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 امللخصامللخصامللخصامللخص
 

، 1993تتـناول هـذه الورقة أوالً التعريف الذي يتبناه �ظام األمم املتحدة للحسابات القومية اجلديد لعام        
سية، وكيفية اختالف هذا املفهوم عن مفهوم فائض        باعتـباره مفهومـاً جديـداً مرتـبط بالقطاع العائلي كوحدة مؤس           

ثا�ـياً، تتضـمن الورقـة عرضـاً باملشـاكل الـيت تواجه تصنيف          . التشـغيل املسـتخدم يف بقـية الوحـدات املؤسسـية            
ــبارية  (األ�شــطة غــري الرمســية   ــبطة بتوحــيد الدخــل    ) املشــاريع غــري ذات الصــفة االعت ــبارها األ�شــطة املرت باعت

حيث مت عرض أهم    . ك باالستعا�ة بالتصنيف القياسي الصناعي الدويل، اإلصدار الثالث       وقد مت ذل  . املختلط
ثالثاً، تشري . املشـاكل وبعـض املقرتحات اخلاصة لتطوير التصنيف ليتالءم مع احتياجات أ�شطة الدخل املختلط   
حات املنشــآت الورقــة إىل كيفــية تــناول أ�شــطة الدخــول املخــتلطة يف بعــض مســوحات ميزا�ــيات األســرة، ومســو

وفـيما إذا كــان هــذا التــناول يســاعد يف  . دولــة الكويــت، ومجهوريــة مصـر العربــية، واجلمهوريــة اليمنــية : العربـية  
رابعــاً، تتــناول الورقــة طــريقة مقرتحــة . تركيـب احلســابات اخلاصــة بالقطــاع العائــلي املرتــبطة بـالدخول املخــتلطة  

وهي بذلك تصلح أكثر حلالة الدول العربية . ت الضريبية أساساًلـتقدير الدخـل املختلط، باالعتماد على اإلقرارا       
وأخرياً تستنتج الورقة بأ�ه . غري النفطية املعتمدة على اإليرادات الضريبية كأساس إليرادات املواز�ة العامة للدولة

ــنظر ملســوحات ا     ــتوفري املعلومــات والبــيا�ات اخلاصــة بــالدخول املخــتلطة، هــي بإعــادة ال ألســرة، أفضــل طــريقة ل
أو العاملني (ومسـوحات املنشـآت لتتضـمن يف اسـتبيا�اهتا فصال خاصاً عن املشاريع ذات الصفة غري االعتبارية                  

ــيم املضــافة،      ) حلســاهبم اخلــاص بشــكل أساســي   ــات والضــرائب، والق ــب، واإلعا� مــن حيــث األجــور، والروات
 .  ومسامهات أصحاب العمل
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 ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة  ....1
 

 على أن هذه الورقة ال هتتم أساساً باملناظرات االقتصادية حول مفهوم الدخل          ال بـد من البداية التأكيد      
، رغم أمهية هذه املناظرات يف جمال   )غري املنظم (املخـتلط الـذي يستمد أساساً من أ�شطة القطاع غري الرمسي            

 ,Gerxhani: ر لإلحاطــة بالــتطورات اخلاصــة هبــذا املفهــوم يف الــبلدان املــتقدمة والنامــية ا�ظــ (حتديــد املفهــوم 

1999, PP.1-43 .(     وذلك . وإمنـا هتـتم بـدالً مـن ذلـك مبفهوم الدخل املختلط من وجهة �ظر احلسابات القومية
النظام اجلديد  (1993ألمهـية هـذا املفهـوم باعتـباره مفهومـاً جديـداً يف �ظـام احلسابات القومية لألمم املتحدة لعام          

ــبارية   ، مـــن �احـــية، ولقـــيام هـــذا الـــنظام  )فـــيما بعـــد بتجمـــيع كافـــة أ�شـــطة املشـــاريع ذات الصـــفة غـــري االعتـ
Unincorporated Enterprises       ضـمن النشـاط اال�ـتاجي للقطـاع العائـلي، ولـيس حسب الوحدة املؤسسية 

وبالـتايل بـرزت أمهـية التمـيز مـا بني مفهوم فائض التشغيل والدخل املختلط يف احلسابات              . املـنفذة هلـذا النشـاط     
املستمد (كما برزت أمهية التعرف على قواعد البيا�ات املوفرة لتقديرات الدخل املختلط . العائليالقومية للقطاع 

وتأتي . أساسـاً مـن املشاريع املشار إهليا أعاله، واملستمدة بدورها من أ�شطة العاملني حلساهبم اخلاص أساساً                
تملة لـتوفري الـتقديرات اخلاصــة   مسـوحات املنشـآت، ومسـوحات ميزا�ـية األسـرة عـلى رأس قواعـد البـيا�ات احملـ         

 . باملفهوم اجلديد
 

وبـناء على ذلك حتاول هذه الورقة البدء بتعريف الدخل املختلط من وجهة �ظر النظام اجلديد، ومتييز      
ــائض التشــغيل      ــوم ف ــبارية   (هــذا الدخــل عــن مفه     Corporatedاخلــاص باملشــاريع ذات الصــفة االعت

Enterprises(      هـذا الدخـل باالعـتماد عـلى معـامالت            ، مـع حماولـة تقديـر Transactions   أخرى مستمدة من 
ــر مباشــر للدخــل املخــتلط يف ظــل التصــميم احلــايل ملســوحات         ــنظام وذلــك �ظــراً لصــعوبة احلصــول عــلى تقدي ال

كما تتطرق هذه الورقة إىل بعض املشاكل اخلاصة بتصنيف أ�شطة الدخل املختلط، . املنشآت، وميزا�ية األسرة
 ، ISICماد عـلى التصـنيف املعـتمد دولـياً لأل�شطة االقتصادية، أي التصنيف القياسي الصناعي الدويل        باالعـت 

ثم تتطرق الورقة ملدى توفر التقديرات املباشرة للدخل املختلط يف عدد ). التصنيف فيما بعد (اإلصدار الثالث   
ولـة الكويت، واجلمهورية اليمنية،  د: مـن مسـوحات املنشـآت، ومسـوحات األسـرة يف عـدد مـن الـبلدان العربـية               

وتنـتهي الورقـة باستنتاج ضرورة إعادة النظر بتصميم مسوحات األسرة لتتضمن فصال          . ومجهوريـة مصـر العربـية     
خاصـاً عـن العـاملني حلسـاهبم اخلـاص، حبيـث ميكـن تضـمني بـيا�ات تساعد يف تركيب خمتلف حسابات القطاع                         

 .    وبالتايل االستغناء عن أساليب التقديرات للدخول املختلطة.العائلي، وبشكل خاص حساب توليد الدخل
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 : : : : التعريف التعريف التعريف التعريف  ....2
 

