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 م ــدی ــتق

یعتبر نشر المعرفة لكافة فئات المجتمع وباألخص شریحة فئة الشباب أحد  

سلسلة   تأتي  السیاق،  ھذا  في  المجتمع.  وازدھار  لتقدم  األساسیة  األسباب 

مبسطة  ُی   التي الكتیبات   مادة  توفیر  بھدف  العربي  النقد  صندوق  صدرھا 

القتصادیة  والفئة الشابة للتعریف بأھم القضایا والمفاھیم ا   للمواطن العربي 

 . االقتصادي والمالي بما یساعد على توسیع دائرة المعرفة والتثقیف  

ى صندوق ارتأ  ،لسلسلة الكتیبات التعریفیة  واستكماالً من ھذا المنطلق،  

العربي المحلي اإلجمالي    النقد  الناتج  الشابة بمفھوم  الفئة  تعریف  أھمیة 

 .   كأحد أھم المؤشرات في علم االقتصاد 

نبذةً   طيیع الكتیب  مفھوم    مبسطةً   ھذا  اإلجمالي عن  المحلي    الناتج 

ى إضافة إلى إلقاء الضوء علمكوناتھ وأھمیتھ، وأنواعھ، وطرق قیاسھ،  و

 . استخدام ھذا المؤشر االقتصادي المھماستخداماتھ والتحدیات التي تواجھ  
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 علم االقتصاد تعریف 
 

التي تھتم بدراسة سلوك األفراد تجاه  االجتماعیة  علم االقتصاد ھو أحد العلوم  
ة  ل مشك ـ " ب في علم االقتصاد    یھ ر إل ا وھو ما یش   ، االستخدام األمثل للموارد النادرة 

،  1مقابل الحاجات غیر المحدودة)   االقتصادیة   الموارد   محدودیة في    (ممثلًة   " الندرة 
.  إدارة كفئة للموارد االقتصادیة إلشباع االحتیاجات المتعددة األمر الذي یتطلب  
االقتصاد  بما یشمل  إلى جزئین  على مستوى شمولیة التحلیل  ینقسم علم االقتصاد  

 لیھ باختصار فیما یلي.  إ سنشیر  وھو ما  ،  الكلي واالقتصاد الجزئي 

الجز ــاد  :  )Micro economics(  يئاالقتصــــ
المعني  فرع من فروع علم االقتصـــــاد 

ــارات  اـخـتی ــة  ــدراســــ ـــتـھـلـكـین    ب اـلمســ
ــل    ،والــمــنــتــجــیــن قــرارات  الــوتــحــلــی

، وتحلیل األســواق  لشــركات االقتصــادیة ل
  اإلنتاج  عناصــرو  والمنتجات،أســعار الســلع و

ة اجـی ة توزیع الموارد اإلنـت ، وغیرھـا من المتغیرات التي تحـدث في وكیفـی
 .2األسواق وأسباب حدوثھا...إلخ

الكلي عل  أحد   :)Macro economics(  االقتصاد  المعني    االقتصاد   م فروع 
االقتصادیة   واالدخار  بالمتغیرات  واالستھالك  الناتج  أھمھا  ومن  الكلیة 

 
 " المفاھیم اإلداریة"،  منصة ھارفارد بزنس ریفیو العربیة  )1(
  ). "موسوعة المصطلحات االقتصادیة واإلحصائیة".1980ھیكل (العزیز فھمي عبد )  2(
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وماھیة التفاعالت ما بین ھذه  البطالة، والتضخم، واالستثمار والصادرات و
 . )3( إلخ..، المتغیرات وكیفیة تأثرھا بالسیاسات الحكومیة

عرف  یُ ،  موضوع الكتیب   قبل أن نتطرق إلى أحد أھم المؤشرات في االقتصاد 
  مجموعة من البیانات االقتصادیة   أنھالمؤشر االقتصادي في علم االقتصاد  

من مصادر مختلفة الستخدامھا من    الحصول علیھایتم  التي    واإلحصاءات 
لرصد ن وصناع السیاسات في البنوك المركزیة والحكومات  یاالقتصادی   قبل

و االقتصادیة  التطورات  االقتصادي  أھم  للنشاط  األساسیة  المالمح  تحلیل 
ما االقتصادي  ل  ،لدولة  الوضع  أو ضعف  قوة  مدى  اتخاذ بالتالي  بھا  تقییم 

وال في  المناسبة    االحترازیةقرارات  اإلجراءات  بدورھا  تسھم  دعم  التي 
 . )4( االقتصادياالستقرار 

قطاعات  ھناك عدد كبیر من المؤشرات االقتصادیة المھمة المعنیة بقیاس أداء 
والتضخم و االستثمار،  و التعلیم،  و الصحة،  و اإلنتاج،   من  ،  البطالة،  وغیرھا 

تحدید  على  المؤشرات االقتصادیة التي تساعد المھتمین في ھذا الشأن لیس فقط  
للتنبؤ بمدى كفاءة الوضع االقتصادي    بل أیضاً   ، قطاعات لھذه ال   الراھن الوضع  

. یتم إصدار ھذه المؤشرات  وقدرة الدولة على مواجھة الصدمات  في المستقبل 
 من قبل الحكومات والمؤسسات المعنیة في ھذا الصدد.  

 
  المرجع السابق ذكره.  ) 3(

)4(   ) المھماه،  المتحدة"،  2017أصیل  العربیة  اإلمارات  لدولة  مركب  اقتصادي  مؤشر  "إنشاء  دائرة  ). 
 مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، أبوظبي، یولیو.البحوث واإلحصاء، 
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سبق،   ما  ضوء  المؤشرات  یُ في  أھم  أحد  على  الضوء  الكتیب  ھذا  لقي 
في   بمؤشر  علم  المستخدمة  والمعروف  اإلجمالي االقتصاد  المحلي    الناتج 

)Gross Domestic Product (GDP)(.   

