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 مقدمة -أوال
 

 مجال تركيز هذه الوثيقة -ألف
 

 ذلك في اإلطار التحليلـي      وقد انعكس  – على األساس النقدي  حساباتها  جرى العرف على أن تمسك الحكومات       
ـ غير أن التطورات التي شهدتها المحاسـبة الحكوم       . ١٩٨٦ لعامالوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة        ة ي

تركيز على المحاسبة على    زادت بصورة مستمرة في ال     ة العامة خالل العقد الماضي أو نحو ذلك       الماليتحليل  و
 لعـام  اإلطار التحليلي لدليل إحصاءات ماليـة الحكومـة          عكسوي. العموميةالميزانية  على  أساس االستحقاق و  

مج التـدفقات واألرصـدة      في شكل بيانات مترابطة تـد       العامة ماليةال بيانات   عرض وي ، هذه التطورات  ٢٠٠١
 اختالفا كبيـرا عـن      ٢٠٠١ لعام اإلطار التحليلي لدليل إحصاءات مالية الحكومة        يختلفونتيجة لذلك،   . ١.معا

 الذي كان يركز على أرصدة وتدفقات مختارة دون أن يدمجها           ١٩٨٦ لعامإطار دليل إحصاءات مالية الحكومة      
البلدان فيما يتعلق باالنتقال إلى نظام إحصاءات مالية الحكومـة          وتتمثل الخطوة األولى بالنسبة لكثير من       . معا

فر وتتـو . اءات مالية الحكومة الجديد    وفقا إلطار إحص   على األساس النقدي  تصنيف البيانات   أن يتم   الجديد في   
 .١٩٨٦ لعام األحيان في إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة  أغلب فيعلى األساس النقديهذه البيانات 

 
 إطار دليل إحصاءات مالية     المعدة وفق  لهذه الوثيقة في تيسير إعادة تصنيف البيانات         األساسيثل التركيز   ويتم

 توضيح وذلك من خالل     ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة      حسب إطار لتصنف   ١٩٨٦ لعامالحكومة  
تصنيف جميع فئات    لتحول من ا هذه الوثيقة عملية     تصف،  بعبارة أخرى و.  هذين العالقات بين نظامي التصنيف   

 فئات التصنيف الـواردة فـي دليـل         إلى تصنيفها حسب   ١٩٨٦ لعامتصنيف دليل إحصاءات مالية الحكومة      
 .٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

 
 عـراف  التوضيحية على األ   مالحظات بعض ال  قدمباء ي  - ١القسم  :  هذه الوثيقة على النحو التالي      تم تقسيم  وقد

 دليـل  وفـق تصنيف البيانات المفصلة التحول من  ويجري في القسم الثاني مناقشة      . ي هذه الوثيقة  المستخدمة ف 
 جداول التصنيف المفصلة الواردة في دليل إحصاءات حسبإلى تصنيفها  ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

 لعـام اءات الحكومة   تصنيف بيانات دليل إحص   التحول من    الوثيقة   تصفوأخيرا،  . ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة   
 الجداول الموجزة الخاصة بالمعامالت الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومـة            حسبإلى تصنيفها    ١٩٨٦
 ).القسم الثالث (٢٠٠١ لعام

                                                      
 .١٩٩٣نظام الحسابات القومية لعام  من هذه البيانات مشتقة 1



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٢

  المستخدمةبشأن األعراف توضيحية اتمالحظ -باء
 

دليل إحصاءات مالية    في   واردةتصنيف البيانات حسب جداول التصنيف ال     التحول إلى   يستند  في هذه الدراسة،    
الواردة في دليل إحصـاءات     ) بما في ذلك جميع الفئات الفرعية     ( إلى التصنيفات المفصلة     ٢٠٠١ لعامالحكومة  

 ٢. الجداول من ألف حتى زاي، وهي١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 
 

 ،مثال(حروف  بأحد ال كان كل جدول من جداول التصنيف محددا١٩٨٦ لعامدليل حسابات مالية الحكومة في 
رومانية  باستخدام األعداد ال تحدد كل فئة وفئة فرعية في الجدولكانتو).  والمنحيراداتالجدول ألف، اإل

وعندما يشار إلى فئة تصنيف معينة، فإن الرمز األول يبين محدد الجدول ) ٣، ٢ ،١ أو I ، IIمثل (والعربية 
 في التصنيف والرواتباألجور ة إلى الفئة الفرعية  اإلشارعندفعلى سبيل المثال، . ثم رقم فئة التصنيف

 اإليرادات الضريبيةإلى مجموع   اإلشارةوعند. [C1.1]، يستخدم الرمز )الجدول جيم(االقتصادي للمصروفات 
 .[A.IV]يستخدم الرمز ) الجدول ألف( والمنح يراداتفي تصنيف اإل

 
، وترد رموز  إال األرقام العربية٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةوال تستخدم في نظام ترميز 

] ٢[نفقات ال:مثال، فأما المستوى الثاني من التصنيف فيتألف من عددين. في الجدول التاليالمستوى األول 
ويتألف المستوى الثالث من . ، إلخ] ٢-٢[استخدام السلع والخدمات و، ]١-٢ [ات العاملينتألف من تعويضت

 .، وما إلى ذلك]٢-١-٢[والمساهمات االجتماعية ] ١-١-٢ [والرواتبر  مثل األجو،ثالثة أرقام

                                                      
غير أن بيانـات دليـل   . ١٩٨٦تستند هذه الدراسة إلى جداول التصنيف المفصلة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام              2

ـ         ١٩٨٦إحصاءات مالية الحكومة لعام      يال ممـا   التي تم جمعها في استبيان الكتاب السنوي إلحصاءات مالية الحكومة تعد أقل تفص
وسوف يزيد ذلك من تقييد عملية التحول في تصنيف بعض الفئات الفرعية الواردة إلى إطار دليـل                 . جاء في جداول التصنيف هذه    

 .٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام 



 ٢٠٠١٣ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 
 ٢٠٠١ لعامنوع التدفق االقتصادي في دليل إحصاءات مالية الحكومة  الرمز

 إيرادات 1

 نفقات 2

 خصوممعامالت في األصول وال 3

 ٣لخصوم الحيازة في األصول وا وخسائرمكاسب 4

 ٣خصوماليرات حجم أخرى في األصول وتغ 5

 )موميةالميزانية الع (خصومأرصدة األصول وال 6

 ٤حسب تصنيف وظائف الحكومةالمصروفات  7

 حسب القطاع  المالية والخصومصولاألالمعامالت في  8

 
غيـر أن  .  على جميع مكونات القطـاع العـام  ٢٠٠١ لعامويمكن تطبيق إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة   

 الفرعية وذلك ألنه كان يجـري عـادة         لى قطاع الحكومة العامة وقطاعاته    عينصب   دراسةالتركيز في هذه ال   
 . الفرعية عن قطاع الحكومة العامة وقطاعاته١٩٨٦ لعام بيانات دليل إحصاءات مالية الحكومة إعداد

                                                      
 الرموز  وتشير.  بالغرض من هذه الدراسة    ٢٠٠١ المستخدمان في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام         ٥ و ٤ ال يتصل الرمزان      3

 . إلى مكاسب الحيازة والتغيرات األخرى في حجم األصول، على التوالي٥ أو ٤التي تبدأ بـ 
 تصنيف وظائف الحكومة أعدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ونشر مع التصـنيفات الثالثـة األخـرى فـي                      4

 Classifications of)) ٢٠٠٠نيويـورك،   (ات حسب الغـرض تصنيفات المصروفالمطبوعة الصادرة عن األمم المتحدة بعنوان 

Expenditure According to Purpose (New York, 2000)) . 
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 إلى ١٩٨٦دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام وفق بيانات التصنيف التحول من  -ثانيا
 ٢٠٠١ت مالية الحكومة لعام إطار دليل إحصاءا

 
 

 عرض عام -ألف 
 

فئات التصـنيف   إلى   ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة       من إطار  بياناتالتعتبر عملية إعادة تصنيف     
الخطوة األولى في التحول إلى منهجية إحصـاءات        هي   ٢٠٠١ لعامالواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة       

 نظـام إحصـاءات    وفق كل من   فيما يلي العالقات بين نظامي التصنيف        ،بصفة عامة و. مالية الحكومة الجديدة  
 :٢٠٠١ لعامنظام إحصاءات مالية الحكومة  و١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 
 لعـام  دليل إحصاءات مالية الحكومة      وفق كل من  عرض عام للعالقات بين نظامي التصنيف       : ١  البياني الشكل
 ٢٠٠١ لعامحكومة  ودليل إحصاءات مالية ال١٩٨٦
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مجموع اإليراد 
 والمنح

 اإليراد

مجموع النفقات   اإلنفاق

صافي اكتساب   
األصول غير المالية 

استبعاد مبيعات األصول الرأسمالية واألرصدة     
 الملموسة واألراضي واألصول غير

مبيعات األصول الرأسمالية الثابتة
واألرصدة واألراضي واألصول غير 

 الملموسة

النفقات الجارية زائدا التحويالت الرأسمالية

ثابتة ومشتريات   اكتساب أصول رأسمالية    
األرصدة واألراضي واألصول الملموسة

مجموع التغيير في النقد والودائع واألوراق 
 المالية المحتفظ بها ألغراض السيولة 

صافي اكتساب   
 األصول المالية 

 اإلقراض ناقصا 
التسديدات

 التمويل 

 مجموع صافي اإلقراض

مجموع تحمل 
 االلتزامات  



 ٢٠٠١٥ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

إلى  ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة      وفق والمنح يراداتف مجموع اإل  يصنتم التحول من ت    
اء مبيعات األصـول    ثن باست ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة       إجمالية وفق  كإيراداتتصنيفه  

صافي اكتساب أصول  كفنتص التي منظورةالرأسمالية الثابتة واألرصدة واألراضي واألصول غير ال  
 )مبيعات/تصرف(غير مالية 

 دليـل   وفـق التحويالت الرأسـمالية     و  الجارية مجموع المصروفات  نمجمليالتم التحول من تصنيف      
 دليـل    وفق نفقاتالإلى تصنيفهما باعتبارهما المجمل المعنون       ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة    
 دليل إحصـاءات ماليـة      مصنفة وفق  ال المصروفاتة  أما بقي . ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة    

أصول رأسمالية ثابتة ومشتريات األرصدة واألراضي واألصـول         أي اكتساب    ،١٩٨٦ لعامالحكومة  
صافي اكتساب األصول غيـر     قد تم التحول إلى تصنيفها باعتبارها المجمل المعنون         ف منظورةغير ال 
 .٢٠٠١ لعاممالية الحكومة  دليل إحصاءات وفق) الشراء/االكتساب (المالية

دليل إحصاءات مالية الحكومـة       وفق سداد ال اإلقراض ناقص تم التحول من تصنيف المجمل المعنون        
دليـل    وفـق  صافي اكتسـاب األصـول الماليـة       إلى تصنيفه باعتباره المجمل المعنون     ١٩٨٦ لعام

 .٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

  مكـونين   إلى ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     في  الوارد   التمويلتم تقسيم المجمل المعنون      
 ألغـراض   قتناةالتغيير في النقد والودائع واألوراق المالية الم      تم التحول من تصنيف     : وذلك كما يلي  

 صافي اكتساب األصول الماليـة     المجمل المعنون   ضمن األصول المالية إلى تصنيفه باعتباره      السيولة
مجمـوع صـافي     يتـألف منهـا    التي   خصوم ال أما. ٢٠٠١ لعامالية الحكومة   في دليل إحصاءات م   

 دليـل   وفـق  خصومصافي تحمل ال  فقد تم التحول إلى تصنيفها باعتبارها المجمل المعنون          االقتراض
 .٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

 
 ٢٠٠١ لعـام ة الحكومة   دليل إحصاءات مالي  وفق  تصنيف  الوتعقب ذلك فيما تبقى من هذا القسم هياكل جداول          

 التحـول فـي   عمليـة   تفاصيل  لتوضيح  ) ٢٠٠١ لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة       الرابع لحق الم راجع(
 دليل إحصاءات مالية    وفقوجداول التصنيف   . ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     عن  بيانات  التصنيف  
 : هي كاآلتي٢٠٠١ لعامالحكومة 

 
 ؛) القسم باء أدناهراجع (يراداتتصنيف اإل 

 ؛)يم أدناهراجع القسم ج( نفقاتالتصنيف االقتصادي لل 

 ؛) القسم دال أدناهراجع(تصنيف المعامالت في األصول غير المالية  

 القسم هـاء  راجع( واإلقامة  الماليةاألداة حسب نوع خصوم وال الماليةتصنيف المعامالت في األصول   
 ؛)أدناه
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 ؛)لقسم واو أدناه اراجع(تصنيف وظائف الحكومة  

 الماليـة   اةفـي األد  المقابـل   الطرف   حسب قطاع    خصوم وال  المالية تصنيف المعامالت في األصول    
 ؛) القسم زاي أدناهراجع(واإلقامة 

 ؛) القسم حاء أدناهراجع) (الميزانية العمومية (خصومتصنيف أرصدة األصول وال 

 إلى تصنيفها  ١٩٨٦ لعامل إحصاءات مالية الحكومة      دلي وفقالفئات الرئيسية   تصنيف  التحول في    تم   ،وبإيجاز
 : على النحو التالي٢٠٠١ لعامالرئيسية في دليل إحصاءات مالية الحكومة حسب المجمالت 

 
 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة   فئة ٢٠٠١ لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة 

 مبيعات األصول الرأسمالية الثابتة قص، نا[A.I] والمنح يراداتمجموع اإل يرادات  اإل١
[A13.] ومبيعات األرصدة ،[A14.] ومبيعات األراضي واألصول غير ،

 [.A15] منظورةال
 [.C7]التحويالت الرأسمالية زائد  [C.III] الجارية مصروفاتال النفقات ٢
 [.C5] مشتريات األرصدة زائد [.C4]اكتساب األصول الرأسمالية الثابتة    صافي اكتساب األصول غير المالية١-٣

 ناقص مبيعات [.C6] منظورة مشتريات األراضي واألصول غير الزائد
 [.A14] مبيعات األرصدة ناقص [.A13]األصول الرأسمالية الثابتة 

 [.A15] يعات األراضي واألصول غير المنظورة مبناقص
 والودائع  مجموع التغيرات في النقدئدزا [C.V] السداد ناقصاإلقراض   صافي اكتساب األصول المالية٢-٣

 E6. and]) محلية وخارجية( ألغراض السيولة المقتناةواألوراق المالية 
E12.] 

