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الفصل األول :
حسابات الناتج الوطين
أوال – يذخم حلساباث انُاتح انىعٍُ
َٚتػرلات٘ َجٌ َطت ٣ٛايطعسَ ،طت ٣ٛايعُاي،١
:
ٜٗتِ االقتؿاد ايهً ٞبتشدٜد زتٌُ اإلْتاز االقتؿاد ٟيف بًد َعني
ايبطايٚ ،١يفِٗ نٝف ١ٝحتدٜد ٖر ٙاملتػرلات دنب إٔ ْفِٗ أٜكا طبٝعٖ ١رٙ
َعدالت ايفا٥دَٚ ،٠تػرلات أخسَ ٣جٌ ايتكدِ. . . ،
عًُٝا
األخرلٚ ٠نٝف ١ٝقٝاضٗا .
قِٝ
ٚعً ٘ٝفإْٓا ْعٓ ٢بدزاض ١سطابات ايٓاتر ايٛطين ٚاملتػرلات املستبط ١بٗا ،سٝح تعط ٞيٓا ٖر ٙاألخرل: ٠
 -1ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ ()Gross Domestic Product( )GDP
 -2ايٓاتر ايداخً ٞايؿايف ()Net Domestic Product ( )NDP
 -3ايٓاتر ايٛطين ارتاّ ()Gross National Product( )GNP
 -4ايٓاتر ايٛطين ايؿايف ()Net National Product ( )NNP
 -5ايدخٌ ايٛطين ()National Income) )NI
 -6ايدخٌ ايػدؿ)Personal Income ( )PI( ٞ
 -7ايدخٌ ايػدؿ ٞاملتاح ((Personal Income available ( )DI

ٚتدخٌ قُٔ ٖر ٙاذتطابات ايٛطٓ ١ٝسطابات َٓفسد ٠تتٓا ٍٚسطابات ايدخٌ ٚاإلْتاز يًُػسٚعات االقتؿاد١ٜ
ٚسطابات ايدخٌ ٚاإلْفام يألغداف ٚزتُٛع اإلٜسادات ٚايٓفكات اذتهٚ ،١َٝٛاذتطابات َع ايعامل ارتازدٚ ،ٞسطابات
اإلمجايٞ
.
االدخاز ٚاالضتجُاز
 -1أهًُت احلساباث انىعُُت :

 تطاعد يف تكدٜس األسٛاٍ احملتًُ ١اييت ميهٔ إٔ ٜتذ٘ إيٗٝا االقتؿادَ ٖٛٚ ،ا ٜعني عًٚ ٢قع اإلدسا٤ات اإلقاف١ٝ
املٓاضب ١أ ٚايالشَ ١دتعٌ األسٛاٍ تتذ٘ أ ٚتكذلب َٔ األٖداف املسد.٠ٛ
 تهُٔ فا٥د ٠اذتطابات ايٛطٓ ١ٝيف أْٗا تكدّ بٝاْات َٓعُْ ١عاَا سطابٝا غاَالٚ ،أْٗا تطاعد عً ٢تفِٗ ايعالقات
اإلسؿا ١ٝ٥بني تًو ايتدفكات.

 -2لغاػاث االلتصاد انىعٍُ :

ًٜٞ
ميهٔ تكط ِٝاالقتؿاد ايٛطين إىل أزبع قطاعات نُا :

 1-2انمغاع انؼائهٍ ٜٚ :كِ املطتًٗهني ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبػسا ٤ايطًع ٚارتدَات املدتًف َٔ ١ايكطاعات األخسٚ ،٣يف ْفظ ايٛقت
املدتًفٚ ١ذنؿٌ ايكطاع ايعا ًٞ٥عً ٢ايدخٌ اير ٟميهٓ٘ َٔ غسا ٤ايطًع
فإٕ ايكطاع ايعا ٖٛ ًٞ٥ايكطاع اير ٟميتًو عٓاؾس اإلْتاز .
اإلْتادٜٚ ١ٝطُ ٢اإلْفام
.
ٚارتدَات عٔ طسٜل َطاُٖت٘ بعٓاؾس اإلْتاز (ايعٌُ ،األزض ،زأع املاٍٚ ،ايتٓع )ِٝيف ايعًُ١ٝ
االضتٗالنٞ
.
ايرٜ ٟك ّٛب٘ ايكطاع ايعا ًٞ٥بايٓفام
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 2-2لغاع األػًال (االستثًار) ٜٚ :ته َٔ ٕٛاملٓتذني ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبعًُ ١ٝاإلْتاز املدتًفٚ ،١ذيو عٔ طسٜل اضتدداّ عٓاؾس
ايعاْٚ ًٞ٥عرل اضتدداّ ٖر ٙايعٓاؾسٜ ،ك ّٛقطاع اإلْتاز بدفع أدٛز،
اإلْتاز املتٛفسٚ ٠اييت ٜتِ اذتؿ ٍٛعًٗٝا َٔ ايكطاع .
االضتجُازٟ
.
ايعاُٜٚ ًٞ٥طُ ٢اإلْفام ايرٜ ٟك ّٛب٘ قطاع األعُاٍ باإلْفام
زٚاتب ،فٛا٥د ،زٜع ٚأزباح يًكطاع .
 3-2انمغاع احلكىيٍ ٜ :ك ّٛايكطاع اذته َٞٛبتٛفرل املػازٜع ٚاملسافل األضاض ١ٝاييت ال ٜٛفسٖا قطاع األعُاٍٚ ،نريو دفع
األعُاٍ
.
شتؿؿات َاي ١ٝيًعذصٚ ٠نباز ايطٔ (أَ ٚا ُٜطُ ٢باملدفٛعات ايتش ،)١ًٜٝٛباإلقاف ١إىل غسا ٤ايطًع ٚارتدَات َٔ قطاع
ُٜٚطُ ٢اإلْفام ايرٜ ٟك ّٛب٘ ٖرا ايكطاع باإلْفام اذتهٚ ،َٞٛذنؿٌ ايكطاع اذته َٞٛعً ٢املٛازد املاي ١ٝايالشَ ١يتُ ٌٜٛاإلْفام
املدتًف١
ارتاف ب٘ عٔ طسٜل ايكسا٥ب .
 4-2لغاع انؼامل اخلارخٍ :

ٜستبط االقتؿاد ايٛطين بايعامل ارتازد َٔ ٞخالٍ زتُٛع َٔ ١ايتدفكات َٗٓٚا ايؿادزات

ٚايٛازدات ،عٝح ٜطتٛزد ايطًع ٚارتدَات َٔ ارتازز ٚيف ْفظ ايٛقت ٜك ّٛبتؿدٜس إيٜٛٚ ،٘ٝقح ؾايف ايؿادزات ايفسم بني
ٚايٛازدات
.
ق ١ُٝايؿادزات
 -3زهمت انتذفك انذائرٌ نهذخم يف التصاد يفتىذ َتكىٌ يٍ أربغ لغاػاث :

باآلتٞ
ٚيريو ًْدـ ايتدفل ايدا٥س ٟيًدخٌ يف االقتؿاد املفتٛح :
ٜٓ فل ايكطاع ايعا ًٞ٥دص َٔ ٤دخً٘ اير ٟذنؿٌ عً ٘ٝعً ٢اضتٗالى ايطًع ٚارتدَات املٓتذٖٚ ،١را ادتصٜ ٤رٖب َباغس٠
يًُٓتذني؛
َجٌ ايبٓٛى ٚاييت َٔ ٚظا٥فٗا مت ٌٜٛاملٓتذني بايكسٚض اييت
ٜدخس ايكطاع ايعا ًٞ٥دص َٔ ٤دخً٘ ٜٛٚدٗ٘ حن ٛايطٛم املاي: ٞ
تطتددّ يف مت ٌٜٛاالضتجُاز؛
ٜ دفع ايكطاع ايعاٚ ًٞ٥قطاع األعُاٍ ؾايف ايكسا٥ب يًكطاع اذتهٖ ،َٞٛر ٙاألخرل تطتددَٗا يف مت ٌٜٛاإلْفام ايعاّ؛
ٜ ك ّٛايكطاع ايعا ًٞ٥بدفع قٚ ١ُٝازدات٘ َٔ ايطًع ٚارتدَات غرل َتٛفس ٠ستًٝا َٔ ايعامل ارتازدٚ ،ٞيف املكابٌ ُٜؿدز قطاع
ارتازدٞ
.
األعُاٍ ايطًع ٚارتدَات يًعامل
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ثاَُا – عرق زساب انُاتح انىعٍُ
بد٤ا ٖٓاى زتُٛع َٔ ١املتػرلات ْٚس ٣بكسٚز ٠ايسن ٕٛيد ٣ايتشدٜد ايدقٝل ملفَٗٗٛا ،باعتباز إٔ عدّ ايتشدٜد ايدقٝل يـ
«املفٗ »ّٛعًَ ٢طتٛا ٙايٓعسٜ ،ٟؤد ٟإىل تكازب ساد يف َعطٝات٘ ادتدلٜٓ ،١ٜذِ عٓ٘ اٖتصاش ايجك ١يف ايٓتا٥ر ايعدد ،١ٜنٖ ٕٛرٙ
األخرل ٠شتسدات ملدخالت َتكازبَ ،١ا ٜعين إٔ املػٗد ايسقُ ٞيف ساي ١تػٚ ٙٛتكبٝب ال ميهٔ َعٗا ايتدطٝط أل ٟغ.٤ٞ
ٚعً ٘ٝفإٕ املسجتٖ َٔ ٢را احملٛز ايتطسم ملدتًف املفاٖ ِٝاملتعًك ١عطابات ايٓاتر ايٛطين ٚحتدٜد ايفٛاؾٌ ايدقٝك ١بٗٓٝا
ٚتأثرلاتٗا
يٝطٌٗ حتدٜد ايعالقٚ ١ايتػابهات بٗٓٝاَ ،ادٜتٗا ،قٝاضٗا . .
 -1اإلَتاج انُاتح وانذخم

