
  خالصة ورشة الحسابات القومیة

 لموظفي اقلیم كردستان حول تطبیق نظام الحسابات القومیة والیة عمل المدیریة خاصة تم تنفیذ ورشة تدریبیة 
  وقد قسم منهاج الورشة الى : وبواقع ساعتین كل یوم، 14/10- 11/10من  للمدة ZOOMعلى برنامج 

  -/ د. زیاد طارق حسین، وشملت المواضیع اآلتیة : القومیةبات الیوم االول : مقدمة في نظام الحسا

 . مفهوم نظام الحسابات القومیة 
 والتي تخدم أغراض التحلیل االقتصادي واتخاذ القرارات  - :آلیة عرض البیانات االقتصادیة فیه

 ورسم السیاسات العامة .
 قطاع الشركات غیر قطاعات رئیسة ( ) 5ویُصنف الى ( - :القطاعات المؤسسیة في االقتصاد

المالیة، قطاع الشركات المالیة، قطاع الحكومة العامة، قطاع المؤسسات غیر الهادفة للربح 
 وتخدم اُألسر المعیشیة، قطاع اُألسر المعیشیة).

 .حدود اإلنتاج االقتصادي 
 .ختصرة على تتابع الحسابات مع التركیز على الحسابات الجاریة        اعطاء ُنبذة مُ

، / السید عمار حسن محمود القومي ثاني : الیة عمل شعبة الناتج المحلي االجمالي والدخلالیوم ال
  - وشملت المواضیع التالیة:

 والتي هي : تمت االشارة الى المنهجیات المتبعة في احتساب الناتج المحلي االجمالي  
 ج (القیمة المضافة ) والتي تتلخص بـ اطریقة صافي االنت - 

  اإلنتاج.حساب قیمة 
 حساب قیمة المستلزمات. 
  قیمة المستلزمات –الناتج المحلي االجمالي = قیمة االنتاج. 
  تخصیصات استهالك رأس المال الثابت –الناتج المحلي الصافي = الناتج المحلي االجمالي.  

وهي مبنیة على اساس ان الناتج المحلي االجمالي یوزع كمكافآت لعوامل االنتاج  طریقة الدخول : - 
 وتخصیصات االندثار نتیجة مساهمتها في العملیة االنتاجیة وهذه المكافآت هي :

 تعویضات المشتغلین 
 فائض العملیات 
 .تخصیصات استهالك رأس المال الثابت 



 ه التصرف بالناتج وتشمل :حیث تعبر هذه الطریقة عن اوج طریقة االنفاق : - 
  االنفاق االستهالكي الحكومي 
 االنفاق االستهالكي الخاص 
  اجمالي تكوین رأس المال الثابت 
 التغیر في المخزون 
 الصادرات من السلع والخدمات 
  االستیرادات من السلع والخدمات 

مصادر البیانات التركیز على الیة احتساب الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادیة و  - 
  الخاصة بكل نشاط .

  / السیدة كولجین محمد امین  الیوم الثالث : الیة عمل شعبة اجمالي تكوین رأس المال الثابت

  الیة عمل شعبة الموازین السلعیة وجدول المستخدم المنتج/ السید صباح رباح جاسم     

  الیوم الثالث : شمل جزئین :

 حیث یحسب باحدى الطریقتین : المال الثابت :طرق احتساب اجمالي تكوین رأس  - 
 : ( التدفق السلعي) وبناء علیه یحسب اجمالي تكوین رأس المال الثابت من  طریقة االنتاج

 خالل المعادلة التالي :
اجمالي تكوین رأس المال الثابت = قیمة االصول الثابتة المنتجة محلیًا + قیمة االصول الثابتة 

 –المستوردة + قیمة االبنیة واالنشاءات االخرى تحت التشیید + دور السكن في القطاع العائلي 
  .االصول الثابتة المستبعدة –االصول الثابتة المصدرة او المعاد تصدیرها 

یتم احتساب كل ما یتم انفاقه سنویًا مع امتالك االصول الثابتة الجدیدة  حیث اق :طریقة االنف
والمستعملة والمبالغ المنفقة على تطویر وتحسین واطالة عمر االصول القائمة من قبل قطاع 
االعمال ومنتجي الخدمات الحكومیة والهیئات التي التهدف الى الربح ، فضًال عن ما تنفقه 

 .انشاء دور السكن مستبعدًا منه االصول المباعة العائالت على 
  كما تم التطرق الى مصادر البیانات القطاع العام والقطاع الخاص واالسعار المعتمدة في

  التقییم واالرقام القیاسیة المستخدمة لتحویل القیم من االسعار الجاریة الى االسعار الثابتة .
حیث تم توضیح مفهوم المیزان السلعي واستخداماته ، واالطار  الیة اعداد تقریر الموازین السلعیة : - 

 سلعة او مجموعة سلعیة مقسمة الى ثمانیة مجامیع هي : 109العام للموازین السلعیة والتي تشمل 



 مجموعة السلع االستخراجیة 
 مجموعة السلع الزراعیة 
 مجموعة السلع الصناعیة 
 مجموعة السلع الصناعیة االخرى 
  الصناعیة االنشائیةمجموعة السلع 
 مجموعة السلع االنتاجیة 
  مجموعة السلع شبه المعمرة 
  مجموعة المنتجات النفطیة 
 . تم التطرق الى مصادر البیانات والمفاهیم والتعاریف الخاصة بالموازین السلعیة  

  الیة عمل شعبة التحلیالت المالیة والنقدیة / السید محمد خضر یاسین  الیوم الرابع :

المنهجیات المتبعة في اعداد تقاریر التحلیالت المالیة حیث تتولى الشعبة اصدار  الرابع :الیوم 
  مجموعة من التقاریر منها :

  تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 
 تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین للقطاع العام 
 تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكهرباء والماء للقطاع العام 
 تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام 
  تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري القطاع العام 
 تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط 
 ؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط المالي تقریر الم 

وتمت االشارة الى ان تلك التقاریر تعتمد في بیاناتها على الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة الصادرة 
من الشركات والمصادق علیها من قبل دیوان الرقابة المالیة او من قبل مكاتب المحاسبین القانونیین بالنسبة 

لخاص . كما تم التطرق الى بعض المفاهیم االساسیة في االحتساب مثًال ایراد النشاط لشركات القطاع ا
  الرئیسي وایراد النشاط التجاري واالیرادات االخرى .


