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تقديم

أكدت األزمة املالية العاملية التي شهدتها السنوات األخيرة ،وما صاحبها من عجز كبير يف املالية العامة وارتفاع مستويات الدين
يف الكثير من البلدان ،أهمية توافر إحصاءات موثوقة وحديثة عن احلكومة العامة والقطاع العام .وقد أوضحت هذه األحداث أهمية
توفير بيانات قابلة للمقارنة على املستوى الدويل بحيث تسمح بالكشف املبكر عن مصادر اخلطر واتخاذ التدابير التصحيحية يف
الوقت املناسب.
وينصب تركيز صندوق النقد الدويل من بين جملة أمور على توفير املزيد من املؤشرات االقتصادية الرئيسية .ولهذا الغرض،
يضطلع الصندوق بمجموعة من األنشطة ،بما يف ذلك جهود إدارة اإلحصاءات يف إعداد أدلة تصف املنهجيات التي ينبغي استخدامها
يف إعداد اإلحصاءات االقتصادية واملالية .ويف هذه الصدد ،يسرين أن أقدم لكم الطبعة الثالثة من دليل إحصاءات مالية احلكومة.
ويأخذ هذا الدليل مكانه إىل جانب األدلة األخرى التي أعدتها إدارة اإلحصاءات ،ومنها دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،ودليل اإلحصاءات النقدية واملالية ،وإحصاءات دين القطاع العام :مرشد ملعديها ومستخدميها ،ودليل احلسابات القومية
ربع السنوية .وعلى غرار األدلة األخرى ،يتسق هذا الدليل مع نظام احلسابات القومية لعام .2008
ويمثل هذا الدليل خطوة كبيرة على مسار توضيح معايير إعداد وعرض إحصاءات املالية العامة ،كما يعزز اجلهود املبذولة
على مستوى العامل لتحسين مستويات اإلبالغ والشفافية يف القطاع العام .وتمثل إحصاءات مالية احلكومة أساسا لتحليل أوضاع
املالية العامة ،كما تساهم بدور فعال يف تطوير ومتابعة برامج املالية العامة السليمة والرقابة على السياسات االقتصادية .وقد
اعتمد اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل استخدام إطار إحصاءات مالية احلكومة باعتباره املعيار املستخدم لعرض بيانات
املالية العامة يف الصندوق .ومن ثم ،فإنني أحث البلدان األعضاء على اعتماد املبادئ التوجيهية يف هذا الدليل كأساس إلعداد
ونشر إحصاءات مالية احلكومة ،وإبالغ الصندوق بهذه املعلومات.
وأعدت هذا الدليل إدارة اإلحصاءات يف الصندوق بالتشاور الوثيق مع «اللجنة االستشارية املعنية بإحصاءات مالية احلكومة»
التي أنشئت لكي تتيح للخبراء من جمموعة من البلدان واملنظمات الدولية إبداء آرائهم .فقد نُشِرت التغييرات التي أُدْخِلت على
الدليل وكذلك النص املعدل يف املوقع اإللكتروين لصندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت طلبا لتعليقات معدي اإلحصاءات
ومستخدميها من خمتلف أنحاء العامل .وإذ يتضح مدى التنسيق والتعاون املتوخى على املستوى الدويل يف اإلجراءات التي ارتكزت
عليها تعديالت هذا الدليل ،فإنه يطيب يل أن أتقدم بالشكر إىل جميع اخلبراء املشاركين يف عملية اإلعداد على ما قدموه من مساعدة
قيمة وعلى ما أبدوه من روح املشاركة والتعاون.
كريستين الغارد
مدير عام
صندوق النقد الدويل

تمهيد

دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014هو أحد إصدارات صندوق النقد الدويل يف سلسلة املبادئ التوجيهية الدولية حول
املنهجية اإلحصائية .وهذا الدليل يمثل حتديثا ملا جاء يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  ،2001وهو الطبعة الثالثة من
املبادئ التوجيهية التي تصف إطارا متخصصا لإلحصاءات االقتصادية الكلية ،هو إطار إحصاءات مالية احلكومة ،املصمم لدعم
حتليل أوضاع املالية العامة .وهذا الدليل من إعداد إدارة اإلحصاءات يف صندوق النقد الدويل يف إطار ما تعهد به من دور قيادي فعال
من أجل استحداث ممارسات إحصائية سليمة وتطبيقها ،ويُنشر الدليل لدعم االجتاه العام العاملي نحو رفع درجة املساءلة وزيادة
الشفافية يف املالية العامة.
وهذا الدليل مصمم لكي يستخدمه معدو إحصاءات مالية احلكومة ،واحملللون يف جمال املالية العامة ،وغيرهم من مستخدمي
بيانات املالية العامة .ويمكن أيضا أن يوفر معلومات مفيدة ملعدي ومستخدمي اإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى مما يسمح لهم
بفهم العالقات بين اجملموعات اخملتلفة من اإلحصاءات االقتصادية الكلية ،وال سيما معدي إحصاءات احلسابات القومية الحتمال
اعتمادهم على إحصاءات مالية احلكومة كأحد املدخالت يف عملهم .كذلك تفسر املبادئ التوجيهية العالقة بين إحصاءات مالية
احلكومة واملعايير احملاسبية املقبولة دوليا وبالتايل قد تكون مفيدة ألولئك املعنيين بإصالح النظم احملاسبية احلكومية .غير أن
الدليل يركز على وصف التعاريف والتصنيفات واملبادئ التوجيهية حول مفاهيم إعداد إحصاءات مالية احلكومة ونشرها ،وبالتايل
ال يتناول وصف الطرق التي تُستخدم يف إعداد اإلحصاءات.
ويستند دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014إىل مبادئ توجيهية عملية بشأن إعداد اإلحصاءات متاحة من خالل
املطبوعتين «إحصاءات مالية احلكومة :مرشد إلعدادها يف البلدان النامية  »2011و «إحصاءات مالية احلكومة ربع السنوية :مرشد
ملعديها ومستخدميها» ،وكذلك من خالل املساعدة الفنية وأعمال التدريب مع كل بلد على حدة .غير أنه ليس املقصود أن يكون لنص
هذه املبادئ التوجيهية العملية أي أسبقية على اإلرشادات املنهجية املتضمنة يف هذا الدليل .وينشر هذا الدليل بعدة لغات بجانب
النسخة اإلجنليزية ،حيث يُنشر باللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية.
ويواصل حتليل أوضاع املالية العامة التطور ملواجهة التعقيدات املتزايدة يف صياغة سياسات املالية العامة وتقييمها .وعلى
وجه اخلصوص ،جند أن العوملة تتسبب يف زيادة الطلب على البيانات القابلة للمقارنة على املستوى الدويل ،بينما تتسبب اخملاوف
بشأن استمرارية سياسات املالية العامة يف زيادة الطلب على املعلومات عن امليزانيات العمومية لقطاع احلكومة والقطاع العام
األوسع نطاقا .وباإلضافة إىل ذلك ،نظرا للطلب على بيانات االقتصاد الكلي التي تتسم باالتساق بين خمتلف القطاعات ،فقد
جاءت املفاهيم واملبادئ يف هذا الدليل متسقة مع املفاهيم واملبادئ الواردة يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008والطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل .ولضمان اتساق اإلرشادات حول القضايا ذات الصلة بالدين ،يستند
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014كذلك إىل مطبوعتي إحصاءات دين القطاع العام :مرشد ملعديها ومستخدميها ،وإحصاءات
الدين اخلارجي :مرشد ملعديها ومستخدميها .2013
ويوصي دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014بنشر بيانات متكاملة تماما عن التدفقات ومراكز األرصدة ،وقيدها على
أساس االستحقاق ،مع احلفاظ على بيانات التدفقات النقدية للسماح بتقييم نقص السيولة لدى احلكومة .ومن املسلم به أن يستغرق
تطبيق النظام املتكامل الذي يصفه الدليل بعض الوقت وسيقتضي التقدم بوتيرة حتددها االحتياجات والظروف اخملتلفة يف كل بلد.
وبصفة خاصة ،سيتعين على كثير من البلدان تعديل نظمها احملاسبية األساسية ملراعاة القيد على أساس االستحقاق والتصنيفات
املعدلة.

شكر وتقدير
تطلبت عملية إعداد دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014جهدا شاقا تضافرت فيه جهود عدد من األشخاص من ذوي
املهارات اخملتلفة على مدار فترة زمنية طويلة .وقد تم إعداد هذا الدليل حتت إدارة اثنين من مديري إدارة اإلحصاءات ،وهما
السيدة أدلهايد بيرغي-شملتس ( )2012-2009والسيد لوي مارك دوشارم (.)-2013

ت

تمهيد



وقام باإلشراف على هذا العمل السيد روبرت هيث (نائب مدير إدارة اإلحصاءات) والسيدة كلوديا جيوبك (رئيس قسم مالية
احلكومة ،إدارة اإلحصاءات) والسيد روبرت ديبلزمان (النائب السابق لرئيس قسم مالية احلكومة) .وكانت السيدة ساغيه دي كليرك
(اقتصادي أول يف قسم مالية احلكومة بإدارة اإلحصاءات) هي املؤلف الرئيسي ملسودة هذا الدليل كما قامت بتنسيق وحترير
املساهمات اخملتلفة يف اإلعداد .وقد ساهم العديد من خبراء قسم مالية احلكومة يف هذا املشروع ،وخاصة السيدات ماجدلين
الريس ،وفييرا كارولوفا ،وفيبي كوفا ،وكارا رايداوت ،والسادة ميغيل ألفيز ،وألبرتو جيمينيز ديلوشيو ،وغاري جونز ،ومايك
سيفرلينغ ،وفيليب ستوكوي ،وديون تانزر ،وتوبياس (مورتو) ويكنز .كذلك قدم موظفون وخبراء سابقون يف قسم إحصاءات
مالية احلكومة ومنهم السيدات بريجيت باتشي ،وباوال دي ريتا ،وإيرينا دوبينينا ،وبيتي غروبر ،والسادة إسماعيل أحمدانيش-
زاركو ،ويوهان بيورفنسن ،وبول كوتيريل ،وجان بيير دوبوي ،وكور غورتر ،وكارلوس غوتيريز ،وهيكتور هيرنانديز ،وكياران
جادج ،وليونارد هاكمان ،وبروكس روبنسن ،وفنسنت ماري .وقدمت السيدتان كيتي هيرستون وشريدان بارسنسن الدعم يف
إعداد الوثائق البحثية وإعداد املسودات للنشر .كذلك ساهم يف هذا املشروع خبراء حاليون وسابقون من أقسام أخرى يف إدارة
اإلحصاءات ،منها قسم ميزان املدفوعات (السيدة ريتا ماسياس والسيد مارسيلو دينينزون)؛ وقسم املؤسسات املالية (السادة
جوزيه كارتاس وتوماس إلكيير وريتشارد والتن)؛ ومن قسم القطاع احلقيقي (السيد مانيك شريستا والسيد دانييل سميث).
كذلك ساهم يف إعداد هذا الدليل خبراء حاليون وسابقون من إدارات الصندوق األخرى .ونخص بالشكر ذلك التعاون بين
إدارتي اإلحصاءات وشؤون املالية العامة .ومن خبراء إدارة شؤون املالية العامة الذين قدموا املساهمات السيدات آدريان
شيستي وشيتا مارزان وديلفين موريتي وإزابيل رييال وكريستين ريتشموند والسادة ساجنيف غوبتا وريتشارد هيوز وتيم
إيروين وكريس كوفمان وعبداملدبر خان وجيريميا بالومبا وشمس الدين طارق .وقدم املساهمة من اإلدارة املالية كل من
السيدات شيال باسيت وإيلينا بودراس وماري هور وجين امبورو ،والسادة بريت بوالر وكلوديو دي لوكا وكارلوس جانادا
وباري يوين .كذلك اشتمل هذا العمل على مساهمة من إدارة البحوث (السيد مانموهان سينغ).

اللجنة االستشارية املعنية بإحصاءات مالية احلكومة
أفاد دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014كثيرا من لقاءات اللجنة االستشارية املعنية بإحصاءات مالية احلكومة التي
انعقدت يف فبراير  2011ومايو  ،2012كما أفاد من املناقشات واملساهمات التحريرية والتعليقات التي قدمها أعضاء اللجنة
واملنظمات التي يمثلونها.
البلدان األعضاء
أستراليا
البرازيل
كندا
شيلي
كوت ديفوار
الدانمرك
جورجيا
غانا
اليابان
الفلبين
قطر
جنوب إفريقيا
سويسرا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

مايكل ديفيز ،مكتب اإلحصاءات األسترايل
فيليب بارديا ،وزارة املالية
فابيانا ماغالهايس أمليدا رودوبولوس ،وزارة املالية
كارا رايداوت ،إحصاءات كندا
هيكتور هرناندز ،وزارة املالية
نيكوالس كاكو ،وزارة املالية
سورين بروديرسن ،إحصاءات الدنمارك
بريدون أسالنيكاشفيلي ،وزارة املالية
نيلي ميريكو ،وزارة املالية والتخطيط االقتصادي
هيديهيكو فوتامورا ،مكتب جملس الوزراء
كوسوكيه سوزوكي ،مكتب جملس الوزراء
تيريزا هابيتان ،وزارة املالية
رفعت بسنتي ،وزارة االقتصاد واملالية
مايكل آدامز ،بنك االحتياطي يف جنوب إفريقيا
أندريه شوالر
فيليب ستوكو ،مكتب اإلحصاءات الوطنية
باميال كيلي ،مكتب التحليل االقتصادي

تمهيد

		

ث

ممثلو املنظمات الدولية
أمانة كومنولث اململكة املتحدة
البنك املركزي األوروبي

املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي

جملس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
قسم اإلحصاء التابع لألمم املتحدة
االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
البنك الدويل

أريندام روي
جوليا كاتز
ريموند مينك
غابريال كيروس
هانز أولسون
لوكا أسكويل
دينيز بيسنارد
فرانسوا لوكييه
ألكسندر ماكارونيديس
لينا فريج أولسون
جون فيريندر
أندرياس برغمان
إيان كاروثرز
نديم أحمد
موريس نيتلي
باليرام بابال
بنسون سيم
حممد ذهبي
شادية بديع
نيل فانتوم
إبراهيم الوند
إيفيس روكاج

وقد سبق تعميم مسودة من دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014لتلقي التعليقات بشأنها من خمتلف أنحاء العامل وقد
أفاد النص النهائي من التعليقات التي أبداها خبراء من البلدان األعضاء واملنظمات الدولية األخرى .ويطيب إلدارة اإلحصاءات
يف صندوق النقد الدويل أن تعرب عن عميق امتنانها للمساهمة احليوية التي أتاحتها التعليقات التي وردت إليها يف سياق
وضع الصياغة النهائية لدليل إحصاءات مالية احلكومة لعام .2014
لوي مارك دوشارم
مدير إدارة اإلحصاءات
صندوق النقد الدويل
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مقدمة

يصف هذا الفصل الغرض من هذا الدليل ومراحل تطوره،
واستخدامات إحصاءات مالية احلكومة ،وهيكل إطار
إحصاءات مالية احلكومة ،وأهم التغييرات املنهجية التي
أُدْخِلت على الطبعات السابقة من هذا الدليل ،وتطبيق منهجية
هذا الدليل احلايل وهيكله.

الغرض من الدليل
 1-1يصف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام — 2014
أي الطبعة الثالثة من هذا الدليل— 1إطارا إحصائيا اقتصاديا
كليا متخصصا ،هو إطار إحصاءات مالية احلكومة ،الذي
صُمِّم لدعم حتليل أوضاع املالية العامة .وهذا الدليل ( )1يقدم
مبادئ إبالغ البيانات االقتصادية واإلحصائية التي تُستخدم
يف إعداد اإلحصاءات ،و( )2يصف املبادئ التوجيهية لعرض
إحصاءات املالية العامة ضمن إطار حتليلي يشتمل على بنود
موازِنة مالئمة 2،و( )3يتسق مع املبادئ التوجيهية بشأن
اإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى .وال يعالج هذا الدليل
3
بشكل منهجي اجلوانب العملية يف إعداد اإلحصاءات.
 2-1وسياسة املالية العامة هي استخدام مستوى
وتكوين نفقات وإيرادات احلكومة العامة والقطاع العام —
وما يرتبط بذلك من تراكم يف أصول احلكومة وخصومها
— من أجل إحراز أهداف مثل حتقيق االستقرار االقتصادي،
وإعادة تخصيص املوارد ،وإعادة توزيع الدخل .ويتمثل
الغرض األساسي من دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 2014يف توفير إطار شامل للمفاهيم وإبالغ البيانات بحيث
 1نُشِرت الطبعة األوىل يف عام  1986حتت اسم دليل إحصاءات مالية
احلكومة ،ويُشار إليها يف هذا الدليل باسم دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  .1986ونُشِرت الطبعة الثانية يف عام  2001حتت اسم دليل
إحصاءات مالية احلكومة  ،2001ويُشار إليها يف هذا الدليل بهذا االسم.
 2تلخص البنود املوازنة صايف قيمة األنشطة التي تغطيها جمموعة من
قيود اإلبالغ ،مثل صايف قيمة جمموع اإليرادات ناقص جمموع النفقات،
ويقدم الفصل الرابع تفاصيل اإلطار التحليلي وبنوده املوازِنة.
 3يمكن االطالع على إرشادات عن ممارسات إعداد اإلحصاءات يف كل
من ديلل إحصاءات مالية احلكومة :مرشد إلعداد البيانات يف البلدان
النامية ،2011 ،وإحصاءات مالية احلكومة ربع السنوية :مرشد ملعديها
ومستخدميها ،2013 ،وغيرهما من املصادر ذات الصلة.