 1-1اإلَتاج  :عًُ ١ٝإْتاز ايطًع ٚارتدَات ايهف ١ًٝبإغباع اذتاداتْ ٖٞٚ ،كط ١االْطالم يًدٚز ٠االقتؿاد ،١ٜألْ٘ بد ٕٚإْتاز
املٓتذات ٚتتِ عًُ ١ٝاإلْتاز بإدَاز زتُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ اإلْتاد ١ٝاملتُجً ١يف املٛازد ايطبٝع ،١ٝايعٌُ،
.
ال ميهٔ ايتٛشٜع ٚاضتٗالى
ٚضا ٌ٥اإلْتاز ٚزأع .املاٍ
األغًب ضٓ١
 2-1انُاتح  :ميجٌ ايك ١ُٝايطٛق ١ٝدتُٝع ايطًع ٚارتدَات اييت ٜٓتذٗا اجملتُع خالٍ فذل ٠شََٓ ١ٝع ٖٞ ١ٓٝعً. ٢
ٚاسد ٚذيو
ٚدندز ايتأغرل إٔ ٖٓاى َٔ ُٜفسّم بني َؿطًح ايٓاتر ٚاإلْتاز ،يف سني ٖٓاى َٔ ٜعتدل إٔ املطُّٝني ملفٗ. ّٛ
االقتؿاد١ٜ
:
عطب األْعِ٠
ايطًع بُٓٝا ٜعتدل ايٓعاّ
فايد ٍٚاييت تعتٓل ايٓعاّ االغذلان ٞال تُدخٌ يف َفٗ ّٛاإلْتاز ارتدَات ،إذ ٜكتؿس فكط عً. ٢
اإلْتاز ٚبريو فبشطب زؤَ ١ٜعتٓك ٞايٓعاّ االغذلانٜ ٞعتدل ايٓاتر أسلٌ َٔ
احملاضيب يألَِ املتشد ٠تًو ارتدَات دص٤ا َٔ .
ٚاسد
َؿطًح .اإلْتاز يف سني ٜعتدل أؾشاب ايتٝاز ايسأزلاي ٞاملطُني ملفٗ. ّٛ
 3-1انذخم انىعٍُ :ميجٌ زتُٛع عٛا٥د عٓاؾس اإلْتاز اييت ضاُٖت يف ايعًُ ١ٝاإلْتاد ١ٝخالٍ فذل ٠شََٓ ١ٝع ١ٓٝعاد٠
ته ٕٛضٓ١
َا .
ُٜ ٖٛٚعبّس نريو عٔ زتُٛع قَ ١ُٝا ذنؿٌ عً ٘ٝاجملتُع َٔ إٜسادات ْتٝذ ١ايٓػاط االقتؿاد ،ٟيف فذل ٠شَٓ ١ٝدست ايعاد٠
إٔ ته. ٕٛضٓ١
ازتهاشا عً ٢ايتعازٜف أعالٜ ٙتبني يٓا إٔ ايدخٌ ايٛطين اإلمجايٜ ٞتكُٔ ناف ١ايدخ ٍٛأ ٚايعٛا٥د اييت حتؿٌ عًٗٝا
عٛاٌَ اإلْتاز املدتًفٚ ،١بريو ٜتكُٔ ست ٢زتُٛع ايدخ ٍٛاييت تُهتطب ٚال تٛشع عٔ أؾشابٗا عً ٢غانً ١األزباح غرل
ٚاسد
املٛشعٖٚ ١هرا إٔ ايٓاتر ايٛطين اإلمجايٚ ٞايدخٌ ايٛطين اإلمجاي ٞيف ايٓٗاَ ١ٜا ُٖا إال غ٦ٝا ٚاسدا ،أ ٚؾٛزتإ يػ. ٤ٞ
.
عٝح أُْٗا َتطاٜٚإ يف ايك ١ُٝايٓكد ١ٜيف أ ٟفذل َٔ ٠ايفذلات .ايصَٓ ١ٝسٝح إٔ ايدخٌ ايٛطين ٜٓعس َٔ شا ١ٜٚانتطاب٘ ٚايٓاتر
إْتاد٘
ايٛطين اإلمجاي َٔ ٞشا. ١ٜٚ
 –2عرق زساب انُاتح انذاخهٍ وانىعٍُ

ُُٜهٔ ايتعسف عً ٢قَ ١ُٝا أْتذ٘ اجملتُع عٔ طسٜل تتبع ْػاطات ايٛسدات املٓتذ ١ي٘ ،أ ٚعٔ طسٜل تتبع ْػاطات

اإلْتاز
ايٛسدات املطتددَ ١شلرا .
أَا ايطسٜك ١األٚىل تٗتِ بايبشح عُا متّ إْتاد٘ عٔ طسٜل االٖتُاّ باملٓتذني فتطُ:٢بـ

طسٜك ١اإلْتاز سٝح أْ٘ يًٛؾٍٛ

إْتاد ١ٝثِ ٜطذً ٕٛإْتاز
إىل ق ١ُٝايٓاتر ايٛطين ٜعٌُ احملاضب ٕٛعً ٢تكط ِٝاالقتؿاد ايٛطين إىل عد ٠قطاعات ٚعدٚ ٠سدات .
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ْػاطٗا فبُٛدب ٖر ٙايطسٜكٜ ١ه ٕٛاإلْتاز ايٛطين َطا ٟٚجملُٛع إْتاز نٌ ايٛسدات .ايٛطٓٚ ١ٝتدلش
نٌ ٚسدَُٗ ٠ا نإ ْٛع .
ُٖا
ٖٓا َػهًتإ :
 نٝف ١ٝتك ِٝٝإْتاز ايٛسدات ضٛاَٗٓ ٤ا املٓتذ ١يًطًع ٚارتدَات؟ ٚيف ٖر ٙاذتاي ١ته ٕٛأسطٔ طسٜكٚ ١أضًٗٗا ٖ ٞاختاذ
ايك ١ُٝاييت فسقتٗا ايطٛم أ ٟمثٔ ايبٝع ٚايػسا ٤أ ٟضعس ايطٛم.
 أَا املطأي ١ايجاْ ١ٝفتجرل َػهً ١ستاضب ،١ٝسٝح ٜتِ تطذ ٌٝقَ ١ُٝا أنجس َٔ َسٚ ،٠بريو ْدخٌ قُٔ َػهٌ ايتهساز
اذتطابات
.
يف
 1-2عرَمت اإلَتاج :

 1-1-2عرَمت انمًُت ادلضافت :

ميهٔ َٔ خالٍ ٖر ٙايطسٜك ١سطاب (  )GDPعٔ طسٜل َا ُٜكاف إىل نٌ ضًع ١يف َساسٌ إْتادٗا ستٚ ٢ؾٛشلا إىل
ايٓٗا َٔٚ ١ٝ٥املعً ّٛإٔ ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ ُُٜجٌ ق ١ُٝايطًع ايٓٗاٚ ،١ٝ٥يهٔ يف ْفظ ايٛقت ٖر ٙايطًع ايٓٗا ١ٝ٥قد تهٕٛ
ؾٛزتٗا .
أٜكا َدخالت يعًُ ١ٝإْتاز أخسٚ ،٣بايتاي ٞإذا سطبت ٖر ٙايطًعَ ١س ٠أخسَ ٣ع ايطًع اييت دخًت يف إْتادٗا ،فإٕ ٖرا ٜؤدٟ
ارتاّ
إىل َػهً ١االشدٚاد ١ٝيف سطاب بعض ايطًع مما ٜؤد ٟإىل تكدِ يف ق ١ُٝايٓاتر ايداخً. ٞ
ٚايك ١ُٝاملكاف ٖٞ ١ق ١ُٝاإلْتاز ايٓٗا ٞ٥يًطًع ٚارتدَات املٓتذ ١يف دٚيَ ١ا َطسٚسا َٓٗا قَ ١ُٝطتًصَات ٖرا اإلْتاز َٔ
ايطًع ايٛضٝطٚ ١ٝاملٛاد ارتاّ اييت اغذلٜت َٔ َؤضطات أخس ،٣أ ٟأْٗا قَ ١ُٝا ُٜكٝف٘ نٌ قطاع عٓد إْتاز ضًع ١أ ٚتكد ِٜخدَ١
يف ايبًد
َع. ١ٓٝ
ٚعً ٘ٝفطسٜك ١ايك ١ُٝاملكاف ١تٗتِ بتكدٜس ايصٜاد ٠اييت ٜكٝفٗا نٌ قطاع خالٍ ايعًُ ١ٝاإلْتاد ١ٝعً ٢ق ١ُٝاملدخالت اييت
األخس٣
تطتعًُٗا ايكطاعات .
اآلت١ٝ
باعتباز إٔ االقتؿاد ٜته n َٔ ٕٛقطاع أ. ٚفسع ميهٔ سطاب ايك ١ُٝاملكاف ١بايطسٜك: ١
القيىة املضافة اللمية = دلىوع قيي اإلٌتاج – دلىوع االشتوالكات الوشيطية (وصتمسوات اإلٌتاج)
ٚتطتبعد أ ٚتطسح االضتٗالنات ايٛضٝط ١ٝست ٢ال ذندخ اشدٚاز يف اذتطاب ألْٓا ي ٛقُٓٝا يف ايٓاتر ايٛطين اإلمجايٞ
ٖر ٙايطًع ايٛضٝط ١ٝفإٕ ذيو ضٝؤد ٟإىل عدّ إعطا ٤ايك ١ُٝايؿشٝش .١ي٘
ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايٓاتر ايداخً( ٞاحملً )ٞاإلمجايُُٜ )GDP ( ٞجٌ زتُٛع ايك ِٝاملكاف ١يف نٌ قطاع خالٍ ضَٓ ١عَٔ ١ٓٝ
ايػهٌ
ايٓػاطَ .كاف إي ٘ٝايكسا٥ب عً ٢ايك ١ُٝاملكافٚ ١ايسض ّٛادتُسنٚ ١ٝعًٜ ٘ٝهتب : َٔ GDP

الٍاتج الداخمي اخلاً = القيىة املضافة اللمية  +الضريبة عمى القيىة املضافة  +الرشوً اجلىركية
اآلتٞ
ٚيًتٛقٝح أنجس ْعط ٞاملجاٍ :
قُطُت ايك ١ُٝاملكاف ١يف االقتؿاد ادتصا٥س ٟيطٓ 2007 ١عً ٢مثإ (  )8قطاعات نُا َٖ ٞب ١ٓٝيف ادتد ٍٚأدْاٚ ،ٙعً٘ٝ
ناآلتٞ
ٜتِ سطاب ايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي ٞيًذصا٥س يطٓٚ 2007 ١فكا يطسٜك ١ايك ١ُٝاملكاف: ١
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ادتد:1 ٍٚ
سطاب ايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي )GDP( ٞيًذصا٥س يطٓ 2007 ١بطسٜك ١ايك ١ُٝاملكاف١
(ًَ ٕٛٝدٜٓاز دصا٥س)ٟ

ايكطاعات

ق ١ُٝاإلْتاز اإلمجايٞ

َطتًصَات اإلْتاز

ايك ١ُٝاملكاف١

ايصزاع١

917251.40

213050.70

704200.70

احملسٚقات

5180515.60

1091207.00

4089308.60

األغػاٍ ايعاَ ١ايٓفط١ٝ

122593.90

30225.10

92368.8

ايؿٓاعات غرل ايبذلٚي١ٝ

692015.80

228357.10

463658.7

ايبٓاٚ ٤األغػاٍ ايعُ١َٝٛ

1156281.90

423561.20

732720.7

االتؿاالت ٚاملٛاؾالت

921011.00

90925.60

830085.4

ايتذاز٠

1066182.55

233174.15

833008.4

ارتدَات

331821.70

84219.50

247602.2

10387673.85

2394720.35

7992953.50

اجملُــــــــٛع
ايكسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملكاف)TVA( ١

398 139.10

ايسض ّٛادتُسن١ٝ

132 653.00

ايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي)GDP( ٞ
املؿدز  :ايدٜٛإ ايٛطين يالسؿاٝ٥ات ()www.ons.dz

8 523 745.60

ٚدندز ايتأغرل عطب ٖر ٙايطسٜك ١أْ٘ يٝظ َٔ ايكسٚز ٟطسح ق ١ُٝايٛازدات (  َٔ )Mايٓاتر ايداخً ٞاإلمجايْ ٞعسا
اضتددَتٗا نُا إٔ ايؿادزات تدخٌ قُٔ
.
ألْٗا عباز ٠عٔ ضًع ٚضٝط ١ٝمت خؿُٗا َٔ ق ١ُٝاملٓتذات املدتًف ١يًكطاعات اييت
يًبًد
املبٝعات اإلمجاي ١ٝعٓد نٌ َسسًَ َٔ ١ساسٌ اإلْتاز ،ست ٢تًو اييت ختسز فٗٝا َٔ اذتدٚد ادتػساف. ١ٝ
 2-1-2عرَمت ادلُتداث انُهائُت :

ميجٌ املٓتٛز ايٓٗا ٞ٥قَ ١ُٝا مت غساؤ ٙأ ٚإْتاد٘ بػسض االضتدداّ ايٓٗاٚ ،ٞ٥متجٌ املٓتذات ايٛضٝط ١ٝايطًع ٚارتدَات
ددٜد٠
اييت تٓتر أ ٚتُػذل ٣بػسض االضتدداّ يف عًُ ١ٝإْتاد. ١ٝ
ٚعً ٘ٝتعتدل ارتدَات ٚايطًع االضتٗالنَٓ ،١ٝتذات ْٗا ،١ٝ٥إقاف ١إىل ايطًع ٚارتدَات املُٓتذٚ ١مل ٜتِ اضتدداَٗا يف
ايفذل٠
ْفظ .
ايكطاعات
:
ٚتتكُٔ طسٜك ١سطاب ايٓاتر بطسٜك ١املٓتذات ايٓٗا ١ٝ٥مجٝع ايطًع ٚارتدَات ايٓٗا ١ٝ٥املباع ١إىل شتتًف
املؤضطات اإلْتاد ،١ٝاملطتًٗهني ،اذتهٚ ١َٛايعامل ارتازدَ ،ٞكاف إيٗٝا ايطًع ايٛضٝط ١ٝاييت تؤد ٟإىل شٜاد ٠زأع املاٍ املٓتر
ايبٓاٜات  .إخل
نايتذٗٝصات. . . ،
 3-1-2انفرق بني انغرَمتني :