 (GDP) الناتج المحلي اإلجمالي
 

نقرأ    كثیراً  وسائل  ما  في  ونسمع 
عن  أاإلعالم   االقتصادیة  التقاریر  و 

الناتج   اإلجمالي  مصطلح  المحلي 
اختصاراً  أي   )GDP(بـ    والمعروف 

)Gross Domestic Product( حیث ،
على  یستخدم  المؤشر  ھذا  أصبح 

مدى   لمعرفة  واسع  تطور  نطاق 
بین   ما  دولة  االقتصادي ألي  الوضع 

 .  عام وآخر أو عبر مدى زمني محدد 

الُمنتجة  سلع والخدمات  إجمالي قیمة ال   أنھ على  الناتج المحلي اإلجمالي    ف عرَّ ُی 
.  )5(سنة) ثالثة أشھر أو  فترة زمنیة معینة ( خالل  ما    دولة حدود    داخل والمسوقة  

تعكس    دولة زیادة اإلنتاج في أي . ف الحالة االقتصادیة للدولة ھذا المؤشر  یعكس  
تحسن الوضع االقتصادي للدولة وقدرة اقتصاد ھذه الدولة على توفیر المزید  

العمل من   زیادة    ، فرص  على  ینعكس  الذي  األفراد  دخل  زیادة  وبالتالي 

 
(5)   IMF, (2020). “Gross Domestic Product: An Economy’s All”, available at: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm 
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وماھیة التفاعالت ما بین ھذه  البطالة، والتضخم، واالستثمار والصادرات و
 . )3( إلخ..، المتغیرات وكیفیة تأثرھا بالسیاسات الحكومیة

عرف  یُ ،  موضوع الكتیب   قبل أن نتطرق إلى أحد أھم المؤشرات في االقتصاد 
  مجموعة من البیانات االقتصادیة   أنھالمؤشر االقتصادي في علم االقتصاد  

من مصادر مختلفة الستخدامھا من    الحصول علیھایتم  التي    واإلحصاءات 
لرصد ن وصناع السیاسات في البنوك المركزیة والحكومات  یاالقتصادی   قبل

و االقتصادیة  التطورات  االقتصادي  أھم  للنشاط  األساسیة  المالمح  تحلیل 
ما االقتصادي  ل  ،لدولة  الوضع  أو ضعف  قوة  مدى  اتخاذ بالتالي  بھا  تقییم 

وال في  المناسبة    االحترازیةقرارات  اإلجراءات  بدورھا  تسھم  دعم  التي 
 . )4( االقتصادياالستقرار 

قطاعات  ھناك عدد كبیر من المؤشرات االقتصادیة المھمة المعنیة بقیاس أداء 
والتضخم و االستثمار،  و التعلیم،  و الصحة،  و اإلنتاج،   من  ،  البطالة،  وغیرھا 

تحدید  على  المؤشرات االقتصادیة التي تساعد المھتمین في ھذا الشأن لیس فقط  
للتنبؤ بمدى كفاءة الوضع االقتصادي    بل أیضاً   ، قطاعات لھذه ال   الراھن الوضع  

. یتم إصدار ھذه المؤشرات  وقدرة الدولة على مواجھة الصدمات  في المستقبل 
 من قبل الحكومات والمؤسسات المعنیة في ھذا الصدد.  

 
  المرجع السابق ذكره.  ) 3(

)4(   ) المھماه،  المتحدة"،  2017أصیل  العربیة  اإلمارات  لدولة  مركب  اقتصادي  مؤشر  "إنشاء  دائرة  ). 
 مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، أبوظبي، یولیو.البحوث واإلحصاء، 
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سبق،   ما  ضوء  المؤشرات  یُ في  أھم  أحد  على  الضوء  الكتیب  ھذا  لقي 
في   بمؤشر  علم  المستخدمة  والمعروف  اإلجمالي االقتصاد  المحلي    الناتج 

)Gross Domestic Product (GDP)(.   

 (GDP) الناتج المحلي اإلجمالي
 

نقرأ    كثیراً  وسائل  ما  في  ونسمع 
عن  أاإلعالم   االقتصادیة  التقاریر  و 

الناتج   اإلجمالي  مصطلح  المحلي 
اختصاراً  أي   )GDP(بـ    والمعروف 

)Gross Domestic Product( حیث ،
على  یستخدم  المؤشر  ھذا  أصبح 

مدى   لمعرفة  واسع  تطور  نطاق 
بین   ما  دولة  االقتصادي ألي  الوضع 

 .  عام وآخر أو عبر مدى زمني محدد 

الُمنتجة  سلع والخدمات  إجمالي قیمة ال   أنھ على  الناتج المحلي اإلجمالي    ف عرَّ ُی 
.  )5(سنة) ثالثة أشھر أو  فترة زمنیة معینة ( خالل  ما    دولة حدود    داخل والمسوقة  

تعكس    دولة زیادة اإلنتاج في أي . ف الحالة االقتصادیة للدولة ھذا المؤشر  یعكس  
تحسن الوضع االقتصادي للدولة وقدرة اقتصاد ھذه الدولة على توفیر المزید  

العمل من   زیادة    ، فرص  على  ینعكس  الذي  األفراد  دخل  زیادة  وبالتالي 

 
(5)   IMF, (2020). “Gross Domestic Product: An Economy’s All”, available at: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm 
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وكذلك   و استھالكھم  مرة  ت استثمارا مدخراتھم  اإلنتاج  زیادة  إلى  یؤدي  مما  ھم 
 .  والعكس صحیح   أخرى 

