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 :مةمقد

المهمة التي تقيس حجم النمو  االقتصاديةمن المؤشرات  اإلجمالييعتبر الناتج المحلي          

فهو عبارة عن  من أدوات تقييم أداء الحكومة ةوأداللسكان  االجتماعيةوالرفاهية  االقتصادي

 صادياالقتمجموع القيم المضافة التي يحققها المنتجين خالل السنة نتيجة ممارستهم لنشاطهم 

وتطور في الدخل وتحقيق رفاهية  اقتصادييؤدي إلى نمو  اإلجماليوأن النمو في الناتج المحلي 

 .اإلجمالياجتماعية يمكن قياسها من خالل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

فقرات تسمى فقرات األنفاق  ةبموجب طريقة األنفاق من مجموع اإلجماليالناتج المحلي يتكون 

 ،االستهالكي الخاص واإلنفاق الحكومياالستهالكي  اإلنفاقوهي  اإلجماليعلى الناتج المحلي 

 ( ،األستيرادات)الصادرات ــ و ،والتغير في المخزون ،تكوين رأس المال الثابت وإجمالي

أحد  بارهباعت اإلجماليوسوف نتناول في دراستنا التغير في المخزون وأثره على الناتج المحلي 

 بنود األنفاق.

وخاصة العاملة قي  للمنشات الرأسمالية تأتي أهمية المخزون بكونه جزءاً رئيسياً من األصول

امالً مهماً ع األخرى فهو يعتبر االقتصاديةنشاط الصناعة والبناء والتشييد فضالً عن األنشطة 

والدخل القومي على مستوى االقتصاد  اإلجماليفي تغيير معدالت اإلنتاج ونمو الناتج المحلي 

ة التي تمتلكها الشركات في بداية السنة وقيمة نفس . فإذا أخذنا قيمة الموجودات المخزنيبأكمله

الموجودات في نهاية السنة فإن الفرق بين القيمتين سواء كان زيادة أو نقصان هو في الواقع أحد 

 في استثمار باعتباره اإلجماليمكونات عناصر التكوين الرأسمالي ضمن الناتج المحلي 

زون يظهر كفقرة مستقلة عن التكوين الرأسمالي أن التغير في المخإال  .الموجودات المخزنية

 من األصول المتداولة القصيرة األجل وليس الطويلة األجل. باعتبارهالثابت 

 

 :اإلطار العام للدراسة

 أهمية الدراسة:

يعتبر التغير في المخزون أحد بنود األنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي حيث أن األموال 

المستثمرة في المخزون تعتبر جزء من التكوين الرأسمالي فهي تساهم في نشاط الشركات 

وان دقة احتسابه ستنعكس على دقة احتساب الناتج المحلي  ،اإلجماليالناتج المحلي وتحقيق 

وإن الحسابات الختامية والميزانيات العمومية التي تعدها الوحدات االقتصادية اإلجمالي، 

والمسوحات التي تنفذها دوائر الجهاز المركزي لإلحصاء تعتبر مصادر بيانات فعلية ذات 

 موثوقية عالية يعتمد عليها في احتساب التغير في المخزون.

 الدراسة: فرضية

بطريقة اإلنتاج يجب ان يساوي مجموع مكونات اإلنفاق  ان الناتج المحلي اإلجمالي المحتسب

 على الناتج المحلي اإلجمالي ، وبناًء على ذلك يفترض اآلتي:

وجود عالقة بين التغير في المخزون الفعلي واألولي مع افتراض ثبات بقية مكونات  .1

 الناتج المحلي اإلجمالي.

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


االستهالكي الخاص مع افتراض وجود عالقة بين التغير في المخزون الفعلي واإلنفاق  .2

 ثبات بقية مكونات الناتج المحلي اإلجمالي.

وجود عالقة بين التغير في المخزون الفعلي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت مع  .3

 افتراض ثبات بقية مكونات الناتج المحلي اإلجمالي.

دمات مع وجود عالقة بين التغير في المخزون الفعلي واالستيرادات من السلع والخ .4

 افتراض ثبات بقية مكونات الناتج المحلي اإلجمالي.

وجود عالقة بين التغير في المخزون الفعلي وصافي اإلقراض أو االقتراض حسب  .5

 طريقة االحتساب.

 مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدراسة حول أن التغير في المخزون يحتسب كمتبقي عند احتساب الناتج المحلي 

وغالباً ،قة األنفاق وذلك بسبب صعوبة احتساب القيمة الحقيقة للتغير في المخزوناإلجمالي بطري

تعبر عن الواقع وغير مقبولة وغير منطقية وتؤدي إلى تجميع كل أخطاء  تكون هذه القيمة ال ما

 في هذه الفقرة. اإلجماليالتقدير لبقية فقرات الناتج المحلي 

 هدف الدراسة:

 إلى: تهدف الدراسة

التغير في المخزون من واقع الحسابات الختامية للشركات وما توفره المسوح  احتساب .1

 من بيانات عن هذه الفقرة. اإلحصائية

 احتسابو اإلجمالياألنفاق على الناتج المحلي مكونات تقييم درجة موثوقية تقدير بقية  .2

 التغير في المخزون. احتسابكمتبقي بعد األقل موثوقية  مكوناتتلك ال

اب حسفي  االقتراضأو  اإلقراضبيان تأثير فقرة التغير في المخزون على صافي  .3

 .رأس المال

 أسلوب الدراسة:

 على باالعتمادفي احتساب التغير في المخزون على األسلوب التحليلي اعتمدت الدراسة 

الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للشركات وعلى نتائج مسوحات الجهاز المركزي 

 إلحصاء كمصادر بيانات فعلية ذات درجة موثوقية عالية.ل

 حدود الدراسة:

 شركات القطاعين العام والخاص. الحدود المكانية: .1

 .0200،  0200،  0202السنوات  الحدود الزمانية: .2
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