طسٜك ١ايك ١ُٝاملكافٜ ١ستهص سطاب ايٓاتر َٔ خالشلا ظُع أدصا ٤ايٓاتر اييت مت تهٜٗٓٛا خالٍ َساسٌ شتتًفٚ ١قُٔ
َتعدد٠
قطاعات .
تهٜ٘ٓٛ
أَا طسٜك ١املٓتذات ايٓٗا ١ٝ٥فٗ ٞتك ّٛعطاب ايٓاتر يف َسسًت٘ ايٓٗا ١ٝ٥عطب ايكطاعات اييت ضاُٖت يف .
يالزظت  :جتدز اإلغاز ٠إٔ ايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي ٞبٗر ٙايطسٜك ١ال ٜطتبعد شتؿؿات اإلٖتالى (يتعٜٛض تكادّ ٚضاٌ٥
يالزظت  :جتدز اإلغاز ٠إٔ ايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي ٞبٗر ٙايطسٜك ١ال ٜطتبعد شتؿؿات االٖتالى (يتعٜٛض تكادّ ٚضاٌ٥
ايطٛم
.
اإلْتاز)ٚ ،عٓد اضتبعاد شتؿؿات اٖتالى زأع املاٍ ايجابت حنؿٌ عً ٢ايٓاتر .ايؿايف نُا أْ٘ ميجٌ ايٓاتر بطعس
ايطٛم
.
اإلْتاز)ٚ ،عٓد اضتبعاد شتؿؿات اٖتالى زأع املاٍ ايجابت حنؿٌ عً ٢ايٓاتر .ايؿايف نُا أْ٘ ميجٌ ايٓاتر بطعس
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 2-2عرَمت انذخم :

عطب ٖر ٙايطسٜك ١دنب مجع نٌ ايدخ ٍٛايٓاجت ١عٔ عًُ ١ٝظٗٛز اإلْتاز ايهً ٞإىل سٝص ايٛدٛدٚ ،نُا بٓٝا فإٕ اإلْتاز
ددٜدٚ ٠تتِ عًُ ١ٝاإلْتاز عٔ طسٜل َصز عٛاٌَ اإلْتاز ملدتًف ١اييت تػذلى ض ١ٜٛست ٢ظٗٛز ايطع
ٖ ٛخًل ٚإقافَٓ ١فع. ١
ٚارتدَات بػهًٗا .ايٓٗاٚ ٞ٥تتُجٌ عٛاٌَ اإلْتاز :يف األزض ،ايعٌُ ،زأع املاٍ ،ايتٓعٚ.ِٝعً ٘ٝفإٕ ايٓاتر اإلمجايٜ ٞطاٟٚ
ناآلتٞ
زتُٛع ايعٛا٥د املدفٛع ١عً ٢عٓاؾس اإلْتاز املدتًف ١اييت ضاُٖت يف ته ٜٔٛايطًع: ٖٞٚ ١
 األخىر ( ٚ : )Wتػٌُ األدٛز ٚاملستبات ٚاملعاغات اييت ذنؿٌ عًٗٝا األفساد ْعرل قٝاَِٗ بعٌَُ .ا ٚنريو دخ ٍٛقطاع
اذتسفٝني َكاف إيٗٝا املهافآت ٚايعُٛالتٜٚ ،تِ سطاب نٌ ذيو قبٌ خؿِ
األعُاٍ اذتس ٠ندخ ٍٛاألطبا ،٤احملاَني. . . ،
َكابٌ
املدتًف ١يهٔ ال ٜتِ سطاب املدفٛعات ايتش ١ًٜٝٛاييت تكدَٗا ايدٚي ١بد. ٕٚ
ايكسا٥ب ٚاالقتطاعات . .
ٚغرلٖا ٜٚتِ سطاب املطتعٌُ َٓٗا
 انرَغ ( ٜٚ : )Rػٌُ زٜع األزض ٚايجسٚات املٛدٛد ٠فٗٝا ضٛا ٤ناْت شزاعَٚ ١ٝعدْ. ١ٝ
يالضتٗالى ايػدؿ ٞأٜكا ،نُا ٜػٌُ زبح ٚإدناز ايعكازات ٚاملٓاشٍ ٜٚتُٔ أٜكا سطاب األدصا ٤ايػدؿَٗٓ. ١ٝا
 انفائذة ( ٚ : )iتػٌُ مجٝع َا ُٜدفع َٔ أدٌ خدَ ١ايكسٚض املدؿؿ ١يالضتجُازٚ ،تػٌُ ايفٛا٥د عً ٢املدفٛعات ايٓكد١ٜ
ايٓكد ٟفُجال عٓد غسا ٤ضٓد ؾادز عٔ غسن ١ضْٛطساى َجال؛ فإٕ
اييت تؤدٜٗا َؤضطات األعُاٍ ارتاؾ ١إىل أؾشاب زأع املاٍ .
ارتاّ ُٜٚطتجٓ َٔ ٢ذيو ايفٛا٥د املدفٛع ١عً ٢ضٓدات ارتص١ٜٓ
ايعا٥د املطتشؿٌ َٔ ٖرا ايطٓد ٜدخٌ قُٔ سطاب ايٓاتر ايداخً. ٞ
حت١ًٜٝٛ
ٚضٓدات اإلدناز ألْٗا يٝطت َدفٛعات َٔ أدٌ إْتاز ايطًع ٚارتدَات ادتازٚ ،١ٜتعتدل ٖر ٙايفٛا٥د َدفٛعات .
 األرباذ (ٚ : )Pتػٌُ مجٝع َا ُٜدفع ٚتػٌُ أزباح املؤضطات ٚايكطاع اإلْتاد ٞمبا ف ِٗٝاملدزاٚ ٤املٓعُني ٜٚتِ سطاب ذيو
اضتجُازٙ
قبٌ تٛشٜع أزباح األضِٗٚ ،قبٌ خؿِ ايكسا٥ب ٚنريو قبٌ خؿِ ادتص ٤املعاد .
ُٖا األ ٍٚدخٌ املايهني ٚايجاْ ٞأزباح ايػسنات املطاُٖ١
ٚتكطِ ف ١٦األزباح إىل دصأ ٜٔيف سطابات ايدخٌ ايٛطين :
املايهني ٜٚتأيف َٔ ايدخٌ ايؿايف يكطاع األعُاٍ اير ٟيٝظ عً ٢غهٌ غسنات َطاُٖٚ ،١بريو ميهٔ ايك ٍٛأْ٘
:
 دخٌ
ايتعا١ْٝٚ
.
ٜته َٔ ٕٛايدخٌ ايؿايف يًُؤضطات ايفسدٚ ١ٜايتكآَٚ ١ٝنريو
ًٜٞ
ايػسنات ٜٚتأيف َٔ ايدخٌ ايؿايف يػسنات املطاُٖ ٖٞٚ ،١تتأيف َٔ ثالث ١أدصا ٤نُا :
:
 أزباح
 قسٜب ١ايدخٌ اييت تدفعٗا ايػسنات؛
 األزباح غرل َٛشع١؛
األضِٗ
 األزباح اييت ٜكبكٗا محً. ١
ايرنس
 َ٘ٓٚميهٔ ايك ٍٛإٔ ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ بطسٜك ١ايدخٌ ٜطا ٟٚإىل زتُٛع عٛا٥د عٛاٌَ اإلْتاز ايطايف. ١
الٍاتج الداخمي (بتلمفة عواون اإلٌتاج)= الريع ( + )Rاألجور( + )Wالفوائد ( )+iاألرباح ()P

يالزظت  :دنب األخر يف اذتطبإ إٔ ايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي ٞبطسٜك ١ايدخٜ ٍٛه ٕٛبطعس عٛاٌَ اإلْتازٚ ،ميجٌ ايدخٌ
ايٛطين ،أ ٟأْ٘ ٜطتبعد شتؿؿات االٖتالى (يتعٜٛض تكادّ ٚضا ٌ٥اإلْتاز) ٚاييت تدخٌ قُٔ تهايٝف اإلْتاز ٚختؿِ
األزباح نُا أْ٘ ٜطتبعد ؾايف ايكسٜب( ١ايكسا٥ب غرل َباغس -٠اإلعاْات).
ذتطاب .
8

ادتد:2 ٍٚسطاب ايٓاتر ايداخٌ ٟبتهًف ١عٛاٌَ اإلْتاز ()GDP
يًذصا٥س يطٓ 2007 ١بطسٜك ١ايدخٌ
( ًَ ٕٛٝدٜٓاز دصا٥س)ٟ

ايك١ُٝ

ايعا٥د
األدٛز

1698711.7

فا٥ض االضتػالٍ

5546583.5

ايٓاتر احملً ٞبطعس عٛاٌَ اإلْتاز
املؿدز  :ايدٜٛإ ايٛطين يالسؿاٝ٥ات ()www.ons.dz

7245295.2

 3-2عرَمت اإلَفاق :

تتِ ٖر ٙايطسٜك ١ظُع املبايؼ املُٓفك ١عً ٢ايطًع ٚارتدَات َٔ قبٌ ايكطاعني ايعاّ ٚارتاف ،باإلقاف ١إىل زتُٛع َا ُٜٓفل
ايعُازات» ٚ .املدصَٔ ٕٚ
اإلْتادٚ . »١ٝاملٛدٛدات ايجابت ١نـ«بٓا ٤ايطسم ،ادتطٛز. . ،
عً ٢ايطًع اإلْتاد ١ٝنـ «املؿاْعٚ ،املعدات . .
ناآلتٞ
ايتذازٚ ٟعًْ ٘ٝكطِ اإلْفام :
.
ايطًع ادتاٖصٚ ٠ايٓؿف َؿٓعٚ ١املٛاد األٚي ،١ٝثِ إقاف ١ايفا٥ض أ ٚايعذص يف املٝصإ
 اإلَفاق انؼائهٍ (االستهالن انشخصٍ) :زتُٛع اإلْفام عً ٢ايطًع ٚارتدَات املُعُسٚ ٠غرل املعُس« ٠ضٝازات ،طعاّ،
يباع» ٜٚ .سَص ي٘ بايسَص (.)C
. .
ناآلتٞ
 اإلَفاق االستثًارٌ ٜٚ :ػٌُ سصَ َٔ ١اإلْفاقات املُدتًفْ ١كطُٗا :
 اإلْفام عً ٢بٓا ٤املؿاْع؛
 اإلْفام عً ٢ايتػرل يف سذِ املدص ٕٚاإلمجايٞ؛
ٚاآلالت
.
 اإلْفام ايتذٗٝصات ايسأزلايٚ ١ٝاملعدات ٚاألدٚات
ٚبريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ اإلْفام االضتجُازُٜ ٟعدل عٔ ق ١ُٝنٌ املؤضطات ادتدٜدٚٚ ٠ضا ٌ٥اإلْتاز املعتُد ٠إقاف ١إىل ق١ُٝ
املدصُٜٚ ٕٚسَص ي٘ بايسَص ()I
.
ايتػرل يف
احلكىيٍ
:
 اإلَفاق