رغـم قِـدم االهـتمام مبفهـوم األ�شـطة غـري الرمسـية أو املخـتلطة إالّ أن هذا املفهوم بدا يكتسب اهتماماً                      
ة من قبل حيـث اعتـربت هـذه األ�شـطة كجـزء مـن القـيمة املضـافة املتولد             . خاصـاً بعـد صـدور الـنظام اجلديـد         

 ومن هنا كان من الضروري إعادة النظر  Mixed incomeالدخل املختلط  " القطـاع العائلي وذلك حتت بند  
يف االسـتبيا�ات املسـتخدمة يف مسـوحات القطاع العائلي وغريها من املسوحات، لتأخذ بنظر االعتبار تقديرات              

 ). United Nations, 1993, PP.157-162(هذا النوع من الدخل يف حساب توليد الدخل 
 

ويشـري مفهـوم الدخـل املخـتلط، مـن وجهـة �ظـر احلسـابات القومـية، إىل رصـيد حسـاب تولـيد الدخل                  
 Unincorporated Enterprisesوتتمـيز هذه املشاريع بأهنا ذات صفة غري اعتبارية  . موعـة مـن املشـاريع   

.  هبا املالكون أو آخرون من القطاع العائلي من غري أجرمملوكة ألعضاء بالقطاع العائلي، فردياً أو مجاعياً، ويعمل
. Self-Employedوعلـيه فـإن مـالكي هـذه النوعية من املشاريع ال بد أن يكو�وا من العاملني حلساهبم اخلاص       

ولعـل أهـم مشـكلة عملـية تواجه تقديرات الدخل املختلط هي اخلاصة بصعوبة تقدير الرواتب واألجور املرتبطة               
 ). Ibid., P. 175( ذات الصفة غري االعتيادية، وكذلك األصول، واالستهالك الوسيط باملشاريع

 
وال بـد مـن اإلشـارة هـنا بـأن الـنظام اجلديـد قد تبنى تعريفاً للدخل املختلط مطابقاً ملفهوم الدخل غري                    
صائيي العمل املنعقد من مقررات املؤمتر الدويل اخلامس عشر إلح) 15( املشار إليه يف املادة Informalالرمسي 

وذلك رغبة من النظام اجلديد يف ضمان اتساقاً دولياً ومؤسسياً ). Ibid., P. 108. (1993يف جنـيف، يـناير   
فباإلضــافة إىل اتســاق مفاهــيم القطــاع العائــلي مــع مفاهــيم مــنظمة العمــل  . ملخــتلف مفاهــيم احلســابات القومــية

ان املدفوعات مع مفاهيم اإلصدار اخلامس لدليل ميزان املدفوعات       الدولية، قام النظام أيضاً باتساق مفاهيم ميز      
 . 1993الصادر من صندوق النقد الدويل لعام 

 
وللـتعرف عـلى الـتعريف األدق للدخـل املختلط أو غري الرمسي فإ�ه من الضروري التعرف على املعايري          

فكما أوضحنا . 1993ئيي العمل لعام املسـتخدمة لـتحديد هذا الدخل وفقاً، كما أشر�ا، ملقررات مؤمتر احصا         
دخول رمسية زائداً دخول غري (سابقاً فإن هذا النوع من الدخل يصنف ضمن الدخول املتولدة يف القطاع العائلي 

 : ، ويتألف من )رمسية
 

اململوكــة واملــدارة مــن قــبل  ) i: (دخــول املشــاريع غــري ذات الصــفة االعتــبارية، وهــي تلــك     .أ
خلـاص بشـكل فردي أو مشاركة مع اآلخرين ضمن القطاع العائلي، والذين    العـاملني حلسـاهبم ا    
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وحبيث تكون هذه العمالة قائمة على   (يسـتخدمون عمالـه عـلى أسـاس عرضـي ولـيس دائـم               
أو . أســاس الــروابط الشخصــية واالجتماعــية وروابــط القــرابة وال تتضــمن ترتيــبات تعاقديــة 

 ). ضما�ات رمسية

)ii (     ات الصفة التعاقدية أما على مجيع هذه املشاريع أو قـد تشـتمل مشـاريع غري ذ
أن تشـتمل عـلى تلك املشاريع غري املسجلة حتت شكل معني من أشكال التسجيل           

 . وتعتمد درجة الشمول على الظروف اخلاصة يف كل بلد. يف البلد املعين
 

كة واملدارة من   املشـاريع العائلية اململو   ) i: (وهـي تلـك   : مشـاريع املسـتخدمني غـري الرمسـيني          .ب
قـبل مسـتخدمني أمـا بشكل فردي أو باملشاركة مع أعضاء من �فس العائلة أو عوائل أخرى،         

وعلى أن تتصف هذه املشاريع بصغر     . واليت تستخدم عامل أو أكثر من العاملني بشكل دائم        
 احلجـم وصـعوبة التميـيز مـا بـني عامـلي اإل�ـتاج العمـل ورأس املال، وأن تعتمد عالقات العمل               

كما تتميز هذه املشاريع بأن أصوهلا . عـلى أسـس القـرابة والعالقـات االجتماعـية والصـداقة          
الثابــتة ال تعــود إىل وحــدة مؤسســية بــل إىل مالكــيها، كمــا ال ميكــن هلــذه املشــاريع أن تــتعاقد  

كما تتميز هذه املشاريع بأهنا     . بعقـود، مـع وحـدات إ�تاجـية أخـرى، لصفتها كوحدة إ�تاجية            
كما يصعب متييز ا�فاق هذه املشاريع عن . متويل أ�شطتها على املخاطرة الشخصيةتعتمد يف 

ا�فـاق القطـاع العائـلي، ويصـعب أيضـاً متيـيز اسـتخدام السـلع الرأمسالية يف هذه املشاريع عن                    
 . استخداماهتا العائلية

)ii (                    ميكـن االعـتماد عـلى عـدد العـاملني، حبيـث يقـل عـن عـدد معني، كمعيار لتحديد هذه 
وذلك تبعاً ملعايري عدد  . املشـاريع، أو االعـتماد على معيار عدم تسجيل املشروع أو عمالته           

 . العاملني، ومعايري التسجيل املتبعة يف كل بلد
 

وكخالصــة، فــإن املشــاريع غــري الرمســية تــتألف مــن مشــاريع ذات صــفة غــري اعتــبارية، ومشــاريع             
هما هو يف كون املشاريع الثا�ية تستخدم عامال على األقل بشكل  وأن الفـارق ما بين    . املسـتخدِمني غـري الرمسـيني     

 ,Hussmanns(دائـم، يف حـني تسـتخدم املشـاريع األوىل عمالـه مؤقـته وذات طـابع عائـلي غـري مدفـوع األجـر            

1997, P.9 .( 
 

وبعـد توضـيح عالقـة األ�شـطة غري الرمسية ومفهوم الدخل املختلط، فإ�ه من املناسب أيضاً أن توضح                 
فعادة ما يتواجد ضمن القطاع العائلي العديد من . العالقة ما بني مفهومي فائض التشغيل، والدخل املختلط أيضاً

