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اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�سع �سريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�ساع القت�سادية والجتماعية  للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
                        املدير العام
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من   )11( رقم  �سدار  الإ اإىل  �سارة  بالإ

املجلد )1(، عام 2002، من �سل�سلة ج�سر التنمية، 

 ،1993 بعام  القومية  احل�سابات  بنظام  اخلا�س 

اأقرتها  التي  بالتعديالت  احلايل  �سدار  الإ يهتم 

وال�سادرة  املذكور،  النظام  على  املتحدة  مم  الأ

احل�سابات  نظام  املعنون:  اجلديد  النظام  حتت 

باأن  علمًا   .2009 عام  يف   ،2008 لعام  القومية 

يف  تغيري.  دون  زال  ل  للنظام  النظري  طار  الإ

التعديالت  بع�س  املوؤ�س�سي  التق�سيم  �سهد  حني 

وتركزت   .))1( رقم  بال�سكل  لها  م�سار  هو  )كما 

التعديالت على ا�ستيعاب التطورات القت�سادية 

هذه  نعر�س  و�سوف   .1993 عام  بعد  املتحققة 

رقم  امللحق  على  اإ�ستنادًا  والتغريات،  التعديالت 

هذه  وتقع   .2008 لعام  اجلديد  النظام  من   )3(

�سيتم  املجموعات،  من  عدد  �سمن  التعديالت 

تناولها تباعًا.

نظام احل�سابات القومية 

لعام 2008

اإعداد :د. اأحمد الكواز

اأوًل: مقدمة

ن�سطة امل�ساعدة ثانيًا: معاجلة الأ

 )1(  
امل�ساعدة ن�سطة  الأ معاجلة  يجب 

باعتبارها من�ساآت م�ستقلة يف احلالت التالية: 

وقابلة  م�ستقلة  ح�سابات  توفر  حالة  يف 

توطنها  حالة  ويف  ن�سطة،  الأ بهذه  للمالحظة 

التي  املن�ساآت  عن  بعيدة  منطقة  يف  جغرافيًا 

امل�ساعدة،  ن�سطة،  الأ هذه  وت�سنيف  تخدمها. 

وفقًا ملنتجها الرئي�سي)2(.  اأما يف ما يخ�س تقييم 

جمع  اأ�سا�س  على  فيتم  ن�سطة  الأ هذه  منتجات 

التكاليف، مبا يف ذلك تكلفة راأ�س املال امل�ستخدم. 

ن�سطة امل�ساعدة  علمًا باأن نظام 1993 قد عالج الأ

باعتبارها فروعًا من املن�ساآت التي تخدمها، وقد 

امل�ستخدم   )3(  
امل�ساعدة ال�سركات  ا�سم  تغيري  مت 

 .)4( ً
1993 اإىل �سركات تابعة اإ�سطناعيا يف نظام 

ن�سطة  الأ يف  العاملة  ال�سركات  هذه   وت�سري 

تابعة  اأو  م  الأ لل�سركات  واململوكة  امل�ساعدة 

ل�سركات اأخرى يف نف�س املجموعة، وذلك بهدف 

تقليل العبء ال�سريبي، اأو تقليل اللتزامات يف 

التابعة  ال�سركات  تعامل  ول  فال�س.  الإ حالت 

اإ�سطناعيًا باعتبارها وحدات موؤ�س�سية م�ستقلة 

القت�ساد  عن  خمتلف  اقت�ساد  يف  تقيم  مل  ما 

م. الذي تقيم به ال�سركة الأ

 شهد نظام احلسابات القومية لعام 
2008 عدداً من التعديالت التي تعكس 
والتطورات  الفنية،  األدوات  تطور 

البيئية املستحدثة بعد عام 1993.
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جوية، واأنهار حدودية، وغريها. ويف احلالة التي 

اأو  امل�سروعات،  بهذه  اأم  �سركة  بها حتديد  ي�سعب 

اإجمايل  توزيع  يقرتح  فاإنه  لها،  منف�سلة  فروع 

بها  التي تعمل  قاليم  الأ ما بني  تنا�سبيًا  العمليات 

هذه امل�سروعات. 