ُُٜٚجٌ إْفام ايدٚي ١عً ٢ايطًع ٚارتدَات املدتًف ١يطداد َتطًباتٗا مبسجت ٢تكد ِٜخدَ ١يًُذتُع ،

أقطاّ
ٚقٝاَٗا بٛظا٥فٗا يتشكٝل أٖدافٗآٜٚ ،كطِ إىل ثالث: ١
 اإلْفام ادتازٟ؛
 اإلْفام االضتٗالنٞ؛
االضتجُازٟ
.
 اإلْفام
نهسكىيت ٜٚػٌُ عً ٢أدٛز ٚزٚاتب املٛظفني ٚاملؿسٚفات ايتابع. ١شلا
:
 اإلَفاق اجلارٌ
املدتًف١
انثابتت ُٜٚطُ ٢باالضتجُاز اذتهٜٚ َٞٛتكُٔ بٓا ٤أ ٚغسا ٤املباْٚ ٞايتذٗٝصات .
:
 اإلَفاق احلكىيٍ ػهً األصىل
ايكؿرل
االستهالكٍ ٜٚكِ َػذلٜات اذته َٔ ١َٛايطًع ٚارتدَات اييت تُٗتًو يف املد. ٣
:
 اإلَفاق
انصادراث ُٜٚطًل عًٗٝا أٜكا زؾٝد املٝصإ ايتذازٚ ٟمتجٌ ايفسم بني طًب ايبًد عً ٢ايطًع ٚارتدَات املٓتذ١
:
 صايف
ٚايٛازدات (.)X - M
.
احملًٚ ١ٝتطا ٟٚإىل ايفسم بني ايؿادزات
بارتاززٚ ،طًب ايعامل ارتازد ٞعً ٢ايطًع ٚارتدَات .
ٚعً ٘ٝفإٕ ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ بطسٜك ١اإلْفام ٜطا ٟٚإىل زتُٛع اإلْفاقات ايهً ١ٝيف ايكطاعات املرنٛز. ٠آْفا
الٍاتج الداخمي اإلمجالي = اإلٌفاق االشتوالكي  +اإلٌفاق احللووي +اإلٌفاق عمى االشتثىار  +صايف الصادرات
)GDP = C + I + G + (X - M
9

ادتد:3 ٍٚسطاب ايٓاتر ايداخٌ ٟاإلمجاي)GDP(ٞ
يًذصا٥س يطٓ 2007 ١بطسٜك ١اإلْفام
(ًَ ٕٛٝدٜٓاز دصا٥س)ٟ

ايك١ُٝ

اإلْفام
اإلْفام ايعاًٞ٥

2948134.00

اإلْفام اذتهَٞٛ

1062907.7

تسانِ زأع املاٍ ايجابت

2444911.7

ايتػرل يف املدصٕٚ

775494.1

ؾايف ايؿادزات

ايؿادزات

4400855.8

()X-M

ايٛازدات

2326059.4

اإلْفام االضتجُازٟ

ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٞ

9306557.30

املؿدز  :ايدٜٛإ ايٛطين يالسؿاٝ٥ات ()www.ons.dz

ْعسٜا ُٜفذلض إٔ ق ١ُٝايٓاتر ايداخً ٞاإلمجاي ٞبطسٜك ١ايدخٌ دنب إٔ تتطاَ ٣ٚع ايٓاتر ايداخً ٞبطسٜك. ١ايدخٌ ٚيهٔ
السعٓا إٕ ق ١ُٝايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞاحملطٛب ١بايطسٜك ١األٚىل (ٚاملب ١ٓٝيف ادتد ٍٚزقِ  )3ال تطا ٟٚايٓاتر ايداخً ٞاملبني يف
(ادتد ٍٚزقِ ٚ )2ذيو ن ٕٛايٓاتر يف (ادتد ٍٚزقِ  )2ايٓاتر بطعس عٛاٌَ اإلْتاز ،بُٓٝا ايٓاتر احملطٛب (ادتد ٍٚزقِ  )3بطعس
ايكسٜب١
.
ُٖا اإلٖتالنات ٚؾايف
ايطٛم ٜ ٖٛٚػٌُ عً ٢عٓؿس ٜٔال ميجالٕ عٓاؾس إْتاز ٚبايتاي ٞال ٜتٛيد عُٓٗا دخال :
الٍاتج الوطين اإلمجالي (بصعر الصوق) = الٍاتج الوطين (عواون اإلٌتاج)  +االهتالكات  +الضرائب  -اإلعاٌات
ٚادتد ٍٚاآلتٜ ٞبني نٝف ١ٝاالْتكاٍ َٔ ايٓاتر احملطٛب يف ادتد 2 ٍٚإىل ايٓاتر املتشؿٌ عً ٘ٝيف ادتد3 ٍٚ
 ٟبتهًف ١عٛاٌَ اإلْتاز
ادتد 4: ٍٚاالْتكاٍ َٔ ايٓاتر ايداخٌ
إىل ايٓاتر ايٛطين بطعس ايطٛم
( ًَ ٕٛٝدٜٓاز دصا٥س)ٟ

ايك١ُٝ

ايعا٥د
األدٛز

1698711.7

األزباح

5546583.5

ايٓاتر احملً ٞبطعس عٛاٌَ اإلْتاز
إٖتالى زأع املاٍ ايجابت

7245295.2
582268.1

ؾايف ايكسٜب١

1478680.6

ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي )GDP( ٞبطعس ايطٛم

9306243.90

يالزظت  :إٕ ايطسم ايجالث ١دنب إٔ تتطاْ ٣ٚتا٥ذٗا ْعسٜا ،أَا فعًٝا فٗٓاى تبا ٜٔيف ايٓتا٥ر ألخطا ٤يف اذتطاب أْ ٚتٝذ١
ادتدَ 1 ٍٚكازْ ١بادتدٚيني .3 ،2
.
يؿعٛبات أخس ٣ضٝتِ ذنسٖا السكاَ ٖٛٚ .ا تؤندْ ٙتٝذ ١ايٓاتر ايداخً ٞيف
10

 –3صؼىباث زساب انُاتح انذاخهٍ

تطاعد اذتطابات ايٛطٓ ١ٝعً ٢تكدٜس األسٛاٍ احملتًُٚ ١اييت ُُٜهٔ إٔ ٜتذ٘ إيٗٝا االقتؿادَ ٖٛٚ ،ا ُٜعني عًٚ ٢قع
املطًٛبٚ ١تهُٔ فا٥د ٠اذتطابات ايٛطٓ ١ٝيف أْٗا
اإلدسا٤ات اإلقاف ١ٝاملٓاضب ١أ ٚايالشَ ١دتعٌ األسٛاٍ تتذ٘ أ ٚتكذلب َٔ األٖداف .
تُكدّ بٝاْات َٓعُ ١عٔ ايتدفكات االقتؿاد ١ٜاملُٗ ١بني ايكطاعات االقتؿاد ١ٜقُٔ ْعاّ سطاب ٞغاٌَٚ ،أْٗا تطاعد عً ٢تفِٗ
ايتدفكات
ايعالقات اإلسؿا ١ٝ٥بني تًو .
ٚمما ٖ ٛددٜس باإلغاز ٠إٔ ايعدٜد َٔ االقتؿادٜني ٜعتدل GDP ٕٚأسطٔ َكٝاع يًتؿسف االقتؿادٜٚ ،ٟتِ سطاب ٖرٙ
املؤغس يف ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜهَ ١ٝس ٠نٌ ثالث ١أغٗس َٔ طسف َهتب ايتشً ٌٝاالقتؿاد ٖٛٚ ،ٟأسد َؿاحل ايدا٥س ٠ايتذاز١ٜ
يالسؿاٝ٥ات ٜٚتُجٌ ٖدف اذتطاب
.
يًٛالٜات املتشد ،٠بُٓٝا ٜتِ سطابٗا يف ادتصا٥س َسٚ ٠اسد ٠يف ايطٓ َٔ ١طسف ايدٜٛإ ايٛطين
ٚاسد ٚبايتاي ٞفإٕ
يف اضتٓتاز ايٓػاط االقتؿاد ٟبايدٜٓازات يف زقِ .

 GDPي٘ بعدُٖ ٜٔا ايدخٌ اإلمجاي ٞجملُٛع َهْٛات

ٚايبالد
االقتؿادٚ ،اإلْفام ايهً ٞاملدؿـ يًشؿ ٍٛعً ٢ايطًع ٚارتدَات احملكك ١بٛاضط ١اجملتُع .
يهٔ ٚبسغِ َٔ إٔ قٝاع ايٓاتر ايداخً ٞارتاّٚ ،اقح َٔ سٝح ايعٓاؾس امله ١ْٛي٘ ،إال إٔ ٖٓاى َػانٌ تتعًل بتشدٜد
ايعٓاؾس دتاْب َٔ االعتباز إٔ عًُ ١ٝاذتؿ ٍٛعً ٢بٝاْات دقٝك ١يًٓاتر عًُ ١ٝؾعب ١ددا (خاؾ ١إذا تعًل األَس بايد ٍٚايٓاَ،)١ٝ
.
ايكٚ ِٝذنا ٍٚاالقتؿادٚ ٕٜٛاألدٗص٠
ٚذيو زادع يٛدٛد ايعدٜد َٔ احملددات ٚايعكبات اييت حت ٍٛد ٕٚاذتؿ ٍٛعً ٢تًو .
ايؿعٛبات
.
يًٓاتر ٚيف َا  ًٜٞضسد دتًَُٔ ١
اإلسؿا ١ٝ٥داٖدا ٚبػهٌ َطتُس اذتد َٔ ايؿعٛبات مبسجت ٢ايٛؾ ٍٛإىل قَُُ ١ُٝجً. ١
املٓتذات
.
ْ كـ ٚعدّ تٛفس املعًَٛات ٚايبٝاْات اإلسؿا ١ٝ٥ايدقٝك ١دتُٝع ايكطاعات االقتؿادٚ ١ٜمجٝع
ايٛضٝط١ٝ
.
َ ػهً ١االشدٚاد ١ٝيف سطاب بعض املٓتذاتٚ ،تتذً ٢عٓد سطاب ق ١ُٝايطًع ١أنجس َٔ َس ٠خاؾ ١ايطًع
ايطٛم
 ؾعٛب ١قٝاع ق ١ُٝاملٓتذات ٚارتدَات اييت ٜطتًٗهٗا َايهٗا َٓٚتذٖٛا ،عٝح ال متس عدل .
 ؾعٛب ١تكدٜس زٜع املٓاشٍ اييت ٜكطٓٗا َايهٖٛا ،يرا ٜطتٛدب تكدٜس قٖ ١ُٝر ٙاإلدنازات ٚايسٜٛع ٚإقافتٗا إىل سطابات
ارتاّ
ايٓاتر ايداخً. ٞ
َ ػهً ١سطاب املدفٛعات ايتشٜٚ( ١ًٜٝٛكؿد بٗا مجٝع املبايؼ اييت ذنؿٌ عًٗٝا األفساد دَ ٕٚكابٌ َجٌ اإلعاْات،
ٚاشلداٜا ٖٚ ).ر ٙاملدفٛعات دنب اضتجٓاٖ٤ا ٚعدّ إدزادٗا قُٔ سطابات ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ ،نٖ ٕٛر ٙاملبايؼ
اشلبات .
إْتاز
دفعت دَ ٕٚكابٌ أل. ٟ
 إغفاٍ دص ٤نبرل َٔ ق ٠ٛايعٌُ ٚعدّ استطاب٘ قُٔ ايٓاتر ايداخًَٚ ،ٞجاال عً ٢ذيو عٌُ زبات .ايبٛٝت
ددٜدا يرا فايٛادب اضتجٓا٤
 عًُ ١ٝبٝع ٚغسا ٤ايطٓدات ٚاألضِٗ ال تُُجٌ ضْ ٣ٛكٌ ملًهٝتٗا ،سٝح أْٗا ال متجٌ إْتادا .
ٖرا ايٓػاط َٔ سطابات ايٓاتر ايداخً ،ٞأَا ارتدَات اييت تؤد ٟإىل اْتكاشلا َٔ غدـ آلخس َجٌ ايعُٛالت ٚايطُطس٠
ددٜد٠
فإْٗا تدخٌ قُٔ سطابات ايٓاتر نْٗٛا متجٌ خدَات .
 تربرب ٚتكًب َطت ٣ٛاألضعاز َٔ ضٓ ١ألخسٖٚ ٣را بدٚزٜ ٙؤد ٟإىل تبا ٜٔايٓاتر ايداخًٚ ٞاختالف َعدالت٘ ٚأسٝاْا
ُٜعط ٞأزقاَا ال متجٌ سكٝك ١ايٓاتر ايداخًٚ ،ٞميهٔ ايتػًب عًٖ ٢ر ٙاملػهً ١عطاب ايٓاتر ايداخً ٞاذتكٝك ٞيهٌ ضٓ ١بدال
االزلٞ
َٔ سطاب ايٓاتر .
 عدّ ايكدز ٠عً ٢تكدٜس اٖتالى زأع املاٍ ٚبايتاي ٞعدّ إَهاْ ١ٝاذتؿ ٍٛعً ٢ق ١ُٝايٓاتر ايداخً ٞايؿايف.
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متارين متعلقة

