


















































































القومـــيلدخــــل ا
حميد مهيديمهند .م

، عادًة ما الدخل المكتسب في بلد ما خالل فترة زمنية معينةمجموع :القومي الدخل 
.  ا تتراجعويوضح هذا الرقم إن كانت البالد المعنية تنمو أم أنه. تكون سنًة واحدة

.لفة للبلدانويستعمل االقتصاديون أرقام الدخل القومي لمقارنة االقتصاديات المخت
وصور الدخل القومي, دراسة الدخل القومي هميه أ

تي زادت اهمية دراسة الدخل القومي في السنوات االخيره وذلك لالسباب اال
صادي في الن  يوفر قاعدة بيانات تستطيع الدول  من خاللها حجم النمو االقت

.البلد من سن  الخرى 
.يوفر قاعدة بيانات للمقارن  بين سن  واخرى ان  *
  لتطبيق الجهات التخطيطي  والحكوميتستخدمها اليوفر قاعدة بيانات ان  *

.سياساتها وخططها المستقبلي  



طرق تقدير الناتج المحلي اإلجمالي
:يمكن تقدير هذا الناتج، كما هو معروف، بثالث طرق، هي

:اإلنتاج أو القيمة المضافةطريقة .1
تجة ، أي حساب تتبع هذه الطريقة أساسًا لحساب القيم الصافية لمجموع السلع والخدمات المن

.الناتج القومي
الوسيطة ( لزماتالمست)وتعتمد هذه الطريقة األخذ بقاعدة القيمة المضافة وذلك إلستبعاد السلع 

.في عملية االنتاج مثل القمح ، الدقيق النتاج الخبز
(السلع الوسيطة)اإلنتاج ــ المستلزمات = القيمة المضافة 

( .الخ...زراعي ، صناعي ، نقل ، تشييد )تقسيم االقتصاد الوطني لعدد من القطاعات ـ 1
(Input Output)ـ ُتحسب القيمة المضافة لكل قطاع بواسطة تحليل المستخدم ــ المنتج ــ2 .
=  اد الوطني ُتجمع القيم المضافة لجميع القطاعات للحصول على القيمة المضافة لالقتصـ3

.ماتاإلنتاج ــ المستلز = الدخل القومي ، القيمة المضافة في القطاع = الناتج القومي 
:وعيوب هذه الطريقة صعوبات 

.احتمال تكرار في الحساب وذلك كأن ُتحتسب السلعة الواحدة أكثر من مرة 
مح المستعملة في حساب قيمة الخبز المنتج وفي الوقت نفس  ُتحتسب قيمة الدقيق والق: مثال 

.انتاج الخبز



:طريقة اإلنفاق.2
الي الثابت، االستهالك والتغير في المخزون، والتكوين الرأسم: إلى حاصل جمع جميع أشكال اإلنفاقوتشير 

:خدمات، أيوصافي الحيازة من األشياء الثمينة، والصادرات من السلع والخدمات ناقصًا الواردات من السلع وال
التكوين + لمخزون التغير في ا+ الفعلي /اإلنفاق االستهالكي النهائي = المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الناتج 

الواردات -الصادرات السلعية والخدمية + صافي الحيازة من األشياء الثمينة + الرأسمالي الثابت اإلجمالي 
الطريقة على حساب تستند هذه( مجموع المبالغ المنفقة من قبل األفراد والعوائل خالل فترة زمنية)والخدمالسلعية 

يقسم الدخل لقسمين.السنةمجموع االنفاق على السلع والخدمات االستهالكية واالستثمارية خالل 
(.سلع غذائية)ُيستهلك على مجموعة السلع والخدمات االستهالكية ــ 

(.مكائن اآلالت)ــ ُيدخر لغرض االستثمار وُيصرف على سلع وخدمات استثمارية 
مخزون السلعي فإن  ُيعد من قبيل ال( االستثمار)أما جزء الدخل الذي لم ُيوج  الى االستهالك أو االدخار لغرض 

.والذي ُيعد في نهاية العملية استثماريًا ايضاً 



:ولغرض احتساب الدخل القومي بطريقة اإلنفاق ُيحصى ما يلي 
(.استهالك خاص)ـ اإلنفاق االستهالكي الفردي على السلع والخدمات 1
...ـ اإلنفاق االستثماري على تشييد الدور ، المصانع ، طرق ، جسور الخ 2