قاليم ثالثًا:امل�سروعات املتعددة الأ

التي  قاليم هي  الأ املتعددة  امل�سروعات 

وتتعامل  اقت�سادي.  اإقليم  من  اأكرث  يف  تعمل 

اأن�سطة  مع  احلال،  بطبيعة  امل�سروعات،  هذه 

وخطوط  �سحن،  وخطوط  للحدود،  عابرة 

ال�سكل )1( املخطط القطاعي: �سجرة القرار اخلا�سة بتو�سيف القطاع �سمن نظام احل�سابات القومية
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غرا�س اخلا�سة رابعًا: الكيانات ذات الأ

مع  للتعامل  دلياًل   2008 نظام  يوفر 

الوحدات التي ل متتلك عمالة، ول اأ�سول مالية 

غرا�س  الأ ذات  الكيانات  با�سم  تعرف  )والتي 

بتواجد  الكيانات  هذه  وتت�سف  اخلا�سة)5(. 

اأخرى  ب�سركات  دائمًا  وترتبط  �سغري،  مادي 

حيان،  الأ اأغلب  يف  تابعة  كيانات  �سكل  وعلى 

حيان يف اأقاليم خمتلفة عن  وتقيم يف اأغلب الأ

م. وت�سنف  قاليم التي تقيم بها �سركاتها الأ الأ

موؤ�س�سية،  وحدة  اأنها  على  الكيانات  هذه  مثل 

اإليه  الذي ينتمي  القطاع  اأي�سًا، �سمن  وت�سنف، 

منتجها الرئي�سي )علمًا باأن نظام 1993 مل يعر�س 

معاملة وا�سحة ملثل هذه الكيانات(.

اأن�سطة جمموعة ال�سركات التابعة.

�ساد�سًا: املقر الرئي�س

املقر  ت�سنيف   2009 نظام  يقرتح 

يف  اإل  املالية،  غري  ال�سركات  �سمن  الرئي�س)7( 

ال�سركات  اأغلبية  ن�ساط  فيها  يقع  التي  احلالة 

ن�سطة املالية.  التابعة للمكتب الرئي�سي �سمن الأ

ويف هذه احلالة فاإنه ي�سنف �سمن ال�سركات غري 

وا�سحة  معاجلة   1993 نظام  يعالج  )مل  املالية 

لهذه النقطة(.

القطاع  توصيف  شجرة  تغّيرت   
مؤسسياً ضمن نظام 2008 لتعكس، 
في  إليه  مشار  ما  إلى  باإلضافة 
احمللية  السيطرة  درجة   ،1993 نظام 
واخلارجية على الشركات املالية وغير 

املالية.

العاملة  القاب�سة  خام�سًا:ال�سركات 

�سمن قطاع ال�سركات املالية

ال�سناعي  الت�سنيف  يف  وارد  هو  كما   

�سدار الرابع)6( فاإن ال�سركة  القيا�سي الدويل الإ

اإل  التابعة،  ال�سركات  اأ�سول  متتلك  القاب�سة 

فاإن  اإدارية. وعليه  اأن�سطة  اأية  اأنها ل متار�س 

فقط.  مالية  خدمة  تنتج  الوحدة  هذه  مثل 

ال�سركات  �سّم  اقرتح   1993 نظام  باأن  علمًا 

�سمن  يعمل  الذي  املوؤ�س�سي  للقطاع  التابعة 

النظر في تصنيف   2008 أعاد نظام   
األصول  “إضافة  حيث  من  األصول 
غير  “األصول  من  بدل  الطبيعية”، 
املُنتجة امللموسة”، وكذلك تقسيم 
امللموسة  غير  املنتجة  غير  األصول 

إلى قسمني.

�سابعًا:تو�سيع مفهوم اخلدمات املالية

مت تو�سيع تعريف اخلدمات املالية حتى 

يت�سمن العديد من اخلدمات املالية امل�ستحدثة، 

ولي�س فقط الو�ساطة املالية. خا�سة �سمول تلك 

وحتويل  املالية،  باملخاطر  اخلا�سة  اخلدمات 

ال�سيولة. وقد مت بناء على ذلك، اإعادة النظر 

قطاع  حتت  املنظومة  الفرعية  بالقطاعات 

ال�سركات املالية لي�سمل:

البنك املركزي.  )i

عدا  ما  بالودائع  املتعاملة  ال�سركات   )ii

البنك املركزي.

