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  المبحث الخامس

  )Putram.R.W.Dr(تقدیرات راسابوترام
الخبی  ر )راس  ابوترام(اخ  ر محاول  ة فردی  ة لتق  دیر ال  دخل الق  ومي ف  ي الع  راق ق  ام بھ  ا ال  دكتور

رة  ف  ي دائ  رة االح   صاء المركزی  ة حی  ث ق  ام باع   داد تق  دیرات لل  دخل الق  ومي للفت   االقت  صادي

ًواصفا بذلك كتیبا) ١٩٦٥-١٩٦٢( ًHand Book ًلیكون دلیال للعاملین في حقل حسابات الدخل

بع د تاس یس ق سم ال دخل الق ومي ف ي ال  دائرة وكج زء م ن برن امج الت دریب الع ام ال ذي اع د لھ  م 

المذكورة ولما كان العمل الرئیسي للدكتور راسابوترام ھو تدریب الم وظفین عل ى كیفی ة اع داء 

ًات القومی   ة ولھ   ذا نج   د ان تقدیرات   ھ ج   اءت ب   شكل مف   صل مت   ضمنة ش   رحا للمف   اھیم الح   ساب

  .المستخدمة وطرق الحساب الممكنة

  -:ملخص تقدیرات راسابوترام
ً م    ستخدما الط    رق ال    ثالث الم    ستخدمة ف    ي ح     ساب ١٩٦٥-١٩٦٢غط    ت الفت    رة .١

 ). االنفاق القومي– الدخل الموزع -القیمة المضافة (الدخل

ب سبب ن درة S.N.Aً تماما م ع نظ ام الح سابات القومی ة لالم م المتح دةحسابات لن تتفق .٢

البیانات المتاحة ولكن تعاریفھ ومفاھیم ھ الم ستخدمة ل م تختل ف ع ن تع اریف ومف اھیم 

 .االمم المتحدة للدخل

 بانھ احت سب ً علما١٩٦٢ الجاریة والثابتة للعام–قوم الدخل واالنتاج القومي باالسعار  .٣

 ).١٩٦٤-١٩٦٢(الدخل باالسعار الثابتة للفترة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


كان قد قوم الدخل واالنتاج القومي م رة باس عار ال سوق واخ رى باس عار تكلف ة عناص ر  .٤

 .ًاالنتاج موضحا العالقة بین السعرین

بذكر عدد من المع ادالت التوض یحیة الخاص ة بال دخل الق ومي ن ذكر لغرض التدریب قام  .٥

 -:منھا

  -:ة بین الناتج القومي بسعر السوق وبسعر تكلفة عناصر االنتاجالعالق. ١

+  ض غ م –الناتج القومي االجمالي = الناتج القومي االجمالي بسعر تكلفة عناصر االنتاج 

  االعانات

العالقة بین الناتج القومي المستخرج باس لوب القیم ة الم ضافة وب ین ال دخل الم ستخرج . ٢

  -:حسب الدخول الموزعة

  

  

   المستخدمات–االنتاج االجمالي = قیمة المضافة الكلیة ال

االرب  اح االجمالی  ة ب  ضمنھا      + الفوائ  د + االیج  ار وال  ربح + االج ور                           = 

  االندثار

   االندثار–الناتج القومي االجمالي بسعر تكلفة عناصر االنتاج                          = 

  الناتج القومي الصافي او الدخل القومي          =                

)+ الحك  ومي الخ  اص(االس  تھالك= ال  دخل الق  ومي االجم  الي بطریق  ة االنف  اق الق  ومي . ٣

المرفوعات  – االستیرادات –الصادرات من السلع والخدمات + تكوین راس المال االجمالي 

  .الصافیة لعناصر االنتاج
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