلتقديمها؛ ّوهذهّ أّ .البنكّالمركزيّالوطنيّ– ّبماّفيّذلكّكونهّجزءّمنّ
الضمانات ّينبغي ّقيدها ّعلى ّالنحو ّالمبين ّأعاله ّفيّ نظامّللبنوكّالمركزية؛ّوّ
الفقرات ّّ 380-88إلى ّّ 346-88تبعا ّلما ّإذا ّكانتّ
بّ.مجالسّالنقدّأوّهيئاتّالعملةّالمستقلةّالتيّتصدرّ
ضماناّلمرةّواحدةّأمّجزءّمنّبرنامجّضمانّموحدّ.
العملة ّالمحلية ّوالتي ّتكون ّمدعومة ّومضمونة ّبالكاملّ
إذا ّما ّتم ّإنشاء ّوحدة ّمؤسسية ّعامةّ باحتياطياتّالنقدّاألجنبيّ.
330-88
منّقبلّالحكومةّفقطّلتضطلعّبتوليّإدارةّخطةّ
إنقاذ ّمالية ّينبغي ّتصنيف ّالوحدة ّفي ّقطاعّ جّ.الوكاالتّالنقديةّالمركزيةّوالتيّباألساسّذاتّأصولّ
الحكومة ّالعامة؛ ّواذا ّكان ّللوحدة ّالجديدةّ عامةّ(علىّسبيلّالمثالّ،وكاالتّإدارةّالصرفّاألجنبيّ
وظائفّأخرىّوكانتّخطةّاإلنقاذّالماليّمهمةّ أو ّإصدار ّاألوراق ّالنقدية ّأو ّالمصرفية ّوالعمالتّ
مؤقتة ّيتم ّتصنيفها ّكوحدة ّحكومية ّأو ّكشركةّ المعدنية) ّ والتي ّتمسك ّمجموعة ّكاملة ّمن ّالحساباتّ،
عامةّمنّخاللّإتباعّالقواعدّالعامةّعلىّالنحوّ ولكنها ّال ّتصنف ّكجزء ّمن ّالحكومة ّالمركزيةّ .والّ
المبين ّفي ّالقسم ّأعاله ّبشأن ّوكاالت ّإعادةّ تضمنّالسلطاتّأوّالهيئاتّاإلشرافيةّالتيّتشكلّوحداتّ
الهيكلةّ.باإلضافةّإلىّذلكّ،فإنّالوحداتّالتيّ مؤسسية ّمنفصلة ّمع ّالبنك ّالمركزيّ ،ولكنها ّتدرج ّمعّ
تقومّبشراءّأصولّماليةّمنّشركاتّماليةّتمرّ كياناتّالمساعدةّالماليةّ.
بضائقة ّمالية ّبغرض ّبيعها ّبطريقة ّمنظمة ّالّ
يمكن ّاعتبارها ّوسطاء ّماليونّ .واذا ّكانتّ طالما ّأن ّالبنك ّالمركزي ّهو ّوحدة ّمؤسسية ّمنفصلة؛ّ
الوحدة ّقد ّتم ّإنشائها ّمن ّقبل ّالحكومة ّلهذاّ دائما ّماّيتمّنسبتهّلقطاعّالشركاتّالماليةّحتىّوانّكانّ
الغرضّالمحددّيتمّتصنيفهاّفيّقطاعّالحكومةّ بشكلّرئيسيّمنتجّغيرّسوقيّ.
العامةّ.
وفي ّحين ّأن ّالبنك ّقد ّيكون ّمنّ
383-88
الناحية ّالقانونية ّمستقل ّعن ّالحكومة ّإال ّأنهّ
إعادة الهيكلة واالندماجات وحاالت إعادة التصنيف
يعهدّإليهّبتنفيذّسياسةّحكوميةّبموجبّالتشريعّ
المنشئ ّله؛ ّويعامل ّالبنك ّالمركزي ّدائما ّعلىّ
عندما ّيعاد ّهيكلة ّشركة ّعامة ّفقدّ
337-88
أنهّمسيط ارّعليهّمنّقبلّالحكومةّويتمّتضمينهّ
تظهر ّاألصول ّالمالية ّوالخصوم ّأو ّتختفيّ
فيّقطاعّالشركاتّالماليةّباعتبارهّشركةّعامةّ.
بحيث ّتعكس ّالعالقات ّالمالية ّالجديدة؛ ّوتقيدّ
وهناك ّاستثناء ّوحيد ّللقاعدة ّوهو ّأن ّأي ّوحدةّ
هذه ّالتغيرات ّكتغيرات ّفي ّالتصنيف ّوالتركيبّ
تكونّمخرجاتهاّبشكلّرئيسيّغيرّسوقيةّالّيتمّ
القطاعيّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّ
تصنيفهاّكشركةّ.
األصولّ .ومثال ّعلى ّمثل ّهذه ّالعملية ّمنّ
إعادة ّالهيكلة ّعندما ّيتم ّتقسيم ّشركة ّإلىّ
هناك ّنوعان ّمن ّالمدفوعات ّمن ّقبلّ
وحدتين ّمؤسسيتين ّأو ّأكثر ّوتنشأ ّأصولّ 388-88
البنكّالمركزيّللحكومةّيتطلبانّتوضيحّ:
وخصومّماليةّجديدةّ.

أي ّتغير ّفي ّتصنيف ّاألصولّ
331-88
والخصوم ّال ّيكون ّمرتبطا ّبإعادة ّالهيكلة ّأوّ
بالتغيراتّفيّالتصنيفّالقطاعيّيتمّقيدهّعلىّ
أنهّتغيرّفيّتصنيفّاألصولّأوّالخصومّفيّ بّ .المدفوعات ّاالستثنائية ّالتالية ّلمبيعات ّأو ّإلعادةّ
تقييم ّاالحتياطي ّمن ّاألصول؛ ّوينبغي ّقيد ّهذهّ
حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّ.
المدفوعاتّكسحبّلألسهمّأوّلحقوقّالملكيةّ.واألساسّ
المنطقي ّوراء ّذلك ّهو ّأن ّهذه ّاألصول ّيجرى ّإدارتهاّ
المعامالت مع البنك المركزي
كملكيةّاقتصاديةّللشعبّوليسّللبنكّنفسه.ويؤثرّتقييمهاّ
من ّالمناسب ّاالستهالل ّبالتذكيرّ علىّخصومّحقوقّالملكيةّللبنكّالمركزيّوعلىّأصولّ
386-88
بتعريف ّالبنك ّالمركزي ّوما ّيتصل ّبه ّمنّ حقوقّالملكيةّللحكومةّ.وألرباحّالحيازةّعلىّاالحتياطيّ
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من ّاألصول ّ(أصول ّالبنك ّالمركزي) ّطرف ّأخر ّأوّ
مقابل ّفي ّالتزامات ّحقوق ّملكية ّللبنك ّالمركزي ّوعلىّ
أصولّحقوقّملكيةّالحكومةّالمركزيةّ.
ويبين ّقياس ّمخرجات ّالبنك ّالمركزيّ
384-88
فيّالفقراتّمنّّ 383-0إلىّ380-0؛ّوكجزءّ
من ّالسياسة ّالحكوميةّ ،قد ّيقوم ّالبنك ّالمركزيّ
بدفع ّفائدة ّعلى ّالودائع ّبمعدالت ّموضوعةّ
مرتفعة ّأو ّمنخفضةّ .وتبين ّكيفية ّمعاملةّ
مدفوعاتّالفائدةّفيّهذهّالحالةّفيّالفقراتّ-7
ّ388وحتىّّ.380-7
شراكات القطاعين العام والخاص

األكثر ّشيوعاّّ .توافق ّمنشأة ّخاصة ّعلى ّحيازةّ
مجموعة ّمركبة ّمن ّاألصول ّالثابتة ّثم ّتستخدمّ
تلك ّاألصول ّجنيا ّإلى ّجنب ّمع ّغيرها ّمنّ
مدخالتّاإلنتاجّإلنتاجّخدماتّ.وقدّيتمّتسليمّ
هذه ّالخدمات ّللحكومةّ ،سواء ّالستخدامهاّ
كمدخل ّفي ّإنتاجها ّالذاتي ّ(على ّسبيل ّالمثالّ،
خدمات ّصيانة ّالسيارات) ّأو ّلتوزيعها ّعلىّ
الجمهّورّمنّدونّمدفوعاتّ(علىّسبيلّالمثالّ،
الخدمات ّالتعليمية)ّ ،وفي ّأي ّمن ّالحالتينّ،
ستقومّالحكومةّبتسديدّدفعاتّدوريةّخاللّمدةّ
العقدّ .وتتوقع ّالمنشأة ّالخاصة ّأن ّتستردّ
التكاليفّوكسبّمعدلّكافيّمنّالعائداتّعلىّ
استثمارها ّمن ّوراء ّهذه ّالمدفوعاتّ .وبالتبادلّ،
قدّتقومّالمنشأةّالخاصةّببيعّالخدماتّللجمهورّ
(علىّسبيلّالمثالّ،رسمّمرور)ّ،فيّظلّتنظيمّ
السعرّمنّقبلّالحكومةّولكنّيتمّتحديدهّعلىّ
مستوى ّمعين ّبحيث ّتتوقع ّالمنشأة ّالخاصةّ
تحقيق ّمعدل ّكافي ّمن ّالعائدات ّعلىّ
استثمارهاّ .وعند ّنهاية ّمدة ّالعقدّ ،قد ّتكتسبّ
الحكومةّالملكيةّاالقتصاديةّوالقانونيةّلألصولّ،
وربماّمنّغيرّتسديدّمدفوعاتّ.وقدّيكونّهناكّ
العديد ّمن ّاالختالفات ّفي ّعقود ّالشراكات ّبينّ
القطاعين ّالعام ّوالخاص ّفيما ّيتعلق ّبالتصرفّ
في ّاألصول ّعند ّنهاية ّالعقد ّوبالتشغيلّ
والصيانة ّالالزمين ّلألصول ّخالل ّالعقدّ
وبالسعر ّوبنوعية ّوحجم ّالخدمات ّالمنتجة ّوهلمّ
ج ارّ.

شراكات ّالقطاعين ّالعام ّوالخاص ّهيّ
383-88
عقود ّطويلة ّاألجل ّبين ّوحدتين؛ ّحيث ّمنّ
خاللها ّتستحوذ ّ– ّأو ّتنشئ ّ– ّوحدة ّأصل ّأوّ
مجموعة ّمن ّاألصولّ ،وتديره ّلفترة ّمعينة ّثمّ
تسلم ّاألصل ّللوحدة ّالثانيةّ .وتكون ّعادة ّمثلّ
هذهّالترتيباتّبينّمنشأةّخاصةّوحكومةّ،غيرّ
أنّهناكّتركيباتّممكنةّأخرىّ،معّشركةّعامةّ
كطرفّمنّاألطرافّأوّمع ّمؤسسةّخاصةّالّ
تهدف ّللربحّكطرفّثانيّ.وتوصفّهذه ّالنظمّ
بأوصاف ّمختلفة ّمثل ّشراكات ّالقطاعين ّالعامّ
والخاص ّ(ّ ،)PPPsأو ّمبادرات ّالتمويلّ
الخاصة ّ(ّ ،)PFIsأو ّنظم ّالبناء ّوالتملكّ
والتشغيل ّوالتحويل ّ(ّ ،)BOOTsوهلم ّج ارّ.
والمبادئ ّاألساسية ّلهم ّجميعا ّهي ّنفسهاّ،
وتكون ّالمنشأة ّالخاصة ّمسئولة ّعنّ
وتعامل ّبنفس ّالطريقة ّفي ّنظام ّالحساباتّ 387-88
حيازة ّاألصول ّالثابتة ّوذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
القوميةّ.
الحكومة ّكثي ار ّما ّتساعد ّفي ّالحيازة ّمن ّخاللّ
الدعم؛ ّومع ّذلكّ ،قد ّيستلزم ّالعقد ّأن ّتطابقّ
تدخلّالحكوماتّفيّشراكاتّالقطاعينّ
388-88
األصول ّالتصميم ّوالنوعية ّوالقدرة ّالمحددة ّمنّ
العام ّوالخاص ّلمجموعة ّمتنوعة ّمن ّاألسبابّ،
قبل ّالحكومةّ ،وأن ّيتم ّاستخدامها ّوفق ّالطريقةّ
بما ّفي ّذلك ّاألمل ّفي ّأن ّاإلدارة ّالخاصة ّقدّ
المحددة ّمن ّقبل ّالحكومة ّفي ّإنتاج ّالخدماتّ
تؤدي ّإلى ّإنتاج ّأكثر ّفعالية ّوأن ّيتم ّالحصولّ
المطلوبة ّبموجب ّالعقد ّوأن ّيتم ّصيانتها ّطبقاّ
علىّنفاذّلمجموعةّأوسعّمنّالمصادرّالماليةّ.
للمعاييرّالمحددةّمنّقبلّالحكومةّ.وعالوةّعلىّ
وخالل ّمدة ّالعقد ّيكون ّللمتعاقد ّالملكيةّ
ذلكّ ،عادة ّما ّتكون ّأعمار ّخدمة ّاألصولّ
االقتصاديةّ.وبمجردّماّتنتهيّمدةّالعقدّ،تكونّ
أطول ّبكثير ّمن ّمدة ّالعقد ّبحيث ّأن ّالحكومةّ
للحكومةّالملكيةّاالقتصاديةّوالقانونيةّعلىّحدّ
سوف ّتسيطر ّعلى ّاألصول ّوتتحمل ّالمخاطرّ
سواءّ.وليسّمنّالسهلّالتيقنّمنّأيّوحدةّهيّ
وتحصلّعلىّالعوائدّعلىّمدىّجزءّكبيرّجداّ
المالكّالقانونيّلألصلّخاللّمدةّالعقدّأوّمنّ
منّأعمارّخدمةّاألصولّ.وهكذاّ،فيّكثيرّمنّ
الكيفية ّالتي ّينبغي ّأن ّتقيد ّبها ّالمعامالتّ
األحيان ّال ّيكون ّمن ّالواضح ّما ّإذا ّكانتّ
الضمنية ّعندما ّتتغير ّملكيتها ّاالقتصاديةّ .وقدّ
المنشأة ّالخاصة ّأم ّالحكومة ّهي ّمن ّتسيطرّ
يكون ّهناك ّاتفاق ّمقدم ّعلى ّتوقيت ّتحويلّ
علىّاألصولّعلىّمدىّأعمارّخدمتهاّأوّمنّ
الملكية ّاالقتصادية ّجزئيا ّمن ّخالل ّأعمارّ
منهما ّسيتحمل ّغالبية ّالمخاطر ّويجني ّغالبيةّ
خدمة ّاألصول ّبموجب ّأحكام ّمتفق ّعليها ّالّ
العوائدّ.
تعكس ّاألسعار ّالسوقية ّلألصولّ .وكنتيجةّ
لذلكّ ،فإن ّبعض ّالمعامالت ّالفعلية ّقد ّيلزمّ
وكماّهوّالحالّمعّعقودّاإليجارّ،يتمّ
تقسيمها ّللكشف ّعن ّطابعها ّاالقتصاديّ 385-88
تحديد ّالمالك ّاالقتصادي ّلألصول ّالمتعلقةّ
الحقيقيّ.
بشراكةّبينّالقطاعينّالعامّوالخاصّمنّخاللّ
تقييم ّأي ّمن ّالوحدتين ّيتحمل ّغالبية ّالمخاطرّ
تختلف ّشراكات ّالقطاعين ّالعامّ
380-88
وأيهما ّيتوقع ّله ّأن ّيجني ّغالبية ّالعوائد ّمنّ
والخاص ّإلى ّحد ّكبير ّعن ّبعضها ّالبعض؛ّ
األصل؛ ّوالعوامل ّالتي ّيلزم ّااللتفات ّإليها ّعندّ
وفيماّيليّوصفّعامّيشملّالترتيبّأوّاالتفاقّ
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الكامنةّ .وبالرغم ّمما ّسبقّ ،هناك ّبعضّ
الصعوباتّالقليلةّالشائعةّ.

إجراء ّهذا ّالتقييم ّيمكن ّتقسيمها ّعلى ّنطاقّ
واسع ّإلى ّمجموعتينّ ،تلك ّالعوامل ّالمتعلقةّ
بحيازة ّاألصل ّوالعوامل ّاألخرى ّالمتعلقةّ
إذا ّما ّتم ّتقييم ّالمنشأة ّالخاصة ّعلىّ
باستخدامه ّفي ّاإلنتاجّ .وفيما ّيلي ّبعض ّمنّ 303-88
أنها ّالمالك ّالقان ّوني ّخالل ّمدة ّالعقد ّواذا ّ–ّ
المخاطرّالمتعلقةّبحيازةّاألصلّ:
كالمعتادّ–ّماّاكتسبتّالحكومةّالملكيةّالقانونيةّ
واالقتصادية ّعند ّنهاية ّالعقد ّبدون ّمدفوعاتّ
أّ .درجة سيطرة الحكومة على تصميم ونوعية وحجم
صريحة ّحينئذ ّالبد ّمن ّقيد ّمعاملة ّباستحواذّ
وصيانة األصول ّ
الحكومة ّعلى ّاألصولّ .وأحد ّاألساليب ّالعامةّ
بالنسبةّللحكومةّهوّأن ّتقومّالحكومةّبالتدريجّ
بّ.مخاطرة اإلنشاء؛ّوالتيّتشملّاحتماليةّوجودّتكاليفّ
بزيادة ّمطالبة ّمالية ّوتقوم ّالوحدة ّالخاصةّ
أخرىّنتيجةّالتسليمّالمتأخرّأوّعدمّالوفاءّبالمواصفاتّ
بالتدريج ّبتراكم ّالتزام ّمقابل ّبحيث ّتكون ّقيمةّ
أو ّمتعلقة ّبقوانين ّالبناء ّوالمخاطر ّالبيئية ّوغيرها ّمنّ
كل ّمنهما ّيتوقع ّأن ّتعادلها ّمع ّالقيمة ّالمتبقيةّ
المخاطرّالتيّتستلزمّأداءّمدفوعاتّألطرافّثالثةّ.
لألصول ّعند ّنهاية ّمدة ّالعقدّ .ويتطلب ّتنفيذّ
هذاّاألسلوبّإعادةّترتيبّمعامالتّنقديةّقائمةّ
وفيما يلي بعض من المخاطر المرتبطة باستخدام
أو ّإنشاء ّمعامالت ّجديدة ّباستخدام ّافتراضاتّ
األصل في اإلنتاج:
حولّقيمّاألصلّالمت ّوقعةّومعدالتّالفائدةّ.
أّ.مخاطرة العرض؛ّوالتيّتشملّدرجةّاستعدادّالحكومةّ
ثمةّأسلوبّبديلّوهوّأنّيتمّقيدّالتغيرّ
للتحكم ّفي ّوالسيطرة ّعلى ّالخدمات ّالمنتجة ّوعلىّ 308-88
في ّالملكية ّالقانونية ّواالقتصادية ّعلى ّأنهّ
الوحدات ّالتي ّيقدم ّلها ّالخدمات ّوعلى ّأسعار ّالخدماتّ
تحويل ّرأسمالي؛ ّبيد ّأن ّأسلوب ّالتحويلّ
المنتجة؛ّ
الرأسماليّالّيعكسّهوّاألخرّالواقعّاالقتصاديّ
الكامنّ،غيرّأنّقيودّأوّقصورّالبياناتّفضالّ
بّ .مخاطرة الطلب؛ ّوتشمل ّاحتمالية ّأن ّيكون ّالطلبّ
عن ّعدم ّاليقين ّإزاء ّالقيمة ّالمتبقية ّالمتوقعةّ
على ّالخدمات ّ– ّسواء ّمن ّالحكومة ّأو ّمن ّالجمهورّ
لألصول ّناهيك ّعن ّأحكام ّالعقد ّوالتي ّتسمحّ
بشكل ّعام ّفي ّحالة ّوجود ّخدمات ّمدفوعة ّ– ّأعلى ّأوّ
بإمكانية ّممارسة ّخيارات ّمتنوعة ّمن ّقبل ّأيّ
أقلّمنّالمتوقع؛ّ
من ّالطرفين ّ– ّكل ّذلك ّقد ّيجعل ّقيد ّتحويلّ
رأسماليّمقبوالّألسبابّعمليةّ.
ج.مخاطر القيمة المتبقية والتقادم أو اإلهالك؛ ّوتشملّ
المخاطرة ّبأن ّقيمة ّاألصل ّسوف ّتختلف ّعن ّأي ّسعرّ
إذا ّما ّتم ّتقييم ّالحكومة ّعلى ّأنهاّ
متفق ّعليه ّبشأن ّنقل ّاألصل ّللحكومة ّعند ّنهاية ّمدةّ 304-88
المالك ّالقانوني ّخالل ّمدة ّالعقد ّولكن ّلم ّتسددّ
العقد؛ّ
أي ّمدفوعات ّصريحة ّعند ّبداية ّالعقد ّحينئذّ
البد ّمن ّاحتساب ّمعاملة ّلتغطية ّالحيازة؛ّ
دّ .مخاطرة التوافر؛ ّوتشمل ّاحتمالية ّوجود ّتكاليفّ
واالقتراحّاألكثرّشيوعا ّهوّأنّتتمّالحيازةّعبرّ
إضافية ّأو ّتكبد ّجزاءات ّنتيجة ّألن ّحجم ّوّ /أو ّنوعيةّ
عقد ّإيجار ّمالي ّنظ ار ّلتشابه ّالحالة ّمع ّعقودّ
الخدماتّالّتفيّبالمعاييرّالمحددةّفيّالعقدّ.
اإليجار ّالفعليةّ .ومع ّذلكّ ،يتوقف ّتنفيذ ّهذاّ
الخيار ّعلى ّأحكام ّالعقد ّالمحددة ّمن ّحيثّ
منّالمرجحّأنّتختلفّاألهميةّالنسبيةّ
381-88
كيفية ّتفسيرها ّوربما ّعلى ّعوامل ّأخرى؛ ّعلىّ
لكلّعاملّمنّالعواملّمعّكلّحالةّمنّحاالتّ
سبيل ّالمثالّ ،يمكن ّأن ّيتم ّاحتساب ّقرضّ،
الشراكات ّبين ّالقطاعين ّالعام ّوالخاص؛ ّوليسّ
والمدفوعاتّالحكوميةّالفعليةّللوحدةّالخاصةّ–ّ
من ّالممكن ّوضع ّقواعد ّإلزامية ّبحيث ّتكونّ
إن ّوجدت ّهذه ّالمدفوعات ّ– ّيمكن ّتقسيمهاّ
قابلة ّللتطبيق ّعلى ّكل ّحالة ّبطريقة ّمرضيةّ.
بحيثّيمثلّجزءّمنّكلّدفعةّاستردادّللقرضّ.
ّشراكاتّ
والبد ّمن ّتقييم ّشروط ّكل ّشراكة ّمن ّ
واذا ّلم ّيكن ّهناك ّأية ّمدفوعات ّحكومية ّفعليةّ
القطاعين ّالعام ّوالخاص ّمن ّأجل ّتحديد ّأيّ
حينئذ ّيمكن ّإنشاء ّمعامالت ّغير ّنقديةّ
الوحدتينّهيّالمالكّالقانونيّ.
لمدفوعاتّالقرضّ.
ّ
وبصورةّمماثلةّ،فإنّتعقيدّوتنوعّعقودّ
306-88
شراكات ّالقطاعين ّالعام ّوالخاص ّيحوالن ّدونّ هـّ.عرضّاإلحصاءاتّللقطاعّالعامّ
تعديد ّالقواعد ّالتفصيلية ّالحاكمة ّللمعامالتّ
كما ّهو ّموضح ّفي ّالقسم ّبّ ،يشملّ
التي ّسيتم ّقيدها ّفيما ّيتعلق ّبالسيطرة ّعلىّ 303-88
القطاع ّالعام ّكافة ّالوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمةّ
األصول ّواستخدامها؛ ّوبدال ّمن ّذلكّ ،ينبغيّ
المسيطر ّعليها ّبشكل ّمباشر ّأو ّغير ّمباشرّ
االلتفات ّإلى ّكافة ّالحقائق ّوالظروف ّالمتعلقةّ
منّقبلّوحداتّحكوميةّمقيمة؛ّوبعبارةّأخرىّ،
بكلّعقدّومنّثمّينبغيّاختيارّمعاملةّمحاسبيةّ
يتألف ّالقطاع ّالعام ّمن ّكافة ّوحدات ّقطاعّ
تبرزّعلىّأفضلّماّيكونّالعالقاتّاالقتصاديةّ
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الحكومة ّالعامة ّباإلضافة ّإلى ّكافة ّالشركاتّ
العامةّالمقيمةّ.
يمكن ّعرض ّإحصاءات ّالقطاع ّالعامّ
308-88
داخل ّنطاق ّكل ّمن ّتسلسل ّالحسابات ّبالنسبةّ
للوحدات ّأو ّالقطاعات ّالمؤسسية ّوداخل ّنفسّ
إطار ّمالية ّالحكومة ّعلى ّالنحو ّالمبين ّفيّ
القسمّجّمنّهذا ّالفصلّ ،تبعا ّلنوعية ّاستخدامّ
اإلحصاءاتّ.

نفس ّقيود ّالموازنة ّكما ّهو ّم ّؤكدّ
305-88
بالنسبة ّلقطاع ّالحكومة ّالعامة ّيرجح ّأن ّتكونّ
هامة ّبالنسبة ّللقطاع ّالعام؛ ّوسوف ّيوضحّ
صافيّرصيدّالتشغيلّللقطاعّالعامّ(أوّاالدخارّ
في ّتسلسل ّالحسابات) ّاالتجاهات ّفي ّصافيّ
حقوق ّالملكية ّالناتجة ّمن ّالعمليات ّالجاريةّ
للقطاع ّالعامّ .ويكون ّذلك ّمفيدا ّعلى ّوجهّ
الخصوصّإذاّماّكانّهناكّشركاتّعامةّتدارّ
بخسائرّكبيرةّ.
يعرف ّصافي ّاإلقراض ّأو ّاالقتراضّ
301-88
للقطاع ّالعام ّبأكمله ّبحاجة ّاالقتراض ّللقطاعّ
العام؛ّويوضحّصافي ّاإلقراضّصافيّالتمويلّ
المورد ّإلى ّبقية ّاالقتصاد ّأو ّإلى ّبقية ّالعام؛ّ
ويوضح ّصافي ّاالقتراض ّصافي ّالتمويلّ
المتحصل ّعليه ّمن ّقبل ّالقطاع ّالعام ّإما ّمنّ
بقيةّاالقتصادّأوّمنّبقيةّالعالمّ.

وبالنسبةّأليّمنّأسلوبيّالعرضّ،منّ
300-88
المفيد ّعرض ّكل ّمن ّالقطاعات ّالفرعية ّفيّ
القطاع ّالعام ّوالقطاع ّالعام ّبأكملهّ ،مع ّعرضّ
اإلحصاءات ّالكلية ّللقطاع ّالعام ّمبينة ّموحدةّ
وغير ّموحدة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،أحد ّاألعمدةّ
قد ّيشمل ّإحصاءات ّقطاع ّالحكومة ّالعامةّ،
وعامود ّثاني ّلتجميع ّكافة ّالشركات ّالعامةّ
وعامود ّثالث ّقد ّيشمل ّالمجاميع ّالكلية ّغيرّ
توفرّالميزانيةّالعموميةّمعلوماتّبشأنّ
الموحدة ّللقطاع ّالعام ّبأكملهّ .وتبعاُ ّللتدفقاتّ 376-88
صافي ّحقوق ّالملكية؛ ّحيث ّيتم ّتحديدها ّعلىّ
المعنيةّ،يمكنّأنّيبينّعامودّرابعّالمبالغّالتيّ
أنهاّقيمةّاألصولّالكليةّناقصّالخصومّالكليةّ،
سيتمّحذفها ّبالتوحيدّ،وعامودّخامسّيمكن ّأنّ
وصافيّحقوقّالملكيةّالماليةّحيثّيتمّتحديدهاّ
يعرض ّالمجاميع ّالكلية ّالموحدة ّللقطاع ّالعامّ
علىّأنهاّالفرقّبينّقيمةّاألصولّالماليةّالكليةّ
بأكملهّ.
والخصومّالكليةّ.وغالبا ّماّيقتبسّصافيّحقوقّ
الملكية ّالمالية ّنظ ار ّلتأثير ّالقطاع ّالعام ّعلىّ
ال ّيلزم ّتوحيد ّكافة ّالتدفقات ّبالنسبةّ
307-88
النظامّالماليّوألنهّفيّكثيرّمنّاألحيانّيكونّ
للقطاعّالعام؛ّنظ ار ّألنّالقطاعّالعامّهوّمزيجّ
من ّالصعب ّتقييم ّاألصول ّالحكومية ّغيرّ
من ّالمنتجين ّالسوقيين ّوغير ّالسوقيين ّفإنّ
الماليةّالفريدةّمنّنوعهاّ.
مكونات ّاإليرادات ّوالنفقات ّسيكون ّلها ّمعناّ
اقتصاديا ّمحدودا ّللقطاع ّالعامّ .وعناصرّ
الحساب ّالمالي ّوالميزانية ّالعمومية ّهي ّعلىّ
األرجحّأكثرّالعناصرّالمرشحةّللتوحيدّ.
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الفصل الثالث والعشرين :المؤسسات غير الهادفة للرب
أ .مقدمة
 ..المؤسسات غير الهادفة للرب في نظام الحسابات
القومية

 2-20تنتج ّجميع ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّسلعّ
وخدمات؛ ّوغالبا ّما ّتكون ّخدماتّ ،يقصد ّمنّ
وراءها ّاالستهالك ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّأوّ
الشركاتّ.وبعضّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
تنتج ّخدمات ّلشركات ّعادة ّما ّتفرض ّرسومّ
(في ّبعض ّاألحيان ّتوصف ّباالشتراكات)ّ
يقصد ّمن ّوراءها ّتغطية ّالتكاليفّ .وغالبا ّماّ
تنشأ ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّكجمعياتّ
تقدم ّخدمات ّبشكل ّحصري ّلألعضاءّ .انّ
مستوى ّالرسوم ّالمفروضة ّوسعر ّالعضويةّ
يستوفيّمعاييرّنظامّالحساباتّالقوميةّالمتعلقةّ
باألسعار ّليست ّذات ّداللة ّاقتصاديةّ .ولهذاّ
السببّ ،يتم ّنسبة ّهذه ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّلقطاعات ّالشركاتّ .ومثال ّعلى ّمؤسسةّ
غير ّهادفة ّللربح ّتخدم ّالشركات ّاالتحادّ
التجاريّ.

 5-20تضطلعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ(ّ)NPIs
بدور ّغير ّاعتيادي ّإلى ّحد ّما ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية؛ ّفكما ّهو ّالحال ّمعّ
الشركاتّ ،تنتج ّبعض ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّسلع ّوخدمات ّللبيع ّبهدف ّتغطيةّ
التكاليفّ ،أي ّبعبارة ّأخرىّ ،إنتاج ّسوقيّ .ومنّ
الشائعّبالنسبةّلهاّوللمنتجينّالسوقيينّاآلخرينّ،
فإنه ّال ّيمكنها ّبنفسها ّالتعهد ّباالستهالكّ
النهائيّ .ومثل ّالوحدات ّالحكوميةّ ،بعضّ
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّتعدّمنتجينّغيرّ
سوقيين ّوتجعل ّمخرجاتها ّمتاحة ّمجانا ّأوّ
بأسعار ّليست ّذات ّداللة ّاقتصاديةلألسرّ
المعيشيةّالفرديةّأوّللمجتمعّبأسرهّ.وبعضّمنّ 1-20
هذهّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّغيرّالسوقيةّ
يكون ّمسيط ار ّعليها ّمن ّقبل ّالحكومة ّوتكونّ
ضمنّنطاقّقطاعّالحكومةّالعامةّباستثناءّتلكّ
المؤسسات ّاألخرى ّوالتي ّليست ّمتضمنة ّفيّ
نفسّالقطاعّوهيّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ(ّ.)NPISHs
 2-20معظمّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّهيّوحداتّ
مؤسسية ّلكلّمنهاّكيانهّالمستقل؛ّأيّأنهاّقادرةّ
وفقّسلطتهاّالتقديريةّعلى ّحيازةّأصولّوتكبدّ
الخصوم ّوالدخول ّفي ّأنشطة ّاقتصادية ّوفيّ
معامالت ّمع ّغيرها ّمن ّالكياناتّ .ويتتبع ّذلكّ 1-20
إمساك ّمجموعة ّمتكاملة ّلحسابات ّالوحدةّ ،بماّ
في ّذلك ّميزانية ّعمومية ّلألصول ّوالخصومّ،
سواء ّكانت ّهذه ّالمجموعة ّقائمة ّبالفعل ّأوّ
يمكنّإنشائهاّإذاّاستلزمّاألمرّذلكّ.وفيّبعضّ
البلدانّ،وعلىّوجهّالتحديدّالبلدانّالناميةّ،ربماّ
تكون ّالمؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربح ّكيان ّغيرّ
رسمي ّيقر ّالمجتمع ّبوجوده ّولكن ّال ّيكون ّلهاّ
أيّوضعّقانونيّ.

قد ّتكون ّمؤسسة ّغير ّهادفة ّللربح ّمسيط ارّ
عليهاّمنّقبلّالحكومةّمن ّحيثّأن ّالحكومةّ
قد ّتعين ّموظفيها ّوتحدد ّغايات ّوأهدافّ
المؤسسة؛ ّوتعامل ّعلى ّأنها ّوحدة ّمؤسسيةّ
منفصلة ّعن ّالحكومة ّنظ ار ّألن ّلها ّسيطرةّ
مستقلة ّعلى ّموازنتها ّ(حتى ّإذا ّكان ّمعظم ّأوّ
كل ّالتمويل ّيأتي ّمن ّقبل ّالحكومة)ّ ،ال ّانهاّ
تصنف ّضمن ّالقطاع ّالمؤسسي ّللحكومةّ
العامةّ .ومثل ّهذه ّالمؤسسات ّتقدم ّخدماتّ
فردية ّوجماعية ّأو ّمشتركةّ .ومثال ّعلى ّذلكّ
معهدّلألبحاثّمسيط ارّعليهّمنّقبلّالحكومةّ.
تتواجدّمؤسساتّأخرىّغيرّهادفةّللربحّلتوفيرّ
السلع ّوالخدمات ّلألسر ّالمعيشية ّسواء ّبمقابلّ
رسم ّما ّأو ّمجانا؛ ّوعندما ّتفرض ّرسومّ ،فإنهاّ
قد ّتغطيّ– ّوليسّبالضرورةّ– ّجزءّكبيرّمنّ
التكاليف ّالتي ّتتكبدها ّالمؤسسة ّغير ّالهادفةّ
للربحّ،وبالتاليّ،قدّتعتبرّهذهّالرسومّ– ّوليسّ
بالضرورة ّ– ّأسعار ّمجدية ّاقتصادياّ .وعندماّ
يتم ّاعتبار ّالرسوم ّالمفروضة ّ ّذات ّداللةّ
اقتصاديةّ،تعاملّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
المعنية ّعلى ّأنها ّتوفر ّخدمات ّسوقية ّويتمّ
تصنيفها ّضمن ّقطاعات ّالشركاتّ .وخالفاّ
لذلكّ،تقعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّضمنّ
نطاقّالقطاعّالمؤسسيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّ
للربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية.

 0-20السمةّالمميزةّالتيّتحددّالمؤسسةّغيرّالهادفةّ
للربح ّهي ّأن ّوضعها ّال ّيسمح ّلها ّبأن ّتكونّ
مصد ار ّللدخل ّأو ّللربح ّأو ّألي ّعائدات ّماليةّ
أخرى ّبالنسبة ّللوحدات ّالتي ّتنشئها ّأو ّتسيطرّ
عليهاّأوّتمولها؛ّوقدّتحققّمؤسسةّغيرّهادفةّ
للربح ّربحا ّماّ ،وقد ّتكون ّمعفاة ّمن ّالضرائبّ ّ،
كما ّقد ّيكون ّلها ّغرض ّخيريّ ،غير ّأن ّماّ
سبق ّال ّيحدد ّوالخصائص ّالمحددة ّلهويتها 7-23 ّ،وبناءاً على ذلك ،من الممكن تصنيف
المؤسسات غير الهادفة للرب على النحو
حيث ّأن ّالمعيار ّالوحيد ّبالنسبة ّلوحدة ّما ّكيّ
التالي:
يتمّمعاملتهاّعلىّأنهاّمؤسسةّغيرّهادفةّللربحّ
هوّأنهاّقدّالّتكونّمصد ار ّللدخلّأوّللربحّأوّ
للمكاسبّالماليةّلمالكيهاّ.
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نظام الحسابات القومية
الهادفة ّللربح ّفي ّقطاع ّالحكومة ّالعامة ّفرعياّ
بحسبّالمستوىّالحكومي؛ّسواءّكانتّحكومةّ
مركزية ّأو ّواليةّ ،أو ّمحليةّ .وربما ّيتم ّتقسيمّ
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشية ّبين ّتلك ّالمسيطر ّعليها ّأجنبيا ّوّ
الخاضعةّللسيطرةّالوطنيةّالخاصةّ.

ّأ .تلك ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتوفرّ
خدماتّللشركاتّالتيّتباعّمخرجاتهاّللشركاتّ
المعنيةّوتعاملّعلىّأنهاّاستهالكّوسيط؛ّ
ّب .تلك ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالمسيطرّ
عليهاّمنّقبلّالحكومةّوتوفرّخدماتّفرديةّأوّ
جماعيةّعلىّأساسّغيرّسوقي؛
ّج .تلك ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتوفرّ  .2القواعد المحاسبية الخاصة بالمؤسسات غير
السلع ّوالخدمات ّلألسر ّالمعيشيةّ ،والتي ّتنقسمّ الهادفة للرب في نظام الحسابات القومية
إلىّ:
 ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتوفرّ 50-20تقيم ّمخرجات ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّبنفس ّالطريقة ّالمتبعة ّمع ّكافة ّالوحداتّ
السلعّوالخدماتّلألسرّالمعيشيةّالفرديةّبأسعارّ
المؤسسية؛ّفإذاّكانتّالوحدةّمنتجّغيرّسوقيّ،
ذاتّداللةّاقتصادية؛ّّ
تقيمّالمخرجاتّتبعاّّلمجموعّالتكاليفّ–ّبماّفيّ
ذلكّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّولكنّباستثناءّ
 ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتوفرّعائد ّرأس ّالمالّ .واذا ّكانت ّالوحدة ّمنتجّ
خدمات ّلألسر ّالمعيشية ّالفردية ّمجانا ّأوّ
سوقيّ ،تقاس ّالمخرجات ّوفقا ّللمبيعات ّمعدلةّ
بأسعارّليستّذاتّداللةّّاقتصادية؛ّ
وفقا ّللتغير ّفي ّالمخزونات ّوأي ّإنتاج ّذاتيّ
 ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتوفرّألغراض ّالتكوين ّالرأسماليّ .وبالنسبة ّلبعضّ
خدمات ّجماعية ّأو ّمشتركة ّبشكل ّمجاني ّأوّ
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربح ّالتيّتغطيّنسبةّ
بأسعارّليستّذاتداللةّاقتصاديةّ.
كبيرة ّ– ّولكن ّليس ّكافة ّ– ّتكاليفها ّمنّ
المبيعاتّ،فمنّشأنّذلكّأنّيجعلّلدىّالوحدةّ
 1-20تلكّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح ّالتيّتقعّفيّ
فائض ّتشغيل ّسالبّ .ويتم ّتغطية ّذلك ّمنّ
إطار ّالبند ّاالول ّمن ّالفئة ّ(ج) ّتنسب ّإلىّ
التبرعاتّ(تحويالتّجارية)ّ.
قطاعات ّالشركاتّ ،ويعامل ّإنفاقها ّعلىّ
مخرجاتها ّعلى ّأنه ّإنفاق ّعلى
ّاالستهالكّ  .3الحساب الفرعي للمؤسسات غير الهادفة للرب
النهائي ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشية؛ ّوتلكّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتقع
ّفيّ ّ = 33-84هناك ّاهتمام ّمتزايد ّبدراسة ّالمساهمات ّفيّ
ّإلىّ
تنسب
إطار ّالنقطة ّ ّالثانية ّمن ّالفئة ّ(ج) ّ
القتصاد ّمن ّقبل ّمؤسسات ّعلى ّغرارّ
بحّالتيّتخدمّ
قطاعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللر
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّألنهّقدّنظرّإليهاّ
ّأنهاّ
ّعلى
ّمخرجاتها
األسر ّالمعيشيةّ ،وتعامل
على ّأنها ّتشكل ّوجودا ّملحوظا ّوذات ّداللةّ
ّالمعيشيةّ
ّاألسر
ّقبل
ّمن
استهالك ّنهائي ّفعلي
لمصالحّاقتصاديةّوسياسيةّمتنامية؛ّومثلّهذهّ
وتلكّ
ّ
.
ّعينية
ّاجتماعية
مقدمة ّكتحويالت
المؤسسات ّيشار ّإليها ّعلى ّاختالف ّوجهاتّ
ّفيّ
ّتقع
التي
ّ
بح
ر
ّلل
ّالهادفة
المؤسسات ّغير
النظر ّعلى ّأنها ّمنظمات؛ ّ"غير ّهادفة ّللربح"ّ
ّإلىّ
تنسب
ّ
)
ج
(
ّ
ّالفئة
ّمن
ّالثالثة
إطار ّالنقطة
أو ّ"طوعية" ّأو ّ"المجتمع ّالمدني" ّأو ّ"غيرّ
بحّالتيّتخدمّ
قطاعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللر
ّ
حكومية"ّ،ومجتمعةّعلىّأنهاّالقطاع؛ّ":الثالث"ّ
األسرّالمعيشيةّولكنّتبقىّمخرجاتهاّاستهالكّ
أو ّ"الطوعي" ّأو ّ"غير ّالهادف ّللربح" ّأوّ
نهائيّفعليّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّ
"المستقل"ّ .وتجذب ّمثل ّهذه ّالمؤسساتّ
تخدمّاألسرّالمعيشيةّ.
االهتمامّألنّخصائصهاّوخصائصهاّالتشغيليةّ
مختلفةّإلىّحدّماّعنّتلكّالخاصةّبالوحداتّ
 6-20وعليهّ ،هناك ّعدد ّمن ّالقطاعات ّالتي ّ ّيظهرّ
األخرى ّفي ّقطاعات ّالشركات ّوالقطاعاتّ
في ّنطاقها ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّفيّ
الحكوميةّ.وعلىّوجهّالتحديدّ:
نظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّفي ّكل ّمن ّقطاعيّ
ّأ .ليسّمسموحاّلهاّبتوزيعّاألرباح؛ّ
الشركات ّالمالية ّوغير ّالماليةّ ،وفي ّقطاعّ
الحكومة ّالعامةّ ،وفي ّالقطاع ّالمنفصلّ
ّب .قدّتنتجّسلعّعامةّفضالّعنّالسلعّالخاصة؛ّ
للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
ّج .قد ّتحصل ّمن ّالتحويالت ّالجارية ّبقدر ّأو ّماّ
المعيشيةّ.وتمّانشاءّقطاعاتّفرعيةّللقطاعاتّ
يزيدّعنّماّتحصلّعليهّمنّبيعّمخرجاتها؛ّ
الثالثة ّاألولى ّلتضم ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّوحدهاّ .وتلك ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
ّد .قد ّتعتمد ّعلى ّالعمالة ّالطوعية ّباإلضافة ّإلىّ
للربح ّضمنّنطاقّقطاعاتّالشركاتّيمكنّأنّ
العمالةّالمدفوعة؛ّ
يتمّتقسيمهاّمرةّأخرىّإلظهارّالمؤسساتّغيرّ
ّه .نظ ار ّألنه ّال ّيمكن ّلها ّدفع ّأرباحّ ،فإنه ّالّ
الهادفةّللربح ّالمسيطرّعليهاّأجنبياّ،وعليهاّمنّ
يمكنها ّجذب ّرأس ّمال ّنقدي ّبالتنافس ّمعّ
قبل ّالقطاع ّالعامّ ،وتلك ّالخاضعة ّللسيطرةّ
الشركات؛ّ
ّ
الوطنيةّالخاصةّ.ويمكنّتقسيمّالمؤسساتّغيرّ
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الجماعية ّ؛ ّوعادة ّما ّيشمل ّذلك ّالجمعياتّ
المتبادلةّوالجمعياتّالتعاونيةّواالتحاداتّ.

ّو .قدّتكونّمؤهلةّأوّمستحقةّللحصولّعلىّمزاياّ
ضريبيةّخاصةّفيّالعديدّمنّالبلدان؛ّ
ّز .عادةّماّيكون ّلهاّأحكام
ّقانونيةّخاصةّتغطيّ  30-84المفهوم ّالثاني ّهو ّلمنظمات ّ"المنفعة ّالعامة"؛ّ
ّورفعّ
ّإعداد
ّومتطلبات
القواعد ّالحاكمة ّلها
وعموماّ ،يشمل ّذلك ّمجموعة ّمحدودة ّمنّ
ّ
.
الخ
..
المشاركةّالسياسيةّّ
التقاريرّو
المؤسسات ّالتي ّتخدم ّأغراض ّعامة ّواسعةّ
النطاقّ ،ويستثنى ّمنه ّالمؤسسات ّالتي ّتكتفيّ
ّح .علىّالرغمّمنّأنهاّتوفرّسلعّوخدماتّعامةّإالّ
فقطّبخدمةّأعضائهاّ.
أنهّليس ّلديهاّنفس ّالصالحياتّأوّالقيودّمثلّ
الحكومة ّمن ّحيث ّتقرير ّماهية ّهذه ّالسلعّ
 37-84وفي ّما ّبين ّهذين ّالمفهومينّ ،ثمة ّمفهومّ
والخدماتّوالكيفيةّالتيّينبغيّتوزيعهاّبهاّ.
للقطاع ّغير ّالهادف ّللربح ّعلى ّغرار ّما ّقدّ
مهدهّفيّباديءّاألمرّجونّهوبكنزّمنّخاللّ
 38-84وكنتيجةّمترتبةّعلىّهذاّاالهتمامّ،فقدّتمّوضعّ
مشروعه ّمشروع ّالقطاع ّغير ّالهادف ّللربحّ
حساب ّفرعي ّللمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
المقارن؛ ّفي ّهذا ّالمشروع ّتم ّتفصيل ّتعريفّ
على ّالنحو ّالمبين ّفي ّدليل ّالمؤسسات ّغيرّ
للوحداتّغيرّالهادفةّللربحّبالترافقّمعّخطوطّ
الهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ(األممّ
هيكلية ّ– ّتشغيليةّ .ومتطلبات ّالتضمين ّأوّ
المتحدة)8664ّ ،؛ ّويصف ّالقسم ّ(ب) ّو ّ(ج)ّ
الشمولّكالتاليّ:
الخصائص ّالجوهرية ّلهذا ّالحساب ّالفرعيّ.
ويناقش ّالقسم ّ(د) ّبعض ّالجوانب ّاألخرىّ
ّأ .ينبغي ّأن ّتتواجد ّالمنظمات ّكمؤسسات ّيمكنّ
للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّوالتيّربماّيكونّ
التعرفّعليهاّوتحديدها؛ّ
مرغوبا ّفي ّاستعراضها ّإلى ّجانب ّالحسابّ
الفرعيّ.
ّب .ينبغيّأنّتكونّمنفصلةّمؤسسياّعنّالحكومة؛ّ
ب .الوحدات المدرجة في الحساب الفرعي للمؤسسة
ّج .الّتقومّبتوزيعّأرباح؛ّ
غير الهادفة للرب
ّد .محكومةّذاتيا؛ّأيّأنهاّليستّخاضعةّلسيطرةّ
وحداتّأخرى؛ّ

 50-20تتمثل ّنقطة ّالبدء ّبالنسبة ّللحساب ّالفرعي ّفيّ
التعرف ّعلى ّالوحدات ّالمعنية؛ ّوكما ّسيتبينّ،
فإن ّالوحدات ّالمختارة ّتتوافق ّإلى ّحد ّكبير ّ–ّ
ّه .ال ّتكون ّعضوية ّالوحدة ّإلزامية ّأو ّتلقائيةّ،
ولكنّليسّبالكاملّ– ّمعّالوحداتّالمبينةّعلىّ
ولكن ّتنطوي ّعلى ّدرجة ّما ّمن ّالمشاركةّ
أنها ّمؤسسات ّغير ّهادفة ّللربح ّفي ّنظامّ
الطوعيةّ.
الحسابات ّالقوميةّ .وبالتاليّ ،فإن ّأحد ّطرقّ
تناول ّالحساب ّالفرعي ّقد ّتكونفي ّتطبيقّ
التسلسل ّالكامل ّللحسابات ّلقطاع ّمؤلفا ّمنّ 51-20االستثناءات ّالرئيسية ّمن ّمجموعة ّالمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربح ّالمعترف ّبها ّفي ّنظامّ
قطاعات ّفرعية ّللمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
الحسابات ّالقومية ّهي ّتلك ّالمؤسسات ّغيرّ
فيّكلّمنّقطاعّالشركاتّغيرّالماليةّوقطاعّ
الهادفة ّللربح ّالمنسوبة ّإلى ّقطاع ّالحكومةّ
الشركات ّالمالية ّوقطاع ّالحكومة ّالعامةّ
العامةّألنهاّوبالرغمّمنّكونهاّمنفصلةّمؤسسياّ
والمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
عن ّالحكومة ّال ّانها ّمسيط ار ّعليها ّمن ّقبلّ
المعيشيةّ .ومع ّذلكّ ،ونظ ار ّألن ّالعديد ّمنّ
وحدات ّحكومية؛ ّوهناك ّعدد ّقليل ّمنّ
المهتمين ّ ّفي ّالحسابات ّالخاصة ّبالمؤسساتّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّغير ّالرسمية ّ–ّ
غير ّالهادفة ّللربح ّوحدها ّال ّيأتون ّمن ّ ّحولّ
عادة ّما ّيكون ّبشكل ّمؤقت ّ– ّيمكن ّاستثنائهاّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّفإن ّالكتيب ّيبدأّ
أيضاّّ.وهناكّمناقشةّحولّهذهّالمؤسسات ّفيّ
بالتعرفّعلىّالخصائصّوالخصائصّللوحداتّ
القسمّ(د)ّ.
ذاتّباالهتمامّ.
 ..تحديد خصائص وحدات الحساب الفرعي

 .2أمثلة على الوحدات المشمولة

52-20لقد ّاقترح ّالعديد ّمن ّالمفاهيم ّالبديلة ّوالمتنوعةّ  56-20فيما ّيلي ّأمثلة ّتوضيحية ّألنواع ّالكيانات ّالتيّ
يرجح ّوقوعها ّضمن ّنطاق ّ"القطاع ّغيرّ
التي ّيمكن ّمن ّخاللها ّتشكيل ّالحساب ّالفرعيّ
الهادف ّللربح"ّ ،ألغراض ّالحساب ّالفرعيّ
للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ.
للمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّ:
 38-84أول ّهذه ّالمفاهيم ّهو ّمفهوم ّ"االقتصادّ
ّأ .مزودي ّالخدمات ّغير ّالهادفين ّللربح؛ ّمثلّ
االجتماعي"ّ ،والذي ّيصور ّويصف ّالمؤسساتّ
المستشفيات ّومؤسسات ّالتعليم ّالعالي ّومراكزّ
غير ّالحكومية ّذات ّاألغراض ّاالجتماعية ّأوّ
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الصحية ّأو ّالتعليمية ّأو ّاالجتماعيةّ .وبصورةّ
مماثلةّ ،فإن ّالمنظمات ّالخدمية ّالمرتبطةّ
بكنيسة ّرسمية ّللدولة ّقد ّال ّتزال ّتعتبر ّضمنّ
نطاق ّالقطاع ّغير ّالهادف ّللربح ّطالما ّكانتّ
وحدات ّمؤسسية ّمنفصلة ّوطالما ّتفي ّبجميعّ
المعاييرّالتعريفيةّ.

الرعاية ّالنهارية ّوالمدارس ّومزودي ّالخدماتّ
االجتماعيةّوالمجموعاتّالبيئية؛ّ
ّب .المنظمات ّغير ّالحكومية ّالتي ّتشجع ّالتنميةّ
االقتصاديةّأوّالحدّمنّالفقرّفيّالمناطقّاألقلّ
تنمية؛ّ

ّج .منظماتّالفنونّوالثقافةّ،بماّفيّذلكّالمتاحفّ كلّمنّالوحداتّالسوقيةّوغيرّالسوقيةّينبغيّتضمينهاّ
ّومراكز ّالفنون ّالمسرحية ّوالفرق ّالموسيقيةّ في ّأي ّمن ّهذه ّالفئات ّطالما ّكانت ّالمؤسسة ّالمعنيةّ
مؤسسة ّغير ّهادفة ّللربح ّ(وليست ّمجرد ّمؤسسة ّغيرّ
والجمعياتّالتاريخيةّأوّاألدبية؛ّ
هادفةّللربحّتخدمّاألسرّالمعيشية)ّ.
ّد .النوادي ّالرياضية ّالمشاركة ّفي ّرياضات ّالهواةّ
 .3الحاالت الخالفية
والتدريبّواللياقةّالبدنيةّوالمسابقات؛ّ
ّه .جماعات ّالتأييد ّأو ّالضغط ّوالتي ّتعمل ّعلىّ
تعزيز ّالحقوق ّالمدنية ّوغيرها ّمن ّالحقوقّ ،أوّ
تؤيد ّوتدعو ّللمصالح ّاالجتماعية ّوالسياسيةّ
للدوائرّاالنتخابيةّالعامةّأوّالخاصة؛ّ
ّو .المؤسسات؛ ّأي ّالكيانات ّالتي ّتملك ّتحتّ
تصرفها ّأصول ّأو ّوقف ّوالتي ّتستخدم ّالدخلّ
العائد ّمن ّهذه ّاألصول ّسواء ّلتقديم ّمنحّ
للمنظمات ّاألخرى ّأو ّلتنفيذ ّمشروعاتهاّ
وبرامجهاّالخاصة؛ّ
ّز .الجمعياتالقائمة ّعلى ّالقاعدة ّالمجتمعية ّو ّالتيّ
تقومّعلىّأساسّالعضويةّوتقدمّخدماتّإلىّ–ّ
أو ّتدافع ّعن ّوتؤيد ّ– ّاألعضاء ّمن ّحي ّأوّ
مجتمعّأوّقريةّمعينة؛ّ
ّح .األحزاب ّالسياسية ّالتي ّتدعم ّوضع ّمرشحينّ
معينينّفيّمناصبّسياسية؛ّ

 86-84هناك ّأنواع ّأخرى ّمعينة ّمن ّالمنظمات ّمنّ
المرجح ّأنها ّتشغل ّالمساحة ّالرمادية ّبينّ
القطاعّغيرّالهادفّللربحّواماّقطاعّالشركاتّ
أو ّالقطاعات ّالحكومية؛ ّوبعض ّمن ّهذهّ
الكيانات ّسوف ّتنتمي ّعلى ّنحو ّسليم ّللقطاعّ
غير ّالهادف ّللربح ّألغراض ّالحساب ّالفرعيّ
لمؤسسة ّغير ّهادفة ّللربحّ ،في ّحين ّلن ّيكونّ
هذا ّحال ّكيانات ّأخرىّ .وقد ّتكون ّالمبادئّ
التوجيهية ّالتالية ّمقيدة ّالتخاذ ّهذه ّالق ارراتّ.
(من ّالواضحّ ،ان ّالخطوط ّالتوجيهية ّسيتمّ
تطبيقها ّعلى ّأنواع ّمن ّالمنظمات ّوليس ّعلىّ
أساس ّمنظمة ّبمنظمةّ ،غير ّأن ّقواعد ّالقرارّ
يمكن ّأن ّتظل ّمرشدة)ّ .والمبادئ ّالتوجيهيةّ
الواردةّهناّهيّتلكّالخاصةّبالكتيبّمعّتعديلّ
ويقترحّ
بسيطّمنّواقعّتجربةّتطبيقّالحساباتّ ّ.
بأن ّيتم ّتضمين ّالتعديالت ّالواردة ّهنا ّفيّ
الطبعةّالقادمةّمنّالكتيبّ.

 83-84التعاونياتّهي ّمنظماتّيتمّتشكيلهاّبحريةّأوّ
طواعية ّمن ّقبل ّاألفراد ّللسعي ّوراء ّتحقيقّ
ّط .النوادي ّاالجتماعية؛ ّبما ّفي ّذلك ّالنواديّ
مصالح ّاقتصادية ّألعضائهم؛ ّوتشمل ّالمبادئّ
السياحية ّووالنوادي ّالعامةّ ،والتي ّتقدم ّخدماتّ
األساسيةّللتعاونياتّّ:
وفرص ّترفيهية ّلألعضاءكأفراد ّاو ّكمجتمعاتّ
محلية؛ّ
ّأ .سيطرةّديمقراطية؛ّشخصّواحدّ،صوتّواحد؛ّ
وّ
ّي .النقاباتّواالتحاداتّالتجاريةّوالمهنيةّالتيّتعززّ
من ّوتدافع ّعنّ ،مصالح ّالقوى ّالعاملة ّأوّ
ّب .هويةّمشتركة؛ّأيّأنّاألعضاءّمالكينّوعمالءّ
األعمالّوالنشاطاتّالتجاريةّأوّالمهنية؛ّ
فيّأنّواحد؛ّوّ
ّك .الجماعات ّالدينية؛ ّمثل ّاألبرشيات ّوالمعابدّ
ّج .توجهّلتوفيرّخدماتّلألعضاءّ"بسعرّالتكلفة"ّ.
اليهودية ّوالمساجد ّوالمعابد ّواألضرحة ّأوّ
الم ازراتّ،والتيّتعززّالمعتقداتّالدينيةّوتشرفّ
علىّالصلواتّوالطقوسّالدينيةّ.ومعّذلكّ،فإنّ وكماّهوّالحالّمعّالوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّ،فإذاّماّ
أيّكنيسةّرسميةّللدولةّمدموجةّفيّإدارةّالدولةّ كانت ّمواد ّتأسيس ّالجمعية ّتمنعها ّمن ّتوزيع ّربحهاّ
والسيما ّالكنيسة ّالتي ّتكون ّمدعومة ّبضرائبّ حينئذّستعاملّعلىّأنهاّمؤسسةّغيرّهادفةّللربح؛ّوانّ
إلزاميةّقد ّال ّتفيّمعيارّ"منفصلةّمؤسسيا ّعنّ كانت ّتوزع ّأرباحها ّعلى ّأعضائها ّحينئذ ّال ّتكونّ
الحكومة"ّ ،وبالتالي ّقد ّيتم ّاستبعادها ّمنّ مؤسسة ّغير ّهادفة ّللربح ّ(سواء ّفي ّنظام ّالحساباتّ
مجموعة ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّفيّ القوميةّأوّفيّالحسابّالفرعي)ّ.
الحساب ّالفرعيّ .وجدير ّبالذكر ّأن ّالجماعاتّ
الدينية ّمختلفة ّعن ّالوكاالت ّالمرتبطة ّالخدميةّ  88-84الجمعيات المتبادلة أو "التعاضديات" ّتشملّ
منظمات ّمثل ّمصارف ّاالدخارات ّالمتبادلةّ
للنواحي ّالدينية ّفي ّمجاالت ّمثل ّالخدماتّ
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وجمعيات ّأو ّاتحادات ّاالدخارات ّوالقروضّ
وشركات ّالتأمين ّالمتبادلة ّوصناديق ّالحاالتّ
المرضية ّوالدفنّ .والجمعيات ّالمتبادلة ّ– ّمثلّ
ّ
التعاونياتّ– ّيتمّتنظيمهاّمنّقبلّأفرادّيسعونّ
إلى ّتحسين ّوضعهم ّاالقتصادي ّمن ّخاللّ
النشاط ّالجماعيّ .ومع ّذلكّ ،فإنها ّتختلف ّعنّ
التعاونيات ّ ّمن ّحيث ّأنها ّآليات ّلمشاركةّ
المخاطر ّسواء ّالشخصية ّأو ّالخاصةّ
بالممتلكاتّ،منّخاللّاشتراكاتّدّوريةّلصندوقّ
مشتركّ .وعادة ّما ّيتحكم ّالمودعون ّفيّ
الجمعياتّالمتبادلةّفيّعملياتهاّبشكلّرسميّ.
 84-84نظ ار ّألن ّالجمعيات ّالمتبادلة ّتعملّفيّالمجالّ
التجاريّفإنهاّتقعّضمنّنطاقّقطاعّالشركاتّ
المالية؛ّوفقطّإذاّكانتّموادّتأسيسهاّتمنعهاّمنّ
توزيعّأرباحّعلىّمالكيهاّحينئذّتعاملّعلىّأنهاّ
مؤسساتّغيرّهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّ
القومية ّ(ولكن ّتظل ّضمن ّقطاع ّالشركاتّ
المالية)ّ،ويتمّإدراجهاّفيّقطاعّالمؤسساتّغيرّ
الهادفةّللربحّبالنسبةّللحسابّالفرعيّ.

المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّعن ّالمؤسساتّ
ّوجه ّالخصوص ّنظ ارّ
العامة ّأمر ّصعب ّعلى ّ
ألنّكلّمنهمّقدّيحصلّعلىّمبالغّكبيرةّمنّ
الدعم ّالحكومي ّسواء ّبشكل ّمباشر ّأو ّغيرّ
مباشرّ ،ونظ اَر ّألنه ّحتى ّالمؤسسات ّالعامة ّقدّ
يكونّلديهاّقدرّكبيرّمنّاالستقالليةّ.وبالتاليّ،
فإنّالدليلّهوّماّإذاّكانتّالمؤسسة ّمحكومةّ
ذاتيا ّبشكل ّواضح ّوليست ّجزءا ّمن ّالنظامّ
اإلداري ّللحكومةّ .كما ّأن ّالمؤسسات ّالتعليميةّ
التي ّتكون ّمؤسسات ّغير ّهادفة ّللربح ّسيكونّ
لديها ّمجالسها ّالمستدامة ّذاتيا ّالخاصة ّوالتيّ
يمكنهاّتحديدّجميعّجوانبّالعملياتّالتنظيميةّ
بدون ّالموافقة ّمن ّقبل ّالمسئولين ّالحكوميينّ،
والتيّأيضا ّيمكنهاّوقفّعملياتهاّبدونّموافقةّ
السلطات ّالحكوميةّ .وسيكون ّلدى ّالمؤسساتّ
التعليمية ّالعامة ّمجالس ّمختارة ّفي ّجزء ّكبيرّ
منهاّمنّقبلّالمسئولينّالحكوميينّأوّمنّقبلّ
الوكاالت ّالحكومية ّوستفتقد ّلسلطة ّوقفّ
العملياتّمنّدونّإجراءّمنّقبلّالحكومةّ.
 85-84المستشفيات ّ– ّمثلّالمؤسساتّالتعليميةّ– ّقدّ
تكونّأيضا ّإماّمؤسساتّغيرّهادفةّللربحّأوّ
مؤسساتّعامةّأوّربحية؛ّوتنطبقّنفسّالقواعدّ
التي ّتسري ّعلى ّالمؤسسات ّالتعليمية ّعلىّ
المستشفياتّ.

 83-84جماعات المساعدة الذاتية متشابهةّمعّكلّمنّ
الجمعيات ّالتعاونية ّوالجمعيات ّالمتبادلةحيثّ
ينضمّافرادّلتحقيقّأهدافّتعنىّبالدعمّالمتبادلّ
قد ّتكون ّغير ّقابلة ّللتحقيق ّعلى ّالمستوىّ
الفردي؛ّومعّذلكّ،فإنهاّتختلفّعنّكليهماّمنّ
حيث ّأنها ّليست ّمنخرطة ّبشكل ّرئيسي ّفيّ  81-84جماعات السكان األصليين أو الجماعات
اإلقليمية؛ ّمثل ّ"ّ "band councilsفي ّكنداّ
أنشطة ّتجاريةّ .وكقاعدة ّعامةّ ،ينبغي ّمعاملةّ
(شكل ّمن ّأشكال ّحكومات ّالسكان ّاألصليينّ
جماعات ّالمساعدة ّالذاتية ّعلى ّأنها ّمنظماتّ
للبلد)ّ ،وجمعيات ّالفالحين ّأو ّأهل ّالبلد ّفيّ
بالعضوية ّويتم ّإدراجها ّضمن ّالقطاع ّغيرّ
البيروّ ،كلها ّجماعات ّتنشأ ّحول ّمجموعاتّ
الهادفّللربحّ.
ثقافية ّأو ّعرقية ّأو ّفي ّمنطقة ّجغرافية ّمعينةّ،
وبشكل ّرئيسي ّبهدف ّالنهوض ّبمستوى ّرفاهيةّ
 88-84المشاريع االجتماعية ّهي ّمنشآت ّمنظمةّ
أعضائهاّ .وتنشأ ّالمعضلة ّعندما ّتعمل ّهذهّ
بغرض ّتوظيف ّوتدريب ّاألفراد ّاالقل ّحظا ّأوّ
المجموعات ّبشكل ّأساسي ّكحكومات ّمحليةّ،
الذين ّبحاجة ّإلى ّرعاية ّ(المعاقين ّأو ّالعاطلينّ
غالباّماّتضعّقوانينهاّالذاتيةّوتفرضهاّ.وعندماّ
عن ّالعمل ّلفترات ّطويلةّ ،الخ)ّ ،والذين ّخالفاّ
يكون ّهذا ّهو ّالحالّ ،فإن ّهذه ّالمجموعات ّالّ
لذلك ّما ّكانوا ّليجدوا ّفرصة ّللعمل؛ ّوتعتبرّ
تفي ّبمعيار ّ"منفصلة ّمؤسسيا ّعن ّالحكومة"ّ
المنشأة ّمؤسسة ّغير ّهادفة ّللربح ّما ّلم ّتولدّ
وبالتالي ّتقع ّخارج ّحدود ّالحساب ّالفرعيّ
وتوزعّفائضهاّعلىّالمالكينّأوّحملةّاألسهمّ.
للمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّ.
 80-84المنظمات –شبه -غير الحكومية ّوالتيّتوجدّ
في ّالعديد ّمن ّالبلدان ّاألوروبية ّوفي ّأماكنّ  .4تصنيف المؤسسات غير الهادفة للرب
أخرىّ ،وهي ّمنظمة ّألداء ّوظائف ّمعينة ّبعيداّ
عن ّالدوائر ّأو ّاإلدارات ّالحكوميةّ ،وهكذاّ  46-84يمكن ّتصنيف ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
طبقا ّللنشاط ّالتي ّتضطلع ّبه ّأو ّبحسبّ
تتجنبّالسيطرةّالسياسيةّالمباشرةّ.والىّحدّماّ
الغرض ّالمتصور ّلها ّأن ّتحققه؛ ّومن ّحيثّ
تكونّفعليا ّكياناتّذاتّحكمّذاتيّفإنهاّوعلىّ
النشاطّ ،فإن ّالتصنيف ّالطبيعي ّالمستخدم ّقدّ
نحو ّمناسب ّتعتبر ّجزءا ّمن ّالقطاع ّغيرّ
يكون ّالتصنيف ّالصناعي ّالدولي ّالموحدّ
الهادف ّللربحّ ،حتى ّوان ّمارست ّالسلطةّ
ّ.ISICونظ ار ّألنّالتفصيلّالمتاحّفيّالنسخةّ
المحدودة ّالمفوضة ّإليها ّمن ّقبل ّالوكاالتّ
المنقحة ّالثالثة ّمن ّالتصنيف ّالصناعي ّالدوليّ
الحكوميةّ.
الموحدّللعديدّمنّالخدماتّاالجتماعيةّالمغطاةّ
منّقبلّمؤسسةّغيرّهادفةّللربحّلمّيكنّكافياّ
 87-84الجامعاتّ–ّمثلّغيرهاّمنّالمؤسساتّ–ّيمكنّ
فقد ّتم ّوضع ّتفصيل ّللتبويبات ّاألساسيةّ
أن ّتكون ّإما ّمؤسسات ّغير ّهادفة ّللربح ّأوّ
للتصنيف ّالصناعي ّالدولي ّالموحد ّليتمّ
مؤسسات ّعامة ّأو ّربحية؛ ّغير ّأن ّتمييزّ
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التصنيف ّالصناعي ّالدولي ّالموحدّ ،ورد ّفيّ
القسم ّ(د) ّمن ّالفصل ّالرابع ّتجميع ّبديلّ
للبيانات ّالمبلغ ّعنها ّحول ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربحّ .ومبين ّفي ّالجدول ّّ3-84
العناوينّالرئيسيةّاالثنيّعشرةّالهامةّّ.

استخدامه ّجنبا ّإلى ّجنب ّمع ّالحساب ّالفرعيّ
للمؤسسة ّغير ّالهادفة ّللربحّ .ويعرف ّهذاّ
التصنيف ّبالتصنيف ّالدولي ّللمنظمات ّغيرّ
الهادفةّللربحّ(ّ.)ICNPOوبصورةّمماثلةّ،فقدّ
تم ّوضع ّبعض ّالتفصيل ّلتصنيف ّالمؤسساتّ
غيرّالهادفةّللربحّبحسبّالغرضّ(ّ.)COPNI
ومع ّذلكّ ،وفي ّالنسخة ّالمنقحة ّالرابعة ّمنّ
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الصحة
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البيئة
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ج .حسابات المؤسسات غير الهادفة للرب
الحساب الفرعي

في

 43-84تتوافق ّالمجموعة ّاألولى ّمن ّالحساباتّ
المعدة ّفي ّالحساب ّالفرعي ّتماما ّمع ّتلكّ
الحسابات ّالموجودة ّفي ّتسلسل ّالحساباتّ
بنظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّوبالفعل ّيمكنّ
النظر ّإلى ّذلك ّعلى ّأنه ّتجميع ّبسيط ّعبرّ
القطاعات ّالفرعية ّللمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّفي ّقطاعات ّالشركات ّباإلضافة ّإلىّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدمّ
األسر ّالمعيشيةّ .وتستبعد ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّفي ّقطاع ّالحكومة ّالعامة ّمنّ
الحسابّالفرعيّكماّذكرّأعالهّ.

حيث ّالمبدأّ ،فإن ّحساب ّاإلنتاج ّللمؤسساتّ
التي ّتتعهد ّبأنشطة ّسوقية ّينبغي ّتجميعهّ
وتصنيفه ّكالمعتاد ّولكن ّحساب ّاإلنتاجّ
للمؤسساتّغيرّالسوقيةّينبغيّأنّيقومّعلىّ
مجموع ّالتكاليفّ .وينبغي ّمعاملة ّقيمة ّهذهّ
المخرجاتّعلىّأنه ّيتمّتوزيعها ّعلى ّاألسرّ
المعيشيةّكتحويالتّاجتماعيةّعينيةّوتضافّ
إلى ّاالستهالك ّالنهائي ّالفعلي ّلألسرّ
المعيشيةّ.

 44-84االحتمال ّالثاني ّهو ّأن ّيكون ّهناك ّنوعاّ
واحدا ّمنّالنشاطّتضطلعّبهّالمؤسسةّولكنّ
المبيعاتّتغطيّجزءّكبيرّمنّالتكاليفّمنّ
حيث ّأن ّالرصيد ّيكون ّمؤلفا ّمن ّالتبرعات؛ّ
وتعاملّالتبرعاتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
على ّأنها ّتحويالت ّجارية ّ(أي ّتبرعاتّ
مخصصةّألغراضّرأسماليةّتعاملّعلىّأنهاّ
تحويالتّرأسمالية)ّ.ويعاملّالحسابّالفرعيّ
هذه ّالتبرعات ّبشكل ّمماثل ّلإلعانات ّأوّ
الدعم ّوبالتالي ّيقيس ّقيمة ّالمخرجات ّعلىّ
أنها ّالمجموع ّالكلي ّللتكاليفّ .وفي ّهذهّ
الحالةّ ،يعامل ّالفائض ّمن ّالمخرجاتّ
المقاسة ّعلى ّهذا ّالنحو ّوالتي ّيزيد ّعنّ
العائدات ّمن ّالمبيعات ّعلى ّأنه ّمخرجاتّ
غيرّسوقيةّوتحويالتّاجتماعيةّعينيةّوجزءّ
منّاالستهالكّالفعليّلألسرّالمعيشيةّ.

 48-84تعنىّالنسخةّأوّالمجموعةّالثانيةّبالنظرّفيّ
تلكّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتوفرّ
خدمات ّبأسعار ّذات ّداللة ّاقتصادية ّولكنّ
تحقق ّمبيعاتها ّمن ّخرجاتها ّإيرادات ّذاتّ
داللةّولكنهاّأقلّمن ّمجملّتكاليفها؛ّوهناكّ
سيناريوهانّمحتمالن؛ّأولهماّهوّأنّالمنشأةّ
تتعهد ّبأنواع ّمختلفة ّمن ّاألنشطة ّبعضهاّ
على ّأساس ّسوقي ّوالبعض ّاألخر ّعلىّ
أساس ّغير ّسوقي ّولكن ّفي ّظل ّهيمنةّ
لألنشطةّالسوقيةّاألساسيةّ.وعلىّالرغمّمنّ
أنهّالّيمكنّتوزيعّنوعيّالنشاطّعلىّوحداتّ
مؤسسية ّمنفصلة ّإال ّأنه ّيمكن ّتمييزّ
المؤسسات ّالمنفصلة ّلكل ّنوع ّمنهماّ .ومنّ

 43-84يستند ّالمتغير ّالثالث ّعلى ّالحسابات ّالمنبيةّ
علىّّالنسخةّالثانيةّمنّالحساباتّمنّخاللّ
تضمينّتقديرّلقيمةّالقوىّالعاملةّللمتطوعينّ
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 .1المؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم األسر
المعيشية والحكومة

المستخدمة ّفي ّالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح؛ ّوتشكل ّالقوى ّالعاملة ّالتطوعيةّ
مدخالت ّذات ّداللة ّبالنسبة ّلكثير ّمنّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ .واذا ّما ّتمّ
تقديرّقيمةّلهذهّالمدخالتّ،فربماّتفوقّقيمةّ
التبرعات ّالنقدية ّلبعض ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفةّللربحّ.وفيّالحسابّالفرعيّ،يوصىّ
بأن ّيتم ّتقدير ّقيمة ّالقوى ّالعاملة ّالتطوعيةّ
علىّأساسّمعدالتّأجورّالموظفينّالقائمينّ
بأعمال ّمماثلة ّوليس ّعلى ّأساس ّتكلفةّ
الفرصةّالبديلةّأوّالضائعةّللمتطوعينّ.

 36-84في ّبعض ّالبلدانّ ،تضطلع ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشيةّ
بتوفير ّخدمات ّمحددة ّلألسر ّالمعيشيةّ ،تلكّ
الخدماتّالتيّالّترىّالحكومةّتوفيرهاّجزءاّ
من ّدورها؛ ّوفي ّبلدان ّأخرىّ ،وعلى ّوجهّ
التحديد ّالبلدان ّالناميةّ ،قد ّتوفر ّالمؤسساتّ
غيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
خدمات ّترغب ّالحكومة ّتوفيرها ّولكنهاّ
ببساطة ّال ّتملك ّالموارد ّالكافية ّللقيام ّبذلكّ.
ويصبح ّذلك ّواضحا ّجدا ّفي ّأعقاب ّكارثةّ
طبيعيةّعندماّتكونّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّناشطةّ
للغايةّفيّأعمالّاإلغاثةّ.

 48-84جاري ّالعمل ّعلى ّقياس ّالقوى ّالعاملةّ
التطوعيةّفيّسياقّالحسابّالفرعي؛ّوقدّتمّ
عرض ّمشروع ّدليل ّبشأن ّقياس ّالعملّ
التطوعي ّ(منظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،سيصدرّ
قريباّ) ّعرض ّفي ّالمؤتمر ّالدولي ّلخبراءّ
إحصاءات ّالعمالة ّّ ICLSفي ّديسمبر ّمنّ
عامّّ.8665

 33-84وسواء ّما ّكانت ّالوحدة ّالمضطلعة ّبالعملّ
مقيمة ّأو ّغير ّمقيمة ّستعتمد ّعلى ّالقواعدّ
العادية ّبشأن ّاإلقامة؛ ّحيث ّأن ّإجراءاتّ
االستجابة ّالسريعة ّالتي ّال ّتؤدي ّإلى ّتغلغلّ
طويلّاألمدّفيّالبلدّالجاريّمساعدتهّسوفّ
يتمّاعتبارهاّحينئذّغيرّمقيمةّ،وبالتاليّيقيدّ
اإلنتاج ّفي ّالبلدان ّاألم ّللوحدات ّالتي ّتقدمّ
المساعدات ّوسيتم ّعرض ّالمساعدات ّنفسهاّ
كواردات ّسلع ّوخدمات ّممولة ّمن ّخاللّ
التحويالتّ .واذا ّما ّاستمرت ّالمساعداتّ
ألكثر ّمن ّعام ّواحد ّفإن ّالوحدة ّالمقدمةّ
للمساعدات ّسوف ّتعتبر ّمقيمة ّوبالتاليّ
ضمن ّنطاق ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّالبلد ّالمتلقيةّ
للمساعداتّ .وفي ّالظروف ّالتي ّتكون ّفيهاّ
اإلغاثة ّالدولية ّهامةّ ،فقد ّيكون ّمن ّالمفيدّ
التعرفّعلىّوتحديدّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّالخاضعةّ
للسيطرة ّاألجنبية ّبمعزل ّعن ّالمؤسساتّ
األخرىّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشيةّ ،إلى ّجانب ّتحديد ّالتبرعات ّمنّ
الخارجّبالنسبةّلكافةّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
للربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ.

 40-84تعامل ّتكلفة ّالقوى ّالعاملة ّالتطوعية ّكجزءّ
من ّتعويضات ّالعاملين ّوكتحويل ّمقابل ّمنّ
هؤالءّالموظفينّإلىّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
للربحّالتيّيعملونّفيها؛ّوتزيدّقيمةّمخرجاتّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّ– ّوالمبلغّ
المعامل ّكتحويالت ّاجتماعية ّعينية ّ– ّعنّ
المبلغّالموجودّبالنسخةّالثانية ّمنّالحساباتّ
بقدرّالقيمةّالمقدرةّلليدّالعاملةّالتطوعيةّ.
 47-84يشملّالحسابّالفرعيّجداولّأخرىّبخالفّ
تسلسل ّالحسابات؛ ّوأحد ّهذه ّالجداول ّهوّ
لعرض ّتفاصيل ّاإليرادات ّالمتحصل ّعليهاّ
وتقسم ّبحسب ّقطاع ّالمنشأ ّونوع ّالمعاملةّ.
وعلى ّوجه ّالخصوصّ ،يوصى ّبتمييزّ
اإليرادات ّالعائدة ّمن ّالتقسيم ّالحكومي ّبينّ
مبيعات ّومنحّ ،وتلك ّالعائدة ّمن ّبقية ّتقسيمّ
االقتصاد ّالمحلي ّبين ّمبيعات ّخاصةّ
وتحويالت ّجارية ّ(تبرعات)ّ .وحيثما ّيكونّ
ممكنا ّفإنه ّينبغي ّفصل ّكل ّمن ّالمبيعاتّ
والتحويالت ّبين ّتلك ّالواردة ّمن ّاالقتصادّ
المحليّومنّبقيةّالعالمّ.

 .2المؤسسات غير الرسمية والمؤقتة غير الهادفة
للرب التي تخدم األسر المعيشية

 45-84هناك ّجدول ّأخر ّيشمل ّمعلومات ّبالوحداتّ
الماديةّمثلّعددّالموظفينّوعددّالمتطوعينّ
وعدد ّالكيانات ّوعدد ّأأعضاء ّالمنظمة؛ّ
وباإلضافةّإلىّذلكّ،هناكّبعضّالمعلوماتّ
بشأنّالحسابّالماليّواألصولّالمملوكةّمنّ
قبلّالمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّ.

 38-84في ّكثير ّمن ّاألحيانّ ،قد ّينضم ّعدد ّمنّ
األسر ّالمعيشية ّمعا ّلحشد ّموارد ّالمعرفةّ
والقوى ّالعاملة ّالتطوعية ّمن ّأجل ّخدمةّ
مجتمعهم ّالمحلي؛ ّوقد ّيشمل ّذلك ّالتدريسّ
فيّمدارسّغيرّرسميةّأوّتقديمّالمساعداتّ
الطبية ّأو ّإنشاء ّالطرق ّأو ّاآلبار ّأو ّبناءّ
مدرسةّ،الخّ.وعندماّيتمّتوفيرّالخدماتّعلىّ
أساس ّالقوى ّالعاملة ّفقط ّالتقيد ّقيمةّ
لمخرجات ّالنشاط ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.

 41-84توجد ّتوصيفات ّكاملة ّللجداول ّفي ّكتيبّ
الحسابّالفرعيّ.
د .االعتبارات األخرى لنظام الحسابات القومية فيما
يتعلق بالمؤسسات غير الهادفة للرب
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تكون ّإماّشركةّأوّمنشأةّفردية؛ّوعلىّالرغمّ
منّأنّصاحبّالمنشأةّقدّالّيحتفظّباألرباحّ
ولكنّيستخدمهاّفيّتوليدّقروضّجديدةّفهذاّ
ال ّيجعل ّالوحدة ّمؤسسة ّغير ّهادفة ّللربحّ
بشكل ّتلقائيّ ،فالتعريف ّالخاص ّبالمؤسسةّ
غيرّالهادفةّللربحّليسّأنّالمالكينّيختارونّ
أن ّال ّيسحبوا ّاألرباح ّبلال ّيحق ّلهم ّقانونياّ
القيامّبذلكّ.

 34-84وعندما ّينتج ّعنها ّمنشآت ّماديةّ ،يتم ّإدراجّ
النشاط ّفي ّحدود ّاإلنتاج؛ ّوتقدر ّقيمةّ
المخرجات ّبالمقارنة ّمع ّالمنتجات ّالمماثلةّ
في ّأي ّمكان ّأخر ّفي ّاالقتصاد ّّ ،أوعندماّ
يضطرّإلىّتقديرهاّتبعاّلمجموعّالتكاليفّيتمّ
تقدير ّللقيمة ّالضمنية ّللمدخالت ّمن ّالقوىّ
العاملةّ .وتعامل ّهذه ّالمدخالت ّمن ّالقوىّ
العاملةّعلىّأنهاّدخلّمختلطّإجماليّمتراكمّ
لألسر ّالمعيشية ّالتي ّيفترض ّحينئذ ّأنهاّ
ستقوم ّ"بشراء" ّالمنتجّ .وفي ّالواقعّ ،قد ّتقومّ
بعدّذلكّبتحويلّالمنتجّلوحدةّأخرىّ– ّغالباّ
ما ّتكون ّالحكومة ّ– ّلصيانتها ّوالحفاظّ
عليهاّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّالتوصية ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ– ّعلى ّالنحو ّالمبين ّفيّ
الفقرةّّ –ّ 305-3هيّأنهّينبغيّمعاملةّمثلّ
هذهّالمنظماتّعلىّأنهاّشراكاتّغيرّرسميةّ
وليس ّمؤسسات ّغير ّهادفة ّللربح ّتخدمّ
األسرّالمعيشيةّ.

 37-84وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،قد ّيكون ّمنّ
الصعب ّتجميع ّوتصنيف ّمعلومات ّبشأنّ
المؤسسات ّغير ّالرسمية ّغير ّالهادفة ّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشية ّماّلمّتكنّالنتائجّ
مهمة ّبما ّفيه ّالكافية ّحتى ّيدركها ّاالهتمامّ
العامّ.
 .3مخرجات المؤسسات غير الهادفة للرب التي
تخدم األسر المعيشية
 35-84تنتجّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ
األسرّالمعيشيةّسلعّوخدماتّ– ّولكنّعادةّ
ما ّتكون ّخدماتّ ،والتي ّيتم ّتوفيرها ّلألسرّ
المعيشية ّالفردية ّبشكل ّمجاني ّأو ّبأسعارّ
ليست ّذات ّداللة ّاقتصادية؛ ّومعّذلكّ،فمنّ
الممكن ّنظريا ّبالنسبة ّلمؤسسة ّغير ّهادفةّ
للربحّتخدمّاألسرّالمعيشيةّأنّتوفرّخدماتّ
جماعيةّأوّمشتركةّ.ومثالّعلىّذلكّمؤسسةّ
ممولةّبشكلّجيدّتشاركّفيّالبحوثّوالتنميةّ
ولكنّتتيحّنتائجهاّبشكلّمجانيّ.وتكونّمثلّ
هذه ّالمؤسسات ّمنخرطة ّفي ّاإلنتاج ّغيرّ
السوقيّولكنّنظ ار ّألنهاّغيرّمسيطرّعليهاّ
من ّقبل ّالحكومة ّفإنها ّتقع ّضمن ّقطاعّ
المؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّالتي ّتخدمّ
األسرّالمعيشيةّ.وتعاملّقيمةّمخرجاتهاّعلىّ
أنها ّنفقات ّاستهالك ّنهائي ّواستهالك ّنهائيّ
فعليّمنّقبل ّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّنفسها.

 33-84إذا ّتعاونت ّمجموعة ّمن ّاألسر ّالمعيشيةّ
إلنتاجّسلعّللبيعّوحتىّإذاّكانهدفّمنهاّهوّ
القدرة ّعلى ّلدفع ّمقابل ّالعمل ّعلى ّأصلّ
مجتمعيّفإنّذلكّالّيعاملّعلىّأنهّمؤسسةّ
غير ّهادفة ّللربح ّبل ّعلى ّأنه ّمنشأة ّفرديةّ
فيّقطاعّاألسرّالمعيشيةّ.
 38-84قدّتتواجدّالعديدّمنّالمجموعاتّالصغيرةّمنّ
األفراد ّأو ّاألسر ّالمعيشية ّلتكون ّبمثابةّ
وسيلة ّعملية ّلتوزيع ّالتكاليف ّالمشتركة؛ ّوقدّ
يكون ّذلك ّبكل ّبساطة ّمثل ّ"نادي ّاحتساءّ
القهوة" ّفي ّمكان ّالعمل ّأو ّقد ّيكون ّترتيبّ
رسمي ّبشكل ّأكبر ّمن ّخالله ّتتم ّالمشاركةّ
في ّتكاليف ّالخدمات ّالمشتركة ّأو ّالجماعيةّ
المقدمةّلجميع ّالمستأجرينّفيّعمارةّسكنيةّ
وبالتساويّ .ومثل ّهذه ّالمجموعات ّتكونّ
ألغراض ّعملية ّأكثر ّمنها ّألغراضّ
اقتصاديةّ .وال ّتعامل ّعلى ّأنها ّمؤسساتّ
غيرّهادفةّللربحّكماّأنّأنشطتهاّالّتقيدّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقوميةّ .ومثل ّهذه ّالتكاليفّ
المتكبدة ّينبغي ّقيدها ّعلى ّأنها ّمدفوعة ّمنّ
قبل ّالوحدات ّالتي ّتوزع ّعليها ّالتكاليف ّفيّ
نهايةّاألمرّ.

 31-84الخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبل ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّالّ
تكونّفقطّمماثلةّجدا ّلتلكّالخدماتّالمقدمةّ
من ّقبل ّالحكومةّ ،بل ّتنطوي ّعلى ّنفسّ
الصعوبات ّتقريبا ّبشأن ّقياس ّمخرجاتهاّ
واختيارّاألرقامّالقياسيةّالمناسبةّللسعرّلثبيطّ
منتجاتهاّ

 30-84في ّحالة ّالتمويل ّالمصغرّ ،فإن ّالوحدةّ
المقدمة ّللخدمة ّيكون ّمن ّالمرجح ّجدا ّأنّ

013

نظام الحسابات القومية
الفصل الرابع والعشرين :قطاع األسر المعيشية
كيفية ّاستخدام ّالدخل ّوكيف ّأن ّأنماط ّالدخلّ
واالستخدام ّتتباين ّعبر ّالقطاعات ّالفرعيةّ،
اضافة ّإلى ّالترابط ّبين ّالدخل ّوالثروة ّعلىّ
مستوى ّمفصلّ .وهذا ّالتركيز ّذات ّاهتمام ّمنّ
الناحية ّالتحليلية ّوالسياسية ّعلى ّحد ّسواءّ.
ويمثل ّذلك ّرؤية ّمختلفة ّتماما ّللسلوكّ
االقتصاديّعنّالرؤيةّالسائدةّلنظامّالحساباتّ
القوميةّحولّمسألةّكيفيةّإدرارّالدخلّ.

أ .مقدمة

 3-83يعملّاالقتصادّويؤديّدورهّألنّالناسّتريدّسلعّ
وخدمات ّوهم ّعلى ّاستعداد ّللعمل ّللحصولّ
عليها.وعلى ّالمستوى ّاألساسي ّّ ،هناك ّنشاطّ
لإلعاشة ّ ّواالكتفاء ّالذاتي ّحيث ّيعمل ّالناسّ
علىّزراعةّالموادّالغذائيةّبغرضّاألكلّ.ويتيحّ
أي ّنوع ّمن ّالتنمية ّفرصا ّلكسب ّالمال ّمنّ
خالل ّالعمل ّلصالح ّاآلخرين ّواستخدام
ّهذاّ  .1المنشآت الفردية
المال ّفي ّشراء ّسلع ّوخدمات ّقد ّتختلف ّعنّ
تلكّالتيّقدّأنتجتهاّجهودّاليدّالعاملةّ.
 0-83كافةّاألسرّالمعيشيةّتقومّباستهالكّنهائيّكماّ
أنّجميعهاّسواءّبدرجةّأكبرّأوّأقلّفيماّبينهاّ
 8-83وعالوة ّعلى ّذلكّ ،يدرك ّالمجتمع ّأن ّبعضّ
تباشر ّتراكم ّغير ّأن ّاألسرة ّالمعيشية ّليسّ
األفراد ّال ّيمكنهم ّالمشاركة ّفي ّاالقتصاد ّعلىّ
بالضرورة ّأن ّتقوم ّباإلنتاجّ .والى ّأقصى ّحدّ
هذا ّالنحو ّوبالتالي ّتعمل ّعلى ّإتاحة ّتحويالتّ
ممكنّ،تعاملّأنشطةّاإلنتاجّداخلّنطاقّاألسرّ
للشباب ّولكبار ّالسن ّوللمرضى ّعلى ّسبيلّ
المعيشية ّكأشباه ّشركاتّ ،وتدرج ّفي ّأحدّ
المثال؛ ّوغالبا ّما ّيكون ّمضطلعا ّبهذهّ
قطاعات ّالشركات ّوتكون ّمنفصلة ّعن ّبقيةّ
التحويالت ّمن ّقبل ّالحكومة ّوالتي ّتقوم ّبإعادةّ
األسر ّالمعيشيةّ .ومع ّذلكّ ،وكما ّهو ّموضحّ
توزيع ّالدخل ّنيابة ّعن ّالمجتمع ّككلّ.
في ّالفقرات ّّ 388-3إلى ّّ ،387-3فإن ّشبهّ
وباإلضافةّإلىّذلكّ،قدّيتمّعملّالتحويالتّمنّ
الشركة ّيمكن ّفقط ّإنشائها ّعندما ّتتواجدّ
قبل ّالمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّأو ّمن ّقبلّ
مجموعة ّكاملة ّمن ّالحسابات ّبما ّفي ّذلكّ
أعضاءّاألسرّالممتدة ّأوّمنّقبلّالغيرّ،بناءاّ
مدخالت ّالميزانية ّالعمومية ّومعلومات ّبشأنّ
على ّالتقاليدوالقيم ّالثقافية ّوالتقليديةّ .وبعضّ
سحوبات ّالدخل ّمن ّشبة ّالشركةّ .وفي ّأغلبّ
األفراد ّال ّينفقون ّكامل ّدخلهم ّبل ّيستخدمونّ
األحيانّ ،والسيما ّفي ّحالة ّالمهني ّالذي ّيعملّ
جزءاّمنهّفيّاقتناءّثروةّ.
بمفردهّ ،قد ّتتاح ّمعلومات ّكاملة ّعن ّأنشطةّ
اإلنتاجّولكنّقدّيكونّمنّغيرّالممكنّالفصلّ
 4-83وأخي ارّ،هناكّدخلّناشئّعنّملكيةّالثروة؛ّوفيّ
بين ّتدفقات ّالدخل ّاألخرى ّوالتحويالتّ
أبسط ّصورهاّ ،تنتج ّالثروة ّعن ّتراكم ّالدخلّ
والمعامالتّالماليةّالمرتبطةّبنشاطّاإلنتاجّعنّ
المكتسبّفيّفتراتّسابقةّ(ربماّأجيالّسابقة)ّ.
تلكّالخاصةّباألسرّالمعيشيةّبشكلّعامّ.وفيّ
وتسفرّالثروةّعنّدخلّألنّاآلخرينّيرغبونّفيّ
هذهّالحالةّفضال ّعنّالحاالتّالتيّتكونّفيهاّ
استغاللهاّويدفعونّمقابلّالقيامّبذلكّ.وفيّنظامّ
المعلوماتّبشأنّنشاطّاإلنتاجّغيرّكاملةّ،فإنّ
الحسابات ّالقوميةّ ،تسمى ّمثل ّهذه ّالمدفوعاتّ
المنشأةّالفرديةّتبقىّجزءّمنّاألسرةّالمعيشيةّ.
بدخل ّالملكيةّ .ومثل ّالدخلّ ،يمكن ّأن ّتنتقلّ
الثروةّمنّمالكّلمالكّأخرّ.
 7-83حتىّعندماّيمكنّإنشاءّشبهّشركةّوفصلهاّعنّ
بقية ّحسابات ّاألسرة ّالمعيشية ّفإن ّاألسرةّ
 3-83يوفر ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّعملية ّمحاسبيةّ
المعيشية ّقد ّتكون ّال ّتزال ّتضم ّمنشأة ّفرديةّ
كاملةّلكاملّالدخلّالمتراكمّلألسرّالمعيشيةّفيّ
مرتبطة ّبنشاط ّأخر؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فيّ
الفترة ّالمفصلة ّبحسب ّنوع ّالدخل؛ ّكما ّيفسرّ
نطاق ّأسرة ّمعيشية ّمعينة ّقد ّيكون ّبإمكانّ
بوضوح ّكيفية ّإنفاق ّهذا ّالدخل ّعلى ّالسلعّ
شخصّماّأنّيفصلّاألنشطةّالخاصةّبإصالحّ
والخدماتّ،تحويلهّإلىّآخرينّأوّاستخدامهّفيّ
المركباتّولكنّقدّالّيكونّبإمكانّشخصّأخرّ
حيازةّمزيدّمنّالثروةّ.ومعّذلكّ،وفيّحينّأنّ
فصل ّأنشطة ّتوفير ّالطعام ّللبيع ّعن ّبقيةّ
تسلسل ّالحسابات ّيضمن ّأن ّتكون ّحساباتّ
أنشطة ّاألسرة ّالمعيشيةّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ،
جميع ّاألسر ّالمعيشية ّمتوازنة ّإال ّأنه ّال ّيبينّ
العديدّمنّاألسر ّالمعيشية ّالتيّليس ّلديها ّأيةّ
كيف ّيتحقق ّهذا ّالتوازن ّبالنسبة ّللمجموعاتّ
أنشطة ّإنتاج ّأخرى ّسوف ّتشمل ّمنشأة ّفرديةّ
الفرعيةّمنّاألسرّالمعيشيةّ.
تقدمّخدماتّسكنيةّمنّمساكنّمشغولةّمنّقبلّ
مالكيهاّومنّخاللّتوظيفّطاقمّعمالةّمحليةّ.
 8-83يدورّهذاّالفصلّحولّكيفيةّاستخدامّالمعلوماتّ
من ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبشأن ّقطاع
ّاألسرّ  5-83تماما ّمثلما ّقد ّيكون ّهناك ّإنتاج ّيتم ّالقيام ّبهّ
ىّ
ّاألخر
المعيشية ّجنبا ّإلى ّجنب ّمع ّالمصادر
فيّنطاقّقطاعّاألسرّالمعيشيةّفقدّيكونّهناكّ
سرّالمعيشيةّ
للبياناتّمنّأجلّتقصيّسلوكّاأل
أيضا ّأناس ّيوفرون ّيد ّعاملة ّلهذه ّالمنشآتّ
بمزيد ّمن ّالتفصيلّ .وينصب ّالتركيز ّهنا ّعلىّ
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الفردية؛ ّويسمى ّأفراد ّاألسر ّالمعيشية ّالذينّ
يعملون ّفي ّمنشأة ّفردية ّبالعاملين ّلحسابهمّ
الخاص ّوتسمى ّأجورهم ّبالدخل ّالمختلط ّوليسّ
بتعويضاتالعاملينّ .واألفراد ّالذين ّال ّيكونونّ
أعضاءّفيّاألسرّالمعيشيةّوالذين ّيعملونّفيّ
منشأةّفرديةّيكونونّموظفينّ.ومنّالمحتملّ–ّ
ولكنّليسّمنّالمرجحّدائما ّ– ّأنّتدفعّالمنشأةّ
لقاءّضمانّاجتماعيّلهؤالءّالناسّ.كماّأنهّمنّ
المحتملّ– ّولكنّمنّغيرّالمرجحّ– ّأنّاألسرةّ
المعيشية ّقد ّتعرض ّمنافع ّضمان ّاجتماعيّ
أخرىّلموظفيهاّ.
 1-83هناك ّمناقشة ّإضافية ّحول ّالعمل ّفي ّنطاقّ
األسر ّالمعيشية ّفي ّالفصل ّالتاسع ّعشرّ
والخامسّوالعشرين.
ّ 36-83

ب .البنية التركيبية والقطاعية لألسر المعيشية

 .2المشاكل المرتبطة بتقسيم األسر المعيشية إلى
قطاعات فرعية

 ..تعريف األسرة المعيشية

 33-83تنشأ ّصعوبة ّتفصيل ّوتصنيف ّقطاع ّاألسرّ
المعيشيةّلعددّمنّاألسبابّ.
ّأ .أوالها ّأن ّالدخل ّيكتسب ّمن ّقبل ّاألفراد ّولكنّ
االستهالكّيتمّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّ.
ّب .ثانيها ّأنه ّيكون ّمن ّالصعب ّإيجاد ّأساسّ
للتقسيمّالفرعيّلألسرّالمعيشيةّبحيثّتتصرفّ
األسر ّالمعيشية ّفي ّكل ّقطاع ّفرعي ّبصورةّ
وبطريقة ّمماثلة ّفيما ّبينها؛ ّوحتى ّإذا ّكانتّ
أنماط ّدخلها ّمتشابهة ّعلى ّنطاق ّواسعّ ،فإنّ
أنماطّإنفاقهاّقدّيختلفّتبعاّلعددّوعمرّأعضاءّ
األسرّالمعيشيةّ.واذاّماّتمّالجمعّبينّذلكّوماّ
سبقّ ،قد ّيتمخض ّعن ّذلك ّعدم ّتشابه ّفيّ
مستوىّالدخل.
ّج .السبب ّالثالث ّيتعلق ّبمصدر ّالبيانات ّالخاصةّ
بدخل ّوانفاق ّاألسرة ّالمعيشية؛ ّوعادة ّتردّ
المعلومات ّبشأن ّالشركات ّمن ّخالل ّمسوحّ
المنشآت ّوترد ّالمعلومات ّبشأن ّالحكومة ّمنّ
خاللّالمصادرّاإلداريةّ.وهذهّالمصادرّشاملةّ
إلى ّحد ّما ّوتكون ّبشكل ّكبير ّهي ّالمصدرّ
الوحيدّأوّعلىّاألقلّالمصدرّالرئيسيّللبياناتّ
التي ّتغذي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وتستقىّ
البيانات ّالمتعلقة ّباألسر ّالمعيشية ّمن ّمسوحّ
ميدانية ّلدخل ّوانفاق ّاألسر ّالمعيشية ّغير ّأنّ
هذهّالمسوحّتقومّعلىّعيناتّأصغرّوقدّتكونّ
أقلّتوات ارّمنّمسوحّالمنشآتّ،وبالتاليّقدّيكونّ
منّالصعبّالتوفيقّبينّالبياناتّالمستقاةّمنهاّ
والمجاميع ّالكلية ّللدخل ّواإلنفاق ّالتي ّتنشأ ّمنّ
القيودّالمحاسبيةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
 .3بنية الفصل

 52-22يمكنّالنظرّإلىّقطاعّاألسرّالمعيشيةّبعددّمنّ
الطرق ّالمختلفة ّتبعا ّلما ّإذا ّكان ّاالهتمامّ
باألساسّعلىّنوعّاإلنتاجّالذيّتتعهدّبهّاألسرّ
المعيشية ّأو ّعلى ّنوع ّالدخل ّالتي ّتكتسبه ّأوّ
على ّأنماط ّاالستهالك ّ؛ ّونظ ار ّلالعتباراتّ
المختلفة ّالسالفة ّالذكرّ ،فإنه ّليس ّمن ّالسهلّ
الت ّوصل ّإلى ّمجموعة ّحاسمة ّواحدة ّمنّ
القطاعات ّالفرعية ّلألسر ّالمعيشيةّ .ويتمّ
استعراض ّاألسباب ّالنظرية ّوالعملية ّوراءّ
الصعوبات ّفي ّالقسم ّبّ .ويرد ّاستعراضّ
للقطاعات ّالفرعية ّالمحتملة ّوالممكنة ّفي ّالقسمّ
جّ.وتتطرقّاألقسامّالثالثةّالتاليةّ(دّّ،هـّّ،و)ّ
بدورهاّلألسرّالمعيشيةّكمنتجينّ،وكمستهلكينّ،
ولدخل ّاألسر ّالمعيشيةّ .ويتناول ّالقسم ّاألخيرّ
– ّالقسم ّز ّ– ّثروة ّاألسر ّالمعيشية ّوتدفقاتّ
الدخلّذاتّالصلةّ.

 50-22من ّالمفيد ّالبدء ّبالتذكير ّبتعريف ّاألسرةّ
المعيشية ّالوارد ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 526-2إلىّ
511-2؛ ّحيث ّتعرف ّاألسرة ّالمعيشية ّعلىّ
أنها ّمجموعة ّمن ّاألشخاص ّالذين ّيتشاركونّ
في ّنفس ّالسكن ّالمعيشيّ ،والذين ّيحشدونّ
بعض ّ– ّأو ّكل ّ– ّدخلهم ّوثرواتهمّ ،والذينّ
يستهلكون ّأنواع ّمعينة ّمن ّالسلع ّوالخدماتّ
بشكلّجماعيّأوّمشتركّ،بشكلّرئيسيّبالنسبةّ
للسكن ّوالغذاءّ .وبشكل ّعامّ ،ينبغي ّأن ّيكونّ
لكلّعضوّفيّاألسرّالمعيشيةّحقّفيّالمواردّ
الجماعيةّلألسرةّالمعيشيةّ.وعلىّاألقلّالبدّمنّ
اتخاذّبعضّالق ارراتّالمؤثرةّعلىّاالستهالكّأوّ
غيرهاّمنّاألنشطةّاالقتصاديةّلألسرةّالمعيشيةّ
ككلّ.
 33-83غالبا ّما ّيتزامن ّمفهوم ّاألسرة ّالمعيشية ّمعّ
العائالت؛ ّغير ّأن ّأعضاء ّنفس ّاألسرةّ
المعيشية ّالواحدة ّليس ّبالضرورة ّأن ّيكونواّ
منتمينّلنفسّالعائلةّطالماّكانّهناكّدرجةّمنّ
التشارك ّفي ّالموارد ّواالستهالكّ .وقد ّتكونّ
األسر ّالمعيشية ّبأي ّحجم ّوتأخذ ّمجموعةّ
متنوعةّواسعةّمنّاألشكالّالمختلفةّفيّمختلفّ
المجتمعات ّأو ّالثقافات ّتبعا ّللتقاليد ّوالدينّ
والتعليم ّوالمناخ ّوالطبيعة ّالجغرافية ّوالتاريخّ
وغيرّذلكّمنّالعواملّاالجتماعيةّاالقتصاديةّ.
وتعريف ّاألسرة ّالمعيشية ّالمطبق ّمن ّقبلّ
إحصائييّالمسوحاتّالذينّعلىّدرايةّبالظروفّ
االجتماعيةّاالقتصاديةّداخلّبلدّمعينّ– ّيبدوّ
أنهّيرتبطّارتباطا ّوثيقا ّبمفهومّاألسرةّالمعيشيةّ
كما ّهو ّمعرف ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
وذلك ّبالرغم ّمن ّأن ّإحصائيي ّالدراساتّ
االستقصائية ّقد ّيضيفون ّمعايير ّأكثر ّدقةّ
وعمليةّداخلّنطاقّبلدّمعينّ.
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كاستجابةّمنهمّالحتماالتّعملّأفضلّعلىّأنهّ
وجها ّأخر ّمن ّالعولمة ّوهو ّجانب ّجديرّ
برصدهّ.

 38-83الموظفين ّالمحليين ّالذين ّيعيشون ّداخل ّنفسّ
المباني ّمثلهم ّمثل ّصاحب ّعملهم ّال ّيشكلونّ
جزءا ّمنّاألسرةّالمعيشيةّلصاحب ّعملهمّحتىّ
وان ّكان ّيوفر ّلهم ّاإلقامة ّوالوجبات ّكأجورّ
عينية؛ ّوال ّيكون ّللموظفين ّالمحليين ّالمدفوعيّ  .3تحديد القطاعات الفرعية
األجرّ(يعملونّبأجر)ّحقّفيّالمواردّالجماعيةّ
لألسر ّالمعيشية ّألصحاب ّعملهمّ ،وال ّيتمّ  31-83وكماّلوحظّفي ّالمقدمةّ ،تنشأ ّصعوبة ّتصنيفّ
وتفصيل ّقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّلعدد ّمنّ
تضمين ّالطعام ّواالقامة ّالتي ّيستهلكونها ّمعّ
األسباب؛ّوأولّهذهّاألسبابّأنّالدخلّيكتسبّ
استهالك ّأصحاب ّعملهمّ .وبالتاليّ ،ينبغيّ
من ّقبل ّاألفراد ّولكن ّاالستهالك ّيتم ّمن ّقبلّ
معاملتهم ّعلى ّأنهم ّينتمون ّألسر ّمعيشيةّ
األسر ّالمعيشيةّ .وفي ّحين ّأن ّكافة ّاألسرّ
منفصلةّعنّأصحابّعملهمّ.
المعيشيةّتضمّكافةّاألفرادّإالّأنهّمنّالصعبّ
جداّالربطّبينّمتلقينّمعينينّللدخلّومجموعاتّ
 30-83األشخاص ّالذين ّيعيشون ّبشكل ّدائم ّفيّ
أسر ّمعيشية ّمعينةّ .ومن ّالممكن ّوضع ّجدولّ
مؤسسةّ ،أو ّالذي ّيتوقع ّبأنهم ّسيقيمون ّفيّ
ليعرض ّأنواع ّالدخل ّالمكتسب ّوأنواع ّاألفرادّ
مؤسسة ّلفترة ّطويلة ّجدا ّأو ّغير ّمحددة ّ–ّ
الذينّيحصلونّعليهّ.كماّأنهّمنّالممكنّأيضاّ
يعاملون ّعلى ّأنهم ّمنتمين ّألسرة ّمعيشيةّ
وضع ّجدول ّألنواع ّاألسر ّالمعيشية ّولنمطّ
مؤسسيةّواحدةّعندماّالّيكونّلديهمّ– ّأوّبقدرّ
استهالك ّكل ّمنهاّ .وفقط ّفي ّالوضع ّالخاصّ
يكادّالّيذكرّ–ّاستقالليةّالتصرفّأوّالقرارّفيّ
جدا ّحيث ّيتواجدّكاسبّواحدّللدخلّلكلّأسرةّ
األمور ّاالقتصادية؛ ّوفيما ّيلي ّبعض ّاألمثلةّ
معيشيةّ(ومصدرّواحدّفقطّللدخل)ّحينئذّيمكنّ
على ّاألشخاص ّالمنتمين ّألسر ّمعيشيةّ
أن ّيتقابل ّنوع ّالدخل ّمع ّنوع ّاألسرة ّالمعيشيةّ
مؤسسيةّ:
وخالفا ّلذلكّتصنفّاألسرّالمعيشيةّلفئاتّتبعاّ
لنوع ّالدخلّ .ويمكن ّمقارنة ّهذه ّالمشكلة ّبتلكّ
ّأ .أعضاء ّالجماعات ّالدينية ّالذين ّيعيشون ّفيّ
المتعلقة ّبجداول ّالعرض ّواالستخدامّ ،ولكن ّفيّ
األديرةّأوّماّشابههاّمنّالمؤسسات؛ّ
حينّأنهّمنّالممكنّالتثبتّمنّأيّالصناعاتّ
تنتج ّأي ّالمنتجات ّال ّتوجد ّعالقة ّطبيعية ّبينّ
ّب .المرضى ّالمقيمين ّلفترات ّطويلة ّفيّ
األفرادّكمتلقينّأوّمستفيدينّمنّالدخلّواألسرةّ
المستشفياتّ ،بما ّفي ّذلك ّالمستشفيات ّالنفسيةّ
المعيشية ّالتي ّينتمون ّلها ّعندما ّيتم ّتجميعّ
أوّالعقلية؛ّ
األسرّالمعيشيةّعلىّأساسّأيّمعيارّبخالفّ
المصدرّالرئيسيّللدخلّ.
ّج .السجناءّالذينّيقضونّفتراتّعقوبةّطويلة؛ّ
ّد .كبار ّالسن ّالذين ّيعيشون ّبشكل ّدائم ّفي ّدورّ
التقاعدّأوّالمسنينّ.

 86-83تمثل ّمشكلة ّمحاولة ّربط ّتدفقات ّالدخل ّمنّ
نظام ّالحسابات ّالق ّومية ّبمجموعة ّمرغوب ّفيهاّ
من ّخصائص ّاألسرة ّالمعيشية ّأحد ّأصعبّ
جوانبّإنشاءّمصفوفةّمحاسبةّاجتماعية؛ّوفيّ
كثير ّمن ّاألحيان ّيكون ّمن ّالضروري ّالرجوعّ
إلى ّالنمذجة ّللتوفيق ّبين ّالدخل ّذات ّالصلةّ
باألفراد ّواالستهالك ّذات ّالصلة ّباألسرّ
المعيشيةّ.

 37-83ومنّناحيةّأخرىّ،فإنّاألشخاصّالذينّيدخلونّ
المستشفيات ّأو ّالعيادات ّأو ّدور ّالنقاهة ّأوّ
الخلواتّالدينيةّأوّماّشابهّذلكّمنّالمؤسساتّ
لفترات ّقصيرةّ ،والذين ّيحضرون ّمدارس ّأوّ
كليات ّأو ّجامعات ّداخليةّ ،أو ّالذين ّيقضونّ
فتراتّعقوبةّقصيرةّ– ّجميعهمّينبغيّمعاملتهمّ
كأعضاءّفيّاألسرّالمعيشيةّالتيّينتمونّإليهاّ  83-83تتعلق ّالمشكلة ّالثانية ّبمدى ّتجانس ّاألسرّ
المعيشية؛ ّوقد ّتستخدم ّمعايير ّمتنوعة ّلتفصيلّ
عادةّ.
وتصنيفّالقطاعّ(مبينّفيّالقسمّج)ّ،ولكنّأياّ
كان ّالمعيار ّالمستخدم ّفمن ّالصعب ّالتأكيدّ
 .2اإلقامة
على ّأن ّسلوك ّالعينة ّهو ّسلوك ّنموذجيّ
بالنسبة ّللكلّ .وهذه ّصعوبة ّعادة ّال ّنصادفهاّ
 35-83جميع ّاألسر ّالمعيشية ّتكون ّمقيمة ّفيّ
في ّالتصنيفات ّوالمسوح ّالصناعية؛ ّعلى ّسبيلّ
االقتصاد؛ ّغير ّأن ّهناك ّظاهرة ّحازت ّعلىّ
المثالّ ،إذا ّكان ّهناك ّمسح ّيغطي ّّ 86فيّ
اهتمام ّمتزايد ّوهي ّتلك ّالتي ّتتعلق ّبشخصّ
المائة ّمن ّالشركات ّالعاملة ّفي ّصناعة ّمعينةّ
بالخارجّ–ّغالبا ّماّيكونّعضوّفيّأسرةّمعينةّ
فربما ّيكون ّمن ّالمعقول ّأن ّنفترض ّبأن ّنمطّ
ولكنّليسّبالضرورةّ–ّيحولّمبالغّكبيرةّلألسرةّ
اإلنفاقّهوّنمطّنموذجيّ.واذاّماّقامتّمنشأةّ
الموجودة ّفي ّاالقتصاد ّالمحلي(ّ .تتواجد ّنفسّ
ما ّبمضاعفة ّدورتها ّالتشغيلية ّفإن ّمستوىّ
الظاهرة ّأيضا ّداخل ّالبلد ّالواحد ّبين ّالمناطقّ
االستهالك ّالوسيط ّمن ّالمحتمل ّأن ّيتضاعفّ
الحضرية ّوالريفية ّعلى ّسبيل ّالمثال)ّ .ويمكنّ
تقريباّ ،ولكن ّتكوينها ّقد ّال ّيتغير ّكثي اّرّ .وتكونّ
النظر ّإلى ّجانب ّالناس ّالذين ّينتقلون ّللخارجّ
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مثل ّهذه ّاالفتراضات ّمحاطة ّبشك ّكبير ّفيّ
حالة ّمجموعات ّاألسر ّالمعيشيةّ .ويمثل ّذلكّ
مجاال ّأخر ّحيث ّيكون ّمن ّالصعب ّاستخدامّ
مصفوفة ّمحاسبة ّاجتماعية ّللتحليل ّبدون ّمزيدّ ّ
من ّااللتجاء ّإلى ّالنمذجةّ ،ولكن ّفي ّهذه ّالمرةّ
لتحديد ّكيفية ّاستجابة ّمجموعات ّاألسرّ  83-83ثمة ّمشكلة ّرئيسية ّبشأن ّالمسوحات ّلألسرّ
المعيشية ّوهي ّأنه ّمن ّالشائع ّجدا ّبالنسبةّ
المعيشيةّلمحفزاتّمختلفةّ.
للمستجيبينّأنّيقدرواّدخلهمّبأقلّمنّقيمتهّأوّ
يوردون ّمعلومات ّغير ّدقيقة ّعن ّدخلهم؛ ّوقدّ
 88-83تستمد ّالمعلومات ّالمتعلقة ّبقطاعات ّالشركاتّ
يكون ّذلك ّأم ار ّمتعمدا ّأو ّقد ّيكون ّمجرد ّعدمّ
منّالمسوحات؛ّوتعرفّمجاميعّاألسرّالمعيشيةّ
فهمّلماّينبغيّإدراجهّأوّللسهوّ.
للدخل ّواإلنفاق ّمن ّالوحدات ّالمحاسبية ّفيّ
تسلسل ّالحساباتّ .ولئن ّكان ّصحيحا ّأنّ
المعلومات ّالمستمدة ّمن ّالمسوحات ّالخاصةّ  88-83وبصورةّمماثلةّ،بعضّبنودّاالستهالكّعادةّماّ
يساء ّاإلبالغ ّعنهاّ ،والسيما ّاإلنفاق ّعلىّ
باألسرالمعيشية ّقد ّتكشف ّفي ّبعض ّاألحيانّ
الكحول ّوالتبغ؛ ّومن ّناحية ّأخرىّ ،يفرط ّفيّ
عن ّأخطاء ّفي ّبيانات ّالصناعة ّأو ّالعكسّ
اإلبالغّعنّاستهالكّبعضّالمواد؛ّعلىّسبيلّ
صحيح ّإال ّأن ّاألكثر ّإشكالية ّمن ّذلك ّهوّ
المثالّ ،إذا ّكان ّمسح ّيسأل ّحول ّاإلنفاق ّعلىّ
استقاء ّمعلومات ّمن ّمسوحات ّلألسر ّالمعيشيةّ
السلع ّالمعمرة ّباالعتماد ّعلى ّتذكر ّالمستجيبّ
حولّ–ّعلىّسبيلّالمثالّ–ّأنماطّاإلنفاقّلدىّ
لما ّقد ّتم ّإنفاقه ّعلى ّمدى ّالسنتين ّأو ّالثالثةّ
مجموعة ّمن ّاألسر ّالمعيشية ّواالفتراض ّبأنّ
ّماّيقدرّالناسّالفترةّالتيّ
ّ
سنواتّالماضيةّفغالبا
جميع ّاألعضاء ّاآلخرين ّللمجموعة ّيتصرفونّ
مضت ّمنذ ّأن ّتمت ّهذه ّالمشتريات ّبأقل ّمنّ
بنفس ّالطريقةّ .ولهذا ّالسببّ ،غالباّ ّما ّيذكرّ
الفترةّالحقيقيةّوسوفّيذكرونّمزيدّمنّاإلنفاقّ
دخل ّوانفاق ّاألسرة ّالمعيشية ّعلى ّأنه ّممارسةّ
فيّهذهّالفترةّأكثرّمماّكانّالحالّفعليا ّعليهّ.
قائمة ّبذاتهاّ ،وال ّيكون ّالتكامل ّمع ّالمجاميعّ
وهذهّالظاهرةّالّتنطبقّفقطّعلىّالبنودّالكبيرةّ
الكلية ّللحسابات ّالقومية ّجزءا ّفي ّأحيان ّكثيرةّ
جدا ّمنّاإلنفاق؛ّفقدّأفيدّبأنّالمسوحاتّلألسرّ
من ّتجميع ّوتصنيف ّالمجموعة ّالكاملة ّمنّ
المعيشية ّقد ّاقترحت ّبأن ّالمشتريات ّمن ّفرشّ
الحسابات ّالقومية ّتماما ّمثلما ّهو ّالوضع ّمعّ
األسنانّ–ّعلىّسبيلّالمثالّ–ّأعلىّمراتّعدةّ
المسوحات ّالميدانية ّللمنشآتّ .ومن ّأجلّ
مقارنة ّبالمبيعات ّالتي ّأفادت ّبها ّالمحالتّ
استكشاف ّلماذا ّيكون ّالحال ّعلى ّهذا ّالمنوالّ
التجاريةّ.
فمن ّالمفيد ّأن ّننظر ّبإيجاز ّإلى ّبعض ّمنّ
المشكالت ّالمصادفة ّمن ّخالل ّالتجربة ّمعّ
 80-83وتمثل ّمشكلة ّعدم ّاالستجابة ّمصدر ّقلقّ
مسوحاتّاألسرّالمعيشيةّ.
واهتمام ّفي ّالمسوحات ّلألسر ّالمعيشية ّنظ ارّ
ألنه ّمن ّالمحتمل ّجدا ّأن ّبعض ّمن ّاألسرّ
 .4الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية
المعيشية ّالتي ّترفض ّاالستجابة ّلديها ّأنماطّ
دخلّوانفاقّمختلفةّعنّالمستجيبين؛ّعلىّسبيلّ
 84-83أية ّمحاولة ّلتجزئة ّوتفصيل ّقطاع ّاألسرّ
المثالّ،الناسّذاتّالدخولّالناشئةّعنّأنشطةّ
المعيشية ّمن ّالمرجح ّأن ّتكون ّمعتمدة ّعلىّ
غيرّمشروعةّقدّيكونونّمترددينّجدا ّعنّذكرّ
مسوحاتّلدخلّوانفاقّاألسرةّالمعيشية؛ّبيدّأنّ
معلومات ّوقد ّيختارون ّعدم ّالمشاركة ّفيّ
القواعد ّالسائدة ّالمطبقة ّمن ّقبل ّإحصائييّ
المسحّ .وبصورة ّمماثلةّ ،من ّالشائع ّبالنسبةّ
المسوحات ّوتلك ّالمطبقة ّمن ّقبل ّالمحاسبينّ
لألسر ّالمعيشية ّالموجودة ّفي ّأعلى ّوأدنىّ
القوميين ّليست ّدائما ّهي ّنفسهاّ .فعلى ّسبيلّ
التوزيع ّأن ّيتم ّحذفها ّمن ّالمسح ّسواء ّبسببّ
المثال ّقد ّال ّتشمل ّالمسوحات ّإلنفاق ّأسرةّ
التصميمّأوّعلىّأساسّالتطبيقّالعمليّ.
معيشية ّتقديرات ّلإليجار ّالمحتسب ّللمساكنّ
المشغولة ّمن ّقبل ّمالكيها ّأو ّلإلنتاج ّالذاتيّ
لالستخدام ّالشخصيّ .وقد ّيقيس ّالدخل ّبعضّ  87-83يمكنّأنّيتمّتصميمّالمسوحاتّالخاصةّبألسرّ
المعيشية ّللتحقق ّمن ّوتقصي ّظواهر ّمعينة ّقدّ
الضريبةّويقيسّاإلنفاقّعلىّأساسّنقديّوليسّ
ال ّتكون ّبالضرورة ّمحل ّاالهتمام ّالرئيسيّ
على ّأساس ّاالستحقاقّ .وقد ّأعدت ّمنشوراتّ
للحساباتّالقومية؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،قدّتكونّ
متنوعة ّلفحص ّمثل ّهذه ّاالختالفات ّولوضعّ
مقتصرة ّعلى ّكاسبي ّالدخل ّالمنخفض ّفيّ
توصيات ّحول ّكيفية ّالتوفيق ّبين ّبياناتّ
المناطق ّالحضريةّ .وفي ّحين ّأن ّهذهّ
المسوحات ّوبين ّمتطلبات ّالحسابات ّالقوميةّ.
المعلومات ّقيمة ّومفيدة ّللغاية ّإال ّأنها ّليستّ
وفيماّيتصلّبهذهّالمسألةّعلىّوجهّالخصوص؛ّ
كافية ّإليجاد ّأرقام ّتجميعية ّللحسابات ّالقوميةّ.
التقريرّالنهائيّوالتوصياتّالنهائيةّالصادرةّعنّ
وفي ّبعض ّاألوقات ّحتى ّإذا ّكانت ّالتغطيةّ
مجموعةّمنّالخبراءّفيّإحصاءاتّدخلّاألسرّ
أكثر ّشموال ّفقد ّتكون ّحجم ّالعينة ّبالقدر ّالذيّ
المعيشية ّ(مجموعة ّكانبيراّ ،)8663ّ ،ودخلّ
يسمح ّبإجراء ّتفصيل ّوتصنيف ّعلى ّغرار ّماّ
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هو ّمرغوب ّفيه ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
ومن ّالمهم ّأن ّندرك ّأنه ّينبغي ّتحديد ّنمطّ
مرغوب ّفيه ّللتقسيم ّلقطاعات ّفرعية ّقبل ّإجراءّ
المسحّللتأكدّمنّأنّالخصائصّالمرغوبّفيهاّ
ستكونّممثلةّبماّفيهّالكفايةّفيّعينةّالمسحّ.
ج .تقسيم األسر المعيشية إلى قطاعات فرعية
 .1منظور اإلنتاج
 85-83ثمةّاعتبارّأولّوهو ّالتحقق ّمنّإمكانيةّتقسيمّ
األسر ّالمعيشية ّإلى ّقطاعات ّفرعية ّتبعاّ
النخراطهاّفيّاإلنتاج؛ّويمكنّالقيامّبذلكّبإتباعّ
النمط ّالمبين ّفي ّالفصل ّالخامس ّوالعشرينّ
للتعرفّعلىّوتحديدّنشاطّاإلنتاجّغيرّالرسميّ
وغيره ّمن ّنشاطات ّاإلنتاج ّالتي ّتضطلع ّبهاّ
األسرّالمعيشيةّ.

أيضا؛ّوفيّحينّأنهّمنّوجهةّنظرّاإلنتاجّمنّ
الممكنّالفصلّبينّاألنواعّالمختلفةّمنّأنشطةّ
اإلنتاج ّإال ّأنه ّبالنسبة ّللوحدة ّالمؤسسية ّككلّ
ليسّمنّالممكنّإجراءّهذاّالفصلّ.
 48-83فيّمعظمّالبلدانّ،العديدّمنّاألسرّالمعيشيةّالّ
يكون ّلديها ّمنشآت ّفردية ّولذلك ّعندما ّيتمّ
التقسيم ّإلى ّقطاعات ّفرعية ّتبعا ّلإلنتاج ّالذيّ
تقوم ّبه ّاألسر ّالمعيشية ّفإن ّتلك ّاألسرّ
المعيشية ّالتي ّليس ّلديها ّمنشآت ّفردية ّيتمّ
تجميعها ّمعا ّفي ّقطاع ّفرعي ّواحدّ .والعاملّ
المشترك ّالوحيد ّالذي ّتتشارك ّفيه ّتلك ّاألسرّ
المعيشيةّهوّأنهاّليسّلهاّمنشآتّفرديةّ.وبناءاّ
علىّذلكّ،فيّحيتّأنّتقسيمّاألسرّالمعيشيةّ
إلىّقطاعاتّفرعيةّتبعا ّلإلنتاجّيكونّمفيدا ّفيّ
بعضّالظروفّإالّأنّلهّقيودّمنّحيثّتحديدّ
دور ّاألنواع ّالمختلفة ّلألسر ّالمعيشية ّفيّ
االقتصادّ.

 81-83والتقسيم ّاألول ّهو ّفصل ّاألسر ّالمعيشيةّ
المؤسسية ّوتلك ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّتشملّ  .2منظور االستهالك
منشأةّفرديةّعنّتلكّالتيّالّتحتويّعلىّمنشأةّ
فردية؛ّبعدّذلكّ،وبصورةّمباشرةّ،يتمّتحديدّتلكّ  44-83من ّالمالحظ ّعلى ّنطاق ّواسع ّأنه ّمع ّارتفاعّ
دخل ّاألسرة ّالمعيشية ّيتغير ّنمط ّاالستهالك؛ّ
األسر ّالمعيشية ّالتي ّيكون ّنشاطها ّاإلنتاجيّ
وتنخفض ّنسبة ّاإلنفاق ّالمخصصة ّللطعامّ
فقطّمرتبطاّبصاحبّالمساكنّأوّبعملّموظفينّ
ولغيرهاّمن ّالضرورياتّكلماّزادّالدخل ّالمتاحّ
محليينّ .واألسر ّالمعيشية ّالتي ّتتبقى ّقد ّيتمّ
ويتم ّتخصيصه ّلمزيد ّمن ّالسلع ّالكمالية؛ّ
إعادة ّتقسيمها ّمرة ّأخرى ّإلى ّتلك ّالتي ّتوظفّ
وبالتاليّ ،فإن ّأحد ّأساليب ّتفصيل ّوتصنيفّ
عمالة ّللعمل ّفي ّمنشأتها ّالفردية ّوتلك ّالتي ّالّ
األسرّالمعيشيةّوفقا ّألنماطّاالستهالكّهوّفيّ
تقوم ّبذلكّ .وكما ّهو ّمبين ّفي ّالفصل ّبشأنّ
الواقعّأنّيتمّالتفصيلّوالتصنيفّحسبّمستوىّ
القطاع ّغير ّالرسميّ ،فعند ّالمضي ّقدما ّعلىّ
الدخلّبافتراضّأنّذلكّيعكسّالفرقّفيّأنماطّ
هدي ّهذه ّالخطوات ّفي ّبعض ّاألحيان ّيكونّ
االستهالكّ .كما ّأن ّالدراسات ّالتي ّتبين ّأنماطّ
من ّالمرغوب ّفيه ّتحديد ّنوع ّنشاط ّالمنشأةّ
االستهالكّتبعا ّإلحصاءاتّأوّعشرياتّالدخلّ
الفرديةّ ،وخاصة ّتحديد ّالنشاط ّالزراعي ّبصورةّ
شائعة ّجدا ّوتعطي ّمعلومات ّمثيرة ّلالهتمامّ
منفصلةّعنّاألنواعّاألخرىّمنّالنشاطّ.
حول ّكيفية ّتغير ّأنماط ّاالستهالك ّمع ّارتفاعّ
المستوىّالعامّللدخلّ.
 46-83في ّنطاق ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فإن ّكافةّ
منشآت ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّيمكن ّمعاملتهاّ
كأشباهّشركاتّنظ ارّألنّلديهاّمجموعاتّكاملةّ  43-83والسؤال ّالذي ّيطرح ّنفسه ّهو ّكيف ّأن ّأنماطّ
استهالك ّاألسر ّالمعيشية ّقد ّترتبط ّبدخولّ
من ّالحسابات ّالتي ّتعرض ّملكيتها ّلألصولّ
األفراد؛ّوليسّهناكّطريقةّواضحةّلتحديدّكيفيةّ
(بشكل ّمنفصل ّعن ّاألصول ّالخاصة ّباألسرةّ
وقوع ّمتلقين ّالدخل ّفي ّشريحة ّأو ّأخرى ّمنّ
المعيشية ّالتي ّتنتمي ّلها) ّفضال ّعن ّسحبّ
شرائح ّالدخل ّالعشرية ّعندما ّيتم ّحساب ّهذهّ
الدخل ّلمالكيها ّ– ّيتم ّتصنيفها ّضمن ّأحدّ
الشرائح ّالعشرية ّعلى ّأساس ّاألسرة ّالمعيشيةّ.
قطاعاتّالشركاتّ.ويختلفّعددّمنشآت ّاألسرّ
وقد ّتنتج ّاألسر ّالمعيشية ّذات ّالدخل ّالمرتفعّ
المعيشية ّالتي ّيمكن ّمعاملتها ّكأشباه ّشركاتّ
منّخاللّعاملّذوّأجرّجيدّجدا ّأوّمنّخاللّ
وبالتالي ّتحذف ّمن ّقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّ–ّ
عددّمنّكاسبيّالدخولّالمتوسطةّ.وعالوةّعلىّ
يختلفّاختالفاّكبي ارّمنّبلدّلبلدّأخرّتبعاّلتوافرّ
ذلكّ ،على ّالرغم ّمن ّأن ّحساب ّاإلنتاج ّيبينّ
المعلوماتّالمحاسبيةّوالمصادرّالمتاحةّللتعرفّ
المجموع ّالكلي ّلتعويضات ّالعاملين ّوقد ّيكونّ
علىّوتحديدّثملّهذهّالمنشآتّومنّثمّمعاملتهاّ
ّمقارنة ّذلك ّبالعدد ّالكلي ّللعاملينّ
من ّالممكن ّ
علىّأنهاّأشباهّشركاتّ.
إال ّأن ّذلك ّال ّيسفر ّعن ّأي ّمعلومات ّحولّ
توزيعّالدخلّعبرّقوةّالعملّفيّالمنشأةّ.
 43-83على ّالرغم ّمن ّأنه ّمن ّالممكن ّتحديد ّاألسرّ
المعيشية ّالتي ّيكون ّمسكنها ّالمشغول ّمن ّقبلّ
مالكهّفقطّهوّمنشأتهاّالفرديةّإالّأنهّفيّكثيرّ  48-83الّيأتيّالدخلّكلهّمنّتعويضاتّالعاملين؛ّكماّ
أن ّاألثر ّالواقع ّعلى ّاالستهالك ّالكلي ّلألسرّ
من ّالحاالت ّسوف ّتتخذ ّمنشأة ّفردية ّأخرىّ
مساكنها ّكمساكن ّمشغولة ّمن ّقبل ّمالكيهاّ
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الكلي ّلألسرة ّالمعيشية ّداخل ّكل ّفئة ّمنّ
الفئاتّ .وفيما ّيلي ّوصفا ّللقطاعات ّالفرعيةّ
األربعةّ:

المعيشية ّمن ّالمصادر ّاألخرى ّللدخل ّغيرّ
مؤكدّ.

 40-83إن ّاستخدام ّمستوى ّدخل ّاألسرة ّالمعيشيةّ
كممثلّألنماطّاالستهالكّيشوبهّبعضّالمشاكلّ
البارزة؛ّحيثّأنّأحدّالتفصيالتّالممكنةّلألسرّ
ّب .العاملينّأوّالمشتغلينّلحسابهمّالخاص؛ّ
المعيشية ّعندما ّتختلف ّأنماط ّاالستهالك ّإلىّ
حدّكبير ّ– ّقد ّيكونّتبعا ّلماّإذاّكانت ّاألسرةّ
ّج .العاملين؛ّ
المعيشية ّتضم ّأطفال ّمن ّعدمهّ ،أو ّما ّإذاّ
كانت ّاألسرة ّالمعيشية ّأعمارها ّصغيرة ّنسبياّ
ّد .المتلقينّلدخولّملكيةّأوّتحويالتّ.
(وربماّتكونّتؤسسّالمنزلّألولّمرة)ّأوّكبيرةّ
في ّالعمر ّنسبيا ّ(حيث ّقد ّيكون ّاإلنفاق ّعلىّ
السلع ّالمعمرة ّاالستهالكيةّأفلّمنّالمجموعاتّ  36-83يشكل ّالقطاع ّالفرعي ّالرابع ّ– ّاألسر ّالمعيشيةّ
التي ّت ّؤلف ّدخول ّالملكية ّوالدخول ّمنّ
األخرى)ّ .ومع ّذلكّ ،ومرة ّأخرى ّفي ّهذاّ
التحويالت ّمصدر ّدخلها ّاألكبر ّ– ّمجموعةّ
السياقّ ،ال ّتوجد ّوسيلة ّسهلة ّللربط ّما ّبينّ
غير ّمتجانسةّ ،ويوصى ّبأن ّيتم ّتقسيمها ّإلىّ
مصدر ّالدخل ّونوع ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّيقيمّ
ثالثةّقطاعات ّفرعيةّإضافيةّعندماّيكون ّذلكّ
متلقيّالدخلّفيهاّ.
ممكنا؛ّوتحددّهذهّالقطاعاتّالفرعيةّعلىّالنحوّ
التاليّ:
 .3منظور الدخل
ّأ .أصحابّالعمل؛ّ

 47-83ثمة ّنهج ّواعد ّللتقسيم ّالفرعي ّيبدو ّوأنه ّيأتيّ
ليسّمنّالنظرّإلىّمستوىّالدخلّبلّإلىّنوعّ
الدخل؛ّوكماّهوّمقترحّفيّالفصلّالرابعّ ،فإنّ
المخططّالتاليّيمكنّالتطرقّإليهّ.
 45-83قد ّيتم ّتجميع ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّقطاعاتّ
فرعيةّتبعاّلطبيعةّالمصدرّاألكبرّللدخل؛ّولهذاّ
الغرضّ،فإنهّيلزمّتمييزّاألنواعّالتاليةّمنّدخلّ
األسرّالمعيشيةّ:
ّأ .الدخلّالمتحققّألصحابّمنشآتّفرديةّباألسرّ
المعيشية ّلديها ّموظفين ّبأجر ّ(الدخل ّالمختلطّ
ألصحابّالعمل)؛ّ
ّب .اإليرادات ّأو ّالدخل ّالمتحقق ّألصحاب ّمنشآتّ
فردية ّباألسر ّالمعيشية ّبدون ّموظفين ّبأجرّ
(الدخلّالمختلطّللعاملينّلحسابهمّالخاص)؛ّ
ّج .تعويضاتّالعاملين؛ّ

-

متلقيّدخولّالملكية؛
متلقيّالمعاشاتّالتقاعدية؛
متلقيّالدخولّاألخرىّمنّالتحويالت
 .4استخدام شخص مرجعي

 25-22عادة ّما ّتتطلب ّاألساليب ّاألخرى ّللتقسيم ّإلىّ
قطاعات ّفرعية ّشخص ّمرجعي ّيتم ّتحديدهّ
والتعرف ّعليه ّلكل ّأسر ّمعيشيةّ .وليسّ
بالضرورة ّأن ّيكون ّالشخص ّالمرجعي ّهوّ
الشخصّالذي ّيعتبرهّاألعضاءّاآلخرين ّلألسرةّ
المعيشية ّ"رب ّاألسرة"ّ ،حيث ّأن ّالشخصّ
المرجعي ّينبغي ّوأن ّيتم ّاختياره ّوتحديده ّعلىّ
أسس ّاألهمية ّاالقتصادية ّوليس ّعلى ّأساسّ
العمر ّأو ّاألقدميةّ .وينبغي ّأن ّيكون ّالشخصّ
المرجعي ّعادة ّهو ّالشخص ّذو ّالدخل ّاألكبرّ
وذلكّعلى ّالرغمّمنّأنّالشخصّالمرجعيّقدّ
يكون ّأيضا ّهو ّالشخص ّالذي ّيتخذ ّالق ارراتّ
الرئيسيةّفيماّيتعلقّباستهالكّاألسرةّالمعيشيةّ.

 22-22وبمجردّتحديدّشخصّمرجعيّيكونّمنّالممكنّ
ّد .دخولّالملكيةّوالدخولّمنّالتحويالتّ
حينئذ ّتجميع ّاألسر ّالمعيشية ّفي ّقطاعاتّ
فرعية ّعلى ّأساس ّخصائص ّوخصائصّ
 41-83تنسب ّاألسر ّالمعيشية ّللقطاعات ّالفرعية ّتبعاّ
الشخص ّالمرجعي؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،يمكنّ
ألي ّفئة ّمن ّالفئات ّاألربعة ّللدخل ّالمذكورةّ
تحديدّالقطاعاتّالفرعيةّباالستنادّإلىّ:
أعالهّهيّاألعلىّبالنسبةّلألسرّالمعيشيةّككلّ،
حتى ّوان ّلم ّتفسر ّدائما ّما ّيزيد ّعن ّنصفّ
ّأ .مهنةّالشخصّالمرجعي؛ّ
الدخل ّالكلي ّلألسرة ّالمعيشيةّ .وعندما ّيتحصلّ
على ّأكثر ّمن ّدخل ّمن ّالفئات ّالمحددة ّداخلّ
ّب .الصناعةّ،إنّوجدتّ،التيّيعملّفيهاّالشخصّ
نفس ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّسبيل ّالمثال ّألنّ
المرجعي؛ّ
أكثرّمنّعضوّباألسرةّالمعيشيةّيتحصلّعلىّ
تعويضاتّللعاملين ّأو ّألنهّيتحصلّعلىّأكثرّ
ّج .المستوىّالتعليميّللشخصّالمرجعي؛ّ
من ّدخل ّملكية ّأو ّدخل ّمن ّالتحويالت ّحينئذّ
ينبغي ّأن ّيقوم ّالتصنيف ّعلى ّأساس ّالدخلّ
ّد .المؤهالتّأوّالمهاراتّلدىّالشخصّالمرجعي؛ّ
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ال ّتزال ّقائمة ّال ّمحالة ّفي ّقطاع ّاألسرّ
المعيشيةّ.