�سواق النقدية. iii( �سناديق الأ

.)iii( ال�سناديق ال�ستثمارية ما عدا )iv
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خرى ما عدا �سركات  الو�ساطات املالية الأ  )v

التاأمني، و�سناديق التقاعد.

vi( ال�سركات املالية امل�ساعدة.

�سرية ومقر�سي  vii( املوؤ�س�سات املالية الأ

موال.              الأ

viii( �سركات التاأمني.

ix( �سناديق التقاعد.

ثامنًا:جمالت املعامالت 

نتاج             وحدود  الإ

يقرتح نظام 2008 تقييم ناجت “البحث 

ال�سراء،  حالة  يف  ال�سوق  باأ�سعار  والتطوير” 

نتاج زائدًا هام�س  اأو من خالل جمع تكاليف الإ

جتاري مالئم يف حالة اإجناز البحث والتطوير 

1993 كان قد  للح�ساب اخلا�س. علمًا باأن نظام 

اإ�ستهالكًا  باعتبارهما  والتطوير  البحث  عالج 

و�سيطًا.

ناجت هذه اخلدمات   2008 نظام  املالية. ويحت�سب 

�سعر  وبا�ستخدام  فقط،  والودائع  القرو�س،  على 

فائدة مرجعي)rr()9(. وبافرتا�س اأن هذه القرو�س 

فائدة  اأ�سعار  جتذب   )Vd( الودائع  وتلك   ،)VL(

اأن  )rL( و)rd(، فاإن ناجت هذه اخلدمات ل بد  هي 

يحت�سب وفقًا لل�سياغة التالية:

)rL – rr( VL + )rr – rd( vd 

هذه  يحت�سب   1993 نظام  باأن  علمًا 

امللكية  دخل  بني  ما  الفارق  باعتبارها  اخلدمات 

امل�ستلم، والفوائد املدفوعة.

عا�سرًا: ناجت البنك املركزي

ت�سّنف اخلدمات املنتجة من البنك املركزي حتت 

ثالث فئات:

الو�ساطة املالية  )i

خدمات ال�سيا�سة النقدية  )ii

والرقابية  �سرافية  الإ اخلدمات   )iii

على ال�سركات املالية

لكل  منف�سلة  من�ساآت  حتديد  من  بد  ول 

متثل  حيث  املركزي،  البنك  خدمات  من  خدمة 

حني  يف  �سوقيًا،  اإنتاجًا  املالية  الو�ساطة  خدمات 

غري  اإنتاجًا  النقدية  ال�سيا�سة  خدمات  متثل 

التي ي�سعب ت�سنيفها �سمن  اأما اخلدمات  �سوقي. 

معاجلة  وميكن  ال�سوقي،  غري  اأو  ال�سوقي  نتاج  الإ

غري  اأو  �سوقية  باعتبارها  �سرافية،  الإ اخلدمات 

ر�سوم  هناك  كانت  اإذا  ما  على  اإعتمادًا  �سوقية 

هذه  مثل  توفري  تكاليف  كاٍف،  ب�سكل  تغطي، 

�سرافية. اخلدمات الإ

املالية  اخلدمات  مفهوم  توسيع  مت 
استجابة  بنود  تسعة  ليشمل 
للتطورات املالية احلديثة.  ومتت إعادة 
نواجت  احتساب  كيفية  في  النظر 
بشكل  احملتسبة  املالية  األنشطة 

غير مباشر.

تا�سعًا:خـدمات الو�ساطة املالية 

            املحت�سبة ب�سكل غري مبا�سر

تعريف  باإعادة   2008 نظام  يو�سي 

غري  ب�سكل  املحت�سبة  املالية  الو�ساطة  خدمات 

على  اخلدمات  هذه  تنطبق  مبا�سر،)8(حيث 

التي يتم  القرو�س، والودائع وفقط يف احلالة 

املوؤ�س�سات  بوا�سطة  يداع،  والإ القرتا�س،  فيها 
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بحث  “اأ�سول  حتت  ذلك،  من  بدًل  ت�سنيفها، 

وتطوير”)12(.