حبسابات الناتج الوطني

مترٍَ :01

يتهٔ يدٜٓا املعًَٛات اآلت ١ٝعٔ اقتؿادَ:ا
ْكدٚ ١ٜقد باع املٓتذ ٕٛيًكطاع ارتاف قٚ ًَٕٛٝ 400 ١ُٝسدْ ٠كد١ٜ
ٜ طتًٗو قطاع ايعا٥الت ضًع ٚخدَات قُٝتٗا ٚ ًَٕٛٝ 200سد. ٠
اذتهَٞٛ
.
ضًع إْتادَٚ ،١ٝبًؼ  )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 300ضًع يًكطاع
 قاَت اذته ١َٛبػسا ٤ضًع اضتٗالن ١ٝمببًؼ )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 100
 بًؼ ايتػرل يف املدص ٕٚيف ايكطاعني ايعاّ ٚارتاف َبًؼ .)ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 60
 قدز زأع املاٍ املطتجُس بـ ٚ )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 4000نإ َعدٍ ايفا٥د ٠ايكاْ%5 ١ْٝٛ
بًػت ايسٚاتب ٚاألدٛز )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 800
 بًػت ايكسا٥ب غرل املباغسٚ ،)ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 75 ٠بًػت قسا٥ب ايدخٌ عً ٢ايػسنات )ٕ. ٚ( ًَٕٛٝ 125
 ؾادزات ايدٚي ١بًػت  )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 3100بُٓٝا بًػت ايٛازدات )ٕ. ٚ( ًَٕٛٝ 1500
 قدزت عٛا٥د املكُٝني يف ايٛطٔ  ،)ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 50بُٓٝا اضتشل يًُكُٝني عً ٢ايعامل ارتازدَ ٞبًؼ )ٕ. ٚ( ًَٕٛٝ 225
ْكد ١ٜبُٓٝا ناْت عٛا٥د األزض ٚايعكاز يًكطاع ارتاف )ٕ. ٚ( ًَٕٛٝ 100
 بًؼ دخٌ اذته َٔ ١َٛأَالنٗا ايعكازٚ ًَٕٛٝ 25 ١ٜسد. ٠
اآلتٞ
 قدز دخٌ ايتٓع ِٝبـ ٚ ،)ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 1350استذص َٓ٘  % 25ناستٝاطاتٚ ،ايباقٚ ٞشع عً ٢ايػهٌ :
 % 25 دخٌ ايكطاع ايعاّ

ادلغهىب

ٚ ايباقْٗ ٞاٝ٥ا ٚشع عٔ األفساد

االقتؿاد
.
 بًؼ اٖتالى زأع املاٍ ايجابت َبًػا ٜعادٍ  َٔ % 4زأع املاٍ املطتجُس يف
 سطاب ايدخٌ ايٛطين بطسٜك. ١اإلْفام
ايدخٌ
 سطاب ايدخٌ ايٛطين بطسٜك. ١
اإلْتاز
 تٛشٜع ايدخٌ ايٛطين عً ٢عٛاٌَ .

مترٍَ :02

ًٜٞ
أٚال  :إذا ناْت ق ١ُٝايطًع املطتًٗه ١يف قطاع األغػاٍ ايعُ ١َٝٛداخٌ ايٛطٔ نُا :
َٛ اد أٚيٕ ٚ 50000 ١ٝ

 ايطاقٚ ١ايهٗسبإٚ 20000 ٤

َ طتًصَات أخسٕ ٚ 10000 ٣
 ق ١ُٝاملٓتذات ايٓٗا ١ٝ٥يًكطاع ٕٚ90000
ادلغهىب

 تكدز ايك ١ُٝاملكاف ١يبك ١ٝايكطاعات بـ ٕ ٚ. 100000
االقتؿاد
.
 سطاب ايك ١ُٝاملكاف ١يف
 سطاب اإلْتاز اإلمجاي ٞإذا عًُت إٔ ايسضِ عً ٢ايك ١ُٝاملكافٜ ١طاٚ 20000 ٟٚاذتكٛم ادتُسن ١ٝبًػت 15000
ناآلتٞ
ثاْٝا  :إذا ناْت ارتدَات املكدَ َٔ ١طسف األعٛإ االقتؿادَ ١ٜك: ١َٛ
 خدَات يألضسٕ ٚ 2000 ٠

ادلغهىب

 خدَات يإلدازٕ ٚ 8000 ٠

 خدَات املؤضطات املؿسف  ٕٚ 10000 ١ٝق ١ُٝعٛا٥د املكُٝني بارتازز   ٕٚ 1000اٖتالى زأع املاٍ ايجابت 30000
 سطاب ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٞ
 أسطب ايٓاتر ايٛطين اإلمجايٞ
 ايٓاتر ايٛطين ايؿايف
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يسأنت
يسأنــــت
انمسى األول

دٚي ١ميجٌ ادتد ٍٚايك ِٝاملكاف ١يكطاع ايدلزتٝات ،ايٓطٝر ،ايصزاع ،١ارتدَاتٚ ،تٓتر نٌ قطاع يف أزبع١
يدٜٓا املعًَٛات اآلت ١ٝعٔ اقتؿاد :
اآلتٞ
فسٚع شتتًف ،١نُا َٖ ٛبني يف ادتد: ٍٚ
قطاع ايٛسد)ٕٚ ًَٕٛٝ( ٠
ميجٌ ق ِٝاإلْتاز يهٌ :
ادتد: ٍٚ
ايفسع

1

2

ايدلزتٝات
ايكطاع
ايٓطٝر

300

ايصزاع١

450

200

ارتدَات

1200

300

3

4

إمجاي ٞاإلْتاز

400
900

3000
3300

400

إمجاي ٞاإلْتاز

15000

 متجٌ ايفسٚع اإلْتاد ١ٝيكطاع ايدلزتٝات سدٚد َتتايٖٓ ١ٝدض ١ٝسدٖا األٚ 200 ٍٚأضاضٗا 2
يًدلزتٝات
.
 ميجٌ ايفسع  2يكطاع ايٓطٝر املتٛضط اذتطاب ٞيًفسٚع األزبع١
ادلغهىب
انمسى انثاٍَ

 ميجٌ ايفسع ايجايح َٔ قطاع ايصزاع ١زتُٛع أزبع ١سدٚد ملتتاي ١ٝسطاب ١ٝسدٖا األٚ 300 ٍٚأضاضٗا .2
ادتدٍٚ
إَال ٤ايفساغات يف .

إذا ناْت االضتٗالنات ايٛضٝط١ٝ
ايٓطٝر ٜطتًٗو  )ٕٚ( ًَٕٛٝ 160قطٔ. ٕٚ ًَٕٛٝ 320 ،قُاؽ
 قطاع :
ايٓطٝر
 َٔ 20ق ١ُٝاملكاف ١يًفسع  ٚ 2ايفسع  َٔ 4قطاع .
ايدلزتٝات %
 قطاع :
ايٓطٝر
 َٔ 20إمجاي ٞايك ١ُٝاملكاف ١يكطاع .
 َٔ 10إمجاي ٞايك ١ُٝاملكاف ١يكطاع ايدلزتٝات% ٚ ،
 أَا قطاع ايصزاع ١فٝطتًٗو %

ادلغهىب

املكاف١
 أَا قطاع ارتدَات ٜطتًٗو َٔ 1%إمجاي ٞايك. ِٝ
قطاع
 سطاب اإلْتاز اإلمجاي ٞيهٌ .
االقتؿاد
.
 سطاب اإلْتاز اإلمجاي ٞشلرا

انمسى انثانث

إذا ناْت خدَات باق ٞاألعٛإ االقتؿاد ١ٜايكطاع املؿسيف ،اإلداز ،٠ايطٝاس ١متجٌ سدٚد َتعاقب ١ملتتايٖٓ ١ٝدض ١ٝسدٖا األٍٚ
ٚأضاضٗا .2
ًَٕٚ ٕٛٝ
ٚق ١ُٝاالٖتالنات . 120
عٛا٥د املكُٝني عً ٢ارتازز ٚ ،ٕٚ ًَٕٛٝ 50عٛا٥د غرل املكُٝني ٕٚ ًَٕٛٝ 60

ادلغهىب

 سطاب ق ١ُٝخدَات نٌ قطاع
 سطاب ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٞ
سطاب ق ١ُٝايٓاتر ايٛطين اإلمجايٞ
سطاب ق ١ُٝايٓاتر ايٛطين ايؿايف

2/2
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ثانثا  :يتغابماث هايت
يف لُاس انُشاط االلتصادٌ
 -1انُاتح انذاخهٍ (احملهٍ) اإلمجايل ( :)GDPميجٌ ق ١ُٝايطًع ٚارتدَات ايٓٗا ١ٝ٥املٓتذ ١عً ٢ايسقع ١ادتػساف ١ٝيًدٚيٜٓ(.١ػأ
عً)٘ٝ
داخٌ ايدٚي ١بػض ايٓعس عٔ دٓط ١ٝايػدـ اير ٟذنؿٌ .
 - 2انُاتح انىعٍُ اإلمجايل (ٚ :)GNPميجٌ ق ١ُٝمجٝع األْػط ١اإلْتاد ١ٝيًُكُٝني أَ ٜٔا ناْت تُصاٖ ٍٚر ٙاألْػط ١يف ايعامل
(أ ٟإٔ ٚضا ٌ٥اإلْتاز ممًٛن ١يًُك.)ُٔٝ
انُاتح انذاخهٍ اخلاو

انُاتح انىعٍُ اإلمجايل

ايطًع ٚارتدَات املٓتذ ١داخٌ ايبًد بعٛاٌَ إْتاز ٚطٓ١ٝ

ايطًع ٚارتدَات املٓتذ ١داخٌ ايبًد بعٛاٌَ إْتاز ٚطٓ١ٝ

ايطًع ٚارتدَات املٓتذ ١داخٌ ايبًد بعٛاٌَ إْتاز أدٓب١ٝ

ايطًع ٚارتدَات املٓتذ ١خازز ايبًد بعٛاٌَ إْتاز ٚطٓ١ٝ

انؼاللت احملاسبُت بني  GDPو GNP

يالْتكاٍ َٔ َؤغس ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ إىل ايٓاتر ايٛطين ٜتٛقف األَس عً ٢ايفسم بني دخٌ عٓاؾس اإلْتاز األدٓب١ٝ
اضتجُاز يف
املٛدٗ ١أ ٚاملدفٛع« ١احملٛي »١يًداززٚ ،دخ ٍٛاملٛاطٓني األؾًٝني (ساًَ ٞدٓط ١ٝايبًد) «ضٛا ٤دخ ٍٛايعُاٍ أْ ٚتٝذ» ١
ارتازز ٚاحملٛي ١يًداخٌ.
ٜستهص ايفسم بني املُؤغس ٜٔعً ٢ايفسم بني دخٌ املكُٝني (ساًَ ٞدٓط ١ٝايبًد) دخٌ غرل املكُٝني (األداْب)ٜٚ ،طُ ٢ب ـ
«ؾايف عٛا٥د املًه »١ٝأ« ٚؾايف عٛاٌَ اإلْتاز يف ارتازز».
املًه ١ٝعٛا٥د املكُٝني– عٛا٥د غرل املكُٝني
ؾايف عٛا٥د =
الٍاتج الوطين اإلمجالي = الٍاتج الداخمي اإلمجالي  +صايف عوائد اململية

