
 

 

 (50) ةسماخلا ةر ضاحملا

 عو ر فلاو  ةيداصتقالا ةيسسؤ ملا تاعاطقلا :ةر ضاحملا ناو نع

 ةيداصتقالا تاعاطقلا (الو أ

 ةر يغصلا ةيدر فلا تاسسؤ ملاو  تالئاعلا عاطق-2

 .ةر يغصلا ةيدر فلا تاسسؤ ملاو  تالئاعلل ةيداصتقالا ناو عألا نم نيعو ن ىلع عاطقلا اذه يو تحي

 .كالهتسالا يه ةيساسألا اهتفيظو  يتلاو  ةميقملا ةيسسؤ ملا تادحو لا عو مجم يه :تالئاعلا -

 ةطبتر ملا ةقو سملا اإلنتاجية تامدخلاو  علسلا جاتنإ يه ةيساسألا اهتفيظو  :ةر يغصلا ةيدر فلا تاسسؤ ملا -
 .تالئاعلا عاطقب

 ةر يغصلا ةيدر فلا تاسسؤ ملا نأ وه ةر يغصلا ةيدر فلا تاسسؤ ملاو  تالئاعلا نيب طابتر الا اذه ببس :ةظحالم
 ةيصخش نع ةلصفنملا ةير ابتعالا ةيصخشلاب عتمتت ال ىر خأ ةهج نمو  ،ةهج نم ةلماك ةبساحم اهل تسيل
 .(راغصلا نو حالفلا ،راغصلا راجتلا ،نو يفر ح ،ءابطأ ،نو ماحم) نيكلاملا

 نيب لصفلا وأ ةلئاع بر ك هطاشن نيبو  يدر فلا لو اقملل ينهملا طاشنلا نيب زييمتلا بعصلا نم عقاو لا يفف
 .ةيلئاعلا هتاطاشنلو  ةينهملا هتاطاشنل ةصاخلا هتر ايس مدختسي بيبطلاف ،ةيلئاعلا هتاكلتممو  ةينهملا هتاكلتمم

 ةيلاملا تاسسؤ ملا عاطق-3
 ،رئاز جلا كنب يف لثمتتو  داصتقالا ليو مت ةيساسألا اهتفيظو  يتلاو  ةميقملا ةيسسؤ ملا تادحو لا عو مجم وه    

 ةيمو معلا ةنيز خلا (......ةيفير لاو  ةيحالفلا ةيمنتلا كنب ،ير ئاز جلا ينطو لا كنبلا ،ةيلحملا ةيمنتلا) ةيلو ألا كو نبلا
 .(...نيمأتلا تاكر ش ،ريفو تلا قو دنص) ىر خألا ةيلاملا تاسسؤ ملاو 

 ةيمو معلا تار ادالا عاطق-4
 لكشب ةقو سملا ريغ تامدخلا ريفو ت ةيساسألا اهتفيظو  يتلاو  ةميقملا ةيسسؤ ملا تادحو لا عو مجم يه   
 بئار ضلا قير ط نع ةينطو لا تاو ر ثلاو  ليخادملا عيز و ت ةداعإ (... ،ةلادع ،نمأ ،ميلعت) يناجم هبش وأ يناجم
 .تادعاسملاو  مو سر لاو 



 

 

 نامضلا ةيالو لاو  ةيدلبلا) ةيلحملا واإلدارات (...ةسائر لاو  تار از و لا) ةيز كر ملا اإلدارات يف عاطقلا اذه لثمتي
 العائالت. ةمدخل ةيعامتجالا تامظنملاو  يعامتجالا

 (يجر اخلا ملاعلا) عاطق هبش-0
 تادحو لا عم ةيداصتقا تاقالع اهل يتلاو  (تار ادإ ،تاسسؤ م ،تالئاع) ةميقملا ريغ تادحو لا عو مجم وه
 .ةميقملا

 ةسناجتم ريغ ةيسسؤ م تادحو  ةدع لمشي هنأ ماد ام حيحصلا ىنعملاب اعاطق سيل نو علا اذه :ةمهم ةظحالم
 .ملاعلا يقابو  ينطو لا داصتقالا نيب تاقفدتلا يلامجإ لكشب جر اخلا تاباسح رهظت

 ةيداصتقالا عو ر فلا (ايناث
 نم دب ال عر فلا حر ش لبق نكلو  ،جاتنإلا ليلحت يف مدختسي ةيداصتقالا ناو عألل يناثلا فينصتلا اذه ربتعي
 :يلي امك ةقالعلا تاذ تاحلطصملا ضعب حيضو ت