احلادي ع�سر:خدمات التاأمني 

على غري  احلياة

الكارثية  احلوادث  على  يرتتب 

مطالبات �سخمة على �سركات التاأمني على غري 

طريقة  على  العتماد  فاإن  وبالتايل  احلياة، 

نظام 1993 حل�ساب ناجت ن�ساط التاأمني )الفارق 

ينتج  قد  واملطالبات(  التاأمني،  اأق�ساط  بني  ما 

الناجت، وقد ت�سل، قيمته  عنه تقلب وا�سح يف 

اإىل ال�سالبة اأحيانًا. لذا فاإن نظام 2008  يقرتح 

و“اأق�ساط  املعدلة”  “املطالبات  ا�ستخدام 

التاأمني املعدلة”.

الثاين ع�سر: معاجلة عائد راأ�س املال

راأ�س  على  العائد   2008 نظام  يحت�سب 

املال كجزء من جمموع التكاليف، وذلك بهدف 

للح�ساب  املنتجة  واخلدمات  ال�سلع  ناجت  تقييم 

اخلا�س النهائي يف القطاع العائلي، وال�سركات. 

لهذا  �سارة  الإ يف  وا�سحًا   1993 نظام  يكن  ومل 

الحت�ساب.

نتاج الثالث ع�سر:تو�سيع حدود الإ

نتاج)10(يف   الإ حدود   تو�سيع  مت  لقد 

والتطوير  البحث  ناجت  لي�سمل    2008 نظام 

“ناجت   م�سطلح  حتــت   ر�سملته  متت  بعدان 

حقوق امللكية)11(.  ما عدا يف احلالت الفكرية 

منافع  اأية  حتقق  مل  اأنها  من  التاأكد  يتم  التي 

حيث  مالكيها(  ثم  )ومن  ملنتجيها  اقت�سادية 

يعالج ناجت البحث والتطوير باعتباره ا�ستهالكًا 

 ،2008 نظام  �سمن  تظهر،  تعد  ومل  و�سيطًا. 

ومت  مف�سل،  ب�سكل  الخرتاع  براءات  مكونات 

 إعادة النظر في مفهوم “حدود اإلنتاج” 
ليشمل ناجت “البحث والتطوير” بعد 
وسيط  كاستهالك  يعالج  كان  أن 

سابقاً.

والتطوير  للبحث  املعاجلة  هذه  اإن 

كما  املنتجة)13(،  �سول  الأ اأهمية  اأبرزت  قد 

 1993 نظام  الوارد يف  الت�ساق  اأزالت عدم  اأنها 

والنا�سئة عن معاجلة مكونات براءة الخرتاع 

�سول  الأ بهذه  يرتبط  وما  منتج)14(  غري  كاأ�سل 

من دخل ملكية.

�سول الرابع ع�سر: تو�سيع حدود الأ

�سول،  الأ حدود  تو�سيع  مت  لقد 

نفاق  الإ لت�سمل  جمايل،  الإ املال  راأ�س  وتكوين 

نظم  باأن  يالحظ  الت�سليحية:  نظمة  الأ على 

يف  دائم  ب�سكل  ت�ستخدم  الع�سكرية  �سلحة  الأ

حالة  يف  وحتى  الدفاعية،  اخلدمات  اإنتاج 

الردع.  غرا�س  لأ ال�سلم  فرتات  يف  ال�ستخدام 

ت�سنيف  �سرورة   2008 نظام  اقرتح  فقد  لذلك 

اأ�سوًل  باعتبارها  الع�سكرية  �سلحة  الأ نظم 

العتاد،  مثل  الفردية  البنود  وتعامل  ثابتة. 

واملنتجة من هذه  والقنابل،..الخ،  وال�سواريخ، 

 1993 اأما نظام  نظمة، باعتبارها كمخزون.  الأ

�سول الثابتة  فقد عالج جميع النفقات على الأ

الع�سكرية باعتبارها تكوينًا راأ�سماليًا ثابتًا يف 

)مثل  �سول  الأ لهذه  مدين  م�سابه  وجود  حالة 

اجل�سور والطرق الع�سكرية(. اأما يف حالة عدم 
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وجود �سبه ع�سكري )مثل ال�سواريخ واملدفعية( 

ا�ستهالكًا  باعتبارها   1993 لنظام  وفقًا  فتعالج 

و�سيطًا.