 اإلجمالي  نشأة مفھوم الناتج المحلي 

  االقتصادي بالشكل الذي نعرفھ الیوم على ید  ألول مرة  ھذا المؤشر  تطویر  تم  
)Simon Kuznets(    األمریكي    1934عام  في للكونجرس  قُدم  تقریر  في 

تقدیر اإلنتاج األمریكي من كافة السلع والخدمات، بحیث یعبر ھذا   استھدف
یرتفع في أوقات  ، فتشھده دولة ما الذي    االقتصادي  مستوى األداءالمؤشر عن  

 . )6(الرخاء ویتراجع في أوقات الركود 

   الناتج المحلي اإلجمالي استخدامات

إجمالي    یعكس المحلي  الناتج  مؤشر 
عمل   التي  االقتصادیة  األنشطة 

زمنیة  خالل فترة  نتاجھا  إعلى  المجتمع  
سنة غالباً  في   .معینة  یستخدم  كما 

االقتصادیة   بھا  التحلیالت  یقوم  التي 
االقتصادیون لمعرفة أداء االقتصاد في 
الدولة والتنبؤ كذلك بالوضع المستقبلي  

 
(6) Investopedia (2021), “Part of guide to economics, GDP”, April.  
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من جانب   .)7( القصیر  و االنكماش المتوقع على المدىأمن حیث معدل النمو  
  آخر، یستخدم ھذا المؤشر للمقارنة بین األداء االقتصادي للدول.

ً احتساب الناتج المحلي اإلجمالي مھمیعتبر   ألنھ ببساطة یوفر معلومات عن    ا
الزیادة في قیمة حیث تشیر  مدى سالمة أو ضعف االقتصاد في أي دولة.  

وقادر على التوسع وخلق   اقتصاد الدولة قوي  أناإلجمالي إلى    المحليالناتج  
، وزیادة فرص مما یعني انخفاض مستویات البطالة  المزید من فرص العمل

 .  المتوفر في متناول السكان الدخلبالتالي زیادة  ،العمل

مقارنة قیمة  یتم    ماعند وقاس الناتج المحلي اإلجمالي بعملة الدولة المعنیة،  یُ 
  إلى یتم تحویل قیمة ناتج كل دولة    ،ألكثر من دولةالناتج المحلي اإلجمالي  

 . لتسھیل عملیة المقارنة االقتصادیة بعملة موحدةالقیمة المساویة لھ 

 مكونات الناتج المحلي اإلجمالي 

درج في الناتج المحلي  یُ   من سلع وخدمات،  ھل كل ما یتم انتاجھ داخل الدولة
 اإلجمالي؟  

داخل من سلع وخدمات نھائیة  یشمل الناتج المحلي اإلجمالي كل ما یتم إنتاجھ  
الحدود الجغرافیة للدولة من قبل مواطني الدولة أو من قبل األجانب الذین  

ً في بعض الدول جانب كما قد یتضمن أیضاً    .یعملون داخل الدولة اإلنتاج  من    ا
في بعض ، والتي تقدمھا الحكومةسوق، مثل خدمات الدفاع أو التعلیم  مغیر ال

كذلك   غیر  الدول  (القطاع  المنظم  غیر  القطاع  في  الناتج  لقیمة  تقدیراً 
 

صندوق النقد   لألساسیات "ما ھو الناتج المحلي اإلجمالي"، العودة  ). "2018(  التمویل والتنمیة، مجلة   )7(
 دیسمبر.   ، الدولي 
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وكذلك   و استھالكھم  مرة  ت استثمارا مدخراتھم  اإلنتاج  زیادة  إلى  یؤدي  مما  ھم 
 .  والعكس صحیح   أخرى 

 اإلجمالي  نشأة مفھوم الناتج المحلي 

  االقتصادي بالشكل الذي نعرفھ الیوم على ید  ألول مرة  ھذا المؤشر  تطویر  تم  
)Simon Kuznets(    األمریكي    1934عام  في للكونجرس  قُدم  تقریر  في 

تقدیر اإلنتاج األمریكي من كافة السلع والخدمات، بحیث یعبر ھذا   استھدف
یرتفع في أوقات  ، فتشھده دولة ما الذي    االقتصادي  مستوى األداءالمؤشر عن  

 . )6(الرخاء ویتراجع في أوقات الركود 

   الناتج المحلي اإلجمالي استخدامات

إجمالي    یعكس المحلي  الناتج  مؤشر 
عمل   التي  االقتصادیة  األنشطة 

زمنیة  خالل فترة  نتاجھا  إعلى  المجتمع  
سنة غالباً  في   .معینة  یستخدم  كما 

االقتصادیة   بھا  التحلیالت  یقوم  التي 
االقتصادیون لمعرفة أداء االقتصاد في 
الدولة والتنبؤ كذلك بالوضع المستقبلي  

 
(6) Investopedia (2021), “Part of guide to economics, GDP”, April.  
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من جانب   .)7( القصیر  و االنكماش المتوقع على المدىأمن حیث معدل النمو  
  آخر، یستخدم ھذا المؤشر للمقارنة بین األداء االقتصادي للدول.

ً احتساب الناتج المحلي اإلجمالي مھمیعتبر   ألنھ ببساطة یوفر معلومات عن    ا
الزیادة في قیمة حیث تشیر  مدى سالمة أو ضعف االقتصاد في أي دولة.  