 -3انُاتح انىعٍُ اإلمجايل بسؼر انسىق ،وتكهفت ػىايم اإلَتاج:

الٍاتج الوطين الصايف بصعر الصوق = الٍاتج الوطين عواون اإلٌتاج  +صايف الضريبة
ايكسٜب ١ايكسا٥ب غرل َباغس –٠إعاْات
=
ؾايف
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 -4انُاتح انىعٍُ انصايف (:)NNP

ميجٌ ايٓاتر ايٛطين ايؿايف َطسٚسا َٓ٘ شتؿؿات االٖتالى.
الٍاتج الوطين الصايف = الٍاتج الوطين اإلمجالي – اهتالك رأس املاه الثابت
 -5انذخم انىعٍُ (:)NNP

تتدخٌ ايدٚي ١بفسض قسا٥ب غرل َباغس ٠عً ٢ايطًع ٚارتدَات املٓتذ ١أ ٚاملعسٚق ١مما ٜعين إٔ ٖر ٙايكسا٥ب تكاف إىل
مثٔ ايطٛم إىل داْب تهايٝف اإلْتاز ،نريو قد تتدخٌ ايدٚي ١عً ٢غهٌ َٓح إعاْات يدعِ أضعاز َع( ١ٓٝسٝح تعٗس عً٢
ضًب)١ٝ
غهٌ قسا٥ب .
الدخن الوطين = صايف الٍاتج الوطين  -الضرائب غري وباشرة  +إعاٌات
 -6انذخم انشخصٍ : INP Yp

يف ايٛاقع إٔ اإلْتاز ايٛطين يٝظ ذيو ايدخٌ اير ٟتطتًُ٘ ايعا٥الت ،سٝح ٖٓاى عٓاؾس أخس ٣البد َٔ َساعاتٗا
االدتُاع. ٞاخل)ٜٚ ،تعني خؿِ
. .
َٗٓٚا ايكسا٥ب عً ٢أزباح ايػسنات ،األزباح غرل َٛشع ،١أقطاط ايتأَٓٝات (قسا٥ب ايكُإ
:
ٖر ٙاملبايؼ َٔ ايدخٌ ايٛطين يًشؿ ٍٛعً ٢ايدخٌ ايػدؿ( ٞاير ٟتطتًُ٘ ايعا٥الت) نُا دنب إقاف ١إىل ذيو ؾايف
ايتشٜٛالت ،مما ٜعين أْ٘ دنب ايتفسٜل بني ايدخٌ ايػدؿٚ )Yp(ٞايدخٌ ايٛطين(.)Y
الدخن الصدصي=الدخن الوطين ( -األرباح غري ووزعة+الضرائب عمى أرباح الصركات+ضرائب الضىان االجتىاعي)  +صايف حتويالت األفراد

 7انذخم انشخصٍ ادلتاذ : INP dis Ypd

نريو فإٕ ايدخٌ ايػدؿ ٞال ميجٌ ذيو ايدخٌ اير ٟميهٔ يألفساد إٔ ٜتؿسفٛا ف ٘ٝاضتٗالنا أ ٚادخازا بٌ ال بد َٔ
ايػدؿٞ
ايٛفا ٤بايكسا٥ب املباغس َ٘ٓٚ ،٠ميهٔ ايتفسٜل بني ايدخٌ ايتؿسيف املتاحٚ ،ايدخٌ .
الدخن الصدصي املتاح = الدخن الصدصي – الضرائب املباشرة
ٚمبا إٔ ايدخٌ ايػدؿ ٞاملتاح أ ٚايتؿسيف ميجٌ ق ١ُٝايدخٌ اير ٟميهٔ إٔ ٜتؿسف ف ٘ٝاألفساد اضتٗالنا أ ٚادخازا ميهٔ
إٔ ٜهتب َٔ ايػهٌ اآلت: ٞ
الدخن الصدصي املتاح = االشتوالك  +االدخار
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متارين متعلقة

حسابات الناتج الوطني

مترٍَ :01

يدٜٓا املعًَٛات اإلسؿا ١ٝ٥اآلت ١ٝالقتؿاد بًد ايٛسد)ٕٚ ًَٕٛٝ( ٠
 ايٓاتر ايٛطين اإلمجاي50000 ٞ

 اٖتالى زأع املاٍ ايجابت 3000

 ايكسا٥ب غرل َباغس ٠عً ٢املٓتذني 2500

 قسا٥ب عً ٢أزباح ايػسنات 2000

 إعاْات اذته ١َٛيًُٓتذني 1500

 حتٜٛالت عً ٢غهٌ إعاْات يألفساد 1000

 حتٜٛالت َٔ األفساد إىل ايعامل ارتازد600 ٞ

 قسا٥ب َباغس ٠عً ٢األفساد 2500

اآلت١ٝ
سطاب املؤغسات االقتؿاد: ١ٜ

ادلغهىب

 ايٓاتر ايٛطين ايؿايف


 ايدخٌ ايٛطين
 ايدخٌ ايتؿسيف

ايدخٌ ايػدؿٞ

 االضتٗالى ارتاف عًُا إٔ االدخاز بًؼ 4000

 سطاب ايٓاتر ايداخً( ٞاحملً )ٞايؿايف يطعس ايطٛم
 سطاب ايٓاتر ايداخً( ٞاحملً )ٞايؿايف يطعس تهًف ١عٓاؾس اإلْتاز
عًُا إٔ عٛا٥د املكُٝني عً ٢ايعامل ارتازد 1000 ٞعٛا٥د غرل املكُٝني يف ايٛطٔ ٖ2000 ٞ

مترٍَ :02

.

يدٜٓا املعًَٛات اإلسؿا ١ٝ٥اآلت ١ٝالقتؿاد بًد
ٜ كدز االدخاز ٚاالضتٗالى ايػدؿ ٞبــ  )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 2000 ٚ )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 1000عً ٢ايتٛايٞ
 اٖتالى زأع املاٍ ايجابت )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 600

 إعاْات سه ١َٝٛيًُٓتذني )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 200

 قسا٥ب غرل َباغس ٠عً ٢املٓتذني )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 150

 حتٜٛالت نإعاْات سه ١َٝٛيألفساد ًَٕٛٝ 150

 حتٜٛالت نإعاْات َٔ ايعامل ارتازد ٞيألفساد   )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 200حتٜٛالت َٔ األفساد إىل ايعامل ارتازدًَٕٛٝ 50 ٞ
 قسا٥ب عً ٢أزباح ايػسنات ٚ )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 60أزباح ستتذص ٠يد ٣ايػسنات )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 20
 أقطاط ايكُإ االدتُاع)ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 20 ٞ
ادلغهىب

 قسا٥ب َباغس ٠عً ٢األفساد )ٕ ٚ( ًَٕٛٝ 100

اآلت١ٝ
سطاب املؤغسات االقتؿاد: ١ٜ
 ايدخٌ ايتؿسيف
 ايدخٌ ايػدؿٞ
 ؾايف ايٓاتر ايٛطين بطعس ايطٛم
 إمجاي ٞايٓاتر ايٛطين بطعس ايطٛم
 إمجاي ٞايٓاتر ايداخً ،ٞإذا عًُت إٔ عٛا٥د ملكُٝني عً ٢ايعامل ارتازدٞ
)ٕٚ( ًَٕٛٝ 70

3/1
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ٚ ،)ٕٚ( ًَٕٛٝ 30عٛا٥د غرل املكُٝني

يسأنـــت
انمسى األول ميجٌ ادتد ٍٚاآلت ٞتطٛز ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ يًذصا٥س يًفذل ٠املُتدٚ 2007-2004 َٔ ٠فكا يطسٜكيت اإلْفام ٚايدخٌ:
طسٜك ١اإلْفام

2004

2005

2006

االْفام ايعاًٞ٥

2,371,024.50

2553030.1

اذتهَٞٛ

846,896.20

تسانِ زأع املاٍ ايجابت

2948134

865879.1

954867.8

1062907.7

1691640.3

1967261.9

2444911.7

616642.3

775494.1

4149706.9

4400855.8

1863501.2

2326059.4

ايتػرل يف املدصٕٚ

569,848.30

ايؿادزات

2,462,919.60

3569649.3

ايٛازدات

1,577,137.70

1820427

ايٓاتر احملً ٞضعس ايطٛم

2007

9306243.90

7563609.80

طسٜك ١ايدخٌ
األدٛز

1363504.3

األزباح

3391059

4430002.3

ايٓاتر بعٛاٌَ اإلْتاز

4669483.7

االٖتالى

ادلغهىب

ؾايف ايكسٜب١

1079146.7

ايٓاتر احملً ٞضعس ايطٛم

6150453.5

1698711.70

1500317.80

5546583.50

5793506.6

6656341.40

7245295.20

465928.3

499332.20

582268.10

1364883.70

1478680.60
9306243.90

االختالف بٗٓٝا
.
 أذنس شتتًف طسم سطاب ايٓاتر َبٓٝا أِٖ َستهصات نٌ طسٜكَٚ ١سنصا عً ٢خٛٝط
َٜ عتدل غرل قً َٔ ٌٝاالقتؿادٜني إٔ َؤغس  GDPأِٖ َؤغس يكٝاع ايٓػاط االقتؿادَ ،ٟا ٖ ٞأِٖ اذتذر املستهص عًٗٝا يف ٖرا االعتباز ؟
 أنٌُ فساغات يف ادتد.ٍٚ
 إذا ناْت اإلعاْات متجٌ ْؿف ايكسا٥ب اضتدسز اإلعاْات اذته ١َٝٛيهٌ ضٓ.١
عًٗٝا
 اسطب َعدٍ ايُٓ ٛاالقتؿاد ٟيًذصا٥س يطٓٛات املػاز إيٗٝاٚ ،عًل .
َ ا َٖ ٞطاُٖ ١ؾايف ايؿادزات يف ايٓاتر ايداخً.ٞ
ايطٓٛات
.
ٜ بًؼ عدد ضهإ ادتصا٥س ْ ًَٕٛٝ 34,8طُ ١سطب ْتا٥ر إسؿاٝ٥ات أفس ،2008 ٌٜاسطب ْؿٝب ايفسد َٔ ايٓاتر ملدتًف
عًٌ
ُٜ ٌٖ عبّس َؤغس ْؿٝب ايفسد َٔ ايٓاتر عً ٢ايٛقع ١ٝاذتكٝك ١ٝيًطهإ ؟ .