 جتانلا مو هفم -
 نكمأ ام ةسناجتم فانصألا نم ددع يف ةلئاعلا سفن ىلإ يمتنت يتلاو  ةبر اقتملا ةعيبطلا تاذ علسلا عمجت
 ....مطامطلاو  لاقتر بلاو  حافتلاو  حمقلا مضيو  ةعار ز لا جتان :لثم جتاو نلا ىمست

 ةنو دملا مو هفم-
 ةبساحملا لبق نم ةذو خأملا جتاو نلل ةمقر م ةمئاق نع ةر ابع يه يتلاو  جتاو نلل ةنو دم يف جتاو نلا هذه فنصت
 .ةينطو لا

 يف ،(NAPR) جتاو نلاو  طاشنلل ةر صتخملا ةنو دملاو  (NAP) تاطاشنلاو  جتاو نلل ةنو دم ج إ ح ن مدختسي
 ببسلا اذهلو  ،جتان 100 نم ةنو دم يف لز تخت وأ جتان 400 ـــــب ةنو دم عضو  اننكمي ليلحتلا تاجاحل عقاو لا
 .اجتان 18 نم يعيمجتلا ىو تسملا تاذ جتاو نلا ةنو دم لمعتسا ج إ ح ن نأ دجن

 ناتجا: 18يلي المدونة المختزلة المكونة من  وفيما



 

 

 
وفي ما يلي كيفية تصنيف النواتج والنشاطات وفق فصائل وأقسام ومجموعات وأصناف، حيث كل انتاج     

هي و  بمعنى ينتمي لفصيلة الفالحة والغابات والصيد البحري (A01.12له ترقيم خاص مثال منتوج األرز )
(A)  ومجموعة محاصيل  (01)ورمزها  ات الصلةالمحصولي والحيواني والصيد والخدمات ذ اإلنتاجوقسم

وبالتالي ترقيمه الكامل هو  (،2)ل في األرز رمزه ثوهذا الصنف والمتم (01.1 ) ورمزها غير دائمة
(A01.12) المنتوجات المتبقية.. وهكذا يتم ترقيم كل 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نو كت نا نكميو  ،ةنو دملا نم جتان جاتنإ يف ةصصختم جاتنإلل ةينقت ةيلخ يهو  :سناجتملا جاتنل ا ةدحو -
 ةنو دملا نم جتانلا سفن جتني (،،،،ءز ج ،عر ف ،ةشر و ) ةسسؤ ملا نم ءز ج وأ اهلمكأب ةسسؤ م ةدحو لا هذه
 اإلضافةب (نابلألا ةعانص ةسسؤ م) ةلماك جاتنإ ةدحو  هر دصم جتانلا اذه نو كي نابلألا جتان :لثم .ةر بتعملا
 تو يز لاو  نابلالا ةعانص ةسسؤ م نم نابلالا ةعانص عر ف الثم نابلألا عنصت يتلا تاشر و لاو  عو ر فلا ىلإ
 .لسعلاو 

 ال نكل ،ةنو دملا نم جتانلا سفن اير صح جتنت يتلاو  ةسناجتملا جاتنإلا تادحو لا عو مجم وه :عر فلا فير عت-
 جاتنإلا عر ف نأ جتني انه نمو  ،اهنم ءز ج عم وأ ةلماك ةيسسؤ م ةدحو  عم ةسناجتم جاتنإ ةدحو  قفاو تت نأ نكمي
 .جتانلا سفن جتنت يتلا تاسسؤ ملا ءاز جأ وأ تاسسؤ ملا ةعو مجم نم نو كم وه

ةليصفلا مسقلا  ةعو مجملا    الصنف 

A       ير حبلا ديصلاو  تاباغلاو  ةحالفلا 
 ةالصل ذات والخدمات والصيد والحيواني المحصولي لنتاجا     01  
 دائمة غير محاصيل   01.1    
 (األرز باستثناء) الحبوب 01.11      
 األرز 01.12      
 والدرنات والجذور والبطيخ الخضروات 01.13      
 السكر قصب 01.14      
 التبغ 01.15      
 األلياف نباتات 01.16      
 األعالف 01.17      
 الزيتية والبذور البقول 01.18      
 الدائمة غير األخرى والمحاصيل البستنة 01.19      