وقادر على التوسع وخلق   اقتصاد الدولة قوي  أناإلجمالي إلى    المحليالناتج  
، وزیادة فرص مما یعني انخفاض مستویات البطالة  المزید من فرص العمل

 .  المتوفر في متناول السكان الدخلبالتالي زیادة  ،العمل

مقارنة قیمة  یتم    ماعند وقاس الناتج المحلي اإلجمالي بعملة الدولة المعنیة،  یُ 
  إلى یتم تحویل قیمة ناتج كل دولة    ،ألكثر من دولةالناتج المحلي اإلجمالي  

 . لتسھیل عملیة المقارنة االقتصادیة بعملة موحدةالقیمة المساویة لھ 

 مكونات الناتج المحلي اإلجمالي 

درج في الناتج المحلي  یُ   من سلع وخدمات،  ھل كل ما یتم انتاجھ داخل الدولة
 اإلجمالي؟  

داخل من سلع وخدمات نھائیة  یشمل الناتج المحلي اإلجمالي كل ما یتم إنتاجھ  
الحدود الجغرافیة للدولة من قبل مواطني الدولة أو من قبل األجانب الذین  

ً في بعض الدول جانب كما قد یتضمن أیضاً    .یعملون داخل الدولة اإلنتاج  من    ا
في بعض ، والتي تقدمھا الحكومةسوق، مثل خدمات الدفاع أو التعلیم  مغیر ال

كذلك   غیر  الدول  (القطاع  المنظم  غیر  القطاع  في  الناتج  لقیمة  تقدیراً 
 

صندوق النقد   لألساسیات "ما ھو الناتج المحلي اإلجمالي"، العودة  ). "2018(  التمویل والتنمیة، مجلة   )7(
 دیسمبر.   ، الدولي 
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یشمل  بینما  .  )8(الرسمي) اإلجماليال  المحلي  بال   الناتج  تتم  التي  األعمال 
ت  و البی  ات خدمات الطبیب ألھل بیتھ، أو خدمات ربأجر مثل    دونمقابل أو ب

التي تتم من تلك  أو  غیر مدفوعة األجر،  وغیرھا من األعمال   ،منازلھنفي  
  .ةخیری  ألھدافقبل متطوعین 

   ؟المحلي اإلجمالي ھاناتج كیف تحتسب الدول

تتمثل  ،  ألي دولة  الحتساب الناتج المحلي اإلجمالي  ةأساسی  ثالث طرقتوجد  
ب اإلجمالي  المحلي  الناتج  احتساب  أو  .  1حسب  في  اإلنتاج،  بنود  .  2بنود 

الناتج المحلي اإلجمالي إما  كما یحتسب  بنود الدخل.  .  3اإلنفاق، أو   كذلك 
 باألسعار الجاریة أو الثابتة. 

 نتاج بنود اإل حسبأوالً: احتساب الناتج المحلي اإلجمالي 

اإلجمالي  یتم المحلي  الناتج  اإلنتاج  حسب    حساب  للبنود  قطاعات  وفقاً 
لھ المكونة  تاالقتصادیة  على  .  الطریقة  ھذه  الكليركز  العرض  في    جانب 

من    النھائي  اإلنتاجالفرق بین مجموع قیم    خاللھا حساب   ویتم من  ،االقتصاد 
والخدمات  العاملة  السلع  اإلنتاج  وحدات  السلع  ما،  اقتصاد    في  لكل  وقیمة 

المس الوسیطة  اإلنتاجتخدمة  والخدمات  ذلك  ثم  في  ومن  ھذه ،  في  نحصل 

 
غیر    )8( والعمالة  والمشاریع  االقتصادیة  األنشطة  من  الدولیة، ھو مجموعة  العمل  منظمة  لتعریف  وفقاً 

النظامیة أو التي ال تستفید من حمایة الدولة. یتألف القطاع غیر الرسمي من مشاریع تجاریة خاصة غیر  
 مسجلة بشكل قانوني وال تخضع ألي تشریعات. 

ILO (2002). “Decent work and the informal economy”. International labor 
conference, 90th session, page 126. 
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  لكل قطاع من القطاعات االقتصادیة   القیمة المضافةب  الحالة على ما یسمى
(Value added)   9التي تمثل في مجموعھا الناتج المحلي اإلجمالي. 

وفقاً لنظام الحسابات القومیة لألمم المتحدة المتبع في غالبیة الدول العربیة، ینقسم  
والصناعات   والصید  الزراعة  یشمل  بما  قطاعات  لعدة  االقتصادي  النشاط 
وتجارة   والمواصالت  والنقل  والتشیید  التحویلیة  والصناعات  االستخراجیة 

 فنادق ...إلخ.  الجملة والتجزئة وخدمات الضیافة مثل المطاعم وال 

 مثال توضیحي:  

مصنع إلنتاج المالبس الجاھزة، للحصول على المنتج النھائي یتم استخدام  
السلع الوسیطة التالیة للحصول على السلعة النھائیة التي سیتم عرضھا في  

 األسواق، وفقاً للبیانات التالیة:  

اإلنتاج قیمة  مراحل اإلنتاج 
 النھائي 
 (دوالر)

قیمة السلع  
 الوسیطة (دوالر) 

المضافة  القیمة 
 (دوالر)

 قطن خام  
 (سلعة وسیطة) 

15 0 15 

   35 15 50 قماش (سلعة وسیطة) 
   30 50 80 مالبس جاھزة (سلع نھائیة) 

 80  إجمالي القیمة المضافة 

   : قیمة اإلنتاج النھائيبطریقة  لحساب الناتج المحلي اإلجمالي
 السعر   ×= كمیة المالبس الجاھزة  الناتج المحلي اإلجمالي        

    =    1X  80  =80  ًدوالرا 
 

 ". التقریر االقتصادي العربي الموحد). "2020صندوق النقد العربي، ( 9
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یشمل  بینما  .  )8(الرسمي) اإلجماليال  المحلي  بال   الناتج  تتم  التي  األعمال 
ت  و البی  ات خدمات الطبیب ألھل بیتھ، أو خدمات ربأجر مثل    دونمقابل أو ب

التي تتم من تلك  أو  غیر مدفوعة األجر،  وغیرھا من األعمال   ،منازلھنفي  
  .ةخیری  ألھدافقبل متطوعین 

   ؟المحلي اإلجمالي ھاناتج كیف تحتسب الدول

تتمثل  ،  ألي دولة  الحتساب الناتج المحلي اإلجمالي  ةأساسی  ثالث طرقتوجد  
ب اإلجمالي  المحلي  الناتج  احتساب  أو  .  1حسب  في  اإلنتاج،  بنود  .  2بنود 

الناتج المحلي اإلجمالي إما  كما یحتسب  بنود الدخل.  .  3اإلنفاق، أو   كذلك 
 باألسعار الجاریة أو الثابتة. 