 .5النتائج المترتبة على التغير الديموغرافي

 34-83هناك ّاهتمام ّسياسي ّمتزايد ّفي ّبعض ّالبلدانّ
حولّأثرّالتغيرّالديموغرافيّعلىّرفاهيةّاألسرّ  .2الزراعة
المعيشية ّوعلى ّاالستجابة ّالمطلوبة ّمن ّقبلّ
الحكومة؛ّعلىّسبيلّالمثالّفيّالمجتمعاتّذاتّ  35-83في ّبعض ّالبلدانّ ،تمثل ّزراعة ّالكفاف ّأو ّفيّ
الواقع ّنتائج ّأي ّإنتاج ّزراعي ّيتم ّاستخدامهّ
االعمارّالمرتفعةّ،ربماّيكونّهناكّانخفاضّفيّ
بالكاملّمنّقبلّهؤالءّالمسئولينّعنّاإلنتاجّ–ّ
الطلب ّعلى ّالخدمات ّالتعليمية ّوارتفاع ّفيّ
يمثل ّجزءا ّهاماّ ّللغاية ّمن ّاستهالك ّاألسرةّ
الطلبّعلىّالخدماتّالصحيةّ.
المعيشية ّوعلى ّنطاق ّأوسع ّمن ّالناتج ّالمحليّ
اإلجمالي؛ ّوفي ّالبلدان ّالتي ّتزرع ّفيها ّالموادّ
 33-83ثمة ّشاغل ّأخر ّوهو ّما ّإذا ّكان ّتوفيرّ
الغذائيةّاألساسيةّلالستهالكّالذاتيّوتكونّهذهّ
المعاشات ّالتقاعدية ّكافيا ّلضمان ّأن ّاألفرادّ
الزراعةّموسميةّيكونّمنّالضروريّالنظرّفيماّ
يحصلون ّعلى ّمستوى ّكاف ّمن ّالدعم ّللدخلّ
إذاّكانّجزءّماّمن ّالزيادةّفيّقيمةّالمحصولّ
في ّحالة ّالتقاعد ّبدون ّالحاجة ّإلى ّدعم ّالدخلّ
العائدّللتخزينّهوّجزءّمنّاإلنتاجّمن ّعدمهّ.
من ّقبل ّالحكومة؛ ّوقد ّيسفر ّالتركيز ّعلى ّمثلّ
وهناك ّتفاصيل ّحول ّكيفية ّالقيام ّبذلك ّفيّ
هذه ّالموضوعات ّعلى ّاالقتراح ّبتقسيم ّاألسرّ
الملحقّبالفصلّالسادسّ.
المعيشية ّإلى ّقطاعات ّفرعية ّتبعا ّلما ّإذا ّكانّ
كاسب ّالدخل ّالرئيسي ّفي ّالعمل ّأو ّفي ّسنّ
العمل ّولكن ّال ّيعمل ّأو ّمتقاعدّ .ومرة ّأخرى 31-83 ّ،جدير ّبالذكر ّأن ّسعر ّالمشتري ّبالنسبةّ
للمنتجاتّالزراعيةّالمستخدمةّلالستهالكّالذاتيّ
فإنّالتصنيفّلفئاتّتبعاّلكاسبّالدخلّالرئيسيّ
الّيعنيّسعرّأقربّسوقّمحليّوالذيّقدّيشملّ
سيعطيّنتائجّمختلفةّعنّتصنيفّالدخلّككلّ.
تكاليف ّنقل؛ ّويكون ّسعر ّالسوق ّهو ّالسعرّ
الذيّقدّيدفعهّشخصّفيّمقابلّالمحاصيلّفيّ
 .6اعتبارات أخرى
مكانّزراعتهاّ.وغالباّماّيسمىّذلكّبسعرّبوابةّ
المزرعةّ.
 21-22من ّالممكن ّالتفكير ّفي ّتقسيم ّاألسر ّالمعيشيةّ
إلى ّقطاعات ّفرعية ّعلى ّأسس ّمختلفة ّتماما؛ّ
ومنّبينّاألمثلةّعلىّذلكّ،عددّاألشخاصّفيّ  86-83ومن ّحيث ّالمبدأّ ،فإن ّجميع ّالفاكهةّ
والخضروات ّالمزروعة ّلالستخدام ّالذاتي ّمنّ
األسرةّالمعيشيةّأوّالمنطقةّالتيّتقع ّبهاّاألسرةّ
قبل ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّلديها ّمخصصاتّ
المعيشيةّأوّمؤهالتّأوّالمستوىّالتعليميّلربّ
ّكبيرة ّينبغي ّإدراجهاّ
صغيرة ّأو ّمزارع ّوحدائق ّ
األسرةّالمعيشيةّأوّالصناعةّالتيّيعملّبهاّربّ
في ّحدود ّاإلنتاجّ ،حتى ّفي ّالدول ّالمتقدمة؛ّ
األسرّالمعيشيةّأوّماّإذاّكانتّاألسرةّالمعيشيةّ
وفي ّواقع ّالممارسة ّالعمليةّ ،ال ّيكون ّمنّ
تملك ّممتلكات ّأو ّغيرها ّمن ّاألصولّ ،وهلمّ
المرجح ّأن ّهذه ّالعملية ّتستحق ّالجهد ّالمبذولّ
ج ارّ.
في ّوضع ّتقديرات ّما ّلم ّتكن ّالمبالغ ّالمعنيةّ
كبيرةّجداّ.
د .األسر المعيشية كمنتجين
ا .األسر المعيشية والقطاع غير الرسمي

 .3اإلسكان

 21-22فيّجميعّالبلدانّ،هناكّعددّمنّأنشطة ّاإلنتاجّ
تقوم ّبها ّاألسر ّالمعيشية؛ ّوقد ّيوصف ّالعديدّ
من ّهذه ّاألنشطة ّباألنشطة ّغير ّالرسميةّ ،كماّ
أنه ّوعلى ّالنحو ّالمبين ّفي ّالفصل ّالخامسّ
والعشرين ّفإن ّقياس ّمدى ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
وكيفّأنّذلكّيتغيرّمعّنموّاالقتصادّمنّشأنهّ
أن ّيعطينا ّنظرة ّثاقبة ّخاصة ّبشأن ّامتدادّ
اقتصادّالسوقّفيماّوراءّالمنشآتّالرسميةّ.

 83-83فيّجميعّاالقتصادياتّتقريبا؛ّيعيشّعددّكبيرّ
منّاألسرّالمعيشيةّفيّمساكنّيمتلكونها؛ ّوقدّ
يكونّحجمّسوقّاإليجارّصغي ارّجدا ّوقدّيكونّ
مقصو ارّعلىّبعضّالمناطقّعلىّسبيلّالمثالّ
المناطقّالحضريةّ،وهوّماّيجعلّمنّالصعبّ
استخدام ّاإليجارات ّالسوقية ّكوسيلة ّلتقديرّ
الخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبل ّكافة ّالمساكنّ
المشغولة ّمن ّقبل ّمالكيها؛ ّوفي ّالفصلّ
العشرينّ،أوضحّأنهّمنّحيثّالمبدأّأنهّيمكنّ
حسابّاإليجارّالمدفوعّعلىّأصلّرأسماليّمنّ
خاللّتطبيقّعاملّخصمّعلىّالمخزوناتّمنّ
رأسّالمالّعندّبدايةّفترةّمعينةّ،ومنّثمّإذاّماّ
عرفت ّالقيمة ّيمكن ّحينئذ ّتقدير ّرقم ّللخدماتّ
المقدمةّ .ومع ّذلكّ ،يمثل ّهذا ّاألسلوب ّأيضاّ
إشكالية ّفي ّهذه ّالظروف ّالتي ّال ّيكون ّفيهاّ
بياناتّمتاحةّبشأنّالمخزوناتّمن ّرأسّالمالّ

 37-83صعوبةّفصلّالنشاطّاإلنتاجيّلألسرةّالمعيشيةّ
عنّبقيةّالوحداتّالمؤسسيةّقدّتمّمناقشتهاّفيّ
عدد ّمن ّالمواضع ّفي ّالفصول ّالسابقةّ،
وبخاصة ّالفصل ّالرابعّ ،كما ّأنه ّيشار ّإليهاّ
أعاله ّفي ّالمناقشة ّالخاصة ّبالقطاعات ّالفرعيةّ
لألسرّالمعيشية؛ّومنّثمّ،فإنّهذاّالقسمّيناقشّ
فقطّبعض ّجوانبّهذهّاألنشطةّاإلنتاجيةّالتيّ
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أو ّبشأن ّمتى ّيتواجد ّعدم ّيقين ّحول ّمعدلّ
العائدّحتىّيتمّتقديرهّ.وبالنسبةّللمساكنّالريفيةّ
البسيطةّ،فقدّيكونّمنّالضروريّحسابّتكلفةّ
اإلنشاء ّوتقدير ّطول ّمدة ّاستخدام ّالبناء ّمنّ
دونّإدخالّتجديداتّرئيسيةّعليهّ.

بعض ّالحاالتّ ،قد ّيكون ّمجمل ّاالستهالكّ
الوسيط ّرسوم ّخدمة ّمدفوعة ّلوكالة ّالتأجيرّ.
ومن ّالمتصور ّأحيانا ّأن ّالخدمة ّالمدفوعةّ
لوكالة ّالتأجير ّقد ّتتجاوز ّالعائد ّمن ّاإليجارّ
ومنّثمّيحققّنشاطّالتأجيرّخسارة؛ّعلىّسبيلّ
المثالّ ،إذاّماّبقيّمنزلّخاليا ّلفترةّمنّالوقتّ
قد ّال ّيزال ّيكون ّهناك ّرسوم ّمستحقة ّالدفعّ
ل ّوكالة ّالتأجيرّ .وغالبا ّما ّسوف ّتعتبر ّاألسرةّ
المعيشية ّالمدرة ّللربح ّذلك ّأم ار ّمقبوال ّألن ّأحدّ
المبرراتّوراءّتملكّمنزلّلتأجيرهّهوّاألملّفيّ
تحقيق ّربح ّحيازة ّمن ّوراء ّتملك ّالمنزل ّعلىّ
مدىّفترةّطويلةّ.

 88-83بعض ّالمنازل ّتكون ّمملوكة ّمن ّقبل ّأسرّ
معيشية ّولكنها ّتؤجر ّللغير؛ ّوفي ّهذه ّالحالّ،
يكون ّاإليجار ّالمدفوع ّمن ّقبل ّالمستأجر ّهوّ
قيمة ّمخرجات ّخدمة ّاإليجارّ .ويبين ّحسابّ
اإلنتاجّلألسرةّالمعيشيةّالمدرةّللربحّاالستهالكّ
الوسيط ّالمحمل ّعلى ّهذه ّالمخرجات ّمن ّأجلّ
اشتقاق ّفائض ّالتشغيل ّللنشاطّ ،والذي ّيعاملّ
على ّأنه ّدخل ّلألسرة ّالمعيشية ّالمالكةّ .وفيّ

 81-83عندما ّيمول ّمنزل ّمن ّخالل ّرهنّ ،فمن ّحيثّ
المبدأ ّتعامل ّرسوم ّخدمات ّالوساطة ّالماليةّ
المقاسة ّبصورة ّغير ّمباشرة ّوالمرتبطةّ
بمدفوعات ّالفائدة ّعلى ّالقرض ّعلى ّأنها ّجزءّ
من ّاالستهالك ّالوسيط ّلنشاط ّاإلنتاج ّالمرتبطّ
بتأجيرّالعقارّ(سواءّلالستخدامّمنّقبلّالمالكّ
أوّمنّقبلّمستأجر)؛ ّومعّذلكّ،قد ّيكونّمنّ
الصعب ّتحديد ّخدمات ّالوساطة ّالماليةّ

 88-83جميعّالمساكنّتتطلبّصيانةّمنتظمة؛ّويعاملّ
حسابّاإلنتاجّبالنسبةّلمسكنّمشغولّمنّقبلّ
مالكه ّفقط ّالسلع ّوالخدمات ّالضرورية ّللقيامّ
بنوع ّاإلصالحات ّالتي ّتكون ّعادة ّمسئوليةّ
صاحب ّالملك ّفي ّحالة ّالمباني ّالمؤجرةّ
كاستهالك ّوسيطّ .وقد ّيشمل ّذلك ّالمدفوعاتّ
التي ّتتمّللمتخصصينّفيّتجارةّالمباني؛ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،السباكين ّأو ّالدهانينّ ،وسوفّ  80-83بحسب ّالعرف ّالسائدّ ،تعامل ّكل ّالقيمةّ
المضافةّالناشئةّعنّتأجيرّالمساكن ّعلىّأنهاّ
تشملّتكلفةّهؤالءّالمتخصصينّتعويضاتهمّأوّ
فائضّتشغيلّوليسّدخلّمختلطّ.
أجورهمّ.ومعّذلكّ،عندماّيتعهدّبالعملّمنّقبلّ
المالك ّنفسه ّفقط ّيتم ّتضمين ّتكلفة ّالمواد ّفيّ
االستهالكّالوسيطّبدونّوضعّأيّتقديرّلقيمةّ  87-83بعض ّالمنازل ّسوف ّيتم ّتملكها ّكمنازل ّثانويةّ
سواء ّفي ّنفس ّاالقتصاد ّأو ّبالخارج؛ ّوينطبقّ
وقتّالمالكّالمستغرقّفيّاإلصالحاتّ.ونتيجةّ
ّ
علىّذلكّنفسّالمبادئّالواردةّفيّحالةّاإليجارّ
لذلكّ ،ال ّتظهر ّتعويضات ّأو ّأجور ّللموظفينّ
المحتسب ّللمساكن ّالمشغولة ّمن ّقبل ّمالكيهاّ
في ّحساب ّاإلنتاج ّللمساكن ّالمشغولة ّمن ّقبلّ
وكأنشطةّخدماتّاإليجارّالتيّتنشأّعنّتأجيرّ
مالكيها(ّ .وقد ّينظر ّإلى ّذلك ّعلى ّأنه ّعرفّ
منزل ّللغيرّ .واذا ّكان ّالمنزل ّفي ّبلد ّأخرّ،
عمليّ .واذا ّما ّكان ّينتوى ّاحتساب ّتكاليفّ
يعامل ّعلى ّأنه ّينتمي ّإلى ّوحدة ّوهمية ّمقيمةّ
عمالة ّبالنسبة ّللمالك ّالمضطلع ّباإلصالحاتّ،
في ّهذا ّالبلدّ .ومن ّثمّ ،يكون ّللمالك ّالقانونيّ
فقد ّيقيد ّذلك ّعلى ّأنه ّدخل ّمتراكم ّلألسرةّ
حق ّمالي ّعلى ّالوحدة ّالوهمية ّالمقيمةّ.
المعيشيةّولكنّالدخلّالعائدّمنّإيجارّالبيتّقدّ
وبالتاليّ،فإنّالوحدةّالوهميةّالمقيمةّتبدوّوأنهاّ
يتمّخفضهّبمقدارّتعويضّمساويّتماماّ)ّ.
منشأة ّاستثمار ّمباشر ّمملوكة ّبشكل ّكامل ّمنّ
قبل ّوحدة ّغير ّمقيمةّ .ومع ّذلكّ ،فإن ّاألصلّ
 84-83يعاملّمجملّاإليجارّالمحتسبّناقصّالتكاليفّ
الوحيد ّللوحدة ّهو ّقيمة ّالملكيةّ ،ويعامل ّكاملّ
الفعلية ّ(بما ّفي ّذلك ّالتكاليف ّبخالف ّتلكّ
فائضّالتشغيلّمنّتأجيرّالمنزلّللغيرّكماّلوّ
المرتبطة ّباإلصالحات) ّالمتكبدة ّعلى ّأنهاّ
أنهّمسحوبّمنّالوحدةّالوهميةّومحوال ّللمالكّ،
فائضّتشغيلّللمالك؛ّوتعرضّحسابات ّالمالكّ
وبالتالي ّال ّيكون ّهناك ّأرباح ّمحتجزة ّمتبقيةّ
للمبنى ّمجمل ّقيمة ّاإليجار ّالمحتسبّ
حتىّتعاملّعلىّأنهاّأرباحّمعادّاستثمارهاّ.
كمخرجاتّ ،وأية ّتكاليف ّمتكبدة ّكاستهالكّ
وسيطّوالفرقّباعتبارهّفائضّالتشغيلّاإلجماليّ
والذيّيدفعّإلىّاألسرةّالمعيشيةّبصفتهاّالمالكّ  85-83للدرجةّالتيّيكونّفيهاّالمنزلّبالخارجّمستخدماّ
من ّقبل ّمواطنين ّفي ّاالقتصاد ّالذي ّيكونّ
للمنشأة ّالفرديةّ .وفي ّاستخدام ّحساب ّالدخلّ،
المالكّالقانونيّمقيما ّفيهاّفإنّاإليجاراتّينبغيّ
تبين ّالقيمة ّالكلية ّلإليجار ّكاستهالك ّلإليجارّ
وأنّتعاملّعلى ّأنهاّصادراتّخدماتّمنّالبلدّ
المحتسب ّالخاص ّبالمساكن ّالمشغولة ّمن ّقبلّ
األجنبي ّوكواردات ّخدمات ّلالقتصاد ّالمحلي؛ّ
مالكيهاّ.
ومع ّذلكّ ،يتم ّتحويل ّفائض ّتشغيل ّالوحدةّ
الوهميةّإلىّالمالكّويظهرّكتدفقّللخارجّلدخلّ
 83-83عندما ّتجرى ّإصالحات ّرئيسية ّتعامل ّحينئذّ
ملكيةّمنّالبلدّاألجنبيّوكتدفقّداخلّلالقتصادّ
على ّأنها ّإجمالي ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابتّ،
المحليّ ،مع ّالتعويض ّلخدمات ّالتأجير ّ(علىّ
ولكن ّنفس ّاألعراف ّتنطبق ّفيما ّيخص ّقيدّ
األقلّجزئياّ)ّ.
تعويضاتّأوّأجورّالعاملينّ.
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المرتبطة ّفقط ّبالفائدة ّعلى ّالرهنّ ،وفي ّبعضّ هة .األسر المعيشية كمستهلكين
الحاالتّقدّالّيتمّاستخدامّقرضّتمّمنّخاللّ
العقار ّكضمان ّإضافي ّلتأمين ّالعقار ّبغرضّ  .1السلع والخدمات االستهالكية المقدمة في شكل
حيازةّمسكنّمتاحّ.وفيّواقعّالممارسةّالعملية ّ،عيني
إذا ّلم ّتعامل ّخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسةّ
على ّنحو ّغير ّمباشر ّعلى ّأنها ّجزء ّمنّ  03-83يصفّالفصل ّالتاسعّالمفاهيمّالمختلفةّلإلنفاقّ
االستهالكيّولالستهالكّالفعليّوالستخدامّالسلعّ
االستهالك ّالوسيط ّلنشاط ّالتأجير ّفإن ّفائضّ
والخدمات ّاالستهالكية؛ ّوفي ّسياق ّنظامّ
التشغيل ّمن ّنشاط ّالتأجير ّسيكون ّأعلى ّخالفاّ
الحساباتّالقوميةّ،يقاسّأولّبندينّفقطّ،ويعللّ
لذلكّ ،ولكن ّاإلنفاق ّعلى ّاالستهالك ّبالنسبةّ
الفرق ّبينهما ّبالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ
لألسرةّالمعيشيةّسيكونّأعلىّبنفسّالقدرّ.
المقدمة ّمن ّقبل ّالحكومة ّوالمؤسسات ّغيرّ
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّلألسرّ
 .4الموظفين المحليين
المعيشيةّ.ومنّحيثّالمبدأّ،قدّيكونّمنّالمثيرّ
لالهتمام ّالتمكن ّمن ّتمييز ّالتحويالتّ
 06-83تقيمّالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّموظفينّمحليينّ
االجتماعيةّالعينيةّالمقدمةّلألطفالّ(علىّسبيلّ
بأجرّبسعرّتكلفّتعويضاتّالعاملينّالمدفوعةّ
المثالّ ،معظم ّالتعليم)ّ ،وللكبار ّفي ّالسنّ
لهؤالءّالعاملينّولكنّمعّتضمنّأيّدخلّعينيّ
(خاصة ّالرعاية ّالصحية) ّأو ّربما ّعلى ّأساسّ
مثلّاإلقامةّالمجانيةّأوّالوجباتّالمجانيةّفضالّ
إقليميّ .ومع ّذلكّ ،هناك ّصعوبات ّكبيرة ّفيّ
عن ّأي ّاشتراكات ّضمان ّاجتماعي ّقد ّتكونّ
العمل ّعلى ّهذا ّالمستوى ّمن ّالتفصيلّ ،ولذلكّ
مدفوعة ّنيابة ّعن ّالموظفين؛ ّوبحسب ّالعرفّ
فمن ّالمحتمل ّأن ّمثل ّهذه ّالتفاصيل ّاإلضافيةّ
السائدّ ،يتألف ّحساب ّاإلنتاج ّللخدمات ّالمحليةّ
يمكنّتقديمهاّفقطّفيّسياقّحسابّفرعيّ.
المدفوعة ّمن ّهذه ّالتعويضات ّأو ّاألجورّ
للموظفين ّفقطّ .وتعامل ّجميع ّالمنتجاتّ
المستخدمةّفيّتأديةّالخدماتّالمحليةّمثلّموادّ  08-83ومن ّحيث ّالمبدأّ ،ينبغي ّتسجيل ّالتحويالتّ
العينيةّبينّاألسرّالمعيشيةّفيّنظامّالحساباتّ
التنظيف ّواألدوات ّالمستخدمة ّعلى ّأنها ّنفقاتّ
القومية؛ ّومع ّذلكّ ،إذا ّلم ّتكن ّهناك ّقطاعاتّ
استهالكّنهائيّلألسرةّالمعيشيةّ.
فرعية ّلقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّفإن ّمثل ّهذهّ
التخويالت ّلن ّتظهر ّفي ّالحسابات ّعندماّ
 03-83البدّمنّأنّيكونّاألفرادّالذينّيقدمونّخدماتّ
تحدثّبينّاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّ.ومنّناحيةّ
محليةّمدفوعةّأعضاءّفيّأسرةّمعيشيةّأخرى؛ّ
أخرىّ ،قد ّتكون ّالتخويالت ّالعينية ّبين ّاألسرّ
وال ّتعامل ّالمدفوعات ّلألطفال ّألداء ّمهام ّفيّ
المعيشية ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمة ّكبيرة ّجدا ّومنّ
المنزلّعلىّأنهاّتوفيرّلخدماتّمحليةّمدفوعةّ،
ثم ّينبغي ّالتقاطها ّضمن ّالمعلومات ّبشأنّ
ولكن ّببساطة ّكما ّلو ّكانت ّالمدفوعات ّتحويلّ
التحويالتّفيّبياناتّميزانّالمدفوعاتّ.وهناكّ
داخلّنطاقّاألسرّالمعيشيةّ.ومنّناحيةّأخرىّ،
اعتباراتّعمليةّمبينةّفيّالمعامالتّالدوليةّفيّ
المدفوعات ّالتي ّتتم ّلطفل ّلقاء ّمؤانسته ّلطفلّ
التحويالتّ :دليل ّلمعدي ّوالمصنفينّ
الجيران ّينبغي ّمن ّحيث ّالمبدأ ّمعاملتهاّ
والمستخدمين ّ(صندوق ّالنقد ّالدوليّ8665ّ ،
كخدمات ّمحلية ّغير ّأن ّهذه ّالمدفوعات ّقدّ
ب))ّ.
تكونّصغيرةّجداّويصعبّقياسهاّ.
 00-83عندما ّيكون ّهناك ّقد ار ّكبي ار ّمن ّاالستهالكّ
ممثالُ ّمن ّقبل ّاإلنتاج ّللحساب ّالشخصي ّأوّ
الدخلّالعينيّأوّالمقايضةّأوّالتحويالتّالعينيةّ
فقدّيكونّمنّالمفيدّتفصيلّالتمييزّبينّاإلنفاقّ
علىّاالستهالكّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّالعينيّ
عنّاالستهالكّالمشترىّفيّالمركزّالتجاريّأوّ
السوقّالتجاريةّ.

 08-83في ّالممارسة ّالعمليةّ ،قد ّتشمل ّبعض ّالبلدانّ
موظفين ّمحليين ّلكامل ّالوقت ّكأعضاء ّفيّ
األسر ّالمعيشية؛ ّوفي ّهذه ّالحالة ّيقيد ّتحويلّ
داخل ّاألسر ّالمعيشية ّحتى ّوان ّكانتّ
التحويالتّداخلّالوحداتّالمؤسسيةّعادةّالّيتمّ
قيدهاّ .وهذا ّبدوره ّيعني ّأن ّهناك ّعنصر ّللعدّ
المضاعفّبالنسبة ّلألسرةّالمعيشية ّالمعنيةّفيّ
ظل ّتضمين ّالدفعة ّالمسددة ّلموظفين ّمحليينّ
وانفاق ّمن ّقبل ّهؤالء ّالموظفين ّفي ّنفقاتّ  .2اإلنفاق من قبل السياح
استهالكّاألسرّالمعيشيةّ.
 07-83معظم ّمصادر ّالبيانات ّعن ّاستهالك ّاألسرّ
المعيشية ّمن ّجانب ّالعرض ّغير ّقادرة ّعلىّ
 04-83فيّالفصلّالتاسعّوالعشرينّ،هناكّمناقشةّحولّ
التمييزّبينّماّإذاّكانتّالمشترياتّقدّتمتّمنّ
إمكانيةّتوسيعّحدودّاإلنتاجّداخلّسياقّحسابّ
قبلّأسرّمعيشيةّمقيمةّأمّمنّقبلّأسرّمعيشيةّ
فرعي ّإلدراج ّكافة ّالخدمات ّالمحليةّ ،بما ّفيّ
غيرّمقيمة؛ّوبصورةّمماثلةّ،فإنّنفسّالمصادرّ
ذلكّ ،تلك ّالخدمات ّالتي ّال ّتؤدى ّلقاءّ
لن ّتكشف ّعن ّالمشتريات ّالتي ّتمت ّبالخارجّ
مدفوعاتّ.
من ّقبل ّأسر ّمعيشية ّمقيمةّ .وهذين ّالبندينّ
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في ّالمقدمةّ ،فمن ّالصعب ّتوزيع ّالدخل ّمنّ
مصدر ّمعين ّلمجموعة ّمن ّمجموعات ّاألسرّ
المعيشية ّناهيك ّعن ّالمجموعات ّاألخرىّ .والّ
يتم ّذلك ّبشكل ّصريح ّومباشر ّوال ّيشكل ّجزءّ
نمطي ّمن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .ومع ّذلكّ،
يكون ّاألمر ّمباش ار ّمن ّخالل ّتوفير ّمزيد ّمنّ
المعلومات ّللقائمين ّبالتحليل ّحول ّنوع ّدخلّ
األسر ّالمعيشية ّمقارنة ّبالمجموع ّالكلي ّالمدرجّ
فيّالتسلسلّالقياسيّللحساباتّ.وبقدرّماّتكونّ
القيمة ّالمضافة ّهي ّالمعنيةّ ،فقد ّيكون ّمنّ
الممكن ّتمييز ّتعويضات ّأو ّأجور ّالموظفينّ
المدفوعة ّمن ّقبل ّالصناعات ّالفردية ّأو ّربماّ
تبعاّلمستوىّالتعليمّأوّبحسبّالمنطقةّ.وبصورةّ
مماثلة ّيمكن ّتمييز ّالدخل ّالمختلطّ .وينبغيّ
فصل ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابت ّبينّ
االستهالك ّالناشئ ّعن ّالمساكن ّالمشغولة ّمنّ
قبل ّمالكيها ّواالستهالك ّالمرتبط ّباألصولّ
األخرىّللمنشآتّالفرديةّ.

غالبا ّما ّيكونان ّبارزين ّبما ّفي ّالكفاية ّألنّ
يكونّمنّالضروريّتقديرهماّلحسابّاألثرّعلىّ
ميزان ّالمدفوعات ّمن ّجهة ّولضمان ّأن ّجدولّ
العرض ّواالستخدام ّيمكن ّموازنته ّبشكل ّكافّ
من ّناحية ّثانيةّ .وهناك ّتفصيال ّإضافيا ّحولّ
اإلنفاق ّمن ّقبل ّالسياح ّفي ّالفصل ّالتاسعّ
والعشرينّفيّسياقّالحسابّالفرعيّللسياحةّ.
 .3اإلنفاق على االستهالك بحسب نوع المنتج

 05-83معظم ّالدراسات ّاالستقصائية ّلألسر ّالمعيشيةّ
تصنف ّاالستهالك ّتبعا ّلألغراض ّالمقصودّ
تلبيتها ّمن ّوراء ّهذا ّاالستهالكّ ،الغذاء ّأوّ
السكنّ ،الخ؛ ّوهذا ّالنوع ّمن ّالتفصيل ّهوّ
المستخدمّفيّتصنيفّاالستهالكّالفرديّبحسبّ
الغرض ّ(ّ .)COICOPولإلدراج ّفي ّجدولّ
العرض ّواالستخدامّ ،وبالتأكيد ّللتحليالتّ
األخرىّ،منّالمفيدّإعدادّجدولّيبينّالتصنيفّ
العرضي ّلالستهالك ّبحسب ّالغرض ّوبحسبّ
المنتجّ .وذلك ّمفيدا ّليس ّفقط ّمن ّحيث ّتوفيرّ  73-83تحتوي ّالحساباتّالقياسيةّعلىّمعلوماتّبشأنّ
التخويالتّفيّشكلّضرائبّمدفوعةّواشتراكاتّ
معلومات ّلجداول ّالعرض ّواالستخدام ّبل ّكذلكّ
ضمان ّاجتماعي ّومنافع ّمقسمة ّبين ّمعاشاتّ
في ّفحص ّالمعلومات ّالمستخدمة ّفي ّتجميعّ
تقاعدية ّومنافع ّأخرى؛ ّوفي ّبعض ّالبلدانّ،
وتصنيف ّاألرقام ّالقياسية ّلسعر ّالمستهلكّ،
يكون ّاألمر ّوثيق ّالصلة ّوجه ّالخصوص ّمنّ
والتي ّتستخدم ّبدورها ّفي ّخفض ّاإلنفاق ّعلىّ
حيث ّأهمية ّعرض ّالتحويالت ّالشخصية ّمنّ
االستهالكّ .واذا ّما ّكانت ّالبيانات ّمتوافرةّ ،فقدّ
الخارج ّمن ّأجل ّإظهار ّاألثر ّالواقع ّعلىّ
يكونّمنّالمفيدّأيضاّالنظرّإلىّتركيبّاإلنفاقّ
االقتصاد ّالمحلي ّمن ّقبل ّأولئك ّممن ّلديهمّ
على ّاالستهالك ّبحسب ّاألسرة ّالمعيشية ّبغيةّ
صالت ّوثيقة ّباالقتصاديات ّبالخارجّ .وبالنسبةّ
حسابّاألرقامّالقياسيةّلسعرّالمستهلكّلمختلفّ
للبلدان ّذات ّاألعداد ّالكبيرة ّمن ّالمهاجرين ّفقدّ
مجموعاتّاألسرّالمعيشيةّ،علىّسبيلّالمثالّ،
يكون ّمن ّالمفيد ّبالمثل ّتحديد ّالتدفقات ّللخارجّ
لكبارّالسنّأوّلهؤالءّممنّلديهمّأطفالّصغارّ.
المقابلةّووجهتهاّ.
و .دخل األسرة المعيشية
 78-83في ّإطار ّدخل ّالملكية ّيكون ّمن ّالمفيد ّتمييزّ
تلك ّالتدفقات ّالتي ّتضع ّالموارد ّتحت ّتصرفّ
 01-83هناك ّظاهرة ّراسخة ّفي ّجميع ّالبلدان ّوهي ّأنّ
المستفيدين ّعن ّتلك ّالتي ّتكون ّفيهاّ
الدخلّيوزعّبشكلّغيرّمتساويّوبشكلّمنحرفّ
المتحصالت ّملزمة ّمسبقا ّبالفعل ّبأن ّتكونّ
جدا؛ّفالكثيرّالكثيرّمنّالناسّدخلهاّأقلّكثي ارّ
ادخارّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،استحقاقاتّ
من ّمتوسط ّالدخل ّوعدد ّقليل ّجدا ّمن ّالناسّ
المعاشات ّالتقاعدية ّودخل ّالملكية ّعن ّتأمينّ
دخولها ّكبيرة ّجدا ّومرتفعة ّللغايةّ .وفي ّبعضّ
الحياة ّوالفائدة ّالتي ّتستمد ّمن ّالزيادة ّفي ّقيمةّ
األحيانّ ،يحدد ّخط ّالفقر ّعلى ّأنه ّنصفّ
السندات؛ّوجديرّبالذكرّأنهّمنّالمفيدّعلىّوجهّ
متوسط ّالدخلّ ،غير ّأن ّدخل ّيعادل ّضعفيّ
الخصوص ّتحديد ّسحب ّالدخل ّمن ّأشباهّ
المتوسط ّال ّيعني ّثروة ّكبيرة؛ ّفاألفراد ّاألكثرّ
الشركات ّإذا ّكان ّهناك ّالعديد ّمن ّمنشآتّ
ثراء ّفي ّاقتصاد ّمعين ّقد ّيكون ّلديهم ّدخولّ
األسرّالمعيشيةّالمعاملةّكأشباهّشركاتّ.
أكبرّبمراتّعديدةّمنّمتوسطّالدخلّ.
 74-83قدّيكونّمنّالمفيدّتحديدّوعرضّالدخلّالعينيّ
بكافة ّأنواع ّبشكل ّمنفصل؛ ّمثل ّاألجورّ
ّوالرواتب ّالعينية ّوالتحويالت ّالعينيةّ ،ومن ّثمّ
اشتقاقّمجموعّكليّيستبعدّكلّمماّسبقّوكذلكّ
االدخار ّالملزم ّسلفاّ ،وهو ّما ّقد ّيسمى ّبالدخلّ
التقديريّ.

 76-83السبب ّفي ّأهمية ّتسلسل ّالحسابات ّهو ّأنهّ
يعطيّصورةّلكيفيةّتوزيعّالدخلّواعادةّتوزيعهّ
سواءّبشكلّإجباريّمنّخاللّالضرائبّوالمنافعّ
أوّطوعيا ّمنّخاللّالتحويالتّأوّبسببّملكيةّ
أصول ّمالية ّأو ّغيرها ّمن ّاألصول ّ(دخلّ
ملكية)؛ ّومن ّأجل ّالتحقيق ّفي ّما ّإذا ّكانتّ
عملية ّتوزيع ّواعادة ّتوزيع ّالدخل ّتغير ّبشكلّ
ز .ثروة األسر المعيشية وتدفقات الدخل ذات الصلة
ملحوظّالتوزيعّالشاملّللدخلّفيّاالقتصادّفمنّ
الضروري ّالتمكن ّمن ّعرض ّالتدفقات ّبينّ
مختلفّمجموعاتّاألسرّالمعيشيةّ.وكماّلوحظّ  .1الميزانيات العمومية لألسر المعيشية
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أجل ّاكتشاف ّتركيبة ّثروات ّاألسر ّالمعيشيةّ
وعالقتهاّبدخلّاألسرّالمعيشيةّّ.

 73-83بالنسبة ّللعديد ّمن ّاألسر ّالمعيشيةّ ،تكونّ
األصول ّالرئيسية ّلألسر ّهي ّأراضيها ّومنازلهاّ
واستحقاقات ّمعاشاتها ّالتقاعدية ّالمتراكمة؛ّ
وحيثما ّتوجدّ ،فقد ّتكون ّالحقوق ّعلى ّالمنشآتّ  75-83بشكل ّعام ّيكون ّتوزيع ّالثروة ّأكثر ّانحرافا ّمنّ
توزيع ّالدخل؛ ّفأسرة ّيكون ّفيها ّالكاسبونّ
هي ّاألخرى ّذات ّقيمة ّكبيرةّ .وقد ّيكونّ
الرئيسيونّللدخلّفيّمنتصفّحياتهمّالمهنيةّقدّ
االستثمار ّفي ّاألصول ّالمالية ّخارج ّصناديقّ
تك ّون ّتحظى ّبمستوى ّمريح ّمن ّالدخل ّوتشغلّ
المعاش ّهاما ّأيضا ّفي ّبعض ّالبلدانّ .ومعّ
منزلهاّالشخصيّ،ولكنّالّيزالّلديهاّرهنّكبيرّ
ذلكّ ،وبوضع ّكل ّمنهما ّفي ّمقابل ّاألخر ّالبدّ
وربما ّكذلك ّحتى ّاآلن ّلم ّتحتفظ ّباحتياطياتّ
من ّأن ّتكون ّاألصول ّهي ّالتزامات ّاألسرّ
معاشاتّكبيرةّ.
المعيشية ّبما ّفي ّذلك ّالقروض ّالمتضمنة ّفيّ
الرهن ّوغيرها ّمن ّااللتزامات ّالمالية ّو ّ– ّعلىّ
سبيل ّالمثال ّّ -بطاقة ّاالئتمان ّأو ّغيرها ّمنّ  .4اعتبارات بشأن المعاشات التقاعدية
الديونّ.
 71-83هناك ّسؤال ّحول ّما ّإذا ّكانت ّدورة ّاالنخفاضّ
في ّالثروة ّبعد ّالتقاعد ّينبغي ّقيدها ّكدخل ّأمّ
 78-83بالنسبةّلألسرّالمعيشيةّالتيّتشملّمنشأةّفرديةّ
كادخارّسالبّ.
بخالفّالمساكنّالمشغولةّمنّقبلّمالكيهاّ،قدّ
تكون ّهناك ّأصول ّثابتة ّأخرى ّمقيدة ّفيّ
الميزانيةّالعموميةّغيرّأنهاّتميلّإلىّأنّتكونّ  56-83بمعاملة ّبرامج ّونظم ّالمعاشات ّالتقاعدية ّعلىّ
أنها ّبرامج ّللضمان ّاالجتماعي ّحينئذ ّتعرضّ
صغيرةّبالنسبةّللسكنّ.
المنافع ّالمعاشية ّعلى ّأنها ّتحويالت ّجاريةّ
وبالتاليّتكون ّدخلّوليس ّدورةّادخار ّعكسية؛ّ
 .2صناديق االئتمان األسرية
وبالرغمّمنّذلكّإذاّلمّيعاملّنظامّمعاشيّعلىّ
هذا ّالنحوّ ،فإنه ّال ّيزال ّهناك ّدخل ّمتراكمّ
 70-83تكونّصناديقّاالئتمانّاألسريةّمملوكةّمنّقبلّ
للمستفيد ّمن ّالمعاش ّفي ّشكل ّدخل ّملكيةّ
األسرّالمعيشيةّوذلكّبرغمّأنّبعضّالصناديقّ
مستحق ّالدفع ّعلى ّاستحقاقات ّالمعاشاتّ
تكونّمملوكةّمنّقبل ّعددّمنّاألسرّالمعيشيةّ
التقاعدية ّ .وبالنسبة ّلنظام ّمنافع ّموحدّ ،تمثلّ
بشكل ّجماعي ّوربما ّتشتمل ّعلى ّأسر ّمعيشيةّ
دخل ّالملكية ّالمشار ّإليها ّللتو ّتفصيل ّعاملّ
غيرّمقيمةّأيضا؛ّوقدّتؤسسّصناديقّاالئتمانّ
معامل ّالخصم ّعلى ّاالستحقاقات ّالمستقبليةّ.
لحماية ّالثروة ّحتى ّيبلغ ّمستفيد ّما ّأو ّيفيّ
ويكون ّاالنخفاض ّفي ّاالستحقاقات ّمساوياّ
بمعيار ّأخرّ ،وقد ّيتم ّتأسيسها ّللحفاظ ّعلىّ
للفرقّبينّالمنافعّالمستحقةّالدفعّودخلّالملكيةّ
عقارات ّاألسر ّوهلم ّجرّ .ويوصي ّنظامّ
المشار ّلهّ ،بصورة ّمماثلة ّلوضع ّالسنويةّ
الحسابات ّالقومية ّبأنه ّينبغي ّمعاملة ّصناديقّ
المشروح ّفي ّنهاية ّالجزء ّاألول ّمن ّالفصلّ
االئتمان ّعلى ّأنها ّأشباه ّشركات ّويتم ّإدراجهاّ
السابعّعشرّ.
في ّقطاع ّالشركات ّالمالية ّكمؤسسات ّماليةّ
مقيدةّ .ومع ّذلكّ ،البد ّمن ّأن ّيكون ّلصناديقّ
االئتمان ّالتزامات ّللمستفيدين ّبما ّفيه ّالكفايةّ  53-83لمدىّماّتكونّقيمةّالمعاشّكشكلّمنّأشكالّ
الثروةّقائمةّعلىّصافيّالقيمةّالحاليةّلتدفقاتّ
لخفضّصافيّحقوقّملكيتهمّإلىّالصفرّ.وعندّ
الدخل ّالمستقبلية ّيمكن ّتقسيم ّالمتحصالت ّمنّ
تجميعّوتصنيفّالميزانيةّالعموميةّلقطاعّاألسرّ
المعاش ّإلى ّانهيار ّفي ّالمدخرات ّوتراكم ّفيّ
المعيشية ّالبد ّحينئذ ّمن ّإدراج ّقيمة ّاألصولّ
الدخلّ .وفي ّالحاالت ّالتي ّال ّيكون ّهناكّ
المقابلةّللخصومّنتيجةّلألسرّالمعيشيةّالمقيمةّ.
استحقاقات ّمعاشيةّ ،فإن ّاألسرة ّالمعيشية ّالتيّ
وحيثما ّتكون ّصناديق ّاالئتمان ّاألسرية ّمهمةّ
لديهاّمستوىّكبيرّمنّاألصولّالماليةّيرجحّأنّ
وعندماّتكون ّثروةّاألسرةّالمعيشيةّهيّموضعّ
تظل ّمتلقية ّلدخل ّملكية ّكبيرّ ،.بالرغم ّمن ّأنّ
االهتمامّحينئذّقدّيكونّمنّالمفيدّإدخالّعنوانّ
مزيجّدخلّالملكيةّوأرباحّوخسائرّالحيازةّسوفّ
تكميلي ّأسفل ّحقوق ّالملكية ّاألخرى ّالمملوكةّ
يتوقف ّعلى ّإستراتيجية ّاالستثمار ّلدى ّاألسرةّ
من ّقبل ّاألسر ّالمعيشية ّليبين ّقيمة ّصناديقّ
المعيشيةّالمعنيةّ.
االئتمان ّبشكل ّمنفصل ّعن ّحقوق ّملكية ّأشباهّ
الشركاتّاألخرىّمثلّالشراكاتّ.
 58-83بالنسبة ّلألسرة ّالمعيشية ّالتي ّيكون ّعضو ّأوّ
أكثر ّمن ّأعضائها ّمنشئا ّلمعاش ّفإن ّدخل ّلهّ
 .3توزيع الثروة
داللتهّسوفّيتراكمّكلّسنةّغيرّأنهّدخلّغيرّ
قابل ّللوصول ّله ّمن ّقبل ّاألسرة ّالمعيشيةّ
 77-83هناك ّاهتمام ّمتزايد ّبإجراء ّمسوحات ّميدانيةّّ
إلنفاقهّ ،حيث ّأنه ّالبد ّمن ّأن ّيتراكم ّليمولّ
لثروات ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّغرار ّالمسوحّ
االستحقاقات ّالمعاشية ّالمستقبلية ّوهكذا ّيظهرّ
الميدانية ّلدخل ّوانفاق ّاألسر ّالمعيشية؛ ّومرةّ
زيادةّفيّالثروةّ.
أخرىّ ،فإن ّموضع ّاالهتمام ّهو ّالنظر ّفيّ
تفصيل ّوتصنيف ّلقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّمنّ
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 54-83من ّالممكن ّإنشاء ّحساب ّأثل ّالستحقاقاتّ
المعاش ّبحيث ّيبين ّمستوى ّاالستحقاقات ّعندّ
بدايةّالسنةّوالزياداتّنتيجةّالعملّالمنجزّخاللّ
السنةّوالزياداتّالتيّتعزىّإلىّحقيقةّأنّالتقاعدّ
بات ّأقرب ّبسنة ّ(االنفصال ّفي ّعامل ّالخصم)ّ
ّوالتغيرات ّاألخرىّمثلّمسموحّالتضخمّوصافيّ
االنخفاضاتّنتيجةّمدفوعاتّالمعاشّأوّغيرهاّ
منّالتغيراتّالتيّتخفضّمنّاالستحقاقاتّ.
 .5السلع االستهالكية المعمرة
 53-83في ّسياق ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ال ّتعاملّ
السلع ّاالستهالكية ّالمعمرة ّعلى ّأنها ّشكل ّمنّ
أشكال ّالثروة ّولكن ّكشكل ّمن ّاإلنفاق؛ ّومعّ
ذلكّ ،قد ّيكون ّهناك ّاهتمام ّكبير ّبتضمين ّبندّ
مذكرةّفيّالميزانياتّالعموميةّليبينّقيمةّالسلعّ
االستهالكية ّالمعمرةّ .وقد ّتكون ّحيازة ّالسلعّ
االستهالكيةّالمعمرةّدوريةّإلىّحدّكبيرّ،وهناكّ
اهتمام ّفيما ّيتعلق ّبالحساب ّالفرعي ّباستبدالّ
شراء ّالسلع ّاالستهالكية ّالمعمرة ّباعتباره ّإنفاقّ
جاري ّبأرقام ّلتدفقّ 8الخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
نفس ّالمفردات ّوالتي ّتعامل ّكأصول ّثابتةّ.
ويناقش ّذلك ّبالتفصيل ّفي ّالفصل ّالتاسعّ
والعشرينّ.
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الفصل الخامس والعشرين :الجوانب غير الرسمية من االقتصاد
بالنسبة ّلهم ّهذا ّال ّيكفيّ .وعلى ّالرغم ّمنّ
أ .مقدمة
صعوبةّالقيامّبذلكّ،البدّمنّبذلّالمحاوالتّ
لتحديد ّوقياس ّوالتعرف ّعلى ّالقطاع ّغيرّ
 3-88الّيوجدّاقتصادّمنظمّبشكلّكاملّومعكوساّ
الرسميّ.
تمام ّاالنعكاس ّمن ّخالل ّاالستعالماتّ
واالستفسارات ّاإلحصائية؛ ّوبالتاليّ ،هناكّ
 3-88هناك ّتداخل ّكبير ّبين ّهاتين ّالمسألتينّ
خطوات ّيتعين ّاتخاذها ّفي ّمحاولة ّلتغطيةّ
المهمتين؛ ّو ّفي ّحين ّأن ّاالقتصاد ّغيرّ
النشاط ّغير ّالمنظم ّولعيوب ّالدراساتّ
المنظور ّوالقطاع ّغير ّالرسمي ّيتداخالن ّإالّ
االستقصائية ّباعتبارها ّممارسات ّخاصةّ.
أنّأيّمنهماّليسّمجموعةّفرعيةّكاملةّمنّ
وهناك ّنهجان ّ– ّعلى ّالرغم ّمن ّأنهماّ
األخر ّ(شكل ّّ 3-88يوضح ّذلك) ّحيث ّأنّ
يشتركان ّفي ّكثير ّمن ّاالفتراضات ّ–ّ
ّ
الدائرة ّذات ّالخط ّالمتواصل ّتمثل ّاالقتصادّ
ّ.
ّتماما
ّ
ّمختلفين
ّهدفين
ّتحقيق
ّنحو
موجهان
غير ّالمنظور ّفي ّحين ّأن ّالخط ّالمتقطعّ
النهجّاألولّهوّالتأكدّمنّأنّكافةّاألنشطةّ
يمثلّالقطاعّغيرّالرسميّ.وبناءا ّعلىّذلكّ،
– ّبما ّفي ّذلك ّتلك ّاألنشطة ّالتي ّقد ّيتمّ
يتألف ّالتداخل ّمن ّاألنشطة ّغير ّالمنظورةّ
وصفها ّباألنشطة ّ"الخفية" ّأو ّ"السرية" ّ–ّ
والتيّتجرىّبشكلّغيرّرسميّغيرّأنّهناكّ
أماّالنهجّ
مشمولةّفيّقياساتّالنشاطّالكليّ.
بعض ّاألنشطة ّغير ّالمالحظة ّولكن ّالّ
قصودّمنّ
الثانيّفهوّيعنىّبتعريفّماّهوّالم
تمارس ّبشكل ّغير ّرسمي ّوالبعض ّاألخرّ
ّالتيّ
ّاالقتصادية
المجموعة ّالفرعية ّللوحدات
ّرسمي ّولكنه ّمنظورّ.
يمارس ّبشكل ّغير ّ
وكيفيةّ
ّ
"
ّرسمية
غير
يمكن ّوصفها ّبأنها ّ"
وسيختلف ّالحجم ّالنسبي ّللقطاعات ّالثالثةّ
قياسهاّ.
فيّشكلّّ3-88منّبلدّلبلدّأخرّ.
 8-88األساسّالمنطقيّوراءّالنشاطّاألولّواضح؛ّ
 8-88تضمن ّالجهود ّالمبذولة ّلتغطية ّاالقتصادّ
وهوّتكوينّرؤيةّلالقتصادّككلّتكونّمكتملةّ
غير ّالمنظور ّأن ّكافة ّالمنشآت ّمغطاة ّفيّ
بأقصىّقدرّممكنّوقابلةّللمقارنةّمعّمرورّ
التقديرات ّاإلحصائية ّحتى ّوان ّكانت ّغيرّ
وقدّ
الوقت ّوعبر ّالبلدان ّبقدر ّاإلمكانّ .
مشمولة ّفي ّاالستعالمات ّاإلحصائية؛ّ
ّالقياسّ
ّيعرف ّجزء ّاالقتصاد ّصعب
أصبح ّ
وبعض ّمن ّالتقديرات ّالتكميلية ّقد ّيتصلّ
وقدّكرستّ
)ّ
NOE
(
باالقتصادّغيرّالمنظورّ
بشكلّوثيقّبتلكّاألنشطةّالخاصةّبالمنشآتّ
العديد ّمن ّالمنشورات ّلقياسهّ ،والسيما ّكتيبّ
الفردية ّلألسر ّالمعيشية ّالتي ّتعتبر ّغيرّ
قياس ّاالقتصاد ّغير ّالمنظور ّ(منظمةّ
رسمية ّ(في ّهذا ّالفصل ّتسمى ّمنشآت ّغيرّ
التعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ ،صندوق ّالنقدّ
رسمية)ّ ،ولكن ّالبعض ّاألخر ّقد ّيتأتى ّمنّ
الدوليّ ،منظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،اللجنةّ
بمنشآت ّضخمة ّال ّتعتبر ّغير ّرسميةّ.
اإلحصائيةّبين ّالدول ّلرابطة ّالدول ّالمستقلةّ
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،يهدف ّاالقتصاد ّغيرّ
ّ.))8668(ّ CISSTATوكماّتبينّالتقنياتّ
المنظور ّإلى ّتغطية ّشق ّالتقارير ّالمغلوطةّ
الواردةّفيّالكتيبّبوضوحّ،فإنّوجودّقياسّ
في ّالمنشآت ّالكبيرةّ ،سواء ّكان ّذلك ّغيرّ
محددّلالقتصادّغيرّالمالحظّليسّلهّأهميةّ
مقصودّأوّمتعمدّ.وبذلكّ،فإنّاالقتصادّغيرّ
فيّحدّذاتهّ،فاالهتمامّيتركزّباألساسّعلىّ
المنظور ّيغطي ّبعض ّالنشاط ّمن ّقبلّ
ضمان ّأن ّيكون ّقياس ّالنشاط ّالكلي ّكامالّ
المنشآت ّغير ّالرسمية ّإضافة ّإلى ّمعلوماتّ
أوّ"شامالّ"ّ.
بشأنّبعضّالمنشآتّالرسميةّأيضاّّ.
 4-88أماّالخيارّالثانيّفهوّيسلمّباألهميةّالتحليليةّ
 0-88داخل ّنطاق ّالقطاع ّغير ّالرسميّ ،بعضّ
– ّوالسيما ّفي ّالدول ّالنامية ّ– ّللتمكن ّمنّ
المعلومات ّيمكن ّالتقاطها ّمن ّالناحيةّ
قياس ّهذا ّالجزء ّمن ّاالقتصاد ّوالذي ّيعكسّ
اإلحصائية؛ّلنفترضّبأنّأسرةّمعيشيةّمعينةّ
جهودّاألفرادّممن ّليسّلديهمّوظائفّرسميةّ
تؤجرّغرفّلزائرينّلليلةّأوّلعدةّليالّ،حينئذّ
لالنخراط ّفي ّبعض ّأشكال ّالنشاطّ
الّيمكنّمعاملةّالنشاطّعلىّأنهّشبهّشركةّ
االقتصادي ّالنقديّ .وقد ّأصبح ّيعرف ّهذاّ
ألنهّمنّغيرّالممكنّإجراءّفصلّواضحّبينّ
الجزء ّمن ّاالقتصاد ّبالقطاع ّغير ّالرسميّ.
التكاليف ّمن ّالتكاليف ّالعادية ّلألسرةّ
ومنّخاللّتقديرّحجمّالقطاعّغيرّالرسميّ
المعيشية ّثم ّتقسيم ّهذا ّالجزء ّمن ّالمنزلّ
يصبحّم نّالممكنّتقييمّإلىّأيّمدىّتصلّ
العامل ّكأصل ّمرتبط ّبتأجير ّالغرف ّعنّ
فوائد ّالتنمية ّ– ّعلى ّسبيل ّالمثال ّ– ّللناسّ
وظيفتها ّالرئيسية ّكمنزل ّلألسرةّ .ومع ّذلكّ،
الذين ّيعيشون ّفي ّالشوارع ّأو ّفي ّمدنّ
فإن ّقيمة ّنشاط ّالتأجير ّقد ّيتم ّجمعه ّفيّ
الصفيحّ.وأولئكّالذينّيؤيدونّالنهجّالثانيّالّ
مسح ّموجه ّألنشطة ّالسياحةّ ،على ّسبيلّ
ينكرونّأهميةّالقياسّالشاملّلالقتصادّولكنّ
المثالّ.
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األجرة ّ(التاكسي) ّومتاجر ّإصالح ّالمركباتّ
ومساعديّالتدريسّقدّيكونّجميعهمّرسميينّ
في ّبعض ّالبلدان ّوغير ّرسميين ّفي ّبلدانّ
أخرىّ ،تماما ّمثلما ّقد ّيكونوا ّمالحظين ّفيّ
بعض ّالبلدان ّوغير ّمالحظين ّفي ّالبعضّ
األخرّ.

 7-88يمكن ّالنظر ّفي ّأمثلة ّأخرى؛ ّتجار ّالشوارعّ
أوّسائقيّالسياراتّاألجرةّقدّيكونّكلّمنهماّ
غيرّمنظورّوغيرّرسميّ.علىّسبيلّالمثالّ
متجر ّإلصالح ّالمركبات ّيحوي ّمن ّّ 8إلىّ
ّ 36موظفين ّقد ّيكون ّرسميا ّولكن ّصغيرّ
جدا ّعلى ّأن ّيتم ّتغطيته ّمن ّقبلّ
االستعالمات ّاإلحصائية ّوبالتالي ّيكون ّغيرّ
منظورّ .وقد ّيكون ّمساعدو ّالتدريس ّغيرّ
رسميين ّولكن ّمالحظينّ .ويتعقد ّالوضعّ
بحقيقة ّأن ّتجار ّالشوارع ّوسائقي ّالسياراتّ

شكل  :1-25االقتصاد غير المنظور والقطاع غير الرسمي

ّ
 5-88ينبغيّمالحظةّأنّكافةّالبلدانّلديهاّكلّمنّ
األجزاء ّغير ّالمنظورة ّفي ّاقتصادياتهاّ
اضافةّالىّمنشأتهاّغيرّالرسميةّ،وذلكّعلىّ
الرغم ّمن ّأن ّنطاق ّكل ّمنهم ّواالهتمامّ
السياسي ّبتحديد ّالمنشآت ّغير ّالرسمية ّقدّ
يتباينّ.

.1االهتمام السياسي بقياس النشاط الذي تضطلع به
المنشآت غير الرسمية
 1-88يظهر ّاإلنتاج ّفي ّاالقتصاد ّغير ّالرسميّ
بطرق ّمختلفة ّفي ّالبلدان ّالمختلفة؛ ّوعندماّ
يكون ّالدافع ّإستراتيجية ّبقاء ّبحتة ّأو ّرغبةّ
في ّإيجاد ّترتيبات ّوأطر ّعمل ّمرنة ّفإنهّ
يرجحّبأنّيشجعّعلىّالمضيّقدماّفيّهذاّ
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اإلنتاجيةّداخلّنطاقّقطاعّاألسرّالمعيشيةّ
بنظامّالحساباتّالقوميةّوالتيّترتبطّارتباطاّ
وثيقا ّعلى ّوجه ّالخصوص ّبسياسة ّالتحليلّ
والصياغة ّوالسيما ّفي ّالعديد ّمن ّالدولّ
الناميةّوفيّالبلدانّالتيّتمرّبمرحلةّانتقالية؛ّ
ويتناول ّهذا ّالعمل ّمسألة ّكيفية ّاختراقّ
اقتصاد ّالسوق ّلمناطق ّتقع ّخارج ّاألجزاءّ
الرسميةّلالقتصادّ.ويناقشّهذاّالموضوعّفيّ
القسمينّدّوّهـّ.

المنحىّ .ومع ّذلكّ ،عندما ّيكون ّالدافع ّهوّ
تجنب ّالضرائب ّواللوائح ّأو ّللدخول ّفيّ
أنشطةّغير ّمشروعةّفإنّالجهودّتتجهّنحوّ
الحدّمنّهذهّاألنشطةّ.ومعظمّأنواعّأنشطةّ
اإلنتاجّقدّيكونّمضطلعا ّبهاّمنّقبلّوحدةّ
غير ّرسميةّ .وقد ّتعمل ّهذه ّالوحدات ّبدونّ
موقع ّثابت ّأو ّفي ّالمنازل ّأو ّفي ّمتاجرّ
صغيرة ّأو ّفي ّورشّ .وتتضمن ّاألنشطةّ
المغطاة ّمن ّأول ّالباعة ّالمتجولين ّومسحّ
األحذية ّوغيرها ّمن ّاألنشطة ّالتي ّال ّتستلزمّ
سوىّالقليلّمنّرأسّالمالّأوّمنّدونهّحتىّ
مع ّبعض ّالمهارات ّإلى ّاألنشطة ّالتيّ
تتضمن ّقد ار ّمعينا ّمن ّاالستثمار ّأو ّمستوىّ
من ّالخبرة ّمثل ّالخياطة ّواصالح ّالسياراتّ
والخدماتّالمهنيةّ.وتدارّالعديدّمنّالمنشآتّ
غير ّالرسمية ّمن ّقبل ّفرد ّيعمل ّبمفردهّ
كمقاولّأوّمتعهدّيعملّلحسابّنفسهّ(عاملّ
لحسابه ّالخاص)ّ ،أو ّبمساعدة ّأعضاء ّمنّ
األسرةّبدونّأجرّ،فيّحينّقدّتشركّمنشآتّ
فرديةّغيرّرسميةّأخرىّعمالّبأجرّ.

 33-88لقدّكانّالجهد ّالذي ّقامت ّبه ّمنظمةّالعملّ
الدوليةّهوّعمليّمنّحيثّأنهّيدركّأنهّمنّ
الصعب ّجدا ّوضع ّتعريف ّللقطاع ّغيرّ
الرسمي ّبحيث ّيكون ّقابل ّللمقارنة ّبشكلّ
صارم ّعبر ّالبلدان ّمع ّاألخذ ّبعين ّاالعتبارّ
للفرق ّفي ّهيكلية ّالمنشآت ّالصغيرة ّوالجزئيةّ
وفي ّالتشريعات ّالقومية ّالتي ّتغطي ّتسجيلّ
المنشآت ّوقوانين ّالعمل؛ ّوقد ّتكون ّفريقّ
خبراء ّفي ّإحصاءات ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
(يعرف ّبفريق ّدلهي) ّعام ّّ 3117للتصديّ
لمثل ّهذه ّالقضاياّ ،الجوانب ّالمفاهيميةّ
والتشغيلية ّعلى ّحد ّسواء ّللتعريف ّالصادرّ
عنّمنظمةّالعملّالدوليةّ.وسيتمّالتطرقّإلىّ
عملّفريقّخبراءّدلهيّفيّالقسمّوّ.

 36-88يعتمد ّحجم ّوداللة ّاإلنتاج ّالذي ّتقوم ّبهّ
المنشآت ّغير ّالرسمية ّعلى ّالهياكلّ
االجتماعية ّواللوائح ّواألنظمة ّالوطنيةّ
والمحليةّاالقتصاديةّوعلىّجهودّالتطبيقّفيّ
بلدّمعين؛ّويختلفّمستوىّاالهتمامّالسياسيّ
من ّبلد ّلبلد ّأخر ّتبعا ّلنوع ّالنشاط ّوحجمهّ.
ويمثلّالحجمّوالتسجيلّوغيرهاّمنّخصائصّ
وحدات ّاإلنتاج ّالمعنية ّمتغيرات ّأساسية ّفيّ
تحديد ّإما ّتشجيع ّأو ّعدم ّتشجيع ّنماذجّ
معينةّمنّاإلنتاجّأوّتوسيعّنطاقّاالقتصادّ
الرسمي ّمن ّخالل ّاالعتراف ّبالوحدات ّالتيّ
تعمل ّفي ّإطار ّالعوامل ّالسابقةّ .ويمكنّ
تصميمّبرامجّدعمّاجتماعيّومساعدةّمعينةّ
ورصدها ّلرؤية ّمدى ّدعمها ّألهداف ّمثلّ
زيادة ّاإلنتاج ّوخلق ّفرص ّالعمل ّوالتأمينّ
والحدّمنّالفقرّوتمكينّالمرأةّ.

 38-88يناقش ّالقسم ّز ّحدود ّالوحدات ّالتي ّقد ّيتمّ
اعتبارهاّغيرّرسميةّولكنّعمليا ّالّتقيدّفيّ
قطاع ّاألسر ّالمعيشية ّفضال ّعن ّبعضّ
األنشطة ّفي ّقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّالّ
تعتبر ّغير ّرسمية؛ ّويمضي ّالقسم ّقدماّ
ليشيرّإلىّكيفّأنّالبياناتّالموافقةّلمفاهيمّ
القطاع ّغير ّالرسمي ّقد ّيتم ّاشتقاقها ّمنّ
حساباتّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
 30-88يكمل ّالقسم ّح ّهذا ّالموضوع ّمن ّخاللّ
مناقشتهّلبعضّالنهجّالمتعلقةّبجمعّالبياناتّ
عن ّاألنشطة ّالتي ّتقوم ّبها ّالمنشآت ّغيرّ
الرسميةّوعنّالعمالةّغيرّالرسميةّ.

 .2هيكلية الفصل الحالي

 37-88وقدّأدى ّاالهتمام ّبالقطاعّغيرّالرسميّإلىّ
وضع ّعدد ّمن ّالكتيبات ّوالدراسات ّحولّ
الممارساتّالحالية؛ّومنّغيرّالممكن ّاإلفادةّ
عنهاّبالتفصيلّفيّسياقّهذاّالفصلّغيرّأنّ
القسم ّّ 3يعطي ّوصفا ّموج از ّلبعض ّمنهاّ
ويشيرّإلىّمتىّيمكنّالرجوعّإليهاّ.

 33-88ينظرّالقسمّبّفيّخصائصّوحداتّاإلنتاجّ
في ّمحاولة ّلتحديد ّالخصائص ّالبارزة ّذاتّ
الداللةّلالقتصادّغيرّالمالحظّوللقطاعّغيرّ
الرسميّأوّلكليهماّ.
 38-88وفي ّسياق ّاعداد ّالحسابات ّالقوميةّ ،يولىّ
اهتمامّكبيرّباالقتصادّغيرّ؛ّويتمّتناولّهذاّ
الموضوعّبإيجازّفيّالقسمّجّ.

ب .خصائص الوحدات التي تتصرف بشكل غير
رسمي

 34-88لقد ّكان ّلمنظمة ّالعمل ّالدولية ّ(ّ )ILOمنّ
خالل ّاعتمادها ّلقرار ّللمؤتمر ّالدولي ّلخبراءّ
إحصاءات ّالعمالة ّ(ّ )ICLSدو ار ّفعاال ّفيّ
وضع ّمفهوم ّللقطاع ّغير ّالرسمي ّلتحديدّ
والتعرف ّعلى ّمجموعة ّمن ّالوحداتّ

 35-88كماّلوحظّفيّالمقدمةّ،فإنهّمنّغيرّالمباشرّ
تحديد ّما ّهو ّالمقصود ّمن ّكلمة ّ"غيرّ
رسمي"؛ ّفهل ّهذا ّالوصف ّهو ّلطبيعةّ
األنشطةّأمّطريقةّتنفيذّهذهّاألنشطةّأمّهيّ
وصفا ّلطريقة ّجمعها ّفي ّاالستعالماتّ
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النحوّ ،فإن ّبعض ّالوحدات ّالتي ّيختارّ
مالكوها ّأال ّينشئوها ّقانونيا ّ(في ّكثير ّمنّ
الحاالت ّبصورة ّمشروعة ّتماماّ) ّتعامل ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّعلى ّأنها ّكما ّلوّ
كانت ّمؤسسة ّقانونيا ّومسجلةّ ،غير ّأنّ
إمساك ّمجموعة ّكاملة ّمن ّالحسابات ّيمثلّ
شرطا ّصارما ّإلى ّحد ّماّ .وبعض ّالوحداتّ
قد ّيكون ّلديها ّمعلومات ّمفصلة ّتماما ّعنّ
أنشطتها ّاإلنتاجيةّولكنّليسّعنّالحساباتّ
األخرىّ .وبالتاليّ ،ال ّيمكن ّأن ّتعامل ّعلىّ
أنهاّأشباهّشركاتّوتستبعدّمنّقطاعّاألسرّ
المعيشية ّعلى ّالرغم ّمن ّأنها ّتبدو ّ"رسمية"ّ
من ّحيث ّطبيعة ّنشاطهاّ .ومن ّبين ّاألمثلةّ
على ّذلك ّاألطباء ّوالمحامين ّوالمستشارينّ
الهندسيينّومهنّكثيرةّأخرىّ.وباإلضافةّإلىّ
التقييد ّاإلحصائي ّبشأن ّمعاملة ّاألنشطةّ
اإلنتاجيةّكماّلوّكانتّمضطلعا ّبهاّمنّقبلّ
وحدات ّمؤسسة ّقانونيا ّومسجلة ّفإن ّالقوانينّ
التي ّتتطلب ّأو ّتسمح ّبتأسيس ّالشركاتّ
تختلفّمنّبلدّلبلدّأخرّمماّيحدّمنّقابليةّ
المقارنةّعلىّالصعيدّالدوليّ.

واالستفساراتّاإلحصائية؟ ّومنّأجلّمحاولةّ
صياغة ّتوصيف ّدقيق ّلموضوع ّاالهتمامّ
هناك ّعدد ّمن ّالخصائص ّالمحتملة ّيمكنّ
سردهاّحولّماهيةّالخصائصّالتيّقدّتكونّ
كلمةّ"غيرّرسمية"ّتحاولّنقلهاّ.وعلىّالرغمّ
من ّأن ّمعلقين ّمختلفين ّيضعون ّالتركيزّ
بصورةّأكبرّعلىّبعضّالمعاييرّوتركيزّأقلّ
علىّمعاييرّأخرىّ،إالّأنّهناكّاتفاقّواسعّ
النطاق ّعلى ّأنه ّال ّيوجد ّمعيار ّبعينه ّوفيّ
حد ّذاتهّكافيا ّلتحديدّما ّالمقصودّمنّصفةّ
غير ّالرسمية؛ ّوعليه ّيجب ّااللتفات ّإلىّ
معاييرّعدةّ.
 19-25هناك سؤاالن يلزم وضعهما في االعتبار عند
النظر في كل معيار من المعايير المحتملة:
أّ.هلّهذاّالمعيارّحقاّجوهرياّبالنسبةّلتعريفّالنشاطّ
التيّتضطلعّبهّوحدةّتعتبرّمنشأةّغيرّرسمية؛ّوّ
بّ .هل ّذلك ّيشكل ّأساس ّللتوصل ّإلى ّتعريف ّمنّ
شأنه ّأن ّيحقق ّنتائج ّقابلة ّللمقارنة ّعلى ّالمستوىّ
الدولي؟ّ

 88-88الحجم؛ ّغالبا ّما ّيستخدم ّهذا ّالمتغير ّفيّ
الممارسات ّاإلحصائية ّواإلداريةّ .حيث ّأنّ
أحد ّإمكانيات ّتحديد ّالمنشآت ّغير ّالرسميةّ
قد ّيكون ّبمجرد ّاالعتماد ّعلى ّحجم ّالمنشأةّ
سواءّمعرفا ّمنّحيثّحجمّالمبيعاتّأوّعددّ
الموظفينّ .ومرة ّأخرىّ ،فإن ّاإلشكالية ّمعّ
حجم ّالمبيعات ّهي ّالتغير ّالمحتمل ّعبرّ
البلدانّوبمرورّالوقتّ.كماّأنّاستخدامّعددّ
أقصى ّمن ّالموظفين ّلتحديد ّالمنشآت ّغيرّ
الرسمية ّقد ّيسفر ّعن ّبعض ّالوحدات ّالتيّ
لديهاّحساباتّكاملةّوبالتاليّيتمّنسبتهاّإلىّ
قطاعات ّالشركات ّمع ّأنه ّقد ّتم ّتحديدهاّ
كوحداتّغيرّرسميةّوعنّوحداتّأخرىّفيّ
ّ
قطاع ّاألسر ّالمعيشية ّبدون ّمجموعة ّكاملةّ
من ّالحسابات ّجرى ّتحديدها ّعلى ّأنهاّ
رسميةّ.

 86-88التسجيل؛ّأحدّالتفسيراتّلماّهوّغيرّرسميّ
هو ّما ّكان ّغير ّمسجل ّفي ّأحد ّسلطاتّ
الحكومةّ .والمشاكل ّالمتعلقة ّبهذا ّالمعيارّ
واضحة؛ ّحيث ّأن ّالبلدان ّالمختلفة ّلديهاّ
ممارساتّمختلفةّبشأنّالتسجيلّ.فالبعضّقدّ
يصر ّعلى ّأن ّكافة ّاألنشطة ّ– ّمهما ّكانتّ
صغيرة ّوعادية ّ– ّينبغي ّأن ّتكون ّمسجلةّ،
والبعضّاألخرّقدّيكونّعمليا ّأكثرّويتطلبّ
تسجيل ّاألنشطة ّفقط ّعندما ّيتجاوز ّحجمّ
المبيعات ّأو ّعدد ّالعاملين ّفيها ّرقما ّمعيناّّ.
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،فأي ّما ّكانت ّالمتطلباتّ
الرسمية ّللتسجيل ّفإن ّدرجة ّاالمتثالّ
للمتطلبات ّستختلف ّتبعا ّلمدى ّتعزيزها ّفيّ
واقع ّالممارسة ّالعمليةّ .وبالتاليّ ،فإن ّوضعّ
تعريفّللقطاعّغيرّالرسميّيقومّعلىّأساسّ
التسجيلّلنّيسفرّعنّقابليةّللمقارنةّدولياّأوّ
ربما ّعن ّقابلية ّللمقارنة ّمع ّمرور ّالوقتّ
داخل ّالبلد ّالواحد ّإذا ّما ّاختلفت ّمتطلباتّ
التسجيلّأوّدرجةّاالمتثالّ.

 84-88مغطاة من قبل المسوحات اإلحصائية؛ّ
تختلفّتغطيةّالمسوحاتّاإلحصائيةّوالسيماّ
المسوحات ّالخاصة ّبالمنشآت ّاختالفا ّكبي ارّ
منّبلدّلبلدّأخرّوأيضا ّمنّصناعةّلصناعةّ
داخل ّالبلد ّالواحدّ .وعادة ّما ّيتم ّاستبعادّ
المنشآت ّصغيرة ّالنطاق ّألن ّالمكتبّ
اإلحصائي ّيعتبر ّتكلفة ّجمع ّالمعلومات ّمنّ
مثل ّهذه ّالوحدات ّباهظة ّللغاية ّنظ ار ّلنسبةّ
المخرجات ّالتي ّتنتجها ّواحتمالية ّعدم ّالدقةّ
في ّالبيانات ّالمنقولةّ .ومع ّذلكّ ،قد ّيكونّ
هناك ّطريقة ّالتجميع ّاالجمالية ّللسماحّ
بحصرعدم ّتغطية ّالوحدات ّاألصغرّ .وفيّ
مثل ّهذه ّالحالةّ ،يحتمل ّأن ّتظهر ّاألنشطةّ
االنتاجيةّلهذهّالوحداتّعلىّأنهاّتنسبّإلىّ
قطاعات ّالشركات ّعلى ّالرغم ّمن ّأنّ

 83-88التأسيس القانوني؛ ّيرتبط ّالتأسيس ّالقانونيّ
ارتباطا ّوثيقا ّبخاصية ّالتسجيلّ .وهو ّالحالّ
الذي ّتكون ّفيه ّكافة ّالمنشآت ّالمؤسسيةّ
المسجلة ّبشكل ّقانوني ّتعامل ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّأنها ّتقع ّفي ّنطاقّ
أحد ّقطاعات ّالشركات ّولكن ّهذه ّالقطاعاتّ
أيضا ّتضم ّأيضا ّأشباه ّالشركاتّ .وتعرفّ
شبهّالشركةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّ
أنها ّوحدة ّيكون ّلها ّإما ّمجموعة ّكاملة ّمنّ
الحساباتّبماّفيّذلكّالميزانياتّالعموميةّ–ّ
موجودة ّبالفعل ّأو ّيمكن ّإنشائهاّّ .وعلى ّهذاّ
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 87-88شروط العمل؛ّبعضّالموظفينّلديهمّشروطّ
عمل ّتعطي ّلهم ّالحق ّفي ّمنافع ّمتنوعةّ
باإلضافة ّإلى ّأجورهم ّورواتبهمّ .وعادة ّماّ
تشمل ّهذه ّالمنافع ّإجازة ّسنوية ّومرضيةّ
مدفوعة ّواستحقاق ّمعاشيّ .وحتى ّالوحداتّ
اإلنتاجيةّالتيّتقدمّمثلّهذهّالشروطّلبعضّ
منّعمالهاّقدّتعينّأيضا ّأناسا ّبشروطّأقلّ
سخاء ّال ّتوفر ّأي ّمنافع ّبخالف ّالرواتبّ
واألجورّ .وقد ّيفعل ّنفس ّاألمر ّاألشخاصّ
الذين ّيعملون ّلحسابهم ّالخاص ّ(المشتغلينّ
لحسابهم ّالشخصي) ّلتوفير ّبعض ّالدخلّ
التكميليّوقدّيقومونّبذلكّألنهمّغيرّقادرينّ
على ّالحصول ّعلى ّوظيفة ّبمنافع ّأو ّقدّ
يختارون ّببساطة ّالقيام ّبذلك ّلعدد ّمنّ
األسباب ّبما ّفي ّذلك ّمرونة ّاختيار ّماّ
يفعلونه؛ ّلمن ّولمتىّ .والعديد ّمن ّالذينّ
يعملون ّلحسابهم ّالشخصي ّقد ّيعملون ّفيّ
إطار ّشروط ّال ّتعرض ّعمل ّبالمعنىّ
االعتياديّولكنّفيّظلّعقدّخدماتّ.

االمتثال ّالصارم ّبالمبادئ ّالتوجيهية ّلنظامّ
الحسابات ّالقومية ّقد ّيضع ّهذه ّالوحداتّ
ضمنّنطاقّاألسرّالمعيشيةّ.
 83-88حدود النشاط؛ ّفي ّالفصل ّالسادس ّهناكّ
مناقشة ّلحدود ّاإلنتاج ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.وكماّلوحظّفيّالسياقّالمشارّإليهّ،
فإنّبعضّاألنشطةّذاتّالطبيعةّاالقتصاديةّ
تستبعدّمنّحدودّاإلنتاجّوعلىّوجهّالتحديدّ
الخدمات ّالمنتجة ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ
لالستهالك ّالذاتي ّلها ّاضافة ّإلى ّالخدماتّ
المقدمة ّمن ّقبل ّالمساكن ّالتي ّيقطنهاّ
مالكوهاّوالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّالموظفينّ
المحليين ّالمدفوعينّ .وفي ّحين ّأن ّهناكّ
اهتماما ّبقياس ّهذه ّاألنشطة ّلبعض ّاألنماطّ
من ّالتحليل ّفإن ّهناك ّاتفاق ّعلى ّأنه ّعندّ
قياس ّالنشاط ّالتي ّتقوم ّبه ّمنشآت ّغيرّ
رسمية ّينبغي ّأن ّيؤخذ ّحد ّاإلنتاج ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّبعينّاالعتبارّ.ومعّذلكّ،
تستبعد ّالخدمات ّمن ّالمساكن ّالمشغولة ّمنّ
قبلّمالكيهاّ.

ج .االقتصاد غير المنظور
 85-88فيّالوقتّالذيّبدأتّفيهّعمليةّتنقيحّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّللعام ّّ 3114افترض ّأنّ
تحديد ّمالمح ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّبشكلّ
رئيسي ّسيكون ّمشكلة ّللبلدان ّالنامية؛ ّومعّ
ذلكّ،وبحلولّالوقتّالذيّاكتملتّفيهّالنسخةّ
المنقحة ّكان ّمن ّالواضح ّأن ّالمشكلة ّأثرتّ
على ّكافة ّاالقتصاديات ّأيما ّكانت ّحالتهاّ
التنمويةّ.وداخل ّاالتحادّاألوروبيّ،فقدّأدتّ
الحاجة ّإلى ّضمان ّقابلية ّمقارنة ّتغطيةّ
الحسابات ّالقومية ّبين ّالدول ّاألعضاء ّإلىّ
سلسلة ّمن ّالمبادرات ّلضمان ّأن ّالحساباتّ
كانتّ"متعمقةّومتضمنةّلكافةّالجوانب"ّ(أيّ
شاملة ّبشكل ّكامل)ّ .وأيضا ّفي ّأوائلّ
التسعينيات ّومع ّانتقال ّالبلدان ّفي ّأوروباّ
الوسطى ّوالشرقية ّالقتصاديات ّالسوقّ
أصبحت ّالحاجة ّإلى ّتغطية ّاألنشطة ّالتيّ
تقع ّخارج ّنطاق ّاألساليب ّالسابقة ّإلعدادّ
وجمع ّالتقارير ّسواء ّتم ّالقيام ّبها ّداخلّ
الوحدات ّالرسمية ّأو ّفي ّالمنشآت ّغيرّ
الرسميةّحاجةّملحةّ.

 88-88النشاط غير المشروع أو غير القانوني؛ّ
يوضح ّالفصل ّالسادس ّأنه ّ– ّمن ّحيثّ
المبدأ ّ– ّفإن ّحقيقة ّأن ّنشاط ّما ّقد ّيكونّ
غيرّقانونيّالّتمثل ّسببا ّالستبعادهّمنّحدّ
اإلنتاجّ .ففي ّبعض ّالبلدانّ ،قد ّتعنيّ
صعوبات ّالتعرف ّعلى ّاألنشطة ّغيرّ
القانونية ّأنها ّإما ّلم ّيتم ّتغطيتها ّبشكل ّجيدّ
أوّتمّتجاهلهاّعنّقصدّألسبابّعمليةّ.ومعّ
ذلكّ،بالنسبةّلبعضّالبلدانّفإنّتجاهلّإنتاجّ
المخدراتّعلىّسبيلّالمثالّقدّيخفضّبشكلّ
كبير ّمن ّقدر ّالمستوى ّالعام ّللنشاطّ
االقتصاديّ .وبشكل ّعامّ ،وكما ّنوقش ّفيّ
القسم ّجّ ،فإن ّبعض ّاألنشطة ّغير ّالقانونيةّ
قد ّيتم ّإدراجها ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ولو ّحتى ّبشكل ّغير ّمباشر ّوهكذا ّفإنّ
االستبعادّالكاملّغيرّعمليّفيّأيّحالّ.
 80-88الموقع؛ ّقد ّيكون ّبعض ّالمحللين ّمهتمينّ
بشكل ّرئيسي ّبتطور ّالمنشآت ّغير ّالرسميةّ
في ّالمناطق ّالحضرية ّوالسيما ّتلك ّالمسماةّ
بمدن ّاألكواخ ّأو ّالصفيح ّأو ّالعشوائياتّ
والتي ّتتواجد ّعلى ّمشارف ّوحول ّالتجمعاتّ
السكنيةّالكبيرةّ.وفيّحينّأنّاآلثارّالسياسيةّ
المترتبةّعلىّهذاّالنهجّيمكنّتقييمهاّإالّأنّ
دورّاالقتصادّغيرّالرسميّفيّالمناطقّالتيّ
تقع ّخارج ّالمناطق ّالحضرية ّالرئيسية ّهوّ
األخرّهاماّ،وبالنسبة ّلقابلية ّالمقارنةّالدوليةّ
وللمقارناتّبمرورّالوقتّعندماّتكونّالهجرةّ
الداخليةّذاتّداللةّفإنّتقييدّالتغطيةّبحسبّ
الموقعّيكونّأم ارّغيرّمرغوبّفيهّ.

 81-88نطاق ّالنشاط ّاالقتصادي ّالناقص ّفيّ
البيانات ّاإلحصائية ّوفي ّالمصادر ّاإلداريةّ
أصبحّيعرفّباسمّ"االقتصادّغيرّالمنظور"؛ّ
وفي ّبعض ّالبلدانّ ،انصب ّاالهتمام ّليسّ
على ّتحديد ّاالقتصاد ّالمنظور ّعلى ّهذاّ
النحو ّبل ّاالكتفاء ّبمجرد ّالتأكد ّمن ّأنّ
الحسابات ّشاملة ّبشكل ّكامل ّ("متعمقةّ
وشاملةّلكلّالجوانب")ّ،غيرّأنهّمنّاأليسرّ
وصف ّالعوامل ّالتي ّتؤثر ّعلى ّمدىّ
الشمولية ّمن ّخالل ّمفهوم ّاالقتصاد ّغيرّ
المنظورّ.
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قد ّيقوم ّفي ّالواقع ّبتقدير ّبعض ّمن ّأنشطةّ
االقتصاد ّغير ّالمنظور ّإال ّأنه ّقد ّال ّيكونّ
كافياّلشمولهّكلهّ.

 46-88كما ّهو ّموضح ّفي ّالمقدمةّ ،يتداخلّ
االقتصاد ّغير ّالمنظور ّمع ّ– ّولكن ّليسّ
مثله ّتماما ّ– ّالقطاع ّغير ّالرسمي؛ ّوفضالّ
عن ّمحاولة ّتغطية ّاألنشطة ّالتي ّتفلت ّمنّ
صافي ّالمجموعة ّاإلحصائية ّ(في ّبعضّ
األحيان ّيسمى ّاالقتصاد ّ"الخفي" ّأوّ
"السري")ّ،فقدّأوليّاهتمامّأيضا ّلضمانّأنّ
المعلومات ّالواردة ّكاملة ّودقيقة ّعلى ّحدّ
سواءّ.

 43-88ينبغي ّمالحظة ّأن ّ– ّمرة ّأخرى ّكما ّأشيرّ
فيّالمقدمةّ– ّاالهتمامّبشأنّاالقتصادّغيرّ
المنظورّالّيؤديّإلىّقياسّقابلّللفصلّلهّ.
ويشير ّمثال ّاستخدام ّتوازن ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّكوسيلة ّلضمان ّالشمولية ّالكاملةّ
توضيحاّلماّقدّالّيكونّذلكّممكناّّ.

 43-88كماّلوحظّفيّالفصلّالسادسّ،فإنّحقيقةّأنّ
بعضّاألنشطةّغيرّقانونيةّفيّحدّذاتهاّأوّ
قد ّتنفذ ّبشكل ّغير ّقانوني ّال ّيستبعدها ّمنّ
حدّاإلنتاجّ.وينبغيّعلىّالممارساتّالمبذولةّ
لقياسّاالقتصادّغيرّالمالحظّأيضا ّ– ّومنّ
حيث ّالمبدأ ّ– ّأن ّتغطي ّمثل ّهذه ّاألنشطةّ
غير ّالقانونية ّأو ّغير ّالمشروعةّ .وسيتوقفّ
مدىّتنفيذّذلكّفيّالواقعّعلىّتقييمّألهميةّ
األنشطةّغيرّالقانونيةّولكيفيةّتنفيذهاّوعلىّ
المواردّالمتاحةّلذلكّ.

 48-88قياسات ّاالقتصاد ّغير ّالمنظور ّسوفّ
تتداخل ّمع ّاألنشطة ّالمضطلع ّبها ّبشكلّ
غير ّرسمي ّولكن ّلن ّتقابلها ّبشكل ّكامل؛ّ
وستشمل ّالعناصر ّغير ّالمالحظة ّتقديراتّ
للمنشآت ّغير ّالرسمية ّغير ّالمغطاة ّفيّ
االستعالمات ّواالستفسارات ّاإلحصائيةّ
وتصحيحات ّلبعض ّقياسات ّالمنشآت ّغيرّ
الرسمية ّالتي ّضمنت ّفي ّاالستعالماتّ
واالستفسارات ّاإلحصائيةّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
تقديرات ّالمنشآت ّغير ّالرسمية ّالتي ّتمّ
تغطيتها ّفي ّاالستعالمات ّواالستفساراتّ
اإلحصائيةّوتمّالحكمّعليهاّبأنهاّدقيقةّسيتمّ
استبعادهاّ .وبصرف ّالنظر ّعن ّذلكّ ،فإنّ
العديد ّمن ّاألساليب ّالمستخدمة ّفي ّتقديرّ
جوانبّاالقتصادّغيرّالمالحظّ–ّعلىّالنحوّ
المبين ّفي ّكتيب ّقياس ّاالقتصاد ّغيرّ
المنظور ّ– ّهي ّأساليب ّمفيدة ّفي ّقياسّ
المنشآتّغيرّالرسميةّأيضاّّ.

 48-88إنّمحاولةّتقييمّاإلضافاتّالتيّيرادّإدخالهاّ
على ّالحسابات ّالقومية ّبشأن ّاالقتصاد ّغيرّ
المنظور ّال ّتمثلّفقطّمسألة ّفحصّوتحقيقّ
لمدى ّشمولية ّودقة ّاالستعالماتّ
ّواالستفسارات ّاإلحصائيةّ .كما ّأن ّعمليةّ
تجميع ّمجموعة ّمن ّالحسابات ّالقومية ّ–ّ
وخصوصا ّعندما ّيستخدم ّإطار ّالعرضّ
واالستخدام ّ– ّتلقي ّالضوء ّبالفعل ّعلىّ
المعلومات ّالناقصة ّوتساعد ّفي ّتحسينّ
التقديرات ّبشكل ّعامّ .وبااللتفات ّإلى ّوضعّ
بعضّأنواعّاألنشطةّغيرّالمشروعةّأوّغيرّ
القانونية؛ ّونظ ار ّألن ّتجنب ّدفع ّالضرائبّ
غيرّقانونيّكماّأنّتحصيلّالضرائبّقدّتمّ
إجراءهّبصرامةّأكبرّمنّالتقاريرّاإلحصائيةّ
فقدّتفيدّعاهرةّعنّأرباحهاّبدقةّقدّتزيد ّأوّ
تنقصّولكنّستصفّنشاطهاّبأنهّاستعراضّ
أو ّتمثيل ّأو ّأي ّعدد ّمن ّالطرق ّاألخرىّ.
وبصورةّمماثلةّ،فيّحينّأنّمهربيّالسجائرّ
قد ّال ّيصرحون ّعن ّأنشطتهم ّإال ّأن ّحقيقةّ
شراءّاألسرّالمعيشيةّللسجائرّقدّيتمّتوثيقهاّ
بشكلّأفضلّكثي ارّوهكذاّتكونّالوارداتّغيرّ
المشروعة ّغير ّالقانونية ّقد ّتم ّإدراجها ّفيّ
الحساباتّضمنياّّ.

د .القطاع غير الرسمي كما هو معرف من قبل
منظمة العمل الدولية
 .1مفهوم منظمة العمل الدولية للقطاع غير الرسمي
 40-88سيكون ّالتركيز ّفي ّهذا ّالفصل ّعلى ّعرضّ
مفهوم ّل ّ"قطاع ّغير ّرسمي" ّباعتبارهّ
مجموعة ّفرعية ّمن ّالمنشآت ّالفردية ّلألسرّ
المعيشية؛ ّوهذا ّهو ّتوصيف ّالقطاع ّغيرّ
الرسمي ّ ّفي ّقرار ّالمؤتمر ّالخامس ّعشرّ
لخبراء ّإحصاءات ّالعمالة ّبشأن ّإحصاءاتّ
العملّفيّالقطاعّغيرّالرسميّ،والذيّيبينّ
بالتفصيل ّفي ّالتعريفات ّالمستخدمة ّمن ّقبلّ
منظمةّالعملّالدوليةّ،علىّالنحوّالتاليّ:
(ّ )3القطاع ّغير ّالرسمي ّقد ّيتسم ّعلى ّنطاق ّواسعّ
بأنهّيتألفّمنّالوحدات ّالمنخرطةّفيّإنتاجّسلعّأوّ
خدماتّبهدفّرئيسيّمتمثلّفيّإنتاجّوظائفّودخولّ
لألشخاص ّالمعنيين؛ ّوعادة ّما ّتعمل ّهذه ّالوحداتّ
علىّمستوىّمتدنيّمنّالتنظيمّسواءّبقليلّمنّالتنظيمّ
أوّبدونّفصلّواضحّبينّالعمالةّورأسّالمالّكعواملّ
إنتاج ّوعلى ّنطاق ّصغيرّ .وتكون ّعالقات ّالعمل ّ–ّ
حيثما ّوجدت ّ– ّقائمة ّبشكل ّأساسي ّعلى ّالعملّ

 44-88كانّالجدلّسابقاّيثارّحولّأنّتوفرّمجموعةّ
متوازنة ّبشكل ّكامل ّمن ّجداول ّالعرضّ
واالستخدام ّستلغي ّأي ّنشاط ّله ّداللة؛ ّوفيّ
حينّأنهّمنّالممكنّأنّيكونّهناكّشيئا ّماّ
قد ّأسقط ّفإنه ّحتى ّتتوازن ّالجداول ّالبد ّمنّ
وجود ّحاالت ّإسقاط ّمتوافقة ّتماما ّفيّ
الجوانب ّاألخرى ّمن ّالحساباتّ ،وهو ّاألمرّ
الذي ّال ّيتوقع ّحدوثه ّإلى ّحد ّكبيرّ .ومعّ
ذلكّ،فإنهّفيّحينّأنّإج ارءّموازنةّالجداولّ
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جزء ّيشكل ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّوجزء ّثانيّ
يحويّالوحداتّالتيّتعاملّعلىّأنهاّرسميةّ
بسبب ّعدد ّالموظفين ّأو ّالتسجيلّ ،والجزءّ
الثالث ّيشار ّإليه ّببساطة ّباألسر ّالمعيشيةّ.
(هناك ّمالحظة ّتلي ّنهاية ّهذا ّالقسم ّحولّ
االستخدامات ّالمختلفة ّلمصطلحات ّمثلّ
القطاعّواألسرّالمعيشية)ّ.

العرضيّأوّالقرابةّأوّالعالقاتّالشخصيةّواالجتماعيةّ
وليسّفيّإطارّترتيباتّتعاقديةّبضماناتّرسميةّ.
(ّ)8وحداتّاإلنتاجّالخاصةّبالقطاعّغيرّالرسميّلهاّ
الخصائص ّالمميزة ّلمنشآت ّاألسر ّالمعيشية؛ّ
فاألصولّالثابتةّوغيرهاّالّتنتميّإلىّوحداتّاإلنتاجّ
على ّهذا ّالنحو ّبل ّلمالكيهاّ .وال ّيمكن ّللوحدات ّمنّ
هذا ّالقبيل ّالدخول ّفي ّمعامالت ّأو ّإبرام ّعقود ّمعّ
غيرهاّمنّالوحداتّوالّتتكبدّخصومّبنفسهاّ.ويضطرّ
المالكون ّإلى ّزيادة ّالتمويل ّالالزم ّعلى ّمخاطرتهمّ
الذاتيةّويكونواّملتزمينّشخصياّ–ّوبدونّحدودّ–ّعنّ
أيّديونّأوّالتزاماتّمتكبدةّفيّعمليةّاإلنتاجّ.وغالباّ
ماّيكونّاإلنفاقّعلىّاإلنتاجّغيرّمفصولّعنّإنفاقّ
األسرةّالمعيشيةّ.وبصورةّمماثلةّ،فإنّالسلعّالرأسماليةّ
مثل ّالمباني ّأو ّالمركبات ّقد ّتستخدم ّبال ّفصل ّأوّ
تمييز ّبين ّما ّهو ّمخصص ّلألعمال ّالتجاريةّ
وألغراضّاألسرةّالمعيشيةّعلىّحدّسواءّ.

 36-88المجموعة ّالفرعية ّلمنشآت ّاألسر ّالمعيشيةّ
المعاملة ّعلى ّأنها ّتنتمي ّإلى ّالقطاع ّغيرّ
الرسمي ّلها ّغايات ّاقتصادية ّوسلوك ّمعينّ
وشكلّمنّأشكالّالتنظيمّوهوّماّيميزهاّعنّ
غيرها ّمن ّالمنشآت ّالفردية؛ ّوعلى ّوجهّ
التحديدّ ،يعرف ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّتبعاّ
ألنواعّاإلنتاجّالذيّتضطلعّبهّالمنشأةّ،معّ
اإلبقاءّعلىّحد ّاإلنتاجّوفقا ّلنظامّالحساباتّ
القومية ّوعدم ّتوسعته ّليشمل ّخدمات ّاألسرّ
المعيشية ّلالستخدام ّالذاتي؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ.

 47-88على ّالرغم ّمن ّأن ّتعبير ّ"القطاع ّغيرّ
الرسمي" ّمستخدم ّفي ّسياق ّعمل ّمنظمةّ
العمل ّالدولية ّإال ّأن ّكلمة ّقطاع ّمستخدمةّ
بمعنى ّمختلف ّعن ّمعناها ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّكتجميعّلوحداتّمؤسسية؛ّ
حيثّيركز ّعملّالمنظمةّالعملّالدوليةّفقطّ
على ّأنشطة ّاإلنتاج ّوال ّيشمل ّأنشطةّ
االستهالكّوالتراكمّللوحدةّ.

استبعاد الوحدات التي تنتج بشكل بحت لالستخدام
النهائي الذاتي
 33-88التقييد ّاألول ّهو ّأنه ّعلى ّاألقل ّبعضّ
اإلنتاجّالبدّوأنّيباعّأوّيقايض؛ّوهكذاّ،فإنّ
بعض ّمنشآت ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّيعاملهاّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّعلى ّأنها ّتنتجّ
"لالستخدامّالنهائيّالذاتي"ّألنّمعظمّإنتاجهاّ
يستخدم ّعلى ّالنحو ّالسالف ّيتم ّتضمينهاّ
ولكن ّتلك ّالمنشآت ّالتي ّتنتج ّلالستخدامّ
النهائي ّالذاتي ّعلى ّسبيل ّالحصر ّيتمّ
استبعادهاّ .ويتبع ّذلك ّأن ّنشاط ّالخدماتّ
السكنيةّالمنتجةّبشكلّبحتّلإلقامةّمنّقبلّ
مالكهاّيتمّاستبعادهاّهيّاألخرىّمنّالقطاعّ
غيرّالرسميّ.

 .2تعريف القطاع
 45-88فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،الّتشكلّمنشآتّ
األسر ّالمعيشية ّكيانات ّقانونية ّمنفصلةّ
بشكل ّمستقل ّعن ّأعضاء ّاألسرة ّالمعيشيةّ
الذين ّيملكونها؛ ّوقد ّيتم ّاستخدام ّرأس ّالمالّ
الثابتّالمستخدمّفيّاإلنتاجّألغراضّأخرىّ،
علىّسبيلّالمثالّ ،األماكنّأوّالمقرات ّالتيّ
ينفذ ّفيها ّالنشاط ّقد ّتكون ّهي ّأيضا ّمنزلّ
األسرةّأوّقدّتستخدمّمركبةّفيّنقلّمفرداتّ
منتجة ّداخل ّاألسرة ّالمعيشية ّإلى ّجانبّ
استخدامها ّفي ّتنقالت ّاألسرة ّالمعيشيةّ
العاديةّ.وعلىّهذاّالنحوّالّتنتميّالمفرداتّ
للمنشأة ّبل ّألعضاء ّاألسرة ّالمعيشيةّ.
وكنتيجة ّلذلكّ ،فقد ّيكون ّمن ّغير ّالممكنّ
تجميع ّوفصل ّمجموعةّكاملةّمن ّالحساباتّ
لألنشطة ّاإلنتاجية ّلألسرة ّالمعيشية ّبما ّفيّ
ذلك ّاألصول ّ– ّالمالية ّوغير ّالمالية ّ–ّ
المنسوبة ّلهذه ّاألنشطةّ .ولهذا ّالسبب ّوهوّ
االفتقار ّلحسابات ّكاملة ّيبقى ّنشاط ّاإلنتاجّ
داخل ّقطاع ّاألسر ّالمعيشية ّكمنشأة ّفرديةّ
بدال ّمن ّأن ّيعامل ّكشبه ّشركة ّفي ّأحدّ
قطاعاتّالشركاتّ.

فئتان من المنشآت غير الرسمية

 41-88يأخذ ّمفهوم ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّللقطاعّ
غير ّالرسمي ّالمنشآت ّالفردية ّلألسرّ
المعيشيةّويقسمهاّمرةّأخرىّإلىّثالثةّأجزاء؛ّ

 34-88يختلف ّاستبعاد ّالوحدات ّمن ّالقطاع ّغيرّ
الرسمي ّمن ّبلد ّلبلد ّأخرّ ،تبعا ّلظروفّ
وشروط ّالتسجيل ّأو ّللعدد ّاألدنى ّمنّ

استبعاد الوحدات ذات الخصائص الرسمية
 38-88عالوة ّعلى ّذلكّ ،تقيد ّتغطية ّالقطاع ّغيرّ
الرسمي ّباستخدام ّمعايير ّإضافية ّألعدادّ
الموظفين ّأو ّللتسجيل؛ ّوالعدد ّاألدنىّ
للموظفين ّالمختار ّيترك ّتحديده ّللبلد ّتبعاّ
للظروف ّالمحليةّ .وفقط ّتلك ّالوحدات ّغيرّ
المسجلة ّتحت ّأشكال ّمحددة ّمن ّالتشريعّ
القومي ّ(مثل ّالقوانين ّالتجارية ّأو ّقوانينّ
الضرائب ّوالتأمين ّاالجتماعي ّوالقوانينّ
المنظمة) ّهي ّوحدها ّينبغي ّمعاملتها ّعلىّ
أنهاّغيرّرسميةّ.
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ّالفرديةّ
الرسميّهو ّمجموعة ّفرعيةّللمنشآت ّ
لألسرّالمعيشيةّالتيّتعملّداخلّحدّاإلنتاجّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.

الموظفينّالمختارّلتحديدّأيّالمنشآتّتعاملّ
على ّأنها ّرسميةّ .ومع ّذلكّ ،دائما ّما ّيكونّ
مفهوم ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّللقطاع ّغيرّ

شكل  :2-25تحديد الوحدات في القطاع غير الرسمي تبعاً لمنظمة العمل الدولية
الحكومة العامة

الشركات غير
المالية والمالية

ّ

ّ

األسر المعيشية
األسرّالمعيشيةّ منشآتّالقطاعّ
التيّتضمّمنشأةّ غيرّالرسميّ
فرديةّمسجلةّأوّ
بهاّأكثرّمنّ
(أ)ّبدونّ
عددّمعينّمنّ
موظفينّ
الموظفينّ
"منشآتّ
شخصيةّغيرّ
رسمية"ّ
(ب)ّبموظفينّ
"منشآتّ
ألصحابّعملّ
غيرّرسميين"ّ

المؤسسات غير
الهادفة للرب
التي تخدم
األسر المعيشية
ّ
األسرّالمعيشيةّ
المؤسسيةّ،
األسرّالمعيشيةّ
التيّليسّلديهاّ
منشآتّفرديةّ،
األسرّالمعيشيةّ
التيّتضطلعّ
فقطّبإنتاجّ
لالستخدامّ
النهائيّالذاتيّ
(بماّفيّذلكّ
شغلّالمساكنّ
منّقبلّمالكيها)ّ

االستبعاد على أساس النشاط

 44-25تنقسم هذه الوحدات إلى المجموعتين
الفرعيتين التاليتين:

 30-88بصرف ّالنظر ّعن ّتعريف ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّ ،أوصى ّالمؤتمر ّالعالمي ّالخامسّ
عشر ّلخبراء ّإحصاءات ّالعمالة ّباالعتباراتّ
اإلضافية ّالتالية ّبشأن ّنطاق ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّومعاملتهّاإلحصائيةّ.

أّ .منشآت فردية بدون موظفين؛ ّومصطلح ّمنظمةّ
العمل ّالدولية ّلهذه ّالوحدات ّهو ّ"المنشآت ّللحسابّ
الشخصيّغيرّالرسمية"ّ،
بّ.منشآت فردية بموظفين؛ّومصطلحّمنظمةّالعملّ
الدوليةّلهذهّالوحداتّهوّ"منشآتّأصحابّالعملّغيرّ
الرسميين"ّ.

ّأ .منّحيثّالمبدأّ،فإنّكافةّاألنشطةّالمنتجةّللسلعّ
والخدمات ّمشمولة ّفي ّالنطاق؛ ّوهذه ّقد ّيتمّ
تقديمها ّتبعا ّللتجميع ّالبديل ّالموصى ّبه ّلتحليلّ
أنشطة ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّفي ّالنسخة ّالمنقحةّ
الرابعة ّمن ّالتصنيف ّالصناعي ّالدولي ّالموحدّ.
ويأخذ ّهذا ّالعرض ّالبديل ّفي ّاعتباره ّأن ّبعضّ
األنشطة ّاالقتصادية ّمثل ّاإلدارة ّالعامة ّوالدفاعّ
(التصنيفّالصناعيّالدوليّالموحدّّ)53تضطلعّ
بهاّوحداتّفيّالحكومةّالعامةّوبالتاليّالّيمكنّ
اعتبارها ّأنشطة ّفي ّالقطاع ّغير ّالرسميّ .ومعّ
ذلكّ ،أوصى ّالمؤتمر ّالدولي ّلخبراء ّإحصاءاتّ
العمالةّبأنّ:

 38-88من ّخالل ّهذه ّالمعايير ّاإلضافية ّفإن ّوحدةّ
اإلنتاجّفيّالقطاعّغيرّالرسميّتعرفّعلىّ
أنها ّمنشأة ّأسرة ّمعيشية ّلديها ّعلى ّاألقلّ
بعضّاإلنتاجّللبيعّأوّللمقايضةّوالتيّتوفيّ
معيار ّأو ّأكثر ّمن ّمعايير ّالحجم ّالمحدودّ
للعمالةّأوّعدمّتسجيلّالمنشأةّأوّموظفيهاّ.
ويبينّالتوصيفّالخاصّبهذهّالمجموعةّمنّ
الوحدات ّمن ّحيث ّقطاعات ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّفيّشكلّّ.8-88

 ّاألنشطةّالزراعيةّ(التصنيفّالصناعيّالدوليّالموحدّ ،فئة ّأ) ّتقاس ّبشكل ّمنفصل ّعن ّغيرهاّ
من ّاألنشطة ّاالقتصادية ّلضمان ّقابلية ّالمقارنةّ
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الصلة ّبالنشاط(ّ .هنالك ّخلط ّبين ّمفهومّ
المؤسسةّوالمنشأة)ّ

الدولية ّولتسهيل ّاختيار ّوتطبيق ّأدوات ّجمعّ
بيانات ّإحصائية ّمناسبة ّوتصميم ّعينة ّمالئمّ.
(الوحدات ّالتي ّتقوم ّفقط ّبنشاط ّكفاف ّهيّ
مستبعدة ّبالفعل ّحيث ّأنها ّال ّتبيع ّأي ّمنّ
مخرجاتها)ّ.

 31-88فيّنطاقّاألسرة ّالمعيشيةّالعديدّمنّأنشطةّ
اإلنتاج ّالمختلفة ّقد ّتحدث؛ ّوبالنسبة ّأليّ
نشاطّمنّهذهّاألنشطةّعلىّحدهّأوّلمجموعّ
كافةّاألنشطةّالتيّالّيمكنّمعاملتهاّكأشباهّ
شركات ّال ّتتواجد ّمجموعة ّكاملة ّمنّ
الحساباتّ .واستخدم ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
لتعبيرّ"المؤسسةّالفردية"ّيؤخذّعلىّأنهّيعنيّ
المجموعّالكليّلكلّالنشاطّالفرديّالمضطلعّ
به ّمن ّقبل ّأسرة ّمعيشيةّ ،ومع ّذلكّ ،يمكنّ
من ّخالل ّجدول ّللعرض ّواالستخدام ّ–علىّ
سبيلّالمثالّ–ّتقسيمّذلكّبحسبّنوعّالنشاطّ
وتجميعه ّمع ّالمنشآت ّالتابعة ّللشركات ّالتيّ
تقومّبنفسّالنشاطّ.

 ّأنشطةّاألسرّالمعيشيةّبصفتهاّأصحابّعملّلموظفين ّمحليين ّ(التصنيف ّالصناعي ّالدوليّ
الموحدّ )17ّ ،والتي ّتكون ّفيها ّاألسر ّالمعيشيةّ
هيّالمنتجةّلالستخدامّالنهائيّالذاتيّتكونّخارجّ
نطاقّالقطاعّغيرّالرسميّ.
ّب .تشمل ّالتغطية ّالجغرافية ّكل ّمن ّالمناطقّ
الحضريةّوالريفيةّحتىّوانّكانّالتفضيلّممنوحّ
بشكل ّأولي ّللمنشآت ّغير ّالرسمية ّالعاملة ّفيّ
المناطقّالحضرية.

 86-88ال ّيتوافق ّاستخدام ّالمؤسسة ّالفردية ّفيّ
وصف ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّللقطاع ّغيرّ
الرسمي ّمع ّالمجموع ّالكلي ّللنشاط ّالفرديّ
لألسرة ّالمعيشية ّولكن ّمع ّكل ّنشاط ّبشكلّ
منفصل؛ ّوفي ّمن ّحيث ّمصطلحات ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،تفصل ّوتقسم ّالمؤسسةّ
الفرديةّإلىّعددّمنّالمنشآتّالفرعيةّالفرديةّ،
بعض ّمنها ّيتم ّإدراجه ّفي ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّويستبعدّالبعضّاألخرّ،حتىّبالنسبةّ
لنفس ّاألسرة ّالمعيشيةّ .وعالوة ّعلى ّذلكّ،
تتعرف ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّعلى ّاألعضاءّ
الفرديين ّلألسرة ّالمعيشية ّعلى ّأنهم ّيملكونّ
كل ّمنشأة ّفرعيةّ /منشأة ّوقادرين ّعلىّ
توظيفّعمالّ.وفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،
تكون ّاألسرة ّالمعيشية ّجميعها ّمعا ّمسئولةّ
عنّكلّالنشاطّوعنّاستخدامّالموظفينّ.

ّج .العاملون من الخارج  outworkersيدرجونّإذاّ
ما ّكانت ّالوحدات ّالتي ّيعملون ّلها ّكأشخاصّ
يعملون ّلحسابهم ّالشخصي ّأو ّكموظفين ّفيّ
القطاعّغيرّالرسميّ.
 .3توضي استخدام مصطلحات مألوفة
القطاع
 37-88مصطلح ّ"القطاع" ّفي ّالتعبير ّ"القطاع ّغيرّ
الرسمي"ّليسّلهّنفسّأساسّاالستخدامّلكلمةّ
قطاع ّفي ّسياق ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
بأسرها؛ ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تؤلفّ
القطاعات ّمن ّوحدات ّمؤسسية ّكاملةّ ،فيّ
سياقّالقطاعّغيرّالرسميّاألنشطةّاإلنتاجيةّ
وحدهاّتكونّهيّالمعنيةّ.وهكذاّ،علىّسبيلّ
المثال ّواألهميةّ ،فإن ّاألسر ّالمعيشية ّالتيّ
ليس ّلديها ّنشاط ّإنتاجي ّال ّيتم ّااللتفاتّ
ببساطة ّاألمر ّعند ّتحديد ّتلك ّالمنشآتّ
الفردية ّالتي ّتدار ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ
التي ّيجرى ّالتعرف ّعليها ّلضمها ّللقطاعّ
غيرّالرسميّ.

تقسيم اإلنتاج فرعياً
 83-88يقسم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّاإلنتاج ّفرعياّ
إلى ّإنتاج ّسوقي ّوانتاج ّلالستهالك ّالنهائيّ
الذاتيّوانتاجّغيرّسوقي؛ّوالّيعنينا ّفيّهذاّ
السياق ّاإلنتاج ّغير ّالسوقي ّنظ ار ّألنه ّالّ
يضطلع ّبه ّأبدا ّمن ّقبل ّاألسر ّالمعيشيةّ.
ومعّذلكّ،للوفاءّبالمبادئّالتوجيهيةّلمنظمةّ
العملّالدوليةّفمنّالضروريّتقسيمّالمنتجينّ
لالستخدام ّالنهائي ّالذاتي ّفرعيا ّإلى ّأولئكّ
الذين ّيكون ّلديهم ّبعض ّاإلنتاج ّللبيع ّأوّ
للمقايضة ّوأولئك ّالذين ّيكون ّإنتاجهم ّبشكلّ
تام ّلالستخدام ّالنهائي ّالذاتيّ .وفي ّحالةّ
المؤسسات ّالفردية ّحيث ّيباع ّبعض ّاإلنتاجّ
فقط ّأو ّيقايض ّعليه ّفإن ّكل ّإنتاج ّهذهّ
الوحدة ّمن ّتلك ّالسلع ّوالخدمات ّال ّيزالّ
متضمنا ّفي ّاإلنتاج ّمن ّقبل ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّ.

المؤسسة
ّالشركةّ
ّ
 35-88في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تمثل
منشأةّواحدةّولكنّكلّمنشأةّمنّهذاّالقبيلّ
قد ّتتكون ّمن ّعدد ّمن ّالمنشآت ّالفرعية؛ّ
وهناك ّفرق ّرئيسي ّبين ّمنشأة ّومنشأة ّفرعيةّ
وهو ّأنه ّالبد ّمن ّوجود ّمجموعة ّكاملة ّمنّ
الحساباتّ–ّأوّيمكنّإيجادهاّ–ّأليّمنشأةّ،
ولكن ّبالنسبة ّلمنشأة ّفرعيةّ ،يكون ّمتاحّ
مجموعة ّمن ّالبيانات ّاألكثر ّتحديدا ّوتقييداّ
عادةّماّتكونّمعلوماتّمرتبطةّفقطّباإلنتاجّ
وعدد ّالموظفين ّوتكوين ّرأس ّالمال ّذاتّ
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مرتبطة ّمثل ّاإلجازة ّالمدفوعة ّواستحقاقّ
المعاش؛ ّوتعتبر ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّكافةّ
األشكال ّاألخرى ّمن ّالعمل ّبما ّفي ّذلكّ
العمل ّالحر ّأو ّللحساب ّالشخصي ّغيرّ
رسميةّ.

القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي واألسر
المعيشية
 88-88ال ّيستخدم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّتعبيرّ
القطاع ّالرسمي ّغير ّأنه ّليس ّمن ّالصعبّ
تصور ّكافة ّالوحدات ّفي ّقطاعات ّالشركاتّ
والحكومة ّالعامة ّوالمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح ّالتي ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّأنهاّ
جزء ّمن ّالقطاع ّالرسمي ّبقدر ّما ّيكونّ
اإلنتاج ّهو ّالمعنيّ .وتدرج ّأشباه ّالشركاتّ
ألنها ّمندرجة ّفي ّقطاعات ّالشركاتّ .ومعّ
ذلكّ،فإنّهذاّالّيطابقّالحالّإذاّقلناّأنّأيّ
وحدةّالّتكونّغيرّرسميةّهيّوحدةّرسميةّ،
نظ ار ّألن ّاألسر ّالمعيشية ّذات ّالمنشآتّ
الفرديةّالتيّليستّمتضمنةّفيّالقطاعّغيرّ
الرسمي ّمقسمة ّبين ّمؤسسات ّفردية ّتعاملّ
علىّأنهاّرسميةّ(نتيجةّللحجمّأوّللتسجيل)ّ
والباقي ّمنها ّال ّيعامل ّعلى ّأنه ّغير ّرسميّ
ولكن ّيترك ّبكل ّبساطة ّفي ّمجموعة ّتسمىّ
األسرّالمعيشيةّ.

 80-88كماّلوحظّفيّالقسمّبّ،منّالممكنّبالنسبةّ
للوحدات ّالرسمية ّأن ّيكون ّلديها ّموظفينّ
غيرّرسميينّكماّأنهّمنّالممكنّ(علىّالرغمّ
من ّأنه ّأقل ّاحتماالّ) ّأن ّالوحدات ّالتيّ
تصنف ّعلى ّأنها ّغير ّرسمية ّيكون ّلديهاّ
شروطّتوظيفّلبعضّمنّعمالهاّبماّيجعلهمّ
موظفين ّرسميينّ .ويمكن ّرؤية ّمدى ّالعملّ
غير ّالرسمي ّفي ّالجزء ّالمظلل ّمن ّالشكلّ
ّ.4-88
 87-88وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفصل ّالتاسع ّعشرّ،
هناك ّفرق ّبين ّوظيفة ّوموظفّ ،وموظفّ
قادر ّعلى ّأن ّيشغل ّوظائف ّعدة؛ ّوهناكّ
خمس ّفئات ّللوظائف ّتم ّااللتفات ّإليهم ّمنّ
قبلّمنظمةّالعملّالدوليةّ.وهيّ:

 84-88وهكذاّ ،فإن ّمعنى ّمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ
لألسر ّالمعيشية ّيختلف ّتمام ّاالختالف ّعنّ
معناهاّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّنظ ار ّألنّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّيشكل ّكل ّالوحداتّ
المندرجة ّتحت ّالمبادئ ّالتوجيهية ّلمنظمةّ
العمل ّالدولية ّكوحدات ّغير ّرسمية ّإلىّ
جانب ّتلك ّالوحدات ّذات ّالمنشآت ّالفرديةّ
المعاملة ّعلى ّأنها ّرسمية ّإلى ّجانب ّتلكّ
المنشآت ّالفردية ّالمستبعدة ّألنها ّتنتج ّعلىّ
سبيل ّالحصر ّلالستخدام ّالنهائي ّالذاتي ّإلىّ
جانب ّتلك ّاألسر ّالمعيشية ّالتي ّليس ّلديهاّ
منشآت ّفردية ّإلى ّجانب ّاألسر ّالمعيشيةّ
المؤسسيةّ.

أّ .العاملين ّلحسابهم ّالخاص ّ(المشتغل ّلحسابهّ
الشخصي ّمن ّحيث ّمصطلحات ّنظام ّالحساباتّ
القومية)ّ،
بّ .أصحاب ّمنشآت ّفردية ّبموظفينّ ،يعاملونّ
كأصحابّعملّ،
جّ.أعضاءّاألسرةّالعاملينّغيرّالمدفوعينّالمشاركينّ
باليدّالعاملةّفيّالمنشأةّالفرديةّ،
دّ.الموظفينّ،
هـّ.أعضاءّالجمعياتّالتعاونيةّللمنتجينّ

هة .العمل غير الرسمي

 85-88توفر ّالمنشآت ّالرسمية ّوظائف ّغير ّرسميةّ
فقط ّكموظفين ّأو ّأعضاء ّأسر ّعمالّ
مساهمين؛ ّوقد ّتوفر ّالمنشآت ّغير ّالرسميةّ
أي ّنوع ّمن ّاألنواع ّالخمسة ّللوظائف ّغيرّ
الرسمية ّفضال ّعن ّ ّوظائف ّرسميةّ .وتوفرّ
األسر ّالمعيشية ّ(من ّحيث ّمعناها ّطبقاّ
لمنظمة ّالعمل ّالدولية) ّوظائف ّغير ّرسميةّ
كالعاملين ّلحسابهم ّالخاص ّوموظفينّ
وأعضاء ّأسر ّعمال ّمساهمينّ .وبعضّ
العمالة ّالمحلية ّقد ّيكون ّلديها ّوظائفّ
رسميةّ.

 .1العمل غير الرسمي
 83-88لقد ّأدرك ّوال ّيزال ّبصورة ّمتزايدة ّأن ّاإلنتاجّ
وحده ّليس ّهو ّالجانب ّالوحيد ّمن ّاالقتصادّ
الذي ّيكون ّفيه ّالتمييز ّبين ّالرسمي ّوغيرّ
الرسمي ّأم ار ّثريا ّبالمعلوماتّ ،بل ّيتصلّ
األمرّكذلكّبالعملّأوّالتوظيفّ.
 88-88تعرف ّمنظمة ّالعمل ّالدولية ّالعمل ّالرسميّ
المأجورّبأنهّالعملّوفقا ّألحكامّتجلبّفوائدّ
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شكل  :3-25العمل غير الرسمي والعمل في القطاع غير الرسمي
الوظائف الرسمية

المنشات الرسمية
المنشات غير الرسمية
المنشآت األخرى الفردية لدى
األسر المعيشية
 .2العمل في القطاع غير الرسمي

الوظائف غير الرسمية

ووجهةّمنتجّمعينةّ(علىّاألقلّوجودّبعضّ
المخرجاتّالسوقية)ّ.
ّب .يترك ّتوصيف ّحد ّحجم ّالعمل ّللمنشأة ّفيّ
التعريف ّالقومي ّللقطاع ّغير ّالرسمي ّلتقديرّ
كل ّبلد؛ ّومع ّذلكّ ،بالنسبة ّإلعداد ّورفعّ
التقاريرّالدوليةّ،ينبغيّأنّتوفرّالبلدانّأرقامّ
بشكلّمنفصلّللمنشآتّالتيّيوجدّلديهاّأقلّ
من ّخمسة ّموظفينّ .وفي ّحالة ّالمنشآتّ
متعددةّالمنشآتّالفرعيةّ،ينبغيّتطبيقّحدودّ
الحجمّعلىّالمنشأةّالفرعيةّاألكبر.

16-21فضال ّعن ّالعمل ّغير ّالرسمي ّفي ّمجملهّ
فإنه ّمن ّالمفيد ّتحديد ّمدى ّالعمل ّفيّ
المنشآت ّغير ّالرسميةّ .ويستبعد ّذلكّ
الوظائفّغير ّالرسميةّفيّالوحداتّالرسميةّ
ويستبعد ّكذلك ّأي ّوظائف ّغير ّرسمية ّفيّ
المنشآتّالفرديةّاألخرىّفيّاألسرّالمعيشيةّ،
ويشمل ّالوظائف ّالرسمية ّفي ّالمنشآت ّغيرّ
الرسميةّ .ويعرف ّالمؤتمر ّالدولي ّلخبراءّ
إحصاءاتّالعمالةّالفئةّالسكانية ّالعاملةّفيّ
القطاع ّغير ّالرسمي ّعلى ّأنها ّتتألف ّمنّ
جميعّاألشخاصّالذينّ– ّخاللّفترةّمرجعيةّ
معينة ّ– ّكانوا ّيعملون ّعلى ّاألقل ّفي ّوحدةّ
واحدة ّبالقطاع ّغير ّالرسميّ ،بغض ّالنظرّ
عن ّوضعهم ّفي ّالعمل ّوعما ّإذا ّكان ّذلكّ
وظيفتهم ّالرئيسية ّأم ّالثانويةّ .وتغطية ّالعملّ
في ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّمشار ّإليها ّبالحدّ
البارزّفيّشكلّّ.0-21

ّج .البلدان ّالتي ّتستخدم ّمعيار ّحجم ّالعملّ
ينبغي ّأن ّأرقام ّمفصلة ّللمنشآت ّغيرّ
المسجلةّفضالّعنّالمنشآتّالمسجلة.
ّد .البلدان ّالتي ّتستخدم ّمعيار ّعدم ّالتسجيلّ
ينبغي ّوأن ّتوفر ّأرقام ّمفصلة ّللمنشآت ّالتيّ
لديها ّأقل ّمن ّخمسة ّموظفين ّفضال ّعنّ
المنشآتّالتيّلديهاّخمسةّموظفينّأوّأكثر.
ّه .البلدانّالتيّتشملّأنشطةّزراعيةّينبغيّوأنّ
توفر ّأرقام ّبشكل ّمنفصل ّلألنشطة ّالزراعيةّ
وغيرّالزراعية.

و .عمل مجموعة خبراء دلهي
10-21فيّعامّّ،5661تكونتّمجموعةّخبراءّفيّ
إحصاءات ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّمن ّقبلّ
اللجنة ّاالقتصادية ّباألمم ّالمتحدة ّكّ
"مجموعة ّالمدينة" ّوتعرف ّهذه ّالمجموعةّ
باسمّمجموعةّخبراءّدلهي؛ّوأحدّأهدافهاّكانّ
محاولة ّتحديد ّالبيانات ّالقابلة ّللمقارنة ّدولياّ
المتعلقة ّبالقطاع ّغير ّالرسمي ّأو ّ– ّعلىّ
األقلّ–ّمجموعةّفرعيةّمشتركةّلهّ.

ّو .ينبغي ّعلى ّالبلدان ّتضمين ّاألشخاصّ
المشاركين ّفي ّأنشطة ّمهنية ّأو ّفنية ّإذا ّماّ
استوفوا ّبالمعايير ّالخاصة ّبتعريف ّالقطاعّ
غيرّالرسمي.
ّز .ينبغيّعلىّالبلدانّتضمينّالخدماتّالمحليةّ
المدفوعةّماّلمّتكنّهذهّالخدماتّمقدمةّمنّ
قبلّموظفينّمنّاألسرّاألسرةّالمعيشيةّالتيّ
تقدمّلهاّالخدمات.

 15-21اقترحّفيّاالجتماعّالثالثّلمجموعةّدلهيّفيّ
عام ّّ 5666مجموعة ّفرعية ّللقطاع ّغيرّ
الرسمي ّيمكن ّتعريفها ّبشكل ّموحد ّعبرّ
البلدان ّوذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّهذهّ
المجموعة ّالفرعية ّال ّتغطي ّفي ّالوقتّ
الحاضرّسوىّجزءّصغيرّنسبيا ّمنّالقطاعّ
غيرّالرسميّ.وفيماّيليّهذهّالتوصياتّ:

ّح .ينبغي ّعلى ّالبلدان ّاالمتثال ّللفقرة ّّ 35منّ
القرارّالمعتمدّمنّقبلّالمؤتمرّالخامسّعشرّ
لخبراءّإحصاءاتّالعمالةّفيماّيتعلقّبمعاملةّ
العاملين ّمن ّالخارجّ /من ّالمنزلّ .وينبغيّ
على ّالبلدان ّتقديم ّأرقام ّبشكل ّمنفصلّ
للعاملين ّمن ّالخارجّ /من ّالمنزل ّالمندرجينّ
فيّالقطاعّغيرّالرسمي.

ّأ .كافة ّالبلدان ّينبغي ّأن ّتستخدم ّمعاييرّ
المنظمة ّالقانونية ّ(المنشآت ّالفردية ّغيرّ
المسجلة)ّ ،لها ّنوع ّمعين ّمن ّالحسابات ّ(الّ
يوجد ّلها ّمجموعة ّكاملة ّمن ّالحسابات)ّ

ّط .البلدانّالتيّتغطيّالمناطقّالحضريةّفضالّ
عن ّالمناطق ّالريفية ّينبغي ّأن ّتقدم ّأرقامّ
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 08-88األسرّالمعيشيةّالمتبقيةّجميعهاّيشملّبعضّ
من ّالنشاط ّاإلنتاجي؛ ّومع ّذلكّ ،ستشملّ
إنتاجّسوقيّوانتاجّلالستخدامّالنهائيّالذاتيّ
على ّحد ّسواءّ .وتشمل ّالمبادئ ّالتوجيهيةّ
لمنظمة ّالعمل ّالدولية ّبشأن ّهذا ّالجزء ّمنّ
نشاطّاألسرةّالمعيشيةّالذيّيتمّاعتبارهّغيرّ
رسميّتشملّمفهوما ّلإلنتاجّالسوقيّالّيتفقّ
مع ّفئة ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .فمنظمةّ
العمل ّالدولية ّتعامل ّمنشأة ّما ّعلى ّأنهاّ
منتجةّسوقيةّإذاّماّكانّأي ّمنّالمخرجاتّ
يباعّبينماّيستلزمّنظامّالحساباتّالقوميةّأنّ
يباعّمعظمّأوّكلّالمخرجاتّ.وللتغلبّعلىّ
هذا ّالفرقّ ،يوصى ّبأن ّيتم ّإجراء ّتقسيمّ
ثالثيّلإلنتاجّ:

بشكل ّمنفصل ّلكل ّمن ّالمناطق ّالحضريةّ
والريفيةّعلىّحدّسواء.
ّي .البلدان ّالتي ّتستخدم ّمسوحات ّاألسرّ
المعيشية ّأو ّالمسوحات ّالمختلطة ّينبغيّ
عليهاّبذلّجهودّلتغطيةّليسّفقطّاألشخاصّ
التيّتكونّوظيفتهمّالرئيسيةّفيّالقطاعّغيرّ
الرسميّبلّكذلكّأولئكّالتيّتكونّوظيفتهمّ
الرئيسية ّفي ّقطاع ّأخر ّولديهم ّنشاط ّثانويّ
فيّالقطاعّغيرّالرسميّ.
 08-88استعرض ّالعمل ّالالحق ّلمجموعة ّدلهيّ
العديد ّمن ّالدراسات ّالخاصة ّبالممارساتّ
القومية ّفيما ّيتعلق ّبجمع ّالبيانات ّبشأنّ
القطاع ّغير ّالرسمي ّبما ّيؤدي ّإلى ّوضعّ
دليل ّعن ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّوالعمل ّغيرّ
الرسمي ّليتم ّنشره ّمن ّقبل ّمنظمة ّالعملّ
الدوليةّ.

ّأ .اإلنتاجّالسوقيّطبقا ّلمعيارّنظام ّالحساباتّ
القوميةّحيثّيباعّمعظمّأوّكلّالمخرجاتّ،
ّب .المخرجات ّلالستخدام ّالنهائي ّالذاتي ّحيثّ
يباعّبعضّالمخرجاتّ،

ز .استيفاء البيانات عن أنشطة المنشآت غير
الرسمية من حسابات نظام الحسابات القومية

ّج .المخرجاتّالمقصورةّعلىّاالستخدامّالنهائيّ
الذاتيّ.

 04-88عند ّمحاولة ّلتحديد ّاألنشطة ّالتي ّتضطلعّ
بها ّالمنشآت ّغير ّالرسمية ّداخل ّنطاقّ
الحسابات ّالقومية ّهناك ّثالثة ّخطواتّ
ضرورية؛ ّأولها ّهو ّتحديد ّتلك ّالمنشآتّ
الفردية ّداخل ّمجمل ّقطاع ّاألسر ّالمعيشيةّ
بنظام ّالحسابات ّالقومية ّالمرشحة ّإلدراجهاّ.
الخطوة ّالثانية ّهي ّااللتفات ّإلى ّالممارساتّ
القومية ّفي ّتأسيس ّقطاع ّاألسر ّالمعيشيةّ
للنظر ّفيما ّإذا ّكان ّهناك ّتعديل ّالزم ّيرجىّ
إدخالهّعلىّالخطوةّاألولىّّ .الخطوة ّالثالثةّ
هي ّوضع ّتفصيل ّوتصنيف ّبحسب ّنوعّ
النشاط ّبحيث ّيمكن ّإجراء ّاالستثناءاتّ
المشتركةّتبعاّلنوعّالنشاطّ.

ومن ّثمّ ،فإن ّمجموع ّالفئتين ّاألوليين ّيتماشى ّمعّ
المبادئ ّالتوجيهية ّلمنظمة ّالعمل ّالدولية ّبالنسبةّ
للتضمينّفي ّالقطاعّغير ّالرسميّكمنتجينّسوقيينّ،
وذلك ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالفئة ّاألولى ّوحدها ّهيّ
المعتبرةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
 00-88عالوةّعلىّذلكّ،تميزّمنظمةّالعملّالدوليةّ
األسر ّالمعيشية ّبين ّتلك ّالتي ّليس ّلديهاّ
عمالّيعملونّعلىّأساسّمستمر ّوتلكّالتيّ
لديها ّعمال ّيعملون ّعلى ّأساس ّمستمرّ،
علىّالنحوّالتاليّ:
ّأ .المنشآت ّالفردية ّالتي ّليس ّلديها ّعمالّ
يعملونّعلىّأساسّمستمرّ،

 .1األسر المعيشية المرشحة
 03-88يشملّقطاعّاألسرّالمعيشيةّبعضّالوحداتّ
المؤسسية ّالتي ّينبغي ّاستبعادها ّفي ّالبداية؛ّ
وهيّ:

ّب .المنشآت ّالفردية ّالتي ّلديها ّعمال ّيعملونّ
علىّأساسّمستمرّ.

ّأ .األسر ّالمعيشية ّالمؤسسية ّمثل ّالسجونّ
والقداسّالدينيّودورّالتقاعد؛ّ

ويجمع ّبين ّهذا ّالتصنيف ّوالتصنيف ّالسابق ّعلىّ
النحوّالموضحّفيّالشكلّّ.3-88

ّب .األسرّالمعيشيةّالتيّليس ّلديهاّنشاطّإنتاجّ
(أيّالّتشملّمنشأةّفردية)؛ّ

 .2تعديالت على الممارسات القومية
 07-88على ّالرغم ّمن ّأن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
يوصيّبفصلّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّفيّقطاعّمنفصلّ
عن ّاألسر ّالمعيشية ّإال ّأن ّال ّيتم ّذلك ّفيّ
جميعّالبلدان؛ّواذاّماّكانتّالمؤسساتّغيرّ
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّغيرّ

ّج .األسر ّالمعيشية ّالتي ّيكون ّنشاطها ّالوحيدّ
هو ّإنتاج ّالخدمات ّمن ّالمساكن ّالمشغولةّ
من ّقبل ّمالكيها ّوانتاج ّخدمات ّمن ّخاللّ
توظيفّعمالةّمحليةّأوّكالهماّ.
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منفصلة ّبالفعل ّعن ّاألسر ّالمعيشية ّينبغيّ
حذفهاّفيّهذهّالمرحلةّ.
 05-88وحدات ّاإلنتاج ّغير ّالمؤسسة ّبشكل ّرسميّ
ولكن ّلديها ّحسابات ّكاملة ّينبغي ّمعاملتهاّ
على ّأنها ّأشباه ّشركات ّويتم ّاستبعادها ّمنّ
قطاع ّاألسر ّالمعيشيةّ .واذا ّلم ّيكن ّذلكّ
ممارسة ّقومية ّيكون ّمن ّالضروري ّإجراءّ
تعديلّإضافيّلحذفهاّ.
 01-88يوصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّأيضا ّبأنّ
المنشآت ّالصغيرة ّالتي ّليس ّلها ّمجموعاتّ
كاملةّمنّالحساباتّينبغيّإدراجهاّفيّقطاعّ
األسر ّالمعيشية ّكأشباه ّشركات؛ ّومع ّذلكّ،
تقوم ّبعض ّالبلدان ّبإعداد ّتقديرات ّبحسبّ
نوع ّالنشاط ّلإلدراج ّفي ّإطار ّللعرضّ
واالستخدام ّبدون ّالنظر ّإلى ّوجود ّمجموعةّ
كاملة ّمن ّالحسابات ّمن ّعدمهّ .وبشكلّ
افتراضيّ ،قد ّيتم ّتضمين ّالجميع ّفيّ
قطاعات ّالشركات ّمع ّوجود ّالقليل ّمنّ
اإلنتاج ّالمتبقي ّفي ّقطاع ّاألسر ّالمعيشيةّ
بصرف ّالنظر ّعن ّالخدمات ّالمحتسبةّ
للمساكنّالمشغولةّمنّقبلّمالكيهاّوالخدماتّ
المقدمة ّمن ّقبل ّالعمالة ّالمحلية ّالمدفوعةّ.
وبالتاليّ،يوصىّبأنّتطرحّتقديراتّالمنشآتّ
غير ّالمسجلة ّالتي ّلديها ّأقل ّمن ّخمسةّ
موظفينّمنّأرقامّقطاعّالشركاتّليتمّتحديدّ
األرقام ّالواردة ّمن ّقطاع ّاألسر ّالمعيشيةّ.
وبصورةّمماثلةّ،فإنّأيّمنشآتّتكونّفرديةّ
ولكنّمسجلةّينبغيّتحديدهاّبشكلّمنفصلّ.
10-21يوضح ّالشكل ّّ 2-21كيف ّأن ّالوحداتّ
المحتملة ّليتم ّمعاملتها ّوفقا ّلتعريف ّمنظمةّ
العمل ّالدولية ّللقطاع ّغير ّالرسمي ّترتبطّ
بالقطاعات ّالمؤسسية ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية؛ ّويدل ّالتظليل ّأسفل ّالشركات ّعلىّ
أنه ّمن ّحيث ّالمبدأ ّأي ّمنشأة ّتكون ّغيرّ
مسجلة ّولديها ّأقل ّمن ّعدد ّمعين ّمنّ
الموظفين ّينبغي ّتحديدها ّإذا ّكان ّقد ّتمّ
تضمينها ّفي ّالشركاتّ .وفي ّواقع ّالممارسةّ
العمليةّ ،فربما ّال ّيكون ّمن ّالممكن ّالفصلّ
بين ّتلك ّالتي ّتكون ّمسجلة ّعن ّتلك ّغيرّ
المسجلةّ.
 .3التفصيل والتصنيف بحسب نوع النشاط
15-21الخطوة ّالثالثة ّهي ّتفصيل ّوتصنيف ّأنشطةّ
اإلنتاج ّمن ّاألسر ّالمعيشية ّ– ّمجمعة ّعلىّ
النحو ّالمقترح ّأعاله ّ– ّوتلك ّاألنشطةّ
المستوفاة ّمن ّقطاعات ّالشركات ّالخاصةّ
باألنشطة ّصغير ّالنطاق ّتبعا ّلنوع ّالنشاطّ
المعنيّ.
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شكل  :4-20تحديد الوحدات للقطاع غير الرسمي طبقاً لمنظمة العمل الدولية من داخل نطاق القطاعات المؤسسية في نظام الحسابات القومية
المؤسسات غير
الهادفة للربح التي
تخدم األسر
المعيشية

األسر المعيشية
األسر املعيشية املؤسسية ،األسر
املعيشية بدون منشآت فردية ،األسر
املعيشية املضطلعة باإلنتاج فقط
لالستخدام النهائي الذايت (مبا يف ذلك
املساكن املشغولة من قبل مالكيها)

منشأة فردية مبوظفني (منشآت
ألصحاب عمل غري رمسيني)
منتجني لالستخدام
النهائي الذايت
يبيعون
ال
بعض
يبيعون
اإلنتاج
أي
إنتاج

منتجني
سوق
يبيعون
معظم
اإلنتاج

الشركات غير المالية والمالية

يعمل حلسابه اخلاص (منشأة
شخصية غري رمسية)
منتجني لالستخدام
الذايت النهائي
يبيعون
ال
بعض
يبيعون
اإلنتاج
أي
إنتاج
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منتجني
سوق
يبيعون
معظم أو
كل
اإلنتاج

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

الحكومة
العامة

نظام الحسابات القومية
نظ ار ّألن ّالفصل ّيكون ّفي ّالبداية ّمن ّحيث ّالوحداتّ اإلنتاج
وليس ّاألنشطة ّسوف ّتتبقى ّهناك ّبعض ّالخدمات ّمنّ
المساكن ّالمشغولة ّمن ّقبل ّمالكيها ّالمندرجة ّوهذهّ  70-88يقترحّبأنّيتمّتوفيرّالنوعّالتاليّمنّالمعلوماتّ
لكل ّمنطقةّمنّالمنطقتينّالمظللتينّفيّجدولّ
الخدماتّينبغيّحذفهاّ.واذاّماّكانّمتاحاّإجراءّتصنيفّ
ّ:3-88
عرضيّبحسبّالنشاطّأوّنوعّالوحدةّ،يمكنّحينئذّإجراءّ
اختيار ّحول ّتضمين ّأو ّاستبعاد ّأي ّنشاط ّتكون ّفيّ
ّأ .اإلنتاج
المخرجات ّبشكل ّحصريّلالستخدامّالذاتيّحتىّعندماّ
يشملّنشاطّأخرّللوحدةّمبيعاتّخارجّاألسرةّالمعيشيةّ.
ّب .القدرّالخاصّمنهّالمخصصّلالستخدامّالذاتيّ
 78-88قد ّتجرى ّبعض ّحاالت ّاالستبعاد ّاإلضافية؛ّ
ّج .االستهالكّالوسيط
على ّسبيل ّالمثالّ ،الخدمات ّالمقدمة ّمن ّقبلّ
عماليةّمحليةّمدفوعةّواإلنتاجّالزراعيّ.
ّد .القيمةّالمضافة
 74-88الّتزالّالمشكلةّقائمةّحول ّكيفيةّمعاملة ّأفرادّ
ّه .تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّ(بالنسبةّللمنشآتّ
مثلّاألطباءّوغيرهمّمنّالمهنيينّوالتيّنوقشتّ
الفرديةّالتيّلديهاّموظفينّفقط)
فيما ّقبل ّحيث ّتكون ّهناك ّمعلومات ّمتاحةّ
حولّإنتاجهمّولكنّمنّدونّمجموعةّكاملةّمنّ
ّو .إجماليّادخلّالمختلط
الحسابات؛ّوهكذاّ،الّيزالواّيمثلونّمنشآتّفرديةّ
ّ
ولم ّيتم ّاستبعادهم ّمن ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
ّز .استهالكّرأسّالمالّالثابت
بسبب ّالتسجيل ّأو ّعدد ّالموظفين ّغير ّأنهمّ
عادة ّال ّينظر ّإليهم ّعلى ّأنه ّجزء ّمميز ّمنّ
ّح .صافيّالدخلّالمختلطّ
القطاعّغيرّالرسميّ.
 77-88قد ّتكون ّأي ّمعلومات ّإضافية ّمفيدة ّأيضا ّإذاّ
ماّأتيحت؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،تفصيلّوتصنيفّ
لإلنتاجّمن ّحيث ّنوعّالنشاطّ– ّوربماّ– ّنسبةّ
اإلنتاج ّالكلي ّفي ّالصناعة ّالمنتج ّمن ّقبلّ
المنشآتّغيرّالرسميةّ.

 73-88تسلم ّمجموعة ّدلهي ّبأن ّمثل ّهؤالء ّاألفرادّ
سيكونون ّجزءا ّمن ّالقطاع ّغير ّالرسمي؛ ّومعّ
ذلكّ ،إذا ّما ّرغب ّفي ّإما ّتحديدهم ّكمجموعةّ
فرعية ّأو ّحتى ّاستبعادهم ّبالكامل ّمن ّالقطاعّ
غيرّالرسميّفمنّالممكنّأنّيتمّتصورّبعضّ
قواعد ّالخبرة ّوالتجربة ّللقيام ّبذلكّ .على ّسبيلّ
المثالّ،تبعا ّلنوعّالنشاطّأوّمعدالتّاألجورّأوّ  75-88في ّالبلدان ّالتي ّتكون ّفيها ّبعض ّالوحداتّ
الصغيرةّالتيّقدّيتم ّاعتبارهاّجزءا ّمنّالقطاعّ
مدة ّالمهمّ ،بيد ّأنه ّسيسهل ّطرح ّاعتراضاتّ
غيرّالرسميّمغطاةّمنّقبلّمسوحاتّالمنشآتّ
علىّأيّمنّتلكّكماّأنّالتنفيذ ّقدّيكونّصعباّ
ومدرجة ّفي ّقطاع ّالشركات ّفقد ّتتواجد ّوحداتّ
للغايةّ.
معنيةّفيّالخليةّالمظللةّخفيفا ّفيّجدولّ-88
ّ.3واذاّكانّهذاّهوّالحالّ،واذاّماّكانّيمكنّ
 .4عرض بيانات القطاع غير الرسمي والعمل غير
تحديدّتقديراتّمنفصلةّلهمّفقدّيكونّحينئذّمنّ
الرسمي
المفيدّعرضّهذهّالتقديراتّجنبا ّإلىّجنبّمعّ
إدخاالت ّتلك ّالوحدات ّالتي ّتوجد ّعلى ّنحوّ
 78-88تمتدّالمعلوماتّالمتعلقةّباألنشطةّالتيّيضطلعّ
واضحّفيّقطاعّاألسرّالمعيشيةّ
بهاّبشكلّغيرّرسميّفقطّبقدرّحسابّاإلنتاجّ
وحساب ّتوليد ّأو ّإدرار ّالدخلّ ،ومن ّغيرّ
الممكن ّالمضي ّأبعد ّمن ّذلك ّفي ّتسلسلّ العمل
الحساباتّنظ ار ّالستحالةّتحديد ّأيّمنّتدفقاتّ
الدخل ّاألخرى ّواالستهالك ّوتكوين ّرأس ّالمالّ  71-88ينبغي ّعرض ّمعلومات ّبشأن ّعدد ّالوظائفّ
بحيثّتبينّ:
يتعلق ّفقط ّبالنشاط ّالمعني ّوليس ّباألسرةّ
المعيشية ّالتي ّينتمون ّلها ّباعتبارها ّوحدةّ
ّأ .العملّأوّالعمالةّفيّالقطاعّغيرّالرسميّ
مؤسسية ّكاملةّ .وهكذاّ ،فإن ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّ– ّكماّهوّموضحّسابقا ّ– ّليسّبشكلّ
 الوظائفّالرسميةّصارم ّقطاعا ّبمعنى ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ومن ّثم ّفإن ّاألرقام ّالخاصة ّبه ّال ّيمكنّ
 الوظائفّغيرّالرسميةّعرضها ّمن ّحيث ّالتسلسل ّالكامل ّللحساباتّ.
ومعّذلكّ،منّالموصيّبهّأنهّمتىّكانّممكناّ
ّب .العملّغيرّالرسميّخارجّالقطاعّغيرّالرسميّ
ينبغي ّإعداد ّجدولين ّتكميليينّ ،أحدهما ّيغطيّ
حساب ّاإلنتاج ّوحساب ّإدرار ّالدخل ّواألخرّ
 ّ-فيّالقطاعّالرسميّيغطيّالعملّ.
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 ّ -في ّمنشآت ّفردية ّألسر ّمعيشيةّأخرىّ

األسر ّالمعيشية ّويعيش ّعمال ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّ.