املشـاريع مـثل املزارعني، وصغار الصناعيني، وعاملي األحذية، وأصحاب األكشاك الصغرية، والعاملني حلساهبم            
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حاب هــذه املشــاريع حبســابات مالئمــة ومــنظمة وعــادة ال حيــتفظ أصــ. اخل.. اخلــاص مــثل األطــباء، واحملــامني،
وبناء . كما يقوم أصحاب هذه املشاريع باستخدام العمالة العائلية من دون دفع أية أجور هلم      . خاصة بأ�شطتهم 

فأصحاب هذه املشاريع ال يقوموا بفصل . عـلى ذلك، ال يوجد متييز ما بني اإلجيار، واألجور، والفائدة، واألرباح     
ــائدة (ن دخــل امللكــية  الدخــل األجــري عــ   ــنظام اجلديــد       ). اإلجيــار والف ــة، قــام ال وعلــيه، وبســبب هــذه احلال

 . باستحداث مفهوم حديث هو الدخل املختلط للعاملني حلساهبم اخلاص
 

و�ظراً للخلط ما بني هذا املفهوم اجلديد، وفائض التشغيل فيبدو أ�ه من املناسب أن حتدد الفارق الفين  
 : ما بني املفهومني

 
يشــري مفهــوم الدخــل املخــتلط لدخــل العــاملني حلســاهبم اخلــاص، يف حــني يشــري مفهــوم فــائض    .أ

 . Firmsالتشغيل لدخل املنشآت 

ــناتج مــن كــل مــن العمــل، وامللكــية، أمــا فــائض التشــغيل       .ب يتضــمن الدخــل املخــتلط الدخــل ال
 . فيتضمن دخل امللكية فقط

 الربح+ دة الفائ+ اإلجيار + األجر = دخل امللكية  .جـ 

 الربح+ الفائدة + اإلجيار = فائض التشغيل   

 . أي أن فائض التشغيل ال يتضمن األجور  
 

ففي . وتنبع أمهية مفهوم الدخل املختلط، ضمن أسباب أخرى، من ارتفاع مسامهته يف القيمة املضافة      
%           (66.3 حوايل   1998املكسـيك مـثال بلغـت �سـبة الدخـل املخـتلط إىل إمجـايل القـيمة املضافة عام                    

NISM, 2000, P.4 .((       ،يف حـني متـثل �سـبة الدخـل املخـتلط مـن الناتج احمللي الصايف بأسعار عوامل اإل�تاج
أمـا يف اململكـة األرد�ـية اهلامشـية فقـد بلغـت �سـبة        ). MIE, 1999, P. website% (50باملتوسـط، حـوايل   

 ). 5، صفحة 1998الزعيب،  (1994عام % 34ايل الدخل املختلط إىل القيمة املضافة الصافية حو
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 : : : : دخل القطاع العائلي والنظام اجلديد دخل القطاع العائلي والنظام اجلديد دخل القطاع العائلي والنظام اجلديد دخل القطاع العائلي والنظام اجلديد  .3
 

 للحســابات القومــية مل يتضــمن تعــريفاً للدخــل بشــكل واضــح   1968ال بــد مــن اإلشــارة أوالً بــأن �ظــام   
ائلي، أو وحدة أخرى، أكرب مبلغ ميكن أن يستهلكه القطاع الع" وحمدد، أما للنظام اجلديد فقد عرف الدخل بأ�ه 

علماً بأن هذا املفهوم للدخل ). SNA, 1993, P 186" (مـن دون أن ينخفض املستوى احلقيقي لصايف الثروة  
"  ، الـذي عرف الدخل املتاح لال�فاق بأ�ه       J.Hicksمسـتمد أساسـاً مـن تعـريف االقتصـادي الـربيطا�ي هكـس               
ن احملافظـة معها على حالة الرفاه يف هناية األسبوع كما  أقصـى قـيمة ميكـن أن تسـتهلك خـالل األسـبوع والـيت ميكـ           

 ). P. 172 ,1976" (كا�ت يف بدايته 
 

ويتضــمن مفهــوم الدخــل وفقــاً للــنظام اجلديــد الدخــل الــنقدي مــثل األجــور والرواتــب الــنقدية، وكذلــك   
اال�تاج للحساب اخلاص املرتبط مع ) الدخل املختلط(الدخل العيين مثل األجور ورواتب العينة، وفائض التشغيل 

Own-account Productionوالتحويالت االجتماعية العينية ، . 
 

 والـنظام اجلديـد للحسابات القومية يف مشول البنود   1968و�ظـراً لعـدم وجـود اخـتالف مـا بـني �ظـامي              
لبنود اخلاصـة بـاألجور والرواتـب الـنقدية والعينـية ضـمن مفهـوم الدخـل، فـإن اهتمامـنا سينصب على توضيح ا                       

فــائض (ويعــادل تولــيد الدخــل العــيين . ، والــتحويالت االجتماعــية)الدخــل املخــتلط(فــائض التشــغيل : اجلديــدة 
االستهالك (، واملرتبط باال�تاج للحساب اخلاص، الناتج مطروحاً منه تكاليف اال�تاج )الدخـل املختلط  / التشـغيل 

ولغــرض توضــيح ).  واهــتالك رأس املــال الثابــت اإلعا�ــات،�الوســيط، وتعويضــات العــاملني، وضــرائب اال�ــتاج 
مفهـوم الدخـل املخـتلط يف القطـاع العائـلي فكمـا أشـر�ا يف القسـم اخلاص بالتعريف فإن املشاريع ذات الصفة غري           

وعادة ما يعمل هؤالء يف هذه املشاريع من دون استالم . االعتـبارية متـتلك مـن قبل أعضاء يف القطاعات العائلية        
و�ظراً للمشاكل االحصائية .  تعاقدية وبالتايل فإن مكافآهتم تقع حتت مفهوم فائض التشغيل  مكافآت على أسس  

فلـيس مـن املمكـن تقسـيم فـائض التشـغيل مـا بـني جـزء ميـثل مكافـآت لقـاء أعمـال مـنجزة، وفـائض حمقـق أثناء                  
ذات الصــفة غــري لذلــك فقــد مت اســتخدام مفهــوم الدخــل املخــتلط ليــبني أن فــائض تشــغيل املشــروعات . اال�ــتاج

ولغرض احتساب هذا النوع من .مكافآت أصحاب هذه املشاريع وعوائلهم، وعائد التنظيم      : االعتـبارية يعكـس     
 يتســع، وفقــاً للــنظام اجلديــد، ليشــمل مجــيع الســلع  Production Boundaryاال�ــتاج فــإن مفهــوم دائــرة اال�ــتاج  