 نتاج بنود اإل حسبأوالً: احتساب الناتج المحلي اإلجمالي 

اإلجمالي  یتم المحلي  الناتج  اإلنتاج  حسب    حساب  للبنود  قطاعات  وفقاً 
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  لكل قطاع من القطاعات االقتصادیة   القیمة المضافةب  الحالة على ما یسمى
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 مثال توضیحي:  
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 (دوالر)

قیمة السلع  
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المضافة  القیمة 
 (دوالر)

 قطن خام  
 (سلعة وسیطة) 

15 0 15 

   35 15 50 قماش (سلعة وسیطة) 
   30 50 80 مالبس جاھزة (سلع نھائیة) 

 80  إجمالي القیمة المضافة 

   : قیمة اإلنتاج النھائيبطریقة  لحساب الناتج المحلي اإلجمالي
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    =    1X  80  =80  ًدوالرا 
 

 ". التقریر االقتصادي العربي الموحد). "2020صندوق النقد العربي، ( 9
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 وھو ما یساوي كذلك قیمة الناتج المحلي اإلجمالي بطریقة القیمة المضافة:   
 دوالراً  80=    30+  35+  15الناتج المحلي اإلجمالي =  

 اإلجمالي حسب بنود اإلنفاقثانیاً: احتساب الناتج المحلي 

من جھة أخرى یمكن كذلك حسب الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق 
یتم حساب  .  جانب الطلب الكليالتي یتكون منھا، تركز ھذه الطریقة على  
 وفق المعادلة التالیة: الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق  

+  إجمالي االستھالك المحلي [الناتج المحلي اإلجمالي بحسب بنود اإلنفاق =  
صافي الصادرات (إجمالي الصادرات من السلع + المحليإجمالي االستثمار  

 .  )10( والخدمات مطروحاً منھا إجمالي قیمة الواردات من السلع والخدمات)]

 وذلك بما یشمل البنود التالیة: 

في    یشمل، والمحلياالستھالك  إجمالي   - یتمثالن  إجمالي .  1بندین 
 ما تم انفاقھ من قبل األُسرالذي یمثل مجموع    ، االستھالك الخاص

  بغرض المنتجة محلیاً  دمات المختلفة  والخ  السلعلشراء  والشركات  
العام2واستھالكھا،   االستھالك  إجمالي  ما    .  مجموع  یمثل  تم  بما 

ً السلع والخدمات  لشراء  بواسطة الحكومة    إنفاقھ ، التي تستھلكھا ذاتیا
   وباقي بنود اإلنفاق الجاري الحكومي.

 
 (10) IMF, “What are the components of the Gross Domestic Product (GDP) data 
series in International Financial Statistics (IFS)?” 
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اإلنفاق بغرض تمویل المشاریع   ویشملاالستثمار المحلي،  إجمالي  -
مثل إنشاء مصنع إلنتاج سلعة معینة أو شركة لنقل وشحن السلع، 
أو ما ینفقھ المنتجون لشراء أصول ثابتھ مثل المعدات المستخدمة 

اإلنتاج األساسیةفي  للبنیة  مشروعات  تنفیذ  أو  یشمل   ،  بما  ذلك 
الخاص  والقطاع  العام  األعمال  قطاع  ومؤسسات   الحكومة 

   .ستثمار العام والخاص)(اال

(صادرات السلع والخدمات مطروحاً منھا الواردات    صافي الصادرات  -
 من السلع والخدمات). 

 الدخل  حسب بنودثالثاً: احتساب الناتج المحلي اإلجمالي 

كافة   جمع  محصلة  خالل  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  احتساب  كذلك  یتم 
العوائد التي تحصل علیھا عناصر اإلنتاج المختلفة (العمل، األرض، رأس 

التنظیم)   الناتج المحلي اإلجمالي  المال،  خالل فترة التي أسھمت في تولید 
 .   )11(  محددة زمنیة

 الناتج المحلي اإلجمالي احتساب األسعار المستخدمة في 

یمكن احتساب الناتج المحلي اإلجمالي حسب األسعار بطریقتین تتمثالن في  
 األسعار الثابتة على النحو التالي: طریقة طریقة األسعار الجاریة و

  

 
). دراسة وصفیة "مفھوم الناتج المحلي اإلجمالي"، مؤسسة  2016مھند عبد الملك السلمان، وآخرون (  ) 11(

 مرجع سبق ذكره. النقد العربي السعودي، فبرایر. 
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). دراسة وصفیة "مفھوم الناتج المحلي اإلجمالي"، مؤسسة  2016مھند عبد الملك السلمان، وآخرون (  ) 11(

 مرجع سبق ذكره. النقد العربي السعودي، فبرایر. 
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اإلجمالي   - المحلي  الناتج  (  )Nominal GDP(  النقدي  /اإلسمي الناتج 
 )  الجاریةاألسعار ب

احتساب ی والخدمات    تم  للسلع  النقدیة  اإلجمالي)  القیمة  المحلي  (الناتج 
  لمجموع   كمحصلة  )12(  في السوق، خالل فترة زمنیة معینة  الجاریةباألسعار  