يكون مالئما لتحليل وتقييم سياسة املالية العامة ،وال سيما
أداء قطاع احلكومة العامة والقطاع العام األوسع نطاقا يف
أي اقتصاد .ويتناول الفصل الثاين وصف مفاهيم هذين
القطاعين .وخالصة القول ،إن قطاع احلكومة العامة يتألف
من وحدات مؤسسية مقيمة تؤدي وظائف احلكومة كنشاط
أساسي لها .ويتضمن هذا القطاع كل الوحدات احلكومية وكل
الوحدات غير الهادفة للربح غير املشتغلة باإلنتاج السوقي
والتي تخضع لسيطرة وحدات حكومية .وتتمثل وظيفة الوحدات
احلكومية ،وفق وصفها العام ،يف تطبيق السياسة العامة من
خالل توفير سلع وخدمات غير سوقية بالدرجة األوىل وإعادة
توزيع الدخل والثروة ،مع دعم هذين النشاطين بسبل أهمها
فرض ضرائب إلزامية على قطاعات أخرى .أما القطاع العام
فيتألف من جميع الوحدات املؤسسية املقيمة التي تخضع
لسيطرة وحدات حكومية مقيمة سواء بصورة مباشرة أو غير
مباشرة— أي جميع وحدات قطاع احلكومة العامة ،والشركات
العامة املقيمة.
 3-1ومن املتعارف عليه استخدام إحصاءات املالية
العامة يف حتليل حجم احلكومة ،ومساهمتها يف الطلب الكلي
واالستثمار واالدخار ،وأثر سياسة املالية العامة على االقتصاد
بما يف ذلك استخدام املوارد واألوضاع النقدية واملديونية
الوطنية ،والعبء الضريبي ،واحلماية اجلمركية ،وشبكة األمان
االجتماعي .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد ازداد اهتمام احملللين
بقواعد املالية العامة ،والعجز الهيكلي ،وتقييم فعالية اإلنفاق
على جهود تخفيف حدة الفقر ،واستمرارية سياسات املالية
العامة ،وصايف الدين ،وصايف الثروة ،واملطالبات االحتمالية
على احلكومة ،بما يف ذلك االلتزامات املتعلقة بمعاشات
الضمان االجتماعي .راجع مرفق الفصل الرابع لالطالع على
وصف استخدام إحصاءات مالية احلكومة يف حتليل املالية
العامة.
 4-1ودليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014يدعم
إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة الدولية عن احلكومة العامة
والقطاع العام وقطاعاتهما الفرعية .وبمقدور الشركات
العامة ،سواء املالية أو غير املالية ،تنفيذ سياسات املالية
العامة للحكومات املعنية بطرق متعددة .وكثيرا ما يتطلب
حتليل أنشطتها على مستوى املالية العامة إحصاءات عن
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

جميع أنشطتها وليس إحصاءات منفصلة عن معامالت معينة.
وحتى عندما تكون اإلحصاءات معدة عن قطاع احلكومة
العامة وحسب ،يلزم توافر بعض املعلومات عن الشركات
العامة .ولتغطية املعامالت مع الشركات العامة ،ينبغي قيد
التغير يف مستوى حصص ملكية وحدات قطاع احلكومة العامة
يف الشركات العامة باإلضافة إىل حجم التعرض للمخاطر
املقترنة بالضمانات املقدمة لهذه الشركات.
 5-1وتعتمد املفاهيم والتصنيفات والتعاريف األساسية
املستخدمة يف هذا الدليل على مبادئ اقتصادية يُتوقع أن
تكون قابلة للتطبيق على وجه العموم بغض النظر عن الظروف
التي تطبق يف ظلها .لذلك فإن إطار إحصاءات مالية احلكومة
قابل للتطبيق على جميع أنواع االقتصادات بغض النظر عن
هيكل حكوماتها املؤسسي أو القانوين ،أو درجة تطورها يف
اجملال اإلحصائي ،أو نظام احملاسبة املالية التي تتبعه
حكوماتها ،أو حجم امللكية العامة للكيانات الهادفة إىل الربح.
ومع ذلك ،فإن حقيقة وجود تباين كبير يف الهياكل املؤسسية
واالقتصادية للبلدان تعني أن هناك عدة أجزاء من هذا الدليل
لن تكون على الدرجة نفسها من األهمية النسبية لكل البلدان.

تطور املبادئ التوجيهية اإلحصائية
الدولية يف إحصاءات مالية احلكومة
خلفية تاريخية
 6-1بدأ تطور املبادئ التوجيهية اإلحصائية الدولية يف
إعداد إحصاءات مالية احلكومة يف مطلع السبعينات من القرن
العشرين ،مع إعداد مسودة دليل إحصاءات مالية احلكومة.
ووُزِّعت هذه املسودة باللغات اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية
على احلكومات والبنوك املركزية ومكاتب اإلحصاءات املركزية
واملنظمات الدولية إلبداء تعليقاتها ،كما خضعت للنقاش يف
العديد من الندوات اإلقليمية .وبناء على التعليقات الواردة
وعلى تطبيق املسودة السابقة يف إعداد بيانات الكتاب السنوي
إلحصاءات مالية احلكومة الصادر عن صندوق النقد الدويل،
نُشِر دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  .1986وقد وفر دليل
عام  1986اإلرشادات إلعداد إحصاءات مالية احلكومة ،غير
أنه مل يكن متسقا بصورة مباشرة مع اإلحصاءات االقتصادية
الكلية األخرى.
 7-1وقد وفر دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2001
حتديثا للمبادئ التوجيهية املعترف بها دوليا يف إعداد
اإلحصاءات الالزمة لتحليل املالية العامة والتي سبق أن
وضعها دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  .1986وقد
اتسمت هذه املبادئ التوجيهية املعدلة باتساقها قدر اإلمكان
مع ما يقابلها من معايير يف املبادئ التوجيهية األخرى
لإلحصاءات االقتصادية الكلية املعترف بها دوليا وذلك على

نحو يتسق مع حتقيق الهدف املتمثل يف دعم حتليل أوضاع
املالية العامة .كذلك تضمنت املبادئ التوجيهية املعدلة ،للمرة
األوىل ،منهجا متكامال على أساس امليزانية العمومية إلعداد
وعرض إحصاءات مالية احلكومة.

حتديث دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام 2001

 8-1يمثل دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014
حتديثا للمبادئ التوجيهية املعترف بها دوليا إلعداد
اإلحصاءات الالزمة لتحليل املالية العامة والتي وضعها دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام  .2001وتتسق هذه املبادئ
التوجيهية املعدلة مع التحديثات التي أدخلت على غيرها من
األدلة واملراجع اإلرشادية لإلحصاءات االقتصادية الكلية.
وتتمثل هذه األدلة اإلحصائية األخرى يف نظام احلسابات
القومية لعام  4،2008وهو نظام شامل ،واثنين من األدلة
املتخصصة هما الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل 5،ودليل اإلحصاءات النقدية
واملالية 6.ويستند حتديث هذه األدلة إىل نص نظام احلسابات
القومية لعام  2008لتجنب إعطاء أي انطباع باختالف
املعنى املقصود 7.ويف القضايا ذات الصلة بالدين ،فإن دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014يكمله دليل إحصاءات
دين القطاع العام :مرشد ملعديها ومستخدميها ،وإحصاءات
الدين اخلارجي :مرشد ملعديها ومستخدميها.2013 ،
 9-1وتعالج األدلة والكتيبات اإلرشادية املعدلة التطورات
االقتصادية الدولية املهمة يف السنوات األخيرة وتأخذ يف
اعتبارها تَسُّن طرق القيد واملعاجلة املنهجية خملتلف
األحداث .إضافة إىل ذلك ،أدى تطوير معايير احملاسبة الدولية
للقطاع العام واجلهود املتواصلة نحو حتقيق اتساق إبالغ
البيانات اإلحصائية واإلبالغ املايل إىل إدخال مزيد من
التغييرات يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام .2014
« 4نظام احلسابات القومية لعام  »2008من إعداد جلنة اجملتمعات
األوروبية ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،واألمم املتحدة ،والبنك الدويل( ،بروكسل/لكسمبرغ،
ونيويورك ،وباريس ،وواشنطن.)2009 ،
 5الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل
الصادر عن صندوق النقد الدويل (واشنطن.)2009 ،
 6دليل اإلحصاءات النقدية واملالية (واشنطن — )2000 ،وتعديل طبعة
عام  2000من دليل اإلحصاءات النقدية واملالية ،لكي يتسق كذلك مع
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008ال يزال قيد اإلعداد وقت نشر دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام .2014
 7يستند هذا الدليل كذلك إىل املطبوعة الصادرة عن األمم املتحدة بعنوان
تصنيفات اإلنفاق حسب الغرض (نيويورك  ،)2000ألغراض تصنيف
وظائف احلكومة التي يقدمها الفصل السادس.

مقدمة
ويمكن تلخيص التغييرات التي تدخل يف دليل إحصاءات
8
مالية احلكومة لعام  2014على النحو التايل:
·تغييرات منهجية يف نظام احلسابات القومية لعام 2008؛
·توضيحات للمبادئ التوجيهية املنهجية القائمة؛
·تغييرات يف طريقة العرض؛
·تغييرات حتريرية.

استخدامات إطار إحصاءات مالية احلكومة

 10-1صُمم إطار إحصاءات مالية احلكومة ليسمح بإعداد
إحصاءات تتيح لصُنَّاع السياسات واحملللين دراسة تطورات
العمليات املالية ،واملركز املايل للحكومة .وتسمح إحصاءات
مالية احلكومة كذلك بتقييم السيولة واستمرارية املوارد املالية
لدى قطاع احلكومة العامة أو القطاع العام على نحو متسق
ومنهجي .ويمكن استخدام إطار إحصاءات مالية احلكومة
يف حتليل عمليات مستوى معين من مستويات احلكومة،
واملعامالت بين مستويات احلكومة اخملتلفة ،والقطاع العام.
 11-1وإطار إحصاءات مالية احلكومة يُنتِج معلومات
موجزة عن األداء الكلي واملركز املايل للحكومة العامة أو
القطاع العام من خالل استخدام بنود موازِنة ،مثل صايف
رصيد التشغيل ،وصايف اإلقراض/صايف االقتراض والتغير
يف صايف القيمة .وتُعَرَّف هذه البنود املوازِنة وتُقاس ضمن
اإلطار املتكامل والشامل إلبالغ بيانات إحصاءات مالية
احلكومة.
 12-1وعلى عكس املقاييس املوجزة ،يمكن استخدام
البيانات املفصلة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة لفحص
جماالت حمددة لعمليات احلكومة .على سبيل املثال ،قد
تكون هناك حاجة إىل معلومات عن أشكال ضريبية معينة،
أو مستوى املصروفات التي تتحملها احلكومة على أحد أنواع
اخلدمات االجتماعية ،أو مقدار االقتراض احلكومي من شركات
تلقي الودائع.
 13-1ومن شأن اتساق إطار إحصاءات مالية احلكومة
مع جمموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى السماح
باستخدام البيانات املستمدة من إحصاءات مالية احلكومة
كبيانات مصدرية ،أو يمكن جمعها مع بيانات مأخوذة من
جمموعات بيانات أخرى لتقييم تطورات قطاع احلكومة العامة
أو القطاع العام مقارنة ببقية االقتصاد .وباملثل ،فإن وضع
مبادئ توجيهية إحصائية معترف بها دوليا يسمح باستخدام
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يتناول امللحق األول التغييرات الرئيسية بمزيد من التفصيل.
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إحصاءات مالية احلكومة يف التحليالت القُطْرية املقارنة
لعمليات احلكومة ومراكز األرصدة ،مثل مقارنة نسب الضرائب
أو املصروفات أو الدين إىل إجمايل الناجت احمللي.

هيكل إطار إحصاءات مالية احلكومة
وخصائصه

 14-1يختص إطار إحصاءات مالية احلكومة بقطاع
احلكومة العامة والقطاع العام حسب تعريفهما الوارد يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008والفصل الثاين من هذا الدليل.
ويعرَّف هذان القطاعان على أساس الوحدات املؤسسية ،وهي
كيانات اقتصادية قادرة بذاتها على امتالك أصول وحتمل
خصوم واملشاركة يف أنشطة ومعامالت اقتصادية مع كيانات
أخرى.
 15-1وتُدمَج مراكز األرصدة والتدفقات االقتصادية
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة وتُعْرَض يف عدة بيانات
على النحو الوارد وصفه يف الفصل الرابع .ويُقَيَّد نوعان من
التدفقات االقتصادية يف إطار إحصاءات مالية احلكومة:
املعامالت ،والتدفقات االقتصادية األخرى 9.واملعامالت ،يف
معظمها ،هي تفاعالت بين وحدتين مؤسسيتين تتم باالتفاق
املتبادل بينهما .ويسجل بيان العمليات وبيان مصادر
واستخدامات النقدية نتائج جميع املعامالت خالل فترة إبالغ
معينة .وتُصَنَّف هذه املعامالت كإيرادات أو مصروفات أو
صايف استثمار يف أصول غير مالية ،أو صايف اقتناء أصول
مالية ،أو صايف حتمل خصوم .ويترتب على املعامالت التي
تدر إيرادات أو تولد مصروفات حدوث تغير يف صايف القيمة.
وينتج عن كل األنواع األخرى من املعامالت تغيرات متساوية
يف األصول و/أو اخلصوم ،وال ينتج عنها أي تغير يف صايف
القيمة.
 16-1وتشمل التدفقات االقتصادية األخرى تغيرات األسعار
وجمموعة متنوعة من األحداث االقتصادية األخرى التي تؤثر
على حيازات األصول واخلصوم ،مثل شطب الديون ،واخلسائر
الناجمة عن الكوارث .ويلخص بيان التدفقات االقتصادية
األخرى هذه التغيرات يف األصول واخلصوم وصايف القيمة.
 17-1وامليزانية العمومية للحكومة العامة أو القطاع العام
هي بيان مراكز أرصدة األصول املالية وغير املالية اململوكة،
ومراكز أرصدة مطالبات وحدات أخرى على احلكومة العامة أو
القطاع العام يف شكل خصوم ،وصايف القيمة للقطاع والذي
يساوي القيمة الكلية جلميع األصول ناقص القيمة الكلية
جلميع اخلصوم.

 9التدفقات االقتصادية تعكس نشأة قيمة اقتصادية أو حتويلها أو مبادلتها
أو نقل ملكيتها أو إطفاءها .ويتناول الفصل الثالث بمزيد من التفصيل
تعريف ووصف املعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

 18-1وباإلضافة إىل البيانات الرئيسية يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة ،يُدرج اثنان من البيانات التكميلية نتيجة
لفائدتهما يف التحليل .ولتوضيح التفسير اإلحصائي للعوامل
التي تسبب التغيرات يف صايف القيمة ،فإن بيان جمموع
التغيرات يف صايف القيمة يجمع نتائج بيان العمليات وبيان
التدفقات االقتصادية األخرى يف بيان واحد.
 19-1ومن شأن االلتزامات االحتمالية ،مثل ضمانات
القروض والضمانات الضمنية بتقديم منافع اجتماعية عند
نشأة احتياجات خمتلفة ،أن تكون لها آثار اقتصادية مهمة
على االقتصاد العام وإن كان ال تترتب عليها معامالت أو
تدفقات اقتصادية أخرى تقيد يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة حتى وقوع احلدث أو حتقق الوضع املُشار إليه فعليا.
ن ،هو البيان املوجز لاللتزامات
وهناك بيان تكميلي ثا ٍ
االحتمالية الصريحة وصايف االلتزامات الضمنية ملنافع
الضمان االجتماعي املستقبلية ،وهو يلخص االلتزامات
االحتمالية الصريحة وبعض االلتزامات االحتمالية الضمنية.
 20-1وتتيح املعاجلة الشاملة للمعامالت والتدفقات
االقتصادية األخرى يف إطار إحصاءات مالية احلكومة
التفسير الكامل للتغيرات بين مراكز األرصدة يف امليزانية
العمومية االفتتاحية واخلتامية .أي أن مركز رصيد نوع معين
من األصول أو اخلصوم يف بداية فترة إبالغ البيانات زائد
التغيرات يف هذه األصول أو اخلصوم حسبما تبينها املعامالت
والتدفقات االقتصادية األخرى يساوي مركز الرصيد يف نهاية
الفترة .ويتيح هذا اإلطار اإلحصائي املتكامل تقديم وصف
وحتليل كاملين آلثار السياسات وبعض األحداث االقتصادية
املعينة.
 21-1وتُطَبَّق تصنيفات متعددة على التدفقات االقتصادية
ومراكز األرصدة املُقَيَّدة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
فعلى سبيل املثال ،تُصَنَّف كل معاملة من معامالت اإليرادات
حسب ما إذا كانت تلك املعاملة ضريبة أو نوعا آخر من
اإليرادات؛ وتُصَنَّف معامالت املصروفات حسب الغرض
(تصنيف وظيفي) والنوع االقتصادي (تصنيف اقتصادي)،
وتُصَنَّف األصول حسب ما إذا كانت مالية أم غير مالية،
وتُصَنَّف األصول املالية واخلصوم حسب نوع األداة ،وأجل
االستحقاق ،وحسب قطاع الوحدة التي أصدرت األصول أو
الوحدة احلائزة للخصوم.
 22-1ورغم االتساق بين إطار إحصاءات مالية احلكومة
ونظام احلسابات القومية لعام  ،2008فهناك فروق بين
هذين اإلطارين اإلحصائيين نظرا الختالف األغراض
التحليلية من كل منهما .ويتمثل أبرز تلك الفروق يف تركيز
إطار إحصاءات مالية احلكومة على تأثير األحداث االقتصادية
على العمليات املالية التي تقوم بها احلكومة — أي فرض

الضرائب واإلنفاق واالقتراض واإلقراض — بينما يركز نظام
احلسابات القومية لعام  2008إضافة إىل ذلك على إنتاج
السلع واخلدمات واستهالكهما .ونتيجة لذلك ،تختلف معاجلة
أنشطة احلكومة اإلنتاجية يف إحصاءات مالية احلكومة عنها
يف نظام احلسابات القومية لعام  .2008وهناك فروق كبيرة
ترتبط بمعاجلة تكوين رأس املال للحساب الذاتي ،ودرجة
التوحيد .وإضافة إىل ذلك ،قد يختلف قيد نظم تقاعد موظفي
احلكومة عن قيدها يف نظام احلسابات القومية لعام 2008
يف ظل بعض الظروف (راجع امللحق السابع لالطالع على
مزيد من التفاصيل عن العالقة بين إحصاءات مالية احلكومة
واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى).
 23-1ويمثل إعداد إحصاءات مالية احلكومة يف كثير من
احلاالت أوىل خطوات إعداد إحصاءات قطاع احلكومة العامة
يف احلسابات القومية .ولهذا السبب ،يتعين االحتفاظ يف
البيانات املصدرية األساسية ببعض البيانات التي ال تظهر
عادة يف العرض املعتاد إلحصاءات مالية احلكومة ألنها
ضرورية ألغراض احلسابات القومية .على سبيل املثال ،يعتمد
التصنيف املُفَصَّل لإلعانات يف إحصاءات مالية احلكومة
على طبيعة متلقي اإلعانات ،بينما يستند التصنيف يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008إىل ما إذا كانت اإلعانات على
املُنْتَج أم اإلنتاج.
 24-1وتتماثل تعاريف املفاهيم يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة ونظام احلسابات القومية لعام  ،2008ولكن نطاق
تغطية فئة معينة من املعامالت قد يختلف بقدر طفيف .على
سبيل املثال ،ال تشتمل تعويضات العاملين املُقَيَّدة كمصروفات
يف إحصاءات مالية احلكومة على تعويضات العاملين الذين
يشتغلون يف تكوين رأس املال للحساب الذاتي ،لكن يمكن
مطابقتها مع تعويضات العاملين يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008التي تشمل تعويضات جميع العاملين .غير أن
تعريف وتكوين تعويضات العاملين يف اإلطارين متطابقان.
ولتحديد موضع االختالف يف نطاق تغطية مفهوم معين أو أي
من جوانبه مقارنة بنفس املفهوم يف نظام احلسابات القومية
لعام  ،2008تُضاف اإلشارة «[إحصاءات مالية احلكومة]»
بعد العنوان يف إحصاءات مالية احلكومة ،مع تقديم شرح لهذا
االختالف.

الفروق املنهجية عن نظام إحصاءات مالية
احلكومة لعام 1986

 25-1تختلف منهجية إعداد إحصاءات مالية احلكومة
الوارد وصفها يف هذا الدليل اختالفا كبيرا عن املنهجية
الواردة يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام .1986
وتلخص الفقرات التالية أبرز الفروق ،أما التفاصيل فترد يف
امللحق األول.