ا�ـاً، وأجـور، فردية أو مجاعية، من قبل الوحدات     واخلدمـات املقدمـة للقطـاع العائـلي عـلى شـكل مقايضـة أو جم               
وهنا تأتي أمهية البند اجلديد الثا�ي ملكون  . احلكومـية أو اهليـئات اليت ال هتدف للربح وختدم القطاعات العائلية           

ــلي    ــتحويالت االجتماعــية : الدخــل القــابل لال�فــاق يف القطــاع العائ ــتحويالت إىل الســلع   . ال حيــث تشــري هــذه ال
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املقدمة جما�اً للقطاعات العائلية من قبل احلكومة واهليئات اليت ال هتدف للربح وختدم هذه القطاعات    واخلدمـات   
ويرتتـب عـلى مشـول هـذا الـنوع من التحويالت أن تزيد تقديرات دخل القطاعات القابل لال�فاق                . كمـا أشـر�ا تـواً     

فاق، والدخل القابل لال�فاق املعدل يف حالة عـلماً بأ�ـه ال توجـد فـروقات يف تقديـرات الدخـل القابل لال�           . املعـدل 
 . احتساب هذه التقديرات على مستوى االقتصاد القومي

   
 : : : : بعض مشاكل تصنيف أ�شطة الدخل املختلط بعض مشاكل تصنيف أ�شطة الدخل املختلط بعض مشاكل تصنيف أ�شطة الدخل املختلط بعض مشاكل تصنيف أ�شطة الدخل املختلط  ....4
 

ــإن أحــدث تصــنيف لأل�شــطة باالقتصــاد القومــي هــو اخلــاص بالتصــنيف القياســي           ــوم ف كمــا هــو معل
) United Nations, 1990 (1990 اإلصـدار الثالـث لعـام    ،)التصـنيف فـيما بعـد    (ISICالصـناعي الـدويل   

ويعتـرب هـذا التصـنيف جـزءاً أساسـياً مـن �ظـام احلسابات القومية اجلديد، شأ�ه شأن أ�ظمة التصا�يف األخرى            
 . اخلاصة بالتجارة اخلارجية، وبنود اال�فاق، واملهن، وغريها

 
ستمد من املشاريع ذات الصفة غري االعتبارية، وكمـا أشـر�ا يف هذه الورقة فإن مفهوم الدخل املختلط ي    

وعليه فإ�ه لغرض جتميع هذه األ�شطة العاملة يف خمتلف الوحدات املؤسسية           . واملسـماة باأل�شـطة غـري الرمسـية       
ومن هنا تأتي أمهية اإلحاطة هبذا . ال بـد مـن تعقب هذه األ�شطة ضمن �ظام التصنيف      ) املالـية وغـري املالـية     (

عــلى مــدى مالءمــته الحــتواء األ�شــطة غــري الرمســية، وذلــك مــن خــالل اإلشــارة إىل عــدد      التصــنيف واحلكــم 
ــن     . املالحظــات ــذه املالحظــات أن التصــنيف يــتكون م ــة  ) 17(أول ه ــئة جممع           Tabulation Categoryف

)Ibid., PP.4851( ال تدخــل األ�شــطة غــري الرمســية ،)إالّ يف عــدد قلــيل مــن هــذه) حيــث الدخــل املخــتلط 
حيــث أن أغلــب . وبالــتايل فــإن هــذا التصــنيف يعتــرب واســعاً جــداً بالنســبة هلــذا الــنوع مــن األ�شــطة . الفــئات

 D، و )الزراعة، والصيد و الغابات  (A: غـري الرمسـية ترتكـز يف الفـئات امعـة التالـية من التصنيف                -األ�شـطة 
ــية ( ــر   (G، و )التشــييد (F، و )الصــناعات التحويل ــة واملف ــنقل والدراجــات    جتــارة اجلمل د، وإصــالح وســائل ال

ــية    ــلع الشخصـــية واملنزلـ ــبخارية، والسـ ــاالت   (Iو، )الـ ــنقل والـــتخزين واالتصـ ــات اتمعـــية   (O، و )الـ واخلدمـ
 ). واالجتماعية والشخصية األخرى

 
وتقـرتح هـذه الورقـة، ألغـراض معاجلـة التصـنيف حبيـث يكـون أكـثر مالئمـة الحصـاءات األ�شـطة غري                      

ضـمن مقدمـة التصنيف التقسيمات األكثر تشعباً، على أن تتضمن أعداداً أقل من الفئات اليت يتم         الرمسـية، أن تت   
وبناء على ذلك فإن الفئات التسعة للتصنيف املستخدمة . تكويـنها مـن خالل جتميع الفئات احلالية يف التصنيف       

مالئمة ملتطلبات األ�شطة ال تعتـرب فئات  ) United Nations, 1993, PP.350-351(مـن قـبل الـنظام اجلديـد     
جتــارة اجلملـة واملفــرد، واصـالح الدراجــات   (املســتخدمة مـن قــبل هـذا الـنظام    ) 5(فالفــئة رقـم  . غـري الرمسـية   
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، جتمــع العديــد مــن األ�شــطة الــيت متــثل غالبــية األ�شــطة غــري  )الــبخارية والســلع الشخصــية، والفــنادق واملطــاعم
ــبلدان النامــية وا   ــد مــن ال ــيةالرمســية يف العدي ــية، وخدمــات العقــار    (7يف حــني تشــري الفــئة  . لعرب الوســاطة املال

اإلدارة العامة، والدفاع، وخدمات األمن االجتماعي واخلدمات  (9، وكذلـك الفئة     )وخدمـات األعمـال األخـرى     
 . ، إىل أ�شطة ال تعترب مالئمة للتصنيف الصناعي لأل�شطة غري الرمسية)العامة األخرى

 
يعـا�ي من وجهة �ظر األ�شطة غري الرمسية، بعدم جتا�س الفئات امعة وتقسيماهتا الفرعية             ثا�ـياً، أن التصـنيف      

Divisions .     معةفالفـئة ا)G (         ،جتمع اصالح وسائل النقل والدراجات البخارية والسلع الشخصية واملنزلية
ــيع وصــيا�ة  ) 50(أمــا التقســيم الفــرعي رقــم   . وكذلــك جتــارة اجلملــة واملفــرد   ــنقل  فــيجمع ب واصــالح وســائل ال

ما بني جتارة املفرد ) 52(يف حـني جيمع التقسيم الفرعي     . والدراجـات الـبخارية، وبـيع الـتجزئة لوقـود السـيارات           
 . ، واصالح السلع املنزلية والشخصية)ماعدا وسائل النقل والدراجات البخارية(
 

ة غـري الرمسـية، أن يتم دمج   وهـنا ال بـد مـن اإلشـارة بأ�ـه مـن غـري املناسـب، مـن وجهـة �ظـر األ�شـط                   
ــتجارة يف تقســيم واحــد �ظــراً ألمهيــتها مــن وجهــة �ظــر هــذه األ�شــطة      ــه هذيــن  . خدمــات االصــالح، وال ملــا أ�

النشـاطني يـتم القـيام هبمـا، يف الـبلدان النامـية، مـن قـبل وحـدات ا�ـتاج خمـتلفة مـن حيـث خصائص العاملني هبا                       
ني �الحظ أن أغلب العاملني باأل�شطة التجارية غري الرمسية ففي ح). ا�ـاث / ذكـور   (خاصـة الـنوع االجـتماعي       

أما يف البلدان املتقدمة فإن . هـم مـن اال�ـاث، �الحظ أيضاً بأن أغلب العاملني خبدمات االصالح هم من الذكور              
 األمر خمتلف حيث يالحظ أن اصالح وسائل النقل والسلع الشخصية واملنزلية يتم من قبل �فس اجلهات اليت تبيع

 . هذه الوسائل وتلك السلع
 

ومرة . حيث مت دمج الفنادق واملطاعم) 55(ويالحـظ عـدم التجا�س، أيضاً، يف التقسيم الفرعي رقم         
أخـرى فـإن األ�شـطة غـري الرمسـية يف جمـال الفنادق تتضمن أماكن مفتوحة لألكل والشرب ويف أغلب األحيان يف            

وم الفنادق باالعتماد على معيار التكوين الرأمسايل املستخدم وهـو األمـر الـذي خيتلف جذرياً عن مفه         . الشـوارع 
ــنوعني مــن الفــنادق     . يف الفــنادق ودور الضــيافة  ــن ال ــتم دمــج هذي ــتايل ال ميكــن أن ي ــرمسي  (وبال باملعــنى غــري ال

 . يف تقسيم فرعي واحد) والرمسي
 

م جتا�س األ�شطة غري الرمسية ثالـثاً، كمـا يؤخـذ عـلى التصـنيف أن تقسـيماته واسـعة جـداً، وبالتايل تسمح بعد          
لذا فإ�ه من الضروري، خدمة التساق املقار�ة مع بقية االحصاءات املستخدمة    . الـواردة حتـت هذه التقسيمات     

                  للتصـنيف القياسـي الصـناعي الـدويل مـثل �ظـام احلسـابات القومـية اجلديـدة، أن يتم إضافة حدDigit خامس 
 .  االعتبار كلما اقتضى األمر ذلكللتصنيف ألخذ األ�شطة غري الرمسية بنظر
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وعـلى سـبيل املـثال ميكـن االستشهاد بالتقسيمات التالية الواردة بالتصنيف كأمثلة على عدم التجا�س                  
 : واالتساع

 
، يتضـمن تصـنيع املنتجات      )الصـناعة التحويلـية    (D الفـئة    15حتـت التقسـيم     ) 1549(احلـد الـرابع     ) أ(

وهـنا فإ�ـه مـن    ). United Nations, 1990,P.55( مكـان آخـر   الغذائـية األخـرى غـري املصـنفة يف    
          من املقرتح (املفضـل فصـل أعداد الوجبات من هذا احلد وذلك ال�تشار هذا النشاط ) لتقع حتت احلد

 .  غري الرمسي خاصة ما بني اال�اث
   

 األخرى  يتضمن تصنيع املنتجات  ) Ibid.P.56 (D الفئة   20حتت التقسيم   ) 2029(احلـد الـرابع     ) ب(
واألفضـل تقسـيم هـذا احلد إىل حدين    . مـن اخلشـب، وتصـنيع منـتجات مـن الفلّـني، والقـش، والضـفر            

 . تصنيع املنتجات األخرى من اخلشب، وتصنيع منتجات الفلّني والقش والضفر: فرعيني مها 
 

ــرابعة   ) جـــ( ــلحدود ال ـــذا بالنســبـــة ل  و6022 و 5520 و 5260 و 5252 و 5232 و 5040وهكــ
9309) Ibid. PP.63-70 (      ــيت حتــتاج إىل تقســيمات عــند احلــد اخلــامس لتضــمني األ�شــطة غــري ال

 .الرمسية بشكل أدق
 
 : : : : الدخول املختلطة يف بعض مسوحات ميزا�ية األسرة، واملنشآت، العربية الدخول املختلطة يف بعض مسوحات ميزا�ية األسرة، واملنشآت، العربية الدخول املختلطة يف بعض مسوحات ميزا�ية األسرة، واملنشآت، العربية الدخول املختلطة يف بعض مسوحات ميزا�ية األسرة، واملنشآت، العربية  ....5
 

رها تستمد كمـا تبني سابقاً فإن تقديرات الدخول املختلفة تستمد من األ�شطة غري الرمسية، واليت بدو         
وعمومــاً تتضــمن تعــدادات ومســوحات . مــن أ�شــطة العــاملني حلســاهبم اخلــاص، أو ذات الصــفة غــري االعتــبارية

أما املشاريع .  ذات املوقع الثابت   Registeredاملنشـآت تتضـمن املشـاريع ذات الصـفة غـري االعتبارية املسجلة              
ــيا     ,Arboleda and Kow(ت األســرة ذات �فــس الصــفة غــري املســجلة فإهنــا تظهــر يف احصــاءات ميزا�

website,P.2 .( 
 

وعـند حماولـة تتـبع بعـض املسـوحات املشـار إلـيها أعاله للتعرف على مدى تغطية اإلحصاءات لألزمة                   
الحتسـاب الدخـل املخـتلط، مت تغطـية عينة من هذه املسوحات يف دولة الكويت، واجلمهورية اليمنية، ومجهورية        

وذلك هبدف حتديد �واحي القصور يف البيا�ات املطلوبة لتقدير هذا .  وحسب املتاحمصر العربية، ألعوام خمتلفة
ولـتحديد هـذه البـيا�ات فإ�ـه من الضروري اإلشارة إىل بنود حساب توليد الدخل اإلمجالية           . الـنوع مـن الدخـول     

 ): United Nations, 1993, P.646(للقطاع العائلي 
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 )لدائنا(املوارد      )املدين(االستخدامات 
 

D.1 تعويضات العاملني    B.1القيمة املضافة  

D.11األجور والرواتب  

D.12مسامهة أرباب العمل االجتماعية  

D.29 الضرائب األخرى على اال�تاج 

D.35االعا�ات األخرى على اال�تاج  

B.2فائض التشغيل  

B.3الدخل املختلط  
 

�يات األسرة جيب أن تغطي البنود املشار إليها وعلـيه فـإن البـيا�ات املطلـوب توفـرها يف مسوحات ميزا      
، الحتسـاب فائض التشغيل، ولغري ذات       Incorporatedأعـاله، ولكـل مـن املشـروعات ذات الصـفة االعتـبارية              

 . ، الحتساب الدخل املختلطUnincorporatedالصفة االعتبارية 
 

فإذا أخذ�ا . بية املشار إليها أعالهولنعود اآلن للتعرف على مدى توفر هذه البيا�ات يف املسوحات العر 
اإلدارة ( يالحظ أن هذا املسح  2000-1999مسـح الدخـل واال�فـاق األسـري لعام          " حالـة الكويـت مـن خـالل         