من السلع والخدمات على مستوى االقتصاد المحلي    اإلنتاج  إجمالي كمیات 
من  . ما یعرف باألسعار الجاریةمضروباً في األسعار الخاصة بكل منھا أو  

الجاریة   باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  یأخذ  التغییرات ثم  االعتبار  في 
في األسعار التي تحدث نتیجة التقلبات التي تطرأ على األسواق. المستمرة  

الناتج،   الحقیقي في  التغیر  المحلي اإلجمالي اإلسمي  الناتج  یعكس  لذلك ال 
سوف یرتفع    ،(حدوث تضخم في األسعار)اع األسعار  ألنھ ببساطة عند ارتف 

الناتج المحلي اإلجمالي بسبب الزیادة في األسعار ولیس بسبب زیادة ما تم  
 إنتاجھ محلیاً من سلع وخدمات.  

 )  الثابتة األسعار  ب الناتج  (   ) Real GDP( الحقیقي  الناتج المحلي اإلجمالي   -

خالل محلیاً  نتجة  وخدمات مُ سلع  من    ما یشتریھ المجتمعإجمالي  یشیر إلى  

یتم    مرجعیةیتم احتسابھ وفقاً لسنة  مرجعي  سعر  بناء على  عینة  فترة زمنیة مُ 

لباقي السنوات  یتم  االعتماد علیھا  تثبیت األسعار لسنة مرجعیة  یتم  ، حیث 

  .وتسمى (سنة األساس)، ما لدولةالناتج الحقیقي  الحتساب االتفاق علیھا 

 
). "مفھوم الناتج المحلي اإلجمالي"، مؤسسة النقد العربي  2016مھند عبد الملك السلمان، وآخرون (   )12(

 .  ، فبرایرالسعودي
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لنمو قیاس معدل ال  اً جید   اً مؤشرالناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي  ، یعتبر  لذلك
تأثیر  في أي دولة بدون    الكمیة الحقیقة التي تم إنتاجھااالقتصادي ألنھ یعكس  

 .   )13(، أي بدون تضلیل ناتج عن تغیرات األسعار تقلبات األسعار

 اإلجمالي المؤشرات االقتصادیة التي تعتمد على الناتج المحلي 

ھناك عدد من المؤشرات االقتصادیة التي یتم احتسابھا من واقع بیانات الناتج  
أھمھا   ومن  اإلجمالي  المثال،  المحلي  سبیل  االقتصادي على  النمو  ،  معدل 

 ومتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. 

ي   - اإلجـمــاـل ي  مـحــل اـل ج  نــاـت اـل مـو  ـن تــة مـعــدل  ثــاـب اـل ــعــار   بــاألســـ
)Real GDP Growth Rate(   

لقیاس  أھم مؤشر    باألسعار الثابتة یعتبر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  
نسبة التغیر في  حیث یقیس  ،  عبر الزمنمستوى األداء االقتصادي ألي دولة  

قیمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ما بین فترتین زمنیتین لقیاس  
 التطور المحقق على مستوى اقتصاد دولة ما خالل فترة محددة.  

یعني   باألسعار الثابتة،نمو الناتج المحلي اإلجمالي  ففي حال ارتفاع معدل  
لة، وفي حال انخفاضھ یعني  ذلك تحسن مستوى األداء االقتصادي لھذه الدو

ذلك تراجع مستوى األداء االقتصادي للدولة. وقد یسجل ھذا المؤشر قیمة 

 
 المرجع السابق ذكره.   )13(
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سلبیة وھو ما یعني في ھذه الحالة انكماش اقتصاد الدولة أي انخفاض قیمتھ  
 ما بین فترتین زمنیتین. 

 یحسب معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي على النحو التالي: 

(الناتج المحلي [معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة = 
الناتج المحلي اإلجمالي للسنة   –اإلجمالي باألسعار الثابتة للسنة الحالیة  

 x 100  ]السابقة) / الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للسنة السابقة

العالمي  الناتج اإلجمالي    وضح الشكل التالي، معدل نموی على سبیل المثال  
 . )14(  )2022- 2016خالل الفترة ( (معدل نمو االقتصاد العالمي)

 اإلجمالي العالمي  الناتجمعدل نمو ): 1الشكل (
)2016-2022 ( 

 

 .2022و 2021* متوقع بالنسبة لعامي 
 االقتصادي والتنمیة.المصدر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، األمم المتحدة، منظمة التعاون  

 
 .  اإلصدارقید التقریر االقتصادي العربي الموحد"،  )، "2021صندوق النقد العربي ( )14(
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  ) 19  –جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید    تأثیر  الشكل  ھذایتضح من  

، حیث انكمش الناتج اإلجمالي  2020ي في عام  العالم النمو االقتصادي    على
في المائة العام الماضي وفق   3.3المسجل على مستوى دول العالم بنسبة  
التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة  بیانات صندوق النقد الدولي. یعكس ذلك 

نتیجة إجراءات اإلغالق التي اتخذتھا الدول للحد من انتشار الوباء    للجائحة
وخدمات الضیافة مثل   ،وتوقف عدد كبیر من القطاعات مثل السیاحة والنقل

 . وغیرھا من القطاعات االقتصادیة المھمة ،الفنادق والمطاعم

مستویات  تراجعت  ،  بیانات صندوق النقد الدوليلوفقاً  و  العالميلى الصعید  ع
بما یعكس انكماشھا خالل عام    دول العالمأغلب  اإلجمالي في    المحليالناتج  
إسبانیا بنسبة    تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في. فعلى سبیل المثال،  2020
كنتیجة    في المائة  9.8المملكة المتحدة بنسبة    وفي ،  في المائة  10.8بلغت  