.ــ االندثار( االستثمار الخاص والعام= )
.ـ تغير كلمة المخزون السلعي3
+ المنظورة وغير المنظورة )الصادرات = ـ صافي التعامل الخارجي 4

( .منظورة وغير منظورة)واالستيرادات 
االستهالك + االستهالك الخاص ( = الدخل القومي)اإلنفاق القومي : اذًا 

صافي الفرق بين + المخزون السلعي + االستثمار الخاص والعام + العام 
.الصادرات واالستيرادات



:ـ طريقة الدخل الموزع 1
.العامةعوامل اإلنتاج كافة لهذا الغرض ُتجمع دخول األفراد والمشروعات الوطنية الخاصة و دخول 

إضافة الى دخل الحكومة على أن يؤخذ بنظر االعتبار عدم احتساب أي دخل أكثر من مرة واحدة ،
.تحاشيًا للتكرار( احتساب الدخول)

ي التكرار فالدخول المنقولة التي ال تمثل خدمات انتاجية ال تدخل ضمن حسابات الدخل القومي لتحاش
.في احتساب الدخل مثل اعانات البطالة ورواتب المتقاعدين والهبات والهدايا

ريق العمل ُيحتسب دخل كل من أسهَم في النشاط االنتاجي عن ط( الدخل الموزع)بموجب هذه الطريقة 
ار وحصل وحصل على األجور والرواتب النقدية والعينية ، أو عن طريق تأجير ما يملك  من أرض وعق

قديم  ألصول على ريع أو نتيجة قيام  بتنظيم المشروعات االنتاجية وحصل على الربح أو عن طريق ت
.رأسمالية وحصول على فائدة

حصاءات الض مان وتستند هذه الطريقة في حساب الدخل القومي على إحصاءات ضرائب الدخل وا 
:وذلك االجتماعي ، أما من ناحية صعوباتها أو مساوئها فال ُينصح األخذ بها في البلدان النامية

.ـ لعدم شمول ضريبة الدخول سوى اعداد قليلة نسبيًا من السكان1
.ـ بسبب ارتفاع السماحات الضريبية2
.ـ انخفاض دخول األفراد3
.ـ ضعف كفاءة األجهزة الضريبية4



مقاييس الدخل واإلنتاج القومي
يمة الدخل واإلنتاج القومي هي مقاييس تستعمل في االقتصاد لتقدير قمقاييس 

السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة وهذه المقاييس هي اإلنتاج القومي 
والناتج القومي والدخل القومي واإلنفاق القومي

اإلنتاج القومي

هو مجموع ما انتج في االقتصاد القومي من السلع والخدمات :القومياالنتاج 
غير المادية في فترة معينة وهو يشمل نوعين من اإلنتاج

يتمثل في المنسوجات والمصنوعات وغيرها: انتاج مادي 

مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع واألمن وغيرها: انتاج غير مادي 



الناتج القومي
د مستوى مفهوم الناتج القومي الن مفهوم االنتاج القومي ال يكفي لتحديظهر 

.اإلسهام في النشاط االنتاجي لالقتصاد القومي
.االستهالك الوسيط-االنتاج االجمالي = فالناتج القومي 

الدخل القومي
ذه الزاوية توزيع عناصر اإلنتاج االولية التي أدت إلى ظهور االنتاج ومن هيؤدي 

:ويمكن تقسيم  إلى قسمين, نحصل على الدخل القومي
مساهمة تتكون من األجور والمرتبات والمكافئات المكتسبة من ال: العمل دخول 

.في العملية االنتاجية
.تتكون من الفوائد واألرباح والريع ودخول الملكية: الملكية دخول 
متحصالت أخرى ال تعتبر جزءا من الدخل القومي مثل االعانات ويوجد 

 تدخل في وأيضا الكسب أو الخسارة الرأسمالية ال, االجتماعية والهبات والتبرعات
نتاج ألن هذه المتحصالت لم تنتج عن اإلسهام في اال, تقدير الدخل القومي

.المادي



االنفاق القومي

ثمار في هو مجموع ما ينفق خالل فترة معينة على االستهالك واالست
باع فالناتج القومي يستخدم جزء من  في اش, االقتصاد القومي

.المستقبلالحاجات القائمة ويخصص جزء اخر لالنفاق في 
























































































































































