 والودائع د مجموع التغيرات في النقناقص [D.I or E.I]تمويل المجموع  خصوم  صافي تحمل ال٣-٣
 E6. and])  وخارجيةمحلية( ألغراض السيولة المقتناةواألوراق المالية 

E12.] في الجدول دال االقتراض ذلك، جميع فئات صافي كبديل عن أو 
 .١٩٨٦ لعامأو هاء في دليل إحصاءات مالية الحكومة 

 



 ٢٠٠١٧ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 
 ٥يراداتتصنيف اإل -باء

 
 يراداتاإل  -١
 

، [.A13]مبيعـات األصـول الرأسـمالية الثابتـة          ناقص [A.I] والمنح   مجموع اإليرادات  :ضمت
 ٦.[.A15] منظورة، ومبيعات األراضي واألصول غير ال[.A14]مبيعات األرصدة و

 
صافي اكتسـاب األصـول      راجع( مبيعات األصول غير المالية في جدول منفصل         تصنف :مالحظات

 .ألنها ال تمثل أنشطة تشغيلية جارية للحكومة)  أدناهغير المالية
 

إلـى   ١٩٨٦ لعـام الية الحكومة    دليل إحصاءات م   وفق والمنح   يراداتتصنيف بيانات اإل  التحول من    عند
ر المزيد مـن المعلومـات      ، سيتعين توف  ٢٠٠١ لعام إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة       حسبتصنيفها  

 : يليماحسبإلجراء تعديالت 
 

.  أساس إجمـالي    على ٢٠٠١ لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة       المنشآت السوقية عمليات   قيدت 
 فئـات   إجمالي نفقاتها حسب  صنف   المالئمة وي  يرادات فئات اإل  بحسصنف   ي تهاإيراداإجمالي  أي أن   

 ١٩٨٦ لعـام  في دليل إحصاءات مالية الحكومة       المنشآت السوقية  عمليات   قيدتئمة، بينما   المال نفقاتال
ـ  منشآت اإلدارية  التشغيل النقدية في ال    وزاتوال تدرج فوائض أو عج    . على أساس صاف    إيرادات ك

 لذلك، فإن استخدام بيانـات  ظراون). تحويالت جارية (أو نفقات   ) لكيةلمادخل  المشروع و منظم  دخل  (
قيمـة كـل مـن      ؤدي إلى تسـجيل      غير المعدلة سوف ي    ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     

 .النفقات بأقل من الواقع ويراداتاإل

 من جانـب    المساهمات االجتماعية  "مسارتحويل  "، تم   ٢٠٠١ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة       
الحكومة لموظفيها الذين يقومون بعد ذلك بدفع نفس المبلغ         مدفوعات   حتى تظهر     عمل كربالحكومة  

في ، بينما    التوحيد عندونتيجة لذلك، ال يتم حذف هذه المساهمات        .  المعني لبرنامج التأمين االجتماعي  
 كربالحكومة  قدمة من   الم تحذف المساهمات االجتماعية     ١٩٨٦إحصاءات مالية الحكومة لعام     دليل  
  الحكومـة  بين مستوى ، ألنه ينظر إلى هذه المعامالت على أنها تتم           توحيد بيانات الحكومة   عندعمل  

 .المساهم وصندوق الضمان االجتماعي

 

                                                      
 لالطالع  على التفاصيل الخاصـة بتعـاريف وتصـنيف           ٢٠٠١ راجع الفصل الخامس من دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام            5

 .اإليرادات
راجع دليل  ١٩٨٦دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام رادات والمنح وفقا لمنهجية  لالطالع على تفاصيل تصنيف مجموع اإلي 6

 .١١٧-١١٥، الجدول ألف على الصفحات ١٩٨٦حسابات مالية الحكومة لعام 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٨

إلى  ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة      وفقتصنيف البيانات الموحدة التاريخية     التحول من    عندو
 البيانـات الخاصـة بهـذه       فرال تتـو  ،  ٢٠٠١ لعام ةل إحصاءات مالية الحكوم   حسب إطار دلي  تصنيفها  

ر معلومـات  ويتعين تـوف . في عملية التوحيد ا حذفت نهأل عمل   كربلحكومة   ا منالمساهمات االجتماعية   
عند القيام بهذه العملية، سـوف      و. عمل كرب الحكومة   من االجتماعية   المساهماتقطرية إضافية إلضافة    

 ذات التغطيـة المؤسسـية      أعلى من بيانات اإليـرادات والمصـروفات       نفقات وال يراداتاإل بياناتكون  ت
 .١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة المساوية المقيدة وفق

 
 الضرائب  :١-١

 
 . [.A2]مساهمات الضمان االجتماعي ناقص، [A.IV] ريبية الضيراداتاإلمجموع  :ضمت
 

 يـرادات  المندرجـة ضـمن اإل     مساهمات الضمان االجتماعي  فئة  تم التحول من تصنيف      :ظاتمالح
 فئـة   في  إلى تصنيفها    ١٩٨٦ لعام   دليل إحصاءات مالية الحكومة     وفق [.A2]الضريبية  

وبخـالف  . ٢٠٠١ لعـام في دليل إحصاءات مالية الحكومة      ] ١٢[ المساهمات االجتماعية 
عض أنـواع الضـرائب،      ب واصفاتاستبعاد المساهمات االجتماعية وبعض التغيرات في       

 ٢٠٠١ لعـام دليل إحصاءات مالية الحكومة     الضرائب في كل من     تتماثل تقريبا تصنيفات    
 .١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة و

 
  الضرائباتويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف

 
 ١٩٨٦ لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة  ٢٠٠١ لعام الحكومة فئة دليل إحصاءات مالية

 الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب ١-١-١
 الرأسمالية

 [.A1]ضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية 

 على الدخل واألرباح والمكاسب [A1.1]الضرائب الفردية   األفراد من جانب الدفعتوجبة م١-١-١-١
 الرأسمالية

 تشروعا والمشركات المن جانب الدفع توجبة م٢-١-١-١
 األخرى

 على أرباح الدخل والمكاسب [A1.2]شركاتضرائب ال
 الرأسمالية

ضرائب غير مخصصة أخرى على أرباح الدخل والمكاسب   غير مخصصة٣-١-١-١
 [A1.3]الرأسمالية 

 [.A3] واليد العاملة رواتبالضرائب على ال  العاملةوالقوى رواتب الضرائب على ال٢-١-١
 [.A4]الضرائب على الممتلكات  ات الضرائب على الممتلك٣-١-١
 [A4.1]الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة   الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة١-٣-١-١
 [A4.2]الضرائب المتكررة على صافي الثروة  الضرائب المتكررة على صافي القيمة ٢-٣-١-١
 [A4.3] الهباتالضرائب على التركات والميراث و الهبات ضرائب التركات والميراث و٣-٣-١-١
 [A4.4]مالية ب على المعامالت المالية والرأسالضرائ  والرأسمالية الضرائب على المعامالت المالية٤-٣-١-١
 [A4.5]الضرائب غير المتكررة على الممتلكات  الضرائب غير المتكررة األخرى على الممتلكات٥-٣-١-١
 [A4.6] الضرائب المتكررة األخرى على الممتلكات  لمتكررة األخرى على الممتلكات الضرائب ا٦-٣-١-١



 ٢٠٠١٩ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 [.A5] الضرائب المحلية على السلع والخدمات   الضرائب على السلع والخدمات٤-١-١
 أو ضرائب عمالرقم األضرائب العامة على المبيعات أو ال  الضرائب العامة على السلع والخدمات١-٤-١-١

 [A5.1]ضافة القيمة الم
تصنف الضرائب العامة على السلع والخدمات في  :مالحظة

 بحسب ما ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 
ضريبة ، أو [11411] ضرائب قيمة مضافةإذا كانت 
رقم األعمال ضريبة على ، أو [11412] مبيعات

 على السلع والخدمات  أخرىعامةوضرائب 
 لعامحصائية الحكومة ال يضع دليل إ ، بينما[11413]

  هذا التمييز١٩٨٦
 [A5.2] رسوم اإلنتاج   الضرائب المباشرة٢-٤-١-١
 [A5.3]أرباح االحتكارات المالية    أرباح االحتكارات المالية٣-٤-١-١
 [A5.4]الضرائب على الخدمات النوعية   الضرائب على الخدمات النوعية٤-٤-١-١
ع وعلى السماح  الضرائب على استخدام السل٥-٤-١-١

 باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة
الضرائب على استخدام السلع وعلى السماح باستخدام سلع أو 

 [A5.5] مزاولة أنشطة 
 [A5.5.2]الضرائب على المركبات   ضرائب على المركبات١-٥-١٤-١-
 الضرائب على استخدام السلع وعلى السماح ٢-٥-٤-١-١

 باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة
، [A5.5.1]األعمال التجارية والمهنية الضرائب على تراخيص 

 الضرائب األخرى على استخدام السلع أو على السماح زائد
 [A5.5.3]باستخدام السلع أو مزاولة أنشطة 

 [A5.6]الضرائب األخرى على السلع والخدمات   الضرائب األخرى على السلع والخدمات٦-٤-١-١
 [.A6]الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية  ة والمعامالت الدولية الضرائب على التجار٥-١-١
 [A6.1]رسوم االستيراد   األخرى الوارداتورسوم الرسوم الجمركية ٥-١-١
 [A6.2]رسوم التصدير  ]١١٥٢[ الضرائب على الصادرات ٢-٥-١-١
 [A6.3]التصدير أو االستيراد أرباح احتكارات   األرباح على احتكارات التصدير أو االستيراد٣-٥-١-١
 [A6.4]أرباح الصرف   أرباح الصرف٤-٥-١-١
 [A6.5]ضرائب الصرف   ضرائب الصرف٥-٥-١-١
 الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت ٦-٥-١-١

 الدولية
 [A6.6]الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية 

 [.A7]ضرائب أخرى   ضرائب أخرى٦-١-١
تصنف الضرائب األخرى في دليل إحصاءات مالية : ةمالحظ

على أساس ما إذا كانت ] ١١٦ [٢٠٠١ لعامالحكومة 
  فقطاألعمال التجاريةتوجبة الدفع من جانب م
 األعمال التجارية من جانب الدفع توجبةأو م] ١١٦١[

 دليل يجري وال ، بينما]١١٦٢  [أو جهات غير محددة
 إذ –هذا التمييز  ١٩٨٦ لعامحصاءات مالية الحكومة إ

 بحسب ما إذا كانت [.A7]تصنف الضرائب األخرى 
، [A7.2]ة غأو ضرائب دم [A7.1] نفوسضرائب 

أو ضرائب أخرى ليست مصنفة في مكان آخر 
[A7.3]. 

 
 
 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة١٠

   المساهمات االجتماعية:٢-١
 
 رعايـة  وال  صناديق معاشات التقاعد   فيالمساهمات   زائد،  [.A2]مساهمات الضمان االجتماعي     :ضمت

 .[.A11]الخاصة بموظفي الحكومة داخل الحكومة 
 

ال تحذف المساهمات   ،  ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     الوضع في    من   العكسعلى   :مالحظات
 عند  ٢٠٠١ لعام عمل في دليل إحصاءات مالية الحكومة        كرب الحكومة   المقدمة من االجتماعية  

 ٧.يق الضمان االجتماعيصنادبيانات توحيد هذه البيانات مع 
 

 .ويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف المساهمات االجتماعية
 

 ١٩٨٦ لعامفئة  دليل إحصاءات مالية الحكومة  ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة
 [.A2] مساهمات الضمان االجتماعي   مساهمات الضمان االجتماعي١-٢-١
 [A2.1] ملونالعا  مساهمات العاملين١-١-٢-١
 [A2.2] أرباب العمل رباب العمل مساهمات أ٢-١-٢-١

على العكس مما يرد في دليل إحصاءات مالية : مالحظة
 حذف بيانات، ال يتم ١٩٨٦ لعامالحكومة 
 الحكومة بوصفها المقدمة منة  االجتماعيالمساهمات

 لعام عمل في دليل إحصاءات مالية الحكومة رب
صناديق بيانات يانات مع البهذه  عند توحيد ٢٠٠١

 الضمان االجتماعي
 [A2.3]أو غير العاملين لحساب أنفسهم ن العاملو أو غير العاملينعاملين لحساب أنفسهم  مساهمات ال٣-١-٢-١
مساهمات الضمان االجتماعي غير المخصصة األخرى   المساهمات غير المخصصة٤-١-٢-١

[A2.4] 
 الخاصة همات في صناديق معاشات التقاعد والرعايةالمسا أخرى مساهمات اجتماعية ٢-٢-١

 [.A11]بموظفي الحكومة داخل الحكومة 
 [A11.1] المساهمات بواسطة الموظفين  عاملين مساهمات ال١-٢-٢-١
  من مختلف مستويات الحكومة أرباب العملمساهمات رباب العمل مساهمات أ٢-٢-٢-١

[A11.1] 
ليل إحصاءات مالية على العكس مما ورد في د:  مالحظة

 حذف بيانات، ال يتم ١٩٨٦ لعامالحكومة 
 كرب الحكومة المقدمة منالمساهمات االجتماعية 

 ٢٠٠١ لعامعمل في دليل إحصاءات مالية الحكومة 

                                                      
، ثـم  [A11.2] و[A2.2] ١٩٨٦ تصنف مساهمات أرباب العمل هذه في فئة اإليرادات في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعـام            7

وعند التحول من تصنيف البيانات التاريخية الموحدة وفق دليل إحصاءات    .  في عملية توحيد بيانات الحكومة المركزية      يجري حذفها 
، ال تتوافر البيانات الخاصة بهـذه       ٢٠٠١ إلى تصنيفها حسب إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام           ١٩٨٦مالية الحكومة لعام    

وسوف يتعين توفير معلومات إضافية فـي       . ومة كرب عمل ألنها حذفت في عملية التوحيد       المساهمات االجتماعية المقدمة من الحك    
 .حالة كل بلد على حدة إلضافة المساهمات االجتماعية المقدمة من الحكومة كرب عمل



 ٢٠٠١١١ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعامفئة  دليل إحصاءات مالية الحكومة  ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة
صناديق الضمان بيانات البيانات مع هذه  توحيد عند

 االجتماعي
اءات مالية الحكومة لعام  في دليل إحصوجدال ت:  مالحظة  المساهمات المحتسبة٣-٢-٢-١

] ١٢٢٣ [المساهمات االجتماعية المحتسبة ١٩٨٦
 . االستحقاقالمقيدة على أساس

 

 المنح  :٣-١
 

 .[A.VII] المنح :تضم
 

 تصـنيف كامـل     التحول إلى  ١٩٨٦ لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة       المنح تقسيم   تيحيال   :مالحظات
  مـنح تمييـز بـين     ال، وذلك لعدم    ٢٠٠١ لعامالحكومة  دليل إحصاءات   حسب الفئات الفرعية في     

 في حالة كل بلد على      ر معلومات إضافية  ويتعين توف .  المنظمات الدولية  منحالحكومات األجنبية و  
 [.A17] ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات الحكومة     وفق من الخارج  المنحتصنيف فئة   حدة للتحول من    

.[132]من منظمات دولية  حمن أو ،[131]حكومات أجنبية  من منحلى إإما 
 

 .المنحويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف 
 

 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة  فئة ٢٠٠١ لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة 
 [.A17]من الخارج   من حكومات أجنبية١-٣-١

 المنح تتضمن [.A17] من الخارج المنحنظرا ألن  : مالحظة
 من المنح فئة سجل بياناتية، فقد تمن منظمات دول

بأعلى من الواقع عند ] ١٣١ [الحكومات األجنبية
دليل وفق   غير المعدلةبياناتال تصنيف التحول من

إلى تصنيفها  ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 .٢٠٠١ لعامصيغة دليل إحصائية الحكومة وفق 

 [A17.1]جارية   جارية١-١-٣-١
 [A17.2]أسمالية ر  رأسمالية٢-١-٣-١
 [.A19]لبلدان األعضاء فوق وطنية إلى امن سلطات   من منظمات دولية٢-٣-١

 من المنظمات الدولية تصنف على أنها المنحألن  : مالحظة
، في دليل إحصاءات مالية [.A17] من الخارج منح

 من المنظمات المنح، فإن فئة ١٩٨٦ لعامالحكومة 
 مالية الحكومة في دليل إحصاءات] ١٣٢[الدولية 
الواقع عند التحول  قد تسجل بأقل من ٢٠٠١ لعام
دليل وفق بيانات غير المعدلة ال تصنيف من