 . لمستویات االنتشار الكبیرة للفیروس في ھاتین الدولتین

المقابل  المتحدة األ   ، في  الوالیات  الفیروس على  مریكیة  سجلت  انتشار  ورغم 
  ) 15( في المائة  3.5بلغت  انكماش أقل للناتج المحلي اإلجمالي نسبة  نطاق واسع 

من المتوقع زیادة الناتج  .  إجراءات الدعم القویة المقدمة من قبل الحكومة   نتیجة 
بما یعكس إجراءات احتواء الفیروس وتواصل    2021المحلي اإلجمالي في عام  

التطعیم  سیسمح    حمالت  ما  وھو  العالم  دول  من  العدید  األنشطة  في  بعودة 
 . ) 3و( )  2(   كلین ، الش االقتصادیة وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي 

 

 
   ). "تقریر مستجدات آفاق االقتصاد العالمي"، یولیو.2021الدولي (صندوق النقد  )15(
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اإلجمالي  الناتج المحلي إجمالي معدل نمو على 19- كوفید): تأثیر جائحة 2الشكل (
) 2021-2020( ت المتقدمةاالقتصادابعض في  باألسعار الثابتة  

 ، تقریر مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، یولیو. )2021( صندوق النقد الدولي مصدر البیانات :   
 

اإلجمالي باألسعار    إجمالي الناتج المحلي معدل نمو  على    19- كوفید ): تأثیر جائحة  3الشكل ( 
) 2021- 2020في بعض اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامیة (   الثابتة   

 تقریر مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، یولیو. ). 2021(صندوق النقد الدولي، مصدر البیانات :   

-10
-5
0
5

10

الصین  الھند  روسیا البرازیل  المملكة 
العربیة 

السعودیة 

إفریقیا 
جنوب 

الصحراء 

الصین  الھند  روسیا البرازیل  المملكة العربیة 
السعودیة 

إفریقیا جنوب 
الصحراء 

2020 2.3 -7.3 -3 -4.1 -4.1 -1.8
2021 8.1 9.5 4.4 5.3 2.4 3.4

-3.5
-6.5 -4.8

-8 -8.9 -10.8

-4.7
-9.8

-5.3

0.7
4.6 3.6

5.8 4.9 6.2
2.8

7 6.3

2020 2021

الناتج المحلي اإلجمالي أساسیة:اقتصادیة مفاھیم   

 

 

19 

 ) GDP per capita( الناتج المحلي اإلجمالي متوسط نصیب الفرد من   -

اإلجمالي  م یشیر   المحلي  الناتج  من  الفرد  نصیب  كل  نصیب  إلى  توسط 
اإلجمالي  من  الدولةفي    شخص  المحلي  الناتج  .  الناتج  بقسمة  احتسابھ  یتم 

ھذا المقیاس كأداة   یستخدم .  سكانھاالمحلي اإلجمالي لدولة معینة على عدد  
  . لحصول على السلع والخدمات على ااقتصادیة لمعرفة مدى قدرة األفراد  

، ذلك  المجتمعات كما یمكن اعتباره أحد المؤشرات لقیاس مستوى رفاھیة  
اإلجمالي    االرتفاع ألن   المحلي  الناتج  من  الفرد  نصیب  قدرة   تعني في 

والخدمات وتوجیھ المزید من األموال  المواطن على شراء المزید من السلع  
 .  )16( لالدخار واالستثمار

الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصیب  متوسط  یحسب 
 على النحو التالي: 

(الناتج  [متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة =  
إجمالي عدد السكان في   / في سنة ماالمحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  

 ]نفس السنة 

وكل    ،المحلي اإلجمالي  توسط نصیب الفرد من الناتجم ھناك عالقة ما بین  
من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي ومعدل نمو السكان. ففي حالة  

 ،بنسبة تفوق معدل نمو السكان باألسعار الثابتةنمو الناتج المحلي اإلجمالي  

 
 ). "نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي"، الربع الرابع.2017الھیئة العامة لإلحصاء، السعودیة (  ) 16(
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 ً شریطة عدم زیادة مستویات    یشھد متوسط نصیب الفرد من الناتج ارتفاعا
 ، والعكس صحیح. ك الفترة في ھذه الدولة خالل تل التفاوت في توزیع الدخل

للتقریر االقتصادي العربي الموحد لعام   ، یوضح الشكل التالي  2021وفقاً 
الناتج المحلي اإلجمالي    متوسط الفرد من  الدول العربیة  نصیب  خالل  في 
 ).  2020- 2019الفترة (

 باألسعار الثابتة ): متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي4الشكل (
 (دوالراً) ) 2020( 
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یشمل   ھفي كونعن الناتج المحلي اإلجمالي    الناتج القومي اإلجماليیختلف  
لدولة بغض ا  يمن قبل مواطننھائیة  نتاجھ من سلع وخدمات  إكل ما یتم  قیمة  
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 المتحدة االمریكیة. 