 56-88إذا ّما ّكان ّممكنا؛ ّأية ّمعلومات ّبشأن ّعددّ  53-88برغمّذلكّ،ينبغيّالوضعّفيّاالعتبارّأنهّعلىّ
الرغمّمنّأنّالموظفينّوأعضاءّاألسرة ّالعمالّ
ساعاتّالعملّالفعليّفيّكلّمنّهذهّالفئاتّقدّ
المساهمين ّوالمستجيبين ّقد ّيكونون ّمنخرطينّ
تكونّمعلوماتّمفيدةّ.
فيّمنشآتّأسرّمعيشيةّوغيرّرسميةّإالّأنهّقدّ
يكون ّلديهم ّمعرفة ّمحدود ّبعمليات ّالمنشآتّ
ح .نهج لقياس األنشطة المضطلع بها في االقتصاد
المعنية ّوربما ّال ّيكون ّفي ّمقدرتهم ّاالستجابةّ
غير الرسمي
لمثلّهذهّاألسئلةّ.
 53-88ليس ّمن ّالممكن ّوال ّمن ّالمالئم ّعرضّ
معلومات ّمفصلة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ  .2مسوحات أو استقصاءات المنشآت
بشأن ّمنهجية ّالمسح ّوتصميم ّاالستبيان؛ ّومعّ
ذلكّ ،فإنه ّمن ّالمفيد ّللمحاسبين ّالقوميين ّأنّ 11-21في ّمعظم ّالحاالتّ ،يمكن ّاستخدام ّمسحّ
للمنشآت ّلقياس ّالنشاط ّالمضطلع ّبه ّمن ّقبلّ
يكونواّملمينّببعضّمنّالخياراتّالتيّقدّتكونّ
منشأة ّغير ّرسمية ّفقط ّحينما ّيتم ّيجرى ّمسحّ
متاحةّللمساعدةّفيّتجميعّبياناتّبشأنّاإلنتاجّ
لمنشآت ّاألسر ّالمعيشية ّللتو ّبعد ّإحصاءّ
في ّالمنشآت ّغير ّالرسميةّ .وهناك ّمزيد ّمنّ
اقتصادي ّأو ّإحصاء ّللمنشآت ّألن ّإطار ّأخذّ
المناقشة ّالتفصيليةّفي ّ– ّعلىّسبيل ّالمثال ّ–ّ
العينةّقدّالّيكونّشامال ّلمعلوماتّ– ّأوّشامالّ
دليلّقياسّاالقتصادّغيرّالمالحظّ.
لمعلومات ّغير ّمحدثة ّ– ّعن ّمنشآت ّاألسرّ
المعيشيةّ.
 58-88يتوقف ّاختيار ّالوسيلة ّالمناسبة ّلقياس ّالقطاعّ
غير ّالرسمي ّعلى ّقدر ّكفاية ّتغطية ّأساليبّ
جمع ّالبيانات ّلألنشطة ّمحل ّاالهتمام؛ ّويلتفتّ  11-21وحتى ّعندما ّيستخدم ّمسح ّللمنشآت ّلقياسّ
وحدات ّإنتاج ّاألسر ّالمعيشية ّبما ّفي ّذلكّ
هنا ّإلى ّثالثة ّنهج ّرئيسية ّللقياسّ .وسيعتمدّ
الوحدات ّبالقطاع ّغير ّالرسمي ّفإنه ّينبغيّ
االختيار ّمن ّبينهم ّعلى ّماهية ّالمعلوماتّ
مالحظة ّأن ّوحدات ّاإلنتاج ّالتي ّبدون ّموقعّ
الناقصة ّفي ّمجموعات ّالبيانات ّالقائمة ّوعلىّ
محددّأوّذاتّأماكنّأعمالّتجاريةّغيرّمتعرفّ
قدر ّتنظيم ّالنظم ّاإلحصائية ّوالموارد ّالمتاحةّ
عليهاّتكونّسهلةّالحذفّفيّمجموعةّالبياناتّ.
واحتياجاتّالمستخدمّ.
وعالوة ّعلى ّذلكّ ،قد ّيحدث ّتعداد ّمضاعفّ
إلنتاج ّاألسر ّالمعيشية ّإذا ّما ّتمت ّعملياتّ
 .1مسوحات أو استقصاءات األسر المعيشية
تجميعّألنواعّمختلفةّمنّالنشاطّاالقتصاديّفيّ
أوقات ّمختلفة ّوليس ّفي ّأن ّواحد ّمن ّخاللّ
10-21قد ّيوفر ّمسح ّلألسر ّالمعيشية ّ(أو ّاستقصاءّ
تصميم ّمتكامل؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،نشاطّ
لقوة ّالعمل) ّوسيلة ّلجمع ّمعلومات ّعن ّاإلنتاجّ
التصنيعّالخاصّبأسرةّمعيشيةّمنتجةّللسلعّفيّ
من ّقبل ّمنشآت ّاألسر ّالمعيشية ّغير ّالمدرجةّ
ورشةّصغيرةّأوّبالمنزلّقدّيتم ّشمولهّفيّدورةّ
فيّأطرّأخذ ّالعيناتّالمستخدمةّفيّالدراساتّ
للتجميع ّفي ّحين ّأن ّنشاط ّالمبيعات ّبالتجزئةّ
االستقصائيةّللمنشآت؛ّكماّقدّيكونّمنّالممكنّ
المضطلعّبهّمنّقبلّنفسّاألسرّالمنتجةّلهذهّ
أيضا ّجمع ّبيانات ّمن ّخالل ّمسوحات ّلعمالةّ
السلعّيتمّقياسهّفيّدورةّأخرىّ.
القطاعّغيرّالرسميّفيّاألسرّالمعيشيةّأوّلقوةّ
العمل ّ.واألسئلةّالتيّتسعىّإلىّهذاّالنوعّمنّ
المعلومات ّيمكن ّتوجيهها ّللجميع ّفي ّاألسرّ  .3الدراسات االستقصائية المختلطة لألسر المعيشية
المعيشية ّالمضمنة ّفي ّالعينة ّخالل ّالفترةّ وللمنشآت معاً
المرجعية ّللمسحّ ،بصرف ّالنظر ّعن ّوضعهمّ
في ّالعمل ّوفيما ّيتعلق ّبوظائفهم ّالرئيسيةّ 11-21أحد ّأنواع ّالدراسات ّاالستقصائية ّالمختلطةّ
لألسر ّالمعيشية ّوللمنشآت ّمعاّ ّيتم ّتصميمهّ
والثانويةّنظ ار ّألنهّفيّالعديدّمنّالبلدان ّهناكّ
ليكونّمتضمنا ّلوحداّقياسّللمنشأةّمرتبطةّبقوةّ
عددا ّضخما ّمن ّأنشطة ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
العمل ّالقائمة ّأو ّبغيرها ّمن ّمسوحات ّاألسرّ
مضطلعا ّبها ّكوظائف ّثانويةّ .وقد ّيلزم ّوجودّ
المعيشية؛ ّومثل ّهذا ّالمسح ّقد ّيغطي ّكافةّ
أسئلة ّخاصة ّلتحديد ّالعمل ّغير ّالمدفوع ّفيّ
مشاريع ّاألسر ّالمعيشية ّالمتضمنة ّفي ّالعينةّ
المنشآت ّاألسرية ّالصغيرة ّواألنشطة ّالتي ّيقومّ
بماّفيّذلكّالمشاريعّغيرّالرسميةّ(بماّيشملهّ
بها ّالمرأة ّواألطفال ّواألنشطة ّالمضطلع ّبهاّ
ذلكّمنّالوحداتّالتيّتعملّبدونّأماكنّعملّ
بعيدا ّعن ّالمنزل ّواألنشطة ّغير ّالمعلن ّعنهاّ
ثابتة ّمثل ّالوحدات ّالمتحركة) ّوأنشطتهاّ،
واألعمال ّالتجارية ّفي ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
بصرفّالنظرّعنّحجمّالمنشآتّونوعّالنشاطّ
المضطلع ّبها ّكوظائف ّثانويةّ .ويعتمد ّنجاحّ
ونوع ّمكان ّالعمل ّالمستخدم ّوسواء ّما ّكانتّ
نهجّمثلّهذاّعلىّعينةّالمسحّبماّيشملهّذلكّ
من ّمناطق ّجغرافية ّتمثيلية ّحيث ّتقع ّأنشطةّ
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األنشطة ّيضطلع ّبها ّكوظائف ّرئيسية ّأوّ
ثانويةّ.
11-21هناك ّنوع ّأخر ّمن ّاالستقصاءات ّ– ّيوصفّ
بمسحّمختلطّمعدلّلألسر ّالمعيشيةّوللمنشآتّ
معا ّ– ّمبينا ّفي ّالتوصيات ّالدولية ّبشأنّ
اإلحصاءات ّالصناعية ّ(األمم ّالمتحدةّ،
ّ.)2001
 16-21عندما ّيستخدم ّمسح ّمختلط ّلألسر ّالمعيشيةّ
وللمنشآتّمعاّعلىّأنهّاألسلوبّالمفضلّينبغيّ
االلتفات ّإلى ّمسألة ّما ّإذا ّكانت ّالعينة ّتعكسّ
بشكل ّكافي ّ ّالتوزيع ّالجغرافي ّلألنشطةّ
االقتصاديةّإلنتاجّاألسرّالمعيشية؛ّكماّأنهّمنّ
الضروريّأيضاّالعنايةّبكيفيةّالتعاملّمعّوادارةّ
المنشآتّالتيّيكونّفيهاّوحداتّإنتاجّفيّأكثرّ
منّموقعّوكيفيةّتجنبّازدواجّتغطيةّالمنشآتّ
التي ّتعمل ّفي ّإطار ّشراكات ّإذا ّما ّتم ّرفعّ
تقارير ّعن ّنفس ّالمنشأة ّمن ّقبل ّكل ّمنّ
المشاركين ّفيها ّوالذين ّقد ّيكونوا ّمنتمين ّألسرّ
معيشيةّمختلفةّ.

-

-

-

ط .مبادئ توجيهية ودراسات وكتيبات عن االقتصاد
غير الرسمي
 16-88منذّنشرّنسخةّعامّّ 3114منّنظامّالحساباتّ
القومية ّحدث ّتقدما ّكبي ار ّفي ّالمنهجية ّفيّ
مجاالت ّمتصلة ّباالقتصاد ّغير ّالرسمي؛ّ
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،اكتسبت ّالبلدان ّخبرةّ
واسعةّالنطاقّفيّمجالّجمعّالبياناتّوالتعاملّ
معها ّبشأن ّالقطاع ّغير ّالرسميّ .وتلمح ّهذهّ
التطورات ّ– ّوالمبينة ّأدناه ّ– ّإلى ّأن ّهناكّ
مجموعة ّمن ّاألعمال ّيجب ّوأن ّتؤخذ ّفيّ
االعتبار ّعند ّتحديث ّمعاملة ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
-

-

تشملّإجراءاتّوأوراقّعملّاجتماعاتّمجموعةّ
دلهي ّبشأن ّإحصاءات ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
والتي ّبدأت ّأعمالها ّعام ّّ 3117تشمل ّنتائجّ
أعمال ّنظرية ّوتحليلية ّواسعة ّالنطاقّ ،بما ّفيّ
ذلكّالممارساتّالقطريةّفيّمجالّالقطاعّغيرّ
الرسميّ .ويمكن ّالحصول ّعلى ّأبحاث ّمتنوعةّ
خاصة ّبمجموعة ّالخبراء ّبشأن ّإحصاءاتّ
القطاع ّغير ّالرسمي ّ(مجموعة ّدلهي) ّعلىّ
موقعّ
http://www.mospi.nic.in/mospi_info
rmal_sector.htm
دليلّمحاسبةّاألسرّالمعيشيةّ:خبرةّفيّالمفاهيمّ
والتصنيفّ،المجلدّّ:3حساباتّاألسرّالمعيشيةّ
(األمم ّالمتحدةّ ،)8666ّ ،نتاج ّعام ّّ3117
لمجموعة ّالخبراء ّ– ّيحتوي ّعلى ّأوراق ّبشانّ
جوانبّمتنوعةّمنّمعاملةّوقياسّالقطاعّغيرّ
الرسميّ ،والسيما ّفصل ّ"القطاع ّغير ّالرسميّ
كجزءّمنّقطاعّاألسرّالمعيشية".
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نتائج ّاألعمال ّالتي ّبدأها ّالمكتب ّاإلحصائيّ
لالتحاد ّاألوروبي ّفي ّمنتصف ّالتسعينيات ّوتمّ
تنفيذها ّمن ّخالل ّمجموعة ّالعمل ّلتقييم ّدقيقيّ
للبيانات ّاألساسية ّفي ّالدول ّاألعضاء ّباالتحادّ
األوروبيّ،فضال ّعنّاالختباراتّالتجريبيةّذاتّ
الصلة ّالتي ّأجريت ّفي ّالبلدان ّالمرشحة ّ–ّ
كشفتّعنّمدىّشموليةّالتعديالتّوأثارهاّعلىّ
قيمةّالناتجّالمحليّاإلجمالي.
أدت ّبحوث ّعلى ّاألساليب ّاإلحصائية ّلتحسينّ
شمولية ّقياسات ّاإلنتاج ّإلى ّإعداد ّكتيب ّقياسّ
االقتصاد ّغير ّالمالحظ ّ– ّكتيبّ .ويعرضّ
فصل ّالكتيب ّالمعني ّبإنتاج ّالقطاع ّغيرّ
الرسمي ّتعريفا ّجوهرياّ ،ويوضح ّالفروق ّبينّ
إنتاجّالقطاعّغيرّالرسميّوالمفاهيمّالتيّغالباّ
ما ّتسبب ّخلط ّحولهّ ،كما ّبوضح ّالخطوطّ
العريضةّألساليبّالقياس.
نشرتّاللجنةّاالقتصاديةّألوروباّباألممّالمتحدةّ
دليل ّإلحصاءات ّاالقتصاد ّالخفي ّ(اللجنةّ
االقتصادية ّألوروبا ّباألمم ّالمتحدةّ،)3118ّ ،
ومنذ ّذلك ّالحين ّنفذت ّثالثة ّاستقصاءاتّ
للممارسات ّالقطرية ّونشرت ّالنتائجّ .كانّ
االستقصاءّاألولّفيماّيتعلقّبعامّّ3113وشملّ
تسعة ّبلدانّ .ونشرت ّالنتائج ّفي؛ ّتراث ّمنّ
الممارسات ّالقومية ّفي ّتقدير ّاألنشطة ّالخفيةّ
وغير ّالرسمية ّللحسابات ّالقومية ّفي ّعامّ
ّ .3114وكان ّالمسح ّالثاني ّخاص ّبعامّ
أجري ّالمسحّ
ّ 8668/8663وغطى ّّ 81بلدّ .و ّ
الثالثّفيّعاميّّ 8660/8668واستجابتّّ38
بلدّ.واستعلمّكلّمنّالبحثّالثانيّوالثالثّعنّ
تقديرات ّلحجم ّاالقتصاد ّغير ّالمالحظ ّفضالّ
عنّتفصيلّاألساليب ّالمستخدمةّ.وتمّتلخيصّ
نتائجّالمسحينّفيّإصدارينّمنّاالقتصادّغيرّ
المالحظ ّفي ّالحسابات ّالقومية ّ– ّمسحّ
للممارسات ّالقطرية ّ(اللجنة ّاالقتصادية ّألوروباّ
باألمم ّالمتحدةّ 8664ّ ،و ّّ ،8665علىّ
التوالي).
هناك ّالعديد ّمن ّالوثائق ّلمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ
تتناول ّبعمق ّمفاهيم ّالقطاع ّغير ّالرسميّ
والعمل ّغير ّالرسمي؛ ّوتشمل ّالقرار ّالمتعلقّ
بإحصاءات ّالعمل ّفي ّالقطاع ّغير ّالرسميّ،
(مكتب ّالعمل ّالدوليّ )3114ّ ،المعتمد ّمنّ
جانب ّالمؤتمر ّالدولي ّالخامس ّعشر ّلخبراءّ
إحصاءاتّالعمالةّ،ومبادئّتوجيهيةّفيماّيتعلقّ
بتعريف ّإحصائي ّللعمل ّغير ّالرسمي ّ(مكتبّ
العمل ّالدوليّ )8664ّ ،تم ّاعتماده ّمن ّقبلّ
المؤتمر ّالدولي ّالسابع ّعشر ّلخبراء ّإحصاءاتّ
العمالة ّ .ويمكن ّالعثور ّعلى ّمعلومات ّمفيدةّ
أخرى ّف ي ّملخص ّمنظمة ّالعمل ّالدوليةّ
لإلحصاءات ّالرسمية ّعن ّالعمل ّفي ّالقطاعّ
غيرّالمؤسسيّ(هوسمانسّوديّجوّ،)8668ّ،
النساء ّوالرجال ّفي ّاالقتصاد ّغير ّالرسميّ:
صورة ّإحصائية(ّ .مكتب ّالعمل ّالدوليّ،
ّ ،)8668قياس ّاالقتصاد ّغير ّالرسميّ :منّ
العمل ّفي ّالقطاع ّغير ّالرسمي ّللعمل ّغيرّ
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-

الرسمي(ّ ،هوسمانسّ ،)8663ّ ،قياس ّالعملّ
غيرّالرسميّ:معاييرّدوليةّحديثة(ّ،هوسمانسّ،
.)8668
علىّمدىّعقدّمنّالزمنّعقدّعددا ّمنّحلقاتّ
العمل ّالمعنية ّبالتركيز ّعلى ّالقطاع ّغيرّ
الرسميّ ،ونظمت ّبشكل ّمنفرد ّأو ّسويا ّمعّ
شعبة ّاإلحصاءات ّباألمم ّالمتحدة ّواللجانّ
اإلقليميةّومنظمةّالعملّالدوليةّوغيرهم؛ّوأحدثّ
حلقة ّعمل ّمنهم ّكانت ّحلقة ّعمل ّمنظمةّ
التعاونّاالقتصاديّوالتنميةّ/اللجنةّاالقتصاديةّ
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واالجتماعية ّألسيا ّوالمحيط ّالهادئ ّباألممّ
المتحدةّ /مصرف ّالتنمية ّاألسيوي ّبشأن ّقياسّ
وتحسين ّالنوعية ّاإلحصائيةّ :قياس ّاالقتصادّ
غيرّالمالحظّ،وعقدتّفيّبانكوكّفيّمايوّعامّ
ّ ،8663وورشة ّعمل ّأخرى ّبشأن ّاستقصاءاتّ
األسر ّالمعيشية ّوقياس ّقوة ّالعمل ّمع ّالتركيزّ
علىّاالقتصادّغيرّالرسميّعقدتّلبلدانّاتحادّ
التنميةّالجنوبّإفريقيةّفيّماسيروّ ّوليسوتوّفيّ
أبريلّعامّ.8665

نظام الحسابات القومية
الفصل السادس والعشرون :حسابات بقية العالم وروابط لميزان المدفوعات
التوزيع ّالثانوي ّللدخل ّولقيد ّالتعديل ّلصافيّ
التغير ّفي ّالتزامات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّالتيّ
تظهرّفيّاستخدامّحسابّالدخلّ.

أ .مقدمة
 3-80بدورّهذاّالفصلّحولّالعالقةّبينّقطاعّبقيةّ
العالمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّوالحساباتّ
الدولية ّكما ّهي ّموضحة ّفي ّوضعّ
االستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمار ّالدوليّ ،الطبعة ّالسادسةBPM6؛ّ
حيث ّيبين ّأن ّكال ّالدليلين ّيستخدما ّنفسّ
اإلطار ّلالقتصاد ّالكليّ ،غير ّأن ّالحساباتّ
الدولية ّتوفر ّتفاصيل ّإضافية ّحول ّجوانبّ
ذاتّأهميةّخاصةّفيّالمعامالتّأوّالمراكزّ
الدوليةّ.

 8-80ليس ّهناك ّإدخاالت ّلحساب ّبقية ّالعالمّ
لالستهالكّالوسيطّأوّالنهائيّ(أوّلتكوينّرأسّ
المال ّالثابت) ّألن ّاالستفادة ّمن ّ ّالسلعّ
والخدمات ّالتي ّتتم ّفي ّاقتصاد ّأخر ّليس ّذاتّ
صلة ّباالقتصاد ّالقومي؛ ّباستثناء ّالمجموعّ
الكليّللصادراتّ.

 .1حساب بقية العالم في نظام الحسابات القومية
 8-80في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،تقيد ّالمعامالتّ
بين ّوحدة ّمقيمة ّوبقية ّالعالم ّكما ّلو ّكانتّ
الوحدات ّفي ّبقية ّالعالم ّقطاعا ّأخر ّفيّ
االقتصاد؛ ّويتعلق ّحسابات ّاإلنتاج ّوتوليدّّ
الدخل ّبالمعامالت ّداخل ّاالقتصاد ّالقوميّ
فقطّ ،غير ّأن ّالتدفقات ّفي ّجميع ّالحساباتّ
األخرى ّمن ّالمحتمل ّأن ّيكون ّلها ّإدخالّ
خاصّببقيةّالعالمّ.وهذهّاإلدخاالتّضروريةّ
لموازنةّكلّصفّمنّتسلسلّالحساباتّ،بيدّ
أنهاّالّتدخلّفيّمجملّقيودّالموازنة؛ّعلىّ
سبيلّالمثالّ،يشتقّالفرقّبينّالناتجّالمحليّ
اإلجمالي ّوالدخل ّالقومي ّاإلجمالي ّمنّ
معامالت ّاالستخدامات ّوالموارد ّعلى ّحدّ
سواء ّمقيدة ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخل ّاألوليّ
في ّحين ّأن ّالطرف ّالمقابل ّهو ّوحدة ّفيّ
بقية ّالعالمّ .واذا ّما ّكانت ّإدخاالت ّالطرفّ
المقابل ّبالنسبة ّلبقية ّالعالم ّمدرجة ّهيّ
األخرى ّلن ّيكون ّهناك ّفرق ّبين ّقيودّ
الموازنةّ.
الحسابات الجارية
 4-80نظ ار ّألن ّحساب ّبقية ّالعالم ّيبين ّعلى ّهذاّ
النحو ّفإن ّالتدفقات ّلبقية ّالعالم ّتبينّ
كاستخدامّمنّقبلّبقيةّالعالمّوتبينّالتدفقاتّ
من ّبقية ّالعالم ّكموارد؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ،
تبين ّالصادرات ّكاستخدامات ّلبقية ّالعالمّ
وتبين ّالواردات ّكموارد ّمن ّبقية ّالعالمّ.
وتشكل ّإدخاالت ّالواردات ّوالصادرات ّجزءاّ
من ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّفي ّتسلسلّ
الحساباتّبنظامّالحساباتّالقوميةّ.
 3-80فضال ّعن ّإدخاالت ّالواردات ّوالصادراتّ
والقيود ّالتي ّتظهر ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخلّ
األوليّهناكّمعامالتّمحتملةّمعّبقيةّالعالمّ
يلزم ّقيدها ّلكافة ّاإلدخاالت ّفي ّحسابّ

 0-80علىّالرغمّمنّأنّقيودّالموازنةّالّيتم ّحسابهاّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلبقية ّلحساب ّبقيةّ
العالم ّبالنسبة ّلكل ّحساب ّفردي ّهناك ّقيداّ
موازنةّهامينّذاتّصلةّبالحساباتّالجارية؛ّقيدّ
الموازنة ّاألول ّهو ّالميزان ّالخارجي ّللسلعّ
والخدماتّ،وهوّالفرقّبينّالوارداتّوالصادراتّ.
أما ّقيد ّالموازنة ّالثاني ّهو ّالميزان ّالخارجيّ
الجاري ّوهو ّمجموع ّكافة ّالموارد ّالقادمة ّمنّ
بقية ّالعالم ّناقص ّكافة ّاالستخدامات ّالعائدةّ
لبقية ّالعالمّ ،بما ّفي ّذلك ّالواردات ّوالصادراتّ.
وهكذاّ،فإنّالميزانّالخارجيّالجاريّيبينّمدىّ
طلبّالمقيمينّلإلنقاذّمنّقبلّغيرّالمقيمينّ.
حسابات التراكم
 7-80في ّحساب ّرأس ّالمال ّلبقية ّالعالم ّال ّيوجدّ
مدخلّلتكوينّرأسّالمالّالثابتّكماّلوحظّفيماّ
سبق؛ ّومن ّالممكن ّلمعاملة ّأن ّتقيد ّلموردّ
طبيعي ّأو ّلعقد ّأو ّلعقد ّإيجار ّأو ّلرخصة ّأوّ
ألصول ّحسن ّالسمعة ّأو ّألصول ّتسويقيةّ.
وبطبيعةّهذهّاإلدخاالتّ،ورغمّماّسبقّ،ونظ ارّ
ألن ّاألرض ّتكتسب ّدائما ّتقريبا ّمن ّقبل ّوحدةّ
مقيمةّفإنّمثلّهذهّاإلدخاالتّلنّتكونّشائعةّ.
ومن ّناحية ّأخرىّ ،فإن ّالتحويالت ّالرأسماليةّ
إلىّومنّبقيةّالعالمّقدّتكونّهامةّللغايةّ.
 5-80الحساب ّالمالي ّوالميزانيات ّالعمومية ّوالذينّ
يبينون ّبالتفصيل ّالمعامالت ّفي ّ– ّومخزوناتّ
– ّاألصولّالماليةّوالخصومّالماليةّحيثّيكونّ
طرفّفيهمّغيرّمقيمّينظرّإليهاّباعتبارهاّجزءّ
هام ّعلى ّوجه ّالخصوص ّمن ّحسابات ّبقيةّ
العالم؛ ّوبالفعلّ ،في ّوضع ّاالستثماردليل ّميزانّ
المدفوعات ّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ ،الطبعةّ
السادسةّ BPM6هناك ّقد ار ّأكبر ّمن ّالسردّ
مكرسا ّلهذه ّالقيود ّمقارنة ّبالقيود ّفي ّالحساباتّ
الجاريةّّ.
 1-80وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،هناك ّإدخاالت ّمحتملةّ
للتغيرات ّاألخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّوالخصومّ
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وفي ّقيود ّإعادة ّالتقييم ّلكليهما ّذات ّصلةّ
بحسابّبقيةّالعالمّ.
 .2الحسابات الدولية في اإلصدار السادس من وضع
االستثماردليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار
الدولي ،الطبعة السادسةالصادر عن صندوق النقد
الدولي
 36-80في ّالوصف ّالمذكور ّأعاله ّلحسابات ّبقيةّ
العالم ّلوحظ ّأن ّالصادرات ّ– ّعلى ّسبيلّ
المثالّ–ّتعاملّكاستخدامّمنّقبلّبقيةّالعالمّ
والواردات ّكمورد ّمن ّبقية ّالعالم؛ ّوعلى ّنحوّ
ما ّيدل ّاسمهّ ،فإن ّحساب ّبقية ّالعالم ّيتمّ
إنشاءهّمنّمنظورّبقيةّالعالمّ.وينظرّوضعّ
االستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمار ّالدوليّ ،الطبعة ّالسادسةّBPM6
لنفس ّالمخزونات ّوالتدفقات ّمن ّوجهة ّنظرّ
االقتصاد ّالمحليّ .وهكذاّ ،فإن ّإدخاالتّ
وضعّاالستثماردليلّميزانّالمدفوعاتّووضعّ
االستثمار ّالدوليّ ،الطبعة ّالسادسة–ّ
اإلصدار ّالسادس ّهي ّصورة ّطبق ّاألصلّ
منّإدخاالتّنظامّالحساباتّالقومية ّالمتعلقةّ
ببقيةّالعالمّ.
 33-80وعالوة ّعلى ّذلكّ ،وفي ّسياق ّدليل ّميزانّ
المدفوعات ّووضع ّاالستثمارالدوليّ ،عادة ّماّ
يشار ّإلى ّمستوى ّالمخزونات ّبالمراكزّ
والميزانيةّالعموميةّالذيّيفصلّكافةّاألصولّ
المالية ّوالخصوم ّالتي ّيكون ّفيها ّطرف ّفيّ
الترتيب ّغير ّمقيم ّيسمى ّبوضعّ
االستثمارالدوليّ.
 38-80تلخص ّالحسابات ّالدولية ّالقتصاد ّمعينّ
العالقات ّاالقتصادية ّبين ّالمقيمين ّفي ّهذاّ
االقتصادّوبقيةّالعالم؛ّوتشملّ:
أّ .ميزان ّالمدفوعات؛ ّوالذي ّيلخص ّالمعامالت ّبينّ
المقيمينّوغيرّالمقيمينّخاللّفترةّمعيةّمنّالزمن؛ّ
بّ .وضع ّاالستثمارالدولي ّ()IIP؛ ّوالذي ّيبين ّعندّ
نقطةّمنّالزمنّقيمةّ:األصولّالمالية ّللمقيمينّّفيّ
اقتصاد ّمعين ّالتي ّتكون ّمطالبات ّأوّ
ّ
مستحقاتّعلىّغيرّمقيمينّأوّسبائكّذهبّمحتجزةّ
كأصول ّاحتياطية؛ ّوخصوم ّالمقيمين ّباقتصاد ّمعينّ
لغيرّالمقيمين؛ّوّ
جّ .حساب ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّاألصول ّوالخصومّ
المالية ّ؛ ّوهو ّكشف ّيبين ّالتدفقات ّاألحرى ّمثلّ
التغييراتّفيّالتقييمّوالتيّتوافقّبينّميزانّالمدفوعاتّ
ووضع ّاالستثمارالدولي ّلفترة ّمحددة ّبعرض ّالتغيراتّ
الناجمة ّعن ّأحداث ّبخالف ّالمعامالت ّبين ّالمقيمينّ
وغيرّالمقيمينّ.

تتوافقّهذهّالحساباتّمعّحساباتّالمعامالتّوالميزانياتّ
العمومية ّوالتغيرات ّاألخرى ّفي ّاألصول ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّعلىّالتوالي؛ّورغمّذلكّ،الحظّأنّماّ
يظهرّكأصولّفيّحسابّبقيةّالعالمّيظهرّكخصومّفيّ
الحساباتّالدوليةّوالعكسّصحيحّ.
 .3بنية الفصل
 34-80يناقش ّالقسم ّ(ب) ّمن ّهذا ّالفصل ّالقواعدّ
المحاسبية ّللحسابات ّالدولية؛ ّوتتسق ّهذهّ
القواعد ّمع ّالقواعد ّالمحاسبية ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّومع ّاالتفاقات ّالتي ّقد ّتمّ
التوصلّإليهاّعندماّأخذّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ووضع ّاالستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمارّالدوليّ،الطبعةّالسادسةبزمامّالمبادرةّ
في ّتحديد ّالقواعد ّالتي ّيتم ّتطبيقها ّفي ّكالّ
السياقينّ.وتمثلّاإلقامةّحالةّخاصةّحيثّيتبعّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّفي ّشأنها ّوضعّ
االستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمارّالدوليّ،الطبعةّالسادسةّ.BPM6
 33-80تمثل ّبنية ّالحسابات ّالدولية ّوعالقتها ّبحساباتّ
نظامّالحساباتّالقوميةّالمماثلةّموضوعّمناقشةّ
القسمّجّ.
 38-80هناك ّسمة ّمن ّخصائص ّالحسابات ّالماليةّ
ووضع ّاالستثمارالدولي ّللحسابات ّالدولية ّوهيّ
إدخال ّالفئات ّالوظيفية ّالتي ّتصف ّالغرضّ
الرئيسي ّلالستثمار ّالمالي ّبالخارجّ .ويمثل ّذلكّ
موضوعّمناقشةّالقسمّدّ.
 30-80يتناولّالقسمّهـّبعضّاالعتبارات ّذاتّاألهميةّ
الخاصة ّبالنسبة ّللحسابات ّالدولية؛ ّاالختالالتّ
أو ّالالتوازنات ّالدولية ّوالتمويل ّاالستثنائيّ
واعادة ّتنظيم ّالدين ّواالتحادات ّأو ّالتكتالتّ
النقديةّوتحويلّالعملةّ.
ب .المبادئ المحاسبية
 .1مقارنة مع المبادئ المحاسبية في نظام الحسابات
القومية
 37-80علىّالرغمّمنّأنّنظامّالحساباتّالقوميةّيعملّ
وفق ّنظام ّالقيد ّالرباعي ّفان ّميزان ّالمدفوعاتّ
لهّفقطّنظامّقيدّمزدوج؛ّوعندماّتقعّمعاملةّبينّ
وحدتين ّمقيمتين ّحينئذ ّيلزم ّأربعة ّإدخاالتّ،
على ّسبيل ّالمثالّ ،اثنان ّمنهم ّيبينان ّتبادلّ
سلعة ّما ّواثنان ّيبينان ّتبادل ّفي ّوسيلة ّالدفعّ.
ومعّذلكّ،عندماّتجريّوحدةّمقيمةّمعاملةّمعّ
وحدةّغيرّمقيمةّيكونّالمصنفينّالقومينّغيرّ
قادرين ّعلى ّالتحقق ّعلى ّنحو ّمستقل ّمنّ
إدخاالت ّالنظيرة ّفي ّبقية ّالعالمّ .ونتيجة ّلذلكّ،
فعلىّالرغمّمنّأنهّمنّحيثّالمبدأّيكونّميزانّ
المدفوعات ّمتوازنا ّإال ّأنه ّفي ّواقع ّالممارسةّ
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العملية ّقد ّيكون ّهناك ّعدم ّتوازن ّبسببّ
قصور ّفي ّبيانات ّالمصدر ّوفي ّالتوحيدّ
والتصنيفّوبذلكّيكونّهناكّعدمّتطابقّبينّ
المعامالت ّالمالية ّونظرائها ّداخل ّاالقتصادّ
المحليّ .وعدم ّالتوازن ّالمشار ّإليه ّهذا ّ–ّ
وهوّسمةّمعتادةّفيّبياناتّميزانّالمدفوعاتّ
المنشورة ّ– ّيوصف ّبصافي ّالسهو ّوالخطأّ.
وقد ّناقشت ّأدلة ّميزان ّالمدفوعات ّبشكلّ
تقليديّهذهّالمسألةّمنّأجلّالتأكيدّعلىّأنهّ
ينبغي ّنشره ّبشكل ّصريح ّبدال ّمن ّإدراجهّ
بشكلّغيرّمميزّفيّالبنودّاألخرىّ،وينبغيّ
استخدامهّفيّاإلشارةّإلىّالمصادرّالمحتملةّ
لسوءّالقياسّ.
 35-80وبالرغمّمماّسبقّ،كانّوالّيزالّهناكّاهتمامّ
متزايدّبشأنّالتقديراتّالتيّتستمدّمنّتقاريرّ
الطرف ّاألخر ّوالتي ّلديها ّتغطية ّوتقييمّ
بشكلّأفضلّ،الخ؛ّوفضالّعنّذلكّ،كانّوالّ
يزال ّهناك ّعمل ّكبير ّمنجز ّبشأن ّالتوفيقّ
بين ّالبيانات ّمن ّوجهة ّنظر ّكال ّالطرفينّ
(على ّسبيل ّالمثال؛ ّصادرات ّبلد ّماّ ،معّ
واردات ّالطرف ّاألخر ّالمقيدة ّمن ّقبل ّالبلدّ
الشريك)ّ ،والمجاميع ّالكلية ّالعالميةّ .وتكونّ
البياناتّالمناظرةّ(بياناتّالطرفّاألخر)ّهيّ
األخرىّضروريةّوالزمةّإلعدادّبياناتّموحدةّ
لعملة ّما ّأو ّالتحاد ّاقتصادي ّمن ّخاللّ
بياناتّالبلدانّاألعضاءّاألفرادّ.وفيّالواقعّ،
يقوم ّكل ّهذا ّالعمل ّعلى ّأساس ّحقيقة ّأنّ
إحصاءات ّميزان ّالمدفوعات ّتصبح ّواقعياّ
نظام ّرباعي ّاإلدخال ّعلى ّالمستوى ّالثنائيّ
أوّالعالميّ.
التقييم
 31-80مبادئّالتقييمّهيّنفسهاّفيّنظامّالحساباتّ
القومية ّوفي ّالحسابات ّالدولية؛ ّوفي ّكلتاّ
الحالتينّ ،تستخدمّالقيمّالسوقيةّ،معّاستخدامّ
القيمّاالسميةّفيّبعضّالمواضعّفيّاألدواتّ
عندما ّتكون ّأسعار ّالسوق ّال ّيمكنّ
مالحظتهاّ .وفي ّالحسابات ّالدوليةّ ،يمثلّ
تقييم ّالصادرات ّوالواردات ّمن ّالسلع ّحالةّ
خاصةّحيثّتستخدمّنقطةّتقييمّموحدةّوهيّ
القيمةّعلىّالحدودّالجمركيةّللدولةّالمصدرةّ،
أي؛ّتقييمّمنّنوعّالتسليمّعلىّظهرّالباخرةّ/
فوبّ .وتسفر ّهذه ّالمعاملة ّعن ّتقييم ّمتسقّ
بين ّالمصدر ّوالمستوردّ ،كما ّتوفر ّأساساّ
متسقا ّللقياس ّفي ّالظروف ّالتي ّقد ّيكونّ
لألطراف ّفيها ّمجموعة ّواسعة ّمن ّالترتيباتّ
التعاقديةّ ،من ّ"تسليم ّالمصنع ّأو ّسعرّ
المصنع" ّمن ّأحد ّالطرفين ّ(حيث ّيكونّ
المستورد ّمسئوال ّعن ّترتيب ّكل ّأمور ّالنقلّ
والتأمين) ّإلى ّ"تسليم ّمدفوع ّالجمارك" ّمنّ
الطرف ّاألخر ّ(حيث ّيكون ّالمصدر ّمسئوالّ
عنّترتيبّكلّأمورّالنقلّوالتأمينّوأيّرسومّ

استيراد)ّ .وفي ّالمعامالت ّالدوليةّ ،قد ّتكونّ
هناك ّدوافع ّلتحرير ّفواتير ّبأكثر ّأو ّبأقل ّمنّ
قيمتها ّمن ّأجل ّالتهرب ّمن ّالضرائب ّأو ّمنّ
قيودّالتبادلّ،وبالتاليّيوفرّاالستثماردليلّميزانّ
المدفوعات ّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ ،الطبعةّ
السادسةّ BPM6توجيهات ّحول ّكيفية ّإيجادّ
أسعارّمعادلةّللسوقّعندّمواجهةّهذهّالحاالتّ،
وكيفية ّإجراء ّما ّيلزم ّمن ّالتعديالت ّالالزمةّ
للقيود ّاألخرى ّالمعنيةّ .وهناك ّمناقشة ّأخرىّ
حول ّكيفية ّقيد ّالواردات ّوالصادرات ّفيّ
الفصلينّّ33وّ.85
وقت القيد والتغير في الملكية
 86-80مبادئّوقتّالقيدّوالملكيةّهيّنفسهاّفيّكلّمنّ
نظامّالحساباتّالقوميةّوفيّالحساباتّالدولية؛ّ
عملياّ ،غالبا ّما ّيحدث ّالتغير ّفي ّالملكيةّ
االقتصاديةّللسلعّعندماّتقيدّالسلعّفيّالبياناتّ
الجمركيةّ.والىّايّمدىّماّتكونّهناكّفروقاتّ
بين ّالبيانات ّالجمركية ّوالتغيرات ّالفعلية ّفيّ
الملكيةّّ ،مثالّعلى ّذلك ّ ّالمفرداتّذاتّالقيمّ
الكبيرة ّالمرسلة ّعلى ّالشحن ّ(أي؛ ّتم ّإرسالهاّ
قبلّأنّتباع)ّ،تجرىّالتعديالتّالالزمةّ.
 83-80لم ّيعد ّهناك ّاستثناءات ّأخرى ّبالنسبة ّألساسّ
القيدّفيماّيتعلقّبالتغيرّفيّالملكيةّاالقتصادية؛ّ
ومعّذلكّ،يكونّهناكّعرضّمختلفّفيّحالةّ
التجارة؛ ّأيّ ،عندما ّيشتري ّالمالك ّويعيد ّبيعّ
السلع ّفي ّنفس ّالظرف ّبدون ّمرور ّالسلع ّإلىّ
إقليم ّالمالكّ .وفي ّهذه ّالحالةّ ،يعرف ّاقتناءّ
السلعّعلىّأنهّتغيرّفيّالملكيةّ،ولكنّيعرضّ
كصادراتّسالبةّوليسّوارداتّعلىّاقتناءّالسلعّ
وكصادرات ّموجبة ّعلى ّ ّالتصرفّ .واذا ّماّ
اقتنيت ّالسلع ّفي ّفترة ّمعينة ّولم ّيتم ّالتصرفّ
فيها ّحتى ّفترة ّالحقة ّستظهر ّفي ّالتغيرات ّفيّ
المخزونات ّللتاجر ّوحتى ّوان ّكانت ّهذهّ
المخزونات ّمحتجزة ّفي ّالخارجّ .وهناك ّنتيجةّ
مترتبة ّعلى ّهذا ّالتغير ّفي ّالمعالجة ّفيّ
الحساباتّالدوليةّ،حيثّانّالمتاجرةّاآلنّتظهرّ
كمعامالتّفيّالسلعّاماّفيّالسابقّكانتّتقيدّ
كمعاملةّفيّالخدماتّ.
 88-80المبدأ ّالخاص ّبقيد ّالواردات ّوالصادرات ّعندماّ
يقعّتغيرّفيّالملكيةّينطبقّأيضا ّعلىّمفرداتّ
علىّغرارّالسلعّالرأسماليةّمرتفعةّالقيمةّحيثّ
يقيد ّالتغير ّفي ّالملكية ّفي ّنفس ّتوقيت ّتسلمّ
المفرداتّفعليا ّ(أنظرّالفقرتينّّ 84-36وّ-36
ّ.)88
المقاصة أو الصافي
20-21تطبق ّنفس ّقواعد ّالمقاصة ّفي ّاالستثماردليلّ
ميزان ّالمدفوعات ّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ،
الطبعةّالسادسةكماّفيّنظامّالحساباتّالقومية؛ّ
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وبشكل ّعامّ ،ال ّينصح ّبالمقاصة ّإال ّفيّ
الحالةّالخاصةّوالمتعلقةّبقيدّالمعامالتّفيّ
األصول ّوالخصوم ّالماليةّ .ومع ّذلكّ ،فإنّ
التصرفّفينفسّرّالنوعّمنّ
ّ
حاالتّاالقتناءّو
األصل ّفقط ّ(أو ّتكبد ّوالوفاء ّبنفس ّنوعّ
الخصوم)ّهيّوحدهاّيجرى ّلها ّمقاصةّ.والّ
يكون ّهناك ّمقاصة ّاو ّصاف ّلألصول ّفيّ
مقابلّالخصومّ،حتىّلنفسّالنوعّمنّاألداةّ،
كما ّال ّتكون ّهناك ّمعاوضة ّعبر ّاألنواعّ
المختلفة ّلألدواتّ .وهناك ّمزيد ّمن ّالتفصيلّ
حول ّالمقاصة ّاو ّالصافي ّفيما ّيتعلقّ
باألدواتّالماليةّفيّالفصلّالثالثّمنّوضعّ
االستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمار ّالدوليّ ،الطبعة ّالسادسةّ،BPM6
الفقراتّمنّّ506-0إلىّّ.)525-0
 .2الوحدات
22-21الحسابات ّالدولية ّونظام ّالحسابات ّالقوميةّ
كالهما ّقائم ّعلى ّنفس ّالتعريفات ّللوحداتّ
المؤسسية ّولإلقامة؛ ّألن ّالحسابات ّالدوليةّ
تركزّعلىّالعالقاتّاالقتصاديةّبينّالوحداتّ
المقيمة ّوغير ّالمقيمة ّهناك ّمزيد ّمنّ
التفصيل ّحول ّحاالت ّخاصة ّيصعبّ
تصنيفها ّفي ّوضع ّاالستثماردليل ّميزانّ
المدفوعاتّووضعّاالستثمارّالدوليّ،الطبعةّ
السادسةّ.BPM6
اإلقليم االقتصادي
 21-21وفقا ّللمفهوم ّاألكثر ّشيوعا ّهو ّالمنطقةّ
الخاضعةّللسيطرةّاالقتصاديةّالفعليةّلحكومةّ
واحدة ّومع ّذلك ّفان ّاالتحادات ّالنقدية ّاوّ
االقتصاديةّ ،وقد ّيكون ّاالقليم ّاالقتصاديّ
جزءا ّمن ّمناطق ّاو ّالعالم ّككل ّويستخدمّ
كنطاق ّاهتمام ّلسياسات ّاو ّتحليالتّ
االقتصادّالكليّ
 80-80يشمل ّاإلقليم ّاالقتصادي ّمنطقة ّأرضية ّبماّ
في ّذلك ّالجزر ّوالمجاالت ّالجوية ّوالمياهّ
اإلقليمية ّوالمقاطعات ّ(أراض ّمحاطة ّبأرضّ
أجنبية) ّاإلقليمية ّفي ّبقية ّالعالم ّ(مثلّ
السفارات ّوالقنصليات ّوالقواعد ّالعسكريةّ
والمحطات ّالعلمية ّومكاتب ّاالستعالمات ّأوّ
الهجرةّ،والتيّلديهاّحصانةّمنّقوانينّاإلقليمّ
المضيف) ّالموجودة ّفعليا ّفي ّأقاليم ّأخرىّ.
ولإلقليم ّاالقتصادي ّأبعاد ّالموقع ّالجغرافيّ
فضال ّعن ّاالختصاص ّالقانونيّ ،بحيثّ
تكون ّالشركات ّالتي ّتؤسس ّبموجب ّقانونّ
هذا ّاالختصاص ّالقانوني ّجزءا ّمن ّهذاّ
االقتصادّ .كذلك ّيشمل ّاإلقليم ّاالقتصاديّ
مناطق ّخاصة ّمثل ّمناطق ّالتجارة ّالحرةّ
والمراكز ّالمالية ّالخارجيةّ .وتكون ّهذهّ
المناطقّتحتّسيطرةّالحكومةّوبالتاليّفهيّ

جزءّمنّاالقتصادّوذلكّعلىّالرغمّمنّأنهّقدّ
تطبق ّقواعد ّتنظيمية ّوضريبية ّمختلفة(ّ .ومعّ
ذلكّ ،قد ّيكون ّمن ّالمفيد ّأيضا ّعرض ّبياناتّ
منفصلة ّلمثل ّهذه ّالمناطق)ّ .ويستثنى ّمنّ
اإلقليمّالمنظماتّالدوليةّوالمقارّاألخرىّالممثلةّ
للحكوماتّاألخرىّالتيّتكونّموجودةّفعليا ّفيّ
اإلقليمّ.
الوحدات المؤسسية
 87-80مفهوم ّالوحدة ّالمؤسسية ّهو ّنفسه ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّوفي ّدليل ّميزان ّالمدفوعاتّ
ووضع ّاالستثمار ّالدولي؛ ّونظ ار ّللتركيز ّعلىّ
االقتصاد ّالقومي ّهناك ّبعض ّالمعامالتّ
الخاصة ّللوحدات ّالموجودة ّفي ّمواضع ّعبرّ
الحدودّ .وكما ّهو ّمناقش ّأدناهّ ،في ّبعضّ
الحاالتّتكونّالكياناتّالقانونيةّمدمجةّمعاّفيّ
وحدة ّمؤسسية ّواحدة ّإذا ّما ّكانوا ّمقيمين ّفيّ
نفس ّاالقتصادّولكنّالّيكونّمجمعينّمعا ّإذاّ
ما ّكانوا ّمقيمين ّفي ّاقتصاديات ّمختلفةّ.
وبصورة ّمماثلةّ ،قد ّيقسم ّكيان ّقانوني ّواحدّ
عندماّيكونّلهّعملياتّكبيرةّفيّاقتصادينّأوّ
أكثرّ .وكنتيجة ّلهذه ّالمعامالتّ ،تصبح ّإقامةّ
الوحدات ّالناتجة ّالمعنية ّأكثر ّوضوحا ّويعززّ
مفهومّاإلقليمّاالقتصاديّ.
 85-80وكما ّنوقش ّفي ّالفصل ّالرابعّ ،فإن ّالشركاتّ
الفرعية ّالمقيمة ّاالصطناعية ّوالكيانات ّذاتّ
األغراض ّالخاصة ّيتم ّالجمع ّبينهم ّوبينّ
مالكيهم ّفي ّكيانات ّقانونية ّواحدة؛ ّومع ّذلكّ،
فإن ّأي ّكيان ّقانوني ّمقيم ّفي ّوالية ّقضائيةّ
معينة ّال ّيقرن ّأبدا ّمع ّكيان ّقانوني ّمقيم ّفيّ
واليةّقضائيةّأخرىّ.ونتيجةّلذلكّفانّالكياناتّ
ذاتّاألغراضّالخاصةّوالشركاتّذاتّالهياكلّ
المماثلة ّ ّالمملوكة ّمن ّقبل ّغير ّمقيمين ّتعتبرّ
مقيمة ّفي ّاقليم ّالتأسيس ّحتى ّلو ّكانت ّمعظمّ
او ّكل ّمالكيها ّاو ّمعظم ّاو ّكل ّأصولها ّفيّ
اقتصادّآخرّ.
 81-80وبصورةّمماثلةّ،فإنّأعضاءّأسرةّمعيشيةّمعينةّ
البد ّوأن ّيكون ّجميعهم ّمقيمين ّفي ّنفسّ
االقتصاد؛ّواذاّماّكانّشخصّيقيمّفيّاقتصادّ
مختلفّعن ّباقيّأعضاءّاألسرة ّالمعيشيةّفإنّ
هذا ّالشخص ّال ّيتم ّاعتباره ّعضو ّفي ّهذهّ
األسرة ّالمعيشية ّحتى ّوان ّكانوا ّجميعهمّ
يتشاركونّفيّالدخلّوالنفقاتّأوّيملكونّأصولّ
معاّّ.
الفروع
 46-80الفرعّهوّمؤسسةّفرديةّتنتميّلوحدةّغيرّمقيمةّ
تعرف ّبالمؤسسة ّاألم ّ؛ ّويكون ّالفرع ّمقيماّ
ويعاملّكشبهّشركةّ.انّتحديدّالفروعّكوحداتّ
مؤسسيةّمنفصلةّيتطلبّمؤشراتّعلىّعملياتّ
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ضخمة ّيمكن ّفصلها ّعن ّبقية ّالكيانّ.
ويعترفّبالفرعّفيّالحاالتّالتاليةّ:
ّأ .اماّانّتوجد ّللفرع ّمجموعةّكاملةّمنّالحساباتّ
بما ّفي ّذلك ّالميزانية ّالعموميةّ ،أو ّمن ّالممكنّ
وذات ّالمغزى ّ– ّمن ّوجهة ّالنظر ّاالقتصاديةّ
والقانونية ّ– ّتجميع ّوتصنيف ّهذه ّالحسابات ّإذاّ
لزم ّاألمرّ ،ويدل ّوجود ّسجالت ّمنفصلة ّعلىّ
وجود ّوحدة ّحقيقية ّويجعل ّاعداد ّاالحصاءاتّ
ممكناّمنّالناحيةّالعمليةّ.
الى جانب ذلك ،غالبا ما يتوفر في الفرع احد
العاملين التاليين أو كالهما:
ّب .يقوم ّالفرع ّاو ّيهدف ّالى ّالقيام ّباالنتاج ّعلىّ
نطاقّواسعّفيّاحدّاألقاليمّعداّاالقليمّالكائنّبهّ
مقرهّالرئيسيّلمدةّسنةّأوّأكثرّ:
 إذاّانطوتّعمليةّاإلنتاجّعلىّوجودّماديّ،
ينبغي ّأن ّتكون ّالعمليات ّموجودة ّماديا ّفيّ
ذلكّاإلقليم؛
 إذا ّلم ّينطو ّاإلنتاج ّعلى ّوجود ّماديّ،
كبعض ّحاالت ّالخدمات ّالمصرفية ّأوّ
التأمي نّأوّالخدماتّالماليةّاألخرىّأوّملكيةّ
براءات ّاختراع ّأو ّالتجارة ّأو ّ"التصنيعّ
االفتراضي"ّ ،يعترف ّبوجود ّالعمليات ّفيّ
االقليمّشريطةّانّتكونّمسجلةّبهّاوّمقرهاّ
القانونيّموجودّبه.
ّج .يعتبر ّالفرع ّخاضعا ّلنظام ّضريبة ّالدخلّ ،إنّ
وجدّ،فيّاالقتصادّالذيّيوجدّفيهّحتىّوانّكانّ
معفىّمنّالضرائبّ.
 43-80لتحديد ّالفروع ّتضمينات ّوانعكاسات ّعلىّ
التقارير ّاإلحصائية ّلكل ّمن ّالمؤسسة ّاألمّ
وللفرع؛ ّحيث ّينبغي ّاستبعاد ّعمليات ّالفرعّ
من ّالوحدة ّالمؤسسية ّلمقرها ّالرئيسيّ ،كماّ
ينبغي ّوضع ّالرسم ّالتصويري ّأو ّالتخطيطّ
لكل ّمن ّالمؤسسة ّاألم ّوالفرع ّعلى ّنحوّ
متسق ّفي ّاالقتصاديات ّالمتأثرةّ ،وقد ّيتمّ
تحديد ّفرع ّلمشاريع ّإنشاء ّأو ّلعملياتّ
متحركةّمثلّالنقلّوالصيدّواالستشاراتّ.ومعّ
ذلكّ ،إذا ّلم ّتكن ّالعمليات ّكبيرة ّبما ّفيهّ
الكفاية ّلتحديد ّفرع ّفإنها ّتعامل ّكصادراتّ
لسلعّأوّلخدماتّمنّالمقرّالرئيسيّ.
 48-80وفي ّبعض ّالحاالتّ ،تكون ّالعملياتّ
التمهيدية ّالمرتبطة ّبمشروع ّاستثمار ّمباشرّ
في ّالمستقبل ّقبيل ّالتسجيل ّالرسمي ّدليالّ
كافيا ّعلى ّإقامة ّقائمة ّوعلى ّأنه ّيتم ّإنشاءّ
شبه ّشركة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،التراخيصّ
والنفقات ّالقانونية ّلمشروع ّمعين ّتبين ّعلىّ

أنهاّتكبدتّمنّقبلّشبهّشركةّوتكونّجزءا ّمنّ
تدفقات ّاستثمار ّمباشر ّإلى ّداخل ّهذه ّالوحدةّ
وليسّمبيعاتّلتراخيصّلوحداتّغيرّمقيمةّأوّ
صادراتّخدماتّ،علىّالتواليّ،للمقرّالرئيسيّ.
الوحدات المقيمة الصورية
 44-80عندما ّتكون ّأرض ّموجودة ّفي ّإقليم ّمعينّ
مملوكة ّمن ّقبل ّكيان ّغير ّمقيم ّتحدد ّوحدةّ
صورية ّيمكن ّمعاملتها ّعلى ّأنها ّمقيمةّ
لألغراض ّاإلحصائية ّباعتبارها ّمالكة ّاألرضّ.
وهذهّالوحدةّالصوريةّالمقيمةّهيّنوعّمنّأشباهّ
الشركاتّ .وتنطبق ّمعاملة ّالوحدة ّالصوريةّ
المقيمة ّأيضا ّعلى ّما ّيرتبط ّبها ّمن ّمبانيّ
وانشاءات ّوتحسينات ّأخرى ّعلى ّهذه ّاألرضّ،
وعلىّعقودّتأجيرّاألرضّلفتراتّطويلةّ،وعلىّ
ملكيةّالمواردّالطبيعةّبخالفّاألرضّ.وكنتيجةّ
لهذه ّالمعاملةّ ،تكون ّالوحدة ّغير ّالمقيمة ّهيّ
مالكة ّالوحدة ّالصورية ّالمقيمة ّوليس ّمالكةّ
لألرض ّبشكل ّمباشرّ ،وبالتالي ّهناك ّالتزامّ
حقوقّملكيةّللوحدةّغيرّالمقيمةّ،ولكنّاألرضّ
اردّالطبيعيةّتكونّدائما ّأصولّ
وغيرهاّمنّالمو ّ
لالقتصاد ّالتي ّتتواجد ّفيهّ .وعادة ّما ّتوفرّ
الوحدة ّالصورية ّالمقيمة ّخدمات ّلمالكها؛ ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،اإلقامة ّفي ّحاالت ّمنازلّ
العطالتّواألجازاتّ.
 43-80بشكلّعامّ،إذاّكانّلدىّوحدةّغيرّمقيمةّعقدّ
إيجار ّطويل ّاألمد ّعلى ّأصل ّغير ّقابل ّللنقلّ
مثل ّمبنىّ ،يكون ّذلك ّمرتبطا ّباضطالعهاّ
بإنتاج ّفي ّاالقتصاد ّالتي ّتتواجد ّفيه؛ ّواذا ّلمّ
يكنّهناكّنشاطّإنتاجيّمرتبطّأليّسببّكانّ
تنشأّأيضا ّوحدةّصوريةّمقيمةّلتغطيةّأيّعقدّ
إيجارّمنّهذاّالقبيلّ.
المؤسسات متعددة األقاليم
 48-80هناك ّعدد ّقليل ّمن ّالمؤسساتتعمل ّمن ّخاللّ
سلسلة ّعمليات ّعبر ّأكثر ّمن ّإقليم ّاقتصاديّ
واحدّ ،وعادة ّما ّتكون ّمرتبطة ّبأنشطة ّعابرةّ
للحدودّمثلّخطوطّالطيرانّ،وخطوطّاألنابيبّ،
والخطوط ّالمالحية ّالكهرومائية ّعلى ّاألنهارّ
الحدوديةّ ،وخطوط ّالشحنّ ،والجسورّ ،واإلنفاقّ
والكابالت ّالبحرية؛ ّواذا ّكان ّممكناّ ،ينبغيّ
تحديد ّفروع ّمنفصلةّ .وفي ّهذه ّالحالةّ ،منّ
الضروري ّان ّيتم ّتقسيم ّالعمليات ّبينّ
االقصادياتّ،يجبّانّتوزعّالعملياتّبناءّعلىّ
مؤشرات ّمناسبة ّلمساهمة ّكل ّمؤسسة ّفيّ
العمليات ّكل ّاقليمّ ،ويمكن ّتطبيق ّمعاملةّ
التوزيع ّالنسبي ّأيضاُ ّمع ّالمؤسسات ّفيّ
المناطق ّالخاضعة ّإلدارة ّمشتركة ّمن ّقبلّ
حكومتينّأوّأكثرّ.
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جدول  :1-26أثار مختارة لوضع األسر المعيشية المقيمة على إحصاءات االقتصاد المضيف
غير مقيم (مثال ،العامل الزائر
مقيمة (مثال ،العامل الزائر لفترة
التدفق أو المركز االقتصادي
لفترة قصيرة ا)
طويلة)
تعويضات ّالعاملين ّالمكتسبة ّمنّ تعويضات ّعاملين ّمن ّوحدة ّمقيمةّ تعويضات ّعاملين ّمن ّوحدة ّمقيمةّ
لوحدةّغيرّمقيمةّ
المؤسساتالقائمّباالبالغمؤسساتّفيّ لوحدةّمقيمةّ
االقتصادّالقائمّباالبالغّ
اإلنفاق ّالشخصي ّفي ّاالقتصادّ معاملة ّمن ّوحدة ّمقيمة ّلوحدةّ صادرات ّالخدماتّ ّ ،السفر ّبصفةّ
أساسيةّ
مقيمةّ
القائمّباالبالغالقائمّباالبالغّ
تحويالتّلألقاربّفيّاالقتصادّاألمّّ تحويالتجارية ّأورأسمالية ّمن ّوحدةّ تحويل ّمن ّوحدة ّغير ّمقيمة ّلوحدةّ
غيرّمقيمةّ
مقيمةّلوحدةّغيرّمقيمةّ
(غالباّ ّما ّيكون ّهناك ّبعضّ
المعامالت ّالمالية ّالدولية ّللعاملّ
لفترة ّقصيرة ّالمدىّ ،من ّحيثّ
إرجاع ّأموال ّمن ّاقتصاده ّالمضيفّ
القتصاده ّالوطنيّ ،على ّسبيلّ
المثالّ ،عبر ّمصرف ّفي ّاالقتصادّ
المضيف)ّ
مطالبات ّمالية ّمستحقة ّ ّلوحدةّ مطالبة ّمالية ّعلى ّوحدة ّمقيمةّ مطالبةّماليةّدوليةّ
مؤسسية ّمقيمة ّعلى ّأسرة ّمعيشيةّ لوحدةّمقيمةّ
أو ّخصوم ّمستحقة ّعلى ّالألسرةّ
المعيشيةّ
أصل ّغير ّمالي ّوالتزام ّاستثمارّ
األراضي ّوالمباني ّالمملوكة ّفيّ أصلّغيرّماليّ
مباشر ّخاصين ّبوحدة ّصوريةّ
االقتصادّالمضيفّ
مقيمةّ
األراضي ّوالمباني ّالمملوكة ّفيّ أصل ّاستثمار ّمباشر ّفي ّوحدةّ ال ّيوجد ّفي ّالميزانية ّالعموميةّ
لالقتصادّالمضيفّ
صوريةّمقيمةّ
االقتصادّاألمّ

متزايد ّمن ّالوحدات ّالتي ّلديها ّروابطّ
باقتصادينّأوّأكثرّ.

 .3اإلقامة
 40-80اإلقامة لكل وحدة مؤسسية هي اإلقليم
االقتصادي التي يكون لها معه أعالقة اقوى
من غيره ،أي االقليم الذي يمثل مركز
المصلحة االقتصادية األغلب لهاّ . .وتكونّ
الوحدة ّمقيمة ّفي ّإقليم ّاقتصادي ّعندماّ
تتواجدّداخلّنطاقّاإلقليمّاالقتصاديّموقعّ،
مسكن ّأو ّمكان ّاإلنتاج ّأو ّغير ّذلك ّمنّ
أماكنّاخرىّتمارسّالوحدةّفيهاّأوّمنهاّقدراّ
مهما ّمن ّاألنشطة ّوالمعامالت ّاالقتصاديةّ
وتعتزم ّاالستمرار ّفي ّذلك ّاما ّألجل ّغيرّ
مسمىّاوّلفترةّمحددةّلكنهاّطويلةّ.والّيلزمّ
أن ّيكون ّالموقع ّثابت ّما ّدام ّقائما ّداخلّ
االقليم ّاالقتصاديّ .ويستخدم ّالموقع ّالفعليّ
أو ّالمقصود ّلمدة ّسنة ّأو ّاكثر ّكتعريفّ
عمليّ،ورغمّأنّاختيارّفترةّعامّواحدّكفترةّ
زمنية ّمحددة ّيعد ّاختيا ار ّجزافيا ّالى ّحد ّماّ،
يتم ّاعتماد ّهذا ّاالختيار ّلتجنب ّعدم ّاليقينّ
وتيسير ّاالتساق ّعلى ّالمستوى ّالدوليّ.
ومعظم ّالوحدات ّلديها ّروابط ّقوية ّباقتصادّ
واحدّفقطّولكنّمعّالعولمةّأصبحّهناكّعددّ

إقامة األسر المعيشية
 47-80تعتبر ّاألسرة ّالمعيشية ّمقيمة ّفي ّاالقليمّ
االقتصاديّّالذيّيحتفظّفيهّأفرادّاألسرةّأوّ
يعتزمون ّاالحتفاظ ّفيه ّبمسكنّ ،أو ّبعدد ّمنّ
المساكنّلفتراتّمتعاقبةّ،ويعتبرهّأفرادّاألسرةّ
المعيشية ّمسكنهم ّالرئيسي ّويستخدمونه ّبهذهّ
الصفةّ ،واذا ّما ّاثيرت ّشكوك ّبشأن ّالمسكنّ
الذي ّيعد ّالمسكن ّالرئيسي ّفيتم ّتحديده ّبناءّ
على ّالفترة ّالزمنية ّالتي ّيتم ّقضاؤها ّفيهّ
وليس ّعن ّطريق ّعوامل ّأخرى ّمثل ّتكلفةّ
المسكن ّأو ّحجمه ّأو ّمدة ّحيازتهّ .والتواجدّ
لعامّأوّأكثرّفيّإقليمّماّأوّالنيةّللقيامّبذلكّ
كافيا ّللقطع ّبحيازة ّمسكن ّرئيسي ّهناكّ.
وهناك ّملخصا ّلتضمينات ّإقامة ّاألسرةّ
المعيشيةّفيماّيتعلقّبقيدّتدفقاتهاّومخزوناتهاّ
فيّجدولّّ.3-80
 38-26وباإلضافة إلى المبادئ العامة في ما يلي
مبادئ توجيهية إضافية بشأن تحديد إقامة
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تقضيّفيهّهذهّاألطقمّمعظمّالوقتّعداّالوقتّ
الذيّتقضيهّفي ّالقيامّبمهامهاّ.وقدّيكونّهذاّ
الموقع ّليس ّنفسه ّموقع ّجهة ّالتشغيل ّاوّ
المعداتّالمتنقلةّ.

األسر المعيشية فيما يتعلق بالحاالت
الخاصة التالية:
أّ.الطالب؛ّعادةّماّيبقىّاألفرادّالذينّيذهبونّ
للخارج ّللدراسة ّبنظام ّالدوام ّالكامل ّمقيمين ّفيّ
اإلقليمّالذيّكانواّمقيمينّفيهّقبلّالدراسةّّفيّ
الخارجّ .وتعتمد ّهذه ّالمعاملة ّحتى ّوانّ
تجاوزتمدة ّدراستهم ّالعامّ .ومع ّذلكّ ,يصبحّ
الطالب ّمقيمين ّفي ّاإلقليم ّالذي ّيدرسون ّفيهّ
عندما ّيعتزمون ّمواصلة ّالبقاء ّفي ّإقليم ّبعدّ
االنتهاءّمنّدراساتهمّ.وتحددّاقامةّالمرافقينّمنّ
نفس ّاألسرة ّالذين ّيعولونهم ّالطالب ّمقيمنّ
بنفسّاالقتصادّمثلّهؤالءّالطالبّ.

دّ .الدبلوماسيون والعسكريون ،وغيرهم؛ّ
الدبلوماسيون ّالوطنيون ّواألفراد ّالعسكريونّ
وغيرهم ّمن ّالموظفين ّالمدنيين ّالعاملين ّفيّ
الخارج ّفي ّالقطاعات ّالحكومية ّالمشار ّإليهاّ
أعاله ّفضال ّعن ّأسرهم ّالمعيشية ّيعتبرونّ
مقيمينّفيّاإلقليم ّاالقتصاديّللحكومةّالموظفةّ
لهمّ.ومعّذلكّ،الموظفينّاآلخرينّمثلّالعمالةّ
المعينة ّمحليا ّوطاقم ّالعمل ّفي ّالمنظماتّ
الدولية ّيكونون ّمقيمين ّفي ّموقع ّمسكنهمّ
الرئيسيّ.

بّ .المرضى؛ ّاألفراد ّالذين ّيذهبون ّللخارجّ
بغرض ّالعالج ّالطبي ّيحتفظون ّبمركزّ
مصلحتهم ّاالقتصادية ّفي ّاإلقليم ّالذي ّكانواّ
مقيمينّفيهّقبلّالعالجّ,وذلكّحتىّفيّالحاالتّ
النادرة ّالتيتتطلب ّعالجا ّمعقدا ّيمتد ّلسنة ّأوّ
أكثرّ ،وكما ّهو ّالحال ّمع ّالطالبّ ,يعاملّ
المعالينّالمرافقينّبنفسّالطريقةّ.

هـّ.العمال العابرين للحدود؛ّليسّهناكّمعاملةّ
محددة ّلهؤالء ّالعمالّ .وتتوقف ّإقامة ّاألفرادّ
المعنيينّعلىّالمسكنّالرئيسيّوليسّعلىّإقليمّ
عملهمّ ،وهكذا ّبالنسبة ّللموظفين ّالذين ّيعبرونّ
الحدودّللقيامّبوظيفةّالّيزالّتحديدّإقامتهمّتبعاّ
لمسكنهمّالرئيسيّ.

جّ .أطقم السفن,وغيرها؛ ّيعامل ّأفراد ّأطقمّ
السفن ّوالطائرات ّومنصات ّالنفط ّومحطاتّ
الفضاء ّوغيرها ّمن ّالمعدات ّالمشابهة ّالتيّ
تعمل ّخارج ّاإلقليم ّأو ّعبر ّأقاليم ّمتعددة ّعلىّ
أنها ّمقيمة ّفي ّإقليم ّقواعدها ّالرئيسيةّ .وتحددّ
القاعدة ّالرئيسية ّعلى ّأساس ّالمكان ّالذيّ

وّ .الالجئون؛ ّال ّتعتمد ّأي ّمعاملة ّخاصةّّ
لالجئين ّوتتغير ّإقامتهم ّمن ّإقليم ّالموطن ّالىّ
اقليم ّاللجوء ّإذا ّما ّبقوا ّأو ّاعتزموا ّالبقاء ّفيّ
إقليم ّأخر ّلعام ّأو ّأكثر ّبصرف ّالنظر ّعنّ
وضعهمّالقانونيّأوّنيتهمّفيّالعودةّ.

جدول  :2-26أثار مختارة لوضع مؤسسة مقيمة على احصاءات االقتصاد
التدفق أو المركز االقتصادي
مبيعاتّالمؤسسةّلمقيمينّ
مشترياتّالمؤسسةّمنّمقيمينّ
تعويضات ّالعاملين ّمستحقة ّالدفعّ
لمقيمينّفيّاالقتصادّّالمضيفّ
تعويضات ّعاملين ّمستحقة ّالدفعّ
لمقيمينّفيّاالقتصادّاألمّّ
صافيّفائضّالتشغيلّ
ضخّألموالّمنّقبلّالمالكينّ

ّ

مطالبات ّمالية ّمستحقة ّلوحدةّ
مؤسسية ّمقيمة ّعلى ّالمؤسسة ّ ّأوّ
خصوم ّمستحقة ّعلى ّالوحدةّ
المؤسسيةّ

مؤسسة مقيمة (على سبيل المثال ،مؤسسة غير مقيمة (على سبيل
المثال ،مشروع إنشاء صغير
مشروع إنشاء رئيسي طويل
قصير المدى)
المدى)
معاملة ّمن ّوحدة ّمقيمة ّلوحدةّ وارداتّالسلعّوالخدماتّ
مقيمةّ
معاملة ّمن ّوحدة ّمقيمة ّلوحدةّ صادراتّالسلعّوالخدماتّ
مقيمةّ
تعويضات ّعاملين ّمن ّوحدة ّمقيمةّ تعويضات ّعاملين ّ ّمن ّوحدة ّغيرّ
مقيمةّلوحدةّمقيمةّ
لوحدةّمقيمةّ
تعويضاتّعاملينّ ّمنّوحدةّمقيمةّ ليستّمعاملةّلالقتصادّالمضيفّ
لوحدةّغيرّمقيمةّ
األرباح ّالمستحقة ّالدفع ّأو ّاألرباحّ ليستّمعاملةّلالقتصادّالمضيفّ
المعادّاستثمارهاّ
الخصوم ّاستثمار ّمباشر ّلالقتصادّ ليستّمعاملةّلالقتصادّالمضيفّ
القائمّباالبالغّ
مطالبات ّمالية ّمن ّوحدة ّمقيمةّ مطالباتّماليةّدوليةّ
لوحدةّمقيمةّ
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المادية ّيتم ّتعهيدها ّخارجيا ّلوحدات ّأخرىّ.
وفيّظلّعدمّوجودّأيّبعدّماديّلهّداللتهّ
للمنشأةّتحددّإقامتهاّتبعا ّلإلقليمّاالقتصاديّ
التي ّأسست ّالمنشأة ّأو ّسجلت ّبموجبّ
قوانينهّ.ويمثلّالتأسيسّوالتسجيلّدرجةّهائلةّ
من ّالترابط ّمع ّاالقتصاد ّمرتبطة ّبالواليةّ
القضائية ّعلى ّوجود ّوعمليات ّالمنشأةّ .وفيّ
المقابلّ ،فإن ّالروابط ّوالصالت ّاألخرى ّمثلّ
الملكية ّوموقع ّاألصول ّوموقع ّمديريها ّأوّ
القائمينّعليهاّقدّتكونّأقلّوضوحاّوحسماّّ.

زّ .األفراد ّكثيرو ّالتنقل؛ ّبعض ّاألفراد ّلديهم ّروابطّ
وثيقةّباقتصادينّأوّأكثرّ.وفيّحالةّعدمّوجودّمسكنّ
رئيسيّ ،أو ّوجود ّمسكنين ّرئيسيين ّأو ّأكثر ّفيّ
اقتصادات ّمختلفة ّتحدد ّاإلقامة ّعلى ّأساس ّاإلقليمّ
الذي ّيقضى ّفيه ّأغلب ّالوقت ّمن ّالعامّ .ورغم ّانهّ
يتعين ّتبيويب ّهؤالء ّاألف ار ّكمقيمين ّفي ّاقتصاد ّواحدّ
لألغراض ّاالحصائيةّ ّ ،هناك ّحاجة ّلمزيد ّمنّ
المعلومات ّلالعتراف ّبوجود ّروابط ّقوية ّمع ّاقتصادّ
آخرّ.
 41-80عندماّتغيرّاألسرّالمعيشية ّاقتصادهم ّالذيّ
يقيمون ّفيه ّحينئذ ّتكون ّهناك ّتغيرات ّعلىّ
حالةّاألصولّوالخصومّالتيّيملكونها؛ّوتقيدّ
هذه ّالتغيرات ّكحاالت ّإعادة ّتصنيف ّمنّ
خالل ّحساب ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّالحجمّ.
ونظ ار ّللتعامل ّالخاص ّبوجود ّوحدة ّصوريةّ
مقيمة ّلملكية ّأرض ّمن ّقبل ّوحدات ّغيرّ
مقيمة ّفقد ّيتم ّتحديد ّوحدات ّجديدة ّأو ّقدّ
تتح ّول ّوحدات ّقديمة ّوتصبح ّمالكة ّألصولّ
نتيجةّللتغيراتّفيّإقامةّالمالكينّ.

 38-80في ّبعض ّالحاالت ّالنادرة ّتسمح ّالقوانينّ
للمؤسسات ّبتغيير ّاقتصاد ّإقامتها ّمثل ّأنّ
تكون ّفي ّنطاق ّاتحاد ّاقتصادي؛ ّوفي ّمثلّ
هذه ّالحاالتّ ،وبالنسبة ّلألسر ّالمعيشيةّ،
يعني ّالتغير ّفي ّاإلقامة ّأن ّأصولهمّ
وخصومهمّتغيرّوضعهاّمن ّخاللّالتغيراتّ
فيّالحجمّ.وبصورةّأكثرّشيوعاّ،يتضمنّماّ
يسمى ّ"بهجرة ّالشركات" ّنقل ّاألصولّ
والخصومّمنّشركةّفيّاقتصادّمعينّلكيانّ
أخر ّذات ّصلة ّفي ّاقتصاد ّأخرّ ،وتقيدّ
كمعاملةّوليسّتغيرّفيّإقامةّالكيانّ.

إقامة المؤسسات

إقامة الكيانات األخرى

 36-80تعدّالمؤسسةّمقيمةّفيّإقليمّاقتصاديّمعينّ
عندماّتكونّالمؤسسةّمنخرطةّفيّانتاجّقدرّ
له ّداللته ّمن ّالسلع ّوالخدمات ّمن ّموقع ّماّ
فيّاإلقليم؛ّوتنزعّمتطلباتّالضرائبّوغيرهاّ
من ّالمتطلبات ّالقانونية ّإلى ّأن ّتسفر ّعنّ
استخدام ّكيان ّقانوني ّمنفصل ّللعمليات ّفيّ
كل ّوالية ّقانونيةّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،يتمّ
تحديد ّوحدة ّمؤسسية ّمنفصلة ّلألغراضّ
اإلحصائيةّمتىّكانّللكيانّالقانونيّعملياتّ
كبيرةّفيّإقليمينّأوّأكثرّ(علىّسبيلّالمثالّ،
الفروعّ ،وملكيةّاألراضيّوالمؤسساتّمتعددةّ
األقاليمّ،حسبّماّوردّأعاله)ّ.ونتيجةّتقسيمّ
مثل ّهذه ّالكيانات ّالقانونيةّ ،تكون ّإقامة ّكلّ
مؤسسةّمنّالمؤسساتّالتيّيعترفّبوجودهاّ
الحقا ّواضحةّ .وهناك ّملخصا ّألثارّ
وتضمينات ّإقامة ّالؤسسات ّبالنسبة ّلقيدّ
تدفقاتهاّومخزوناتهاّفيّجدولّّ.8-80

 34-80تشملّالحكومةّالعامةّمقاطعاتّإقليميةّمثلّ
السفارات ّوالقنصليات ّوالقواعد ّالعسكريةّ
وغيرها ّمن ّمقاطعات ّالحكومات ّاألخرى؛ّ
ومعّذلكّ،فإنّأيّكيانّينشأّمنّقبلّحكومةّ
في ّإطار ّقوانين ّوالية ّقضائية ّأخرى ّيكونّ
مؤسسة ّمقيمة ّفي ّالوالية ّالقضائية ّالمضيفةّ
وليسّجزءاّمنّقطاعّالحكومةّالعامةّفيّأيّ
منّاالقتصاديينّ.
 33-80تعتبر ّالمنظمات ّالدولية ّمقيمة ّفي ّإقليمّ
اقتصاديّخاصّبهاّوليسّفيّاالقتصادّالتيّ
تتواجد ّفيه ّمادياّ ّ؛ ّوتظل ّالمنظمة ّالدوليةّ
التي ّتدير ّقوات ّعسكرية ّأو ّتعمل ّبوصفهاّ
إدارةّمؤقتةّفيّإقليمّماّتظلّمنظمةّدوليةّوالّ
تعتبرّمقيمةّفيّذلكّاإلقليمّ،حتىّاذاّقامتّ
بوظائفّالحكومةّعامةّهناكّ.وفيّالحاالتّ
التيّتكونّهذهّالمنظماتّلهاّداللتهاّفانهّمنّ
المفضل ّان ّيتم ّتحديدها ّبصورة ّمنفصلةّ.
وبعضّالمنظماتّالدوليةّتغطيّمجموعةّمنّ
االقتصاديات ّفي ّمنطقة ّمعينةّ ،مثلما ّهوّ
الحال ّمع ّاالتحادات ّاالقتصادية ّأو ّالنقديةّ.
واذا ّما ّتم ّإعداد ّإحصاءات ّلهذه ّالمنطقةّ
ككل ّتكون ّهذه ّالمنظمات ّاإلقليمية ّوحداتّ
مقيمةّفيّالمنطقةّككلّ،بالرغمّمنّأنهمّغيرّ
مقيمينّفيّأيّاقتصادّعضوّ.

 33-80وفيّبعضّالحاالتّ،الّيكونّالموقع ّالماديّ
للمؤسسةّّكافيا ّلتحديدّإقامتهاّألنّالمؤسسةّ
يكون ّلديها ّوجود ّمادي ّقليل ّأو ّال ّيذكرّ،
على ّسبيل ّالمثال ّتكون ّإدارتها ّبالكاملّ
متعاقد ّعليها ّخارجيا ّلكيانات ّأخرىّ .وقدّ
تديرّالمصارفّوالتأمينّوصناديقّاالستثمارّ
والتوريق ّوبعض ّالكيانات ّذات ّاألغراضّ
الخاصة ّعملياتها ّعلى ّهذا ّالنحوّ .كما ّأنّ
العديدّمنّصناديقّاالئتمانّأوّالشركاتّأوّ
المؤسسات ّالقابضة ّلثروات ّخاصة ّهيّ
األخرىّيكونّلديهاّوجودّماديّضئيلّأوّالّ
قد ّال ّيوجد ّمن ّاألساسّ .وبصورة ّمماثلةّ،
ومعّالتصنيعّاالفتراضيّ،فإنّكافةّالعملياتّ

 38-80يكونّللمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ
األسر ّالمعيشية ّمركز ّلالهتمام ّاالقتصاديّ
فيّاالقتصادّالتيّتنشأّفيه ّالمؤسسةّقانونياّ
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واستخدام ّحساب ّالدخل ّألن ّالحساباتّ
الدولية ّال ّتصف ّاإلنتاج ّأو ّاالستهالك ّ(أوّ
تكوين ّرأس ّالمال)؛ ّوتعامل ّالمنتجاتّ
المستوردة ّوالمصدرة ّكمعامالت ّبسيطة ّفيّ
جميع ّالحاالتّ ،وسواء ّما ّكانت ّالمنتجاتّ
سيتم ّاستخدامها ّفي ّنهاية ّاألمر ّلالستهالكّ
الوسيطّأوّلالستهالكّالنهائيّأوّلتكوينّرأسّ
المالّ ،أو ّسيعاد ّتصديرها ّ– ّال ّيعرف ّفيّ
سياق ّالمعاملة ّالدوليةّ .ويكون ّاالستخدامّ
المحقق ّمن ّالمنتجات ّمحلي ّبالكامل ّفيّ
طبيعةّ.

أو ّيكون ّمعترفا ّبها ّفيه ّرسميا ّبأي ّطريقةّ
عداّذلك؛ّوعندماّتكونّالمؤسسةّغيرّالهادفةّ
للربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّمشاركةّفيّ
عمل ّخيري ّأو ّأعمال ّإغاثة ّعلى ّنطاقّ
عالميّفقدّتكونّالعملياتّاألجنبيةّكبيرةّبماّ
فيّالكافيةّليتمّتحديدهاّكفروعّ.
ج .مقارنة بين الحسابات الدولية وحسابات بقية
العالم في نظام الحسابات القومية
 30-80كما ّهو ّالحال ّمع ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ،
فإن ّالحسابات ّالدولية ّتغطي ّحساباتّ
للمعامالت ّالجارية ّولحسابات ّتراكميةّ
ولميزانيات ّعمومية؛ ّوتسمى ّحساباتّ
المعامالت ّإجماال ّبميزان ّالمدفوعاتّ .ويردّ
في ّجدول ّّ 4-80لمحة ّعامة ّلعرضّ
الحسابات ّالدولية ّ(باستخدام ّالمثال ّالعدديّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية)ّ .والحساباتّ
الجارية ّالثالثة ّهي ّحساب ّالسلع ّوالخدماتّ
وحساب ّالدخل ّاألولي ّوحساب ّالدخلّ
الثانويّ .ويتوافق ّحساب ّالدخل ّاألولي ّمعّ
حسابات ّتوزيع ّالدخل ّاألولي ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ،وحسابّالدخلّالثانويّمعّ
حساب ّالتوزيع ّالثانوي ّللدخل ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ .وال ّتستخدم ّحساباتّ
الدخل ّفي ّوضع ّاالستثماردليل ّميزانّ
المدفوعاتّووضعّاالستثمارّالدوليّ،الطبعةّ
السادسةّ BPM6التوزيع ّواعادة ّالتوزيع ّفيّ
عناوينهاّ ،نظ ار ّألنها ّال ّتبين ّتوزيع ّواعادةّ
توزيع ّمن ّطرف ّلطرف ّأخرّ ،بل ّتبين ّفقطّ
الدخل ّمن ّوجهة ّنظر ّطرف ّواحدّ .ونظ ارّ
ألنهّليسّهناكّحسابّيقابلّاستخدامّالدخلّ
فيّالحساباتّالدوليةّفإنّالتعديلّتبعا ّللتغيرّ
في ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية ّيظهرّ
كبند ّمفرد ّبعد ّحساب ّالدخل ّالثانويّ.
(المعاشات ّالعابرة ّللحدود ّحاليا ّأقل ّفيّ
الحجمّحالياّبالنسبةّلمعظمّاالقتصادات)ّ.

 35-80كذلكّ ،يبين ّجدول ّّ 4-80الشكل ّالمقيدّ
لحساب ّرأس ّالمال ّفي ّالحسابات ّالدوليةّ
والحسابّالماليّباستخدامّالتصنيفّالوظيفيّ
للمعامالت ّمالية ّبدال ّمن ّتصنيف ّاألداةّ
المستخدمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.ونظ ارّ
ألن ّالتصنيف ّالوظيفي ّهو ّتجميع ّألدواتّ
فإن ّنمطي ّالعرض ّمتسقين ّبشكل ّصارمّ.
ويوصف ّالتصنيف ّالوظيفي ّأدناه ّفي ّالقسمّ
د(ّ .تفسير ّالخلية ّالمظللة ّللخصوم ّالتيّ
تؤدىّعندّالتصفيةّمبيناّهوّاألخرّفيّالقسمّ
د)ّ.
 .1حساب السلع والخدمات
 31-80يتألف ّحساب ّالسلع ّوالخدمات ّفقط ّمنّ
وارداتّوصادراتّالسلعّوالخدماتّ،ألنّتلكّ
هي ّالمعامالت ّالوحيدة ّفي ّالسلع ّوالخدماتّ
التي ّلها ّبعد ّعابر ّللحدود؛ ّوتقيد ّالسلعّ
والخدماتّعندماّيكونّهناكّتغي ار ّفيّملكيةّ
اقتصاديةّمنّوحدةّفيّاقتصادّمعين ّلوحدةّ
في ّاقتصاد ّأخرّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّعادةّ
ما ّيكون ّهناك ّتحرك ّمادي ّللسلع ّعندماّ
يكون ّهناك ّتغير ّفي ّالملكية ّإال ّأنه ّليسّ
بالضرورةّأنّيكونّهذاّهوّالحالّ.وفيّحالةّ
المتاجرةّ ،قد ّتغير ّملكية ّالسلع ّدون ّتغيرّ
الموقعّحتىّيعادّبيعهاّلطرفّثالثّ.

 37-80ال ّيوجد ّفي ّالحسابات ّالدولية ّما ّيوازيّ
بالضبطّحسابّاإلنتاجّوحسابّتوليدّالدخلّ

جدول  :3-26لمحة عامة عن ميزان المدفوعات
دائن

الحساب الجاري
حساب السلع والخدمات
السلع
الخدمات
السلعّوالخدمات

462
78
540
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مدين

392
107
499

الرصيد
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حساب الدخل األولي
تعويضاتّالعاملينّ
الفائدة
دخلّالشركاتّالموزع
األرباحّالمعادّاستثمارها
حسابّالدخلّاألولي
السلعّوالخدماتّوالدخلّاألولي
حساب الدخل الثانوي
الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروةّ،الخ
صافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّالحياة
مطالباتّالتأمينّعلىّغيرّالحياة
التحويالتّالدوليةّالجارية
اتحويالتّجاريةّمتنوعة
الدخلّالثانوي
رصيدّالحسابّالجاريّ
الحساب الرأسمالي
اقتناءّ/أوّالتصرفّفيّاألصولّغيرّالمنتجة
التحويالتّالرأسمالية
رصيدّالحسابّالرأسمالي
صافيّاإلقراضّ(ّ)+أوّصافيّاالقتراضّ()-

6
13
17
14
50
590

1
2
12
1
1
17

2
21
17
0
40
539

0
11
3
31
10
55

0
1

0
4

8
18

11
14

3
20
8
57

0
22

10
51

-38
13

-3
10

الحساب المالي (حسب الفئة الوظيفية)
االستثمارّالمباشر
االستثمارّفيّمحفظةّاألوراقّالمالية
المشتقاتّالماليةّ(عداّاالحتياطيات)ّوخياراتّاالكتتابّ
الممنوحة
استثماراتّأخرى
األصولّاالحتياطية
المجموعّالكليّللتغيراتّفيّاألصولّأوّالخصوم
صافيّاإلقراضّ(ّ)+أوّصافيّاالقتراضّ()-

10

صافي السهو والخطأ

0
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منّحيثّأنّهناكّمعاهداتّدوليةّمنفصلة ّتغطيّالسلعّ
والخدماتّ .كما ّيعكس ّأيضا ّمسائل ّمتعلقة ّبالبياناتّ،
حيث ّأن ّبيانات ّبشأن ّالسلع ّعادة ّما ّيحصل ّعليها ّمنّ
مصادر ّجمركيةّ ،اأما ّبيانات ّالخدمات ّفعادة ّما ّيحصلّ
عليهاّمنّسجالتّالمدفوعاتّأوّاالستقصاءاتّ.

 86-80السلعّالتيّتغيرّموقعهاّمنّاقتصادّالقتصادّ
أخر ّولكن ّال ّتغير ّملكيتها ّاالقتصادية ّالّ
تظهر ّفي ّالواردات ّوالصادرات؛ ّوهكذاّ ،فإنّ
السلعّالمرسلةّللخارجّللمعالجةّأوّالعائدةّبعدّ
المعالجةّال ّتظهرّكوارداتّوصادرات ّللسلع؛ّ
فقط ّالرسوم
ّالمتفق ّعليها ّبالنسبة ّللمعالجةّ  88-80المصدر ّاألساسي ّلبيانات ّالسلع ّهو ّإحصاءاتّ
ّ
.
تظهرّكخدمة
التجارة ّالدولية ّفي ّالسلع؛ ّوهناك ّمعايير ّدوليةّ
واردة ّفي ّإحصاءات ّالتجارة ّالدولية"ّ :مفاهيمّ
 83-80يشددّميزانّالمدفوعاتّعلىّالتمييزّبينّالسلعّ
وتعريفات" ّ((ّ )IMTSاألمم ّالمتحدةّ.)3115ّ ،
والخدمات؛ ّويعكس ّهذا ّالتمييز ّاالهتماماتّ
ويحدد ّوضع ّاالستثماردليل ّميزان ّالمدفوعاتّ
السياسيةّ
ّالطبعةّ
ّالدولي،
ّاالستثمار
ووضع
السادسةّ BPM6بعض ّمصادر ّاالختالف ّالتيّ
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بباقي ّالصادراتّ .وغالبا ّما ّيكون ّلدىّ
االقتصادياتّالتيّتمثل ّنقاطّومواقعّنقلّبضائعّ
منّسفينةّألخرىّمنّخاللّتجارّالجملةّ– ّقيمّ
كبيرة ّللسلع ّالمعاد ّتصديرهاّ .وتزيد ّالسلع ّالمعادّ
تصديرهاّمنّأرقامّكلّمنّالوارداتّوالصادراتّ،
وعندماّيكونّإعادةّالتصديرّلهّذاتّداللةّتزدادّ
نسب ّالواردات ّوالصادرات ّبالنسبة ّللمجاميعّ
االقتصادية ّأيضاّّ .وبالتاليّ ،فمن ّالمفيد ّعرضّ
السلع ّالمعاد ّتصديرها ّبصورة ّمنفصلةّ ّ .وتقيدّ
السلعّالتيّقدّتمّاستيرادهاّوالّتزالّبانتظارّإعادةّ
تصديرهاّفيّقوائمّجردّالمالكّاالقتصاديّالمقيمّ.

قد ّتحدث ّفي ّبعض ّأو ّجميع ّالبلدانّ .كماّ
يوصي ّبجدول ّقياسي ّللتوفيق ّلمساعدةّ
المستخدمين ّفي ّاستيعاب ّهذه ّاالختالفاتّ.
وأحد ّمصادر ّاالختالف ّالرئيسية ّهو ّأنّ
معايير ّإحصاءات ّالتجارة ّالدولية ّفي ّالسلعّّ
تستخدمّنوعّتقييمّسيفّ(تكلفةّوتأمينّوشحن)ّ
للوارداتّ ،في ّحين ّأن ّميزان ّالمدفوعاتّ
يستخدمّتقييمّموحدّفوبّ(تسليمّظهرّالباخرة)ّ
لكلّمنّالصادراتّوالوارداتّ.وبالتاليّ،يكونّ
منّالضروريّاستبعادّتكاليفّالشحنّوالتأمينّ
المتكبدة ّبين ّالحدود ّالجمركية ّللمصدرّ
والحدودّالجمركيةّللمستوردّ.ونظ ارّلالختالفاتّ
بين ّالتقييم ّمن ّنوع ّفوب ّوالترتيبات ّالتعاقديةّ  88-80تعرض ّالسلع ّعلى ّمستوى ّتجميعي ّفي ّميزانّ
المدفوعات؛ّويمكنّالحصولّعلىّتصنيفاتّأكثرّ
الفعليةّفإنّبعضّتكاليفّالشحنّوالتأمينّيلزمّ
تفصيال ّمن ّالبيانات ّالخاصة ّبإحصاءاتالتجارةّ
إعادةّتوجيههاّ.
الدوليةّفيّالسلعّ.
 84-80يعني ّالتغير ّفي ّأساس ّالملكية ّالمستخدم ّمعّ
ميزانّالمدفوعاتّأنّتوقيتّاالبالغّإلدخاالتّ  80-80التفاصيل ّالمنتجة ّلمكونات ّالخدمات ّالمعياريةّ
االثنتيّعشرّ:
السلعّمتسقّمعّالتدفقاتّالماليةّالمناظرةّلهاّ.
ّ
وفي ّاالستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
ّأ .خدمات ّالصناعة ّالتحويلية ّللمدخات ّالماديةّ
االستثمارّالدوليّ،الطبعةّالسادسة– ّاإلصدارّ
المملوكةّآلخرين؛ّ
السادسّّ،BPM6لمّيعدّهناكّاستثناءاتّفيّ
المبدأ ّالخاص ّبالتغير ّفي ّالملكيةّ .وفيّ
المقابلّ،تتبعّإحصاءاتّتجارةّالسلعّوالبضائعّ ّب .خدمات ّالصيانة ّواإلصالح؛ ّغير ّالمدرجة ّفيّ
مكانّأخرّ،
الدوليةّتوقيتّمعالجةّالجماركّ.وفيّحينّأنّ
هذا ّالتوقيت ّغالبا ّما ّيكون ّمقبوال ّفقد ّيلزمّ
إجراءّتعديالتّفيّبعضّالحاالتّ،مثلّالسلعّ ّج .النقل؛ّ
برسمّاألمانةّ.وفيّحالةّالسلعّالمرسلةّللخارجّ
ّد .السفر؛ّ
للمعالجة ّبدون ّتغير ّفي ّالملكية ّتضمن ّقيمّ
تحركات ّالسلع ّفي ّإحصاءات ّتجارة ّالسلعّ
والبضائعّالدوليةّ،غيرّأنّالتغيراتّفيّالملكيةّ ّه .البناءّوالتشييد؛ّ
هي ّالعرض ّالرئيسي ّفي ّميزان ّالمدفوعاتّ.
ّو .خدماتّالتأمينّومعاشاتّالتقاعد؛ّ
(ومعّذلكّ،فإنّقيمّتحركاتّالسلعّيوصىّبهاّ
كقيود ّتكميلية ّلفهم ّطبيعة ّهذه ّالترتيبات)ّ.
وهناك ّتفاصيل ّإضافية ّحول ّقيد ّترتيباتّ ّز .الخدماتّالمالية؛ّ
المعالجةّمنّهذا ّالقبيلّفيّالفصلّّ.83وقدّ
يلزم ّتعديالت ّأخرى ّعلى ّإحصاءات ّتجارةّ ّح .رسوم ّاستخدام ّحقوق ّالملكية ّالفكرية؛ ّغيرّ
المدرجةّفيّمكانّأخرّ،
السلعّوالبضائعّالدوليةّلضبطّالتقديراتّلتكونّ
متماشية ّمع ّالتغير ّفي ّالملكية ّاالقتصاديةّ
للسلعّ ،سواء ّبشكل ّعام ّأو ّنظ ار ّللتغطيةّ ّط .خدماتّاالتصاالتّوالكمبيوترّوّالمعلومات؛ّ
الخاصة ّلكل ّبلدّ .ومن ّبين ّاألمثلة ّالمحتملةّ
التجارةّ ،والذهب ّغير ّالنقديّ ،والسلع ّالداخلةّ ّي .خدماتّاألعمالّاألخرى؛ّ
أو ّالمغادرة ّلإلقليم ّبشكل ّغير ّقانوني ّوالسلعّ
التي ّتجلب ّللموانئ ّبالناقالت ّوالسلع ّالتيّ ّك .الخدماتّالشخصيةّوالثقافيةّوالترفيهية؛ّ
تتحرك ّماديا ّولكن ّال ّيكون ّهناك ّتغي ار ّفيّ
ّل .السلع ّوالخدمات ّالحكومية؛ ّغير ّالمدرجة ّفيّ
الملكيةّبالنسبةّلهاّ.
مكانّأخرّ،
 83-80السلع ّالمعاد ّتصديرها ّهي ّسلع ّأجنبية ّ(سلعّ
منتجة ّفي ّاقتصادات ّأخرى ّوتم ّاستيرادهاّ  87-80ثالثة ّمكونات ّمن ّالمكونات ّالمعيارية ّهيّ
مفردات ّقائمة ّعلى ّمتعامل ّأو ّوكيل؛ ّأي ّأنهاّ
سابقا ّمع ّتغيير ّفي ّالملكية ّاالقتصادية)ّ
ترتبطّبحائزّأوّمزودّوليسّبالخدمةّنفسهاّ.وهذهّ
المصدرة ّبدون ّتحول ّكبير ّمن ّالدولة ّالتيّ
الفئات ّهي ّالسفر ّوالبناء ّوالتشييد ّوالسلعّ
استوردتّفيهاّهذهّالسلعّمنّقبل؛ّونظ ار ّألنّ
والخدماتّالحكوميةّ،غيرّمدرجةّفيّمكانّأخرّ.
السلع ّالمعاد ّتصديرها ّلم ّتنتج ّفي ّاالقتصادّ
المعنيّيكونّلهاّارتباطاّأقلّباالقتصادّمقارنةّ
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ّأ .يشملّالسفرّكلّالسلعّوالخدماتّالمكتسبةّمنّ
قبل ّوحدات ّغير ّمقيمة ّخالل ّالزيارات ّسواءّ
لالستخدامّالشخصيّأوّلإلهداء؛ّويشملّالسفرّ
السلع ّوالنقل ّالمحلي ّواإلقامة ّوالوجبات ّوغيرّ
ذلكّمنّالخدمات.

المقدمة ّألساطيل ّالصيد ّاألجنبيةّ .ومن ّالشائعّ
في ّالحسابات ّالدولية ّاستخدام ّمصطلح ّدخلّ
االستثمار ّبما ّيعني ّدخل ّالملكية ّباستبعادّ
اإليجار ّ.وبالتالي؛ّدخلّاالستثمارّيعكسّالدخلّ
الناجم ّعن ّملكية ّأصول ّماليةّ ،كما ّأن ّتفصيلّ
دخل ّاالستثمار ّيطابق ّتفصيل ّاألصول ّالماليةّ
والخصوم ّومن ّثم ّيمكن ّحساب ّمعدالتّ
العائداتّ.

ّب .يشمل ّالبناء ّوالتشييد ّكل ّمن ّالقيمة ّالكليةّ
للمنتجّالمسلمّمنّقبلّالمتعاقدّأوّالمقاولّوأيةّ
سلعّوخدماتّتوردّمحلياّمنّقبلّالمتعهدّوالتيّ
 06-80فيّوضعّاالستثماردليلّميزانّالمدفوعاتّووضعّ
الّتقيدّفيّوارداتّوصادراتّالسلع.
االستثمار ّالدوليّ ،الطبعة ّالسادسةّ،BPM6
تقاسّتدفقاتّالفائدةّتبعا ّلنفسّاألساسّبالضبطّ
ّج .السلع ّوالخدمات ّالحكومية ّتغطي ّمجموعةّ
المستخدم ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّمن ّخاللّ
واسعة ّمن ّالمفردات ّالتي ّال ّيمكن ّتوزيعهاّ
فصلّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّ
لعناوينّمحددةّإضافيةّ.
غير ّمباشر ّّ FISIMومعاملتها ّكواردات ّأوّ
صادراتّخدماتّماليةّ.
فضال ّعن ّالمفردات ّالثالثة ّالمستندة ّإلى ّمتعامل ّأوّ
وكيلّفإنّالمكوناتّاألخرىّقائمةّعلىّالمنتج؛ّوتستمدّ
منّالفئاتّاألكثرّتفصيالّفيّالتصنيفّالمركزيّللمنتجّ دخل مؤسسات االستثمار المباشر
ّ.CPC 2وهناكّمعاييرّإضافيةّلتجارةّالخدماتّمبينةّ
في ّدليل ّإحصاءات ّالتجارة ّالدولية ّفي ّالخدماتّ  03-80لمؤسسات ّاالستثمار ّالمباشر ّعلى ّوجهّ
الخصوص ّدو ار ّهاما ّوأثره ّمعكوس ّفي ّكل ّمنّ
((ّ)MSITSاألمم ّالمتحدةّ،اللجنةّاألوروبيةّ،صندوقّ
التدفقات ّوالمراكز ّفي ّالحسابات ّالدولية؛ ّوهناكّ
النقد ّالدوليّ ،منظمة ّالتعاون ّاالقتصادي ّوالتنميةّ،
مناقشة ّإضافية ّحول ّالتعرف ّعلى ّمؤسساتّ
مؤتمرّاألمم ّالمتحدة ّبشأن ّ ّّّّ ّّّ ّالتجارةّوالتنميةّ،
االستثمارّالمباشرّوحولّدورهاّفيّالقسمّدّ.
منظمة ّالتجارة ّالعالميةّ ،)8668ّ ،وهي ّمعايير ّمتسقةّ
تماماّمعّالحساباتّالدوليةّ.
 08-80وكما ّهو ّموضح ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 340-7إلىّ
341-7؛ّوفيّالحالةّالخاصةّبمؤسسةأةّاستثمارّ
 .2حساب الدخل األولي
مباشرّ ،يفترض ّبأن ّنسبة ّمن ّاألرباح ّالمحتجزةّ
للمؤسسةأة ّيتم ّتوزيعها ّعلى ّالمستثمر ّالمباشرّ
 85-80تعنى ّالقيود ّفي ّحساب ّالدخل ّاألوليّ
كشكل ّمن ّأشكال ّدخل ّاالستثمارّ .وتتوافقّ
بتعويضات ّالعاملينودخل ّالملكيةّ ،تماما ّكماّ
النسبةّمعّحيازةّالمستثمرّالمباشرّفيّالمؤسسةّ.
هوّالحالّفيّحسابّتوزيعّالدخلّاألوليّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية؛ ّوتقيد ّمدفوعاتّ
الضرائب ّعلى ّاإلنتاج ّمن ّقبل ّالوحداتّ  04-80تكون ّاألرباح ّالمحتجز ّمساوية ّلصافي ّفائضّ
التشغيلّللمؤسسةّزائدّكلّدخلّالملكيةّالمكتسبّ
المقيمة ّومتحصالت ّاإلعانات ّأو ّالدعم ّمنّ
ناقص ّكل ّدخل ّالملكية ّالمستحق ّالدفع ّ(قبلّ
قبل ّالوحدات ّالمقيمة ّمن ّالحكومة ّالمحلية ّ–ّ
حسابّاألرباحّالمعادّاستثمارها)ّزائدّالتحويالتّ
تقيد ّفي ّحساب ّتوليد ّالدخلّ ،وهو ّحساب ّالّ
الجارية ّالمستحقة ّالقبض ّناقص ّالتحويالتّ
يشكلّجزءا ّمنّميزانّالمدفوعاتّ.كماّأنّأيّ
الجارية ّالمستحقة ّالدفعّوناقصّقيد ّالتعديل ّتبعاّ
مدفوعاتّضرائبّعلىّاإلنتاجّمستحقةّالدفعّ
للتغير ّفي ّاستحقاقات ّالمعاشات ّالتقاعدية؛ّ
منّقبلّوحدةّمقيمةّلحكومةّأخرىّفضال ّعنّ
وتضمن ّاألرباح ّالمعاد ّاستثمارها ّالمتراكمة ّمنّ
أي ّإعانة ّأو ّدعم ّمستحق ّالقبض ّمن ّقبلّ
أي ّإعانات ّفورية ّفي ّدخل ّالملكية ّالمستحقّ
وحدةّمقيمةّمنّحكومةّأخرىّتقيدّفيّحسابّ
قبضهّمنّقبلّمؤسسةّاالستثمارّالمباشرّ.
الدخلّاألوليّلميزانّالمدفوعاتّ.وتبينّالقيودّ
المطابقة ّبالنسبة ّللحكومة ّالمحلية ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّفي ّحساب ّتوزيع ّالدخلّ  03-80قد ّتكون ّاألرباح ّالمعاد ّاستثمارها ّسالبة؛ ّعلىّ
سبيل ّالمثالّ ،عندما ّتحقق ّالمؤسسة ّخسارة ّأوّ
األوليّوبالنسبةّللحكوماتّاألجنبيةّفيّعامودّ
عندماّتوزعّاألرباحّمنّأرباحّالحيازةّ،أوّفيّربعّ
بقية ّالعالم ّ ّفي ّهذا ّالحساب ّوفي ّحسابّ
سنويّعندماّتدفعّاألرباحّالسنويةّ.ومعّذلكّ،إذاّ
الدخلّاألوليّفيّميزانّالمدفوعاتّ.
كانتّاألرباحّكبيرةّجدا ّعلىّنحوّغيرّمتناسبّ
نسبة ّالى ّ ّالمستويات ّاألخيرة ّلألرباح ّالموزعةّ
 81-80قدّينشأّالريعّفيّحاالتّعابرةّللحدودّ،ولكنّ
واألرباحّ،ينبغيّقيدّالزيادةّكمسحوباتّالملكّمنّ
ناد ارّ ،ألن ّجميع ّاألراضي ّتعتبر ّمملوكة ّمنّ
حقوق ّملكية ّالشركة ّعلى ّالنحو ّالموضح ّفيّ
قبلّوحداتّمقيمةّ،وحتىّإذاّلزمّاألمرّإنشاءّ
الفقرةّّ.343-7
وحدة ّصوريةّمقيمة؛ّوثمةّمثالّعلىّاحتماليةّ
قيد ّإيجار ّفي ّالحسابات ّالدولية ّوهو ّحقوقّ
الصيد ّقصيرة ّالمدى ّفي ّالمياه ّاإلقليميةّ
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الفصلّالمشارّإليهاّفيّالجزءّّ3منّالفصلّّ.37

 08-80بالنسبةّلمؤسسةّاستثمارّمباشر ّمملوكةّّ366
في ّالمائة ّمن ّقبل ّوحدة ّغير ّمقيمةّ ،تكونّ
األرباح ّالمعاد ّاستثمارها ّمساوية ّلألرباحّ  .4بنود الموازنة في الحسابات الجارية من اللحسابات
الدولية
المحتجزةّويكونّادخارّالمؤسسةّصف اّر.
ّ
 .3حساب الدخل الثانوي
 00-80القيودالموجودة ّفي ّحساب ّالدخل ّالثانوي ّهيّ
التحويالت ّالجارية؛ ّوتتوافق ّمجموعة ّالقيودّ
تماما ّمع ّتلك ّالموجودة ّفي ّحساب ّالتوزيعّ
الثانوي ّللدخل ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ.
كماّأنّالعديدّمنّهذهّالقيودّلهّأهميةّخاصةّ
فيّالحساباتّالدوليةّ،والسيماّالتعاونّالدوليّ
الجاري ّوالتحويالت ّالمرسلة ّمن ّقبل ّاألفرادّ
العاملينّبالخارجّلبلدانهمّاألصليةّ.

 76-80إن ّتركيبة ّبنود ّالموازنة ّفي ّميزان ّالمدفوعاتّ
مختلفة ّإلى ّحد ّما ّعنها ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية؛ ّمن ّحيث ّأن ّكل ّحساب ّله ّبند ّموازنّ
خاصّوبندّأخرّيرحلّللحسابّالتاليّ.ولتوضيحّ
ذلكّ،حسابّالدخلّاألوليّلهّبندّموازنتهّالخاصّ
(رصيد ّالدخل ّاألولي) ّوحساب ّتراكمي ّ(رصيدّ
السلعّوالخدماتّوالدخلّاألولي)ّ.ويتوافقّالميزانّ
الخارجيّللدخلّاألوليّمعّرصيدّالدخولّاألوليةّ
وهو ّالبند ّالذي ّيغذي ّإجمالي ّالدخل ّالقوميّ.
ويتوافقّالميزانّالخارجيّالجاريّمعّاالدخار ّمنّ
قبلّبقيةّالعالمّبالنسبة ّلالقتصادّالمحليّ.وتبينّ
بنود ّالموازنة ّفي ّبنية ّالحسابات ّبوضعّ
االستثماردليلّميزانّالمدفوعاتّووضعّاالستثمارّ
الدوليّ ،الطبعة ّالسادسةفي ّجدول ّّ،4-30
مستنسخا ّهنا ّمرة ّأخرى ّألغراض ّالمالئمة ّمنّ
خاللّجدولّّ.3-80

 07-80التحويالت ّالشخصية ّالعابرة ّللحدود ّهيّ
تحويالت ّمن ّأسرة ّمعيشية ّألسرة ّمعيشية؛ّ
ولها ّأهمية ّنظ ار ّألنها ّتمثل ّمصد ار ّهاما ّمنّ
مصادرّالتمويلّالدوليّبالنسبةّلبعضّالبلدانّ
التيّتوفرّأعداداّكبيرةّمنّالعمالّللخارجّعلىّ  .5حساب رأس المال
أساس ّطويل ّاألجلّ .وتشمل ّالتحويالتّ
الشخصية ّالتحويالت ّمن ّقبل ّالعمال ّطويليّ  73-80عناصر ّحساب ّرأس ّالمال ّرهنا ّبالمعامالتّ
الدولية ّأكثر ّتقييدا ّعنها ّفي ّنظام ّالحساباتّ
األجل؛ ّأي ّأولئك ّالذين ّقد ّغيروا ّاقتصادّ
القومية؛ّحيثّتشملّالقيودّفيّحسابّرأسّالمالّ
إقامتهمّ.
الحيازةّوالتصرفّفيّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّ
الماليةّوالتحويالتّالرأسماليةّ.والّتوجدّمعامالتّ
 05-80العمال ّاآلخرون ّمثل ّالعمال ّالحدوديينّ
مقيدةّكتكوينّرأسّالمالّلألصولّالمنتجةّوذلكّ
والموسميين ّال ّيغيرون ّاقتصاد ّإقامتهم ّويبقىّ
ألن ّ– ّكما ّبين ّسابقا ّ– ّاالستخدام ّالنهائيّ
هوّاقتصادهمّاألصلي؛ّوبدال ّمنّالتحويالتّ،
للصادرات ّليس ّذات ّمعنى ّبالنسبة ّلالقتصادّ
فإن ّالمعامالت ّالدولية ّلهؤالء ّالعمال ّتشملّ
القوميّ.
تعويضات ّأو ّأجور ّموظفين ّوضرائبّ
وتكاليف ّسفرّ .ويجمع ّعرض ّتكميليّ
للحواالت ّالشخصية ّكل ّمن ّهذه ّالتحويالتّ  72-26وكماّهوّالحالّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،فإنّ
صافي ّاإلقراض ّأو ّصافي ّاالقتراض ّهو ّبندّ
الشخصية ّوهذه ّالمفردات ّذات ّالصلة ّمعاّّ.
الموازنة ّلمجموع ّالحساب ّالجاري ّوحساب ّرأسّ
وتشمل ّالحواالت ّالشخصية ّالتحويالتّ
المالّوكذلكّهوّقيدّبندّالموازنةّللحسابّالماليّ.
الشخصية ّوتعويضات ّالعاملين ّناقصّ
وعلى ّغرار ّالحسابات ّالقوميةّ ،فإنه ّيغطي ّكافةّ
الضرائب ّوالسفرّ ،والتحويالت ّالرأسمالية ّبينّ
األدوات ّالمستخدمة ّلتوفير ّأو ّلحيازة ّأموالّ،
األسر ّالمعيشيةّ .ولمزيد ّمن ّالتفاصيلّ ،أنظرّ
وليس ّفقط ّاإلقراض ّأو ّاالقتراضّ .ومن ّالناحيةّ
الملحف ّالخامس ّ"الحواالت" ّفي ّوضعّ
المفاهيميةّ ،يكون ّله ّنفس ّقيمة ّقيد ّالحساباتّ
االستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
القومية ّبالنسبة ّلالقتصاد ّالكليّ ،ونفس ّقيمة ّقيدّ
االستثمارّالدوليّ،الطبعةّالسادسة– ّاإلصدارّ
الحسابات ّالقومية ّبالنسبة ّلبقية ّالعالم ّولكنّ
السادسّّ.BPM6
بعالمةّمعكوسةّ.
 01-80تدفقات التأمين ّ– ّوبخاصةّالتدفقاتّالمرتبطةّ
بإعادة ّالتأمين ّ– ّيمكن ّأن ّتكون ّذات ّأهميةّ  .6الحساب المالي ووضع االستثمار الدولي
دوليا؛ ّوتقيد ّهذه ّالتدفقات ّبنفس ّالطريقةّ
المتبعة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،فيماّ  73-26الحساب ّالمالي ّفي ّميزان ّالمدفوعات ّّووضعّ
االستثمارالدولي ّلكل ّمنهما ّأهمية ّخاصة ّوذلكّ
ّ
يتعلق ّبكل ّمن ّفصل ّرسوم ّالخدمة ّالماليةّ
ألنهما ّيوفران ّفهما ّللمالية ّالدولية ّفضالّ ّعنّ
ومعاملة ّتدفقات ّالتأمين ّالمباشر ّواعادةّ
السيولةّومدىّالحساسيةّالدولية؛ّويعرضّالكشفّ
التأمين ّبشكل ّمنفصل ّوليس ّعلى ّأساسّ
وضعّاالستثمارالدولي ّ–ّبما ّيشمله ّمنّ
ّ
المتكامل ّل
موحدّ .وهناك ّمعلومات ّمفصلة ّبشأن ّعمليةّ
ّاالستثمارالدولي ّوالحسابات ّالماليةّ
ّ
وضع
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وحسابات ّالتغيرات ّاألخرى ّذات ّالصلة ّ– ّفيّ
جدول ّّ.5-26ويستند ّالتصنيف ّالرئيسي ّإلىّ
الفئات ّالوظيفيةّ ،مع ّوجود ّبيانات ّإضافيةّ
حولّاألدواتّوالقطاعاتّالمؤسسيةّ.
 74-26الفئات ّالوظيفيةّ ،المبينة ّفي ّالقسم ّدّ ،تحويّ
مزيد ّمن ّالمعلومات ّحول ّالدافع ّوالعالقة ّبينّ
األطرافّ ،وهو ّما ّيمثل ّأهمية ّخاصة ّللتحليلّ
االقتصادي ّالدولي؛ ّوتقسم ّالبيانات ّالموضوعةّ
بحسب ّالفئة ّالوظيفية ّمرة ّأخرى ّفرعياّ ّبحسبّ
األداة ّوالقطاع ّالمؤسسيّ ،وهو ّما ّيجعل ّمنّ
الممكن ّربطها ّبالقيود ّالمقابلة ّلها ّفي ّنظامّ

ّ

الحسابات ّالقومية ّوفي ّاإلحصاءات ّالماليةّ
والنقديةّ.والتصنيف ّبحسب ّالقطاع ّالمؤسسي ّهوّ
نفسه ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،غير ّأنه ّعادةّ
ما ّيتم ّاختصاره ّ(إلى ّخمسة ّقطاعات ّفيّ
المكوناتّالقياسية)ّ.وباإلضافةّإلىّذلكّ،يستخدمّ
قطاع ّفرعي ّتكميلي ّللسلطات ّالنقديةّ ،والذي ّهوّ
عبارة ّعن ّقطاع ّفرعي ّوظيفي ّمرتبط ّباألصولّ
االحتياطيةّ.ويشملّالبنكّالمركزيّوأيّأجزاءّمنّ
الحكومة ّالعامة ّأو ّالشركات ّالمالية ّعدا ّالبنكّ
المركزي ّالمحتفظ ّباألصول ّاالحتياطيةّ ،وبالتاليّ
فهيّ ّذات ّصلة ّبالبلدان ّالتي ّيحتجز ّبعض ّأوّ
كلّاحتياطياتهاّخارجّالبنكّالمركزيّ.

جدول  :4-86بنود الموازنة في الحسابات الدولية ذات الصلة بتسلسل الحسابات في نظام الحسابات القومية
االستخدامات

بقية العالم

540

-41
6

44

-10
-51
17
38
-13

3
-10

بقيةّّالعالم

المعامالتّ ّوبنودّالموازنة

حساب السلع والخدمات
وارداتّالسلعّوالخدمات
صادراتّالسلعّوالخدمات

الموارد

499

الميزانّالخارجيّللسلعّوالخدمات
حسابّالدخلّاألولي
تعويضاتّالعاملين
الضرائبّعلىّاإلنتاجّوعلىّالواردات
اإلعاناتّأوّالدعم
دخلّالملكية

الميزانّالخارجيّللدخلّاألولي
الميزانّالخارجيّللسلعّوالخدماتّوالدخلّاألولي
حساب الدخل الثانوي
التحويالتّالجارية
الميزانّالخارجيّللدخلّالثانوي
التعديلّتبعاّللتغيراتّفيّاستحقاقاتّالمعاشات
الميزانّالخارجيّالجاري
حساب الرأسمالي
اقتناءّاالصولّغيرّالمنتجةّناقصّالتصرفّفيها
التحويالتّالرأسماليةّ،مستحقةّالقبض
التحويالتّالرأسماليةّ،مستحقةّالدفع
ميزانّالحسابّالخارجيّلرأسّالمال
صافيّاإلقراضّ(ّ/ّ)+صافيّاالقتراضّ()-

 11-21يسمىّجزءّالميزانياتّالعموميةّالمشمولّفيّ
الحسابات ّالدولية ّبوضع ّاالستثمارالدولي؛ّ
وتسلط ّالمفاهيم ّ ّالضوء ّعلى ّالمكوناتّ
المحددةّللميزانيةّالعموميةّالقوميةّالمتضمنة؛ّ
ويشملّوضعّاالستثمارالدوليّاألصولّالماليةّ
والخصوم ّفقط ّوذلكّ ،لتشمل ّضمن ّوضعّ

748

2

38

55

4
-1

االستثمارّالدوليّالبدّوأنّيكونهناكّالعنصرّ
عنص ار ّعابر ّللحدودّ .وفي ّحالة ّالمطالباتّ
الماليةّ،ينشأّالعنصرّالعابرّعندماّيكونّأحدّ
األطراف ّمقيما ّوالطرف ّاألخر ّغير ّمقيمّ.
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،في ّحينّ ،أن ّسبيكةّ
الذهب ّأصل ّله ّطرف ّأخر ّكالتزامّ /خصمّ،
فإنه ّيدرج ّفي ّوضع ّاالستثمارالدولي ّعندماّ
يحتفظّبهّكأصلّاحتياطيّنظ ارّلدورهّكوسيلةّ

نظام الحسابات القومية
أّ.االستثمارّالمباشر؛ّ

منّوسائلّالمدفوعاتّالدوليةّ.ومعّذلكّ،فإنّ
األص ّول ّغير ّالمالية ّتستبعد ّحيث ّأنه ّليسّ
لهاّطرفّأخرّكخصمّأوّجانبّأخرّدولي.

بّ.استثمارّالحافظةّ
وخياراتّ
جّ .المشتقات ّالمالية ّ(عدا ّاالحتياطيات) ّ ّ
االكتتابّالممنوحةّللموظفينّ؛ّ

ّ
 11-21بند ّالموازنة ّفي ّوضع ّاالستثمارالدولي ّهوّ
صافيّوضعّاالستثمارالدولي؛ّويكونّصافيّ
وضع ّاالستثمارالدولي ّزائد ّاألصول ّغيرّ
المالية ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّالقومية ّمساوياّ
لصافي ّالثروة ّالقومية؛ ّوذلك ّألن ّالمطالباتّ
المالية ّمن ّوحدة ّمقيمة ّلوحدة ّمقيمة ّتصلّ
إلىّالصفرّفيّالميزانيةّالعموميةّالقوميةّ.

دّ.االستثماراتّاألخرى؛ّ
هـّ.األصولّاالحتياطيةّ
ّ
 15-21هناك ّتعريفات ّمفصلة ّترد ّالحقا ّفي ّهذاّ
القسم؛ ّوتقوم ّالفئات ّالوظيفية ّعلى ّأساسّ
تصنيف ّاألدوات ّالمالية ّالذي ّنوقش ّفيّ
الفصلين ّالحادي ّعشر ّوالثالث ّعشرّ ،ولكنّ
مع ّبعد ّإضافي ّيأخذ ّفي ّاالعتبار ّبعضّ
جوانب ّالعالقة ّبين ّاألطراف ّوالدافعّ
لالستثمارّ .وكنتيجة ّلذلكّ ،تعرض ّالفئاتّ
المختلفة ّأنماط ّمختلفة ّمن ّالسلوكّ ،علىّ
سبيل ّالمثالّ ،هناك ّنوعا ّمختلفا ّمن ّالعالقةّ
بين ّاألطراف ّبالنسبة ّللمستثمرين ّالمباشرينّ
مقارنة ّبالمستثمرين ّفي ّالمحافظ ّالماليةّ
القابضين ّلحقوق ّملكيةّ ّ .ويرتبط ّاالستثمارّ
المباشر ّبالتحكم ّوالسيطرة ّأو ّبدرجة ّذاتّ
داللةّمنّالتأثيرّ،وينزعّإلىّأنّيكونّمرتبطاّ
بعالقة ّدائمة ّعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّقد ّيكونّ
قصيرّالمدىّ.وباإلضافةّإلىّالمواردّالماليةّ،
فإن ّالمستثمرين ّالمباشرين ّغالبا ّما ّيوردونّ
عوامل ّإضافية ّمثل ّالمعرفة ّالفنية ّأو ّحقّ
المعرفة ّوالتكنولوجيا ّواإلدارة ّوالتسويقّ.
وفضال ّعن ّذلكّ ،فإن ّالشركات ّذات ّالصلةّ
يكون ّمن ّالمحتمل ّبشكل ّأكبر ّأن ّتتاجر–ّ
وتقرضّ–ّمعّبعضهاّالبعضّ.وفيّالمقابلّ،
عادةّماّيكونّللمستثمرينّفيّمحافظّاألوراقّ
المالية ّدو ار ّأصغر ّفي ّاتخاذ ّالقرار ّفيّ
المؤسسةّ،بماّيتضمنهّمنّأثارّمحتملةّهامةّ
بالنسبة ّللتدفقات ّالمستقبليةّ ،وكذلك ّبالنسبةّ
لتقلب ّاألسعار ّوحجم ّالمراكزّ .ويختلفّ
االستثمار ّفي ّمحافظ ّاألوراق ّالمالية ّعنّ
باقيّاالستثماراتّفيّأنهّيوفرّوسيلةّمباشرةّ
للنفاذ ّإلى ّاألسواق ّالماليةّ ،وبالتالي ّيمكنهّ
توفيرّالسيولةّوالمرونةّ.

 11-21يستخدم ّنفس ّالمستوى ّمن ّالتفصيل ّلدخلّ
االستثمار ّووضع ّاالستثمارالدولي؛ ّوكنتيجةّ
لذلكّ ،يمكن ّحساب ّمتوسط ّمعدالتّ
العائداتّ .ويمكن ّمقارنة ّمعدالت ّالعائداتّ
بمرور ّالوقت ّوألدوات ّوأجال ّاستحقاقّ
مختلفة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،يمكن ّتحليلّ
اتجاهات ّالعائدات ّعلى ّاالستثمار ّالمباشرّ،
أوّيمكنّمقارنةّالعائداتّباألدواتّاألخرى.
ّ
 .7حسابات التغيرات األخرى في األصول
 11-21األصول ّوالخصوم ّالدولية ّقد ّتكون ّعرضةّ
لجميع ّاألنواع ّالممكنة ّمن ّالتغيرات ّاألخرىّ
في ّحجم ّاألصول ّوالخصوم ّوكذلك ّلتغيراتّ
إعادةّالتقييمّ.
16-21نظ ار ّألنه ّغالبا ّما ّتكون ّاألدوات ّمقيمةّ
بالعمالت ّاألجنبيةّفضال ّعنّأنّتحليلّأثرّ
تحركات ّسعر ّالصرف ّله ّأهميته ّالخاصةّ،
هناكّتصنيفّوتفصيلّلحاالتّإعادةّالتقييمّ
إلى ّمعدالت ّسعر ّالصرف ّوغيرها ّمنّ
العواملّ.
د .الفئات الوظيفية للحسابات الدولية
 10-21الفئات ّالوظيفية ّللحسابات ّالدولية ّهيّ
التصنيفّاألوليّالمستخدمّمعّكلّمنّدخلّ
االستثمار ّوالمعامالت ّوالمراكز ّالمالية ّفيّ
الحسابات ّالدولية؛ ّوتحدد ّالفئات ّالخمسّ
التاليةّ:

740
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جدول  :0-21لمحة عامة عن الكشف المتكامل لوضع االستثمار الدولي
الوضع
االفتتاحي

المعامالت
(الحساب
المالي)

التغيرات
األخرى في
حجم األصول
0
0
0
0
0
0

1
2
0
0
12
15

87
210
10
186
853
1 346

2
5
0
0
7

223
319
0
317
859

8

487

األصول (حسب الفئة الوظيفية)
االستثمار المباشر
استثمار الحافظة
المشتقات المالية (بعدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
االستثمارات األخرى
األصول االحتياطية
المجموع الكلي

78
190
7
166
833
1 274

8
18
3
20
8
57

الخصوم (حسب الفئة الوظيفية)
االستثمار المباشر
استثمار الحافظة
المشتقات المالية (عدا االحتياطيات) وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
االستثمارات األخرى
المجموع الكلي

210
300
0
295
805

11
14
0
22
47

0
0
0
0
0

صافي وضع االستثمارالدولي

469

10

0

إعادة التقييم

الوضع الختامي

ّ

 12-21تشمل ّاألصول ّاالحتياطية ّمجموعة ّواسعة ّمنّ
األدوات ّالتي ّتعرض ّأسفل ّالفئات ّاألخرىّ
عندماّالّتكونّمملوكةّمنّقبلّالسلطاتّالنقديةّ
أو ّمن ّقبل ّوحدات ّأخرى ّمفوضة ّمن ّقبلّ
السلطات ّالنقديةّ ،وفي ّبعض ّاألوقات ّحتىّ
عندما ّيكون ّمحتفظا ّبها ّمن ّقبل ّالسلطاتّ
النقدية؛ ّومع ّذلكّ ،فكأصول ّاحتياطية ّفإنهّ
يتعرف ّعليها ّوتحدد ّعلى ّأنه ّمتاحة ّللوفاءّ
بالمدفوعات ّالدولية ّالممولة ّلالحتياجاتّ
ولتضطلعّبالتدخلّفيّالسوقّللتأثيرّعلىّسعرّ
الصرفّ.

 10-21ال ّيعكس ّالتصنيف ّبحسب ّاألداة ّوحده ّبشكلّ
كامل ّهذه ّالتغيرات ّالسلوكية؛ ّعلى ّسبيلّ
المثالّ،يمكنّأنّيعرضّقرضّأسفلّاالستثمارّ
المباشر ّأو ّاالستثمارات ّاألخرىّ ،غير ّأنّ
الطبيعةّالمختلفةّللعالقةّبينّاألطرافّتعنيّأنّ
المخاطر ّوالدوافع ّالكامنة ّوراء ّالمعاملة ّتنزعّ
إلىّاالختالفّ.ويكونّقرضّاالستثمارّالمباشرّ
أكثر ّاحتماال ّمن ّحيث ّعرضه ّوبشكل ّعامّ
يتضمن ّحساسية ّأقل ّمن ّجانب ّاالقتصادّ
المقترض ّنظ ار ّللعالقة ّبين ّاألطرافّ .ويبينّ
جدول ّّ 1-21العالقة ّبين ّاألدوات ّوالفئاتّ
الوظيفيةّ.
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جدول  :1-21العالقة بين تصنيف األصول المالية والفئات الوظيفية
تصنيف األصول املالية واخلصوم حبسب نظام احلسابات القومية /االستثمار
املباشر
اإلحصاءات املالية والنقدية
دليل
الذهب النقدي

حقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
العملة
المراكز بين المصارف
الودائع األخرى القابلة للتحويل
الودائع األخرى
سندات الدين
قروض
حصص الملكية واسهم صناديق االستثمار
حصص الملكية:
األسهم المدرجة
األسهم غير المدرجة
حصص الملكية األخرى
أسهم /وحدات صندوق االستثمار:
أسهم /وحدات صندوق سوق المال
أسهم /وحدات االستثمارات األخرى
نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمان الموحدة
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير الحياة
التأمين على الحياة واستحقاق السنويات
استحقاقات المعاشات التقاعدية
مطالبات صناديق المعاشات على مديري المعاشات
استحقاقات المنافع غير المعاشية
تدبيرات المطالبات في إطار الضمانات الموحدة
المشتقات المالية وخيارات الموظفين:
المشتقات المالية
خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
الحسابات األخرى الدائنة والمدينة:
االئتمان التجاري والسلفيات
الحسابات األخرى الدائنة والمدينة:

استثمار
احلافظة

X
X
X
X

الفئات الوظيفية
املشتقات املالية (عدا االستثمارات
األخرى
االحتياطيات) وخيارات
االكتتاب املمنوحة للموظفني
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

x
x

X
X

X

X
x

x
x
X
X

X

X
X
X
X
X
X

األصول
االحتياطية
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X

X

X
X
X

X
X

ّ:5أصولّحقوقّالسحبّالخاصةّّSDRهيّأصولّاحتياطيةّ:خصومّحقوقّالسحبّالخاصةّهيّاستثماراتّأخرى؛ّ
ّXتبينّالفئاتّالوظيفيةّالقابلةّللتطبيق؛ّّxتبينّالحاالتّالتيّتعتبرّغيرّشائعةّنسبياّ.

يشملّدينّمرتبطّ(باستثناءّالديونّبينّالوسطاءّ
الماليينّالتابعين)ّ.

 ..االستثمار المباشر
 12-21االستثمارّالمباشرّهوّفئةّمنّفئاتّاالستثمارّ
العابرّللحدودّالمرتبطّبوحدةّمقيمةّفيّاقتصادّ
معين ّلديها ّسيطرة ّأو ّدرجة ّكبيرة ّمن ّالنفوذّ
على ّإدارة ّمؤسسة ّ ّمقيمة ّفي ّاقتصاد ّأخر؛ّ
وفضال ّعن ّحقوق ّالملكية ّالتي ّتنشئ ّالسيطرةّ
أو ّالنفوذّ ،فإن ّاالستثمار ّالمباشر ّهو ّاألخرّ

 58-80يحدد ّوجود ّالسيطرة ّوالنفوذ ّإذا ّكان ّالمستثمرّ
المباشر ّيملك ّأكثر ّمن ّّ %ّ 86منالقوةّ
التصويتية ّفي ّمؤسسة ّ ّاالستثمار ّالمباشر؛ّ
ومثل ّهذه ّالمؤسسة ّتسمى ّبالمؤسسة ّالتابعة؛ّ
ويحدد ّوجود ّدرجة ّالنفوذ ّإذا ّكان ّالمستثمرّ
المباشر ّيملك ّمن ّّ 36إلى ّّ 86في ّالمائة ّمنّ
القوة ّالتصويتيةفي ّمنشأة ّاالستثمار ّالمباشرّ.
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ومثل ّهذه ّالمؤسسة ّ ّتسمى ّمؤسسة ّشريكةّ.
ومن ّأجل ّتحقيق ّاتساق ّثنائي ّوتجنب ّاتخاذّ
ق ارراتّغيرّموضوعيةّبشأنّالسيطرةّالفعليةّأوّ
التأثير ّينبغي ّوأن ّتستخدم ّهذه ّالتعريفاتّ
التشغيليةّفيّجميعّالحاالتّ.

الخارجّولكنّالّتزالّخاضعةّلدرجة ّذاتّداللةّ
منّالتأثيرّ.كماّأنّالمؤسساتّالمسيطرّعليهاّ
أجنبياّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّتكونّمقصورةّ
على ّاالستثمار ّالمباشر ّالمتجه ّللداخلّ ،فيّ
حين ّأن ّالحسابات ّالدولية ّمعنيا ّأيضاّ
باالستثمار ّالمباشر ّالمتجه ّللخارجّ .ولألرباحّ
المعاد ّاستثمارها ّعلى ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشر ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّنفسّ
النطاق ّكما ّفي ّميزان ّالمدفوعات ّ(على ّالرغمّ
منّعدمّاستخدامّكلمةّ"أجنبي"ّألنهّالّلزومّلهاّ
فيّسياقّالحساباتّالدولية)ّ.

 50-80عالوةّعلىّعالقاتّاالستثمارّالمباشرّالمباشرةّ
فقد ّيكون ّهناك ّعالقات ّاستثمار ّمباشر ّغيرّ
مباشرة ّكنتيجة ّلسلسلة ّمن ّالملكية؛ ّوباإلضافةّ
إلى ّذلكّ ،فقد ّتمثل ّالمؤسساتالمؤسسات ّالزميلةّ
جزءا ّعاما ّمن ّاالستثمار ّالمباشرّ.
(المؤسساتالمؤسسات ّالزميلة ّهي ّمنشآت ّلديهاّ
أقل ّمن ّّ 36في ّالمائة ّمن ّحقوق ّالملكية ّفيّ  16-80وباإلضافة ّإلى ّاإلحصاءات ّبشأن ّالتدفقاتّ
الماليةّالدولية ّالمرتبطة ّباالستثمارّالمباشرّيتمّ
كلّمنهاّولكنّتقعّتحتّسيطرةّأوّتأثيرّنفسّ
توفيرّمعلوماتّحولّالمؤسساتّالمسيطرّعليهاّ
المستثمرّالذيّيكونّمستثمرّأجنبيّمباشرّفيّ
أجنبيا ّمن ّخالل ّإحصاءات ّبشأن ّأنشطةّ
مؤسسة ّزميلة ّواحدة ّعلى ّاألقل)ّ .وينشأّ
المؤسساتالمؤسسات ّمتعدد ّالجنسية ّ(إحصاءاتّ
االستثمار ّالعكسي ّعندما ّتقوم ّمنشآتّ
ّ،)AMNEواحصاءاتّالمنشأةّالتابعةّاألجنبيةّ
االستثمار ّالمباشر ّباالستثمار ّفي ّمستثمريهاّ
وثيقة ّالصلة ّ(ّ .)FATSوتشمل ّهذهّ
الذاتيين ّالمباشرين ّويكون ّلديها ّأقل ّمن ّعشرةّ
اإلحصاءات ّمفردات ّمثل ّالصادرات ّوالوارداتّ
في ّالمائة ّمن ّقوة ّالتصويت ّأو ّاالقتراع ّفيّ
والمبيعاتّالمحليةّوالمشترياتّالمحليةّمنّالسلعّ
المستثمرّالمباشرّ.
والخدماتّ .وبالتاليّ ،فهي ّتعطي ّصورة ّأرحبّ
لعمليات ّالمؤسسات ّمتعددة ّالجنسياتّ .وهناكّ
 57-80يشمل ّاالستثمار ّالمباشر ّالديون ّبين ّاألطرافّ
معلومات ّإضافية ّمتاحة ّفي ّدليل ّالتوصياتّ
فضالّعنّحقوقّالملكيةّفيماّعداّحاالتّمراكزّ
بشأن ّإنتاج ّإحصاءات ّالمؤسسات ّالتابعةّ
الدين ّبين ّالمؤسسات ّالمالية ّالمرتبطة؛ ّفمثلّ
األجنبيةّ ،ودليل ّحول ّمؤشرات ّالعولمةّ
هذاّالدينّبينّالشركاتّالمرتبطةّقدّيطلقّعليهّ
االقتصاديةّ،فضال ّعنّدليلّإحصاءاتّالتجارةّ
اسم ّاإلقراض ّبين ّالشركات؛ ّوأحد ّخصائصّ
الدوليةّفيّالخدماتّّ.MSITS
مجموعة ّمن ّمؤسسات ّاالستثمار ّالمباشر ّهوّ
أن ّأعضائها ّيرجح ّكثي ار ّأن ّيمنحون ّقروضاّ
وائتمان ّتجاري ّلكل ّمنهم ّفيما ّبينهم ّبخالفّ  .2استثمار الحافظة
المؤسساتّغيرّالمرتبطةّ.
 13-80يعرف ّاستثمار ّالحافظة ّ ّعلى ّأنه ّمعامالتّ
ومراكز ّعبر ّاللحدود ّتتضمن ّسندات ّالدين ّاوّ
 55-80نظ ار ّلعالقة ّالسيطرة ّأو ّالتأثير ّفإن ّحصةّ
االوراقّالماليةّالمتداولةّعداّتلكّالمتضمنةّفيّ
المستثمر ّالمباشر ّفي ّاألرباح ّالمحتجزة ّبمنشأةّ
االستثمارّالمباشرّأوّفيّاألصولّاالحتياطية؛ّ
فرعيةّأوّشريكةّيتمّاحتسابهاّعندّأولّمرةّتدفعّ
واألوراق ّالمالية ّهي ّأدوات ّمصممة ّلقابليةّ
فيها ّكتدفق ّللدخل ّثم ّيعاد ّاستثمارها ّكمعاملةّ
التفاوض ّالمالئم ّبين ّأطراف ّمثل ّاألسهمّ
مالية؛ ّويسمى ّقيد ّالدخل ّباألرباح ّالمعادّ
والسندات ّوأوراق ّالنقد ّوأدوات ّسوق ّالمالّ.
استثمارهاّ،ويسمىّاإلدخالّالمقابلّالمساويّلهاّ
وتمثل ّقابلية ّالتفاوض ّحول ّاألوراق ّالماليةّ
في ّالحساب ّالمالي ّإعادة ّاستثمار ّاألرباحّ.
وسيلة ّلتسهيل ّالتداولّ ،من ّحيث ّالسماح ّلهذهّ
وتعرف ّاألرباح ّالمعاد ّاستثمارها ّعلى ّأنهاّ
األوراق ّالمالية ّبأن ّيحتفظ ّبها ّمن ّقبل ّأطرافّ
حصة ّالمستثمر ّالمباشر ّفي ّاألرباح ّالمحتجزةّ
مختلفة ّخالل ّحياتهمّ .وتتيح ّقابلية ّالتفاوضّ
للمنشأةّ،وهوّماّيتفقّويتسقّمعّالقيودّالمناظرةّ
للمستثمرينّتنويعّمحافظّأوراقهمّالماليةّوسحبّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.وثمةّنتيجةّمترتبةّ
استثماراتهمّبكلّيسرّ.
على ّذلك ّوهي ّأنه ّلن ّيكون ّهناك ّادخار ّمنّ
قبلّمنشأةّتكونّمملوكةّّ 366فيّالمائةّأجنبياّ
ألن ّكل ّاالدخار ّسوف ّيرجع ّإلى ّمستثمرهاّ  18-80عادةّماّيتوقفّاستثمارّالحافظةّعلىّاألسواقّ
المالية ّالمنظمةّوعلىّماّيرتبطّبهاّمنّهيئاتّ
المباشرّ.
مثل ّالمتاجرين ّوالتبادالت ّوالمنظمين؛ ّوفيّ
المقابلّ،عادةّماّيتعاملّاألطرافّفيّاالستثمارّ
 51-80تتوافق ّمنشآت ّاالستثمار ّالمباشر ّالتي ّيكونّ
المباشرّواالستثماراتّاألخرىّبشكلّمباشر ّمعّ
مسيط ار ّعليها ّمن ّقبل ّوحدات ّغير ّمقيمة ّمعّ
بعضهم ّالبعضّ .وتجعل ّقابلية ّالتفاوض ّالتيّ
القطاعات ّالفرعية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
تميز ّمعامالت ّاالستثمار ّفي ّمحافظ ّاألوراقّ
للمنشآت ّالمسيطر ّعليها ّأجنبيا؛ ّومع ّذلكّ،
الماليةّمنّهذهّالمعامالتّوسيلةّمريحةّومرنةّ
تشمل ّمنشآت ّاالستثمار ّالمباشر ّتلكّ
لالستثمارّ،غيرّأنهاّقدّترتبطّأيضاّبتقلباتّ.
المؤسسات ّالتي ّال ّتكون ّخاضعة ّللسيطرة ّمنّ
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 .3المشتقات المالية (عدا االحتياطيات) وخيارات
االككتاب الممنوحة للموظفين
 14-80إنّتعريفّالفئةّالوظيفيةّالمشتقاتّالماليةّ(عداّ
االحتياطيات) ّوخيارات ّالكتتاب ّالممنوحةّ
للموظفين ّيتزامن ّإلى ّحد ّكبير ّمع ّفئة ّاألداةّ
الماليةّالمقابلةّ،والتيّنوقشتّفيّالفصلينّّ،33
وا34؛ ّوالفرق ّفي ّالتغطية ّبين ّالفئة ّالوظيفيةّ
واألداةّالماليةّهوّأنّالمشتقاتّالماليةّالمرتبطةّ
بإدارة ّأصل ّاحتياطي ّيتم ّاستبعادها ّمن ّالفئةّ
الوظيفية ّوتدرج ّفي ّاألصول ّاالحتياطيةّ .وهذهّ
الفئة ّيتم ّتحديدها ّوالتعرف ّعليها ّبصورةّ
منفصلة ّألنها ّترتبط ّبتحويل ّمخاطر ّوليسّ
بتوفيرّأموالّأوّغيرهاّمنّالمواردّ.
 .4االستثمارات األخرى

األجنبيةّ .وهناك ّمفاهيم ّكامنة ّوراء ّمفهومّ
األصول ّاالحتياطية ّوهي ّمفاهيم ّ"السيطرة" ّوّ
"التوافرّلالستخدام"ّمنّقبلّالسلطاتّالنقديةّ.
 10-80وبصفةّعامةّ،فإنّالمطالباتّالخارجيةّالمملوكةّ
فعلياّمنّقبلّالسلطاتّالنقديةّهيّوحدهاّيمكنّ
تصنيفها ّكأصول ّاحتياطية؛ ّومع ّذلكّ ،فإنّ
الملكية ّليست ّهي ّالشرط ّالوحيد ّالذي ّيمنحّ
السيطرةّ .ففي ّالحاالت ّالتي ّتكون ّفيها ّوحداتّ
مؤسسية ّ(بخالف ّالسلطات ّالنقدية) ّفيّ
االقتصادّالمقدمّللتقاريرّحائزةّلحقّقانونيّفيّ
أصول ّعمالت ّأجنبية ّخارجية ّوتم ّالسماح ّلهاّ
بالقيام ّبذلك ّوفق ّشروط ّمحددة ّمن ّقبلّ
السلطات ّالنقدية ّأو ّفقط ّمن ّخالل ّموافقتهاّ
الصريحةّ،حينئذّيمكنّاعتبارّمثلّهذهّاألصولّ
أصول ّاحتياطيةّ .وذلك ّيرجع ّإلى ّأن ّهذهّ
األصولّتكونّخاضعةّللسيطرةّالمباشرةّوالنافذةّ
منّقبلّالسلطاتّالنقديةّ.