إلى تصنيفها  ١٩٨٦إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 .٢٠٠١ لعام صيغة دليل إحصائية الحكومةوفق 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة١٢

 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة  فئة ٢٠٠١ لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة 
 [A19.1]جارية   جارية١-٢-٣-١
 [A19.2]رأسمالية   رأسمالية٢-٢-٣-١
 [.A18]من مستويات أخرى في الحكومة الوطنية  عامة الحكومة أخرى بالوحدات من ٣-٣-١
 [A18.1]جارية   جارية١-٣-٣-١
 [A18.2]رأسمالية   رأسمالية٢-٣-٣-١
 

 إيرادات أخرى  :٤-١
 

المساهمات في صـناديق معاشـات التقاعـد         ناقص،  [A.V] ةالضريبي غير   يراداتاإلمجموع   :تضم
التحويالت الرأسمالية من مصادر غير  زائد، [.A11] كومة داخل الحكومة   لموظفي الح  والرعاية
 .[.A16]ة يحكوم

 
 يـرادات فئـة إ   ل كبديل ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     البيانات في    فئات   تستخدم :مالحظات

.  العـام  للجمهـور منشآت اإلدارية   نظرا ألنها تتضمن فوائض نقدية من مبيعات ال       ] ١٤ [أخرى
مـنظم   تصنف هذه المتحصالت على أنها دخل      ١٩٨٦ لعامليل إحصاءات مالية الحكومة     ففي د 

منهجيـة دليـل    أي على أساس صاف، أمـا وفـق         ")  موزعة أرباح ("دخل ملكية مشروع و ال
  حسب مختلف  لمنشآت السوقية إجمالي إيرادات ا  صنف  في ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة    

 .ى أخرإيرادات لفئة الفئات الفرعية 
 

 . أخرىإيرادات فئةويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف 
 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
 .[A.8] دخل الملكيةوالمشروع منظم دخل  لكية دخل الم١-٤-١

 ١٩٨٦ لعامتمثل فئة دليل إحصاءات مالية الحكومة  : مالحظة
 بالنظر إلى أن الفوائد من لكيةدخل المبديال ل

أي على أساس (المؤسسات العامة تسجل كأرباح 
ووفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية . )صاف

تم إعادة تصنيف إجمالي ، ٢٠٠١ لعامالحكومة 
] ٢-٤-١[ مبيعات السلع والخدمات المبيعات لتصبح

 ). مبيعات السلع والخدمات أدناهراجع(
  الفوائد١-١-٤-١

  األرباح٢-١-٤-١

  كاتشر أشباه الدخل المسحوبات من ٣-١-٤-١

  التأمينوثائق الذي يعزى  إلى حاملي لكية دخل الم٤-١-٤-١

والممتلكات  المشروع  منظمدخلتيح تجزئة ال ت: مالحظة
[A.8] لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة 
تصنيفها في الفئات الفرعية التحول من  ١٩٨٦

 دليل وفق )١-٤-١ [ملكيةالدخل الخاصة بفئة 
ففي دليل . ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 



 ٢٠٠١١٣ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
ل ، يصنف دخ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة   الريع٥-١-٤-١

المشروع والممتلكات على أساس ما إذا كانت منظم 
 لمبيعاتالمتحصالت تمثل فوائض تشغيل نقدية هذه 

 شروعاتم، من [A8.1]العام   للجمهورالمؤسسات
، أو [A8.2]عامة غير مالية ومؤسسات مالية عامة 

 [A8.3]  آخردخل ممتلكات
الرسوم اإلدارية والرسوم األخرى والمبيعات غير الصناعية  مبيعات السلع والخدمات

 .[.A9] والعارضة
تعتبر هذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة  : مالحظة

-٤-١[ والخدمات  بديال لمبيعات السلع١٩٨٦ لعام
 والمبيعات المنشآت السوقيةألن مبيعات ] ٢

المحتسبة من السلع والخدمات غير متوافرة من 
. ١٩٨٦ لعامبيانات دليل إحصاءات مالية الحكومة 

وهي ] ٤-٢-٤-١[وتتوافر مبيعات السلع والخدمات 
 وال يوجد نظام نقدي على أساس االستحقاقمفهوم 

 ١٩٨٦ لعامومة في دليل إحصاءات مالية الحك
-٢-٤-١ [المنشآت السوقيةمبيعات  بيانات فروتتو
 ١٩٨٦ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة ] ١

كانت  التي صافعلى أساس بالنظر إلى المعالجة 
 ) أعالهلكية دخل المراجع( في ذلك النظام تعالج بها

 في دليل إحصاءات لسوقيةالمنشآت اتسجل عمليات : المالحظة المنشآت السوقيةمبيعات  ١-٢-٤-١
 راجع( على أساس صاف ١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

ال ونتيجة لذلك، . أعاله] ١-٤-١) [لكيةدخل الم
-١ [المنشآت السوقيةمبيعات إجمالي  بيانات فرتتو
 لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة ] ١-٢-٤

١٩٨٦. 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة١٤

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
خرى والمبيعات غير الصناعية الرسوم اإلدارية والرسوم األ  الرسوم اإلدارية٢-٢-٤-١

 .[.A9]والعارضة 
في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام فر  ال تتو :مالحظة

تفاصيل منفصلة لتصنيف الرسوم اإلدارية  ١٩٨٦
والرسوم األخرى والمبيعات غير الصناعية 

والعارضة في الفئات الفرعية الخاصة بالرسوم 
ن  موالمبيعات العارضة] ٢-٢-٤-١[اإلدارية 
 مؤسسات غير سوقية والواردة في دليل جانب

وتصنف . ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
الرسوم اإلدارية والرسوم األخرى والمبيعات غير 

 الواردة في دليل [.A9]الصناعية والعارضة 
 بحكم التجربة ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

في فئة الرسوم اإلدارية في دليل إحصاءات مالية 
ما لم تشر المعلومات القطرية ، ٢٠٠١ لعاملحكومة ا

من اإلضافية إلى تصنيفها ضمن المبيعات العارضة 
 ].١٤٢٣[سوقية جانب مؤسسات غير 

-٢-٤-١[ المتعلقة بالرسوم اإلدارية مالحظة الراجع  :مالحظة  مؤسسات غير سوقيةمن جانبعارضة  مبيعات ٣-٢-٤-١
 .أعاله] ٢

 ال تتوافر البيانات المتعلقة بمفهوم االستحقاق في  :مالحظة تسبة من السلع والخدمات المبيعات المح٤-٢-٤-١
في ] ١٤٢٤[المبيعات المحتسبة من السلع والخدمات 

 .١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 

 [.A10] الغرامات والمصادرات  الغرامات والجزاءات والمصادرات٣-٤-١

 .[.A16]التحويالت الرأسمالية من مصادر غير حكومية   المنحالف  التحويالت الطوعية بخ-٤-٤-١
تعتبر هذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة  : مالحظة

 بخالفالتحويالت الطوعية  بديال لفئة ١٩٨٦ لعام
دليل إحصاءات مالية في الواردة ] ٤-٤-١ [المنح

 وذلك ألن تفاصيل التحويالت ٢٠٠١ لعامالحكومة 
 ال تتوافر بصورة المنح بخالف الجارية الطوعية 

 لعاممنفصلة في دليل إحصاءات مالية الحكومة 
وتصنف التحويالت الطوعية الجارية . ١٩٨٦
 لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة المنح بخالف
  غير الضريبييراداتاإل في فئة ١٩٨٦
 [.A12]األخرى

صورة منفصلة في دليل حسابات ال تتوافر هذه الفئة ب : مالحظة جارية ١-٤-٤-١
 على مالحظة الراجع. ١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 



 ٢٠٠١١٥ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
 .أدناه] ٥-٤-١[ المتنوع غير المحدد يراداتاإل

 .[.A16]تحويالت رأسمالية من مصادر غير حكومة   رأسمالية٢-٤-٤-١
 بخالفالتحويالت الطوعية  على مالحظة الراجع: مالحظة

 .أدناه] ٤-٤-١ [المنح

 [.A12] ة أخرىضريبي غير إيرادات مصنفة وغير ةمتنوع راداتإي ٥-٤-١
 لعامهذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة  : مالحظة

 بديل عن الفئة الخاصة بالمتحصالت ١٩٨٦
الواردة في دليل ] ٥-٤-١ [صنفةالمتنوعة وغير الم

 وذلك ألنها ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 وهو .المنح بخالفرية تحويالت طوعية جاتشمل 

 بخالفما يجب تصنيفه على أنه تحويالت طوعية 
وفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية ] ٤-٤-١ [المنح

 .٢٠٠١ لعامالحكومة 

 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة١٦

 ٨التصنيف االقتصادي للنفقات -جيم
 
 النفقات -٢
 

 .[.C7]التحويالت الرأسمالية  زائد [C.III] النفقات الجارية :شملت
 

 ١٩٨٦ لعامهنا المصروفات الرأسمالية األخرى في دليل إحصاءات مالية الحكومة ال تصنف  :مالحظة
، ومشتريات األراضي [.C5]، مشتريات األرصدة [.C4]اكتساب األصول الرأسمالية الثابتة  –

وتصنف . وذلك ألنها ال تمثل أنشطة تشغيل جارية للحكومة       -[.C6] منظورةواألصول غير ال  
 .) صافي اكتساب األرصدة غير المالية أدناهراجع(ل هذه البنود في جدول منفص

 
 لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة وفقف بيانات المصروفات ي تصنوعند التحول من

، يتعين توفير ٢٠٠١ لعامطار دليل إحصاءات مالية الحكومة  إإلى تصنيفها وفق ١٩٨٦
 :معلومات إضافية لتعديل ما يلي

 
أسـاس   علـى    المنشـآت السـوقية   عمليات  ، تسجل   ٢٠٠١ لعامومة  في دليل إحصاءات مالية الحك     •

مصروفاتها إجمالي  صنف   المالئمة وي  يراداتصنف حسب فئات اإل   ي هاإيراداتإجمالي  أي أن   . إجمالي
، فـإن عمليـات     ١٩٨٦ لعـام أما في دليل إحصاءات مالية الحكومـة        . المالئمة نفقات فئات ال  حسب

درج سوى الفائض أو العجـز التشـغيلي النقـدي          ي وال   . تسجل على أساس صاف    المنشآت السوقية 
). التحويالت الجاريـة  (أو مصروفات   ) المشروع والممتلكات منظم  دخل   (إيرادات ك دارية اإل نشآتللم

 سوف  ١٩٨٦ لعامذلك، فإن استخدام البيانات غير المعدلة في دليل إحصاءات مالية الحكومة            لونظرا  
 . بأقل من الواقعالنفقات ويراداتاإلؤدي إلى تسجيل ي

 
 مـن المسـاهمات االجتماعيـة   "مسار ، يجري تحويل ٢٠٠١ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة       •

حتى ينظر إلى الحكومة على أنها تدفع لموظفيها الذين يقومون عندئذ بـإجراء             " كرب عمل الحكومة  
 هذه المساهمات في     تحذف ، ال ونتيجة لذلك .  المعني برنامج التأمين االجتماعي  لمدفوعات بنفس المبلغ    

مـن  ، فإن المساهمات االجتماعية     ١٩٨٦ لعامأما في دليل إحصاءات مالية الحكومة       . عملية التوحيد 
 قد تمت  عمل تحذف في عملية توحيد بيانات الحكومة وذلك ألن هذه المعامالت تعتبر              كربالحكومة  

 .جتماعياالضمان البين مستوى مساهم حكومي وصندوق 

 
                                                      

 .، الفصل السادس، لالطالع على تفاصيل تعاريف وتصنيف النفقات٢٠٠١ راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  8



 ٢٠٠١١٧ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

إلى  ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة      وفقتصنيف البيانات الموحدة التاريخية     ل من   التحو وعند
، لن تتوافر البيانات المتعلقة بالمسـاهمات       ٢٠٠١ لعام إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة       تصنيفها وفق 
فير معلومات  ويتعين تو .  في عملية التوحيد   حذفتنها تكون قد    كرب عمل حيث إ   الحكومة  من  االجتماعية  

 ولدى القيام بهذه العملية، سـوف       . عمل كربالحكومة  من  قطرية إضافية إلضافة المساهمات االجتماعية      
  نطـاق التغطيـة      والمصروفات التـي لهـا نفـس       يراداتأعلى من بيانات اإل    نفقات وال يراداتكون اإل ت

 .١٩٨٦ لعام في دليل حسابات مالية الحكومة ةالمؤسسي
 
 املينتعويضات الع :١-٢
 

 [C1.2] مساهمات أصحاب العمل زائد  [C1.1]جور والرواتبألا :تشمل
 

 المساهمات تحذف، ال ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة الوضع في  على العكس من     :مالحظة
 ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة       وفق [C1.2] عمل   كربلحكومة  من ا االجتماعية  

 ٩.ناديق الضمان االجتماعيتوحيد البيانات مع صعند 
 

 .تعويضات العاملينجدول التالي تفاصيل تصنيف ويبين ال
 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 [C1.1]األجور والرواتب   األجور والرواتب١-١-٢

األجور  تحت  االستحقاق يانات المقيدة على أساسالب:  مالحظة
ال توجد في دليل ] ٢-١-١-٢ [والرواتب العينية

ونتيجة لذلك، . ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
تعادل ] ١-١-١-٢ [ والرواتب النقديةراألجوفإن 

 ].١-١-٢[األجور والرواتب مجموع 

 [C1.1]األجور والرواتب   األجور والرواتب النقدية١-١-٢

 .أعاله] ٢١١[ المتعلقة باألجور والرواتب مالحظة الراجع ة األجور والرواتب العيني٢-١-١-٢

 [C1.2] العمل أربابمساهمات   المساهمات االجتماعية٢-١-٢
 االستحقاق في قيدة على أساسال توجد البيانات الم:  مالحظة

 في] ٢-٢-١-٢[المساهمات االجتماعية المحتسبة 

                                                      
 إلى تصنيفها وفـق إطـار   ١٩٨٦ عند التحول من تصنيف البيانات الموحدة التاريخية  وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام           9

، لن تتوافر بيانات المساهمات االجتماعية من الحكومة كرب عمل ألنهـا حـذفت فـي                ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام      
 .قطرية إضافية إلضافة المساهمات االجتماعية من الحكومة كرب عملويتعين توفير معلومات . عملية التوحيد



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة١٨

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
ونتيجة . ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 

-٢-١-٢[لك، فإن المساهمات االجتماعية الفعلية لذ
 ].٢-١-٢[تعادل مجموع المساهمات االجتماعية ] ١

 [C1.2] أرباب العملمساهمات   المساهمات االجتماعية الفعلية١-٢-١-٢
دليل إحصاءات مالية الوضع في على العكس من :  مالحظة

 المساهمات تحذف، ال ١٩٨٦ لعامالحكومة 
 عمل في دليل كربلحكومة  ا مناالجتماعية

 عند توحيد ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 البيانات مع صناديق الضمان االجتماعي

 عن االستحقاق قيدة على أساسال توجد البيانات الم:  مالحظة  المساهمات االجتماعية المحتسبة٢-٢-١-٢
المساهمات االجتماعية المحتسبة في دليل إحصاءات 

 .١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 

 استخدام السلع والخدمات :٢-٢
 

 .[C1.3]مشتريات السلع والخدمات األخرى  :يشمل
 

 غير الفوائد، تعتبـر فئـة مشـتريات السـلع           على الممتلكات  نفقاتالنظرا إلدراج مدفوعات     :مالحظة
لفئة اسـتخدام السـلع      بديال   ١٩٨٦ لعام الحكومة   ماليةوالخدمات األخرى في دليل إحصاءات      

 علـى   النفقـات وتصـنف   . ٢٠٠١ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة      ] ٢-٢ [الخدماتو
فئة منفصلة هي فئـة      في   ٢٠٠١ لعام غير الفوائد في دليل إحصاءات مالية الحكومة         الممتلكات

-٢ [ غير الفوائـد    على الممتلكات  النفقات  المعنونة ، الفئة الفرعية  ]٨-٢ [المصروفات األخرى 
 في دليـل    [.C1]  على السلع والخدمات   النفقات  لبند عادل للمجموع اإلجمالي  وال يوجد م  ]. ١-٨

 .٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 

قدر عن طريق خصـم     عن استخدام السلع والخدمات ت     االستحقاق    بيانات أساس  ومن الناحية العملية، فإن   
. تمتمن قيمة  المشتريات التي      )  غير االستراتيجية  أي األرصدة (خزونات المواد واإلمدادات    التغير في م  

، تعتبر جميـع  ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة وفي نظام القيد على األساس النقدي المطبق في  
، فإن التغيـر    بعبارة أخرى و. في الوقت الذي تم فيه سداد مقابلها      " مستخدمة"دادات  مشتريات المواد واإلم  

 لعـام ية يعتبر صفرا في دليل إحصاءات ماليـة الحكومـة            االستراتيج بخالف األرصدة في المخزونات   
١٩٨٦. 