انمسى انثاٍَ

ادتد ٍٚأدْاُٜ ٙؤغس عً ٢ايٓاتر ايداخً ٞارتاّ ستطٛب بطسٜك ١ايك ١ُٝاملكاف َٔ ١خالٍ َطاُٖ ١نٌ قطاع يف االقتؿاد ًَٕٛٝ ( .دٜٓاز دصا٥س)ٟ

ايكطاعات

2004

ايصزاع١

580505,60

581615,80

641285,00

احملسٚقات

2319823,60

3352878,40

3882227,80

4089308.60

األغػاٍ ايعاَ ١ايٓفط١ٝ

49294,00

64265,40

92368.8

ايؿٓاعات غرل ايبذلٚي١ٝ

390542,20

420121,20

444369,70

463658.7

ايبٓاٚ ٤األغػاٍ ايعُ١َٝٛ

458674,00

505423,90

610071,10

732720.7

االتؿاالت ٚاملٛاؾالت

511557,90

644828,10

753781,30

668130,00

728366,70

833008.4

205771,10

226224,60

247602.2

7350591,50

7992953.50

350130,20

378722,60

398 139.10

143888,00
6 931 778,80

113402,00

132 653.00

ايتذاز٠
ارتدَات

183559,50
اجملُــــــــٛع

ايكسٜب ١عً ٢ايك ١ُٝاملكاف١

5101009,50
307340,80

(TVA
ايسض)ّٛادتُسن١ٝ
ايٓاتر ايداخً ٞارتاّاإلمجايٞ
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2005

2006

2007
704200.70

5 547 188,30

()GDP
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8 523 745.60

ادلغهىب

 أنٌُ ايفساغات يف ادتد.ٍٚأعالٙ
 أسطب ْطب َطاُٖ ١قطاع احملسٚقات يف ايٓاترَٚ ،ا ٖ ٞطبٝع ١االقتؿاد ؟
عً ٢ذيو
 قازٕ ْتا٥ر ايٓاتر قُٔ ٖرا ايكطِ بايٓاتر املبني يف ايكطِ األٚ ،ٍٚعًل .

انمسى انثانث

دٚالز
ادتد ٍٚأدْاٜ ٙبني ٖٝهٌ ايؿادزات ادتصا٥س ١ٜيًفذلَ 2007-2004 ٠كدز ٠مبً. ٕٛٝ
(ًَ ٕٛٝدٚالز)

ادلغهـىب

2004

2006

2005

2007

ايؿادزات خازز املحزٚقات

758.76

907.24

1157.63

1332.01

إمجاي ٞايؿادزات

31389.74

45094.50

53455.81

58831.31

إمجاي ٞايٛازدات

18293.66

20357.09

21456.23

27441.19

 أسطب ْطب ١ايؿادزات خازز احملسٚقات قُٔ إمجاي ٞايؿادزات ٚعًل عً. ٢ايٓطب
 تعتصّ ادتصا٥س االْكُاّ إىل املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًتذاز َٔ ٠أدٌ االضتفادَ َٔ ٠صاٜا ايتدفٝكات يف ايسض ّٛادتُسنٚ ،١ٝايكٛٝد ايهُ ١ٝعً٢
ايطًع خازز احملسٚقاتْ ،اٖٝو عٔ سصّ َٔ تطٗٝالت .شتتًف١
 اعتُادا عً ٢ادتد ٍٚأعالَ ٙا َد ٣اضتفاد ٠ادتصا٥س َٔ ايتدفٝكات ادتُسن ١ٝاملُٓٛسَ ١كازْ ١بايتطٗٝالت املكدََٚ ،١ا أثس
ذيو عً ٢اإلٜسادات ايهً ١ٝيًذصا٥س؟
 إذا ناْت َطأي ١االْكُاّ يًُٓعُ ١أَس ٚاقعَ ،ا ٖ ٞأِٖ ايطٝاضات االقتؿاد ١ٜايٛادب اختراٖا فُٝا تعًل بٗٝهٌ ايؿادزات؟
َهْٛات٘
َٔ أدٌ فِٗ أعُل آليٝات تطٛز االقتؿاد املهطٝهٚ ،ٞحتً ٌٝدقٝل ْٓ ،ح  ٣إىل ستاٚي ١تفهٝو ايٓاتر احملً ٞاملهطٝه ٞإىل :

مترٍَ03
ايؿادزات مبا ٜطُح يٓا
.
انمسى انثانث االضتٗالى ارتاف ،اإلْفام اذته ،َٞٛايتػٝرلات يف املدص ،ٕٚاالضتجُازات ايجابت ،١ايؿادزات ٚايٛازداتٚ ،ؾايف

اإلمجاي ٞعٝح ميجٌ َعدٍ من ٛايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞزتُٛع ايُٓ ٛيهٌ
.
دزاضَ ١طاُٖ ١نٌ َٔ ايكطاعات ايطابك ١يف تهٚ ٜٔٛمن ٛايٓاتر احملًٞ
قطاع َٔ ايكطاعات ايطابك ١يف نٌ .عاّ نُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ أدْاٙ
ْطب ١ايُٓٛ

ايطٓ١

ادلغهـىب

ادليزان التجاري

الواردات

الصادرات

االستثمار الصايف

اإلنفاق احلكومي  +ادلخزون

االستهالك اخلاص

ايُٓٛ
 سًٌ َعطٝات ايػهٌ أعالَ ٙسنصا عً ٢من ٛايٓاترَٚ ،طاُٖ ١نٌ قطاع يف ٖرا .
أندل منَ ٛكطسد) ٚ ،إٔ ايطٓٛات ايفذل-1994 ٠
 إذا ناْت سذر َٓاؾس ٟايعٛملٚ ١ايتشسٜس ايتذاز ٟتستهص عً ٢تٛيٝف( ١حتسٜس جتاز/ ٟ
 2002متجٌ َسٚز مثإ ضٓٛات عً ٢اْكُاّ املهطٝو ملٓطك ١ايتذاز ٠اذتس ٠ألَسٜها ايػُاي( ١ٝ

 )NAFTAاييت تكِ ايٛالٜات املتشد٠

ايتذاز ٟبٓا ٤عً٢
.
األَسٜه ،١ٝنٓدا ٚاملهطٝوٚ ،تستهص االتفاق ١ٝيف عُكٗا عً ٢خفض َعدالت ايسض ّٛادتُسنٚ ،١ٝزفع َعدالت ايتشسٜس
3/3

أندل منَ ٛكطسد).
َعطٝات ايػهٌ أعال ،ٙبني َد ٣ؾش ١ايتٛيٝف ١ضايف ١ايرنس (حتسٜس جتاز/ ٟ
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 -1انُاتح االمسٍ واحلمُمٍ

رابؼا  :انُاتح انىعٍُ وتمهباث األسؼار

يف نجرل َٔ األسٝإ ال تُعدل ايتػرلات املُشكك ١عًَ ٢طت ٣ٛايٓاتر ايٛطين (نصٜادَ ٠طتٛاَ ٙجال) عٔ حتطٔ يف ايكدزات
اإلْتادٚ ،١ٝشٜاد ٠يف ايتٛظٝف اييت تؤد ٟإىل شٜاد ٠املعسٚض َٔ ايطًع ٚارتدَاتٚ ،بريو تعٗس ٖر ٙايصٜاد ٠يف غهٌ ازتفاع يف
األضعاز
َطت. ٣ٛ
ٚتديٝال عً ٢ذيو فإٕ االقتؿاد ادتصا٥س ٟقد ضذٌ ازتفاعا ستطٛضا يف ايٓاتر ايٛطين اإلمجاي ٞفُٝا بني ضٓيت

1989

ٚضٓ 1993 ١سٝح قفص ايٓاتر َٔ ًَٝ 418.3از دز إىل ًَٝ 1093از .دز
إٕ َكازْٖ ١ر ٜٔايسقُني تعط ٞؾٛزَ ٠ػسق ١يًُٓ ٛيف االقتؿاد ادتصا٥س ،ٟفايٓتا٥ر تدٍ إٔ ايطاق ١اإلْتاد ١ٝقد تكاعفت
سكٝك ١ٝفإذا قُٓا بكٝاع ايٓاتر يطٓ 1993 ١بأضعاز ضٓ 1989 ١يٛددْاٜ ٙطاٟٚ
مبعدٍ  . 2.6إال إٔ ٖر ٙايصٜاد ٠يف ٚاقع اذتاٍ يٝطت .
ًَٝ 416.4از .دز ٖٚر ٙايك ١ُٝأقٌ َٔ ايك ١ُٝاملطذً ١يف ضٓ١

َ ٖٛٚ ،1989ا ُٜبني إٔ ايٓاتر ايٛطين اذتكٝك ٞقد تكًـ بدال

ايصٜاد٠
َٔ .
يرا دنب األخر بعني ايٓعس إٔ ايٓاتر ايٛطين ال ميهٓ٘ إٔ ُٜعدل بؿدم عٔ ايتكًبات االقتؿاد ١ٜادتاز ١ٜيالقتؿاد َا مل ٜتِ
األضعاز
األخر يف االعتباز طبٝع ١ايتػرلات اذتاؾً،١خاؾَ ١ا تعًل بتكًبات .
لذلك فإن الزوادة يف الناتج قد تتضمن زوادة يف اإلنتاج العيين ( )Qمع بقاء األدعار ( )Pثابتة ،وقد تعين زوادة األدعار مع بقاء
اإلنتاج العيين ثابتا ،أو جتمع بني زوادتني يف اإلنتاج العيين واألدعار ،حبيث تكون نسبة الزوادة يف مستوى األدعار أكرب من زوادة
العينية أو العكس.
ومبا أن الزوادة يف مستوى األدعار تشوه التقييم احلقيقي للنشاط االقتصادي ،فإنه وتوجب حساب الناتج الوطين احلقيقي ،أي
الناتج االمسي بعد ادتبعاد أثر تقلبات األدعار.
 1-1انُاتح االمسٍ :

هو جمموع السلع واخلدمات ادلنتجة خالل فرتة زمنية معينة مقيمة باألدعار اجلاروة (أدعار نفس السنة) ،ووتم حسابه من
خالل مجع حاصل الضرب للكميات ادلختلفة واألدعار اجلاروة ادلقابلة هلذه السلع واخلدمات.
GDP = P1 x Q 1 + P2 x Q 2 + P3 x Q 3 + …………….+ Pn x Q n = ∑ Pi x Q i

 2-1انُاتح احلمُمٍ :

هو جمموع السلع واخلدمات ادلنتجة خالل فرتة زمنية معينة مقيمة بأدعار دنة األداس ،أي بعد ادتبعاد تأثريات األدعار،
وميثل حاصل قسمة الناتج االمسي على الرقم القيادي لألدعار.
الٍاتج احلقيقي = الٍاتج االمسي  /الرقي القياشي لألشعار
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 -2يمُاس انتغري يف ادلستىي انؼاو نألسؼار

يف نجرل َٔ األسٝإ ال تُعدل ايتػرلات املُشكك ١عًَ ٢طت ٣ٛايٓاتر ايٛطين (نصٜادَ ٠طتٛاَ ٙجال) عٔ حتطٔ يف ايكدزات
اإلْتادٚ ،١ٝشٜاد ٠يف ايتٛظٝف اييت تؤد ٟإىل شٜاد ٠املعسٚض َٔ ايطًع ٚارتدَاتٚ ،بريو تعٗس ٖر ٙايصٜاد ٠يف غهٌ ازتفاع
األضعاز ٚيػسض قٝاع تػرلات األضعاز ٚتأثرلاتٗا عً ٢املطتًٗو ٜطتددّ «ايسقِ ايكٝاض ٞألضعاز املطتًٗو » ٚايرٟ
يف َطت. ٣ٛ
ًٜٞ
ميهٔ إٔ ٜتِ سطاب٘ بعد ٠طسم أُٖٗا َا :
 1 -2انرلى انمُاسٍ انبسُظ :

 ٖٛٚعباز ٠عٔ ْطب ١زتُٛع أضعاز ايطًع ٚارتدَات االضتٗالن ١ٝيف ايطٓ ١ادتاز ١ٜإىل أضعازٖا يف ايطٓ ١ايطابكٚ ١تُطُ٢

األضاع
.
بطٓ١
الرقي القياشي البصيط = (دلىوع أشعار الصٍة اجلارية  /دلىوع أشعار شٍة األشاس) 100 x
 2 -2انرلى انمُاسٍ ادلرخر :