 

 

 (60) المحاضرة الخامسة

 المحور العام: العمليات االقتصادية

 

 

 
 أوال( محتوى العمليات على السلع والخدمات

لمجتمع ما. هذه السلع  الحاجات الفردية والجماعية إلشباعهو خلق سلع وخدمات  اإلنتاجإن موضوع      
( لما يعاد إدخالها من والخدمات تشكل موضوعا الستخدامات وسيطة )ونسميها أحيانا استهالكات وسيطة

سلع وخدمات أخرى، أو استخدامات نهائية في الحالة المعاكسة. وهذه  د في الدورة اإلنتاجية بغية إنتاججدي
 الحالة يمكن أن تأخذ الصورة التالية:

 عائالت، مؤسسات مالية(. ،إداراتنهائي للفروع غير المنتجة ) استهالك (1
 في سلع التجهيز. استثمار (2
 للبلدان الخارجية. يرتصد (3
من السلع التي لم تستهلك ولم تصدر والتي لم تدخل في زيادة رأس المال  المخزون تغيروأخيرا  (4

ت . على العموم، ال يستطيع اإلنتاج تغطية الحاجاالخدمات ال تشكل موضوعا للتخزين(الثابت للوطن )
 ت.راد من السلع والخدماياالست علىالمحلية للوطن ولهذا نلجأ 

لخدمات سلع واويمكن تجسيد كل هذه العمليات في الجدول التالي الذي يوضح طبيعة الموارد من ال    
 للوطن واستخداماتها:

 

 

 

توزيععمليات ال عمليات السلع والخدمات املاليةعمليات ال   



 

 

 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستخدام واردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
 موارد داخلية:

 .الكلي الخام اإلنتاج -
 وارد خارجية:م

 .الواردات -

 الستخدام الوسيط:ا
 .استهالك انتاجي أو وسيطي -

 استخدامات نهائية )داخلية(:
 استهالك نهائي. -
 تراكم خام لألصول الثابتة )استثمار(. -
 تغير المخزون. -

 :خارجية()استخدامات نهائية 
 صادرات. -

 

 = مجموع االستخدامات=  = مجموع الموارد= 

 تعليق على الجدول:

، ألن المحاسبة الوطنية هي عبارة االستخدامات)=( لمجموع  مساوياال بد أن يكون  المواردمجموع  -
 عن تحليل الحق للواقع االقتصادي.

راكم ، فالسلع التي لم تستهلك ولم تتغير المخزونالمحاسبي بفضل مركز  التوازننحصل على هذا  -
موارد بين ال التوازنوبالتالي نحقق  لتدعيم المخزونولم تصدر خالل الفترة محل الدراسة تذهب 

 واالستخدامات.
من  كبرأ، إذا كانت قيمة السلع والخدمات موضوع االستهالك والتراكم والتصدير العكسيةفي الحالة  -

، (أي أن المخزون نقصفإن هذا يعني أن السلع المخزنة سابقا قد تم استخدامها ) ،مجموع الموارد
 المذكور أعاله. التوازنوهو ما يتحقق مرة أخرى 

كما الموارد موع مجحيث نفترض أن البلد يحتوي على  ،يمكن االستعانة بالشكل التالي ،ولمزيد من التوضيح
 :يلي

( 11( مواد غذائية، وحدة واحدة )13، ثالث وحدات )آالت (11) وحدة واحدةسكنات،  (11) وحدة واحدة-
 .( مواد أولية12طرق، وحدتين )



 

 

 :التالية االستخدامات يتم استخدام هذه الموارد وفق

توجه  (11) والوحدة المتبقية على شكل استهالك وسيط تستخدم ( من المواد األولية11دة )واح وحدة -
 ، وبالتالي كل الوحدات استخدمت.للمخزون

( تصدر، 11( من المواد األولية تستخدم على شكل استهالك نهائي، ووحدة واحدة )11وحدة واحدة ) -
 ( تخزن وبالتالي كل الوحدات استخدمت.11ووحدة واحدة )

احدة من الطرق ووحدة واحدة من اآلالت توجه نحو التراكم ( من السكنات، ووحدة و 11وحدة واحدة ) -
 الخام لألصول الثابتة أي نحو االستثمار، وبالتالي كل الوحدات استخدمت.