 



 ٢٠٠١١٩ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 استهالك رأس المال الثابت:  ٣-٢
 

 نظام القيد على األساس النقدي       في استهالك رأس المال الثابت   ال يوجد مفهوم االستحقاق في       :مالحظة
 غيـر "، وسوف تسجل قرينها عبارة       ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     المطبق في   

دليـل إحصـاءات   المقيدة على األساس النقدي وفق       تصنيف البيانات    عند التحول من  " فرمتو
دليل إحصاءات ماليـة     الجداول المفصلة في     حسبإلى تصنيفها    ١٩٨٦ لعاممالية الحكومة   

 .٢٠٠١ لعامالحكومة 
 

 الفائدة : ٤-٢
 

 .[C.2] مدفوعات الفائدة :تشمل
 
 دليل إحصاءات مالية الحكومة لعـام       األساس النقدي المطبق في       نظام القيد على   فيال يوجد    :الحظةم

مدفوعات الفوائد المحتسبة التي تدرج وفقـا لمنهجيـة          مفهوم االستحقاق  فيما يتعلق ب      ١٩٨٦
 .٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 

 
 .ويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف الفوائد

 
 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١ملعا دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة

 [C2.3]مدفوعات فوائد في الخارج   لغير المقيمين١-٤-٢

 [C2.2]مدفوعات الفائدة المحلية  األخرى   للمقيمين غير وحدات الحكومة العامة٢-٤-٢

مة الوطنية مدفوعات الفائدة للمستويات األخرى من الحكو  وحدات الحكومة العامة األخرى٣-٤-٢
[C2.1] 

 

 اإلعانات :٥-٢
 

 [C3.1]اإلعانات  :تشمل
 

، تعتبـر   [C3.1.3]  العام  للجمهور منشآت اإلدارية عجز التشغيل النقدي لمبيعات ال    نظرا إلدراج    :مالحظة
 بديال لفئة اإلعانـات فـي دليـل         ١٩٨٦ لعامفئة اإلعانات في دليل إحصاءات مالية الحكومة        

 فـي دليـل     لمنشآت السـوقية   إجمالي نفقات ا   صنفوي. ٢٠٠١ عاملإحصاءات مالية الحكومة    
 .المختلفة نفقات في فئات ال٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٢٠

 
 .ويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف اإلعانات

 
 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة

ال يمكن حسابها من فئات دليل إحصاءات مالية :  مالحظة  العامة إلى الشركات١-٥-٢
 راجع.  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعامالحكومة 

: عانات إلى الشركات العامة الخاصة باإلمالحظةال
 .أدناه] ٢٥١٢[ المالية إلى الشركات

 [C3.1.1]ة  العامة غير الماليمشروعاتلا  إلىاإلعانات  غير الماليةإلى الشركات ١-١-٥-٢
للجمهور  نشآت اإلداريةوالعجز التشغيلي النقدي في مبيعات الم

 [C3.1.3] العام
 منشآت اإلداريةإلى ال" كإعانات"تعالج هذه المدفوعات : مالحظة

 بدال ١٩٨٦ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة 
 حسب لمنشآت السوقيةإجمالي نفقات امن تصنيف 

 .فئات المصروفات المالئمة
تصنيف اإلعانات المقدمة التحول من ال يمكن :  مالحظة  الماليةإلى الشركات ٢-١-٥-٢

 إلى تصنيفها في فئة  [C3.1.2]  الماليةللمؤسسات
] ٢-١-٥-٢[ المالية اإلعانات إلى الشركات العامة

ب  بسب٢٠٠١ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة 
رة ونتيجة لذلك، سيتم تسجيل عبا. نقص التفاصيل

 دليل إحصاءات  الفئة المعنية فيمأما" غير متوفرة"
 عند التحول من تصنيف ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 

دليل  المعدة على األساس النقدي وفق البيانات
إلى تصنيفها   ١٩٨٦إحصاءات مالية الحكومة سنة 

 لعامصيغة دليل إحصاءات مالية الحكومة وفق 
 قطرية مالم يتم الحصول على معلومات، ٢٠٠١
 .إضافية

 فئات دليل إحصاءات اعتمادا علىال يمكن حسابها :  مالحظة ةمشروعات الخاصالإلى  ٢-٥-٢
. فاصيل نتيجة لنقص الت١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 إلى  اإلعاناتمالحظات المتعلقة بفئةال راجع
 المالية شروعاتإلى الم: مشروعات القطاع الخاص

 .أدناه] ٢-٢-٥-٢[

 [C3.1.4]أخرى إلى مشروعات اإلعانات   غير الماليةى المشروعاتإل ١-٢-٥-٢

  الماليةإلى المشروعات ٢-٢-٥-٢
 

مؤسسات التحول من تصنيف اإلعانات للال يمكن :  مالحظة
اإلعانات إلى  فئة  إلى تصنيفها في[C3.1.2]المالية 

في فئة ] ٢-٢-٥-٢ [ المالية الخاصةشروعاتالم



 ٢٠٠١٢١ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
 لعامومة ت مالية الحكاإلعانات في دليل إحصاءا

ولذلك سيتم تسجيل  . بسبب نقص التفاصيل٢٠٠١
 دليل  الفئة المعنية فيمأما" غير متوفرة"عبارة 

عند التحول  ٢٠٠١إحصاءات مالية الحكومة لعام 
 المعدة على األساس النقدي وفق  البياناتمن تصنيف

إلى  ١٩٨٦دليل إحصاءات مالية الحكومة سنة 
دليل إحصاءات مالية الحكومة صيغة تصنيفها  وفق 

مالم يتم الحصول على معلومات ، ٢٠٠١ لعام
 .قطرية إضافية

 
 المنح:  ٦-٢
 

 ][C3.2C7.1.1[ الوطنية   التحويالت الجارية والرأسمالية إلى المستويات األخرى من الحكومة        :تشمل
لدولية وإلى السلطات  التحويالت الجارية والرأسمالية الخارجية إلى الحكومات والمنظمات ازائد

 ].C7.2.1-2 و C3.5.1-2[فوق الوطنية 
 

 تصـنيف كامـل     التحول إلى  ١٩٨٦تيح تقسيم المنح في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام          يال   :مالحظة
 مـنح التمييز بـين    ال، وذلك لعدم    ٢٠٠١دليل إحصاءات الحكومة لعام     حسب الفئات الفرعية في     

ر معلومـات   ويتعين تـوف  . المنظمات الدولية المقدمة إلى    منحالة و  الحكومات األجنبي  المقدمة إلى 
والمنح المقدمة إلى   ] ١-٦-٢[ المقدمة إلى الحكومات األجنبية      المنحقطرية إضافية للتمييز بين     

].٢-٦-٢[لمنظمات الدولية ا
 
 .المنحيبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف و
 

 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
التحويالت الجارية والرأسمالية الخارجية إلى الحكومات   األجنبيةحكوماتإلى ال ١-٦-٢

 ].C7.2.1 و C3.5.1[والمنظمات الدولية 
 وفق تصنيف هذه الفئات غير المعدلة عند التحول من:  مالحظة

إلى  ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 
 صيغة دليل إحصاءات مالية  الحكومة تصنيفها وفق

 إلى المنح فئة حدث تسجيل، قد ي٢٠٠١ لعام
بأعلى من الواقع ] ١-٦-٢[حكومات األجنبية ال

دولية  المقدمة إلى منظمات المنحنتيجة إلدراج 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٢٢

 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة
 . ضمنهابخالف السلطات فوق الوطنية

ت والمنظمات الدولية التحويالت الجارية الخارجية إلى الحكوما جارية ١-١-٦-٢
]C3.5.1.[ 

التحويالت الرأسمالية الخارجية إلى الحكومات والمنظمات  رأسمالية ٢-١-٦-٢
 ].C7.2.1[الدولية 

التحويالت الجارية والرأسمالية الخارجية إلى السلطات فوق   الدوليةمنظماتإلى ال ٢-٦-٢
 ].C7.2.1 و C3.5.1[الوطنية 
إلى المنظمات الدولية باعتبارها  المنح نتيجة لتصنيف  :مالحظة

حكومات والمنظمات إلى التحويالت خارجية  
 لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة وفقالدولية 
 للمنظمات المنحفئة يحدث تسجيل قيمة ، قد ١٩٨٦
في دليل إحصاءات بأقل من الواقع ] ٢٦٢[الدولية 

تصنيف  عند التحول من ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 
 غير المعدلة في دليل إحصاءات مالية البيانات

 صيغة دليل إلى تصنيفها وفق ١٩٨٦ لعامالحكومة 
 .٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

 فوق الوطنية منظماتإلى الالتحويالت الجارية الخارجية  جارية ١-٢-٦-٢
[C3.5.2] 

فوق  سلطاتالمقدمة إلى الالتحويالت الرأسمالية الخارجية  رأسمالية ٢-٢-٦-٢
 [C7.2.2]الوطنية 

إلى المستويات األخرى في الحكومة الوطنية التحويالت الجارية  وحدات الحكومة  العامة األخرىإلى  ٣-٦-٢
[C3.2] التحويالت الرأسمالية إلى المستويات األخرى إلى زائد 

 [C7.1.1]الحكومة الوطنية 
في الحكومة الوطنية التحويالت الجارية إلى المستويات األخرى  جارية ١-٣-٦-٢

[C3.2] 
 الحكومة فيالتحويالت الرأسمالية إلى المستويات األخرى  رأسمالية ٢-٣-٦-٢

 .[C7.1.1]الوطنية 

 
 المنافع االجتماعية :٧-٢
 

 [C3.4] التحويالت الجارية إلى األسر :تشمل
 

نها تتضـمن تحـويالت     أل] ٧-٢[بديل للمنافع اجتماعية     [C3.4]التحويالت الجارية إلى األسر      :مالحظة
مثل المنح الدراسية  (٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة وفقجتماعية االمنافع  بخالف ال 



 ٢٠٠١٢٣ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 عن المصروفات المصنفة كمنافع اجتماعيـة مـن   البياناتوال تتوافر   ). ومنافع التعليم األخرى  
 معلومـات    ويتعـين تـوفير    ١٩٨٦ لعامفئات المصروفات في دليل إحصاءات مالية الحكومة        

 فئات دليل إحصاءات مالية الحكومـة       حسبحول السليم إلى تصنيفها     قطرية إضافية إلجراء الت   
 .٢٠٠١ لعام

 
 نفقات أخرى :٨-٢
 

التحـويالت الخارجيـة     زائـد  [C3.3] غير الهادفة للربح     مؤسساتإلى ال التحويالت الجارية    :شملت
إلى مشروعات عامـة غيـر       المحلية    التحويالت الرأسمالية  زائد ١٠[C3.5.4]الجارية األخرى   

، [C7.1.4]األخـرى   إلـى المشـروعات     و،  [C7.1.3] المالية   لمؤسساتوإلى ا ،  [C7.1.2]مالية  
 التحـويالت الرأسـمالية الخارجيـة      زائـد ،  [C7.1.5] األخرى   محليةوالتحويالت الرأسمالية ال  

 .[C7.2.4]األخرى 
 

فـي  ] ٨-٢ [ كبديل لفئة نفقات أخرى    ١٩٨٦ لعام  فئات دليل إحصاءات مالية الحكومة     تستخدم :مالحظة
على الممتلكـات   النفقات  بيانات  ، نتيجة لعدم توافر     ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة     

ر ويتعين تـوف  . ١٩٨٦ لعام الفائدة بصورة منفصلة في دليل إحصاءات مالية الحكومة          بخالف
 التي تدرج في    – الفائدة بخالف   تعلى الممتلكا مصروفات  المعلومات قطرية إضافية لتصنيف     
 ١١].٢٨ [ أخرىنفقات ك[C1.3]مشتريات السلع والخدمات األخرى 

 
 النفقات األخرىيبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف 

 
 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة

ها من بيانات دليل إحصاءات مالية إعدادال يمكن : مالحظة ائدة بخالف الفعلى الممتلكات نفقاتال ١-٨-٢
 راجع.  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعامالحكومة 

-٢[ استخدام السلع والخدمات المتعلقة بفئة مالحظةال

                                                      
، ال تصنف كنفقات أخرى سوى التحويالت الجارية الخارجية بخالف          ٢٠٠١  وفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام           10

 .المنافع االجتماعية
 هي الريع الذي يعرف بأنه      ١٩٨٦ مالية الحكومة لعام      المصروفات على الممتلكات األخرى بخالف الفائدة في دليل إحصاءات          11

وينبغي عدم الخلط بين الريـع وإيجـار        . مدفوعات إليجار األراضي وأصول ما تحت التربة وغيرها من األصول طبيعية المنشأ           
ـ        . األصول المنتجة التي تصنف كمشتريات للسلع والخدمات       ل إيجـارات   ويمكن اعتبار الريوع األخرى لألصول غير المنتجة مث

الطيف الكهربي المغناطيسي أصوال غير منتجة غير منظورة ولم يتم بعد االنتهاء من شروط وظروف تصنيف ريـوع األصـول                    
 .طبيعية المنشأ



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٢٤

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 .أعاله] ٨-٢ [فئة نفقات أخرىو] ٢

 ) العامة فقطلشركاتا ( الموزعة األرباح١-١-٨-٢

 شركاتال (شركات المسحوبات من داخل أشباه ال٢-١-٨-٢
 )العامة فقط

ق على بيانات الحكومة العامة هذه الفئات ال تنطب:  مالحظة
 )١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة ،مثال(

 التي تعزى إلى حاملي على الممتلكات نفقاتال ٣-١-٨-٢
  التأمينوثائق

ها من بيانات دليل إحصاءات  مالية إعدادال يمكن : مالحظة
 راجع.  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعاملحكومة ا
 بخالف على الممتلكات  المتعلقة بالنفقاتمالحظةال

 ]٢٨١ [الفائدة

ها من بيانات دليل إحصاءات مالية إعدادال يمكن :  مالحظة الريع ٤-١-٨-٢
 راجع.  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعامالحكومة 