مقدمة

نطاق التغطية

 26-1يركز نطاق التغطية يف إطار إحصاءات مالية احلكومة
على قطاع احلكومة العامة حسب تعريفه يف نظام احلسابات
القومية لعام  ،2008وهو القطاع املُعَرَّف على أساس الوحدات
املؤسسية .ولرصد معامالت املالية العامة وأنشطتها التي
تُرى خارج قطاع احلكومة العامة ،ينبغي استخدام إطار
إحصاءات مالية احلكومة كذلك يف إعداد إحصاءات القطاع
العام وقطاعاته الفرعية .ويُعَرَّف نطاق التغطية يف دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام  1986على أساس وظيفي
تتضمن بيانات احلكومة العامة يف ظله كل املعامالت ذات
الصلة ألي وحدة تؤدي وظيفة من وظائف احلكومة .ومن ثم،
فإن بعض معامالت وحدات القطاع العام األوسع نطاقا التي
تؤدي وظائف احلكومة تُدرج ضمن بيانات احلكومة العامة،
على خالف الوضع يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 .2014إضافة إىل ذلك ،تُستبعد بعض املعامالت من بيانات
احلكومة العامة يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 1986
نظرا ألنها متعلقة باإلنتاج أو أنشطة التداول يف السوق.

أساس قيد األحداث االقتصادية

 27-1تُقَيَّد التدفقات االقتصادية يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة على أساس االستحقاق ،مما يعني قيد التدفقات وقت
نشأة قيمة اقتصادية أو حتويلها أو مبادلتها أو نقل ملكيتها أو
إطفائها .ومع ذلك ،يشمل اإلطار كذلك طريقة اإلبالغ التقليدية
على األساس النقدي .أما يف دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  1986فيقتصر قيد املعامالت على وقت قبض نقدية أو
دفعها.
 28-1واستخدام طريقة القيد على أساس االستحقاق
يعني كذلك دمج املعامالت غير النقدية دجما كامال يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة .أما يف دليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام  1986فيقتصر القيد كبنود للتذكرة على
معامالت غير نقدية مُختارة.

التقييم

 29-1يجري تقييم التدفقات االقتصادية وكذلك األصول
واخلصوم وصايف القيمة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة
بأسعار السوق اجلارية .ويف حين أن أسعار السوق اجلارية
متاحة بسهولة لألصول واخلصوم املُتداولة يف األسواق
النشطة ،يُستخدم التقييم وفقا للقيم السوقية املكافئة يف تقييم
األصول واخلصوم غير املتداولة يف األسواق ،أو املُتداولة على
فترات متباعدة وحسب .أما يف دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  1986فتقيَّم سندات الدين على أساس املبلغ الذي تكون
احلكومة ملزمة بدفعه عندما يحين أجل استحقاق الدين (القيمة
الظاهرية) ،والذي يمكن أن يختلف عن القيمة االسمية والقيمة
السوقية اجلارية.
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امليزانيات العمومية

 30-1تُدرَج يف إطار إحصاءات مالية احلكومة امليزانيات
العمومية الكاملة ،التي تشمل جميع مراكز أرصدة األصول
املالية واألصول غير املالية واخلصوم وصايف القيمة .أما
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  1986فلم يكن يشمل إال
مراكز أرصدة بعض التزامات الدين.

اندماج التدفقات ومراكز األرصدة

 31-1يسمح القيد الشامل للمعامالت والتدفقات
االقتصادية األخرى باالندماج التام بين التدفقات ومراكز
األرصدة االقتصادية ومطابقة الفروق بين امليزانية العمومية
االفتتاحية وامليزانية العمومية اخلتامية .أما يف دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام  1986فال يمكن مطابقة مراكز
أرصدة التزامات الدين املدرجة بدون جمع معلومات إضافية.

اإلطار التحليلي

 32-1استُحْدِثت عدة بنود موازِنة جديدة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة .وتسهل البنود املوازِنة املتعددة حتليل قطاع
احلكومة العامة أو القطاع العام بناء على اعتبارات متعددة
بدال من االعتماد على مقياس واحد .أما اإلطار التحليلي يف
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  1986فيركز على بند
موازِن واحد وهو العجز/الفائض الكلي.
 33-1وتختلف معاجلة معامالت األصول غير املالية نتيجة
الستخدام إطار إحصاءات مالية احلكومة لتعاريف اإليرادات
والنفقات كمعامالت تُْدِث تغيرات يف صايف القيمة .وتُعاَلج
املعامالت النقدية يف أصول غير مالية يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام  1986كإيرادات ونفقات رأسمالية ،مما
يؤثر على العجز/الفائض الكلي .ويف إطار إحصاءات مالية
احلكومة ،يمثل الفرق بين اإليرادات واملصروفات بندا موازِنا،
هو صايف رصيد التشغيل ،يقيس التغير يف صايف القيمة
الناجت عن املعامالت— وهو مقياس للقدرة على االستمرار
قبل النظر يف صايف االستثمار يف أصول غير مالية.
 34-1ويف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،فإن جميع
املعامالت التي تنطوي على اقتناء أصول مالية أو التصرف
فيها تُعالَج كمعامالت مالية ،ويمثل صايف اإلقراض (/)+
صايف االقتراض ( )-بندا موازِنا يُحسب على أساس صايف
رصيد التشغيل ناقص صايف االستثمار يف أصول غير مالية.
وصايف اإلقراض/صايف االقتراض يساوي كذلك صايف
اقتناء جميع األصول املالية ناقص صايف حتمل جميع
اخلصوم من املعامالت .أما يف دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  1986فإن صايف اقتناء األصول املالية ألغراض
السياسات االقتصادية يُصَنَّف كإقراض ناقص مدفوعات
السداد ،ويُعالج معاجلة النفقات عند اشتقاق العجز/الفائض
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

الكلي .ولكن يف إطار دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 ،2014فإن مؤشرات املالية العامة التكميلية تشمل حساب
رصيد املالية العامة الكلي الذي يعالج صايف اقتناء أصول
مالية مُختارة على نحو مماثل ملعاجلة صايف اقتناء األصول
املالية ألغراض السياسات االقتصادية يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام ( 1986راجع مرفق الفصل الرابع).

االتساق مع املنهجيات األخرى

 35-1إدراكا للروابط املهمة بين إحصاءات مالية احلكومة
وجمموعات البيانات االقتصادية الكلية األخرى ،يتسق هذا
الدليل مع نظام احلسابات القومية لعام  2008والطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل على نحو أوثق من دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  .1986وحيثما وُجِدت فروق بسبب اختالف األغراض
التحليلية جملموعات البيانات اخملتلفة ،يتم تقديم إرشادات
حول املطابقة بين جمموعات البيانات ضمانا لالتساق (راجع
امللحق السابع) .وإدراكا أيضا للعالقة الوثيقة بين إحصاءات
مالية احلكومة ومعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام على
أساس االستحقاق ،استندت التغييرات يف كلتيهما إىل التوثيق
املنهجي ألوجه الشبه واالختالف بين املبادئ التوجيهية
اإلحصائية واملعايير احملاسبية .وبالتايل ،يتسق دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام  2014مع املعايير احملاسبية
على نحو أوثق من دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 1986
(راجع امللحق السادس).

تطبيق إطار إحصاءات مالية احلكومة

 36-1قد تتمكن بعض البلدان ،يف البداية على األقل،
من إعداد جزء من إطار إحصاءات مالية احلكومة املتكامل
وحسب .وال جدوى من وضع أولويات عامة جلمع البيانات
يف ظل احتمال اختالف األوضاع االقتصادية بدرجة كبيرة
من بلد آلخر .ويف الواقع العملي ،عادة ما يكون األفضل أن
تتوىل السلطات الوطنية املطلعة على الوضع االقتصادي يف
بلدانها مهمة حتديد أولوياتها ومدى احتياجاتها وما تواجهه
من حتديات.
 37-1ومن املعروف أن تطبيق اإلطار املتكامل إلحصاءات
مالية احلكومة على النحو الذي يعرضه هذا الدليل سيستغرق
بعض الوقت .وعلى وجه اخلصوص ،سيتعين على كثير من
البلدان تعديل نظمها احملاسبية األساسية ملراعاة اإلبالغ
على أساس االستحقاق ولكي تعكس بصورة كاملة التصنيفات
10
املعدلة الواردة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
 10رغم أن إطار إحصاءات مالية احلكومة يستخدم بعض املصطلحات
احملاسبية ،فمن املهم أن نتذكر أنه إطار إلبالغ البيانات اإلحصائية وقد
يختلف اختالفا كبيرا عن نظام احملاسبة املالية األساسي الذي ستُشتق
منه معظم إحصاءات مالية احلكومة (راجع امللحق السادس).

 38-1ومع ذلك ،من املرجح أن يتبع كثير من البلدان مسارا
متشابها يف تطبيق إطار إحصاءات مالية احلكومة .على سبيل
املثال ،قد تكون اخلطوة األوىل احملتملة يف مسار التحول
أن تعتمد البلدان املعنية هيكل التصنيف يف بيان العمليات
أو بيان مصادر النقدية واستخداماتها ،وتعدل إحصاءاتها
القائمة على األساس النقدي ملعاجلة أوجه القصور املعروفة،
كأن تدرج معلومات عن متأخرات اإليرادات أو املصروفات.
وربما كانت اخلطوة التالية هي جتميع معلومات عن األصول
املالية واخلصوم يف امليزانية العمومية تساعد على وضع
تقديرات للتدفقات االقتصادية األخرى من حيث ارتباطها
بتلك األدوات املالية .ومن املرجح أن تكون هناك خطوة أصعب
تتمثل يف جمع جمموعة كاملة من املعلومات عن مراكز أرصدة
األصول غير املالية املقتناة يف وقت معين وتقييمها بأسعار
السوق اجلارية .وأخيرا ،يمكن استحداث نظام مكتمل املالمح
للمحاسبة على أساس االستحقاق يسمح بإعداد ميزانيات
عمومية كاملة.
 39-1ومن الضروري اتباع ممارسات سليمة يف نشر
البيانات إىل جانب سالمة إعداد البيانات .وفضال عن تقديم
البيانات الوصفية ،فإن جوانب املمارسات السليمة يف نشر
البيانات تتضمن وضع جدول زمني حمدد للنشر ،وسهولة
احلصول على املعلومات املنشورة ،وحتديد املسؤولين داخل
احلكومة الذين يمكنهم االطالع على اإلحصاءات قبل نشرها
لالطالع العام .ويف السنوات األخيرة ،وُضِعَت مبادئ توجيهية
دولية حول املمارسات السليمة يف جمال نشر البيانات — هي
النظام العام لنشر البيانات ،واملعيار اخلاص لنشر البيانات،
واملعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات ،الصادرة جميعها عن
11
صندوق النقد الدويل.

هيكل الدليل
 40-1يمكن تقسيم باقي أجزاء هذا الدليل إىل موضوعين
عامين ،حيث تضع الفصول من الثاين حتى الرابع املفاهيم
املستخدمة يف اإلطار ،وتصف الفصول من اخلامس حتى
العاشر التصنيفات املستخدمة وأنواع التدفقات االقتصادية
أو مراكز األرصدة املدرجة يف كل فئة من فئات التصنيفات.
 41-1ويصف الفصل الثاين نطاق تغطية قطاع احلكومة
العامة والقطاع العام ،وقطاعاتهما الفرعية .ويبدأ الفصل
الثالث بشرح مفاهيم املعامالت ،والتدفقات االقتصادية
األخرى ،ومراكز أرصدة األصول واخلصوم ،ثم يصف القواعد
احملاسبية التي حتكم قيدها ،بما يف ذلك التوقيت والتقييم
والتوحيد .ويقدم الفصل الرابع اإلطار التحليلي ،وهو عرض
11

املوقع اإللكتروين.http://dsbb.imf.org :

مقدمة
متكامل للمعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى ومراكز
االرصدة على نحو يسمح بحساب اجملمالت والبنود املوازِنة
كمقاييس موجزة ألنشطة قطاع احلكومة العامة والقطاع
العام.
 42-1وتصف الفصول من اخلامس حتى العاشر تصنيفات
املعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى ومراكز أرصدة
األصول واخلصوم .ويُخَصَّص الفصل اخلامس ملعامالت
اإليرادات التي تؤدي إىل زيادة صايف القيمة ،بينما يُخَصَّص
الفصل السادس ملعامالت املصروفات التي تؤدي إىل انخفاض
صايف القيمة .ويصف الفصل السابع امليزانية العمومية،
وتصنيف مراكز أرصدة األصول واخلصوم .ويقدم الفصل
الثامن تصنيفا ملعامالت األصول غير املالية ،بينما يقدم
الفصل التاسع تصنيفا ملعامالت األصول املالية واخلصوم.
وأخيرا ،يغطي الفصل العاشر التدفقات االقتصادية األخرى.
 43-1ويصف مرفق الفصل الرابع استخدام إحصاءات
مالية احلكومة يف بناء مؤشرات حمددة لتحليل املالية العامة،
بينما يصف مرفق الفصل السادس تصنيف وظائف احلكومة
(.)COFOG
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 44-1ويضم هذا الدليل تسعة مالحق .يسرد امللحق األول
التغييرات املنهجية يف هذا الدليل مقارنة بدليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام  ،2001وأوجه االختالف يف إطار دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام  2014عن دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  .1986ويصف امللحق الثاين الهياكل التنظيمية اخملتلفة
املستخدمة يف توفير احلماية االجتماعية واإلحصاءات املصاحبة
التي تُعد عن قطاع احلكومة العامة والقطاع العام .ويقدم امللحق
الثالث إرشادات حول قضايا مُختارة يف دين القطاع العام.
ويعرض امللحق الرابع وصفا لقضايا جامعة ،مثل قيد عقود التأجير
والتراخيص والتصاريح والعقود األخرى ،والشراكة بين القطاعين
العام واخلاص ،ونظم التأمين والضمانات املوحدة .ويتناول امللحق
اخلامس باستفاضة انعكاسات الترتيبات اإلقليمية على إعداد
إحصاءات مالية احلكومة .ويقدم امللحق السادس وصف العالقة
بين إحصاءات مالية احلكومة ومعايير احملاسبة الدولية للقطاع
العام ،بينما يتناول امللحق السابع وصف العالقة بين إحصاءات
مالية احلكومة واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى .ويقدم
امللحق الثامن قائمة رموز التصنيف املستخدمة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة .ويحتوي امللحق التاسع على مسرد للمصطلحات
املستخدمة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
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الوحدات املؤسسية والقطاعات

يتناول هذا الفصل بالتعريف والوصف مفاهيم اإلقامة،
والوحدات املؤسسية ،والقطاعات ،ثم يستخدم هذه املفاهيم
لتحديد قطاع احلكومة العامة والقطاع العام ،وملناقشة
التطبيقات العملية ملبادئ التصنيف القطاعي.

مقدمة
 1-2يُفترض ،من حيث املبدأ ،أن يغطي نظام إحصاءات
مالية احلكومة كل الكيانات التي تؤثر تأثيرا مهما على
سياسات املالية العامة .وعادة ما تتوىل تطبيق هذه
السياسات كيانات منشأة بموجب عمليات سياسية وخمصصة
تماما لوظائف احلكومة االقتصادية (راجع الفقرة )38-2
كالوزارات أو اجملالس البلدية .وغالبا ما يستخدم مصطلح
«احلكومة» كاسم جامع للتعبير عن شتى تشكيالت الكيانات
يف البلد املعني واملشاركة يف وظائف احلكومة أو لإلشارة إىل
خمتلف مستويات احلكومة يف البلد املعني .فعلى سبيل املثال،
قد تكون لبلد ما حكومة مركزية واحدة؛ وعدد من حكومات
الواليات أو املقاطعات أو األقاليم؛ وعدة حكومات حملية.
وقد تكون هناك أيضا مؤسسات غير هادفة للربح تسيطر
عليها احلكومة .وباإلضافة إىل هذه الكيانات ،قد تنفذ سياسة
املالية العامة مؤسساتٌ مملوكةٌ للدولة أو خاضعةٌ لسيطرتها
تقوم ببعض األنشطة التجارية (راجع الفقرتين  104-2إىل
 .)105-2وقد تكون هذه املؤسسات اململوكة للدولة ،مثل
البنك املركزي أو مكتب البريد أو السكك احلديدية الوطنية،
والتي غالبا ما يُشار إليها باسم الشركات العامة أو املؤسسات
اململوكة للدولة أو املؤسسات شبه احلكومية ()parastatals
باملعنى القانوين ،جزءا من احلكومة العامة أو القطاع العام،
وينبغي جمع إحصاءات عنها كلها.
 2-2ولتحديد نطاق تغطية الكيانات املدرجة يف نظام
إحصاءات مالية احلكومة ينبغي حتديد اإلقليم االقتصادي،
باستخدام معايير اإلقامة (راجع الفقرة  ،)6-2ومن ثم اإلجابة
عن سؤالين :أوال ،ما هي الوحدة اإلحصائية التي يكون جمع
اإلحصاءات عنها ممكنا وجمديا؟ وثانيا ،أي هذه الوحدات
اإلحصائية ينبغي إدراجه يف نظام إحصاءات مالية احلكومة؟

 3-2والوحدة اإلحصائية املستخدمة يف تصنيف
القطاعات املؤسسية يف نظام إحصاءات مالية احلكومة
هي الوحدة املؤسسية ،وهي نفس الوحدة التي تشكل أساس
نظام احلسابات القومية لعام  2008وجمموعات البيانات
االقتصادية الكلية األخرى 1.ومن ثم ،فإن هذا الفصل يتناول
بالتعريف (راجع الفقرة  )22-2والوصف أنواع الوحدات
املؤسسية (راجع الفقرة .)26-2
 4-2وفيما يتعلق بتغطية إحصاءات مالية احلكومة،
يُستخدَم هيكالن أساسيان يف جمموعات البيانات االقتصادية
الكلية .أوال ،قطاع احلكومة العامة ،الذي يقوم أساسا بعمليات
غير سوقية (راجع الفقرة  .)58-2ثانيا ،القطاع العام الذي
يرصد أيضا األنشطة السوقية والعمليات احلكومية شبه
املالية التي تمارسها الشركات العامة (راجع الفقرة ،)63-2
مثل البنك املركزي والشركات العامة األخرى .والعمليات
احلكومية شبه املالية هي عمليات حكومية تتوىل تنفيذها
وحدات مؤسسية خالف وحدات احلكومة العامة .ويتماثل
تأثير سياسة املالية العامة على االقتصاد يف هذه العمليات
احلكومية شبه املالية مع عمليات الوحدات احلكومية (راجع
الفقرة  .)38-2وإضافة إىل ذلك ،يتم تعريف عدد من القطاعات
الفرعية لقطاع احلكومة العامة والقطاع العام بسبب فائدتها
التحليلية.
 5-2ويتناول اجلزء الباقي من هذا الفصل تعريف مفهوم
اإلقامة لتحديد االقتصاد املعني ،ويصف الوحدات املؤسسية
وأنواع الوحدات املؤسسية املوجودة يف إحصاءات االقتصاد
الكلي قبل تعريف القطاعات املؤسسية .ويطبق هذا الفصل
هذه املفاهيم لتحديد قطاع احلكومة العامة والقطاع العام.
وأخيرا ،يتناول هذا الفصل مناقشة شجرة القرارات التي تساعد
على تصنيف كيانات القطاع العام وتطبيق مبادئ التصنيف
القطاعي على بعض احلاالت.

 1من شأن االحتفاظ بقائمة أو سجل يتضمن هذه الوحدات وتصنيفها
القطاعي أن يضمن اتساق التصنيف عبر كافة جمموعات البيانات
االقتصادية الكلية.