 

 
 

 كیف تستفید الحكومات من مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي 

وتستفید من ذلك  اإلجمالي   المحلي الناتج تتابع الحكومات عن كثب التغیرات في 
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نظراً ألھمیة ھذا المؤشر تحرص األجھزة اإلحصائیة على احتسابھ بشكل  
أشھر بھدف الرصد السریع لواقع   كل ثالثةسنوي، كما یتم احتسابھ كذلك  

القطاعات اإلنتاجیة وبنود االنفاق المختلفة بما یُمكن من االستجابة السریعة  
ألیة تحدیات تواجھ االقتصاد المحلي. كما تقوم بعض الدول باحتسابھ كذلك 
الجغرافیة   المناطق  مستوى  على  وإنما  القومي  المستوى  على  فقط  لیس 

 المتوازنة.  لداخلیةاالمختلفة لضمان التنمیة 

  اقتصادياستخدام الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر  التحدیات التي تواجھ

الناتج المحلي اإلجمالي، إال أن بعض  استخدامھ یشوبھ    رغم أھمیة مؤشر 
فالتحدیات  لقیاس  .  كمؤشر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  استخدام  الصعب  من 
  یأخذ بعین االعتبار ھ ال  في دولة معینھ، ذلك ألن  االقتصادي  الرفاه  مستوى

ضرار بالبیئة  اإل  على سبیل المثال  ،نتاجاألضرار الناتجة عن زیادة اإل   بعض 
ینتج  التلوث مثل   بصحة    المصانع  من  الذي  اإلضرار  من  یتبعھ  وما 

 ، واستنفاذ للموارد الطبیعیة غیر المتجددة. المواطنین

أن مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي قد ال یعطي صورة دقیقة عن  إضافة إلى  
لعدد من الخدمات التي یتم تھ  عدم شمولی إجمالي اإلنتاج داخل المجتمع نظراً ل

، ومن  الحصول على مقابل لھا  تقدیمھا من قبل األفراد داخل المجتمع دون
أھمھا الخدمات المقدمة من قبل ربات المنازل التي یضاھیھا في سوق العمل 

)17(  خدمات یتقاضى أصحابھا أجراً نظیر تقدیمھا لغیرھم
،  

 
 مرجع سبق ذكره.). 2018(  التمویل والتنمیةمجلة   )17(
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نشطة االقتصادیة  لألفي بعض الدول  كذلك  ة المؤشر  عدم شمولیإضافة إلى 
ال سیما في الدول الذي یمثل أھمیة كبیرة    القطاع غیر الرسميالمتضمنة في  

  70والدول العربیة بشكل خاص في ظل مساھمتھ بنحو  ،النامیة  بشكل عام
 .)18(ھذه الدولبعض  في العملفي المائة من فرص 

قیاس بعض األبعاد ذات األھمیة في رفاھیة  كذلك یفتقر الناتج المحلي اإلجمالي ل 
رضا   مدى  مثل  أوضاعھم  المجتمعات  وتحسن  الدولة  في  المواطنین  وسعادة 

المعیشیة من فترة إلى أخرى. كذلك قد یشھد الناتج المحلي اإلجمالي زیادة خالل  
فترة معینة وال ینعكس ذلك على مستوى رفاھیة الشعوب طالما كان ھناك تبایناً  

 .  في مستویات توزیع الدخل لصالح الفئات الغنیة 

 الخالصة

أحد المؤشرات الھامة المستخدمة في علم االقتصاد أال وھو الكتیب    تناول
اإلجمالي   المحلي  الناتج  على  مؤشر  الضوء  ألقى  والمفاھیم حیث  تعریفھ 

العالقة ذات  واستخداماتھ  ، األخرى  المحلي    وأنواعھ  الناتج  بین  والفرق 
  اإلجمالي اإلسمي والحقیقي.

، ثم  قیمة الناتج المحلي اإلجمالي  الحتساب   الطرق المختلفةأشار إلى     كذلك،
إلى   صورةً   أھمیةانتقل  یعطي  كونھ  المفھوم  األنشطة    واضحةً   ھذا  عن 

، إضافة  خالل فترة زمنیة معینةفي دولة ما  االقتصادیة التي قام بھا المجتمع  
 

18 UN, (2018). “Nearly two-thirds of global workforce in the ‘informal’ 
economy – UN study”, April, available at: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/04/nearly-two-
thirds-of-global-workforce-in-the-informal-economy-un-study/ 
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مساعدة   في  دوره  الوضع إلى  لتحلیل  القرار  وصناع  السیاسات  واضعي 
والتعرف على معدل النمو للدول العربیة بالتالي وضع  االقتصادي الراھن  

عالوة على ما سبق، قدم الكتیب نبذة عن الفرق بین مفھوم  .  الخطط المستقبلیة
اإلجمالي،   القومي  والناتج  اإلجمالي  المحلي  تواجھ    والتحدیات الناتج  التي 

 . ات االقتصادیین لالعتماد على ھذا المؤشر كمقیاس لرفاھیة المجتمع
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 مصادر باللغة العربیة:  الأوالً: 
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مساعدة   في  دوره  الوضع إلى  لتحلیل  القرار  وصناع  السیاسات  واضعي 
والتعرف على معدل النمو للدول العربیة بالتالي وضع  االقتصادي الراھن  

عالوة على ما سبق، قدم الكتیب نبذة عن الفرق بین مفھوم  .  الخطط المستقبلیة
اإلجمالي،   القومي  والناتج  اإلجمالي  المحلي  تواجھ    والتحدیات الناتج  التي 

 . ات االقتصادیین لالعتماد على ھذا المؤشر كمقیاس لرفاھیة المجتمع
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   یرجى االتصال بالعنوان التالي:

 

 صندوق النقد العربي 

 شبكة المعرفة

 2818ص.ب. 

 اإلمارات العربیة المتحدة  - أبوظبي

 +) 9712(  6215000ھاتف رقم: 

 +) 9712(  6326454فاكس رقم: 

 Publications@amfad.org.ae اإللكتروني:البرید 

 :  نترنت متوفرة إلكترونیاً بموقع الصندوق على اإل •
https://www.amf.org.ae 

 



أثر الذكاء االصطناعي على مجال التدقيقأثر الذكاء االصطناعي على مجال التدقيق

 

 

 



Arab Monetary Fund Building 
Corniche Street 
Abu Dhabi, United Arab Emirates
P.O Box 2818
www.amf.org.ae