�سول اخلام�س ع�سر:  ت�سنيف الأ

غري  �سول  “الأ ت�سمية  اإعادة  متت 

اأ�سول  اإ�سافة  متت   كما  امللمو�سة”)15(،  املنتجة 

مثل  القومية  احل�سابات  لنظام  اأخرى  طبيعية 

�سول  الرتددي”)16( كما مت تق�سيم “الأ “الطيف 
غري املنتجة غري امللمو�سة”)17(  اإىل ق�سمني:

يجارات والرتاخي�س. )i( العقود، والإ

�سول الت�سويقية. )ii(ال�سهرة التجارية، والأ

يجارات  وقد مت تق�سيم )i(، العقود والإ

هي:  اأق�سام  اأربعة  اإىل  بدورها  والرتاخي�س، 

اأذونات  للت�سويق،  القابل  الت�سغيلي  التاأجري 

القيام  اأذونات  الطبيعية،  املوارد  اإ�ستخدام 

�سلع  على  احل�سول  يف  واحلق  حمددة،  باأن�سطة 

وخدمات م�ستقبلية على اأ�سا�س ح�سري.

�سول يف نظام 2008 ت�سنيف الأ
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ال�ساد�س ع�سر:  تكاليف نقل امللكية

احلال  هو  كما   ،2008 نظام  عالج 

بنقل  املرتبطة  التكاليف   ،1993 نظام  يف 

ثابت.  راأ�سمايل  كتكوين  امللكية)18(باعتبارها 

للتكاليف  معاجلته  يف   2008 نظام  ويختلف 

معني  اأ�سل  حيازة  على  امللكية  بنقل  املرتبطة 

املتوقع  الفرتة  خالل  ب�سطبها)19(  يو�سي  حيث 

نظام  عالج  حني  يف  امل�سرتي.  مع  �سل  الأ بقاء 

عمر  كامل  خالل  بال�سطب  النقطة  هذه   1993

�سل.  الأ

املرتبطة  التكاليف  يخ�س  ما  يف  اأما 

اأ�سل  من  بالتخل�س)20(  واملرتبطة  امللكية  بنقل 

2008 ب�سطبها، اأي�سًا، خالل  معني فيو�سي نظام 

�سل، اإل اأن عملية الت�سجيل تتم  فرتة بقاء الأ

ونظرًا  �سل.  الأ من  فعليًا  التخل�س  يتم  عندما 

عدم  بفعل  املقرتحات،  هذه  تطبيق  ل�سعوبة 

ا�ستمرار   2008 نظام  يقرتح  البيانات،  توفر 

املرتبطة  التكاليف  من  النوعية  هذه  معاجلة 

راأ�سمايل  تكوين  اعتبارها  على  امللكية  بنقل 

باعتبارها  ت�سطب  اأن  يجب  اأنها  اإل  اإجمايل، 

اندثار راأ�س مال ثابت.

را�سي ال�سابع ع�سر: حت�سينات الأ

حت�سينات  باعتبار  العمل  اإ�ستمرار  مت 

متت  كما  اإجمايل.  راأ�سمايل  كتكوين  را�سي،  الأ

را�سي”)21(حتت  اإ�سافة بند “التح�سينات على الأ

فئة “املباين واملن�ساآت” لتحل حمل “التح�سينات 

�سول الغري مالية الغري منتجة” وحتتوي  على الأ

را�سي. �سمنها على تكاليف حتويل ملكية الأ

الثامن ع�سر: خيــارات منــح 

�سهم  للعاملني                           الأ

خيارًا  العمل  �ساحب  اإعطاء  حالة  يف 

معني،  م�ستقبلي  ب�سعر  اأ�سهم  ب�سراء  للعاملني 

عمل  )ا�ستمرار  معني  وب�سرط  معني،  وب�سعر 

ل  باأن  احتماًل  هناك  فاإن  بال�سركة(  العامل 

�سباب منها:  يقوم العامل بتفعيل هذا اخليار )لأ

كون �سعر ال�سهم حاليًا اأقل من ال�سعر امل�ستقبلي، 

اأن  وباعتبار  بال�سركة(.  يعمل  يعد  مل  نه  لأ اأو 

تاريخ املنح)22( اأو التاريخ الذي مت فيه منح اخليار، 

واأن تاريخ ال�ستحقاق)23( هو اأقرب تاريخ لتفعيل 

اخليارات  اأ�سهم  قيمة  تقييم  ميكن  فاإنه  اخليار، 

و�سعر  ال�سوق  �سعر  بني  ما  الفارق  باعتبارها 

اأ�سهم عند تاريخ ال�ستحقاق، اأو اأن يتم التقييم 

با�ستخدام منوذج لت�سعري اأ�سهم اخليارات.