الوطن وبالتالي  امدستخاعدد وحدات  تساويالوطن  لمواردنالحظ أن عدد الوحدات  مالحظة مهمة:
 لمحاسبي المذكور أعاله.ا ازنتو البتحقق 

 
 محتويات كل عملية على السلع والخدمات كما يلي:وف نحاول توضيح تعاريف و س

هو مجموع السلع والخدمات : (P.T.B) (La Production Total Bruteالكلي الخام ) اإلنتاج -
يم بسعر ، وهو مق(الخدمات غير اإلنتاجية إذنفهو ال يتضمن ) قبل البلداإلنتاجية فقط والمنتجة من 

 .السوق



 

 

مجموع السلع والخدمات اإلنتاجية المنتجة من قبل غير المقيمين : (M) (Importationالواردات ) -
مع احتساب  ،تكاليف، نقل، تأمينات CAFتقيم الواردات بقيمتها والمحولة بصفة نهائية للمقيمين. )

 .( DT/Mالوارداتوحقوق ورسوم على  TVA رسم القيمة المضافة
  (La Consommationاالستهالك ) -

 كما يلي: نهائي واستهالكاستهالك إنتاجي )وسيطي(  ينقسم إلى قسمين
هو  :(La Consommation Productive ou Intermédiaireاالستهالك اإلنتاجي أو الوسيطي ) (أ

مجموع السلع )من غير سلع التجهيز( والخدمات اإلنتاجية )المنتجة أو المستوردة( المستخدمة من 
 اج أثناء عملية اإلنتاج في الفترة محل الدراسة.قبل وحدات اإلنت

هو مجموع السلع والخدمات )مواد غذائية، : (La Consommation Finalاالستهالك النهائي ) (ب
 اإلنتاجية لإلشباع المباشر واآلتي لحاجات األعوان غير المنتجة المقيمة.مالبس، خدمات نقل....( 

وتتمثل األعوان غير المنتجة المقيمة في العائالت والمؤسسات المالية واإلدارات العمومية، حيث 
 يعتبر االستهالك النهائي لها وفق الجدول التالي:

 النهائي االستهالكطبيعة  ألعوان غير المنتجة المقيمةا

 تالعائال
(Les Ménages) 

من السلع والخدمات اإلنتاجية،  العائالت مشتريات
االستهالك الذاتي، المزايا العينية الممنوحة من قبل 

 المستخدمين.

 العمومية اإلدارات
(Les Administrations Publiques) 

الفرق بين مشتريات ومبيعات اإلدارة العمومية من السلع 
والخدمات اإلنتاجية باستثناء سلع التجهيز، ويسمى 

 باالستهالك الصافي لإلدارة.
 المؤسسات المالية

(Les Institutions Financières) 
 االستهالك شبه مهمل.

: هو قيمة (ABFF)  ( L’Accumulation Brute de Fonds Fixes) ألصول الثابتةل التراكم الخام -
الخدمات  ومن ،الزيادة الحاصلة خالل فترة ما في ثروة العون االقتصادي أو الوطني من سلع التجهيز

التجهيز سلع لالسلع الجديدة واألشغال الكبرى واإلصالحات الكبرى كذلك وتشمل  المحملة لهذه السلع.
 .التي تسمح بزيادة عمر استخدامها أو بزيادة قيمتها



 

 

أوال المحزونات هي كل السلع من غير سلع التجهيز : (VS) (Variation du Stockتغير المخزون ) -
تجدر و التي تدخل في التراكم الخام لألصول الثابتة والتي يحتفظ بها من قبل األعوان المنتجة المقيمة. 

ان المحاسبة الوطنية ال تسجل قيمة المخزونات المحتفظ بها، ولكن تغير المخزون خالل  علىاإلشارة 
معنى ب )الذي يعتبر استثمار في المخزون( أو انخفاضها خالل العام، ارتفاعهاالعام محل الدراسة، أي 

ع وهي ال تعبر عن قيمة السل في لحظة زمنية تمثل مخزونات السنوات السابقة المخزوناتقيمة ان 
الي وبالت ،، بالمقابل نحن بصدد معرفة مخزونات السنة محل الدراسةمحل الدراسة للسنةالمخزنة 

الفرق  عن يعبر هوو تغير المخزون  السنة محل الدراسة هوأحسن تعبير لقيمة السلع المخزنة موضوع 
 .امالعخالل بين المدخالت والمخرجات من المخزون 

ينبغي أن نشير أن نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية يميز بين التراكم الخام لألصول  مالحظة هامة:
 لتالية:الثابتة والتراكم الخام، حيث ان هذين المفهومين يرتبطان بالعالقة ا