ــتائج البحــث عــن  " قــد أشــار يف فصــله الســابع إىل  ) 145-125، الصــفحات 2000، "أ"املركــزية لالحصــاء  �
صايف الدخل من املنشآت اخلاصة أو املهن " إىل  " ل اجلاريـة    الدخـو " ، أي الدخـول، وأشـار ضـمن         "االيـرادات   

غري (، والنشاط غري الرمسي )املنظم(مل يتطرق إىل التمييز ما بني النشاط اال�تاجي الرمسي       ) أ: (إالّ أ�ـه    " احلـرة   
ديرات كما أ�ه مل يتضمن تق) ب. (وهـو األمـر الذي ال يساعد يف احلصول  على تقدير للدخل املختلط             ). املـنظم 

قد يتبادر للذهن بأن تقدير هذه القيمة (لتعويضات العاملني لكال النوعني من هذا النشاط، وكذلك القيم املضافة 
عـادة مـا يشـار إلـيه يف مسـوحات املنشآت، وهذا صحيح، إالّ أن هذه املسوحات ال تتضمن بدورها، يف حالة           

يعمل هبا عشرة أشخاص فأقل ، والعاملني حبساهبم اخلاص، اليت " دولـة الكويـت، متييزاً ما بني املشاريع الصغرية    
وأن كافـة البـيا�ات املطلوبـة، والــواردة يف    ). 1999، "ب"اإلدارة املركــزية لالحصـاء  : ا�ظـر عـلى سـبيل املـثال     (

وعليه، ال  . احلساب املشار إليه أعاله، ختص الصناعات الصغرية وليس املشروعات ذات الصفة غري االعتبارية            
ــلي يف جــزئه اخلــاص هبــذه املشــروعات باعــتماد عــلى      ميكــن  ــع الدخــل للقطــاع العائ تركيــب حســاب إعــادة توزي

 . ، ومسوحات املنشآت الصناعية، يف دولة الكويت"مسح الدخل واال�فاق األسري " احصاءات 
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، 1998م لعــا" الـتقرير العــام ملسـح ميزا�ــية األسـرة    " أمـا فـيما خيــص اجلمهوريـة اليمنــية، فباإلشـارة إىل      
ويقصد ". دخـول أصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص    " يالحـظ تطـرق الـتقرير يف العديـد مـن اجلـداول لـــ                

الدخول املختلطة بني العمل " هبـذه الدخـول، كما جاء يف توضيح املصطلحات والتعاريف املستخدمة بالتقرير ،            
ية األفراد للمنشآت املختلفة الزراعية، والصناعية، وامللكـية، وهـي الدخول اليت تتحقق من املهن اخلاصة، كملك        

، 1999اجلهاز املركزي لالحصاء،   " (والـتجارية، وغريهـا مـن املنشـآت األخـرى، بعد خصم مستلزمات اال�تاج               
إالّ أن رغـم أمهـية هـذه املعلومـات عن دخول املشروعات ذات الصفة غري االعتبارية باجلمهورية                  ). 34صـفحة   

لى األقـل للقـيمة املضـافة هلـذه املشـروعات يف القطـاع العائـلي، إالّ أن احلاجة ال زالت ماسه            اليمنـية، كمقـرب عـ     
 . للحصول على تقديرات خاصة بتعويضات العاملني وغريها من البنود الواردة يف حساب توليد الدخل أعاله

 
لعام " االستهالكي حبث الدخل واال�فاق    " أمـا عـن احلالـة يف مجهوريـة مصـر العربـية فتشري احصاءات                 

األجــور واملرتــبات، : تــبعاً ملصــادر الدخــل ) حســب احلضــر والـريف ( إىل دخـول القطــاع العائــلي  1990/1991
والنشـاط الـزراعي، واملشـروعات غـري الزراعـية، واملمـتلكات العقاريـة، واملمتلكات املالية، وااليرادات الدورية                   

ــثا�ي، صــفحة  1993، )أ(اء اجلهــاز املركــزي للتعبــئة العامــة واالحصــ  (األخــرى  ــه عــند ). 543، اجلــزء ال إالّ أ�
) 114، اجلزء األول، صفحة 1993اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء،     (الـرجوع ملـا تتضمنه هذه الدخول        

وعلـيه، يبدو أن  . مل تـرد اإلشـارة إىل حتديـد للدخـول املخـتلطة أو دخـول املشـاريع ذات الصـفة غـري االعتـبارية                
وبالتايل يصعب حتديد الدخل املختلط وفقاً هلذه .  األخرية مشمولة ضمناً مع دخول املشاريع االعتبارية      الدخول

أمــا فــيما خيـص احصــاءات املنشــآت الصــناعية يف مصـر فــإن تعــريف املنشـاة يقتصــر عــلى تلــك    . االحصـاءات 
). ، صفحة أ  1994،  )ب(حصاء  اجلهـاز املركزي للتعبئة واال    (األ�شـطة الـيت متسـك الدفاتـر احملاسـبية املسـتقلة             

 . وبالتايل فإن املشاريع ذات الصفة غري االعتبارية مستبعدة بالتعريف وال يوجد من خيصها من بيا�ات
 

، فقد تطرق إىل 1998 � 1988أمـا مشـروع منـتدى البحـث االقتصـادي حـول سـوق العمـل يف مصر             
األول :  يف االستبيان املعد هلذا املشروع يف الفصول     مجـع املعلومـات والبـيا�ات اخلاصـة بالعـاملني حلسـاهبم اخلاص            

) 4204البند (عند السؤال عن الوضع األجري الذي من ضمنه العمل للحساب اخلاص، والثا�ي ) 1317البـند   (
البــند   (عــند الســؤال عــن العمــل غــري املنــتظم، وأخــرياً يف الفصــل اخلــامس، عــند الســؤال عــن املشــاريع األســرية  

5101) .(Ragui, 1998, CD .( 
 

و�ظـراً لعدم استهداف هذا املشروع لتوفري بيا�ات ألغراض احملاسبة القومية فإن البيا�ات الواردة فيه ال                  
 . تساعد أيضاً يف بناء احلسابات ذات العالقة بالدخل املختلط
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 : : : : طريقة مقرتحة لتقدير الدخل املختلط طريقة مقرتحة لتقدير الدخل املختلط طريقة مقرتحة لتقدير الدخل املختلط طريقة مقرتحة لتقدير الدخل املختلط  ....6
 

ــيا�ات ضــريبة ال     دخــل أساســاً، باإلضــافة إىل عــدد مــن إحصــاءات    تعــتمد الطــريقة املقرتحــة عــلى ب
لذا فإن هذه الطريقة تعترب أكثر مالئمة للبلدان العربية ذات النظم الضريبة للدخل        . احلسـابات القومـية املسـاعدة     