الوحدات املؤسسية والقطاعات

اإلقامة
 6-2يتألف أي اقتصاد من جمموعة من الوحدات
املؤسسية املقيمة .وكما هو احلال بالنسبة لإلحصاءات
االقتصادية الكلية األخرى ،فإن مفهوم اإلقامة مهم لتحديد
تغطية الوحدات املؤسسية وتصنيف املعامالت .ووفقا ملا يرد
وصفه يف الفصول التالية أيضا (راجع الفقرات  101-5إىل
 264-7 ،93-6 ،103-5إىل  ،)265-7تُصنف بعض أنواع
التدفقات ومراكز أرصدة األصول واخلصوم لوحدات احلكومة
العامة والقطاع العام يف إحصاءات مالية احلكومة على أساس
الطرف املقابل لألداة املالية املعنية ،بحيث يكون أحد معايير
التصنيف هو إقامة الطرف املقابل.
 7-2وحمل إقامة أي وحدة مؤسسية هو اإلقليم االقتصادي
الذي ترتبط به أكثر من غيره (أي مركز املصلحة االقتصادية
األغلب لها) 2.ووفقا للمبادئ التوجيهية اإلحصائية الدولية ،ال
تستند اإلقامة إىل معيار اجلنسية أو املعايير القانونية ،رغم
أنها قد تكون مشابهة ملفاهيم اإلقامة املستخدمة ألغراض
الرقابة على النقد أو االمتثال الضريبي أو غيرها من األغراض
يف بلدان عديدة .والوحدات غير املقيمة هي وحدات مقيمة يف
إقليم اقتصادي آخر ،ويُشار إليها باسم «بقية العامل» على
سبيل التيسير.
 8-2وقد يشير مصطلح اإلقليم االقتصادي ،بمعناه
األوسع ،إىل أي منطقة جغرافية أو منطقة اختصاص يلزم
إعداد اإلحصاءات بشأنها .واإلقليم االقتصادي ،وفقا للمفهوم
األكثر شيوعا ،هو املنطقة اخلاضعة للسيطرة االقتصادية
الفعلية حلكومة واحدة .ومفهوم اإلقليم االقتصادي يف
إحصاءات مالية احلكومة هو نفس املفهوم املستخدم يف
جمموعات بيانات االقتصاد الكلي األخرى .ويتحدد ارتباط
الكيانات بإقليم اقتصادي معين على أساس عدة جوانب
كالوجود املادي والتبعية لوالية حكومة اإلقليم .غير أنه ال
يُشترَط أن يكون اإلقليم االقتصادي مطابقا حلدوده الطبيعية
أو السياسية ،وقد يكون أكبر أو أصغر من ذلك ،كما يف حالة
االحتاد النقدي أو االقتصادي أو كجزء من اقتصاد ما أو إقليم
ما أو العامل ككل.
 9-2ويشمل اإلقليم االقتصادي ما يلي:
·األراضي؛
·اجملال اجلوي؛
 2تُعرَّف اإلقامة أساسا يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،يف الفقرات من  113-4إىل  ،144-4كما جتري
مناقشتها يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008يف الفقرات  10-4إىل
 ،15-4والفصل .26
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·املياه اإلقليمية ،وتشمل املناطق التي تمارَس عليها
الوالية فيما يتعلق بحقوق الصيد وحقوق استغالل أنواع
الوقود أو املعادن؛
·ويف اإلقليم البحري ،اجلزر التابعة لإلقليم؛
·اجليوب اإلقليمية يف بقية العامل (كالسفارات،
والقنصليات ،والقواعد العسكرية ،واحملطات العلمية،
ومكاتب االستعالمات أو الهجرة ،ووكاالت املعونة،
ومكاتب تمثيل البنوك املركزية ذات الوضع الدبلوماسي).
 10-2واجليوب اإلقليمية توجد ماديا يف أقاليم أخرى
وتستخدمها احلكومات التي تمتلكها أو تستأجرها ألغراض
دبلوماسية أو عسكرية أو علمية أو ألغراض أخرى بموجب
اتفاق رسمي مع حكومات األقاليم التي توجد فيها هذه
األراضي وجودا ماديا .ويمكن تقاسم هذه األراضي مع
منظمات أخرى ،لكن البد من إعفاء العمليات إىل حد كبير من
القوانين احمللية حتى تُعامَل كجيب إقليمي .غير أن عمليات
احلكومة التي تخضع بالكامل لقوانين االقتصاد املُضيف ال
تُعامَل باعتبارها جيوبا إقليمية بل باعتبارها كيانات مقيمة
يف االقتصاد املُضيف .وعلى النقيض من ذلك ،ال يشتمل
اإلقليم االقتصادي لبلد ما على اجليوب اإلقليمية املوجودة
وجودا ماديا داخل حدوده اجلغرافية والتي تستخدمها
حكومات أجنبية أو منظمات دولية وال تخضع لقوانين ذلك
البلد املُضيف.
 11-2وقد يكون لدى احلكومة أحيانا منطقة مادية أو
قانونية مستقلة تخضع لسيطرتها ،لكن تسري عليها قوانين
مستقلة إىل حد ما .فعلي سبيل املثال ،يمكن إعفاء منطقة
جتارة حرة أو مركز مايل خارجي من قوانين ضريبية معينة
أو قوانين أخرى .ونظرا ألنه يتعين دراسة االقتصاد ككل،
للحصول على بيانات شاملة وعامة عنه ،وحتقيق التوافق بين
بياناته وبيانات الشركاء ،ينبغي دائما إدراج هذه املناطق
اخلاصة ضمن اإلحصاءات االقتصادية لالقتصاد الذي
3
يمارس السيطرة على املنطقة املادية أو القانونية املنفصلة.
 12-2ويكون للوحدة املؤسسية مركز مصلحة اقتصادية
أغلب داخل إقليم اقتصادي ما عندما يوجد موقع ما داخل
اإلقليم االقتصادي— مسكن أو مكان إنتاج أو مبان أخرى —
تمارس الوحدة فيه أو منه قدرا مهما من األنشطة االقتصادية
واملعامالت االقتصادية وتعتزم االستمرار يف ذلك ألجل
 3وحيثما يكون مفيدا من الناحية التحليلية ،يمكن عرض بيانات هذه
املناطق بصورة منفصلة قبل توحيدها مع بيانات باقي االقتصاد.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

غير مسمى أو على مدى فترة زمنية حمددة ولكنها طويلة.
وال يشترط أن يكون املوقع ثابتا طاملا بقي داخل اإلقليم
االقتصادي .ويُستخدم املوقع الفعلي أو املقصود ملدة سنة
أو أكثر كتعريف عملي؛ ورغم أن اختيار فترة عام واحد كفترة
زمنية حمددة يعد اختيارا جزافيا إىل حد ما ،يتم اعتماد هذا
االختيار لتجنب عدم اليقين وتيسير االتساق على املستوى
الدويل.
 13-2ولألغراض اإلحصائية تنشأ الوحدة الصورية
املقيمة بحيث تكون املالك املقيم ألصول غير منقولة
مملوكة قانونيا لغير مقيمين .واألصول غير املنقولة،
كاألراضي واملوارد الطبيعية األخرى واملباين واإلنشاءات،
تُعامَل دائما باعتبارها مملوكة لوحدات مقيمة .وإذا كان
املالك القانوين لهذه األنواع من األصول غير مقيم ،يتم إنشاء
وحدة مقيمة صورية .وتُسجَّل الوحدة املقيمة الصورية على
أنها مالكة لألصل وتتلقى الريع أو اإليجار الذي يعود على
األصل .واملالك القانوين من املفترض أن يكون له نفس
احلصة من األسهم يف الوحدة املقيمة الصورية؛ وعندئذ
يحصل على دخل من الوحدة املقيمة الصورية يف شكل دخل
ملكية يُدفَع خارجيا .وعندما يتم امتالك جزء من املبنى أو
املنشأة من جانب وحدة مقيمة وجزء آخر من جانب وحدة
أو وحدات غير مقيمة أخرى ،يتم إنشاء وحدة مقيمة صورية
واحدة .ويكون لكل مالك حصة تناسبية من أسهم الوحدة
املقيمة الصورية .واألراضي واملباين املوجودة يف اجليوب
التي تقع خارج األراضي اإلقليمية للحكومات األجنبية
(مثل السفارات والقنصليات والقواعد العسكرية) والتي
تخضع لقوانين الدولة األم وليس لإلقليم التي تتواجد على
أراضيه فهي جزء من اإلقليم االقتصادي القتصاد البلد األم
(املوطن).
 14-2وبناء على هذا التعريف لإلقامة ،تعتبر جميع وحدات
احلكومة العامة مقيمة يف بالدها بغض النظر عن موقعها
املادي .غير أن الشركات العامة تعتبر مقيمة يف االقتصادات
التي تعمل تلك الشركات يف أقاليمها .وبذلك ،تستطيع وحدة
تابعة للحكومة العامة مقيمة يف بلد ما أن تمتلك شركة مقيمة
يف بلد ثان .وال تُصنَّف ضمن الشركات العامة تلك الشركاتُ
اخلاضعة لسيطرة حكومة ما وتقيم يف اقتصاد خمتلف عن
اقتصاد تلك احلكومة؛ فهذه الشركات تُصنَّف ضمن الشركات
اخلاصة يف االقتصاد الذي تقيم فيه .ويُعزَى السبب يف ذلك
إىل أنها ال تعد شركات عامة مرتبطة بحكومة االقتصاد الذي
تقيم فيه.

 15-2وتستلزم حالة «الكيانات ذات الغرض اخلاص»
و»الشركات الوهمية» و»الشركات اجلوفاء» اهتماما خاصا.
فهذه الكيانات قد يكون وجودها املادي ضئيال أو منعدما يف
االقتصاد الذي تأسست فيه قانونيا أو املقيمة فيه قانونيا
(مثال ،مسجلة أو مرخصة) ،وأي أعمال كبيرة لها قد تُرَى
يف اقتصاد آخر .ويف مثل هذه الظروف ،تُنسَب اإلقامة إىل
االقتصاد الذي تأسس فيه هذا الكيان قانونيا أو االقتصاد
املقيم فيه قانونيا ،إن مل تكن له شخصية اعتبارية قانونية.
ومع ذلك ،فإن األنشطة املالية العامة للكيانات ذات الغرض
اخلاص غير املقيمة اخلاضعة لسيطرة احلكومة ينبغي أن
تُدرَج يف إحصاءات مالية احلكومة (راجع الفقرات 136-2
إىل .)139-2
 16-2ويتكون اإلقليم االقتصادي ألي منظمة دولية
تستويف جميع السمات اجلوهرية للوحدة املؤسسية (راجع
الفقرة  )22-2من جيوب إقليمية تُمارِس عليها املنظمة
واليتها .وتتسم املنظمات الدولية باخلصائص املميِّزة
التالية:
·أن أعضاء املنظمة الدولية إما دول قومية أو منظمات
دولية أخرى أعضاؤها دول قومية؛ وبذلك تستمد
سلطاتها إما مباشرة من الدول القومية التي هي أعضاء
فيها أو بصورة غير مباشرة منها عن طريق منظمات
دولية أخرى؛
·أنها كيانات منشأة بموجب اتفاقيات سياسية رسمية
بين أعضائها يكون لها صفة املعاهدات الدولية؛
ووجودها معترف به قانونا يف البلدان التي هي أعضاء
فيها؛
·ألنها منشأة بموجب اتفاق دويل ،فهي تُمنَح وضعا
سياديا ،بمعنى أن املنظمات الدولية ال تخضع للقوانين
أو القواعد التنظيمية يف البلد أو البلدان الكائنة فيها؛
·أنها تُنشَأ ألغراض شتى ،مثل املنظمات املالية الدولية
(كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك التسويات
الدولية) ،أو تقدم خدمات غير سوقية ذات طبيعة جماعية
لفائدة الدول األعضاء فيها (مثل حفظ السالم ،والصحة،
وتنظيم جوانب معنية من العالقات االقتصادية أو
عمليات االندماج بين اقتصادات املنطقة).
ونتيجة لذلك ،ال تُعتَبر املنظمات الدولية وحدات مقيمة يف
أي اقتصاد وطني ،بما يف ذلك البلد الذي توجد فيه أو تمارس
منه شؤونها.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
 17-2وقد تكون املنظمات الدولية عاملية أو إقليمية.
فاملنظمات اإلقليمية تنشأ عن ترتيبات إقليمية ،مثل
االحتادات اجلمركية ،واالحتادات االقتصادية ،واالحتادات
النقدية واحتادات العمالت 4.وتتكون املنظمات اإلقليمية
من تلك املؤسسات التي يتمثل أعضاؤها يف احلكومات أو
السلطات النقدية 5لالقتصادات الواقعة يف منطقة معينة من
العامل .ويمكن لهذه املنظمات أن تكون مالية مثل بنوك التنمية
اإلقليمية ،أو غير مالية مثل الكيانات املشاركة يف حوكمة
االحتادات االقتصادية .واملنظمات اإلقليمية ال تعد وحدات
مقيمة يف أي بلد.
 18-2وحتظى بعض املنظمات اإلقليمية بصالحية فرض
الضرائب أو املساهمات اإللزامية األخرى داخل أقاليم البلدان
األعضاء يف تلك املنظمات .وتوصف هذه املنظمات أحيانا
بالسلطات فوق القومية .وال تعتبر هذه السلطات وحدات مقيمة
يف أي بلد على الرغم من أنها تقوم ببعض وظائف احلكومة
داخل كل بلد عضو.
 19-2وال تُدرَج املراكز املالية بين املنظمة اإلقليمية
والوحدات املؤسسية املقيمة خارج قطاع احلكومة العامة أو
القطاع العام يف إحصاءات القطاع العام لبلد عضو بعينه ألن
هذه املنظمات ليست وحدات مقيمة يف ذلك البلد .وعند إعداد
إحصاءات مالية احلكومة للمنظمات اإلقليمية كما لو كانت
تشكل حكومة مستقلة ،يُوصي هذا الدليل بتصنيف املراكز
املالية حسب البلد العضو الذي يعد الطرف املقابل حتى
يمكن لفرادى البلدان تقييم تأثير املنظمات اإلقليمية على
اقتصادها.
 20-2وعلى عكس املنظمات اإلقليمية التي تؤدي وظائف
حكومية ،قد تكون هناك مؤسسات إقليمية مملوكة حلكومتين
أو أكثر وتعمل ككيانات سوقية منتجة .فإذا كانت املؤسسة
لديها كيانات قانونية أو فروع مستقلة يف كل اقتصاد تعمل
فيه؛ عندئذ يكون حتديد هذه الوحدات وبيان حمل إقامتها
يف االقتصاد املُضيف لكل فرع من الفروع أمرا واضحا .غير
 4عادة ما تكون الهيئة املركزية اإلقليمية لصنع القرار يف االحتاد النقدي
هي البنك املركزي لالحتاد النقدي (راجع الفقرة  .)21-2ولالطالع على
مناقشة حول االحتادات النقدية وغير ذلك من الترتيبات اإلقليمية ،راجع
امللحق اخلامس ،والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ،امللحق
الثالث.
 5تتألف السلطات النقدية من البنك املركزي (الذي يتضمن وحدات مؤسسية
أخرى متضمنة يف قطاع البنك املركزي الفرعي ،مثل جملس العملة) وبعض
العمليات التي تُعزى يف العادة إىل البنك املركزي ولكن تتوىل تنفيذها
مؤسسات حكومية أخرى أو بنوك جتارية يف بعض األحيان ،مثل البنوك
التجارية اململوكة للدولة.
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أنه إذا كانت املؤسسة تعمل ككيان واحد يف عدة اقتصادات؛
عندئذ تُقسم عملياتها بالتناسب بين االقتصادات بحيث تُدرَج
يف إحصاءات القطاع العام يف االقتصادات القومية التي تعمل
فيها .ويتعين تطبيق اإلجراءات على نحو يتسق مع القيد يف
6
إحصاءات االقتصاد الكلي األخرى.
 21-2ويعتبر البنك املركزي لالحتاد النقدي منظمة مالية
دولية تعمل بوصفها بنكا مركزيا مشتركا جملموعة من البلدان
األعضاء .ويكون البنك املركزي لالحتاد النقدي وحدة مؤسسية
قائمة بذاتها ،تمتلك أصوال وخصوما حلسابها اخلاص ،وال
تقيم يف أي من اقتصادات االحتاد بل تقيم يف احتاد العملة.
وذلك البنك يكون مقره يف أحد بلدان االحتاد النقدي ،وعادة
ما تكون له مكاتب قُطرية يف كل بلد من البلدان األعضاء
لالضطالع بوظائف البنك املركزي .ويعمل كل مكتب وطني
بوصفه البنك املركزي لذلك البلد ويُعامَل كوحدة مؤسسية
مقيمة يف ذلك البلد .غير أن املقر الرئيسي للبنك املركزي يعد
منظمة دولية.

الوحدات املؤسسية
تعريف الوحدة املؤسسية
7

 22-2الوحدة املؤسسية هي كيان اقتصادي قادر،
يف حد ذاته ،على امتالك األصول وحتمل اخلصوم ومزاولة
األنشطة االقتصادية والدخول يف معامالت مع كيانات أخرى.
وفيما يلي بعض اخلصائص املهمة للوحدات املؤسسية:
·أن قدرة الوحدة املؤسسية على امتالك السلع أو األصول
يف حد ذاتها تعني أنها قادرة أيضا على تبادل ملكية
السلع أو األصول يف معامالت مع وحدات مؤسسية أخرى.
·أن الوحدة املؤسسية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية
ومزاولة أنشطة اقتصادية تعتبر هي نفسها مسؤولة عنها
مباشرة ومساءلة عنها أمام القانون.
·أن الوحدة املؤسسية قادرة على حتمل االلتزامات
باألصالة عن نفسها ،وحتمل التزامات أخرى أو عقد
ارتباطات مستقبلية أو إبرام عقود.

 6راجع نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة  ،13-4والطبعة
السادسة من دليل ميزان املدفوعات ،الفقرات من  41-4إىل .44-4
 7تتسق تعاريف الوحدات املؤسسية وأوصافها اتساقا كامال مع التعاريف
واألوصاف املقابلة لها يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفصل
 .4ويُشار إىل الوحدة املؤسسية فيما بعد بكلمة «الوحدة» كصيغة خمتصرة
للوحدة املؤسسية يف بعض احلاالت.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
·أن الوحدة املؤسسية إما تكون لها جمموعة كاملة
من احلسابات ،بما يف ذلك ميزانية عمومية لألصول
واخلصوم وصايف القيمة ،أو يكون من املمكن واملفيد،
من منظور اقتصادي وقانوين ،إعداد جمموعة كاملة من
احلسابات إن لزم ذلك.