 بخالف ت الممتلكا على المتعلقة بالنفقاتمالحظةال
 ]١-٨-٢[الفوائد 

 [C3.3]التحويالت الجارية للمؤسسات غير الهادفة للربح  ة متنوع أخرىنفقات ٢-٨-٢
 والتحويالت [C3.5.4] األخرى والتحويالت الجارية الخارجية

 العامة غير المالية إلى المشروعات محليةالرأسمالية ال
[C7.1.2] إلى المؤسسات المالية و[C7.1.3] وإلى 

محلية  والتحويالت الرأسمالية ال[C7.1.4] األخرى شروعاتلما
 [C7.2.4]  األخرىالتحويالت الخارجية و[C7.1.4] األخرى

 [C3.3]مؤسسات غير الهادفة للربح التحويالت الجارية إلى ال ةجاري ١-٢-٨-٢
 [C3.5.4]  األخرىو التحويالت الخارجية

 العامة غير شروعاتملية إلى المحالتحويالت الرأسمالية ال ةرأسمالي ٢-٢-٨-٢
إلى  و[C7.1.3]مؤسسات المالية  وإلى ال[C7.1.2]المالية 

  والتحويالت الرأسمالية المحلية[C7.1.4]األخرى المشروعات 
 والتحويالت الرأسمالية الخارجية األخرى [C7.1.5]األخرى 

[C7.2.4] 

 
 ١٢تصنيف المعامالت في األصول غير المالية -دال

 
نة من األصول إما في  نتائج المعامالت في فئة معي    عرض ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة      في   يمكن

تلـك  " اكتسـاب صـافي    " أو هـا تصرف في العمليات   أو مجموع    شكل مجموع عمليات اكتساب أصول معينة     
ت فـي   وتوجز المعـامال  ". تغيرات في المخزونات   " بعبارة   لمخزوناتشار إلى صافي اكتساب ا     وي .األصول

                                                      
 الفصل الثامن لالطالع على تفاصيل تعريف وتصنيف المعامالت في األصول           ٢٠٠١راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام        12

 .طالع على مناقشة عامة عن تصنيف األصول غير المالية، راجع الفصل السابعولال. غير المالية



 ٢٠٠١٢٥ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

. ه واستهالك ثابت والتصرف فيه   باعتبارها اكتساب رأس مال    واألصول غير المنتجة     نفائساألصول الثابتة وال  
 مفهـوم   ١٩٨٦ لعـام دليل إحصاءات ماليـة الحكومـة       البيانات المعدة على األساس النقدي في       وجد في   يوال  

 . استهالك رأس المال الثابت بياناتاالستحقاق في
 

 صول غير الماليةاكتساب األ ١-٣١
 

ومشتريات األراضـي   ،[.C5]، ومشتريات األرصدة    [.C4]اكتساب األصول الرأسمالية الثابتة      :شملي
 .[.C6]منظورةواألصول غير ال

 
 ال تـوفر تصـنيفا     ١٩٨٦ لعامنظرا ألن فئات المصروفات في دليل إحصاءات مالية الحكومة           :مالحظة

 فئـة اكتسـاب   حسـب يمكن إعادة تصنيف أي بيانـات  الثمينة، فال المواد مشتريات منفصال ل 
 لعـام  دليل إحصاءات مالية الحكومة      وفق .[313.1] بعض المواد الثمينة  : األصول غير المالية  

 .ويتعين توفير معلومات قطرية إضافية لفعل ذلك. ٢٠٠١
 

  األصول غير الماليةتصرف فيال ٢-٣١
 

ومبيعـات األراضـي   ،[.A14] ، مبيعات األرصدة [.A13] مبيعات األصول الرأسمالية الثابتة  :شملي
[.A115] منظورةواألصول غير ال

 
 إجـراء  تتـيح  ال ١٩٨٦ لعـام  في دليل إحصاءات مالية الحكومـة    يراداتنظرا ألن فئات اإل    :مالحظة

فئـة تصـريف     حسـب  بيانات   ال يمكن إعادة تصنيف أي    ، ف نفائستصنيف منفصل لمبيعات ال   
. ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة      وفق] ٣١٣,٢ [لمواد الثمينة ا: األصول غير المالية  

 .ويتعين توفير معلومات قطرية إضافية لفعل ذلك
 

 صافي اكتساب األصول غير المالية -٣١
 

 .]٣١,٢[  أصول غير ماليةتصرف فيال ناقص] ٣١,١ [اكتساب أصول غير مالية  :تحسب على أنها
 

] ٣١,٣[ خصم استهالك رأس المال الثابـت        ٢٠٠١ لعام مالية الحكومة    يتم في دليل إحصاءات    :مالحظة
غير أن مفهوم االستحقاق فـي اسـتهالك        . للحصول على صافي اكتساب األصول غير المالية      
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إحصاءات دليل  البيانات المعدة على األساس النقدي في       يوجد في   ال  ] ٣١,٣[رأس المال الثابت    
 .١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 
 .ألصول غير المالية صافي اكتساب الجدول التالي تفاصيل تصنيفويبين ا

 
 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعامفئة دليل إحصاءات مالية الحكومة

 مبيعات أصول ناقص [.C4]اكتساب أصول رأسمالية ثابتة   األصول الثابتة١-١-٣
 [.A13] رأسمالية ثابتة 

 نشاءاتاإل المباني و١-١-١-٣

  والمعداتالت اآل٢-١-١-٣

  األصول الثابتة األخرى٣-١-١-٣

ها من دليل إحصاءات مالية الحكومة إعدادال يمكن : مالحظة
يتعين توفير و.  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعام

 معلومات قطرية إضافية

 [.A14] مبيعات األرصدة ناقص [.C5]شراء األرصدة   المخزونات٢-١-٣
على العكس من األصول غير المالية األخرى، تقدم : مالحظة

 المعامالت في المخزونات دائما على أساس صاف

 [.A14] مبيعات األرصدة ناقص [.C5]مشتريات األرصدة    األرصدة االستراتيجية١-٢-١-٣

تعتبر جميع مشتريات المواد واإلمدادات في النظام : مالحظة  المخزونات األخرى١-٢-١-٣
 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة النقدي ل

، فإن بعبارة أخرىو. عند سداد قيمتها" مستخدمة"
تعتبر صفرا دائما في ] ٣١٢٢[المخزونات األخرى 

 ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 

ها من دليل إحصاءات مالية الحكومة إعداديمكن ال : مالحظة نفائس ال٣-١-٣
يتعين توفير . فاصيل نتيجة لنقص الت١٩٨٦ لعام

 .معلومات قطرية إضافية

  ناقص [.C6] منظورةمشتريات األراضي واألصول غير ال  غير المنتجةصول األ٤-١-٣
   األراضي١-٤-١-٣

 الجوفية األصول ٢-٤-١-٣

 طبيعية المنشأ  األخرىاألصول ٣-٤-١-٣

 منظورة األصول غير المنتجة غير ال٣١٤٤

ها من دليل إحصاءات مالية الحكومة إعدادال يمكن : مالحظة
يتعين توفير .  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعام
 .علومات قطرية إضافيةم

 



 ٢٠٠١٢٧ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٣ واإلقامةاألداة المالية حسب نوع خصوم والاألصولتصنيف المعامالت في  -هاء 
 

ية الحكومـة   تسمى التمويل في دليل إحصاءات مال      – المالية   خصومالمعامالت في األصول وال   بيانات   تعرض
 في كل فئـة مـن فئـات         تحملصافي  و المالية   األصولاكتساب في كل فئة من فئات       صافي   ك – ٢٠٠١ لعام
 أو مجمـوع    االكتساب وليس مجموع    يعرضير في حيازة نوع األصول هو الذي        صافي التغ أي أن   . خصومال
 كأصل أو   األداة المالية فس نوع   نوعندما يتم اقتناء    .  كما هو الحال في معظم األصول غير المالية        تصرف في ال

 بـدال   خصوم المعامالت في األصول المالية بصورة منفصلة عن المعامالت في ال          عرض، ت تحمل خصوم مالية  
 . مقابل المعامالت في األصول الماليةخصوم المعامالت في الرصيدمن ت

 
 صافي اكتساب األصول المالية -٣٢

 
جموع التغيرات في النقد والودائع واألوراق الماليـة         م زائد [C.V] السداد ناقصاإلقراض   :شملي

 دليل إحصاءات ماليـة     راجع] (E6.]E12 والخارجية   المحلية: قتناة ألغراض السيولة  الم
 ).١٤، الجدول هاء١٩٨٦ لعامالحكومة 

 
ض السـيولة هـي      ألغـرا  المقتناةنظرا ألن التغيرات في النقد والودائع واألوراق المالية          :مالحظة

 قلب هذه المعامالت ت   إشارات، فإن   )خصوم (االقتراضمالية وتعرض مع معامالت     أصول  
 واالنخفاضات  إشارة سالبة تبين الزيادات ب   (١٩٨٦ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة      

 عرض حيث ت  ٢٠٠١ لعاموال يتم ذلك في دليل إحصاءات مالية الحكومة         ). ة موجب بإشارة
وهكذا فإنـه عنـدما يعـاد       . خصومورة منفصلة عن ال   المعامالت في األصول المالية بص    

] E6.]E12 التغيرات المحلية والخارجية في النقد والودائـع واألوراق الماليـة         تصنيف  
في دليـل إحصـاءات     )  الفرعية فئاتهاأو  ] (٣٢ [صافي اكتساب األصول المالية    فئة   حسب

في دليـل إحصـاءات     اردة  الو هذه الفئات    إشارات قلب، يتعين   ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة   
 .ة سالبإشارةبواالنخفاض  ةموجبإشارة  لبيان الزيادة ب١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 

                                                      
 لالطالع على تفاصيل تعاريف وتصنيف المعـامالت فـي         ٢٠٠١ راجع الفصل التاسع من دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام            13

 .، راجع الفصل السابعولالطالع على مناقشة عامة عن تصنيف األصول والخصوم المالية. األصول والخصوم المالية
. ، يعرض تصنيف التمويل على أساس األداة واإلقامة في غياب أي تحديد آخـر             ٢٠٠١ في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام         14

 لالطالع على فئات التصنيف المفصلة للتمويل بحسـب    ٢١٢ الجدول هاء صفحة     ١٩٨٦راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام       
 .األداة



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٢٨

  واإلقامةاألداةويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف صافي اكتساب األصول المالية بحسب 
 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 التغير في النقد زائد [C.8] السداد ناقصاإلقراض المحلي   محلية١-٢-٣

محلية :  ألغراض السيولةالمقتناةوالودائع واألوراق المالية 
[E6.] 

 ألغراض المقتناةودائع واألوراق المالية التغير في النقد وال  والودائعالعملة ٢-١-٢-٣
 [.E6]محلية : السيولة
رة صارمة  استبعاد األوراق المالية هنا ينبغي بصو: مالحظة

وتصنيفها في األوراق المالية األخرى بخالف األسهم 
غير أنه ال توجد تفاصيل منفصلة في دليل ]. ٣٢١٣[

 . ذلكتمام إل١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

  األوراق المالية األخرى بخالف األسهم٣-١-٢-٣

  القروض٤-١-٢-٣

  األخرىصص رأس المال األسهم وح٥-١-٢-٣

  احتياطيات التأمين الفنية٦-١-٢-٣

  المشتقات المالية٧-١-٢-٣

   أخرى دائنة حسابات٨-١-٢-٣

 ناقصإلقراض المحلي ها من تفاصيل اإعدادال يمكن : مالحظة
 ١٩٨٦ لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة السداد

ألن هذه التفاصيل تدرج بحسب نوع المتلقي وليس 
ر معلومات قطرية ويتعين توف. األداةبحسب نوع 

 .إضافية

 التغيرات في النقد زائد [C.9]  الخارجيالسداد ناقصاإلقراض  األجنبية ٢-٢-٣
 األجنبية:  ألغراض السيولةالمقتناةوالودائع واألوراق المالية 

[E12.] 
 ألغراض المقتناةالية التغيرات في النقد والودائع واألوراق الم  والودائعالعملة ٢-٢-٢-٣

 [.E12] األجنبية: السيولة
تستبعد هنا بصورة صارمة األوراق المالية وتصنف : مالحظة

]. ٣٢١٣[في األوراق المالية األخرى بخالف األسهم 
غير أنه ال تتوافر تفاصيل منفصلة في دليل 

 . لعمل ذلك١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

 خرى بخالف األسهم األوراق المالية األ٣-٢-٢-٣

  القروض٤-٢-٢-٣

 خرى األصص رأس المال األسهم وح٥-٢-٢-٣

  احتياطيات التأمين الفنية٦-٢-٢-٣

  مشتقات مالية٧-٢-٢-٣

  أخرى دائنة  حسابات٨-٢-٢-٣

 السداد ناقصها من تفاصيل اإلقراض إعدادال يمكن : مالحظة
 لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة الخارجي
 ألن التفاصيل ترد بحسب نوع المتلقي وليس ١٩٨٦
 .يتعين توفير معلومات قطرية إضافيةو. األداةنوع 

 



 ٢٠٠١٢٩ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 وظائف نقدية تؤديها الحكومة في نظام ال تدرج أي: مالحظة  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة٣-٢-٣

ولذا ال . ١٩٨٦ لعامحكومة دليل إحصاءات مالية ال
قدي وحقوق السحب تفاصيل عن الذهب النتوجد 
 .الخاصة

 
 خصومصافي تحمل ال -٣٣

 
[.E1. through E5] ١٩٨٦ لعـام صافي اإلقراض في دليل إحصاءات مالية الحكومة فئات جميع  :شملي

 المقتناةالتغيرات في النقد والودائع واألوراق المالية        ناقص [E.I]א،،
 الجدول هاء في دليل إحصاءات ماليـة        راجع( ]E6.]E12 ألجنبيةواالمحلية  : ألغراض السيولة 

 )١٩٨٦١٥ لعامالحكومة 
 

 . واإلقامةاألداة بحسب نوع خصومويبين الجدول التالي تصنيف صافي تحمل ال
 

 ١٩٨٦ لعام دليل حسابات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 أو بدال  E5 إلى .E1من ول ا المحلي في الجدضاالقترافئات   محلية١-٣-٣

 التغير في النقد ناقص [E.II]من ذلك مجموع التمويل المحلي 
محلية :  ألغراض السيولةالمقتناةوالودائع واألوراق المالية 

[E6.] 
 [.E5] محلية أخرى خصوم  العملة والودائع٢-١-٣-٣
 قصيرة األجل وأذون سندات زائد [.E1]ألجل سندات طويلة ا  أوراق مالية بخالف األسهم٣-١-٣-٣

[E2.] 
 زائد [.E3]مصنفة في مكان آخر الالقروض طويلة األجل غير   القروض٤-١-٣-٣

القروض والسلف قصيرة األجل غير المصنفة في مكان آخر 
[E4.] 