ٚذنتطب بكطُ ١زتُٛع األضعاز املسدش ١يًطًع ٚارتدَات االضتٗالن ١ٝيف ايطٓ ١ادتاز ١ٜعً ٢زتُٛع األضعاز املسدش١

يٓفظ ايطًع ٚارتدَات يف ضٓ ١األضاع ٚفكا يًُعادي ١اآلت: ١ٝ
الرقي القياشي املرجح = دلىوع (أشعار  xاألوزان الرتجيحية)اجلارية /دلىوع (أشعار  xاألوزان الرتجيحية)األشاس 100 x

ٚمتتاش عٔ األزقاّ ايكٝاض ١ٝايطابك ١بأْٗا تعطٚ ٞشٕ يهٌ ضًع ١عطب أُٖٝتٗاٚ ،ضٛف ْتٓا ٍٚدزاض ١األزقاّ ايكٝاض١ٝ
األضاع  ٖٞٚتُطُ ٢باألزقاّ ايكٝاض ١ٝالضبرل (ٚ ،)Laspeyeresاألزقاّ ايكٝاض ١ٝاملسدش ١بايٓطب١
.
املسدش ١بايٓطب ١يهُٝات ضٓ١
يهُٝات ضٓ ١املكازَْ ٖٞٚ ،١ا تطُ ٢باألزقاّ ايكٝاض ١ٝيباؽ (ٚ )Pacheأخرلا األزقاّ ايكٝاض ١ٝيفٝػس(.)Fisher
 1-2 -2األرلاو انمُاسُت السبري (ٜ:)Laspeyeresطتددّ ٖرا ايسقِ نُٝات أ ٚأٚشإ ضٓ ١األضاع نأٚشإ َسدشٚ ١ؾٝػت٘
ًٜٞ
نُا :
(Laspeyeres) IL = ( ∑P1Q0 / ∑P0Q0) x 100

ًٜٞ
 2-2 -2األرلاو انمُاسُت نباش (ٜ :)Pacheطتددّ ٖرا ايسقِ نُٝات أ ٚأٚشإ ضٓ ١املكازْ ١نأٚشإ َسدشٚ ١ؾٝػت٘ نُا :
(Peache) IP = ( ∑P1Q1 / ∑P0Q1) x 100

 3-2 -2األرلاو انمُاسُت نفُشر (ٜ:)Fisherطتددّ ايسقُني ايطابكني ٖٛٚ ،عباز ٠عٔ املتٛضط ايٓطيب يهٌ َٔ الضبرل ٚباؽ
ًٜٞ
ٚؾٝػت٘ نُا :
(Ficher) IF = (IP x IL) 1/2

َ٘ٓٚ
ٚأخرل ا :
 إذا نإ ايسقِ ايكٝاض ٞيًطٓ ١ادتاز ١ٜأندل َٔ  %100فٜٗ ٛعين إٔ األضعاز قد ازتفعت مبكداز ايفازم َٔ .%100
 إذا نإ ايسقِ ايكٝاض ٞيًطٓ ١ادتاز ١ٜأقٌ َٔ  %100فٜٗ ٛعين إٔ األضعاز قد اخنفكت مبكداز ايفازم َٔ .%100

تتػرل
 إذا نإ ايسقِ ايكٝاض ٞيًطٓ ١ادتازٜ ١ٜطا %100 ٟٚفٜٗ ٛعين إٔ األضعاز مل .
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ختاَا يهٌ َا ضبل ٚفُٝا تعًل بتػرلات ايٓاتر فإْا خنًـ إٔ ايتػرل قد ٜهَ ٕٛستبط َباغس ٠بصٜاد ٠ايتٛظٝف َٔٚ ،ثِ شٜاد ٠ايٓػاط
األضعاز
اإلْتادٚ ٞقد ته ٕٛايصٜادْ ٠تٝذ ١يالزتفاع يف .
.
ٚ 2000يعدَ ٠سدعٝات َا،
أدرل ٟتكاق ٢غٗسٜاً  10000دز خالٍ ايعاّ .
ساي» ١
َجالً (عً ٢املطت ٣ٛادتص : )ٞ٥بافذلاض «
االضتٗالن١ٝ
»
يألدٛز يٝبًؼ أدس ٙدسا ٤ذيو . 20000دز ظاٖسٜاًٜ ،بدٚا «إٔ ايكدز٠
»
زفع املطت ٣ٛايعاّ
ٚعً ٍٛايعاّ « 2008
ارتدَات َكازْ ً١بأدست٘ يًعاّ
»
ايطًع « ٚ
»
نُٝات
ٍألدرل قد ازتفعتٚ ،أقش ٢مبكدٚز ٙاقتٓا ٤قعف «

ٚ 2000يهٔ،
.

أدس ٠األدرل ئ تتٝح ي٘ فسف يسفع
يألضعاز قد تكدِ خالٍ ايعاّ  ،2008فتًو ايصٜاد« ٠يف »
»
ٚبافذلاض «إٔ املطت ٣ٛايعاّ
شٜاد ٠غرل
عدد ايٛسدات املُطتًٗه ١بايكدز املتٛقع ،بٌ قد تتطبب يف اخنفاقٗا ـ أ ٟعدد ايٛسدات املطتًٗه ١ـ ،ألْٗا أؾبشت «
ٖٞ
ضً َٔ« ١أزبع ضًع »: ،
ٜطتًٗو »
«
سكٝك ( ١ٝتكاعف ازل ٞأ ٚعدد ٟفكطٚ ) .ألنجس تٛقٝح ،يٓفذلض إٔ أدرلْا
»
 ( 2000ضٓ ١األضاع )
األجر

 ( 2008ضٓ ١ايكٝاع )

ضعس ايطًع)P0( ١

ايهُ)Q0( ١ٝ

Q0 x P0

10

100

1000

20

150

3000

15

200

3000

30

100

3000

( القيمة
االسمية)
 10000دج

اجملُٛع

األدس

ضعس ايطًع)P1( ١

ايهُ)Q1( ١ٝ

Q0 x P1

15

200

1500

( ايك ١ُٝاالزل) ١ٝ
 20000دز

∑ Q 0 x P1

« ايسقِ ايكٝاض ٞيألضعاز » =

20

50

4000

30

100

3000

اجملُٛع

10000

∑ Q 0 x P0

30

100

4500

عٝح :

13000

ضٓ ١األضاع » ( املكازْ) .١
 Q0و  : P0عً ٢ايتٛاي ٞنُٝات ٚاألضعاز يف «
 : P1املطت ٣ٛايعاّ يألضعاز خالٍ ايعاّ . 2008

أدس قدز13000 ٙدز بدالً َٔ . 10000دز
إْفام »
ْالسغ َٔ ادتد ٍٚإٔ ْفظ ايهُٝات املطتًٗه ١خالٍ ايعاّ  2000أؾبشت تتطًب «
ٚبتعٜٛض املتػرلات بكُٗٝاٜ ،ه« : ٕٛ

يألضعاز =
»
ايسقِ ايكٝاضٞ

13000
10000

= % 130 = 1.3

ايطًع
»
نُٝات
يألضعاز خالٍ ايعاّ  2008قد ازتفع بٓطب %30 ١عُا نإ عً ٘ٝخالٍ ايعاّ َ ،2000ا ٜعين إٔ «
»
فإٕ املطت ٣ٛايعاّ
ٚعً« ٘ٝ
ايٓكٛد.
اخنفاض مثٔ »
«
املكتٓا ٠ضٛف تٓدفض بطبب
«

األدس اذتكٝك ٞيًعاّ= » 2008

األدس االزل ٞيًعاّ» 2008

«
«

20000
=

يألضعاز
»
ايسقِ ايكٝاضٞ

1.3

ايٓكٛد يًعاّ . ) 2008
 ٖٛٚمثٔ »
= « ( 15384.6

اآلتٞ
مترٍَ :إذا نإ يدٜو أضعاز ٚنُٝات ثالخ ضًع يف ضٓيت  2000 ٚ 1990عً ٢ايٓش: ٛ
ضٓ ١األضاع 1990

ضٓ ١املكازْ2000 ١

P0

Q0

P1

Q1

A

2.8

100

3

90

B

3.5

130

3.2

150

C

8.25

250

9

240

ادلغهىب :سطاب ايسقِ ايكٝاض: ٞ
ايتذُٝع ٞايبطٝط

املسدح يالضبرل ( )Laspeyresاملسدح يباؽ ( )Paacheايكٝاض ٞيفٝػس ()Fisher
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قائنة مراجع
مساعدة متعلقة باملقياس



عُس ؾدس ،ٟايتشً ٌٝاالقتؿاد ٟايهً ،ٞدٜٛإ املطبٛعات ادتاَع ،١ٝادتصا٥س.2000 ،



ٜٛدني أ دٜٛي ،ٛٝضًطًًَ ١دؿات غْ ّٛعسٜات َٚطا ٌ٥يف ايٓعس ١ٜاالقتؿاد ١ٜايهً ، ١ٝدٜٛإ املطبٛعات ادتاَع،١ٝ
.
ادتصا٥س ،بد ٕٚضْٓ ١ػس.



ايطعٝد بسٜؼ ،االقتؿاد ايهً ،ٞداز ايعً ّٛيًٓػس ٚايتٛشٜع ،ادتصا٥س.2007 ،



ايطعٝد بسٜؼ ،االقتؿاد ايهً ٞبني ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل ،داز ايعً ّٛيًٓػس ٚايتٛشٜع ،ادتصا٥س.2007 ،



ستُد فسس ،ٞايتشً ٌٝاالقتؿاد ٟايهً ،ٞادتص ٤األ ، ٍٚداز أضاَ ١يًطباعٚ ١ايٓػس ،ادتصا٥س.2004 ،

 ت َٞٛؾاحلَ ،بادئ ايتشً ٌٝاالقتؿاد ٟايهً ،ٞداز أضاَ ١يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع ،ادتصا٥س.2004،


ضاَ ٞخًْ ،ٌٝعس ١ٜاالقتؿاد ايهً ،ٞايطبع ١األٚىل ،ايهٜٛت. 1994 ،



دَٓٝ ٕٛس نٓٝص ،تسمجْٗ ١اد زقا ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يف االقتؿادَٛ ،فِ يًٓػس ،ادتصا٥س.1991 ،

 عبد املطًب عبد اذتُٝد ،ايٓعس ١ٜاالقتؿاد :١ٜحتً ٌٝدصٚ ٞ٥نً ٞيًُبادئ ،ايداز ادتاَع ،١ٝاإلضهٓدز.2001 ،١ٜ


ستُٛد ايٛادٚ ٟناظِ داضِ ايعٝطا ،ٟٚاالقتؿاد ايهً ٞحتًْ ٌٝعسٚ ٟتطبٝك ، ٞايطبع ١األٚىل ،داز املطتكبٌ يًٓػس
ٚايتٛشٜع عُإ ،األزدٕ.2000 ،



أمحد ٖين ،دزٚع يف ايتشً ٌٝاالقتؿاد ٟايهً ،ٞدٜٛإ املطبٛعات ادتاَع ،١ٝادتصا٥س.1993 ،



ستُد ايػسٜف إملإ ،ستاقسات يف ايتشً ٌٝاالقتؿاد ٟايهًَٓ ،ٞػٛزات بست ،ٞادتصا٥س.



االقتؿاد – ١ٜايتشً ٌٝاالقتؿاد ٟايهً ،ٞدٜٛإ املطبٛعات ادتاَع ١ٝادتصا٥س.1994 ،
:
قٝا ٤زتٝد املٛض ،ٟٛايٓعس١ٜ



عبد اجملٝد قد ،ٟاملدخٌ إىل ايطٝاضات االقتؿاد ١ٜايهً ،١ٝايطبع ١ايجاْ ،١ٝدٜٛإ املطبٛعات ادتاَع ،١ٝادتصا٥س.2005 ،
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