 23-2وحتديد الوحدة املؤسسية له أهمية إلعداد إحصاءات
مالية احلكومة ألنه يسمح بالتقسيم القطاعي لالقتصاد،
وحتديد الطرف املقابل ملراكز املعامالت واألرصدة ،وتوحيد
البيانات 8.وهناك أسباب عديدة الختيار الوحدة املؤسسية
التي يتم العمل معها:
·يمكن حتقيق االتساق بين إحصاءات احلكومة العامة
أو القطاع العام وبين احلسابات القومية ،وميزان
املدفوعات ،ووضع االستثمار الدويل ،واإلحصاءات
النقدية واملالية نظرا لتطابق تعاريف الوحدات
املؤسسية والقطاعات التي يتم إعداد إحصاءات عنها
(راجع امللحق .)7
·هذه الوحدات املؤسسية تتحمل املسؤولية القانونية
عن أعمالها ،وتمثل مراكز لصنع القرارات يف حد
ذاتها.
·يمكن أن تستند اإلحصاءات إىل معلومات واردة من
كيانات يمكن إعداد جمموعة كاملة من احلسابات عنها،
بما يف ذلك امليزانيات العمومية.
·عادة ما تتوافر بسهولة البيانات املصدرية املطلوبة
إلعداد اإلحصاءات أو من املمكن توفيرها.

الفقرة  9.22-2وقد يكون لتحديد املنشآت أهمية خاصة يف
بيان اإلنتاج السوقي لوحدات احلكومة العامة (راجع الفقرة
.)76-2
 25-2واملؤسسة هي مفهوم الوحدة املؤسسية كمنتج
للسلع واخلدمات .واملصطلح «مؤسسة» قد يشير إىل شركة
أو شبه شركة أو مؤسسة غير هادفة للربح أو مؤسسة غير
10
مساهمة.

أنواع الوحدات املؤسسية
 26-2يف إعداد بيانات االقتصاد الكلي يتحدد تصنيف
الوحدة املؤسسية على أساس أهدافها ووظائفها وال يمكن
دائما استنتاجه من وضعها القانوين أو اسمها .وبالتايل من
الضروري دراسة أهداف الوحدة املؤسسية ووظائفها بدقة قبل
اتخاذ قرار بشأن نوعية الوحدة.
 27-2وهناك نوعان رئيسيان من الوحدات املؤسسية:
·األشخاص أو جمموعات األشخاص يف شكل أسر
معيشية؛
· والكيانات القانونية أو االجتماعية.

األسر املعيشية
 28-2تُعرَّف األسرة املعيشية بأنها جمموعة من
األشخاص يشتركون يف نفس املسكن ويقومون بتجميع بعض
أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون معا أنواعا معينة من السلع
واخلدمات ،وأهمها املسكن والغذاء .واألسرة املعيشية يمكن أن
تكون أسرة منفردة أو أسرة معيشية مؤسسية .واألخيرة تتألف
من جمموعات من األشخاص الذين يقيمون لفترة طويلة جدا
أو لفترة زمنية غير حمددة أو الذين من املتوقع أن يقيموا
لفترة طويلة أو لفترة زمنية غير حمددة يف مؤسسات مثل
املستشفيات أو بيوت التقاعد أو السجون أو اجملتمعات الدينية،
مثل األديرة ودور العبادة األخرى.

 24-2واملنشأة هي مؤسسة ،أو جزء من مؤسسة كائنة
يف موقع واحد ويُضطلع فيها بنشاط إنتاجي واحد أو يساهم
النشاط اإلنتاجي الرئيسي فيها بمعظم القيمة املضافة.
وهناك عالقة هرمية بين الوحدات املؤسسية واملنشآت.
فالوحدة املؤسسية قد تكون مؤلفة من منشأة أو أكثر ،يف
حين أن املنشأة ال يمكن أن تنتمي إال لوحدة مؤسسية واحدة
فقط .وينطوي تعريف املنشأة بحد أدنى على توافر سجالت
حماسبية كاملة عن أنشطتها اإلنتاجية ،بما يف ذلك قيمة
خمرجاتها وتكلفة إنتاج تلك اخملرجات .ويمكن أن تكون
املنشأة وحدة مؤسسية إذا كانت تستويف املعايير الواردة يف

 29-2ويمكن أن تتألف األسرة املعيشية من عضو
واحد أو أكثر .ويف األسرة املعيشية متعددة األشخاص،
ال يُعامَل فرادى األعضاء كوحدات مؤسسية مستقلة .وقد
يشترك عضوان أو أكثر من نفس األسرة يف امتالك العديد

 8توحيد البيانات هو أسلوب لعرض اإلحصاءات اخلاصة بمجموعة من
الوحدات املؤسسية (أو الكيانات) كما لو كانت تشكل وحدة واحدة (راجع
الفقرات من  152-3إىل .)168-3

 9إذا كانت املنشأة تتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية وتستويف معايير
التصنيف كوحدة مؤسسية ،تُعامَل كشبه شركة (راجع الفقرة .)33-2
 10راجع نظام اإلحصاءات القومية لعام  ،2008الفقرتين  1-5و،2-5
لالطالع على وصف مفصل للمشاريع.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
من األصول أو حتمل اخلصوم ،يف حين يمكن جتميع بعض
أو كل الدخل الذي يتلقاه فرادى أعضاء األسرة املعيشية
الواحدة لصالح جميع األعضاء .وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن
اتخاذ العديد من قرارات النفقات على نحو جماعي لألسرة
املعيشية ككل ،وخاصة تلك املرتبطة باستهالك الغذاء أو
بالسكن .وبالتايل قد يكون من املستحيل وضع ميزانيات
عمومية ذات معنى أو حسابات أخرى لفرادى أعضاء األسرة
املعيشية متعددة األشخاص .ولهذه األسباب ،يجب معاملة
األسرة املعيشية ككل وليس فرادى األشخاص فيها كوحدة
مؤسسية.

الكيانات القانونية واالجتماعية

 30-2الكيان القانوين أو االجتماعي هو ذلك الكيان
الذي يعترف القانون أو اجملتمع بوجوده بصفة مستقلة عن
األشخاص أو الكيانات األخرى التي تملكه أو تسيطر عليه.
وهناك ثالثة أنواع من الكيانات القانونية أو االجتماعية
التي يعترف بها بوصفها وحدات مؤسسية ،وهي :الشركات،
واملؤسسات غير الهادفة للربح املنشأة أساسا ألغراض
إنتاج السلع واخلدمات؛ والوحدات احلكومية املنشأة
بموجب عمليات سياسية.

الشركات
 31-2تُعرَّف الشركات بأنها الكيانات القادرة على
حتقيق ربح أو مكسب مايل آخر ملالكيها ،ويُعترَف بها
قانونا بأنها كيانات قانونية مستقلة عن مالكيها ،ويتم
إنشاؤها ألغراض املشاركة يف عملية اإلنتاج السوقي.
وأساس تصنيف الوحدة كشركة يف إحصاءات االقتصاد
الكلي ليس وضعها القانوين ولكن اجلوهر االقتصادي
لطبيعة الكيان .والقوانين التي حتكم إنشاء وإدارة وعمليات
الشركات املؤسسة قانونا والكيانات األخرى قد تختلف من
بلد آلخر؛ بحيث ال يكون من املمكن توفير تعريف قانوين
للشركة يكون صاحلا للجميع .وبالتايل ،يف إحصاءات
االقتصاد الكلي ،فإن مصطلح الشركة ال يُستَخدم بالضرورة
11
بنفس الطريقة التي يُستخدَم بها يف املعني القانوين.
 32-2وأساس تصنيف الوحدة كشركة يف إحصاءات
االقتصاد الكلي هو مفهوم كونها مُنتِجا سوقيا (راجع
الفقرة  .)65-2ومن األهمية بمكان أن تكون الوحدة ذات
خصائص تتيح إنتاج السلع واخلدمات للسوق بأسعار
 11لالطالع على مناقشة كاملة حول خصائص الشركات ،راجع أيضا نظام
احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرات من  38-4إىل .50-4
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ذات داللة اقتصادية ،كما يرد شرحه يف الفقرة ،66-2
وإمكانية أن تكون مصدرا للربح أو ملكسب مايل آخر
ملالكيها .وتتمتع بعض املؤسسات غير الهادفة للربح
وبعض وحدات احلكومة بالوضع القانوين للشركة ،ولكنها
ال تعتبر شركات ألغراض إحصاءات االقتصاد الكلي ألنها
ال تشتغل باإلنتاج السوقي .وهناك مؤسسات أخرى غير
هادفة للربح تعد شركات باملعني القانوين تنتج للسوق
ولكن ال يُسمَح لها بأن تشكل مصدر كسب مايل ملالكيها.
وعلى العكس من ذلك ،تعد بعض الكيانات التي حتمل
أسماء قانونية خمتلفة ،مثل شركات التضامن أو الشركات
املساهمة ،شركات ألغراض اإلحصاءات االقتصادية عندما
تستويف تعريف الشركات.
 33-2وشبه الشركة هي إما ( )1مؤسسة غير مساهمة
تملكها وحدة مؤسسية مقيمة يكون لديها املعلومات الكافية
إلعداد جمموعة كاملة من احلسابات ،وتعمل كما لو كانت
شركة مستقلة ،وتكون عالقتها مع مالكها فعليا مثل عالقة
شركة بمساهميها ،أو ( )2مؤسسة غير مساهمة تملكها
وحدة مؤسسية غير مقيمة وتعتبر بمثابة وحدة مؤسسية
مقيمة ألنها تمارس قدرا كبيرا من اإلنتاج يف اإلقليم
12
االقتصادي على مدى فترة زمنية طويلة أو غير حمددة.
وهذه الكيانات ليست مساهمة أو مؤسسة قانونا ،ولكنها
تعمل كما لو كانت شركات .وتُعامَل باعتبارها شركات يف
إحصاءات مالية احلكومة (راجع الفقرات من  125-2إىل
.)127-2
 34-2واملنشأة أو جمموعة املنشآت املشاركة يف نفس
نوع أنشطة اإلنتاج ينبغي معاملتها باعتبارها شبه شركة
يف حالة استيفاء املعايير التالية:
·أن تتقاضى املنشأة أسعارا ذات داللة اقتصادية
مقابل خمرجاتها (راجع الفقرة )66-2؛
·أن تعمل املنشأة وتدار بنفس طريقة الشركة؛
·أن يكون لدى املنشأة جمموعة كاملة من احلسابات
أو بإمكانها إعداد جمموعة كاملة من احلسابات
تساعد على حتديد وقياس تدفقاتها ومراكز أرصدتها
بصورة منفصلة.
 12املؤسسات غير املساهمة ،مثل بعض مكاتب البريد أو السكك احلديدية
الوطنية ،قد توجد يف الوزارات .وعندما تُنتِج هذه املؤسسات غير املساهمة
سلعا وخدمات للسوق بأسعار ذات داللة اقتصادية ،ويكون لديها جمموعات
منفصلة من احلسابات ،فإنها تعد أشباه شركات وتُصنَّف باعتبارها جزءا
من الشركات العامة .وإن مل تكن كذلك ،فقد تكون منشآت سوقية كما توضح
املناقشة يف الفقرة .75-2

14

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

 35-2وتمثل كافة الشركات جزءا من قطاع الشركات
غير املالية أو قطاع الشركات املالية ،تبعا لطبيعة نشاطها
الرئيسي .والوحدات املؤسسية التي تستويف معايير األهلية
كشركات وتسيطر عليها وحدات حكومية أو شركات
عامة أخرى تُصنَّف ضمن الشركات العامة (راجع الفقرة
.)104-2

املؤسسات غير الهادفة للربح

 36-2املؤسسات غير الهادفة للربح هي كيانات
قانونية أو اجتماعية تنشأ بغرض إنتاج أو توزيع السلع
واخلدمات ،ولكن ال يمكنها أن تصبح مصدر دخل أو ربح أو
غير ذلك من الكسب املايل للوحدات املؤسسية التي تنشئها أو
تسيطر عليها أو تمولها .ومن الناحية العملية ،ال بد أن تولد
أنشطتها اإلنتاجية فائضا أو عجزا ،ولكن أي فائض يتحقق
ال يكون قابال للتحويل إىل وحدات مؤسسية أخرى .ويوضع
النظام األساسي الذي تتأسس بموجبه بطريقة جتعل من
الوحدات املؤسسية التي تسيطر عليها أو تديرها غير مستحقة
ألي حصة من أي أرباح أو إيرادات أخرى يمكن أن حتققها هذه
املؤسسة.
 37-2وقد تعمل هذه املؤسسات يف اإلنتاج السوقي أو غير
السوقي ،وقد تُنشِئها أسر معيشية أو شركات أو حكومات (راجع
الفقرة .)83-2
·املؤسسات غير الهادفة للربح التي تشارك يف اإلنتاج
السوقي تتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية مقابل
خدماتها (راجع الفقرة  .)66-2وتعتبر املدارس والكليات
واجلامعات والعيادات الطبية واملستشفيات ...إلخ ،التي
تنشأ كمؤسسات غير هادفة للربح ،وحدات إنتاج سوقية
عندما تقوم بتحصيل رسوم تستند إىل معظم التكاليف
اإلنتاجية لها وتكون هذه الرسوم مرتفعة بقدر يالئم أن
تكون ذات أثر ملموس على مقدار الطلب على خدماتها.
وال يوجد مساهمون لديهم مطالبات على أرباح أو أسهم
املؤسسة غير الهادفة للربح .وبسبب وضعها كمؤسسات
غير هادفة للربح ،يمكنها جمع تمويل إضايف كبير من
خالل التبرعات من األفراد أو الشركات أو احلكومات.
ومع ذلك ،فإن املؤسسات غير الهادفة للربح التي تعمل
يف اإلنتاج السوقي وتسيطر عليها وحدات حكومية يجب
أن تُعامَل كشركات عامة ما دامت تنتج سلعا وخدمات
للسوق بأسعار ذات داللة اقتصادية.
·وتكرس بعض املؤسسات غير الهادفة للربح التي تنتج
إنتاجا سوقيا نشاطاتها من أجل خدمة جمموعة فرعية
معينة من املنتجين السوقيين اآلخرين .وتضم هذه
املؤسسات غرفا جتارية واحتادات زراعية وصناعية
وعمالية واحتادات أرباب العمل وخمتبرات البحوث
والتجارب ،أو غير ذلك من الهيئات أو املعاهد التي تقوم
بأنشطة ذات أهمية مشتركة أو تعود بالنفع على جمموعة
من املؤسسات التي تسيطر عليها وتقوم بتمويلها .وعادة

ما يتم تمويل املؤسسات غير الهادفة للربح هذه من
مساهمات أو اشتراكات جمموعة املؤسسات املتعاملة
معها .وال تُعامَل املساهمات كتحويالت ولكن يتم
معاملتها كمدفوعات نظير اخلدمات املقدمة ،وبالتايل
تُصنَّف هذه املؤسسات غير الهادفة للربح كمنتجين
سوقيين .وأسوة بالشركات وأشباه الشركات ،تكون هذه
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تنتج إنتاجا سوقيا
أعضاء إما يف قطاع الشركات غير املالية أو يف قطاع
الشركات املالية.
·وتُعامَل املؤسسات غير الهادفة للربح التي تعمل يف
اإلنتاج غير السوقي وتسيطر عليها احلكومة كوحدات
حكومية (راجع الفقرة  38-2واإلطار  .)1-2وبالتايل،
تعتبر املدارس والكليات واجلامعات والعيادات الطبية
واملستشفيات ...إلخ ،التي تنشأ كمؤسسات غير هادفة
للربح منتجين غير سوقيين عندما تقوم بتحصيل رسوم
ليست ذات داللة اقتصادية.
·واملؤسسات غير الهادفة للربح املتبقية ،وهي تلك التي
تنتج سلعا وخدمات ولكن ال تبيعها بأسعار ذات داللة
اقتصادية وال تسيطر عليها احلكومة ،تُصنَّف كمجموعة
خاصة من الوحدات تُسمَّى املؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية.

الوحدات احلكومية

 38-2الوحدات احلكومية هي أنواع فريدة من الكيانات
القانونية تنشأ بموجب عمليات سياسية ولها سلطة تشريعية
أو قضائية أو تنفيذية على وحدات مؤسسية أخرى يف جمال
حمدد .وتتمثل الوظائف االقتصادية الرئيسية للوحدات
احلكومية فيما يلي:
·النهوض بمسؤولية توفير السلع واخلدمات للمجتمع
بأسره أو ألسر معيشية معينة على أساس غير سوقي يف
املقام األول؛
·إعادة توزيع الدخل والثروة من خالل التحويالت؛
13

·املشاركة على نحو أساسي يف اإلنتاج غير السوقي؛

·تمويل أنشطتها من الضرائب يف املقام األول أو من
14
غيرها من التحويالت اإللزامية.
 13تتضمن الفقرة  65-2وصفا ملفهومي املنتجين السوقيين وغير
السوقيين.
 14يعد شرط تمويل األنشطة من خالل حتويالت إلزامية أمرا ضروريا لتمييز
احلكومة عن املؤسسة غير الهادفة للربح التي تقوم بنفس وظائف احلكومة
ولكنها حتصل على مواردها من التحويالت الطوعية أو دخل امللكية أو من
املبيعات .وقد يكون تلقي التحويالت اإللزامية غير مباشر .فعلي سبيل
املثال ،قد تمول احلكومة احمللية أنشطتها من منح حتصل عليها من
احلكومة املركزية.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
وقد تقوم الوحدة احلكومية أيضا بتمويل جزء من أنشطتها
يف فترة معينة عن طريق االقتراض أو اقتناء أموال من
مصادر أخرى خالف التحويالت اإللزامية — مثل اإليرادات
من الفائدة أو املبيعات العرضية لسلع وخدمات ،أو من ريع
األصول اجلوفية .وكافة الوحدات احلكومية تشكل جزءا من
قطاع احلكومة العامة.