 13-80االستثمارات ّاألخرى ّهي ّفئة ّمتبقية ّتشملّ
المراكز ّوالمعامالت ّبخالف ّتلك ّالمدرجة ّفيّ
االستثمار ّالمباشر ّواالستثمار ّفي ّمحافظّ  17-80األصول ّاالحتياطية ّالبد ّوأن ّتكون ّمتاحةّ
بسهولةّويسرّفيّشكلّغيرّمشروطّوغيرّمقيدّ
األوراق ّالمالية ّوالمشتقات ّالمالية ّوخياراتّ
ومطلق ّإلى ّأبعد ّالحدود؛ ّفاألصل ّاالحتياطيّ
الموظفينّواألصولّاالحتياطية؛ّحيثّتشملّماّ
يكونّسائالّأوّحاض ارّمنّحيثّأنهّيمكنّشراءّ
يتبقىّمنّاألدواتّالماليةّالتاليةّ:
األصلّوبيعهّواسالتهّمقابلّعملةّأجنبيةّ(نقداّ)ّ
بأقل ّتكلفة ّوفي ّأسرع ّوقتّ ،ومن ّغير ّتأثيرّ
أّ.حصصّالملكيةّّاألخرى؛ّ
علىّنحوّغيرّمالئمّعلىّقيمةّاألصلّ.ويشيرّ
هذا ّالمفهوم ّإلى ّاألصول ّغير ّالتسويقية ّمنّ
بّ.العملةّوالودائع؛ّ
جهةّمثلّاإليداعاتّتحتّالطلبّ،والىّأصولّ
تسويقية ّمن ّجهة ّأخرى ّمثل ّاألوراق ّالماليةّ
جّ.القروضّ(بماّفيّذلكّاستخدامّائتمانّصندوقّالنقدّ
حيثما ّيتواجد ّبائعين ّومشترين ّمستعدينّ
الدوليّوقروضّمنّصندوقّالنقدّالدولي)؛ّ
وراغبينّ .ومن ّأجل ّأن ّتكون ّاألصولّ
االحتياطية ّمتاحة ّبيسر ّللسلطات ّالنقدية ّلتلبيةّ
دّ .االحتياطات ّالفنية ّللتأمين ّعلى ّغير ّالحياة ّوالتأمينّ
احتياجات ّتمويل ّميزان ّالمدفوعات ّوغير ّذلكّ
على ّالحياة ّواستحقاقات ّالسنوياتّ ،واستحقاقاتّ
منّاألغراضّالمرتبطةّفيّظلّالظروفّالسلبيةّ
المعاشات ّالتقاعدية ّومخصصات ّتغطية ّالمطالباتّ
أو ّالمعاكسة ّمن ّثم ّينبغي ّوأن ّتكون ّاألصولّ
المشمولةّبضماناتّموحدّ
االحتياطيةّوبصورةّعامةّعاليةّالنوعيةّ.
هـّ.االئتمانّالتجاريّوالسلفّ؛ّ
 15-80األصول ّاالحتياطية ّتكون ّمقصورة ّعلىّ
األصول؛ ّغير ّأنه ّيتم ّوضع ّقيد ّمذكرةّ
وّ.الحساباتّاألخرىّمستحقةّالقبضّ/الدفع؛ّ
لاللتزامات ّأو ّالخصوم ّالمرتبطة ّباالحتياطيّ
التي ّتكون ّمدرجة ّضمن ّالفئات ّالوظيفيةّ
زّ .مخصصات ّحقوق ّالسحب ّالخاصة ّ(اقتناء ّحقوقّ
األخرىّ ،وبشكل ّرئيسي ّمحفظة ّاألوراق ّالماليةّ
السحبّالخاصةّتدرجّفيّاألصولّاالحتياطية)ّ.
واالستثماراتّاألخرى(ّ.وهذاّهوّالسببّفيّأنّ
خليةّالخصومّالخاصةّباالحتياطياتّفيّجدولّ
 .5األصول االحتياطية
ّ4-80مظللة)ّ.
 18-80األصولّاالحتياطيةّهيّتلكّاألصولّالخارجيةّ
التيّتكونّمتاحةّومسيط ارّعليهاّبيسرّمنّقبلّ هة .اعتبارات خاصة بشأن الحسابات الدولية
السلطات ّالنقدية ّمن ّأجل ّالوفاء ّباحتياجاتّ
تمويل ّميزان ّالمدفوعاتّ ،للتدخل ّفي ّأسواقّ  .1االختالالت أو حاالت عدم التوازن العالمية
الصرف ّللتأثير ّعلى ّمعدل ّسعر ّالصرفّ
وألغراض ّأخرى ّذات ّصلة ّ(مثل ّالحفاظ ّعلىّ  11-80في ّالسنوات ّاألخيرةّ ،قام ّصندوق ّالنقد ّالدوليّ
بعمل ّواسع ّالنطاق ّبشأن ّاالختالالتّ
الثقة ّفي ّالعملة ّوفي ّاالقتصادّ ،ولتكون ّبمثابةّ
اإلحصائية ّالعالميةّ .من ّخالل ّجمع ّالبياناتّ
أساس ّلالقتراض ّاألجنبي)؛ ّواألصولّ
لجميعّاالقتصاداتّ،يمكنّاشتقاقّمجاميعّكليةّ
االحتياطية ّالبد ّوأن ّتكون ّالمقيم ّبالعملةّ
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عالمية(ّ .بالرغم ّمن ّأنه ّمن ّناحية ّالفئةّ
الوظيفيةّ ،ليس ّلألصول ّاالحتياطية ّطرفّ
خصمّمقابلّ،إالّأنّاألدواتّالمكونةّلهاّيمكنّ
نسبتهاّإلىّخصومهاّالمقابلينإلجراءّتمرينّللنوعّ
المبين ّهنا)ّ .وقد ّاستخدم ّمدى ّعدم ّاالتساقّ
الفعلي ّفي ّتحديد ّاالنحرافات ّالمنهجية ّالتي ّقدّ
تكون ّبمثابة ّمؤشرات ّعلى ّمشاكل ّإعداد ّورفعّ
التقارير؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،ائتمان ّالخدماتّ
حازّعلىّتغطيةّأعلىّمنّمديونياتّالخدماتّ.
 .2التمويل االستثنائي

يمكن ّمقارنة ّأدوات ّالدين ّباألسهمّ
363-80
العادية ّوأسهم ّاالستثمار ّفيما ّيتعلق ّبطبيعةّ
االلتزام ّوالمخاطرة؛ ّففي ّحين ّأن ّحصصّ
الملكية ّتمنح ّحق ّمطالبة ّمتبقي ّعلى ّأصولّ
الكيان ّفإن ّأداة ّالدين ّتنطوي ّعلى ّالتزام ّبدفعّ
مبلغا ّمعينا ّمنّأصلّالدينّأوّالفائدةّأوّكليهماّ
وعادةّماّيتمّذلكّمنّخاللّصيغةّمحددةّسلفاّ،
وهو ّما ّيعني ّأن ّالدائن ّلديه ّتعرض ّلمخاطرةّ
محدودةّبشكلّأكبرّ.وفيّالمقابلّ.يكونّالعائدّ
علىّاألسهمّالعاديةّمعتمدا ّإلىّحدّكبيرّعلىّ
األداء ّاالقتصادي ّلمصدر ّاألسهم ّوبالتاليّ
يتحملّحاملوّاألسهمّجانبّكبيرّمنّالمخاطرةّ.
وهناك ّمعلومات ّإضافية ّمتاحة ّفي ّدليل ّالدينّ
الخارجيّ.

يجمع ّالتمويل ّاالستثنائي ّالترتيباتّ
366-80
المالية ّالتي ّتجرى ّمن ّقبل ّالسلطات ّلتلبيةّ
ّالمدفوعات ّ؛ ّوبالتاليّ ،فإنّ
ّ
احتياجات ّميزان
تعرض ّتدفقات ّومراكز ّأدوات ّالدينّ
التمويلّاالستثنائيّيعنىّبالمعامالتّتبعا ّللدافعّ 368-80
مقسمةّبينّفئتيّطويلةّالمدىّوقصيرة ّالمدى؛ّ
من ّورائهاّ .وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،فإن ّتكبدّ
وفيّالمقامّاألولّ،يكونّهذاّالتقسيمّتبعا ّألجلّ
المتأخرات ّيتم ّتضمينه ّفي ّالتمويل ّاالستثنائيّ.
استحقاقهم ّاألصلي ّأي ّالفترة ّمن ّاإلصدارّ
وعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالتمويل ّاالستثنائي ّليسّ
وحتى ّالدفع ّالنهائي ّالمجدول ّتعاقدياّّ.
معاملةّإالّأنهّإجراءّقدّتتخذهّالسلطاتّالنقديةّ
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،ونظ ار ّلعناية ّالحساباتّ
ةّمتطلباتّمدفوعاتهاّ.
ّ
إلدار
الدولية ّبقضايا ّالسيولة ّالعالميةّ ،فإن ّبياناتّ
االلتزام ّيمكن ّأيضا ّإعدادها ّعلى ّأساس ّأجلّ
يرد ّالتمويل ّاالستثنائي ّفي ّالعرضّ
363-80
االستحقاق ّالمتبقيّ ،أي ّالفترة ّالمنقضية ّمنّ
"التحليلي" ّلميزان ّالمدفوعات؛ ّكالذي ّينشر ّفيّ
التاريخ ّالمرجعي ّوحتى ّالدفع ّالنهائي ّالمجدولّ
الكتاب ّالسنوي ّإلحصاءات ّميزان ّالمدفوعاتّ
تعاقدياّ،علىّأساسّتكميليّ.
(صندوق ّالنقد ّالدوليّ ،سنوي)؛ ّوفي ّهذاّ
العرضّ ،تم ّإظهار ّالقيود ّالمرتبطةّ
باالحتياطيات ّوبائتمان ّصندوق ّالنقد ّالدوليّ  .4إعادة تنظيم الدين
وبالتمويلّاالستثنائيّ"تحتّالخط"ّ،االّانّالقيودّ
يعرف إعادة تنظيم الدين (ويشار إليه
األخرىّ،والتيّسوفّتتطلبّتمويالّ،تمّعرضهاّ 360-80
بإعادة هيكلة الدين) بانها اتقاقات يدخل فيها
بشكلمستقل ّفوق ّالخطّ .وهذا ّالعرض ّيسهلّ
الدائن والمدين (وأطراف أخرى في بعض
تحليلّالسيولةّالدوليةّللسلطاتّالنقديةّ.
األحيان) من أجل تغيير الشروط المثبتةّلخدمة
دين قائم؛ّوغالبا ّماّتدخلّالحكوماتّفيّعمليةّ
هناك ّمزيد ّمن ّالنقاش ّحول ّالتمويلّ
368-80
إعادة ّتنظيم ّالدين ّسواء ّكمدين ّأو ّكدائن ّأوّ
االستثنائي ّفي ّالملحق ّّ 3بوضع ّاالستثماردليلّ
كضامنّ ،كما ّأن ّإعادة ّتنظيم ّالدين ّيمكن ّأنّ
ميزان ّالمدفوعات ّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ،
يشملّأيضا ّالقطاعّالخاصّ،علىّسبيلّالمثالّ
الطبعةّالسادسة–ّاإلصدارّالسادسّّ.BPM6
من ّخالل ّتبادل ّالديونّ .ويشمل ّإعادة ّتنظيمّ
الدين ّمجموعة ّواسعة ّمن ّاألنواع ّالمختلفةّ
 .3أدوات الدين
للمعامالتّإلىّجانبّالتقييمّومسائلّالتوقيتّ.
من ّالمفيد ّتجميع ّاألنواع ّالمختلفة ّمنّ
364-80
األنواع الرئيسية األربعة من إعادة
أدوات ّالدينّ ،ألن ّأدوات ّالدين ّلها ّتضميناتّ 107-26
تنظيم الدين هي:
وأثارّخاصةّبالنسبةّللسيولةّوالمخاطرةّالدولية؛ّ
وأدواتّالدينّهيّتلكّاألدواتّالتيّتستلزمّدفعّ
أصل ّالدين ّأو ّالفائدة ّأو ّكليهما ّعند ّنقطةّ أّ .اإلعفاء من الدين :تخفيض ّمقدار ّالتزام ّالدينّ ،أوّ
(نقاط)ّزمنيةّفيّالمستقبلّ.وتشملّأدواتّالدينّ سدادهّ ،من ّجانب ّالدائن ّعن ّطريق ّاتفاق ّتعاقدي ّمعّ
حقوق ّسحب ّخاصة ّوعملة ّوودائع ّوسنداتّ المدينّ.
الدين ّوقروض ّواحتياطيات ّفنية ّتأمينيةّ
وتدبيرات ّلمطالبات ّفي ّإطار ّضمانات ّموحدةّ بّ .إعادة جدولة أو إعادة تمويل الدينّ :تغيير ّفيّ
والحسابات ّاألخرى ّالدائنةّ /المدينةّ .والمشتقاتّ شروط ّوأحكام ّالمبلغ ّالمستحقّ ،وهو ّما ّقد ّينتجّ
الماليةّليستّأدواتّدينّ،ولكنّااللتزامّالمتأخرّ عنه،ولكن ّليس ّبالضرورةّ ،انخفاض ّعبء ّفي ّ ّالقيمةّ
سداده ّعلى ّعقد ّمشتق ّمالي ّيصنف ّعلى ّأنهّ الحالية؛ّ
حسابّدائنّوبالتاليّيتمّتضمينهّكأداةّدينّ.
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جّ .تحويل الدينّ :مبادلة ّالدائن ّلمطالبة ّالدين ّمقابلّ
شيءّذيّقيمةّاقتصاديةّ،ماّعداّمطالبةدينّأخرىّعلىّ
نفس ّالمدينّ .مثل ّمبادلة ّالدين ّبحصص ّالملكية ّأوّ
مبادلة ّالدين ّبالعقاراتّ ،أو ّمبادلة ّالدين ّبالتحسينّ
والتطوير ّأو ّمبادلة ّالدين ّبحماية ّالطبيعة ّأو ّالسدادّ
المبكرّللدينّأوعملياتّاعادةّشراءّالدينّمقابلّالنقدّ.

بالعملة ّالمحلية ّوفقا ّلسعر ّالصرف ّالسائد ّعندّ
حدوث ّالمعامالتّ ،كما ّتحول ّالمراكز ّتبعاّ
لسعر ّالصرف ّالسائد ّفي ّتاريخ ّالميزانيةّ
العموميةّ .وينبغي ّاستخدام نقطة ّالوسط ّبينّ
أسعارّالشراءّوالبيعّوقتّوقوعّالمعاملةّ(بالنسبةّ
للمعامالت)ّ ،وفي ّإقفال ّاألعمال ّتبعا ّللتاريخّ
المرجعي ّللمراكزّ .ويمثل ّالفرق ّبين ّأسعارّ
الشراءّ /البيع ّوأسعار ّنقطة ّالوسط ّرسوم ّخدمةّ
وينبغيّقيدهاّعلىّهذاّاألساسّ.

اإلعفاء ّمن ّالديون ّعبر ّاالقتصادات ّغالبا ّما ّيتضمنّ
الحكومة ّوهناك ّالمزيد ّمن ّالتوجيهات ّبشأن ّمعامالتّ
مثل ّهذه ّالترتيبات ّفي ّالفصل ّّ ،ّ 88وفي ّوضعّ
االستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضع ّاالستثمارّ
الدوليّ ،الطبعة ّالسادسة– ّاإلصدار ّالسادس ّّBPM6
فضالّعنّأدلةّمتخصصةّمثلّدليلّالدينّالخارجيّ.

ومن ّحيث ّالمبدأّ ،فإن ّسعر ّالصرفّ
333-80
الفعلي ّالقابل ّللتطبيق ّعلى ّالمعاملة ّينبغيّ
استخدامه ّمع ّتحويل ّالعمالت؛ ّوعادة ّما ّيوفرّ
استخدام ّسعر ّصرف ّمتوسط ّيومي ّللمعامالتّ
اليومية ّتقريبا ّجيدا ّجداّّ .وان ّكان ّمن ّغيرّ
الممكن ّتطبيق ّاألسعار ّاليومية ّحينئذ ّينبغيّ
استخدام ّاألسعار ّالمتوسطة ّألقصر ّفترةّ.
وتحدث ّبعض ّالمعامالت ّعلى ّأساس ّمستمرّ،
مثل ّتراكم ّالفوائد ّعلى ّمدى ّفترة ّمن ّالزمنّ.
وبالتاليّ ،فإنه ّبالنسبة ّلبعض ّالتدفقاتّ ،ينبغيّ
استخدامّسعرّصرفّمتوسطّللفترةّالتيّتحدثّ
خاللهاّالتدفقاتّفيماّيتعلقّبتحويلّالعمالتّ.

جّ .تحمل ّالدين ّوسداد ّالدين ّنيابة ّعن ّأطراف ّأخرىّ
عندماّيكونّهناكّطرفاّّثالثاّّمعنيّأيضاّ

ال ّتعامل ّحاالت ّرفض ّالدين ّواعدامّ
365-80
الدين ّوتخفيض ّالدين ّعلى ّأساس ّأحاديّ
الجانبّعلىّأنهاّمعامالتّفيّنظامّالحساباتّ
القومية ّأو ّفي ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمارالدولي ّّ BPM6على ّحد ّسواءّ ،ومنّ
ثمّفهيّالّتعتبرّجزءاّمنّإعادةّتنظيمّالدينّ.
 .5الترتيبات اإلقليمية ،وتشمل اتحادات العملة
109-26

تشمل الترتيبات اإلقليمية:

أّ .االتحادات ت النقدية واتحادات العملة؛ ّوالتي ّتنصّ
علىّسياسةّنقديةّموحدةّعبرّمنطقةّمعينةّ.بعضّمنّ
الموضوعات ّنفسها ّالتي ّتطبق ّعندما ّيطبق ّاقتصادّ
معينّعملةّاقتصادّأخرّمنّطرفهّفقطّ،مثلّ"الدولرة"؛ّّ
بّ .االتحادات االقتصادية؛ ّوالتي ّتوائم ّبين ّسياساتّ
اقتصاديةّمعينةّلتشجيعّالمزيدّمنّالتكاملّاالقتصادي؛ّ
جّ.اال تحادات الجمركية والتيّيكونّلهاّتعرفةّجمركيةّ
مشتركة ّوغيرها ّمن ّالسياسات ّالتجارية ّمع ّاالقتصاداتّ
غيرّاألعضاءّ.

في ّإطار ّنظام ّلسعر ّصرف ّمتعددّ،
338-80
يكون ّهناك ّسعري ّصرف ّأو ّأكثر ّقابلينّ
للتطبيق ّعلى ّالفئات ّالمختلفة ّمن ّالمعامالت؛ّ
وتنزعّاألسعارّتجاهّبعضّالفئاتّمقارنةّبغيرهاّ.
ومثل ّهذه ّاألسعار ّتشمل ّعناصر ّمماثلةّ
للضرائب ّأو ّاإلعاناتّ .ونظ ار ّألن ّالمعدالتّ
المتعددة ّتؤثر ّعلى ّالقيم ّوعلى ّالتعهدّ
بالمعامالت ّالمعبر ّعنها ّبالعملة ّالمحلية ّفإنّ
صافي ّالعائدات ّالمتراكمة ّضمنيا ّللسلطاتّ
كنتيجةّلهذهّالمعامالتّيتمّحسابهاّكضرائبّأوّ
إعاناتّضمنيةّ.ويمكنّحسابّقدرّالضريبةّأوّ
اإلعانة ّالضمنية ّلكل ّمعاملة ّباعتبارها ّالفرقّ
بين ّقيمة ّالمعاملة ّبالعملة ّالمحلية ّوفقا ّلسعرّ
الصرف ّالفعلي ّالقابل ّللتطبيق ّالمعمول ّبهّ
وقيمة ّالمعاملة ّوفقاّ ّلسعر ّموحد ّيحسبّ
كمتوسط ّمرجح ّأو ّموزون ّلجميع ّاألسعارّ
الرسمية ّالمستخدمة ّللمعامالت ّالخارجيةّ.
وبالنسبة ّلتحويل ّمراكز ّاألصول ّالماليةّ
والخصوم ّالخارجية ّفي ّنظام ّسعر ّصرفّ
متعددّ ،يستخدم ّسعر ّالصرف ّالفعلي ّالقابلّ
للتطبيق ّعلى ّأصول ّأو ّخصوم ّمحددة ّعندّ
بدايةّأوّنهايةّالفترةّالمحاسبيةّ.

يوفر ّوضع ّاالستثماردليل ّميزان ّالمدفوعات ّووضعّ
االستثمار ّالدوليّ ،الطبعة ّالسادسة– ّاإلصدار ّالسادسّ
ّ BPM6توجيهاتّمفصلةّعنّمعامالتّهذهّالترتيبات؛ّ
ومن ّبين ّالموضوعات ّالتي ّتناولها ّإنتاج ّبيانات ّموحدةّ
التحادّماّككلّومعاملةّالمنظماتّاإلقليميةّبماّفيّذلكّ
البنك ّالمركزي ّومعاملة ّأوراق ّالنقد ّفي ّاتحاد ّعملةّ
ال ّيمكن ّتجاهل ّأسعار ّالصرف ّفيّ
334-80
وترتيباتّامشاركةّ-اإليراداتّفيّاتحادّللجماركّ.
السوق ّالموازية ّ(غير ّالرسمية) ّأو ّالسوقّ
السوداء ّفي ّسياق ّالحديث ّعن ّنظام ّسعرّ
 .6تحويل العمالت ،تشمل أسعار الصرف المتعددة
صرف ّمتعدد ّويمكن ّالتعامل ّمع ّهذا ّاألمرّ
بطرائق ّمختلفة؛ ّعلى ّسبيل ّالمثالّ ،إذا ّكانّ
البد ّمن ّااللتفات ّبعناية ّألسعارّ
336-80
هناك ّسعر ّصرف ّرسمي ّوسعر ّصرف ّفيّ
الصرف ّعند ّقياس ّالمعامالت ّوالمراكز ّالدوليةّ
سوق ّموازي ّفإن ّالسعرين ّالبد ّمن ّالتعاملّ
نظ ار ّألن ّالتغيرات ّقد ّتشوه ّالقياس؛ ّوتحولّ
معهماّبصورةّمنفصلةّ،فالمعامالتّفيّاألسواقّ
العمالت ّالمقيمة ّبعملة ّأجنبية ّإلى ّقيمتهاّ
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الموازية ّينبغي ّتحويلها ّباستخدامّسعرّالصرفّ
المعمولّبهّفيّهذاّالسوقّ.واذاّماّكانّهناكّ
أسعار ّصرف ّرسمية ّمتعددة ّوسعر ّصرفّ
موازي ّحينئذ ّينبغي ّمعاملة ّأسعار ّالصرفّ
الرسمية ّوسعر ّالصرف ّالموازي ّعلى ّأنهاّ
أسواق ّمختلفة ّفي ّأي ّحساب ّلسعر ّصرفّ
موحدّ .وعادة ّما ّينبغي ّأن ّتحول ّالمعامالتّ
المنفذة ّتبعا ّلسعر ّالصرف ّالموازي ّبصورّ
منفصلةّتبعاّلهذاّالسعرّ.ومعّذلكّ،وفيّبعضّ
الحاالتّ ،فإنه ّقد ّيتم ّاعتبار ّاألسواق ّالموازيةّ
متكاملة ّبشكل ّواقعي ّوفعال ّمع ّنظام ّسعرّ
الصرف ّالرسميّ .ويكون ّالحال ّعلى ّهذاّ
المنوال ّعندما ّيكون ّمعظم ّأو ّكل ّالمعامالتّ
في ّالسوق ّالموازي ّموافقا ّعليها ّمن ّقبلّ
السلطاتّأوّعندماّتتدخلّالسلطاتّبفعاليةّفيّ
السوق ّللتأثير ّعلى ّسعر ّالصرف ّالموازيّ ،أوّ
القيامّباألمرينّمعاّّ.وفيّهذهّالحالةّ،ينبغيّأنّ
يشمل ّحساب ّسعر ّالصرف ّالموحد ّكل ّمنّ
سعرّالصرفّالرسميّوسعرّالصرفّالموازيّ.
واذا ّما ّكان ّهناك ّمعامالت ّمحدودة ّفقط ّفيّ
السوقّالموازيّموافقا ّعليهاّمنّقبلّالسلطاتّ،
حينئذ ّال ّينبغي ّتضمين ّسعر ّالصرف ّالموازيّ
عندّحسابّسعرّالصرفّالموحدّ .
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8-87
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والمخزوناتّفيّنظامّالحساباتّالقومية(ّ.األممّ
المتحدةّوالبنكّالمركزيّاألوروبي)ّ.

يصفّالفصلّالحاديّوالعشرينّالحسابّالمالي
فيّتسلسلّالحساباتّبنظامّالحساباتّالقومية؛ّّ  .1اإلحصاءات النقدية
حيث ّيعرض ّالمعامالت ّفي ّكل ّفئة ّمن
ّفئاتّ  8-87تغطي ّاإلحصاءات ّالنقدية ّمخ ّزون ّوتدفقاتّ
ّمنّ
ّقطاع
األصول ّالمالية ّوالخصوم ّلكل
األصول ّوالخصوم ّفي ّالشركات ّالماليةّ ،سواءّ
القطاعاتّالمؤسسيةّفيّاالقتصادّالقوميّولبقيةّ
داخل ّاالقتصاد ّأو ّبين ّوحدات ّاالقتصادّ
العالمّ.
ووحداتّبقيةّالعالم؛ّومعّذلكّ،يستخدمّمستوىّ
تجميعّأكثرّتفصيال ّللتقسيمّإلىّقطاعاتّفرعيةّ
وكماّأوضحّعندّوصفّمبدأّالمحاسبةّالرباعيةّ
مقارنةّبالحالّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،حيثّ
القيدّفيّالفصلينّّ 33وّ 3علىّحدّسواءّ،فإنّ
تقسمّالشركاتّالماليةّإلىّقطاعينّفرعيينّفقطّ
كل ّمعاملة ّتؤدي ّإلى ّزوجين ّمن ّالقيود ّفيّ
عند ّأعلى ّمستوىّ ،شركات ّإيداع ّوالقطاعّ
حسابات ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ .وبالنسبةّ
الفرعي ّللشركات ّالمالية ّاألخرىّ .ثم ّيقسمّ
للعديد ّمن ّالمعامالتّ ،يقيد ّزوج ّواحد ّفي ّأحدّ
القطاعّالفرعيّاألولّمرةّأخرىّفرعياّإلىّقطاعّ
الحساباتّغيرّالماليةّوزوجّأخرّمنّالقيودّفيّ
البنكّالمركزيّالفرعيّوالقطاعّالفرعيّلشركاتّ
الحساب ّالماليّ .وبالنسبة ّلمعامالت ّأخرىّ،
اإليداع ّاألخرىّ .وهناك ّمزيد ّمن ّالمعلوماتّ
والتي ّتكون ّمعنية ّبالتغير ّفي ّتركيبة ّمحفظةّ
حولّاإلحصاءاتّالنقديةّفيّالقسمّبّ.
ألصول ّوخصوم ّماليةّ ،يقيد ّزوجا ّالقيود ّفيّ
الحساب ّالماليّ .ولهذا ّالسبب ّيتحقق
ّالتفصيلّ  .2اإلحصاءات المالية
الكامل ّللنظام ّالمحاسبي ّفقط ّعند ّتضمينّ
الحسابّالماليّفيّتسلسلّالحساباتّ.
 0-87توسع ّاإلحصاءات ّالمالية ّنطاق ّاإلحصاءاتّ
النقدية ّليشمل ّمخزون ّوتدفقات ّاألصولّ
وبالرغمّمماّسبقّ،فإنّالمعلوماتّالمشمولةّفيّ
والخصوم ّبين ّكافة ّقطاعات ّاالقتصاد ّوبينّ
الحساب ّالمالي ّتكون ّذات ّأهمية ّتحليليةّ
قطاعاتّاالقتصادّوبقيةّالعالمّ.
وسياسية ّكبيرة ّفي ّحد ّذاتها ّفضال ّعن ّأنهاّ
تمثل ّجانبا ّهاما ّمن ّاإلحصاءات
ّالنقديةّ  7-87المبادئ ّالمحاسبية ّاألساسيةّ ،ومفاهيم ّاإلقامةّ،
ّلرصدّ
ّاإلحصاءات
والمالية؛ ّوتستخدم ّهذه
ووقت ّالقيدّ ،فضال ّعن ّتصنيف ّاألصولّ
أسّ
ر
ّ
اق
و
ّأس
ّمن
ها
ّوغير
وضع ّاألسواق ّالمالية
والخصوم ّالمالية ّجميعهم ّمتسق ّبين ّنظامّ
ّتستخدمّ
أيضا
و
ّ
ّالخصوص
المال ّفي ّوجه
الحسابات ّالقومية ّووضع ّاالستثماردليل ّميزانّ
وفيماّ
ّ
.
ّعامة
ة
ر
ّبصو
ّاالقتصاد
كمؤشر ّلحالة
المدفوعات ّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ ،الطبعةّ
ّتكونّ
ّما
ّعادة
،
ر
ا
ّأخي
ّالمذكور
يتعلق ّبالشق
السادسة– ّاإلصدار ّالسادس ّّ BPM6ودليلّ
ّالقوميةّ
بات
ّالحسا
ّنظام
ّحسابات
الصلة ّببقية
اإلحصاءات ّالمالية ّوالنقدية؛ ّويستخدم ّدليلّ
ّ
.
يح
ر
ضمنيةّوليستّبشكلّص
اإلحصاءات ّالمالية ّوالنقدية ّّ MFSMمستوىّ
تجميع ّأكثر ّتفصيال ّللتقسيم ّالقطاعي ّمقارنةّ
الغرضّمنّهذاّالفصلّهوّإعطاءّمقدمةّعنّ
بنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ولكنه ّمستوى ّمتسقّ
أنواع ّالتحليالت ّالمعنيةباإلحصاءات ّالنقديةّ
بصورةّصارمةّمعّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
والمالية ّبصورة ّأكثر ّعمومية ّفضال ّعنتوضيحّ
كيفية ّالربط ّبين ّالبيانات ّالموجودة ّفي
ّتسلسلّ  5-87هناك ّالمزيد ّمن ّالنقاش ّحول ّبعض ّالجوانبّ
ّويمكنّ
الحسابات ّوهذه ّالعروض ّاألخرى؛
األخرى ّلإلحصاءات ّالمالية ّالمبنية ّعلىّ
ّحولّ
اصيل
الحصول ّعلى ّمزيد ّمن ّالتف
التصنيفات ّالمستخدمة ّفي ّالحساب ّالمالي ّفيّ
ّدليلّ
ّفي
اإلحصاءات ّالنقدية ّوالمالية
القسمّجّ.
اإلحصاءات ّالمالية ّوالنقدية ّّ MFSMوفيّ
الدليل ّالمرافق ّله ّدليل ّالتوحيد ّو
التصنيفّ  .3تدفقات األموال
(صندوقّالنقدّالدوليّ(ّ،)8665ّ،)IMFودليلّ
مصادر ّوطرق ّتطبيق ّالنظام
ّاألوروبيّ  1-87تدفق ّاألموال ّهو ّعرض ّثالثي ّاألبعادّ
ّالماليةّ
الحسابات
للحسابات ّالقومية ّّ ESA 95
لإلحصاءات ّالمالية ّحيث ّيفصل ّكال ّطرفيّ
ّ
8668
ّ
ّاألوروبي،
(المكتب ّاإلحصائي ّلالتحاد
معاملة ّما ّفضال ّعن ّطبيعة ّاألداة ّالماليةّ
اقّ
و
األس
و
ّ
ّالمؤسسات
ب)ّ ،ودليل ّإحصاءات
المتعامل ّفيها؛ ّكما ّيقدم ّعرض ّمماثل ّثالثيّ
ّاألوروبيّ،
ي
ّالمركز
البنك
النقدية ّوالمالية ّ(
األبعاد ّفيما ّيتعلق ّبمخزون ّاألصول ّوالخصومّ
ّالمالي،التدفقاتّ
ّاإلنتاج
ّ ،)8667وفي
الماليةّحيثّيبينّكلّمنّالدائنّوالمدينّفيّكلّ
أداةّ.ويناقشّتدفقّاألموالّفيّالقسمّدّ.
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وشركات ّتلقي ّالودائعّ .وفي ّبعض ّالبلدانّ ،قدّ
يتم ّتضمين ّالنقود ّبسوق ّالمال ّهي ّاألخرىّ
ألنهاّتعتبرّجزءاّمنّعرضّالنقدّالواسعّ.

أ .اإلحصاءات النقدية
 .1تعريف شركات اإليداع
 36-87األموالّمهمةّجدا ّباعتبارها ّمتغيرّمالي؛ّغيرّ
أنّوجودّمجموعةّواسعةّمنّالطرقّالتيّتعرفّ
بها ّاألموال ّفي ّمختلف ّالبلدان ّيحول ّدونّ
وضع ّتعريف ّبسيط ّلها ّداخل ّنطاق ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ.

 33-87وبمجرد ّتحديد ّشركات ّاإليداع ّفإن ّالثالثةّ
قطاعات ّالفرعية ّالمستخدمة ّفي ّاإلحصاءاتّ
النقدية ّوقطاع ّالبنك ّالمركزي ّالفرعي ّوالقطاعّ
الفرعيّلشركاتّاإليداعّاألخرىّوالقطاعّالفرعيّ
للشركاتّالماليةّاألخرىّيمكنّتأسيسهمّجميعاّ.

 33-87يختلفّتركيبّالنقودّبمعناهاّالواسعّّوغيرهّمنّ  .2عرض اإلحصاءات النقدية
المجاميع ّالنقدية ّاختالفا ّواسع ّالنطاق ّبينّ
البلدانّويشكلّفئاتّعديدةّللودائعّوفئاتّمعينةّ  15-27تعرض اإلحصاءات النقدية لكافة الشركات
المالية بإتباع التصنيف والتفصيل التالي:
لألوراق ّالمالية ّقصيرة ّاألجلّ ،والسيما ّشهاداتّ
االيداع ّالقابلة ّللتفاوض؛ ّوعالوة ّعلى
ّذلك ّ،أّ.القطاعّالفرعيّلشركاتّاإليداعّ،
العديد ّمن ّالدول ّتقوم ّبتجميع ّوتصنيفّ
مجموعة ّواسعة ّمن ّقياسات ّالنقدّ ،فضالّ ّ-القطاعّالفرعيّللبنكّالمركزيّ،
قياساتّأوسعّللسيولةّ.وحتىّداخلّالبلدّالو
احدّ- ّ،القطاعّالفرعيّلشركاتّااليداعّاألخرىّ
قد ّيؤثر ّاالستحداث ّأو ّرفع ّالقيود ّأو ّالتقدمّ
التقني ّفي ّأن ّتتحول ّوتختلف ّتعريفات ّعرضّ بّ.القطاعّالفرعيّللشركاتّالماليةّاألخرىّ.
النقد ّالواسع ّمع ّمرور ّالوقت ّفي ّاستجابةّ
للتغيرات ّفي ّاألدوات ّالمالية ّولتنظيم ّأسواقّ  30-87التصنيف ّحسب ّاألداة ّهو ّالتصنيف ّالقياسيّ
من ّالحساب ّالماليّ ،على ّالنحو ّالمبين ّفيّ
المالّ.
جدول ّّ ،8-87وربما ّباإلضافة ّإلى ّبعضّ
التصنيفات ّاألخرى ّتبعا ّلما ّإذا ّكانت ّاألداةّ
 38-87في ّدليل ّاإلحصاءات ّالمالية ّوالنقديةّ ،يستخدمّ
المقيمةّبالعملةّالمحليةّأوّبالعملةّاألجنبيةّ.
ّالواسع ّعلىّ
مفهوم ّمحدد ّبالبلد ّلعرض ّالنقد ّ
النحو ّالمعرف ّبه ّقوميا؛ ّوعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
المكوناتّالمحددةّلعرض ّالنقدّالواسعّقدّتتباينّ  37-87بالنسبة ّلكل ّأداةّ ،تعرض ّمجموعة ّمن ّالقيودّ
المعادلةّلحسابّأصلّماّ،وهيّ:
عبرّالبلدانّإالّأنهّوفيّجميعّالحاالتّيستخدمّ
المفهوم ّالمعرفّقوميا ّفي ّتحديد ّتلكّالشركاتّ
أ ّّ.المخزونّاالفتتاحيّّّ،
الماليةّالتيّتصدرّخصومّمتضمنةّفيّعرضّ
النقد ّالواسعّ .وتوصف ّمثل ّهذه ّالشركاتّ
ب ّّ.المعامالتّ،
بشركاتّاإليداعّ.
ج ّّ.التغيراتّفيّالتقييمّ

 34-87مجموعةالتسعة ّقطاعات ّالفرعية ّلقطاعّ
الشركات ّالمالية ّوالمبينة ّفي ّالفصل ّالرابعّ
د ّّ.التغيراتّاألخرىّفيّالحجمّ،
ومدرجة ّفي ّجدول ّّ 3-87تشير ّالى ّأنه ّمنّ
الممكن ّتحديد ّشركات ّاإليداع ّوالتعرف ّعليهاّ
هـ ّّ.المخزونّالختاميّ
على ّالنحو ّالمعرف ّللتو ّكمجموعة ّمكونة ّمنّ
اثنينّأوّأكثرّمنّهذهّالقطاعاتّالفرعية؛ّوعلىّ
األقلّ ،فإن ّالمجموعة ّستشمل ّالبنك ّالمركزيّ
جدول  :1-27القطاعات الفرعية لقطاع الشركات المالية
ّ.3البنكّالمركزيّ
ّ.8شركاتّتلقيّالودائعّباستثناءّالبنكّالمركزيّ
ّ.4صناديقّسوقّالمالّ(ّ)MMF
ّ.3صناديقّاالستثمارّعداّصناديقّسوقّالمالّ
ّ.8الوسطاءّالماليونّاآلخرونعداّشركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّ
ّ.0الخدماتّالماليةّالمساعدةّ
ّ.7الشركاتّالماليةّاألسيرةّومقرضيّاألموالّ
ّ.5شركاتّالتأمينّ(ّ)IC
ّ.1صناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّ(ّ)PF
ب .اإلحصاءات المالية
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 35-87وكما ّهوّمالحظ ّفي ّالمقدمةّ ،فإن ّاإلحصاءاتّ
المالية ّتوسع ّمن ّنطاق ّاإلحصاءات ّالنقديةّ
لتشمل ّمخزون ّوتدفقات ّاألصول ّوالخصومّ
المالية ّبين ّكافة ّقطاعات ّاالقتصاد ّوبينّ
قطاعات ّاالقتصاد ّوبقية ّالعالم؛ ّوتشملّ
اإلحصاءات ّالمالية ّالحساب ّالمالي ّوالميزانياتّ
العمومية ّوحساب ّالتغيرات ّاألخرى ّفي ّاألصولّ
وحساب ّرأس ّالمال ّللمدى ّالذي ّيستمد ّفيهّ
صافي ّاالقتراض ّأو ّصافي ّاإلقراض ّمنهمّ.
والنسق ّالمستخدم ّلإلحصاءات ّالمالية ّمماثلّ

لذلكّالمستخدمّمعّاإلحصاءاتّالنقدية ّعدا ّأنّ
جميعّالقطاعاتّتكونّمشمولةّ.وباإلضافةّإلىّ
ذلكّ ،تفصيل ّوتصنيف ّالقطاع ّالمالي ّإلىّ
قطاعاتّفرعيةّمشتركّ.وكماّهوّمبينّ،وبالرغمّ
مما ّسبقّ ،يمكن ّتجميع ّالقطاعات ّالتي ّبخارجّ
قطاع ّالشركات ّالماليةّ .ومن ّالمعتاد ّعرضّ
الحكومة ّالعامة ّبصورة ّمنفصلة ّوكذلك ّقطاعّ
بقية ّالعالمّ .واذا ّكان ّمرغوبا ّفيه ّوذو ّأهميةّ
خاصة ّبالنسبة ّللشركات ّالعامة ّغير ّالماليةّ
يمكنّعرضهاّأيضاّكقطاعّمنفصلّ.

جدول  :2-27تصنيف األصول المالية والخصوم
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
 الذهبّالنقدي حقوقّالسحبّالخاصةّSDRsالعم\لة والودائع
 العملة الودائعّالقابلةّللتحويلالمراكزّبينّالمصارفّ
الودائعّالقابلةّللتحويلّاألخرىّ
 الودائعّاألخرىسندات الدين *
 قصيرةّاألجل طويلةّاألجلالقروض
 قصيرةّّاألجل طويلةّاألجلحصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار **
 ّحصصّالملكيةاألسهمّالمدرجةّ
األسهمّغيرّالمدرجةّ
األسهمّاألخرىّ
 أسهمّ/وحداتّصناديقّاالستثمارأسهمّ/وحداتّصناديقّسوقّالمالّ
أسهمّ/وحداتّصناديقّاالستثمارّاألخرىّ
نظم التأمين ،ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة
 االحتياطياتّالفنيةّللتأمينّعلىّغيرّالحياة التأمينّعلىّالحياةّواستحقاقّالسنويات استحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعدية المطالباتّمنّقبلّصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّعلىّمديريّالمعاشاتّالتقاعدية تدبيراتّالمطالباتّفيّإطارّالضماناتّالموحدةالمشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
 المشتقاتّالماليةّ*الخياراتّ
العقودّالمقدمةّ***ّ
 خياراتّاالكتتابّالممنوحةّالموظفينالحسابات المدينة /الدائنة األخرى
التجاريةّوالسلف
 االئتماناتّ ّ أخرىقيد إشعار أو مذكرة:
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 االستثمارّاألجنبيّالمباشر حقوقّالملكيةّ/األسهمّالعادية سنداتّالدين االئتمانّالتجاري أخرى*ّتقسيمّمدرجةّ/غيرّمدرجةّذاتّصلةّبسنداتّالدينّّوصناديقّاالستثمارّأيضاّّ.
**ّاألرباحّالمعادّاستثمارهاّيمكنّأنّتوجدّتحتّأيّمماّذكرّ
***ّأدواتّمقايضةّتقصيرّأوّمخاطرّاالئتمانّّCDSلتغطيةّالضماناتّمتضمنةّفيّهذاّالبندّ.

 31-87يقوم ّتصنيف ّاألصول ّالماليةّ ،المبين ّفيّ
جدولّّ،8-87بشكلّرئيسيّعلىّنوعينّمنّ
المعايير؛ ّسيولة ّاألصول ّوالخصائصّ
القانونيةّالتيّتصفّشكلّالعالقةّالكامنةّبينّ
الدائنّ /المدينّ .ويشمل ّمفهوم ّالسيولةّ
خصائص ّمحددة ّأكثر ّمن ّذلك ّمثل ّقابليةّ
التداولّأوّقابليةّالتحويلّأوّقابليةّالتسويقّأوّ
قابلية ّالتفاوضّ .وتقوم ّهذه ّالخصائص ّبدورّ
رئيسيّفيّتحديدّالفئاتّ،علىّالرغمّمنّأنهاّ
غير ّمحددة ّبشكل ّمنفصل ّوفق ّطريقةّ
منهجيةّ .والتصنيف ّمصمما ّلتسهيل ّتحليلّ
معامالتّالوحداتّالمؤسسيةّوهوّإطارّلتقييمّ
موارد ّواستخدامات ّالتمويل ّودرجة ّالسيولةّ
فيماّيتعلقّبهذهّالوحداتّ.
 86-87يدرك ّتمييز ّأجل ّاالستحقاق ّعلى ّأنه ّمعيارّ
تصنيف ّثانوي؛ ّويعرف ّمصطلح ّقصيرّ
المدىّبالنسبةّللتصنيفّعلىّأنهّعامّأوّأقلّ،
في ّحين ّيعرف ّمصطلح ّطويل ّالمدى ّعلىّ
أنه ّأكثر ّمن ّعام ّواحدّ .ولرصد ّمخاطرّ
السيولة ّالممكنةّ ،فقد ّيكون ّمن ّالمفيد ّأيضاّ
تمييز ّتلك ّاألدوات ّطويلة ّالمدى ّوالتي ّلهاّ
أجلّاستحقاقّمتبقيّقدرهّعامّأوّأقل(ّ.أجلّ
استحقاق ّالمتبقي ّهو ّالفترة ّمن ّالتاريخّ
المرجعي ّوحتى ّالدفع ّالنهائي ّالمجدول ّأوّ
المقررّتعاقدياّ)ّ.
 83-87ال ّيشمل ّالتصنيف ّفئات ّوظيفية ّمثلّ
االستثمار ّالمباشر ّواستثمار ّالحافظةّ
واالحتياطيات ّالدولية ّوالتي ّتمثل ّمعاييرّ
تصنيف ّأساسية ّللحساب ّالمالي ّبميزانّ
المدفوعات؛ّوفيّضوءّأهميةّهذهّالفئاتّ،الّ
يقدمّالتصنيفّبنودّمذكرةّبمعامالتّالحسابّ
المالي ّالمرتبطة ّبعالقات ّاالستثمار ّاألجنبيّ
المباشرّ .ويناقش ّهذا ّالموضوع ّبمزيد ّمنّ
التفصيلّفيّالفصلينّّ83وّ.80
ج .تدفقات النقد
 88-87يبين ّشكل ّالجدول ّالمعروض ّأسفل ّقسمّ
اإلحصاءات ّالنقدية ّكيفية ّتحليل ّالمخزونّ
الختامي ّ(في ّنهاية ّالمدة) ّلمجموعة ّشاملةّ

من ّاألصول ّبالنسبة ّلقطاع ّمعين ّمن ّخاللّ
النظر ّفي ّكيفية ّتغير ّالمخزونات ّاالفتتاحيّ
تبعا ّللمعامالتّفيّاألصلّوللتغيراتّفيّإعادةّ
التقييم ّوغيرها ّمن ّالتغيرات ّفي ّحجم ّاألصولّ
وصوالّإلىّالمخزونّالختاميّ.ويعدّذلكّتطبيقّ
خاص ّلحسابات ّاألصل ّالمبينة ّفي ّالفصلّ
الثالثّعشرّ.
 84-87ثمةّشكلّشائعّأخرّللجدولّأالّوهوّالمعروفّ
بجدول ّتدفق ّالنقد؛ ّوقد ّيأخذ ّهذا ّالجدول ّعدةّ
أشكالّ .ويتألف ّالعرض ّاألكثر ّشيوعا ّمنّ
تفصيل ّللتدفقات ّ(أو ّللمخزون) ّبحيث ّيبينّ
بالنسبة ّلكل ّأداء ّأي ّقطاع ّأو ّقطاع ّفرعيّ
ايهما ّالدائن ّوأيهما ّالمدينّ .وهناك ّشكل ّأخرّ
وهو ّالجمع ّبين ّعناصر ّحساب ّرأس ّالمالّ
والحساب ّالمالي ّلفحص ّواستعراض ّكافةّ
معامالت ّالتراكم ّوليس ّفقط ّتلك ّالمعنيةّ
باألصول ّالماليةّ .واألساس ّالمنطقي ّوراء ّذلكّ
هو ّأن ّبند ّالموازنة ّعلى ّالجانب ّاأليمن ّمنّ
الحساب ّالمالي ّينبغي ّوأن ّيكون ّمساويا ّتماماّ
في ّالحجم ّولكن ّبعالمة ّمخالفة ّلبند ّالموازنةّ
على ّالجانب ّاأليسر ّمن ّحساب ّرأس ّالمالّ.
وبتضمينّالقيودّمنّحسابّرأسّالمالّ,فقدّيتمّ
الكشفّعنّأوجهّالتضاربّواالختالفّفيّهذاّ
الحساب ّمن ّخالل ّإجراء ّإكمال ّلجدول ّتدفقّ
النقدّ،بدال ّمنّافتراضّأنّصافيّاإلقراضّأوّ
صافيّاالقتراضّقدّتمّتحديدهّبالفعل(ّ.رغمّأنّ
ذلكّالّيزالّيفترضّبأنّاالدخارّقدّتمّتحييدهّ
بشكل ّصحيحّ .وقد ّيوحي ّاإلجراء ّالخاصّ
لموازنة ّجدول ّتدفق ّالنقد ّبإعادة ّالنظر ّفيّ
الحساباتّالجاريةّإذاّكانّمنّالصعبّالتوفيقّ
بين ّرقم ّاالدخار ّلقطاع ّمعين ّوبين ّمعامالتّ
رأسّالمالّوالمعامالتّالماليةّالمقيدة)ّ.
 .1حسابات التدفق
 83-87الحساب ّالماليّ ،على ّالنحو ّالمعروض ّفيّ
جدول ّّ 3-33والمعاد ّاستنساخه ّهنا ّللمالئمةّ
في ّجدول ّّ ،4-87يقيد ّصافي ّحيازة ّاألصولّ
المالية ّوصافي ّتكبد ّالخصوم ّلكافة ّالقطاعاتّ
المؤسسيةّبحسبّنوعّاألصلّالمالي؛ّوبالنسبةّ
لكلّقطاعّ،يبينّالحسابّالماليّالخصومّالتيّ
يتكبدها ّالقطاع ّلتعبئةّالمواردّالماليةّواألصولّ
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وأسهم ّعادية ّأخرى ّوأسهم ّصناديق ّاستثمارّ.
وتتكبد ّالشركات ّالمالية ّصافي ّالتزامات ّمنّ
خالل ّاستخدام ّالمجموعة ّالواسعة ّالكاملةّ
لألدواتّالماليةّ.وفيّحينّأنّاألداةّالتيّتتكبدّ
االلتزامات ّمن ّخالها ّمبينه ّبشكل ّواضح ّفيّ
هذا ّالحسابّ ،إال ّأنه ّمن ّغير ّالممكن ّتحديدّ
القطاع ّالذي ّي ّوفر ّاألموالّ .وبصورة ّمماثلةّ،
يمكن ّتتبع ّصافي ّحيازة ّاألصول ّالماليةّ.
وتستحوذ ّاألسر ّالمعيشية ّعلى ّصافي ّأصولّ
ماليةّمنتشرةّعبرّمجموعةّواسعةّمنّاألصولّ
في ّحين ّأن ّالشركات ّالمالية ّتستحوذ ّعلىّ
صافي ّأصول ّمالية ّيكون ّمعظمها ّفي ّشكلّ
قروض ّوأوراق ّماليةّ .ومع ّذلكّ ،ال ّيمكنّ
االعتمادّعلىّهذاّالمستويّمنّالقيدّفيّتحديدّ
إلىّأيّالقطاعاتّيجرىّتوفيرّالتمويلّ.

المالية ّالتي ّيستحوذ ّعليها ّالقطاعّ .وبالنسبةّ
لكلّأصلّوخصمّماليّ،يبينّالحسابّالماليّ
ّ
أثار ّالمعامالت ّعلى ّمستوى ّاألصولّ
المستحوذ ّعليها ّمن ّقبل ّكل ّقطاع ّوعلىّ
مستوىّالخصومّالمتكبدةّمنّقبلّكلّقطاعّ.
وهذهّالمعلوماتّقيمةّجداّعندّتحديدّاألصولّ
المالية ّالتي ّتستخدمها ّصافي ّالقطاعاتّ
المقترضةّلتمويلّعجزهاّفضال ّعنّاألصولّ
التي ّتستخدمها ّصافي ّالقطاعات ّالمقرضةّ
لتوزيع ّفوائضهاّ .وعلى ّالرغم ّمن ّأنه ّيمكنّ
تخطيط ّتحرك ّالتدفقات ّالمالية ّعند ّهذاّ
المستوىّمنّالقيدّ،إالّأنّالسؤالّالمعنيّبمنّ
يمول ّمن ّلم ّيجب ّعليه ّبعدّ .ويبين ّالجدولّ
ّ 4-87أن ّالشركات ّغير ّالمالية ّتتكبدّ
التزامات ّغالبا ّما ّتكون ّفي ّشكل ّقروضّ
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ّ
المثيرّلالهتمامّإظهارّليسّفقطّتركيبةّاألصولّ
المالية ّ(القروض ّواألوراق ّالمالية) ّالتي ّقدّ
اكتسبوها ّولكن ّأيضا ّإظهار ّأي ّالقطاعات ّالتيّ
تمثل ّهذه ّاألصول ّمستحقات ّعليهاّ .وباإلضافةّ
إلىّذلكّ،غالبا ّماّيكونّمنّالمرغوبّفيهّتحليلّ
التدفقات ّالمالية ّبين ّالقطاعات ّالفرعية ّداخلّ
نطاق ّقطاع ّمعين ّ(المعامالت ّالمالية ّللحكومةّ
المركزية ّمع ّالمعامالت ّالمالية ّللحكوماتّ
المحليةّأوّللبنكّالمركزيّمعّالمؤسساتّالمتلقيةّ
لإليداع) ّوعبر ّحدود ّالقطاع ّ(التغيرات ّفيّ

 88-87الستيعاب ّكامل ّللتدفقات ّالمالية ّوللدور ّالتيّ
تضطلع ّفيه ّفي ّاالقتصادّ ،غالبا ّما ّيكون ّمنّ
المهمّمعرفةّالمزيدّعنّالعالقاتّالماليةّالمفصلةّ
بينّالقطاعاتّواألصولّالماليةّالتيّمنّخاللهاّ
تنفذّهذهّالعالقات؛ّعلىّسبيلّالمثالّ،منّالمفيدّ
إظهارّماّهيّأنواعّااللتزاماتّأوّالخصومّالتيّ
تستخدمهاّالحكومةّلتمويلّعجزهاّوأيّالقطاعاتّ
(أو ّبقية ّالعالم) ّتوفر ّهذا ّالتمويلّ .وبالنسبةّ
للشركات ّالمالية ّ(ومن ّيشرف ّعليها)ّ ،فمنّ
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وتشكل ّالقطاعات ّالمتعاملة ّفي ّاألصول ّأوّ
الخصومّأعمدةّالجدولّفيّحينّأنّنوعّاألصلّ،
مصنفا ّومقسما ّحسب ّالقطاع ّالمدينّ ،مبينا ّفيّ
الصفوفّ .وقد ّيكون ّمن ّالممكن ّمن ّالناحيةّ
المفاهيمية ّعرض ّجميع ّالعالقات ّبين ّالدائنينّ
والمدينين ّفي ّجدول ّواحدّ ،غير ّأن ّذلك ّقدّ
يستلزم ّجدوال ّيحوي ّخاليا ّكثيرة ّجداّ ،والكثيرّ
منهاّقدّيظلّخالياّّ.

مستحقات ّشركات ّتلقي ّالودائع ّعلى ّالشركاتّ
العامةّغيرّالمالية)ّ.وتكونّمثلّهذهّالمعلوماتّ
المفصلةّضروريةّوالزمةّلفهمّكيفيةّتنفيذّالتمويلّ
وكيفيةّتغيرهّمعّمرورّالوقتّ.
 80-87هذاّالنهجّالمفصلّهامّعلىّوجهّالخصوصّفيّ
تحديدّالدورّالذيّتضطلعّبهّالمؤسساتّالماليةّ
في ّالمعامالت ّالمالية؛ ّوغالبا ّما ّيكون ّلدىّ
الشركات ّالمالية ّأرصدة ّصافي ّإقراض ّأوّ
اقتراض ّصغيرة ّجدا ّبالمقارنة ّمع ّمجموعّ
معامالتهاّفيّكلّمنّاألصولّوالخصومّالماليةّ.
وهذاّيعكسّالدورّالرئيسيّللوساطةّالماليةّلتعبئةّ
وحشدّالمواردّالماليةّواتاحتهاّللقطاعاتّاألخرىّ
في ّأشكال ّمناسبة ّلهذه ّالقطاعات ّمن ّخاللّ
التحويلّالكاملّفيّقوامّالشكلّالمحددّلألصولّ
المتاحةّ .وبوجه ّأعمّ ،تضطلع ّالشركات ّالماليةّ
بدور ّرئيسي ّمتمثل ّفي ّمساعدة ّالوحداتّ
المؤسسية ّعلى ّإعادة ّموازنة ّمحافظهمّ
االستثمارية ّمن ّاألصول ّوالخصوم ّباألخذ ّفيّ
االعتبارّلقياسهمّلألفضليةّبينّسالمةّاالستثمارّ
ومعدلّالعائداتّوتفضيلّالسيولةّوالمالئمةّوسطّ
ظروف ّوأوضاع ّسوق ّمتغيرة ّباستمرارّ .وهكذاّ،
فإنّالشركاتّالماليةّتأخذّعلىّعاتقهاّدو ارّحيوياّ
بتوجيه ّالتدفقات ّالمالية ّمن ّصافي ّالقطاعاتّ
المقرضةّلصافيّالقطاعاتّالمقترضةّفضالّعنّ
السماح ّللمقرضين ّباختيار ّأدواتهم ّلألصلّ
وللمقترضينّأنماطّالمديونيةّ.

 85-87جدول ّّ 3-87هو ّمجرد ّجدول ّتوضيحي ّلنوعّ
التفصيل ّالذي ّقد ّترغب ّبلد ّمعينة ّفي ّإيجاده؛ّ
وبادي ّذي ّبدءّ ،قد ّيكون ّمن ّالممكن ّعرضّ
األعمدة ّللحكومة ّالعامة ّوللقطاع ّالمالي ّولبقيةّ
العالم ّبصورة ّمنفصلة ّفقط ّوباستثناء ّجميعّ
القطاعات ّاألخرىّ ،غير ّأنه ّحتى ّعلى ّهذاّ
المستوى ّإذا ّما ّوجدت ّاإلحصاءات ّالنقديةّ
فينبغي ّأن ّيكون ّمن ّالممكن ّحينئذ ّتفصيلّ
وتصنيف ّالقطاع ّالمالي ّإلى ّثالثة ّقطاعاتّ
فرعيةّعلىّالنحوّالمبينّقبلّذلكّ.
 81-87وفي ّنهاية ّالمطاف ّيكون ّمن ّالمرغوب ّفيهّ
عرض ّكافة ّالقطاعات ّالمؤسسية ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّوربماّكذلكّالقطاعاتّالفرعيةّ
مثلّالحكومةّالمركزيةّوالشركاتّالمملوكةّملكيةّ
عامةّ.
 46-87وسوف ّتتوقف ّدرجة ّالتفصيل ّالمبينة ّلألدواتّ
المالية ّعلى ّمدى ّتوافر ّالبيانات ّوعلى ّاألهميةّ
النسبية ّلكل ّأداة ّمنها؛ ّوما ّيتبع ّذلك ّهو ّقائمةّ
منّالتفصيالتّوالتصنيفاتّالممكنةّ.

شكل الحساب
 87-87يسهل ّجدول ّّ 3-87التحليل ّالمالي ّاألكثرّ
تفصيال ّوالمبين ّللتو ّمن ّخالل ّعرضهّ
للمعامالت ّفي ّاألصول ّمصنفة ّعرضيا ّحسبّ
نوع ّاألصل ّوحسب ّالقطاع ّالمدين ّفي ّالجزءّ
األولّ ،وبحسب ّنوع ّالخصم ّالمصنف ّعرضياّ
بحسب ّالقطاع ّالدائن ّفي ّجزء ّثاني ّمماثل؛ّ
جدول ( 3-27تابع) :الحساب المالي – شكل

 43-87يمكن ّتمييز ّالعمالت ّوالودائع ّتبعا ّللعمالتّ
والودائع ّالقابلة ّللتحويل ّوالودائع ّاألخرى ّمنّ
خالل ّتحديد ّهذا ّالجزء ّالموجود ّفي ّكل ّمنهمّ
المقيمّبالعملةّالمحليةّأوّبالعملةّاألجنبيةّوسواءّ
ماّإذاّكانّالدائنّأوّالمدينّمقيمّأوّغيرّمقيمّ.
مختصر – التغيرات في الخصوم وفي صافي الثروة
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 44-87بالنسبة ّلألسهم ّالعادية؛ ّقد ّيكون ّمن ّالمفيدّ
التمييز ّبين ّالمؤسسات ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمةّ
فضال ّعن ّالتمييز ّبين ّاألسهم ّالعادية ّالمدرجةّ
وغيرّالمدرجةّوغيرهاّمنّاألسهمّ.
 43-87بالنسبة ّلنظم ّوبرامج ّالتأمين ّوالضمان ّالموحدّ
وبالنسبة ّللمشتقات ّالمالية؛ ّفقد ّيكون ّالعرضّ
مبسطا ّنظ اّر ّّ ،سواء ّمقيمة ّأو ّغير ّمقيمةّ.
وبالنسبة ّلخيارات ّاالكتتاب ّالممنوحة ّلموظفينّ،
البد ّّوأن ّيكون ّالدائن ّإما ّشركة ّمالية ّأو ّغيرّ
ماليةّ .وتدار ّمعظم ّبرامج ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
منّقبلّأصحابّعملّغيرّماليينّبدونّإشراكّ
شركةّماليةّ.

 40-87ينبغيّتفسيرّشكلّونسقّجدولّّ 3-87علىّأنهّ
نموذج ّعام؛ ّكما ّينبغي ّإتاحة ّقدر ّكبير ّمنّ
المرونةّبالنسبةّللظروفّواألوضاعّالمحددةّلكلّ
بلدّ .وفي ّالعديد ّمن ّالبلدانّ ،فإن ّأبعاد ّالجداولّ
ستكون ّمقيدة ّبشدة ّبحسب ّمدى ّتوافر ّالبياناتّ.
عالوة ّعلى ّذلكّ ،ينبغي ّمالحظة ّأن ّهذهّ
الجداول ّهي ّامتداد ّللحساب ّالمالي ّاألساسيّ
وكذلك ّأن ّالبعد ّالثالث ّللتحليل ّيمكن ّإضافتهّ
على ّأساس ّانتقائي ّعن ّطريق ّتحديد ّعالقاتّ
أصل ّأو ّقطاع ّمعين ّ(أو ّقطاع ّفرعي) ّوالذيّ
سيكونّهذاّالمستوىّمنّالتفصيلّمفيداّلهاّ.
االستخدامات التحليلية
 47-87يمكن ّاستخدام ّجدول ّمفصل ّلتدفق ّالنقد ّعلىّ
األقل ّفي ّثالثة ّمجاالت ّهامة ّمرتبطة ّبالسياسةّ
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االقتصادية؛ ّفالبيانات ّالمستمدة ّمن ّهذه ّالجداولّ
يمكن ّاستخدامها ّفي ّالتحليل ّوالوصف ّاالقتصاديّ
للنشاطّواالتجاهاتّفيّالفتراتّالجاريةّ،حيثّيمكنّ
استخدامها ّكوسيلة ّمساعدة ّلإلسقاطات ّفي ّسياقّ
وضع ّخطط ّاقتصادية ّأو ّفي ّتقييم ّأثر ّالسياساتّ
االقتصادية ّالحالية ّأو ّالتغيرات ّفيهاّ ،على ّالمسارّ
المستقبليّلالقتصادّ.وباإلضافةّإلىّذلكّ،يمكنّأنّ
تستخدم ّفي ّالمشروعات ّالتي ّتضطلع ّبنمذجةّ
االقتصادّلدراسةّالسلوكّاالقتصاديّباعتبارهّوسيلةّ
مساعدةّبغيةّصياغةّسياسةّاقتصاديةّ.وقطعاّ،مثلّ
هذه ّالدراسات ّقد ّتكون ّمكملة ّللعمل ّعلى ّالبياناتّ
المستمدةّمنّالحساباتّاألخرىّفيّنظامّالحساباتّ
القوميةّ .وعلى ّوجه ّالخصوصّ ،يكون ّمن ّالمفيدّ
عندّاستخدامّحساباتّتدفقّالنقدّلتسهيلّدراسةّإدارةّ
النظام ّالمالي ّفي ّاالقتصاد ّأن ّيتم ّربط ّهذهّ
المعامالت ّبسلوك ّاالقتصاد ّغير ّالماليّ .وبالمثلّ،
فإنّحساباتّتدفقّالنقدّتسهلّدراسةّعمليةّإحداثّ
المعادلة ّبين ّاالدخار ّواالستثمار ّمن ّخالل ّتتبعّ
القنواتّالتيّمنّخاللهاّيصلّصافيّاإلقراضّإلىّ
اقتراض ّنهائيّ ،بعد ّالمرور ّمن ّخالل ّشركاتّ
وأصولّماليةّمختلفةّ.

 48-87يمكنّتقسيمّسنداتّالدين ّوالقروضّبحسبّأجلّ
االستحقاقّ(قصيرّوطويلّالمدى)ّوكذلكّبحسبّ
القطاعّ.

 48-87يمكن ّأن ّتعمل ّاالئتمانات ّالتجارية ّوالسلف ّمنّ
قبل ّأي ّقطاع؛ ّوقد ّترتبط ّمستحقات ّصناديقّ
المعاشات ّالتقاعدية ّعلى ّمديري ّالمعاشاتّ
التقاعديةّ ،منّحيثّالمبدأّ ،بأيّقطاعّ،غيرّأنهّ
ليس ّمن ّالمحتمل ّانخراط ّاألسر ّالمعيشية ّفيّ
ذلكّ .وبالنسبة ّللحسابات ّاألخرى ّالدائنة ّأوّ
المدينة ّفيمكن ّتقسيمها ّتبعا ّلما ّإذا ّكانت ّمعّ
وحداتّمقيمةّأمّغيرّمقيمةّ.
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 45-87في ّمجال ّالسياسةّ ،ثمة ّأمثلة ّقليلة ّسوف ّتوضحّ
فائدة ّهذه ّالجداول؛ ّمشاكل ّالسياسة ّالشائعة ّالتيّ
واجهتها ّالعديد ّمن ّالدول ّتشملّ :كيف ّسيتم ّتمويلّ
عجز ّالحكومة ّالمركزية؟ ّوكيف ّسيتم ّتمويلّ
الشركات ّالعامة ّغير ّالمالية ّالرئيسية؟ ّومنّ
سيمولها؟ ّوفي ّكل ّمثال ّمن ّهذه ّاألمثلةّ ،يتطلبّ
إتيان ّإجابات ّلهذه ّاألسئلة ّتحليل ّلألثر ّعلىّ
القطاعاتّالمختلفةّوعلىّأنواع ّالمعامالتّ.ويسهلّ
مدىّتفصيلّالحساباتّداخلّتدفقاتّالنقدّمثلّهذاّ
التحليل ّويوفر ّإطا ار ّيمكن ّمن ّخالله ّتقييمّ
اإلجاباتّ.
 41-87وفي ّمجاال ّالتوقعات ّواإلسقاطات ّالمالية؛ ّفإنّ
استخدام ّمتواليات ّزمنية ّمستمدة ّمن ّاألجزاء ّذاتّ
الصلة ّفي ّجداول ّتدفق ّالنقد ّيجعل ّمن ّالممكنّ
فحص ّمدى ّاتساق ّعدد ّمن ّتوقعات ّالسوق ّأوّ
القطاع ّالمعدة ّبشكل ّمنفصل ّواآلثار ّالضمنيةّ
بالنسبة ّللمعامالت ّالمالية ّالمستقبلية ّالناجمة ّعنّ
مجموعة ّخاصة ّمن ّاالفتراضات ّبشأن ّاألحداثّ
المستقبلية ّ(على ّسبيل ّالمثال؛ ّمعدالت ّالفائدةّ
وأسعارّالصرفّوالنموّوالفوائضّأوّحاالتّالعجزّ
القطاعي)ّ.
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 36-87مجاالت ّالسياسة ّاألخرى ّالتي ّيمكن ّأن ّتكونّ
مثل ّهذه ّالتوقعات ّواإلسقاطات ّوالدراساتّ
مساعدة ّله ّبشكل ّكبير ّهي ّفيما ّيتعلق ّبالنظرّ
في ّالتنمية ّطويلة ّالمدى ّلألسواق ّوالمؤسساتّ
الماليةّفيّاالقتصادّفضال ّعنّتقييماتّالحاجةّ
إلى ّأنواع ّجديدة ّمن ّاألصول ّلتلبية ّالطلبّ
المحتمل ّمن ّقبل ّالمدخرين ّوالمستثمرينّ
للحصولّعلىّأصولّسائلةّموثوقاّبها.
ّ

 .2حسابات المخزونات
 33-87تماماُ ّمثلما ّيمكن ّتجميع ّوتصنيف ّجداول ّعلىّ
غرارّالواردةّأعالهّوتحليلهاّبشكلّيحققّفائدةّجمةّ
من ّحيث ّالتدفقاتّ ،فإنه ّأيضا ّمن ّالمفيد ّتجميعّ
وتصنيف ّجداول ّمماثلة ّبالضبط ّمن ّحيث ّمخزونّ
األصولّوالخصومّالماليةّ؛ّحفيّحيتّانهّقدّتكونّ
التدفقات ّمتقلبة ّمن ّفترة ّلفترة ّتاليةّ ،فإن ّمستوىّ
المخزونات ّيحتمل ّأن ّيكون ّأكثر ّاستق ار ارّ ،كما ّأنّ
درجةّالتقلبّمنّحيثّمستوىّالمخزوناتّربماّتوفرّ
معلوماتّإضافيةّمفيدةّبشكلّخاصّ.
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جدول  :4-27شكل لجدول مفصل لتدفق النقد أو لمخزون األصول المالية – محلالً حسب المدين والدائن

الجزء  :1أصل ودائن
الجزء  :2خصم ومدين
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
الذهبّالنقدي
حقوقّالسحبّالخاصة
العملة والودائع
العملة
العملة المحلية
ّّّّّالوحداتّالمقيمةّ
ّّّّّالوحداتّغيرّالمقيمةّ
العملة األجنبية
الودائع القابلة للتحويل
المراكزّبينّالمصارفّ
الودائعّاألخرىّالقابلةّللتحويلّ
العملة المحلية
ّّّّّّالوحداتّالمقيمةّ
ّّّّّّالوحداتّغيرّالمقيمةّ
العملة األجنبية
ّّّّّالوحداتّالمقيمةّ
ّّّّّالوحداتّغيرّالمقيمةّ
الودائع األخرى
العملة المحلية
ّّّّّّالوحداتّالمقيمةّ
ّّّّّّالوحداتّغيرّالمقيمةّ
العملة األجنبية
ّّّّّّالوحداتّالمقيمةّ
ّّّّّّالوحداتّغيرّالمقيمةّ
سندات الدين
قصيرةّاألجل
}القطاعات{
'طويلةّاألجل
}القطاعات{
حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص الملكية
األسهم المدرجة
ّّّّالمؤسساتّالمقيمةّ
ّّّّالمؤسساتّغيرّالمقيمةّ
األسهم غير المدرجة
ّّّّالمؤسساتّالمقيمةّ
ّّّّالمؤسساتّغيرّالمقيمةّ
حصص الملكية األخرى
ّّّّالمؤسساتّالمقيمةّ
ّّّّالمؤسساتّغيرّالمقيمةّ
أسهم /وحدات صناديق االستثمار
أسهم /وحدات صناديق سوق المال
ّّّّالمؤسساتّالمقيمةّ
ّّّّالمؤسساتّغيرّالمقيمةّ
أسهم /وحدات صناديق االستثمار األخرى
ّّّّالمؤسساتّالمقيمةّ
ّّّّالمؤسساتّغيرّالمقيمةّ
نظم و التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة
االحتياطياتّالفنيةّللتأمينّعلىّغيرّالحياة
التأمينّعلىّالحياةّواستحقاقاتّالسنويات
استحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعدية
مستحقاتّ/مطالباتّصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةّعلىّمديريّالمعاشاتّالتقاعدية
استحقاقاتّالمنافعّغيرّالمعاشية
تدبيراتّالمستحقاتّفيّإطارّالضماناتّالموحدة
المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
المشتقات المالية
عقودّالخياراتّ
عقودّآجلةّ
خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين
الحسابات األخرى الدائنة /المدينة
االئتماناتّالتجاريةّوالسلفّ
ّّّّ}القطاعات{مستحقةّالقبضّ/الدفعّ
ّّّّ}القطاعات{ّّّ
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الفصل الثامن والعشرون :تحليل جدول المدخالت والمخرجات وجداول و مصفوفات أخرى
أ 1مقدمة
 1-28يهدف هذا الفصل اىل االرتكاز على جداول العرض
واالستخدام يف الفصل الرابع عشر ،وذلك للنظر مبزيد من
التفصيل االمكانيات اليت يتيحها استخدام مصفوفة منوذج
لعرض احلسابات .وكما اشري يف عدد من املناسبات،
يهدف نظام احلسابات القومية اىل تقدمي درجة من املرونة
يف التطبيق طاملا متت مراقبة القواعد احملاسبية املالزمة.
متاما أن شرط حتقيق التوازن بني االسخدامات
ويتضح ً
واملوارد ،وذلك من خالل إطار العمل باجلدول والذي
جيعلها طريقة فعالة الستكشاف خيارات خمتلفة بينما يظل
ضمان التوازنات موجوداً .هذا واهلدف االساسي من هذا
الفصل هو إثبات قوة عرض اجلداول هبذه الطريقة.
 11جدول عالقة المدخالت بالمخرجات
 2-28اهلدف الثاين من هذا الفصل هو وصف األفكار االساسية
من جداول املدخالت املخرجات .أن جداول العرض
واالستخدام هي أجزاء متممة لنظام احلسابات القومية،
وعملية اعداد تلك اجلداول يف طريقة فعالة لضمان
االتساق بني خمتلف املصادر املتاحة لتجميع البيانات .ومع
ذلك ومن أجل العديد من األغراض التحليلية ،فإن
التحويل من زوج جداول للعرض واالستخدام إىل جدول
فردي للمدخالت واملخرجات حيث تتساوى فيه إمجايل
األعمدة والصفوف ،يقدم مميزات هامة .وال ميكن تصنيف
جداول املدخالت باملخرجات دون املرور من خالل مرحلة
العرض واالستخدام (فيما عدا االفرتاضات احملدودة جداً).
وهناك إذن نظم حتليلية واليت تستلزم حتمياً بعض درجات
النمذجة يف تصنيفاهتا.
 3-28وتوجد مراجع ضخمة يف مجع واستخدام جداول
املدخالت واملخرجات ،يستحيل يف فصل قصري أن يعطي
تقديراً كامالً ملعدل تعقيدات التصنيف وإبداعات التطبيق.
ويهدف الفصل فقط إلعطاء فكرة لنوعية العمليات
الضرورية لتحويل جداول العرض واالستخدام جلداول
املدخالت واملخرجات وإلعطاء بعض األفكار إلمكانية
تطبيقها .أن دليل جداول العرض وجداول املخرجات
واملدخالت وزيارة ملوقع املنظمة الدولية لعالقة املدخالت
باملخرجات ( ،)www.iioa.orgأماكن جيدة لبداية
حبث أكثر تفصيالً حول االحتماالت يف هذا اجملال.
 17مصادر المحاسبة القومية
 4-28متثل كل من جداول العرض واالستخدام وجداول
املدخالت واملخرجات مصفوفة حلسابات السلع
واخلدمات .وميكن مجع كافة نتائج احلسابات ،شامالً
حساب السلع واخلدمات ،يف شكل مصفوفة أيضاً.
وتسمي تلك املصفوفة باسم مصفوفة احلسابات
االجتماعية (.)SAM

 4-28من املمكن توسيع وتوضيح مصفوفة احلسابات االجتماعية
وإبرازها ،من خالل تقدمي تقسيمات بديلة للتدفقات
القائمة أو أنواع جديدة من التدفقات ،طاملا أن استخدام
ومصادر تلك التدفقات يتوازنان بالطريقة املعتادة .ويعد
ذلك من التمديدات الشائعة ملصفوفة احلسابات
االجتماعية باعتبار الفهم الشائع بأن مصفوفة احلسابات
االجتماعية عادة ما متتد لتتجاوز حدود املصفوفة اليت
حتتوي على التتابع القياسي للحسابات ،لتشمل امتدادات
أخرى ،ال سيما قطاع األسر املعيشية.
 17تكوين الفصل
 6-28يصف الفصل الرابع عشر كيفية استخدام جداول العرض
واالستخدام من أجل ضمان االتساق الداخلي جملموعة
متباينة من البيانات .ويبحث الفسم باء من هذا الفصل
جانبني حمددين جلداول العرض واالستخدام واليت ميكن أن
تكون ذات فائدة إلقرار هنجاً خمتلفاً ملا هو موصوف يف
الفصل الرابع عشر .وأول تلك االهتمامات هي معاملة
مصاريف الشحن والتأمني على السلع املستوردة وثاين تلك
االهتمامات هو معاملة السلع اليت مت تصنيعها من قبل
وحدة ليست هي املالكة القانونية لتلك السلع .ويناقش
الفصل باء أيضاً كيف يتم إعادة تصنيف املعلومات من
قبل املؤسسة وكذلك إمكانية حتويل الصناعة ملعلومات
متعلقة بقطاعات مؤسسية.
 7-28ويتعلق القسم جيم بكيفية حتويل اثنني من جداول العرض
واالستخدام إىل مصفوفة واحدة متجانسة فردية لعالقة
املدخالت باملخرجات .و يوضح كل من جداول العرض
واالستخدام عدم الرتاكم من قبل املنتجات والصناعات.
وقد أزيل واحداً من تلك األبعاد ،يف جدول املدخالت
باملخرجات .ولذلك ،فإن جدوال مفرداً ميكن أن يوضح
العالقة بني العرض واستخدام املنتجات أو بدالً نت ذلك
العالقة بني خمرجات الصناعة ومتطلبات تلك املخرجات.
 8-28ويستمر القسم دال يف توضيح كيف ميكن عرض كامل
نظام احملاسبة يف شكل مصفوفة .وتلك أداة تربوية مفيدة
ورمبا تكون تعليمية كنقطة انطالق لنشر احلسابات مثل
مصفوفة احملاسبية االجتماعية.
ب :مرونة جداول العرض واالستخدام
 11معاملة االحتياطيات والواردات
 9-28أثناء مناقشة التقييم يف القسم باء من الفصل الرابع عشر،
مت إعطاء أمهية حول كيفية أن هوامش النقل ينبغي دجمها
يف احلسابات وخصوصاً كيف ينبغي تسجيل مصاريف
النقل الدولية .وتشرح الفقرات  14.61و 14.77أن
التوازي بني األسعار األساسية وأسعار املنتج ال تنقل
احلسابات بسهولة إىل طبقة بني مثن وأجرة الشحن
والتأمني وبني األسعار الرئيسية لتسليم ظهر الباخرة.
ويعتمد التمييز على ما إذا كانت الوحدة هي اليت تزود
السلع أو أهنا تستلم األوراق املالية للبائع حيث أهنا مسئولة
عن نقل وتأمني السلع .وتنتهي الفقرة  14.77مبناقشة
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موجزة للمشاكل العملية يف اشتقاق لتقييم املأمول من
مصادر املعلومات املتاحة .حيث يتم إعادة إنتاجها هنا
من أجل املالئمة.
 10-28ورمبا ال ميكن من خالل تصرحيات اجلمارك حتديد أية
وحدة هي املسئولة عن تكاليف النقل ،ويف نفس الوقت
عندما ينبغي ان تكون تكاليف النقل مفصولة أو حىت
تصورياً عن قيمة السلع نفسها ،ورمبا ال توجد معلومات أو
مصادر متاحة من أجل تطبيق هذا الفصل .ويف تلك
احلالة ،فإن قيمة تكلفة الشحن والتأمني رمبا تكون املصدر
األساسي فيما يتعلق بعدم الرتاكم جبانب نوع السلعة .وإذا
كانت أرقام تكلفة الشحن والتأمني املفصولة مستخدمة
من أجل السلع املستوردة سوف يتم حساهبا بشكل
مضاعف ،حىت لو كان هذا اجلزء من تكاليف النقل
والتأمني أيضاً مضمنة يف خدمات الواردات .وبالتايل فإنه
مت إدخال خانة التسوية يف جدول االعتماد لتجنب
ذلك .،ويتكون عمود التسوية من االستقطاع من بنود
اخلدمات للنقل والتامني مساوياً لتسوية تكاليف الشحن
والتأمني إىل تسليم ظهر القارب لتلك البنود مع تسوية
تعويض تلقائي حسب واردات السلع واخلدمات .ويعاد
إنتاج اجلدول  14.4هنا على أنه جدول  28.1الذي
يعطي مثاالً ملثل هذا النوع من التسوية.
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اإلمجايل
 11-28ويوضح عمود التسوية هذا إعادة توزيع أرباح اخلدمة من
الصناعات حيث مت إنتاجها (من قبل املنتجني املقيمني أو
غري املقيمني) لصف تسوية تكاليف الشحن والتأمني/

تسليم ظهر السفينة .ويف عمود السلع ،تشمل القيم
املعطاة صناعة بصناعة عنصراً ألرباح تلك اخلدمة ،ولكن
يتم خصم ذلك يف صف تسوية تكاليف الشحن والتأمني/
تسليم ظهر السفينة وذلك من أجل ترك اإلمجايل مساوياً
إلمجايل واردات تسليم ظهر السفينة .كما أن التسويات
اليت يف هذا العمود هي بيانات قياسية لعمود مشابه والذي
ميكن أن يكون معروضاً لتوضيح التسوية بني أسعار
املشرتي واألسعار الرئيسية.
 12-28وهناك إجراء أسهل من ذلك الذي وصف تواً ،ومع ذلك
فهو ال يتطابق بشكل تام مع توصيات دليل ميزان
املدفوعات – التنقيح السادس ،وهو جتاهل تقسيم ميزان
املدفوعات بني السلع واخلدمات وتسوية أرقام واردات
اخلدماحتسب كميةاخلدمات املقدمة من قبل غري املقيمني
والذي تشمله األرقام التفصيلية لواردات السلع .ويضمن
هذا أن إمجايل السلع واخلدمات يتطابق مع إمجايل ميزان
املدفوعات ولكنه لن يتطابق مع إمجايل واردات السلع
تسليم ظهر السفينة و إمجايل اخلدمات املوضحة هناك.
وهذا جيعل جتميع جداول العرض واالستخدام أسهل
ولكن يعين أنه ال ميكن استخدام واردات السلع على
أسس تسليم ظهر السفينة ملطابقة صادرات تلك السلع
من دول أخرى .وحىت يف تلك النسخة املبسطة ،فيجب
عرض مبالغ الشحن والتأمني على الواردات املقدمة من
قبل املقيمني على أهنا تصدير للخدمات.
 17السلع المصنعة من قبل وحدة ال تحتسب ملكية
اقتصادية
 13-28جيوز أن ينفذ املنتج نفس النشاط ولكن مع اختالف
طفيف يف الشروط االقتصادية .يأخذ بعني االعتبار
املزارعني الذين يزرعون احلبوب اليت تطحن إىل دقيق قبل
االستخدام .ويفرتض أن أحداً من املزارعني أنشأ مطحنة
لطحن احلبوب اليت يزرعها ولكن جمرد أن يتم ذلك فرمبا
يطحن حبوباً لآلخرين مقابل أجر .فسوف خيتلف نوعاً ما
حساب اإلنتاج بالنسبة للمزارع داخالً فيه املطحنة عن
حساب املزارع الذي ال ميتلك مطحنة ،لكن األول
يتقاضى أجراً مقابل طحن احلبوب على الرغم من أن
كالمها ينتجان الدقيق من أجل البيع.
 14-28يف حالة الطحن ،فإن اسباب عمل تعاقد النشاط لشخص
آخر رمبا يكون توفر رأس املال الثابت املناسب لذلك.
ومع ذلك يتم بشكل متزايد تنفيذ عمليات مشاهبة دولي ًا
وفيما يتعلق بأنشطة عادة ما تكون ذات صلة بالصناعة
مثل جتميع أجزاء مركبة .ويكون احلافز اقل مبعدل واحد يف
توفر راس املال من تكاليف العمالة .وإذا كان معدل
األجور يف الدولة س هو نصف معدل األجور يف الدولة
ص ،رمبا تكون اكثر فعالية من حيث التكلفة للوحدة
املنتجة يف ص؛ ان ترسل املكونات ايل الوحدة يف الدولة
س ليتم التجميع واعادة املنتج مكتمالً ايل الدولة ص أو
حىت يتم شحنه مباشرًة للمشرتي النهائي.
 14-28وقد أوصت مطبوعات سابقة من نظام احلسابات القومية
أنه ينبغي تسجيل املكونات املوجودة بغرض التوحيد كما
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مت استالمها من الدولة س ،وأوصت أيضاً أنه ينبغي
تسجيل إمجايل قيمة املنتج النهائي على أنه منتج من
الدولة س وتصدره الدولة س إىل الدولة ص .وال يتطابق
ذلك مع معاملة طحن احلبوب أو ،على سبيل املثال،
إصالح اآلالت حيث ال ححيتسب أية تغريات على ملكية
السلع .كما يسبب احتساب تغري يف ملكية األجزاء
اجملمعة ،مشاكل جتميع بيانات هامة وذلك نتيجة أنه
ميكن أن تكون قيمة املنتج الذي مت جتميعه أكرب من تكلفة
املكونات مضافاً إليها أتعاب جتميع تلك املكونات .ورمبا
حجتسد قيمة املنتج النهائي نتائج البحث وتطوير الوحدة
املتعاقدة على التوحيد مثال .ويوصي نظام احلسابات
القومية حالياً ،أنه ينبغي تسجيل املنتجات فقط كما يتم
تسليمها لوحدة أخرى إذا كانت هناك تغريات يف امللكية،
أو يف خالة أن كال وحديت اإلنتاج تنتمي لنفس املؤسسة
فإن الوحدة املنتجة اليت تتوىل التسليم فإهنا تلتزم باملخاطر
التابعة ومكافآت اإلنتاج مثل أن تقرر تلك الوحدة كمية
العمليات وسعر الشحن والبيع.
 16-28ويطرح السؤال حول كيفية تسجيل نشاط جتميع السلع
لطلب وحدة أخرى ،يف جداول العرض واالستخدام
وجدول املدخالت -املخرجات .أن عمليات التجميع
ملنتج او الخر تتشابه جتميع املنتج فعلياً ولكنها ختتلف
اقتصادياً؛ مىت يتم بيعها.
 17-28و يفرتض يف لعام األول أن تقوم وحدة التشغيل بتحويل
املنتجات للحساب الشخصي .وتقوم يف العام الثاين
بإجراء نفس الكمية للحساب الشخصي ولكن مع إجراء
نفس القدر من العمليات باسم اخر .ويفرتض أن تكون
تكلفة البنود املعاجلة يف العام األول  ،90وتكلفة املنتجات
ذات الصلة واليت حتتاج إىل أن يتم جتميعها  10والقيمة
املضافة  .34وحينئذ ،فإن القيمة اإلمجالية للناتج هي
 .134وتتساوى كل األشياء األخرى وذلك يف العام
الثاين ،ويتزايد متوسط االستهالك من قبل اآلخرين مبقدار
 10ايل  110وتصل القيمة املضافة إىل  70ناقالً قيمة
الناتج إىل  .180ويصعب فهم التغري يف تكوين املنتج يف
غياب املعلومات حول تغري دور املنتج والذي ال يعمل
فقط حلسابه الشخصي ولكنه يعمل نيابة عن آخرين.
 18-28وينبغي إجراء طريقتني أساسيتني .تتعلق الطريقة األوىل
مبعاملة الصناعة للحساب الشخصي وكذلك حلساب
اآلخرين على أهنا أنواع خمتلفة من النشاط وأنواع منتجات
خمتلفة .وهبذه الطريقة ،ففي العام الثاين سوف يكون لدى
املنتج نشاط واحد مبخرج 100والقيمة املضافة 34
واملخرج  134كما هو احلال يف العام األول ،مضافاً إليه
نشاط آخر ذو مدخالت  10وقيمة مضافة  34وخمرج
44
الجدول  :7817الخيارات من أجل أن تسجيل السلع ال يغير
الملكية االقتصادية
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 19-28واخليار الثاين هو عرض املدخالت الوسيطة يف العام الثاين
على أهنا  200وعرض القيمة املضافة على أهنا 70
واملخرجات على اهنا  .270والقيمة املضافة هي نفسها
حتت كال االختيارين وتكون املقارنة بني كل من العامني
األول والثاين اكثر منطقية حول وجهة نظر التحويل
مبوجب االختيار الثاين .ومع ذلك ،فإن إضافة رسم
إضايف حبوايل  90على كل من االنتاج واالستهالك
الوسيط هي حقيقة مصطنعة .عالوة على ذلك ،كما هو
للمصنع ان يضع
مذكور سابقاً ،فرمبا يكون من الصعب ح
قيمة على املكونات اليت يستملها والناتج الذي يقدمه
للوحدات األخرى .وتكون الفرص أنه الوحيد الذي يعلم
أنه يتقاضى أجراً من  44من أجل تغطية مصروفاته النثرية
من  10وترك مقدار القيمة املضافة ،وهو يف هذه احلالة
 .34وتلك االختيارات موضحة يف اجلدول رقم .2-28
 20-28وينبغي التأكيد على أن اخليار األول هو الذي توصي به
نظام احلسابات القومية من أجل السلع املرسلة للخارج
للتجهيز دليل ميزان املدفوعات – الطبعة السادسة .ويتم
عرض اخليار الثاين على أنه عرض تكميلي والذي ميكن
اختياره ألسباب استمرارية مع املمارسة السابقة .ويعكس
اخليار األول بدقة أكثر العمليات االقتصادية اليت حتدث
بينما يركز اخليار الثاين على عملية التحويل املادية.
 21-28عندما يتم ارسال السلع للخارج للتجهيز ،ال يتم تسجيلها
على أهنا صادرات للسلع من قبل الدولة املالكة للحقوق
االقتصادية ،وال على أهنا واردات لللسلع من قبل الدولة
املصنعة سواء يف نظام احلسابات القومية أو نظام ميزان
املدفوعات الطبعة السادسة .على حنو مشابه ،فإنه ال يتم
تسجيلهم بعد التجهيز إما على أهنم سلع مصدرة من قبل
الدولة املصنعة وال على أهنم سلع مستوردة من قبل الدولة
املالكة للحقوق االقتصادية .هذا ويبغي البند الوحيد الذي
يسجل على أنه صادرات وواردات هو األجر املتوافق عليه
بني املالك االقتصادي واملصنع .
ح
 22-28وسوف تستمر ظهور التدفقات املادية من السلع يف أرقام
جتارة السلع .ومع ذلك ،فرمبا خيتلف رمز اإلنتاج بعد
التصنيع عنه عند اإلدخال ،مما جيعل من الصعوبة أن
تتطابق تدفقات الواردات والصادرات.
 23-28ويقرتح تقدمي اخليار الثاين ،على ان من املمكن اشتقاق
األجر على أنه الفرق بني قيمة السلع عند وصوهلا وقيمتها
عند اإلحبار من الدولة اليت قامت بعملية التجهيز ولكن يف
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حينه فإن ذلك رمبا يعطي يف بعض األحيان تقريباً مقبوالً
ملصاريف التجهيز ،كما توجد العديد من األسباب اليت ال
جتعل ذلك التقريب مقبوالً.
أ .فرمبا يتضمن أرباح وخسائر تؤثر على قيمة السلع ،يف
حال استغرقت عملية التصنيع وقتاً كبرياً .،وحيدث ذلك
للمصنع.
للمالك االقتصادي وليس ح
ب .ورمبا تفقد السلع أو تتلف أو أنه ميكن ببساطة أن يتم
استهالكها يف عملية التصنيع ( .ومت مالحظة ذلك يف
حالة املكونات االلكرتونية) .وينطبق التغري يف احلج على
املالك االقتصادي وليس على املصنع.
ج .رمبا تكون قيمة السلع اليت حمت تصنيعها أكرب من قيمت
تكلفة املكونات ومصروفات التصنيع إىل درجة أن يتم
معاملة املنتج النهائي املدمج مع جزء من قيمة البحث
والتطوير ،على أنه تكوين لرأس املال الثابت للمالك
االقتصادي.
 24-28وتعزز كل تلك املواقف أفضلية اخليار األول على اخليار
الثاين يف جدول .28.2
17جداول العرض واالستخدام وحسابات القطاع
 24-28فمن املكن اشتقاق التقديرات الثالثية إلمجايل الناتج
احمللي من جمموعة جداول العرض واالستخدام ،كما هو
موضح يف الفصل الرابع عشر .حيث ميكن عرض تلك
اجلداول حسب الكمية ،ميكن اجراء تقديرات املعدالت
النمو اليت تعتمد على هذه اجلداول .ومع ذلك ، ،فإن
القطاع املؤسسي حيتاج إىل حسابات اإلنتاج وذلك من
أجل تكملة تتابع احلسابات.ومن املستحب فصل جدول
االستخدام الذي يعرض االستهالك الوسيط ومكونات
القيمة املضافة وتوزيع األعمدة على القطاعات املؤسسية،
من أجل ضمان التطابق التام بني جداول العرض
واالستخدام وتتابع احلسابات املدجمة.
 26-28تتعلق نقطة بداية التوحيد وهي جزء من جدول االستخدام
يف جدول  14.12باالستهالك الوسيط والقيمة املضافة.
و يعرض ذلك يف شكل جممع إىل حد ما يف جدول
.28.3
 27-28التقسيم األسهل هو ذلك التقسيم اخلاص بالشركات املالية
حيث أن تلك الشركات ال تتوىل نشاط إضايف كما ال
تتوىل الوحدات املؤسسية األخرى أيه نشاط مايل .وعندما
تعم تلك الشروط ،فيمكن إدخال خانة نشاط التأمني
والتمويل بأكمله حسب حاجة القطاع املؤسسي .ومن

املمكن أن تتوىل الشركات املالية قي بعض اإلنتاج
لالستخدام النهائي الشخصي ( مثل تكوين رؤوس
األموال) ،وينبغي يف تلك احلالة إضافة جزء من العمود
املختص يف قسم جدول  28.3واملتعلق بإنتاج احلساب
الشخصي .وال يتم عمل مثل تلك التسوية يف هذا املثال.
 28-28جيب تقسيم األعمدة املتعلقة باملنتجني غري السوقيني بني
احلكومة العامة وبني مؤسسات ال هتدف ايل الربح وختدم
األسر املعيشية .إضافة إىل ،ولكن ليس يف هذا املثال ،أن
كل من احلكومة أو املؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح
وختدم األسر املعيشية ،ميكن أن متلك مؤسسة تتوىل اإلنتاج
السوقي .وهذا هو كيف جيوز أن يكون لدى املنتجون غري
السوقيني مبالغ صغرية من جممل الربح .ومن املمكن أيضا
أن كل من احلكومة واملؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح
وختدم األسر املعيشية رمبا ميلكون أيضاً إنتاجاً ألغراض
االستعمال النهائي اخلاص الذايت ( على أنه تكوين رؤوس
األموال) ولكن مل يتم افرتاض أي شيء هنا.
 29-28تتمثل اخلطوة األخرية يف حتديد كافة األعمدة اليت مل يتم
بعد أخذها بعني االعتبار بني الشركات غري املالية واألسر،
مع اإلشارة إىل أن جزء من نشاط إنتاج السوق والذي
ينبغي ختصيصه لألسر املعيشية هو وجود دخل خمتلط
كجزء من القيمة املضافة للنشاط .ومع ذلك ،يف هذا
املثال ،فتحنسب أجزاء من إنتاج السوق الزراعي والصناعي
واإلنشائي والتجاري إىل األسر املعيشية باإلضافة إىل
اإلنتاج من أجل أغراض االستعمال النهائي اخلاص الذايت.
( و سوف تنسب لقطاعات أخرى كما هو مذكور
بشكل عام لإلنتاج من أجل أغراض االستعمال النهائي
اخلاص الذايت .فلم يتم إمتامها هنا بسبب بعض املربرات
الساذجة مثل املستوى اإلمجايل).
 30-28ما إن تكتمل تلك اإلجراءات احلسابية ،جند ان نواتج
اجلدول  ،28.4تعرض لكل قطاع ليس فقط إمجايل
االستهالك الوسيط ولكن أيضاً تصنيف املنتج باإلضافة
إىل عناصر القيمة املضافة.
 31-28األرقام املوضحة لالستهالك الوسيط واملخرج وعناصر
القيمة املضافة لكل قطاع مؤسسي هي تلك األرقام
الظاهرة يف حساب اإلنتاج وتنمية حساب اإليرادات يف
تسلل احلسابات.
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نظام الحسابات القومية

ج 1اشتقاق جدول المدخالت -المخرجات
 11ما هو جدول المدخالت المخرجات؟
 32-28يتم اشتقاق جدول املدخالت املخرجات بشكل أساسي
من جدول االستخدام حيث أن األعمدة اليت متثل
الصناعات يف الربعني اليساريني من الدائرة يتم استبداهلا
باملنتجات أو حيث تحستبدل املنتجات يف الربعني العلويني
من الدائرة بالصناعات .وتصبح مصفوفة االستهالك
الوسيط الناجتة مربع يوضح املنتجات أو الصناعات يف كل
من الصفوف واألعمدة .ويف كلتا احلالتني فإن إمجايل
الصف للمصفوفة املكتملة يطابق إمجايل العمود للمصفوفة
املكتملة ،ورمبا تكون تلم احلالة منتج تلو منتج أو صناعة
تلو صناعة .وبناءاً على ذلك فإنه يحشار إىل اجلداول
الناجتة على أهنا متطابقة.
 33-28وتعتمد عملية إحالل سعة املنتج بأخرى صناعية ،على
واحدا من النماذج العديدة احملتملة ،واليت يتم مناقشتها
أدناه.وتعين تلك العملية بالضرورة أنه مت إبعاد مصفوفة
املدخالت -املخرجات املتماثلة عن مصادر البيانات
الرئيسية إىل أبعد من جدول العرض واالستخدام وبناء عليه
فان من املفيد ا استعراض سبب أمهية القيام بذلك
التحول.
 34-28الحظ أنه يف اجلدول  14.12هناك منتج من أجل
املعدن اخلام واملواد التعدينية والكهرباء واملياه ولكن ال
يوجد هلا أية عمود ويف حال عدم وجود صناعة تدخل
فيها تلك املنتجات على أهنا منتج رئيسي ،يتم حتديد
املنتجون األساسيني بدال من أن عدد املنتجات سوف
حيدد احلجم النهائي للمصفوفة (املربع) املتطابق.
 17االمكانات التحليلية لمصفوفة المخرجات المدخالت
 34-28يكون ملثل تلك اجلداول خواص جربية واليت جتعلهم
مناسبني بوضوح للتحليل الذي ميكن من إجراء التقديرات
لتأثري التغريات املتعلقة باألسعار ،ومتطلبات العمل ورؤوس
األموال يف مواجهة تغريات مستويات املنتج وكذلك
تقديرات نتائج تغري مناذج الطلب وهكذا .كما ميكن

استعماهلا كأساس لنسخة موسعة واليت ميكن استخدامها
لتقدير متطلبات االقتصاد حول البيئة مثال.
 36-28هناك مراجع عديدة كما هو مذكور يف املقدمة ،حول
كيفية مجع واستخدام جداول املدخالت املخرجات.
يهدف هذا القسم هو وببساطة للداللة على اجلوانب
األساسية لتحويل اثنني من جداول العرض واالستخدام إىل
جدول املدخالت املخرجات.
 37-28افرتض ان االدخاالت يف مصفوفة فيما بني الصناعات
مقسومه على االنتاج يف اجلزء االسفل للعمود املقابل هو
ِ ، Aوناقل املنتج على انه  xوناقل إمجايل املطلب
النهائي على أنه  Yومن مث:
Ax + y = x
وميكن كتابتها كالتايل
(I-A) x = y
أو
x=(I-A)-1y.
 38-28تعرف املصفوفة  )A-1باسم مصفوفة ليونتيف ،وهو
الشخص الذي كان رائداً يف استخدام جداول املدخالت
املخرجات ،واملصفوفة  (I-A)-1غرفت باسم معكوس
ليونتيف  .وتلك هي الصياغة النهائية اليت أعطت القوة
التحليلية لتحليل املدخالت املخرجات.
 39-28وبفرض أن هناك توسع يف الطلب من أجل املنتجات
املصنعة .يتضح من خالل جدول العرض والطلب فيتضح
أنه من أجل زيادة خمرجات تلك املنتجات فستحتاج إىل
مدخالت أكثر جلميع أنواع تلك املنتجات تقريباً .ويسمى
هذا التزايد يف معدل الطلب بالتأثري املباشر للتغري يف
الطلب .ومع ذلك ،فإن تزايد الطلب جلميع تلك املنتجات
بتسبب يف احلاجة إىل دائرة إضافية يف خمرجات كافة
املنتجات وهذا بدوره ينشط زيادة جمموعة أخرى من
املخرجات وهكذا .ويقل تأثري كل دورة ذات عما قبلها
حىت تنعدم قيمتها يف هناية األمر .ويسمى إمجايل كافة
الدورات الثانوية والدورات التابعة بالتأثري غري املباشر بالتغري
يف الطلب.
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 . 28إمجايل الناتج
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تعويضات املوظفني
إمجايل الدخل املختلط
إمجايل فائض التشغيل العامل
الضرائب األقل من اإلعانات على
اإلنتاج والواردات
إهالك رأس املال الثابت ألي دخل
خمتلط
صايف الدخل املختلط
إمجايل فائض التشغيل
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 40-28وبلغة احلسابات اجلربية اليت طرحت تواً2 ،فإن التأثري
املباشر هو  ،Ayوتأثري الدورة الثانية  ،A Yوتأثري
وهكذا .وميكن عرض أنه ميكن
الدورة الثالثة هو A3
أهنا
كتابة (I-A)-1 2 3 4على
 A+A +A +A +…etcوهكذا .وهذا هو
املكان حيث اليت تنشأ فيه قوة امتالك مصفوفة

متساوية ،حيث أن  Aحيتاج أن يكون متوازناً لتلك
الصياغة كي يعمل.
 41-28وطاملا  ،التغريات يف الطلب  ،y،قليلة بدرجة كافية
ملتوسط املعامل يف  Aيستحب أن يكون تقريباً جيداً
نع الوضع حاجلديد ،حيث ميكن حساب املستوى اجلديد
 .xوينهار ذلك النموذج إذا كانت التغريات يف الطلب

1
4

نظام الحسابات القومية
كبرية جداً لدرجة أن التغريات اهلامة يف  Aعلى
األرجح أهنا تتبع وتقرتب من احلد األدىن أكثر من
متوسط املعامالت املطلوبة.

خمتلفة ،فمن املمكن رؤية مكان القيمة املضافة بني
مرحلة زراعة القطن والنسيج النهائي واليت يرتفع خالهلا
االستعمال.

 42-28وتسمى املصفوفة  Aيف بعض األحيان مصفوفة
املعامالت التكنولوجية وميكن أن تقدم فكرة عن طريقة
اليت يعمل هبا االقتصاد .هناك عناصر هامة غري صفرية
يف  A-ذات صلة باالقتصاد الذي تسيطر فيه
املنتجات األولية مع بعض التجهيزات اليت اجريت يف
االقتصاد احمللي ،وهنالك عدد قليل نسبياً من العناصر
الغري صفرية يف  . Aوحيث ينمو االقتصاد وتصبح
تصنيع املنتجات األولية أكثر شيوعاً ،ويصبح A
مأهوال أكثر باملدخالت اليت تعكس تكامال أفقيا
وراسيا هاما لألنشطة داخل االقتصاد .وميكن ذكر
مكان القيمة املضافة ومن خالل استكشاف
الصناعات املختلفة املتعلقة باملراحل املختلفة يف عملية
اإلنتاج .وعلى سبيل املثال ،يتم زراعة القطن على أنه
منتج زراعي .و خيضع بعد ذلك لفصل البذور عن
الضمادة الكتاين (احللج) ،ومن مث يتم حتويل الضمادة
الكتانية إىل غزل وحتويل الغزل إىل قماش .ويف حال
ظهرت كل واحدة من تلك النشاطات يف صناعة

 14منتجات ثانوية
 43-28تصنيفات الصناعة مثل التصنيف الصناعي الدويل
املوحد ،حتدد الصناعات بشكل أساسي على أهنا أنواع
السلع أو اخلدمات اليت يتم إنتاجها بشكل منوذجي.
ومع ذلك  ،فهناك منتجات أكثر من الصناعات ،
ومن أجل كافة أنواع األسباب ،فإن بعض املنتجات
رمبا يتم صناعتها يف صناعات متعددة.
 44-28وقد مت طرح مفهوم املؤسسة من أجل حتديد عدد
املنتجات لكل وحدة من أجل السماح للتكامل مع
إحصاءات اإلنتاج الرئيسية .و من حيث املبدأ ،فإن
املؤسسة تقدم منتج واحد فقط يف املوقع الواحد ولكن
يعرتف نظام احلسابات القومية بأنه أثناء التطبيق فمن
غري املمكن فصل اإلنتاج إىل مثل تلك التفاصيل
القليلة .و التعامل مع حقيقة أن العديد من املؤسسات
تنتج أكثر من منتج واحد هو مبدأ أساسي لفكرة
حساب مصفوفة املدخالت املخرجات املتطابقة.

الجدول  4 - 78تابع  -االستهالك المتوسط والقيمة المضافة المعاد تصنيفها من قبل الصناعة أو قطاع مؤسسي
احلكومة العامة

اإلدارة العامة
التعليم ،الصحة ،الشئون
االجتماعية

إجمالي الصناعة

التعليم ،الصحة ،الشئون
االجتماعية

إجمالي الصناعة

3 72 10 17

7

التصنيع والصناعات األخرى
الزراعة  ،استغالل الغابات ،
الصيد

إمجايل االستخدامات
 . 1الزراعة  ،الغابات  ،منتجات األمساك ()0
 .2املواد اخلام واملعادن ()1
 .3التصنيع () 4 – 2
 - 4البناء ()4
 -4التجارة  ،اإلسكان  ،الطعام والشراب ،خدمات النقل ()6
 - 6املالية والتأمني ()7باستثناء العقارات
 .7اخلدمات العقارية ؛ وخدمات اإلجيار واالستئجار ()73-72
 .8خدمات األعمال واإلنتاج ()8
 .9اخلدمات العامة واالجتماعية ()93 – 92
 .10خدمات أخرى ()99 – 94
 .11اإلدارة العامة ()91
 .14اإلمجايل
 .17إمجايل القيمة املضافة
 . 28إمجايل الناتج
تعويضات املوظفني
إمجايل الدخل املختلط
إمجايل فائض التشغيل العامل
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36
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49

2
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1
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2
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1
1
2
3
1
0
17
14
32
11

0
1
6
7
0
1
1
7
7
1
0
12
15
77
11

األنشطة العقارية
التجارة  ،النقل  ،اإلسكان ،
الطعام
البناء

البضائع واخلدمات حسب التصنيف املركزي للمنتجات

األسر

3 1
8 0
32 8
1 0
4 0
0 0
0 0
2 0
0 0
0 0
0 0
40 9
37 11
87 20
7 1
30 7
0 3

0 0 0
0 0 0
6 0 19
0
0
0
0
3
2
0
0
7
1
0
0
0 0 0
0 0 0
20 9 27
80 12 14
100 21 42
3 0
9 14
80 1 0

إجمالي الصناعة

استخدام املنتجات

املؤسسات اليت ال
هتدف للربح وختدم
األسر

إمجايل

4
8
25
1
6
5
0
16
0
0
0
115
155
720
11
61
84

88
217
990
40
119
104
47
222
34
10
2
1883
1721
3604
1140
61
442

نظام الحسابات القومية
الضرائب األقل من اإلعانات على اإلنتاج والواردات
إهالك رأس املال الثابت
منه الدخل خمتلط
صايف الدخل املختلط
إمجايل فائض التشغيل

1 1 1 0
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 44-28الدافع من احلاجة إىل إنتاج جداول املدخالت املخرجات
من جداول العرض واالستخدام هو وجود املنتجات
الثانوية .ويف حال تساوت أعداد الصناعات كما هو احلال
يف املنتجات ،واذا كانت كل صناعة تنتج فقط منتج
واحد ،فلن تكن هناك حاجة جلدول العرض فيما خيص
االقتصاد احمللي ،وسوف تتساوى عدديا إمجايل خانات
الصناعات مع إمجايل صفوف املنتجات وسوف تكون
مصفوفة عوامل اإلنتاج مربعة كما صنفت يف األصل .و
كما هو مذكور يف مكان آخر ،فإن القصد من وراء
استخدام املؤسسات أو باألحرى الشركات ،والعمل
مبستوى مفصل إىل حد ما يف جداول العرض واالستخدام
،هو لقرب من املوقف إىل حنو معقول ميكن استخدامه .و
يبقى بعض اإلنتاج الثانوي مع ذلك حتمياً.
 46-28هناك ثالثة أنواع من اإلنتاج الثانوي
أ .منتجات تابعة :وهي تلك املنتجات اليت ال عالقة هلا للمنتج
االساسي من الناحية التكنلوجيا .وتضمن بعض األمثلة تاجر
جتزئة كبري لديه أسطول من الشاحنات يستخدمهم يف املقام
األول من أجل أغراض خاصة ورمبا يف بعض األحيان يعرض
خدمات النقل لوحدة أخرى ،و املزارع الذي يستخدم جزءاً من
أرضه كموقع قافلة ،أو شركة التعدين اليت تبين طرق وصول أو
أماكن إقامة من أجل العاملني هبا.
ب .منتجات مشتقة :وهي تلك املنتجات اليت تقدم يف وقت
واحد مع منتج آخر ولكن ميكن اعتباره على أنه منتج تابع له،
على سبيل املثال ،الغاز الذي يتم إنتاجه بواسطة أفران عالية.
ج .منتجات مشرتكة :وهي املنتجات اليت يتم أنتاجها يف وقت
واحد مع منتج آخر ال ميكن القول بأنه منتج تابع ( على سبيل
املثال حلم البقر واجللد).
ويوجد احتماالن من أجل تقليص جداول العرض واالستخدام
إىل مصفوفة مدخالت خمرجات فردية .األول هو إظهار
مصفوفة املدخالت املخرجات من حيث املنتجات فقط؛
واالحتمال اآلخر هو إظهار جدول املدخالت املخرجات من
حيث الصناعات.
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 15إعادة تخصيص المنتجات التابعة
 47-28يوجد منوذجان أساسيان للتخلص من املنتجات الثانوية.
ويأيت كالمها من خالل تطبيق املعلومات من مصفوفة
االستخدام على مصفوفة العرض وذلك من أجل خفضها
إىل مصفوفة قطرية إىل حد بعيد .وفور إمتام ذلك ،فلن تعد
مصفوفة العرض حتتوي على معلومات مفيدة ولن يتم
عرضها بعد ذلك .ومصفوفة االستخدام املنقولة هي ما يتم
الرجوع إليها على أهنا مصفوفة املدخالت املخرجات.
 48-28عند اشتقاق مصفوفة منتج تلو منتج بأبسط طريقة ،فيثبت
الطلب النهائي الربيعي ملوصوفة االستخدام دون تغيري.
وهي تعرب بالفعل عن الطلب باملنتج ولن حتتاج إىل تغيري.
وتكون هناك حاجة إىل تغيري أجزاء االستهالك الوسيط
والقيمة املضافة للمصفوفة  ،من البعد الصناعي الصناعة
إىل منتج واحد .ويوضح إمجايل صف املصفوفة بالفعل
إمجايل املنتج الصحيح ولذلك فيتكون التمرين من
مدخالت معاد ختصيصها من عمود إىل آخر من خالل
صف اإلمجايل املوجود .وهذا ما يسمى بالنهج التكنلوجي.
ويفرتض أنه يتم حتديد طلب االستهالك الوسيط والعمالة
ورؤوس األموال من خالل املنتجات املصنعة.
 49-28عند اشتقاق مصفوفة صناعة تلو صناعة يف أبسط طريقة
ممكنة ،فيكون جزء القيمة املضافة ملصفوفة االستخدام
ثابتاً ويتم تغيري تشكيل االستهالك الوسيط فقط وليس
اإلمجايل وذلك بسبب أن مستوى املخرجات سوف يتغري.
وهكذا ،فإن هذا التمرين هو أحد البنود اليت مت إعادة
ختصيصها بني الصفوف وليس بني األعمدة .وعلى
العكس من حالة منتج تلو منتج ،فإن الربع املتعلق
باملطلب النهائي سوف يتغري وسوف يوضح املطلب
املتعلق بتزويد الصناعة للمنتجات وليس املنتجات نفسها.
ويسمى هذا بطريقة تنظيم أسلوب املبيعات .ويفرتض أنه
لوتغري مستوى الناتج لواحدة من الصناعات ،فان منط
املبيعات ال تزال نفسها." .

نظام الحسابات القومية
جدول  7815أ نموذج رقمي إلعادة توزيع المنتجات من اإلنشاء إلى التوزيع
الصناعات التحويلية
وصناعات أخرى

اإلنشاء

الصناعات التحويلية
وصناعات أخرى

اإلنشاء

الصناعات التحويلية
وصناعات أخرى

اإلنشاء

الصناعات التحويلية
وصناعات أخرى

جدول االستخدام
0
21
1
110
67
625
5
1
7
65

اإلنشاء

1منتجات زراعية والغابات وصيد األمساك ()0
2املواد التعدينية والتعدين؛ الكهرباء والغاز واملياه ()1
 3التصنيع ()4-2
 4اإلنشاء()4
 4التجارة واإلقامة والطعام & املشروبات وخدمات
النقل ()6
 6التأمني والتمويل ( 7منقوصا منها )73-72
 7خدمات العقار ،وخدمات التأجري والعقود اإلجيارية
()73-72
 8خدمات اإلنتاج واألعمال ()8
 9خدمات عامة واجتماعية ()93-92
 10خدمات أخرى ()99-94
 11إدارة عامة ()91
اإلمجايل
إجمالي القيمة المضافة
إجمالي اإلنتاج

صيغة املعامل
010
718
015 1017
7017 7617
714
015
114
715

تكنولوجيا الصناعة
010
2110
110
11010
6117
62618
411
111
711
6511

تكنولوجيا اإلنتاج
0172117
014
11016
6018 66217
510
110
718
6517

76
15

5
1

111
018

714
015

7611
1510

411
110

411
110

20
1
1
0
1177
278
1861

17
0
0
0
10
118
708

718
011
011
010
61
71
100

518
010
010
010
47
52
100

2017
110
110
010
117516
27114
1862

 40-28كل من تلك االفرتاضات ،سواء كانت افرتاض
التكنولوجية أو افرتاض هيكل املبيعات مبسطة جداً كما
جيوز استخدام هنجاً أكثر عمومية أثناء املمارسة ،ولكنها
تفيد أوالً يف فحص كل افرتاض بتفاصيل قليلة إىل حد
ما.
جداول المنتج تلو المنتج
 41-28توجد طريقتني ميكن من خالهلما اشتقاق مصفوفة منتج
تلو منتج ،ومها كالتايل:
أ .افرتاض تكنولوجيا الصناعة حيث ان كل صناعة لديها
وسائلها املعينة اخلاصة لإلنتاج بصرف النظر عن تشكيلة
املنتجات.
ب .افرتاض تكنولوجيا املنتج حيث يتم إنتاج كل منتج
بطريقة خاصة به بغض النظر عن مكان إنتاج الصناعة.
 42-28ومن السهل شرح تلك االفرتاضات من خالل بعض
األمثلة .يف اجلزء العلوي من اجلدول  14.12يتم عرض
تركيب الصناعة كما تنتج  6وحدات للمنتجات املصنعة
(خبالف  .)208ويف اجلزء السفلي من اجلدول 14.12
الذي يعاد تقدميه على أنه اجلدول  ،28.3يتم عرض
املدخالت الضرورية للصناعة واإلنشاء .ويعاد تقدمي ذلك
يف أول عمودين رقميني يف اجلدول  .28.4ويعرب
العمودين الرقميني التاليني عن ذلك على شكل نسبة
مئوية .ومع ذلك ،فعلى سبيل املثال ،حتتاج وحدة إنشاء
 0.038وحدة منتجات زراعية و  0.102وحدة

7611
1510

1118
2017
1112
010
110
010
010
10
010
010
010
010
8617 117612 8214
11512 27017 11416
707
1862
707

للتعدين واملعادن اخلام وهكذا .وال تستخدم اإلنشاء أية
منتجات زراعية ،و  0.004وحدة تعدين ومعادن خام
وهكذا.
 43-28أنه من الضروري اقتطاع التكاليف املتعلقة بإنتاج 6
وحدات للسلع املصنعة يف عمود اإلنشاءات وإضافته غلى
عمود التصنيع وذلك من اجل إنشاء مصفوفة منتج تلو
منتج .و سوف تعيد األعمدة عرض املنتجات بدالً من
الصناعات عند إمتام هذا التمرين لكافة اإلنتاج التابع.
افتراض تكنولوجيا الصناعة
 44-28يعرض املعامل كيف مت إنتاج املنتجات املصنعة واليت من
املفرتض حأن تعتمد على الصناعة اليت يصادف أن يتم
أنتاجها فيها ،وذلك مبوجب افرتاض تكنولوجيا الصناعة.
ومع ذلك،فلكي يتم إعادة ختصيص الوحدات الستة
للمنتجات املصنعة من صناعة البناء والتشييد إىل عمود
والذي سوف يشري اليه حالياً للمنتجات املصنعة فقط (
متجاهالً املنتجات التابعة األخرى يف الوقت احلاضر) فقط
جمموعة من املدخالت مشتقة حيث يتم إضافة معدالت
اإلنشاء ستة مرات إىل عمود التصنيع واملقتطع من عمود
اإلنشاء .و يتم عرض نتائج ذلك يف األعمدة الرقمية
اخلامسة والسادسة من اجلدول .28.4

افتراضات تكنولوجيا المنتج

 44-28تعرض املعامالت كيف يتم إنتاج املنتجات الصناعية وهي
تلك ح
الصناعات اليت مت تصنيعها بغض النظر عن املكان

نظام الحسابات القومية
الفعلي الذي مت إنتاجهم فيه ،وذلك مبوجب افرتاض
تكنولوجيا املنتج .ويف تلك احلالة ،كي يتم إعادة ختصيص
ستة وحدات منتجات صناعية من صناعة اإلنشاء ،يتم
اشتقاق جمموعة من املدخالت تعادل  6مرات مت فيها
إضافة معامل التصنيع إىل عمود التصنيع ومت اقتطاعه من
عمود اإلنشاء .و تعرض النتاج يف العمودين الرقميني
السابع والثامن من اجلدول .28.4
 46-28من اهلام مالحظة املشكلة اليت تنشأ مبوجب هذا
االفرتاض.وهي أنه عندما يتم استخدام افرتاض تكنولوجيا
الصناعة ،فيحفرتض أن تستخدم املنتجات الصناعية املصنعة
كمية قليلة من الطعام .ومع ذلك ،ال تحسجل فعلياً أية
منتجات زراعية كما يتم استخدامها يف صناعة اإلنشاء و
لذلك فإن خصم تلك املدخالت من املدخالت املسجلة
فيما يتعلق باإلنشاء يؤدي إىل قيد سليب .و ال ميكن
عرض املدخالت السلبية مبوجب افرتاض تكنولوجيا
الصناعة .حيث تستحيل منطقياً املدخالت السلبية ،و
تلك حجة لصاحل استخدام افرتاض الصناعة بدال من
افرتاض املنتج.

جداول صناعة تلو صناعة
 47-28ميكن اشتقاق مصفوفة منتج تلو منتج فقط من خالل
طريقتني ومها كالتايل
أ .مبيعات املنتج الثابت حيث يفرتض أن تعتمد إعادة
ختصيص مطلب املستخدمني على املنتج و ليس على
الصناعة من مكان بيعها.
ب .تكوين مبيعات املنتج الثابت حيث يفرتض أن
املستخدمني دائماً ما يطلبون نفس تشكيلة املنتجات من
صناعة ما.
 48-28وعلى الرغم من عدم تقدمي جدول مماثل للجدول 28.4
للصناعة تلو الصناعة  ،حيث يكون إنشائها متشاهباً
ومباشراً و لكنه يعرض املدخالت من خالل صفوف
جداول االستخدام بدال من إسقاط األعمدة.
 49-28خللق جدول يبني الصناعة تلو الصناعة من الضروري نقل
استخدام الوحدات الست للمنتجات املصنعة من عمود
التصنيع إىل عمود اإلنشاء .ومع استكمال هذا اإلجراء
لكافة مناحي اإلنتاج الثانوي ستمثل الصفوف الصناعات
أكثر من متثيلها للمنتجات.

تكوين مبيعات منتج ثابت

 60-28يتم توزيع نسبة من صف التصنيع إىل صف اإلنشاء
مستخدماً النسبة يف صف التصنيع ،يف هذه احلالة من
اجل توزيع الوحدات الستة املتعلقة بالسلع املصنعة و
املقدمة من قبل صناعة اإلنشاء إىل صف اإلنشاء .و
لذلك فإن تلك املصفوفة لن حتتوي على مدخالت سلبية
.

تكوينات مبيعات صناعة ثابتة

 61-28يتم إعادة توزيع الوحدات الستة اخلاصة بالسلع املصنعة
واملقدمة من قبل صناعة اإلنشاء إىل صف اإلنشاء من

صف التصنيع مستخدماً النسبة اليت يف صف اإلنشاء .و
ميكن أن حتتوي تلك املصفوفة على عناصر سلبية.
اختيار النموذج كي يتم استخدامه
 62-28توجد أربعة اختيارات متاحة جملمع املدخالت املخرجات.
أ .أن منوذج منتج تلو منتج يستخدم افرتاض تكنولوجيا
املنتج.
ب .أن يستخدم منوذج منتج تلو منتج ،افرتاض تكنولوجيا
الصناعة.
ج .أن يفرتض منوذج منتج تلو منتج افرتاض تكوين
مبيعات منتج ثابت.
د .أن يفرتض منوج صناعة تلو صناعة تكوين مبيعات
صناعة ثابتة.
و جيوز أن يتسبب كل من االختيارين أ و د يف مدخالت
سلبية ،بينما ال ميكن أن يسببها كل من االختيارين ب و
ج.
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 63-28و جيوز جتميع كل من جداول صناعة تلو صناعة وجداول
منتج تلو منتج .كما أهنم يصلحون للوظائف التحليلية
املختلفة .على سبيل املثال،يفضل استخدام مصفوفة منتج
تلو منتج لضمان ثبات مؤشرات األسعار بشكل تام .و
رمبا يكون جدول صناعة تلو صناعة أكثر فائدة وذلك من
أجل الربط بني تساؤالت سوق العمل .و على الرغم من
تركيز كثري من الفائدة ،بشكل تقليدي ،على جداول منتج
تلو منتج ،فإن ذلك مصحوب جبزء كبري من خالل
االنتباه للتكنولوجيا األساسية .كما أن التفاعالت
االقتصادية للصناعات املختلفة قد جلبت بشكل متزايد
فائدة أكثر يف جداول صناعة تلو صناعة.
نماذج ُمولدة
 64-28يف املمارسة العملية ،ال يتم استخدام أي اسلوب فردي
من تلقاء نفسه ، .بل ينبغي ان يت ذلك وفق املعرفة لنوع
املنتج أو الصناعة اليت حنن بصددها سواء اعتمدت
الصناعة على إجراءات التحويل أو اعتمد املنتج على شيئاً
أكثر مالئمة .وجيوز معاملة بعض املنتجات التابعة ،بطريقة
واحدة واآلخرين بطريقة أخرى على الرغم من حقيقة أنه
رمبا تظهر أحياناً بشكل مبدأي قيماً سلبية.
 64-28وسوف يعتمد مدى التنوع بني النماذج املتنوعة على عدد
من العوامل ،تشمل على وجه اخلصوص مدى اإلنتاج
التابع يف مصفوفة العرض .وعامة ،يتم إعادة توزيع الدرجة
األعلى للتفكك وبالتايل الدرجة املنخفضة لإلنتاج التابع،
وسوف تشبه جداول املدخالت واملخرجات األقرب
جداول العرض واالستخدام .كما تفضل بعض الدول
بالفعل ،العمل جبداول العرض واالستخدام املفصلة جداً
وليس جداول اإلنتاج املتجانسة إطالقاً.

مستخدما افرتاض تكنولوجيا الصناعة فقط ومن فإن
مصفوفة صناعة تلو صناعة تستخدم تكوين مبيعات
املنتج.
قاعدة البيانات الالزمة من أجل التحويل
 67-28نقطة االنطالق فيما يتعلق بإنتاج جدول مدخالت
خمرجات متناظر هي اثنني من جداول العرض واالستخدام
كل منهما حسب األسعار الرئيسية .حىت أن حساب
جدول االستخدام حسب األسعار األساسية هي خطوة
واحدة بعيداً عن اإلحصاءات الرئيسية واملالحظات
الفعلية ،مدعماً حقيقة أن جداول املدخالت املخرجات
هي مناذج حتليلية ،وليست جتميع لظاهرة متبعة مباشرة.
 68-28عالوة على ذلك ،فن فصل جدول االستخدام إىل جدولني
وفق األسعار الرئيسية ،يوضح إحدامها العناصر املتعلقة
باملنتجات احمللية بينما يوضح اآلخر العناصر املتعلقة
بالواردات .ويكثر طلب االحتياجات اإلحصائية الالزمة
ملثل ذلك الفصل ولكنه تسمح النتائج باملرونة املعقولة يف
معاجلة الواردات وتسمح بتحليل حر لتأثري الطلب حول
املوارد من املنتجني املقيمني ومن املوردين األجانب.
 69-28والطريقة الدقيقة للتعامل مع الواردات هي املرونة الكبرية
حيث يتاح عدداً من اخليارات كذلك .و يف بعض النظم
االقتصادية ،يتم استرياد بعض املنتجات اهلامة فقط ولذلك
فإن فصل تلك الواردات "غري التنافسية" من باقي الواردات
رمبا يكون بشأن فائدة معينة.
 70-28وموضوعاً آخر يتطلب اعتبارات دقيقة هو درجة التفاصيل
املأمولة لتصنيفات الصناعة واملنتج .ورمبا يعتمد ذلك
بتفاوت على املصادر املتاحة للمكتب اإلحصائي ونوع
االستخدام كي يتم عمله يف النتائج.

 66-28وكما توضح االختالفات الالزمة ،فتعرض جداول 28.6
و  28.7نتائج حتويل جداول العرض واالستخدام يف
الفصل الرابع عشر ،أوالً ،إىل مصفوفة منتج تلو منتج
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 11التعبير عن تسلسل الحسابات في شكل مصفوفة

 71-28يوضح جزء من جدول االستخدام واملتعلق جبهة وصول
املنتج ،جانباً واحداً حلساب السلع و اخلدمات يف شكل
مصفوفة .ومع ذلك ،ميكن التعبري عنها على أهنا سلسلة

نظام الحسابات القومية
من جداول فرعية :واحدة منها لالستهالك الوسيط،
وواحدة لالستهالك النهائي ،وأخرى من أجل تكوين
رؤوس األموال وواحدة من أجل الصادرات .ورمبا تتعلق
تلك العناصر الثانوية حلساب اإلنتاج واستخدام حساب
الدخل وحساب رأس املال وحساب بقية العامل على
التوايل .ويعرض جدول العرض على حنو مشابه اجلانب
اآلخر من حساب السلع واخلدمات ولكن ميكن كتابته
أيضاً على أنه جدولني فرعيني ،واحدة منها تتعلق حبساب
اإلنتاج (املنتج) بينما تتعلق األخرى ببقية العامل
(الواردات) .ويظهر اجلدول  28.8من خالل كتابة
جدول العرض بشكل أفقي وجدول العرض رأسي بشروط
تلك اجلداول واحلسابات املتعلقة هبا .وتدل الصفوف
واألعمدة املبوبة ي على االقتصاد اإلمجايل وتدل تلك
الصفوف واألعمدة املبوبة على أهنا ر على بقية العامل.
 72-28وتكمن جاذبية تلك الصيغة يف تساوي اإلمجايل عرب
جمموعة من الصفوف من أجل حساب السلع واخلدمات،
مع األعمدة اليت حتتوي اإلمجايل .وال يوجد تطابق
للمجموعة لثانية من الصفوف من أجل حساب اإلنتاج،
ولكن ليس من الصعب إجياده يف املتناول .وميكن إدخال
املدخالت من أجل القيمة املضافة يف جمموعة ثالثة من
الصفوف مع مدخالت حتت االستهالك الوسيط .ويف
تلك الطريقة فإن اجملموع يف اسفل االعمدة حلساب
االنتاج يساوي للمجموع يف هناية الصفوف لنفس
احلساب .ولكن يوجد جمموعة ثالثة غري متطابقة حالياً من
الصفوف تشمل القيمة املضافة .وحيث أن القيمة
املضافة ترحل هنائياً إىل نصيب حساب الدخل األويل،
كما فيمكن تبويب اجملموعة الثالثة من الصفوف على أهنا
.28.9
 73-28إذاً ،لتتطابق هذه احملموعة الثالثة من الصفوف ،مت إدراج
جمموعة ثالثة من االعمدة ،بني أعمدة حساب اإلنتاج
وتلك األعمدة املختصة باستخدام حساب الدخل ،كما
ميكن إدراج حساب امللكية عند تقاطع جمموعة ثالثة من
الصفوف واألعمدة وجمموعة رابعة من الصفوف واألعمدة
اليت مت إدراجها لعرض ميزانية الدخل األويل حيث أهنا
تظهر يف التوزيع الثانوي حلساب الدخل .ميكن إدخال
جمموعات متتابعة من الصفوف واألعمدة ،من خالل
املتابعة هبذه الطريقة ،إىل أن يتم تغطية نتائج احلسابات
الكاملة كما يف اجلدول .28.10

 74-28ميكن عرض قيود املوازنة من ميزان املدفوعات ،عن طريق
املدخالت لبقية العامل إىل جانب االقتصاد اإلمجايل ،على
سبيل املثال  41-يف اجلدول .28.9
 74-28ومن املمكن أيضاً مد اجلدول  28.10من اجل عرض
اندماج امليزانيات العمومية كما يف اجلدول  .28.11ومن
أجل ذلك يقدم الصف السابق للجدول األويل من اجل
عرض امليزانية االفتتاحية وثالثة صفوف أسفلها .وأوهلا
املدخالت للتغريات األخرى يف حجم حساب األصول،
ويتعلق ثانيها حبساب إعادة التقييم وآخرها هو امليزانية
العمومية اخلتامية .وهناك حاجة لتسويتني للجدول
 .28.6تتعلق التسوية األوىل منها ببند استهالك رأس
املال الثابت والذي مت نقله من الصف من أجل حساب
رأس املال والعمود من أجل حساب اإلنتاج ووضعها يف
العمود اخلاص حبساب رأس املال والصف اخلاص حبساب
اإلنتاج ولكن مع عالمة سلبية .بينما تقوم التسوية الثانية
بتقسيم حساب رأس املال مع اجملوعة األوىل من الصفوف
واألعمدة ،كي تغطي كافة البنود يف احلساب ولكن
تغطي اجملموعة الثانية تفاصيل املنتج إلمجايل تكوين رؤوس
األموال وبالتايل تكون جزءاً من حساب األصول لألصل
غري املالية.
 76-28وبقراءة اسفل االعمدة ،بدءاً مبدخل امليزانية العمومية
االفتتاحية لألصول الثابتة ،على سبيل املثال ،تلك القيمة
مضافاً هلا قيمة تكوين رؤوس األموال ،منقوصاً منها
إسهالك رأس املال الثابت ،مضافاً هلا تغريات أخرى يف
حجم األصول إضافة غلى بنود إعادة التقييم ،تتساوى مع
قيمة امليزانية العمومية اخلتامية .ومن أجل األصول املالية
منقوصا منها املطلوبات املالية يبقي التطابق موجوداً.
 17توسيع المصفوفة
 77-28من املمكن مد وإعادة ترتيب الصفوف واألعمدة
للمصفوفة شرط أن يتم إجناز ذلك بثبات يف كال البعدين.
ومن غري الضروري بتاتاً االنضمام إىل ترتيب تسلسل
احلسابات أو درجة التفاصيل املوضحة هناك .وميكن مد
املعامالت التجارية املتضمنة أو أن يتم توثيقها على أهنا
جمموعة من الوحدات املؤسسية اليت يتم حتديدها.
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 78-28مثال حتويل إستهالك رأس املال الثابت من مدخل
إجيايب على جانب واحد للحساب إىل مدخل سليب
على اجلانب اآلخر ،يوضح كيفية استخدام صيغة
املصفوفة لتعزيز ربط حسابات األصول.
 79-28ومن املمكن أيضاً أن تشمل تصنيفات بديلة للبنود
الرئيسية .على سبيل املقال ،ميكن إدراج صف يسمى "
االحتياجات اإلنسانية" موضحاً كم احلاجة إىل الطعام
واملنازل وما على ذلك من اجل كل جمموعة من األسر
املعيشية ،معتمداً على التصنيف الوظيفي الستهالك
األسر املعيشية .وميكن إعادة تصنيف جمموعة من
االحتياجات يف العمود املخصص لإلنفاق
االستهالكي ،من خالل املنتج وجمموعة األسر
املعيشية.
 80-28ومزيد من التوسع يف املصفوفة قد يكون الظهار
تفاصيل من اين وايل اين ،تتحرك التدفقات
كالتحويالت ودخل امللكية من وايل
 81-28ويكون التوسع اإلضايف أكثر فعالية يف بنود املرونة اليت
من املمكن أن يشملها ،وأثناء عرض تفاعل احلسابات
يف ميثاق ويف أسلوب ختطيطي .ومن ناحية أخرى،
فهناك أيضاً عيوب لعرض املصفوفة.
أ .بدون نص توضيحي يصف كل عنصر من العناصر
الرئيسية ،جيب على القارئ أن يكون لديه ادراكاً جيداً
بنظام احلسابات القومية من اجل تفسري املدخالت
الرقمية يف اجلدولب .وحيتوي مثل هذا اجلدول دائماً
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.
 17فصل األسر المعيشية
 82-28توسع مصفوفة احملاسبة لتسلسل احلسابات من اجل
دمج األسر املعيشية املفككة هي الصيغة املعتادة
للحسابات التابعة املعروفة على أهنا مصفوفة احملاسبة
القومية (  .)SAMوتتحرك خلف تكوين حماسيب
صارم يعتمد على املالحظات لتوزيع الدخل غلى
جمموعات األسر املعيشية والذي ميكن أن يعتمد على
دخل األسر املعيشية ومعاينة املصروفات .ويف بعض
األحيان فإن ذلك يعتمد على معاينة فردية .واملشكلة،

كما مت شرحها يف الفصل الرابع والعشرين يف قطاع
األسر املعيشية ،هي أن تدفقات الدخل يف نظام
احلسابات القومية يتعلق باألفراد سواء كانوا موظفني أو
مستقبلني لدخول امللكية أو مستلمي التحويل بينما
تتعلق املصروفات باألسر املعيشية .يصعب بالضرورة
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،
على عمل رسم مثل هذه اخلرائط .
14مصفوفة المحاسبة القومية من أجل حسابات
العمل
 83-28تكون مصفوفة احملاسبة القومية مفيدة يف حالة
حسابات العمل،حيث توضح مستوى وتشكيلة
العمالة والبطالة .وغالباً ما يقدم نظام مصفوفة احملاسبة
القومية معلومات إضافية حول هذا املوضوع ،عن طريق
التقسيمات الفرعية لتعويض العاملني عن طريق رمز
املوظف .وتتطابق تلك التقسيمات الفرعية مع كال من
استخدام العمالة من قبل الصناعة ،كما هو موضح يف
جدول العرض واالستخدام ،وعرض القوى العاملة من
قبل اجملموعات الفرعية االقتصادية االجتماعية ،كما
هو موضح يف توزيع حساب الدخل األويل لألسر
املعيشية .و يشمل ذلك أن تعرض املصفوفة ليس
العرض واالستخدام للمنتجات املتنوعة وحسب ،بل
تعرض أيضاً العرض واالستخدام للتصنيفات املتنوعة
من خدمات القوى العاملة.
 84-28وكي حنصل على صورة شاملة للعالقة بني األسر
املعيشية وسوق القوى العاملة ،فسوف حتتاج
للمجموعة التالية من املعلومات:
أ .سندات متعددة حتت تدفقات مصفوفة احملاسبة
القومية ،مثل احلجم وتكوين الكثافة السكانية من
خالل جمموعة من األسر املعيشية ( شاملةً القوة
العمالية الكامنة) وسعة اإلنتاج من قبل الصناعة.
ب .ورمبا يأمل أصحاب املهن احلرة ،يف احلصول على
معلومات حول امتالك األسهم (على سبيل املثال،
األرض الزراعية و السلع االستهالكية املعمرة) إضافة إىل
املعلومات حول املطلوبات واألصول املالية.
ج .كما أن املؤشرات االقتصادية االجتماعية غري
النقدية املتعلقة ،مثل متوسط العمر املتوقع و معدل
وفيات األطفال وثقافة البالغني واملواد الغذائية املسربة
الدخول يف مرفقات التعليم والصحة (عامة) وكذلك
الوضع السكين من قبل جمموعة األسر املعيشية ( راجع

نظام الحسابات القومية
حنو نظام إحصائيات سكانية واجتماعية) األمم املتحدة
)1974
د .بعض إعادة التسيري مثل التحويالت االجتماعية
عينياً من قبل جمموعات من األسر املعيشية.
 84-28تسفر مقارنة دخول القوى العمالية لكافة املوظفني كما
هو موضح يف مصفوفة معدالت األجر وكذلك القوى
العمالية الكامنة وفق نوعية الشخص وجمموعة األسر
املعيشية ( موضح يف معادالت "كامل الوقت") ،يعطي
معلومات تفصيلية حول تكوين البطالة ومؤشر كلي
(بطالة معادالت كامل الوقت") واليت تتماسك ،
مفاهيمياً وعددياً ،مع مؤشرات االقتصاد الكلي
األخرى ،واليت ميكن اشتقاقها أيضاً من إطار عمل
مصفوفة احلسابات االجتماعية.