وغين عن البيان بأ�ه ميكن إعادة تعديل الطريقة املقرتحة وفقاً لتفاصيل      ). الـبلدان العربـية غـري النفطـية أساساً        (
عـلماً بـأن هـذه الطـريقة تعـتمد، يف فكـرهتا، على الطريقة املتبعة يف إدارة               . د الـيت يتضـمنها الـنظام الضـرييب        البـنو 

 ). Office of National Accounts, website(اإلحصاءات القومية يف اململكة املتحدة 
 

 هــذا الصــايف       وتــنطلق هــذه الطــريقة مــن صــايف دخــل األعمــال الــوارد يف اإلقــرارات الضــريبية ، ويعــاجل  
 :  وصوالً إىل الدخل املختلط، وذلك كالتايلTransactionsالحقاً بالعديد من املعامالت 

 
 املخصومةInvestment Allowancesخمصصات االستثمار )  i+ (صايف دخل األعمال = الدخـل املختلط  

 .          ألغراض الضريبة    

) +ii( خمصصات االهتالك Depreciation Allowances    املخصومة 
 . ألغراض الضريبة 

) +   iii(           املدفوعـات مـن صـايف الفوائـد، وإجيـارات األراضـي، وإجيارات 
 .           أصول املوارد الطبيعية 

) +   iv( تعديل  Adjustmentاإلجيار التمويلي  . 

) +   v   (الدخل املختلط ملشيدي املبا�ي حلساهبم اخلاص . 

) +   vi(تلم من اإلجيار غري السكين  املس . 

) +   vii(التعديل اخلاص باإل�تاج العائلي من السلع  . 

) +   viii(التعديل اخلاص بالتأمني ما عدا التأمني على احلياة  . 

) +   ix  (التعديل اخلاص برمسلة برامج الكمبيوتر  . 

   -) x  ( خدمات الوساطة املالية املقدرة بطريقة غري مباشرةFISIM  

   -) xi(التعديالت اخلاصة بتقييم املخزون   . 
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 : ولغرض توضيح بعض املعامالت املتضمنة بالصياغة أعاله ال بد من اإلشارة للمالحظات التالية 
 

الفوائــد، وإجيــارات األراضـــي،   : تتضــمن يف الصـــفوف املدفوعــات مــن    (ميكــن إعــداد مصــفوفة    ) أ( 
اإلحصـــــــاءات  على أن تستمد. أعاله) iii(لتقدير املعاملة ) عيةوإجيارات األصول من املوارد الطبي

للشــــــــــركات املالــــــــــية،  اخلاصة هبذه املعامالت من إحصاءات املالية احلكومية، واإلحصاءات املالية
 .وإحصاءات ميزان املدفوعات، واإلحصاءات الضريبية

 
جلة الضريبية، واملعاجلة احملاسبية مـن األمهـية تعديـل اإلجيـار التمويلي وذلك لالختالف ما بني املعا     ) ب(

فوفقـاً لـلمعاجلة الضـريبية جيـوز لنشـاط أعمـال أن يلغي كافة              . القومـية اخلاصـة هبـذا الـنوع مـن اإلجيـار           
أما األغراض احملاسبية القومية فإن مبلغ . املدفوعـات اإلجياريـة التمويلـية هبـدف ختفـيض عبئه الضرييب        

على أن . ثل األول أصل مبلغ اإلجيار، يف حني ميثل الثا�ي الفوائدمي: اإلجيـار التمويـلي يقسـم إىل جـزئني       
 . يتم استبعاد رسوم اخلدمات من اجلزء اخلاص مببلغ الفائدة، فقط، ألغراض احتساب الدخل املختلط

 
باعتبار حصة من العمل املنجز،     ) v(حيتسب الدخل املختلط ملشيدي املبا�ي حلساهبم اخلاص،        ) جـ(

فيؤخذ من ) vi(أما املستلم من اإلجيارات غري السكنية  . د عـلى إحصـاءات التشييد     وذلـك باالعـتما   
 . إحصاءات ضريبة الدخل بعد استبعاد اإلجيار املستلم من البيوت السكنية

 
اخلاصـة باإل�ـتاج السـلعي العائـلي فال بد من تقدير خمصص للدخل         ) vii(أمـا فـيما خيـص املعاملـة         ) د(

الــناتج عــن إ�ــتاج القطــاع العائــلي لــبعض املنــتجات املســتخدمة مــثل صــيد  Imputedالعائــلي الضــمين 
 . األمساك

 
، وخدمات الوساطة املالية املقدرة    )viii(وبقـدر تعلـق األمـر مبعاملـة الـتأمني ما عدا على احلياة               ) هــ (

 ولنبدأ. ، فـال بـد مـن إجراء بعض التعديالت هبذه املعامالت، أيضاً         )FISIM)xبطـريقة غـري مباشـرة       
فالشركات العاملة يف هذا النوع من التأمني ال حتدد رسوم اخلدمات، بشكل     . بالـتأمني عـلى غـري احلـياة       

ومع ذلك فإ�ه   . واضـح وصـريح، كجـزء مـن األقسـاط الـيت تفرضـها هـذه الشـركاء على املؤمن عليهم                    
لقسم الثا�ي ميثل األول رسم اخلدمة الضمين، يف حني ميثل ا: ميكـن أن �قسـم هـذه األقسـاط إىل قسمني        

ويعــرف القســم .  لتغطــية املخاطــرة املرتتــبة عــلى الــتأمني Transfer Paymentsمدفوعــات حتويلــية 
األقســاط املســتلمة مــن قــبل شــركات الــتأمني زائــداً  : األول، رســم اخلدمــة الضــمين للــتأمني، عــلى أ�ــه  

ؤمن عليه لشركات   وهـي األقسـاط الـيت تضـاف إىل أقسـاط الـتأمني الـيت يدفعهـا امل                 (األقسـاط املكملـة     
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ــلمؤمن علــيه ولــيس       ــتعكس قــيمة االحتياطــيات الفنــية هلــذه الشــركات والــيت تعــود ملكيــتها ل ــتأمني ل ال
للشــــركات، وتعــــامل عــــلى أهنــــا متــــثل دخــــل اســــتثمار حلامــــلي بوالــــص الــــتأمني أو املؤمــــن علــــيهم                    

)United Nations, 1993,P.181( وتــتألف . مــن قــبل املؤمــن علــيه، �اقصــاً املطالــبات املــتوقعة
األقسـاط املسـتلمة، بدورهـا، مـن األقسـاط املباشـرة املسـتلمة زائـداً أقسـاط إعـادة التأمني املستلمة،            

 . �اقصاً أقساط التأمني املدفوعة والرسوم القا�و�ية
 

وساطة أمـا فـيما يـتعلق خبدمـات الوسـاطة املالـية املقدرة بطريقة غري مباشرة فإن البنوك ومؤسسات ال                    
ويف حالة . املالـية األخـرى عـادة مـا ميولـوا أ�شـطتهم مـن خـالل الفـارق ما بني الفوائد املستلمة والفوائد املدفوعة                     