تطبيق تعريف الوحدة املؤسسية على
احلكومة
 39-2اعتمادا على مدى تشابك الهيكل التنظيمي للحكومة،
فإن حتديد الوحدات احلكومية قد يقتضي دراسة متأنية.
فالوزارات والدوائر واألجهزة واجملالس واللجان والسلطات
القضائية واألجهزة التشريعية وغيرها من الكيانات التي
تشكل معا احلكومة ال تعتبر وحدات مؤسسية ما مل تكن تملك،
يف حد ذاتها ،سلطة اقتناء األصول أو حتمل االلتزامات أو
الدخول يف معامالت .وعلى وجه العموم ،جميع الكيانات
املمولة باعتمادات من ميزانية تقرها الهيئة التشريعية ال
تعد وحدات مؤسسية منفصلة وتُعامَل على أنها تشكل وحدة
مؤسسية واحدة.
 40-2وال يقتصر دائما املوقع اجلغرايف للوحدة احلكومية
على موقع واحد يف اإلقليم االقتصادي .فعلى سبيل املثال،
قد تكون وزارات أو دوائر حكومة معينة موزعة جغرافيا عن
قصد يف أنحاء خمتلفة من منطقة اختصاص احلكومة .ولكنها
تظل جزءا من ذات الوحدة املؤسسية .وباملثل ،قد يكون إلحدى
الوزارات أو الدوائر مكاتب فرعية أو أجهزة يف أماكن خمتلفة
عديدة لتلبية االحتياجات احمللية ،وتعد هذه املكاتب واألجهزة
أجزاء من نفس الوحدة املؤسسية.
 41-2ومع ذلك ،قد تكون هناك كيانات حكومية ذات
شخصية قانونية منفصلة وتتمتع بقدر كبير من االستقاللية،
بما يف ذلك التقدير االستنسابي يف حتديد حجم وتكوين
نفقاتها ووجود مصدر مباشر لإليرادات ،مثل الضرائب
اخملصصة .تلك الكيانات تنشأ يف أغلب األحيان ألداء وظائف
حمددة كإنشاء الطرق أو توفير خدمات صحية أو تعليمية على
أساس غير سوقي .وينبغي معاملة هذه الكيانات كوحدات
حكومية منفصلة (يُشار إليها يف الغالب باسم الوحدات خارج
املوازنة) إذا كانت تستويف معايير الوحدة املؤسسية (راجع
الفقرتين  22-2و.)80-2
 42-2ويف بعض األحيان تؤسس احلكومات كيانات
قانونية ال تستطيع العمل بصورة مستقلة وتكون جمرد حائز
سلبي لألصول واخلصوم .ويُشار إىل مثل هذا الكيان على أنه
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شركة تابعة افتراضية وال يُعامَل كوحدة مؤسسية منفصلة،
إال إذا كانت تقيم يف اقتصاد غير الذي تتواجد فيه شركتها
األم (راجع الفقرات من  6-2إىل  .)20-2وتُصنَّف الكيانات
التابعة االفتراضية املقيمة كعناصر املستوى احلكومي الذي
يسيطر عليها (أي جزء من وحدتها األم أو الوحدات خارج
املوازنة للوحدة األم).
 43-2وتنشأ الشركات التابعة االفتراضية احلكومية
املقيمة يف بعض األحيان ككيانات ذات غرض خاص .وعلى
الرغم من أن هذه الشركات التابعة االفتراضية املقيمة تكون
يف الغالب شركات مؤسسة بمقتضى القانون ،فإنه ما دامت
هذه الكيانات ال تنتج للسوق وتسيطر عليها وحدة حكومية
أخرى ،ينبغي تصنيفها ضمن قطاع احلكومة العامة ،إما
كوحدة حكومية خارج املوازنة أو مع الوحدة احلكومية
األم التي تسيطر على الكيان ذي الغرض اخلاص .وبالنسبة
للكيانات ذات الغرض اخلاص املقيمة التي تعمل بصورة
مستقلة ،حيث تقتني أصوال وتتحمل التزامات باألصالة عن
نفسها ،وتقبل اخملاطر ذات الصلة ،فإنها تُعامَل كوحدات
مؤسسية منفصلة ويتم تصنيفها حسب القطاع تبعا
لنشاطها الرئيسي .وتُعامَل كافة الكيانات ذات األغراض
اخلاصة غير املقيمة كوحدات مؤسسية منفصلة مقيمة يف
االقتصاد الذي يتم تأسيسها بداخله ،ولكن األنشطة املالية
العامة التي تضطلع بها تنعكس يف حسابات احلكومة التي
تسيطر عليها (راجع الفقرات من  136-2إىل .)139-2
 44-2وهناك مثال آخر على الشركات التابعة
االفتراضية املقيمة وهو عندما تقوم احلكومة بإنشاء هيئة
اقتراض مركزية تبدو وكأنها شركة مالية عامة ،ولكنها
تكون يف الواقع جزءا من وحدات احلكومة العامة .وهيئات
االقتراض املركزية هذه تقترض من السوق ثم تقوم
بإقراض الوحدة األم أو وحدات احلكومة العامة األخرى
فقط .ومع ذلك ،نظرا ألن هذه الكيانات ال تُعامَل كوحدات
مؤسسية منفصلة ،وتقوم فقط بتيسير االقتراض احلكومي،
ينبغي تصنيفها ضمن احلكومة العامة ،إما كوحدة خارج
املوازنة أو مع الوحدة احلكومية التي تسيطر على هيئة
االقتراض املركزية .وحيثما تنشأ هيئة االقتراض املركزية
ككيان مقيم يف اقتصاد خمتلف عن اقتصاد مؤسستها األم،
يتعين تصنيفها كمؤسسة مالية حصرية (راجع الفقرتين
 14-2و )54-2يف قطاع الشركات املالية لالقتصاد
املُضيف.
 45-2وتُعرَّف األنشطة املساعدة بأنها أنشطة
مساندة لتقديم اخلدمات داخل املؤسسة من أجل تهيئة
الظروف التي يمكن من خاللها تنفيذ األنشطة الرئيسية
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

أو الثانوية 15.وتشمل نوعية اخلدمات املشار إليها
إمساك الدفاتر ،وإدارة شؤون املوظفين ودفع رواتبهم،
وأعمال النظافة ،والصيانة ،والنقل ،واألمن .ويف املعتاد
ال يستويف الكيان الذي يضطلع باألنشطة املساعدة فقط
16
معايير الوحدة املؤسسية.
 46-2وتخصص حكومات عديدة موارد كبيرة للحماية
االجتماعية عن طريق تقديم املنافع االجتماعية (راجع الفقرات
من  96-6إىل  105-6وامللحق الثاين) حلماية كافة السكان،
أو فئات حمددة من السكان ،من خماطر اجتماعية معينة.
واخملاطر االجتماعية هي أحداث أو ظروف يمكن أن تؤثر سلبا
على رفاهية األسر املعنية إما بزيادة األعباء على مواردها أو
بخفض دخلها .ومن أمثلة املنافع االجتماعية توفير اخلدمات
الطبية وتعويضات البطالة ومعاشات الضمان االجتماعي.
ونظرا التساع نطاق برامج احلماية االجتماعية يف العديد من
البلدان واختالف الهياكل التنظيمية لتلك البرامج ،يورد امللحق
الثاين وصفا للوحدات املؤسسية املشاركة يف هذه البرامج
وآثارها على إحصاءات قطاع احلكومة العامة.
 47-2وتتألف احلكومة عادة من وحدتين مؤسسيتين أو
أكثر ،وبطبيعة احلال تسيطر وحدة واحدة على سائر الوحدات.
واألرجح أن هذه الوحدة املسيطرة تشمل الهيئة التشريعية
ورئيس الدولة والهيئة القضائية .وخالفا للشركات (راجع
الفقرة  ،)107-2فإن وحدة حكومية واحدة تسيطر على وحدة
حكومية أخرى إما بتعيين مديريها و/أو بتحديد القوانين
واللوائح التي توفر لها التمويل بدال من التمويل بحصص
امللكية .وعموما ،فإن الوحدات احلكومية ال تصدر أسهما.
والكيانات ذات الغرض اخلاص ،وصناديق الثروة ،والكيانات
احلكومية األخرى التي تأسست قانونيا كشركات ولكنها ال
تستويف التعريف اإلحصائي للشركة ينبغي تصنيفها كوحدات
حكومية يف أحد القطاعات الفرعية للحكومة العامة .ونتيجة
لذلك ،فإن التزاما متعلقا بحقوق امللكية وأسهم صناديق
االستثمار يمكن أن يظهر يف امليزانية العمومية املوحدة
للحكومة العامة (راجع الفقرات  137-2و 152-2إىل
17
.)155-2
 15األنشطة املساعدة تقدم خدمات يف األساس ،ولكنها على سبيل االستثناء
تقدم منتجات ال تصبح جزءا ماديا من املنتجات املتداولة التي تنتجها
املؤسسة املعنية.
 16راجع نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرات من  35-5إىل
 ،45-5ملزيد من التفاصيل.
 17بسبب توحيد البيانات ،فإن إحصاءات مالية احلكومة ليست حساسة
بدرجة عالية حلد الوحدات املؤسسية الفاصل بين القطاعات الفرعية لقطاع
احلكومة العامة ،ما دامت كافة وحدات احلكومة العامة مغطاة بالكامل.

 48-2وعلى النقيض من وحدات احلكومة العامة ،تعتبر
الشركات العامة وحدات مؤسسية تمثل مصدرا حمتمال
للمكاسب أو اخلسائر املالية للوحدات احلكومية التي تملكها أو
تسيطر عليها .ويف بعض احلاالت ،تصدر الشركة أسهما ،ومن
ثم يُخَصص املكسب املايل أو اخلسارة بوضوح للمساهمين.
ويف حاالت أخرى ،ال يتم إصدار أسهم ،ولكن من الواضح
أن وحدة حكومية معينة تسيطر على أنشطة الشركة وتكون
مسؤولة ماليا عنها .يف تلك احلاالت ،فإن الوحدة احلكومية
املسؤولة تمتلك أيضا حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار (راجع الفقرات  164-7إىل .)177-7

القطاعات املؤسسية
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 49-2يمكن تقسيم االقتصاد إىل قطاعات مؤسسية.
وبالتايل ،من الضروري تعريف القطاعات املؤسسية وحتديد
نوعية القطاعات القائمة.

تعريف القطاعات املؤسسية

 50-2يضم القطاع املؤسسي جمموعات من الوحدات
املؤسسية ذات طابع متماثل وفقا ألهدافها ووظائفها
وسلوكياتها االقتصادية .ويتكون كل قطاع من جمموعة وحدات
مؤسسية مقيمة يف االقتصاد ويختلف جوهريا عن القطاعات
األخرى .ويُقسَّم االقتصاد إىل خمسة قطاعات مؤسسية قائمة
بذاتها .وتخصص كل الوحدات املؤسسية املقيمة إىل أحد هذه
القطاعات املؤسسية .والقطاعات املؤسسية اخلمسة هي كما يلي:
·قطاع الشركات غير املالية
·قطاع الشركات املالية
·قطاع احلكومة العامة
·قطاع األسر املعيشية
·قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية
 51-2والعالقة بين هذه القطاعات يف االقتصاد وأنواع
الوحدات املؤسسية (يتم تناولها باملناقشة يف الفقرات من
 26-2إىل  )48-2تُوضَّح يف الشكل البياين .1-2

قطاع الشركات غير املالية

 52-2يتكون قطاع الشركات غير املالية من وحدات
مؤسسية مقيمة تشتغل بصورة رئيسية يف إنتاج السلع
 18تتسق تعاريف وأوصاف القطاعات املؤسسية اتساقا كامال مع التعاريف
واألوصاف املقابلة لها يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفصل .4
 19سوف يُستَخدم املصطلح «قطاع» يف الغالب كصيغة خمتصرة «للقطاع
املؤسسي».

الوحدات املؤسسية والقطاعات
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الشكل البياين  :1-2أنواع الوحدات املؤسسية وعالقتها بقطاعات االقتصاد
اﻟﻘﻄﺎع

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻄﺎع
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﻗﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﻄﺎع
اﻷﺳﺮ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻷﺳﺮ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

اﻷﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
√ الوحدات املتضمنة يف القطاع

السوقية أو اخلدمات غير املالية .ويتضمن القطاع شركات
عامة وخاصة ويتألف من:
·جميع الشركات غير املالية املقيمة (حسب التعريف
الوارد يف الفقرتين  31-2و ،)32-2بصرف النظر عن
إقامة مالكيها؛
·فروع املؤسسات غير املقيمة املشتغلة باإلنتاج غير
املايل يف اإلقليم االقتصادي على أساس طويل األجل؛
·كافة املؤسسات غير الهادفة للربح املقيمة التي تعتبر
كيانات سوقية منتجة للسلع أو اخلدمات غير املالية.

قطاع الشركات املالية

 53-2يتألف قطاع الشركات املالية من الشركات
املقيمة التي تعمل بصفة أساسية يف جمال تقديم اخلدمات
املالية إىل وحدات مؤسسية أخرى ،بما يف ذلك خدمات
التأمين وصناديق التقاعد .ويتمثل إنتاج اخلدمات املالية
يف حمصلة أعمال الوساطة املالية ،أو إدارة اخملاطر
املالية ،أو عمليات حتويل السيولة أو أنشطة اخلدمات املالية
املساعدة .وباإلضافة إىل ذلك ،يتضمن القطاع املؤسسات
غير الهادفة للربح التي تشتغل باإلنتاج السوقي ذي الطبيعة
املالية ،مثل تلك املمولة بمساهمات من املؤسسات املالية
التي يتمثل دورها يف الترويج لتلك املؤسسات وخدمة
مصاحلها.
 54-2ويمكن تقسيم الشركات املالية إىل ثالث فئات عامة،
هي :جهات الوساطة املالية ،والشركات املالية املساعدة،
والشركات املالية احلصرية ومقرضو األموال.
·جهات الوساطة املالية هي وحدات مؤسسية تتحمل
اخلصوم على حسابها بغرض حيازة أصول مالية عن
طريق الدخول يف معامالت مالية يف السوق .ويتم يف

عملية الوساطة املالية حتويل أو إعادة جتميع أصول
وخصوم جهات الوساطة املالية حسب أجل االستحقاق
واحلجم واخملاطر وما شابه ذلك .وعن طريق عملية
الوساطة املالية ،توجه األموال بين األطراف الثالثة
التي لديها فائض من جهة واألطراف التي حتتاج إىل
األموال من جهة أخرى .والوسيط املايل ال يعمل كوكيل
لوحدات مؤسسية أخرى فحسب ولكنه يُعرِّض نفسه
للمخاطر بامتالك أصول مالية وحتمل خصوم على
حسابه .وتقتصر الوساطة املالية على امتالك األصول
وحتمل اخلصوم مع عموم اجلمهور أو جمموعات حمددة
وكبيرة نسبيا من اجلمهور .وال حتدث الوساطة املالية
عندما يقتصر النشاط على جمموعات صغيرة .وتضم
جهات الوساطة املالية شركات تلقي الودائع وشركات
التأمين وصناديق التقاعد.
·وتتألف الشركات املالية املساعدة من الشركات
املالية املشتغلة أساسا بأنشطة ترتبط بمعامالت يف
أصول وخصوم مالية أو بتوفير السياق التنظيمي لهذه
املعامالت يف احلاالت التي ال تنطوي على امتالك
الشركة املساعدة لألصول واخلصوم املالية التي يجري
التعامل فيها .وتضم هذه الشركات السماسرة ،ومديري
صناديق التقاعد وصناديق االستثمار املشترك وما
شابه ذلك (وليس الصناديق التي يديرونها) ،ومكاتب
الصرافة ،والهيئات الرقابية املركزية.
·املؤسسات املالية احلصرية ومقرضو األموال
هي وحدات مؤسسية تقدم خدمات مالية عدا التأمين،
وال يجري التعامل يف معظم أصولها أو خصومها يف
األسواق املالية املفتوحة .وهذه الكيانات ال تتعامل إال
مع جمموعة حمدودة من الوحدات (كالشركات التابعة)
أو الشركات التابعة لنفس الشركة القابضة أو الكيانات
التي تمنح قروضا من أموالها اخلاصة املقدمة من كفيل
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واحد فقط .وتمثل شركات التأمين احلصرية استثناء
وتُصنَّف باعتبارها شركات تأمين.

 55-2ويمكن تقسيم جهات الوساطة املالية إىل سبعة
قطاعات فرعية تبعا لنشاط جهة الوساطة يف السوق ومدى
سيولة خصومها .وهذه القطاعات الفرعية السبعة هي:
البنك املركزي؛ وشركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي؛
وصناديق سوق املال؛ وصناديق االستثمار عدا صناديق سوق
املال؛ وجهات الوساطة املالية األخرى عدا شركات التأمين
وصناديق التقاعد؛ وشركات التأمين؛ وصناديق التقاعد.
 56-2وكما هو موضح يف الشكل البياين  3-2واجلدول
 ،11-7تُعرَض الشركات املالية يف إحصاءات مالية احلكومة
على النحو التايل لألغراض التحليلية:
·البنك املركزي؛
·شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي؛
·الشركات املالية األخرى — بما يف ذلك كافة جهات
الوساطة املالية عدا شركات تلقي الودائع ،والشركات املالية
املساعدة ،واملؤسسات املالية احلصرية ومقرضي األموال.
 57-2ويضم قطاع الشركات املالية املؤسسات املالية
العامة واخلاصة التي تشمل:
·كافة الشركات املالية املقيمة (على النحو املعرَّف يف الفقرات
من  31-2إىل  ،)35-2بصرف النظر عن إقامة مساهميها؛
·فروع املؤسسات غير املقيمة (راجع الفقرة )20-2
املشتغلة بالنشاط املايل يف اإلقليم االقتصادي على
أساس طويل األجل؛
·كافة املؤسسات غير الهادفة للربح املقيمة التي تشتغل
باإلنتاج السوقي للخدمات املالية (راجع الفقرتين
 36-2و.)37-2

قطاع احلكومة العامة

 58-2يتألف قطاع احلكومة العامة من الوحدات
املؤسسية املقيمة التي تؤدي وظائف احلكومة كنشاط أساسي
لها .وهذه الوحدات املؤسسية تؤدي الوظائف االقتصادية
الرئيسية للحكومة ،على النحو الوارد يف الفقرة ،38-2
باإلضافة إىل أداء مسؤولياتها السياسية ودورها كجهة
تنظيمية اقتصادية .ويتألف قطاع احلكومة العامة من اآلتي:
·كافة وحدات احلكومة املركزية وحكومات الواليات
واملقاطعات واألقاليم وصناديق الضمان االجتماعي
(راجع الفقرات من  76-2إىل  )103-2التي تفرضها
وتسيطر عليها هذه الوحدات؛
·كافة املؤسسات غير الهادفة للربح غير املشتغلة
باإلنتاج السوقي اخلاضعة لسيطرة وحدات حكومية
(راجع الفقرة .)83-2

 59-2وقطاع احلكومة العامة ال يشتمل على شركات عامة،
حتى ولو كانت كافة حقوق ملكية مثل هذه الشركات مملوكة
لوحدات حكومية ،وال على أشباه الشركات التي تملكها وتسيطر
عليها وحدات حكومية .ومع ذلك ،فإن املؤسسات غير املساهمة
اململوكة لوحدات حكومية والتي ال تعد أشباه شركات تظل جزءا
رئيسيا من تلك الوحدات ،وبالتايل يجب إدراجها يف قطاع
احلكومة العامة.

قطاع األسر املعيشية

 60-2يتألف قطاع األسر املعيشية من كافة األسر
املعيشية املقيمة (راجع الفقرتين  28-2و .)29-2وقد تكون
األسرة املعيشية بأي حجم وتتخذ أشكاال متنوعة يف اجملتمعات
أو الثقافات اخملتلفة .ويجب أن ينتمي كل شخص من األشخاص
الطبيعيين يف االقتصاد إىل أسرة واحدة فقط .واملهام الرئيسية
لألسر هي توفير العمالة واالضطالع باالستهالك النهائي،
والقيام كرواد أعمال بإنتاج سلع سوقية وخدمات غير مالية
(وربما مالية).

قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية

 61-2يتألف قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي
تخدم األسر املعيشية من املؤسسات املقيمة غير الهادفة للربح
وغير املشتغلة باإلنتاج السوقي التي ال تسيطر عليها احلكومة.
وتوفر هذه املؤسسات السلع واخلدمات إىل قطاع األسر بال
مقابل أو بأسعار ليست ذات داللة اقتصادية .وتضم املؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية املؤسسات التي تم
تأسيسها بموجب جمعيات من األشخاص لتوفير السلع ،أو عادة
بشكل أكبر اخلدمات ،لصالح األعضاء أنفسهم .على سبيل املثال،
اجلمعيات املهنية أو التعليمية ،واألحزاب السياسية ،واالحتادات
العمالية ،وجمعيات املستهلكين ،والكنائس أو اجلمعيات الدينية،
واألندية االجتماعية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية .وهي
ال تضم الكيانات التي تقدم نفس املهام وتخضع لسيطرة وحدات
حكومية .وعادة ما تُستَبعد املؤسسات الدينية من احلكومة العامة
وتُصَّنف كمؤسسات غير هادفة للربح تخدم األسر املعيشية حتى
عندما يتم تمويلها بشكل أساسي من جانب الوحدات احلكومية إذا
مل يعتبر معظم هذا التمويل وسيلة لزيادة سيطرة احلكومة على
هذه املؤسسات .واألحزاب السياسية املوجودة يف البالد ذات
نظم احلزب الواحد اخلاضعة لسيطرة وحدات حكومية من خالل
توفير التمويل الالزم تُدرَج ضمن قطاع احلكومة العامة .والنوع
الثاين من املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
هو الذي يضم اجلمعيات اخليرية ووكاالت اإلغاثة واملساعدة
والتي أنشئت لألغراض اخليرية ،يف حين يضم النوع الثالث تلك
املؤسسات التي تقدم خدمات للجميع ،مثل املراكز البحثية التي
تنشر نتائجها باجملان وكذلك جمموعات البيئة ...إلخ .وبموجب
العُرف ،فإن املؤسسات غير الهادفة للربح غير السوقية اخلاضعة
لسيطرة حكومات أجنبية تُصنَّف ضمن املؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر املعيشية يف االقتصاد املُضيف.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
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الشكل البياين  :2-2القطاع العام وعالقته بالقطاعات املؤسسية األخرى يف االقتصاد
ﻗﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳋﺎﺻﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳋﺎﺻﺔ

ﻗﻄﺎع اﻷﺳﺮ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺪم اﻷﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ

ﺧﺎص

ﺧﺎص

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم

استخدام القطاعات الفرعية

 62-2يمكن تقسيم كل قطاع من قطاعات االقتصاد إىل
قطاعات فرعية ،ويمكن دمج القطاعات الفرعية معا بطرق
خمتلفة لتشكل قطاعات أخرى .وال توجد طريقة واحدة مثلى
لكافة األغراض للجمع بين القطاعات الفرعية .وتقسيم جمموع
االقتصاد إىل قطاعات وقطاعات فرعية من شأنه تعزيز الفائدة
من البيانات ألغراض التحليل االقتصادي ويساعد على
املتابعة املوجهة جملموعات بعينها من الوحدات املؤسسية
ألغراض السياسات .فعلى سبيل املثال ،يمكن تقسيم قطاع
احلكومة العامة إىل قطاعات فرعية هي احلكومة املركزية
وحكومات الواليات واحلكومات احمللية ،يف حين يمكن عرض
صناديق الضمان االجتماعي كقطاع فرعي منفصل أو يمكن
إدراجها يف القطاع الفرعي الذي يتوىل تنظيمها وإدارتها.
كذلك يمكن تقسيم قطاع الشركات غير املالية الفرعي إىل
الشركات العامة غير املالية ،والشركات غير املالية اخلاضعة
20
لسيطرة أجنبية ،والشركات غير املالية الوطنية اخلاصة.
ويعتمد تقسيم القطاعات إىل قطاعات فرعية على نوع التحليل
الذي سيُجرى ،واحتياجات صانعي السياسات ،ومدى توافر
البيانات ،والظروف االقتصادية ،والترتيبات املؤسسية داخل
البلد املعني .ويوضح الشكل البياين  2-2العالقة بين قطاع
احلكومة العامة ،والقطاع العام ،والقطاعات الرئيسية األخرى
يف االقتصاد احمللي.

التغطية املؤسسية للقطاع العام
وتقسيمه حسب القطاع

وحدات حكومية مقيمة—أي كل وحدات قطاع احلكومة
العامة والشركات العامة املقيمة .ويوضح الشكل البياين 3-2
العناصر الرئيسية للقطاع العام .وينبغي جمع إحصاءات عن
قطاع احلكومة العامة والقطاع العام ،وكذلك عن كل القطاعات
الفرعية للحكومة العامة وقطاع الشركات العامة الفرعي.

حتديد احلكومة العامة
والشركات العامة

 64-2يتألف قطاع احلكومة العامة من جميع الوحدات
احلكومية وجميع املؤسسات غير الهادفة للربح املقيمة غير
املشتغلة باإلنتاج السوقي اخلاضعة لسيطرة وحدات حكومية،
يف حين يتألف قطاع الشركات العامة الفرعي (راجع الفقرة
 )104-2من كافة الشركات اخلاضعة لسيطرة وحدات
حكومية أو شركات عامة أخرى .كذلك تتضمن احلكومة العامة
املؤسسات العامة ،التي تأسست قانونيا كشركات ،ولكنها
ال تستويف املعايير اإلحصائية الالزمة ملعاملتها كشركات
(راجع الفقرات من  31-2إىل  21.)35-2وألجل حتديد أي
من املؤسسات العامة تُعامَل كوحدات تابعة للحكومة العامة
وأيها تُعامَل كشركات عامة ،من الضروري حتديد املنتجين
املشتغلين باإلنتاج السوقي واإلنتاج غير السوقي.
 65-2واملنتِج السوقي هو الوحدة املؤسسية التي تقوم
بتوريد كل خمرجاتها أو معظمها لوحدات أخرى بأسعار ذات
داللة اقتصادية .أما املنتج غير السوقي فهو الوحدة التي
تقوم بتوريد كل خمرجاتها أو معظمها لوحدات أخرى جمانا أو
بأسعار ليست ذات داللة اقتصادية.

 63-2يتألف القطاع العام من جميع الوحدات املؤسسية
املقيمة التي تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من

 66-2واألسعار ذات الداللة االقتصادية هي األسعار
التي تؤثر بقدر كبير على الكميات التي يرغب املنتجون يف

 20وباملثل ،يمكن تقسيم الشركات املالية إىل شركات عامة مالية ،وشركات
مالية خاضعة لسيطرة أجنبية ،وشركات مالية وطنية خاصة.

 21غالبا ما يُشار إىل املؤسسات العامة أيضا باسم املؤسسات اململوكة
للدولة أو املؤسسات شبه احلكومية (.)Parastatals
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الشكل البياين  :3-2القطاع العام وعناصره الرئيسية
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ
اﳌﻮازﻧﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ

١

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻮﻻﻳﺎت

١

اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳊﻜﻮﻣﺎت
١
اﶈﻠﻴﺔ

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ

٣

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ

٣

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن
٢
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪا اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰي

 1تشمل صناديق الضمان االجتماعي.
 2بدال من ذلك ،يمكن جتميع صناديق الضمان االجتماعي لتشكل قطاعا فرعيا منفصال ،كما هو موضح يف اإلطار املرسوم بخطوط متقطعة.
 3الوحدات املدرجة يف املوازنة ،والوحدات خارج املوازنة ،وصناديق الضمان االجتماعي يمكن أن تتواجد أيضا يف حكومات الواليات واحلكومات احمللية.

عرضها بالسوق وعلى الكميات التي يرغب املشترون يف
شرائها .وهذه األسعار عادة ما تتحقق يف احلاالت اآلتية:

الطويل أو على األقل تغطية رأس املال والتكاليف
األخرى؛

·أن يكون املُنتِج لديه حافز لتعديل حجم العرض
سواء كان الهدف هو حتقيق ربح على املدى

·أن يكون للمستهلكين حرية الشراء أو عدم الشراء
ويكون اختيارهم قائما على األسعار املطلوبة.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
وهذه الشروط تعني عادة أن األسعار تكون ذات داللة اقتصادية
إذا كانت املبيعات تغطي غالبية تكاليف املُنتِج ،واملستهلكون
لهم حرية الشراء أو عدم الشراء وكميته على أساس األسعار
املطلوبة.
 67-2وال يكون السعر ذا داللة اقتصادية عندما يكون
تأثيره طفيفا أو معدوما على مقدار املعروض الذي يكون
املنتِج على استعداد لعرضه وعلى الكميات املطلوبة .ويمكن
تقاضي أسعار ليست ذات داللة اقتصادية من أجل حتقيق
بعض اإليرادات الرمزية و/أو خفض الطلب املفرط ،دون
القضاء عليه ،إذا ما تم توفير السلع واخلدمات جمانا .ويمكن
حتديد سعر غير ذي داللة اقتصادية على أساس إداري أو
اجتماعي أو سياسي للسلع أو اخلدمات التي يكون املعروض
منها ثابتا.
 68-2ويمكن افتراض أن األسعار ذات داللة اقتصادية
عندما يكون املنتجون شركات خاصة .غير أنه يف حالة سيطرة
القطاع العام ،يمكن تعديل أسعار الوحدة املعنية ألغراض
السياسة العامة .وقد ينتج عن ذلك صعوبات يف حتديد ما إذا
كانت األسعار املفروضة ذات داللة اقتصادية .وغالبا ما يتم
إنشاء الشركات العامة لتوفير السلع واخلدمات بكميات أكبر
مما ترغب الشركات اخلاصة يف توفيرها بنفس سعر البيع.
وحتى عندما يمكن ملبيعات الشركات العامة أن تغطي جزءا
كبيرا من تكاليفها ،يمكن التوقع بأنها تستجيب لقوى السوق
بشكل خمتلف تماما عن استجابة الشركات اخلاصة.
 69-2وعلى الرغم من أنه ال توجد عالقة رقمية حمددة
بين قيمة املبيعات (عدا الضرائب واإلعانات على املنتجات)
وتكاليف اإلنتاج ،فمن املتوقع أن يبلغ متوسط قيمة مبيعات
الشركات العامة نصف تكاليف اإلنتاج على األقل على مدار
فترة زمنية متصلة لعدة سنوات.
 70-2ومن حيث املبدأ ،ينبغي التمييز بين املنتجين
السوقيين واملنتجين غير السوقيين على أساس كل حالة على
حدة .وينبغي النظر فيما إذا كان املُنتِج مُنتِجا سوقيا أم غير
سوقي على مدار عدة سنوات 22.وبمجرد تصنيف الكيان ،ال
ينبغي النظر يف إعادة تصنيفه إال إذا حدث تغير يف األسعار
واستمر لعدة سنوات أو كان من املتوقَّع استمراره لعدة سنوات.
 71-2ومن املرجح أن الشركات التي تتلقى دعما ماليا
كبيرا من احلكومة أو التي تتمتع بعوامل أخرى خمففة للمخاطر،
كالضمانات احلكومية الكبيرة سوف تستجيب للتغيرات يف
 22عند تصنيف وحدة منشأة حديثا ضمن أحد القطاعات ،ينبغي أن يستند
تصنيفها كمنتج سوقي أو غير سوقي إىل نواياها بشأن األسعار التي
ستتقاضاها مقابل سلعها وخدماتها.
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األوضاع االقتصادية بشكل خمتلف عن التي ال تتمتع بتلك
امليزات ،ألن قيود ميزانياتها أكثر اعتداال ،وبالتايل من األرجح
تصنيفها كمنتِج غير سوقي.
 72-2وثمة سؤال يطرح نفسه وهو ما إذا كان ينبغي
معاملة الكيانات اململوكة للدولة وتقوم بتوريد السلع
واخلدمات للحكومة باعتبارها منتِجا سوقيا أم غير سوقي.
فمُنتِج هذه السلع واخلدمات ال يعد منتجا سوقيا إذا كان جهة
خمصصة لتقديم اخلدمات املساعدة (راجع الفقرة .)45-2
وهذه الكيانات ال تستويف بصفة عامة معايير التصنيف التي
تؤهلها لتكون وحدة مؤسسية .وعلى نحو مماثل ،يمكن غالبا
افتراض أن املُنتِج ليس منتجا سوقيا إذا كانت الوحدة تورد
السلع واخلدمات بدون منافسة 23مع املنتجين من القطاع
اخلاص ،وعندما ال يكون اختيار املورد إىل احلكومة قائما على
السعر .ويسري األمر نفسه بصرف النظر عما إذا كان املورد
هو املورد الوحيد وإذا كانت احلكومة هي العميل الوحيد لهذا
املورد.
 73-2ولتقييم ما إذا كان املُنتِج منتجا سوقيا ،من
الضروري عقد مقارنة بين املتحصالت من املبيعات وتكاليف
إنتاج السلع واخلدمات املبيعة .وتُقاس املبيعات قبل إضافة
أي ضرائب قابلة للتطبيق على املنتجات .ويُستَثنى من
املبيعات كافة املدفوعات مستحقة القبض من احلكومة ما مل
تكن هذه املدفوعات تُمنَح ألي مُنتِج يقوم بنفس النشاط .وال
يحقق اإلنتاج لالستخدام اخلاص ،واملعروف باإلنتاج حلساب
الذات ،متحصالت من املبيعات ،وبالتايل ال يعتبر جزءا من
املبيعات يف هذا السياق.
 74-2وحتسب تكاليف اإلنتاج كحاصل جمع تعويضات
العاملين ،واستخدام السلع واخلدمات ،واستهالك رأس املال
الثابت ،والضرائب األخرى على اإلنتاج 24.وهذه املفاهيم
املستخدمة يف حساب تكاليف اإلنتاج تَستَثني كافة التكاليف
املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب اخلاص .وباإلضافة إىل
ذلك ،إذا عوملت الوحدة كمنتج سوقي يتم تضمين العائد على
رأس املال يف تكاليف اإلنتاج .واإلعانات مستحقة القبض
على اإلنتاج ال يتم استبعادها من تكاليف اإلنتاج.
 75-2ونظرا ألن الوحدة املؤسسية التابعة للحكومة العامة
هي منتج غير سوقي ،فسوف تضم يف الغالب منشآت غير
سوقية (راجع الفقرة  ،)24-2ولكنها قد تضم منشأة سوقية
 23األسعار احملددة يف سوق تنافسية تكون على األرجح ذات داللة
اقتصادية.
 24لالطالع على تقسيم مفصل للضرائب األخرى على اإلنتاج ،راجع الفقرة
م 41-7واجلدول م.3-7
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واحدة أو أكثر 25.واملنشأة السوقية هي منشأة تتقاضى
أسعارا ذات داللة اقتصادية .ويف احلاالت التي تبيع فيها وحدة
من وحدات احلكومة العامة بعضا من خمرجاتها بأسعار ذات
داللة اقتصادية ،قد يكون من املمكن حتديد منتجين سوقيين.
واملنشآت السوقية داخل احلكومة التي تستويف معايير
التصنيف التي تؤهلها لتكون وحدات مؤسسية منفصلة تعد
أشباه شركات (راجع الفقرة  ،)22-2وتُعامَل بنفس الطريقة
التي تُعامَل بها الشركات .وتظل املنشآت السوقية الباقية جزءا
أساسيا من قطاع احلكومة العامة.

قطاع احلكومة العامة وقطاعاته
الفرعية

 76-2يتألف قطاع احلكومة العامة من الوحدات
املؤسسية املقيمة التي تؤدي وظائف احلكومة كنشاط أساسي
لها .ويضم هذا القطاع كافة الوحدات احلكومية وجميع
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تشتغل باإلنتاج غير
السوقي اخلاضعة لسيطرة وحدات حكومية .ويف أغلب األحيان
يكون من الضروري أو من احملبذ ألغراض حتليلية تقسيم
قطاع احلكومة العامة إىل قطاعات فرعية.
 77-2وقد يكون هناك أكثر من مستوى واحد للحكومة
داخل البلد الواحد ،وهو ما يعتمد على الترتيبات اإلدارية
والقانونية بذلك البلد ،ومن الضروري إعداد إحصاءات عن
كل واحد من هذه املستويات (يُشار إليها أيضا بالقطاعات
الفرعية) .ومع ذلك ،بسبب هذه الترتيبات اخملتلفة ينبغي
توخي احلذر لدى مقارنة البيانات على املستوى الدويل لكل
قطاع فرعي من احلكومة العامة .وتشتمل إحصاءات االقتصاد
الكلي على ثالثة قطاعات فرعية للحكومة العامة هي :احلكومة
املركزية ،وحكومات الواليات ،واحلكومات احمللية .وال توجد
هذه املستويات الثالثة يف جميع البلدان؛ فقد يكون هناك يف
بعض البلدان حكومة مركزية فقط أو حكومة مركزية ومستوى
أدنى واحد .ويف بلدان أخرى ،قد يكون هناك أكثر من ثالثة
مستويات .ويف هذه احلالة ،ينبغي تصنيف خمتلف الوحدات
جميعها باعتبارها أحد القطاعات الفرعية الثالثة املقترحة
هنا .وإضافة إىل مستويات احلكومة ،قد يتطلب وجود صناديق
الضمان االجتماعي ودورها يف سياسة املالية العامة إعداد
إحصاءات عن جميع صناديق الضمان االجتماعي كقطاع
فرعي منفصل ضمن قطاع احلكومة العامة.
 78-2ومن شأن التصنيف الكامل للقطاعات الفرعية
للحكومة العامة أن يسمح بتمييز كل من املؤسسات غير
الهادفة للربح وصناديق الضمان االجتماعي لكل قطاع من

 25مبيعات السلع واخلدمات ( )142تتضمن مبيعات املنشآت السوقية
ومبيعات املنشآت غير السوقية ،وتُدرَج كفئات حمددة من اإليرادات (راجع
الفقرات من  136-5إىل .)141-5