774

E

استخدام حسابات
الدخل
R

النهائي

االستهالك
1711

االدخار

التغير في
المعاشات
التقاعدية
11

705
17-

1615 17 -

التوزيع الثانوي
لحسابات الدخل
E
R

E

1647

الدخل

478
40

دخل

التوزيع األولي لحسابات
الدخل
R

التحويالت

الحيازة
50

ميزانية
األساسي
51 -

الحالية
12
1124
55
الدخل المتاح
للتصرف به
1604
17 -

4

7877

1-

7170

االستهالك

E

حساب اإلنتاج
R
الوسيط

1887

القيمة
المضافة
1677

0

7272

R

حساب السلع
والخدمات
E

7272

5401
الصادرات
411
الواردات
الناتج

41 -

411

4776

حساب السلع والخدمات
E
R
حساب اإلنتاج
E
R
التوزيع األولي لحسابات
الدخل
E
R
التوزيع الثانوي لحسابات
الدخل
E
R
استخدام حسابات الدخل
E
R
حسابات رأس المال
E
R
الحسابات المالية
E
R
إجمالي

نظام الحسابات القومية

جدول  10-78حسابات التدفق في تسلسل الحسابات في شكل مصفوفة

773

إجمالي
E
R
4776
411
7272
0
7170
17877
4
1615
 17481
110
10 -

حسابات رأس
المال

الحسابات
المالية
E
R

تحويالت
رأس المال
61
1
4
صافي
االقتراض
اإلقراض
10

أو

414

E
R
إجمالي تكوين
رأس المال

0

0

 101481

نظام الحسابات القومية

778

E

استخدام حسابات
الدخل
R

النهائي

االستهالك

1711

االدخار

التغير في
المعاشات
التقاعدية
11

705
17-

1615 17 -

E

1604

للتصرف

الدخل

التحويالت
الحالية
1124
55

التوزيع الثانوي لحسابات
الدخل
R

12

المتاح
به
17 -

4

7877

E

1647

ميزانية
الدخل

478
40

دخل

التوزيع األولي لحسابات
الدخل
R

الحيازة
50

األساسي
51 -

1-

7170

االستهالك

E

حساب اإلنتاج
R
الوسيط

1887

القيمة
المضافة
1677

0

7515

R

حساب السلع
والخدمات
E

الناتج
7272

 5401الصادرات
 411الواردات

41 -

411

الموازنة العامة المفتوحة

حساب السلع والخدمات
E
R
حساب اإلنتاج
E
R
التوزيع األولي لحسابات
الدخل
E
R
التوزيع الثانوي لحسابات
الدخل
E
R
استخدام حسابات الدخل
E
R
حسابات رأس المال
E
R
الحسابات المالية
E
R 4776
إجمالي
التغييرات في حجم حسابات األصول
إعادة تقييم الحساب
إلغالق الميزانية العمومية

نظام الحسابات القومية

الجدول :78111تسلسل لحسابات شامالً الميزانيات العمومية في شكل مصفوفة

770

إجمالي
R
4776
411
7272
0
7170
17877
4
1615
 17481
110
10 -

E

R

0

اإلعانات المالية
األقل من المستحقات
 461الحسابات
المالية
E

10
10
8
282

األصول
R
تكوين
المال

0

-

E

حسابات
حيازة
إجمالي
رأس
414
إهالك رأس
المال الثابت
777-

117
10
780
5107

حسابات رأس المال
R

E

إهالك رأس
المال الثابت
777-

تحويالت رأس المال
61
1
4
صافي
االقتراض
أو اإلقراض
10
 762 101-

نظام الحسابات القومية

نظام الحسابات القومية

الفصل التاسع والعشرين :الحسابات التابعة واالمتدادات األخرى

أ – مقدمة
 1 – 29يعد تسلسل احلسابات تام التكامل يف جزء كبري نظراً لدقة
وصرامة النظام احملاسيب .غري أن املبادئ توجيهية اليت حعرضت
يف الفصول السابقة ال ينبغي بالضرورة أن تتبع دون تغيري.
هناك قوة كبرية يف نظام احلسابات القومية حيث أنه يتمتع
بصيغة حمكمة مبا فيه الكفاية حبيث ميكن استخدام قدر كبري
من املرونة عند تطبيقه حبيث تظل احلسابات مندجمة ،متكاملة
اقتصادياً  ،وثابتة يف داخلها .إن اهلدف من هذا الفصل
توضيح بعض الطرق اليت ميكن فيها تطبيق املرونة.
 – 1التصنيفات الوظيفية
 2 –29كما الحظنا يف عدة فصول سابقة من هذا الكتاب ،ان
االنتقال مما مت شراؤه إىل اإلجابة عن سؤال ما هي غاية
التكاليف إضاف بشكل وايف اىل القدرة التحليلية لنظام
احلسابات القومية .وإحدى الطرق لإلجابة على هذا السؤال
استخدام التصنيفات الوظيفية للنفقات واملصاريف .و قد طحرح
وصف للتصنيفات الوظيفية يف اجلزء ب من هذا الفصل .مما ال
شك فيه أن هذه التصنيفات الوظيفية من النقاط األساسية
لنظام احلسابات القومية ومتنح نقطة بداية ميكن االستفادة منها
لبعض أنواع احلسابات التابعة.
 - 7حسابات القطاع الرئيسي
 29.3بدالً من استخدام التصنيفات على حسب املنتج وعلى
حسب األنشطة الصناعية (التصنيف املركزي للمنتجات
 CPCأو التصنيف الصناعي املعياري الدويل لكافة األنشطة
االقتصادية  )ISICعلى حسب النظام املعياري لكليهما ،
ونفس املستوى من التسلسل ،سيكون من املفيد اختيار
جمموعة من املنتجات أو الصناعات ذات أمهية خاصة
لالقتصاد  ،احملددة هنا كقطاع رئيسي .رمبا يكون االختيار هنا
ححمدداً للغاية ،على سبيل املثال الرتكيز على حمصول زراعي
واحد أو إنتاج املعادن ،أو يكون أعم من ذلك مثل كافة
السلع اليت ختدم السياحة يف املقام األول .ويف حالة أخرى ،
ميكن مجع جمموعة من جداول العرض واالستخدام بالرتكيز
على القطاع الرئيسي وجتميع املنتجات والصناعات األخرى.
ويف بعض احلاالت عندما يتم تتم مزاولة النشاط من قبل
مؤسسات صغرية أو كبرية نسبياً  ،من املمكن أن التوسع و
جتميع سلسلة كاملة من احلسابات للقطاع الرئيسي أيضاً .و
قد شرحت هذه األساليب يف الفقرة جـ
 - 7الحسابات التابعة
 4 –29هناك منوذج أمشل وأعم للمرونة أال وهو احلسابات التابعة.
كما يظهر من امسها ،فإهنا مرتبطة بالنظام املركزي بيد أهنا
ختتلف عنه .ميكن اتشاء عدة حسابات تابعة ،لكن بالرغم
من أن كل احلسابات التابعة متسقة مع للنظام املركزي  ،إال أنه
رمبا ال تكون متسقة بني بعضها أحياناً.

 4 – 29بوجه عام  ،هناك نوعني من احلسـابات التابعـة .يتضـمن نـوع
منهــا بعــض مــن إعــادة تنظــيم التصــنيفات املركزيــة وامكانيــة تقــدمي
ب 1التصنيفات الوظيفية
 9 – 29يس ـ ــتخدم نظ ـ ــام احلس ـ ــابات القومي ـ ــة تص ـ ــنيفات
خاصـة لتحليـل االســتهالك ،أو النفقـات بوجـه أعــم ،
مــن قبــل قطاعــات خمتلفــة علــى حســب الغــرض الــذي
يـتم االنفــاق .مــن اجلــه يشــار إىل أيــة تصــنيفات علــى
أهنــا تصــنيفات وظيفيــة  .والتصــنيفات حمــل االهتمــام
هي:
777

عناصـ ــر مكملـ ــة .تغطـ ــي أيـ ــة حسـ ــابات تابعـ ــة يف الغالـ ــب
احلسـ ــابات اخلاصـ ــة مبجـ ــاالت معينـ ــة كتكـ ــاليف التعلـ ــيم ،
السياحة  ،محاية البيئـة وميكـن أن يحنظـر هلـا علـى أهنـا امتـداد
إىل حسـابات القطاعــات الرئيســية املشـار اليهــا .كمــا ميكــن
أن تتضــمن بعــض االختالف ــات عــن النظــام املركــزي  ،مثــل
املعاملــة البديلــة لألنشــطة املكملــة ،لكنهــا ال تغــري املفــاهيم
األساسـ ـ ــية لنظـ ـ ــام احلسـ ـ ــابات القوميـ ـ ــة يف جوهرهـ ـ ــا .يحعـ ـ ــد
الســبب الرئيســي لتطــوير أي حســاب تــابع هــو مشــول كافــة
التفاص ـ ــيل لكاف ـ ــة القطاع ـ ــات اهلام ـ ــة كج ـ ــزء م ـ ــن النظ ـ ــام
املعيــاري الــذي ميكــن أن يثقلهــا بســهولة أو يصــرف االنتبــاه
ع ــن املالم ــح الرئيس ــية للحس ــابات كك ــل .أن العدي ــد م ــن
العناص ـ ـ ــر ال ـ ـ ــيت تظه ـ ـ ــر يف احلس ـ ـ ــاب الت ـ ـ ــابع ال تظه ـ ـ ــر يف
احلســابات املركزيــة .سـواء قحـيّمــت احلســابات التابعــة بوضــوح
يف عنــد تصــميم احلســابات املركزيــة ،ولكنهــا تحــدمج هبــدف
تقــدميها يف أشــكال أكثــر جتميع ـاً ،أو أهنــا كانــت مكونــات
ضمنية للمعامالت اليت يتم تقييمها عامليا.

 6 – 29يعتمــد النــوع الثــاين مــن احلســابات التابعــة أساس ـاً علــى
املفـ ــاهيم البديلـ ــة ملفـ ــاهيم نظـ ــام احلسـ ــابات القوميـ ــة .وقـ ــد
نوقشــت أن ـواع االختالفــات الــيت ميكــن وضــعها يف االعتبــار
يف املفاهيم األساسية يف اجلزء د.
يتضمن ذلك حد خمتلـف لإلنتـاج  ،مفهـوم أمشـل عـن االسـتهالك
أو تك ـ ــوين رأس امل ـ ــال  ،وامت ـ ــداد نط ـ ــاق املمتلك ـ ــات  ،وهك ـ ــذا.
غالباً ما يتم استخدام عـدد مـن املفـاهيم البديلـة يف نفـس الوقـت.
أن يشتمل النوع الثـاين مـن التحليـل علـى التغـريات يف التصـنيفات
مثلما اشـتمل النـوع األول  ،ولكـن التأكيـد األساسـي يكـون علـى
املفاهيم البديلة .رمبا يؤدي استخدام املفاهيم البديلة إىل جتمعـات
تكميلية  ،وهذا هو اهلدف املرجو لدعم النظام املركزي.
 7 – 29يطرح اجلزء د بعـض أنـواع اجلـداول الـيت ميكـن أن تفيـد
يف سياق احلسابات التابعة .و جمـدداً  ،فـإن املرونـة يف تقـدمي
اجلــداول مــن األم ــور املوصــى هبــا ولكــن ملحقــات اجل ــداول
املوج ــودة يف اجل ــزء ه ـ ـ ق ــد أثبت ــت أهن ــا مفي ــدة يف ع ــدد م ــن
احلاالت.
 8 – 29ميت ــد التأكي ــد عل ــى مرون ــة احلس ــابات القومي ــة إىل احل ــد
الــذي يســمح حبريــة اختيــار عــدد وكــم احلســابات التابعــة أو
احلس ــابات املمت ــدة األخ ــرى ال ــيت ميك ــن تطويره ــا .تس ــمح
احلســابات التابعــة مــن النــوع الثــاين خاصـةً بالتجربــة العمليــة
لكافــة املفــاهيم والطــرق اجلديــدة  ،بدرجــة أعلــى مــن احلريــة
أكثر مما هو متاح مع النظام املركزي .عندما يحطور عـدد مـن
ال ــدول بتط ــوير حس ــابات تابع ــة مش ــاهبة ،ميك ــن أن ي ــؤدي
تب ــادل اخلـ ـربات إىل خل ــق حتس ــينات مفي ــدة و تك ــوين أدل ــة
عاملية موجزة عن موضوع حمدد و يف األساس إمكانية صـنع
التغـريات يف النظــام املركــزي ذاتــه .وقـد ذحكــر بعــض مــن أنـواع
البحث يف اجلزء و من هذا الفصل.
أ  -تص ـ ــنيف االس ـ ــتهالك الف ـ ــردي عل ـ ــى حس ـ ــب الغ ـ ــرض
)(COICOP؛
ب  -تصنيف وظائف الحكومة ) (COFOG؛
ج ـ  -تصـنيف اغـراض املؤسسـات غـري اهلادفـة للـربح الـيت
ختدم األسر املعيشية )(COPNI
د – تص ـ ــنيف مص ـ ــروفات املنتج ـ ــني حس ـ ــب الغ ـ ــرض
)(COPP
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 – 1الطعام واملشروبات غري الكحولية،
 – 2املشروبات الكحولية  ،التبغ واملخدرات،
 – 3املالبس واألحذية،
 – 4اإلسـ ــكان ،امل ـ ــاء  ،الكهرب ـ ــاء ،الغ ـ ــاز  ،أن ـ ـواع الوق ـ ــود
األخرى،
 – 4األثاث  ،األجهزة املنزلية ،الصيانة املستمرة للمنزل،
 – 6الصحة،
 – 7النقل،
 – 8االتصاالت،
 – 9الرتفيه والثقافة،
 – 10التعليم،
 – 11املطاعم والفنادق،
 – 12بضائع وخدمات متنوعة،
 – 13نفقات االستهالك الفـردي للمؤسسـات غـري الرحبيـة
اليت ختدم األسر،
 – 14نفقات االستهالك الفردي للحكومة العامة.

 10 –29ميك ـ ـ ـ ــن أن جت ـ ـ ـ ــد التفاص ـ ـ ـ ــيل الكامل ـ ـ ـ ــة لكاف ـ ـ ـ ــة
التصـ ــنيفات يف كتـ ــاب تصـ ــنيفات النفقـ ــات حسـ ــب
الغرض (األمم املتحدة . )2000
 11 – 29إن اهلــدف األساســي مــن هــذه التصــنيفات هــو
تــوفري اإلحصــائيات الــيت ظهــر بالتجربــة أهنــا تالقــي اهتمام ـاً
عام ـ ـاً ألغ ـ ـراض حتليل ـ ــة ش ـ ــىت .عل ـ ــى س ـ ــبيل املث ـ ــال ،يحظه ـ ــر
تصــنيف االســتهالك الفــردي علــى حســب الغــرض عناصــر
مث ـ ــل النفق ـ ــات األسـ ـ ـرية عل ـ ــى الطع ـ ــام والص ـ ــحة والتعل ـ ــيم
مؤش ـ ـرات هامـ ــة للرعايـ ــة القوميـ ــة؛ ويظهـ ــر تصنيف وظائف
الحكومة اإلنف ــاق عل ــى الص ــحة والتعل ــيم وال ــدفاع وم ــا إىل
ذلـ ــك ويسـ ــتخدم أيض ـ ـاً للتمييـ ــز ب ـ ــني اخلـ ــدمات اجلماعي ـ ــة
والسلع واخلدمات اخلاصة باالسـتهالك الفـردي الـيت توفرهـا
احلكومــة ؛ حميكــن أن يــوفر  -تصــنيف أغـراض املؤسســات
الــيت ال تســتهدف ال ـربح وختــدم األســر املعيشــية معلومــات
عن "التعهيد" خلدمات املشـاريع التجاريـة  ،وهـذا يعـين ،إىل
اي م ــدى يش ــرتي املنتج ــون خ ــدمات التم ــوين ،التنظي ــف،
النق ـ ــل ،وت ـ ــدقيق احلس ـ ــابات واخل ـ ــدمات األخ ـ ــرى ال ـ ــيت مت
تنفيذها كأنشطة مكملة للمؤسسة التجارية.

 14 –29تســتخدم مســوح ميزانيــة االســر بشــكل متكــرر
نظام ـ ـاً للتصـ ــنيف يعتمـ ــد علـ ــى تصـ ــنيف االسـ ــتهالك
الف ــردي عل ــى حســب الغ ــرض ح ــىت جيم ــع معلوم ــات
حـ ــول نفقـ ــات اسـ ــتهالك األسـ ــر .وبعـ ــد ذلـ ــك يحعـ ــاد
ختصــيص تلــك النفقــات للمنتجــات الــيت تســتهلك يف
ج ـ ــدول الع ـ ــرض واالس ـ ــتخدام كم ـ ــا حش ـ ــرح ذل ـ ــك يف
الفصلني  14و . 28

 12 – 29ت ـ ـ ــوفر التص ـ ـ ــنيفات الوظيفي ـ ـ ــة إع ـ ـ ــادة ص ـ ـ ــياغة
التجمعــات الرئيســية لنظــام احلســابات القوميــة ألن ـواع
حمــددة مــن التحلــيالت الــيت مت شــرحها يف أجـزاء تاليــة
من هذا الفصل .على سبيل املثال:
أ – ميكــن القــول أنــه بالنســبة لعــدة أغ ـراض حتليليــة ،يكــون
تعريــف تكــوين رأس املــال اإلمجــايل ضــيقاً للغايــة .غالب ـاً مــا
مييــل البــاحثون يف دراســات دوافــع إنتاجيــة العمــل إىل قيــاس
"رأس املــال البشــري" املســتمد بطبيعــة احلــال مــن املعلومــات
الــيت مت احلصــول عليهــا مــن النفقــات الســابقة علــى التعلــيم.
يوضح كل تصنيف من تصنيفات الوظيفيـة األربعـة اإلنفـاق
علـ ــى التعلـ ــيم ،ومـ ــن مث فإنـ ــه مـ ــن املمكـ ــن أن نسـ ــتمد مـ ــن
اإلنف ـ ــاق املس ـ ــتحق للتعل ـ ــيم م ـ ــن قب ـ ــل األس ـ ــر و احلكوم ـ ــة
واملؤسسات الغري رحبية واملنتجني.

 - 7تصنيف وظائف الحكومة )(COFOG
 14 – 29توجــد هنــاك عشــرة جمموعــات رئيســية لتصــنيف
وظائف احلكومة وهي كما يلي:
 – 1اخلدمات العامة ،
 – 2الدفاع،
 – 3النظام العام واألمن ،
 – 4الشئون االقتصادية ،
 – 4محاية البيئة ،
 – 6اإلسكان واملرافق ،
 – 7الصحة ،
 – 8الرتفيه  ،الثقافة  ،الدين ،
 – 9التعليم ،
 – 10محاية اجملتمع ،

ب – يف الدراس ـ ــات ال ـ ــيت حجت ـ ــرى عل ـ ــى النفق ـ ــات األسـ ـ ـرية
واالدخ ــار يعت ــرب بع ــض الب ــاحثني أن اإلنف ــاق عل ــى الس ــلع
االسـتهالكية املعمــرة هــو رأس مــال بــدالً مــن اعتبــاره نفقــات
جاري ــة .يس ــهل تص ــنيف االس ــتهالك الف ــردي عل ــى حس ــب
الغ ـ ــرض ذل ـ ــك ع ـ ــن طري ـ ــق حتدي ـ ــد اإلنف ـ ــاق عل ـ ــى الس ـ ــلع
االستهالكية املعمرة؛
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جـ  -يف الدراسـات الـيت هتـتم بتـأثري النمـو االقتصـادي علـى
البيئــة  ،مييــل البــاحثون غالب ـاً إىل متييــز نفقــات محايــة البيئــة.
يتضــمن كــأل مــن تصنيف وظائف الحكومة و تصــنيف
مصروفات املنتجـني حسـب الغـرض هـذه النفقـات كواحـدة
من جمموعات املستوى األول.

–  16كمـ ــا رأينـ ــا يف الفصـ ــل  ، 22يسـ ــتخدم
تصنيف وظائف الحكومة يف حتلي ـ ـ ـ ـ ــل وتق ـ ـ ـ ـ ــدمي
عرض احلكومة املايل لإلحصاءات.

 - 7تصـنيف المؤسسـات غيـر الهادفـة للـربح التـي
تخدم األسر المعيشية )(COPNI
 17 – 29توجد هناك سبعة جمموعات رئيسية يف تصـنيف
أغراض املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر

 - 1تصــنيف االســتهالك الفــردي علــى حســب الغــرض
)) COICOP

املعيشية هي كما يلي:
 – 1اإلسكان،
 – 2الصحة،
 – 3الرتفيه والثقافة،
 – 4التعليم،
 – 4احلماية االجتماعية،
 – 6الدين،
 – 7األحزاب السياسية  ،العمل  ،املنظمات املهنية .

 13 – 29توجـ ــد هنـ ــاك  14جموعـ ــة رئيسـ ــية يف تصـ ــنيف
االس ـ ــتهالك الف ـ ــردي عل ـ ــى حس ـ ــب الغ ـ ــرض .حجتم ـ ــع
االثنــيت عشــرة جمموعــة األوىل إىل نفقــات االســتهالك
الفــردي لألســر .أمــا اجملمــوعتني األخريتــني فهمــا جــزءاً
مــن نفقــات االســتهالك للمؤسســات الغــري رحبيــة الــيت
خت ــدم األس ــر واحلكوم ــة العام ــة  ،ي ــتم التعام ــل معه ــا
عل ــى أهن ــا حتـ ــويالت اجتماعي ــة عينيـ ــة .متث ــل األربعـ ــة
عش ــرة جمموع ــة االســتهالك النه ــائي الفعلــي لألس ــر ،
وهذه اجملوعات هي:
775

نظام الحسابات القومية
 – 4نفقات تنمية املوارد البشرية ،
 – 6نفقات الربامج احلالية لإلنتاج  ،اإلشراف واإلدارة.

 18 – 29يع ــد ه ــذا التص ــنيف ش ــكالً خمتصـ ـراً لتص ــنيف
كاف ــة املؤسس ــات ال ــيت ال هت ــدف إىل ال ـربح ال ــيت ذك ــرت يف
الفصل . 23
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 - 4تصــنيف مصــروفات المنتجــين حســب الغــرض
))COPP
 28-19وجـد هنـاك سـتة جمموعـات أساسـية لتصـنيف
مصروفات املنتجني حسب الغرض وهي كما يلي:
 – 1نفقات البنية األساسية ،
 – 2نفقات البحث العلمي والتنمية ،
 – 3نفقات محاية البيئة ،
 – 4نفقات التسويق ،

–  20مبـ ـ ــدئيا" ،يحطبـ ـ ــق تصـ ـ ــنيف مصـ ـ ــروفات
املنتج ــني حس ــب الغ ــرض عل ــى ك ــل املنتج ــني ،
س ـواء ك ــان هــدفهم تس ــويقياً أو غ ــري تس ــويقي ،
علـ ــى الـ ــرغم مـ ــن أنـ ــه ليسـ ــت كافـ ــة اجملموعـ ــات
متســاوية االهتمــام لكــال النــوعني مــن املنتجــني .
مـن املمكـن عمليـاً أن يكـون تصـنيف مصــروفات
املنتج ــني حس ــب الغ ــرض ه ــو أول م ــا يه ــتم ب ــه
املنتجني لتصنيف املعامالت لسوق املنتجني.

جـ  -الحسابات التابعة للقطاع العام وحسابات القطاع الخاص االخرى
الرئيســية علــى الظــروف احملليــة ؛ علــى ســبيل املثــال قــد يكــون
–  21يـ ـ ــتم مجـ ـ ــع تسلسـ ـ ــل احلسـ ـ ــابات عـ ـ ــاد ًة لالقتصـ ـ ــاد
32
من األفضل لقطاع الطاقة أن يغطي العمليات البرتوكيميائية.
بكامل ـ ــه أو لكاف ـ ــة الوح ـ ــدات املؤسس ـ ــية ال ـ ــيت تتب ـ ــع نف ـ ــس
القطــاع املؤسســي الرئيســي أو الفرعــي .يف جــداول العــرض
واالســتخدام  ،ميكــن وضــع وحــدات اإلنتــاج يف جمموعــات  24 – 29ميكــن حتليــل حســابات املنتجــات والصــناعات الرئيســية
يف إطـ ــار جـ ــداول العـ ــرض واالسـ ــتخدام  .تظهـ ــر الصـ ــناعات
لتظهــر حســاب عناصــر اإلنتــاج وحســاب توليــد الــدخل ،
الرئيس ـ ــية بالتفص ـ ــيل يف األعم ـ ــدة بينم ـ ــا مت مج ـ ــع الص ـ ــناعات
حىت وإن مل تكن وحدات مؤسسية كاملة .على الرغم مـن
األخـ ــرى .وباملثـ ــل تظهـ ــر الصـ ــناعات الرئيسـ ــية بالتفصـ ــيل يف
أن ص ـ ــفوف وأعم ـ ــدة غالبـ ـ ـاً م ـ ــا تتب ـ ــع التص ـ ــنيف املرك ـ ــزي
الصــفوف بينمــا مت مجــع الصــناعات األخــرى .ميكــن أن تحظهــر
للمنتج ــات و التص ــنيف املعي ــاري ال ــدويل لكاف ــة األنش ــطة
الص ــوف اإلض ــافية حت ــت ج ــدول الع ــرض واالس ــتخدام إنت ــاج
االقتصــادية  ،فإنــه يف مســتويات مماثلــة يف الرتتيــب اخلــاص
العمــل ،إمجــايل تكــوين رأس املــال وأســهم األصــول الثابتــة .يف
هبــا  ،مــن الســهل اختيــار عــدد مــن الصــناعات الــيت متتلــك
اجلـ ــزء اخلـ ــاص باالسـ ــتخدام مـ ــن اجلـ ــدول ،ميكـ ــن أن تنقسـ ــم
أمهية خاصة يف اقتصاد الدولـة .مـن الشـائع اإلشـارة إىل أيـة
األعمــدة اخلاصــة بإمجــايل تكــوين رأس املــال الثابــت والتغـريات
جمموعــة مــن الصــناعات ب "قطاع ــات" حــىت وإن مل متثــل
يف املخ ــزون خاصـ ـةً ب ــني واح ــداً أو أكث ــر م ــن القطاع ــات أو
قطاعات مؤسسية على أساس استخدام املصطلح يف نظـام
الص ــناعات الرئيس ــية والقطاع ــات أو الص ــناعات األخ ــرى .يف
احلسابات القومية.
حالـ ــة قيـ ــام جمموعـ ــة متنوعـ ــة مـ ــن املنتجـ ــني مبباشـ ــرة النشـ ــاط
الرئيسي لدولة ما ،كصغار املزارعني واملزارع الكـربى الـيت تقـوم
 22 – 29يحفيــد حتديــد األنشــطة اخلاصــة الــيت تلعــب الــدور الرئيســي
متتلكهــا وتشــغلها مجعيــات خاصــة  ،رمبــا يكــون مــن األفضــل
يف املعـ ــامالت اخلارجيـ ــة لالقتصـ ــاد إىل حـ ــد كبـ ــري يف التحليـ ــل
إظهـ ــار جمم ـ ــوعتني منفص ـ ــلتني م ـ ــن املنتج ـ ــني  ،حي ـ ــث أهنم ـ ــا
االقتص ــادي .ميك ــن أن تش ــمل تل ــك األنش ــطة الرئيس ــية قط ــاع
خمتلفت ــني مت ــام االخ ــتالف م ــن ناحي ــة س ــلوك العم ــل وهياك ــل
البـ ــرتول  ،التعـ ــدين أو احملاصـ ــيل الزراعيـ ــة ( علـ ــى سـ ــبيل املثـ ــال
التكلفة.
القه ــوة) عن ــدما تحع ــد ج ــزءاً هامـ ـاً م ــن الص ــادرات  ،املوج ــودات
بعمالت أجنبية وغالباً املوارد احلكومية.
 26 – 29مــن هنــا  ،ميكــن مجــع جمموعــة مــن احلســابات للقطــاع
الرئيس ــي تتب ــع ق ــدر اإلمك ــان تسلس ــل احلس ــابات .يف حال ــة
 23 – 29ال حيـ ــاول نظـ ــام احلسـ ــابات القوميـ ــة تقـ ــدمي معيـ ــار حمـ ــدد
أنشطة الطاقة والتعدين ،يشمل القطاع الرئيسـي عـدداً حمـدودًا
ودقيــق لتعريــف للنشــاط أو القطــاع الرئيســي .خيتلــف ذلــك علــى
مــن الش ــركات الك ــربى حي ــث تك ــون الوص ــول إىل احلس ــابات
حسـ ـ ـ ــب الدولـ ـ ـ ــة  ،باالعتمـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ــى التحليـ ـ ـ ــل االقتصـ ـ ـ ــادي
التجاريــة هلــذه الشــركات غالب ـاً ممكــن .تحغطــى كافــة معــامالت
واملتطلبــات االقتصــادية ومتطلبــات السياســة االجتماعيــة .علــى
اجلمعي ــات ،ح ــىت عن ــدما ي ــتم تنفي ــذها كأنش ــطة ثانوي ــة .م ــن
سبيل املثال ،حىت إن كانـت صـناعة صـغرية يف مرحلـة أوليـة رمبـا
املفيـ ــد أيض ـ ـاً معرفـ ــة طبيعـ ــة املنتجـ ــات الثانويـ ــة ،ولكـ ــن لـ ــيس
وجب معاملتها على أهنا نشاط رئيسي.
بالضرورة وجهتها.
 24 – 29إن اخلط ــوة األوىل يف تص ــميم حس ــابات القط ــاع الرئيس ــي
هــي حتديــد األنشــطة الرئيســية واملنتجــات املتعلقــة هبــا .ميكــن أن  27 – 29عنـدما يـرتبط القطــاع الرئيسـي بالصـناعات أو املنتجــات
الزراعي ــة  ،ك ــالقهوة يف بع ــض ال ــدول  ،يص ــبح الوض ــع أكث ــر
يشــمل ذلــك جتميــع العناص ــر ال ــيت تظه ــر يف أج ـزاء متفرقــة م ــن
تعقيداً .من املمكن أن يكـون العديـد مـن املنتجـني مؤسسـات
التص ـ ــنيف ال ـ ــدويل الص ـ ــناعي لكاف ـ ــة األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية أو
غري مسـجلة وغـري مؤهلـة كأشـباه الشـركات .نظريـاً ،ميكـن أن
التصـنيف املركــزي للمنتجــات علــى ســبيل املثــال ميكــن أن تغطــي
تشــمل جمموعــة كاملــة مــن احلســابات عــن األســر الــيت تباشــر
حســابات الــنفط والغــاز الطبيعــي اســتخراج البــرتول اخلــام والغــاز
ه ــذه األنش ــطة اإلنتاجي ــة .ونظ ـ ـراً ألن ــه يص ــعب تنفي ــذ ذل ــك
الطبيعـ ـ ــي (القسـ ـ ــم  6يف التصـ ـ ــنيف الصـ ـ ــناعي الـ ـ ــدويل لكافـ ـ ــة
عمليـاً  ،رمبــا يلــزم فقــط إظهــار احلســابات واملعــامالت األكثــر
األنشطة االقتصادية)  ،تصنيع املنتجات البرتولية املكررة ( الفئـة
ارتباطاً بالنشـاط الرئيسـي مثـل إنتـاج وتوليـد حسـابات الـدخل
 1920يف التص ـ ـ ـ ــنيف الص ـ ـ ـ ــناعي ال ـ ـ ـ ــدويل كاف ـ ـ ـ ــة األنش ـ ـ ـ ــطة
مــن جانــب واحــد واملعــامالت األساســية حلســابات رأس املــال
االقتصــادية )  ،النقــل خــالل خطــوط األنابيــب (الفئــة 4930
واحلسابات املالية من جانب آخـر.
يف التصـ ــنيف الص ـ ــناعي ال ـ ــدويل لكاف ـ ــة األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية)
البيــع باجلملــة للوقــود الصــلب والســائل والغــازي واملنتجــات ذات
الصـ ــلة (الفئـ ــة  4661يف التصـ ــنيف الصـ ــناعي الـ ــدويل لكاف ـ ــة  28 – 29يف حاالت عدة ،تلعب احلكومة دوراً هامـاً يف االرتبـاط
باألنش ــطة الرئيس ــية  ،سـ ـواءً م ــن خ ــالل الضـ ـرائب  ،إيـ ـرادات
األنش ــطة االقتص ــادية)  ،بي ــع ه ــذه املنتج ــات بالتجزئ ــة كوق ــود
الدخل من امللكية  ،النشاط الرقايب أو اإلعانـات .مـن مث فـإن
للســيارات (الفئــة  4730يف التصــنيف الصــناعي الــدويل لكافــة
الدراس ــة التفص ــيلية للمع ــامالت هام ــة للغاي ــة .ميك ــن أن ميت ــد
األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية)  .يعتم ـ ــد مش ـ ــول القط ـ ــاع  /القطاع ـ ــات
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تصـ ــنيف املعـ ــامالت ليوضـ ــح التـ ــدفقات الـ ــيت ت ـ ـرتبط بالنشـ ــاط  29 – 29حتدي ــد الف ــرق ب ــني الش ــركات العام ــة  ،الش ــركات ذات
اإلدارة األجنبي ــة أو الش ــركات احمللي ــة اخلاص ــة  ،ام ــر ج ــوهري
الرئيس ــي ،مب ــا يف ذل ــك الضـ ـرائب املتعلق ــة هب ــا عل ــى املنتج ــات.
عند التعامل مع القطاع الرئيسي.
ميكـ ـ ــن تلقـ ـ ــي تلـ ـ ــك التـ ـ ــدفقات بواسـ ـ ــطة الوكـ ـ ــاالت املختلفـ ـ ــة
للحكوم ـ ـ ــة ،مث ـ ـ ــل ال ـ ـ ــوزارات  ،اجلامع ـ ـ ــات  ،املـ ـ ـ ـوارد املالي ـ ـ ــة أو
احلس ـ ــابات اخلاص ـ ــة .باملث ـ ــل  ،م ـ ــن املفي ـ ــد للغاي ـ ــة يف التحلي ـ ــل  30 – 29ميكــن أن يلــزم القيــام خبطــوة أخــرى عنــد إظهــار عالقــة"
مـن أيـن وإىل مــن " بـني القطــاع الرئيسـي وكــل مـن القطاعــات
االقتص ــادي توض ــيح اس ــتخدامات احلكوم ــة م ــن ه ــذه املـ ـوارد ،
األخرى وبقية العامل.
خاصـةً يف حالــة إشـراف وكالــة حكوميــة عليهــا .يــدعو ذلــك إىل
حتليل خاص حسب هدف ذلك اجلزء من نفقات احلكومة.
د – الحسابات التابعة ؛ خيارات للتغيرات المفاهمية
رمب ــا يك ــون م ــن األفض ــل تغطي ــة خ ــدمات النق ــل م ــن
األسر اليت تستخدم السـيارات اخلاصـة هبـا وحتـاول أن
تق ـ ــدر الوق ـ ــت ال ـ ــذي يس ـ ــتغرقه األف ـ ـراد يف اس ـ ــتخدام
وســائل النقــل العامــة .عموم ـاً ،ميكــن أن يتســع نطــاق
األنشطة غري التسويقية إىل حد كبري.

 31 – 29ينظــر ذلــك اجلــزء يف بعــض اخليــارات الــيت ميكــن
اختاذه ــا يف تط ــوير احلس ــابات التابع ــة للن ــوع الث ــاين ،
حبي ــث ان بعـ ــض م ــن املفـ ــاهيم األساس ــية يف االطـ ــار
املرك ــزي تتن ــوع ع ــن قص ــد .وه ــو توض ــيحي أكث ــر من ــه
مشويل.
 – 1اإلنتاج والمنتجات

 37–29تــؤدي عمليــة حتديــد األنشــطة األساســية والثانويــة
واإلضافية دوراً جيـداً عنـدما يكـون النشـاط الـذي هـو
قيد الدراسة واحـداً مـن التصـنيفات املعياريـة ولـذا فإنـه
يظه ــر يف االط ــار املرك ــزي لنظ ــام احلس ــابات القومي ــة.
غـ ــري أنـ ــه يف بعـ ــض احلـ ــاالت اهلامـ ــة ،مثـ ــل األنشـ ــطة
السـ ـ ــياحية وأنشـ ـ ــطة محاي ـ ـ ــة البيئـ ـ ــة  ،تكـ ـ ــون عملي ـ ـ ــة
التحديـ ــد أكثـ ــر تعقيـ ــداً ،نظ ـ ـراً ألنـ ــه ال تظهـ ــر كافـ ــة
األنش ــطة و املنتج ــات املتعلق ــة يف تص ــنيفات االط ــار
املرك ـ ــزي .يف ه ـ ــذه احلال ـ ــة،ال يع ـ ــد اس ـ ــتخدام كلم ـ ــة
"ص ـ ــناعة" دقيق ـ ـ ـاً طبقـ ـ ـاً لالس ـ ــتخدام الطبيع ـ ــي مث ـ ــل
"قطـ ــاع" ،الكلمـ ــة الـ ــيت تحسـ ــتخدم بطريقـ ــة خاصـ ــة يف
سياق حسابات القطاعات الرئيسية.

 32– 9تعتــرب الوحــدات املنتجــة منشــأت مقســمة حســب
النش ـ ــاط االقتص ـ ــادي األساس ـ ــي هل ـ ــا ض ـ ــمن ح ـ ــدود
اإلنتــاج يف االطــار املركــزي لنظــام احلســابات القوميــة.
تحصـ ــنف كافـ ــة الوحـ ــدات تبع ـ ـاً للتصـ ــنيف الصـ ــناعي
الدويل لكافة األنشطة االقتصادية.
 33–29عنــدما تكــون املنشــآت و بالتــايل الصــناعات غــري
متجانسـ ــة يف مسـ ــتوى معـ ــني مـ ــن التصـ ــنيف الـ ــدويل
الصــناعي لكافــة األنشــطة االقتصــادية  ،فإهنــا تضــطلع
بنشــاط رئيســي وكــذلك بنشــاط أو أكثــر ثــانوي .يــتم
حتديـ ـ ــد خمرجـ ـ ــات هـ ـ ــذه األنشـ ـ ــطة الثانويـ ـ ــة حسـ ـ ــب
طبيعته ـ ــا ،تبعـ ـ ـاً لتص ـ ــنيف املن ـ ــتج  ،لك ـ ــن م ـ ــدخالت
األنشــطة الثانويــة ال تفصــل عــن مــدخالت األنش ــطة
الرئيس ــية .م ــن ناحي ــة أخ ــرى ال ي ــتم حتلي ــل وتص ــنيف
األنش ــطة املس ــاعدة وفقـ ـاً لطبيعته ــا وامن ــا كج ــزء م ــن
أنشــطة املنشــأة الــيت ختــدمها .وهــذا يعــين أن األنشــطة
املساعدة ال تضطلع هبا وحدات منتجـة متميـزة و امنـا
املنتج ــات األخ ــرى املتعلق ــة هب ــا ال تظه ــر كمنتج ــات
مستقلة .

 – 7الدخل
الدخول األولية
 38 – 29عنـدما تتســع حـدود اإلنتــاج ،كمـا هــو مفــرتض
فيمــا س ــبق ،ي ــزداد حجــم الــدخل األويل ،حيــث يــتم
إحلاق دخل الذي يتم تقديره لألنشـطة اإلضـافية الـيت
تدرج ضمن حدود اإلنتاج.
 39 – 29يف حالة التضخم املرتفع ،رمبـا ال تكـون الفائـدة
االمسية املقدرة مقياساً مناسباً لعائد األموال املقرتضـة.
فالفائدة االمسيـة حتتـوي عـادة ،ضـمناً أو صـراحة علـى
عنصــر تعــويض عــن التغــري الــذي حيدثــه التضــخم يف
القيمــة الفعليــة لألصــول واحلصــوم املاليــة .ميكــن حتليــل
ه ــذا العنص ــر كمكس ــب إقتن ــاء للمق ــرض أو خس ــارة
إقتنـ ــاء للمق ـ ــرتض ،بـ ــدالً م ـ ــن إعتبـ ــاره عنص ـ ــر دخ ـ ــل
ملكية.

 34–29ولع ــل م ــن املفي ــد ل ــدى دراس ــة أن ـواع خاص ــة م ــن
النشــاط واملنتجــات،أن تفصــل األنشــطة الرئيســية عــن
األنشـ ـ ــطة الثانويـ ـ ــة  ،ولكـ ـ ــن أيض ـ ـ ـاً حتديـ ـ ــد ودراسـ ـ ــة
األنشطة الثانوية بغية احلصول علـى صـورة كاملـة عـن
للمدخاالت املتعلقة بالنشاط الذي يتم دراسته.
 34–29عن ـ ــد دراس ـ ــة النق ـ ــل كمث ـ ــال ،تغط ـ ــي خمرج ـ ــات
أنشطة النقـل يف االطـار املركـزي أنشـطة النقـل املقدمـة
ألط ـراف ثالثــة فقــط  ،س ـواء كــان منتج ـاً أساســياً أم
ثانويـ ـاً .مت التعام ــل م ــع نق ــل احلس ــاب الناق ــل لنفس ــه
علــى أنــه نشــاط مســاعد ،أمــا مدخالتــه فهــي عناصــر
غري حمددة لتكاليف الوحدات اإلنتاجية اليت ختدمها.
للحص ــول عل ــى ص ــورة أمش ــل لنش ــاط النق ــل  ،ميك ــن
حتدي ــد واحتس ــاب النقـ ــل ال ــذي تقـ ــوم ب ــه الوحـ ــدات
املنتجة حلساهبا.
 36–29أحيانـ ـاً م ــا يك ــون م ــن املفي ــد دراس ــة زي ــادة ح ــد
اإلنت ـ ــاج .عل ـ ــى س ـ ــبيل املث ـ ــال ،إلجـ ـ ـراء تقي ـ ــيم كل ـ ــي
لوظيف ــة النق ــل يف إح ــدى الش ــركات يف إقتص ــاد م ــا ،

التحويالت والدخل المتاح للتصرف به.
 40 – 29ميك ـ ـ ــن تعي ـ ـ ــني ع ـ ـ ــدة أنـ ـ ـ ـواع م ـ ـ ــن التح ـ ـ ــويالت
باإلض ــافة إىل تل ــك املوج ــودة يف االط ــار املرك ــزي ،إذا
كانت ذات معىن خاص ،بعض األمثلةً تلي. .
 41 – 29ميكـن أن تصــبح التحـويالت الضــمنية حتــويالت
ص ــرحية .تتس ــبب ه ــذه التح ــويالت يف تغي ــري الوض ــع
بــني الوحــدات دون أي تــدفق يــتم التعامــل معــه علــى
أنـ ــه حتويـ ــل حمتسـ ــب ضـ ــمن االطـ ــار املركـ ــزي .فاملزايـ ــا
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نتيج ـ ــة لتوس ـ ــع مفه ـ ــوم اإلنت ـ ــاج .مث ـ ــل  ،إذا قحـ ــدمت
اخلــدمات الــيت يؤديهــا أف ـراد األســرة املعيشــية الواحــدة
بعضهم لبعض يف عداد اإلنتـاج ،فإهنـا يف النهايـة تقـع
ضمن االستهالك النهائي.

الض ـ ـرائبية مـ ــثالً تشـ ــري إىل احملاسـ ــن أو املس ـ ـاوئ الـ ــيت
تلحـ ـ ــق بالوحـ ـ ــدات اإلقتصـ ـ ــادية نتيجـ ـ ــة للتش ـ ـ ـريعات
الضـرائبية باإلشـارة إىل حالـة متوسـطة نوعـاً مـا .هنـاك
مثال آخر وهو حالـة اخلـدمات غـري السـوقية املمنوحـة
بــال رســوم مــن احلكومــة إىل املنتجــني الســوقيني .تــدرج
ه ـ ــذه اخل ـ ــدمات يف االط ـ ــار املرك ـ ــزي يف االس ـ ــتهالك
اجلمــاعي للحكومــة .أمــا إذا مت القيــام بتحليــل أوســع
باعتبارهــا كإضــافة إىل االســتهالك الوســيط للمنتجــني
السوقيني ،ينبغي إدخال املقابل هلـا ،يفضـل أن يكـون
ذلــك علــى شــكل إعانــات علــى اإلنتــاج .ميكــن اختــاذ
ه ــذا ال ــنهج بص ــورة منظم ــة بغي ــة قي ــاس كاف ــة أن ـ ـواع
التحــويالت بــني احلكومــة وقطاعــات معنيــة ،كالزراعــة
مثالً .ميكن أن تضـاف املنـافع الضـمنية الـيت تنـتج مـن
االمتيــازات الض ـريبة ،وباألســهم  ،والق ــروض امليس ــرة،
واســعار الصــرف التفاضــلية واألســعار احملليــة التفاضــلية
..اخل  ،إىل اإلعان ـ ـ ــات املالي ـ ـ ــة احلكومي ـ ـ ــة،
،
والتحويالت اجلارية األخرى  ،أو حتويالت رأس املـال
املوجودة ضمن بيانات االطار املركزي.

 44 – 29ميكـ ــن أيض ـ ـاً تعـ ــديل احلـ ــدود بـ ــني االسـ ــتهالك
الوسيط واالستهالك النهائي وتكـوين رأس املـال بعـدة
طححرق .تشري حالتان منوذجيتـان إىل رأس املـال البشـري
والســلع االســتهالكية املعمــرة علــى األقــل فعنــدما يــتم
التعامل مع االسـتهالك النهـائي علـى التعلـيم والصـحة
جزئيـ ـاً يف األق ــل كتك ــوين لـ ـرأس امل ــال الثاب ــت ،فإن ــه
ميك ـ ــن إع ـ ــادة تص ـ ــنيف املع ـ ــامالت املقابل ـ ــة لإلط ـ ــار
املركــزي مــن االســتهالك إىل تكــوين رأس املــال الثابــت
ال ـ ــذي ين ـ ــتج يف أص ـ ــول رأس امل ـ ــال البش ـ ــري .يتس ـ ــع
مفه ـ ــوم إه ـ ــالك رأس امل ـ ــال الثاب ـ ــت كنتيج ـ ــة حالي ـ ــة
لذلك.
 46 – 29هنـ ــاك طريقـ ــة بديلـ ــة لتضـ ــمني نفقـ ــات السـ ــلع
االس ـ ـ ـ ـ ــتهالكية املعم ـ ـ ـ ـ ــرة كالس ـ ـ ـ ـ ــيارات واألث ـ ـ ـ ـ ــاث يف
االســتهالك النهــائي لألســر وه ــو التعامــل معهــا علــى
أهنـا تكــوين رأس املـال الثابــت .ميكـن أن يــدخل اجلــزء
الن ــاتج عـ ــن تق ــدير األصـ ــول الثابت ــة كخـ ــدمات رأس
املــال الــيت متنحهــا الســلعة االســتهالكية املعمــرة ضــمن
االســتهالك النهــائي .حتديــداً  ،يشــري هــذا اإلجـراء إىل
اتس ـ ــاع مفه ـ ــوم اإلنت ـ ــاج ليش ـ ــمل خ ـ ــدمات األس ـ ــر(.
ناقشنا هذه النقطة بالتفصيل يف اجلزء هـ ).

 42 – 29إن للعوام ــل اخلارجي ــة ت ــأثريات عل ــى األطـ ـراف
الثالثة ليست حمتسبة يف قيمة التعامالت املالية بني وحـدتني
اقتص ــاديتني أو ال ــيت تن ــتج م ــن تص ــرف ه ــذه الوح ــدات يف
غيـ ــاب أيـ ــة تعـ ــامالت ماليـ ــة .كمـ ــا هـ ــو احلـ ــال ،ميكـ ــن أن
تتس ـ ــبب العوام ـ ــل اخلارجي ـ ــة يف ظه ـ ــور نط ـ ــاق واس ـ ــع م ـ ــن
التح ــويالت الض ــمنية .عل ــى س ــبيل املث ــال ميك ــن أن يك ــون
التلــوث والضــرر الــذي يتســبب فيــه املنتجــني تــأثريات ســلبية
عل ــى املس ــتهلكني النه ــائيني رمب ــا ميك ــن قياس ــها وتس ــجيلها
(بصعوبة) كتحويالت سلبية من املنتجني إىل األسر .وحـىت
ميكن موازنة هذه التحويالت السلبية ،هناك إمكانيـة لتقـدمي
مفه ــوم إنت ــاج العوام ــل اخلارجي ــة ال ــذي س ــوف يس ــفر ع ــن
خمرج ــات م ــن اخل ــدمات اإلجيابي ــة أو الس ــلبية واالس ــتهالك
النهائي املقابل.

 47 – 29ي ــتم توس ــيع مفه ــوم االدخ ــار نتيج ــة للتغـ ـريات
املذكورة للتو.
 – 4األصول والخصوم
 48 – 29ميكــن تعــديل نطــاق األصــول غــري املاليــة نتيجــة
لتوس ــع مفه ــوم اإلنت ــاج أو تع ــديل احل ــد الفاص ــل ب ــني
االسـ ـ ــتهالك وتكـ ـ ــوين رأس املـ ـ ــال الثابـ ـ ــت ،كمـ ـ ــا مت
توضيحه يف الفقرات السابقة.

 43 – 29تعتـ ـ ـ ــرب التـ ـ ـ ــدفقات يف التغ ـ ـ ـ ـريات األخـ ـ ـ ــرى يف
حسـ ــابات حج ـ ــم األصـ ــول وإع ـ ــادة تقيـ ــيم حس ـ ــاب
االط ـ ـ ــار املرك ـ ـ ــزي مرش ـ ـ ــحة ملف ـ ـ ــاهيم موس ـ ـ ــعة اكث ـ ـ ــر
للتحـويالت والـدخل املتـاح التصــرف بـه .علـى ســبيل
املثـ ـ ـ ــال ميكـ ـ ـ ــن تسـ ـ ـ ــجيل املصـ ـ ـ ــادرات دون تعـ ـ ـ ــويض
كتحويل (وإن كان رغماً عن طرف املالك السابق).
يف ال ـ ــدول ال ـ ــيت تبل ـ ــغ مكاس ـ ــب أو خس ـ ــائر حيـ ـ ــازة
األصــول املاليــة أو الــديون حــداً كب ـرياً  ،ميكــن إضــافة
املكاس ــب واخلس ــائر احلقيقي ــة حلي ــازة األص ــول املالي ــة
واملستحقات إىل الدخل املتاح التصرف به كي ميكـن
استخراج مقياس أوسع للدخل.

 49 – 29ميك ــن أيضـ ـاً أن توس ــيع نط ــاق األص ــول املالي ــة
ب ـ ـ ــإدراج األص ـ ـ ــول واألدوات املش ـ ـ ــروطة يف تص ـ ـ ــنيف
األدوات املالي ــة .م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،ميك ــن اس ــتخدام
قوانني بديلة عند تقييم األصول املالية ،مثل استخدام
قوانني تقدير القيمة العادلة بدالً من تقييم السوق.
 – 5األغراض
 40 – 29يصـ ـ ــف اجلـ ـ ــزء ب التصـ ـ ــنيفات الوظيفيـ ـ ــة .يف
الشــكل القياســي .جيــب أن تكــون العنــاوين الرئيســية
على مستوى معني منفصلة ، .فاملعاملة املصنفة حتت
التعل ـ ـ ــبم يف املستش ـ ـ ــفيات م ـ ـ ــثال جي ـ ـ ــب ان تص ـ ـ ــنف
كنفق ـ ـ ــات عل ـ ـ ــى التعل ـ ـ ــيم أو عل ـ ـ ــى الص ـ ـ ــحة ول ـ ـ ــيس
كليهمــا .بنــاءً علــى ذلــك  ،بالنســبة حلســاب التعلــيم
فض ـ ـ ــل إع ـ ـ ــادة تص ـ ـ ــنيف ع ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن
أو الص ـ ـ ــحة  ،يح ّ
املعــامالت .حــىت ميكــن احلفــا علــى الدرجــة العاليــة
مــن الثب ــات مــع االطــار املرك ــزي قــدر اإلمكــان ،فإنــه
ينبغي التعامل مع عمليـات إعـادة التصـنيف علـى أهنـا
حذف عنصر تابع لعنوان رئيسي ووضعه حتت عنـوان
آخر بدالً من الدخول يف حساب مزدوج .قد يحقصـد
باحلس ـ ــاب امل ـ ــزدوج أن التع ـ ــامالت املص ـ ــنفة حس ـ ــب
الغرض لـن تكـون إضـافية حيـث أن بعضـها قـد يظهـر
حتــت عن ـوانني أو أكثــر دون احلســاب املــزدوج ،ينبغــي
العلم أن احلسابات التابعة املختلفة ،عند الرتكيز على

 43 – 29ميك ـ ــن إدراج ت ـ ــدفقات التغـ ـ ـريات األخ ـ ــرى يف
حج ـ ــم األص ـ ــول وإع ـ ــادة حس ـ ــاب التقي ـ ــيم لإلط ـ ــار
املرك ـ ـ ــزي يف مفـ ـ ـ ــاهيم التحـ ـ ـ ــويالت والـ ـ ـ ــدخل املتـ ـ ـ ــاح
التصـرف بـه املوسـعة .ميكـن تسـجيل املصـادرات دون
تعويض كتحويل (وإن كان رغمـاً عـن طـرف املالـك
الس ــابق) .يف ال ــدول ال ــيت تبل ــغ مكاس ــب أو خس ــائر
حيــازة األصــول املاليــة أو الــديون حــداً كب ـرياً  ،ميكــن
إض ــافة املكاس ــب واخلس ــائر احلقيقي ــة حلي ــازة األص ــول
املالية واملستحقات إىل الدخل املتاح التصرف به كـي
ميكن استخراج مقياس أوسع للدخل.
 – 7استخدام السلع والخدمات
 44 – 29تتغ ــري تغطي ــة اس ــتخدامات الس ــلع واخل ــدمات،
س ـ ـواء يف االسـ ــتهالك الوسـ ــيط أو تكـ ــوين رأس املـ ــال
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فإنــه عنــد أخــذ هــذين العــاملني ســوياً ،باإلضــافة إىل
العناصر السابقة ،رمبا يلزم ما يلي:
جـ ـ  -حتليــل أيــة حتــويالت ماليــة متعلقــة باإلنتــاج أو
االستخدام.

كــل منهــا علــى حــدة  ،رمبــا لــن تتوافــق مــع العنــاوين
الرئيس ــية األخ ــرى .إذا كان ــت تع ــامالت احلس ــابات
التابعــة للتعلــيم مــثال ،تعتــرب جــزءاً مــن التــدريس الــذي
يــتم داخــل املستشــفيات علــى أنــه يتبــع جمــال التعلــيم
ولــيس جمــال الصــحة  ،فــإن تقــدير حســابات الصــحة
س ــيختلف ع ــن أي حس ــاب ت ــابع آخ ــر عن ــد ال ي ــتم
إحداث أية تغيريات فيها.

 47 – 29مـ ــن اجليـ ــد أيض ـ ـاً يف العديـ ــد مـ ــن احلـ ــاالت أن
نـ ـربط الق ــيم غ ــري النقدي ــة بالنقدي ــة .يع ــين ذل ــك مج ــع
املعلومات التالية:
د  -معلومات عن العمالة ومدى توفر األصول.

-6االجماليات

 48 – 29عند مجـع اجملموعـات األربعـة مـن البيانـات ،رمبـا
ميك ـ ـ ـ ـ ــن تط ـ ـ ـ ـ ــوير حس ـ ـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ـ ــابع يغط ـ ـ ـ ـ ــي حتلي ـ ـ ـ ـ ــل
االستخدامات أو الفوائد اليت تعود من النفقات علـى
العناصر وعلى اإلنتاج مبـا فيـه اليـد العاملـة ورأس املـال
و التح ـ ـ ــويالت املالي ـ ـ ــة والوس ـ ـ ــائل األخ ـ ـ ــرى لتموي ـ ـ ــل
االس ــتخدامات .ميك ــن التعب ــري ع ــن ذل ــك كل ــه عل ــى
حس ــب احلج ــم أو حس ــب الكمي ــات املادي ــة عن ــدما
يتعلق األمر بذلك.

 41 – 29ميكـ ـ ــن لعـ ـ ــدد مـ ـ ــن التحلـ ـ ــيالت التكميليـ ـ ــة أو
البديلــة املــذكورة ســابقاً أن تعــدل االمجاليــات الرئيســية كمــا
هي مبينـة يف االطـار املركـزي بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة.
مــن أمثلــة التعــديالت املباشــرة زيــادة النــاتج والقيمــة املضــافة
عنـ ــدما تـ ــدرج اخلـ ــدمات الداخليـ ــة لألسـ ــر املعيشـ ــية ضـ ــمن
حدود اإلنتاج ،أو زيـادة تكـوين رأس املـال الثابـت إذا اعتحـرب
رأس املــال البشــري مــن األصــول االقتصــادية .هنــاك امجاليــة
أخرى تحع ّدل بشكل غـري مباشـر ،االدخـار يف احلالـة الثانيـة،
الدخل املتاح للتصرف فيه يف احلالة األوىل.
 42 – 29إن اهلـ ــدف يف بعـ ــض التحلـ ــيالت هـ ــو الرتكيـ ــز
على جمال معني من االهتمام ،كالتعليم أو السـياحة.
ميكــن عــرض التغـريات يف بعــض املفــاهيم واجملموعــات
اخلاص ـ ــة باإلط ـ ــار املركـ ـ ــزي ،وال يحع ـ ــد ذل ـ ــك اهلـ ـ ــدف
األساسي وليس املقصود إعطـاء صـورة خمتلفـة للعمليـة
االقتصادية برمتها.

 – 7تحديد المنتجات ذات االهتمام
 49 – 29اخلط ـ ــوة األوىل ألي جم ـ ــال م ـ ــن االهتم ـ ــام ه ـ ــي
حتديــد املنتجــات اخلاصــة هبــذا اجملــال .مــن الشــائع يف
إطـ ـ ــار احلسـ ـ ــابات التابعـ ـ ــة ،حتديـ ـ ــد هـ ـ ــذه املنتجـ ـ ــات
كمنتجات مميزة واملنتجـات املرتبطـة .املنتجـات املميـزة
هــي تلــك الــيت تتبــع اجملــال قيــد الــدرس؛ علــى ســبيل
املثـ ـ ــال ،يف جمـ ـ ــال الصـ ـ ــحة ،املنتجـ ـ ــات املميـ ـ ــزة هـ ـ ــي
اخلــدمات الصــحية ،خــدمات االدارة العامــة والتعلــيم،
خدمات البحث والتطوير يف جمال الصحة.

هـ  -الجداول المحتملة للحسابات التابعة
أي م ـ ــن التغي ـ ـ ـريات يف
 43 – 29وص ـ ــف اجل ـ ــزء الس ـ ــابق ّ
املفـاهيم األساســية  ،قـوانني احملاسـبة وتصــنيفات نظــام
احلسـ ــابات القومي ـ ــة ميكـ ــن تطبيق ـ ــه علـ ــى احلس ـ ــابات
التابعة .يطرح هذا اجلـزء بعـض أنـواع اجلـداول الـيت قـد
تكون مفيدة يف تفسري احلسابات التابعة.

 60– 29و تشـ ــمل اجملموعـ ــة الثاني ـ ــة ،السـ ــلع واخل ـ ــدمات
املرتبطة ،مبا فيها اليت املنتجات ذات االسـتخدام اهلـام
نظ ـ ـراً ألهنـ ــا مغطـ ــاة متام ـ ـاً مبفهـ ــوم النفقـ ــات يف جمـ ــال
معــني ،دون أن تك ــون منوذجي ــة بــه بطبيعته ــا أو نظ ـراً
ألنــه مت تصــنيفها يف جمموعــات أوســع مــن املنتجــات.
يف الص ــحة م ــثال  ،يحع ــد نق ــل املرض ــى م ــن اخل ــدمات
املرتبطـ ــة؛ وأيض ـ ـاً املنتجـ ــات الدوائيـ ــة والسـ ــلع الطبي ـ ـة
األخـ ـ ــرى  ،كالعدسـ ـ ــات الالصـ ـ ــقة ،غالب ـ ـ ـاً مـ ـ ــا يـ ـ ــتم
التعامل معها على أهنا سلع أو خدمات مرتبطة.

 – 1إطار للحسابات التابعة الموجهة وظيفياً
 44 – 29إن نقطــة البدايــة هــي حتديــد أي مــن املنتجــات
ذات أمهي ــة والص ــناعات ال ــيت ت ــدخل يف إنتاجه ــا .ال
تشـ ــمل املصـ ــادر املخصصـ ــة إلنتـ ــاج هـ ــذه املنتجـ ــات
التكاليف احلالية فقط ولكنها تشمل أيضـاً رأس املـال
الثاب ـ ــت املس ـ ــتخدم يف اإلنت ـ ــاج .عن ـ ــد االنته ـ ــاء م ـ ــن
اإلنت ــاج ،يظه ــر السـ ـؤال ع ــن كيفي ــة اس ــتخدام ه ــذه
املنتجـات .يـؤدي ذلــك إىل طلـب معلومــات حـول مــا
يلي:
أ – حتليـ ـ ــل حمفصـ ـ ــل عـ ـ ــن عـ ـ ــرض واسـ ـ ــتخدام تلـ ـ ــك
املنتجات؛
ب – معلومــات عــن رأس املــال الثابــت املســتخدم يف
عملية اإلنتاج.

 61 – 29يشار إىل املنتجـات النوعيـة واملنتجـات املرتبطـة
على أهنا منتجات خاصة1
 – 7قياس اإلنتاج
 62 – 29بالنس ــبة للمنتج ــات املمي ــزة  ،ينبغ ــي أن يحظه ــر
احلساب التابع الطريقة الـيت يـتم هبـا إنتـاج السـلع واخلـدمات
 ،ون ــوع منتجيه ــا  ،ن ــوع العم ــل ورأس امل ــال الثاب ــت ال ــذي
يستخدم وكفاءة عملية اإلنتاج ،ومن مث ختصيص املوارد.

 44 – 29بالنسبة للعديد مـن العناصـر  ،تكـون الوحـدات
املســئولة عــن اســتخدام املنتجــات مســئولة عــن حتمــل
نفقــات احلصــول علــى املنتجــات ولكــن يــتم جتميــع
احلســابات التابع ــة ل ــبعض النطاق ــات مث ــل الص ــحة أو
التعليم  ،عندما يكون من اهلام التمييـز بـني مـن يـدفع
مقابل املنتج ومن يستهلكه.

 63 – 29بالنس ـ ــبة للمنتج ـ ــات املرتبط ـ ــة ال يوج ـ ــد هن ـ ــاك
اهتم ــام خـ ــاص بظ ــروف اإلنتـ ــاج نظ ـ ـراً ألهنـ ــا ليسـ ــت
منتجات خاصة باجملال حمل االهتمـام .أمـا إذا كانـت
هن ــاك أمهيـ ــة ملعرفـ ــة ظـ ــروف اإلنتـ ــاج  ،حينئـ ــذ ينبغـ ــي
اعتبــار تلــك العناصــر منتجــات مميــزة ولــيس منتجــات
املرتبطــة .علــى ســبيل املثــال رمبــا تعتــرب الســلع الدوائيــة
منتجـ ــات مميـ ــزة يف حسـ ــابات الصـ ــحة لدولـ ــة مـ ــا يف
املراحــل األوىل لتط ــوير ص ــناعة حملي ــة .يعتم ــد الفص ــل
الــدقيق بــني املنتجــات املميــزة واملنتجــات ذات الصــلة

 46 – 29إض ـ ـ ــافةً إىل أن العدي ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن املنتجـ ـ ـ ــات ذات
األمهيـة اخلاصــة ،ميكـن أن تكــون هنـاك ضـرائب معينــة
أو إعانــات متعلقــة بإنتاجهــا أو اســتخدامها .ومــن مث
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امل ــذكورة ق ــد ي ــتم إع ــادة تص ــنيفها لتص ــبح منتجـ ــات
مميزة).
جـ -قد يوفر التحليل املعتمـد علـى املؤسسـات تغطيـة
أوسع نظراً ألهنا قد تغطي بعض األنشطة الثانوية.
د – يشــمل البنــد الثالــث صــايف احليــازة لألصــول غــري
املالية غري املنتجة.
التحويالت

علــى التنظــيم االقتصــادي يف دولــة معينــة كمــا يعتمــد
على الغرض من احلسابات الدقيقة.
 – 4مكونات االستخدامات  /النفقات المحلية
 64 – 29فيم ـ ــا يل ـ ــي س ـ ــرد ملكون ـ ــات االس ـ ــتخدامات أو
النفقات احمللية:
 – 1استهالك السلع واخلدمات النوعية،
 – 2تكوين رأس املال للسلع واخلدمات النوعية،
 – 3تكوين رأس املال الثابت لألنشـطة النوعيـة للمنتجـات
غري النوعية،
 – 4التحويالت اجلارية النوعية،
 – 4التحويالت الرأمسالية النوعية.
وقد نوقشت كافة هذه العناصر على حده فيما يلي.

 68 – 29يحعـ ـ ــد البنـ ـ ــدان الرابـ ـ ــع واخلـ ـ ــامس ،التحـ ـ ــويالت
اجلاري ــة النوعيـ ــة وحتـ ــويالت رأس امل ــال النوعيـ ــة ،أهـ ــم
العناص ـ ـ ــر لإلنف ـ ـ ــاق احملل ـ ـ ــي يف حال ـ ـ ــة مث ـ ـ ــل احلماي ـ ـ ــة
االجتماعية أو مساعدات التنميـة .يف هـذه اجملـاالت،
البن ــدان األول والث ــاين يشـ ـريان إىل التك ــاليف اإلداري ــة
فق ــط ،اجلاري ــة والرأمسالي ــة ،للوك ــاالت (اهليئ ــات) ال ــيت
ت ـ ــدير احلماي ـ ــة االجتماعي ـ ــة أو املس ـ ــاعدات الدولي ـ ــة.
أساس النفقات حتتوي على التحويالت.

االستهالك

 69 – 29يف بعــض األح ـوال  ،قــد تكــون هنــاك إعانــات
حوض ـ ـ ــعت بقصـ ـ ـ ـد ختف ـ ـ ــيض األس ـ ـ ــعار ال ـ ـ ــيت ي ـ ـ ــدفعها
املسـ ـ ـ ــتهلك النهـ ـ ـ ــائي لـ ـ ـ ــبعض البضـ ـ ـ ــائع واخلـ ـ ـ ــدمات
كالغ ــذاء ،خ ــدمات النق ــل واملواص ــالت أو خ ــدمات
اإلســكان .عــاد ًة مــا يحطلــق عليهــا إعانــات االســتهالك
 .يف اهليكــل املركــزي  ،عنــدما تعتــرب هــذه البضــائع أو
اخل ـ ـ ــدمات منتج ـ ـ ــات س ـ ـ ــوقية ،ت ـ ـ ــدرج االعان ـ ـ ــات يف
االس ـ ـ ـ ــتهالك النه ـ ـ ـ ــائي بأس ـ ـ ـ ــعار املش ـ ـ ـ ــرتين .أم ـ ـ ـ ــا يف
احلسـ ـ ــابات التابعـ ـ ــة فهنـ ـ ــاك خيـ ـ ــاران :إمـ ـ ــا أن يقـ ـ ــيّم
االســتهالك (البنــد األول) بشــكل خمتلــف عــن االطــار
املركزي كي يشمل قيمـة إعانـات االسـتهالك أو يحقـيّم
االســتهالك كمــا يف االطــار املركــزي والبــد أن تشــمل
التحـ ــويالت اجلاريـ ــة النوعيـ ــة (البنـ ــد الرابـ ــع) إعانـ ــات
وجــه اإلعان ــات ضــمن البنــد الراب ــع
االســتهالك .قــد تح ّ
حنــو ختفــيض أســعار االســتهالك الوســيط .كمــا ميكــن
أن ميكــن أن يشــمل البنــد الرابــع أيضـاً إعانــات أخــرى
على االنتاج.

 29 – 65البند األول هو استهالك سلع وخدمات
نوعية .يغطي االستهالك النهائي الفعلي (كما هو موضح
يف االطار املركزي) واالستهالك الوسيط .يتم متييز
املنتجات السوقية ومنتجات االستهالك النهائي الشخصي
وقد يظهر االستهالك الفردي واجلماعي كل على حدة.
ميتلك االستهالك الوسيط بوجه عام تغطية أوسع من
االطار املركزي كناتج األنشطة اإلضافية ذات الصلة الذي
يتم حتديده مع التوزيعات داخل املؤسسة واليت يتم
تسجيلها .بناءً عليه  ،فإنه يغطي االستهالك الوسيط
(الفعلي) كما هو حمدد يف االطار واالستهالك الوسيط
الضمين .يف بعض احلاالت ،مثل خدمات النقل ،قد
يكون العنصر األخري هاماً يف التقدير .يف بعض األحيان،
ميكن اعتبار االستهالك الوسيط الضمين ينبغي أن يتم
التعامل معه على أنه استهالك هنائي ويضاف إىل
االستهالك النهائي الفعلي ،كما يف استخدام التعليم
اإلضايف واخلدمات الصحية ،ومن مث توسيع نطاق
االستهالك النهائي لألسر .من ناحية أخرى ،ميكن أن
يتقلص جمال االستهالك ،إذا مت التعامل مع بعض
اخلدمات كتكوين رأس املال الثابت يف احلساب التابع
بدالً من االستهالك الوسيط أو النهائي كما يف االطار
املركزي .

 70 – 29و ينبغـي وضـع تصـنيف للتحـويالت النوعيـة يف
كـ ــل جمـ ــال حيـ ــث أن هـ ــذا التصـ ــنيف يسـ ــتعمل يف حتليـ ــل
االس ــتخدامات والتموي ــل  ،فه ــو يش ــمل كاف ــة التح ــويالت
النوعيــة ،س ـواء كانــت أم مل تكــن مقابلــة للبنــود مــن  1إىل
.3
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 71 – 29إن إمجــايل اس ــتخدامات الوحــدات املقيمــة هــو
حاصــل مجــع البن ـود اخلمســة املــذكورة ســابقاً .لــذلك،
ي ــتم خف ــض االس ــتخدامات احلالي ــة املمول ــة م ــن بقي ــة
العــامل كــي تصــل إىل مســتوى النفقــات احملليــة .مــن مث
يصــبح اإلنفــاق احمللــي مســاوياً إلمجــايل اس ــتخدامات
متوهلـا الوحـدات املقيمـة .يفضـل
الوحدات املقيمة اليت ّ
التميي ــز ب ــني االس ــتخدامات اجلاري ــة واالس ــتخدامات
الرأمسالية املمولة من قبل بقية العامل.

 66 – 29البن ــد الثـ ــاين ه ــو تكـ ــوين رأس امل ــال يف السـ ــلع
واخل ــدمات النوعي ــة حي ــث أن العنص ــر الث ــاين يش ــمل
التغريات يف املخزون إذا كـان ذلـك مناسـباً ،ميكـن أن
يغط ـ ــي العم ـ ــل ال ـ ــذي يف حي ـ ــز التنفي ـ ــذ يف خ ـ ــدمات
خاص ــة .أم ــا يف حس ــابات الثقاف ــة ،م ــثال ،ق ــد يك ــون
هناك صايف احليازة من األصول الثمينة.
 67 – 29البنــد الثال ــث  ،يحعــد تك ــوين رأس املــال الثاب ــت
لألنشــطة يف املنتجــات الغــري مميــزة وصــايف احليــازة مــن
األصول الثمينة الغـري ماليـة والغـري منتجـة أكثـر تعقيـداً
إىل حد ما:
أ – ال يغطــي إمجــايل تكــوين رأس املــال الثابــت هلــذه
األنشــطة نظ ـراً ألن هــذا اجلــزء حيتــوي علــى منتجــات
نوعية موجودة بالفعل يف العنصر الثاين.
ب – يحغطــى تكــوين رأس املــال الثابــت لألنشــطة الــيت
حيت ــوي نتاجه ــا عل ــى س ــلع وخ ــدمات ممي ــزة فق ــط يف
البنــد الثالــث ( .إذا أظهــر اســتثناء تكــوين رأس املــال
الثابت لألنشطة اليت يشمل نتاجها السلع واخلـدمات
املرتبطـ ـ ــة أمهيـ ـ ــة خاصـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن املنتجـ ـ ــات واألنشـ ـ ــطة

 72 – 29ال يشــمل اإلنفــاق احمللــي كمــا أوضــحنا مســبقاً
املعامالت يف األدوات املاليـة .غـري أنـه بالنسـبة لـبعض
أن ـ ـواع التحليـ ــل ،مثـ ــل مسـ ــاعدات التنميـ ــة ،القـ ــروض
املمنوح ــة أو املتلق ــاة بش ــروط تفص ــيلية الب ــد وأن ي ــتم
حسـ ــاهبا .تشـ ــمل الفوائـ ــد أو التكـ ــاليف الناجتـ ــة عـ ــن
أسعار فائدة أقل من أسـعار السـوق تشـكل حتـويالت
ضمنية كما هو موضح بالفصل الثاين والعشرين.
 73 – 29ميكن أن تظهر االستخدامات  /النفقات
احمللية حسب املنتجات والتحويالت أو حسب الغرض
754

نظام الحسابات القومية
 79 – 29تظه ـ ــر هن ـ ــا مش ـ ــكلة أخ ـ ــرى وه ـ ــي ،باس ـ ــتثناء
ح ــاالت املع ــامالت العيني ــة ،ال يوج ــد راب ــط ض ــروري
بــني مصــدر واحــد للتمويــل ونــوع واحــد مــن اإلنفــاق.
إضافة إىل أنه مـن املناسـب الوصـل بـني أنـواع التمويـل
واإلنفاق ملعرفة مدى ارتباطها ببعض كما يلي:
أ – االســتهالك الوســيط ملنتجــي الســوق مقارنـةً بالعائــد
من املبيعات؛
ب – االسـ ـ ـ ـ ــتهالك الوسـ ـ ـ ـ ــيط واالسـ ـ ـ ـ ــتهالك النهـ ـ ـ ـ ــائي
للحكومة مقارنةً بالضرائب؛
جـ  -االستهالك الوسيط واالستهالك النهائي
للمؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية
مقارنة باملسامهات اليت تتلقاها؛
د – نفق ـ ـ ـ ــات االس ـ ـ ـ ــتهالك النه ـ ـ ـ ــائي لألس ـ ـ ـ ــر مقارنـ ـ ـ ـ ـ ًة
بتعويض ــات امل ــوظفني والتح ــويالت العيني ــة كمعاش ــات
التقاعد.

(الربامج) .قد ينصب التأكيد األساسي على أحد هذين
اخليارين ،أو قد يستخدما سوياً  ،باالعتماد على اجملال
قيد الدرس أو هدف التحليل املنشود .إن هنج املعاملة
حسب الربنامج املناسب متصل حتديداً يف حالة محاية
البيئة أو احلماية االجتماعية.
 –5المستخدمون أو المستفيدون
 74 – 29بالنس ـ ــبة للمس ـ ــتخدمني أو املس ـ ــتفيدين  ،ق ـ ــد
خيتلـ ــف اسـ ــتخدام هـ ــذين املصـ ــطلحني مـ ــن حسـ ــاب تـ ــابع
آلخـ ـ ـ ــر" .املسـ ـ ـ ــتخدمون" هـ ـ ـ ــو أكثـ ـ ـ ــر مالءم ـ ـ ـ ـةً للسـ ـ ـ ــياحة
واإلسـ ــكان ،بينمـ ــا مصـ ــطلح "املسـ ــتفيدون" أكثـ ــر مالءم ـ ـةً
للحماي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة ومس ـ ـ ــاعدات التنمي ـ ـ ــة .و يف كلت ـ ـ ــا
احل ـ ــالتني  ،يش ـ ــري املص ـ ــطلحان إىل م ـ ــن يس ـ ــتخدم السـ ـ ــلع
واخلدمات أو من يستفيد من التحويالت املعنية.

 80 – 29ميكــن متويــل تكــوين رأس املــال بعــدة طــرق :مــن
عائدات املبيعات ،من التصـرف يف األصـول (مبـا فيهـا
األص ــول املالي ــة) ،م ــن اس ــتالم التح ــويالت العيني ــة أو
م ــن االقـ ـرتاض .يف حال ــة تك ــوين رأس امل ــال بواس ــطة
احلكومة ،حينئذ ميكن متويله بإصدار السـندات املاليـة
أو حتويالت رأس املال أو القروض من اخلارج.

 74 – 29عل ـ ـ ــى أعل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتويات التجمي ـ ـ ــع  ،يك ـ ـ ــون
تصـ ــنيف املسـ ــتخدمني املسـ ــتفيدين هـ ــو جمـ ــرد إعـ ــادة
ترتيــب لتصــنيف القطاعــات املؤسســية وأنـواع املنتجــني
يف االطـ ـ ــار املركـ ـ ــزي ،يف النقـ ـ ــاط الـ ـ ــيت تفصـ ـ ــل فيهـ ـ ــا
جوانب االنتاج واالستهالك .رمبا يكون كما يلي:
أ – املنتجون السوقيون؛
ب – املنتجون لالستخدام الذايت النهائي؛
جـ  -املنتجون غري السوقيون ،
د – احلكومة كمستهلك مجاعي؛
هـ  -األسر املعيشية كمستهلكني ؛
و – بقية العامل.

 81 – 29يعتم ــد متوي ــل التح ــويالت إىل ح ــد كب ــري عل ــى
اجمل ـ ـ ــال حم ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ــة .يف حال ـ ـ ــة تض ـ ـ ــمني املن ـ ـ ــافع
االجتماعي ــة  ،ينبغ ــي التعام ــل معه ــا عل ــى أن مص ــدر
التمويل الرئيسي هلا املسامهات االجتماعية من األسـر
املعيشـ ـ ــية األخـ ـ ــرى .تك ـ ـ ــون احلكومـ ـ ــة هـ ـ ــي املم ـ ـ ــول
للتح ـ ـ ــويالت (مب ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ــك اإلعان ـ ـ ــات) يف بع ـ ـ ــض
احل ــاالت بينم ــا تك ــون ه ــي املتلق ــي للتح ــويالت (مب ــا
فيها الضرائب) يف حاالت أخرى.
 28 – 29يف عــدد مــن احلــاالت  ،قــد يكــون مــن املعــين
حتديد التمويل من بقية العامل.

 76 – 29األس ــر املعيش ــية كمس ــتهلكني ه ــم أه ــم أنـ ـواع
املسـتخدمني أو املســتفيدين يف العديــد مــن احلســابات
التابعـ ـ ــة .وحـ ـ ــىت يصـ ـ ــبح التصـ ـ ــنيف مفيـ ـ ــداً للتحليـ ـ ــل
االجتم ـ ــاعي والسياسـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة ،ينبغـ ـ ــي تقيـ ـ ــيم
األس ــر املعيش ــية بش ــكل أوس ــع .هل ــذا الغ ــرض ،ميك ــن
دراسـة أحـد أنـواع التقسـيم الفرعـي لألسـر املعيشـية يف
الفصل الرابع والعشرين.

 – 2اإلنتاج والمنتجات
 83 – 29كم ـ ــا يف القط ـ ــاع الرئيس ـ ــي للحس ـ ــابات  ،م ـ ــن
املهم تطوير جمموعـة مـن جـداول العـرض واالسـتخدام
للمنتج ـ ـ ــات النوعي ـ ـ ــة واملنتج ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ــلة قي ـ ـ ــد
الدراس ــة واملنتج ــني الن ــوعيني .ق ــد ميت ــد ذل ــك ليغط ــي
حس ــاب تولي ــد ال ــدخل أيضـ ـاً و البيان ــات غ ــري املالي ــة
اليت هتتم بالعمالة ومؤشرات اإلنتاج.

 – 6التمويل
 77 – 29مب ـ ـ ـ ــا ان املس ـ ـ ـ ــتخدمون ال يتحم ـ ـ ـ ــل النفق ـ ـ ـ ــات
أنفسـ ـ ــهم ،قـ ـ ــد يكـ ـ ــون مـ ـ ــن األفضـ ـ ــل جتربـ ـ ــة حتليـ ـ ــل
الوح ــدات ال ــيت تتحم ــل النفق ــات أحيانـ ـاً .ق ــد يك ــون
ذلــك عملي ـاً بشــكل أك ــرب عن ــدما يغطــي اجمل ــال حم ــل
االهتمــام وحــدات مؤسســية كاملــة مقارن ـةً باالهتمــام
مبؤسسـ ـ ــات أصـ ـ ــغر (أو وحـ ـ ــدات إنتـ ـ ــاج متجـ ـ ــانس)
لتغطية جزء من إنتاج املؤسسة برمتها.
 78 – 29هنــاك طريقــة واحــدة لفهــم السـؤال عــن التمويــل
 ،أال وهـي تقريـر أي مـن أنـواع التمويـل املسـتخدمة مث
حتديد أي من أنواع الوحدات الـيت تـزود كـل نـوع مـن
التموي ـ ــل .حيت ـ ــاج السـ ـ ـؤال ع ـ ــن املتحم ـ ــل "النه ـ ــائي"
للتكــاليف إىل حتديــد أيض ـاً .تــوفر احلكومــة اســتهالك
بعــض األســر كتحــويالت عينيــة ،حيــث أن التمويــل
الالزم هلذا االستهالك يأيت معظمه مـن الضـرائب الـيت
تتلقاهـ ــا احلكومـ ــة مـ ــن األسـ ــر واملؤسسـ ــات .ومـ ــن مث
ميكن النقـاش أن التحـويالت العينيـة متـول يف األسـاس
من األسر واملؤسسات .ينبغـي وضـع اتفاقـات إىل أي
مـ ــدى جيـ ــب العـ ــودة إىل سلسـ ــلة التمويـ ــل مـ ــن بعـ ــده
حتديــد "النهايــة"  ،أو رمبــا مــن األدق وصــفه باملصــدر
غري املباشر للتمويل.

 – 8البيانات المادية
 84 – 29ينبغــي أال يــتم النظــر إىل البيانــات املقــدرة ماديـاً
أو بوح ــدات غ ــري نقدي ــة عل ــى أهن ــا ج ــزء ث ــانوي م ــن
احلسابات التابعة.إهنا مكونات أساسية سـواء بالنسـبة
للمعلوم ــات ال ــيت توفره ــا بش ــكل مباش ــر ولك ــي ي ــتم
حتليل البيانات املالية كما ينبغي.
ز – أمثلة على الحسابات التابعة
 85 – 71كمــا مت شــرحه يف املقدمــة  ،هنــاك نوع ـان مــن
احلســابات التابعــة يؤديــان وظيفتــني خمتلفتــني .يســمى
النــوع األول أحيان ـاً احلســاب التــابع الــداخلي  ،الــذي
يأخــذ كافــة ق ـوانني وأنظمــة احلســابات القوميــة ولكنــه
يركـ ــز علـ ــى جانـ ــب حمـ ــدد مـ ــن االهتمـ ــام عـ ــن طريـ ــق
االنتقال مـن التصـنيفات والرتتيبـات التقليديـة .األمثلـة
ه ــي اإلنف ــاق عل ــى الس ــياحة ،إنت ــاج القه ــوة ونفق ــات
753

نظام الحسابات القومية
حنو مستوى مقبول عاملياً كما هو خمطـط لـه يف نظـام
احلسابات االقتصادية والبيئية.

محايـ ــة البيئـ ــة .يسـ ــمى النـ ــوع الثـ ــاين احلسـ ــاب التـ ــابع
اخلارجي ،قد يحضيف معلومات غري اقتصـادية أو تغـري
يف األش ـ ـ ــكال احملاس ـ ـ ــبية أو كليهم ـ ـ ــا .تحع ـ ـ ــد طريق ـ ـ ــة
استكشاف مناطق جديدة من الطرق املناسبة للغايـة.
ق ــد يك ــون دور العم ــل التط ــوعي أح ــد األمثل ــة عل ــى
ذلــك .ميكــن أن حتتــوي بعــض جمموعــات احلســابات
التابع ـ ــة بع ـ ــض مالم ـ ــح احلس ـ ــابات التابع ـ ــة الداخلي ـ ــة
واخلارجية.

 - 1الحسابات التابعة للسياحة
 89 – 29إن احلسـ ـ ـ ـ ــابات التابعـ ـ ـ ـ ــة للسـ ـ ـ ـ ــياحة ()TSA
موج ــودة من ــذ ف ــرتة طويل ــة يف أكث ــر م ــن س ــبعني دول ــة
وض ــعته يف بع ــض املراح ــل .حع ــرف دلي ــل اإلرش ــادات
العاملي ـ ــة ب "احلسـ ـ ــابات التابعـ ـ ــة للسـ ـ ــياحة :اإلطـ ـ ــار
املنهجي املقرتح (املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب
 ، Eurostatمنظمة التعـاون والتنميـة االقتصـادية ،
منظمة السياحة العامليـة ،األمـم املتحـدة ) 2008 ،
الـ ـ ــذي اسـ ـ ــتحدث اإلصـ ـ ــدار األول لعـ ـ ــام . 2000
أضـ ــيفت ملحقـ ــات خاصـ ــة باملنـ ــازل الثانيـ ــة ونشـ ــاط
املق ــابالت وامل ـ ـؤمترات إىل حت ــديث احلس ــابات التابع ــة
للسياحة عام . 2008
 90 – 29إن اهلــدف مــن احلســابات التابعــة للســياحة هــو
توفري املعلومات التالية:
امجاليات االقتصـاد الكلـي الـيت تقـيس حجـم املسـامهة
االقتص ــادية يف الس ــياحة مث ــل إمج ــايل القيم ــة املض ــافة
املباشــرة علــى الســياحة  TDGVAوإمجــايل القيمــة
اإلنتــاج احمللــي املباشــر مــن الســياحة ،الــذي يتناســب
م ـ ــع امجاليـ ـ ـات أخ ـ ــرى لالقتص ـ ــاد الكل ـ ــي واألنش ـ ــطة
االقتصــادية املنتجــة األخــرى و النـواحي الوظيفيــة حمــل
االهتمام؛
ب -معلوم ــات حمفص ــلة ع ــن اس ــتهالك الس ــياحة ،واملفه ــوم
املمتـ ـ ــد امل ـ ـ ـرتبط بنشـ ـ ــاط السـ ـ ــائحني كمسـ ـ ــتهلكني،
ووص ـ ــف كي ـ ــف أن الطل ـ ــب عل ـ ــى الس ـ ــياحة يقابل ـ ــه
العرض احمللي والواردات املتكامل مع اجلداول املشـتقة
مــن جــداول العــرض واالســتخدام اللتــان ميكــن جتميــع
كليهما حسب القيم اجلارية وحسب احلجم؛
ج ـ  -حســابات اإلنتــاج املفصــلة لصــناعات الســياحة
 ،مب ـ ــا يف ذل ـ ــك بيان ـ ــات ارتب ـ ــاط العمال ـ ــة باألنش ـ ــطة
االقتص ـ ــادية اإلنتاجي ـ ــة املختلف ـ ــة وتك ـ ــوين رأس امل ـ ــال
الثابت ؛
د – رابـط بـني البيانــات االقتصـادية و املعلومـات غــري
املالية عن السياحة كعـدد الـرحالت ( أو الزيـارات) ،
مدة اإلقامة  ،اهلـدف مـن الزيـارة  ،أنـواع النقـل  ..اخل
وهو ما يلزم لتحديد صفات املتغريات االقتصادية.

 86 – 29مـ ــازال احلـ ــد الفاصـ ــل بـ ــني احلسـ ــابات التابعـ ــة
والتفصيل الدقيق لنظام احلسابات القومية غـري واضـح
املع ــامل .ميك ــن أن يحنظ ــر لكاف ــة ط ــرق الوص ــول مليـ ـزان
املــدفوعات واحلســابات العامليــة كمــا حعــرض يف دليــل
مي ـ ـزان املـ ــدفوعات  ، BPM6اإلحصـ ــاءات املاليـ ــة
للحكوم ــة يف دلي ــل إحص ــاءات مالي ــة احلكوم ــة ع ــام
 GFSM2001 2001أو دليـ ـ ـ ــل اإلحصـ ـ ـ ــاءات
النقدية واملالية  ،على أهنا حسابات تابعة .اتضح مـن
خـ ــالل معاملـ ــة املؤسسـ ــات غـ ــري الرحبيـ ــة والـ ــيت ختـ ــدم
األســر املعيشــية يف الفصــل الثالــث والعش ـرين والقطــاع
الرمســي يف الفصــل اخل ــامس والعش ـرين أهنــا حس ــابات
تابع ــة .ح ــىت اجل ــدول اخل ــاص باملعاش ــات يف الفص ــل
الســابع عشــر ميكــن أن يحنظــر لــه كشــكل مــن أشــكال
احلســابات التابعــة ،بــالرغم مــن أنــه مصــنف علــى أنــه
جزء من األدلة األساسية لنظام احلسابات القومية.
 87 – 29مت وص ــف بع ــض احلس ــابات التابع ــة األوس ــع
يف هــذا اجلــزء .وقــد كــان الوصــف مــوجزاً شــكالً ممي ـزاً
للحسـ ــابات فقـ ــط ؛ وقـ ــد تـ ــوفرت املراجـ ــع ملزيـ ــد مـ ــن
املعلومـ ــات .بالنسـ ــبة الثنـ ــني مـ ــنهم ،احلسـ ــاب التـ ــابع
للس ـ ــياحة واحلس ـ ــاب الت ـ ــابع للبيئ ـ ــة ،األدل ـ ــة العامليـ ـ ــة
موج ـ ــودة اآلن يف إص ـ ــدارها الث ـ ــاين .م ـ ــازال احلس ـ ــاب
الت ـ ــابع للص ـ ــحة يف اإلص ـ ــدار األول ل ـ ــه ولكن ـ ــه قي ـ ــد
اإلصــدار الفعلــي .يغطــي اجملــال الرابــع األنش ــطة غ ــري
مدفوع ــة األج ــر لألس ــر املعيش ــية .احت ــل ه ــذا اجمل ــال
االهتم ــام للعدي ــد م ــن األع ـوام ولك ــن كان ــت ص ــعوبة
قي ـ ــاس اخل ـ ــدمات غ ـ ــري مدفوع ـ ــة األج ـ ــر ح ـ ــائالً دون
الوصـول إىل اتفــاق دويل ملعاجلــة املوضـوع ،بــالرغم مــن
إع ـ ــادة النظ ـ ــر يف بع ـ ــض األعم ـ ــال احلديث ـ ــة يف ه ـ ــذا
النطاق ملن يهمه األمر.

التعريف بالزائرين والسائحين

 88 – 29مت تط ــوير بعــض احلســابات التابعــة األخ ــرى أو
قي ــد التط ــوير .ال ــبعض منه ــا مث ــل احلس ــابات التابع ــة
اخلاصة بفحـص اإلنتاجيـة يف عـدد مـن الـدول املنتجـة
يف االحت ـ ـ ــاد األورويب :مت حت ـ ـ ــديث امل ـ ـ ــنهج الص ـ ـ ــناعي
املقــارن (مشــروع التحليــل احملاســيب علــى مســتوى دول
االحتــاد األورويب ل ـرأس املــال ،العمال ــة ،الطاقــة ،امل ـواد
اخلـام عـام EU KLEMS Project, 2003
 )2003إىل اآلن كنـوع مــن التــدريب علــى البحــث.
أما احلسابات األخرى مثل حسابات املياه واسـتغالل
الغابات ،فقـد طح ّـورت كنـوع مـن التحسـينات املدخلـة
األويل للبيئة )يف نظام احلسابات
على احلساب التابع ّ
البيئيـ ــة واالقتصـ ــادية) إىل احلـ ــد الـ ــذي أصـ ــبحت فيـ ــه
األدل ـ ــة اإلرش ـ ــادية هل ـ ــا مقبول ـ ــة إىل ح ـ ــد كب ـ ــري .م ـ ــن
املمكـ ـ ــن أن تفيـ ـ ــد احلسـ ـ ــابات األوسـ ـ ــع للمنتجـ ـ ــات
الزراعية  ،يف عدد مـن الـدول الناميـة .هنـا ويف منـاطق
أخــرى  ،حيــث أن هنــاك اتفــاق علــى كيفيــة تشــكيل
منـ ــوذج جديـ ــد مـ ــن احلسـ ــابات التابعـ ــة ،كمـ ــا ميكـ ــن
تطــوير أدلــة عامليــة جديــدة .قــد ختضــع األدلــة العامليــة
اجلدي ــدة يف ح ــد ذاهت ــا للمراجع ــة وق ــد تنتق ــل ت ــدرجيياً

 91 – 29يوج ــد مفه ــوم الزائ ــر يف مرك ــز احلس ــاب التـ ــابع
للســياحة .يحعـ ّـرف الزائــر علــى أنــه شــخص خــارج بيئتــه
الطبيعيــة ولكنــه ال يعمــل تبعـاً لكيــان مقــيم يف املكــان
الذي يزوره .وليست البيئة الـيت يزورهـا مطابقـة للدولـة
الــيت يزورهــا .فهــو يشــري إىل املنطقــة الــيت يتواجــد فيهــا
الفرد بطبيعـة احلـال .مبـا يف ذلـك املنطقـة احمليطـة مبنزلـه
ومكان عمله أيضاً .ومن مث فإن الذين يعملون خـارج
بالده ـ ــم ال يعت ـ ــربون زائـ ـ ـرين هل ـ ــذه ال ـ ــبالد .ل ـ ــذا ف ـ ــإن
الزائرين هم جمموعة فرعية من املسافرين.
 92 – 29ميكـ ــن تقسـ ــيم الـ ــزوار إىل جممـ ــوعتني :الزائـ ــرون
أكثــر مــن ليلــة ،يطلــق علــيهم مســمى ســائحني ومــن
يق ــوم برحل ــة لي ــوم واح ــد يس ــمى متن ــزه  .م ــن ناحي ــة
أخـ ــرى م ـ ــن اهل ـ ــام تقس ـ ــيم الس ـ ــائحني حس ـ ــب دول ـ ــة
إقــامتهم إىل ســائحني داخليــني وســائحني خــارجيني.
يعتــرب املقــيم الــذي يــزور دولــة أخــرى مباش ـراً للســياحة
اخلارجيــة؛ أمــا غــري املقــيم الــذي يــزور مــا يقــع ضــمن
نطاق االقتصاد احمللي فهو يباشـر سـياحة داخليـة .إن
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نظام الحسابات القومية
اإلمج ـ ــايل الكل ـ ــي للس ـ ــياحة ال ـ ــيت يق ـ ــوم هب ـ ــا املقيم ـ ــني
واملعروفة بالسياحة القومية  ،هي مجلة السياحة احملليـة
(السـ ــياحة يف نطـ ــاق اقتصـ ــاد الدولـ ــة الـ ــيت يقـ ــوم هبـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـواطين ه ـ ـ ـ ــذه الدول ـ ـ ـ ــة ) باإلض ـ ـ ـ ــافة إىل الس ـ ـ ـ ــياحة
اخلارجية.
داخل
الدولة

خارج
الدولة

اإلمجايل

املقيمني

السياحة
اإلقليمية

السياحة
اخلارجية

السياحة
القومية

غري املقيمني

السياحة
الداخلية

املصروفات اليت يدفعها اآلخرون أو يتم تعويضهم
عنها.
تعريف استهالك السياحة ونطاقه
 94 – 29يتسع مفهوم استهالك السياحة أبعد من
اإلنفاق على السياحة ليشمل اخلدمات املتعلقة
ليشمل السكن املؤقت على نفقة السائح،
التحويالت العينية االجتماعية للسياحة واالستهالك
املرتبط هبا .يف حني أنه ميكن احلصول على
املعلومات حول اإلنفاق على السياحة من إجراء
املسح للسائحني ،إال أن تعديل استهالك السياحة
البد أن يتم تقييمه من مصادر أخرى.
 96–29ميكن متييز استهالك السياحة حسب املكان
وحسب كون السائح مقيماً أم أجنبياً بطريقة مشاهبة
ملا وصفناه بالنسبة للسياحة يف حد ذاهتا.
المنتجات المميزة
 97–29قسمت املنتجات تبعاً للحسابات التابعة
للسياحة إىل منتجات مميزة ومنتجات استهالكية أخرى.
من ناحية أخرى قحسمت املنتجات املميزة تقسيماً فرعياً إىل
منتجات دولية مشاهبة مميزة للسياحة ومنتجات مميزة
للسياحة خاصة بالدولة .يشمل دليل احلسابات التابعة
للسياحة قائمة باملنتجات األوىل  .بينما قحسمت املنتجات
االستهالكية األخرى بني املنتجات ذات الصلة بالسياحة
واملنتجات اليت ال تتعلق بالسياحة .تشمل املنتجات غري
االستهالكية كافة املنتجات اليت ال تشكل بضائع أو
خدمات استهالكية  ،مبا يف ذلك األشياء الثمينة  ،تكوين
رأس املال الثابت واالستهالك التجميعي .توجد قائمة
تضم  12تصنيفاً للمنتجات واألنشطة املميزة يف الدليل
اخلاص باحلسابات التابعة للسياحة.

اإلمجايل
 93–29ال تقتصـ ـ ــر السـ ـ ــياحة علـ ـ ــى األنشـ ـ ــطة املعروفـ ـ ــة
بطبيعة احلال عنها كاالستجمام ولكنهـا متتـد لتشـمل
كاف ــة األنش ــطة ال ــيت يق ــوم هب ــا الس ــائح .مب ــا يف ذل ــك
السـ ــفر لألغ ـ ـراض التجاريـ ــة أو التعلـ ــيم أو التـ ــدريب.
تصنف زيارة السائح حسـب كوهنـا زيـارة شخصـية أو
زي ـ ــارة عم ـ ــل أو زي ـ ــارة مهني ـ ــة .يقس ـ ــم عنـ ـ ـوان الزي ـ ــارة
الشخص ــية إىل مث ــان جمموع ــات :األج ــازات  ،الرتفي ــه
واالس ـ ــتجمام؛ زي ـ ــارة األص ـ ــدقاء التعل ـ ــيم والت ـ ــدريب؛
الص ــحة والعناي ــة الطبي ــة؛ الزي ــارات الديني ــة أو احل ــج؛
التسوق،الرتانزيت وأغراض أخرى.

صناعات السياحة
 98 – 29متث ــل ص ــناعة الس ــياحة املؤسس ــات ال ــيت يتص ــل
نشاطها الرئيسـي باملنتجـات املميـزة للسـياحة .تغطـي
صناعات السياحة إسكان الزائرين ،املأكل و املشرب
ال ــذي خي ــدم الص ــناعة ،الس ــكك احلديدي ــة ،الط ــرق،
النقل البحري واجلوي ،تـأجري وسـائل النقـل ،وكـاالت
الس ــفر ،وخ ــدمات احلج ــز األخ ــرى ،صــناعة الثقاف ــة،
ص ــناعة الرياض ــة والرتفي ــه ،التج ــارة بالتجزئ ــة للبض ــائع
املميزة اخلاصة بالسياحة يف الدولة والصـناعات املميـزة
اخلاصة بالسياحة يف الدولة.

تعريف السياحة ونطاق اإلنفاق عليها
 94 – 29يعرف اإلنفاق على السياحة باملبلغ املدفوع
للحصول على البضائع أو االستفادة من اخلدمات
وكذلك األشياء القيمة لالستخدام الشخصي أو
إلعادهتا بعد انتهاء الرحلة السياحية .يشمل ذلك
النفقات اليت ينفقها الزائرين بأنفسهم وكذلك
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صناعات السياحة

 -1الناتج
إسكان 1.4
الزائرين
مسامهة السياحة (بالقيمة)
الناتج
 1 -4أ
مسامهة السياحة
(بالقيمة)

. 1أ
إسكان
الزائرين
غري . 1
ب
 . 1ب الناتج
خدمات  1 – 4ب
اإلسكان مسامهة السياحة
املتعلقة (بالقيمة)
بكافة
أنواع
ملكية
منزل
لقضاء
العطالت
الناتج
) ... 4 ( --مسامهة السياحة
(بالقيمة)
 – 12الناتج
صناعات 12 – 4
الدولة مسامهة السياحة
اخلاصة (بالقيمة)
بالسياحة
اإلمجايل الناتج
13 - 4
مسامهة السياحة
(بالقيمة)
الصناعا الناتج
14 – 5
ت
األخرى مسامهة السياحة (بالقيمة)

ناتج
املنتجني
احملليني
(حسب
األسعار
األساسية)

x

الناتج + 4.13 = 4.14
4.14
مسامهة السياحة
(بالقيمة)
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السلع
جدول  : 1 – 29اجلدول السادس من جداول احلسابات التابعة

أ .املنتجات االستهالكية
أ  1.املنتجات املميزة للسياحة (د)
 – 1خدمات إسكان الزائرين
.1أ خدمات اإلسكان غري اليت يف البند .1ب
.1ب خدمات اإلسكان املتعلقة بكافة أنواع
ملكية منزل لقضاء العطالت
 – 2خدمات الطعام والشراب
 -3خدمات النقل عرب السكك احلديدية
 – 4خدمات نقل املسافرين براً
 – 4خدمات نقل املسافرين حبراح
 – 6خدمات نقل املسافرين جواً
 – 7خدمات تأجري الوسائل
 – 8خدمات وكاالت السفر واحلجز
 – 9اخلدمات الثقافية
 – 10خدمات الرياضة والرتفيه
 – 11البضائع املميزة اخلاصة بالسياحة يف الدولة
 – 12اخلدمات املميزة اخلاصة بالسياحة يف
الدولة
أ 2 .املنتجات االستهالكية األخرى (أ) ( ،د)
االستهالكية
اخلدمات
ب.
األسعار األساسية )
غريحسب
اإلنتاج (
القيمة
األشياء
إمجايل 1
 Iب.
أسعار
االستهالكية(حسب
غري الوسيط
االستهالك
األخرى (**)
إمجايل املنتجات
 IIب2 .
املشرتين (جـ)
(  ) II – Iإمجايل القيمة الكلية املضافة

تعويضات املوظفني
الضرائب األخرى األقل من اإلعانات على املنتجات
إمجايل الدخل املختلط
إمجايل الفائض التشغيلي
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الواردات* الناتج
1–6
x
مسامهة السياحة
x
(بالقيمة)
الضرائب 2 - 6
األقل من
اإلعانات مسامهة السياحة
املنتجات (بالقيمة)
احمللية
واملستوردة
x
x x x x
x x x x x x x x
هوامش الناتج
x x
النقل 3 - 6
x
x x x x
x x x x x x x x
والتجارة مسامهة السياحة
x x
(بالقيمة)
العرض الناتج=+ 6.1 + 6.4
احمللي 6.3 + 6.2 + 4.14
(حسب
أسعار
املشرتين)
استهالك
السياحة 3 – 4
الداخلية
النسب = 4.6
املئوية 100 4.3 X
6.4
للسياحة
() %
 Xال ينطبق
...تعين أن كافة صناعات السياحة للقائمة املطروحة ينبغي أن يتم دراستها واحدة بواحدة يف احلسابات
(*) الواردات باستثناء الشراء املباشر للمقيمني باخلارج.
(*) قيمة أ .استهالك املنتجات ،هو صايف إمجايل مصاريف اخلدمات املدفوعة لوكـاالت السـفر  ،القـائمني علـى الـرحالت
وخدمات احلجز األخرى.
(**) تشمل كافة البضائع واخلدمات األخرى اليت حتيط باالقتصاد حمل الدراسة.
(أ) إذا كــان ذات صــلة وميكــن تطبيقــه  ،ينبغــي أن تقــوم الــدول بتحديــد كــل مــن مكونــات ( املنتجــات ذات الصــلة
بالسـياحة و املنتجـات االســتهالكية الـيت ال تتعلـق بالســياحة ) .يف كلتـا احلــالتني  ،ينبغـي حتديـد املنتجــات بشـكل منفصــل
إن أمكن ذلك (أنظر الفقرة . ) 14 – 4
(ب) ينبغي حتديد البضائع واخلدمات بشكل من منفصل إن أمكن ذلك (أنظر الفقرة .) 16 – 4
(ج) ينبغي توفري التحليل  ،إن أمكن ذلك (أنظر الفقرة .) 17 – 4
(د ) بالنسبة للبضائع  ،ينبغي تكوين مسامهة السياحة على هوامش التجارة بالتجزئة فقط (أنظر امللحق .)4
هـ  -إمجايل اإلنتاج احمللي املباشر للسياحة TDGDP
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املسـ ــتدامة ولك ـ ــن ميك ـ ــن اسـ ــتخدام تل ـ ــك احلس ـ ــابات لتط ـ ــوير
مؤشـ ـرات جدي ــدة  ،مث ــل اجمل ــاميع املعدل ــة الكلي ــة ال ــيت ق ــد ال
تكون متاحة بطريقة أخرى.

 99–29باالعتم ــاد عل ــى معلوم ــات جمموع ــة كامل ــة م ــن احلس ــاب
الت ــابع للس ــياحة حتت ــوي عل ــى عش ــرة ج ــداول ميك ــن جتميعه ــا.
حتتوي أول ثالثة منها على نفقات السياحة .يظهر اجلـدول 4
فصالً بني السياحة احملليـة والسـياحة الداخليـة والتعـديالت الـيت
ينبغــي القيــام هبــا لالنتقــال مــن نفقــات الســياحة إىل اســتهالك األجزاء المختلفة في نظام الحسابات البيئية واالقتصادية1
الس ـ ــياحة .يحظه ـ ــر اجل ـ ــدول  4ع ـ ــرض ص ـ ــناعة الس ـ ــياحة .أم ـ ــا
اجل ـ ــدول  6فه ـ ــو قل ـ ــب احلس ـ ــابات التابع ـ ــة للس ـ ــياحة ويظه ـ ــر  104–29ينبغـ ـ ــي النظـ ـ ــر لنظـ ـ ــام احلسـ ـ ــابات البيئيـ ـ ــة واالقتصـ ـ ــادية
كحســاب تــابع لنظــام احلســابات القوميــة مبمي ـزات احلســابات
اجملموعات األساسـية املقسـمة ؛ وقـد حسـجلت هـذه اجملموعـات
التابعــة الداخليــة واخلارجيــة .حيتــوي النظــام الكامــل علــى ثالثــة
باألسفل .يغطي اجلـدول  7العمالـة .بينمـا يغطـي اجلـدوالن 8
أقسام رئيسية ،ميكن تطبيق اثنـني منهمـا بـالكثري أو القليـل مـن
و  9رأس املــال الثابــت واالســتهالك اجلمــاعي.يغطــي اجلــدول
ص ــمم لتكام ــل األول والث ــاين م ــع
10املعلومات غري مالية.
االس ــتقاللية والثال ــث ال ــذي ح
بعضهما ومع نظـام احلسـابات القوميـة .حتتـوي األقسـام الثالثـة
المجاميع الرئيسية
على:
 100 –29تؤخ ــذ التجمعـ ــات التاليـ ــة كمجموع ــة مـ ــن املؤش ـ ـرات
حلجم السياحة يف االقتصاد .تشمل هذه اجملاميع :
أ – من ــوذج موسـ ــع جل ــداول العـ ــرض واالس ــتخدام قـ ــادر عل ــى دمـ ــج
أ – نفقات السياحة الداخلية؛
البيانات املادية مبفردها أو باإلضافة إىل البيانات املالية ؛
ب – استهالك السياحة الداخلية ؛
ب – شــرح مفصــل ألجـزاء االطــار املركــزي لنظــام احلســابات القوميــة
جـ  -إمجايل القيمة املضافة لصناعة السياحة  GVATI؛
مع بعض امللحقات؛ و
د – القيمة املضافة املباشرة للسياحة  TDGVA؛
 101–29يظهـ ـ ــر مصـ ـ ــدر هـ ـ ــذه العناصـ ـ ــر يف اجلـ ـ ــدول  6لـ ـ ــدليل جـ ـ ـ  -مراع ـ ــاة مشـ ــول نظ ـ ــام احلس ـ ــابات القوميـ ــة للس ـ ــماح بت ـ ــأثريات
إس ــتنفاذ امل ـوارد وت ــدهور البيئ ــة ك ــي ت ــؤثر عل ــى اجمل ــاميع الكلي ــة مث ــل
احلسابات التابعة للسياحة املضمن كجدول . 1 – 28
الناتج احمللي اإلمجايل .
 - 7المحاسبة البيئية

 102–29هتدف احلسابات البيئية ضمن االطـار املركـزي باالعتمـاد
علـ ــى نظـ ــام احلسـ ــابات القوميـ ــة تـ ــأثريات اسـ ــتخدام (وأحيان ـ ـاً
اســتنفاذ) املصــادر الطبيعيــة وتوليــد الرواســب الــيت تلــوث اهل ـواء
واملـاء .توضـح هــذه احلسـابات أيضـاً األنشـطة اخلاصــة الـيت يــتم
القيــام هبــا ملنــع أو مكافحــة التــأثريات البيئيــة الضــارة الناجتــة مــن
النشاط البشري.

جداول العرض واالستخدام المادية والمركبة
 106–29لقــد مت متيي ــز أربعــة أن ـواع مــن الت ــدفقات املاليــة يف نظ ــام
احلسابات البيئية واالقتصادية . SEEA
أ .تعترب املنتجات سلع أو خدمات أحنتجت ضمن اجملال االقتصـادي
وال ـ ــيت تحس ـ ــتخدم في ـ ــه ،مب ـ ــا يف ذل ـ ــك ت ـ ــدفق الس ـ ــلع واخل ـ ــدمات ب ـ ــني
االقتصاد القومي واالقتصاد اخلارجي.
ب .املوارد الطبيعية وتشمل املعادن ومصـادر الطاقـة ،الرتبـة  ،امليـاه ،
املصادر البيولوجية.
ج ـ ـ ـ  .م ـ ــدخالت النظ ـ ــام البيئ ـ ــي وتش ـ ــمل اهلـ ـ ـواء والغ ـ ــازات الالزم ـ ــة
لالحرتاق واملياه الالزمة الستمرار احلياة.
د .املخلفــات مــا هــي إال خمرجــات غــري مقصــودة وغــري مرغــوب فيهــا
من االقتصاد واليت ليس هلا أي قيمة اقتصـادية وميكـن إعـادة تـدويرها
أو تص ـريفها يف البيئــة .تســتخدم كلمــة "املخلفــات" مبفردهــا لتغطــي
النفايــات الصــلبة  ،املخلفــات (الــيت يــتم الــتخلص منهــا يف املــاء ) أو
االنبعاثات (اليت يتم التخلص منها يف اجلو) .

 103 – 29نحش ـ ــر إص ـ ــدار مؤق ـ ــت م ـ ــن نظ ـ ــام احلس ـ ــابات البيئي ـ ــة
واالقتصــادية وهــو احلســابات البيئيــة االقتصــادية املتكاملــة عــام
 . 1993وقــد نحشــر اإلصــدار احملــدث منــه عــام  . 2003ومت
تعــديل هــذا اإلصــدار بنظــرة أوســع وإصــدار نشــرة عــام 2013
 .إن أهداف احلسابات البيئية واالقتصادية هي املساعدة يف:
أ – تش ــجيع تب ــين تص ــنيفات معياري ــة يف اإلحص ــاءات البيئي ــة
اليت تشمل قيمة وارتباط املعلومات البيئية املوجودة؛
ب – إجياد بعد جديـد لإلحصـاءات البيئيـة عـن طريـق تطبيـق
تقاليد احملاسبة االقتصادية .اليت تربط األصول والتدفقات؛
جـ ـ ـ  -تـ ــوفري رابـ ــط بـ ــني املعلومـ ــات االقتصـ ــادية الـ ــيت حتتويهـ ــا  107 – 29حتوي اجملموعة األوىل من احلسابات البيئية عالقـة بـني
احلسابات االقتصادية التقليدية مما يـؤدي إىل حتسـينات يف دقـة اإلحصــاءات البيئيــة الــيت تشــكلها البيانــات اهليكليــة املاديــة البيئيــة يف
إطــار عــرض واالســتخدام أو املــدخالت و املخرجــات .يشــمل تــدفق
ومتاسك كلىت اجملموعتني من املعلومات؛
د – حتديــد اســتخدام وملكيــة ومــن مث املســؤولية عــن التــأثريات احلس ــابات املادي ــة دم ــج حس ــابات املنتج ــات  ،املص ــادر الطبيعي ــة ،
مــدخالت النظــام البيئــي وخملفاتــه  ،يــتم التعبــري عــن كــل منــتج علــى
البيئية ؛
حسـ ـ ــب عرضـ ـ ــه يف االقتصـ ـ ــاد واسـ ـ ــتخدامه فيـ ـ ــه .ميكـ ـ ــن أن تحظهـ ـ ــر
ه ـ ـ  -تش ــجيع تنمي ــة جمموع ــات البيان ــات الش ــاملة واملتس ــقة احلس ـ ــابات املادي ـ ــة بوض ـ ــوح األمهي ـ ــة النس ـ ــبية لألنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية
املختلفة على حسب تأثريها على البيئة .
مبرور الوقت ؛
و – تسهيل املقارنات العاملية.
 108–29غري أن قوة هـذه الطريقـة تـأيت مـن إمكانيـة رسـم خطـوط
موازية بني التـدفقات النقديـة واملاديـة ملقارنـة ومتييـز هـذه األمهيـة
 104–29كما يف نظام احلسابات القوميـة  ،يـوفر نظـام احلسـابات
البيئيــة باألمهيــة املتعلقــة باألنشــطة مــن الناحيــة االقتصــادية .يــتم
البيئية واالقتصادية املؤشرات الرئيسية اليت ميكن احتسـاهبا كمـا
تركي ـ ـ ــب ج ـ ـ ــداول الع ـ ـ ــرض واالس ـ ـ ــتخدام املركب ـ ـ ــة أو ج ـ ـ ــداول
ـل
انـ ــه يـ ــوفر وظيفـ ــة اإلدارة حبيـ ــث ميكـ ــن اسـ ــتخدامها يف حتليـ ـ
املـ ـ ــدخالت واملخرجـ ـ ــات فـ ـ ــوق القـ ـ ــيم املاليـ ـ ــة للمنتجـ ـ ــات يف
ـاب
اخليارات السياسية .توفر هذه احلسابات أساساً صـلباً حلس
املســاويات املاديــة هلــا وإضــافة العنصــر امل ـوازن للقيمــة املضــافة.
املقــاييس الــيت قــد تكــون موجــودة بالفعــل يف جمموعــات التنميــة
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اســتخدمت جــداول املــدخالت واملخرجــات املركبــة بنجــاح يف
اكتشـ ــاف تـ ــأثريات االحتبـ ــاس احل ـ ـراري أو النفايـ ــات الصـ ــلبة.
ميكــن احلص ــول عل ــى أمثل ــة م ــن دلي ــل نظ ــام احلس ــابات البيئي ــة
واالقتصادية قي دليل نظام احلسابات البيئية واالقتصادية .
 109–29يحعـ ــد اجلـ ــدول  2–29مثـ ــاالً جلـ ــدول نظـ ــام احلسـ ــابات
البيئية واالقتصادية املركبة.
تحديد االتجاهات البيئية لإلطار المركزي

 116–29بالنســبة لألســهم وتغريهــا ،فــإن حســاب األصــول الــذي
مت شرحه يف الفصل  11قد استحخدم يف املـوارد الطبيعيـة ،علـى
حسـ ــب القيمـ ــة و علـ ــى حسـ ــب الوحـ ــدات املاديـ ــة .يف نظـ ــام
احلسابات البيئية واالقتصادية ،ميكن جتميع حسـابات األصـول
عينيـ ـاً للمـ ـوارد الطبيعي ــة ال ــيت ل ــيس هل ــا قيم ــة نقدي ــة وم ــن مث ال
تظهـ ــر ضـ ــمن نطـ ــاق األصـ ــول يف نظـ ــام احلسـ ــابات القوميـ ــة.
بالنس ــبة للمـ ـوارد الطبيعي ــة ك ــاهلواء واملي ــاه ال ــيت ل ــيس هل ــا قيم ــة
نقدي ـ ــة ،أو قيمـ ـ ــة سـ ـ ــهمية ،مازال ـ ــت حسـ ـ ــابات التغ ـ ـ ـريات يف
الوحدات املادية مفيدة يف هذا اخلصوص.

 110–29الركيـ ــزة الثانيـ ــة يف النظـ ــام احملاسـ ــيب هـ ــي التحديـ ــد بدقـ ــة
التعـ ــامالت النقديـ ــة يف نظـ ــام احلسـ ــابات القوميـ ــة الـ ــيت تتصـ ــل
بشكل مباشر بالبيئة وعلى حسب التدفقات ينصـب االهتمـام
يف هذا اخلصوص بالضرائب البيئيـة  ،دخـل امللكيـة وحقوقهـا  ،تكامل التعديالت البيئية في حسابات التدفق
محايـ ــة البيئـ ــة  ،اسـ ــتخدام املصـ ــادر الطبيعيـ ــة  ،اإلنفـ ــاق علـ ــى
 117–29إن القطــاع الرئيســي الثالــث واألخــري يف نظــام احلســابات
اإلدارة.
البيئي ــة واالقتصـ ــادية هـ ــو اجلـ ــزء اخلـ ــارجي يف احلسـ ــاب التـ ــابع.
خيفــف هــذا القطــاع القي ــود املفروضــة يف احلســابات الــيت قمنــا
الضرائب البيئية  ،دخل امللكية  ،حقوق امللكية
بشرحها إىل حد بعيد ولكنه ال ححيدث أية تغيـريات جوهريـة يف
نظ ــام احلس ــابات القومي ــة .الفك ــرة بس ــيطة للغاي ــة وه ــي حتوي ــل
 111–29الضـريبة البيئيــة هــي تلــك الــيت أساســها وحــدة ماديــة (أو
اجلــداول املركبــة إىل جــداول نقديــة حبتــة عــن طريــق وضــع القــيم
مـا يقـوم مقامهـا) أثبتــت أن هلـا تـأثرياً ســلبياً خاصـاً علـى البيئــة.
النقدي ــة عل ــى ه ــذه الت ــدفقات باألس ــفل وعل ــى مي ــني اجل ــدول
ميكن اعتبار أنواع من الضرائب ضرائب بيئية؛ ضـرائب الطاقـة،
املرك ــب ال ــذي مت التعب ــري في ــه عل ــى حس ــب امل ــادة فق ــط .عل ــى
ضـ ـرائب النق ــل ،ضـ ـرائب التل ــوث ،ضـ ـرائب املـ ـوارد .كم ــا ه ــو
الـ ــرغم م ـ ــن أن الفك ـ ــرة بس ـ ــيطة إال أن تطبيقه ـ ــا ل ـ ــيس ب ـ ــاألمر
موض ــح يف موض ــع آخ ــر م ــن نظ ــام احلس ــابات البيئي ــة  ،ينبغ ــي
اليس ـ ـ ــري .يعت ـ ـ ــرب ه ـ ـ ــذا اجل ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن نظ ـ ـ ــام احلس ـ ـ ــابات البيئي ـ ـ ــة
االهتم ــام ب ــالتمييز ب ــني الض ـرائب ورس ــوم اخل ــدمات .ميك ــن أن
واالقتص ـ ـ ــادية أكث ـ ـ ــر جترب ـ ـ ــة ومل ي ـ ـ ــتم التوص ـ ـ ــل التف ـ ـ ــاق عل ـ ـ ــى
تتبــع رســوم اخلــدمات علــى ســبيل املثــال اجملموعــة الثانيــة علــى
املقرتحات اليت طرحت منذ وقت طويل.
الرغم من أن احلكومة هي من جيمعها.
االستنفاد

 112 – 29يظهـ ــر ريـ ــع امل ـ ـوارد علـ ــى األصـ ــول الطبيعيـ ــة يف نظـ ــام
احلســابات القوميــة علــى أنــه دخــل امللكيــة عنــدما يــتم دفعــه إىل
وحــده أخــرى .كمــا هــو موضــح يف الفصــل  ،20غــري أنــه مــن  118 – 29إن تقي ــيم م ــدخالت النظ ــام االقتص ــادي ه ــي اخلط ــوة
األوىل واألسـ ـ ــهل .حي ـ ـ ــث أن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــدخالت مدجم ـ ـ ــة م ـ ـ ــع
املمكــن حتديــد عنصــر الفــائض التشــغيلي املتعلــق بتــأجري املـوارد
املنتجـ ــات الـ ــيت بيعـ ــت يف األس ـ ـواق ،علـ ــى أسـ ــاس أنـ ــه ميكـ ــن
على األصول الطبيعية اليت يستخدمها املالك أيضاً.
اسـ ــتخدام وسـ ــائل مباشـ ــرة لتحديـ ــد قيمتهـ ــا باالعتمـ ــاد علـ ــى
مبــادئ الســوق .حــىت يف نظــام احلســابات القوميــة ،أي تقيــيم
 113–29هن ـ ــاك جم ـ ــال آخ ـ ــر عل ـ ــى جان ـ ــب م ـ ــن األمهي ـ ــة بالنس ـ ــبة
يــتم توضــع النتــائج يف التغـريات األخــرى يف حســابات األصــول
السـتخدام املـوارد الطبيعيــة هــو السـؤال عــن حرخــص اســتخدامها
ب ــدالً م ــن وض ــعها يف حس ــابات الت ــدفق .وم ــن مث ف ــإن هن ــاك
خالل عن فرتة ممتدة ،كما مت شرحه يف الفصـل السـابع عشـر.
طريقـ ــة أخـ ــرى للنظـ ــر يف عمليـ ــة دمـ ــج اسـ ــتخدام اإلدخـ ــاالت
قد تتعلق الرتخيصات باستخراج املوارد الطبيعية أو اسـتخدامها
البيئيــة إىل النظــام ،أال وهــي نقــل بعــض التغي ـريات األخــرى يف
كمكبات.
األصول إىل احلسابات الـيت متثـل األصـول  .وبالتحديـد ،إذا مل
مجموعة من حسابات نفقات حماية البيئة
يتم استخدام أحـد املـوارد البيئيـة باسـتمرار ،فـإن هنـاك مقيـاس
ب ــديل لل ــدخل املعت ــرب الس ــتهالك رأس امل ــال الطبيع ــي وك ــذلك
 114–29ميكــن جتميــع جمموعــة مــن حســابات نفقــات محايــة البيئــة
اســتهالك رأس املــال الثابــت الــذي قــد يحراعــى أيض ـاً للوضــع يف
باستخدام تقنيات احلساب التابع تبعاً للخطوات التالية:
االعتبار استنفاد املوارد الطبيعية.
أ – ينبغي أن تحعامل األنشطة اإلضافية كمنتجات ثانوية؛
ب – ينبغي حتديد جمموعة من املنتجات املميزة؛
جـ  -يلزم حتديد التحويالت اخلاصة حبماية البيئة؛
د – ميكن حساب اإلنفاق احمللي على محاية البيئة؛
ه ـ ـ  -ميك ــن حتدي ــد القطاع ــات ال ــيت مت ــول اإلنف ــاق عل ــى محاي ــة
البيئة.
 114–29مت ش ـ ـ ــرح ه ـ ـ ــذه اخلطـ ـ ـ ـوات بالتفص ـ ـ ــيل يف دلي ـ ـ ــل نظ ـ ـ ــام
احلسابات البيئية واالقتصادية .هناك نقاش أيضاً حول جمموعـة
م ــن املنتج ــات املمي ــزة املس ــماة ب "الص ــناعة البيئي ــة" للمقارن ــة
الدولي ــة .يظه ــر اجل ــدول  3 – 29مث ــاالً عل ــى نفق ــات محاي ــة
البيئة .
حسابات األصول
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جدول  7–71نموذج لجدول العرض واالستخدام المختلط في نظام الحسابات البيئية واالقتصادية
 1المنتجات
عيني

 7الصناعات

مالي
المنتجات التي
تستخدمها الصناعة

 1المنتجات
عيني

مالي

االقتصاد

 7الصناعات
 7االستهالك

االقتصاد
 7االستهالك

 4رأس المال

( 5منتجات) بقية العالم

المنتجات المستخدمة
لالستهالك

المنتجات المستخدمة
لرأس المال

39
506

119
146

442
664

التي يتم إنتاجها وعرضها من
قبل الصناعة
1356
551

المنتجات
المستخدمة في
(الصادرات)

101
403

االقتصاد
الكلي

القيمة المضافة

الموارد الطبيعية

إجمالي االقتصاد

1356

المنتجات التي يوفرها الصف
(الواردات )
363
150

363
692

692

1719

111بقية العالم

االستخدام
الكلي

 1ميزانية المواد

0
المخلفات التي تولدها الصناعة
275

المخلفات التي تولدها من
استهالك
47
المخلفات التي تولدها من رأس
لمال
73
المخلفات التي تولده من غير
المقيمين
6

المخلفات التي تولدها من
الصناعة في 1بقية العالم
5
المخلفات التي تولدها من
استهالك الصف
1

تراكم المواد بواسطة
االستهالك
الخام
تراكم المواد بواسطة
رأس المال
الخام
تراكم المواد
الخام

بواسطة
الصف

701

0

831

17

65

72

145

-52

104

1356

 6البيئة الوطنية

الموارد
الطبيعية
للصناعة

 2المنشأ من بقية العالم

الموارد
الطبيعية
للصناعة

 8البيئة الوطنية

إدخاالت
النظام البيئي
للصناعة

 1أ المنشأ من بقية
العالم

إدخاالت
النظام البيئي
للصناعة

256

الموارد الطبيعية
المتاحة
لالستهالك
الموارد الطبيعية
المتاحة
لالستهالك

5
مدخالت النظام البيئي

110الوجهة الوطنية

1719

 4رأس المال
 5منتجات

المخلفات

الموارد الطبيعية
المستخرجة بالصف
1

صافي تراكم الموارد الطبيعية في البيئة
المحلية
1

صافي تراكم الموارد الطبيعية في
الصف
1

-6

إدخاالت النظام
البيئي
لالستهالك
118

-258

0

إدخاالت النظام البيئي
القتصاد الصف
23

صافي تراكم مدخالت النظام البيئي
في البيئة المحلية
2

إدخاالت النظام
البيئي
لالستهالك

-143
صافي تراكم مدخالت النظام البيئي
في الصف

713

0

0
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3

1

المخلفات
التي يعاد
استيعابها

المخلفات

 10المنشأ الوطني

-4
التدفقات
خارج
الحدود

نقل النفايات
إلى المكبات
26

7

صافي تراكم
المخلفات في
البيئة المحلية
4

8
إجمالي العرض

701

831

65

145

718

104

373

409

صافي تراكم
المخلفات في
بقية العالم

التدفقات
الداخلية

المنشأ من بقية العالم

0

409

9

1

9

0
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اخلدمات احلكومية

اخلدمات املتخصصة

اخلدمات االضافية

السلع االنظف

سلع وخدمات احلماية
غري البيئية

المجموع

املنتجون احلكوميون
للخدمات البئية

املنتجون املتخصصون
للخدمات البئية

االنتاج اإلضايف
للخدمات البئية

منتجون آخرون

مجموع االستهالك
الوسيط

اخلدمات املتخصصة

االستهالك احلكومي

1500

االستهالك املنزيل

4000

4000

200

600

سلع وخدمات احلماية غري البيئية

2000

1100

1000

300

*

*

المجموع

2000

3000

1000

300

*

*

اخلدمات االضافية
السلع االنظف

املنتجون احلكوميون

400

3000

املنتجون املتخصصون

6500

االنتاج اإلضايف

0

0

6500

4000

????
منتجون آخرون

0

3000

0

0

0

4000
1000

0

1000

0

*

*

الناتج اإلجمالي
تعويضات العاملني

600

2000

2000

500

*

*

استهالك رأس املال الثابت

400

1000

1000

200

*

*

الضرائب على اإلنتاج ناقص اإلعانات
على اإلنتاج
صايف فائض التشغيل

0

0

0

*

*

0

500

0

*

*

3000

6500

4000

*

*

الناتج باألسعار األساسية

3000

6500

4000

الواردات
الضرائب واهلوامش
االنتاج بسعر المشترين

120

150

3120

6650

4000

1000

*

*

50

*

*

150

*

*

1200

*

*

1000

إمجايل تكوين رأس املال الثابت

1100

1000

2500

1500

أسهم رأس املال

7000

15000

12000

10000

مسامهة العمال

4000

10000

8500

714

5000

*

*

*

*
*

*

تكوين رأس املال

3400

4900

1650

الصادرات

اخلدمات احلكومية

0

1800

1320

المجموع

جدول  7 – 71نموذج لجدول العرض واالستخدام المشترك لخدمات وسلع الحماية البيئية

7170
100

6650
4000

600

1700
*

1800

3570

*
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النفقات الوقائية
 119 – 29مت بالفعــل اختــاذ بعــض الق ـرارات للحــد مــن توليــد
املخلف ــات أو ختفي ــف ت ــأثريات االنبعاث ــات .تس ــمى ه ــذه
النفقات أحياناً النفقات الوقائية .هناك طريقة لضـبطها يف
جتميع ــات االقتص ــاد الكل ــي وه ــي معامل ــة ه ــذه النفق ــات
كرأس املال الثابت مع تعويض االخالل.
حسابات التدهور البيئي
 120 – 29يعد هذا اجلزء األصعب يف احملاسـبة البيئيـة والـذي
مازال هناك تضـارب لـآلراء حولـه .ظهـرت مشـكلتان عنـد
الس ـ ـ ـؤال عـ ـ ــن كيفيـ ـ ــة دمـ ـ ــج تـ ـ ــأثريات التـ ـ ــدهور يف نظـ ـ ــام
احلس ــابات القومي ــة  .كان ــت املش ــكلة األوىل ه ــي كيفي ــة
وضــع قيمــة التــدهور؛ أمــا املشــكلة الثانيــة فقــد كانــت عــن
كيفية حتديد هذا التقييم يف احلسابات.
 121 – 29ميكن توضيح الطـرق املقرتحـة بإجيـاز علـى حسـب
تركيز االهتمام عليها.
 122 – 29إح ـ ــدى ه ـ ــذه الط ـ ــرق ه ـ ــو الرتكي ـ ــز عل ـ ــى تكلف ـ ــة
الص ـ ـ ــيانة ( .مت اختـ ـ ـ ــاذ هـ ـ ـ ــذه الطريق ـ ـ ــة يف إصـ ـ ـ ــدار نظـ ـ ـ ــام
احلســابات البيئيــة واالقتصــادية عــام  )1993كــان اهلــدف
من التجربة اإلجابة على السؤال التايل :ما هي قيمة صايف
اإلنتــاج احمللــي إذا طبقــت املعــايري النظريــة البيئيــة باســتخدام
التكاليف والتقنيات احلالية
 123 – 29كان ــت مش ــكلة ه ــذه الطريق ــة ه ــي أن ــه إذا طحــرح
السؤال فيما يتعلق بالتغريات اهلامـة يف املعـايري البيئيـة ،فـإن
ارتفــاع الســعر النــاتج تبع ـاً لــذلك جيلــب تغي ـرياً يف الســلوك
الذي قد يؤثر على مستوى طلـب هـذه املنتجـات .ويظهـر
هذا بدوره كتغري يف مسـتوى إنتـاج هـذه املنتجـات أو تغـري
يف التقنيــات املســتخدمة يف اإلنتــاج لتقليــل االعتمــاد علــى
منتجات أحدث ذات أسعار باهظة .ومع ذلك  ،بالنسبة
للتغريات اهلامشية يف املعايري  ،ميكن استخدام هذه التقنيـة
إلعط ــاء ح ــد أدىن للت ــأثري عل ــى ص ــايف اإلنت ــاج احملل ــي م ــن
االنتقال إىل معايري بيئية أكثر دقة .تسمى احملصلة الناجتة
من أية جتربة ب "املعدلة بيئياً "
 124 – 29يحعــرف النــوع الثــاين مــن التقييمــات املرتكــزة علــى
التكلفــة ب "منذجــة االقتصــاد األخضــر" حــاول هــذا النــوع
م ــن التقي ــيم ح ــل املش ــكالت ال ــيت نش ــأت م ــن اس ــتخدام
الطرق املعتمدة على تكلفة الصيانة بالنسبة للحـاالت غـري
اهلامشـ ـ ــية للتغي ـ ـ ـريات يف املع ـ ـ ــايري البيئي ـ ـ ــة .حاول ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه
التقييمــات اإلجابــة عــن الس ـؤال  :مــا هــو مســتوى النــاتج
احملل ـ ــي اإلمج ـ ــايل ال ـ ــذي ميك ـ ــن حتقيق ـ ــه إذا حاخت ـ ــذت كاف ـ ــة
اخلط ـ ـوات الالزمـ ــة لـ ــدمج تكـ ــاليف الصـ ــيانة (كجـ ــزء مـ ــن
السعر األساسي)
 126 – 29اشتحقت املقاييس املعتمـدة علـى حجـم الضـرر مـن
تــأثري توليــد املخلفــات احلقيقيــة .كــان التــأثري األكــرب علــى
ص ــحة اإلنس ــان  .حاول ــت ه ــذه املق ــاييس اإلجاب ــة عل ــى
السـؤال :مــا هــو التــأثري علــى مســتوى صــايف اإلنتــاج احمللــي

للمــؤثرات البيئيــة علــى رأس املــال الطبيعــي والصــناعي وعلــى
صحة اإلنسان.
 127 – 29مــن مث فــإن " الــدخل املع ـ ّدل للضــرر" هــو اخلطــوة
األوىل عل ــى طري ــق حتوي ــل املق ــاييس م ــن ن ــوع الن ــاتج احملل ــي
اإلمجــايل إىل ق ـوائم الرعايــة ولكــن يــتم جتاهــل عــدة جوانــب
أخرى عن قصد.
 – 7الحسابات التابعة للصحة
 128 – 29حتتل صناعة الرعاية الصـحية قـدراً كبـرية وأمهيـةً بالغـة يف
العديــد م ــن ال ــدول حس ــب ع ــدد األف ـراد الع ــاملني هب ــا ومس ــتوى
الدوران ودائماً ما تكون حمالً لالهتمام السياسي إىل حد كبـري.
بين نظام حسابات الصحة ( ( )SHAمنظمـة للتعـاون والتنميـة
االقتصادية  )2000على خربة اخلمسـة عشـر عامـاً السـابقة مـن
مجع البيانات عن الرعاية الصحية .كـان أحـد األهـداف الرئيسـية
للدليل هو توفري إطار لتحليل أنظمة الرعاية الصحية مـن الناحيـة
االقتصادية  ،مبا يتالءم مع القـوانني احملاسـبية القوميـة .وكـان جـزء
مــن ذلــك ،فحــص الــروابط النظريــة بــني نظــام حســابات الصــحة
واحلسـابات التابعــة هلـا .هــذا الـدليل يف طريقــه للتحـديث بــاجلهود
املتواص ـ ــلة ملنظم ـ ــة التع ـ ــاون والتط ـ ــوير االقتص ـ ــادي OECD
واملكتـ ـ ــب اإلحصـ ـ ــائي لالحتـ ـ ــاد األورويب  Eurostatومنظمـ ـ ــة
الصـ ــحة العامليـ ــة  ، WHOمـ ــع إصـ ــدار مـ ــنقح مـ ــن املتوقـ ــع
إصداره بنهاية عام . 2010
 129 – 29ك ـ ــي ميك ـ ــن رؤي ـ ــة كيفي ـ ــة تط ـ ــوير احلس ـ ــاب الت ـ ــابع م ـ ــن
األفضــل بدايــة النظــر يف نظــام حســابات الصــحة  .هنــاك أربعــة
جمموع ــات م ــن املعلوم ــات املت ــوفرة :التص ــنيف ال ــوظيفي للرعاي ــة
الصحية  ،حتليل لوحدات توفري الرعاية الصـحية  ،معلومـات عـن
اإلنفــاق علــى الرعايــة الص ــحية  ،معلوم ــات ح ــول متويــل الرعاي ــة
الصحية .مت شرح هذه العناصر بإجياز على التوايل.
التصنيف الوظيفي للرعاية الصحية
 130 – 29تغطـ ــي أنشـ ــطة الرعايـ ــة الصـ ــحية تطبيـ ــق املعرفـ ــة الطبيـ ــة
واالس ــعافات والتمـ ـريض  ،سـ ـواء م ــن خ ــالل اهليئ ــات أو األفـ ـراد
سعياً وراء حتقيق األهداف التالية:
أ – تعزيز الصحة واحلد من األمراض؛
ب – عالج األمراض وتقليل نسبة الوفيات املبكرة؛
جـ  -توفري الرعاية للمصابني باألمراض املزمنة الذين هم حباجـة للرعايـة
الطبية ؛
د – ت ـ ــوفري الرعاي ـ ــة مل ـ ــن ت ـ ــدهورت ح ـ ــالتهم الص ـ ــحية ،ذوي احل ـ ــاالت
اخلاصة (عجز – إعاقة) ممن هم حباجة للرعاية الطبية ؛
ه ـ  -مـؤازرة املرضــى امليئــوس مــن شــفائهم ممــن اختــاروا إهنــاء حيــاهتم مبــا
يصون كرامتهم؛
و – ت ـ ــوفري وإدارة الـ ـ ـربامج الص ـ ــحية  ،والت ـ ــأمني الص ـ ــحي والرتتيب ـ ــات
التمويلية األخرى.
 131 – 29بالت ــايل هن ــاك ثالث ــة جمموع ــات وظيفي ــة أساس ــية للرعاي ــة
الصحية ؛
أ – خدمات وسلع الرعاية الصحية الشخصية ؛
ب – اخلدمات اجلماعية للرعاية الصحية؛
جـ  -الوظائف املتعلقة بالرعاية الصحية ؛
د – اإلدارة الصحية والتأمني الصحي.
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 132 – 29قســمت هــذه العنــاوين الرئيســية إىل جمموعــات أصــغر .
متي ــز الرعاي ــة الص ــحية الشخص ــية خ ــدمات الرعاي ــة العالجي ــة،
الرعايــة التأهيليــة  ،خــدمات الرعايــة التمريضــية طويلــة املــدى ،
اخلدمات املكملة للرعايـة الصـحية واألدويـة املخصصـة للمرضـى
اخلــارجيني .تنقس ــم اخل ــدمات الص ــحية احلكومي ــة إىل خ ــدمات
الوقايـ ــة وخـ ــدمات الص ـ ــحة العامـ ــة مـ ــن ناحي ـ ــة  ،و إىل اإلدارة
الصــحية والتــأمني الصــحي مــن ناحيــة أخــرى .تشــمل الوظــائف
املتعلقة بالصحة تكوين رأس املال هليئات تقدمي لرعايـة الصـحية
 ،تعليم وتدريب العاملني باجملـال الصـحي ،البحـث والتطـوير يف
جم ــال الص ــحة  ،الرقاب ــة الص ــحية عل ــى الطع ــام وم ــاء الش ــرب ،
الصـ ــحة البيئيـ ــة  ،إدارة ومراقبـ ــة اخلـ ــدمات االجتماعيـ ــة العينيـ ــة
ملسـ ـ ــاعدة املرضـ ـ ــى وذوي احلـ ـ ــاالت الصـ ـ ــحية املتـ ـ ــأخرة  ،إدارة
ومراقبة الفوائد النقدية املتعلقة بالصحة.
وحدات تقديم الرعاية الصحية
 133– 29ينقسم مقدمي الرعاية الصحية إىل اجملموعات التالية :
أ  .املستشفيات ؛
ب .التمريض ووسائل الرعاية السكنية ؛
جـ  -مقدمي الرعاية الصحية املتنقلة ؛
د – بائعي ومقدمي اإلمدادات الطبية ؛
هـ  -مراقبة وإدارة برامج الصحة العامة ؛
و – اإلدارة الصحية والتأمني الصحي
ز – الصناعات األخرى (باقي االقتصاد) ؛
ح – بقية العامل.
 134 – 29ميكن وضع مقدمي الرعاية الصـحية يف واحـد أو أكثـر
من القطاعات املؤسسية يف نظام احلسابات القومية.

تمويل الرعاية الصحية
138- 29ينقسم متويل الرعاية الصحية إىل مـا تـوفره احلكومـة العامـة،
وما يوفره القطاع اخلاص ومن اخلارج .يف حالة توفري التمويـل مـن
احلكومــة العامــة يــتم التمييــز بــني املســتويات احلكوميــة وصــندوق
الضــمان االجتمــاعي .أمــا يف حالــة التمويــل مــن القطــاع اخلــاص
يتم التمييز بني الضـمان االجتمـاعي ،الضـمانات األخـرى ضـمن
القط ــاع اخل ــاص ،األس ــر املعيش ــية اخلاص ــة  ،املؤسس ــات ال ــيت ال
هت ـ ــدف لل ـ ـ ـربح وخت ـ ــدم األس ـ ــر ،املؤسس ـ ــات باس ـ ــتثناء التـ ـ ــأمني
الصحي.
حتويل نظام حسابات الصحة إىل حسابات تابعة
 139 – 29يلزم القيام باخلطوات التالية لرتمجة اإلطار االقتصادي
لنظام حسابات الصحة إىل حسابات تابعة :
أ – قائمة شاملة عن البضائع واخلدمات اليت تعترب خاصة بإنتاج
خدمات الرعاية الصحية اليت ينبغي حتديدها؛
ب – احلد الفاصل لإلنتاج لتوضيح اإلنفاق اإلمجايل على
االحتياجات الصحية لتحديدها ؛
جـ  -األنشطة اليت يكون تكوين رأس املال فيها حباجة إىل
تسجيل؛
د – التعامالت اخلاصة اليت هي حباجة إىل توضيح؛
هـ  -الشرح املفصل للتحويالت الذي يلزم توفريه كجزء مكمل
للمحاسبة الصحية ؛
و – املستخدم النهائي واملتكفل النهائي بنفقات الصحة اللذان
ينبغي توضيحهما.