 (VS+ تغير المخزون ) (ABFF= التراكم الخام لألصول الثابتة ) (ABالتراكم الخام )
 كما أن:   

 (Amortissement) االهتالك- (ABFF= التراكم الخام لألصول الثابتة ) (ANFFالتراكم الصافي لألصول الثابتة )
 

 



 

 

 (70) السابعةالمحاضرة 

 المحور العام: العمليات االقتصادية

 

 

 
 (synthèse des opérations sur biens et services) تركيب العمليات على السلع والخدمات( ثانيا
 (SCEAمجمعات اإلنتاج حسب نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية )سنتناول في هذا المحور     

ثم  ،الداخلي الخام من عدة زوايا واإلنتاجلة في اإلنتاج الكلي الخام من عدة زوايا والقيمة المضافة والمتمث
 للوطن. ميزانية الموارد واالستخداماتعرج إلى تناول ن

 (les agrégats de production) مجمعات اإلنتاج حسب نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية (1
يتمثل الهدف األساسي لمجمعات اإلنتاج للمقارنة بين أداء الدولة الواحدة عبر الزمن أو بين عدة دول في    

 فترة معينة أو في فترات مختلفة.
 (La Production Totale Brute) (PTB) اإلنتاج الكلي الخام (1-1

أثناء عملية اإلنتاج يتم خلق المداخيل التي تنفق من أجل شراء السلع والخدمات ويمكن حساب اإلنتاج     
 ل )سوف يدرس الحقايخمن خالل ثالث منظورات أو زوايا: منظور اإلنتاج، منظور اإلنفاق ومنظور المدا

 ( كما يلي:بعد دراسة عمليات التوزيع
: في نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية يتم حساب اإلنتاج الكلي الخام بسعر السوق ماعدا اإلشارة مالحظة

 إلى العكس.

 la production totale brute dans l’optique) اإلنتاج الكلي الخام من منظور اإلنتاج (1-1-1

production) 

والتي  (أي غير المستوردةاإلنتاجية من أضل داخلي ) يمثل اإلنتاج الكلي الخام مجموع السلع والخدمات   
 توضع تحت تصرف الدولة الستخداماتها المختلفة سواء كانت وسيطة أو نهائية.

توزيععمليات ال عمليات السلع والخدمات املاليةعمليات ال   



 

 

 من المعادلة التالية: انطالقايتم حسابه 
 (PBB)= مجموع اإلنتاج الخام لفروع اإلنتاج ( PTB) اإلنتاج الكلي الخام بسعر السوق

   (TVA) + مجموع الرسم على القيمة المضافة                                         
 (DT/M) رادي+ مجموع الرسوم والحقوق على االست                                         

                 = MDT/∑TVA + ∑PBB + ∑PTB                :أو بالرموز

 la production totale brute dans l’optique) اإلنفاقاإلنتاج الكلي الخام من منظور  (1-1-2

dépense) 

من المعادلة التالية: انطالقايتم حسابه   

+ التراكم الخام  (CF) النهائي االستهالك( + CIالوسيطي ) االستهالك=  (PTB)اإلنتاج الكلي الخام 
 .(M) الواردات – (X) + الصادرات (VS) + تغير المخزون (ABFF) لألصول الثابتة

 و بالرموز: أ
PTB = CI + CF + ABFF + VS + X - M 

التي كان محال لها  االستخداماتمن هذا المنظور يعتبر اإلنتاج الكلي الخام على أنه يساوي مجموع    
 الوسيطة. االستخداماتاإلنتاج الكلي الخام بما في ذلك 

 (VAB) (la valeur ajoutée brute) الخامة مة المضافةيالق (1-2
 إلنتاجا أنه في حساب من هذاتعتبر قيمة المنتجات الوسيطة موضوعا لالستخدام النهائي، مما ينتج     

ين )مرة في قيمة االستهالكات الوسيطة ومرة تكون المنتجات الوسيطة محسوبة على األقل مرت الكلي الخام
 (.كالتراكم الخام واالستهالك النهائي في قيمة إحدى استخداماتها النهائية

كميات محسوبة فيه أكثر من  إذن مجمع اإلنتاج الكلي الخام هو مجمع غير صاف بمعنى أن هناك    
مرة، ومن أجل إزالة هذا اللبس وخطر التسجيل المكرر فإننا ندخل مجمعات أخرى لإلنتاج وهي القيمة 

 المضافة الخامة واإلنتاج الداخلي الخام الذي يحسب انطالقا من القيمة المضافة.