فإن هناك احتماالً باحلصول   ) الفوائـد املسـتلمة واملدفوعـة     (احتسـاب فـائض التشـغيل اإلمجـايل وفقـاً هلـذه اآللـية               
وال بد من (ت و�فقات التشغيل املعلنة فقط من دون الضمنية على قيمة سالبة للفائض بسبب حتول رسوم اخلدما

اإلشـارة هـنا بأ�ـه وفقـاً لقواعد احلسابات القومية، ال تعترب الفوائد املستلمة جزءاً من الدخل الناجم عن اإل�تاج،             
 . )و�فس الشيء ال تعترب الفوائد املدفوعة جزءاً من النفقات الالزمة لتحقيق الدخل الناجم عن اإل�تاج

 
ــأخذ رســوم         ــد ب ــنظام اجلدي ــية احلصــول عــلى قــيمة ســالبة للفــائض يقــوم ال ــتخلص مــن إمكا� ولغــرض ال

ويطلق على  . لـلخدمات الضمنية، باإلضافة إىل رسوم اخلدمات املعلنة لغرض احتساب فائض التشغيل اإلمجايل            
  .رسوم اخلدمات الضمنية اسم خدمات الوساطة املالية املقدرة بطريقة غري مباشرة

 
فـإن النفقات اخلاصة هبذه الربامج واملستخدمة أثناء عملية       ) ix(أمـا مبعاملـة رمسلـة بـرامج الكمبـيوتر            

اإل�ـتاج للحسـاب اخلـاص، ولفرتة تزيد عن سنة، فمن الضروري معاملتها على أهنا تكوين رأمسايل ثابت بدالً من                 
وكما هو متعارف  ). xi(بتعديالت تقييم املخزون    وأخرياً تأتي املعاملة املرتبطة     . الـنظر إلـيها كاستهالك وسيط     

، والبضـاعة حتـت االجنـاز، واملواد      )بضـاعة تامـة الصـنع     (السـلع اجلاهـزة للبـيع       : علـيه فـإن املخـزون يـتكون مـن           
ووفقاً لقواعد احملاسبة . ويطلـق عـلى قيمة املخزون يف هناية كل فرتة حماسبة بالقيمة الدفرتية للمخزون           . األولـية 

إن الـتغريات يف هـذه القيمة من فرتة حماسبة ألخرى حتتسب من خالل طرح القيمة الدفرتية للمخزون يف           املالـية فـ   
 . هناية الفرتة السابقة من، يناظرها يف هناية الفرتة احلالية

 
فالتغريات العينية باملخزون، خالل فرتة معينة،      . إالّ أن األمـر خمـتلف مـن وجهـة �ظـر احملاسـبة القومـية                
وعادة ما يتبع أغلب أصحاب . قـيم وفقـاً لألسـعار السـائدة يف الوقت الذي حتدث فيه هذه التغريات           جيـب أن ت   

األعمـال، تطبيقـياً، طـريقة التكالـيف التارخيـية لتقييم املخزون، حيث يتم التقييم باستخدام السعر األقل للتكلفة       
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، وخمزون آخر الفرتة يقيم باألسعار السائدة فمخـزون أول الفـرتة يقيم باألسعار السائدة يف هذه الفرتة     . أو السـوق  
 . يف هذه الفرتة، أي األخرية

 
ويرتتـب عـلى طـريقة التكالـيف التارخيـية أن تتضـمن القـيمة الدفرتيـة لـلمخزون عنصـراً ميـثل مكاسب                       
 يف فـرتات ارتفـاع األسـعار، والعكـس صحيح، ففي فرتات اخنفاض األسعار تتضمن     Capital gainsرأمسالـية  

، من دون أن يتغري املخزون عينياً سواء يف فرتات Capital Lossesلقـيمة عنصراً ميثل خسائر رأمسالية  هـذه ا 
لذلـك فمـن الضـروري، مـن وجهة �ظر احلسابات القومية، إجراء �وع من التعديل         . ارتفـاع األسـعار أو اخنفاضـها      

 الدفرتية للمخزون، حيث حتول قيمة الـذي يتضـمن اسـتبعاداً لعناصـر املكاسـب واخلسـائر الرأمسالـية مـن القيمة            
 .  Revaluation Accountهذه العناصر إىل حساب إعادة التقييم 

 
 : : : : االستنتاج االستنتاج االستنتاج االستنتاج  ....7
 

تعرضــت الصــفحات أعــاله إىل الــتعرف عــلى مــا يعنــيه مفهــوم الدخــل املخــتلط مــن وجهــة �ظــر الــنظام  
داً على قيم معامالت أخرى، ومشاكل  اجلديـد، واخـتالفاته عـن مفهـوم فـائض التشـغيل، وإمكا�ـية تقديره واعتما               

تصـنيف هـذه النوعـية مـن الدخـل ضمن �ظام التصنيف، والوضع الراهن لتناول أ�شطة العاملني حلساهبم اخلاص        
وقد تبني من خالل مقار�ة ما يعنيه الدخل املختلط من  . يف بعض مسوحات املنشآت، وميزا�يات األسرة العربية      

، إن هذا 1993ره مـن مقـررات املؤمتـر اخلـامس عشـر إلحصـائي العمـل عام         وجهـة �ظـر الـنظام، واملسـتمد بـدو         
ــيات األســرة حبيــث ميكــن تركيــب        ــره يف ظــل التصــميم احلــايل ملســوحات املنشــآت، وميزا� املفهــوم ال ميكــن تقدي

، حسـابات القطـاع العائـلي الـيت تأخذ بنظر االعتبار النشاط اال�تاجي ألعضاء األسرة ذو الصفة غري االعتبارية            
لذا فإن هناك حاجة . والذي يشكل �سب كبرية من النواتج االمجالية احمللية والقيم املضافة يف العديد من الدول           

 . ماسة إلعادة النظر بتصميم هذه املسوحات
 

وهــنا ال بــد مــن اإلشــارة بــأن األســباب الرئيســية وراء عــدم مالئمــة �وعــية البــيا�ات وطــريقة عرضــها    
جهزة االحصائية احملاسبة القومية الضريبة، ملتطلبات مستخدميها من االقتصاديني، هو املنشورة من قبل أغلب األ

غــياب وجهــة الــنظر االقتصــادية عــند تصــميم اســتمارات مســوحات املنشــآت وميزا�ــيات األســرة، وغريهــا مــن  
سبية املالية املسـوحات، وحصـر حتديـد مسـميات بـنود االستمارات يف العاملني يف هذه األجهزة ذوي اخلربة احملا           

 .  فقط، دون الوعي، يف حاالت كثرية، باملتطلبات احلديثة ملستخدمي البيا�ات
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