اإلنفاق على الرعاية الصحية
 175 – 71إمج ـ ــايل اإلنف ـ ــاق عل ـ ــى الص ـ ــحة ،يق ـ ــيس االس ـ ــتخدام
النه ــائي للس ــلع واخل ــدمات اخلاص ــة بالرعاي ــة الص ــحية م ــن قب ــل
الوحـ ـ ــدات املقيمـ ـ ــة باإلضـ ـ ــافة إىل إمجـ ـ ــايل تكـ ـ ــوين رأس املـ ـ ــال
للصــناعات اخلاصــة مبقــدمي الرعايــة الصــحية (املؤسســات الــيت
تكون فيها الرعاية الصحية نشاط رئيسي).
 136 – 29ميك ــن تقسـ ــيم اإلنفـ ــاق علـ ــى الصـ ــحة إىل اجملموعـ ــات
التالية :
أ – خدمات الرعاية الصحية الشخصية؛
ب – اإلمدادات الطبية املخصصة للمرضى اخلارجيني.
جـ  -إمجايل اإلنفاق الشخصي على الصحة ؛
د – الوقاية واخلدمات الصحية العامة؛
هـ  -اإلدارة الصحية وخدمات الصحة العامة ؛
و – إمجايل اإلنفاق على الصحة ( مجلة ما سبق )؛
ز – تكوين رأس املال للصناعات اخلاصة بالرعاية الصحية ؛
ح – إمجايل اإلنفاق على الصحة.
 137 – 29يعــد حــد اإلنتــاج خلــدمات الرعايــة الصــحية قريبـاً للغايــة
م ــن نظ ــام احلس ــابات القومي ــة باس ــتثناء أمـ ـرين .وج ــود الص ــحة
املهنيـة يف نظـام حسـابات الصـحة بينمــا يـتم معاملتهـا علـى أهنــا
خدمــة إضــافية يف نظــام احلســابات القوميــة  .يــتم التعامــل مــع
التح ــويالت النقديــة لــبعض األس ــر (مقــدمي الرعايــة يف املن ــزل)
كناتج للخدمات احمللية اليت تدفع التحويالت النقدية مقابلها.
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منتجات أخرى

إمجايل

العرض الكلي لخدمات وسلع
الرعاية الصحية

االدارة الصحية والتأمني الصحي

خدمات الوقاية والصحة العامة

العرض الكلي لخدمات وسلع
الرعاية الصحية

 – 4السلع الطبية املخصصة
للمرضى اخلارجيني

 – 4األنشطة املكملة للرعاية
الصحية

 3خدمات التمريض طويل ملدى

 – 2خدمات الرعاية التأهيلية

 - 1خدمات الرعاية العالجية

بضائع وخدمات الرعاية الصحية
حسب الوظيفة

العرض

البضائع واخلدمات

املوارد

إمجايل
العرض

الضرائب
على
املنتجات
ناقص
اإلعانات *

اإلمجايل

الناتج

أسر خاصة
(رعاية
منزلية)

(*) يشمل هوامش النقل والتجارة ذات القدر الضئيل خلدمات وبضائع الرعاية الصحية بالنسبة لالستخدام اخلارجي

املنتجني
األساسني

املنتجني
الثانويني

الرعاية
الصحية
املهنية

مقدمي بضائع وخدمات الرعاية الصحية

منتجني
آخرين

االقتصاد
الكلي

واردات بضائع
وخدمات الرعاية
الصحية

جدول  8.2احلسابات التابعة للصحة :جدول العرض واالستخدام
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مدخالت العمالة

اإلمجايل

إمجايل الدخل املختلط

إهالك رأس املال الثابت

صايف أسهم األصول الثابتة

ااامجايل أسهم األصول الثابتة

صايف الدخل املختلط

صايف الفائض التشغيلي

اإلعانات األخرى على املنتجات

اإلعانات على املنتجات

الضرائب األخرى على املنتجات

الضرائب على املنتجات

تعويض املوظفني

إمجايل القيمة املضافة

اإلمجايل

سلع واخلدمات اخرى

جمموعسلع وخدمات الرعاية الصحي

 7 HCإدارة الصحة والتأمني الصحي

 6 HCخدمات الوقاية الصحة العامة

جمموع الرعاية الصحية الفردية

 – HC 4السلع الطبية املخصصة للمرضى
اخلارجيني

 – 4 HCاألنشطة املكملة للرعاية الصحية

 3 HCخدمات التمريض طويل ملدى

 – 2 HCخدمات الرعاية التأهيلية

 - 1 HCخدمات الرعاية العالجية

سلع وخدمات الرعاية الصحية حسب الوظيفة

االستخدامات

إمجايل تكوين رأس
املال

(*) يشمل هوامش النقل والتجارة ذات القدر الضئيل خلدمات وبضائع الرعاية الصحية بالنسبة لالستخدام اخلارجي

الضرائب
إمجايل على
صادرات
االستخدا املنتجات
سلع نفقات االستهالك النهائي
مقدمي بضائع وخدمات الرعاية الصحية
مات ناقص
منتجني االقتصاد
وخدمات
حسب اإلعانات
أسر آخرين الكلي الرعاية األسر املوسسا احلكومة
أسعار على اإلمجايل املنتجني املنتجني الرعاية
املوارد
ت الغري
األساس الثانويني الصحية خاصة
الصحية
املشرتين املنتجات
رحبية
املهنية (رعاية
ين
*
االستهالك الوسيط
سلع واخلدمات
منزلية)
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كجــزء مــن حــد اإلنتــاج  .وقــد مت بــذل بعــض اجلهــود لتقــدير
قيمة وقت الفراغ الذي مل يحذكر يف هذا القسم.

 140 – 29إن إحــدى املصــاعب الــيت ميكــن مواجهتهــا عــن وضــع
قائمـ ـ ــة مـ ـ ــن املنتج ـ ـ ــات املميـ ـ ــزة ه ـ ـ ــي أن التصـ ـ ــنيف املرك ـ ـ ــزي
للمنتجات ال يتعامل مع جمموعـات خـدمات الرعايـة الصـحية
بالتفصــيل الــالزم حلســابات الصــحة .مــن مث يلــزم إجـراء املزيــد
مــن التصــنيف املفصــل .مــن ناحيــة أخــرى  ،حيــث أن الرعايــة
الص ــحية ه ــي معلوم ــات مس ــئولية عام ــة غالبـ ـاً م ــن البيان ــات
اإلدارية  ،ليس من املناسب إعطـاء درجـة مـن التفصـيل الـالزم
للحساب التابع.

 147 – 29هنـ ــاك اتفـ ــاق عـ ــام علـ ــى أن طريقـ ــة البـ ــدء يف قيـ ــاس
خـ ــدمات األسـ ــر لالسـ ــتخدام الشخصـ ــي تكـ ــون مـ ــن خـ ــالل
وس ــائل قي ــاس حج ــم الوق ــت ال ــذي تس ــتغرقه .هن ــاك اهتم ــام
متزايد بتنظيم الوقـت مـن خـالل املسـح الـذي يتـيح املعلومـات
حولــه .غ ــري أن مس ــوح اس ــتخدامات الوقــت واضــحة إال أهن ــا
متعددة املهام .على سـبييل املثـال  ،مـن املمكـن ألي شـخص
أي يق ــوم بتجهي ــز وجب ــة ،ويراق ــب طفـ ـالً ص ــغرياً وأن يس ــاعد
أطفــاالً أكــرب يف واجــبهم املنــزيل يف نفــس الوقــت  .هــل ينبغــي
تقس ــيم الوق ــت إىل ثالث ــة أقس ــام أم ينبغ ــي ي ــتم حس ــاب ك ــل
نشاط على حده من الوقت الكامل

 141 – 29عل ــى ال ــرغم م ــن ه ــذه الص ــعوبات ال ــيت تف ــرتض ب ــأن
األربعـ ــة حس ـ ــابات اإلض ـ ــافية مـ ــن املمك ـ ــن أن تش ـ ــمل نظ ـ ــام
حسابات الصحة  SHAاحلساب التابع للصحة:
أ – يحض ـ ــاف حس ـ ــاب اإلنت ـ ــاج والقيم ـ ــة املض ـ ــافة للرعاي ـ ــة الص ـ ــحية
حسب صناعة الرعاية الصحية ؛
ب – املـ ــدخالت الوسـ ــيطة إىل إنتـ ــاج صـ ــناعات الرعايـ ــة الصـ ــحية
حسب نوع املدخل؛
جـ إمجايل أسهم رأس املال لصناعة الرعاية الصحية؛
د – جدول املدخالت – املخرجات لصناعات الرعاية الصحية ؛
 142 – 29يحظهر اجلدول  4 – 29اجلـداول الدالـة علـى العـرض
واالستخدام اليت ميكن وضعها للرعاية الصحية.

 148 – 29هنــاك سـؤال حــول احلــد الفاصــل لوقــت الفـراغ .يعتــرب
بعــض النــاس أن البســتنة مــن األعمــال اليوميــة ؛ بينمــا يعتــربه
البعض نشاط يف أوقات الفراغ فقط .بينما يحعـد التفـرغ للعنايـة
باألطف ــال م ــن اخل ــدمات املنزلي ــة  ،ه ــل يل ــزم حس ــاب الوق ــت
الذي يقضيه األجـداد مـع أحفـادهم علـى أنـه نشـاط يف وقـت
الفراغ فقط
 149 – 29هنــاك سـؤال عــن كيفيــة تقيــيم النشــاط املنــزيل .حميكــن
ذلــك عــن طري ــق احلص ــول علــى احلس ــاب الكامــل لإلنت ــاج و
على سبيل املثال اعتبار الطعام الـذي تشـرتيه األسـر كمـدخل
إىل جتهيز الوجبات .هبذا األسـلوب ميكـن أن تسـتهلك األسـر
بضــائع حمــدودة للغايــة بشــكل مباشــر  ،ميكــن معاملــة العديــد
منهـا علـى أهنــا اسـتهالك وســيط إىل خدمـة ناجتــة إىل حـد مــا.
أم ــا الطريق ــة البديل ــة ال ــيت ي ــتم اس ــتخدامها غالبـ ـاً  ،ه ــي ت ــرك
نفقـات االسـتهالك الوسـيط لألسـر والقيـام بتقييمـات منفصـلة
للوقت الذي مل يتم تقييمه مسبقاً.

 143 – 29ال يه ــتم ه ــذا القس ــم باحلس ــاب الت ــابع الع ــادي .م ــن
الصعب حتديد املنتجات اخلاصة بالنشاط الغري مدفوع لألسـر
كمـ ــا أنـ ــه لـ ــيس هنـ ــاك جـ ــداول قياسـ ــية متفـ ــق عليهـ ــا ميكـ ــن
وضــعها .غــري أن هنــاك جمــال مــن االهتمــام الكبــري السياســي
والتحليلــي وجمــال جــدير باالعتبــار مــن البحــث الــذي حجيــرى
حاليـاً  .ومــن مث فــإن الغــرض مــن هــذا اجلــزء ببســاطة النظــر يف
الطرق املذكورة وتقدمي بعض التوضيح عـن مكـان وجـود املزيـد
من املعلومات عن البحث اجلاري اآلن.
 144 – 29من املناسب تقسيم االهتمام إىل ثالثة جماالت؛
أ – اخلدمات غري املدفوعة لألسر ؛
ب – االهتمام مبعاملة السلع االستهالكية املعمرة ؛
جـ – مسألة العمل التطوعي بوجه عام ؛

 140 – 29إن السـؤال األساسـي يف تقـدير الوقـت الـذي تسـتغرقه
خدمات األسر هو عما إذا كان اسـتخدام التكـاليف احملتملـة
للفـرد يـؤدي املهمـة أم أهنـا تكـاليف نسـبية  .توجـد صـعوبات
يف كلتيهمــا .تبــدو التكــاليف احملتملــة هامــة نظ ـراً ألن تطبيــق
النظري ــة االقتص ــادية يف ــرتض أن أح ــد األش ــخاص ق ــادر عل ــى
كسب املزيد من املال أكثـر مـن التكـاليف النسـبية الـذي قـد
يكســب أمـوال إضــافية ويــدفع لشــخص آخــر ليقــوم باألعمــال
املنزليــة .ولكــن لــيس هــذا مــا حيــدث بالضــبط يف الواقــع .قــد
يصـ ــعب احلصـ ــول علـ ــى النفقـ ــات النسـ ــبية وقـ ــد تكـ ــون غـ ــري
واقعيــة .علــى ســبيل املثــال  ،ف ــين الســباكة  ،قــد يكــون قــادراً
علـ ــى تصـ ــليح صـ ــنبور يسـ ــرب املـ ــاء يف دقـ ــائق بينمـ ــا اهلـ ــاوي
للصــيانة قــد يســتغرق ســاعة حلــل هــذه املشــكلة .إذا مت تقــدير
أج ــرة الس ــباك عل ــى الوق ــت ال ــذي اس ــتغرقه  ،س ــتكون كمي ــة
اإلنتاج املقدرة غري واقعية إىل حد كبري.

خدمات األسر المعيشية غير مدفوعات األجر
 144 – 29إن مس ـ ــألة تقي ـ ــيم خ ـ ــدمات األس ـ ــر ال ـ ــيت مت انتاجه ـ ــا
لالستهالك الشخصي مـن األمـور اهلامـة يف حـد ذاهتـا .إضـافةً
إىل أن ــه غالب ـ ـاً م ــا ي ــدور النق ــاش ح ــول أن من ــو الن ــاتج احملل ــي
اإلمجــايل يف الــدول الصــناعية منــذ هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة
ق ــد ن ــتج يف ج ــزء م ــن زي ــادة املش ــاركة يف الق ــوى العامل ــة م ــن
النســاء الــذين اقتص ــر نشــاطهم داخــل نط ــاق األس ــرة س ــابقاً.
غالباً ما يدور النقاش حول عندما قحيمـت األنشـطة املنزليـة ،مل
يــؤدي التغ ــري ال ــوظيفي للنس ــاء إىل مزيــد م ــن النم ــو يف الن ــاتج
احمللي اإلمجايل .ومن مث  ،باملسبة للتحليل على املدى الطويـل
 ،مــن املمكــن أن ينصــب االهتمــام إىل حــد كبــري علــى وضــع
قيمة األنشطة املنزلية غري املدفوعة.

 141 – 29ميكن االطالع على عدة حماوالت حلل مشكلة تقييم

الن ــاتج يف األحب ــاث والكت ــب الس ــابقة.تش ــمل األمثل ــة :إنت ــاج
األسر واالستهالك  :اقرتاح منهج للحسابات التابعة لألسـر (
املكتب اإلحصـائي لالحتـاد األوريب  - )2003إنتـاج األسـر
واالســتهالك يف فنلنــدا  - 2001احلســابات التابعــة لألســر

 146 – 29ال يوج ـ ــد هن ـ ــاك أي غم ـ ــوض يف االط ـ ــار املرك ـ ــزي يف
نظ ـ ــام احلس ـ ــابات القومي ـ ــة ؛ وق ـ ــد اس ـ ــتحثنيت اخل ـ ــدمات غ ـ ــري
املدفوع ــة م ــن ح ــد اإلنت ــاج .وم ــع ذل ــك  ،فإن ــه يف احلس ــابات
القومي ـ ــة م ـ ــن املمك ـ ــن توس ـ ــيع ح ـ ــد اإلنت ـ ــاج ليش ـ ــمل كاف ـ ــة
اخل ـ ــدمات  ،إض ـ ــافةً إىل أن ـ ــه م ـ ــن املس ـ ــتبعد أن ت ـ ــتم معامل ـ ــة
األنشطة الـيت يقـوم هبـا طـرف ثالـث كاألكـل والنـوم والتـدريب

( اإلحصــاءات الفنلنديــة ومرك ــز البحــث للســلع االســتهالكية
 – ) 2006ماهو أبعد من السوق  :تصميم احلسابات غـري
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السوقية للواليات املتحـدة األمريكيـة (اجمللـس الـوطين لألحبـاث
يف الواليات املتحدة . ) 2004

األف ـراد لــدى شــركات بــدون أجــر  ،علــى ســبيل املثــال كجــزء
مــن نظــام التــدريب علــى العمــل  ،ولكــن العمــل التطــوعي يف
سوق املؤسسات اليت ال هتدف إىل الـربح شـائع للغايـة  ،علـى
س ــبيل املث ــال العم ــل يف متح ــف أو يف مع ــرض ف ــين كاألمن ــاء
واملرشدين.
 149 – 29ح ـ ـ ــىت إذا ك ـ ـ ــان مال ـ ـ ــك أح ـ ـ ــد أش ـ ـ ــباه الش ـ ـ ــركات أو
املؤسسات ال يتقاضى راتبه  ،ميكن فرض أن يـتم التعامـل مـع
هــذا يف األســاس علــى أنــه أوالً اســتالم تعويضــات املــوظفني ،
مث بعــد ذل ــك عل ــى أن ــه إدخــال ل ـرأس امل ــال ب ــنفس الق ــدر إىل
املؤسســة .يســتبعد تســجيل ذلــك  ،ولكــن هــذه احلالــة خمتلفــة
يف حد ذاهتا عن االستيعاب الطبيعي للعمل التطوعي.

السلع االستهالكية املعمرة
 142 – 29يتم اجلدل غالباً أن السلع االسـتهالكية املعمـرة ينبغـي
أن يتم التعامل معها على أهنا شكل من أشـكال تكـوين رأس
املـ ــال الثابـ ــت مـ ــن قبـ ــل األسـ ــر ولـ ــيس كإنفـ ــاق االسـ ــتهالك
النه ــائي .يف الواق ــع هن ــاك جم ــال غ ــري واض ــح املع ــامل لالهتم ــام
بتجهي ـ ـزات األسـ ــر  .يف بعـ ــض الظـ ــروف  ،ميكـ ــن أن تشـ ــمل
تكــاليف املنــزل كافــة جتهي ـزات املطــب كــاألفران و الثالجــات
والغس ـ ــاالت ؛ ويف ح ـ ــاالت أخ ـ ــرى ي ـ ــتم التعام ـ ــل م ـ ــع ه ـ ــذه
األجهزة على أهنا نفقات استهالك هنائي .
 143 – 29ي ـرتبط الســبب الرئيســي الســتثناء الســلع االســتهالكية
املعمــرة مــن حــد األصــول باســتثناء اخلــدمات املنزليــة .إذا كــان
غسيل املالبس نشاطاً ضـمن حـد اإلنتـاج عنـدما تقـوم غسـالة
املالبس بذل  ،فإنه من غـري الواضـح ملـاذا يـتم اسـتثنائه عنـدما
يتم غسل املالبس يدوياً.

 160 – 29إن مســألة تقيــيم العمــل التطــوعي مثــل تقــدير الوقــت
املس ــتغرق يف األنش ــطة املنزلي ــة الغ ــري مدفوع ــة األج ــر كم ــا أن
نفــس البــدائل متاحــة .إذا مت تقيــيم العمــل التطــوعي  ،قــد يلــزم
وجود املدخالت احملاسبية اآلتية :
أ – تعويض املوظفني يف الوحدة اليت تقدم العمل التطوعي ؛
ب – دخل األسرة اليت ينتمي إليها املتطوع ؛
جـ  -حتويل لنفس القيمة بواسطة املتطوع إىل وحدة تشـغيل العمـال
؛
د – نفقات االستهالك النهائي للوحدة العاملة ؛
هـ  -نفقات وحدة تشغيل العمال ؛
و  -معظم التحويالت االجتماعية العينية.
هذه هي نفس الطريقة اليت تقرتح أن مـدخالت العمـل لالسـتهالك
التجميعي ملشاريع البناء املشرتكة أن يتم قياسها.

 144 – 29بــالرغم مــن ذلــك  ،هنــاك اهتمــام شــديد مبراقبــة ش ـراء
الســلع االســتهالكية املعمــرة .غالب ـاً مــا يتغــري معــدل الش ـراء ،
بــالرغم مــن أنــه يف بعــض األحيــان يظهــر اخــتالف يف اإلنفــاق
قد يتبع عرض منتج جديد.
 144 – 29هن ـ ــاك طريقت ـ ــان ميك ـ ــن اخت ـ ــاذ إح ـ ــداها يف احلس ـ ــاب
التــابع .الطريقــة األوىل هــي اختــاذ معاملــة بديلــة للســلع االســتهالكية
املعمــرة يف نفــس الوقــت الــذي يــتم فيــه تقيــيم اإلنتــاج غــري املــدفوع
لألســر .أمــا الطريقــة األخــرى هــي تــرك اإلنتــاج غــري املــدفوع األجــر
مسـ ـ ــتثىن مـ ـ ــن حـ ـ ــد اإلنتـ ـ ــاج ولكـ ـ ــن ذلـ ـ ــك يحعتـ ـ ــرب تبـ ـ ــديالً للسـ ـ ــلع
االس ــتهالكية بتقي ــيم للخـ ــدمات ال ــيت تق ــدمها تلـ ــك الس ــلع .حتتـ ــل
معاملة السلع االسـتهالكية أيضـاً قـدراً مـن االهتمـام يف سـياق قيـاس
ادخــار األس ــر وثروهت ــا .ميك ــن مطالعــة األمثل ــة عل ــى ذل ــك الن ــوع يف
كت ــاب "الس ــلع االس ــتهالكية املعم ــرة وأثره ــا عل ــى نس ــب اس ــتهالك
األسر يف أوروبا (جاالفا وآخرون .)2006

 161 – 29ح ــىت يف حال ــة املؤسس ــات التس ــويقية ال ــيت ال هت ــدف
لل ـ ـربح كم ـ ــا مت ش ـ ــرحه يف الفص ـ ــل الثال ـ ــث والعشـ ـ ـرين  ،م ـ ــن
املمك ــن أن تعتـ ــرب املؤسسـ ــات غ ــري الرحبيـ ــة السـ ــوقية يف إطـ ــار
احلسـابات التابعـة قائمــة بنشـاط غــري سـوقي أيضـاً وقـد يشــمل
ذلك نشاط املتطوعني.

العمل التطوعي
 156 – 71يس ـ ــتثىن ختص ـ ــيص اخل ـ ــدمات غ ـ ــري املدفوع ـ ــة األج ـ ــر
لألســر مــن حــد اإلنتــاج .يطبــق هــذا االســتثناء س ـواءً كانــت
األسرة اليت قدمت هلا اخلدمات هـي الـيت ينتمـي إليهـا املتطـوع
أم غريها.
 147 – 29إذا قــدم املتطــوع خــدمات ملنــتج غــري تســويقي أو إىل
مؤسس ــة ال هت ــدف للـ ـربح ،يف النش ــاط ال ــذي يس ــامهون في ــه  ،ف ــإن
ذل ــك يك ــون ض ــمن ح ــد اإلنت ــاج .غ ــري أن قيم ــة اخل ــدمات ال ــيت مت
تقــدميها تظهــر يف التكــاليف .قــد ال تكــون هنــاك قيمــة لــذلك أو قــد
تكون قيمة امسية تشمل األجور والرواتب العينيـة .علـى سـبيل املثـال
املؤسسات الدينيـة الـيت تقـدم خـدمات صـحية وتعليميـة قـد ال تـدفع
لألش ــخاص ال ــذين يق ــدمون اخل ــدمات أجـ ـراً ولك ــن ق ــد ت ــوفر هل ــم
املأكل و املسكن .يف الواقع  ،هذه التكاليف ينبغي أن يـتم التعامـل
مع هذه التكاليف كأجور أو رواتب عينية.
 148 – 29م ـ ــن املمك ـ ــن أن يك ـ ــون هن ـ ــاك عم ـ ــل تط ـ ــوعي م ـ ــع
احلكومة ،على سبيل املال تعليم املسـاعدين .قـد يعمـل بعـض
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الملحق  : 1تصنيف التسلسالت الهرمية /التدرجات لنظام الحسابات القومية والرموز المرتبطة به

ّ
.مقدمة
أّ-515ّ.وّكماّتمّالتوضيحّفيّالفصلّالثانيّ,أنّحساباتّنظامّالحساباتّالقوميةّقدّقامّحولّعددّ
صغيرّمنّالبنودّ،ففيّقطاعاتّمعينةّّ ،يوجد تصنيفّهرميّلكلّمنّالمعامالتّوتصنيفاتّالبنودّ
الخاضعةّللمعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّّّ،والّسيماّاألصولّوالخص ّومّمنّهذهّالبنودّ.ويمكنّتجميعّ
الحساباتّبدرجاتّأكبرّأوّأقلّتفصيالّباستخدامّمستوياتّأعلى أوّأقلّمنّهذهّالتسلسالتّالهرميةّ.
فقدّيتطلبّال ّوصفّالكاملّلبعضّالحاالتّ،معلوماتّحولّاثنينّأوّحتىّثالثةّمنّالتسلسالتّ
الهرميةّ.فعلىّسبيلّالمثالّّ،تشيرّالقيودّفيّالحساباتّإلىّالقطاعّ،المعاملةّأوّأيّتدفقّآخرّوعليهاّ
تحديدّنوعّالمنتجّأو األصلّموضوعّالقيدّ.
.
أّ-8.3.وّيرصدّاالستخدامّنظمّتصنيفّأخرىّوّذلكّباالضافهّالىّالتسلسالتّالهرميةّللبنودّالخاصةّ
بنظامّالحساباتّالقوميةّ،بماّفيهاّتلكّالتيّتصفّالتصنيفّالصناعيّالمستخدمّإلنتاجّوتصنيفاتّ
السلعّوالخدماتّّ،وبعض التيّتصفّطبيعةّالبنودّوغيرهاّالتيّتصفّالغرضّمنّالخدمة ّ.
موجزةّمنّقبلّالوكاالتّالدوليةّ ّولتسهيلّهذاّّ،يتمّاستخدامّمجموعةّمنّ
أّ-4.3.يتمّجمعّالحساباتّال ّ
الرموزّالموحدةّلتحديدّتلكّالبنودّفيّشكلّسالسلّزمنيةّّ،والتيّهيّوسيلةّنقلّالبيانات ّ.
أّ-3.3.والغرضّمنّهذاّالملحقّهوّتوفيرّالمزيدّمنّالمعلوماتّحولّكلّمنّهذهّالجوانب .وّيسردّ
القسمّبّّتفصيلّكاملّلمختلف تصنيفّالتسلسالتّالهرميةّللنظام .وّالّيشملّتجميعّالبياناتّدولياّ
جميعّالتفاصيلّالمبينةّ ّ,ولكنّيتناولّأينّيكونّالتجميعّشائعاّو أينّيتمّتطويرّالرموزّ،وّهيّتوضعّ
بجانبّالقيودّفيّالتصنيف.
ّ
أّ-8.3.يشير نظامّالتصنيفّالدوليّالرئيسيّالخارجيّلنظامّالحساباتّالقوميةّالىّماّيلىّّ:
تصنيف وظائف الحكومة ) ,(COFOGتصنيف اإلنفاق االستهالكى لألفراد حسب الغرض
) , (COICOPو تصنيف مقاصد المؤسسات التى ال تهدف الى الرب و تخدم األسر المعيشية
)(COPNI
ّ
المرجعّالمنشورّّ:األممّالمتحدةّ:8666ّ.تصنيفّالنفقاتّحسبّالغرضّّ:تصنيفّوظائفّالحكومةّ
)ّ،ّّ(COFOGتصنيفّاألنفاقّاالستهالكىّلألفرادّحسبّالغرضّ)ّ،ّ (COICOPوتصنيفّأهدافّ
المؤسساتّالتىّالّتهدفّالىّالربحّوّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ)ّ،ّ (COPNIتصنيفّإنفاقّالمنتجينّ
حسبّالغرض)ّّّّ.(COPPإدارةّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّّ،شعبةّاإلحصاءاتّّ،ورقاتّ
ّ
إحصائيةّّ،السلسلةّمّّ،رقمّّ.53األممّالمتحدةّّ،نيويوركّّ.
مرجعّويبّّّhttp://unstats.un.org/unsd/class/default.aspّ:
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ()ISIC
ّ
المرجعّالمنشورّ:األممّالمتحدةّ.8665ّ.التصنيفّالصناعيّالدوليّالموحدّلجميعّاالنشطةّاالقتصاديةّ
) ّ. (ISICإدارةّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّّ،شعبةّاإلحصاءاتّّ،ورقاتّإحصائيةّّ،السلسلةّمّّ،
رقمّّ،ّ3التنقيحّالرابعّ.األممّالمتحدةّّ،نيويوركّّ.
مرجعّويبّّّhttp://unstats.un.org/unsd/class/default.aspّ:
ّ
التصنيف المركزى للمنتجاتّ(ّ)CPC
المرجعّالمنشورّّ:األممّالمتحدةّ.8665ّ.التصنيفّالمركزيّللمنتجات ّ CPCاإلصدارّّ.8إدارةّ
الشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّّ،الشعبةّاإلحصائيةّّ،ورقاتّإحصائيةّّ،السلسلةّمّّ،رقمّّ،ّ77
النسخةّ.8ّ.األممّالمتحدةّّ،نيويوركّّ.
مرجعّويبّّّhttp://unstats.un.org/unsd/class/default.aspّ:
ّ
الدليل الموحد للتجارة الدوليةّ(ّ)SITC
اجعةّالتصنيفّالصناعيّالتجارىّّ.إدارةّالشؤونّ
ّ
المرجعّالمنشورّّ:األممّالمتحدةّ.8660ّ.معيارّمر
االقتصاديةّواالجتماعيةّ،شعبةّاإلحصاءاتّّ،ورقاتّإحصائيةّّ،السلسلةّمّّ،رقمّّ،ّ43النسخةّّ.3
األممّالمتحدةّّ،نيويوركّّ.
مرجعّويبّّّorg/unsd/trade/default.htm.http://unstats.unّ:
ّ
النظام المنسق (ّ)HS
المرجعّالمنشورّّ:المنظمةّالعالميةّللجماركّ.8667ّ.تنسيقّتوصيفّالسلعّ ّونظامّترميزهاّّ،التنقيحّّ3
563

نظام الحسابات القومية
بروكسلّّ.
مرجعّويبّhttp://publications.wcoomd.org/index.phpّ:
ّ
ب .التسلسالت الهرمية لتصنيفات نظام الحسابات القومية
أّ-0.3.تمّوصف أربعّمجموعاتّمنّالتسلسالتّالهرميةّ,اولهاّيتعلقّبالقطاعات .والثانيّيغطيّ
خرىّ,اما المجموعةّاألخيرةّتتعلقّبالرصيدّوالمخزوناتّ,و سيتمّ
المعامالتّّ،والثالثّيغطيّالتدفقاتّاأل ّ
وصفّكلّمجموعةّبدورهاّفيّاالجزاءّالتالية ّ.
 .1القطاعات (رموز ( S
أّ -7.3.تم ّتناول ّالمبادئ ّاألساسية ّللتصنيف ّالقطاعي لنظام ّالحسابات ّالقومية ّفي ّالفصل ّالرابع ّ.
ّوالقائمة ّالتالية ّتحمل ّكل ّجوانب ّاألنواع محتملة ّالتصنيف ّمعا ّفي ّقائمة ّشاملة ّ .و ّرغم ّأن ّالقائمةّ
واسعةّالنطاقّفأنهّمنّغيرّالمرجحّأنّتتمّتغطيةّجميعّالجوانبّمنّقبلّأي ّدولةّعلىّنفسّالمنوال ّ.
ّوقدّالّتحتويّبعضّالتصنيفاتّالمحتملةّعلىّأيّمنّالوحداتّالمؤسسيةّ,وّقدّتحتويّغيرها علىّعددّ
قليلّجداّمنهاّحيثّيكون ّالمنشورّعلىّهذه ّالدرجةّمنّالتفصيلّغيرّمحتمل .ومعّذلكّّ،فانهّيتمّ
عرضّالقائمةّالكاملةّتوخيا الكتمالها ّ.
أّ-5.3.تستخدم بعضّاالختصاراتّّ،ومعيارّنظامّالحساباتّالقوميةّّ،فيّتفاصيلّرموزّالقطاع ّ.
ّومجموعةّالوحداتّالخاصة ّهىّتلكّالتىّتعرفّبالمؤسساتّالتيّالّتهدفّللربحّ ،والمصنفةّبـ ّ
.NPIsاما ّفى ّقطاعات ّالشركات ّفأنه ّيشار ّالي ّالوحدات ّعلى ّانها ّمؤسسات ّتهدف ّللربحّ ّ ,ويجدرّ
التأكيدّمنّجديدّعلىّأنهاّ الّيعنيّذلكّأنهاّقدّالّتحققّالربحّ،وّلكنّتمنعّببساطةّمن توزيعّأيّأربحّ
تكسبهاّعلىّممتلكيها ّ.وهكذاّفأنّالمؤسساتّالتيّالّتهدفّللربح داخلّقطاعاتّالشركاتّتعدّمنتجينّ
سوقيينّتماماّكالمؤسساتّالتيّتهدفّللربحّ.
أّ -1.3.ال ّتعد ّكل المؤسسات ّالتي ّال ّتهدف ّللربح ّمنتجين ّسوقيينّ ,و ّتلك ّالتي ّال ّتعد ّتقسم ّبينّ
المؤسسات ّالتي ّال ّتهدف ّالى ّالربح ّ ّوتسيطر ّعليها ّالحكومة ّو ّتمولها ّبصورة ّرئيسيةّ ،وتلك ّالتي ّالّ
تسيطر ّعليها ّالحكومةّ .و ّكل ّمنهما ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية ّ ّوتشكل ّقطاع ّمنفصل ّخاص ّبهما .وهيّ
معروفة ّبالمؤسسات ّالتى ّال ّتهدف ّللربح ّو ّتخدم ّاألسر ّالمعيشية. NPISHs ،
ّ
أ -36.3.ليس ّلكل ّالقيود ّفي ّالتصنيف ّرمز ّمعين ّ؛ ّأال ّفقط ّتلك ّالتي ّتستخدم ّبانتظام ّفي ّبرامجّ
التحويلّالدولي.
أّ -33.3.وسنذكرّالقائمةّالكاملةّللقطاعاتّالمؤسسيةّوالقطاعاتّالفرعيةّأدناه:
مجموع االقتصاد )(S1
شركات غير مالية )ّ (S11 -
ّّّّّّّّشركاتّغيرّماليةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّشركاتّغيرّماليةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ -- FPIs
شركات عامة غير مالية
ّّّّّّّّّّّشركاتّعامةّغيرّماليةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّّّشركاتّعامةّغيرّماليةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربح ّ -- FPIs
شركات وطنية خاصة غير مالية
ّّّّّّّّّشركاتّوطنيةّخاصةّغيرّماليةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّشركاتّوطنيةّخاصةّغيرّمالية ّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ-- FPIs
شركات خاضعة للسيطرة األجنبية غير مالية
ّّّّّّّّّّّّشركاتّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّغيرّماليةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّّّّّشركاتّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّغيرّماليةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ -- FPIs
شركات مالية )ّ (S12
البنك المركزي )ّ (S121
ّّّّّّّّّّشركات االيداع ،باستثناء البنك المركزي )(S122
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشركاتّااليداعّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشركاتّااليداعّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ ّ -- FPIs
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ّّّّّّشركات االيداع العامةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّشركاتّااليداعّالعامةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّّّّّّّّشركاتّااليداعّالعامةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ ّ -- FPIs
شركات ايداع وطنية خاصةّ
ّّّّّّّّّشركاتّايداعّوطنيةّخاصةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّّشركاتّايداعّوطنيةّخاصةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ ّ-- FPIs
شركات ايداع خاضعة للسيطرة األجنبية
ّّّّّّّّّشركاتّايداعّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ -- NPIs
ّّّّّّّّّشركاتّايداعّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّ– FPIs
صناديق أسواق المال (ّّ)S123

ّّّّّّّّّصناديقّأسواقّالمالّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّصناديقّأسواقّالمالّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
ّصناديقّأسواقّالمالّالعامةّّ

ّّّّّّّّصناديقّأسواقّالمالّالعامةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّصناديقّأسواقّالمالّالعامةّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--

صناديقّأسواقّمالّوطنيةّخاصةّ
ّّّّصناديقّأسواقّمالّوطنيةّخاصةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّصناديقّأسواقّمالّوطنيةّخاصةّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
ّصناديقّأسواقّمالّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّّ
ّّّّّّّّّصناديقّأسواقّمالّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّصناديقّأسواقّمالّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
صناديق غير أسواق المال ,صناديق االستثمار (ّّ)S124

ّّّّّّّّّّّّصناديقّاالستثمار ّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
صناديق االستثمار العامّّ

ّّّّّّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّالعامّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّالعامّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
صناديق االستثمار الخاص الوطنيّّ

ّّّّّّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّالخاصّالوطنيّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّالخاصّالوطنيّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّFPIsّ--

صناديق االستثمار الخاضعة للسيطرة األجنبية ّ

ّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّالخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّصناديقّاالستثمارّالخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
وسطاء ماليون أخرون  ،باستثناء شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية (ّ)S125
ّّّّّّّّّّشركاتّماليةّأخرىّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّّشركاتّماليةّأخرىّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية عامة أخرىّّ
ّّّّّّّّّّّشركاتّماليةّعامةّأخرىّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّّّالشركاتّماليةّعامةّأخرىّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية وطنية خاصة أخرىّّ
ّّّّّّّّّّّشركاتّماليةّوطنيةّخاصةّأخرىّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّّّّشركاتّماليةّوطنيةّخاصةّأخرىّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية خاضعه للسيطرة األجنبية أخرى
ّّّّّّّشركاتّماليةّخاضعهّللسيطرةّاألجنبيةّأخرىّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّشركاتّماليةّخاضعهّللسيطرةّاألجنبيةّأخرىّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية مساعدة (ّّ)S126

ّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية مساعدة عامةّّ

ّّّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّعامةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّعامةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية مساعدة وطنية خاصةّّ
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ّّّّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّوطنيةّخاصةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّوطنيةّخاصةّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
شركات مالية مساعدة تخضع للسيطرة االجنبيةّ

ّّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّتخضعّللسيطرةّاالجنبيةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّشركاتّماليةّمساعدةّتخضعّللسيطرةّاالجنبيةّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
مؤسسات مالية مملوكة (أسيرة) ومقرضي المال ()S127

ّّّّّّّّمؤسساتّماليةّمملوكةّ(أسيرة) ّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّمؤسساتّماليةّمملوكةّ(أسيرة) ّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
مؤسسات مالية عامة مملوكة (أسيرة)ّ

ّّّّّّّّمؤسساتّماليةّعامةّمملوكةّ(أسيرة)ّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّّمؤسساتّماليةّعامةّمملوكةّ(أسيرة)ّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
مؤسسات مالية وطنية خاصة مملوكة (أسيرة)ّ

ّّّّّّمؤسساتّماليةّوطنيةّخاصةّمملوكةّ(أسيرة)ّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّّّمؤسساتّماليةّوطنيةّخاصةّمملوكةّ(أسيرة)ّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّّFPIsّ--
مؤسسات مملوكة (أسيرة) خاضعة للسيطرة األجنبية

ّّّّّمؤسساتّمملوكةّ(أسيرة)ّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّّّNPIsّ--
ّّّّّمؤسساتّمملوكةّ(أسيرة)ّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّFPIs
شركات تأمين )(S128

ّّّّّّشركاتّّتأمينّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّّشركاتّّتأمينّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّّFPIsّ--
شركات تأمين عامة

ّّّّّشركاتّّتأمينّّعامةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّّشركاتّّتأمينّّعامةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ–ّّFPIs
شركات تأمين وطنية خاصةّ

ّّّّّشركاتّّتأمينّّوطنيةّخاصةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّشركاتّّتأمينّّوطنيةّخاصةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ–ّّFPIs
شركات تأمين خاضعة للسيطرة االجنبيةّ
ّّّّّشركاتّّتأمينّّخاضعةّللسيطرةّاالجنبيةّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّشركاتّّتأمينّّخاضعةّللسيطرةّاالجنبيةّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ–ّّFPIs
صناديق المعاشات )(S129

ّّّّّّصناديقّالمعاشاتّّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّّّصناديقّالمعاشاتّّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
صناديق المعاشات العامةّ

ّّّّّّصناديقّالمعاشاتّالعامةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّّصناديقّالمعاشاتّالعامةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
صناديق المعاشات الوطنية الخاصةّ

ّّّّّّصناديقّالمعاشاتّالوطنيةّالخاصةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّّصناديقّالمعاشاتّالوطنيةّالخاصةّ/مؤسساتّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs

صناديق المعاشات الخاضعة للسيطرة االجنبية

ّّّّّّّصناديقّالمعاشاتّالخاضعةّللسيطرةّاالجنبيةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs
ّّّّّّصناديقّالمعاشاتّالخاضعةّللسيطرةّاالجنبيةّ/مؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ–ّّNPIs

ّ
أّ-38,3.يتمّتنظيم برامجّالضمانّاالجتماعيّللحكومة العامة بشكلّمختلف فيّمختلفّالدولّوّهناكّ
نظامان لترميز الحكومة العامة ّمتاحان لهذاّالغرض .عندما يتم تنظيم الضمانّاالجتماعي منّقبل وحدةّ
واحدة لجميع مستوياتّالحكومةّّ،فانّالحكومة العامة الكلية تتكونّمن أربعة قطاعاتّفرعيةّ،واحدةّلكل
مستوىّمنّمستوياتّالحكومة ّو ّواحدة لوحدة الضمان ّاالجتماعي .أما ّعندماّ يتضمن كل ّمستوى ّمنّ
مستويات الحكومة الضمان ّاالجتماعيّالخاص ّبه ،فإنهّيوجدّثالثةّقطاعاتّفرعية ّفقطّ،واحدةّلكل
مستوى ّمن ّمستويات ّالحكومة بما ّفي ّذلك ّتوفير ّالضمان ّاالجتماعيّّ .والهيكل الهرمي ّللحكومة هوّ
:
كالتالي
الحكومة العامة )(S13
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الضمان االجتماعي للحكومة العامة
الحكومة العامة باستثناء الضمان االجتماعي
ّّّّّّّمؤسساتّالحكومة العامةّالتىّالّتهدفّالىّالربح
الحكومة المركزية
ّّّّّّّّالضمانّاالجتماعيّللحكومة المركزية
ّّّّّّّّالحكومةّالمركزية باستثناء الضمانّاالجتماعي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمؤسساتّالحكومة المركزية التىّالّتهدفّالىّالربح
حكومة الوالية
ّّّّّّّّالضمانّاالجتماعيّلحكومة الوالية
ّّّّّّّّحكومةّالوالية باستثناء الضمانّاالجتماعي
ّّّّّّّّّّّّّّّّّمؤسساتّحكومةّالوالية التىّالّتهدفّالىّالربحّ
الحكومة المحلية
ّّّّّّّّالضمانّاالجتماعيّللحكومة المحلية
ّّّّّّّّالحكومةّالمحلية باستثناء الضمانّاالجتماعي
ّّّّّّّّّّّّّّّّمؤسساتّالحكومة المحلية التىّالّتهدفّالىّالربح
أّ-34,3ّ.فيّالواقعّ،فإنّاالنشاءاتّ/الهياكلّالجزئيةّالبديلة  ،مع الرموز المرتبطةّبهاّ ،هي كماّيلي.:
ّ
الحكومة العامة )(S13
الحكومة العامة )ّ (S13
ّ
الضمانّاالجتماعيّ ليسّوحدةّمؤسسيةّواحدة
الضمانّاالجتماعي وحدةّمؤسسيةّواحدة

منفصلةّلجميع مستويات الحكومة العامةّّ
ّ

منفصلةّ,وّلكنّمتضمنةّفىّالمستويات المناسبةّّ
منّالحكومة العامةّّ

الحكومة المركزية باستثناء الضمانّاالجتماعي

الحكومة المركزية بماّفيّذلك الضمانّاالجتماعي

)(S1311
ّّّ
حكومة الوالية باستثناء الضمانّاالجتماعيّ
)ّ(S1312
ّ
الحكومة المحلية باستثناء الضمانّاالجتماعيّ
)(S1313
الضمان االجتماعي للحكومة العامة
)(S1314

ّ

)ّ (S1321
حكومة الوالية بماّفيّذلك الضمانّاالجتماعي
)(S1322
ّ
الحكومة المحلية بماّفيّذلك الضمانّاالجتماعي
)(S1323
ّ

ّ
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األسر المعيشية )ّ (S14
ّ
أرباب العمل ()S141
عمال الحساب الخاص ()S142
الموظفين ()S143
المستفيدينّمنّدخلّالملكيةّوالتحويالتّ(ّ)S144
المستفيدينّمنّدخلّالملكيةّ(ّ)S1441
المستفيدينّمنّالمعاشاتّالتقاعديةّ(ّ)S1442
المستفيدينّمنّالتحويالتّاألخرىّ(ّ)S1443
ّ
ّ
المؤسسات الى ال تهدف الى الرب وتخدم األسر المعيشية ()S15
ّّّّالوطنيّالخاصّ
ّّّّالمسيطرّعليهّمنّالخارجّ
ّ
بقية العالم ()S2
ّ
ّ
 .2تصنيفات المعامالت
أّ-33,3ّ.تتعلقّتصنيفاتّالمعامالتّبماّيليّّ:
ّّّّّّّّأّ.المنتجاتّ(بماّفيّذلكّاألصولّالمنتجة)ّ؛ّ
ّّّّّّّّبّ.األصولّغيرّالمنتجةّ؛ّ
ّّّّّّّجّ.معامالتّالتوزيعّ.
ّ
المعامالت في المنتجات (رموز ّ) P
ّ
أ ّ -38,3ّ .تستخدم ّرموز ّالمنتج ّلوصف ّسلع ّالعرض ّواألستخدام ّوالخدمات ّالمنتجة ّداخل ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ .و ّتظهر ّجميع ّالبنود ّالواردة ّفي ّحساب ّالسلع ّوالخدماتّ .وباإلضافة ّإلى ّذلك ّّّ،
يظهرّالمنتجّوّاالستهالكّالوسيطّفيّحسابّاالنتاجّ,بينماّتظهرّنفقاتّاالستهالكّالفعليّوالنهائيّفيّ
حساباتّاستخدامّالدخلّ,وّيظهرّتكوينّرأسّالمالّفيّحسابّرأسّالمالّ.
ّ
أّ-30,3ّ.وّيمكنّتوضيحّجميعّالقيودّفيّالتصنيفّبمزيدّمنّالتفصيلّعنّطريقّتطبيقّتصنيفّ
ثانيّعنّالذىّيظهرّهناّ.يستخدمّتصنيفّاألصلّلتكوينّرأسّالمالّ(رمزّّ)AN1ضمنّحساباتّ
التراكمّّ.وّيمكنّاستخدامّرموزّمنتجاتّّاإلنتاجّ,األستهالكّالوسيطّواالستهالكّالنهائيّكماّهوّالحالّ
فيّالتصنيفّالرمزىّللمنتجاتّ.وّبالنسبةّلالستهالكّالنهائيّّ،يمكنّاستخدامّالرموزّ
لألسرالمعيشيةّّوّCOPNIلّ
الوظيفية ّ:COFOGلالستهالكّالحكوميّ،وCOICOP
ّ.NPISHsوّللوارداتّوالصادراتّّ،يمكنّأنّتستخدمّإماّالرموزّّSITCأوّ. HS
ّ
أّ-37,3ّ.قدّيظهرّتكوينّرأسّالمالّوّرأسّالمالّالثابتّ(ّ،وكذلكّبعضّبنودّالتوازن)ّاماّإجماليّأوّ
صافيّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ.وّتظهرّقيودّاإلجماليّبّّ، gوّصافيّالقيودّبّّ. nويستخدمّّ c
الستهالكّرأسّالمالّالثابتّ،والفرقّبينّمقاييسّإجماليّوصافيّرأسّالمالّالثابتّ.
ّ
األنتاج (المخرجات) ()P1
مخرج سوقى ()P11
مخرجات تنتج لالستعمال الخاص الذاتى ()P12
مخرج غير سوقى ()P13
االستهالك الوسيط ()P2
االنفاق االستهالكى النهائي ()P3
ّّّّّّ إنفاق استهال كى فردى ()P31
إنفاق استهالكى جماعي (ّ)P32
إنفاق استهالك نهائي فعلي (ّ)P4
استهالكّفردىّفعليّ(ّ)P41
استهالكّجماعىّفعليّ()P42
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تكوين رأس المال )(P5
تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي )(P51g
استهالك رأس المال الثابت )(--) (P51c
ّّّّّّّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّعلىّفائضّالتشغيلّاإلجماليّ)(--) (P51c1
ّّّّّّّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّاإلجماليّعلىّالدخلّالمختلط )ّ (--) (P51c2
صافي تكوين رأس المال الثابت )(P51n
ّّّّّّاالستحواذّناقصّالتصرفّفىّاألصولّالثابتةّ)(P511
ّّّّّّاستحواذّاألصولّالثابتةّالجديدةّ)(P5111
ّّّّّّاستحواذّاألصولّالثابتةّالموجودةّ)(P5112
ّّّّّّالتصرفّفىّاألصولّالثابتةّالموجودة )(P5113
ّّّّّّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّاألصولّغيرّالمنتجةّ)ّ (P512
تغيرات في المخزونات )(P52
االستحواذ ناقص التصرف فى النفائس )(P53
صادرات السلع والخدمات )(P6
صادرات السلع )(P61
صادرات الخدمات )(P62
واردات السلع والخدمات )(P7
ّّّّّّّ واردات السلع )(P71
واردات الخدمات )(P72
معامالت فى األصول غير المنتجة (رموزّ(NP
أّ -35,3ّ .يمكن لألصول ّغير ّالمنتجة ّأن ّتكون ّموضوع ّبعض ّنفس ّالمعامالت ّكالمنتجات ّ(تكوينّ
رأسّالمالّ,والوارداتّوالصادرات ( ّ .وّالرموزّالمستخدمةّفىّمعامالتّاألصولّغيرّالمنتجةّيمكنّ
تفصيلها ّإذا ّرغبت ّو ّذلك ّبإلحاقها ّبتصنيف األصول ّغير ّالمالية ّغير ّالمنتجة.
االستحواذ ناقص التصرف فى األصول غير المنتجة )(NP
االستحواذ ناقص التصرف فى الموارد الطبيعية )(NP1
االستحواذ ناقص التصرف فى العقود وعقود اإليجار والتراخيص )(NP2
المشتريات ناقص المبيعات للشهرة التجارية وأصول التسويق )(NP3
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معامالت توزيعة (رموز(D
أّ-31,3ّ.تظهرّرموزّمعاملةّالتوزيعّفيّتسلسلّجميعّالحساباتّمنّحسابّتوليدّالدخلّ,حتىّ
حسابّرأسّالمال .وكماّتوحيّاسمائهمّ،فإنهاّتبينّمدىّتأثيرّعمليةّتوزيعّواعادةّتوزيعّالدخلّ
(واالدخارّفيّحالةّتحويلّرأسّالمال(ّّ.وّبالنسبةّلجميعّالمعامالتّالتوزيعيةّ،فانّالقيودّالمستحقةّ
لجميعّالقطاعاتّبماّفيّذلكّبقيةّالعالمّيجبّأنّتوازنّقيود الدفع.
ّ
أ ّ-86,3ّ.تظهرّأربعّمجموعاتّمنّالمعامالتّفيّحسابّتوليدّالدخلّوحسابّتخصيصّالدخلّ
األولي ّ.وّهىّتعويضاتّالعاملينّ/الموظفينّوالضرائبّعلىّاالنتاجّوالمستورداتّّ،واإلعاناتّودخلّ
الملكيةّ.
تعويضات العاملين /المستخدمين )(D1
األجور والرواتب )(D11
مساهمات أرباب العمل االجتماعية )(D12
ّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّ)(D121
ّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّ فىّالمعاشاتّالتقاعديةّ)(D1211
ّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفىّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّ)(D1212
ّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبةّ)(D122
ّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّفىّالمعاشاتّالتقاعديةّالمحتسبةّ)(D1221
ّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّفىّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمحتسبةّ)(D1222
ّ
الضرائب على اإلنتاج والواردات )(D2
ّّّّالضرائب على المنتجات )(D21
ّّّّّّّّّّّضريبةّالقيمةّالمضافةّ((D211) )VAT
ّّّّّّّّّّّالضرائبّوالرسومّعلىّالوارداتّباستثناءّضريبةّالقيمةّالمضافةّ)(D212
ّّّّّّّّّّّرسومّاالستيراد)(D2121
ّّّّّّّّّّّالضرائبّعلىّالوارداتّباستثناءّضريبةّالقيمةّالمضافةّوالرسوم )(D2122
ضرائبّالتصدير)(D213
ّّّّّّّّّّّالضرائبّعلىّالمنتجاتّباستثناءّضرائبّالقيمةّالمضافةّواالستيرادّوالتصدير
الضرائب األخرى على اإلنتاج )(D29
ّ
اإلعانات )(D3

)(D214

إعانات على المنتجات )(D31
ّّّّّّّّّإعانات األستيرادّ)(D311
ّّّّّّّّّإعاناتّالتصدير)(D312
ّّّّّّّّإعاناتّأخرىّعلىّالمنتجات )(D319
ّّ إعانات أخرى على اإلنتاج )(D39
ّ
دخل الملكية )(D4
دخل االستثمار
ّّّّّّالفائدة )(D41
ّّّّّّدخلّالشركاتّالموزعّ)(D42
ّّّّّّّّّّّّّّّّاألرباحّّالموزعةّ)(D421
ّّّّّّّّّّّّّّّّالسحوباتّمنّدخولّأشباه الشركاتّ)(D422
ّّّّّّاألرباحّالمعادّاستثمارهاّفىّاالستثمارّاألجنبيّالمباشر)(D43
ّّّّّّنفقاتّالدخلّاالستثمارىّ)(D44
ّّّّّّّّّّّّّّّّّإيراداتّاالستثمارّالذىّيعزىّلحامليّوثائقّ/بوليصاتّالتأمينّ)(D441
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّدخلّاالستثمارّالمدفوعّعلىّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّ)(D442
ّّّّّّّّّّّّّّّّّإيراداتّاالستثمارّالذىّيعزىّلصندوقّاستثمارّالمساهمينّالجماعيّ)(D443
ّ
الريع )(D45
أّ -83,3ّ.تظهرّأربعّمجموعاتّمنّالمعامالتّفيّالتوزيعّالثانويّلحسابّالدخل .وّهماّ:الضرائبّ
الحاليةّعلىّالدخلّوالثروةّّ،وماّإلىّذلكّ ،وّصافيّالمساهماتّاالجتماعيةّّ،وّالمنافعّاالجتماعيةّ
والتحويالت ّالجارية ّاألخرى .و ّهما ّ معا ّيمثال ّجميع ّالتحويالت ّالجارية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ماعداّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ.
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أ'-88,3ّ .تظهر ّمساهمات ّأرباب ّالعمل في ّكل ّجيل ّمن ّحساب ّالدخل ّوحساب ّتخصيص ّالدخلّ
األوليّكمساهماتّيدفعهاّأربابّالعملّوكمستحقات ّللموظفين ّ .وفيّحسابّالتوزيع ّالثانويّللدخلّّ،
تدفعّهذهّالمبالغّمنّقبلّاألسرّالمعيشية الىّالوحداتّالمسئولةّعنّأدارةّبرامجّالتأمينّاالجتماعي ّ.
ومن ّاجل ّاظهار ّنفس ّالقيمة ّفي ّكل ّحالة ،فإن ّخصم ّالتكلفة ّالتي ّتمثل ّجزءا ّمن ّمخرجات ّبرامجّ
االستهالكّالنهائيّلألسرّالمستفيدةّ,يظهرّأيضاّفيّالتوزيعّالثانويّلحسابّالدخلّكبندّمستقل  .بندّ
برنامج ّرسوم ّخدمة ّالتأمين ّاالجتماعي ّهو ّبند ّتسوية ّفقط ّوليس ّمعاملة ّتوزيعية ّفي ّحد ّذاته.
ّ
التحويالت الجارية (عدا التحويالت االجتماعية العينية(
الضرائب الجارية على الثروة والدخل ،وما إلى ذلك )(D5
ّّّّّّّالضرائبّعلىّالدخل )(D51
ّّّّّّّالضرائبّالجاريةّاألخرىّ)(D59
ّ
صافي المساهمات االجتماعية )(D61
ّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّ)(D611 = D121
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّالفعلية فىّمعاشاتّالتقاعدّ)(D6111= D1211
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّفىّالفعلية المعاشاتّالغيرّتقاعديةّ)(D6112= D1212
ّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبةّ)(D612 = D122
ّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّفىّالمعاشاتّالتقاعديةّالمحتسبةّ)(D6121= D122
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّفىّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمحتسبة =(D6122
)ّD1222
ّّّّّّّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّاالجتماعيةّالفعلية )(D613
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفىّمعاشاتّالتقاعدّالفعلي)(D6131
ّّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفىّالمعاشاتّالغيرّتقاعديةّالفعلية)(D6132
ّّّّّّمكمالتّاألسرّالمعيشيةّاالجتماعيةّ)(D614
ّّّّّّّّّّّّّّّّّمكمالتّاألسرّالمعيشيةّفيّالمعاشّالتقاعدي)ّ (D6141
ّّّّّّّّّّّّّّّّمكمالتّاألسرّالمعيشيةّفيّالمعاشّغيرّالتقاعديّ)(D6142
ّّّّّّرسومّبرنامجّخدمةّالتأمينّاالجتماعيّ)(--
ّ
المنافع االجتماعية األخرى بخالف التحويالت االجتماعية العينية )ّ (D62
ّّّّّّّّمنافعّالضمانّاالجتماعيّالنقديةّ)(D621
ّّّّّّّّمنافعّمعاشّالضمانّاالجتماعيّالتقاعدي)(D6211
ّّّّّّّمنافعّمعاشّالضمانّاالجتماعيّغيرّالتقاعديّالنقدية)(D6212
ّّّمنافعّالتامينّاالجتماعيّاألخرىّ)(D622
ّّّّّّّّّّّّمنافعّمعاشّالتامينّاالجتماعيّالتقاعديّاألخرىّ)(D6221
ّّّّّّّّّّّّّمنافعّمعاشّالتامينّاالجتماعيّغيرّالتقاعديّاألخرىّ)ّ (D6222
ّّّّّّّمنافع المساعدةّاالجتماعيةّالنقديةّ)(D623
ّ
التحويالت الجارية األخرى )(D7
ّّّّّّصافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّالحياة )(D71
ّّّّّّّصافيّأقساطّالتأمينّالمباشر علىّغيرّالحياةّ)(D711
ّّّّّّصافيّأقساطّإعادةّالتأمينّعلىّغيرّالحياة)(D712
ّ
مطالباتّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّ)(D72
ّّّّّّمطالباتّالتأمينّالمباشر علىّغيرّالحياةّ)(D721
ّّّّّّمطالباتّإعادةّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّ)(D722
ّ
التحويالتّالجاريةّبينّوحداتّالحكومةّالعامة )(D73
ّّّتعاونّدوليّجارىّ)(D74
تحويالتّجاريةّمتنوعةّ)(D75
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحويالتّجاريةّالىّالمؤسساتّالتىّالّتهدفّالىّالربحّوّتخدمّاالسرّالمعيشيةّ
)(D751
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحويالتّجاريةّبينّاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّ)(D752
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحويالتّجاريةّمتنوعة أخرىّ)(D759
ّ
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أّ-84,3ّ.تظهرّالمعامالتّالمختصة بالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّوّتسويةّالتغيرّفيّاستحقاقاتّ
المعاشّالتقاعديّفي إعادةّتوزيعّالدخلّفيّالحسابّالعينىّ،وّحسابّاستخدامّالدخلّوّحسابّ
استخدامّالدخلّالمتاحّالمعدلّ.
تحويالت اجتماعية عينية )(D63
تحويالت اجتماعية عينية – انتاج غير سوقى )(D631
التحويالت االجتماعية العينية  --اإلنتاج الذى تم شراؤه من السوق )(D632
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التعديالت وفق التغير في استحقاقات المعاش التقاعدي )ّ (D8
أ -83,3ّ.تظهرّتحويالتّرأسّالمالّفيّحسابّرأسّالمالّ.وّكماّهوّموضحّفيّالفصلّّ،36تردّ
جميعّالتحويالتّالرأسماليةّعلى الجانبّاأليسرّمنّالحسابّ،برسمّدفعّبهّعالمةّسالبةّ.وّبالتاليّ,
تاخذّرموزّتحويالتّرأسّالمالّالرمزّّrعنّالقبضّوّّpعنّالمدفوعّّوّالملحقةّ/المضافةّللرمزّ
األساسي.
ّ
تحويالت رأسمالية ,مقبوضة /مستحقة )(D9r
ضرائب رأس المال )(D91r
من االستثمار )(D92r
تحويالت أرسمالية أخرى )(D99r
تحويالت رأسمالية مدفوعه )(D9p
ضرائب رأس المال )(D91p
من االستثمار )(D92p
التحويالت الرأسمالية األخرى )(D99p
ّ
معامالت في األصول المالية والخصوم (رموز ( F
أّ-88,3ّ.تتبعّرموزّمعامالتّاألصولّالماليةّوالخصومّنمطاّمختلفاّقليالّعنّتلكّّالمستخدمّ
لألصولّغيرّالماليةّ,وّذلك بسببّوجودّنوعّواحدّفقطّمنّالمعامالتّالمبينةّفيّالحسابّالماليّ،إماّ
االستحوازّعلىّاوّالتصرفّفىّاألصولّالماليةّوالخصوم .وّيأتيّبندّالسلسلّالهرميّمنّتفصيلّبنودّ
األصولّوالخصومّالمعنية .وّهناكّتطابقّكاملّبينّالرموزّالمستخدمةّلمستوياتّالرصيدّ(حاالت)ّمنّ
األصولّوالخصومّالماليةّوالتدفقاتّفيهماّّ،إالّاذاّكانتّاألسهمّ/االرصدة ذاتّالبادئةّّّAF
والمعامالتّّF
أّ-80,3ّ.تظهرّقائمةّالرموزّالكاملةّللمعامالتّفيّاألصولّالماليةّوالخصومّأدناهّ.
صافي استحواز األصول المالية  /صافي التعهد بااللتزامات )(F
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة)(F1
الذهب النقدي)(F11
حقوق السحب الخاصة )(F12
العملة والودائع )(F2
ّّّّّالعملةّ)(F21
ّّّّّودائعّقابلةّللتحويلّ)(F22
ّّّّّّّّّعملياتّبينّالمصارفّ)(F221
ّّّّّّّودائعّأخرى قابلةّللتحويلّ)(F229
ّّّّّّودائعّأخرىّ)(F29
ّ
سندات الدين )ّّّّ(F3
ّّّّّقصير األجلّ)(F31
ّّّّطويلّ األجلّ)(F32
ّ
القروض )(F4
ّّّّّّقصيرة األجلّ)(F41
ّّّّّطويلة األجلّ)(F42
ّ
حصص وأسهم صندوق االستثمار )(F5
اسهم )(F51
ّّّّّاسهمّمتداولةّّ/مدرجةّبالبورصةّ)(F511
ّّّّّأسهم غيرّمتداولةّّ/مدرجةّفيّالبورصةّ)(F512
ّّّّحصصّ/أسهم عادية أخرىّ)(F519
وحدات /أسهم صندوق االستثمار )(F52
ّّّّّّوحدات ّ/أسهم صندوق سوقّالمالّ)(F521
ّوحدات ّ/أسهم صندوق غيرّسوقّالمالّ)(F522
ّ
برامج التأمين ،والمعاشات والضمان الموحد )(F6
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مخصصات فنية للتأمين على غير الحياة )(F61
التأمين على الحياة االستحقاقات السنوية )(F62
استحقاقات المعاش التقاعدي )(F63
مطالبات صناديق المعاشات التقاعدية على مديري المعاش )(F64
استحقاقات منافع المعاشات غير التقاعدية )(F65
أحكام  /مخصصات المكالمات تحت الضمانات الموحدة )(F66
المشتقات المالية وخيارات اسهم الموظف )(F7
المشتقات المالية )(F71
ّّّّّالخياراتّ)(F711
ّّّّّأجالّ)(F712
خيارات أسهم الموظف )(F72
ّ
مدفوعات /مستحقات حسابات أخرى )(F8
ائتمانات تجارية و سلف )(F81
مدفوعات /مستحقات حسابات أخرى )(F89
 .4التدفقات االخرىّ
أّ-87,3ّ.تشمل التدفقاتّاألخرى القيود التيّتظهرّفي التغيراتّاألخرىّفيّحساب األصول وّبنودّ
التوازنّو صافيّالقيمةّ.
القيود في التغيرات األخرى في حساب األصول ) رموز (K
أّ-85,3ّ.ترتبطّالرموزّمن  K1إلى  K6بالتدفقاتّفي التغيراتّاألخرىّفىّحجم حساب األصول .اماّ
الرموز  K7تبين المكاسب ّوالخسائرّالتىّتظهرّفىّحسابّأعلدةّالتقييمّ.
ظهور اقتصادي األصول )(k1
اختفاء اقتصادي لألصول غير المنتجة )(K2
استنزاف الموارد الطبيعية )(K21
اختفاء اقتصادي لألصول األخرى غير المنتجة )(K22
خسائر ناتجة عن كوارث )(K3
نزع الملكية دون تعويض /المصادرة )(K4
تغيرات أخرى في الحجم )(K5
تغيرات في التصنيف (ّ)K6
ّّّّّّتغيراتّفيّتصنيفّالقطاعّوّالهيكلّ(ّ)K61
ّّّّّّتغيراتّفيّتصنيفّاألصولّوالخصومّ(ّ)K62
ّ
ارباح وخسائر الحيازة االسمية ()K7
مكاسب و خسائر األقتناء المحايدة ()K71
مكاسب و خسائر األقتناء الحقيقية ()K72
بنود التوازن و صافي القيمة (رموز )B
ّ
ّأّ-81,3ّ.تظهرّبنودّتوازنّالحساباتّالجاريةّبرموزّّB1إلىّّ.B8وّيبينّكلّمنهاّإجماليّأوّ
صافيّاألستهالكّالرأسمالىّالثابتّ،وّلبيانّماهيةّالحالةّ,يتمّإلحاقّّ n / gالىّنهايةّالترميزّّ.
ّ
أّ -46,3ّ .ترتبط ّرموز ّّ B10بتغيرات ّصافي ّالقيمةّ ,كبنود ّالتوازنّ ،وهي ّنظم ّمحاسبية ّمستمدة ّمنّ
خصمّ/أقتطاعّالقيودّعلىّجانبّمنّالحسابّمنّالقيودّالتىّعلىّالجهةّاألخرىّ.ومعّذلكّّ،فيّحينّ
تبينّبنودّالتوازنّفائضّالقيودّعلىّالجانبّاأليسرّأكثرّمنّتلكّالموجودةّعلىّالجانبّاأليمنّّ،وّ
تظهرّبنودّصافيّالقيمةّفائضّالقيودّعلىّالجانبّااليمنّمنّالحسابّأكثرّمنّتلكّالموجودةّعلىّ
الجانبّااليسرّ.
ّ
أّ-43,3ّ.وّرمزّّ,B11ميزانّخارجيّللسلعّوالخدماتّ،هوّبندّمنّحسابّبقيةّالعالمّ.وّليسّلهّ
طرفّمقابلّمباشرّفيّقطاعاتّمجموعّاالقتصادّ,ولكنّيضافّلالجمالىّ(أوّصافي)ّالنفقاتّالمحليةّ
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لمجموعّاالقتصادّليعطىّإجماليّ(أوّصافي)ّالناتجّالمحليّ.أماّرمزّّ،ّB12ميزانّخارجيّجارىّ،هوّ
أيضاّمنّحسابّبقيةّالعالمّّيمدّبالبياناتّالقياسيةّلألدخارّالقطاعّالمحليّعندماّيوضعّالميزانّ
الخارجيّللسلعّوالخدماتّبدالّمنّالقيمةّالمضافةّ.
ّ
أّ-48,3ّ.ويرتبطّرمزّّ،B90علىّعكسّجميعّالرموزّاألخرىّفيّهذاّالقسمّ،بوضعّ/حالةّاألوراقّ
الماليةّ/الرصيدّوّليسّالتدفقاتّ.ويبينّقيمةّصافىّالثروةّوّالتىّتحسبّكزيادةّاألصولّعنّالخصومّ.
أّ-44,3ّ.وّالقائمةّالكاملةّلبنودّالتوازنّوّصافيّالقيمةّستظهرّأدناهّ.
ّ
القيمة المضافة األجمالية  /الناتج المحلي اإلجمالي ()B1g
فائض التشغيل اإلجمالي ()B2g
الدخل المختلط اإلجمالي)B3g( ،
دخل التنظيم ()B4g
ميزان الدخل األولي اإلجمالي  /الدخل القومي اإلجمالي ()B5g
الدخل المتاح اإلجمالي للتصرف به ()B6g
الدخل المتاح للتصرف به المعدل اإلجمالي ()B7g
االدخار اإلجمالي ()B8g
صافي االقراض ( / )+صافي االقتراض ()B9( )--
تغيرات فى صافي القيمة /الثروة (ّ)B10
ّّّّّّتغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّاالدخارّوالتحويالتّالرأسماليةّ(ّ)B101
ّّّّّّتغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّتغيراتّأخرىّفيّحجمّاألصولّ(ّ)B102
ّّّّّّتغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّارباحّوخسائرّالحيازةّاالسميةّ()B103
ّّّّّّتغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّارباحّوّخسائرّاألقتناءّالمحايدةّ(ّ)B1031
ّّّّّّتغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّارباحّوّخسائرّاألقتناءّالحقيقيةّ(ّ)B1032
ّ
الميزان الخارجي للسلع والخدمات ()B11
الميزان الخارجي الجارى ()B12
صافي القيمة ()B90
 .4قيود ذات صلة بأرصدة األصول والخصوم
قيود الميزانية العمومية (رموز )L
ّ
أ ّ-43,3ّ.بالنسبةّللميزانيةّالعموميةّالواحدةّ،كذلكّللحسابّالماليّ،فأنّالرموزّالضروريةّفقطّهيّتلكّ
التيّتعطيّتفاصيلّعنّاألصولّحسبّالنوعّّ،وذلكّباستخدامّرموزّ  ANوّّ. AFومعّذلكّّ،يمكنّ
سحبّالحسابّلعرضّمستوياتّالمخزونّ/الرصيدّّفيّبدايةّ)ّ (LSوّنهايةّ)ّ (LEالفترةّّ،ومجموعّ
التغيرات ّبينهما ّ)ّ . (LXو ّجميع ّالرموز ّالثالثة ّبحاجة ّان ّتكون ّمحددة ّبأنواع ّاألصولّ .و ّمجموعّ
تغيراتّالقيودّهيّمجموعّقيودّرموزّّP5, NP, F , Kلألصولّالمذكورةّعنّالفترةّالمغطاةّبالتقريرّ.
ّ
أّ-48,3ّ.تحسبّقيمةّصافيّالثروةّ(ّ)B90منّالقي ّودّفيّالميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّ.وّيجبّأنّ
يكونّالفرقّبينّهذاّوّقيمةّصافيّالثروةّّB90فيّالميزانيةّالعموميةّالختاميةّمساويّلرصيدّكلّرموزّ
مجموعّالتغيراتّ،والتيّيجبّأيضاّأنّتكونّمساويةّلقيمة ّ. B10
ّ
ّ
ّّ
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ميزانيةّعموميةّافتتاحيةّ(ّ)LS
تغيراتّفيّالميزانيةّالعموميةّ(ّّ)LX
ميزانيةّعموميةّختاميةّ(ّ)LE
ّ
األصول غير المالية (رموز ) AN
ّ
أ-40,3ّ .تصنف ّالمعامالت ّفي ّاألصول ّغير ّالمالية ّحسب ّالغرض ّلحيازة ّاألصولّ .و ّتعد ّجميعّ
األصولّبمثابةّمستودعّللقيمة ّ,ولكنّمعّاستثناءّالنفائسّالتيّتوصفّعلىّانهاّمستودعّللقيمهّ،أماّ
األصولّغيرّالماليةّاألخرىّيتمّحيازتهاّفيّالمقامّاألولّالستخدامهاّفىّاإلنتاجّ.وّالرموز  ANتوحدّ/
تجمع ّبين ّبعض ّالبنود ّالوظيفية ّمع ّالرمز ّالوصفيّ .على ّسبيل ّالمثالّ ،قد ّيكون ّالمكتب ّجزءا ّمنّ
اآلالتّوالمعداتّّ،AN113أوّتقريباّأيّمنّرموزّالمخزونّأوّحتىّباعتبارهّقيمةّ.
ّ
أّ -47,3ّ .يتم ّتقسيم ّتصنيف ّاألصول ّغير ّالمالية ّبين ّاألصول ّالمنتجة ّ(ّ )AN1وغير ّالمنتجةّ
( ّ.)AN2والثالثةّعناوينّالثانويةّالرئيسيةّلألصولّالمنتجةّهماّاألصولّالثابتةّ(ّ،ّ)AN11والمخزونّ
(ّ ّ ,)AN12والنفائس ّ(ّ .)AN13وبالنسبة ّللثالثة ّعناوين ّالثانوية ّالرئيسية ّلألصول ّغير ّالمنتجةّ:
المواردّالطبيعيةّ(ّ,)AN21وّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ(ّ,)AN22والمشترياتّناقصّالمبيعاتّ
ّ
ألصولّالشهرةّالتجاريةّوأصولّالتسويقّ(ّ.)AN23
ّ
ّأّ -45,3 .يعدّقيدّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّاألصولّغيرّالمنتجةّ(ّ)AN116غيرّمستقيمّّ.وّيعاملّّ
التدفقّعلىّأنهّجزءّمنّتكوينّرأسّالمالّالثابتّّ،وهذاّهوّاستحوازّاألصولّالثابتةّ.ومعّذلكّ،عندماّ
يتمّسردّ/تفصيلّمستوياتّالمخزونّ/الرصيدّ،فأنّقيمةّتكاليفّنقلّملكيةّيتمّتضمينهاّمعّاألصولّغيرّ
المنتجةّالتيّتشيرّاليهاّ,وعليهاّالّتظهرّبشكلّمنفصلّكجزءّمنّاألصولّالثابتةّّ.AN11وّهذاّالبندّ
يندرجّفيّالقائمةّالكاملةّ،علىّالنحوّالمبينّأدناهّ،لألغراضّتفسيريةّ/ايضاحيةّفقط.
ّ
األصول غير المالية المنتجة ()AN1
األصول الثابتة حسب نوع األصل (ّ)AN11
ّّّّّّّالمساكن ()AN111
المباني و االنشاءات األخرى ()AN112
ّّّّّّّّّّّّّّّالمبانيّبخالفّالمساكنّ(ّ)AN1121
ّّّّّّّّّّّّّاألنشاءاتّاألخرىّ(ّ)AN1122
ّّّّّّّّّّّّّّتحسيناتّاألراضيّ(ّ)AN1123
اآلالت والمعدات (ّ)AN113
ّّّّّّّّّمعداتّالنقلّ(ّ)AN1131
ّّّّّّّّّمعداتّّتكنولوجياّالمعلوماتّواالتصاالتّ(ّ)AN1132
ّّّّّاآلالتّوالمعداتّاألخرىّ(ّ)AN1133
ّّّ نظم التسلي (ّ)AN114
ّّّ الموارد البيولوجية المفتلحة (ّ)AN115
ّّّّّّّّتكاثرّمنتجاتّالثروةّالحيوانيةّ(ّ)AN1151
كررة لمنتجاتّاالشجارّ،والمحاصيلّوالنباتات (ّ)AN1152
ّّّّّّّّالمواردّالمت ّ
ّّ (تكاليف نقل الملكية على األصول غير المنتجة (ّ))AN116
منتجات حقوق الملكية الفكرية ()AN117
ّ
ّّّّّّّّّالبحثّوالتطويرّ(ّ)AN1171
ّّّّّّّاستكشافّوّتقديرّّ/تقييمّالمعادنّ(ّ)AN1172
ّّّّّّّّبرامجّالحاسوبّالجاهزةّوقواعدّالبياناتّ(ّ)AN1173
ّّّّّّّّّّّّّّّبرامجّكمبيوترّ(ّ)AN11731
ّّّّّّّّّّّّّّقواعدّالبياناتّ(ّ)AN11732
ّّّّّّّاألعمالّالترفيهّواألدبيةّأوّالفنيةّاألصليةّ(ّ)AN1174
ّّّّّّّمنتجاتّالملكيةّالفكريةّاألخرىّ(ّ)AN1179
ّّّّ
المخزون حسب النوع (ّ)AN12
ّّّّالموادّواللوازمّ(ّ)AN121
ّّّّّاعمالّقيدّاألنجازّ(ّ)AN122
ّّّّّاعمالّقيدّاألنجازّعلىّاألصولّالبيولوجيةّالمفتلحةّ()AN1221
ّّّأعمالّأخرىّقيدّاإلنجاز )(AN1222
ّّّالسلعّالمكتملةّالتصنيع )(AN123
ّّّالمخزونّالعسكرى )(AN124
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ّّّالسلعّإلعادةّبيعها )(AN125
ّ
النفائس )(AN13
ّّّّالمعادنّواألحجارّالثمينة )(AN131
ّّّّّالتحفّوالقطعّالفنيةّاألخرى )(AN132
ّّّّّالسلعّالنفيسةّاألخرى )(AN133
ّّّّّ
األصول غير المالية غير المنتجة )(an21
ّّّّّّّالمواردّالطبيعية )(AN211
ّّّّّّاألرض )(AN211
ّّّّّّاحتياطياتّالمعادنّالمنجمية )(AN212
ّّّّّّالمواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحة )(AN213
ّّّّّّالمواردّالمائية )(AN214
ّّّّّّالمواردّالطبيعيةّاألخرى )(AN215
ّّّّّّّبثّالراديوّ )(AN2151
ّّّّّّّّأخرى )(AN2159
العقود وعقود اإليجار والتراخيص )(AN22
ّّّّّعقودّتشغيلّالتسويق )(AN221
ّّّّّّأذوناتّالستخدامّالمواردّالطبيعية )(AN222
ّّّّّّأذوناتّللقيامّبأنشطةّمحددة )(AN223
ّّّّّّحقّالحصولّعلىّالسلعّوالخدماتّمستقبليةّعلىّأساسّمطلق )(AN224
ّّّّّّالمشترياتّناقصّالمبيعاتّحسبّالشهرةّالتجاريةّوأصولّالتسويق )(AN23
ّ
األصول المالية ّرموز)ّ (AF
ّ
أّ-41,3ّ.كماّتمّالتوضيحّفيّقسمّالمعامالتّفيّاألصولّالماليةّوالخصومّّ،هناكّمقارنةّواحدةّبين
رموزّFومستوياتّأوّحاالتّالمخزّونّ)ّّ. (AF codesوعلىّالرغمّمنّأنّبياناتّالميزانيةّالعموميةّوّ
قدّتكونّأقلّتفصيالّوغيرّموجودة ّتحتّتصنيفّالمستوىّاألولّّ،كماّهوّمبينّأدناه .معّذلكّّ،
يمكنّتصنيفّرموزّّAFتمشياّمعّالتفاصيلّحولّرموزّ.F
ذهب نقدي وحقوق السحب الخاصة )(af1
العملة والودائع )(AF2
سندات الدين )(AF3
القروض )(AF4
حصص وأسهم  /وحدات صندوق االستثمار )(AF5
برامج التأمين  ،التقاعد والضمان الموحد )(AF6
مشتقات مالية وخيارات أسهم الموظف )(AF7
حسابات أخرى مقبوضة  /مدفوعه )(AF8
ت .بنود تكميليةّ
أّ-36,3ّ.تجدرّاإلشارةّإلىّإمكانيةّتفصيلّبنودّتكميليةّ,تذكيريةّو تاتىّقائمةّكاملةّمنّهذاّالقبيل معّ
بيانّكيفيةّترتيبّوّتفسيرّالرموزّالتكميلية .وّهناكّأتفاقّعامّعلىّأنّالرموزّالتكميليةّتبدأّبـّ ّX
ّوترتبطّبرمزّّالبندّالنموذجىّمنّخاللّعملّرمزّهذاّالبند ّ.

 .3القروض المتعثرة
أّ-33,3ّ.الرموزّالتاليةّتنطبقّعلىّرصيدّ/مخزونّوّتدفقاتّالقروضّالمتعثرةّالمذكورةّفيّالفصلينّ
ّ33وّّ. 34وّحيثّانّللقروضّرموز ّAF4وّ،ّ F4تبدأ الرموزّالتكميليةّبـّّ XAF4للرصيدّو XF4
عنّالتدفقات  .فأنّرموزّالرصيدّهي :
القيمةّاالسميةّللقروضّالمتعثرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ XAF4_NNP
القيمةّالسوقيةّللقروضّالمتعثرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF4_MNP
والتدفقاتّالمرتبطةّّ
القيمةّاالسميةّللقروضّقصيرةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF41NNP
القيمةّاالسميةّللقروضّطويلةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF42MNP
ّ
 .8خدمات رأس المالّّ
ّ
أّ-38,3ّ.الرموزّالتاليةّتنطبقّعلىّالخدماتّالرأسماليةّكماّتمّتناولهاّفيّالفصلّّّ.86
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ّ
خدماتّرأسّالمالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXCS
خدماتّرأسّالمالّّ--الشركاتّوالحكومةّالعامةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXCSC
استهالكّرأسّالمالّالثابتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّP51c1
ّXRC
عائدّرأسّالمالّ
تكاليفّأخرىّمنّرأسّالمالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXOC
خدماتّرأسّالمالّ–ّمنشأةّفرديةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXCSU
ّP51c2
استهالكّرأسّالمالّالثابتّ
عائدّرأسّالمالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXRU
تكاليفّأخرىّمنّرأسّالمالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXOU
ّ
 .4جدول المعاشات التقاعديةّّ
ّ
أّ-34,3ّ.وّالرموزّالتاليةّتنطبقّعلىّالجدولّالتكميليّالموصوفّفيّالجزءّّ8منّالفصلّّ.37
ويقترحّرموزّمختلفةّلألعمدةّوالصفوفّمنّالجدولّّ.
ّ
األعمدةّّ
أّ-33,3ّ.يتوافقّحرفّ"ّّ"Wفىّعمودّالوصفّمعّ"ّغيرّالحكومةّ"ّّ،واألرقامّفيّهذهّالرموزّتشيرّ
إلىّالقطاعاتّالمؤسسيةّالمتناظرةّّ.
ّ
أّ.تقيدّااللتزاماتّوّالخصومّفيّالتسلسلّالرئيسيّللحساباتّّ
تصميمّوالتنفيذّتقعّخارجّالحكومةّالعامةّّ
ّ
ّّبرامجّحيثّالمسؤوليةّعنّال
ّ
ّXPC1W
برامجّالمساهمةّالمحددةّ
ّّXPB1W
برامجّالمنافعّالمحددةّ
ّXPCB1W
المجموعّ
ّ
·ّبرامجّحيثّالمسؤوليةّعنّالتصميمّوّالتنفيذّتقعّداخلّالحكومةّالعامةّّ
برامجّالمساهمةّالمحددةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXPCG
·ّ
برامجّاستحقاقاتّمحددةّلموظفّالحكومةّالعامةّّ
فيّقطاعّالمؤسساتّالماليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXPBG12
فيّالقطاعّالحكوميّالعامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXPBG13
ّ
بّ.الّتسجلّالخصومّفيّالتسلسلّالرئيسيّللحساباتّّ
ّXPBOUT13
فيّالقطاعّالحكوميّالعامّ
برامجّمعاشّالضمانّاالجتماعيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXP1314
ّXPTOT
مجموعّبرامجّالمعاشاتّالتقاعديةّ
األسر المعيشيةّغيرّالمقيمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXPTOTNRH

الصفوفّّ
أ .افتتاح الميزانية العموميةّّ
استحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF63LS
ّ
ب .المعامالتّّ
مساهماتّاجتماعيةّمتصلةّببرامجّالمعاشاتّالتقاعديةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD61p
مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD6111
مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ XD6121
مساهماتّاآلسرّالمعيشيةّاالجتماعيةّالفعليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD6131
ّ
ّ
ّ
مساهمةّاآلسرّالمعيشيةّاالجتماعيةّالتكميليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD6141
تراكماتّأخرىّالستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّصناديقّالضمانّاالجتماعيّّّّXD619
منافعّالمعاشاتّالتقاعديةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD62p
ّXD8
تعديلّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّ
تغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّبسببّنقلّاالستحقاقاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD91
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تغيراتّفيّاالستحقاقاتّنتيجةّتداولّالتغيراتّفيّهيكلّالبرنامجّّّّّّّّّّّّّّّّّّXD92
ّ
ج .تدفقات اقتصادية أخرىّّ
إعادةّالتقييمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXK7
تغيراتّأخرىّفيّالحجمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXK5
ّ
د .اقفال الميزانية العموميةّّ
استحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF63LE
ّ
ه .المؤشرات المرتبطةّ
المخرجاتّ/المنتجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXP1
األصولّالحاملةّلبرامجّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّنهايةّالسنةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAFN
ّ
 .3السلع االستهالكية المعمرةّّ
ويتمّترميزهمّباستخدامّّX
ّ
أّ-38,3ّ.تمّاالشارةّإلىّالسلعّاالستهالكيةّالمعمرةّفيّالفصولّّ4وّّ.34
كبادئةّباالضافةّلـّّ(ّDHHCEنفقاتّاالسرّالمعيشيةّعلىّاستهالكّالسلعّالمعمرة)ّ،بإضافةّرقمّ
بالنسبةّللمجموعاتّالفرعيةّورقمينّبالنسبةّللبنودّ.وّتقدمّأرقامّاالستهالكّالفرديّحسبّالغرضّ
المناظرةّ
أيضاّّ.
رموزّنظامّالحساباتّ
االستهالكّالفرديّحسبّالغرض
القومية
XDHHCE1
أثاثّوّأجهزةّاالسرّالمعيشيةّّّّّ
15.1.1

األثاثّوالمفروشاتّّّّّّّّ

XDHHCE11

15.1.2

سجادّوأغطيةّأرضياتّأخرىّّّّّّ

XDHHCE12

15.3.1

األجهزةّالمنزليةّالرئيسيةّسواءّكهربائيةّأوغيرّّّّ

XDHHCE13

15.5.1

األدواتّالرئيسيةّومعداتّللمنزلّوالحديقةّّّّّ

XDHHCE14

معداتّالنقلّالشخصيةّّّّّّّ

XDHHCE2

17.1.1

سياراتّّّّّّّّّ

XDHHCE21

17.1.2

الدراجاتّالناريةّّّّّّّّ

XDHHCE22

17.1.3

دراجاتّهوائيةّّّّّّّّ

XDHHCE23

17.1.4

مركباتّتجرهاّالحيواناتّّّّّّّ

XDHHCE24

السلعّالترفيهيةّّّّّّّّ

XDHHCE3

18.2.1

الهاتفّومعداتّالفاكسّّّّّّّ

XDHHCE31

19.1.1

معداتّلتسجيلّواستقبالّواعادةّإنتاجّالصوتّ
والصورّّّ
معداتّتصويرّفوتوغرافيّوسينمائيّوأجهزةّ
بصريةّّّّ
معداتّتجهيزّالمعلوماتّّّّّّّ

XDHHCE32
XDHHCE34

19.2.1

السلعّالمعمرةّالرئيسيةّلالستجمامّفيّالخارجّّّّ

XDHHCE35

19.2.2

ّآالتّموسيقيةّوالسلعّالمعمرةّالرئيسيةّ
لالستجمامّفيّالداخلّ

XDHHCE36

19.1.2
19.1.3
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XDHHCE4

السلعّالمعمرةّاألخرىّّّّّّّ
12.3.1

المجوهراتّوالساعاتّوالساعاتّّّّّّّ

XDHHCE41

16.1.3

األجهزةّوالمعداتّالطبيةّالعالجيةّّّّّّ

XDHHCE42

ّ
االستثمار األجنبي المباشر
أ-30,3ّ.البنودّالتكميليةّلالستثمارّاألجنبيّالمباشرّ،وّالمشارّإليهاّفىّالفصولّّ33وّّ،34بمكنّانّ
ترمزّ بالبادئةّّّ XباإلضافةّإلىّرمزّّfأوّّAFعالوةّّعلىّالالحقةّّ،ّ FDIعلىّسبيلّالمثال ّ :
معاملةّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّفيّالقروضّطويلةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّXF42FDI
ّ
 .0الحاالت العرضية /المحتملة
أ-37,3ّ.يمكنّللرموزّالتكميليةّللحاالتّالعرضيةّ/المحتملةّ,كماّذكرّفيّالفصلينّّ33وّّ،38انّّ
ترمزّبـّّّّXكبادئةّباإلضافةّإلىّرمزّ AFعالوةّعلىّالالحقةّّ،CPعلىّسبيلّالمثال :
ّ XAF11CP
عندماّيؤثرّضمانّالذهبّالنقديّعلىّقابليتهّلالستخدامّكأصلّأحتياطى
 .7عملة و ودائع
أ-35,3ّ.وّيمكن ترميزّالبنودّالتكميليةّلتصنيفّالعملةّالوطنيةّواألجنبيةّالصادرةّوالودائعّّ،كماّوردّ
فيّالفصلّ ،ّ33بالبادئةّّXباإلضافةّإلىّرمزّّFأوِّّّAFوأيضاّّالالحقةّ  NCوّالتىّتشيرّإلىّ
العملة وّالودائعّّفىّالعملةّالوطنيةّ,أوّأضافةّالزائدةّّ FCمعّرمزّالعملةّالدوليةّوّالتىّتشيرّإلىّ
العملةّوالودائعّبالعمالتّاألجنبيةّّ،علىّسبيلّالمثال ّ :
أ .بالنسبة للمعامالت
أوراقّالعملةّالمحليةّوالعمالتّالمعدنيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXF21LC
XF22FC
الودائعّبالعمالتّاالجنبية
ّ
ب  .بالنسبة لألسهم
XAF21LC
أوراقّالعملةّالمحليةّوالعمالتّالمعدنية
الودائعّبالعمالتّاالجنبيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF22FC
 .8.تصنيف سندات الدين وفقا لالستحقاق المعلق
أّ-31,3ّ.يتناولّالفصلّّ33تصنيفّسنداتّالدينّوفقاّلالستحقاقّالمعلق .ويمكنّتحقيقّذلكّ
باستخدامّالبادئةّّXزائد باإلضافةّإلىّالالحقةّّAFوّالتىّتشيرّإلىّتاريخّاالستحقاقّّ،علىّسبيلّ
المثال :
XAF32Y20
سنداتّالدينّالمستحقةّفي8686
 .1سندات الدين المدرجة وغير المدرجةّ
أّ-86,3ّ.يمكن ترميز البنودّالتكميليةّعلىّسنداتّالدينّّبالبادئة ّXباإلضافةّإلى رمزّّ ّFأوّ AFوّ
كذلكّبإضافةّّ3للمدرجةّوّّ8لغيرّالمدرجةّ،علىّسبيلّالمثال :
أ .بالنسبة للمعامالت
XF321
سنداتّالدينّالمدرجة
سنداتّالدينّغيرّالمدرجةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXF322
ب  .بالنسبة لألسهم
سنداتّالدينّالمدرجة
أسهم سنداتّالدينّغيرّالمدرجة

XAF321
XAF322

 .10قروض طويلة األجل ملعقة االستحقاق أقل من عام وقروض طويلة األجل مضمونة برهن
ّ
أّ-83,3ّ.يمكنّترميز القروضّطويلةّاألجلّملعقةّاالستحقاقّأقلّمنّعامّوّالقروضّطويلةّاألجلّ
المضمونةّبرهنّبالبادئة  Xباإلضافةّإلىّالرمزّ AF/Fوكذلكّباضافةّالزائدةّ ّL1وّالتىّتشيرّالىّ
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القروضّطويلةّاألجلّملعقةّاالستحقاقّأقلّمنّعامّ،بينماّتشيرّالالحقةّّ LMالىّالقروضّطويلةّ
األجلّالمضمونةّبرهنّعقاريّ،علىّسبيلّالمثال:
أ .بالنسبة للمعامالت
ّّّّّّّّّّقروضّطويلةّاألجلّملعقةّاالستحقاقّأقلّمنّعامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXF42L1
XF42LM
ّّّّّّّّّّقروض طويلة األجل المضمونة برهنّعقاري
ّّ
ب  .بالنسبة لألسهم
ّّّّّّّّّّقروضّطويلةّاألجلّملعقةّاالستحقاقّأقلّمنّعامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF42L1
XAF42LM
ّّّّّّّّّّقروض طويلة األجل المضمونة برهنّعقاري
 .11استثمارات في األسهم المتداولة وغير المتداولة في البورصة
أّ-88,3ّ.يمكن ترميزّأسهم صندوق االستثمار المتداولةّوغيرّالمتداولة بالبادئة  Xباإلضافةّإلىّ
الرمزّ AF/Fوكذلكّباضافةّّ3للمتداولةّوّّ8لغيرّالمتداولةّفيّالبورصة،علىّسبيلّالمثال:
ّ
أ .بالنسبة للمعامالت
XF5291
أسهم صندوق االستثمار المتداولةّ
أسهم صندوق االستثمار غيرّالمتداولةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXF5292
ب  .بالنسبة لألسهم
XAF5291
أسهم صندوق االستثمار المتداولةّ
أسهم صندوق االستثمار غيرّالمتداولةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF5292
 .38فوائد على متأخرات السدادّ
أّ-84,3ّ.يمكن ترميز الفوائد على متأخرات السدادّبالبادئة  Xباإلضافةّإلىّالرمزّ AFوكذلكّ
باضافةّ  IAللفوائد ّّ PAّ,لمتأخرات السداد ،علىّسبيلّالمثالّ :
فوائدّالتاخيرّعلىّالقروض طويلةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF42IA
متأخرات السداد على قروضّطويلةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّXAF42PA
ّّ.34الحواالتّالنقديةّالشخصيةّوّالعامةّ/الشاملةّّ
أّ-83,3ّ.يمكن ترميز الحواالتّالنقديةّالشخصيةّوّالعامةّّبين األسر المقيمة ّوغيرّالمقيمة ،المذكورةّ
في الفصلّ ،5بالبادئة  Xباإلضافةّإلىّرمزّالتحويلّالجارىّوّالزائدةّ  PRللحواالتّالنقديةّ
الشخصيةّ,وّّ TRللحواالتّالنقديةّالعامةّ،كماّيلىّّ:
األسرّالمعيشيةّالمقيمةّوغيرّالمقيمة
ّ
حواالتّنقدية شخصية بين
األسرّالمعيشيةّالمقيمةّوغيرّالمقيمة
ّ
حواالتّنقدية عامة بين
ّّ
ّ
ّ
الملحق  : 8تسلسل الحساباتّ
ّ
حسابّاألنتاجّ ّ562-3
ّّ562-3
حسابّتوليدّالدخلّ
حسابّتخصيصّالدخلّاألوليّ ّّ564-3
ّّ564-5
حسابّدخلّالمشروعّ/التنظيمّ
ّّ566-7
حسابّتخصيصّالدخلّاألوليّأخرّ
ّّ566-7
حسابّالتوزيعّالثانويّّللدخلّ
ّّ568-9
حسابّاستخدامّالدخلّالمتاحّ
حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعينىّ ّّ568-9
ّّ568-9
حسابّاستخدامّالدخلّالمتاحّالمعدلّ
حسابّرأسّالمال ّّ591-1
الحسابّالماليّّ ّّ592-3
التغييراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّاألصولّ ّّ594-5
ّّّ596-7
حسابّإعادةّالتقييمّ

531

XD5452PR
XD5452TR

نظام الحسابات القومية
ّّ598-9

الميزانيةّالعموميةّّ
ّ
وّالخاناتّالمظللةّهيّتلكّالتىّتحددّعندهاّالقيمةّباستخدامّّقواعدّمحاسبةّالنظامّ؛ّالخالياّذاتّالقيدّ
صفرّهيّتلكّالتيّيكونّفيهاّالقيدّمتاحّولكنّفيّواقعّاالمرّانهّقدّالّيذكرّ.وّتشيرّالخالياّالفارغةّ
إماّالىّّانّالقيدّأوّالتقسيمّغيرّمتاحّّ.
ّ
ّ
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نظام الحسابات القومية
حساب اإلنتاج –
االستخدامات
11S

18S

الشركات غير
المالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

األسرّالمعيشية

المؤسسات غير
الهادفة للرب
التي تخدم األسر
المعيشية

مجموع االقتصاد

بقية العالم

اإلجمالي

السلع والخدمات

الرمز ّ

المعامالت وبنود التوازن

13S

14S

15S

S1

8S

P7

الواردات من السلع والخدمات

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ499

ّ499

P71

الواردات من السلعّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ392

ّ392

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ117

ّ117

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ541

ّ

ّ541

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ462

ّ

ّ462

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ78

ّ

ّ78

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ3614

ّ3614

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ3177

ّ3177

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ147

ّ147

P78
P6

الواردات من الخدماتّ
الصادرات من السلع والخدماتّ

P 61

الصادرات من السلعّ

الصادرات من الخدمات

ّ

P1

P11

المخرجاتّ

ّ

ّ

مخرجات سوقيةّ

ّ

ّ

ّ

P18

مخرجات لالستعمال النهائى

ّ

ّ

ّ

P68

P13

الخاص الذاتىّ

مخرجات غير سوقية

P2

استهالك وسيطّ

D81

ضرائب على المنتجاتّ

B1g

أجمالى القيمة المضافة/اجمالى

D31

أعانات على المنتجات (ّ)-

الناتج المحلىّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ381

ّ

ّ222

ّ115

ّ17

ّ1883

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ141

ّ141

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ8-

ّ8-

ّ1331

ّ94

ّ126

ّ155

ّ15

ّ1854

ّ

ّ

ّ1854

1477

ّ
52

ّ381
88858ّ1883 58

P51c

استهالك رأس المال الثابتّ

ّ1574

ّ12

ّ27

ّ23

ّ3

ّ222

ّ

ّ

ّ222

B1n

صافى القيمة المضافة/ناتج

ّ1174

ّ82

ّ99

ّ132

ّ12

ّ1632

ّ

ّ

ّ1632

B11

ميزان خارجى للسلع والخدماتّ

محلى صافىّ

ّ

ّ

ّ

583

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ41-

ّ41-

88

نظام الحسابات القومية
حساب األنتاج

P2
D21
D31

الشركات
غير المالية

13P

الشركات
المالية

P1
11P
18P

الحكومة
العامة

68P

األسر
المعيشية

P61

المؤسسات
غيرالهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

P6

مجموع
االقتصاد

ّ78P

السلع
والخدمات

ّ71P

اإلجمالي

ّ 7P

من
الواردات
السلع والخدمات
من
الواردات
السلع ّ
من
الواردات
الخدمات ّ
من
الصادرات
السلع والخدماتّ
من
الصادرات
السلع ّ
من
الصادرات
الخدمات
المخرجاتّ
مخرج سوقىّ
مخرج لالستعمال
النهائى الخاص
الذاتى
غير
مخرج
سوقى
استهالك وسيطّ
على
ضرائب
المنتجاتّ
على
أعانات
المنتجاتّ

14S

8S
بقية العالم

الكود ّ

المعامالت وبنود
التوازن

11S

18S

13S

15S

S1

الموارد

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ499

ّ

ّ499

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ392

ّ

ّ392

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ117

ّ

ّ117

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ541

ّ541

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ462

ّ462

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ78

ّ78

ّ2818
ّ2818
ّ1

ّ146
ّ146
ّ1

ّ348
ّ1
ّ1

ّ271
ّ123
ّ147

ّ32
ّ1
ّ1

ّ3614
ّ3177
ّ147

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ3614
ّ3177
ّ147

ّ

ّ

ّ348

ّ

ّ32

ّ381

ّ

ّ

ّ381

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ
ّ141

ّ
ّ

ّ1833
ّ

ّ1883
ّ141

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ8-

ّ

ّ

ّ8-

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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نظام الحسابات القومية
حساب توليد الدخل
االستخدامات
11S

14S

S1

المالية

الشركات
غير

الشركات المالية

الحكومة العامة

األسر المعيشية

المؤسسات
غيرالهادفة للرب
التي تخدم األسر
المعيشية

مجموع االقتصاد

بقية العالم

السلع والخدمات

اإلجمالي

الرمز المعامالت وبنود التوازن

18S

13S

15S

8S

 D1تعويضات المستخدمين

ّ986

ّ44

ّ98

ّ11

ّ11

 D11الرواتب واألجور

ّ841

ّ29

ّ63

ّ11

ّ6

ّ951

 D12مساهمات أرباب العمل االجتماعية

ّ145

ّ15

ّ35

ّ1

ّ5

ّ211

ّ

 D1811مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية

ّ132

ّ14

ّ31

ّ1

ّ4

ّ181

ّ

ّ

 D181مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات التقاعد

ّ122

ّ14

ّ28

ّ1

ّ4

ّ168

ّ

ّ

ّ168

 D1818مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير معاشات التقاعد

ّ11

ّ1

ّ3

ّ1

ّ1

ّ13

ّ

ّ

ّ13

ّ13

ّ1

ّ4

ّ1

ّ1

ّ19

ّ

ّ

ّ19

 D1881مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاشات التقاعد

ّ12

ّ1

ّ4

ّ1

ّ1

ّ18

ّ

ّ

ّ18

 D1888مساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير معاشات

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ1

ّ

ّ

ّ1

 D122مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة

ّ ّ1ّ151

ّ

ّ1ّ151

ّ

ّ

ّ951

ّ

ّ211
ّ181

التقاعد

 D2الضرائب على اإلنتاج والواردات
 D81الضرائب على المنتجات

 D811ضرائب القيمة المضافة
 D212ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة
 D 8181رسوم االستيراد

 D8188ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة والرسوم
 D813ضرائب الصادرات

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ235

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ141

ّ141

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ121

ّ121

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ17

ّ17

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ17

ّ17

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

1

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ235

ّ
ّ1

1

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ2

ّ2

ّ88

ّ4

ّ1

ّ1

ّ1

ّ94

ّ94

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ44-

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ8-

ّ8-

 D311اعانات على الواردات

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ1

 D312أعانات على الصادرات

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ّ1

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ8-

ّ8-

ّ35-

ّ1

ّ1

ّ1-

ّ1

ّ36-

ّ36-

 D814ضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب القيمة المضافة

والواردات والصادرات
 D29ضرائب أخرى على ااال نتاج

 D3اإلعانات /الدعم

 D31اعانات على المنتجات

 D319اعانات أخرى على المنتجات

 D39أعانات أخرى على األنتاج
B2g

فائض التشغيل ،اإلجمالي

ّ

ّ

ّ44-

ّ292

ّ46

ّ27

ّ84

ّ3

ّ452

ّ

ّ

ّ452

ّ

ّ

ّ

ّ61

ّ

ّ61

ّ

ّ

ّ61

 P51c1استهالك رأس المال الثابت على إجمالي فائض التشغيل

ّ157

ّ12

ّ27

ّ15

ّ3

ّ214

ّ

ّ

ّ

P51c2استهالك رأس المال الثابت على إجمالي الدخل المختلط

ّ

ّ

ّ

ّ8

ّ

ّ8

ّ

ّ

ّ

ّ135

ّ34

ّ1

ّ69

ّ1

ّ238

ّ

ّ

ّ238

ّ

ّ

ّ

ّ53

ّ

ّ53

ّ

ّ

ّ53

 B3gالدخل المختلط ،اإلجمالي

 B2nفائض التشغيل ،صافي
 B3nالدخل المختلط ،صافي
ّ
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نظام الحسابات القومية
حساب توليد الدخل

D213
D214
D29
D3
D31
D311
D312
D319
D39

الشركات غير
المالية

D2121
D2122

الشركات المالية

D2
D21
D211
D212

الحكومة العامة

D1222

األسر المعيشية

D1221

المؤسسات
غيرالهادفة
للرب التي تخدم
األسر المعيشية

D122

مجموع االقتصاد

D1212

بقية العالم

B1n
D1
D11
D12
D121
D1211

السلع والخدمات

B1g

أجمالى القيمة المضافة/اجمالى الناتج
المحلىّ
صافى القيمة المضافة /ناتج محلى صافىّ
تعويضات المستخدمين
الرواتب واألجور
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات
التقاعد
مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير
معاشات التقاعد
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
المحتسبة
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في
معاشات التقاعد
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير
معاشات التقاعد
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
ضرائب أخرى على االنتاج
اإلعانات /الدعم
عانات على المنتجات
اعانات على الواردات
أعانات على الصادرات
اعانات أخرى على المنتجات
أعانات أخرى على األنتاج

8S

اإلجمالي

الرمز المعامالت و بنود التوازن

11S

18S

13S

14S

15S

S1

الموارد

ّ1331

ّ94

ّ126

ّ155

ّ15

ّ1854

ّ

ّ

ّ1854

ّ1174
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ82
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ99
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ132
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ12
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1632
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ1632
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

نظام الحسابات القومية
حساب تخصيص الدخل األولي
االستخدامات
الشركات غير
المالية
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ1

ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة

D212

D2121

رسوم االستيراد

D213

ضرائب الصادرات

ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة والرسوم

D2122

ضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب القيمة المضافة،
D214
الواردات والصادرات
ضرائب أخرى على االنتاج
D29
D3

D31

D311

اإلعانات /الدعم

اعانات على المنتجات

اعانات على الواردات

D312
D319

D39
D4

D41
D42

D421
D422

D43

D44

D441
D442
D443

D45

أعانات على الصادرات

اعانات أخرى على المنتجات

أعانات أخرى على األنتاج
دخل الملكية

الفائدة

دخل الشركات الموزع

حصص /ارباح موزعة

سحوبات من دخول اشباه الشركات

عائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد استثمارها

نفقات دخل االستثمار

ّ دخل االستثمار الذى يعزى لحاملي بوليصات التأمين

دخل االستثمار المدفوع الستحقاقات المعاش التقاعدي

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الحكومة العامة

ضرائب القيمة المضافة

ّ

المؤسسات
غيرالهادفة
للرب التي تخدم
المعيشية
األسر المعيشية
األسر

الضرائب على المنتجات

ّ

الشركات المالية

تعويضات المستخدمين
األجور والرواتب
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات التقاعد
مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير معاشات التقاعد
مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاشات التقاعد
مساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير معاشات التقاعد
الضرائب على اإلنتاج والواردات ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ6
ّ6
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ6
ّ6
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1
ّ1

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

مجموع االقتصاد

D211
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المنافع
ّ
منافع أخرى للتأمين االجتماعي على المعاشات

تحويالت جارية أخرى

711D

781D

مطالبات بالتأمين المباشر على غير الحياة

78D

788D
73D
74D
75D

D752

B6g
n6B

68

805

13

18

8

0

8

89

0

29

193

18

68

2

0

التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة

13
13

5

0

58

3

0

58

136

71

8

823

4

31

0

43

1

44

4

0

31

8

56

1

13
42
45

96
31

40

3

0

0

4

882
71

85
13

317
890

1819
1196

5

8
0

89
7

18

15

1

32

96
58

1

36

8

9

37
34

1286
1604

2

1

9

0

1286
1604

الشركات
الغير مالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

المعيشية
ّ

المؤسسات
غيرالهادفة للرب
التي تخدم األسر
المعيشية
األسر

66
31
27
4
12
12
0
85
19
6

813
110
104
6
8
1
1
94
90
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
8
8
0
1
1
0
1
0
1

546

االقتصاد
الكلي
ّ

5D
51D
59D
61D
611D
6111D
6118D
618D
6181D
6188D
613D
6131D
6138D

97
72

15
875

171
367
813
804
9
50
32
35
3
4
4
0
9
6
3

1358
480

1
40

بقية العالم

n5B

صافي ميزان الدخول األولية /صافي الدخل القومي
التحويالت الجارية
الضرائب على الدخل والثروة
الضرائب على الدخل
ضرائب جارية أخرى
صافي المساهمات االجتماعية
االجتماعية
مساهمات أرباب العمل
ّ
مساهمات أرباب العمل للمعاش التقاعدي
مساهمات أرباب العمل غير التقاعدية
المساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة
مساهمات المعاش التقاعدي التي تعزى ألرباب العمل
مساهمات دون المعاش التقاعدي والتي تعزى ألرباب العمل
المعيشية الفعلية
المساهمات االجتماعية لألسر
ّ
مساهمات األسر المعيشية التقاعدية الفعلية
مساهمات األسر المعيشية غير التقاعدية الفعلية

254

87

192

1381

4

البضائع
والخدمات

g5B

إجمالي ميزان الدخول األولية /إجمالي الدخل القومي

14S

8S

موارد
المجموع

الرمز

بند الموازنة والمعامالت

11S

18S

15S

96

36

ّ
حساب التوزيع الثانوي للدخل:
S1

45

53

0

7

14

18

0

31

58

60

0

3

4

13S

52

16

1
1

850

250

299

5

1

الدخل االجمالي المتاح التصرف به
الدخل الصافي المتاح التصرف به

0

7

مطالبات باعادة التأمين على غير الحياة

 759Dالتحويالت الجارية المتنوعة األخرى

8

0

3

المعيشية المقيمية وغير المقيمة
التحويالت الجارية بين األسر
ّ

0

5

مطالبات بالتأمين على غير الحياة

 751Dالتحويالت الجارية لالستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات غير
الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية

45

0

45

53

53

879

45

التعاون الدولي الجاري

324

0

324

2

42

التحويالت الجارية المتنوعة

6

0

2

صافي أقساط التأمين المباشرة على غير الحياة

0

279

49

صافي أقساط التأمين على غير الحياةّ

718D

0

53

5

2

منافع أخرى للتأمين االجتماعي دون المعاشات

صافي أقساط إعادة التأمين على غير الحياةّ

6

6

45

النقدية
 683Dمنافع المساعدات االجتماعية
ّ

71D

805

118

8

8

2

1264

1264

1648
1174
813
804
9
333
121
162
13
19
12
1
189
115
14

1648
1889
813
804
9
333
121
162
13
19
12
1
189
115
14

55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

نظام الحسابات القومية
614D
6141D
6148D

المعيشية االجتماعية
مكمالت مساهمات األسر
ّ
المعيشية في المعاشات التقاعدية
ألسر
مكمالت مساهمات ا
ّ
المعيشية في غير معاشات التقاعد
األسر
مكمالت مساهمات
ّ
رسوم الخدمات االجتماعية ونظام التأمينالعينية
االجتماعية
المنافع اإلجتماعية بخالف التحويالت
ّ
ّ
النقدية للضمان اإلجتماعي
المنافع
ّ
منافع الضمان اإلجتماعي للمعاش التقاعدي

6818D
688D
6881D
6888D
683D
7D
71D
711D
718D
78D
781D
788D
73D
74D
75D
751D

العينية للضمان اإلجتماعي دون المعاش التقاعدي
المنافع
ّ
منافع التأمين اإلجتماعي األخرى
منافع أخرى للتأمين االجتماعي على المعاشات
منافع أخرى للتأمين االجتماعي دون المعاشات
النقدية
منافع المساعدات االجتماعية
ّ
تحويالت جارية أخرى
صافي أقساط التأمين على غير الحياةّ
صافي أقساط التأمين المباشرة على غير الحياة
صافي أقساط إعادة التأمين على غير الحياةّ
مطالبات بالتأمين على غير الحياة
مطالبات بالتأمين المباشر على غير الحياة
مطالبات باعادة التأمين على غير الحياة
التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
التعاون الدولي الجاري
التحويالت الجارية المتنوعة
التحويالت الجارية لالستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات
غير الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية
التحويالت الجارية بين المقيمين وغير المقيمين
المعيشية
األسر
ّ
التحويالت الجارية المتنوعة األخرى

68D
681D
6811D

758D
759D

10
2
8
3

8

68
47
44
3
15

6

6
6

15

0

0

1

104

2
879
850
89
58
36

1
1

35
35

96
1
6

1

6

543

324
53
45

1

36

0

36
36

10
2
2
6
324
53
45

0
0
0
0
0
0
0

10
2
2
6
324
53
45

2
879
850
89
58
884
47
44
3
57
48
15

0
0
0
0

2
879
850
89
58
899
52
44
14
60
45
15
96
38
53
36

1
43
36

1
6

55
11
11
3
3
0
0
31
10

7
3

2
9

نظام الحسابات القومية
األولي االخرى
تخصيص حسابات الدخل ّ
الشركات الغير مالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ

 45Dالريع

المؤسسات غيرالهادفة
للرب التي تخدم األسر
المعيشية

 443Dدخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار المساهمين
الجماعي

الكلي
االقتصاد
ّ

301
144

1154

343
174
1154
835
44158
70
87
12
9
3
31
80
2

38
21
17
14
3
0
0
0
0

343
174
1156
835
44190
91
44
32
12
3
31
80
2

0

3

835
4488
14
7
5
8
0
1
0
0

183
49
80
13
7
3
30
80
2

7
7
0
0
0
0
0
0
0

1

8

0

3

0

81

0

81

حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به:
الشركات الغير مالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ

المؤسسات غيرالهادفة
للرب التي تخدم األسر
المعيشية

13-

الشركات الغير
مالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

882
71

548

المؤسسات غيرالهادفة
للرب التي تخدم
األسر المعيشية
المعيشية
األسر
ّ

85
13

133
106

1434
1411

6
3

الكلي
االقتصاد
ّ

العينية
التحويالت اإلجتماعية
ّ
مسوق
الغير
للمنتج
ة
العيني
اإلجتماعية
التحويالت
ّ
ّ
العينية للمنتج الذي يتم شراءه
اإلجتماعية
التحويالت
ّ
في السوق
المعدل والمتاح
الدخل
إجمالي
ّ
المعدل والمتاح
الدخل
صافي
ّ

124
120
4

31
31

S1

االستخدامّ:
8S

بقية العالم

بند الموازنة والمعامالت

11S

18S

13S

14S

15S

0

487
805
13-

البضائع
والخدمات

D 632

B7n

487
805

1399
1830
169
11

المجموع

D 63

B7g

14
8

215
192

1399
1830
169
11

حساب إعادة توزيع الدخل العيني

الرمز

D631

-35
-62

5
2

S1

8S

الكلي
االقتصاد
ّ

B8g
B8n
18B

0

882
71

11

1015
1015

االستخدام
بقية العالم

P3
31P
38P
2D

االنفاق على االستهالك النهائي
االنفاق على االستهالك الفردي
االنفاق على االستهالك الجماعي
التقاعدية
التعديل للتغيير في استحقاقات المعاشات
ّ
إجمالي االدخار
صافي االدخار
الميزان الخارجي الجاري

358
124
162
0

38
31
1
0

81

البضائع والخدمات

الرمز

14S

8

المجموع

بند الموازنة والمعامالت

11S

18S

13S

15S

بقية العالم

دخل التنظيم ،اجمالي
دخل التنظيم ،صافي
تعويضات المستخدمين
الضرائب على اإلنتاج والواردات
اإلعانات
دخل الملكية
الفائدة
الموزع
دخل الشركات
ّ
األرباح الموزعة
السحوبات من دخل أشباه الشركات
عائدات االستثمار األجنبية المعاد استثمارها
نفقات دخل االستثمار
إيرادات االستثمار التي تعزى الى حاملي بوليصة التأمين
دخل االستثمار المدفوع كمستحقات للمعاش التقاعدي

48
30

البضائع والخدمات

g4B
n4B
1D
8D
3D
4D
41D
48D
481D
488D
43D
44D
441D
448D

بند الموازنة والمعامالت

S1

8S

المجموع

الرمز

11S

18S

14S 13S

15S

ّموارد

815
811
4

815
811
4

1286
1604

1286
1604

نظام الحسابات القومية
المعدل
للتصرف به
حساب استخدام الدخل المتاح
ّ
ّ

الرمز

الشركات الغير
مالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ
815
198

0

الموارد:

الكود

الشركات الغير
مالية

الشركات
المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

الكلي
االقتصاد
ّ

بقية العالم

37
34

11

11

0

البضائع
والخدمات

882
71

85
13

317
890

1819
1196

1286
1604

1399
1830
169

1286
1604
1399
1830
169
11

الموارد

الرمز

الشركات الغير
مالية

الشركات
المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

الكلي
االقتصاد
ّ

4
الدخل

بقية العالم

1819
1196
815
811

البضائع
والخدمات

بند الموازنة والمعامالت
إجمالي الدخل المتاح
صافي الدخل المتاح
العينية
اإلجتماعية
التحويالت
ّ
العينية للمنتج
التحويالت اإلجتماعية
ّ
مسوق
الغير ّ
العينية للمنتج
التحويالت اإلجتماعية
ّ
الذي يتم شراءه في السوق
استخدام
حساب

882
71

85
13

317
890

37
34

المجموع

D632

487
805
13-

13-

العينية
إعادة توزيع الدخل للحسابات
ّ

B6g
B6n
D63
D631

1399
1830
169
11

المجموع

B6g
B6n
P3
P31
P32
D8

بند الموازنة والمعامالت
إجمالي الدخل المتاح
صافي الدخل المتاح
االنفاق على االستهالك النهائي
االنفاق االستهالكي الفردي
االنفاق االستهالكي الجماعي
التعديل للتغيير في استحقاقات
التقاعدية
المعاشات
ّ
ّ

المؤسسات غير
الهادفة للرب
التي تخدم األسر
المعيشية

حساب إستخدام الدخل المتاح:

الكلي
االقتصاد
ّ

882
71

14
8

3568-

5
8

487
805

بقية العالم

0

11

0

البضائع
والخدمات

P8g
P8n
B18

االستهالك النهائي الفعلي
االستهالك الفعلي للفرد
االستهالك الفعلي الجماعي
التعديل للتغيير في استحقاقات
التقاعدية
المعاشات
ّ
إجمالي االدخار
صافي االدخار
الميزان الخارجي الجاري

162
0
162
0

1830

1

1399
1830
169
11

المجموع

p 3
p31
p38
D2

بند الموازنة والمعامالت

االستخدام:

1286
1604
815
811

1286
1604
815
811

4

4

المعدلّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّ:

المتاح

المواردّ:
الرمز

الشركات الغير
مالية

الشركات
المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ

المؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

الكلي
االقتصاد
ّ

بقية العالم

البضائع
والخدمات

544

المجموع

g7B
n7B

بند الموازنة والمعامالت
المعدل
إجمالي الدخل المتاح و ّ
المعدل
صافي الدخل المتاح و ّ

882
71

85
13

133
106

1 434
1 411

6
3

1286
1604

1286
1604

نظام الحسابات القومية
4P
14P
24P
D8

االستهالك النهائي الفعلي
االستهالك الفعلي للفرد
االستهالك الفعلي الجماعي
التعديل للتغيير في استحقاقات
التقاعدية
المعاشات
ّ
ّ

11

543

11

0

1399
1830
169

1399
1830
169
11

نظام الحسابات القومية
حساب رأس المال:
الرمز

الشركات
الغير مالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف لألصول
الغير منتجة
قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف للموارد
الطبيعية
ّ
الطبيية
الموارد
ّ

لمؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
األسر
تخدم األسر
المعيشية
ّ
المعيشية

AN21

المواد واللوازم
األعمال قيد االنجاز/التنفيذ
األعمال قيد االنجاز/التنفيذ الخاصة باألصول
البيولوجية المفتلحة
أعمال أخرى قيد التنفيذ
بضائع مكتملة االنتاج
المخزون العسكري
البضائع المجهزة العادة البيع
قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف في النفائس

االقتصاد
الكلي
ّ

NP1

التغييراتّفيّالمخزون

بقية العالم

AN1222
AN123
AN124
AN125
P53
AN13
NP

المساكن
المنشآت والمباني االخرى
المباني عدا المساكن
المنشآت االخرى
التحسينات على األراضي
اآلالت والمعدات
معدات النقل
معدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
المعدات واآلالت األخرى
المعدات العسكرية
األصول المفتلحة
الموارد الحيوانية المتكاثرة والمتجددة
المحاصيل والنباتات المتجددة
تكاليف نقل ملكية االصول غير المنتجة
منتجات حقوق الملكية
البحث والتطوير
استكشاف المعادن وتقييمها
برامج الحاسوب وقواعد البيانات
برامج الحاسوب
قواعد البيانات
األعمال الترفيهية واالدبية والفنية االصلية
منتجات حقوق الملكية االخرى

البضائع
والخدمات

P5111
P5112
P5113
P512
P51c
AN11
AN111
AN112
AN1121
AN1122
AN1123
AN113
AN1131
AN1132
AN1139
AN114
AN115
AN1151
AN1152
AN116
AN117
AN1171
AN1172
AN1173
AN11731
AN11732
AN1174
AN1179
P52
AN12
AN121
AN122
AN1221

المجموع

P5g
P5n
P51g
P511

بند الموازنة والمعامالت
إجمال تكوين رأس المال
صافي تكوين رأس المال
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
قيمة االستحواذ مخصوما منه قيمة حق التصرف
لألصول الثابتة
قيم االستحواذ على األصول الثابة الجديدة
قيم االستحواذ على األصول الثابة الموجودة
قيمة التصرف لألصول الثابتة الموجودة
تكاليف نقل الملكية لألصول الغير منتجة
إستهالك رأس المال الثابت
إجمالي تكوين رأس المال من خالل أنواع األصل

التغيير في قيمة األصول:

302
151
820
863

2
42
2

32
11
35
35

55
38
42
42

5
8
5
5

414
198
376
359

414
198
376
359

868
5
417
157-

2
0

32
0
3-

45
3
0

5
1
1-

18-

87-

83-

3-

352
9
217
888-

352
9
217
888-

86

0

0

8

0

82

82

8

0

3

5

0

10

10

7-

0

8

4

1

0

0

6-

0

8

3

1

0

0

548

نظام الحسابات القومية
AN211
AN212
AN213
AN214
AN215
AN2151
AN2159
NP2

األرض
احتياطيات الطاقة والمعادن
البيولوجية الغير مفتلحة
الموارد
ّ
المائية
الموارد
ّ
طبيعية أخرى
موارد
ّ
االشعاعية
األطياف
ّ
أشياء أخرى
استحواذ عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص
مخصوما منها قيمة سعر التصرف فيها
عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص
عقود التشغيل القابلة للتسويق
الطبيعية
تراخيص استخدام الموارد
ّ
تصاري للقيام بأنشطة محددة
الحق في الحصول على السلع والخدمات في المستقبل
تحت ظروف خاصة

NP3
AN23
D9r
D91r
D92r
D99r
D9p
D91p
D92p
D99p
B9

قيمة مشتريات اصول التسويق والشهرة مخصوما منها
التصرف فيها
قيمة سعر
ّ
التحويالت الرأسمالية ،المقبوضة
ضرائب رأس المال ،المقبوضة
من االستثمار المقبوضة
التحويالت الرأسمالية األخرى ،المقبوضة
التحويالت الرأسمالية المدفوعة
ضرائب رأس المال ،المدفوعة
من االستثمار المدفوعة
التحويالت الرأسمالية األخرى ،المدفوعة
صافي االقراض ( /)+صافي االقتراض ()-

AN22
AN221
AN222
AN223
AN224

1-

0

0

0

56 -

1-

540

0

103 -

1

174

0

4-

0

0

0

0

0

0

10

10 -

0

نظام الحسابات القومية
التغيير في قيمة اإللتزامات وصافي القيمة:

حساب رأس المال:

الرمز

الشركات الغير مالية

P51c
AN11
AN111
AN112
AN1121
AN1122
AN1123
AN113
AN1131
AN1132
AN1139
AN114
AN115
AN1151
AN1152
AN116
AN117
AN1171
AN1172
AN1173
AN11731
AN11732

الشركات المالية

P5113
P512

الحكومة العامة

P5112

المعيشية
األسر
ّ

P5111

المساكن
المنشآت والمباني االخرى
المباني عدا المساكن
المنشآت االخرى
التحسينات على األراضي
اآلالت والمعدات
معدات النقل
معدات االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات
المعدات واآلالت األخرى
المعدات العسكرية
األصول المفتلحة
الموارد الحيوانية المتكاثرة
والمتجددة
المحاصيل والنباتات المتجددة
تكاليف نقل ملكية االصول غير المنتجة
منتجات حقوق الملكية
البحث والتطوير
استكشاف المعادن وتقييمها
برامج الحاسوب وقواعد البيانات
برامج الحاسوب
قواعد البيانات

547

الكلي
االقتصاد
ّ

P51g
P511

إجمالي تكوين رأس المال الثابت
قيمة االستحواذ مخصوما منه قيمة حق
التصرف لألصول الثابتة
قيم االستحواذ على األصول الثابتة
الجديدة
قيم االستحواذ على األصول الثابتة
الموجودة
قيمة التصرف لألصول الثابتة الموجودة
تكاليف نقل الملكية لألصول الغير
منتجة
إستهالك رأس المال الثابت
إجمالي تكوين رأس المال من خالل
أنواع األصل

بقية العالم

B8n
B12
P5g
P5n

صافي االدخار
الميزان الخارجي الجاري
إجمال تكوين رأس المال
صافي تكوين رأس المال

71

8

68-

198

8

805

البضائع والخدمات

المؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية

بند الموازنة والمعامالت

13-

414
198

805
13414
198

376
359

376
359

352

352

9

9

217

217

888-

888-

نظام الحسابات القومية
AN1174
AN1179
P52
AN12
AN121
AN122
AN1221
AN1222
AN123
AN124
AN125
P53
AN13
NP
NP1
AN21
AN211
AN212
AN213
AN214
AN215
AN2151
AN2159
NP2
AN22
AN221
AN222
AN223
AN224

NP3
AN23
D9r
D91r
D92r
D99r
D9p
D91p
D92p
D99p
B101

األعمال الترفيهية واالدبية والفنية
االصلية
منتجات حقوق الملكية االخرى

82

التغيرات في المخزون

المواد واللوازم
األعمال قيد االنجاز/التنفيذ
األعمال قيد االنجاز/التنفيذ الخاصة
باألصول البيولوجية المفتلحة
أعمال أخرى قيد التنفيذ
بضائع مكتملة االنتاج
المخزون العسكري
البضائع المجهزة العادة البيع
قيمة االستحواذ مخصوما من حق
التصرف في النفائس
قيمة االستحواذ مخصوما من حق
التصرف لألصول الغير منتجة
قيمة االستحواذ مخصوما من حق
الطبيعية
التصرف للموارد
ّ
الطبيية
الموارد
ّ
األرض
احتياطيات الطاقة والمعادن
البيولوجية الغير مفتلحة
الموارد
ّ
المائية
الموارد
ّ
طبيعية أخرى
موارد
ّ
االشعاعية
األطياف
ّ
أخرى
استحواذ عقود البيع والشراء وااليجار
والتراخيص مخصوما منها قيمة سعر
التصرف فيها
عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص
عقود التشغيل القابلة للتسويق
الطبيعية
تراخيص استخدام الموارد
ّ
تصاري للقيام بأنشطة محددة
الحق في الحصول على السلع
والخدمات في المستقبل تحت ظروف
خاصة
قيمة مشتريات اصول التسويق والشهرة
التصرف فيها
مخصوما منها قيمة سعر
ّ
التحويالت الرأسمالية ،المقبوضة
ضرائب رأس المال ،المقبوضة
من االستثمار المقبوضة
التحويالت الرأسمالية األخرى ،المقبوضة
التحويالت الرأسمالية المدفوعة
ضرائب رأس المال ،المدفوعة
من االستثمار المدفوعة
التحويالت الرأسمالية األخرى ،المدفوعة

التغيرات في صافي القيمة بسبب
االدخار والتحويالت الرأسمالية

33

0

83
10
160

0
0
70

1622

75-

6
8
0
4
340
87790

83

0

0
83
58-

0
0
30

-3
810

31-

68
8
83
37
6588736808

10

10

0

0

0

0

4
4
10
110-

ّ
الحساب المالي:

التغيير في قيمة األصول:

545

82

66
8
87
37
6688737198

نظام الحسابات القومية

الرمز

الشركات الغير
مالية

F71
F711
F712
F72
F8
F81
F89

المشتقات المالية
خيارات

العقود من النوع اآلجل

خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

الحسابات األخرى مستحقة القبض  /الدفع
االئتمانات والسلف التجارية

الحسابات األخرى مستحقة القبض /الدفع

الشركات المالية

F7

المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة
للموظفين

الحكومة العامة

F65
F66

مستحقات المزايا غير التقاعدية

23

178
10
110
15
550
0
66
13
53
53
4
49
82

8714
1
3
3
1
8
3

10
5
3
8
0
0
0

85
83
1
1
3
8
1

3
1
1
1
0
0
0

53
42
8
3
13
5
2

1

7

1

39

0

1

8

0

4

0

7

0

0

0

88

0

88

0

11
3

0
0

11
3

0

8

1

8
0

0

8
3

0
0

8
3

3

2

0

3

0

14

0

14

3
1
8
0
4
3
1

2
3
5

0
0
0

1

5
1
4

1
1
0
8
4
3
1

0
0
0

18
5
7
8
15
7
2

0
0
0
0
10
2
8

18
5
7
8
85
15
10

39
5
30
30
4
7
10
319
14
5
10

مطالبة مديري صناديق التقاعد على
التقاعد
مخصصات تغطية المطالبات المشمولة بضمانات
موحد

المعيشية
األسر
ّ

F63
F64

مستحقات تقاعدية

المؤسسات غير
الهادفة للرب التي
تخدم األسر
المعيشية

F62

الكلي
االقتصاد
ّ

F61

االحتياطات الفنية للتأمين على غير
الحياة
التأمين على الحياة واستحقاقات
السنويات

بقية العالم

F6

نظم التامين ،ومعاشات التقاعد ،والضمانات
الموحدة

البضائع والخدمات

F51
F511
F512
F519
F52
F521
F522

صافي االستحواذ لألصول المالية
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب الخاصة
العملة و الودائع
العملة
الودائع القابلة للتحويل
المراكز بين البنوك
ودائع أخرى قابلة للتحويل
ودائع أخرى
سندات الدين
قصيرة األجل
طويلة األجل
القروض
قصيرة األجل
طويلة األجل
حصص الملكية وأسهم صناديق
االستثمار
حصص الملكية
االسهم المدرجة
األسهم غير المدرجة
حصص الملكية االخرى
أسهم /وحدات صندوق االستثمارّ
أسهم /وحدات صناديق سوق المال
أسهم ووحدات صناديق االستثمار الغير
مالية

المجموع

F1
F11
F12
F2
F21
F22
F221
F229
F29
F3
F31
F32
F4
F41
F42
F5

بند الموازنة والمعامالت

10-

129

8

868
87-

64
10
87

8
1
1

87
87
10
3
7
3
3
0
66

1
0
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

91
77
7
7
16
7
9
42

0
0

7
88

11

3

1

541

1
1

47
1
0
1
11
3
8

423
0
0
0
100
36
82
533
36
95
89
66
28
85
57
119

436
10
129
33
86
531
30
86
87
59
72
88
56
107

8
6
9
8
7
4
3
1
18
18
10
8
0
0
0
0

103
27
9
7
16
7
9
42

نظام الحسابات القومية
التغيير في قيمة الخصوم /اإللتزامات وصافي القيمة

الحساب المالي:

الرمز

الشركات الغير مالية

F63
F64

مستحقات تقاعدية

F65
F66

مستحقات المزايا غير التقاعدية

مطالبة مديري صناديق التقاعد على
التقاعد
مخصصات تغطية المطالبات المشمولة بضمانات

الشركات المالية

F62

الحكومة العامة

F61

االحتياطات الفنية للتأمين على غير
الحياة
التأمين على الحياة واستحقاقات
السنويات

المعيشية
األسر
ّ

F6

نظم التامين ،ومعاشات التقاعد ،والضمانات
الموحدة

الكلي
االقتصاد
ّ

F51
F511
F512
F519
F52
F521
F522

بقية العالم

F1
F11
F12
F2
F21
F22
F221
F229
F29
F3
F31
F32
F4
F41
F42
F5

البضائع والخدمات

B9

صافي االقراض ( /)+صافي االقتراض
()-
صافي االستحواذ للخصوم  /االلتزمات
المالية
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب الخاصة
العملة و الودائع
العملة
الودائع القابلة للتحويل
المراكز بين البنوك
ودائع أخرى قابلة للتحويل
ودائع أخرى
سندات الدين
قصيرة األجل
طويلة األجل
القروض
قصيرة األجل
طويلة األجل
حصص الملكية وأسهم صناديق
االستثمار
حصص الملكية
االسهم المدرجة
األسهم غير المدرجة
حصص الملكية االخرى
أسهم /وحدات صندوق االستثمارّ
أسهم /وحدات صناديق سوق المال
أسهم ووحدات صناديق االستثمار الغير
مالية

المجموع

المؤسسات غير الهادفة للرب التي تخدم األسر المعيشية

بند الموازنة والمعامالت

56-

1-

103-

147

4-

10

10-

0

139

173

93

15

6

486

57

423

65

6
8
4
81
4
17
23
23
77
3
3

108
35
82
533
39
74
84
50
47
11
36
105

381
5
16
35
14
81
14

11
7
4

94
24
7
3
11
5
6

9
3
8
4
5
8
3

103
27
9
7
16
7
9

42

42

0

42

7

0

7

88

88

0

88

11
3

11
3

0
0

11
3

8
3

0
0

8
3

86
531
39
30
12
18
0
0
0
88

37
35
8
8
32
4
34
9
3
6

11
5
6

7

8
3

0

0

536

0
0
0
11
8
9

0
0
0
6
8
4

81
0

0
100
36
82
533
36
95
89
66
28
85
57
119

نظام الحسابات القومية
موحد

F7

المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة
للموظفين

المشتقات المالية
خيارات

F71
F711
F712
F72
F8
F81
F89

العقود من النوع اآلجل

خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

الحسابات األخرى مستحقة القبض  /الدفع
االئتمانات والسلف التجارية

الحسابات األخرى مستحقة القبض /الدفع

3

2

0

0

0

11

3

14

8
8
0
1
86
6
80

7
8
5
1
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
6
3

4
4
0

0
0

9
4
5
8
39
16
83

3
1
8

18
5
7
8
85
15
10

14113-

تغيرات أخرى في حجم حسابات األصولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:تغيرات األصولّ:

الرمز
K3

AN1
AN2
AF

K4

AN1
AN2
AF

K5

AN1
AN2

الشركات الغير مالية

AN23

الشركات المالية

AN21
AN22

الحكومة العامة

K22

المعيشية
األسر
ّ

AN21

لمؤسسات غير الهادفة للرب التي
تخدم األسر المعيشية

K21

الكلي
االقتصاد
ّ

AN23

حساب بقية العالم

K2

الظهور االقتصادي لألصول
الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
استنفاذ الموارد
ّ
الطبيعية
الموارد
ّ
ظهور اقتصادي آخر لألصول
الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود
االيجار والتراخيص
المسوقة واصول الشهرة
األصول
ّ
الخسائر الكارثية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير
منتجة
األصول المالية والخصوم
مصادرة بدون تعويض
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير
منتجة
األصول المالية والخصوم
تغيرات أخرى في الحجم n.e.c.
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير

AN21
AN22

86

0

0

0

حساب البضائع والخدمات

K1
AN1
AN2

الظهور االقتصادي لألصول
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير
منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود
االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ

86

0

7
3
4

0

0

المجموع

تدفقات أخرى

33
3
30

33
3
30

86
4

86
4

0

0

9-

0

8-

0

0

11-

11-

663-

0

880

0

0

0

0

223-

223-

0
1-

0
1-

81198-

81198-

0
0
0
0

0
0
0
0

0
8
1
0

0
8
1
0

4

88
4

0

1855-

0

648-

0

0

514-

0

5
1
4

0

0

1
1

1

0

0

0

533

نظام الحسابات القومية
AF

K6
K61

AN1
AN2
AF

K62

AN1
AN2
AF
AN1
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8

منتجة
األصول المالية والخصوم
التغيير في التصنيفات
التغيرات في تصنيف القطاع
والهيكل
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير
منتجة
األصول المالية
التغيرات في تصنيفات األصول
والخصوم
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير
منتجة
األصول المالية
مجموع قيم التغيرات األخرى
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع الثمينة /القيمة
األصول الغير مالية والغير
منتجة
الطبيعية
ارد
المو
ّ
عقود البيع والشراء وعقود
االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
المالية
األصول
ّ
الذهب النقدي وحقوق السحب
الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق/الحصص وأسهم
صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية
وخطط الضمان الموحدة
حق االكتتاب بشراء أسهم
لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة/
مدفوعة

6
6

1
80

3
1

44-

8
0

-2

0

-2
0

0

14
10
4
0
2

0
0

310

0
14
-2
1
-3

0
0

0
-1
-2
-2
0
0

1

0

0

0
0
33-

0
0

0
0

3

0

0

1
8

0

0

0

0

0

2
1

تغيرات اخرى في حجم حساب األصول

8
8-

8
8-

80

80

0
13
783817

0
13
783817

11
6

11
6

0
3
0

0
3
0

0
0
0
8

0
0
0
8

1

1

0

0

0

0

الرمز

الشركات الغير مالية

الشركات المالية

الحكومة العامة

المعيشية
األسر
ّ

لمؤسسات غير الهادفة
للرب التي تخدم األسر
المعيشية

الكلي
االقتصاد
ّ

حساب بقية العالم

538

حساب البضائع
والخدمات

الظهور االقتصادي لألصول
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير منتجة

المجموع

K1
AN1
AN2

0
0

0
0

تغيرات في الخصوم وصافي

القيمة

تدفقات أخرى

1
0
8

1
0
8

نظام الحسابات القومية
AN21
AN22
AN23
K2
K21

AN21
K22

AN21
AN22
AN23
K3

AN1
AN2
AF
K4

AN1
AN2
AF
K5

AN1
AN2
AF
K6
K61

AN1
AN2
AF
K62

AN1
AN2
AF
AN1
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B102

الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
الظهور االقتصادي لألصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
استنفاذ الموارد
ّ
الطبيعية
الموارد
ّ
ظهور اقتصادي آخر لألصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
الخسائر الكارثية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير منتجة
األصول المالية والخصوم
مصادرة بدون تعويض
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير منتجة
األصول المالية والخصوم
تغيرات أخرى في الحجم n.e.c.
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير منتجة
األصول المالية والخصوم
التغيير في التصنيفات
التغيرات في تصنيف القطاعات والهيكل
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير منتجة
األصول المالية
التغيرات في تصنيفات األصول والخصوم
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الغير مالية والغير منتجة
األصول المالية
مجموع قيم التغيرات األخرى
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع الثمينة /القيمة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
المالية
األصول
ّ
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق/الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
حق االكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة /مدفوعة
التغير في صافي القيمة بناء على التغير في قيمة األصول

0

0

0

1

0

1

1

0
0
0

0
0
0

0
8
8

1
0
0

0
0
0

1
8
8

1
8
8

0
0

0
0

8
0

0
0

0
0

8
0

8
0

0
0

0
0

0
8

0
1

0
0

0
3

0
3

0

0

8

1

0

3

3

8
1

8
1

14

1-

8

534

8-

1

1-

0

10

نظام الحسابات القومية
إعادة تقييم الحساب
تغيرات األصول
الكود
مكاسب وخسائر الحياذة /اإلقتناء األسمية

مكاسب الحيازة /اإلقتناء المحايدة
مكاسب وخسائر الحياذة /اإلقتناء الحقيقية

الشركات
الغير
مالية

الشركات
المالية

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6

لمؤسسات
غير
الهادفة
للرباألسر
التي
المعيشية
تخدمّ
الحكومة
األسر
المعيشية
العامة

AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8

بقية العالم
االقتصاد
الكلي
ّ

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع

3
3

2

57
11

1
1

16

8

3

30

6

1

5

16

10

1

24
18
0
40
0
38
0
0
0

101
60
52
1
1
41
40
1

3
8
8

38
80
12
1
1
18
18

56
34
82
8
4
88
88

6
5
5

1
1

192
181
111
4
6
77
76
1

12

71
14

2
8
3

36

3

17

8

136
16
30

8
1
3
1

12
84
14
1

0
3

4

1

85
82
86
7
0
4

43
3
0
3
0
40
40
0

1
0
0
0
0
1
0
1

18
1
0
0
1
11
11
0

84
1
0
0
1
83
83
0

8
0
0
0
0
8
8
0

28
5

28
5

3
8
77
76
1

3
8
77
76
1

100
21
18
1-

1430
18
848
1-

7130
30
0

800
178
0
1
5-

10
80
0
1
0

5843015
826
7-

2

سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة

8
1
1

1
1

3

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة بحسن النية
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة

533

9
5
1

حساب
البضائع
الخدمات
وحساب

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة

144
63
52
4
1
21
20
1

4
8
8

44
81
12
1
8
83
83

20
35
82
8
5
45
45

2
5
5

820
186
111
7
2
154
158
8

المجموع

تدفقات أخرى

820
186
111
7
2
154
158
8
7

4
3

91
18
0
44
0
35
0
0
0
192
181
111
4
6
77
76
1

18

142
16
38

3
1
8
1

82
89
82
2
0
7

8

3

50
81
11
1-

5743816
897
2-

نظام الحسابات القومية
AF7
AF8

0
3-

المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة

0
0

0
0

0
0

0
1-

4-

7-

3

إعادة تقييم الحساب
التنغيرات في الخصوم وصافي القيمة

الشركات الغير
مالية

الشركات
المالية

مكاسب وخسائر الحياذة /اإلقتناء األسمية
مكاسب الحيازة /اإلقتناء المحايدة
مكاسب وخسائر الحياذة /اإلقتناء الحقيقية
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الحكومة
العامة

1

34

7

17

17

134

10

32

37

62

13

5

1
1
12
14

86
81

8
4
7

3

1

6

87

8
27

1
6

3
28

190
10

للمؤسسات
غير الهادفة
للرب التي
تخدم األسر
المعيشية
األسر
المعيشية
ّ

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين

12

51

7

14
7

170
8613

60
83

0

50
0
0

الكلي
االقتصاد ّ

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B103

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة
التغير في صافي القيمة بناء على مكاسب وخسائر الحياذة

0

حساب
البضائع
والخدمات
حساب بقية
العالم

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B103

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة
التغير في صافي القيمة بناء على مكاسب وخسائر الحياذة

المجموع

تدفقات أخرى

76

15
18

91
18

48

8

44

34

1

35

96

10

822

2-

820

3

186

1

30
86
89
82
7

88
16
8
8

1

142
16
38
82
89
82
2

6
802

1
-10

7
814

30
10

50
0
3016

7480

5743816

نظام الحسابات القومية
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B103

القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة
التغير في صافي القيمة بناء على مكاسب وخسائر الحياذة

123
0
0
358
الشركات الغير مالية

الكود

الشركات المالية

العمومية االفتتاحية
انية
ّ
الميز ّ
مجموع التغيرات في األصول
العمومية الختامية
انية
ّ
الميز ّ

530

الحكومة العامة

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات

2451
1469
1391
70
8
982
965
17
0
1075

المعيشية
األسر
ّ

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب
الموظفينأخرى مستحقة  /مدفوعة
حسابات

300
195
165
27
3
105
101
4
0
93
0
39
10
19
17
1
3
4

-2
-4
-2
0
-2
2
1
1
0
230
10
10
96
53
44
8
2
1

المؤسسات غير الهادفة
للرب التي تخدم األسر
المعيشية

328
90
50
820
85
5
150

950
1127
551
30
13

الكلي
االقتصاد
ّ

93
67
58

729
497
467
88
2
898
826
6

1489
256
713
42
95
573
573

159
184
181
1
8
35
35

4681
8212
8579
114
185
1203
1721
88

3481
690

396
20
150

3860

178

240
192
84
1749
391
3
55

110
85
2
88
4
0
3

2831
770
1428
1863
1324
8614
470
81
887

105
185
70
345
86
0
134

116
67
53
4
10
49
48
1
0
205
0
64
16
3
76
39
3
4

11
7
7
0
0
4
4
0
0
4
0
2
0
0
1
0
0
1

482
294
246
32
16
188
180
8
0
523
11
89
126
78
141
49
14
15

54
1
11
13
4
15
0
0
10

15
86
83
3

928

حساب بقية العالم

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب
الموظفينأخرى مستحقة  /مدفوعة
حسابات

ّ

91
63
50
0
13
28
24
4
0
3651

115
18
80
0
19
57
29
23
1
5
28
26
2
0
-9
1
-26
4
3
3
1
0
5
846
526
490
23
13
320
312
8
0
387

1545
923
766
52
105
622
621
1
0
3465

170
131
128
1
2
39
39
0
0
176

5103
3112
2825
146
141
1991
1961
30
0
8754

حساب البضائع والخدمات

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8

8151
1874
1886
43
5
277
264
13

70
0
0
0
11

10
0
0
14

المجموع

األسهم والتغيرات في األصول

0
3
70
0
4

30
0
0
89

896
70
620

0
1
10
18

897
20
766

4681
8212
8579
114
185
1203
1721
88
205

859

9036
770
1527
1322
1454
8959
496
81
361
482
294
246
32
16
188
180
8
0
577
12
100
139
82
156
49
14
25
5103
3112
2825
146
141
1991
1961
30
0
9613

نظام الحسابات القومية
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب
الموظفينأخرى مستحقة  /مدفوعة
حسابات

الكود

الشركات
الغير مالية

الشركات
المالية

الحكومة
العامة

لمؤسسات
غير
الهادفة
للرب التي
األسر
تخدم األسر
المعيشية
ّ
المعيشية

العموميةاالفتتاحية
انية
ّ
الميز ّ
مجموع التغيرات في الخصوم وصافي القيمة
انية
الميز ّ
العمومية
ّ
الختامية

1An
AN1
1

40
44
897
1987
12
4
237
22-

1281
1053

102
212
328
4
19

10
2
169

38

22
492

8
4500

765
435
10
30-

43
5
35
810

االقتصاد
الكلي
ّ

An
1An
AN11
AN12
AN13
AN2
AN21
AN22
AN23
AF
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B10
B101
B102
B103
B103
B103
1
2
An

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة
مجموع التغيرات في صافي القيمة
أسمالية
اإلدخار والتحويالت الر
ّ
تغييرات أخرى في قيمة األصول
مكاسب وخسائر االقتناء األسمية
مكاسب وخسائر االقتناء المحايدة
مكاسب وخسائر االقتناء الحقيقية

3221

3544

687

189

121

7762
0
1471
1311
1437
2756
471
14
302
5090

157

244

102

16

6

505

0
7
21
100
0
3
26
836
88
14
134
82
58

65
64
0
39
48
8
0
4
-5
-1
10
6
4

37
45
9
2
0
0
9
54-90
-2
38
27
11

0
0
11
0
1
0
4
305
210
-1

0
0
6
0
0
0
0
9
-1
0
10
6
4

108
116
47
141
49
11
39
500
202
10
288
208
20

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة

537

96

87
9

حساب
البضائع
بقية
حساب
الخدمات
و
العالم

An
1An
AN1
AN1
1
AN1
2
AN2
3
AN2
AN2
1
AN2
2
AF
3
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B90

األصول الغير مالية
األصول الغير مالية المنتجة
األصول الثابتة
المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة
صافي القيمة

ّ

1274
770
116
77
17
203
25
7
59
469 -

72
12
-2
23
35
15
0
3
-14
12-10
-8
-10
8

المجموع

األسهم والتغيرات في الخصوم

0
421
100
69
297
26
8
154

700
10
1046
1240
595
38
21
1

81
124
4
118
15
21
0
24

0
904
214
27
1825
430
6
59

0
112
25
8
23
4
0
4

781
1571
1329
1462
2755
519
35
242

1
116
138
74
360
26
0
144

782
1687
1527
1536
3115
545
35
386

9036
770
1587
1388
1454
2959
496
21
361
4681

577
12
100
139
82
156
49
14
25
428
192
10
280
198
28

نظام الحسابات القومية
AN1
AN1
2
AN2
3
AN2
AN2
1
AN2
2
AF
3
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
B90

المخزونات
السلع القيمة /الثمينة
األصول الغير مالية والغير منتجة
الطبيعية
الموارد
ّ
عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
المسوقة وأصول الشهرة
األصول
ّ
األصول المالية والخصوم /االلتزامات
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
الحقوق /الحصص وأسهم صناديق االستثمار
التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة
المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين
حسابات أخرى مستحقة  /مدفوعة
صافي القيمة

ّ

3378

3768

789

205

127

8267

40
51
918
2087
12
7
263
142

1346
1117
0
804
483
18
0
- 86

139
257
377
6
19
0
31
444

10
2
180
0
1
0
12
4205

38
0
49
0
5
0
35
819

1573
1427
1484
2897
520
25
341
5590

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

535

1346
782
114
100
52
218
25
10
45
-427

9613
782
1687
1527
1536
3115
545
35
326
5103

نظام الحسابات القومية
الملحق :3التغيرات في نظام الحسابات
القومية من عام 1993

أ .مقدمة :
ملحق ّّ .4.3احتفظ ّنظامّالحساباتّالقوميةّّ8665
(نظام ّالحسابات ّالقوميةّ)8665ّ ،
باإلطارّالنظري ّاألساسيّللنظامّالسابقّ،
نظام ّالحسابات ّالقومية ّ3114ومع ّذلكّ
تماشيا ّمع ّتوصيات ّاللجنة ّاإلحصائيةّ
لألمم ّالمتحدة ّّ ،فإن ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 8665يقدم ّمعالجات ّجديدةّّ
لجميع ّجوانب ّاالقتصادية ّالتي ّقامتّ
بالظهورّ ّ ،وتعمق ّفي ّجوانب ّأصبحتّّّ
بشكل ّقوي ّمركز ّاالهتمام ّالتحليل ّوّ
توضيحّإرشاديّلمديّواسعّمنّالمسائلّ.
جعلت ّالتغيرات ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّالحسابات ّتتواكب ّمع ّتطورّ
المحيط ّاالقتصادي ّوالتقدم ّفي ّطرقّ
البحثّوحاجاتّالمستخدمينّ.
ملحقّ –ّ 4.8في ّالقطاعات ّب ّإلى ّالقطاع ّزّّ،
تتجمعّكلّالتغيراتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّمعّ
بعضها ّفي ّّ 0قطاعاتّ .يركز ّالوصف ّالمعطىّ
على ّاالختالفات ّالرئيسية ّبين ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّّّ3114ونظامّالحساباتّّ8665وّيتحاشىّ
الوصف ّالشاملّ .ويشمل ّالنقاش ّعن ّالتغيراتّ
أيضاّ ،مراجع ّخاصة ّللفقرات ّالمماثلة ّبالفصلّّ.
وبالقطاعّزّتوجدّقائمةّمراجعةّبجميعّالتغييراتّ.
ّ
ب .تحديدات إضافية للوحدات اإلحصائية و
مراجعة لتقسيمات القطاعات المؤسسية:
 .1الوحدة المنتجة التي تضطلع بالنشاطات
المساعدة لكي يتم تمييزها على أنها منشأة
منفصلة في حاالت محددة
المرجع :الفصل  ،5الفقرة  5.41إلى 5.42
ملحق –ّ 34.يوصيّنظامّالحساباتّالقومية ّّبأنهّ
في ّحالة ّأن ّنشاط ّوحدة ّتقوم ّبأنشطة ّمساعدةّ
ملحوظة ّإحصائياّ ،في ّتلك ّالحسابات ّالمنفصلةّ
لإلنتاج ّال ّمضطلعة ّبها ّمتاحة ّبالفعلّ ،أو ّإنّ
وقعت ّفي ّمكان ّمختلف ّجغرافيا ّعن ّالمنشأة ّالتيّ
تخدمهاّ،فيجبّأنّتميز ّعلى ّأنهاّمنشأة ّمنفصلةّ.
عندماّيتمّتمييزها ّعلى ّمثلّهذهّالمنشأة ّالمساعدةّ،
يتمّتصنيفهاّتبعا ّلنشاطهاّالرئيسي ّالخاصّبهاّّوّ
تعاملّكإنتاجّمخرجاتّأوليةّ.
ينبغيّأنّيشتَقّقيمةّمخرجاتّالمنشأةّ
ملحقّّ.4.3
ُ
الفرعيةّعلى ّأساسّمجموعّالتكاليفّ،بماّفيّذلكّ
تكاليف ّرأس ّالمال ّالمستخدم ّبواسطة ّهذه ّالوحدةّ.
وّتعاملّمخرجاتّالوحدةّالفرعيةّكإستهالكّوسيطّ
للمؤسسات ّالتي ّتخدمها ّ ّوينبغي ّتخصيصّ
المخرجات ّعلى ّهذه ّالمنشآت ّمستخدمين ّمؤشرّ
مناسب ّمثل ّالمخرجات ّوالقيمة ّالمضافة ّوالعمالةّ.
ّوتعتبر ّالمخرجات ّمخرجات ّسوقية ّعندما ّتكونّ
المؤسسة ّاألم ّمنتجة ّسوقية ّأو ّالمخرجاتّ
لإلستعمالّالنهائيّالخاصّالذاتيّوّمخرجات ّغيرّ
سوقيةّ .في ّالحالة ّالسابقةّ ،تكلفة ّرأس ّالمال ّيجبّ
أنّالّتدخلّفيّتقديرّقيمةّالمخرجاتّ.
ملحقّ ّ .4.8في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ،3114
كانت ّ ّدائما ّتعتبر ّالوحدة ّاإلنتاجية ّالتي ّتقومّ
بأنشطة ّفرعية ّكجزء ّمتكامل ّمن ّالمنشأة ّالتيّ
تخدمهاّ.
531

 .2ال تعتبر الفروع المصطنعة وحدات مؤسسية إال
إذا اختلف االقتصاد المقيمة فيه عن االقتصاد
األم.
المرجع :الفصل  ،4الفقرة  4.62إلى 4.64
ملحقّ .4.0سميت ّالشركات ّالمساعدة ّالموصوفةّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ 3114بالفروعّ
المصطنعة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ.8665
الفروع ّالمصطنعة ّهي ّشركات ّمملوكة ّبالكاملّ
بواسطة ّالشركة ّاألم ّأو ّأنشأت ّلتقديم ّخدماتّ
ىّمنّنفسّالمجموعةّّ،
ّ
للشركةّاألمّ،أوّشركاتّأخر
لتجنبّالضرائبّ،أوّالتقليلّمنّالخصومّفي ّحالةّ
اإلفالسّ,أوّللحصولّعلى ّمزاياّتقنيةّأخرىّتحتّ
التشريعاتّالضريبيةّأوّالتشريعاتّالمعمولّبهاّفيّ
بلد ّمعينّ .ال ّتعامل ّالفروع ّالمصطنعة ّكوحداتّ
مؤسسية ّإال ّإذا ّاختلف ّاالقتصاد ّالمقيم ّعنّ
االقتصادّاألم.
 .3فرع الوحدة غير المقيمة يعتبر وحدة
مؤسسية.
المرجعّ:الفصلّّ،3الفقرةّّ3.37
ملحقّ .4.7نظام ّالحسابات ّالقومية ّّ 3114أوضحّ
أنه ّينبغي ّمعاملة ّمؤسسة ّفردية ّتملكها ّوحدةّ
مؤسسةّوغير ّمقيمة ّكوحدةّمقيمةّنظريةّ– ّوهميةّ
ومثلّهذهّالوحداتّتعرفّ
–ّفيّالبلدّالتيّتقعّفيهّ.
َ
على ّأنهاّفرعّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ 8665وّ
تعامل ّكوحدة ّمؤسسيةّ .يخصص ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّّ8665معاييرّتوضيحيةّليساعدّعلىّتمييزّ
فروع ّالوحدة ّغير ّالمقيمة ّكوحدة ّمؤسسيةّ ،يعنيّ,
عندما ّتشارك ّفي ّإنتاج ّمهم ّمن ّالسلع ّ ّوّّ
الخدمات ّلقترة ّط ّويلة ّالزمن ّفي ّتلك ّاألراضي ّوّ
تخضعّلقانونّضريبةّالمخرجاتّ,إنّوجدتّ,علىّ
االقتصاد ّالذي ّتقع ّفيه ّحتى ّلو ّكان ّمعفيا ّمنّ
الضرائبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 .4تاإلقامة المشاريع متعددة األقاليم
المرجع :الفصل  ،4الفقرة 4.13
ملحقّ .4.5نظام ّالحسابات ّالقومية ّينص ّعلىّ
مبادئ ّتوجيهية ّلتحديد ّاإلقامة ّللمؤسسات ّمتعددةّ
األقاليمّ ّ ،التي ّتعمل ّسلسلة ّعمليات ّفي ّأكثر ّمنّ
إقليم ّاقتصاديّ .و ّوعادة ّما ّتكون ّهذه ّالمؤسساتّ
مشتركةّبأنشطةّعابرةّللحدودّوّتشملّخطوطّالنقلّ
البحريّ ،شركات ّالطيرانّ ،الطاقة ّالكهرومائيةعلىّ
ّوالجسورّ
األنهار ّالحدوديةّ ّ ،و ّخطوط ّاألنابيب ّ ّ
واألنفاقّّوكابالتّتحتّسطحّالبحرّّ.وّعندماّالّ
يكون ّمن ّالممكن ّالتعرف ّعلى ّالشركة ّاألم ّأوّ
الفروع ّالمنفصلةّ ،فمن ّالمستحسن ّتوزيع ّمجموعّ
عمليات ّالشركات ّالمتعددة ّاألقاليم ّعلى ّاألقاليمّ
التيّتعملّفيهاّ.
ملحقّ .4.1لم ّيعطي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
توجيهاتّصريحةّّلتحديد ّاإلقامةّللشركاتّمتعددةّ
األقاليمّ.
 .5الكيانات المعترف بها ذات األغراض الخاصة.
المرجع :الفصل  ،4الفقرة  4.55إلى ،4.58
الفصل  ،22الفقرة  22.51إلى 22.54
ملحقّ .4.36يوفرّنظامّالحساباتّالقومية ّ ّ2008
إرشادات ّبشأنّمعاملة ّالوحدات ّمعّعدمّوجود ّأيّ
موظف ّ ّوبدون ّاألصول ّغير ّالماليةّ ،والوحداتّ
تعرف ّبوصفها ّالمتنوع ّ ّكيانات ّألغراض ّخاصةّ
( )SPEsأو ّالمركبات ّذات ّاألغراض ّالخاصةّ .وّ
ال ّيوجد ّتعريف ّموحد ّلكيانات ّاألغراض ّالخاصةّ

نظام الحسابات القومية
ملحق–.ّ4.37كماّهوّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ،ّ3114يصنفّنظامّالحساباتّالقوميةّ ّ2008
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّإلىّقطاعاتّ
الدافعّ،والوضعّ
ّ
مؤسسيةّمختلفةّ،بغضّالنظرّعنّ
الضريبيّونوعّالنشاطّأوّالعاملينّبهّ.وادراكاّّ
لالهتمامّالمتزايدّفيّإعتبارّكاملّمجموعةّ
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ كدليلّعلىّدورّ
"المجتمعّالمدني" ّ،فإنّّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ8665يوصيّبأنّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
التابعةّلقطاعّالشركاتّأوّالحكومةّيجبّأنّ
توضحّمنفصلةّفيّقطاعاتّفرعيةّمحددةّبحيثّ
يمكنّتلخيصّالجداولّالتكميليةّوّنستمدّجميعّ
األنشطةّغيرّالهادفةّللربحّبشكلّمنفصلّبطريقةّ
مباشرةّعندّاالقتضاءّ.
 .9التعريف الموسع للخدمات المالية.
المرجع :الفصل  ،4الفقرة  4.98و الفصل ،6
الفقرة 6.158
ملحقّ .ّ 35ّ .4نظامّالحساباتّالقومية ّ ّ 2008قدّ
وسع ّنطاق ّتعريف ّالخدمات ّالمالية ّبشكل ّأكثرّ
وضوحاّمماّكانتّعليهّفيّعامّّ3114ليضمنّأنّّ
الزيادة ّفي ّالخدماتّالماليةّاألخرىّبخالفّخدماتّ
الوساطة ّالماليةّ ،وخاصة ّإدارة ّالمخاطر ّالماليةّّ
وتحويل ّالسيولةّ ،وتشمل ّالخدمات ّالمالية ّخدماتّ
المراقبة ّ ّّوومخاطر ّالسيولةّ ،ومخاطر ّالتقديرّ
بالنسبة ّللخدمات ّالتجارية ّوالكتابيةّ ّ .ويعطيّ
الفصل ّّ 37إرشادات ّمتى ّينبغي ّتحديد ّكال ّمنّ
الخدماتّالماليةّالصريحةّوّالضمنيةّ،بماّفيّذلكّ
هوامش ّعلى ّالتعامل ّبالنقد ّاألجنبي ّوالتعاملّ
باألوراقّالماليةّ.