القيمة المضافة لفرع من فروع اإلنتاج )أو لمؤسسة أو وحدة إنتاج( هي فائض قيمة  عريف القيمة المضافة:ت
 يمكن التعبير عنها وفق العالقة التالية:  اإلنتاج الخام للفرع على قيمة االستهالكات الوسيطة للفرع.



 

 

 (CI) الوسيطةاالستهالكات  –( PBB)إنتاج الفروع الخامة مجموع =  (VAB) القيمة المضافة الخامةمجموع 

 ولتوضيح أكثر لمعنى القيمة المضافة نستعين بالمثال التالي:

 والخبز (ون03) والطحين (ون03) لنفرض أن اقتصاد بلد ما يتكون من مجموع السلع التالية: القمح   
 ون على التوالي.03ون ، 03ون ،  03واالستهالكات الوسيطة لهم كما يلي:  (ون 123)

لتكرار ذا اه إزالةالشكل التالي يوضح كيفية استخدام مادتي القمح والطحين مرتين على األقل وكيفية     
 للتعبير عن القيمة المضافة كما يلي:

 

 

 

 

 (PIB) (la production intérieure brute) اإلنتاج الداخلي الخام (1-0
نسلك نفس الطريقة السابقة للحصول على اإلنتاج النهائي على المستوى الوطني، أي القيام بجمع القيم   

 المضافة لكل الفروع.

، ومن دون رسوم TVAالكلي الخام بسعر اإلنتاج )من دون الرسم على القيمة المضافة انطالقا من اإلنتاج   
 نكتب: (DT/Mوحقوق على الواردات 

 (PBB)= مجموع اإلنتاج الخام لفروع اإلنتاج ( PTB) اإلنتاجاإلنتاج الكلي الخام بسعر 
 ولدينا مما سبق: 

 (CI) الوسيطةاالستهالكات  –( PBB)إنتاج الفروع الخامة مجموع =  (VAB) القيمة المضافة الخامةمجموع 

 ومنه:

 (CI) الوسيطةاالستهالكات  – (PTB) اإلنتاجاإلنتاج الكلي الخام بسعر =  (VAB) القيمة المضافة الخامةمجموع  

على طرفي  DT/Mحقوق على الواردات الرسوم و وال، TVAسم على القيمة المضافة وبعد إضافة الر     
 وتكون عالقته كما يلي: (PIBاإلنتاج الداخلي الخام )المعادلة نحصل على مجمع جديد يسمى 



 

 

  (PTB) اإلنتاجاإلنتاج الكلي الخام بسعر =  TVA + DT/M+  (VAB) القيمة المضافة الخامةمجموع 

                                                            + TVA + DT/M 

 (CI) الوسيطةاالستهالكات  –

 إذن:

 (CI) الوسيطة االستهالكات - (PTB) السوقاإلنتاج الكلي الخام بسعر =  (PIBإلنتاج الداخلي الخام )ا

 : يقيم اإلنتاج الداخلي الخام بسعر السوق إال في حالة ذكر العكس.مالحظة

الداخلي الخام حسب ثالث منظورات وهي: منظور اإلنتاج ومنظور اإلنفاق ومنظور  اإلنتاجيتم حساب 
 المداخيل )هذا األخير سوف ندرسه الحقا(.

 ( اإلنتاج الداخلي الخام من منظور اإلنتاج1-3-1

 انطالقا من المعادلة التالية:ويحسب 

DT/M∑TVA + ∑VAB + ∑PIB =  

 اإلنفاق( اإلنتاج الداخلي الخام من منظور 1-3-2

 من منظور اإلنفاق. (PTBالكلي الخام ) اإلنتاجيعطى من خالل المعادلة التالية التي تنتج من تعريف 

 +( ABFF)( + تراكم خام لألصول الثابتة CF( = استهالك نهائي )PIBالداخلي الخام ) اإلنتاج
 (M)الواردات  –( X+ الصادرات ) (VS) تغير المخزون            

إن ا، وبصورة واضحة فاإلنتاج الداخلي الخام هو المجمع الرئيس للمحاسبة الوطنية وهو األكثر استخدام
 يعطى من المعادلة التالية:  (PIN) اخلي الصافياإلنتاج الد

PIN = PIB – Amortissement ( االهتالك)   