التا�سع ع�سر: التو�سع يف معاجلة �سمانات 

القرو�س

ما بني ثالث فئات من   2008 مييز نظام 

بكل  خا�سة  معاجلة  ويوفر  القرو�س،  �سمانات 

فئة:   

م�ستقات   �سكل   على   املقدمة   ال�سمانات   )1(

الئتمان  “مقاي�سة  مثل  ماليــــة 

بهذه  التعامل  ويتم   .)24(“ الفرتا�سية 

 تعّرضت العديد من املفاهيم األخرى 
للتعديل أو اإلضافة مثل “حتسينات 
امللكية”،  نقل  “تكاليف  األراضي”، 
اخلاصة”،  السحب  و”حقوق 

و”التأجير”، و”معاشات التقاعد”.
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املالية،  �سواق  بالأ امل�ستقات  من  النوعية 

جديدًا  تطورًا  متثل  ل  بالتايل  وهي 

بالن�سبة لنظام احل�سابات القومية.

ال�سمانات املوحدة)25(، والتي ت�سدر عادة   )2(

و�سمن  قليلة،  ومببالغ  كبرية،  باأعداد 

خطوط تقليدية مثل �سمان ال�سادرات، 

هذه  وتعالج  الطلبة.  قرو�س  و�سمان 

التاأمني  �سركات  حالة  تعالج  كما  الفئة 

على غري احلياة.

�سمانات ملرة واحدة)26(: وتتكون من تلك   )3(

التي تت�سف  املالية  وراق  الأ اأو  القرو�س 

ي�سعب  والتي  ال�سديدة،  باخل�سو�سية 

�سورة  باأي  املخاطرة  درجة  تقدير  معها 

ال�سمانات  هذه  تعالج  لذلك  ال�سور.  من 

ولي�س  طوارئ)27(،  خم�س�س  باعتبارها 

اأ�ساًل خ�سمًا ماليًا.

الع�سرون: حقوق ال�سحب اخلا�سة 

        ال�سادرة يف �سندوق النقد الدويل

الدول  على  خ�سمًا)28(  باعتبارها  تعالج 

وُيقرتح  احلقوق.  هذه  من  حل�س�س  امل�ستلمة 

هذه  واإلغاء)30(  تخفي�س)29(  عمليات  ت�سجيل 

يقرتح  كما  معامالت)31(.  باعتبارها  احلقوق 

2008 �سرورة ت�سجيل التفا�سيل اخلا�سة  نظام 

ال�سحب  بحقوق  املرتبطة  واخل�سوم  �سول  بالأ

 1993 نظام  باأن  علمًا  منف�سل.  ب�سكل  اخلا�سة 

باعتبارها  اخلا�سة  ال�سحب  حقوق  ي�سنف 

)اأ�سول( من دون اأن يناظرها )خ�سوم(، اإعتقادًا 

�سول ل يقابلها مطالبات  من النظام باأن هذه الأ

من قبل ال�سندوق.

�سول احلادي والع�سرون:اإعادة ت�سنيف الأ

يف  ال�سريع  والتطور  البتكارات  ظل  يف 

لعام  اجلديد  النظام  ا�ستجاب  املالية  �سواق  الأ

لهذه  جديد  لت�سنيف  اقرتاحه  خالل  من   2008

�سول، كما هو وارد يف �سكل رقم )2(.  الأ

الثاين والع�سرون- التاأجري)32(

التاأجري  بني  ما  التمييز  معيار  يعتمد 

امللكية  معيار  على  و)الت�سغيلي(  )املايل( 

وفقًا  التمييز  معيار  كان  حني  يف  القت�سادية. 

لنظام 1993 يعتمد على طول فرتة التاأجري.