  األخرى األسهم وحصص رأس المال٥-١-٣-٣

  احتياطيات التأمين الفنية٦-١-٣-٣

  مشتقات مالية٧-١-٣-٣

   أخرى مدينة  حسابات٨-١-٣-٣

صاءات هذه الفئات ال توجد في تصنيفات دليل اح:  مالحظة
على   وذلك إما ألنها١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 ال تتصل بقطاع  أنهاأساس مفاهيم االستحقاق أو
الحكومة العامة وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 

 ١٩٨٦ لعام

                                                      
. ، يعرض تصنيف التمويل على أساس األداة واإلقامة في غياب أي تحديد آخـر             ٢٠٠١ل إحصاءات مالية الحكومة لعام       في دلي   15

 لالطالع على فئات التصنيف المفصلة للتمويل بحسـب    ٢١٢ الجدول هاء صفحة     ١٩٨٦راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام       
 .األداة
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 ١٩٨٦ لعام دليل حسابات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 أو [.E11 إلى .E7]  من االخارجي في الجدولاالقتراضت فئا أجنبية ٢-٣-٣

 النقد ناقص [E.III]بدال من ذلك مجموع التمويل الخارجي 
خارجية :  ألغراض السيولةالمقتناةوالودائع واألوراق المالية 

[E12.] 
 [E11] الخارجية األخرى خصومال  العملة والودائع٢-٢-٣-٣

 قصيرة األجل وأذون سندات زائد [E7]سندات طويلة األجل   أوراق مالية بخالف األسهم٣-٢-٣-٣
[E8] 

 زائد [.E9]القروض طويلة األجل غير المصنفة في مكان آخر   القروض٤-٢-٣-٣
القروض والسلف قصيرة األجل غير المصنفة في مكان آخر 

[E10.] 
  األخرى األسهم وحصص رأس المال٥-٢-٣-٣

  احتياطيات التأمين الفنية٦-٢-٣-٣

  مشتقات مالية٧-٢-٣-٣

   أخرى مدينةحسابات ٨-٢-٣-٣

يفات دليل إحصاءات هذه الفئات ال توجد في تصن: مالحظة
 وذلك ألنها إما على أساس ١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

مفاهيم االستحقاق أو ال تتصل بقطاع الحكومة العامة 
 .١٩٨٦ لعاموفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 

 
 ١٦يف المصروفات بحسب وظائف الحكومةتصن -واو

 
 تصنيف مفصل للوظائف أو األهداف االجتماعية االقتصادية التي تهدف وحدات           هوتصنيف وظائف الحكومة    
ـ         ا من خالل مختلف أنواع المصروفات، وهو      الحكومة العامة إلى تحقيقه     ة عبارة عـن مجموعـة مـن أربع

 .لغرضت حسب الى أنها تصنيفات المصروفاتصنيفات يشار إليها ع
 

أي ( غيـر الماليـة      ة وصافي اكتساب األصول   الحكومي نفقاتويمكن تطبيق تصنيف وظائف الحكومة على ال      
 .وهي تشير في مجملها إلى مصروفات الحكومة). تصرف الناقص كتساباال
 

 عـام لدليل إحصاءات مالية الحكومـة      / على الرغم من وجود الكثير من التشابه بين تصنيف وظائف الحكومة          
، فإن هناك أيضـا اختالفـات       ١٩٨٦ لعام التي نشرت في دليل إحصاءات مالية الحكومة          والتصنيفات ٢٠٠١
 : ويمكن إيجاز االختالفات الرئيسية فيما يلي.١٧كبيرة

                                                      
ون والتنمية في الميدان االقتصادي وصدر مع التصنيفات الثالثة األخرى في األمم             أعدت تصنيف وظائف الحكومة منظمة التعا       16

تفاصيل فئات تصنيف وظائف الحكومة     ولالطالع على   ). ٢٠٠٠نيويورك،  (المتحدة، وهي تصنيفات المصروفات بحسب الغرض       
 .، المرفق بالفصل السادس٢٠٠١ راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام –
، راجع الجدول باء صفحة ١٩٨٦ على تفاصيل تصنيف وظائف الحكومة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  لالطالع 17

١٤٨-١٤٧. 



 ٢٠٠١٣١ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 
مصروفات غير مصنفة بحسب المجموعات      فئة   ٢٠٠١ لعامال توجد في دليل إحصاءات مالية الحكومة         

 كمصروفات  ١٩٨٦ لعاملبنود الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة        فقد صنفت ا  [.B14] الرئيسية
في دليل إحصاءات ماليـة  ] ١-٠-٧[غير مصنفة بحسب المجموعات الرئيسية كخدمات الجمهور العام         

 .٢٠٠١ لعامالحكومة 
 

وال يصـنف   ]. ٥-٠-٧[ فئة جديدة هي حماية البيئة       ٢٠٠١ لعاميشمل دليل إحصاءات مالية الحكومة       
بـل يـدرج     هذه األنواع من المصروفات بصورة منفصلة        ١٩٨٦ لعاميل إحصاءات مالية الحكومة     دل

 ..[.B7] شؤون وخدمات اإلسكان والمرافق المجتمعية ضمن بالبيئة المتعلقةبعض المصروفات 
 

 المصروفات على البحوث والتطـوير كمجموعـة        ٢٠٠١ لعاميصنف دليل إحصاءات مالية الحكومة       
دليل / أما في معظم أقسام تصنيف وظائف الحكومة      ) الفئة الرئيسية (داخل كل قسم    ) فرعيةفئة  (منفصلة  

، فإن المصروفات على البحوث والتطوير غير محددة بصـورة          ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة    
 .منفصلة

 
 مجموع المصروفات : ١-صفر-٧
 

 ([C.II]=) [B.I]مجموع المصروفات  :شملي
 

مصروفات اليال لمجموع   بد ١٩٨٦ لعامالفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة       تعتبر هذه    :مالحظة
 لتصنيف مبيعات   ١٩٨٦ لعامنظرا لعدم وجود تفاصيل في دليل إحصاءات مالية الحكومة          
 [.A14] [.A13] (منظـورة األصول الثابتة واألرصدة واألراضـي واألصـول غيـر ال         

دليـل إحصـاءات ماليـة      /  الحكومة  الفئات الواردة في تصنيف وظائف      حسب [.A15])و
 .٢٠٠١ لعامالحكومة 

 لعـام  تصنيف بيانات المصروفات في دليل إحصاءات ماليـة الحكومـة            وعند التحول من  
، سوف يتعين   ٢٠٠١ لعام إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة       حسبإلى تصنيفها    ١٩٨٦

 :ما يليعلى توفير المزيد من المعلومات إلجراء تعديل 
 

 على أساس إجمالي في دليـل إحصـاءات ماليـة           المنشآت السوقية عمليات   تم قيد  
صنف فـي   مقابل أنشطة التشغيل ي   متحصالتها  إجمالي  أي أن   . ٢٠٠١ لعامالحكومة  
أما . المالئمة نفقات ال فئاتمدفوعاتها في   إجمالي  صنف   المناسبة، وي  يراداتفئات اإل 
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تسجل  المنشآت السوقية ليات  ، فإن عم  ١٩٨٦ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة      
 التشغيلي النقدي في المؤسسات الفائض أو العجزفال تدرج سوى    . على أساس صاف  

التحـويالت  ( أو مصـروفات     )المشروع والممتلكـات  منظم  دخل  ( إيراداتالعامة ك 
ونظرا لذلك، فإن استخدام البيانات غير المعدلة لدليل إحصـاءات ماليـة            ). الجارية

 من أنشـطة    ةقيمة المتحصالت النقدي  يؤدي إلى تسجيل     سوف   ١٩٨٦ لعامالحكومة  
 .مقابلها بأقل من الواقع والمدفوعات النقدية التشغيل الحكومية

 
المسـاهمات  " تحويل مسار "،  ٢٠٠١ لعاميجري في دليل إحصاءات مالية الحكومة        

  عمل حتى ينظر إلى الحكومة على أنها تدفع لموظفيها  كرب الحكومة   من االجتماعية
 الذين يقومون بعد ذلك بتقديم مدفوعات بنفس المبلغ إلى برنامج التأمين االجتمـاعي            

أما في دليل   .  في عملية التوحيد   حذفونتيجة لذلك، فإن هذه المساهمات ال ت      . المعني
 كرب الحكومة   من فإن المساهمات االجتماعية     ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة    

ت الحكومة وذلك ألن هذه المعامالت تعتبر بـين          توحيد بيانا  تحذف في عملية  عمل  
 .مستوى مساهم في الحكومة وصندوق الضمان االجتماعي

 
دليل إحصـاءات ماليـة     نيف البيانات الموحدة التاريخية  وفق        تص وعند التحول من  

 لعام إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة       حسب إلى تصنيفها     ١٩٨٦ لعامالحكومة  
 الحكومـة   المقدمة من انات بشأن هذه المساهمات االجتماعية      ، لن تتوافر البي   ٢٠٠٠
ر معلومات قطرية إضـافية     توفويتعين  .  في عملية التوحيد   لحذفها عمل نتيجة    كرب

ولدى عمل ذلك، سـتكون     .  عمل كربالحكومة  من  اعية  إلضافة المساهمات االجتم  
 أعلـى مـن     مقابلهـا المتحصالت النقدية من أنشطة التشغيل الحكومية والمدفوعات        

 فـي دليـل   ةالمؤسسـي نطاق التغطية    والمصروفات التي لها نفس      يراداتبيانات اإل 
 .١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

 
 ١٨.مجموع المصروفاتويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف 

 
 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة

 المصروفات غير المصنفة زائد [.B1]خدمات الجمهور العام   خدمات الجمهور العام١-صفر-٧
 ][.B14حسب المجموعة الرئيسية 

 [.B2]شؤون وخدمات الدفاع   الدفاع٢-صفر-٧

                                                      
 باسـتثناء   ٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومـة لعـام        /  لن تبين هنا سوى التقسيمات الرئيسية في تصنيف وظائف الحكومة           18

 . في هذه التقسيمات الثالثة بيان تصنيف مجموعاتها الرئيسية كذلكومن المفيد. الشؤون االقتصادية والصحة والتعليم



 ٢٠٠١٣٣ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 [.B3] السالمة و العامشؤون النظام  والسالمة النظام العام٣-صفر-٧

 [.B9 through B13]الشؤون االقتصادية   الشؤون االقتصادية٤-صفر-٧
 الشؤون االقتصادية العامة والتجارية والقوى ١-٤-صفر-٧

 العاملة
الشؤون االقتصادية العامة والتجارية بخالف شؤون القوى 

 شؤون وخدمات القوى العامة زائد [B13.4]العاملة العامة 
[B13.5] 

 [.B10]الحراجة وصيد البحر والبر شؤون وخدمات الزراعة و  الزراعة  والحراجة وصيد البحر والبر٢-٤-صفر-٧

 [.B9]شؤون وخدمات الوقود والطاقة   الوقود والطاقة٣-٤-صفر-٧

شؤون وخدمات التعدين والموارد المعدنية بخالف الوقود   التعدين والصناعة التحويلية واإلعمار-٤-٤-صفر-٧
المعدني، شؤون وخدمات الصناعة التحويلية وشؤون وخدمات 

 [.B11]اإلعمار 

 [.B12]شؤون وخدمات النقل واالتصاالت   النقل٥-٤-صفر-٧
ال تتوافر تفاصيل في دليل إحصاءات مالية الحكومة :  مالحظة

 التصنيف المالئم  التحول إلى إلجراء١٩٨٦ لعام
في ] ٧٠٤٦ [واالتصاالت] ٧٠٤٥[فئات النقل  حسب

ويتعين . ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 
وفي عدم . قطرية إضافية لعمل ذلكتوفير معلومات 

وجود هذه المعلومات تصنف شؤون وخدمات النقل 
[B12.]  ضمن، ةعمليال لالعتبارات – واالتصاالت 

 ]٧٠٤٥[النقل 

 .أعاله] ٧٠٤٥ [النقل على مالحظة الراجع: مالحظة  االتصاالت ٦-٤-صفر-٧

 في ذلك التخزين شؤون وخدمات التجارة التوزيعية بما  صناعات أخرى ٧-٤-صفر-٧
 زائد [B13.1]والتشوين، وشؤون وخدمات الفنادق والمطاعم 

 شؤون وخدمات زائد [B13.2]شؤون وخدمات السياحة 
 [B13.3]المشاريع التنموية متعددة األغراض 

ها من دليل إحصاءات مالية الحكومة إعدادال يمكن :  مالحظة الشؤون االقتصادية:  البحوث والتطوير٨-٤-صفر-٧
يتعين توفير و.  نتيجة لنقص البيانات١٩٨٦ لعام

 .معلومات قطرية إضافية
 .[B13.6]الشؤون والخدمات االقتصادية األخرى  الشؤون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر٩-٤-صفر-٧



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٣٤

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 ١٩٨٦ لعاملم يصنف دليل إحصاءات مالية الحكومة : مالحظة  حماية البيئة٥-صفر-٧

غير أنه تم تصنيف . منفصلةحماية البيئة بصورة 
الفئة الفرعية المتعلقة بشؤون وخدمات الصحة 

 التخفيف من التلوث ومكافحتهالعامة بما في ذلك 
[B7.3]) لحماية البيئة كبديل تصنف ) إذا توافرت

 أي تصنف وال. توافرت لم [B7.3]إذا و]. ٧٠٥[
في  ١٩٨٦ لعامفئات دليل إحصاءات مالية الحكومة 

 ]٧٠٥[بيئة  حماية الفئة

 [.B7]شؤون وخدمات اإلسكان والمرافق المجتمعية   شؤون اإلسكان والمجتمع المحلي٦-صفر-٧
إذا توافرت بصورة منفصلة، ينبغي استبعاد الفئة : مالحظة

بما بشؤون وخدمات الصحة العامة الفرعية المتعلقة 
 [B7.3] التخفيف من التلوث ومكافحتهفي ذلك 

 ]٧٠٥ [يئةحماية البوتصنيفها في 
 [.B5]الشؤون والخدمات الصحية   الصحة٧-صفر-٧

األدوية والجراحات الترقيعية والمعدات واألجهزة الطبية أو   منتجات وأجهزة ومعدات طبية١-٧-صفر-٧
 [B5.4]المنتجات الموصوفة األخرى ذات الصلة بالصحة 

الطبية وخدمات طب األسنان العيادات الطبية والخدمات   خدمات العيادات الخارجية٢-٧-صفر-٧
 [B5.2]وخدمات المعاونين الطبيين 

 [B5.1]شؤون وخدمات المستشفيات   خدمات المستشفيات٣-٧-صفر-٧

 [B5.3]شؤون وخدمات الصحة العامة   خدمات الصحة العامة ٤-٧-صفر-٧

 بالصحة و نظام البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي المتعلقان الصحة:  البحوث والتطوير٥-٧-صفر-٧
 [B5.5]التسليم الطبي 

الشؤون والخدمات الصحية غير المصنفة في مكان آخر   شؤون صحية غير مصنفة في مكان آخر٦-٧-صفر-٧
[B5.6] 

 [.B8]الشؤون والخدمات الترفيهية والثقافية والدينية   الترفية والثقافة والدين٨-صف-٧

 [.B4]شؤون وخدمات التعليم   التعليم٩-صفر-٧

 [B4.1]شؤون وخدمات التعليم ما قبل اإلبتدائي واإلبتدائي  بتدائياالبتدائي و التعليم ما قبل اال١-٩-صفر-٧

 [B4.2]شؤون وخدمات التعليم الثانوي   التعليم الثانوي٢-٩-صفر-٧
 التعايم العالييشمل التعليم ما بعد الثانوي غير :  مالحظة

ه من دليل إحصاءات مالية الحكومة إعدادال يمكن :  مالحظة تعليم العالير ال التعليم بعد الثانوي غي٣-٩-صفر-٧
ويتعين توفير .  نتيجة لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعام

 .معلومات قطرية إضافية

 [B4.3] العاليتعليم الشؤون وخدمات  التعليم العالي ٤-٩-صفر-٧

 [B4.4] المستوى حددم غير المخدمات التعلي  التعليم غير المحدد المستوى٥-٩-صفر-٧



 ٢٠٠١٣٥ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 [B4.5]خدمات مساعدة للخدمات التعليمية   خدمات مساعدة للخدمات التعليمية٦-٩-صفر-٧

ه من دليل إحصاءات مالية الحكومة إعداد ال يمكن  :مالحظة التعليم:  البحوث والتطوير٧-٩-صفر-٧
يتعين توفير و.  نظرا لنقص التفاصيل١٩٨٦ لعام

 . معلومات قطرية إضافية

الشؤون والخدمات التعليمية غير المصنفة في مكان آخر   التعليم غير المصنف في مكان آخر٨-٩-صفر-٧
[B4.6] 

 [.B6] .عايةشؤون وخدمات الضمان االجتماعي والر  الحماية االجتماعيةصفر-١-٧
 

  بحسب القطاع واإلقامةخصوم وال الماليةتصنيف المعامالت في األصول -زاي
 

 لعـام  وتسمى التمويل في دليل إحصاءات مالية الحكومـة          – المالية   خصوم في األصول وال   تعرض المعامالت 
. خصومتحمل في كل فئة من فئات ال       من فئات األصول المالية وصافي        كصافي اكتساب في كل فئة     – ٢٠٠١

ها تصرف في أو مجموع الكتسابأي أن ما يعرض هو صافي التغيير في حيازة نوع األصول وليس مجموع اال            
  مالية   المالية كأصول  األدواتنفس النوع من    قتنى  وعندما ي .  الحال بالنسبة لمعظم األصول غير المالية      كما هي 

 بدال مـن  خصومالمعامالت في األصول المالية بصورة منفصلة عن المعامالت في ال     بيانات  ، تعرض   خصومو
 . مقابل المعامالت في األصول الماليةخصوم المعامالت في الرصيدت
 

 لعـام حصاءات مالية الحكومـة     إدليل  الحال في   هي  ، مثلما   ٢٠٠١ لعامويضم دليل إحصاءات مالية الحكومة      
 لـألداة الماليـة    بحسب القطاع المقابل     خصوم وال  المالية  أيضا يتعلق بالمعامالت في األصول     اتصنيف،  ١٩٨٦
تخدمها وحدة الحكومة العامة في تمويل       التي تس  األدوات وذلك ألن المحللين ال يهتمون فقط بأنواع         ١٩.واإلقامة

وعالوة على ذلك، من الضروري في كثير من األحيـان تحليـل             . أنشطتها بل وبالقطاعات التي تقدم التمويل     
 .التدفقات المالية فيما بين القطاعات الفرعية في قطاع الحكومة العامة

 
البنك المركزي،  والحكومة العامة،   : حلية هي  المالية الم  خصوموأنواع القطاعات المتعلقة بتصنيف األصول وال     

األسـر  و غير الماليـة،     لية غير المصنفة في مكان آخر، والشركات       الما وشركات اإليداع األخرى، والشركات   
  الماليـة  أما أنواع القطاعات الالزمـة لتصـنيف األصـول        . والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر      

 المالية بخالف المنظمـات الدوليـة       شركاتالوالمنظمات الدولية،   ومة العامة،   الحكو:  الخارجية فهي  خصوموال
 .وغير المقيمين اآلخرين

                                                      
 ال يمكن تصنيف المعامالت في الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والتي ال تحدث إال بين سلطتين من السلطات النقديـة،                      19

قطاع الحكومة العامـة بعـض   غير أن من الممكن أن تتولى وحدة   . حسب إقامة وحدة اإلصدار ألنها ليست خصوم على أي وحدة         
 .وظائف السلطة النقدية، وفي هذه الحالة قد تقوم بمعامالت في الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٣٦

 
   صافي اكتساب األصول المالية-٨٢

 
 األصول المالية المصنفة كتمويل في الجدول دال في دليل زائد [C.V] السداد ناقصاإلقراض  :تشمل

 ١٩٨٦.٢٠ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 

ونظـرا ألن   ]. ٢-٣ [األداةيعادل هذا المجموع صافي اكتساب األصول المالية بحسب نوع           :ةمالحظ
 ألغراض السيولة هي أصول مالية وتبين المقتناةالتغيرات في النقد والودائع واألوراق المالية 

المعامالت معكوسـة فـي دليـل       إشارات  ، فإن   )خصوم (االقتراضع المعامالت الخاصة ب   م
 إشـارة  ب واالنخفاض مبينة سالبإشارةفالزيادة مبينة ب  (١٩٨٦ لعام الحكومة   ماليةإحصاءات  

 المعامالت  عرض حيث ت  ٢٠٠١ لعاموال يتم ذلك في دليل إحصاءات مالية الحكومة         ). ةموجب
عند إعادة تصـنيف التغيـرات      ومن ثم   . خصومفي األصول المالية بصورة منفصلة عن ال      

ئع واألوراق المالية التي تحتفظ بهـا مختلـف القطاعـات            في النقد والودا   المحلية واألجنبية 
فـي دليـل    ) أو فئتها الفرعيـة   ] (٢-٨[ فئة صافي اكتساب األصول المالية       لتصنيفها ضمن 

 الواردة في هذه الفئات الخاصة      شارات اإل قلب، يتعين   ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة    
 إشـارة  ب  واالنخفاض ة موجب إشارةادة ب  الزي  لبيان ١٩٨٦ لعامبدليل إحصاءات مالية الحكومة     

 .ةسالب
 

 .ويبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف صافي اكتساب األصول المالية بحسب القطاع واإلقامة

                                                      
. ، لالطالع على تصنيف التمويل بحسب حائز القرض١٩٨ الجدول دال صفحة ١٩٨٦ راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  20

بصورة منفصلة ) المحلية واألجنبية(لنقد والودائع واألوراق المالية المقتناة ألغراض السيولة وفي الجدول دال تصنف التغيرات في ا
 .بحسب نوع الحائز



 ٢٠٠١٣٧ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 جميع األصول زائد [.C8] السداد ناقص المحلياإلقراض  محلية ١-٢-٨

تمويل في الجدول دال من دليل ك مصنفة المحليةالمالية 
 .١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

يعادل مبلغ األصول المالية المصنفة بحسب حائز :  مالحظة
التغير في النقد والودائع الدين في الجدول دال 

 المحلية:  ألغراض السيولةالمقتناةواألوراق المالية 
[E6.] 

 للمستويات األخرى في الحكومة الوطنية السداد ناقصاإلقراض   الحكومة العامة١-١-٢-٨
[C8.1] التغيرات في حيازات األوراق المالية الخاصة زائد 

 باألجزاء األخرى من نفس مستوى الحكومة ألغراض السيولة 
[D1.1.2] التغيرات في حيازات األوراق المالية زائد 

 [D1.2.2]مة ألغراض السيولة للمستويات األخرى من الحكو
 [D2.3] ، التغير في حيازات العملة[D2.2]التغير في الودائع   البنك المركزي٢-١-٢-٨

 تحويالت األرباح غير المتحققة بشأن إعادة تقييم العمالت زائد
 . إلى الحكومة[D2.4]اإلجنبية 
 ناقص المحليال تتوافر التفاصيل من تجزئة اإلقراض : مالحظة

 في دليل [C8.3]  للمؤسسات الماليةدالسدا
 إلتمام التحول ١٠٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 

  المعنيةالمحلية الفئات بيانتها حسبتصنيف إلى 
ومؤسسات ، ]٨-١-٢-٨[ البنك المركزي ضمن

والمؤسسات المالية ] ٢-١-٢-٨[اإليداع األخرى 
ويتعين ]. ٤-١-٢-٨[غير المصنفة في مكان آخر 

 .ومات قطرية إضافية لعمل ذلكتوفير معل
 ألغراض ييداع النقداإل على بنوك يرات في المطالباتالتغ  اإليداع األخرى شركات٣-١-٢-٨

 .[D3.2]السيولة 
 لعامهذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة :  مالحظة

شركات  ليست هي النقد بديل ألن بنوك إيداع ١٩٨٦
البنك ب  المتعلقةالحظةم أيضا الراجع.  الوحيدةاإليداع

 ]٢-١-٢-٨[المركزي 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٣٨

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 األخرى الماليةمؤسسات ال على المطالباترات في التغي  المالية غير المصنفة في مكان آخر الشركات٤-١-٢-٨

 [D4.1.2]ألغراض السيولة 
 لعامهذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة : مالحظة

داع شركات اإلي بديل ألنها تشتمل على بعض ١٩٨٦
اإليداع األخرى التي ينبغي أن تصنف ضمن شركات 

البنك المتعلقة ب مالحظة أيضا الراجع]. ٣-١-٣-٨[
 ]٢-١-٢-٨[المركزي 

 [C8.2] العامة غير المالية مشروعاتلل السداد ناقصاإلقراض   غير الماليةشركات ال٥-١-٢-٨
 العامة غير المالية من مشروعات التغيرات في حيازات الزائد
 [D4.2.2]وراق المالية ألغراض السيولة األ

 لعامهذه الفئات في دليل إحصاءات مالية الحكومة : مالحظة
 غير الشركات الخاصة بديل ألنها تستبعد ١٩٨٦
األسر  المتعلقة بمالحظة أيضا الراجع. المالية

-٨[والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
٦-١-٢[ 

غير الهادفة للربح التي تخدم األسر والمؤسسات  ٦-١-٢-٨
 األسر

 [C8.4] السداد ناقص اآلخر المحلياإلقراض 
 لعامهذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة : مالحظة

 السداد ناقص بديل ألنها تشمل اإلقراض ١٩٨٦
] ٨٢١٥[ غير المالية المصنفة في شركات الخاصةلل

 .إذا توافرت معلومات قطرية إضافية

 األصول المالية زائد [.C9]  الخارجيالسداد ناقصاإلقراض  جنبية األ٢-٢-٨
 ألغراض السيولة المقتناةالتغير في النقد والودائع المالية 

 .[.C9] األجنبية
 للحكومة والمنظمات الدولية  الخارجيالسداد ناقصاإلقراض   الحكومة العامة ١-٢-٢-٨

[C9.1] 
في دليل إحصاءات ع بأعلى من الواق هذه الفئة تسجل: مالحظة

 نتيجة إلدراج اإلقراض ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 
 في فئات وال تتوافر.  للمنظمات الدوليةالسداد ناقص

في دليل إحصاءات مالية الحكومة ] ٨٢٢٧[و] ٨٢٢١[
تمام التحول من  تفاصيل منفصلة إل٢٠٠١ لعام

 للحكومات األجنبي السداد ناقصتصنيف اإلقراض 
في دليل الواردة   [C9.1]ية والمنظمات الدول

ين توفير ويتع، ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 . ذلكمعلومات قطرية إضافية إلتمام

 [C9.2]  للسلطات فوق الوطنية السداد ناقصاإلقراض   المنظمات الدولية٧-٢-٢-٨
في دليل إحصاءات بأقل من الواقع هذه الفئة تسجل : مالحظة



 ٢٠٠١٣٩ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
راض  نتيجة إلدراج اإلق٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 

 ].١-٢-٢-٨[ في دولية للمنظمات الالسداد ناقص

 التغيرات زائد [C9.3] الخارجية السداد ناقصاإلقراض اآلخر   المؤسسات المالية بخالف المنظمات الدولية٨-٢-٢-٨
 ألغراض السيولة المقتناةفي  النقد والودائع واألوراق المالية 

 [.D9] األجنبية
من دليل إحصاءات بأعلى من الواقع  هذه الفئة جلتس: حظةمال

 نتيجة إلدراج اإلقراض ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 
 للجهات غير المقيمة األخرى  الخارجيالسداد ناقص

النتقال من وال تتوافر تفاصيل منفصلة ل]. ٨٢٢٩[
  الخارجيالسداد ناقصاإلقراض اآلخر تصنيف فئة 

[C9.3]  مالية الحكومة في دليل إحصاءات الواردة
] ٨-٢-٢-٨[ الفئتين  تصنيفها حسب إلى١٩٨٦ لعام
 دليل إحصاءات مالية الحكومة في] ٩-٢-٢-٨[و

ويتعين توفير معلومات قطرية إضافية . ٢٠٠١ لعام
 .لعمل ذلك

أمام الفئة المعنية " غير متوفرة" سيتم تسجيل عبارة : مالحظة جهات غير مقيمة أخرى ٩-٢-٢-٨
عند  ٢٠٠١ مالية الحكومة لعام  دليل إحصاءاتفي

 المعدة على األساس  البياناتالتحول من تصنيف
دليل إحصاءات مالية الحكومة سنة النقدي وفق 

صيغة دليل إحصاءات إلى تصنيفها  وفق  ١٩٨٦
اإلقراض وذلك ألن فئة ، ٢٠٠١ مالية الحكومة لعام

 الذي يشمل األصول [C9.3] السداد ناقصاآلخر 
 غير مقيمة في  بواسطة جهات أخرىاةالمقتنالمالية 

  تصنف في١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 
 ].٨-٢-٢-٨( الفئة

 وظائف نقدية تؤديها الحكومة في نظام ال تدرج أي: مالحظة  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة٣-٢-٨
ولذا ال . ١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 

لنقدي وحقوق السحب توجد تفاصيل عن الذهب ا
 .الخاصة

 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٤٠

 خصومصافي تحمل ال -٨٣
 

 من دليل إحصاءات مالية الحكومـة       ٢١جميع الفئات المصنفة كصافي اقتراض في الجدول دال        :تشمل
التغيـرات فـي النقـد       : األصول الماليـة   ناقص أو بدال من ذلك مجموع التمويل        ١٩٨٦ لعام

 )المحلية واألجنبية(لسيولة  ألغراض االمقتناةوالودائع واألوراق المالية 
 

 . متماثالن٢٠٠١ لعامفي دليل إحصاءات مالية الحكومة ] ٣-٣[و ] ٣-٨ [المجمالن :مالحظة
 
 . بحسب القطاع واإلقامةخصوميبين الجدول التالي تفاصيل تصنيف صافي تحمل الو
 

 ١٩٨٦ لعامات مالية الحكومة الفئة الشاملة في دليل إحصاء٢٠٠١لعامالفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة
 في دليل محليراض تقجميع الفئات المصنفة كصافي ا محلية ١-٣-٨

 .، الجدول دال١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
في دليل إحصاءات ] ١-٣-٣[و ] ١-٣-٨ [جمالنالم: مالحظة

  .ثالن متما٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 

ن األجزاء األخرى في نفس مستوى  ماالقتراضصافي   الحكومة العامة١-١-٣-٨
 من المحلي االقتراض صافي زائد [D1.1.1]الحكومة 

 .[D1.2.1]المستويات األخرى في الحكومة 

 [D2.1] من السلطات النقدية االقتراضصافي   البنك المركزي٢-١-٣-٨

 [D3.1] ييداع النقداإلبنوك  من االقتراضصافي   اإليداع األخرىشركات ٣-١-٣-٨
 لعامهذه الفئة من دليل إحصاءات مالية الحكومة :  ةمالحظ

 ييداع النقداإل بنوك بديل بالنظر إلى أن ١٩٨٦
 . اإليداع الوحيدةشركاتليست هي 

 [D4.1.1] من المؤسسات المالية األخرى االقتراضصافي   المالية غير المصنفة في مكان آخر الشركات٤-١-٣-٨
 لعام مالية الحكومة هذه الفئة في دليل إحصاءات: مالحظة

 اإليداع التي شركات بديل ألنها تشمل بعض ١٩٨٦
-٨[ اإليداع األخرى ضمن شركاتينبغي أن تصنف 