ولكن ّبعض ّخصائصها ّلها ّوجود ّمادي ّقليلّ،
ترتبط ّدائما ّبشركة ّأخرىّ ،وغالبا ّما ّتكون ّفرعيةّ،
ّوغالبا ّما ّيكون ّمن ّالمقيمين ّفي ّإقليم ّآخر ّغيرّ
إقليمّإقامةّالشركةّاألمّّ.
ملحقّ .4.33يتم ّالتعامل ّمع ّهذه ّالوحدة ّكوحدةّ
مؤسسية ّّوخصصت ّ ّللقطاع ّو ّالصناعة ّ ّوفقاّ
لنشاطها ّالرئيسي ّما ّلم ّيقع ّفي ّواحدة ّمن ّثالثّ
فئاتّ(أ) )والمؤسساتّالمالية ّاألسيرة ّّّ،ب )فروعّ
مصطنعةّلشركات(،ج)ّو وحداتّّألغراضّخاصةّ
منّالحكومة)ّ
ملحقّ .4.38و ّلم ّيعطي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّّ
ّ 3114توجيهات ّواضحة ّلمعاملة ّمثل ّهذهّ
الوحداتّ.
 .6الشركة القابضة المخصصة لقطاع الشركات
المالية.
المرجع :الفصل  ،4الفقرة 4.54
ملحقّ .4.34النسخة ّالمنقحة ّالرابعة ّمن ّالتصنيفّ
الصناعي ّالدولي ّالموحد ّ ّفي ّالقسم ّكاف ّالفئةّ
ّ ،0386يصف ّالشركة ّالقابضة ّكأحد ّالشركاتّ
التيّتملكّأصولّشركاتّفرعيةّوّلكنّالّتقومّبأيّ
أنشطةّإداريةّ.وحدةّكهذهّ،تنتجّخدماتّماليةّفقطّّ.
وبناءّعليهّ ،يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ8665
أن ّالشركات ّالقابضة ّينبغي ّأن ّتصنف ّدائما ّفيّ
قطاع ّالشركات ّالمالية ّ ّوتعامل ّكم ّؤسسات ّماليةّ
أسيرةّحتىّولوّكانتّفروعهاّشركاتّغيرّماليةّ.
ملحقّ .4.33وأوصى ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114بأنه ّينبغي ّتصنيف ّالشركات ّالقابضة ّفيّ
لقطاع ّالمؤسسي ّالذي ّيشكل ّالنشاط ّالرئيسيّ
لمجموعة ّالشركات ّالتابعة ّلهاّ .و ّبالتالي ّكانتّ
ينبغيّأنّتصنفّكشركات ّماليةّفقطّعندماّيكونّ
النشاطّالرئيسيّهوّالنشاطّالماليّّ.
 .7يخصص المكتب الرئيسي للقطاع المؤسسي
لغالبية شركاتها الفرعية
المرجع :الفصل  ،4الفقرة 4.53
ملحقّ .4.38فيّبعضّاألحيانّّيستخدمّمصطلحّ
"الشركةّالقابضة " ّبطريقةّخطأ ّحيث ّأنّ"المكتبّ
الرئيسي "هوّاألصحّ.وّنشاطاتّالمكتبّالرئيسيّ،
كما ّهو ّموضح ّفي ّالقسم ّميم ّالفئة ّّ 7636منّ
النسخة ّالمنقحة ّالرابعة ّمن ّالتصنيف ّالصناعيّ
الدوليّالموحدّ،يشملّاإلشرافّّعلى ّوادارةّوحداتّ
أخرى ّللمؤسسة ّّ ،و ّالقيام ّبأعمال ّالتخطيطّ
التنظيميّواإلستراتيجيّّوأخذّالق ار ارتّالمصيريةّ،وّ
ممارسة ّالرقابة ّالعملية ّوادارة ّالعمليات ّاليومية ّمنّ
وحدات ّذات ّصلةّ .لذلك ّتنتج ّوحدة ّكهذه ّخدماتّ
غيرّماليةّأوّالماليةّتبعاّلنوعّالمخرجاتّللشركاتّ
الفرعيةّ.يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ8665بأنهّ
ينبغيّتخصيصّّالمكتبّالرئيسيّلقطاعّالشركاتّ
غير ّالمالية ّما ّلم ّيكن ّجميع ّأو ّمعظم ّالشركاتّ
الفرعية ّشركات ّماليةّ ،والتي ّفي ّهذه ّالحالة ّيتمّ
معاملتهاّباالتفاقّكخدماتّماليةّمساعدة ّفيّقطاعّ
الشركاتّالماليةّ.
ملحقّ .30ّ .4لم ّيعطي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114توجيهات ّصريحة ّللتعامل ّمع ّالمكتبّ
الرئيسيّّ.
 .8القطاع الفرعي للمؤسسات غير الهادفة للرب
المرجع :الفصل  ،4الفقرات ،4.94 ، 4.35
4.128 ،4.103

. .10التقسيم الفرعي لقطاع الشركات المالية تم
نعديله ليعكس التطورات الجديدة في الخدمات
المالية ،واألسواق ،واألوراق الماليةّ.
المرجع :الفصل  ،4الفقرة  4.98إلى 4.116
ملحق .ّ 31ّ .4أدخل ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 8665تصنيف ّ ّمفصل ّأكثر ّقليالّ ّللقطاعّ
الشركات ّالمالية ّإلتاحة ّمزيد ّمن ّالمرونة ّوتحسينّ
االتساق ّمع ّغيرها ّمن ّنظم ّاإلحصاءات ّالنقديةّ
والمالية ّمثل ّتلك ّالخاصة ّبصندوق ّالنقد ّالدوليّ
والبنكّالمركزي ّاألوروبيّ.وّينقسمّقطاعّالشركاتّ
المالية ّإلي ّتسع ّفروع ّ(وبالمقابل ّيوجد ّخمسة ّفيّ
نظامّالحساباتّالقومية ّّ)3114تبعا ّلنشاطّالوحدةّّ
في ّالسوق ّو ّسيولة ّخصومهاّ .ولفروع ّهي ّأوالّ
البنكّالمركزيّ،ثانياّّ:شركاتّقبولّالودائع ّماّعداّ
البنك ّالمركزيّ ،ثالثاّ :صناديق ّسوق ّالمالّ ،رابعاّّ:
صناديقّاالستثمارّبخالفّصناديقّاستثمار ّسوقّ
المالّ،خامساّّ:الوسطاءّالماليونّاآلخرون ّباستثناءّ
شركات ّالتأمين ّ ّوصناديق ّالمعاشات ّالتقاعديةّ،
سادساّّ :الخدمات ّالمالية ّالمساعدةّ ،سابعاّّ:
المؤسسات ّالمالية ّاألسيرة ّو ّالمقرضون ّّ ،ثامناّّ:
شركات ّالتأمين ّوتاسعاّّ :صناديق ّالمعاشاتّ
التقاعديةّّ.
ملحقّ .86ّ .4نظ ار ّللتنوع ّالكبير ّبين ّالبلدان ّفيّ
تعريف ّالنقودّ ،فإن ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ8665
ال ّيتضمن ّتعريفا ّللنقودّ .و ّمع ّذلكّ ،تم ّتصميمّ
تصنيف ّالشركات ّالمالية ّ ّواألوراق ّالمالية ّليتوافقّ
معّتعريفاتّالنفودّالوطنيةّ.وّألنّ"ّصناديقّسوقّ
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بصورةّغيرّمباشرةّعلىّالقروضّ( ّّّ)YLوّ
الودائعّ)YDفقط ،باستخدامّالسعرّالمرجعيّ(ّ.)rr
وّافتراضاّأنّهذهّالقروضّّوالودائعّتجذبّفوائدّ
بمعدلّلعّوّعلىّالتواليّ،ينبغيّحسابّخدماتّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّغيرّمباشرةّطبقاّ
للمعادلةّاآلتيةّّ(rL.rr)YL+(rr.rD)YD...
ملحقّّ.88ّ..4وّيوضحّالطريقةّّالموصىّبهاّ
منّقبلّنظامّّالحساباتّالقوميةّّ8665لحسابّ
غيرّمباشرةّ
ّ
خدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّ
العديدّمنّالتغيراتّفيّتركيبةّنظامّالحساباتّ
القوميةّّ.3114بالنسبةّللوسطاءّالماليينّ،يتمّ
تضمينّكلّالقروضّوّالودائع ّّ،وليسّفقطّتلكّ
المقدمةّمنّالصناديقّالوسيطةّ.وينبغيّأنّالّ
يحتويّالسعرّالمرجعيعلىّعنصرّالخدمةّّ ّويعكسّ
هيكلّالمخاطرّواالستحقاقّللودائعّّوالقروضّ.
ربماّيكونّالمعدلّالسائدّلإلقراضّواالقتراضّبينّ
البنوكّّخيا ارّمناسبّّكسعرّمرجعيّ.وّبالرغمّمنّ
ذلكّ،قدّيكونّهناكّحاجةّإلىّأسعارّمرجعيةّ
مختلفةّلكلّنوعّمنّالعملةّللقروضّوالودائعّ،وّ
خاصةّ،عندماّيتعلقّاألمرّبمؤسسةّماليةّغيرّ
مقيمةّّ.بالنسبةّللبنوكّداخلّاالقتصادّنفسهّ،يكونّ
هناكّالقليلّمنّالخدمةّالتيّتقدمّباإلقراضّ
واالقتراضّبينّالبنوكّ.ّ.
ملحقّ.80ّ..4وّيوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ8665أنهّينبغيّأنّتخصصّاستهالكّخدماتّ
غيرّمباشرةّبينّ
ّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّ
المستخدمينّ(ّالمقرضينّباإلضافةّإليّ
المقترضين)ّّومعاملةّالمبالغّالمخصصةّإماّ
كاستهالكّوسيطّمنّقبلّالمؤسساتّأوّكاستهالكّ
نهائيّأوّصادراتّ.
ملحقّ ّ.87ّ..4ونظامّالحساباتّالقوميةّّّ3114
يحسبّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّ
غيرّمباشرةّعلىّأنهاّالفرقّبينّدخلّالملكيةّ
ّ
المقبوضّّوالفوائدّالمدفوعةّّ.وّيستبعدّدخلّ
الملكيةّالمقبوضّذلكّالجزءّالقابلّلالستحقاقّمنّ
استثمارّاألموالّالخاصةّ.اعترفّنظامّالحساباتّ
القوميةّّ ّ1993بأنهّفيّواقعّاألمرّقدّيكونّمنّ
الصعبّالعثورّعلىّأيّطريقةّتخصيصّخدماتّ
غيرّمباشرةّبينّ
ّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّ
مختلفّالمستخدمينّ،وّبالتاليّقبلّأنّّقدّتفضلّ
بعضّالبلدانّاالستمرارّفيّاستخدامّالقاعدةّالتيّ
بموجبهاّتخصصّالخدماتّكاملةّكاستهالكّوسيطّ
لصناعةّوهميةّ.وتمتّإزالةّهذهّاإلمكانيةّفيّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ.8665
 -3توضي مخرجات البنك المركزي
المرجع :الفصل  ،6الفقرة  6.151إلى
 ،6.156الفصل  ،7الفقرة  7.122الى
7.126
ّملحقّ .85ّ .4يتم ّتحديد ّالخدمات ّالتي ّينتجهاّ
البنك ّالمركزي ّفي ّثالث ّمجموعات ّواسعةّ ،وهيّ
الوساطةّالماليةّوخدماتّالسياسةّالنقدية ّوّخدماتّ
اإلشراف ّعلى ّالشركات ّالماليةّ .و ّيوصي ّنظامّ
الحساباتّالقومية ّّ 8665أنهّينبغيّتحديدّمؤسسةّ
مستقلة ّلوحدات ّالبنك ّالمركزي ّالمسئولة ّعن ّإنتاجّ
هذهّالخدماتّالمختلفةّعندماّيكونّمستوى ّالنشاطّ
ّ
مهم ّللحسابات ّككلّ .و ّهذا ّيسهل ّالتمييز ّبينّ
المخرجاتّالسوقيةّوّغيرّالسوقية ّللبنكّالمركزيّ.
وّخدماتّالوساطةّالماليةّتمثلّاإلنتاجّالسوقيّ،وّ

المال" ّتُميز ّعلى ّحداّ ،و ّيمكن ّإدراجها ّأوّ
استبعادهاّعلىّالنحوّالمرغوبّفيه.
ج  .تحديدات أكثر في نطاق المعامالت بما في
ذلك حدود اإلنتاج
 -1البحوث و التطوير ليست نشاط مساعد.
المرجع :الفصل  ،6الفقرة 6.207
ملحقّ ّ .83ّ .4ال ّيتعامل ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 8665مع ّ ّالبحوث ّوالتطوير ّكنشاطّ
مساعدّ .البحث ّوالتطوير ّعمل ّإبداعي ّ ُش ِرعّّ
أساسّمنهجيّلزيادةّمخزونّالمعرفةّ،بماّفيّ
ذلك ّمعرفة ّ ّاإلنسانّ ،الثقافة ّوالمجتمعّ ،وّ
يمكن ّمخزون ّالمعرفة ّمن ّاستخدامها ّفيّ
ابتكارّتطبيقاتّجديدةّّ.وّهذاّالّيتسعّليشملّ
رأسّالمالّالبشريّكأصولّفيّنظامّالحساباتّ
القوميةّ .و ّيوصى ّأنه ّينبغي ّتمييز ّالمنشأةّ
المنفصلةّمنّالبحثّّوالتطويرّإنّأمكنّ.
ملحقّّ .88ّ .4يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ 8665أنه ّينبغي ّتقييم ّمخرجات ّالبحثّ
والتطوير ّبأسعار ّالسوق ّإذا ّتم ّشراؤها ّ(ّ
االستعانة ّبمصادر ّخارجية) ّ ّأو ّبمجموعّ
تكاليف ّاإلنتاج ّباإلضافة ّالي ّهامش ّمناسبّ
في ّالسعر ّفي ّحالة ّالقيام ّبإنتاجها ّعلىّ
الحساب ّالخاصّ .و ّتقدر ّقيمة ّالبحثّّ
والتطويرّالتيّتقومّبهاّالمؤسساتّوالمختبراتّ
البحثية ّالتجارية ّالمتخصصة ّ ّبقيمةّ
المتحصالت ّمن ّالمبيعاتّ ،العقودّ ،العموالتّ،
الرسوم ّ ّوغيرها ّبالطريقة ّالمعتادةّ .البحثّ
ّوالتطوير ّالتي ّتقوم ّبه ّالوحدات ّالحكوميةّ
والجامعاتّ ّومعاهدّالبحوث ّغيرّالهادفةّللربحّ
وماّإلىّذلكّهوّإنتاجّغيرّسوقيّ،وينبغيّأنّ
تقدرّعلىّأساسّمجموعّالتكاليفّالتيّتكبدتهاّ
باستثناءّعائدّرأسّالمالّالمستخدمّ.
ملحقّ .84ّ .4و ّأقر ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114أن ّالبحث ّ ّ ّالتطوير ّالتي ّتتم ّبهدفّ
تحسين ّالكفاءة ّأو ّاإلنتاجيةّ ،أو ّجني ّفوائدّ
أخرىّفيّالمستقبلّ.ومعّذلكّّ،ورغمّأنّهذهّ
الخصائص ّلها ّطبيعة ّاألنشطة ّاالستثماريةّ،
كان ّ ّيعامل ّالبحث ّوالتطوير ّكجزء ّمنّ
االستهالك ّالوسيطّ .وكانت ّالتوصيةّ ،بالرغمّ،
أنه ّال ّينبغي ّمعاملتها ّكنشاط ّمساعد ّ ّولكنّ
ينبغي ّتعريف ّ ّهذه ّالمنشأة ّالمنفصلة ّكنشاطّ
ثانويّّ.
 -2الطريقة المنقحة لحساب خدمات
الوساطة المالية المقاسة بصورة غير
مباشر
المرجع :الفصل  ،6الفقرة  6.163إلى
6.165
ّ
ملحقّ.83ّ.4الطريقةّلحسابّخدماتّالوساطةّ
الماليةّالمقاسةّبصورةّغيرّمباشرّوالمنقحةّ،
المعروفةّعلىّنطاقّواسعّ،تمّتنقيحهاّفيّّضوءّ
تنفيذّتوصياتّنظامّالحساباتّالقوميةّّ.3114
يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ8665باالتفاقّأنّ
يطبقّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورةّغيرّ
مباشرّفقطّعلىّالقروضّّوالودائعّّوفقطّعندماّ
ّتُقدمّالقروضّوالودائعّعنّطريقّمؤسساتّماليةّ
أوّتودعّفيهاّ.يحسبّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّّ8665مخرجاتّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّ
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مخرجات ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّّ
باستخدام ّالمطالبات ّالمعدلة ّ ّّواألقساطّ
ومكمالت ّاألقساط ّالمعدلةّ .مع ّتطبيقّ
هذه ّالطريقةّ ،فإن ّصافي ّاألقساطّ
المحصلة ّ ّو ّالمطالبات ّالمعدلة ّليستّ
بالضرورةّأنّتكونّمتساويةّلكلّفترةّ.
ملحقّ .44ّ .4ويوصي ّنظام ّالحساباتّ
ّ 8665بثالث ّمناهج ّلتقدير ّمخرجاتّ
التأمين ّعلى ّغير ّالحياةّ ّ ،وهي ّ"نهجّ
التوقع"ّ ،و"نهج ّالمحاسبة" ّّ ،و ّ"نهجّ
التكلفة"ّ .تكون ّطريقة ّالتوقع ّمن ّتكرارّ
النموذج ّالمسبق ّالتي ّتستخدمها ّشركاتّ
التامين ّلتحديد ّأقساطهمّ ,على ّأساسّ
توقعاتهم ّفي ّتقبل ّالمخاطر ّوتحديدّ
األقساطّ ،يأخذ ّالمؤتمن ّبعين ّكال ّمنّ
توقعاتهم ّللخسارة ّ(مطالبة) ّ ّو ّالدخل ّ(ّ
األقساطّومكمالتها)ّ .هذاّالهامشّالمتوقعّ
(األقساط ّزائد ّالمتوقع ّمن ّمكمالتّ
األقساط ّناقص ّالمطالبات ّالمتوقعة)ّ
يعطيّمقياسّلخدمةّالتأمينّأفضلّبكثيرّ
منّطريقةّنظامّالحساباتّالقوميةّّ3114
المطبقة ّبأثر ّرجعيّ .ومن ّالناحيةّ
المثاليةّ :يمكن ّاستخدام ّالبيانات ّالدقيقةّ
من ّحسابات ّشركات ّالتأمين ّكطريقةّ
للتوقع ّلتحديد ّمخرجات ّشركة ّالتأمينّّ
ولكن ّهذا ّنادر ّما ّيتوفر ّالمنظماتّ
اإلحصائيةّ.فيّغيابّمثلّهذهّالبياناتّ،
توصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ8665
تطبيقّتقنيةّإحصائيةّلمحاكاة ّهذاّالنهجّ
ّواستخدامّ
باستخدام ّاإلحصائيات ّالكليةّ ،
البيانات ّالماضية ّللتنبؤ ّبالمطالباتّ
المتوقعةّ.
ملحقّ .43ّ .4بدال ّلذلكّ ،يمكن ّاستخدام ّنهجّ
المحاسبة ّحيث ّيتم ّحساب ّالمخرجات ّعلىّ
النحو ّالتاليّ :األقساط ّالفعلية ّالمكتسبة ّزائدّ
مكمالت ّاألقساط ّناقص ّالمطالبات ّالمتكبدةّ
المعدلة ّّ ،حيث ّيتم ّتحديد ّالمطالبات ّالمعدلةّّ
باستخدام ّالمطالبات ّالمستحقة ّزائد ّالتغيراتّ
التي ّطرأت ّعلى ّمعادلة ّالمخصصاتّ ،إذاّ
لزمّ،والتغيراتّفيّاألرصدةّالمملوكةّ.
ملحقّ .48ّ .4إذا ّكانت ّالبيانات ّالمحاسبيةّ
الالزمة ّغير ّمتوفرةّ ّ ،والبيانات ّاإلحصائيةّ
التاريخية ّليست ّكافية ّللسماح ّباستخدام ّنهجّ
التوقع ّلتقدير ّالمخرجاتّ ،يمكن ّتقدير ّالتأمينّ
علىّغيرّالحياة ّّكمجموعّالتكاليفّ(ّبماّفيّ
ذلك ّتكاليف ّوسيطةّ ،تكاليف ّالعمل ّو ّرأسّ
المال)ّباإلضافةّإلىّبدلّ"للربحّالعادي"ّ.
ملحقّ .40ّ .4للمطالبات ّالكبيرة ّاالستثنائيةّ،
مثل ّتلك ّالتي ّتحدث ّأعقاب ّالكوارثّ ،يمكنّ
أن ّتسجل ّالمطالبات ّكتحويالت ّرأسمالية ّبدلّ
منّالمعتادّ،تحويالتّجاريةّ.
ملحقّ .47ّ .4غير ّنظام ّالحسابات ّّ8665
مصطلح ّالمطالبات ّالمستحقة ّ" ّإلى ّ"ّ
المطالباتّالمتكبدة"ّّ.
 -5يعامل إعادة التأمين مثل التأمين
المباشر
المرجع :الفصل  ،6الفقرة  ، 6.200و
الفصل  ،17الفقرة  17.56إلى 17.65

خدمات ّالسياسة ّالنقدية ّتمثل ّاإلنتاج ّغير ّالسوقيّّ
و ّالحاالت ّالحدية ّمثل ّالخدمات ّاإلشرافية ّالتيّ
يمكن ّمعاملتها ّكخدمات ّسوقية ّأو ّغير ّسوقيةّ
اعتمادا ّعلى ّما ّإذا ّكانت ّالرسوم ّالصريحةّ
المحصلة ّتكفي ّلتغطية ّتكاليف ّأعداد ّمثل ّهذهّ
الخدماتّأمّالّ.
ملحقّ .81ّ .4يقدم ّنظامّالحساباتّالقوميةّّ8665
إرشادات ّأن ّاألنشطة ّغير ّالسوقية ّتعتبر ّحيازةّّ
خدمات ّجماعية ّمن ّقبل ّالحكومة ّالعامة ّمعّ
تحويالت ّمقابلة ّمن ّالبنك ّالمركزي ّإلي ّالحكومةّ،
ولذلك ّال ّيوجد ّصافي ّتكاليف ّللحكومة ّلهذهّ
الخدماتّ .والمخرجات ّالسوقية ّتقدم ّعلى ّأساسّ
فردي ّلجميع ّالقطاعات ّاالقتصادية ّ ّفي ّمقابلّ
مدفوعاتّعنّهذهّالخدماتّ.
ملحقّ.46ّ.4وّفيّالحاالتّالتيّيكونّفيهاّمعدلّ
الفائدةّّالذيّحددّمنّقبلّالبنكّالمركزيّعاليّجداّ
ُ
أوّمنخفضّجدا ّبحيثّيعنيّذلك ّإدراجّإعانات ّأوّ
ضرائب ّضمنيةّ ،يوصي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ
ّ 8665أنه ّينبغي ّأن ّتسجل ّصراحة ّإذا ّكانتّ
كبيرةّ.وّينبغيّأنّظهرّهذهّاإلعاناتّأوّالضرائبّ
كمقبوضات ّأو ّمدفوعات ّبواسطة ّالحكومة ّو ّلكنّ
مع ّتحويل ّمقابل ّمن ّالحكومة ّإلي ّالبنك ّالمركزيّ
فيّحالةّوجودّضريبةّ ،وتحويلّمنّالبنكّالمركزيّ
اليّالحكومةّفيّحالةّوجودّاإلعانةّّّ.
ملحقّ .43ّ .4و ّأوصي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114أن ّ ّتقاس ّخدمات ّالبنوك ّالمركزية ّعلىّ
أساس ّالمتحصالت ّمن ّالرسومّ ،العموالتّّ،
وخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسة ّبصورة ّغيرّ
مباشرةّ .تطبيق ّهذه ّالطريقة ّ ّيؤدي ّأحيانا ّإليّ
تقديرات ّإيجابية ّأو ّسلبية ّكبيرة ّوغير ّعاديةّ
للمخرجاتّ .و ّلهذا ّالسببّ ،في ّالعام ّّ 3118راجعّ
الفريق العامل بين األمانات المعني بالحسابات
القومية ّالتوصيات ّلقياس ّمخرجات ّالبنوكّ
المركزيةّ .لو ّ ّكان ّالنهج ّالتقليدي ّيؤدي ّدائما ّإليّ
نتائج ّغير ّمالئمةّ ،فإن ّالبلدان ّقدّ ،كأفضل ّخيارّ
ثانيّ ،تقيس ّالمخرجات ّبقيمة ّالتكلفة ّكما ّفي ّحالةّ
المخرجاتّغيرّالسوقيةّاألخرىّ.وّعلى ّالرغمّمنّ
أنّالفريق العامل بين األمانات المعني بالحسابات
القومية لم يقدم المزيد من التوجيهاتّحول ّاآلثارّ
المترتبة ّعلى ّالتقييم ّعلى ّأساس ّالتكلفة ّعلى ّقيدّ
التحويالتّاألخرىّالتيّيشتركّفيهاّالبنكّالمركزيّ،
مثلّمدفوعاتّالفائدةّوالمتحصالتّ.وّلم ّّتوضحّ
ّ
أي ّوحدة ّأو ّوحدات ّتستخدم ّمخرجات ّالبنوكّ
المركزيةّّوبالتاليّقيمتهاّ.
 -3تحسين قيد مخرجات خدمات التأمين
على غير الحياة
المرجع :الفصل  ،6الفقرة  6.184إلى
 6.190و  ،6.199الفصل  ،17الفقرة
 17.13إلى 17.42
ّالمسلمّأنه ّفي ّحاالتّ
ملحقّ .48ّ .4من ُ
الخسائر ّالكارثية ّفإن ّمخرجات ّنشاطّ
التأمينّيقدرّبإستخدامّلوغاريتماتّأساسيةّ
وفق ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ،3114
وتركز ّالمنهجية ّعلى ّتوازن ّاألقساطّ
والمطالبات ّ( ّعلى ّأساس ّاالستحقاق ّ)ّ،
يمكن ّأن ّتكون ّمتقلبة ّللغاية ّ( ّحتي ّلوّ
سلبا) ّّ .ولذلك ّيوصي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 8665بأنه ّينبغي ّحسابّ
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في ّالملكية ّمن ّوجهة ّالنظر ّاالقتصاديةّ
يعنيّأنّيتمّنقلّجميعّالمخاطرّوالمزاياّ،
وحقوقّومسؤولياتّالملكيةّ.

ّ
ملحقّّ .45ّ .4يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ 8665بمعاملة ّإعادة ّالتأمين ّبنفس ّطريقةّ
التأمين ّالمباشرّ .يتم ّتسجيل ّالمعامالت ّبينّ
شركات ّالتأمين ّالمباشر ّواعادة ّالتأمينّ
كمجموعة ّمعامالت ّمنفصلة ّتماما ّوال ّيحدثّ
توحيدّأوّتجميع ّبينّمعامالتّالتأمينّالمباشرّ
كمصدر ّللبوليصة ّالتأمينية ّللعمالء ّمن ّجهةّ
الحائزين ّللبوليصة ّمع ّشركات ّإعادة ّالتأمينّ
منّالجهةّاألخرىّ.وّتظهرّاألقساطّعلىّأنهاّ
تدفع ّأوال ّلشركة ّالتأمين ّالمباشر ّوبعد ّذلكّ
يدفع ّقسط ّأقل ّلشركة ّإعادة ّالتامينّ .ويشارّ
لعدم ّالتوحيد ّهذا ّإلى ّتسجيل ّإجمالي ّمنّ
جانبّشركةّالتأمينّالمباشرّ.
ملحقّ .41ّ .4وتعامل ّالخدمات ّالمنتجة ّمنّ
قبلّشركةّإعادةّالتأمينّكاستهالكّالوسيطّمنّ
قبلّشركةّالتأمينّمباشرةّ.
ملحقّ .36ّ .4في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ ،1993يتم ّتوحيد ّمعامالت ّإعادة ّالتأمين ّ=ّ
مع ّمثيالتها ّفي ّالتأمين ّالمباشر ّبحيث ّلمّ
يظهر ّالتمييز ّبين ّالتأمين ّالمباشر ّواعادةّ
التأمينّ.
 -6قيمة المخرجات لالستخدام النهائي
الخاص عن طريق األسر و الشركات
ليشمل عائد لرأس المال.
المرجع :الفصل  ،6الفقرة 6.125
ملحقّ .33ّ .4يوصي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 8665انه ّعندما ّتقدر ّقيمةّ
المخرجات ّمن ّالسلع ّّوالخدمات ّالمنتجةّ
لإلستخدام ّالنهائي ّمن ّقبل ّاألسرّ
والشركاتّّ،فمنّالمناسبّأنّندرجّعائدّ
رأس ّالمال ّكجزء ّمن ّمجموع ّالتكاليفّ
عندما ّتستخدم ّهذه ّالطريقة ّلتقديرّ
المخرجات ّفي ّغياب ّأسعار ّالسوقّ
المقارنةّ.وّمعّذلكّ،ال ّينبغيّأنّنشملّ
عائد ّلرأس ّالمال ّعندما ّيتم ّاإلنتاجّ
لالستخدام ّالنهائي ّالخاص ّعن ّطريقّ
منتجينّغيرّسوقينّ.
ملحقّ ّ .38ّ .4لم ّيدرج ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ ّ 3114عائد ّرأس ّالمال ّفيّ
تقدير ّمخرجات ّالسلع ّوالخدمات ّالمنتجةّ
لالستخدام ّالنهائي ّعن ّطريق ّاألسر ّوّ
الشركات ّعندما ّيتم ّتقديرها ّكمجموعّ
للتكاليفّّ.
د .توسيع مفاهيم األصول ،و تكوين أصول المال،
و استهالك رأس المال الثابت.
 -1التغير في الملكية االقتصادية
المرجع :الفصل  ،3الفقرة ، 3.21
 ،3.169 ،3.26و الفصل  ،10فقرة
10.5
ملحقّ .ّ 34ّ .4مبدأ ّتغيير ّالملكية ّأمرّ
أساسيّلتحديدّتوقيتّقيد ّمعامالتّالسلعّ
والخدمات ّواألصول ّالماليةّ .و ّيعكسّ
مصطلح ّ"الملكية ّاالقتصادية" ّعلى ّنحوّ
أفضل ّواقع ّالحسابات ّاالقتصاديةّ
األساسية ّالتي ّ ّتحاول ّقياسهاّ .و ّيأخذّ
الملكيةّّاالقتصاديةّالمخاطرّوالمزايا ّفيّ
ّ
عينّاالعتبارّحيثّتكمنّالملكيةّ.التغييرّ

ّ
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ملحقّ –ّ 33ّ .4يعطي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 8665توجيهات ّللتمييز ّبينّ
الملكية ّالقانونية ّو ّلملكية ّاالقتصاديةّ ،وّ
توصيّبأنّتسجلّاألصولّفيّالميزانياتّ
على ّأساس ّالمالك ّاإلقتصادي ّبدال ّمنّ
المالك ّالقانونيّ .بالنسبة ّلألصول ّغيرّ
الماليةّ ،يجوز ّللمستخدم ّو ّليس ّالمالكّ
القانوني ّأن ّيكمل ّملكية ّاقتصادية ّلو ّأنّ
المالك ّالقانوني ّوافق ّعلى ّأنه ّللمستخدمّ
الحق ّفي ّالمزايا ّالناتجة ّمن ّاستخدامّ
األصول ّفي ّاإلنتاج ّ ّوفي ّمقابل ّتحملّ
المخاطر ّالتي ّتنطوي ّعليهاّ .و ّبالمثلّ
عندماّيتغيرّتداولّالمنتجاتّ،هذهّالوحدةّ
التي ّتفترض ّالمخاطر ّفي ّحالة ّالتدميرّ،
والسرقةّ ،وغيرهاّ .وهذه ّهي ّالملكيةّ
االقتصاديةّ ّ .و ّترتبط ّالملكية ّأيضا ّمعّ
افتراض ّأنه ّخطر ّفي ّحالة ّاألصولّ
الماليةّ.عندماّيعتمدّوقتّالقيدّعلىّتغيرّ
الملكيةّ ،فهذا ّهو ّالمقصودّ ،ما ّلم ّينصّ
علىّذلكّ.
ّ
ملحقّ ّ –ّ 38ّ .4لم ّيعرف ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ3114الملكيةّبوضوحّ.
وبدا ّغالبا ّما ّتعني ّالملكية ّالقانونيةّ ّ :وّ
لكنّفيّبعضّالحاالتّكانتّتعتمدّعلىّ
مفهومّتغيرّفيّالملكيةّاالقتصاديةّعندماّ
تبقيّالملكيةّالقانونيةّعلىّحالهاّ.
 -2توسيع حدود األصول لتشمل البحث
والتطوير
المرجع :الفصل  ،10فقرة  10.103إلى
10.105
ّ
ملحقّ ّ –ّ 30ّ .4كما ّلوحظ ّفي ّالقطاعّ
جـّ،الّيعاملّأنشطةّالبحثّّوالتطويرّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّّ 8665كأنشطةّ
.مساندةّ.وّينبغيّجعلّمخرجاتّالبحثّ
والتطوير ّرأس ّمالية ّ" ّمنتجات ّالملكيةّ
الفكرية" ّإال ّفي ّبعض ّالحاالت ّالتي ّمنّ
الواضح ّأن ّالنشاط ّال ّينطوي ّعلى ّ ّأيّ
منفعةّاقتصاديةّلمنتجها(ّوبالتاليّالمالك)ّّ
فيّهذهّالحالةّيعاملّكاستهالكّوسيطّ.وّ
مع ّإدراج ّالبحث ّوالتطوير ّفي ّحدودّ
األصولّ ،تختفي ّفئة ّاألصول ّبراءةّ
االختراع ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ ّ 3114والتي ّتعامل ّكشكل ّمن ّأشكالّ
األصول ّغير ّالمنتجة ّو ّيحل ّمحلهاّ
البحثّوالتطويرّتحتّاألصولّالثابتةّ.
ملحقّ ّ –ّ 4.37من ّأجل ّالتعامل ّمعّ
البحث ّوالتطوير ّبهذه ّالطريقةّ ،ال ّبد ّمنّ
معالجة ّالعديد ّمن ّالقضاياّ .وتشكل ّهذهّ
التدابير ّالمستمدة ّمن ّالبحث ّو ّالتطويرّّ،
ّوحياة ّالخدمةّ .مبادئّ
األسعار ّالقياسية ّ
توجيهية ّمحددةّ ،جنبا ّإلي ّجنب ّمعّ
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ّ

ّّّّّّّّّّّّالمواردّالبيولوجيةّالمفتلحة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّموارد ّالثروة ّالحيوانية ّالمنتجةّ
لمنتجاتّمتكررةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّشجرّ ،محصول ّو ّالمواردّ
النباتيةّالمنتجةّلمنتجاتّمتكررةّ
ّّّّّّّّّّتكاليف ّنقل ّالملكية ّعلى ّاألصول ّالغيرّ
منتجةّ
ّّّّّّّّّمنتجاتّالملكيةّالفكريةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبحثّوالتطويرّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّاستكشافّالمعادنّوّتقييمهاّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّبرامجّالحاسوبّوّقواعدّالبياناتّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبرامجّالحاسوبّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقواعدّالبياناتّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّالترفيةّ ،والمواد ّاألدبية ّوالفنيةّ
األصليةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّمنتجاتّملكيةّفكريةّأخرىّ
المخزوناتّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّموادّّولوازمّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّقيدّاإلنجازّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتقدم ّالموارد ّالبيولوجيةّ
المفتلحةّقيدّاإلنجازّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأعمالّأخرىّقيدّاإلنجازّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسلعّتامةّالصنعّ
المخزوناتّالعسكريةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسلعّمعدةّإلعادةّالبيعّ
ّّّّّّّّّّّالسلعّالنفيسةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعادنّواألحجارّالثمينةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتحفّّوالقطعّالفنيةّاألخرىّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسلعّالنفيسةّاألخرىّ
ّّّاألصول غير المنتجة
المواردّالطبيعيةّ
ّّّّّّّّّّاألرضّّ
ّّّّّّّّّالمواردّالمعدنيةّوّالطاقةّ
ّّّّّّّّّالمواردّبيولوجيةّغيرّالمفتلحةّ
ّّّّّّّّالمواردّالمائيةّ
ّّّّّّّّالمواردّالطبيعيةّاألخرىّ
ّّّّّّّّّّّّّأطيافّالراديوّّ
ّّّّّّّّّّّّّأخرىّّ
ّّّّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ
ّّّّّّّّّّّّعقودّإيجارّتشغيليةّللسوقّ
ّّّّّّّّّّّّتصاريحّالستخدامّالمواردّالطبيعيةّ
ّّّّّّّّّّّّتصاريحّلممارسةّأنشطةّمحددةّ
ّّّّّّّّّّّّالحق ّفي ّالحصول ّعلى ّالسلعّ
والخدمات ّفي ّالمستقبل ّعلى ّأساس ّحصريّّ
الشهرةّالتجاريةّواألصولّالتسويقيةّ
ملحقّ –88ّ .4في ّتصنيف ّاألصول ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ،8665هناكّالعديدّمنّالتغيراتّ
ضمنّفئةّاألصولّالثابتةّ.
ّأ -داخلّالمبانيّوّالمنشآتّ،تمتّإضافةّ
فئة ّلتحسين ّاألراضيّ .و ّهذا ّيستبدلّ
مصطلح ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ "ّ 3114تحسينات ّكبيرة ّفي ّاألصولّ
غير ّالمالية ّغير ّالمنتجة"ّ ّ .وتكاليفّ
نقلّالملكيةّعلىّجميعّاألراضيّستدرجّ
ضمنّالتحسيناتّعلىّاألراضي.
ب -تمّإدراجّأجهزة ّالمعلومات ّوالحاسوبّوّ
ّ
معدات ّاالتصاالت ّالسلكية ّوالالسلكيةّ
( ّتكنولوجيا ّالمعلومات ّواالتصاالت(ّ

ّوالعمليةّ ،مما ّيوفرّ
كتيبات ّالمنهجية ّ
وسيلة ّمفيدة ّللعمل ّعلى ّتحقيق ّالحلولّ
ّمستوى ّمناسب ّمن ّالثقة ّفيّ
ّ
التي ّتعطي
التدابيرّالناتجةّ.
ّ
ملحقّ ّ .ّ 4.35وقد ّأزالت ّمعاملة ّالبحثّ
والتطوير ّوانشاء ّأصول ّمنتجة ّعدمّ
اإلتساق ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114في ّمعاملة ّبراءات ّاإلختراعّ
كأصول ّغير ّمنتجةّ ّ ،ولكن ّ ّتعاملّ
المدفوعات ّغير ّمحفوظة ّالحقوقّ
كمدفوعاتّللخدماتّ.
 -4التصنيف المنق لألصولّ
المرجع :الفصل  ،3فقرة 3.30 ،3.5
إلى  3.37 ،3.31إلي  ،3.39الفصل10
فقرة 10.8
ّ
ملحقّ ّ .ّ 4.31قد ّتم ّتنقيح ّتعريفّ
األصول ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ ،8665ليشمل ّقضايا ّمثل ّالمخاطرّ،
والقيمة ّالواضحةّ ،وااللتزامات ّالبناءةّ .وّ
تم ّتعريفها ّكمخزن ّللقيمة ّتمثل ّمنفعة ّأوّ
سلسلة ّمن ّالمنافع ّالتي ّتتجمع ّللمالكّ
االقتصادي ّجراء ّحيازته ّأو ّاستخدامهّ
للكيان ّلفترة ّمن ّالزمنّ .وهو ّعبارة ّعنّ
وسيلة ّلترحيل ّقيمة ّمن ّفترة ّمحاسبية ّإلىّ
فترةّمحاسبيةّأخرىّّ.
ملحقّ ّ .ّ 86ّ .4و ّفيما ّيتعلق ّبتصنيفّ
األصولّ،فيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ،ّ8665
مثل ّسابقتهاّ ،تميز ّفي ّالمستوي ّاألول ّفيّ
التصنيف ّبين ّاألصوللغير ّالمالية ّ ّواألصولّ
الماليةّ.فيماّيتعلقّباألصولّغيرّماليةّ،يميزّ
بين ّأصول ّمنتجة ّوغير ّمنتجةّ .و ّلم ّيعدّ
تصنيف ّاألصول ّمنتجة ّ ّأصول ّغير ّمنتجةّ
يميز ّبين ّاألصول ّالملموسة ّوغير ّالملموسةّ.
قسمت ّاألصول ّغير ّالمنتجة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 8665على ّثالثة ّفئات ّوّ
ّوعقود ّاإليجارّ
همّ :الموارد ّطبيعيةّ ،العقود ّ
والتراخيصّ ،و ّشراء ّو ّبيع ّالشهرة ّالتجاريةّ
واألصولّالتسويقيةّ.
ملحقّ ّّ .ّ 83ّ .4وتصنفّاألصولّغيرّالماليةّ
فيّنظامّالحساباتّالقومية ّ 2008علىّالنحوّ
التاليّ:

ّ
األصول المنتجة
ّّاألصولّالثابتةّ
ّّّّّالمساكنّ
ّّّّّّالمبانيّوّالمنشآتّأخرىّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمبانيّغيرّالسكنيةّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمنشآتّاألخرىّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحسيناتّاألراضيّ
التّّوالمعداتّ
ّ
ّّّّّّّّاآل
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعداتّالنقلّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعدات ّتكنولوجيا ّاالتصاالتّّ
ولمعلوماتّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّآالتّوّمعداتّأخرىّ
منظوماتّاألسلحةّ
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والدباباتّوناقالتّالصواريخّوالقاذفاتّ
وما ّالي ّذلكّ ،وتستخدم ّذلك ّبشكلّ
مستمرّفيّإنتاجّخدماتّالدفاعّ،حتىّ
لو ّكان ّاستخدامها ّفي ّزمن ّالسلم ّهوّ
ببساطة ّبغرض ّالردعّ .يوصي ّ ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ،ّ 8665بأنهّينبغيّ
أن ّتصنف ّمنظومات ّاألسلحةّ
العسكرية ّكأصول ّثابتة ّحيث ّينبغيّ
أن ّيستند ّتصنيف ّمنظومات ّاألسلحةّ
العسكرية ّكأصول ّثابتة ّعلى ّنفسّ
المعايير ّبالنسبة ّلألصول ّالثابتةّ
األخرىّ ،أي ّأن ّاألصول ّالتيّ
وتستخدم ّم ار ار ّوتك ار ارّ ،أو ّباستمرارّ،
في ّعمليات ّاإلنتاج ّألكثر ّمن ّسنةّ
ّواحدة.
ملحقّ –80ّ .4والبنود ّذاتّاالستخدامّالواحدّّ،مثلّ
ّوالصواريخ ّوغيرهاّ ،التيّ
ّوالقنابل ّ
ذخيرة ّصواريخ ّ
توصل ّأسلحة ّأو ّمنظومات ّاألسلحة ّتعاملّ
كمخزونات ّعسكرية ّومع ّذلكّ ،قد ّتكون ّبعضّ
البنود ّذاتّاالستخدامّالواحدّ،مثلّأنواعّمعينةّمنّ
الصواريخّالباليستيةّذاتّالقدرةّالتدميريةّالعاليةّ،قدّ
توفر ّخدمة ّمستمرة ّللردع ّضد ّالمعتدينّ ،وبالتاليّ
تلبيّالمعاييرّالعامةّللتصنيفّواألصولّالثابتةّ.
ملحقّ –87ّ .4خالفا ّلما ّورد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ ،3114لم ّتعد ّتفصل ّالمخزوناتّ
اإلستراتيجيةّعنّالمخزوناتّاألخرىّمنّنفسّالنوعّ
منّالمنتجات.
ملحقّّ –88ّ.4يعاملّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ1993فقطّتلكّالنفقاتّمنّقبلّالجيشّعلىّ
األصولّالثابتةّمنّالنوعّالذيّيمكنّاستخدامهّ
ألغراضّمدنيةّاإلنتاجّعلىّأنهاّإجماليّتكوينّ
رأسّالمالّالثابتّ.وّمنّناحيةّأخرىّ،األسلحةّ
العسكريةّ،والمركباتّوالمعداتّالتيّهدفهاّالوحيدّ
هوّإطالقّأوّتسليمّهذهّاألسلحةّ،لمّيعاملواّ
كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّولكنّكاستهالكّ
الوسيطّ.
 -5تعديل فئة أصول "برامج الحاسوب"
لتشمل قواعد البيانات
المرجع :الفصل  ،10فقرة  ،10.110و
10.114

كفئة ّجديدة ّتحت ّمسمى ّاآلالتّ
والمعداتّ.
ّّّّّّّجـّ .نظم ّالتسليح ّتم ّاإلعتراف ّبها ّكأصولّ
منتجةّوتصنيفهاّبشكلّمنفصلّ.
ّّّّّّّّّدّّ .تمتّإعادةّتسميةّمصطلحّ"األصولّ
الثابتةّغيرّالملموسةّ "كـّ"منتجاتّالملكيةّالفكرية
".يتم ّإدراج ّكلمة ّ"منتجات ّلنوضح ّأنه ّاليشملّ
حقوقّالطرفّالثالثّالتيّليستّمن ّاألصولّغيرّ
المنتجةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ.
ّّّّّّّهـّ .منتجات ّالبحث ّوالتطوير ّقد ّأدخلتّّ
ضمنّمنتجاتّالملكيةّالفكريةّ.ونتيجةّلذلكّلمّتعدّ
تظهرّبراءةّاختراعّالكياناتّأنهاّأصولّغيرّمنتجةّ
وتندرجّفيّالبحثّوالتطويرّ.
ّّّّّّّوّ .تمت ّإعادة ّتسمية ّبند" إستكشافّ
المعادن " ّكـ"إستكشاف ّالمعادن ّوالتقييم ّللتأكيدّ
علىّأنّالتغطيةّتتفقّمعّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّ.
ّّّّّّّزّ .تم ّتعديل ّبرامج ّالحاسوب ّلتشمل ّقواعدّ
البيانات؛ ّالبرمجيات ّوقواعد ّالبيانات ّهي ّمكوناتّ
صغيرةّّّّّّّّ
ّّّّّّحّ.مصطلحّ"ّمنتجاتّالملكيةّالفكريةّأخرى"ّ
تحلّمحلّّ"األصولّالثابتةّغيرّالملموسةّأخرى".
ملحقّ .84ّ .4وكانّالتغييرّالوحيدّفيّالمخزوناتّ
هوّإظهارّالمخزوناتّّالعسكريةّبشكلّمنفصل.
ّّ
ملحقّ .83ّ .4التغييرات ّضمن ّفئة ّاألصول ّغيرّ
المنتجةّهيّعلىّالنحوّالتاليّ:
ّ
ّأ -تم ّإعادة ّتسمية ّ"األصول ّغير ّالمنتجةّ
الملموسة" ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ3114بوصفهاّ"المواردّالطبيعية".
ب -وقد ّأضيفت ّالموارد ّالطبيعية ّاألخرىّ
ّ
مثل ّأطياف ّالراديوّ ،و ّقد ّانقسمتّ
عنوان ّ"األصول ّغير ّالمنتجة ّ ّغيرّ
الملموسة ّ "إلى ّمجموعتين ّفرعيتينّ،
"العقود ّوعقود ّاإليجار ّوالتراخيص"وّ
أصول ّ"الشهرة ّالتجارية ّواألصولّ
التسويقية"
ّ .تم ّتقسيم ّالعقود ّوعقود ّاإليجارّ
والتراخيص ّإلى ّأربع ّفئات ّفرعية؛ّ
عقودّإيجارّتشغيليةّللسوقّ ّ،وتصاريحّ
الستخدام ّالموارد ّالطبيعيةّ ،تصارحّ
لممارسة ّأنشطة ّمحددةّ ،والحق ّفيّ
الحصول ّعلى ّالسلع ّوالخدمات ّفيّ
المستقبلّعلىّأساسّحصريّ.
ّ ....تم ّتغيير ّالفئة ّالسابقة ّ ّالشهرةّ
التجاريةالتيّتمّشراؤها ّإلسمّّواألصولّ
التسويقية ّالتيّتمّشراؤها ّمع ّالتغييراتّ
في ّالتغطية ّعلى ّالنحو ّالمبين ّأدناهّ
فيّالبندّّ11.
 -4توسيع حدود األصول و تكوين رأس
المال اإلجمالي للحكومة لتشمل اإلنفاق
على منظومات األسلحة
المرجع :الفصل  ،10فقرة  ، 10.87و
10.144
ملحقّ –88ّ .4منظومات ّاألسلحةّ
العسكرية ّالتي ّتتألف ّمن ّالمركباتّ
والمعدات ّاألخرى ّمثل ّالسفن ّالحربيةّ
والغواصات ّوالطائرات ّالعسكريةّ

ملحقّّ .81ّ.4تمّتعديلّفئةّاألص ّولّ"برامجّ
الحاسوب"ّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ3114
لتشملّقواعدّالبياناتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ8665لتكونّ"ّبرامجّالحاسوبّوّقواعدّالبياناتّ
"معّمزيدّمنّالفصلّبينّ"برامجّالحاسوب"ّوّ"ّ
قواعدّالبيانات"ّ.
ملحقّّ.06ّ.4يعطيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
 ّ2008توجيهاتّواضحةّلتقييمّبرامجّالحاسوبّ
وقواعدّالبياناتّالتيّتمّشراؤهاّمنّالسوقّأوّ
تحسينهاّداخلياّ.وينبغيّأنّتقيمّقيمةّبرامجّ
الحاسوبّوقواعدّالبياناتّالتيّتمّشراؤهاّفيّالسوقّ
بأسعارّالمشترينّ،فيّحينّينبغيّتقييمّتلكّالتيّ
حسنتّّداخلياّفيّأسعارهاّاألساسيةّالمقدرةّأوّ
بتكاليفّاإلنتاج (بماّفيّذلكّعائدّرأسّالمالّ
بالنسبةّللمنتجينّالسوقيين)ّ إذاّكانّالّيمكنّتقديرّ
السعرّاألساسيّ.
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نظام الحسابات القومية
مجاالت ّالنمو ّواإلنتاجية ّوالمساعدة ّعلى ّتلبيةّ
االحتياجاتّالتحليليةّللعديدّمنّالمستخدمينّ.
 -8توضي معاملة تكاليف نقل الملكية
المرجع :الفصل  ،10فقرة  10.48إلى
 ،10.52و فقرة  10.97والفقرات
 10.158إلى 10.162
ملحقّ ّ .ّ 01ّ .4ال ّيزال ّ ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
 ّ 2008يعامل ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّكتكوين ّرأسّ
المالّالثابتّّ،مثلّنظامّالحساباتّالقوميةّّ3114
ّ .ينبغيّأنّتشطبّتكاليفّنقلّالملكيةّعلى ّحيازةّ
األصول ّخالل ّالفترة ّالمتوقع ّفيها ّ ّأن ّتبقى ّفيّ
حوزة ّالمشتري ّاألصول ّوليس ّعلى ّكامل ّحياةّ
األصل ّ(كما ّأوصى ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ .)1993يجب ّأيضا ّشطب ّتكاليف ّنقل ّالملكيةّ
على ّالتخلص ّمن ّاألصل ّخالل ّفتالة ّحيازّ
األصلّ.تمييزّهذهّالتوصيةّربماّيكونّمنّالصعبّ
تنفيذها عندما ّال ّيكون ّهناك ّبيانات ّكافيةّ ،وّ
يوصي ّنظام ّلحسابات ّالقومية ّّ 8665بأن ّهذهّ
التكاليفّيجيّأنّتظلّتقيدّ ّكإجمالي ّتكوينّراسّ
مالي ّثابت ّو ّلكن ّيشطب ّكاستهالك ّرأس ّمالّ
ثابت ّفي ّسنة ّالحيازةّ .و ّينبغي ّأن ّندرج ّتكاليفّ
التركيب ّ ّوازالتها ّ ّفي ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّعندماّ
تكون ّمنفصلة ّعلى ّالفاتورةعلى ّوبسعر ّالمشتريّ
لألصلّّ.
ملحقّ ّ ّ .ّ 76ّ .4ينبغي ّأن ّتشطب ّالتكاليفّ
النهائية ّ(ّعلى ّسبيلّالمثالّتكاليفّالتفكيك)ّخاللّ
عمر ّاألصل ّباكلمهّ ،بغض ّالنظر ّعن ّعددّ
المالكينّخاللّعمرّاألصلّّ.فيّالواقعّ،قدّيكونّ
من ّالصعب ّالتنبؤ ّبالتكاليف ّالنهائيةّ .يتم ّشطبّ
أي ّكمية ّال ّتشملها ّاستهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
خالل ّعمر ّاألصل ّفي ّالوقت ّالذي ّيتم ّتكبدهاّ
كتكاليفّكاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ.
ملحقّ ّ ّ .ّ 73ّ .4في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ،ّ 3114تمّالتوصيةّبشطبّتكاليفّنقلّالملكيةلّ
امتالكّاألصولّعلىّمدىّحياةّاألصلّ.إذاّتمّبيعّ
األصول ّقبل ّنهاية ّحياتهّ ،فإن ّباقي ّتكاليف ّنقلّ
الملكية ّعلى ّامتالكهاالتي ّلم ّتشطب ّبالفعل ّتمّ
شطبها ّفي ّحساب ّالتغيي ارت ّاألخرى ّفي ّحجمّ
األصولّ.
ملحقّّّ.ّ78ّ.4لمّيكنّّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ3114واضحّّبشأنّمعاملةّالتكاليفّالنهائيةّ.
 -9استكشاف المعادن وتقيمها
المرجع :الفصل  ،10فقرة  10.106إلى
10.108
ملحقّّ.ّ74ّ.4يحافظّّنظامّالحساباتّ
القومية ّ2008علىّالتمييزّبينّفعلّالتنقيبّعنّ
المواردّالمعدنيةّ(تعاملّعلىّأنهاّأحدّاألصولّ
المنتجة) والمواردّالمعدنيةّنفسهاّ(تعاملّعلىّأنهاّ
أصولّغيرّمنتجة)ّ.كماّتمتّإعادةّتسميةّ
مصطلحّ"إستكشافّالمعادن "ّإليّ"إستكشافّ
المعادنّوّتقيمها " لتتناسبّمعّمصطلحّيستخدمّ
فيّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّ،وحددّوفقاّلذلكّّ.
ّ
ملحقّ ّ .ّ 73ّ .4يعطي ّ ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
 ّ2008التوجيهاتّيأنهّينبغيّأنّإسكشافّالمعادنّ
وتقييمهاّيجبّأنّيقيمّبأسعارّالسوقّإذاّتمّشراؤهاّ
أو ّفي ّمجموع ّالتكاليف ّزائد ّهامش ّ ّمناسب ّفيّّ
األسعارّفيّحالةّالقيامّبهاّعلىّحسابّالخاصّ.

ملحقّّّ.03ّ.4يوصيّّنظامّالحساباتّالقوميةّّ
ّ2008بمعاملةّكافةّبقواعدّالبياناتّالمحملةّ
ببياناتّمعّالعمرّاإلنتاجيّألكثرّمنّعامّواحدّ
كأصولّثابتةّ.وينبغيّأنّتدرجّكلّمنّقواعدّ
البياناتّالتيّتمّإنشاؤهاّعلىّالحسابّالخاصّوّ
تلكّالمعروضةّللبيعّإذاّكانتّتلبيّذلكّالمعيارّ.
ملحقّّ–ّ08ّ.4وتمّاالعترافّّبقواعدّالبياناتّّ
"الكبيرةّفقطّ ّكأصولّّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ.3114
 -6تم االعتراف باألصول والنسخ على أنها
منتجات متميزة.
 .المرجع :الفصل  ،10فقرة  ،10.100و
10.101
ملحقّّّ–ّ04ّ.4أعطىّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ2008توجيهاتّبشأنّمعاملةّأصولّونسخّ
منتجاتّالملكيةّالفكريةّكمنتجاتّمتميزةّ ّ.ويوصيّ
بأنهّإذاّتمّبيعّنسخةّمنّالمتوقعّأنّتستخدمّفيّ
اإلنتاجّألكثرّمنّسنةّفينبغيّأنّتعاملّعلىّأنهاّ
أصولّثابتةّّ.توفيرّنسخةّبموجبّترخيصّ
لالستخدامّ،ينبغيّأنّتعاملّأيضاّّعلىّأنهاّأحدّ
األصولّالثابتةّإذاّكانّسيتمّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّ
لفترةّتزيدّعلىّعامّواحدّوالمرخصّلهّيتحملّّ
جميعّمخاطرّوعوائدّالملكيةّ.
ملحقّ –ّ 03ّ .4لو ّتم ّحيازة ّنسخة ّمع ّترخيصّ
لالستخدام ّمع ّالدفع ّالمنتظم ّبعقد ّلعدة ّسنواتّوتمّ
الحكم ّعلى ّالمرخص ّله ّأن ّيملك ّملكية ّاقتصاديةّ
للنسخةّ ،فينبغي ّأن ّيعتبر ّذلك ّكاقتناء ّألحدّ
األصولّ .إذا ّتم ّالدفع ّالمنتظم ّلشراء ّترخيصّ
لالستخدامّبدونّعقدّطويلّاألمدّ،فينبغيّأنّتعاملّ
المدفوعات ّعلى ّأنها ّمدفوعات ّلشراء ّخدمةّ
استخدامّالنسخةّّ.
ملحقّ–ّ08ّ.4إذاّكانّهناكّدفعةّأوليةّّكبيرةّ
تليهاّسلسلةّمنّالدفعاتّأصغرّفيّالسنواتّ
المقبلةّ،فيجبّأنّيتمّتسجيلّالدفعةّاألولىّ
كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ،وينبغيّّأنّ
تعاملّّالدفعاتّالالحقةّكمدفوعاتّلخدمة.
ملحقّ –ّ 00ّ .4إذاّكانّالترخيصّيسمحّللمرخصّ
له ّباستنساخ ّاألصل ّوتحمل ّالمسؤولية ّ ّفي ّوقتّ
الحق ّعن ّدعم ّوتوزيع ّوصيانة ّهذه ّالنسخّ ،فذلكّ
يتمّوصفهّعلىّأنهّترخيصّإلعادةّاإلنتاجّّوينبغيّ
اعتباره ّكبيع ّلجزء ّمن ّأو ّلكل ّاألصل ّإلى ّوحدةّ
تملكّترخيصّإلعادةّإنتاج.
ّّملحقّ –ّ 07ّ .4لم ّيعطيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ 3114أي ّتوجيهات ّبشأن ّمعاملة ّاألصول ّوّ
النسخّّكمنتجاتّمتميزةّ.
 -7تقديم مفهوم خدمات رأس المال
المرجع :الفصل 20
ملحقّ ّ .ّ 05ّ .4أدرجت ّالخدمات ّالرأسماليةّ
لألصول ّالمستخدمة ّفي ّاإلنتاج ّالسوقي ّضمنّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّ ّّ 3114ولكنها ّلم ّتحددّ
بشكل ّمنفصلّ .ونظ ار ّألهمية ّتحديدها ّلقياسّ
اإلنتاجية ّوغيرها ّمن ّالتحليلّ ،تمت ّإضافة ّفصلّ
جديدّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ ّ2008لشرحّدورّ
خدمات ّرأس ّالمال ّوظهورها ّفي ّالحساباتّ .وّ
يمكن ّتقديم ّتفاصيل ّفي ّجدول ّتكميلي ّللمنتجينّ
السوقيينّ ،ليجلب ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّأوجهّ
التقدم ّفي ّمجال ّالبحوث ّفي ّالعقود ّاألخيرة ّفيّ
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ملحقّ ّ .ّ 78ّ .4يعترف ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ ّ 8665أنه ّبسبب ّندرة ّتوفر ّسعر ّالسوق ّللمواردّ
المعدنيةّ،فإنّالتقييمّاالفتراضيّهيّالقيمةّالحاليةّ
لإليراداتّ(العائد)ّفيّالمستقبلّلريعّالمواردّ.
ملحقّ ّ .ّ 70ّ .4ينبغي ّأن ّتظهر ّالمدفوعات ّمنّ
المستخرجّإلىّمالكّالمواردّالمعدنيةّمقابالا ّلحصةّ
منريع ّالموارد ّكدخل ّملكية ّحتى ّلو ّوصفها ّبأنهاّ
ضرائب ّوتعامل ّعلى ّهذا ّالنحو ّفي ّحساباتّ
الحكومةّنفسهاّ.
ملحقّ ّ .ّ 77ّ .4وأوصى ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّّ
ّ 3114أنهّفيّحالةّوجودّعقدّمنّالمالكّالقانونيّ
للمعادن ّ ّمع ّوحدة ّأخرى ّإلجراء ّاالستخراجّ ،فإنّ
الموارد ّال ّتزال ّتظهر ّفيالميزانية ّالعمومية ّللمالكّ
القانوني ّوالمدفوعات ّالتي ّيدفعها ّالمستخرج ّإلىّ
المالكّتعاملّعلىّأنهاّدخلّملكيةّ.
تحسينات األراضي
-10
المرجع :الفصل  ،10فقرة  10.79إلى 10.81
ملحقّّ.ّ75ّ.4الّتزالّتعاملّالتحسيناتّ
على ّاألراضي ّعلى ّأنها ّإجمالي ّتكوينّ
رأسّالمالّالثابتّ.يوصيّنظامّالحساباتّ
القوميةّ ّ 2008معاملةّّالتحسيناتّعلىّ
األراضيّكفئةّمتميزةّمنّاألصولّالثابتةّ
غير ّالمنتجة ّأصول ّاألراضي ّكما ّكانّ
موجوداّقبلّالتحسينّ .وفيّالحاالتّالتيّ
ليسّمنّالممكنّالفصلّبينّقيمةّاألرضّ
قبل ّالتحسين ّو ّقيمة ّتلك ّالتحسيناتّ،
فينبغي ّتخصيص ّاألرض ّإلى ّالفئة ّالتيّ
تمثل ّالجزء ّاألكبر ّمن ّالقيمةّ .ستدرجّّ
تكاليف ّنقل ّالملكية ّعلى ّجميع ّاألراضيّ
معّّتحسيناتّاألراضيّ.
ّ
ملحقّ ّ .ّ 71ّ .4وسجلت ّ ّ ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ 3114التحسيناتّعلىّ
األراضيّكإجماليّتكوينّرأسّمالّثابتّ،
ولكن ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّهذهّ
التحسيناتّشملتّمعّاألرضّنفسهاّ.
الشهرة التجارية واألصول
-11
التسويقية
المرجع :الفصل  ،10فقرة  10.196إلى
10.199

التجارية ّفي ّأي ّسياق ّآخرّ ّ .يعترفّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّ ّ 2008بأن ّهذاّ
االختالف ّقد ّيشمل ّفي ّالواقع ّاألصولّ
ّوالشعارات ّوقوائمّ
مثل ّ ّالبيانات ّاإلدارية ّ
العمالء ّوما ّإلي ّذلك ّالتي ّتم ّوصفهاّ
مجتمعة ّباسم" األصول ّالتسويقية"ّ .وّ
بصورة ّاستثنائيةّ ،يجوز ّبيع ّاألصولّ
التسويقية ّالمحددة ّبشكل ّفردي ّوبشكلّ
منفصلّعنّالشركة ّبأكملهاّفيّهذهّحالةّّ
ينبغي ّأيضا ّأن ّيسجل ّبيعها ّتحت ّهذاّ
البندّ.
ملحقّ ّ .ّ 58ّ .4يوصي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ ّ2008بإتباعّنهجّمتسقّلحسابّ
قيمةّ" ّالشهرةّالتجارية ّالمشتراةّواألصولّ
التسويقية"ّ ،الفائض ّفي ّالقيمة ّالمدفوعةّ
للمؤسسة ّالعاملة ّعن ّمجموع ّأصولهاّ
مطروحاّمنهاّمجموعّالخصومّ،وّكلّبندّ
منّالبنودّالتيّتمّتحديدهاّبشكلّمنفصلّ
وبغض ّالنظر ّعن ّقيمتها ّسواء ّكانّ
الكيان ّهي ّشركة ّمدرجة ّأو ّغير ّمدرجةّ
فيّالبورصةّ،شبةّشركةّأوّشركةّفرديةّ.
ّ
ملحقّ ّ .ّ 54ّ .4في ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّلعام ّّ ،ّ 3114تم ّحساب ّالشهرةّ
التجارية ّالمشتراة ّبشكل ّمختلف ّاستناداّ
إلى ّما ّإذا ّكانت ّاألعمال ّ ّكانت ّشركةّ
لمؤسسة ّفردية ّأو ّشركةّ .بالنسبة ّلشركةّ
مؤسسة ّالفرديةّ ،وقد ّاستمدت ّالشهرةّ
التجاريةّالمشتراة ّكفائضّمنّسعرّالشراءّ
على ّاألصول ّالمقيمة ّوالمحددة ّبشكلّ
منفصل ّمطروحاّ ّمنها ّالخصومّ .وّ
بالنسبة ّللشركات ّتم ّوصفها ّبأنه ّالفرقّ
بين ّسعر ّالسهم ّفو ار ّقبل ّالبيع ّوسعرّ
البيع ّالفعلي ّللسهم ّالواحدّ ،مضروبا ّفيّ
عدد ّاألسهم ّّ .دون ّتفرقة ّبين ّالشركاتّ
المدرجة ّوغير ّالمدرجة ّفي ّإحتسابّ
الشهرةّالتجاريةّالمشتراةّّ.
الموارد المائية تعامل كأصول
-12
في بعض الحاالت
المرجع :الفصل  ،10فقرة 10.184

ملحقّ ّ .ّ 56ّ .4أعاد ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّلعام ّّ 8665تسمية ّ"الشهرةّ
التجارية ّالمشتراة ّ،ال ّ"الشهرة ّالتجاريةّ
المشتراة ّواألصول ّالتسويقيةّ ّ ".ال ّتزالّّ
الشهرة ّالتجارية ّالمشتراة ّّواألصولّ
التسويقية ّتعامل ّعلى ّأنها ّأصول ّغيرّ
المنتجةّ ،وان ّكان ّفي ّمستوى ّأعلى ّفيّ
التسلسل ّالهرمي ّمن ّ ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّّ،3114وتحديداّفيّنفسّمستوىّ
ّوالعقود ّوعقود ّاإليجارّ
الموارد ّالطبيعية ّ
والتراخيصّ.
ّ
ملحقّ ّ .ّ 53ّ .4في ّنظام ّالحساباتّ
القومية ُّ ّ ،3114سجلت ّالشهرةّ
التجاريةفقطّبعدّتوليهّمنّالمؤسسةّ.ولهذاّ
السببّفقدّوصفتّبأنها" الشهرةّالتجاريةّ
المشتراة ّالمشتراة"ّ .لم ّيتم ّذكر ّالشهرةّ

ملحقّ ّ .ّ 53ّ .4في ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ ّ،2008تمّتوسيعّتعريفّالمواردّ
المائية ّليغطي ّاألنهار ّوالبحيراتّ
والخزانات ّاالصطناعية ّوالتجميعاتّ
السطحية ّاألخرى ّباإلضافة ّإلى ّطبقاتّ
المياه ّالجوفية ّوغيرها ّمن ّموارد ّالمياهّ
الجوفيةّ .و ّتتألف ّمن ّموارد ّالمياهّ
السطحية ّوالمياه ّالجوفية ّالمستخدمةّ
لالستخراج ّإلى ّحد ّأن ّندرتها ّيؤدي ّإلىّ
إنفاذ ّحقوق ّالملكية ّأو ّحقوق ّاإلستخدامّ،
وتقييمّالسوقّ ّوقياسّالسيطرةّاالقتصاديةّ.
ملحقّّّ .ّ 58ّ .4يوصيّنظامّالحساباتّ
القومية ّ ّ 2008بأنه ّينبغي ّمن ّحيثّ
المبدأ ّتقييم ّالمسطحات ّالمائية ّبطريقةّ
موازية ّلتقييم ّالموارد ّالمعدنية ّولكن ّمعّ
اإلشارةّإلىّأنّبدائلّأكثرّواقعيةّقدّيكونّ
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تسجيل ّأي ّانخفاض ّفي ّقيمة ّالمواردّ
الطبيعية ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
كعملية ّمماثلة ّالستهالك ّرأس ّالمالّ
الثابتّ.وّيتمّالتعاملّمعّالمواردّالطبيعيةّ
بطريقة ّفعالة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
كمن ّيملك ّعمر ّالنهائي ّ ّطالما ّيولدّ
دخالّ .قد ّينطبق ّذلك ّعلى ّأيّمورد ّمنّ
الموارد ّالطبيعية ّالمعترف ّبها ّكأصل ّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ.
ملحقّ ّ .ّ 18ّ .4و ّلم ّيناقش ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّّ 3114مفهوم ّتأجيرّ
المواردّفيّالمواردّالطبيعية.
تقديم التغييرات التي أدخلت
-17
على البنود الواردة في حساب التغيرات
األخرى في حجم األصول
المرجع :الفصل 12

من ّالضروري ّاستخدامها ّمثل ّالتقديراتّ
علىّأساسّرسومّاإلتاحةّ.
يإستهالك رأس المال الثابت
-13
يقاس على أساس متوسط األسعار للفترة
بالنسبة لرقم قياسي نوعي ثابت لألصل
المعني
المرجع :الفصل  ،10فقرة 10.156
ملحقّ ّ .ّ 50ّ .4يوصي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّ ّ 2008قياس ّاستهالك ّرأسّ
المالّالثابتّعندّمتوسطّاألسعارّّّ
ملحقّّ.ّ57ّ.4لمّيعطيّنظامّالحساباتّ
القوميةّّ 3114توجيهاتّحولّماّإذاّكانّّ
استخدام ّاألسعار ّلقياس ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّينبغي ّأن ّتتعلق ّبالمستوىّ
العام ّلألسعار ّأو ّما ّإذا ّكان ّينبغي ّأنّ
تكونّبأسعارّأصولّمحددةّ.
جعل تعريف الموارد البيولوجية
-14
المفتلحة متماثل مع الموارد غير
المفتلحة
المرجع :الفصل  ،10فقرة 10.88
ملحقّ ّ .ّ 55ّ .4وقد ّتم ّتوضيح ّتعريفّ
الموارد ّالبيولوجية ّالمفتلحة ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ 2008مما ّيجعلهاّ
محددة ّبأن ّ ّنموهم ّالطبيعي ّوتجديدهاّ
يعاملّكإنتاجّإالّفيّالحاالتّالتيّتكونّ
فيهاّهذهّتحتّالمسؤوليةّالمباشرةّومراقبةّ
وادارةّالوحداتّالمؤسسيةّ.
ملحقّ ّ .ّ 51ّ .4و ّتم ّتسمية ّاألصولّ
المفتلحة ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ ّ 3114بالموارد ّالبيولوجية ّالمفتلحة ّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّّ.8665
تقديم منتجات الملكية الفكرية
-15
المرجع :الفصل  ،10فقرة 10.98

ملحقّ ّ .ّ 14ّ .4بغية ّإعطاء ّالمزيد ّمنّ
الهيكلية ّمن ّاألسباب ّالمحتملة ّللتغيراتّ
فيّاألصولّّبخالفّّالمعامالتّ،تغيرتّ
قائمةّبالبنودّالمدرجةّفي ّحسابّالتغيراتّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّلعام ّّ .8665التغيراتّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّأظهرّ
التغييراتّفيّاألصولّ /الخصومّفيّسبعّ
فئات ّرئيسيةّ ّوبعض ّالفئات ّالفرعيةّعلىّ
النحوّالتالي ّ:
الظهورّاالقتصاديّلألصولّ
اإلختفاءّاإلقتصاديّلألصولّغيرّ
المنتجةّ
ّّّّّّّّّاستنزافّالمواردّالطبيعيةّ
ّّّّّّّاإلختفاءاتّاإلقتصاديةّاألخرىّ
لألصولّغيرّالمنتجةّ
الخسائرّالكارثيةّ
اإلستيالءّبدونّتعويضّ
التغيراتّاألخرىّفيالحجمّغيرّمصنفةّفيّ
مكانّآخرّ
التغيراتّفيّالتصنيفّ
ّّّّّّّّّّالتغييراتّفيّالتصنيفّ
القطاعيّوالهيكليّ
ّّّّّّّّّّالتغيراتّفيّتصنيفّاألصولّ
ّوالخصومّ
أرباحّوخسائرّالحيازةّاالسميةّّ
ّّّّّّّّّّّّأرباحّوخسائرّالحيازةّ
المحايدةّ
أرباحّوخسائرّالحيازةّالحقيقية
ّ
هة .تحسينات أكثر في عالج وتعريف
األدوات المالية واألصول
 -1توضي معاملة إعادة شراء األوراق
المالية باالتفاق
المرجع :الفصل  11الفقرات  11.74إلى
11.77
يضيف نظام الحسابات القومية 2008
تفسير التفاق إعادة شراء األوراق
المالية و قروض الذهب والودائع اتفاقية
إعادة شراء األوراق المالية هو ترتيب
يتضمن بيع األوراق المالية أو غيرها من

ملحقّ ّ .ّ 16ّ .4كانت ّتسمى ّ ّالمعالجةّ
المحاسبية ّلألصول ّ ّسابقا ّبـ ّ"األصولّ
المنتجة ّغير ّالملموسة ّوالمسمى ّاآلنّ،
أكثر ّوصفا"ّ ،منتجات ّالملكية ّالفكرية"ّ
التي ّتم ّتوضيحها ّبتوسع ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ .8665يتم ّتقسيم ّهذهّ
األصول ّإلى ّمزيد ّمن ّالبحث ّوالتطوير؛ّ
إستكشاف ّالمعادن ّوالتقييم؛ ّبرامجّ
الحاسوبّوقواعدّالبيانات؛ّالترفيه ّوالموادّ
األدبية ّوالفنية ّاألصليةّ ،و ّمنتجاتّ
الملكيةّالفكريةّاألخرىّ.
أدخل مفهوم تأجير الموارد
-16
للموارد الطبيعية
المرجع :الفصل  ،7فقرة 7.109
ملحقّ ّ .ّ 13ّ .4يقدم ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّ ّ 2008مفهوم ّتأجير ّالمواردّ
لتغطية ّالحالة ّالتي ّتستمر ّبها ّالمواردّ
الطبيعية ّفي ّالظهور ّفي ّالميزانيةّ
العمومية ّللمالك ّالقانوني ّحتى ّوان ّكانّ
المستأجر ّهو ّوحدة ّتستخدم ّالموارد ّفيّ
اإلنتاج ّوبالتالي ّفهي ّفي ّالواقع ّالمالكّ
االقتصاديّ .وفي ّالمقابلّ ،يسجلّ
المستأجرّالدفعات ّالمنتظمة ّكدخلّملكيةّ
بإعتبارها ّريعّ ،طبقا ّلالتفاقّ ،ال ّيتمّ
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الفائدةّلمدة ّ 90يوماّأوّأكثرّتمّرسملتهاّ،
ّتأخيرها ّعن ّطريقّ
ّ
واعادة ّتمويلهاّ ،أو
االتفاقّ،أوّالمدفوعاتّالمستحقةّألقلّمنّ
 ّ 90يوما ّمتأخرةّ ،ولكن ّهناك ّأسبابّ
وجيهةّأخرىّ(مثلّتقديمّالمدينّلإلفالس)
للشكّفيّأنّيتمّدفعّالمبالغّكاملةّ.
ّ
ملحقّ –ّ 11ّ .4يوصيّّنظامّالحساباتّ
القوميةّ ّ2008أنّتظلّالقروضّالمتعثرةّ
ينبغي ّمسجلة ّبالقيمة ّاالسمية ّفيّ
ئيسيةّوالفائدةّيجبّأنّتظلّ
ّ
الحساباتّالر
مستحقةّحتىّيتمّسدادّالقرضّأوّالشطبّ
المتبادل ّمن ّخالل ّإتفاقّ .وأوصى ّبنديّ
تذكرة ّفيما ّيتعلق ّبالقروض ّالمتعثرةّ،
القيمة ّاالسمية ّللقروض ّالتي ّتعتبر ّغيرّ
ّوالقيمة ّالسوقية ّالتي ّتعادلةّ
قابلة ّللتنفيذ ّ
هذه ّالقروضّ .أقرب ّ ّتقريب ّللقيمةّ
السوقية ّالمماثلة ّأو ّما ّيعادلها ّمن ّقيمةّ
"سوق ّ ّإلى ّالسوق "ّ ،الذي ّهو" القيمةّ
التيّتقاربّالقيمةّالتيّستنشأ ّعنّصفقةّ
بينّطرفينّفيّالسوقّ".فيّغيابّبياناتّ
القيمة ّالعادلةّ ،فإن ّالبند ّالتذكرة ّيستخدمّ
النهجّالثانيّكأفضل ّخيار ّوتظهرّالقيمةّ
االسمية ّخسائر ّللقروض ّمطروحا ّمنهاّ
القيمة ّالمتوقعة ّمن ّخسائر ّالقروضّ.
وباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،ينبغي ّأن ّتظهرّ
الفوائد ّالمستحقة ّعلى ّالقروض ّالمتعثرةّ
بأنهاّ"التي"ّالبندّ.
ملحقّ ّ –ّ 366ّ .4ويوصي ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ ّ 2008أنه ّينبغي ّأنّ
تكون ّ ّبنود ّالتذكرة ّالمعيار ّفي ّالقطاعّ
الحكومي ّوقطاع ّالشركات ّالماليةّ
وبالنسبةّلبقيةّالعالمّ.
ملحقّ –ّ 363ّ .4لمّيقدمّنظامّالحساباتّ
القومية ّّ 3114التوجيهات ّبشأن ّالمعاييرّ
الواجبّإتباعهاّلتسجيلّالقروضّالمتعثرة.
 -4توضي معاملة ضمانات القروض
المرجع :الفصل  17الفقرات
 17.207إلى 17.224

األصول بسعر محدد مع االلتزام بإعادة
شراء األصول نفسها أو ما شابهها
بسعر ثابت في تاريخ محدد في
المستقبل.
ملحقّ ّ .ّ 13ّ .4ال ّيزال ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ ّّ2008يعاملّاتفاقيةّإعادةّشراءّ
األوراق ّالمالية ّ ّكالق ّرّوض ّالمضمونةّ
ّويعترف ّبإمكانيةّبيعّاألوراقّالماليةّالتيّ
تمّاالتفاقّعلى ّإعادةّش ارّؤهاّ .وفيّحالةّ
البيعّعلىّاألوراقّالماليةّّ،ينبغيّتسجيلّ
أصول ّسلبية ّللمقرض ّلتجنب ّإزدواجّ
الحسابّ.
ملحقّّ .ّ 18ّ .4قدّنصّنظامّالحساباتّ
القومية ّّ 3114أن ّبيع ّاألوراق ّالماليةّ
التي ّتم ّاالتفاق ّعلى ّإ،عادة ّشراؤها ّالّ
يكونّمسموحاّأوّالّيمارسّعملياّ
 -2وصف معاملة خيارات اإلكتتاب
الممنوحة للموظفين
المرجع :الفصل  11الفقرات ، 11.124
الفصل  17الفقرات  17.384الى
17.398
ملحقّ ّ .ّ 10ّ .4خيارات ّاإلكتتابّ
الممنوحة ّللموظفين ّأداة ّشائعة ّتستخدمهاّ
الشركاتّلتحفيزّموظفيهاّ.خيارّاإلكتتابّ
الممنوحّللموظفّهوّعبارة عن اتفاق يتم
في تاريخ محدد (تاريخ "المنح") يمكن
من خالله للموظف شراء عدد محدد من
األسهم من رصيد أسم صاحب العمل وفقا
لسعر محدد (سعر "التنفيذ") سواء في
وقت محدد (تاريخ "اكتساب الحق") أو
في غضون فترة من الزمن (فترة
"ممارسة الحق") والتي تلي فورا تاريخ
اكتساب الحقّ ّ .ويوصي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّ ّ 2008أنه ّينبغي ّتسجيلّ
المعامالت ّفي ّخيارات ّاإلكتتابّ
اللممنوحة ّللموظفين ّفي ّالحساب ّالماليّ
كنظير ّلبند ّتعويضات ّالعاملين ّ ّممثلةّ
بقيمةّاألسهمّ .ومن ّالناحيةّالمثاليةّ،يجبّ
أن ّتنتشر ّقيمة ّالخيار ّخالل ّالفترة ّبينّ
الفترة ّالمنحّ ،وتاريخ ّاكتساب ّالحقّ ،واذاّ
لم ّيكن ّهذا ّممكنا ّفيمكن ّتسجيلها ّفيّ
تاريخّالمنحّ.
ملحقّ.ّ17ّ.4لمّيقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّّأيّ
ّ 3114توجيهات ّبشأن ّمعاملة ّخيارات ّاإلكتتابّ
الممنوحةّللموظفين.
ّ
 -3توضي معاملة القروض المتعثرة
المرجع :الفصل  11الفقرات ، 11.129
الفصل  13الفقرات  13.66إلى 13.68

ملحقّ –ّ 368ّ .4وقدّتم ّتوضيح ّمعاملةّ
فئات ّعديدة ّمن ّالضمانات ّالواردة ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّّ .8665ويعرفّ
ثالثة ّأنواع ّمن ّالضمانات ّو ّيعطيّ
التوجيهات ّلمعاملتهمّ ّ .النوع ّاألول ّهيّ
تلك ّالتي ّتقدم ّذلك ّالنوع ّمن ّالضماناتّ
التيّتتوفرّبواسطةّالمشتقاتّالماليةّ،مثلّ
مقايضة ّاالئتمانات ّاالفتراضيةّ .و ّيتمّ
تداول ّهذه ّالمشتقات ّفي ّاألسواق ّالماليةّ
المشتقاتّالّتعرضّميزاتّجديدةّلنظامّ
ّ
و
الحساباتّالقوميةّ.
ّ
ملحقّ –ّ 364ّ .4ويتألفّالنوعّالثاني ّمنّ
الضماناتّ،وهيّالضماناتّالموحدةّ،منّ
أنواع ّالضمانات ّالتي ّتصدر ّبأعدادّ
كبيرةّ ،وعادة ّبمبالغ ّصغيرة ّنسبياّ ،وعلىّ
طول ّخطوط ّمماثلةّ ،مثل ّضماناتّ
ائتمانات ّالتصدير ّوضمانات ّالقروضّ

ملحقّ –ّ 15ّ .4تم ّدراسة ّتوجيهاتّ
لمعاملة ّالقروض ّالضعيفة ّ(المتعثرة) ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّّ .8665و ّيقدمّّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّتعريفا ّللقروضّ
المتعثرةّعلىّأنهاّالقروضّالتيّمدفوعاتّ
الفوائد ّو /أو ّأصل ّالقرض ّمضى ّعلىّ
إستحقاقهاّّ16يوماّأوّأكثرّ،أوّمدفوعاتّ
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انحراف ّفي ّالرقم ّالقياسي ّعن ّ ّالمسارّ
المتوقعّكحيازةّأرباحّأوّخسائرّ.
ملحقّ –ّ 336ّ .4توجيهات ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 3114عن ّكيفيةّ
تسجيل ّالمعامالت ّالمرتبطة ّبسنداتّ
الدين ّالمرتبطة ّبرقم ّقياسيّ ،لم ّتكنّ
دقيقةّ.
 -6تعديل معاملة سندات الدين
المرتبطة بعملة أجنبية
المرجع :الفصل  17الفقرات
17.281
ملحقّ ّ –ّ 333ّ .4يوصي ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ ّ 2008بأن ّأدواتّ
الدينّالمرتبطةّكالّمنّالقسيمةّوالدفعاتّ
األساسية ّبعملة ّأجنبية ّينبغي ّأن ّتصنفّ
وتعامل ّكما ّلو ّكانوا ّمقومين ّبالعملةّ
األجنبيةّ.
ملحقّ –ّ 338ّ .4وأوصى ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 3114أنه ّفي ّحالةّ
سندات ّالدين ّ ّالمقومة ّبالعملة ّاألجنبيةّ،
ينبغي ّأن ّيعامل ّالتغيرات ّفي ّقيمةّ
األساس ّبشروطّالعملةّالمحليةّالتيّتنشأّ
عن ّالتغيرات ّفي ّأسعار ّالصرف ّعلىّ
أنها ّأرباح ّحيازة ّ ّ(غير ّقابلة ّللتداول)ّ.
ومع ّذلكّ ،في ّحالة ّأدوات ّالدينّّ
المرتبطة ّبالعمالتّاألجنبيةّ،فيتمّالتعاملّ
مع ّهذه ّالتغييرات ّكالفوائد ّ(المعامالت)ّ.
توصية ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّ ّّ2008
بإزالة ّالوضع ّالشاذ ّمن ّخالل ّمعاملةّ
األدواتّالتيّلهاّخصائصّمماثلةّتعادلهاّ
اقتصادياّّ.
 -7المرونة في تقييم حصص الملكية
غير المدرجة في البورصة
المرجع :الفصل 13الفقرات 13.69
إلى 13.70
ملحقّ –ّ 334ّ .4ال ّيتم ّ ّ ّإدراج ّجميعّ
حصص ّالملكية ّفي ّالبورصة ّأوّ
تخصصّلتبادلّاألسهمّ .وّكثيراّماّتنشأّ
هذه ّالحالة ّلمؤسسات ّاالستثمار ّالمباشرّ
ّوالحصص ّفيّ
ّوالحصص ّالخاصة ّ
الشركات ّغير ّالمدرجة ّفي ّالبورصةّ
الشركات ّالمدرجة ّولكن ّغير ّالسائلةّ،
و ّ
والمؤسسات ّالمشتركة ّو ّلفرديةّ .ويزودّّ
نظامّالحساباتّالقوميةّ ّ 2008توجيهاتّ
بشأن ّخيارات ّبديلة ّلتقييم ّالحصص ّمنّ
هذا ّالقبيلّ .بعض ّالخيارات ّالبديلة ّالتيّ
أوصي ّبها ّهي ّسعر ّالصفقة ّاألخيرّ،
صافي ّقيمة ّاألصولّ ،أو ّالقيمة ّالحاليةّ
لمعدل ّالعائدّ ،القيمة ّالدفترية ّالتي ّتعدهاّ
الشركات ّمع ّتعديالت ّكلية ّمن ّقبلّ
المجمع ّاإلحصائيّ ،واألرصدة ّالخاصةّ
بالقيمةّالدفتريةّوالقيمةّالعالميةّالمقسمةّ.
ملحقّ –ّ 333ّ .4وأعطىّنظامّالحساباتّ
القوميةّ ّّ 1993توجيهاتّمقيدةّإلي ّ ٍ
حدّ
ما ّبشأن ّكيفية ّتقييم ّالحصص ّغيرّ
المدرجةّفيّالبورصةّ.وأوصتّبأنهّينبغيّ
تقييم ّقيمة ّأسهم ّالشركات ّالتي ّلم ّتدرجّ
في ّالبورصة ّأو ّتم ّتداولها ّبانتظامّ

للطالبّ .في ّهذه ّالحالةّ ،على ّالرغم ّمنّ
أنه ّليس ّمن ّالممكنّتحديد ّاحتمالّوقوعّ
أي ّقرض ّواحد ّمتعثرّ ،إنها ّممارساتّ
قياسيةّلتقديرّكيفيةّالخروجّمنّالعديدّمنّّ
قروضّمماثلةّقدّتتعثرّ.فهيّتعملّعلىّ
نفس ّمبدأ ّالتأمين ّعلى ّغير ّالحياةّّ
ويجب ّأن ّتعامل ّبالمثلّ .إذا ّكان ّالكفيلّ
هو ّجزء ّمن ّالحكومة ّالعامة ّو ّحددّ
الرسوم ّدون ّالمستوى ّاالفتراضي ّالمتوقعّ
عمداّ،فينبغيّأنّيحسبّكإعانة/دعم ّإلىّ
أصحابّالضمان.
ملحقّ –ّ 363ّ .4النوع ّالثالث ّمنّ
الضماناتّ،كماّهوّموضحّضماناتّلمرةّ
واحدةّ ،ويتألف ّمن ّتلك ّالتي ّتكون ّفيهاّ
المخاطر محددة ّلدرجة ّأنه ّليس ّمنّ
الممكن ّاحتمال ّتقديره ّ ّبأي ّدرجة ّمنّ
الدقةّ .وتعتبر ّفي ّمعظم ّالحاالتّ ،منحّ
ئّوالّيسجلّفيّ
ضمانةّلمرةّواحدةّللطوار ّ
الخصومّالماليةّ.
ملحقّ –ّ 368ّ .4المناقشة ّاألولية ّكانتّ
عن ّضمانات ّالقروضّ ،و ّلكن ّوسعتّ
لتشمل ّضمانات ّموحدة ّلألوراق ّالماليةّ
األخرىّ ،في ّأواخر ّعام ّّ 8665اقترحّ
تعميمّهذهّالمعاملةّ.
ملحقّ –ّ 360ّ .4وكان ّيعامل ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ ّ 1993الضماناتّ
كخصومّطارئة ّوبالتاليّليسّهناك ّوجودّ
للضمان ّإالّإذاّتمّّتنشيطهّ .كماّلمّيقدمّ
توجيهات ّلمعالجة ّالتدفقات ّالناشئة ّعندّ
التنشيطّ.
 -5تم دراسة معاملة سندات الدين
المرتبطة برقم قياسي
المرجع :الفصل  17الفقرات
 17.274إلى 17.282
ملحقّ –ّ 367ّ .4يتعلقّهذاّالبندّالقسيمةّ
أوّالمدفوعاتّالرئيسيةّّ،أوّاالثنينّعلىّ
حد ّسواءّ ،المدفوعة ّعلىاألوراق ّالماليةّ
مثل ّالسندات ّالتي ّتحدد ّعن ّطريقّ
المؤشراتّالمتفقّعليهاّمنّقبلّاألطرافّ،
ولكن ّقيم ّالمؤشرات ّغير ّمعروفة ّعندماّ
يتمّاالتفاقّ.وّبموجبّهذاّاالتفاقّ،تعاملّ
الزيادة ّفي ّقيمة ّاألوراق ّالمالية ّكفائدة ّالّ
يمكن ّمعرفتها ّفي ّوقت ّاإلصدارّّ.
يوصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّ ّ2008
بنهجين ّلتحديد ّالفائدة ّالمستحقة ّفي ّكلّ
فترةّمحاسبيةّ.
ملحقّ –ّ 365ّ .4عندماّترتبطّقسائمّبرقمّ
قياسي ّواسعّ ،فإن ّكامل ّالمبالغّالمدفوعةّ
كقسائمّ ،بعد ّالربطّ ،تستحق ّكفائدةّّ.
عندما ّتكون ّقيمة ّاألساس ّمرتبط ّبرقمّ
قياسيّفإنّالفرقّبينّسعرّاإلطفاءّوسعرّ
اإلصدارّيعاملّكفوائدّمستحقةّعلىّمدىّ
حياةّّاألداةّ.
ملحق–ّ 361ّ .4االرتباط ّبرقم ّقياسيّ
ضيقّ،فيتمّتحديدّاستحقاقاتّالفائدةّعنّ
طريق ّتثبيت ّسعر ّالفائدة ّالمستحقة ّفيّ
وقت ّاإلصدارّ .و ّيتم ّالتعامل ّمع ّأيّ
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علىّحدهّ.وّكنتيجةّلتغيرّمعاملةّحقوقّ
السحب ّالخاصةّ ،توصي ّأن ّيظهرّ
الذهبّالنقديّّوّحقوقّالسحبّالخاصةّ
كبنودّفرعيةّمنفصلةّ.
ملحقّ –ّ 331ّ .4صنف ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 3114حقوق ّالسحب ّالخاصةّ
كأصول ّبدون ّمسؤوليات ّ ّّ .مديونية ّّّ.
مقابلةّ.
 -11التمييز بين الودائع والقروض
المرجع :الفصل  11الفقرة 11.56
ملحقّ ّ –ّ 386ّ .4يستمر ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 8665بالتمييزّ
بينّالقروضّّوالودائعّ.لكيّنتجنبّ
الغموض ّبين ّالقروض ّوالودائعّ
عندما ّيكون ّطرفي ّالمعاملة ّبنوكّ،
أدخلتّفئةّ""ّالمراكزّبينّالبنوك"ّ.
 -12الرسوم المستحقة على قروض
الذهب واقراض األوراق المالية
الفقرة
المرجع :الفصل 17
17.254
ملحقّ ّ ّ –ّ 383ّ .4يوصي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ ّ 2008يجبّأنّ
تسجل ّ ّجميع ّالرسوم ّالمستحقةّّ
لمالكي ّاألوراق ّالمالية ّالمستخدمةّ
إلقراض ّاألوراق ّالمالية ّوالىّ
أصحاب ّالذهب ّالمستخدم ّفيّ
قروض ّالذهب ّ(سواء ّمن ّحساباتّ
الذهب ّالمخصص ّأو ّغيرّ
المخصص ّ) ّ عن ّطريق ّاالتفاقّ
كفائدة ّ ّ ّ .وقد ّتشمل ّالفائدة ّخدمةّ
الوساطةّالماليةّالمقاسةّبصورة ّغيرّ
مباشرةّ ،محددة ّبشكل ّمنفصلّ ،إذاّ
تم ّتصنيف ّالوحدة ّالممولة ّللقرضّ
كمؤسسةّماليةّ.
ملحقّ ّ ّ –ّ 388ّ .4لم ّيعط ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 3114توجيهاتّ
بشأن ّالرسوم ّالمستحقة ّعلى ّإقراضّ
األوراقّالماليةّوالقروضّمنّالذهب.
 -13تصنيف األصول المالية
المرجع :الفصل 11
ملحقّ ّ ّ –ّ 384ّ .4لتعكسّ
االبتكارات ّفي ّاألسواق ّالمالية ّمنذّ
اعتماد ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ ،3114والحفاظ ّعلى ّأهميتهاّ ،تمّ
تغيير ّتصنيف ّاألصول ّالمالية ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّّّ.2008
ّوالخصوم ّالماليةّ
وتصنيف ّاألصول ّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ8665
هوّعلىّالنحوّالتاليّ :
الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّ
ّّّّّّّّّّّالذهبّالنقديّ
ّّّّّّّّّّّحقوقّالسحبّالخاصةّ
العملةّوالودائعّ
ّّّّّّّّّّالعملةّ
ّّّّّّّّّالودائعّالقابلةّللتحويلّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّالمراكزّبينّالبنوكّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّودائعّأخرىّقابلةّللتحويلّّ
ّّّّّّّّّّّالودائعّاألخرىّ

باستخدام ّأسعار ّاألسهم ّالمدرجة ّالقابلةّ
ّوعوائدها ّالتاريخيّ
للمقارنة ّفي ّاألرباح ّ ّ
أوّالمستقبليةّ،وتعديلّتخفيضيّّ،إذاّلزمّ
األمرّ ،لكي ّيعطي ّللسماح ّبأدنى ّتسويقّ
أوّسيولةّلألسهمّغيرّالمدرجةّ.
حسابات الذهب غير
 -8تعامل
مخصصة كأصول وخصوم مالية
المرجع :الفصل  11الفقرة 11.45
ملحقّ –ّ 338ّ .4يوصيّنظامّالحساباتّ
القومية ّّ 8665أنه ّينبغي ّأن ّتعاملّ
حساباتّالذهبّغيرّالمخصصةّكأصولّ
ّوخصوم ّمالية ّوتصنيفها ّكودائع ّبالعملةّ
األجنبية ّإذا ّكانت ّهذه ّالودائع ّالمقومةّّ
الذهبّفيّحيازةّغيرّالمقيمين.
للذهب
التعريف
 -9تنقي
النقديوالسبائك الذهبية
المرجع :الفصل  11الفقرات 11.45
و 11.46
ملحقّ –ّ 330ّ .4لقدّتغيرّتعريفّالذهبّ
النقدي ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلعامّ
ّ 8665من ّأجل ّأن ّيتماشى ّمع ّدليلّ
ميزان ّالمدفوعات ّّووضع ّاالستثمارّ
الدولي ّّ .الطبعة ّالسادسةّ ّ .التغيير ّينبعّ
من ّاالعتراف ّبحسابات ّالذهبّ
المخصصةّوغيرّالمخصصةّحيثّيمثلّ
حساب ّالذهب ّالمخصص ّعنوانا ّللذهبّ
المعدني ّوحساب ّالذهب ّغير ّالمخصصّ
وديعة ّمقومة ّبالذهبّ .ويتم ّالتعامل ّمعّ
هذاّاألخيرّكعمالتّأجنبيةّإذاّكانّبحوزةّ
غير ّالمقيمينّ .سبائك ّالذهب ّ( ّوهي ّّ،
عمالت ّمعدنيةّ ،سبائك ّأو ّقضبان ّبحدّ
ادنىّمنّالنقاءّالّيقلّعنّ 995جزءاّفيّ
األلف) هي ّفقط ّالمعترف ّبها ّكأصولّ
ماليةّمعّعدمّوجودّخصوم ّمقابلةّعندماّ
تكون ّمحازة ّكأصل ّإحتياطي ّمن ّقبلّ
السلطات ّالنقديةّ .يتم ّتعريف ّالذهبّ
النقديّالذهب المملوك من قبل السلطات
النقدية ) أو غيرهم ممن يخضعون
لرقابة فعالة من السلطات النقدية)
والمحتفظ به كأصل احتياطي .وتضمّ
سبائك ّالذهب ّوحسابات ّالذهب ّغيرّ
المخصصّمعّغيرّالمقيمينّ.
ملحقّ ّ –ّ 337ّ .4لم ّيناقش ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ 1993حساباتّ
المعادنّالمخصصةّأوّغيرّالمخصصةّ.
 -10الخصوم المعترف بها في
حقوق السحب الخاصة .
المرجع :الفصل  11الفقرات 11.47
إلى 11.49
ملحقّ –ّ 335ّ .4يوصيّنظامّالحساباتّ
القومية ّ ّ 2008معاملة ّ ّحقوق ّالسحبّ
الخاصة )الصادر ّعن ّصندوق ّالنقدّ
الدوليّباعتبارهاّأصلّللبالدّمالكةّحقوقّ
السحب ّالخاصةّ ،وكمطالبة ّعلىّ
المشاركينّفيّبنظام ّجماعيّ .كذلكّ،فمنّ
المستحسن ّأن ّيتم ّتسجيل ّتخصيصّ
والغاءّحقوقّالسحبّالخاصةّكمعامالتّ.
و ّيجب ّأن ّتسجل ّاألصول ّوالخصومّ
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سنداتّالدينّ
ّّّّّّّّّّّّقصيرةّاألجلّ
ّّّّّّّّّّّّطويلّاألجلّ
القروضّ
ّّّّّّّّّّّّقصيرةّاألجلّ
ّّّّّّّّّّّّّطويلّاألجلّ
حصصّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمارّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأسهمّمدرجةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأسهمّغيرّمدرجةّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحصصّملكيةّأخرىّ
ّّّّّّّّّّأسهم  /وحدات صناديق االستثمارّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأسهم /وحدات صناديق
سوق المالّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأسهم  /وحدات صناديق
االستثمار عدا صناديق سوق المالّ
التأمينّومعاشاتّالتقاعدّوالضماناتّالموحدةّ
ّّّّّّّّّّاالحتياطيات الفنية للتأمين على غير
الحياةّ
ّّّّّّّّّّتأمين الحياة و استحقاقات السنوياتّ
ّّّّّّّّّّمستحقات تقاعديةّ
ّّّّّّّّّّمطالبات صناديق التقاعد على مديري
التقاعدّ
ّّّّّّّّّّمستحقات المزايا غير التقاعديةّ
المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة
للموظفينّ
ّّّّّّّّّّّالمشتقاتّالماليةّ
ّّّّّّّّّّّالخياراتّ
ّّّّّّّّّّّالعقود من النوع اآلجلّ
ّّّّّّخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفينّ
حساباتّأخرىّمستحقةّالقبضّّ/الدفعّ
ّّّّّّاالئتمانات والسلف التجاريةّ
ّّّّّّّحساباتّأخرىّمستحقةّالقبضّّ/الدفعّ
ملحقّ ّ ّ ّ –ّ 383ّ .4أعاد ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 8665تسمية ّ"ّ
األوراق ّالمالية ّخالف ّاألسهم "ّّ
بأنها ّ ّ" سندات ّالدين" ّو ّتسميةّ
"األسهمّوحصصّالملكية ّاألخرى "ّّّ
كـ ّ ّ" حصص ّالملكية ّوأسهمّ
صناديق ّاالستثمار ّ" .و ّيتم ّتوسيعّ
فئةّمنّالمشتقاتّالماليةّالتيّأدخلتّ
تحديثا ّلنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114لتشمل ّخيارات ّاإلكتتابّ
الممنوحةّللموظفينّ.
 -14التمييز بين التأجير التمويلي
والتأجير التشغيلي على أساس
الملكية االقتصادية
المرجع :الفصل  17الفقرات
 17.301إلى 17.309
ملحقّ ّ ّ –ّ 4.388يقدم ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ ّ 8665نظرةّ
عامة ّتحدد ّمبادئ ّالمعاملة ّالمناسبةّ
لعقود ّاإليجار ّوالتراخيصّ .ويعرفّ
التمييز ّبين ّعقد ّاإليجار ّالتشغيليّ
واإليجار ّالتمويلي ّوفقا ّلما ّإذا ّكانّ
يعتبر ّالمستأجر ّكالمالك ّاالقتصاديةّ
لألصولّأوّال.
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ّملحقّ ّ –ّ 4.380يستند ّالفرق ّبينّ
التأجير ّالتشغيلي ّوالتأجير ّالتمويليّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّّ3114
علىّطولّوقتّاإليجارّ.
 -15تغييرات في توصيات لتسجيل
المستحقات التقاعدية
المرجع :الفصل  17الفقرات
 17.116إلي 17.206
ملحقّ ّ ّ –1274.يعترف ّنظامّ
الحسابات ّالقومية  2008بأنّ
المستحقات ّالتقاعدية ّهي ّارتباطاتّ
التعاقديةّ ،والتي ّمن ّالمتوقع ّ ّأوّ
يحتملّأنّتكونّواجبةّالنفاذّ.وينبغيّ
أن ّيتم ّاالعتراف ّبها ّكخصوم ّنحوّ
األسرّ،بصرفّالنظرّعماّإذاّكانتّ
األصول ّالالزمة ّموجودة ّفي ّنظمّ
منفصلةّأمّالّ.
ملحقّ ّ ّ –124.5بالنسبة ّللمعاشاتّ
التقاعدية ّالتي ّتقدمها ّالحكومة ّمنّ
خالل ّالضمان ّاالجتماعي ّفإنّ،
بعض ّالبلدان ّلديها ّالمرونة ّالالزمةّ
لتحيد ّعن ّهذا ّاإلجراء ّفي ّمجموعةّ
من ّالجداول ّالقياسيةّ .وذلك ّألنّ
االنقسام ّبين ّالمعاشات ّالتقاعديةّ
التي ّيتم ّتوفيرها ّمن ّقبل ّالضمانّ
االجتماعي ّوالتي ّمن ّنظم ّالعملّ
أخرى ّذات ّالصلة ّتختلف ّكثي ار ّمنّ
بلدّإلىّآخرّ.ومعّذلكّ،ينبغيّتوفيرّ
مجموعة ّكاملة ّمن ّالمعلوماتّ
الالزمة ّإلجراء ّتحليل ّشاملّ
للمعاشات ّالتقاعدية ّفي ّالجداولّ
التكميلية ّالتي ّتظهر ّالخصومّ
والتدفقات ّالمرتبطة ّبها ّمن ّجميعّ
أنظمة ّالتقاعد ّالخاصة ّوالحكوميةّ،
سواء ّكانت ّممولة ّأو ّغير ّالممولةّ
وبماّفيّذلكّالضمانّاالجتماعي.
ملحقّ ّ ّ –124.1وذك ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ 1993أنّ
المساهمات ّاالجتماعية ّالفعلية ّمنّ
قبل ّصاحب ّالعمل ّوالعامل ّفي ّفترةّ
ما ّينبغي ّأن ّيكون ّذلك ّ ّالمبلغّ
المدفوعّفعال ّإلىّصندوقّالمعاشاتّ
التقاعديةّ .بالنسبة ّلنظام ّمساهماتّ
محددةّّ ،وهذا ّهو ّالصحيح ّوالكاملّ
منذّأنّالمدفوعاتّاألخيرةّتعتمدّفقطّ
علىّالمبالغّالمخصصةّفيّصندوقّ
المعاشات ّالتقاعديةّ .ونظم ّالمنافعّ
المحددةّ ،ومع ّذلكّ ،ليس ّهناك ّماّ
يضمنّأنّالمبالغّالمخصصةّسوفّ
تساوي ّتماما ّ–الخصوم ّ ّلصاحبّ
العمل ّإلى ّالمستحقات ّالتقاعديةّ
للعاملّ.
ملحقّ –ّ 346ّ .4يوصي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 2008بعدد ّمنّ
التغييرات ّلتوصيات ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّّ 3114في ّحالة ّنظمّالمنافعّ
المحددةّّّ:
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وبالتاليّ،فإنّأنشطةّالعديدّمنّنظمّ
التقاعدّ ،مثل ّالضمان ّاالجتماعيّ
وبرامجّأصحاب ّالعملّغيرّالممولةّ،
ال ّتؤدي ّإلى ّاالعتراف ّباألصول ّّ/
الخصوم ّالمالية ّ ّ ./كذلكّ ،أقر ّأنّ
خصوم ّالمعاشات ّالتقاعدية ّكانتّ
تقتصر ّعلى ّالتمويل ّالمتاحّ ،ولمّ
يحددها ّمطالبات ّالعاملين ّوغيرهمّ
علىّالنظمّ.
ملحقّ .348ّ .4عامل ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 1993نشاطّ
صناديق ّالمعاشات ّالتقاعدية ّغيرّ
المدارة ّذاتيا ّ ّونظم ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّغير ّالممولة ّكأنشطةّ
مساعدة ّحيثّلمّيعترفّبالمخرجاتّ
بشكلّمستقلّ.
و .مزيد من المواصفات في نطاق
المعامالت المتعلقة بالحكومة
والقطاع العام
 -1توضي الحدود بين القطاعين
العام والخاص للحكومة
المرجع :الفصل  4الفقرات
 4.25و  4.77إلى  ،4.80و
الفصل 22
ملحقّ ّ .340ّ .4وادراكا ّلحقيقة ّأنّ
القوىّ ،والدافع ّو ّوظائف ّالحكومةّ
تختلف ّعن ّتلك ّالقطاعات ّاألخرىّ
تجاه ّاالقتصادّ ،وأنها ّتنظم ّعملياتهاّ
من ّخالل ّوحدات ّمؤسسية ّمختلفةّ،
يعطي ّ ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 2008توجيهات ّإضافية ّللتمييزّ
بين ّالحكومة ّالعامة ّوالشركاتّ
العامةّ .للمساعدة ّفي ّتوضيحّ
األساس ّالمفاهيمي ّلتخصيصّ
الوحدات ّالمؤسسية ّألحد ّالقطاعاتّ
المؤسسية ّالحصرية ّبشكل ّمتبادلّ
وتحديد ّالوحدة ّالحكومية ّوغيرها ّمنّ
الوحداتّالعامةّ.
 -2تفصيل معالجة إعادة هيكلة
الوكاالت
المرجع :الفصل  22الفقرات
 22.47إلى 22.50

أ -ينبغي ّتحديد ّمستوى ّمساهمةّ
صاحب ّالعمل ّعن ّطريق ّتقييمّ
الزيادة ّفي ّصافيّالقيمةّالحاليةّ
للمستحقات ّالتقاعدية ّالتيّ
كسبها ّالعامل ّفي ّالفترةّ
المذكورةّ ،و ّإضافة ّأي ّتكاليفّ
يتقاضاها ّصندوق ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّلتشغيل ّالنظام ّّوخصمّ
المبلغ ّالخاص ّبأي ّمساهمةّ
حققهاّالعاملون؛ّ
ب -و ّينبغي ّتحديد ّهذا ّالمبلغّ
إكتوارياّّ،معّاآلخذّفيّاالعتبارّ
العمرّالمتوقعّفقطّللعاملّ ّوليسّ
أي ّأرباح ّفي ّالمستقبل ّأوّ
التأثير ّمن ّأي ّزيادات ّفيّ
المستقبل ّعلى ّدفع ّالمستحقاتّ
التقاعديةّفيّنهايةّالمطاف؛
جـّّ .وّينبغيّأن ّتظهر ّخصومّ
واضحة ّلصندوق ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّللعامل ّفي ّالحسابّ
الماليّوالميزانيةّالعموميةّ،
دّ ّ .أصول ّالصندوق ّيجبّ
اعتبارهاّتنتميّللصندوقّ،وليسّ
ّ
( ّكما ّورد ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّ )ّ 1993على ّأنهاّ
تنتميّللعاملّ.
ملحقّ –ّ 343ّ .4اعتمادا ّعلىّ
العالقة ّبين ّالصندوق ّوصاحبّ
العملّ،يجوزّأليّزيادةّفيّالخصومّ
على ّاألصول ّالمتاحة ّتمثل ّمطالبةّ
لصندوق ّالمعاشات ّالتقاعدية ّعلىّ
صاحب ّالعمل ّ( ّوأي ّزيادة ّفيّ
األصول ّعلى ّالخصوم ّمطالبة ّمنّ
قبل ّصاحب ّالعمل ّعلى ّصندوقّ
المعاشاتّالتقاعديةّ)ّ.
ملحقّ .348ّ .4يعترف ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ ّ 2008بأنّهناكّ
تكلفة ّإلدارة ّأي ّنظام ّلمعاشاتّ
التقاعد ّبما ّفي ّذلك ّالنظم ّغيرّ
المدارة ّذاتيا ّوالنظم ّغير ّالممولةّ.
ينبغيّأنّيكونّهناكّقيمةّمخرجاتّ
من ّصندوق ّالمعاشات ّالتقاعديةّ.
وهذا ّيحدد ّعلى ّأساس ّمجموعّ
التكاليفّ،واالتفاقيةّالتيّتعتبرّواجبةّ
الدفعّمنّالعاملينّلحاملّالمستحقاتّ
التقاعدية.
ملحقّ .344ّ .4يوصي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ 2008أنه ّفيّ
حالة ّاإللتزام ّبدفع ّالمعاشاتّ
التقاعديةّمنّوحدةّإلىّأخرىّ،يجبّ
أن ّتسجل ّهذه ّالمعاملة ّكمعاملة ّفيّ
خصوم ّالمعاشات ّالتقاعدية ّحتى ّلوّ
لم ّتسجل ّأي ّوحدة ّسابقا ّهذهّ
االخصوم.
ملحقّ .343ّ .4وأقرّنظامّالحساباتّ
القوميةّ ّ 1993بااللتزامات ّالمعاشيةّ
في ّالميزانية ّالعمومية ّفقط ّمن ّأجلّ
تمويل ّنظم ّالصناديق ّ"الخاصةّ".