الثالث والع�سرون: معا�سات التقاعد

املعا�سات  باأن   2008 نظام  يالحظ 

)مبعنى  تعاقدية  اإلتزامات  هي  التقاعدية 

اإحتمال تفعيلها قانونيًا عند ا�ستحقاقها(. وبناء 

على ذلك، فاإنه يجب النظر اإليها على اأنها اأ�سول 

اأو عدم  النظر عن وجود  العائلي، وبغ�س  للقطاع 

ذلك،  على  وبناًء  �سول.  الأ ف�سل  اأنظمة  وجود 

يو�سي نظام 2008 بت�سجيل خ�سوم اأنظمة تقاعد 

م�سادر  توفر  عن  النظر  بغ�س  العمل  اأ�سحاب 

نظمة اأو عدم توفرها. متويل هذه الأ

اأما يف ما يخ�س معا�سات التقاعد احلكومية 

من خالل ال�سمان الجتماعي، فهناك مرونة من حيث 

ويربر  اأعاله.  اإليها  امل�سار  بالقاعدة  اللتزام  عدم 

التق�سيمات  اأن  حلقيقة  �سارة  بالإ ذلك   2008 نظام 

التقاعد  اأنظمة  بني  ما  الدول  خمتلف  يف  ال�سائدة 

الجتماعي،  ال�سمان  �سناديق  خالل  من  املمولة 

خرى، تت�سف بالختالف. وال�سناديق الأ
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يو�سح  اإ�سافيًا  جدوًل  النظام  ويقرتح 

ال�سامل  للتحليل  الالزمة  الكاملة  املعلومات 

اجلدول  يو�سح  اأن  على  التقاعد،  ملعا�سات 

باأنظمة  العالقة  ذات  والتدفقات  اخل�سوم، 

كانت  �سواء  واخلا�سة،  احلكومية،  التقاعد 

ال�سمان  ذلك  يف  مبا  ممولة،  غري  اأو  ممولة 

الجتماعي.

حرص نظام 2008 على ضمان جتانس 
أكبر ما بني نظام احلسابات القومية، 
توفير  خالل  من  املدفوعات  وميزان 
هذا  في  إضافية  استرشادية  قواعد 

اجملال.

الرابع والع�سرون:احلكومة والقطاع العام

والدوافع  القوة  اأن  حقيقة  ظل  يف 

بقية  عن  تختلف  احلكومية  والوظائف 

وحدات  خالل  من  متار�س  واأنها  القطاعات، 

يوفر   2008 نظام  فاإن  لذلك  خمتلفة،  موؤ�س�سية 

العامة،  احلكومة  بني  للتمييز  اإ�سافيًا  دلياًل 

وال�سركات العامة، من خالل: 

)i( التف�سيل يف معاجلة اإعادة هيكلة الهيئات.

بني  ال�سراكة  اأنظمة  ملعاجلة  مباديء   )ii(

القطاع العام واخلا�س.

)iii( دليل ل�سريبة الئتمان)33(.

نظام  في  الواردة  للتعديالت  كان 
1993 للحسابات  2008 مقارنة بنظام 
على  التأثيرات  من  العديد  القومية 

قيمة الناجت احمللي اإلجمالي.

اخلام�س والع�سرون: التجان�س مع ميزان 

املدفوعات

اإىل �سرورة  ي�سري النظام يف هذا ال�سدد 

املعاجلة،  بهدف  للخارج،  املر�سلة  ال�سلع  ت�سجيل 

تعريف  مت  كما  امللكية.  يف  التغري  اأ�سا�س  على 

)يف  مقيم  من  �سلعة  “�سراء  اأنه  على  الجتار)34( 

البلد املعني( من غري مقيم، واإعادة البيع الالحقة 

لل�سلعة لغري مقيم اآخر، من دون دخول ال�سلعة يف 

اإر�سادية  2008 خطوطًا  بلد التاجر. ويوفر نظام 

لت�سجيل عمليات املتاجرة.

ثار  الآ اخلامتة:  والع�سرون:  ال�ساد�س 

الرئي�سية لنظام 2008 على الناجت املحلي 

جمايل الإ

اأعاله،  الواردة  التعديالت  على  اعتمادًا 

يلخ�س اجلدول التايل اأهم التاأثريات على قيمة 

لنظام  وفقًا  املحت�سب  جمايل  الإ املحلي  الناجت 

 .2008
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اآلية التاأثريم�سدر التاأثري

حتويل البحث والتطوير من ال�ستهالك الو�سيط اإىل اأ. ر�سملة البحث والتطوير  .i
الناجت  قيمة  يغري  جمايل(  الإ الراأ�سمايل  التكوين 