٣-١-٣[ 

                                                      
 لالطالع على تصنيف التمويل بحسب نوع حائز ١٩٨ الجدول دال صفحة ١٩٨٦ راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  21

 .الدين



 ٢٠٠١٤١ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 ١٩٨٦ لعامات مالية الحكومة الفئة الشاملة في دليل إحصاء٢٠٠١لعامالفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة
 [D4.2.1] العامة غير المالية شركات من الاالقتراضصافي   غير المالية الشركات٥-١-٣-٨

 الخاصة غير المالية شركات من الالمحلي التمويل زائد
[D4.3.1] 

 الخاصة المشروعات من المحليتعتبر فئة التمويل :  حظةمال
 في دليل إحصاءات مالية [D4.3.1]غير المالية 

ها قد تضم بعض  حيث إن بديال١٩٨٦ لعامالحكومة 
 .األصول المالية كذلك

 األسر والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم ٦-١-٣-٨
 األسر

 اآلخر المحليويل  والتم[D4.3.2] من األسر المحيالتمويل 
 [D4.3.2]غير مصنف في مكان آخر 

والتمويل  [D4.3.2]  من األسرالمحليالتمويل فئتا : مالحظة
 في [4.4]  اآلخر غير المصنف في مكان آخرالمحلي

ن  بديال١٩٨٦ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 
 . بعض األصول المالية كذلكحيث إنهما تشمالن

 زائد [.D6] الدولية اإلنمائيةمؤسسات ال من ضاالقترا األجنبية ٢-٣-٨
 االقتراض زائد [.D7] من الحكومات األجنبية االقتراض
 [.D8] اآلخر الخارجي
في دليل إحصاءات ] ٢-٣-٣[و] ٢-٣-٨[جمالن الم: مالحظة

 . متماثالن٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 
 [.D7]التمويل من الحكومات األجنبية   الحكومة العامة ١-٢-٣-٨

 [.D6]التمويل من المؤسسات التنموية الدولية   المنظمات الدولية٧-٢-٣-٨

 [.D8] الخارجي اآلخر االقتراض  المالية بخالف المنظمات الدوليةشركات ال٨-٢-٣-٨
 لعامهذه الفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة :  مالحظة

 من االقتراض بديل بالنظر إلى أنها تتضمن ١٩٨٦
ويتعين توفير معلومات . رى غير المقيمةالجهات األخ

 شركات من الاالقتراضقطرية إضافية للتمييز بين 
المالية خالف المؤسسات الدولية ومن الجهات غير 

 .المقيمة األخرى



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٤٢

 ١٩٨٦ لعامات مالية الحكومة الفئة الشاملة في دليل إحصاء٢٠٠١لعامالفئة في دليل إحصاءات مالية الحكومة
 أمام الفئة المعنية في" غير متوفرة"سيتم تسجيل عبارة : مالحظة  الجهات غير المقيمة األخرى٩-٢-٣-٩

عند  ٢٠٠١ الحكومة لعام دليل إحصاءات مالية
 المعدة على األساس  البياناتالتحول من تصنيف

دليل إحصاءات مالية الحكومة سنة النقدي وفق 
صيغة دليل إحصاءات إلى تصنيفها  وفق  ١٩٨٦

 االقتراضفئة  وذلك ألن، ٢٠٠١ مالية الحكومة لعام
 من االقتراض، التي تتضمن [.D8]الخارجي اآلخر 

ة األخرى في دليل إحصاءات الجهات غير المقيم
 يعاد تصنيفها بإدراجها  ١٩٨٦ لعاممالية الحكومة 

 ].٨-٢-٣-٨ [ المجملفي
 

 الميزانية العامة -حاء
 

 القيم السوقية الجارية لمجمـوع أصـول        ٢٠٠١ لعامتبين الميزانية العامة في دليل إحصاءات مالية الحكومة         
ثـل  اويتم.  واإلقامـة األداة بحسب نوع خصومصول وال األ وتصنف أرصدة . قت معين  الحكومة في و   خصومو

 . الذي تم تناوله في القسمين دال وهاء أعالهخصومالتصنيف مع ذلك الخاص بالمعامالت في األصول وال
 
   األصول غير المالية والمالية٢-٦و،  ١-٦
 

 .١٩٨٦ لعام أرصدة لألصول في دليل إحصاءات مالية الحكومة ال تسجل أي
 

 ومخصال : ٣-٦
 

 .١٩٨٦ لعام في دليل إحصاءات مالية الحكومة ٢٢ في الجدول زاي[G.I] مجموع الدين :تشمل
 

 الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة األداة بحسب قائميتعين لدى تصنيف أرصدة الدين ال :مالحظة
 تـوفير   ٢٠٠١ لعـام  في الميزانية العامة في دليل إحصاءات ماليـة الحكومـة            ١٩٨٦ لعام
 :ومات إضافية لتعديل ما يليمعل

 

                                                      
 لالطالع على تصنيف الدين القائم بحسـب        ٢٢٨-٢٢٧ الجدول زاي صفحة     ١٩٨٦  راجع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام       22

 .نوع أداة الدين



 ٢٠٠١٤٣ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 .سمية وليس بأسعار السوق الجاريةالالدين مقوم بالقيم ا 

ة التدفقات المسجلة كصـافي تحمـل       التغيرات في أرصدة الدين لن توضح بصورة كامل        
 بقيـد   ال يسـمح   ١٩٨٦ لعـام  بالنظر إلى أن دليل إحصاءات مالية الحكومـة          خصوم

 .االقتصادية األخرىالمعامالت غير النقدية أو التدفقات 
 

 فـي دليـل     األداة بحسب نـوع     قائم أرصدة  الدين ال    صنيفلتحول من ت  تفصيلي ل شرح  هنا تقديم   ولم يتم   
 في دليل إحصـاءات ماليـة       مومية الع يزانية الم حسبإلى تصنيفها    ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة    

 الوارد فـي    األداة بحسب نوع    راضاالقته يتماثل تماما مع تصنيف صافي        حيث إن  ٢٠٠١ لعامالحكومة  
 فـي دليـل     مومية على النحو التالي في الميزانية الع      المحلية واألجنبية وتصنف الديون   . القسم هاء أعاله  

 .٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 

 ١٩٨٦ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة فئة٢٠٠١لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفئة
 [G.II] محلي دين محلي ١-٣-٦

 [G.III] أجنبيدين  أجنبي ٢-٣-٦

 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٤٤

 بيانان موجزان -ثالثا
 

 بيان عمليات الحكومة وبيان مصدر النقد واستخداماته -ألف
 

بيان عمليات  :  في بيانين منفصلين هما    ٢٠٠١ لعامتوجز معامالت الحكومة في دليل إحصاءات مالية الحكومة         
 .هالحكومة وبيان مصادر النقد واستخدامات

 
 المعامالت الحكومية على أساس االستحقاق، يوجز       قيد، حيث ت  ٢٠٠١ لعامففي دليل إحصاءات مالية الحكومة      

 ليستأي  (جميع معامالت قطاع الحكومة العامة      )  على الصفحة التالية   ١ اإلطار   راجع (بيان عمليات الحكومة  
 وضيح تأثيرات السياسة  ت في هذا البيان لت    وتصنف المعامال . في فترة محاسبية معينة   ) التدفقات النقدية فحسب  

. خصـوم  وال لألصـول الئتمان وعلى حيازاتهـا     قيمة أصول الحكومة وعلى طلبها على ا      المالية على صافي    
 بيـان   وضح، ي )النفقات و يراداتاإل( الحكومة   قيمة أصول وعالوة على إيجاز المعامالت التي تؤثر في صافي         

ـ و. خصومل غير المالية واألصول المالية وال     في األصو المعامالت  عمليات الحكومة     رصـيدين   شـتقاق تم ا ي
ويسـفر  . صافي رصـيد التشـغيل     ساويي نفقات ال ناقص يراداتاإل:  كما يلي  تحليليين في بيان مالية الحكومة    

 أيضا  ساوي الذي ي  االقتراض الحكومي  /قراضاإلغير المالية عن صافي     الخصم الالحق للعمليات في األصول      
 .خصوم وال المالية المعامالت الحكومية في األصولصافي نتيجة

 
 داخلـة ال  النقديـة  فيوجز التـدفقات  )  على الصفحة التالية   ٢ اإلطار   راجع(أما بيان مصادر النقد واستخداماته      

أو (وعندما تسجل عمليات الحكومة على أساس االسـتحقاق         . والخارجة لدى الحكومة في فترة محاسبية معينة      
، فإن المعلومات الخاصة بالتدفقات النقدية للحكومة تظـل         )األساس النقدي البحت  سجيل غير    أساس للت  على أي 

 بيان مصادر النقد واستخداماته مجموع مبـالغ النقـد          وضحوي. مهمة لتقييم السيولة في قطاع الحكومة العامة      
أنشطة ) ٣(ير المالية،   المعامالت في األصول غ   ) ٢(العمليات الجارية؛   ) ١ (من خالل المتحققة أو المستوعبة    

الحكومة مبلغ صافي النقـد     لدى   النقد    في أرصدة  صافي التغير ويمثل  . التمويل بخالف النقد ذاته لدى الحكومة     
 بيان مصـادر النقـد      من أيضا   شتقةبنود الموازنة التالية الم   ال يتم عرض و. هذه المصادر الثالثة  المتحصل من   
صافي التدفقات النقدية    تعادل    مقابلها ة من التشغيل والمدفوعات النقدية    المتحصالت النقدي :  كما يلي  واستخداماته

 ويسفر الخصم الالحق في صافي التدفقات النقدية من االستثمارات في األصول غير المالية .من أنشطة التشغيل
 .عجز نقدي/ فائضعن )  المبيعات منهاناقصمشتريات األصول غير المالية (
 

 علـى أسـاس     تعريفهـا  التي وضعت بحسب     – ١٩٨٦ لعامإحصاءات مالية الحكومة     بيانات دليل    يرد موجز 
القسم الثاني من    (٢٠٠١ لعامفي الجداول المفصلة في دليل إحصاءات مالية الحكومة         عاد تصنيفها    والم –دينق

قيـد  الة  غير أنه في ح   ). وليس في بيان عمليات الحكومة    (في بيان مصادر النقد واستخداماته فقط       ) هذه الوثيقة 



 ٢٠٠١٤٥ إلى إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ١٩٨٦التحول من تصنيف البيانات وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

 

 علـى أسـاس آخـر       ٢٠٠١ لعام معامالت مصنفة في الجداول التفصيلية لدليل إحصاءات مالية الحكومة           أي
 المعامالت الواردة في الجداول المفصلة في بيـان عمليـات           جميع  إيجاز يجريإنه  ، ف االساس النقدي بخالف  
دليل قيدة في الجداول المفصلة  وفق       ت الم وفي هذه الحالة، فإن التدفقات النقدية ذات الصلة بالمعامال        . الحكومة

 . في بيان مصادر النقد واستخداماتهيرد موجزها ٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
 

جداول التصنيف المفصلة في  قيدأساس ال
دليل إحصاءات مالية الحكومة 

 ٢٠٠١ لعام

 بيان مصادر النقد واستخداماته بيان عمليات الحكومة

على أساس 
 قاالستحقا

جميع المعامالت على أساس 
 االستحقاق

موجز جميع المعامالت المسجلة 
 في جداول التصنيف المفصلة

موجز التدفقات النقدية ذات الصلة 
بالمعامالت المسجلة في جداول 

التصنيف المفصلة وفي بيان 
 عمليات الحكومة

على األساس جميع المعامالت  أساس النقد
 النقدي

ية المسجلة موجز التدفقات النقد  —
 في جداول التصنيف المفصلة

  أساسمزيج من
النقد وأساس 

مثل (االستحقاق 
جميع البيانات على 

أساس نقدي 
والفوائد على أساس 

 )االستحقاق

البعض منها : جميع المعامالت
على أساس نقدي والبعض اآلخر 

مثل (على أساس االستحقاق 
 )الفائدة

موجز المعامالت المسجلة في 
بعض (صنيف المفصلة جداول الت

المعامالت على أساس نقدي 
والبعض اآلخر على أساس 

 )االستحقاق مثل الفوائد

موجز التدفقات النقدية ذات الصلة 
بالمعامالت المسجلة في جداول 

التصنيف المفصلة وفي بيان 
مثل الفوائد (عمليات الحكومة 

 )على أساس نقدي في هذا البيان

 



٢٠٠١ مصاحبة لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام مادة٤٦

 ١إطار رقم 
 بيان عمليات الحكومة

 
 المعامالت التي تؤثر في صافي القيمة

 اإليرادات -١
 ئبالضرا -١١
 المساهمات االجتماعية -١٢
 المنح -١٣
 اإليرادات األخرى -١٤
 
 النفقات -٢
 تعويضات العاملين -٢١
 استخدام السلع والخدمات -٢٢
 استهالك رأس المال الثابت -٢٣
 الفوائد -٢٤
 اإلعانات -٢٥
 المنح -٢٦
 المنافع االجتماعية -٢٧
 النفقات األخرى -٢٨
 

 صافي رصيد التشغيل 
 

 في األصول غير الماليةالمعامالت 
 صافي اكتساب األصول غير المالية -٣١
 األصول الثابتة -٣١١
 األرصدة االستراتيجية -٣١٢
 النفائس -٣١٣
 األصول غير المنتجة ٣١٤

 
 )_(االقتراض (+)/ صافي اإلقراض  

 
 ):التمويل(المعامالت في األصول المالية والخصوم 

 صافي اكتساب األصول المالية -٣٢
 المحلية -٣٢١
 األجنبية -٣٢٢

 
 صافي تحمل الخصوم -٣٣
 المحلية -٣٣١
 األجنبية -٣٣٢

 

 ٢اإلطار رقم 
 بيان مصادر النقد واستخداماته

ST 
 

 النقدية من أنشطة التشغيلقات التدف
 المتحصالت النقدية من أنشطة التشغيل -١
 الضرائب -١١
 المساهمات االجتماعية -١٢
 المنح -١٣
 المتحصالت األخرى -١٤
 
 المدفوعات النقدية مقابل أنشطة التشغيل -٢
 تعويضات العاملين -٢١
 مشتريات السلع والخدمات -٢٢
 الفائدة -٢٤
 اإلعانات -٢٥
 منحال -٢٦
 المنافع االجتماعية -٢٧
 المدفوعات األخرى -٢٨
 

 صافي التدفقات النقدية الوافدة من أنشطة التشغيل  
 

 التدفقات النقدية من االستثمارات في األصول غير المالية
 المشتريات ١-٣١
 األصول الثابتة ١-٣١١
 األرصدة االستراتيجية ١-٣١٢
 النفائس ١-٣١٣
  األصول غير المنتجة١-٣١٤

 
 المبيعات ٢-٣١
 األصول الثابتة ٢-٣١١
 األرصدة االستراتيجية ٢-٣١٢
 النفائس ٢-٣١٣
 األصول غير المنتجة ٢-٣١٤

 
  صافي التدفقات النقدية الخارجة من االستثمارات في األصول غير المالية  

 
 العجز النقدي

 
 :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 ف النقدصافي اكتساب األصول المالية بخال -٣٢
 المحلية -٣٢١
 األجنبية -٣٢٢

 
 صافي تحمل الخصوم -٣٣
 المحلية -٣٣١
 األجنبية -٣٣٢

 
 صافي التدفقات النقدية الوافدة من أنشطة التمويل  

 
 صافي التغيرات في أرصدة  النقد
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