ملحقّ ّ .347ّ .4تشارك ّبعضّ
الوحدات ّالعامة ّفي ّإعادة ّهيكلةّ
الشركات ّالتي ّقد ّتكون ّأو ّال ّتكونّ
تحتّسيطرةّالحكومةّ .وهناكّمثاالنّ
على ّإعادة ّهيكلة ّالوكاالت ّالعامةّ
تخص ّ ّ( ّأ ّ) ّإعادة ّتنظيم ّالقطاعّ
العام ّواإلدارة ّغير ّالمباشرةّ
للخصخصةّ ،و ّ(ب) ّاألصولّ
المتضررةّ،وّبشكلّرئيسيّفيّسياقّ
البنوك ّأو ّأزمة ّمالية ّأخرىّ ّ .يقدمّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّ ّ2008
مبادئ ّتوجيهية ّلمعالجة ّوكاالتّ
إعادةّالهيكلةّ.
ملحقّ ّ .345ّ .4لم ّيقدم ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ 199أيّ
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ملحقّ ّ .334ّ .4يوصي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 2008أنه ّينبغيّ
أنّتعاملّالمدفوعاتّاالستثنائيةّمنّ
الحكومة ّإلى ّأشباه ّالشركات ّالعامةّ
لتغطية ّتراكمات ّالخسائر ّعلى ّأنهاّ
تحويالت ّرأس ّمالية ّللشركاتّ
العامةّ .ومع ّذلكّ ،ينبغي ّتسجيلّ
المدفوعات ّاالستثنائية ّمن ّقبلّ
الحكومةّإلىّكلّمنّالشركاتّالعامةّ
وأشباه ّالشركات ّالعامة ّكإضافاتّ
إلى ّالحصص ّمن ّمنظور ّتجاريّ
واضح ّينعكس ّفي ّتوقع ّمحتملة ّمنّ
العائدّفيّشكلّدخ ّولّالملكيةّ.
ملحقّ .333ّ .4في ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّلعام ّّ ،3114سجلتّ
المدفوعات ّاالستثنائية ّمن ّالحكومةّ
للشركات ّالعامة ّكتحويالت ّرأسماليةّ
ولكن ّالمدفوعات ّاالستثنائية ّمنّ
الحكومة ّإلى ّأشباه ّالشركات ّالعامةّ
سجلتّكإضافاتّإلىّالحصص.
 -6تسجيل الضرائب على أساس
اإلستحقاق
المرجع :الفصل  22الفقرات
 22.91إلى 22.94

توجيهات ّلمعاملة ّإعادة ّهيكلةّ
الوكاالتّ.
 -3التعامل المفصل مع لتصاري
التي أصدرتها الحكومة
المرجع :الفصل  22الفقرات
 22.88إلى 22.90
ملحقّ .341ّ .4يوصي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 8665أنه ّإن ّلمّ
تشمل ّالتصاريح ّالمصدرة ّمنّ
الحكومة ّاستخدام ّاألصول ّالمملوكةّ
للحكومةّ ،فسيكون ّالدفع ّللترخيصّ
بمثابة ّضرائبّ .ومع ّذلكّ ،إذا ّكانّ
الترخيص ّقانونيا ّوعمليا ّقابلةّ
للتحويل ّإلى ّطرف ّثالثّ ،فإنهّ
يكتسب ّخصائص ّاألصولّ ،ويمكنّ
تصنيفها ّعلىّأنها ّأحد ّاألصول ّفيّ
فئة ّالعقود ّّوعق ّود ّاإليجارّّ
ّوالتراخيصّ.
ملحقّ .336ّ .4عندما ّيكونّ
الترخيص ّلالستفادة ّمن ّالمواردّ
الطبيعية ّ( ّبما ّفي ّذلك ّالمواردّ
الطبيعية ّالتي ّوصفها ّبأنها ّأصولّ
والتي ّتسيطر ّعليها ّالحكومة ّنيابةّ
عن ّالمجتمع)ّ ،وتعامل ّالمدفوعاتّ
للحصول ّعلى ّالترخيص ّإما ّحيازةّ
األصول ّفي ّفئة ّلعقود ّّوعق ّودّ
اإليجارّّوالتراخيصأوّمدفوعاتّريعّ.
 -4ينبغي تسجيل المدفوعات
االستثنائية من الشركات العامة
كمسحوبات من الحصص
المرجع :الفصل  22الفقرة
22.135
ملحقّ .333ّ .4يوصي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ ّ 2008أنهّينبغيّ
تسجيل ّالمدفوعات ّاالستثنائية ّمنّ
الشركات ّالعامة ّكمسحوبات ّمنّ
الحصص ّعندماّتكونّهذهّمصنوعةّ
من ّاالحيتاطيات ّالمتراكمة ّأو ّبيعّ
أصولّ .يجب ّأن ّتسجل ّالتوزيعاتّ
العادية ّفقط ّمن ّدخل ّالتنظيمّ
للشركاتّكأرباحّأسهم.
ّّ
ملحقّ .338ّ .4توجيهات ّنظامّ
الحسابات ّالقومية  1993في ّهذاّ
ّوأشباهّ
الصدد ّمختلف ّللشركات ّ
المؤسساتّ ،وسجلت ّالمدفوعاتّ
االستثنائية ّمن ّشركة ّعامةّ
كمدفوعات ّأرباح ّاألسهم ّالعادية ّفيّ
حين ّسجلت ّالمدفوعات ّالمماثلة ّمنّ
أشباهّالشركاتّالعامةّكسحوباتّمنّ
الحصصّ.
 -5ينبغي أن تعامل المدفوعات
االستثنائية من الحكومة إلى
العامة
الشركات
أشباه
كتحويالت رأسمالية
المرجع :الفصل  22الفقرة
22.138

نظامّ
ملحقّ .338ّ .4يؤكد
الحسابات ّالقومية ّ ّ 2008علىّ
أساسّاالستحقاقّلتسجيلّالضرائبّ.
ومع ّذلكّ ،فإنه ّيتيح ّبعض ّالمرونةّ
في ّحالتين ّمن ّأجل ّضمان ّأن ّالّ
تظهر ّالضرائب ّغير ّالقابلةّ
للتحصيل ّكضرائب ّمستحقةّ .واحدةّ
منّهذهّتتعلقّبالضرائبّعلىّالدخلّ
ليتم ّتسجيلها ّعندما ّينشأ ّالخصمّ
بالضرائب ّالمقررة ّمع ّقد ّمن ّاليقينّ
وليس ّعند ّتحصيل ّالدخلّ .و ّتشيرّ
األخرى ّإلى ّالضرائب ّالناجمة ّعنّ
األنشطة ّفي ّاالقتصاد ّ"الموازي"ّ
عندما ّيكون ّتوقيت ّالحدث ّالخاضعّ
للضريبة ّمن ّغير ّالمرجح ّأن ّيكونّ
معروفاّّ .هذه ّالحالة ّأيضا ّيجب ّأنّ
يكونّوقتّالتسجيلّهوّوقتّالتقييمّ.
كما ّيعطي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 2008التوجيهات ّفي ّتقدير ّمبلغّ
الضرائب ّالمستحقةّ ،فيجب ّالحرصّ
كي ّال ّتشمل ّالضرائب ّ ّالتي ّمنّ
غيرّالمحتملّأبداّأنّتكونّمحصلةّّ.
 -7االعفاءات الضريبية
المرجع :الفصل  22الفقرات
 22.95إلى 22.98
ملحقّ .330ّ .4تمثل ّ ّاالعفاءاتّ
الضريبيةّتخفيفّالضرائبّوتخفيضّّّ
الخصوم ّالضريبية ّعلى ّالمستفيدّ.
بعض ّاإلعفاءاءات ّالضريبيةّ
مدفوعةّ ،بحيث ّأن ّفائض ّاإلعفاءّ
للخصوم ّالضريبية ّيدفع ّللمستفيدّّ.
بعض ّاإلعانات ّأو ّالمزاياّ
االجتماعية ّ ّأصبحت ّمتاحة ّعبرّ
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ينبغيّأنّتظهرّعلىّأنهاّفئةّفرعيةّ
منفصلةّ.
ز .المواءمة بين المفاهيم
والتصنيفات في نظام الحسابات
القومية ودليل ميزان المدفوعات
ووضع االستثمار الدولي .
الطبعة السادسة
 -1مركز المصلحة االقتصادية
السائدة باعتبارها المعيار
األساسي لتحديد إقامة
وحدة
المرجع :الفصل  4الفقرة
4.10
ملحقّ .383ّ .4مع ّالعولمةّ ،فإنّ
عددا ّمتزايداّمن ّالوحدات ّالمؤسسيةّ
لديها ّاتصاالت ّبين ّ ّاقتصادين ّأوّ
أكثرّ .استخدم ّنظام ّالحساباتّ
القومية ّّ ،8665ودليل ّميزانّ
المدفوعات ّّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ
ّ .الطبعة ّالسادسة ّمفهوم ّ"مركزّ
المصلحة ّاالقتصادية ّالسائدة"كمعيارّ
أساسيّلتحديدّماّإذاّكانّكيانا ّغيرّ
مقيمّفيّاإلقليمّاالقتصاديّّ.
ّوأوصى ّنظامّ
ملحق.388ّ .4
الحساباتّالقوميةّلعامّّ 3114بمركزّ
المصلحةّاالقتصاديةّكمعيارّلتحديدّ
إقامة ّالوحدات ّالمؤسسية ّولكنه ّلمّ
يقدم ّتوجيهات ّبشأن ّمعاملة ّإقامةّ
األفراد ّالذين ّلديهم ّ ّإقامات ّ ّدوليةّ
عديدة ّحيث ّيمكن ّأن ّيبقوا ّلفت ارتّ
قصيرةّ.
 -2تغيير اإلقامة لألفراد
المرجع :الفصل 26
 26.37الى
الفقرات
26.39
ملحق .384ّ .4يؤكدّنظامّالحساباتّ
القومية 2008عندما ّيقوم ّاألفرادّ
بتغيير ّالبلد ّالذي ّيقيمون ّفيهّ ،فليسّ
هناكّتغييرّفيّملكيةّاألصولّغيرّ
المالية ّواألصول ّالمالية ّالخص ّومّ
التيّيملكهاّهؤالءّاألشخاصّ .وّكلّ
ما ّهو ّمطلوب ّهو ّإعادة ّتصنيفّ
البلد ّالمناسب ّإلقامة ّالمالكّ
(االقتصادي) ّ ّلهذه ّالبنودّ .و ّينبغيّ
تسجيلّالتغيراتّفيّحسابّالتغيراتّ
األخرى ّفي ّحجم ّاألصول ّوليسّ
كتحويالتّرأسّماليةّ.
ّ
ملحق .383ّ .4لم ّيقدم ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 3114توجيهاتّ
محددة ّبشأن ّمعاملة ّتدفقات ّالسلعّ
والتغيرات ّالتي ّطرأت ّعلى ّالحسابّ
المالي ّالناشئة ّعن ّتغيير ّاإلقامةّ
لألفرادّ
 -3تسجيل السلع المرسلة
إلى الخارج للتجهيز على
أساس تغيير ملكية

النظام ّالضريبي ّفي ّشكل ّاعفاءاتّ
ضريبيةّ ،حدوث ّربط ّلنظمّ
المدفوعات ّمع ّنظم ّجباية ّالضرائبّ
آخذ ّفي ّاالزديادّ .يوصي ّ ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ ّ 2008أنهّينبغيّ
تسجيل ّاإلعفاءات ّالمستحقة ّعلىّ
أساس ّإجمالي ّ ّعلى ّالرغم ّمن ّأنّ
هذا ّأمر ّيتعارض ّمع ّالتوصياتّ
الواردة ّفي ّدليل ّإحصاءات ّماليةّ

الحكومة ّّ ّ 8663واحصاءاتّ
اإليراداتّ .يجب ّالسماح ّللعرضّ

باالشتقاقّمنّائتماناتّضريبيةّعلىّ
أساسّصافّأيضاّ.
ملحقّ .337ّ .4لم ّيعطي ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 3114توجيهاتّ
بشأنّمعاملةّاالعفاءاتّالضريبيةّ.
 -8معاملة تفصيلية لمعاملة ملكية
األصول الثابتة التي خلقت
من خالل شراكات بين
القطاعين العام والخاص
المرجع :الفصل  22الفقرات
 22154إلى 22.163
الشراكات ّبينّ
ملحق.148ّ .4
القطاعين ّالعام ّوالخاص ّهي ّعقودّ
طويلةّاألجلّبينّوحدتينّ،حيثّأنّ
وحدة ّخاصة ّتستحوذ ّعلى ّأو ّتبنيّ
أصال ّأو ّمجموعة ّمن ّاألصولّ،
وتشغيلهّلفترةّثمّتسلمّاألصولّألكثرّ
منّوحدةّفيّالقطاعّالعامّ .وعادةّماّ
تكون ّهذه ّالترتيبات ّبين ّالمؤسساتّ
الخاصة ّوالحكوميةّ ،ولكن ّتوجدّ
توليفات ّأخرى ّممكنةّ ،مع ّشركةّ
عامةّإماّكطرفّأوّالتيّمؤسسةّالّ
تهدف ّللربح ّخاصة ّكطرف ّثانيّ.
يعطي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 2008توجيهات ّإرشادية ّعلىّ
خصائصها ّلفحصها ّلتحديد ّما ّإذاّ
كان ّالشريك ّمن ّالقطاع ّالخاص ّأوّ
العام ّهو ّالمالك ّاالقتصاديّ
(كمعارضّللقانون)ّلألصولّالمعنيةّ.
ملحق .331ّ .4لم ّيعطي ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ 3114توجيهاتّ
بشأنّمعاملةّالشراكاتّبينّالقطاعينّ
العامّوالخاص.
 -9تستمر معاملة الضرائب على
أرباح الحيازة كضرائب جارية
على الدخل والثروة
المرجع :الفصل  8الفقرة 8.61
ّيوصي ّنظامّ
ملحق.386ّ .4
الحسابات ّالقوميةّ ّ 2008أن ّستمرّ
معاملة ّالضرائبّعلىّّأرباحّالحيازةّ
كضرائب ّجارية ّعلى ّالدخل ّوالثروةّ
حتى ّعلى ّالرغم ّمن ّأن ّالقاعدةّ
الضريبية ّ( ّأرباح ّالحيازة ّالمحققة ّ)ّ
غير ّمدرجة ّفي ّتعريف ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّللدخلّ .وتوصيّ
اللجنةّبأنهّحيثماّأمكنّ،وذاتّصلةّ،
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مماثلةّلهوامشّالتجارة ّالمطبقة ّعلىّ
السلع ّالمتاجر ّبها ّمحلياّ .وفي ّهذهّ
الحالةّماّإذاّتمّالحصولّعلىّالسلعّ
فترةّواحدةّوليسّالتخلصّمنهاّحتىّ
فترةّالحقةّ،فينبغيّلهاّأنّتظهرّفيّ
تغييرات ّالتغيرات ّفي ّالمخزونّ
للتاجر ّحتى ّولو ّبقيت ّهذاالمخزونّ
فيّالخارجّ.
ملحق.381ّ .4لم ّيعطي ّنظامّ
الحسابات ّّ ّ 3114توجيهات ّبشأنّ
معاملةّالمتاجرةّ.
ّ
ّ
ّ
هة .قائمة التحقق من التغيرات في كل فصل
 .1المقدمة
ملحقّ ّ .ّ 306ّ ّ .4الغرض ّمن ّ ّهذاّ
المقطع ّفي ّالفصل ّهو ّسرد ّالمواضيعّ
المؤثرةّفيّكلّفصلّفيّنظامّالحساباتّ
القومية ّّ 8665والمرتبطة ّبنصوص ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ.3114فالّيوجدّهناكّ
نية ّإلعطاء ّقائمة ّمفصلة ّعن ّتأثيراتّ
هذهّالتغيراتّ,ببساطةّلتحديدّأيّمنّهذهّ
تؤثرّعلىّالنصّالسابقّ.
ّ
الّشئّوضحّللفصلينّ
ّ
.
ّ
303
ّ
.
ّ
4
ملحق
ُ
ّ 3وّ .8الفصل ّّ ,3المقدمةّ ,ال ّتتأثرّ
بشكل ّضخم ّبتفاصيل ّالتغيراتّ .الفصلّ
ّ ,8النظرة ّالعامةّ ,تتضمن ّبفاعلية ّكلّ
التغيراتّالتيّتظهرّالحقاّ.
ّ
ملحقّّ.ّ308.ّ4الفصولّمنّّ4إلىّّ34
تطابق ّنفس ّأرقام ّالفصول ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ.3114قدمتّالتغيراتّ
في ّهذه ّالفصول ّولكن ّليس ّالثغراتّ
األساسيةّ ,بفرض ّأنها ّمألوفة ّللقراءّ.
الفصولّمنّّ 33إلىّّ 81تمّإعادةّترتيبهاّ
أو ّتحتوي ّعلى ّمادة ّجديدة ّأو ّاالثنينّ
معاّ .قوائم ّالتغيراتّ ,حيثما ّيكون ّذلكّ
مناسباّ,زودتّبملخصّموجزّلتغطيةّهذهّ
الفصولّ.
ّ
ملحقّ ّ .ّ 304ّ –ّ 4إسنادا ّإلى ّالفصولّ
والملحقات ّلنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114تُستخدمّاألرقامّالرومانيةّ,كماّفيّ
هذا ّالمنشورّ .الفصول ّوالملحقات ّالتيّ
يشار ّإليها ّبأرقام ّعربية ّترتبط ّبنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ.8665
ّ
الفصل  :3التدفقات والمخزونات والقواعد
المحاسبية
ّ
الموضوع ّالرئيسي ّهو ّمقدمة ّللتوضيحّ
بينّالملكيةّاالقتصاديةّوالقانونيةّ.
ّ
الفصل  :4الوحدات والقطاعات
المؤسسية

المرجع :الفصل  6الفقرات
6.86
إلى
6.85
والفصل  ،14الفقرات
 14.37إلى 14.42
ملحقّ ّ .388ّ .4يوصي ّ ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّ ّ 2008بتسجيلّ
الواردات ّوالصادرات ّعلى ّأساسّ
تغير ّدقيق ّللملكيةّ .ال ّينبغي ّأنّ
تسجل ّتدفقات ّالسلع ّبين ّالبلد ّالتيّ
تملكّالسلعّوالبلدّالذيّيقدمّخدماتّ
التجهيز ّكواردات ّوصادرات ّللسلعّ.
وبدالّمنّذلكّ،ينبغيّأنّيتمّتسجيلّ
الرسم ّالمدفوع ّإلى ّوحدة ّالتجهيزّ
كاستيرادّلخدماتّالتجهيز ّعنّطريقّ
البلد ّالمالكة ّللسلع ّوتصدير ّخدماتّ
التجهيزّمنّجانبّالبلدّالذيّيقدمها.
ملحقّ ّ .380ّ .4ويوصى ّنفسّ
المعاملة ّلتسجيل ّ ّبضائع ّمنشأةّ
مرسلة ّللتجهيز ّفي ّمنشأة ّأخرىّ
بنفس ّالمؤسسة ّداخل ّنفسّ
االقتصادّ ،عندما ّال ّتتولي ّالمنشأةّ
المتلقية ّمسؤّولية ّعواقب ّاالستمرارّ
في ّعملية ّاإلنتاجّ .في ّحاالتّ
مماثلةّ ،المخرج ّالوحيد ّللمنشأةّ
المستلمةّللبضاعةّهيّتزويدّخدماتّ
تجهيزّ.
ملحقّ ّ .387ّ .4نظام ّالحساباتّ
القومية ّّ 3114يعالج ّالسلع ّالتي ّتمّ
إرسالها ّإلى ّالخارج ّللتجهيز ّوعادتّّ
إلى ّبالدها ّفعلي ّللملكيةّ .و ّبالتاليّ
سجلتّكصادراتّللسلعّعندماّغادرّ
البلد ّاألولّ ،ومرة ّأخرى ّ ّكوارداتّ
عندماّعادت ّإلىّالبلدّ .وّالبلد ّالتيّ
تعهدت ّبالتجهيز ّكمنتجةّللسلعّالتيّ
تمّتسجيلهاّبقيمتهاّالكاملةّ،حتىّولوّ
مضطر ّلدفع ّقيمةّ
ّاّ
ّالمجهز ّ
لم ّيكن ُّ
السلعّعندّدخولهاّ.
 -4المتاجرة
المرجع :الفصل  14الفقرة
14.73
ملحقّ ّ .385ّ .4كما ّيتم ّتعريفّ
المتاجرة ّعلى ّأنه ّ ّشراء ّسلعة ّمنّ
قبل ّمقيم ّ(لالقتصاد ّالمطبق) منّ
غير ّالمقيمينّ ،واعادة ّبيع ّالسلعةّ
الحقا ّآلخر ّغير ّمقيمّ ،من ّدونّ
دخول ّالسلعة ّالقتصاد ّالتاجرّّ.
يوصي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 2008يجب ّأن ّتسجل ّالسلعّالتيّ
أكتسبها ّالمصنعينّالعالميينّ ّ ،وتجارّ
الجملةّ ّ ،وتجار ّالتجزئة ّوهذهّ
الحاالت ّمن ّالصفقات ّفي ّالسلعّ
التيّيتمّتسويتها ّفيّالسلع ّيجبّأنّ
تسجل ّبوصفها ّصادرات ّسلبيةّ
للحيازة ّوصادرات ّإيجابية ّعندّ
التخلص ّمنهاّ .الفرق ّبين ّاإلثنينّ
يظهرّفيّصادراتّالسلعّولكنّيبدوّ
كإنتاجّللخدماتّفيّاقتصادّالتاجرّ،
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-

-

-

-

ّ
الفصل
-

ال ّيتغير ّوصف ّاإلقامة ّمن ّحيثّ
الجوهر ّولكن ّمن ّحيث ّالصيغةّ
ّوصف ّهذا ّالمبدأّ
المستخدمة ّلذلك ُ
بنفس ّالطريقة ّالواضحة ّفي ّدليل ّميزانّ
المدفوعات ّّووضع ّاالستثمار ّالدولي ّّ.
الطبعة ّالسادسة ّو ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّ.
ّ
الشكل ّّ 3ّ .3قد ّقدم ّليظهر ّفي ّشكلّ
خريطة ّتدفقّ ,بإظهار ّكيفية ّتجميعّ
الوحداتّّوالقطاعاتّّالمؤسسيةّ.
كال ّمن ّالشركات ّالمالية ّوغير ّالماليةّ
حاليا ّمصنفة ّلتظهر ّمؤسسات ّغيرّ
هادفة ّللربح ّكقطاعات ّفرعية ّمنفصلةّ
لتسهيل ّاشتقاق ّالحسابات ّالتابعةّ
للمؤسساتغيرّالهادفةّلربحّ.
هناك ّتمييز ّمماثل ّلوضع ّالحكومةّ
العامة ّفيما ّ ّكانت ّهناك ّمؤسساتّغيرّ
هادفةّللربحّحددّبشكلّمنفصلّ.
جعل ّالنص ّالفرق ّواضحا ّبين ّالمكتبّ
الرئيسي ّوالشركة ّالقابضة ّلتوضيحّ
موقفّالمكتب ّالرئيسيّكوصفّمفصلّ
للشركةّالقابضة.
هناك ّقسم ّللكيانات ّذات ّالغرضّ
الخاص ّالذي ّيحدد ّاالعتبارات ّالتيّ
يجب ّأن ّتؤخذ ّفي ّاالعتبار ّمن ّأجلّ
تصنيفهاّبشكلّمناسب.
نظام ّالحسابات ّالقومية ّّ 8665يتجنبّ
تعبيرّ"شركةّتابعة"ّالذيّأشارّإليهّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّّ 3114وكانّ
السببّفيّبعضّاالرتباكات.
هناك ّنص ّجديد ّلتعريف ّمجموعة ّمنّ
المؤشراتّالتيّتستخدمّلتحديدّإنّكانتّ
الحكومة ّستتولى ّالسيطرة ّعلىّّ
الشركاتّوالمؤسساتّغيرّالمالية.
هناك ّتوضيح ّوتحسين ّللقطاعاتّ
الفرعيةّللشركاتّالمالية.
في ّنهاية ّالفصل ّهناك ّمرجع ّمختصرّ
للبنوكّالمركزيةّللعملةّالخارجية.
ّ
الفصل  :5المؤسسات والمنشآت
والصناعات
 يشير ّالنص ّللمؤسسات ّالتيّتتقاطع ّأفقيا ّمتفقة ّاآلن ّمعّ
التصنيف ّالصناعي ّالدوليّ
الموحدّ–ّالتنقيحّالرابع".
 فيّالتقاطعّالرأسيّللمؤسساتّفإن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
يوصي ّبتعريف ّالمنشآتّ
حيثما ّصنف ّالتصنيفّ
الصناعي ّالدولي ّالموحدّ
لجميع ّاألنشطة ّاالقتصاديةّ
المؤسسة ّببساطة ّكأنه ّككلّ
النشاط ّالرئيسي ّألكبر ّحصةّ
مساهمةّفيّالقيمةّالمضافة.
 هناك ّالجديد ّوالمزيد ّمنّالمناقشة ّالمكثفة ّللنشاطاتّ
المساعدة.
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 :6حساب اإلنتاج
لقد ّقُدم ّمصطلح ّ"منتجاتّ
ضبط ّالمعرفة" ّلتغطية ّتلكّ
المواد ّالتي ّتمتلك ّبعضّ
خصائص ّالسلع ّوبعضّ
خصائصّالخدمات.
إشارة ّإلى ّاالقتصاد ّغيرّ
الملحوظّ .هناك ّالمزيد ّمنّ
المناقشة ّالمكثفة ّفي ّالفصلّ
.88
يصفّالنصّمراجعةّالمعاملةّ
للتوصيالت ّبين ّالمنشآتّ
لنفس ّالمؤسسة ّأو ّبينّ
مؤسساتّمختلفةّمعتمداّعلىّ
إذا ّكان ّهناك ّنقل ّللملكيةّ
اقتصادياّودرجةّالخطورةّالتيّ
تتضمن ّالمزيد ّمن ّالمعالجةّ
(وهذا ّهو ّما ّيعادل ّالمحليّ
مع ّالسلع ّالمرسلة ّإلى ّالخارجّ
للمعالجة)
الثالث ّطرق ّللتمييز ّفيّ
اإلنتاج ّتشير ّاآلن ّإلي ّإنتاجّ
سوقيّ ,اإلنتاج ّلالستعمالّّ
النهائي ّالخاص ّالذاتيّ
واإلنتاجّغيرّالسوقيّ.
ّالمنتج ّالنهائيّ
عندما ّيكون ُ
لالستعمال ّالنهائي ّالخاصّ
الذاتي ّلمنتجين ّسوقيينّ ،يقدرّ
بمجموع ّالتكاليفّ ,ويجب ّأنّ
تشملّعائدّرأسّالمالّالثابت.
هناكّالمزيدّمنّالمناقشةّعنّ
كيفية ّقياس ّالمخرجات ّالتيّ
تأخذّوقتاّطويلّفيّاالكتمال.
هناكّتوضيحّأكبرّعنّكيفيةّ
قياس ّالتخزين ّوكيفية ّتحديدّ
متى ّيكون ّالنشاط ّإنتاجيّ
ومتيّيشكلّحيازة ّأرباحّ.هذاّ
الموضوع ّتم ّتفصيله ّفيّ
الملحقّللفصلّ.0
هناك ّالمزيد ّمن ّالمناقشةّ
المكثفة ّعن ّكيفية ّقياسّ
المخرجاتّللبنوكّالمركزية.
معاملة ّالخدمات ّالمالية ّتمّ
شرحها ّفي ّأكثر ّمن ّتفصيلّ
في ّالفصل ّّ 0و ّوبتفصيلّ
أكبرّفيّالجزءّّ 3منّالفصلّ
ّ.37بعضّمنّالتطوراتّمنذّ
نشر ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
ّ 3114لمعاملة ّرسوم ّخدمةّ
الوساطة ّالمقاسة ّبصورة ّغيرّ
مباشرةّّقدّأدرجّفيّالنص.
النص ّالمراجع ّالمتاح ّحولفّ
معاملة ّالتأمين ّيأخذ ّفيّ
الحسبانّنتائجّفريقّالعملّفيّ
هذاّالموضوع.
وبالمثل ّهناك ّمعاملة ّتنقيحّ
لمعاملةّإعادةّالتأمين.

نظام الحسابات القومية
-

هناك ّمناقشة ّعن ّكيفية ّربطّ
المخرجات ّمع ّإصدارّ
الضمانات ّالموحدة ّتجبّ
معالجتها.
التطويرّيعالجّ
و
لمّيزلّالبحثّ
ُ
كاستهالك ّوسيط ّولكن ّفيّ
أغلب ّالحاالت ّكرأس ّمالّ
ثابت.
يمثل ّالنص ّالجديد ّالمعاملةّ
المناسبة ّلألصول ّوالنسخّ
ّأوّ
ّللتوصيات
التابعة
كمجموعةّكانبي ار.
إن ّمنظومات ّاألسلحة ّفئةّ
جديدة ّمصنفة ّمن ّخاللّ
إجمالي ّتكوين ّرأس ّالمالّ
الثابت.
هناك ّحاليا ّفي ّوصفّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
توصية ّبأن ّأسعار ّاألصلّ
الخاصةّيجبّاستخدامهاّبدالّ
من ّالرقم ّالقياسي ّللتكميشّ
لتقدير ّقيمة ّاالنخفاضّ
لألصولّ .عملية ّتقديرّ
استهالك ّرأس ّالمال ّالثابتّ
يجب ّربطها ّلتقديراتّ
مخزونات ّرأس ّالمالّ .هذاّ
الموضع ّيناقش ّالحقا ّفيّ
الفصلّ.86

الفصل
-

 :7حسابات توزيع الدخل
حسابات ّالتنظيم ّو ّحسابّ
تخصيص ّالدخل ّاألوليّ
األخرىّ ّمقيدةّاآلنّبالشركاتّ
الماليةّوغيرّالمالية.
إشارةّإلىّمقاييسّالعمالةّالتيّ
تم ّتحديثها ّلتشمل ّتوصياتّ
المؤتمر ّالدولي ّإلحصائييّ
العمل ّالذي ّأقيم ّفي ّأواخرّ
.8665
هناك ّتغيرات ّمهمة ّفي ّقياسّ
المساهمات ّاالجتماعيةّ .أولهاّ
التمييز ّبين ّالمساهماتّ
المرتبطة ّبالمعاشات ّالتقاعديةّ
واألخرى ّالمرتبطة ّبمنافعّ
أخرىّ .تليها ّحقيقة ّأنّ
استحقاقات ّالمعاش ّتُسجلّ
اآلنّفيّبعضّالحاالتّحتىّ
عندماّالّيكونّهناكّصندوقّ
جانبي ّلمقابلة ّاالحتياجاتّ
الناتجة ّلقياس ّالمساهماتّ
االجتماعية.
دخل ّاالستثمار ّيشمل ّاآلنّ
مكاسبّصناديقّاالستثمار.
فيّالضرائبّعلىّاإلنتاجّ,يتمّ
تضمين ّرخصة ّسيارة ّاألجرةّ
والمحالت.
ضمن ّدخل ّالملكيةّ ،قد ّتمّ
إدخال ّعنوان ّفرعي ّجديد ّمنّ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الفصل
-

-

دخل ّاالستثمار ّالموازية ّلتلكّ
المستخدمة ّفي ّدليل ّميزانّ
المدفوعات ّّووضع ّاالستثمارّ
الدوليّّ.الطبعةّالسادسة.
إنّمبدأّتأجيرّالموارد ّقُدمّفيّ
عالقةّدفعّالريع.
إمكانية ّتسجيل ّالضرائبّ
واإلعانات ّالضمنية ّبناء ّعلىّ
سعر ّالفائدة ّالمفروضةّ
والمدفوعة ّمن ّقبل ّالبنوكّ
المركزية6
معاملة ّالمسحوبات ّوأرباحّ
األسهم ّمن ّالدخل ّلكالّ
ّوأشباه ّالشركات ّقدّ
الشركات ّ
تم ّترشيدهاّ .بالربط ّبهذاّ ,فقدّ
تم ّتقديم ّبند ّاألرباح ّالمحتجزةّ
بشكلّصريحّللمؤسسات.
تعتبر ّمعاملة ّدخل ّاالستثمارّ
المستحق ّبموجب ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّتم ّاآلن ّالتغيير ّفيّ
حالة ّنظم ّالمنافع ّالمحددةّ
لتغطية ّكامل ّالزيادة ّفيّ
االستحقاقاتّبغضّالنظرّعنّ
ما ّإذا ّكان ّالدخل ّقد ّتمّ
تحصيله ّفعليا ّمن ّالوحدةّ
المسئولة ّعن ّصناديقّ
المعاشاتّالتقاعدية.
 :8حسابات إعادة توزيع الدخل
التغيراتّالمتصلةّبالمساهماتّ
ّمرتبطةّ
االجتماعية ّالمذكورة ّ
بينّالفصلّّ7وّالفصلّ.5
من ّالتحويالت ّهناك ّذكرّ
واضح ّلتحويالت ّاألسرّ
المعيشة ّالمقبوضة ّوالمدفوعةّ
منّاألفرادّالعاملينّبالخارج.
تفصيل ّالتحويالتّاالجتماعيةّ
العينيةّّبشكلّمبسط.

ّ
الفصل  :9حسابات استخدام الدخل
ّبينّ
 التمييزالخدمات ّالفردية ّوّ
الجماعية ّتم ّتغييرهاّ
ليتبعّالتغيراتّبسببّ
تصنيف ّوظائفّ
الحكومة.
 لقدّتمّمعرفةّأنهّمنّالممكن ّللمؤسساتّ
غير ّالهادفة ّللربحّ
ّاألسرّ
وتخدم
المعيشية ّأن ّتمتلكّ
استهالك ّجماعيّ
بالرغم ّمن ّالجهودّ
اإلضافيةّالتيّيجبّ
أن ّتقدم ّكمحاولةّ
لتعريف ّمثل ّهذهّ
األمثلة.
ّ
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 :10حساب رأس المال
األصول ّغير ّالمنتجة ّوضحتّ
في ّثالث ّفئاتّ :مصادرّ
طبيعيةّ ,العقود ّوعقود ّاإليجارّ
والتراخيصّ ,و ّالشهرة ّالتجاريةّ
المشتراةّواألصولّالتسويقية.
تحسيناتّاألرضّتُعاملّكأصلّ
ثابت ّمنفصلة ّعن ّاألصلّ
الطبيعي ّالذي ّيمثل ّقيمةّ
األرضّفيّحالتهاّاألصلية.
تكاليف ّنقل ّالملكيةّ ,هناكّ
إيضاح ّعن ّمعاملة ّالتكاليفّ
النهائية ّ ّوقت ّاستهالك ّرأسّ
المال ّالثابت ّلتكاليف ّنقلّ
الملكيةّالتيّيجبّأنّتكتب.
معدات ّالحاسوب ّوتكنولوجياّ
االتصاالت ّ ّوالمعلومات ّقدمتّ
على ّأنها ّفئة ّجديدة ّإلجماليّ
رأسّالمالّالثابت.
قدمت ّمنظومات ّاألسلحة ّكفئةّ
جديدة.
منتجات ّالملكية ّالفكرية ّتعاملّ
اآلنّفيّشكلّأصلّرأس ّالمالّ
الثابتّفيّمعظمّالحاالت.
عنوانّإستكشاف ّالمعادنّقدّتمّ
تغييره ّليشمل ّالتقييم ّتوافقا ّمعّ
المعلومات ّالمتاحة ّطبقاّ
لتوصيات ّمجلس ّمعاييرّ
المحاسبةّالدولية.
لقد ّتم ّتغيير ّالبرامج ّلتشملّ
قواعد ّالبيانات ّبشكل ّصريحّ
وتوضيح ّعن ّموعد ّتضمينّ
البيانات.
تضمن ّالمخزون ّبند ّجديدّ
للمخزونّالعسكري.
هناك ّتوضيح ّكبير ّلمعاملةّ
ّاإليجارّ
ّوعقود
ّ
العقود
والتراخيص ّوشرح ّإضافي ّلهمّ
يظهر ّفي ّالجزء ّّ 8في ّالفصلّ
.37
هناكّتوضيحّكبيرّعنّقياسّوّ
إدراج ّالشهرة ّالتجارية ّالمشتراةّ
واألصولّالتسويقية.

الفصل
-

 :11الحساب المالي
هناك ّمعاملة ّمتغيرة ّللذهبّ
النقدي ّو ّحسابات ّالمعدنّ
بصورةّعامة.
تعترف ّالخصوم ّحاليا ّبحقوقّ
السحبّالخاصة.
من ّخالل ّالتوضيح ّالجديدّ
لألصول ّالماليةّ ,تم ّتقديم ّفئةّ
للمراكزّبينّالبنوكّوبعضها.
تمّتقديمّمعاملةّمراجعةّاألوراقّ
ُ
المالية ّالمرتبطة ّبرقم ّقياسيّ
عندما ّيرتبطوا ّعند ّبرقم ّقياسيّ
ضيق.

-

-

-

-

-

-

ّ

-

-

-

قد ّتم ّتقديم ّبندين ّمتصلينّ
بصناديقّاالستثمار.
وزادت ّاحيتاطيات ّالتأمين ّالفنيةّ
لتشمل ّاستحقاقات ّالمعاشّ
التقاعدي ّحتى ّعندما ّال ّيوجدّ
صندوقّ ،والمطالبات ّالمحتملةّ
على ّمدير ّصندوق ّالمعاشاتّ
ّواالحيتاطياتّ
التقاعدية
للحصولّعلىّضماناتّموحدة.
يتم ّتضمين ّخيارات ّاالكتتابّ
الممنوحةّللموظفّفي ّفئة ّجنباّ
إلىّجنبّمعّالمشتقاتّالمالية.
وهناك ّبنود ّللتذكرة ّأوصت ّفيماّ
يتعلقّبالقروضّالمتعثرة.

ّ
الفصل  :12حسابات التغيرات األخرى في
األصول
 ويرد ّتصنيف ّجديد ّلحجمّالتغيرات ّكل ّواحدة ّمنها ّيمكنّ
تطبيقها ّعلى ّأي ّفئة ّمنّ
األصول ّمما ّيجعل ّاالنتقال ّمنّ
ميزانية ّعمومية ّإلى ّأخرىّ
أبسط.
 لقد ّأوضح ّأن ّالخسائر ّالوحيدةّفي ّالمخزون ّهي ّالتي ّتظهرّ
فيّحسابّالتغيراتّاالخرىّفيّ
الحجم ّوهيّغيرّمنتظمةّ.حتىّ
لو ّكانت ّالخسائر ّكبيرة ّجداّ،
وتظهر ّبصورة ّمنتظمةّ ،يجبّ
ان ّتسجل ّ ّكمسحوبات ّمنّ
المخزون.
ّ
الفصل  :13الميزانية العمومية
 مبدأّحسابّاألصلّوردّفيّهذاّالفصلّ .ظهرت ّسابقا ّفيّ
الفصلّّ8فقط.
 يوجد ّوصف ّكبير ّللطرقّالمحتملةّلكيفيةّتقييمّالحصص.
 تم ّنقل ّتحليل ّالتدفقات ّالنقديةّإلىّالفصلّ.87
ّ
الفصل  :14جداول العرض واالستخدام
وحساب السلع والخدمات
 تحتوي ّالمادة ّهنا ّبعض ّمنّالفصل ّالسابقّ .أما ّالباقي ّتمّ
تغطيتهّفيّالفصلّ.85
 هناك ّإعادة ّتشكيل ّواضحةّللنصّفيّهذاّالفصل.
 يوجد ّوصف ّكبير ّلكيفيةّتسجيل ّرسوم ّالنقل ّفي ّجداولّ
العرض ّواالستخدام ّوكيفيةّ
تأثيرها ّعلى ّسعري ّالمنتجّ
والمشتري.
 المعالجات ّالتي ّتم ّمراجعتهاّللتسليم ّداخل ّالمؤسساتّ
والبضائع ّالمرسلة ّإلى ّالخارجّ
للتجهيزّتشكلّالتبعاتّالرئيسيةّ
لهذاّالفصل.
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هناك ّوصف ّلتكميش ّجداولّ
العرضّواالستخدام.

ّ
الفصل  :15األسعار واألحجام
 في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّّ 3114الفصلّّ 38كانّيختصّ
باألسعار ّواألحجامّ .الفصلّ
الحاليّيشملّمراجعاتّواضحةّ
ملقي ّالضوء ّعلى ّاألدلةّ
ّأصدرت ّمنذّ
المختلفة ّالتي
ُ
ّ ,3114أسعار ّالمستهلكّ
ّأسعارّ
ّالمنتج,
وأسعار
الصادرات ّوالوارداتّ ,وبرنامجّ
المقارناتّالدولية.
 يشمل ّالفصل ّنص ّعن ّتطبيقّأرقام ّقياسية ّلتكميش ّالحساباتّ
القوميةّ.
ّ
الفصل  :16حساب الملخص والتكامل
 هذا ّيأتي ّفي ّالفكرة ّاألساسيةّلمواد ّالفصول ّالسابقة ّفيّ
الفصلّّ8فقط.
ّ
الفصل  :17تقاطعات وقضايا أخرى
خاصة
 يستبدل ّهذا ّالفصل ّويمد ّكالّمن ّكمية ّتفاصيل ّونطاقّ
موضوعات ّالمواد ّالمتضمنةّ
في ّالملحقات ّّ 0وّ 2فيّنظامّ
الحساباتّالقوميةّّ.3114فهوّ
يوفر ّالمزيد ّمن ّالتفاصيل ّعنّ
تلكّالقضاياّالتيّكانتّموضعّ
اهتمام ّمكثف ّحديثاّ .هذهّ
الموضوعاتّهي:
ّأ -التأمينّ ,يشمل ّإعادة ّالتأمينّ
ّوالسنويات.
ب -أنظمة ّالضمان ّاالجتماعيّ
ّ
بشكل ّخاص ّالمعاشاتّ
التقاعدية ّ ّوتشمل ّجدولّ
تكميلي.
ت -الضماناتّالموحدة.
ّ
ث -الخدمات ّالماليةّ ,تعرضّ
ّ
الرسوم ّالواضحة ّوالضمنيةّ
التي ّتمت ّعلى ّمجموعة ّمنّ
األدواتّالمالية.
ّاإليجارّ
ّوعقود
ج -العقود
ّ
والتراخيصتجمع ّكل ّجوانبّ
هذاّالترتيب.
ح -خيارات ّاالكتتاب ّالممنوحةّ
ّ
للموظفين.
ّ
ّ
الفصل  :18إعداد وتقديم الحسابات
 مثل ّالفصل ّّ 30هذه ّمادةّجديدة ّعن ّتجميع ّالحساباتّ
ولكن ّتركزّبشكلّأساسيّعلىّ
القضاياّالعملية.
ّ

-

 :19السكان و مدخالت العمالة
يستندّهذاّالفصلّعلىّالفصلّ
السابق ّولكن ّيعتمد ّبشكل ّأقلّ
على ّخرائط ّالتدفق ّفي ّشرحّ
اختالف ّالمفاهيم ّالمرتبطةّ
بالعمالة.
لقد ّأدرجت ّنتائج ّالمؤتمرّ
الدولي ّ ّإلحصائيي ّالعملّ
الذيّأقيمّفيّأواخرّ.8665
يوجد ّقسم ّقصير ّعن ّالعملّ
التطوعي.
توجد ّمناقشة ّعن ّضبطّ
وتعديل ّالنوعية ّل ُمدخالتّ
العمل.
يوجدّقسمّعنّإنتاجيةّالعمال.

ّ
الفصل  :20خدمات
والحسابات القومية
 هذاّفصلّجديدّفيّاالستجابةّلواحدةّمنّالبنودّالموجودةّفيّ
جدول ّالبحث ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّّ.3114
يزود ّمقدمة ّغير ّتقنيةّ
لموضوع ّخدمات ّرأس ّالمال
وربطه ّبإجمالي ّفائضّ
التشغيلّ .فهو ّيقترح ّجدولّ
تكميلي ّيمكن ّتضمينه ّعلىّ
أسسّاختيارية.
ّ
الفصل  :21قياس نشاط الشركات
 هذا ّفصل ّجديد ّيناقشّموضوعات ّمثل ّاإلدماج ّوّ
الممتلكاتّ ,العولمةّ ,عواقبّ
الضائقة ّالمالية ّوتصل ّإلىّ
المحاسبة ّالتجاريةّ .و ّالموادّ
حول ّعمليات ّالدمج ّوالتملكّ
من ّالتعريف ّالمرجعيّ
لإلستثمارّاألجنبيّالمباشر.
ّ
الفصل  :22الحكومة العامة والقطاعات
الخاصة
 هذا ّفصل ّجديد ّيهدف ّيهدفّللوصل ّبين ّإحصاءاتّ
الحكومة ّالماليةّ ,يؤخذ ّفيّ
االعتبار ّإجراءات ّ ّالديونّ
والعجز ّوالديون ّالخارجيةّ
للقطاعّالعام.
عّالقطاعّالعامّلمّيناقشّ
 موضوُ
في ّنظام ّالحسابات ّالماليةّ
.3114
 أُعطيت ّمعلومات ّمحددة ّأكثرّعن ّكيفية ّتحديد ّمتى ّتتحكمّ
الحكومة ّفي ّالشركاتّ
والمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح.
 تم ّمناقشة ّمبدأ ّاألسعار ّذاتّالداللة ّاإلقتصادية ّوتم ّتزويدّ
تعريفاّله.
رأس
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-

تم ّتقديم ّربط ّبين ّالحساباتّ
الماليةّالمقدمةّللحكومة.
معاملة ّاإلعفاءات ّالضريبيةّ
أصبحتّواضحة.
تمّمناقشةّعملياتّالديون.
تم ّمناقشة ّتسجيل ّضماناتّ
الحكومة.
توجدّمناقشةّعنّشكلّالعالقةّ
بين ّالحكومة ّو ّالشركات ّالتيّ
يجب ّأن ّتسجل ّفي ّحالةّ
الضغطّ(الضائقة)ّالمالي.
تمّمناقشةّالشراكة ّبينّالقطاعّ
ّ
العامّوالخاص.

-

ّ
الفصل  :23المؤسسات غير الهادفة
للرب
 هناك ّأيضا ّفصل ّجديد ّالذيّيزودّرابطّبينّنظامّالحساباتّ
القوميةّوكتيبّحول ّالحساباتّ
التابعة ّللمؤسسات ّغير ّالهادفةّ
للربح.
ّ
الفصل  :24قطاع األسر المعيشية
 هذا ّيوفر ّإعداد ّلمسألةّالقطاعات ّالفرعية ّلألسرّ
المعيشية.
 يناقش ّبعض ّالجوانب ّإلنتاجّاألسرّالمعيشيةّبالتفصيل.
ّ
الفصل  :25الجوانب غير المنظمة
لالقتصاد
 هذاّالبندّكانّجزءاّمنّجدولّالبحثّلنظامّالحساباتّالقوميةّ
.3114
 يغطي ّالفصل ّموضوعينّ,االقتصاد ّغير ّالملحوظّ
والقطاع ّغير ّالمنظمّ .يتبعّ
األخير ّمبادرة ّمنظمة ّالعملّ
الدولية ّمع ّالتركيز ّعلىّ
العمالة ّغير ّالمنظمة ّفضالّ
عن ّاإلنتاجّ .هذا ّالموضوعّ
مدرجّفيّجدولّالبحث.
ّ
الفصل  :26حسابات بقية
العالم و الروابط مع ميزان
المدفوعات
 هذا ّالفصل ّيستبدلّالفصل ّالرابع ّعشرّ
ّوالملحقّ
السابق
الثاني ّمن ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ
ّ .3114وقد ّتمّ
مراجعته ّعلى ّأنّ
يكون ّمكتوافقا ّمعّ
ّميزانّ
دليل
المدفوعات ّّووضعّ
االستثمار ّالدوليّ-
االطبعة ّالسادسةّ.

-
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وكان ّهناك ّتعاونّ
واسع ّالنطاق ّفيّ
صياغة ّدليل ّميزانّ
المدفوعات ّّووضعّ
االستثمار ّالدولي ّ-
ّالسادسةّ
الطبعة
ونظام ّالحساباتّ
القومية ّلذلك ّفإنه ّفيّ
كثير ّمن ّالحاالتّ
هو ّبالضبط ّنفسّ
الصياغة ّالمستخدمةّ
فيّكالّالدليلين.
يقدم ّدليل ّميزانّ
المدفوعات ّّووضعّ
االستثمار ّالدولي–ّ
ّالسادسةّ
الطبعة
مجموعة ّجديدة ّمنّ
ّأقربّ
الحسابات
ّالحساباتّ
لنظام
ّلتسلسلّ
القومية
ّوجعلّ
الحسابات
جداول ّالربط ّأبسطّ
من ّمنظور ّنظامّ
الحساباتّالقومية.
تم ّإدخال ّفئاتّ
وظيفية ّمن ّدليلّ
ميزان ّالمدفوعاتّ
ّووضع ّاالستثمارّ
ّالطبعةّ
الدولي–
السادسةّ ،االستثمارّ
المباشرّ ،واالستثمارّ
ّالحافظاتّ
في
الماليةّ ،المشتقاتّ
االستثماراتّ
ّ
الماليةّ ،و
األخرى ّوغيرها ّمنّ
األصولّاالحتياطية.
ّ
الفصل  :27روابط
اإلحصاءات النقدية
وتدفقات األموال
 بعض ّمنّهذا ّالنصّ
كان ّفيّ
الفصولّ
السابقةّّ33
ّّ38
و
ولكنّ
توسعتّ
إلظهارّ
الصلة ّبينّ
اإلحصائيا
ت ّالماليةّ
والنقدية.
 تم ّمناقشةّحساباتّ
تدفقاتّ
األموال.
ّ
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الفصل  :28تحليل
يستند إلى المدخالت
والمخرجات وغيرها
من المصفوفات
هذاّيعتمدّعلىّالفصلّّ86السابقّ،والبندّ
من ّجدول ّأعمال ّالبحث ّعلى ّتقديمّ
المصفوفةّ .ويلفت ّأيضا ّعلى ّالمواد ّفيّ
دليل ّاليوروستاتحول ّجداول ّالمدخالتّ
والمخرجاتّّالمتاحةّفقطّفيّّ.8665
يشملّالفصلّتقسمّالموادّفيّجداول ّجدولّالعرضّ
واالستخدامّبحيثّيوفرّرابطّللتسلسلّفيّالحسابات.

ّ
الفصل  :29الحسابات التابعة واألغراض األخرى
توجد ّالمادةّ
في ّهذاّ
الفصل ّفيّ
جزء ّمنّ
الفصولّ
السابقةّّ35
وّ31
وّ.83
ويشملّ
أيضا ّموادّ
جديدة ّعنّ
الحساباتّ
التابعةّ
التي ّتمّ
وضعها ّأوّ
مراجعتهاّ
منذ ّعامّ
.3114
ّ
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ّ
الملحقات والبنود األخرى
ملحقّّ.ّ303ّ.ّ4الملحقاتّّ3وّ8تطابقّالملحقّ.3
ملحقّ ّ .ّ 308ّ .ّ 4الملحق ّالحالي ّ"الملحق ّّ "4يتطابق ّمعّ
الملحقّ.3
ملحقّّ .ّ 300ّ .ّ 4الملحقّّ 3جديدّوّيشملّمعلوماتّعنّ
جدول ّالبحث ّوتمّ
تضمين ّذلك ّفي ّهذهّ
المسألة ّأمام ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ
.3114
ملحقّ ّ .ّ 307ّ .ّ 4وهناك ّقائمة ّمن ّالمراجع ّالمدرجة ّفيّ
ّالحساباتّ
نظام
القومية ّّ 8665؛ ّلمّ
تقدم ّأي ّمراجعّ
خارجية ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ
.3114
ملحقّ ّ .ّ 305ّ .ّ 4يتم ّتضمين ّبند ّفي ّمسرد ّالمصطلحاتّ
مع ّالنشر ّبدال ّمنّ
أن ّتكون ّوثيقةّ
منفصلة.
ملحقّّ .ّ 301ّ .ّ 4توجدّمعلوماتّكثيرةّعنّعمليةّالمراجعةّ
متاحة ّفي ّشعبةّ
ّعلىّ
اإلحصاء
الموقع ّااللكترونيّ
لألمم ّالمتحدة ّومزيدّ
من ّالمعلومات ّعنّ
تطوير ّجدول ّالبحثّ
سوفّتنشرّهناك.
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الملحق الرابع :جدول أعمال البحث

الموقع ّاإللكتروني ّلشعبة اإلحصاء في األمم
المتحدة ّوتحديثها ّكلما ّتظهر ّبنود ّجديدةّ ،وتتمّ
الموافقةّعلىّتلكّالتوصياتّعلىّالبنودّالقائمةّ.
ّ
أّّّّّ1.4عندّتقييمّاألولويةّالتيّتعطىّألحدّالبنودّ
فإنهّيجبّالتعرضّإلىّثالثةّأسئلةّ.
ّ
ما ّمدى ّأهمية ّالموضوع ّفيما ّيتعلقّ
ّأ.
بضمان ّاستمرار ّصلة ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
معبالمستخدمين؟

مقدمة
أ.
أّّّّّ1.4صممّنظامّالحساباتّالقوميةّلتقديمّرؤيةّ
واقعية ّوموجزة ّلالقتصاد ّالمتوافق ّمع ّالسياسةّ
واالستخدام ّالتحليليّ ،ونظ ار ّلالقتصاد ّالمتغيرّ
السياسةّوالتطور ّالمستمر ّلإلحتياجات ّالتحليلية ّّ،
ّ
و
فإنهّيجبّمراجعةّنظامّالحساباتّالقوميةّلرؤيةّماّ
إذاّكانّالّيزالّوثيقّالصلةّبهذهّاألغراضّ،ومماّ
هو ّمن ّأوضح ّاألمثلة ّعلى ّالتغير ّفي ّالظروفّ
ّبنيةّ
االقتصادية ّالتي ّتثير ّإعادة ّتقييم ّمدى ّكفاءة
ما ّمدى ّاتساع ّالعواقب ّالناتجة ّعنّ
ب.
ّ
ّالتيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّهي ّاألزمة ّالمالية
التغيير؟ّوماّهوّمدىّالتعقيدّالذيّيصاحبّالتنفيذ؟
التّ
ز
ّ
نشأت ّتدريجيا ّفي ّأواخر ّعام ّّ 8002وما
ّ
ّإعادةّ
مستمرةّ ،ولحسن ّالحظ ّأمكن ّإجراء ّعملية
جّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ .هل ّيعد ّالموضوعّجديدا ّكليا ّأم ّيلزمهّ
ّعلىّ
ّوعثر
التقييم ّقبل ّاالنتهاء ّمن ّهذه ّالطبعة
الكثيرّمنّاإلعدادّالعتبارهّمكتمال؟ّ
تلكّ
ّ
ّإلى
ّإضافة
تغييرات ّضرورية ّثانوية ّفقط
ّ
ّمعاملةّ
ّوبخاصة
التغييرات ّالمقترحة ّللتحديث،
عملية ّاختيار ّالبنود ّللبحث ّوالتحقق ّيتخللهاّ
ّفيّ
اح
ر
ّاقت
ّعرض
الضمانات ّالموحدةّ ،حيث ّتم
استشارات ّواسعة ّومشاركة ّمن ّكل ّمن ّالمعدينّ
اتّعلىّالقروضّفقطّ،
األساسّبتطبيقّهذهّالتغيير
والمستخدمينّفيّعمليةّالمراجعةّ.
حيثّتفيدّوقائعّاألزمةّبأنهّينبغيّتطبيقّذلكّعلىّ
ّ
نطاقّأوسعّمنّاألدواتّالماليةّ.
أّ ّ ّ ّ ّ 1.4تظهر ّجميع ّمحاوالت ّتحديث ّنظامّ
ّ
الحسابات ّالقوميةّ ،بما ّفي ّذلك ّتجربة ّالمراجعةّ
منّغيرّالطبيعيّللمنظورّاالقتصاديّأنّ
ّّّّّ
1.8
أ
لعامي ّّ 4994و ّّ ،8002أنه ّمن ّالصعب ّتحديثّ
ّّّّّ
ّفيّ
ّحدث
ّكما
امي
ر
ّد
ّوبشكل
ة
ر
ّكبي
عة
ّبسر
ر
يتغي
أجزاء ّمعينة ّفقط ّمن ّالنظام؛ ّوذلك ّنظ ار ّللطبيعةّ
ّ ،8002-8002ومع ّذلك ّدائما ّما ّتوجد ّبعضّ
المتكاملة ّللقواعد ّالمحاسبيةّ ،وفيما ّيلي ّقائمةّ
ّللحساباتّ
المعالم ّالبارزة ّالتي ّيمكن ّأن ّتتسبب
مجمعة ّبالقضايا ّبصورة ّعامة ّوفقا ّللمجالّ
ّوتأتيّ
ّالحالية،
القومية ّفي ّإعادة ّتقييم ّمنهجيتها
المخصصّ ،ولكن ّيجب ّالتعرف ّعند ّبداية ّكلّ
ّعلىّ
كمثال
ّ
ّللتداول
تصاريح ّاالنبعاثات ّالقابلة
واحدة ّمنها ّعلى ّالعواقب ّالتي ّقد ّتنتج ّعنها ّوفقاّ
ّحيثّ
،
ي
ار
ر
ّالح
لالحتباس
إحدى ّخطوات ّالتصدي ّ
لمجالهاّ.
ّتسجيلّ
ّلكيفية
ّ
ّكامل
لم ّيتم ّالتعرض ّبشكل
ّ
ّالقوميةّ
ّالحسابات
ّنظام
ّإصدار
المعامالت ّبها ّفي
ّ
ةّ
ر
ّالكبي
القيم
و
ّ
يع
ر
ّس
ّبشكل
استيعابها
لعام ّّ ،8002و
أّ ّ ّ ّ ّ 1.2يتم ّتجميع ّالموضوعات ّالمحددة ّوفقاّ
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لتاريخّمحددّفيّأربعةّعناوينّشاملهّ،وهيّ:
ّ
.
عة
القصورّبحاجةّإلىّمعالجتهّعلىّوجهّالسر
ّ
ّ
قواعدّالمحاسبةّاألساسية
ّأ.
أّ ّ ّ ّ 1.4في ّحين ّتم ّالتعرض ّفي ّإصدار ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّلعام ّّ 8002لبعض ّالقضاياّ
مفهومّالدخل
ب.
ّ
المتصلة ّبالعولمةّ ،مثل ّالمعاملة ّالمتغيرة ّللسلعّ
ّ
ّالتعهداتّ
بغرض ّالتجهيز ّاستجابة ّلخدمات
جّّّّّّّّ.القضاياّالمتعلقةّباألدواتّالماليةّ
انبّ
و
اضحّوجودّج
الخارجيةّالمتزايدةّ،يكونّمنّالو
ّ
ّإعادةّ
ّإلى
ّتؤدي
ّأن
أخرى ّلهذا ّاالتجاه ّالتي ّيمكن
دّّّّّّّّّ.القضاياّالتيّتدخلّفيّاألصولّغيرّ
ّالحساباتّ،
ّعلى
ة
ر
ّالظاه
النظر ّفي ّكيفية ّانعكاس
الماليةّ
ّمثلّ
ّمكملة
ّأو
ّبديلة
ّاالحتماالت
وتكون ّإحدى
ّ
ّالجنسياتّ
ّمتعددة
ّللمؤسسات
ّالتقديمية
العروض
يمثل ّكل ّموضوع ّمن ّهذه ّالمواضيع ّعنواناّ ّلكلّ
يفاتّالبديلةّلمحلّاإلقامةّوحقّ
ر
التيّتقومّعلىّالتع
قسمّمنّاألقسامّالتاليةّ.
الملكيةّ.
ّ
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.1من ّغير ّالممكن ّتوقع ّتناول ّجميعّ
القضايا ّالتي ّستطفو ّعلى ّالسطح ّفي ّالمستقبلّ
القريبّ ،حيث ّيهدف ّهذا ّالفصل ّإلى ّذكر ّتلكّ
القضايا ّالتيّطفت ّعلى ّالسطح ّفي ّالدورة ّالحاليةّ
للمراجعةّ ،ولكن ّيهدف ّإلى ّذكر ّالقضايا ّالتيّ
تستلزم ّمزيدا ّمن ّالنظر ّفيها ّأكثر ّمن ّالممكن ّفيّ
الدورة ّللمراجعةّ ،حيث ّيمكن ّأال ّتؤدي ّبعضّ
القضايا ّإلى ّإحداث ّتغييرات ّفي ّنظام ّالحساباتّ
القوميةّولكنّتؤديّببساطةّإلىّالمزيدّمنّاإليضاحّ
لبعض ّالنقاطّ ،وسيتم ّاالحتفاظ ّبهذه ّالقائمة ّعلىّ
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ب .قواعد المحاسبة األساسية
العالقة بين نظام الحسابات القومية
.1
 SNAومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB
ّ
أّّّّّ1.2مجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّهوّعبارةّ
عن ّمجلس ّمستقل ّوممول ّبشكل ّخاص ّلوضعّ
معايير ّقياسية ّاامحاسبة ّّ ،حيث ّيتكون ّأعضاءّ
المجلس ّمن ّتسع ّدول ّلديهم ّخبرات ّوظيفيةّ
متنوعةّ ،ويلتزم ّالمجلس ّبتطوير ّمجموعة ّمنّ
ٍ
ّعال ّمنّ
معايير ّالمحاسبة ّالعالمية ّعلى ّمستو
الجودة ّبحيث ّتكون ّمفهومة ّونافذة ّالمفعول ّوالتيّ
تتطلب ّمعلومات ّواضحة ّوقابلة ّللمقارنة ّللبياناتّ
الماليةّ.
ّ
أّ ّّ ّ ّ 1.9يتعاملّمجلس ّمعايير ّالمحاسبةّالدوليةّ
مع ّالمعايير ّالقياسية ّللمحاسبة ّالتجارية ّالقوميةّ
بهدفّالوصولّإلىّنقطةّالتقاءّتجمعّبينّمقاييسّ
المحاسبة ّحول ّالعالمّ ،حيث ّتقضي ّأو ّتسمح ّماّ
يقرب ّمن ّمئة ّدولة ّباستخدام ّ(ّ IFRSsمعاييرّ
التقارير ّالمالية ّالدولية) ّأو ّتنتهج ّسياسة ّالوصولّ
إلى ّنقطة ّالتقاء ّمع ّهذه ّالمعاييرّ ،حيث ّيعكسّ
تطوير ّمعايير ّالتقارير ّالمالية ّالدولية ّاحتياجاتّ
التغيير ّوالظروف ّالتي ّيمر ّبها ّاالقتصاد ّالعالميّ
بطريقة ّيمكن ّأن ّتربطها ّعالقة ّوثيقة ّباستخداماتّ
ومتطلباتّنظامّالحساباتّالقوميةّ،ويمكنّأنّيوجدّ
لدى ّتبني ّالشركات ّلمعايير ّالتقارير ّالمالية ّالدوليةّ
تأثي ار ّرئيسا ّعلى ّأنظمة ّمحاسبة ّالشركات ّوكذلكّ
علىّالبياناتّالمتوفرةّمنّحساباتّالشركاتّ.
ّ
أّّّّّّ 1.40يعملّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّ
علىّعمليةّتتكونّمنّمراحلّثالثةّلتطويرّمعاييرّ
جديدةّ،فالمرحلةّاألولىّهيّمسودةّمصحوبةّبدعوةّ
للمشاركة ّ(ّ ،)ITCوالمرحلة ّالثانية ّهي ّمسودةّ
لإليضاحّ(ّ)EDوتدعوّأيضاّللمشاركةّ،أماّالمرحلةّ
الثالثة ّفهي ّالخروج ّبالمعيار ّالجديدّ ،وفي ّكلّ
مرحلةّيتمّشرحّمعلوماتّعامةّعنّالقضيةّبشكلّ
واضحّويتم ّطرح ّاألسباب ّالتي ّأدت ّإلى ّاالختيارّ
الموصى ّبهّ ،وفي ّكال ّالمرحلتين ّاألولى ّوالثانيةّ
تطلب ّالتعليقات ّمن ّالطرف ّالمهتمّ ،ويعد ّالتطويرّ
من ّالحوار ّالدوري ّبين ّمجتمع ّالحسابات ّالقوميةّ
ومجلس ّمعايير ّالمحاسبة ّالدولية ّطريقة ّلضمانّ
طرح ّاحتياجات ّالمحاسبين ّالقوميين ّعلى ّالمجلسّ
ووعي ّالمحاسبين ّبسبل ّالتطوير ّالممكنة ّفي ّمواردّ
البياناتّ ،وخالل ّعام ّّ 8002أصبح ّالتشاور ّفيّ
مراجعة ّمعايير ّمجلس ّمعايير ّالمحاسبة ّالدوليةّ
ونظيرتها ّمعايير ّالمحاسبة ّالعامة ّ(مجلس ّمعاييرّ
المحاسبة ّالدولية ّللقطاع ّالعام ّّ )IPSASBّ -بالغّ
النفعّ،وبهذاّأصبحّمنّالمرغوبّالحفاظّعلىّحوارّ
مع ّمجلس ّمعايير ّالمحاسبة ّالدولية ّيحمل ّرؤيةّ
إلصالح ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبهدف ّإتباعّ
معاييرّالمحاسبةّفيّالوقتّالمناسبّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.44من ّالمجاالت ّالتي ّتدخل ّفي ّتطويرّ
المنفعة ّالعامةّ ،بالرجوع ّإلى ّمسألة ّالمؤسساتّ
متعددةّالجنسياتّ،هيّأشكالّاالندماجّواالكتسابّ،
حيث ّيقدم ّلنا ّنص ّالفصل ّالواحد ّوالعشرونّ
المعلومات ّالواردة ّلدى ّمنظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ

مراقبة ّمجلس ّمعايير ّالمحاسبة ّالدولية ّالذي ّيعملّ
فيّهذاّالمجالّلرؤيةّماّإذاّكانتّهذهّالتوصياتّ
بحاجةّإلىّإصالحّماّ.
ّ
توحيد مجموعات المؤسسات
.2

أّّّّّ 1.48تكونّالعديدّمنّالمؤسساتّالتيّتعملّ
في ّمجال ّاالقتصاد ّمتصلة ّبمؤسسات ّأخرى ّمنّ
خالل ّملكية ّعامة ّكاملة ّأو ّجزئية ّوهيكل ّمشتركّ
لإلدارةّبهدفّإنشاءّمجموعةّمؤسساتّ،حيثّغالباّ
ما ّتتشارك ّالمؤسسات ّالملكية ّالعامة ّواإلدارة ّمعّ
الشركات ّالمنضمة ّاألجنبيةّ ،ومن ّالشائعّ
للمؤسسات ّالتي ّتوجد ّضمن ّمجموعة ّمؤسساتّ
ممارسةّنشاطّالتجارةّفيماّبينهاّ،وأحيانا ّعلىّوجهّ
الحصرّعندماّتقومّبإجراءّمرحلةّوسيطةّفيّعمليةّ
عمودية ّمن ّاإلنتاج ّالمتكاملّ ،ومشاركة ّمخرجاتّ
وتكاليف ّاإلنتاج ّالمساعدّ ،كما ّيمكن ّأيضا ّأنّ
يتشاركوا ّالمخرجات ّوتكاليف ّاألنشطة ّالمتعلقةّ
التطويرّ،وعلىّاعتبارّوجودّروابطّوثيقةّ
ّ
بالبحثّو
فيما ّبينهمفأحيانا ّما ّيمكن ّاعتبار ّمجموعةّ
المؤسسات ّعلى ّأنها ّكيان ّواحد ّمما ّيعني ّتوحيدّ
حسابات ّأعضائها(ّ ،وهو ّما ّيعد ّالمنهج ّالمتبعّ
بالفعلّفيّبعضّالحصاءات ّاألخرىّمثلّّAMNE
وّّFATSوالعروضّالتقديميةّلبنكّالتسوياتّالدوليةّ
(ّ ))BISفعادة ّما ّينخرط ّأعضاء ّمجموعةّ
المؤسساتّفيّأنشطةّمختلفةّوأحيانا ّفيّأكثرّمنّ
قطاعّ ،مما ّيجعل ّلتوحيدها ّتأثي ار ّعلى ّمجموعّ
المشكالت ّاالقتصادية ّالكبرى ّمثل ّالقيمة ّالمضافةّ
للصناعة ّوالميزانية ّالعمومية ّالقطاعيةّ ،وبناء ّعلىّ
ذلك ّمن ّالمحتمل ّأن ّتكون ّالطريقة ّاألكثر ّاتباعاّ
فيّالمستقبلّهيّطريقةّالجداولّالتكميليةّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.44يلزم ّالنظر ّبشكل ّمنفصل ّللحالة ّفيماّ
يتعلقّببعضّاألجزاءّغيرّالمقيمةّمنّالمجموعةّ.
ّ
الصناديق اإلستئمانية
.3
أّّّّّ 1.41يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّبمعاملةّ
الصناديق اإلستئمانيةمثل ّأشباه ّالشركاتّ ،ففيّ
بعضّالحاالتّ،وعلىّالرغمّمنّذلكّ،عندّاستخدامّ
إحداهاّفيّالحقيقةّعلىّأنهاّكيانّألغراضّخاصةّ
إلحدى ّالمؤسساتّ ،فإنها ّال ّيمكن ّاعتبارها ّوحدةّ
مؤسسية ّمنفصلة ّبل ّمدمجة ّمع ّشريكها ّطالماّ
وجدواّفيّاالقتصادّنفسهّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.44ال ّيوجد ّوصف ّمفصل ّللصناديق
اإلستئمانيةعلىّالرغمّمنّاحتمالّامتالكهاّمنّقبلّ
أصحابهاّأوّمنّقبل ّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
ّ NPIsوكذلك ّالشركاتّ ،حيث ّسيقدم ّاإليضاحّ
اإلضافي ّلطبيعة ّالصناديق اإلستئمانية ّوكيفيةّ
التعامل ّمع ّأصولها ّعند ّانتمائها ّإلى ّوحداتّ
منفصلة ّوكذلك ّوقت ّاندماجها ّمع ّأصول ّمالكهاّ
المزيدّمنّالمساعدةّ.
ّ
االستهالك النهائي للشركات
.4
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نظام الحسابات القومية
منّالخدماتّالماليةّ:وهيّخدماتّالسياسةّالنقديةّ
والوساطةّالماليةّوالقضاياّالخالفيةّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.80تظهر ّإحدى ّالقضايا ّالخالفية ّعندماّ
تشتمل ّالوساطة ّالمالية ّللبنوك ّالمركزية ّعلىّ
مقاييس ّالسياسةّ،مثلّتحديدّمعدالتّالفائدةّلتكونّ
أعلىّأوّأقلّمنّمعدالتّالفائدةّفيّالسوقّ،حيثّ
يعملّذلكّعلىّإثارةّعددّمنّالمسائلّ،أولهاّكيفيةّ
قياسّمخرجات ّالبنكّالمركزي؛ّوذلكّنظ ارّإلمكانيةّ
تسبب ّاستخدام ّمعدالت ّفائدة ّخارج ّالتداول ّفيّ
السوقّمنّقبلّالبنكّالمركزيّفيّإحداثّتشويهّفيّ
قياس ّإنتاجها ّوقيمتها ّالمضافةّ ،بينما ّثانيها ّهيّ
مسألة ّتتعلق ّباستخدام ّمعدالت ّخارج ّالتداولّ
تتضمن ّتدفقات ّبين ّالبنك ّالمركزي ّوالطرفّ
المقابلّ ،باإلضافة ّإلى ّأولئك ّالمعنيين ّبالوساطةّ
الماليةّ.
ّ
معاملة المنشآت في نظام الحسابات
.8
القومية

أّ ّ ّ ّ ّ 1.44في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،ال ّيتمّ
تسجيل ّاالستهالك ّالنهائي ّللشركات؛ ّنظ ار ّلعدمّ
اعتبارّالشركاتّعلىّأنهاّالمستخدمّالنهائيّللسلعّ
والخدماتّ،باستثناءّمنتجاتّرأسّالمالّّ،باستثناءّ
السلع ّالنفيسةّ ،والمحازة ّبغرض ّاإلنتاجّ ،ومع ّذلكّ
غالبا ّما ّتتولى ّالشركات ّالكبيرة ّرعاية ّاألنشطةّ
الثقافيةّوالرياضيةّ،وحتىّاليومّيرىّنظامّالحساباتّ
القوميةّالمدفوعاتّالتيّأجريتّعلىّأنهاّشكل ّمنّ
أشكال ّاإلعالنّ ،ولكنه ّيمكن ّالقول ّبأن ّهذهّ
المدفوعاتّهيّشكل ّمنّأشكال ّاالستهالكّالفرديّ
ويمكن ّالتعامل ّمعه ّعلى ّأنه ّاالنفاق ّعلىّ
االستهالك ّالنهائي ّللشركات ّوتحويالت ّإجتماعيةّ
عينيةّلألسرّالمعيشيةّ،ومنّناحيةّأخرىّمنّخاللّ
فرض ّالضوابط ّمثل ّمعايير ّالبيئة ّفإنه ّيمكنّ
للحكومة ّإحداث ّالتأثير ّنفسه ّفي ّحالة ّفرضّ
ضرائب ّوانفاق ّالدخل ّعلى ّحماية ّالبيئةّ ،والتيّ
بدورها ّستعامل ّعلى ّأنها ّاستهالك ّجماعيّ،
وبالتالي ّتوجد ّبعض ّالمراحل ّمناسبة ّبشكل ّأكبرّ
لتسجيل ّبعض ّالنفقات ّ ّمن ّقبل ّالشركاتّ
كاستهالكّنهائيّ.
ّ
قياس مخرجات الخدمات المقدمة من
.5
الحكومة

أّّّّّ 1.84فيّالوقتّالحاضرّيوجدّسببينّلألخذّ
بمفهومّالمنشأةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،أولهماّ
هو ّتوفير ّرابط ّللمعلومات ّالمصدرية ّعند ّتجميعهاّ
على ّأساس ّالمنشأةّ ،حيث ّيختفي ّهذا ّالسبب ّفيّ
حاالت ّتجميع ّالمعلومات ّالرئيسية ّعلى ّأساسّ
المؤسسةّ ،بينما ّيستخدم ّثانيهما ّفي ّجداولّ
المدخالت ّوالمخرجاتّ ،وكان ّاألساس ّالمنطقيّ
تاريخياّهوّوجودّوحدةّمتصلةّبقدرّاإلمكانّبنشاطّ
واحد ّفقط ّفي ّموقع ّواحد ّفقطّ ،ولذلك ّكان ّرابطّ
العمليات ّالمادية ّلإلنتاج ّواضحا ّبقدر ّاإلمكانّ،
ومع ّتغيير ّالتأكيد ّعلى ّالرؤية ّالمادية ّللمدخالتّ
والمخرجاتّإلىّالرؤيةّاالقتصاديةّ،ومنّمصفوفاتّ
المنتج ّبالمنتج ّإلى ّمصفوفات ّالصناعة ّبالصناعةّ
أصبحتّأهميةّاإلبقاءّعلىّمفهومّالمنشأةّفيّنظامّ
الحساباتّالقوميةّأقلّوضوحاّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إدراج المنظمات الدولية في نظام
.9
الحسابات القومية

يوصى ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبأنه ّينبغي ّتقديرّ
قيمة ّاإلنتاج ّغير ّالسوقيّ ،الذي ّال ّتصحبه ّتكلفةّ
ماّأوّيتوقفّوبأسعارّليستّذاتّداللةّاقتصاديةّ،
على ّأساس ّمجموع ّتكاليف ّاإلنتاج ّ(الفقرات ّمنّ
ّ 4.482إلى ّّ ،)4.448حيث ّترتكز ّهذه ّالتوصيةّ
علىّنقصّأسعارّسوقيةّلإلنتاجّغيرّالسوقيّ،ومعّ
ذلك ّما ّزال ّالبحث ّجاريا ّفي ّمحاولة ّللعثور ّعلىّ
طرقّبديلةّلقياسّالمخرجاتّالحكوميةّ.
ّ
معاملة التحويالت االجتماعية العينية
.6
لباقي العالم
أّ ّ ّ ّ ّ 1.42تحدث ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ
فيّنظامّالحساباتّالقوميةّبينّالوحداتّالحكوميةّ
والمؤسسات ّغير ّالهادفة ّللربح ّ ّوتخدم ّاألسرّ
المعيشية ّّ،وتقدمّالفقرةّرقمّّ 2.414شرحاُ ّيفيدّبأنهّ
يفترض ّأن ّكمية ّالتحويالت ّاالجتماعية ّالعينيةّ
المستحقة ّالدفع ّلباقي ّالعالم ّهي ّمهملة ّعلىّ
األرجحّ،ويتمّتعويضهاّ،فيّأيّحالةّ،بمنافعّأخرىّ
مشابهة ّمقبوضة ّمن ّباقي ّالعالمّ ،ففي ّبعضّ
الحاالت ّتعد ّهذه ّاالفتراضات ّغير ّمناسبةّ ،حيثّ
يمكن ّدراسة ّطريقة ّواضحة ّلتسجيل ّهذهّ
االفتراضاتّ ،حيث ّتعمل ّهذه ّالدراسة ّعلى ّأخذّ
عواقب ّظهور ّاختالف ّبين ّإجمالي ّاإلنفاقّ
االستهالكيّواجماليّاالستهالكّالحقيقيّ.
ّ
مخرجات البنوك المركزية :الضرائب
.7
واإلعانات على معدالت الفائدة المطبقة من قبل
البنوك المركزية

أّّّّّ 1.88يتمّمعاملةّالمنظماتّالدوليةّفيّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّعلى ّأنها ّوحدات ّمتواجدة ّفيّ
باقيّالعالمّبشكلّدائمّ(الفقراتّمنّّ 1.424وحتىّ
ّ ،)1.424فمن ّالمحتمل ّمعاملة ّالمنظمات ّالدوليةّ
ظاهريا ّوفقا ّلمجموعة ّجزئية ّمن ّالمعايير ّلباقيّ
العالمّ ،وبالتأكيد ّإلعداد ّمجموعة ّمتكاملة ّمنّ
الحساباتّلهمّ.
ّ
ّ
ّ
ج .مفهوم الدخل
.1
القومية

أّّّّّ 1.49يتمّتقديمّشرحّلكلّمنّمعاملةّوقياسّ
إنتاج ّالبنوك ّالمركزية ّفي ّالفقرتين ّّ 4.440وّ
ّ ،4.444حيث ّيتم ّتحديد ّثالث ّمجموعات ّرئيسيةّ
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علىّأنهاّضرائبّعلىّاإلنتاجّحتىّولوّلمّتشتملّ
على ّخدمةّ ،فمن ّالمناسب ّمراجعة ّمعاملة ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّلجميعّالضرائبّواإلعاناتّبهدفّ
التأكد ّمن ّتوافقها ّمع ّتفهمّواحتياجات ّالمستخدمينّ
أو ّفي ّحالة ّعدم ّإظهار ّاألساس ّالحقيقي ّلهذهّ
االختالفاتّبشكلّواضحّوجليّتماماّّ.
ّ
التأمين على الحياة
.4

أّ ّ ّ ّ ّ 1.84يختلف ّمفهوم ّالدخل ّفي ّنظامّ
الحسابات ّالقوميةّ ،كما ّسبقت ّمناقشته ّفي ّالفقرةّ
ّ ،2.81عن ّالمفهوم ّالمتداول ّفي ّالعلومّ
االقتصاديةّ ،فعلى ّوجه ّالخصوص ّال ّتؤخذ ّأرباحّ
وخسائرّالحيازةّبعينّاالعتبارّفيّتشكيلّجزءّمنّ
دخل ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،وليس ّفقط ّتعاملّ
النظرية ّاالقتصادية ّأرباح ّوخسائر ّالحيازة ّفحسبّ،
بل ّوكذلك ّالمعايير ّالمحاسبية ّلألعمال ّالتجاريةّ،
حيثّيستثنيّنظامّالحساباتّالقوميةّأرباحّوخسائرّ
اإلنتاج ّومن ّثم ّامتدادها ّإلى ّاستثناءها ّمن ّأكثرّ
تدفقات ّالدخل ّعلى ّالرغم ّمن ّعدم ّاالهتمامّ
باستمرارّتسجيلهاّاسمياّ،فمنّشأنّالرؤيةّالمتعمقةّ
لمفهوم ّالدخل ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبما ّفيّ
ذلك ّإدخال ّجميع ّتدفقات ّدخل ّالملكية ّسيكونّ
نافعاّ،حيثّيتمّتناولّبعضّالجوانبّالخاصةّفيّ
بعضّالبنودّالتاليةّ.
ّ
ّ
الناتج المحلي اإلجمالي ()GDP
.2
ياألسعار األساسية
ّ
أّّّّّ 1.81يكونّالناتج المحلي اإلجمالي (ّ)GDP
مساويا ّلمجموع ّالقيم ّالمضافة ّلكل ّالوحداتّ
المؤسسية ّالمقيمة ّفي ّإقليم ّومنخرطة ّباإلنتاجّ
(وهيّ ،القيمة ّالمضافة ّباألسعار ّأساسية) ّمضافاّ
إليه ّأية ّضرائب ّومطروحا ّمنه ّأية ّإعانات ّعلىّ
المنتجات ّالتي ّال ّتدخل ّفي ّقيمة ّمخرجاتهاّ ،كماّ
يكون ّالناتج المحلي اإلجمالي (ّ )GDPمساوياّ
لحاصل ّاإلنفاق ّالنهائي ّمطروحا ّمنه ّاإلنفاق ّعلىّ
الوارداتبواسطة ّالوحدات ّالمؤسسية ّالمقيمة ّفيّ
اإلقليمّ ،حيث ّيكون ّالتقييم ّ"الطبيعي" ّلمقياسّ
اإلنفاق ّللناتجّالمحليّاإلجماليّهو ّأسعارّالسوقّ،
ّ ،ففي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّفإن ّمقياس ّاإلنتاجّّ
يتم ّتعديله ّ(من ّخالل ّإضافة ّالضرائب ّمخصوماّ
منها ّاإلعانات ّعلى ّالمنتجات) ّلتحقيق ّاإلتساقّ،
وتتضمن ّهذه ّالنقطة ّضمنيا ّأن ّفكرة ّالضرائبّ
مخصوما ّمنها ّاإلعانات ّعلى ّالمنتجات ّكأحدّ
الدخلّوليسّفقطّشكلّمنّإعادةّتوزيعّالدخلّ.
ّ
أّّّّّ 1.84إذاّتقررّتقييمّالناتج المحلي اإلجمالي
السابقة ّباألسعار ّاألساسية ّفسيلزم ّتعديل ّتسلسلّ
الحساباتّ ،وهنا ّتوجد ّاحتماالت ّعدة ّلكيفية ّالقيامّ
بذلكّ ،حيث ّيمكن ّأن ّيؤدي ّذلك ّإلى ّعرضّ
الوظيفتين ّاألوليتين ّللحكومةّ ،إنتاج ّالخدمات ّغيرّ
السوقية ّوكذلكّإعادةّتوزيعّالدخل ّالقوميّكلّعلىّ
حدهّ.
ّ
دور الضرائب في نظام الحسابات
.4
القومية
ّ
أّّّّّ1.84يتمّالتعاملّمعّالضرائبّعلىّالمنتجاتّ
وفقا ّلماّتمّاإلشارةّإليهّعلىّأنهاّأحدّأشكالّالدخلّ
في ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ ،حيث ّيتجه ّأغلبّ
االقتصاديين ّإلى ّاعتبار ّهذه ّالضرائب ّعلى ّأنهاّ
ضرائب ّعلى ّاالستهالكّ ،وال ّتوجد ّهذه ّالفئة ّفيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّوال ّفي ّإعانات ّالمستهلكّ،
وتتمّمعاملةّالضرائبّعلىّالمعامالتّالماليةّ(مثلّ
الضرائبّعلىّإصدارّوشراءّوبيعّاألوراقّالمالية)ّ

أّ ّ ّ ّ ّ 1.82يوجد ّفي ّالوقت ّالحاضر ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّتضارب ّبينّمعاملةّدخلّالملكيةّ
المستحق ّللمستفيدين ّمن ّالمعاش ّالتقاعدي ّتحتّ
نظام ّمنافع ّمحددةّ،وبين ّنماذج ّأخرى ّمن ّالتأمينّ
على ّالحياةّ ،فالنسبة ّإلى ّالمستفيدين ّمن ّالمعاشّ
التقاعديّتتطابقّكميةّدخلّالملكيةّالمخصصّلهمّ
معّالزيادةّفيّالمطالبات ّدونّحدوثّانخفاضّفيّ
دخل ّالملكية ّالمحدد ّوفقا ّلما ّإذا ّكان ّمصدرّ
التمويلّمنّأرباحّالحيازةّأوّلمّيكنّ،أماّفيماّبتعلقّ
بالسياسات ّالمتبعة ّفي ّالتأمين ّعلى ّالحياة ّفتحتفظّ
شركاتّالتأمينّبجزءّمنّأرباح ّالحيازةّالقائمةّعلىّ
االحتياطات ّالتي ّتنتمي ّإلى ّحملة ّبوالص ّالتأمينّ
معّالعلمّبأنّهذاّاالحتفاظّالّيعاملّعلىّأنهّجزءّ
من ّالرسوم ّالتي ّتفرضها ّشركات ّالتأمينّ ،وبهذاّ
يمكنّالوصولّإلىّتصريحّللناتجّشركاتّالتأمينّ،
ويستدعي ّهذا ّالسؤال ّالعرض ّوكذلك ّالمعاملةّ
المناسبةّعندّوقوعّخسائرّللحيازةّ.
ّ
األرباح المعاد استثمارها
.5
أّ ّ ّ ّ ّ 1.82يوصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبأنهّ
ينبغي ّمعاملة ّاألرباح ّالمحتجزة ّلمؤسسة ّاستثمارّ
أجنبيّمباشرّعلىّأنهّتمّتوزيعهاّلمستثمرينّأجنبيّ
مباشرّبالتناسبّمعّّملكيتهمّلحصص ّالملكيةّفيّ
المؤسسةّ ،ومن ّهنا ّيعاد ّاستثمار ّهذه ّاألرباح ّمنّ
قبلّهؤالءّالمستثمرينّعلىّأنهاّإضافاتّلحصصّ
الملكيةّفيّالحسابّالماليّّ،حيثّتعدّهذهّالكميةّ
علىّأنهاّإضافةّإلىّأيةّتوزيعاتّحقيقيةّمشتقةّمنّ
دخلّقابلّللتوزيعّ،حيثّيتمّتبنيّهذاّالتوجه ّفيماّ
يتعلقّبأرباحّصناديقّاالستثمارّ.
ّ
أّّّّّ1.89تمّاقتراحّتمديدّهذهّالمعاملةّلتصلّإلىّ
األنواع ّاألخرى ّمن ّالوحدات ّوخصوصا ّالشركاتّ
العامةّ،إذاّكانّقدّتمّتبنيّنسبةّاألرباحّالمحتجزةّ
إلى ّمالك ّالشركات ّفيعني ّذلك ّاستبدال ّاألرباحّّ
الموزعة ّباألرباح ّالمعاد ّاستثمارها ّفي ّحسابّ
التوزيعّاألوليّللدخلّّ،وسيتمّعرضّهذاّاإلجماليّ
مخصوما ّمنه ّحصص ّاألرباح ّالمدفوعة ّبالفعلّ
على ّأنها ّإضافات ّإلى ّ( ّفي ّبعض ّالحاالتّ
مسحوبات) ّحصص ّالملكية ّفي ّالحساب ّالماليّ،
مما ّيعني ّقياس ّتوزيع ّاألرباح ّمن ّالشركات ّعلىّ
أساسّاستحقاقّدقيقّ،ولكنّيعنيّفيّنفسّالوقتّ
أنّادخارّالشركاتّسيساويّصف اّرّ،مماّيجعلّلمثلّ
هذا ّالتغيير ّتضمينا ّلتفسير ّالحسابات ّمنذ ّإنشائهاّ
على ّصيغة ّتختلف ّعن ّالمعاملة ّالحالية ّلألرباحّ
الموزعةّوادخارّالشركاتّ.
ّ
الفوائد االمتراكمة في نظام الحسابات
.6
القومية
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ّ
ّ
.8

أّّّّّ 1.40عقدتّ،خاللّالتسعيناتّوحتىّاأللفيةّ
الثانيةّ،مناقشةّقويةّبينّالمجتمعّاإلحصائيّالدوليّ
عن ّالطريقة ّالمناسبة ّلتسجيل ّالفائدة ّعلى ّاألوراقّ
الماليةّمثلّالسنداتّ،حيثّتمّتبنيّاتجاهينّعامينّ
في ّهذه ّالمناقشة ّوهما ّما ّيطلق ّعليهما ّاتجاهيّ
الدائنّوالمدينّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.44أسست ّالفريق ّالعامل ّبين ّاألماناتّ
المعني ّبالحسابات ّالقومية ّّ ISWGNAمجموعةّ
نقاش ّإلكترونية ّ(ّ )EDGفي ّعام ّّ 4999للحصولّ
علىّآراءّمجموعةّكبيرةّمنّالمستخدمينّوالمعدينّ
فيما ّيخص ّكيفية ّتسجيل ّإحصاءات ّاالقتصادّ
الكليّللفوائدّالمتراكمةّعلى ّالسنداتّ ّوسنداتّالدينّ
األخرىّالقابلةّللتداولّ،وقدمّرئيسّمجموعةّالنقاشّ
اإللكترونيةّتقري ار ّفيّشهرّأكتوبرّمنّعامّّ8008
انتهىّإلىّأنهّفيّالوقتّالذيّشهدتّفيهّالمجموعةّ
انقساما ّبشدةّبينّالمشاركينّبهاّكانتّاألغلبيةّفيّ
صالحّاتجاهّالمدينّ،ومنّثمّأخذتّالفريقّالعاملّ
بين ّاألمانات ّالمعني ّبالحسابات ّالقوميةّ
ّ ISWGNAالتقرير ّبعين ّاالعتبار ّودعمت ّالنهايةّ
التي ّوصل ّإليهاّ ،وعندها ّتم ّإرسال ّتوصية ّإلىّ
اللجنة ّاإلحصائيةّفي ّاألمم ّالمتحدة ّّ UNSCتقترحّ
بوجوب ّدعم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّلالتجاهّ
الخاص ّبالمدين ّوجاء ّرد ّاللجنة ّاإلحصائيةّ
بالموافقةّ ،ويمكن ّالعثور ّعلى ّالتوصية ّواألوصافّ
لكال ّاالتجاهين ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 42.848وحتىّ
ّ.42.841
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.48أظهرت ّالمناقشات ّالمتعلقة ّبمسائلّ
حديثة ّمعينةّ ،بما ّفي ّذلك ّمعاملة ّالقروض ّذاتّ
االمتيازات ّالمحددة ّوالقروض ّالمتعثرة ّوالفوائد ّعلىّ
الفوائدّالمتأخرةّ
سنداتّالدينّالمرتبطةّبرقمّقياسي ّو ّ
وجودّتضمينّلمناقشاتّالمدين/الدائنّحولّتسجيلّ
الفائدة ّعلى ّاألوراق ّالماليةّ ،حيث ّيجب ّإعادةّ
النظر ّفي ّتفكير ّشامل ّلتعريف ّالدخل ّفي ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّليشملّهذاّالبندّ.
ّ
حساب خدمات الوساطة المالية المقاسة
.7
بصورة غير مباشرة ()FISIM

التضخم المرتفع

أّ ّ ّ ّ ّ 1.41لقد ّعرف ّبإمكانية ّتشويه ّالتضخمّ
المرتفع ّلمقاييس ّالفائدة ّمنذ ّتطلب ّجزء ّلمواجهةّ
خسائرّالحيازةّالحقيقيةّوالتيّتحدثّلألدواتّالماليةّ
التي ّال ّتكون ّمرتبطة ّبمؤشرات ّللتضخمّ ،ففيّ
السبعيناتّ ،عندما ّشكل ّالتضخم ّمشكلة ّهامةّ
خيمت ّعلى ّمعظم ّمناطق ّالعالمّ ،اعتبرت ّمعاملةّ
الفائدةّتحتّالتضخمّالمرتفعّمسألةّهامةّللحساباتّ
القوميةّ ،ومع ّذلكّ ،ورد ّدليل ّإرشادي ّمخالف ّفيّ
الملحق ّب ّوحتى ّالفصل ّّ XIXوالذي ّقد ّورد ّفيّ
نظامّالحساباتّالقوميةّّ،3991وفيّالفصلّالسابعّ
من ّكتاب ّ(ّ Inflation Accountingحسابّ

التضخم) ّ– ّوهو ّدليل ّإرشادي ّفي ّالحساباتّ
القومية ّتحت ّظروف ّالتضخم ّالمرتفع ّ(منظمةّ
التعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّّ -عام ّّ ،)3991وبناءّ

عليه ّتم ّالتوصية ّببقاء ّالبحث ّعن ّمعاملة ّفرديةّ
وحائزةّعلىّموافقةّعلىّمستوىّالعالمّّللفائدةّتحتّ
التضخمّالمرتفعّعلىّجدولّأعمالّالبحثّ.
ّ
ّ
قياس أرباح وخسائر الحيازة المحايدة
.9
والحقيقية
أّّّّّ 1.44يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّبتحليلّ
أرباحّوخسائرّالحيازةّاالسميةّوالمسجلةّفيّحسابّ
إعادة ّالتقييم ّإلى ّأباح ّوخسائر ّالحيازة ّالمحايدةّ
والحقيقيةّ ،فورد ّفي ّالفقرة ّّ ،48.24التوصيةّ
باستخدامّأرقامّقياسيةّلألسعار ّمنافسةّتغطيّنطاقاّ
واسعا ّمنّالسلعّوالخدماتّواألصولّإذاّأمكنّ،فقدّ
اقترحّبعضّالمحاسبينّالدوليينّبأنهّينبغيّاستخدامّ
أرقامّقياسية ّمختلفةّمنّلألسعارّلفئاتّمختلفةّمنّ
األصولّ،حيثّيتطلبّالتأكدّمنّتأثيرّهذاّاالقتراحّ
المزيدّمنّالتحققّ.
ّ
الدخل الناتج من األصول
.11
أّّّّّّ 1.44تقرّالمقدمةّالتيّتتحدثّعنّخدماتّ
رأس ّالمال ّفي ّنظام ّالحساباتّالقوميةّبأن ّالسببّ
في ّالقيمة ّالمضافة ّيرجع ّإلى ّاشتراك ّاألصولّ
الثابتةّوأصول ّغير ّماليةّأخرى ّفي ّالدخلّالمتولدّ
من ّاإلنتاجّ ،حيث ّأثير ّسؤال ّيتناول ّما ّإذا ّقدّ
ينبغي ّأن ّيكون ّجزء ّمن ّالقيمة ّالمضافة ّمنسوباّ
إلىّالمواردّالماليةّالمتاحةّللمنتجّ.
ّ
ّ
الدخل الناتج عن األنشطة التي يتم
.11
تنفيذها على أساس غير منظم

أّ ّ ّ ّ ّ 1.44يمكن ّإيجاد ّحساب ّخدمات ّالوساطةّ
المالية ّالمقاسة بصورة غير مباشرة (ّ)FISIM
موضحة ّفي ّالفقرات ّمن ّّ 4.444وحتى ّّ،4.449
حيث ّيوصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبضرورةّ
حساب ّخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسة بصورة
غير مباشرة فيماّيتعلقّبسعرّالفائدةّالمرجعيّالذيّ
ال ّيشتمل ّعلى ّعنصر ّالخدمة ّويعكس ّمخاطرةّ
وهيكلّاستحقاقّالودائعّوالقروضّ،ويمكنّأنّتكونّ
هناك ّحاجة ّإلى ّأسعار ّفائدة ّمرجعية ّللمؤسساتّ
المحلية ّواألجنبيةّ ،ويكمن ّاالفتراض ّهنا ّمن ّوراءّ
اتجاه ّحساب ّخدمات ّالوساطة ّالمالية ّالمقاسة
بصورة غير مباشرة (ّ )FISIMفي ّعنصر ّالخدمةّ
وليس ّتدفقات ّالفوائدّ ،والذي ّيعكس ّالدرجاتّ
المتفاوتة ّللمخاطرة ّمع ّالعمالء ّالذين ّيشكلونّ
مصد ار ّللخطر ّويدفعون ّمقابل ّمرتفع ّلعنصرّ
الخدمةّ ،فجاري ّاالستفسار ّوالتحقيق ّفي ّهذاّ
االفتراضّ.

أّّّّّ1.42كانّيمثلّإنشاءّاالرتباطّبينّالعملّفيّ
القطاع ّغير ّالمنظم ّونظام ّالحسابات ّالقوميةّ
مساهمة ّهامة ّفي ّتحديث ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
الصادر ّفي ّعام ّّ ،8002حيث ّامتد ّاالهتمام ّفيّ
هذه ّالنقطة ّإلى ّاجتذاب ّالمزيد ّمن ّاالنتباه ّفيّ
وخصوصا ّفي ّالبالد ّالناميةّ ،فمن ّالمحبذ ّاستمرارّ
المشاركة ّمن ّقبل ّالمحاسبين ّالدوليين ّفي ّعملّ
575

نظام الحسابات القومية
مجموعةّدلهيّوالمبادراتّاألخرىّالتيّتتعلقّبهذاّ
المجالّ.
ّ
د .القضايا التي تدخل في األدوات المالية
.1

الخصم ّهو ّااللتزام ّالفوري ّللوحدةّ
ّأ.
االقتصاديةّالناتجةّعنّاألحداثّالماضيةّ،وبمعنىّ
آخرّتسويةّماّقدّيسفرّعنّالتدفقّإلىّالخارجّمنّ
الوحدة ّاالقتصادية ّللموارد ّالتي ّتشمل ّالمنافعّ
االقتصاديةّأوّالخدمةّالمرجوة.

القضايا الناتجة عن األزمة المالية

المخصص ّهوّخصمّلوقتّأوّكميةّغيرّ

ب.
ّ
مؤكدين.
ّ
ّالتزام ّمحتمل ّينتج ّعنّ
جّ .الخصم ّالعرضي ّهو ّ
األحداث ّالماضيةّ ،والذي ّيتم ّالتأكيد ّعلى ّوجودهّ
فقط ّعند ّوقوع ّأو ّعدم ّوقوع ّحدث ّمستقبلي ّغيرّ
مؤكدّواحدّأوّأكثرّالّيخضعّبشكلّكاملّلمراقبةّ
الكيانّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.18يقر ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّباعترافّ
الخصوم ّوالمخصصات ّالمرتبطة ّباألدوات ّالماليةّ
في ّالحسابات ّالرئيسيةّ ،ولكن ّفقط ّفي ّحالةّ
االحتفاظ ّبأصول ّمالية ّمتوافقة ّمتساوية ّالقيمة ّمنّ
قبل ّالطرف ّالمقابلّ ،ومع ّذلك ّيوصى ّبتسجيلّ
مخصصات ّمعينة ّال ّتقابل ّهذا ّالمعيارّ ،مثل ّتلكّ
المخصصات ّالخاصة ّبالديون ّالمتعثرة ّعلى ّأنهاّ
بنود ّللتذكرةّ ،وال ّيتم ّاإلقرار ّبالخصوم ّالعرضيةّ
إطالقا ّفي ّالحسابات ّالرئيسية ّباستثناء ّحالةّ
الضماناتّالموحدةّ.
ّ
أّّّّّ1.14تكمنّالمشكلةّفيّأنّاإلقرارّبالتخفيضّ
في ّقيمة ّأحد ّاألصول ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
يتضمن ّبالضرورة ّتخفيضا ّفي ّالخصم ّالموافقّ،
ولكن ّقد ّال ّيرغب ّحائو ّاألصل ّفي ّعدم ّالكشفّ
للطرفّالمقابلّعنّحقيقةّاعتبارّبعضّالمطالباتّ
غير ّقابلة ّللتحصيلّ ،حيث ّيعمل ّعدم ّالقيام ّبذلكّ
علىّتضخيمّقيمةّاألصولّ.
ّ
ّ
االعتراف بالدين
.5

أّ ّ ّ 1.42كما ّتقدمّ ّ ،توفر ّاألزمة ّالماليةّ ،اختبا ارّ
عصيبا ّلقياس ّمدى ّقوة ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
وكفاءةّالتوصياتّالتيّيقدمهاّفيّالمواقفّالتيّلمّ
تتمّمواجهتهاّبعدّمنذّتبنيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
للمرةّاألولىّ،فحتىّكشفّجميعّعواقبّالموقفّفيّ
عام ّّ ،8002ومنذ ّذلك ّالحينّ ،وتوجد ّحاجة ّإلىّ
االستمرار ّفي ّاختبار ّالخطوات ّالمتخذة ّكاستجابةّ
إلىّاألزمةّبهدفّالتأكدّمنّالحصولّعلىّكلّمنّ
الخطوات ّوالعواقب ّالمترتبة ّعليها ّفي ّالحساباتّ
القوميةّكماّينبغيّ.
ّ
ّ
إقرار استحقاقات الضمان االجتماعي
.2
كخصوم
أ ّّ ّ ّ ّ ّ 1.49ال ّتكون ّاستحقاقات ّالضمانّ
االجتماعيّ ،وفقا ّلما ّتم ّمناقشته ّفي ّالجزء ّالثانيّ
من ّالفصل ّالسابع ّعشرّ ،مسجلة ّفي ّالحساباتّ
الرئيسيةّ ،ولكن ّتعرض ّفي ّجدول ّالتكميلي ّمعّ
استحقاقات ّالمعاش ّالتقاعدي ّالخاصة ّببعضّ
أنظمةّالمعاشاتّالتقاعدية ّالتيّيتمّإدارتهاّمنّقبلّ
الحكومة ّالعامةّ ،ونجد ّشرحا ّلما ّإذا ّكان ّالمعيارّ
المؤقت ّلتحديد ّما ّإذا ّكانت ّاالستحقاقات ّتعرضّ
فيّالحساباتّالرئيسيةّأمّفيّالجدولّاإلضافيّفيّ
الفقرة ّرقم ّّ ،42.422ويستمر ّالعمل ّلضبط ّهذاّ
المعيارّوللعثورّعلىّطرقّحظيتّبالموافقةّلتحديدّ
قيمةّهذهّالخصومّ.
ّ
االستخدام الواسع للقيمة العادلة
.3
للقروض

أّّّّّ 1.11يلزمّبذلّالمزيدّمنّالجهدّلتوضيحّماّ
إذا ّكانت ّالديون ّالمعترف ّبها ّتشتمل ّعلى ّإعانةّ
علىّأيّمصاريفّخدمات ّترتبطّبمدفوعاتّالفائدةّ
أو ّعلى ّتحويل ّيمثل ّاالختالف ّبين ّسعر ّالسوقّ
للفائدة ّوالسعر ّالمتفق ّعليهّ ،فإذا ّكان ّاألخير ّهوّ
الجواب ّفستكون ّالمشكلة ّالتالية ّهي ّهل ّيبنغيّ
تسديد ّالتحويل ّفترة ّبفترة ّبناء ّعلى ّأساس ّمستمرّ
على ّأنه ّتحويل ّجاري ّأم ّتحويل ّمنفصل ّلرأسّ
المالّفيّوقتّطرحّالدينّ.
ّ
تقييم حصص الملكية وآثارها
.6

أّ ّ ّ ّ ّ 1.10يوصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّبأنهّ
ينبغي ّأن ّتكون ّقيم ّالقروض ّالتي ّستسجل ّفيّ
الميزانية ّالعمومية ّ ّلكل ّمن ّالدائن ّوالمدين ّبالقيمةّ
االسميةّعندّالكميةّاألساسية ّعلىّالمدينّتسديدهاّ
للدائن ّبشكل ّملزم ّعندما ّيستحق ّدفعهاّ ،ومع ّذلكّ
من ّالمعروف ّاختالف ّالقيمة ّالعادلة ّللقروض ّعنّ
القيمة ّاالسمية ّحيث ّيرجع ّذلك ّإلى ّعدة ّأسبابّ،
ولكن ّيوصي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّفي ّالوقتّ
الحاضرّببنودّللتذكرةّالتيّتسجلّالقيمّالعادلةّفقطّ
للقروضّ ،وعلى ّوجه ّالخصوص ّالديون ّالمصنفةّ
على ّأنها ّمتعثرة ّويمكن ّأخذ ّاحتمال ّاالستخدامّ
الواسع ّللقيمة ّالعادلة ّبدالُ ّمن ّالقيمة ّاالسمية ّفيّ
االعتبارّ.
ّ
المخصصات
.4
ّ
أّ 1.14توجدّفيّالمحاسباتّالتجاريةّدرجاتّثالثّ
من ّ"التعهدات"ّ :هي ّالخصوم ّّوالمخصصاتّ
ّوالخصومّالعرضيةّ،ويأتيّالتعريفّبهاّكماّيليّ:
ّ

أّ ّ ّ ّ ّ 1.14يوجد ّفي ّهذه ّاآلونة ّعدد ّمن ّبدائلّ
لتقييمّحصص ّالملكيةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،
وهناكّتساؤلّعماّإذاّكانّيمكنّإصدارّالمزيدّمنّ
التوصياتّالموحدةّ.
ّ
المعامالت العكسية
.7
ّ
أّّّّّ 1.14لقدّتمّالسعيّوراءّالعملّفيّمجموعةّ
مركبة ّمن ّالمعامالت ّالتي ّتعرف ّعلى ّأنهاّ
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لإلنسانّ،وكذلكّتعرضهّلالستنزافّفيّآخرّاألمرّ
نتيجةّالستخدامهّفيّاإلنتاجّفإنهّقدّيسمحّالمالكّ
باستخدامّالموردّحتىّنفاذهّ،ففيّهذهّالحالةّيوصيّ
نظام ّالحسابات ّالقومية ّببقاء ّالملكية ّاالقتصاديةّ
للمورد ّالطبيعي ّمع ّالمؤجر ّحتى ّتسديد ّالمستأجرّ
للرسوم ّالمسجلة ّعلى ّأنها ّريعّ ،حيث ّيتعهدّ
المستأجر ّوحده ّوليس ّالمؤجر ّباإلنتاجّ ،مما ّيعنيّ
أن ّاالنخفاض ّفي ّقيمة ّرأسّالمال ّ ّنتيجة ّاإلنتاجّ
يتم ّتسجيله ّفي ّالميزانية ّالعمومية ّللمالك ّعلى ّأنهّ
تغيير ّآخر ّفي ّحجم ّاألصولّ ،حيث ّيكون ّالرابطّ
بين ّالتدهور ّفي ّقيمة ّاألصول ّواستخدامها ّفيّ
اإلنتاجّمفقوداّ،وكماّهوّالحالّفيّالمسألةّالسابقةّ
فإن ّالحقيقة ّالتي ّتقر ّبأن ّالجزء ّالذي ّيتم ّتسديدهّ
على ّأنه ّتعويض ّالنخفاض ّقيمة ّاألصول ّغيرّ
معترفّبهاّ.
ّ
توسيع حدود األصول الثابتة لتشمل
.3
أصول الملكية الفكرية

معامالتّعكسيةّلسنواتّعديدةّ،حيثّاكتسبتّهذهّ
المعامالت ّهذا ّاالسم ّمن ّخاصيتين ّمعروفتينّ،
وهماّ )4(ّ :االلتزام ّبعكس ّالمعامالت ّعند ّتاريخّ
معين ّفي ّالمستقبل ّ(أو ّعند ّالطلب)ّ )8(ّ ،علىّ
الرغمّمنّنقلّالملكيةّالقانونيةّإلىّالمشتريّ،إالّإنّ
العديد ّمن ّمخاطر ّوأرباح ّهذه ّالملكية ّتظل ّمعّ
المالك ّاألصليّ ،حيث ّتشتمل ّالمعامالت ّالقابلةّ
لالنعكاس ّعلى ّاتفاقيات ّإعادة ّالشراء ّواقراضّ
األوراق ّالمالية ّدون ّرهن ّالنقود ّومقايضة ّالذهبّ
وقروض/ودائعّالذهبّ.
ّ
هة .المسائل التي تدخل في األصول غير المالية
تصاري اإلنبعاثات القابلة للتداول

.1
ّ
أّّّّّ 1.12تعدّتصاريحّاإلنبعاثات ّالقابلةّللتداولّ
ظاهرة ّجديدة ّنسبيا ّولكنها ّسرعان ّما ّنالتّ
االهتمامّ،حيثّالّيتمّتناولّجميعّأنواعّالتصاريحّ
بشكلّكاملّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،ومنّأجلّ
التخلص ّمن ّحالة ّاالرتياب ّينبغي ّالتعرض ّلهذاّ
الموطنّالذيّيشكلّضعفاّفيّأسرعّوقتّممكنّ.
ّ
اإليجار الذي يشكل استخداماً او
.2
استغالالً للموارد الطبيعية

االبتكارّ
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.48لقد ّتم ّتوسيع ّحدود ّاألصول ّالثابتةّ
لنظام ّالحسابات ّالقومية ّلتشمل ّمخرجات ّالبحثّ
والتطوير ّ(ّ )R&Dالذي ّيرقى ّللتعريف ّالعامّ
لألصولّ ،ومن ّالواضح ّأن ّالبحث ّوالتطوير ّيحتلّ
جزءّ ،وليس ّكلّ ،عملية ّاالبتكارّ ،حيث ّيمكنهاّ
استبعاد ّعدة ّمصروفات ّمن ّقبل ّاإلنتاج ّواألقسامّ
الهندسيةّللمؤسسةّ.ويمكنّأنّتلكّاألقسامّالهندسيةّ
ذاتها ّمسئولة ّعن ّتحديد ّالمنتج ّالجديد ّالمحتملّ
واإلشارةّبهّإلىّقسمّالبحثّوالتطويرّبهدفّتطويرّ
العلومّالكامنةّورائهّ،وباإلضافةّإلىّذلكّ ،يمكنّأنّ
تتكبدّالمؤسسةّمصروفاتّأخرىّقبلّخروجّالمنتجّ
الجديد ّإلى ّالسوقّ ،حيث ّتشتمل ّهذه ّالمصروفاتّ
علىّدراسةّالسوقّبهدفّتحديدّالطلبّعلىّالمنتجّ
ّ
الجديدّومصروفاتّالتسويقّلتطويرهّ.
ّ
األصول التسويقية

أّّّّّ1.12يتناولّالجزءّالخامسّمنّالفصلّالسابعّ
شعرّمعاملةّالتراخيصّوالتصاريحّالستخدامّالمواردّ
الطبيعيةّ ،ونظ ار ّلتطوير ّمعاملة ّالموارد ّالفرديةّ
بشكل ّمستقل ّفيما ّسبق ّفإنه ّيوصى ّببعضّ
المعامالتّالمتناقضةّ.
ّ
أّّّّّ1.19فيّحالةّالموردّالطبيعيّالذيّالّينتهيّ
والذي ّال ّيؤثر ّاستخدامه ّفي ّعملية ّاإلنتاج ّعلىّ
الطبيعة ّأو ّعلى ّقيمة ّاألصلّ ،فقد ّيسمح ّالمالكّ
باستخدام ّهذا ّالمصدر ّلفترة ّطويلة ّمن ّالوقتّ
بطريقة ّيمكن ّللمستخدم ّأثناء ّسريانها ّبالتحكم ّفيّ
استخدام ّالمورد ّبشكل ّقليل ّإذا ّحدث ّتدخالت ّمنّ
المالك ّالقانونيّ ،أما ّفي ّحالة ّاألرض ّفإن ّنظامّ
الحسابات ّالقومية ّيوصي ّبأن ّاالتفاقية ّالقائمة ّبينّ
المالكّوالمستخدمّتشملّبيعّاألرضّ،أماّفيّحالةّ
إيجار ّأطياف ّالراديو ّفإن ّنظام ّالحسابات ّالقوميةّ
يوصي ّبعدم ّتغيير ّالتصريح ّباستخدام ّالطيفّ
لملكية ّالطيف ّولكنه ّيسن ّاألصول ّغير ّالمنتجةّ
تحت ّالعقودّوعقود ّاإليجارّوالتراخيصّ ،ففي ّحالةّ
منح ّاإلذن ّباستخدام ّالهواء ّأو ّمسطح ّمائي ّعلىّ
أنهّمسطحّبيئيّفإنّنظامّالحساباتّالقوميةّيوصيّ
بمعاملةّالتسديدّعلىّأنهّضريبةّ.
أّ ّ 1.40في ّحالة ّالموارد ّالطبيعية ّالقابلة ّللتجددّ
والتي ّيمكن ّاستخدامها ّألجل ّغير ّمسمى ّبتوفيرّ
استخدامّيقتصرّعلىّتصريحّالستخدامّاالضلّمنّ
سنة ّالى ّاخرى،والمدفوعات ّمن ّقبل ّالمستخدم ّالىّ
المالكّتسجلّعلىّأنهاّريعّ.والّيتمّأيّتعديلّعلىّ
قيمة ّالريع ّكونه ّمستدام ّأم ّالّ .لو ّلم ّيكن ّمستدامّ
ينبغي ّالنظر ّالى ّالجزء ّالمستدام ّكتعويض ّعنّ
الجزءّغيرّالمستدامّ.
ّ
أّّّّّ 1.44فيّحالةّالموردّالطبيعيّالذيّالّيوجدّ
لديه ّالقدرة ّعلى ّاالستكمال ّوفقا ّللمقياس ّالزمنيّ

أّ ّ ّ ّ ّ 1.44تشتمل ّاألصول ّالتسويقية ّعلىالشهرةّ
التجاريةّوعناوينّوماركاتّتجاريةّواشاراتّوأسماءّ
نطاقاتّ ،حيث ّيعد ّالسوق ّهو ّالمحرك ّالرئيسيّ
لقيمةّالشهرةّالتجاريةّوالشركاتّالكبيرةّالتيّتستثمرّ
أمواال ّضخمة ّفي ّإنشاء ّودعم ّعالماتها ّالتجاريةّ
من ّخالل ّاإلعالنات ّوالرعاية ّواإلجراءات ّاألخرىّ
الالزمةّلتشكيلّصورةّإيجابيةّمعّالعمالءّ،ويعاملّ
نظامّالحساباتّالقوميةّاألصولّالتسويقيةّعلىّأنهاّ
غير ّمنتجة ّويعامل ّالمصروفات ّالتي ّتدخل ّفيّ
عملية ّاإلنشاء ّعلى ّأنها ّاستهالك ّوسيطّ ،فهيّ
تظهرّفيّالميزانيةّالعموميةّفقطّعندماّيتمّبيعهاّ.
ويكمن ّالسبب ّالرئيسي ّفي ّعدم ّمعاملة ّاألصولّ
التسويقيةّعلىّأنهاّأصولّثابتةّيعزىّإلى ّصعوبةّ
قياسّقيمتهاّ.
ّ
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منفصل ّمن ّتكوين ّرأس ّالمال ّالثابت ّاإلجمالي ّّ،
وتستثنىّفيّحالةّاألرضّحيثّتعاملّتكاليفّنقلّ
الملكيةّاتفاقيةّتحسينّاألرضّ.
ّ
أّّّّّ 1.49يمكنّاالستفادةّمنّالرؤيةّالعامةّلهذاّ
الممارساتّوتبرّيرهاّ.
ّ
ّ
 .5الفرق بين الصيانة الجارية واإلصالحات الرأس
المالية
أّ ّ ّ ّ ّ 1.40يوضح ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّالفرقّ
بين ّالصيانة ّالجارية ّواإلصالحات ّالرأس ّماليةّ
العادية ّلألصول ّالثابتة ّوالتجديدات ّأو ّعملياتّ
التحديث ّأو ّعمليات ّالتضخيم ّالرئيسية ّ(راجعّ
الفقراتّمنّّ 4.884إلىّّ،)4.882ولكنّيقرّنظامّ
الحساباتّالقوميةّبأنّهذاّالفرقّجليّتماماّ،حيثّ
يسجلّاألولّعلىّأنهّاستهالكّوسيط ّبينماّيسجلّ
الثانيّعلىّأنهّتكوينّلرأسّالمالّالثابتّاإلجماليّ.
ّ
أّّّّّّ 1.44تزيدّعملياتّالتجديدّأوّالتضخيمّمنّ
أداءّأوّسعةّاألصولّالثابتةّالقائمةّأوّتعملّعلىّ
إطالة ّمدةّالخدمةّالمتوقعةّسابقاّ،حيثّيلزمّوجودّ
عمليات ّالصيانة ّواإلصالح ّالعادية ّحتى ّيمكنّ
تحقيق ّاالستفادة ّمن ّاألصل ّطوال ّمدة ّالخدمةّ
الكلية ّالمتوقعة ّفي ّاستحواذهّ ،واذا ّتجاهل ّالمالكّ
عملياتّالصيانةّواإلصالحّفإنه ّيمكنّأنّتقلّمدةّ
الخدمةّالمتوقعةّبدرجةّكبيرةّ،ويجبّعندهاّتسجيلّ
التقادمّغيرّالمتوقعّعلىّأنهاّالتغيراتّاألخرىّفيّ
الحجمّفيّقيمةّاألصلّ.
ّ
أّّّّّ 1.48إذاّكانتّمتطلباتّالمعاملةّكرأسّمالّ
ثابت ّلمنع ّتقليل ّمدة ّالخدمة ّأكثر ّمن ّتمديدهاّ،
فستختفي ّمشكلة ّالتقارب ّبين ّعمليات ّالصيانةّ
العادية ّوعمليات ّالتمديد ّالضروريةّ ،كما ّيمكنّ
تجنب ّمشكلة ّالعواقب ّالناتجة ّعن ّتجاهل ّعملياتّ
الصيانة ّالتي ّال ّتنعكس ّعلى ّتقليل ّصافي ّالناتجّ
المحليّّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .6معاملة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.44سبق ّأن ّتم ّالتعرض ّللشراكة ّبينّ
القطاعينّالعامّوالخاصّ(ّ)PPPsفيّالفصلّالثانيّ
والعشرينّ ،حيث ّتنتظر ّالمزيد ّمن ّالتطورات ّفيّ
معاملتها ّفي ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّعملية ّتطورّ
وتبني ّالمعايير ّتحت ّالتطوير ّمن ّقبل ّكل ّمنّ
مجلس ّمعايير ّالمحاسبة ّالدولية ّ(ّ )IASBومجلسّ
معاييرّالمحاسبةّالدوليةّللقطاعّالعامّ،)IPSASB(ّ،
حيثّتشرفّّISWGNAعلىّهذهّالتطويراتّ.
ّ
 .7نقل ملكية األصل أثناء مدة خدمته-

رأس المال البشري
أّّّّّ 1.41فضال ّعنّتأهيل ّوتدريب ّطاقمّالعملّ
الالزم ّلجلب ّمنتج ّجديد ّإلى ّالسوقّ ،فإنّ
مصروفات ّاالبتكار ّتستقطع ّمن ّاألشخاصّ
القائمين ّبهذا ّاالبتكارّ ،ولذلك ّيتم ّاستبعادهم ّإلىّ
مدىّأوسعّ"االستثمارّفيّرأسّالمالّالبشري"ّ.
ّ
أّّّّّ 1.44تعدّالمواردّالبشريةّالمواردّالرئيسيةّفيّ
معظم ّعمليات ّاإلنتاجّ ،وتكمن ّهذه ّالموارد ّ ّفيّ
المدىّالواسعّالذيّيعتمدّعلىّالمعرفةّالتيّيجلبهاّ
البشر ّإلى ّعملية ّاإلنتاجّ .ومن ّالمعروف ّأنّ
السكانّالذينّقدّتلقواّتعليماّيشكلونّسبباُّحيوياّفيّ
الوصولّإلىّالرفاهيةّاالقتصاديةّفيّمعظمّالدولّ.
وعلى ّالرغم ّمن ّالحقيقة ّالتي ّتقول ّبأنه ّتوجدّ
مشكالت ّنظرية ّوعملية ّتتعلق ّبتعيين ّقيمة ّالقوةّ
العاملة ّالمتعلمةّ ،إال ّأنه ّتوجد ّطلبات ّمتكررةّ
للتعرض ّلهذه ّالمسألة ّضمن ّإطار ّعمل ّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ.
ّ
تكاليف نقل ملكية األشياء الثمينة واألصول غير
المنتجة
أ ّّ ّ ّ ّ ّ 1.44يقدم ّنظام ّالحسابات ّالقومية ّمفارقةّ
بين ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّالمتكبدة ّعند ّاستحواذّ
والتخلص ّمن ّاألصول ّغير ّالمالية ّمن ّناحيةّ،
واألصول ّالمالية ّمنّناحية ّأخرىّ ،فتسجل ّتكاليفّ
نقل ّالملكية ّالمتكبدة ّعلى ّالمعامالت ّفي ّاألصولّ
غير ّالمالية ّعلى ّأنها ّتكوين ّلرأس ّالمال ّالثابتّ
اإلجمالي ّّ ،بينما ّتسجل ّتكاليف ّنقل ّالملكيةّ
المتكبدة ّعلى ّالمعامالت ّفي ّاألصول ّالمالية ّعلىّ
أنها ّاستهالك ّوسيطّ ،فاألساس ّوراء ّالمعامالتّ
المختلفة ّهو ّاستخدام ّاألصول ّغير ّالمالية ّفيّ
اإلنتاجّ ،إضافة ّإلى ّالدخل ّالمتولد ّمن ّاإلنتاجّ
ٍ
ّكاف ّبهدف ّتغطية ّتكاليفّ
بحاجة ّإلى ّأن ّيكون
استخدام ّهذه ّاألصول ّبما ّفي ّذلك ّتكاليف ّنقلّ
الملكيةّ ،ال ّتستخدم ّاألصول ّالمالية ّفي ّاإلنتاجّ
حيث ّيتم ّاالحتفاظ ّبها ّعلى ّأنها ّمخزن ّللقيمةّ
بهدفّكسبّدخلّالملكيةّأوّعلىّأنهاّتوقع ّألرباحّ
الحيازةّ ،ومن ّالمعروف ّلملكية ّاألصول ّوالخصومّ
الماليةّتغييرّالملكيةّبشكلّسريعّ.
ّ
أّّّّّ 1.42تدخلّالسلعّالنفيسة ّتحتّبندّاألصولّ
غير ّالماليةّ ،ولكن ّيتم ّاالحتفاظ ّبها ّعلى ّأنهاّ
مخزن ّللقيمة ّوال ّتستخدم ّفي ّاإلنتاجّ ،ويمكن ّأنّ
نقول ّأنها ّتكون ّعلى ّغرار ّاألصول ّالمالية ّأكثرّ
منها ّبالنسبة ّلألصول ّغير ّالماليةّ ،ولذلك ّينبغيّ
تسجيلّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّالسلعّالنفيسةّعلىّ
أنها ّاستهالك ّوسيط ّأكثر ّمنه ّكتكوين ّلرأس ّالمالّ
الثابتّكماّهوّالوضعّالحاضرّ،وهوّماّيعدّقابالّ
للنقاشّ.
ّ
أّ ّ ّ ّ ّ 1.42ال ّتسجل ّتكاليف ّنقل ّالملكية ّعلىّ
األصول ّالثابتة ّبشكل ّمنفصلّ ،وانما ّتضاف ّإلىّ
السعرّالمدفوعّمنّقبلّالمشتريّويخصمّمنّالسعرّ
الذي ّحصله ّالبائع؛ ّبهدف ّالحصول ّعلى ّقيمّ
استحواذ ّ ّوتخلص ّعلىّالتواليّ،وتسجلّتكاليفّنقلّ
الملكية ّعلى ّاألصول ّغير ّالمنتجة ّفي ّتصنيفّ

ّ ّ ّ ّ ّ 1.41تعد ّحالة ّتأجير ّأحد ّالموارد ّالطبيعيةّ
لمدةّطويلةّمنّالزمنّ،وحالةّالشراكةّبينّالقطاعينّ
العام ّوالخاص ّ(ّ )PPPSحاالت ّتنتقل ّفيها ّالملكيةّ
االقتصاديةّلألصلّجزئيا ّأثناءّمدةّخدمتهّ،فشروطّ
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الترتيب ّهي ّتعويض ّمن ّالمستخدم ّاألول ّمقابلّ
تغييرّالملكيةّإلىّالمستخدمّالثانيّيتمّتجميعهاّفيّ
ترتيبات ّللمدفوعات ّأثناء ّمدة ّاإليجارّ ،ويجبّ
تسجيل ّنقل ّالملكية ّعلى ّأنها ّتغيير ّآخر ّفيّ
تصنيف ّاألصولّ ،وال ّينعكس ّعلى ّاإلنتاج ّأوّ
حسابات ّتوزيع ّالدخلّّ،وهو ّما ّيعدّوجه ّللقصورّ
يمكنّمعالجتهّمنّخاللّبعضّااليضاحات ّلمفهومّ
التأجيرّالتمويليّ.
ّ
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المراجع

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I
TY_OFFPUB/KS-41-01-543/EN/KS41-01 543-EN.PDF
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(8008أ)ّ :دليل ّالعجز ّوالدينّ
الحكومي ّّ ،ESA95مكتب ّالمنشورات ّالرسميةّ
للجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورجّ.
هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضاّمنّ:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I
TY_OFFPUB/KS-42-02-585/EN/KS42-02-585-EN.PDF

بنك ّالتسويات ّالدولية ّوأمانة ّالكومنولث ّوالمكتبّ
اإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبية ّ(يوروستات)ّ
وصندوق ّالنقد ّالدولي ّومنظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصادية ّوأمانة ّنادي ّباريس ّومؤتمر ّاألممّ
المتحدة ّللتجارة ّوالتطوير ّوالبنك ّالدولي ّ(ّ:)8004
إحصاءات ّالدين ّالخارجيّ :دليل ّإرشادي ّللمعدينّ
والمستخدمينّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ed
ّs/Eng/Guide/file1.pdf
ّ
مجموعة ّكانب ار ّ(ّ :)8004مجموعة ّخبراء ّفيّ
إحصاءات ّدخل ّاألسر ّالمعيشيةّ ،مجموعة ّكانب ارّ:
تقريرّوتوصياتّنهائيةّ،أوتواّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.lisproject.org/links/canberr
ّa/finalreport.pdf
ّ
مشروع ّّ :EU KLEMSاإلنتاجية ّفي ّاإلتحادّ
األوروبيّ :منهج ّالصناعة ّالمقارن ّ( EU KLEMS
ّ.)2003
هذاّالمحتوىّمنّhttp://www.euklems.net/ّ:
ّ
البنك ّالمركزي ّاألوروبي ّ(ّ :)8002المؤسساتّ
المالية ّالنقدية ّوالدليل ّاإلرشادي ّلقطاع ّإحصاءاتّ
األسواقّ.فرانكفورتّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/mfim
arketstatisticssectormanual200703en.p
ّdf
ّّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(ّ :)4994أنظمة ّالحسابات ّاإلقليميةّ
– ّإجماليّالقيمةّالمضافةّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ
اإلجماليّحسبّالنشاطّ،مكتبّالمنشوراتّالرسميةّ
للجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورجّ.
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(ّ :)4994أنظمة ّالحسابات ّاإلقليميةّ
 ّحسابات ّاألسر ّالمعيشيةّ ،مكتب ّالمنشوراتّالرسميةّللجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورجّ.
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات)ّ(ّ:)4999دليلّالحساباتّالقوميةّربعّ
السنويةّ ،مكتب ّالمنشورات ّالرسمية ّللجماعاتّ
األوروبيةّبلكسمبورجّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
ّ
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I
TY_OFFPUB/CA-22-99-781/EN/CAّ22-99-781-EN.PDF
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات)ّ(ّ:)8004دليلّمقاييسّالسعرّوالحجمّ
في ّالحسابات ّالقوميةّ ،مكتب ّالمنشورات ّالرسميةّ
للجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورجّ.
هذاّالمحتوىّأيضاُّمنّ:

المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(8008ب)ّ :دليل ّمصادر ّوأنظمةّ
تجميع ّالحسابات ّالمالية ّّ ،ّ ESA95مكتبّ
المنشورات ّالرسمية ّللجماعات ّاألوروبيةّ
بلكسمبورجّ.
هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضاّمنّ:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication
?
p_product_code=KS-BE-02-004
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(ّ :)8004اإلنتاج ّواالستهالك ّلألسرّ
المعيشيةّ:عرضّلمنهجيةّالحساباتّالتابعةّلألسرّ
المعيشيةّ ،مكتب ّالمنشورات ّالرسمية ّللجماعاتّ
األوروبيةّبلكسمبورجّ.
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(ّ :)8002دليل ّالتوصيات ّفي ّإنتاجّ
إحصاءات ّالشركات ّالتابعة ّاألجنبية ّ(ّ.)FATS
مكتب ّالمنشورات ّالرسمية ّللجماعات ّاألوروبيةّ
بلكسمبورجّ.
هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضاّمنّ:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication
?
p_product_code=KS-RA-07-002
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات) ّ(ّ :)8002دليل ّيوروستات ّلجداولّ
للعرضّ ،االستخدام،المدخالت ّوالمخرجاتّ .مكتبّ
المنشورات ّالرسمية ّللجماعات ّاألوروبيةّ
بلكسمبورجّ.
هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضاّمنّ:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication
?
p_product_code=KS-RA-07-013
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات)ّ ،منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ
(ّ :)8004دليل ّإرشادي ّمنهجي ّلتطوير ّاألرقامّ
القياسيةّألسعارّالمنتجّللخدماتّ.
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ّمنّ:
ّأيضا
ّمتوفر
ّالمحتوى
هذا
http://www.oecd.org/dataoecd/44/40/3
ّ6274111.pdf
ّ
المكتب ّاإلحصائي ّالتابع ّللمفوضية ّاألوروبيةّ
(يوروستات)ّ ،منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ،
منظمة ّالسياحة ّالعالميةّ ،األمم ّالمتحدة ّ(ّ:)8002
الحساب ّالفرعي ّ ّللسياحية ّّ :8002إطار ّالعملّ
المنهجيّالموصىّبهّ.لكسمبورجّ ،مدريدّ ،نيويوركّ،
باريسّ ،مبيعات ّمنشورات ّاألمم ّالمتحدة ّرقمّ
ّ.E.01.XVIl.9
هذاّالمحتوىّمنّّ:
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TS
A%20RMF%202008%20edited%20w
hitecover
.pdf
ّ
ّ :)8008(ّ Hussmanns,R.;du Jeu,Bمنظمةّ
العملّالدوليةّ ،ملخصّاإلحصاءاتّالرسميةّللعملّ
فيّالقطاعّغيرّالمنظمّ،ورقةّالعملّرقمّّ،4مكتبّ
اإلحصاءاتّ،منظمةّالعملّالدوليةّ،8008تمّإعدادّ
الورقة ّللمناقشة ّفي ّالعمل ّالالئق ّواالقتصاد ّغيرّ
المنظم ّأثناءّالجلسةّالتسعينّلمؤتمرّالعملّالدوليّ
بجنيفّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.ilo.org/public/english/bure
ّau/stat/download/ilocomp.pdf
ّ
ّ :)8001(ّ Hussmanns,Ralfقياس ّاالقتصادّ
غير ّالمنظمّ :منّ:العمالة ّفيّالقطاع ّغير ّالمنظمّ
للعمالة ّغير ّالمنظمةّ ،منظمة ّالعمل ّالدوليةّ ،ورقةّ
العملّرقمّّ44بجنيفّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.ilo.org/public/english/bure
ّau/stat/download/papers/wp53.pdf
ّ
ّ :)8004(ّ Hussmanns,Ralfمقياس ّالعمالةّ
غير ّالمنظمةّ :المعايير ّالدولية ّالجديدة ّّ،8004
الورقة ّالمقدمة ّإلى ّالمؤتمر ّالرابع ّعشرّ
لإلحصائيين ّالكومنولث ّفي ّكيب ّتاون ّبجنوبّ
أفريقياّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.ilo.org/public/english/bure
ّau/stat/papers/comp.htm
ّ
مكتب ّالعمل ّالدولي ّ(ّ :)3114قرار ّإحصاءاتّ
العمالة ّفي ّالقطاع ّغير ّالمنظمّ ،المؤتمر ّدوليّ
الخامسّعشرّإلحصائييّالعملّ:العناوينّالرئيسيةّ
للمؤتمر ّونص ّالق اررات ّالثالثة ّالتي ّتم ّتبنيهاّ ،فيّ
نشرة ّإحصاءات ّالعمل ّّ،IX-XXIVّ ،3114-8
بجنيفّّ88.57
ّ
مكتب ّالعمل ّالدولي ّ(ّ :)8668النساء ّوالرجال ّفيّ
االقتصادّغيرّالمنظمّ:صورةّإحصائيةّ،بجنيفّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.wiego.org/publications/wo
men%20and%20men%20in%20the%2
0informal%20economy.pdf

ّ
ّ
مكتب ّالعمل ّالدولي ّ(ّ :)8664خطوط ّإرشاديةّ
للتعريف ّاإلحصائي ّللعمالة ّغير ّالمنظمةّ ،تقريرّ
المؤتمر ّالدولي ّالسابع ّعشر ّإلحصائيي ّالعملّ،
بجنيفّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.ilo.org/public/english/bure
ّau/stat/download/17thicls/final.pdf
ّ
مكتب ّالعمل ّالدولي ّ(ّ :)8664دخل ّوانفاق ّاألسرّ
المعيشيةّ ،تقرير ّالمؤتمر ّالدولي ّالسابع ّعشرّ
إلحصائييّالعملّ،بجنيفّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.ilo.org/public/english/bure
au/stat/download/17thicls/r2hies.pdf
ّ
مكتب ّالعمل ّالدولي ّ(وشيك)ّ :دليل ّقياس ّالعملّ
التطوعيّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.ilo.org/global/What_we_d
o/Statistics/events/icls/lang__en/
docName__WCMS_100574/index.hm
منظمةّالعملّالدوليةّ،صندوقّالنقدّالدوليّ،منظمةّ
التعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ ،المكتب ّاإلحصائيّ
التابع ّللمفوضية ّاألوروبية ّ(يوروستات)ّ ،اللجنةّ
االقتصادية ّاألوروبية ّالتابعة ّلألمم ّالمتحدة ّوالبنكّ
الدولي ّ(ّ :)8001دليل ّالرقم ّالقياسي ّألسعارّ
المستهلكّ:النظريةّوالتطبيقّ،جنيفّ،منظمةّالعملّ
الدوليةّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.ilo.org/public/english/bure
ّau/stat/guides/cpi/index.htm
ّ
منظمةّالعملّالدوليةّ،صندوقّالنقدّالدوليّ،منظمةّ
التعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ ،اللجنة ّاالقتصاديةّ
األوروبية ّالتابعة ّلألمم ّالمتحدة ّوالبنك ّالدوليّ
(ّ :)8001دليل ّالرقم ّالقياسي ّألسعار ّالمنتجّ:
النظريةّوالتطبيقّ،واشنطنّ،صندوقّالنقدّالدوليّ.
ّالمحتوىّ
هذا
من:
http://www.imf.org/external/np/sta/teg
ppi/index.htm
ّ
منظمةّالعملّالدوليةّ،صندوقّالنقدّالدوليّ،منظمةّ
التعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ ،اللجنة ّاالقتصاديةّ
األوروبية ّالتابعة ّلألمم ّالمتحدة ّوالبنك ّالدوليّ
(ّ :)8009دليل ّالرقم ّالقياسي ّألسعار ّالصادراتّ
والوارداتّ :النظرية ّوالتطبيقّ ،واشنطنّ ،صندوقّ
النقدّالدوليّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/np/sta/teg
eipi/index.htm
ّ
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ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.vatt.fi/file/vatt_publication
ّ_pdf/k409.pdf
ّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّ(ّ:)4994
حساب ّالتضخم ّ– ّدليل ّالحسابات ّالقومية ّتحتّ
ظروف ّالتضخم ّالمرتفعّ ،منظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصاديةّّ،OECDباريسّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/browseit/3096061E.PDF
ّ
منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ(ّ:)8000نظامّ
الحسابات ّالصحيةّ ،منظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصاديةّّ،OECDباريسّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.oecd.org/dataoecd/41/4/18
41456.pdf
ّ
منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ(ّ:)8004قياسّ
اإلنتاجيةّ:قياسّالنموّاإلنتاجيّالكليّوعلىّمستوىّ
الصناعةّ ،منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ
ّ،OECDباريسّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.oecd.org/dataoecd/59/29/2
352458.pdf
ّ
منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ(ّ:)8001كتيبّ
األرقام ّالقياسية ّالهيدونية ّ(السعادة) ّوتعديالتّ
النوعيةّفيّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّ:تطبيقّخاصّ
لمنتجاتّتكنولوجياّالمعلوماتّ.
هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضاّمنّ:
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/browseit/9306081E.PDF
ّ
منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ(ّ:)8004قياسّ
العولمةّ :كتيب ّمنظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ
ّ ّ OECDلمؤشرات ّالعولمة ّاالقتصاديةّ ،منظمةّ
التعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّ،OECDباريسّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/browseit/9205061E.PDF
ّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّ(ّ:)8002
التعريف ّالمرجعي ّ ّلمنظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصاديةّّ OECDلالستثمار ّاألجنبيّالمباشرّءّ،
الطبعةّالرابعةّ،منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
ّ،OECDباريسّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/4
0193734.pdf
ّ
منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ(ّ:)8009نحوّ
قياس ّحجم ّالخدمات ّالصحية ّوالتعليميةّ :كتيبّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّّ،OECD
باريسّ.
ّ

صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(ّ :)8000دليل ّاإلحصاءاتّ
النقدية ّوالماليةّ ،صندوق ّالنقد ّالدولي ّّ،IMF
واشنطنّالعاصمةّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/mf
s/manual/index.htm
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(8004أ)ّ :دليل ّإحصاءاتّ
مالية ّالحكومةّ ،صندوق ّالنقد ّالدولي ّّ،IMF
واشنطنّالعاصمةّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gf
s/manual/pdf/all.pdf
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(8004ب)ّ :دليل ّالحساباتّ
القومية ّربع ّالسنويةّ ،المفاهيم ّومصادر ّالبياناتّ
والتطبيقّ ّ ،صندوق ّالنقد ّالدولي ّّ ،IMFواشنطنّ
العاصمةّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qn
a/2000/Textbook/index.htm
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(8002أ)ّ :دليل ّميزانّ
المدفوعات ّّووضع ّاالستثمار ّالدوليّ ،الطبعةّ
السادسة ّ(ّ )BPM6صندوق ّالنقد ّالدولي ّّ،IMF
واشنطنّالعاصمةّ.
ّمنّ:
ّأيضا
ّمتوفر
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bo
p/2007/bopman6.htm
ّ
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(8002ب)ّ :المعامالتّ
الدولية ّفي ّالتحويالتّ :دليل ّإرشادي ّللمعدينّ
والمستخدمينّ(مسودة)ّصندوقّالنقدّالدوليّّ،IMF
واشنطنّالعاصمةّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/np/sta/bop
/2008/rcg/pdf/guide.pdf
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(8002ج)ّ :اإلحصاءاتّ
النقديةّوالماليةّ:دليلّتطبيقيّ،صندوقّالنقدّالدوليّ
ّ،IMFواشنطنّالعاصمةّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/cg
mfs/eng/pdf/cgmfs.pdf
ّ
صندوق ّالنقد ّالدولي ّ(سنوي)ّ :الدليل ّالسنويّ
إلحصاءاتّميزانّالمدفوعاتّ،صندوقّالنقدّالدوليّ
ّّ،IMF
واشنطنّالعاصمةّ.
ّ
ّLlja Kristianّ ،Kavoniusّ ،Jukkaّ ،Jalava
(ّ:)8004السلعّالمعمرةّوأثرهاّعلىّمعدالتّإدخارّ
األسر ّالمعيشية ّفي ّمنطقة ّاليوروّ ،ورقة ّمناقشةّ
ّ ،VATTمعهد ّالبحث ّاالقتصادي ّالحكوميّ،
هلسنكيّبفنالنداّ.
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األمم ّالمتحدة ّ(ّ :)8000تصنيف ّاإلنفاق ّوفقّ
للغرضّ :تصنيف ّوظائف ّالحكومة ّ(ّ،)COFOG
تصنيف ّاالستهالك ّالفردي ّحسب ّالغرضّ
(ّ ،)COIOPتصنيف ّالغرض ّمن ّالمؤسسات ّغيرّ
الهادفة ّللربح ّوتخدم ّاألسرة ّالمعيشية ّ(ّ،)COPNI
تصنيفّنفقاتّالمنتجينّحسبّالغرض ّ(ّ.)COPP
أوراق ّإحصائيةّ ،سلسلة ّإمّ :رقم ّّ ،21منشوراتّ
األممّالمتحدةّ،مبيعاتّرقمّ.E.00.XVII.6ّ:
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesM/SeriesM_84E.pdf
ّ
األممّالمتحدةّ(ّ:)8000حساباتّاألسرّالمعيشيةّ:
تجارب ّفي ّالمبادئ ّوالتطبيقّ ،مجلد ّّ 4لحساباتّ
األسر ّالمعيشيةّ .دراسات ّفي ّاألساليبّ ،سلسلةّ
إفّ :رقم ّ(ّ 24مجلد ّرقم ّّ ،)4مبيعات ّمنشوراتّ
األممّالمتحدةّرقم(ّE.00.XVII.16ّ:مجلدّرقمّّ.)4
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesF/SeriesF_75v1E.pdf
ّ
األممّالمتحدةّ(ّ:)8008أنباءّومالحظاتّنظامّ
الحساباتّالقوميةّ،مجلدّرقمّّ،41أبريلّّ.8008
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://unstats.un.org/unsd/nationalacco
unt/snanews.asp
ّ
األممّالمتحدةّ(ّ:)8004كتيبّالمؤسساتّغيرّ
الهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ،نيويوركّ،
دراساتّفيّاألساليبّ،سلسلةّ:إفّ،رقمّّ،94
مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ03.XVII.9ّ:
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesF/SeriesF_91E.pdf
ّ
ّ
ّ
األممّالمتحدةّ(ّ:)8004التصنيفّالموحدّللتجارةّ
الدوليةّ،التنقيحّّ،1أوراقّإحصائيةّ،سلسلةّإمّ،رقمّ
ّ،41التنقيحّّ،1مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّ
رقمّE06.XVII.10ّ:
هذاّالمحتوىّأيضاّمنّ:
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesM/SeriesM_34rev4E.pdf
ّ
األممّالمتحدةّ(8002أ)ّ:التصنيفّالصناعيّ
الدوليّالموحدّلجميعّاألنشطةّّ،التنقيحّّ،1
نيويوركّ،أوراقّإحصائيةّ،سلسلةّإمّ،رقمّّ،1
التنقيحّّ،1مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ:
ّE08.XVII
هذاّالمحتوىّأيضاّ
من:
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isi
c-4.asp
ّ
األممّالمتحدةّ(8002ب)ّ:التصنيفّالمركزيّ
للمنتجاتّ،اإلصدارّالثانيّ،قسمّالشئونّ
االقتصاديةّواالجتماعيةّ ّ،وشعبةّاإلحصاءّ،وأوراقّ

منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ(ّ:)8009قياسّ
رأسّالمال(ّ:نسخةّمنقحة)ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّ
االقتصاديةّّ،OECDباريسّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.
nsf/LinkTo/NT00000962/$FILE/JT032
58144.PDF
ّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية(ّ :وشيك)ّ:
كتيب ّاشتقاق ّمقاييس ّرأس ّالمال ّلمنتجات ّالملكيةّ
الفكريةّ :منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصاديةّ
ّ،OECDباريسّ.
ّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية(ّ :سنوي)ّ:
إحصاءات ّاإليراداتّ ،منظمة ّالتعاون ّوالتنميةّ
االقتصاديةّّ،OECDباريسّ.
ّ
ّوالمكتبّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّ
اإلحصائيّالتابعّللمفوضيةّاألوروبيةّ(يوروستات)ّ:
سياسةّوالتحليالتّ.
ّ
الخطوطّاإلرشاديةّلمراجعاتّال
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.oecd.org/document/21/0,33
_43,en_2649_34257_40016853_1_1_1
1,00.html
ّ
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّوصندوق ّالنقدّ
الد ّولي ّومنظمة ّالعمل ّالدولية ّو ّّCIS STAT
(ّ:)8008قياسّاالقتصادّغيرّالملحوظ ّ– ّكتيبّ:
منظمة ّالتعاون ّوالتنمية ّاالقتصادية ّّ،OECD
باريسّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/19
ّ63116.pdf
ّ
مؤسسةّاإلحصاءاتّبفنلنداّ،المركزّالقوميّألبحاثّ
ّواّستهالك ّاألسرّ
المستهلك ّ(ّ :)8004إنتاج ّ
المعيشية ّبفنلندا ّّ –ّ 8004الحساب ّالتابع ّلألسرّ
المعيشيةّ،هلسنكيّ.
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/isbn_95
2-467-570-6_en.pdf
ّ
األمم ّالمتحدة ّ(ّ :)4924نحو ّنظام ّلإلحصاءاتّ
االجتماعية ّوالديموغرافيةّ ،نيويوركّ .دراسات ّفيّ
األساليبّ ،سلسلةّ :إف ّرقمّّ ،42مبيعات ّمنشوراتّ
األممّالمتحدةّرقمّ.E.74.XVII.8ّ:
ّمنّّ:
ّالمحتوى
هذا
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesF/SeriesF_18E.pdf
ّ
األممّالمتحدةّ(ّ:)4992اإلحصاءاتّالتجارةّالدوليةّ
ّوالمفاهيمّ .دراسات ّفيّ
في ّالسلعّ :المبادئ ّ
األساليبّ،سلسلةّإمّ:رقمّّ،48مراجعةّّ،8مبيعاتّ
منشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ.E.98.XVII.16ّ:
ّمنّ:
ّالمحتوى
هذا
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesM/SeriesM_52rev2E.pdf
ّ
550

نظام الحسابات القومية
رقمّّ،24مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ:
ّ.E.02.XVII.11
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesm/Seriesm_86e.pdf
ّ
األممّالمتحدةّواللجنةّاألوروبيةّوصندوقّالنقدّ
الدوليّومنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّوالبنكّ
الدوليّ(ّ:)8004المحاسبةّالبيئيةّواالقتصاديةّ
المتكاملةّّ،8004دراساتّفيّاألساليبّ،سلسلةّ
إفّ،رقمّّ44التنقيحّّ،4منشوراتّاألممّالمتحدةّ،
مبيعاتّرقمّ.E.06.XVII.8ّ:
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://unstats.un.org/unsd/envaccountin
g/seea2003.pdf
ّ
المجلسّالوطنيّللبحوثّفيّالوالياتّالمتحدةّ،
فريقّلدراسةّتصميمّالحساباتّغيرّالسوقيةّ
(ّ:)8004ماّوراءّالسوقّ:تصميمّالحساباتّغيرّ
السوقيةّلدىّالوالياتّالمتحدةّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.nap.edu/catalog.php?recor
d_id=11181#toc
ّ
البنكّالدوليّ(ّ:)8002معادالتّالقوةّالشرائيةّ
العالميةّوّاالنفاقّالحقيقيّ:كتيبّمنهجيةّبرنامجّ
المقارناتّالدوليةّ،واشنطنّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://go.worldbank.org/MWS20NNF
ّK0
ّ
منظمةّالجماركّالعالميةّ(ّ:)8667النظامّالمنسقّ
لتصنيفّوتبويبّالسلعّ،التنقيحّّ.3
هذاّالمحتوىّأيضاّمنّ:
http://publications.wcoomd.org/index.p
hp

إحصائيةّ،سلسلةّإمّ،رقمّّ،22اإلصدارّالثانيّ،
مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّE08.XVII.7ّ:
هذاّالمحتوىّأيضاّ
من:
http://unstats.un.org/unsd//cr/registry/c
pc-2.asp
ّ
األممّالمتحدةّ(8002ج)ّ:التوصياتّالدوليةّ
لإلحصاءاتّالصناعيةّ،أوراقّإحصائيةّ،سلسلةّإمّ،
رقمّّ،90مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ:
ّE08.XVII.8
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://unstats.un.org/unsd/industry/doc
s/M90.pdf
ّ
األممّالمتحدةّ(وشيك)ّ:الدليلّاإلرشاديّللتصنيفّ
الصناعيّالدوليّالموحدّلجميعّاألنشطةّ
االقتصاديةISICوّالتصنيفّالمركزيّللمنتجاتّ
ّ،CPCأوراقّإحصائيةّ،سلسلةّإفّ،رقمّّ،404
منشوراتّاألممّالمتحدةّ
ّ
اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ
(ّ:)4998دليلّإرشاديّإلحصاءاتّاالقتصادّ
المخفيّ
ّ
اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ
(ّ:)4994قائمةّالممارساتّالدوليةّلتقديرّ
النشاطاتّاالقتصاديةّالمخفيةّوغيرّالمنظمةّ
للحساباتّالقوميةّ.
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.unece.org/stats/publication
s/NOE1993.pdf
ّّ
اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ
(ّ:)8004االقتصادّغيرّالملحوظّفيّحساباتّ
األممّالمتحدةّ–ّمسحّللممارساتّالدوليةّ،جنيفّ،
مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّE03.II.E.56ّ:
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.unece.org/stats/publication
s/NOE2003.pdf
ّ
اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ
(ّ:)8002االقتصادّغيرّالملحوظّفيّالحساباتّ
القوميةّ–ّمسحّللممارساتّالمحليةّ،جنيفّ،
مبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّE08.II.E.8ّ:
هذاّالمحتوىّمنّ:
http://www.unece.org/stats/publication
ّs/NOE2008.pdf

ّ
ّ

األممّالمتحدةّوالبنكّالمركزيّاألوروبيّ(وشيك)ّ
اإلنتاجّالماليّ،التدفقاتّوالمخزوناتّفيّنظامّ
ّ
الحساباتّالقوميةّ.
ّ
األممّالمتحدةّواللجنةّاألوروبيةّوصندوقّالنقدّ
الدوليّومنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّومؤتمرّ
األممّالمتحدةّللتجارةّوالتنميةّومنظمةّالتجارةّ
العالميةّ(ّ:)8008دليلّإحصاءاتّالتجارةّالدوليةّ
فيّالخدماتّ،نيويوركّ،أوراقّإحصائيةّ،سلسلةّإمّ،
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