جمايل بنف�س القدر(. املحلي الإ

غري  الناجت  اإىل  والتطوير  البحث  اإندثار  ii. اإ�سافة 
ال�سوقي )وفقًا لـ “i” اأعاله( يوؤدي اإىل زيادة الناجت 

جمايل. املحلي الإ

اخلا�س  لال�ستخدام  الناجت  ب.تقييم 

�سمن القطاع العائلي، وال�سركات، 

لي�سمل العائد على را�س املال

القيمة  التكلفة مبقدار  املقيم ح�سب  الناجت  ترتفع قيمة 

�سول   للعائد على راأ�س املال )نحتاج لقيمة الأ
ال�سمنية)35(

جمالية لغر�س احت�ساب العائد على راأ�س املال(. وبناء  الإ

بنف�س  جمايل  الإ املحلي  الناجت  قيمة  ترتفع  ذلك  على 

القيمة ال�سمنية امل�سار اإليها اأعاله.

اإ�ستحقاقات  ت�سجيل  يف  التغريات  ج. 

املعا�سات التقاعدية

الع�سكرية من ال�ستهالك  جهزة  نفاق على الأ نقل الإ  .i
النهائي اإىل التكوين الراأ�سمايل الثابت: لن تغري هذه 

جمايل. املعاجلة قيمة الناجت املحلي الإ

الثابت  املال  من  ر�سيد  اندثار  اإ�سافة  مر  الأ ii. يتطلب 
قيمة  �سيقلل  الذي  مر  الأ احلكومي،  للناجت  الع�سكري 

جمايل. الناجت املحلي الإ

جمايل  الإ الراأ�سمال  التكوين  ف�سل  �سرورة   .iii
مر الذي يوؤثر  الع�سكري عن نظريه غري الع�سكري )الأ

على معدل النمو(.

نظمة  الأ على  نفاق  الإ ر�سملة  د. 

الت�سليحية

اإرتفاع تعوي�سات العاملني بال�سركات.  .i
ii. اإنخفا�س فائ�س الت�سغيل لل�سركات.

جمايل، بل  iii.ل يرتتب على ذلك تغري الناجت املحلي الإ
تغري دخل القطاع العائلي.

لحت�ساب  املعدلة  الطريقة  هـ. 

املالية  الو�ساطة  “خدمات 
املحت�سبة بطريقة غري مبا�سرة”

اإل  دوات املالية،  مر على الهيكل ال�سائد لالأ يعتمد الأ  .i
املالية  الو�ساطة  خدمات  زيادة  ل�سالح  الجتاه  اأن 

املحت�سبة بطريقة غري مبا�سرة.

املدارة  ال�سناديق  قرو�س  فاإن  املثال  �سبيل  ii. على 
امللكية  حلقوق  خرى  الأ �سكال  والأ اخلا�س  للح�ساب 

�ستولد ناجتًا اأكرب يف ظل �سفرية �سعر الفائدة.

وغري و. معاجلة خيارات اأ�سهم العاملني ال�سوقيني،  للمنتجني  العاملني  تعوي�سات  تغري   .i
ال�سوقيني.

ومن  ال�سوقيني،  غري  للمنتجني  امل�سافة  القيمة  ii. تغري 
جمايل. ثم الناجت املحلي الإ

والدين  للحكومة،  قرا�س/القرتا�س  الإ �سايف  iii.تغري 
احلكومي.
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)16(  Radio Spectrum.

)17(  Intangible non produced assets.

)18(  Cost of Ownership Transfer )COT(.

)19(  written off.

)20(  Disposal.

)21(  Land Improvements.

)22(  Grant Date.

)23(  Vesting Date.

)24(  Credit Default Swap.

)25(  Standardized Guarantees.

)26(  One- Off Guarantees.

)27(  Contingences.

)28(  Liability.

)29(  Allocation.

)30(  Cancellation.

)31(  Transactions.

)32(  Leasing.

)33(  Tax Credits.

)34(  Merchanting.

)35(  Imputed Value.

املراجع الجنليزية

United Nation et. al., 2009, System of National Accounting 2008, New York.
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني املراأة من اأجل التنمية

�شهم العربية �شواق الأ طر الرقابية لأ الأ

نظام احل�سابات القومية لعام 2008

العدد املقبل

الدول  على  القت�سادية  زمة  الأ تبعات 

العربية والنامية

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�سم العبا�س

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

http://www.arab-api.org/develop_1.htm