القطاعات الفرعية املتمثلة يف احلكومة املركزية وحكومات
الواليات واحلكومات احمللية .غير أنه يف املمارسة العملية
من املعتاد عرض صناديق الضمان االجتماعي يف واحدة من
جمموعتين بديلتين من القطاعات الفرعية ،كما هو مبين يف
26
الشكل البياين .3-2
·يمكن ضم جميع صناديق الضمان االجتماعي يف
قطاع فرعي منفصل وتصنيف جميع وحدات احلكومة
العامة األخرى وفق مستواها .ويف هذه احلالة ،تتألف
القطاعات الفرعية املتمثلة يف احلكومة املركزية
وحكومات الواليات واحلكومات احمللية ،من جميع
الوحدات احلكومية عدا صناديق الضمان االجتماعي؛ أو
·يمكن تصنيف صناديق الضمان االجتماعي وفق مستوى
احلكومة الذي ينظمها ويديرها ،وبالتايل إدراجها
ضمن وحدات احلكومة العامة األخرى يف القطاعات
الفرعية املعنية .وبذلك تكون احلكومة العامة تتألف
من احلكومة املركزية وحكومات الواليات واحلكومات
احمللية ،بافتراض وجود مستويات احلكومة الثالثة.
ولتيسير حتليل صناديق الضمان االجتماعي ككل،
يمكن توفير إحصاءات منفصلة عنها داخل إحصاءات
كل مستوى حكومي.
ويمكن للبلدان اختيار أي من طريقتي العرض.
 79-2وقد تنشأ مشكالت يف التصنيف عندما تقوم
بعمليات احلكومة وحدة من وحدات احلكومة العامة تكون
مسؤولة بصورة مشتركة أمام مستويين من مستويات
احلكومة 27.وقد تزداد صعوبة قرار التصنيف هذا إذا كان
للجهاز املعني مصدر تمويل خاص به ،كالضرائب اخملصصة
مثال .ويف بعض احلاالت ،تكون هناك مؤسسة غير هادفة
للربح تسيطر عليها وحدتان حكوميتان أو أكثر عند مستويات
خمتلفة للحكومة .فعلي سبيل املثال ،قد يكون إلحدى وحدات
حكومة الوالية املعنية حق تعيين أغلبية املديرين املسؤولين
عن إدارة املؤسسة غير الهادفة للربح ولكن التمويل قد يكون
مقدما أساسا من احلكومة املركزية .وينبغي تصنيف وحدات
احلكومة العامة التي تخضع لسيطرة مزدوجة ضمن مستوى
احلكومة الذي له الهيمنة فيما يتعلق بالسيطرة وفق كافة
مؤشرات السيطرة (راجع اإلطارين  1-2و.)2-2
 80-2والقطاعات الفرعية للحكومة العامة املتمثلة يف
احلكومة املركزية وحكومات الواليات واحلكومات احمللية
 26الطرق البديلة لتصنيف القطاعات الفرعية مصممة لتلبية املتطلبات
التحليلية اخملتلفة .ويعتمد قرار اختيار الطريقة األنسب يف بلد بعينه على
مدى أهمية صناديق الضمان االجتماعي وإىل أي مدى تدار بصورة مستقلة
عن الوحدات احلكومية التي ترتبط بها.
 27راجع أيضا املناقشة عن املشاريع املشتركة يف الفقرات من 140-2
إىل .143-2
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اإلطار  :1-2سيطرة احلكومة على املؤسسات غير الهادفة للربح
تُعرَّف السيطرة على املؤسسة غير الهادفة للربح بأنها القدرة على تقرير السياسة العامة للمؤسسة غير الهادفة للربح أو برناجمها .ولتحديد ما
إذا كانت املؤسسة غير الهادفة للربح تخضع لسيطرة احلكومة من عدمه ،فإن املؤشرات اخلمسة التالية للسيطرة تمثل العوامل األكثر أهمية وترجيحا
التي يلزم مراعاتها:
·تعيين املوظفين :قد يكون للحكومة احلق يف تعيين املوظفين الذين يتولون إدارة املؤسسة غير الهادفة للربح سواء بموجب القانون املنظم
للمؤسسة غير الهادفة للربح أو النظام األساسي لها أو بموجب أي مستند تمكين آخر.
·أحكام أخرى ملستند التمكين :قد ينص مستند التمكين على أحكام غير أحكام تعيين موظفي املؤسسة والتي تمكن احلكومة من حتديد املظاهر
البارزة يف السياسة العامة أو برنامج عمل املؤسسة غير الهادفة للربح .على سبيل املثال ،قد يحدد أو يبين مستند التمكين الوظائف واألهداف
واجلوانب التشغيلية األخرى للمؤسسة غير الهادفة للربح ،األمر الذي يجعل من مسألة تعيين املديرين أمرا غير خطير أو حتى غير ذي صلة .وقد
يمنح مستند التمكين أيضا احلق للحكومة يف عزل األشخاص الرئيسيين أو نقض التعيينات املقترحة أو يشترط املوافقة املسبقة من احلكومة
على املوازنات أو الترتيبات املالية أو يمنع املؤسسة غير الهادفة للربح من تغيير النظام األساسي اخلاص بها أو أن حتل نفسها أو إنهاء
عالقتها مع احلكومة بدون موافقة مسبقة منها.
·االتفاقات التعاقدية :قيام اتفاق تعاقدي بين احلكومة ومؤسسة غير هادفة للربح قد يعطي احلق للحكومة يف حتديد اجلوانب األساسية من
السياسة العامة للمؤسسة أو برنامج عملها .ولن تعتبر املؤسسة غير الهادفة للربح خاضعة لسيطرة احلكومة ما دامت قادرة يف نهاية املطاف
على حتديد سياستها أو برنامج عملها إىل حد كبير ،كأن يكون بوسعها اإلخالل باتفاقها التعاقدي مع احلكومة وحتملت تبعات ذلك ،أو تعديل
نظامها األساسي ،أو حل نفسها بدون موافقة احلكومة إال على ما هو ضروري بموجب اللوائح العامة.
·مستوى التمويل من احلكومة :فاملؤسسة غير الهادفة للربح املمولة بصفة رئيسية من احلكومة قد تخضع لسيطرة هذه احلكومة .وبصفة عامة،
إذا احتفظت املؤسسة بحقوقها يف حتديد سياستها وبراجمها إىل احلد الذي تم توضيحه يف النقطة السابقة ،فإن احلكومة ال يكون لها سيطرة
على هذه املؤسسة.
·التعرض للمخاطر :إذا سمحت احلكومة لنفسها التعرض لكافة اخملاطر التمويلية أو إىل نسبة كبيرة من هذه اخملاطر املصاحبة لنشاطات
املؤسسة غير الهادفة للربح ،فإن هذه اإلجراءات جتعل للحكومة سيطرة على هذه املؤسسة.
وقد يكون توفر أحد هذه املؤشرات كافيا إلثبات السيطرة على املؤسسات غير الهادفة للربح يف بعض احلاالت ،إال أنه يف حاالت أخرى فإن جمموعة
من املؤشرات املنفصلة قد تدل جمتمعة على السيطرة .والقرار املتخذ بناء على جمموع كافة املؤشرات سيكون بالضرورة تقديريا ولكن من الواضح
ضرورة اتخاذ تقديرات مماثلة يف احلاالت املشابهة.

يتكون كل منها من وحدات مؤسسية .وبالنسبة لكل قطاع من
هذه القطاعات الفرعية ،غالبا ما يكون من املفيد حتليليا جتميع
كياناته وفقا للترتيبات اإلدارية أو التشريعية أو التمويلية .على
سبيل املثال ،قد تنشئ احلكومات جمالس متخصصة أو جلانا
أو وكاالت إما كجزء من حساباتها املدرجة يف املوازنة أو
كوحدات منفصلة .وقد يكون من املمكن إنشاء قطاعات فرعية
على كل مستوى من مستويات احلكومة بناء على ما إذا كانت
الوحدات يف القطاع الفرعي ممولة من امليزانيات التشريعية
لذلك املستوى احلكومي أو من مصادر خارج املوازنة—
بمعني التمييز بين الوحدات املدرجة يف املوازنة والوحدات
خارج املوازنة (بغض النظر عن معاملة صناديق الضمان
االجتماعي—راجع الفقرة  .)78-2وقد يتألف العنصر املدرج
يف املوازنة من املوازنة الرئيسية (أو العامة) فقط ،ويتألف
العنصر خارج املوازنة من باقي الكيانات التي تشكل ذلك
املستوى احلكومي ،مع استبعاد صناديق الضمان االجتماعي.
ومثل هذا التجميع للقطاعات الفرعية يسمح بمقارنة مباشرة
بشكل أكبر بين بيانات املوازنة وإحصاءات مالية احلكومة.
وتصنيف الوحدات كوحدات مدرجة يف املوازنة أو خارج

املوازنة يعتمد على الظروف القُطرية .غير أن املهم هو التغطية
الكاملة لقطاع احلكومة العامة—أي أن اإلحصاءات التي
يتم جمعها عن كل مستوى من مستويات احلكومة ينبغي أن
تغطي كافة الوحدات التي تشكل ذلك القطاع الفرعي للحكومة
(احلكومة املركزية أو حكومة الوالية أو احلكومة احمللية).
 81-2ويف جميع البلدان ،هناك وحدة مؤسسية يف قطاع
احلكومة العامة ذات أهمية خاصة من حيث احلجم والسلطة،
وعلى وجه اخلصوص سلطة ممارسة السيطرة على العديد من
الوحدات والكيانات األخرى .واحلكومة املركزية املدرجة
يف املوازنة هي يف الغالب وحدة احلكومة املركزية التي
تمارس األنشطة األساسية للسلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية الوطنية .وهذا العنصر من احلكومة العامة عادة
ما تغطيه املوازنة الرئيسية (أو العامة) .وعادة ما يتم تنظيم
عائدات ومصروفات احلكومة املركزية املدرجة يف املوازنة
والسيطرة عليها من جانب وزارة املالية أو ما يعادلها من
حيث املهام من خالل موازنة معتمدة من اجمللس التشريعي.
ومعظم الوزارات واإلدارات والوكاالت واجملالس والهيئات

24

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

القضائية واجملالس التشريعية وغيرها من الكيانات التي
تُكوِّن يف جمموعها هذه احلكومة املركزية املدرجة يف املوازنة
ليست وحدات مؤسسية منفصلة .ويرجع ذلك إىل أنها عموما
ليس لديها السلطة لتملك األصول أو لتحمل اخلصوم أو للدخول
يف معامالت باألصالة عن نفسها (راجع الفقرة  .)42-2ولكل
قطاع من القطاعين الفرعيين املتمثلين يف حكومة الوالية
أو احلكومة احمللية عنصر مدرج يف موازنة حكومة الوالية
أو احلكومة احمللية يشمل الصالحيات التنفيذية والتشريعية
والقضائية الرئيسية لهذه املستويات احلكومية.
 82-2وكيانات احلكومة العامة ذات املوازنات الفردية
غير املغطاة بالكامل من املوازنة الرئيسية (أو العامة) تعد
كيانات خارج املوازنة 28.وهذه الكيانات تعمل حتت سلطة
أو سيطرة احلكومة املركزية أو حكومة الوالية أو احلكومة
احمللية .والكيانات خارج املوازنة قد يكون لها مصادرها
اخلاصة لإليرادات ،والتي يمكن تكميلها بمِنَح (حتويالت)
من املوازنة العامة أو من مصادر أخرى .ورغم أن موازناتها
قد تخضع ملوافقة الهيئة التشريعية ،على غرار موازنات
احلسابات املدرجة يف املوازنة ،فإنها تتمتع بصالحية
التقدير االستنسابي حلجم إنفاقها ومكوناته .ويمكن إنشاء
هذه الكيانات لالضطالع بوظائف حكومية معينة ،مثل
إنشاء الطرق أو باإلنتاج غير السوقي خلدمات الصحة
والتعليم .وتختلف الترتيبات املدرجة يف املوازنة اختالفا
واسعا بين البلدان ،وتستخدم مصطلحات خمتلفة لوصف
هذه الكيانات ،ولكن يُشار إليها يف الغالب باسم «الصناديق
خارج املوازنة» أو «الهيئات الالمركزية».
 83-2واملؤسسات غير الهادفة للربح غير املشتغلة
باإلنتاج السوقي اخلاضعة لسيطرة احلكومة غالبا ما تُصنَّف
كوحدات خارج املوازنة عندما تستويف املعايير التي تؤهلها
لتكون وحدة مؤسسية .وبشكل أكثر حتديدا ،فإنها تُصنَّف مع
املستوى احلكومي الذي يسيطر عليها ،وهي احلكومة املركزية
أو حكومة الوالية أو احلكومة احمللية .وترد يف اإلطار 1-2
العوامل األكثر أهمية واألكثر ترجيحا التي يجب مراعاتها عند
حتديد سيطرة احلكومة على املؤسسات غير الهادفة للربح.
ويتعين على جميع املؤسسات غير الهادفة للربح اخملصصة
لقطاع احلكومة العامة أن حتتفظ بهويتها كمؤسسات غير
هادفة للربح يف السجالت اإلحصائية ،وذلك لتيسير التحليل
جملموعة كاملة من املؤسسات غير الهادفة للربح.
 84-2وتعرض األقسام التالية تعريفا مفصال للقطاعات
الفرعية للحكومة .وتسري هذه التعاريف سواء كانت
 28هذه الكيانات تعد وحدات مؤسسية إذا كانت تستويف معايير الوحدة
املؤسسية املنفصلة (راجع الفقرة  .)22-2وإذا كان الكيان املعني ال
يستويف معايير الوحدة املؤسسية ،فإنه يعد جزءا من الوحدة التي تسيطر
عليه.

صناديق الضمان االجتماعي مدرجة مع املستوى احلكومي
الذي يتوىل تنظيمها وإدارتها ،أو كقطاع فرعي منفصل
للحكومة العامة.

احلكومة املركزية

 85-2يضم قطاع احلكومة املركزية الفرعي وحدة أو
وحدات مؤسسية تتألف منها احلكومة املركزية باإلضافة
إىل املؤسسات غير الهادفة للربح غير السوقية اخلاضعة
لسيطرة احلكومة املركزية .وتمتد السلطة السياسية للحكومة
املركزية على كافة إقليم البالد .ومن ثم ،يكون للحكومة
املركزية صالحية فرض الضرائب على كافة الوحدات
املؤسسية املقيمة وعلى الوحدات غير املقيمة التي تعمل
يف أنشطة اقتصادية داخل البالد ،كما تشمل مسؤوليتها
السياسية الدفاع الوطني ،وحفظ القانون والنظام ،والعالقات
مع احلكومات األجنبية .كذلك تعمل احلكومة املركزية على
ضمان كفاءة النظام االجتماعي واالقتصادي بموجب
التشريعات و/أو القواعد التنظيمية املناسبة ،وهي مسؤولة
عن توفير خدمات جماعية تعود بالنفع على اجملتمع ككل،
ولهذا الغرض تتحمل نفقات الدفاع واإلدارة العامة وخالفه.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد تتحمل نفقات توفير خدمات ،مثل
التعليم والصحة ،لصالح فرادى األسر املعيشية يف املقام
األول ،وقد تقوم بعمل حتويالت لوحدات مؤسسية أخرى ،بما
يف ذلك مستويات احلكومة األخرى.
 86-2وجمع اإلحصاءات عن احلكومة املركزية يحظى
بأهمية خاصة ملا له من تأثير خاص على السياسة النقدية
والنمو االقتصادي .على سبيل املثال ،تؤثر سياسة املالية
العامة على الضغوط التضخمية أو االنكماشية داخل
االقتصاد من خالل ماليات احلكومة املركزية بالدرجة
األوىل .وعموما ال يوجد جهاز لصنع القرارات يستطيع أن
يصوغ السياسات املوجهة نحو حتقيق أهداف اقتصادية
وطنية عامة ويطبقها إال على مستوى احلكومة املركزية .وال
توجد لدى مستويات احلكومة األخرى سياسات اقتصادية
قومية كأهداف تسعى لتحقيقها كما أنه ال يتوافر لها ما
يتوافر للحكومة املركزية من إمكانية احلصول على االئتمان
من البنك املركزي.
 87-2وتمثل احلكومة املركزية قطاعا فرعيا كبيرا
ومتشابكا يف معظم البلدان .ومع ذلك ،كما يرد يف الفقرة
 ،80-2وبناء على الترتيبات اإلدارية يف البلد املعني ،فإنها
تتألف بوجه عام من احلكومة املركزية املدرجة يف املوازنة،
والوحدات خارج املوازنة ،وصناديق الضمان االجتماعي
(ما مل يُستَخدم قطاع فرعي منفصل لصناديق الضمان
االجتماعي ،على النحو الوارد يف الفقرة .)78-2

الوحدات املؤسسية والقطاعات
 88-2ورغم أن احلكومة املركزية قد تسيطر أيضا على
الشركات غير املالية أو الشركات املالية ،فإن هذه الشركات
تُصنَّف خارج قطاع احلكومة املركزية أو قطاع احلكومة
العامة ،ولكنها تشكل جزءا من القطاع العام .ومع ذلك ،إذا
كانت الوحدات املؤسسية اخلاضعة لسيطرة احلكومة املركزية
مؤسسة قانونا كشركات ولكنها ال تشتغل باإلنتاج السوقي،
يتعين تصنيفها كجزء من قطاع احلكومة املركزية ،وليس
قطاع الشركات العامة .وعلى نحو مماثل ،فإن املؤسسات غير
املساهمة اخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة املركزية التي ال
تستويف معايير أشباه الشركات (راجع الفقرة  )34-2يتعين
أن تظل أجزاء أساسية من تلك الوحدات ،وبالتايل ،تُدرَج يف
قطاع احلكومة املركزية الفرعي.
 89-2ويف بعض البلدان ،قد تشمل احلكومة املركزية
وحدات تدخل يف معامالت مالية تقوم بها البنوك املركزية
يف بلدان أخرى .وعلى وجه اخلصوص ،قد تكون هناك وحدات
من احلكومة املركزية مسؤولة عن إصدار العملة أو االحتفاظ
باالحتياطيات الدولية أو تشغيل صناديق تثبيت أسعار الصرف
أو املعامالت مع صندوق النقد الدويل .وعندما تكون هذه
الوحدات مندجمة ماليا يف احلكومة املركزية وحتت السيطرة
والرقابة املباشرتين لها ،فال يمكن عندئذ معاملتها كوحدات
مؤسسية منفصلة .وعليه ،يتم قيد أي وظائف لهذه السلطة
النقدية تقوم بها احلكومة املركزية ضمن قطاع احلكومة
العامة وليس قطاع الشركات املالية .ومع ذلك ،نظرا لألهمية
التحليلية للحصول على حسابات تغطي السلطات النقدية ككل،
وألجل توفير روابط مع إحصاءات االقتصاد الكلي األخرى مثل
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008والطبعة السادسة من
دليل ميزان املدفوعات ،ودليل اإلحصاءات النقدية واملالية،
يُوصَى بأن حتدد بصورة منفصلة معامالت أجهزة احلكومة
املركزية التي تضطلع بالسلطة النقدية ووظائف تلقي الودائع،
بحيث يمكن اجلمع بينها وبين معامالت البنك املركزي
وشركات تلقي الودائع األخرى يف جداول خاصة عند الرغبة
يف ذلك.

حكومات الواليات

 90-2تتألف حكومات الواليات من وحدات مؤسسية
تمارس بعض وظائف احلكومة على مستوى أدنى من مستوى
احلكومة املركزية وأعلى من مستوى الوحدات املؤسسية
احلكومية القائمة على املستوى احمللي .وتُميَّز حكومات
الواليات بحقيقة أنها تمتلك سلطة مالية عامة تمتد على أوسع
املناطق اجلغرافية التي يمكن أن تقسم إليها البلد ككل ألغراض
سياسية وإدارية .وهي وحدات مؤسسية تمتد سلطاتها املالية
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العامة والتشريعية والتنفيذية على مستوى فرادى الواليات
التي قد يقسم إليها البلد ككل .وتوصف كلمة والية بأسماء
متنوعة تختلف من بلد آلخر ،وقد يتألف هذا القطاع الفرعي
من حكومات الواليات أو املقاطعات أو األقاليم .غير أنه من
باب التيسير يف التعبير ،سوف يُشار فيما يلي إىل هذا املستوى
احلكومي باسم حكومات الواليات .ويف العديد من البلدان،
وخصوصا الصغيرة ،قد ال توجد حكومات الواليات .ولكن يف
البلدان الكبيرة جغرافيا ،وخصوصا تلك التي لديها دساتير
احتادية ،فإنه يتم تخويل بعض السلطات واملسؤوليات إىل
حكومات الواليات.
 91-2وتتألف حكومة الوالية من وحدات مؤسسية متعددة
ويكون لها يف العادة سلطة مالية عامة لفرض ضرائب على
الوحدات املؤسسية املقيمة أو التي تمارس نشاطا اقتصاديا
يف منطقة اختصاصها (ولكن ليس مناطق أخرى) .ويجب أن
يكون الكيان املعني خموال أيضا صالحية إنفاق أو تخصيص
جزء على األقل من الضرائب أو غيرها من اإليرادات التي
يحصلها وفقا لسياساته اخلاصة يف إطار القواعد العامة
لقانون البلد .غير أن بعض ما يحصل عليه الكيان املعني
من حتويالت من احلكومة املركزية قد يكون مقيدا بأغراض
حمددة بعينها .واملتوقع أن تكون حكومة الوالية قادرة أيضا
على تعيين املسؤولين فيها بصورة مستقلة عن أي سيطرة
إدارية خارجية .ومن ناحية أخرى ،إذا كانت الوحدة اإلقليمية
املعنية تعتمد اعتمادا كليا على التمويل من احلكومة املركزية،
وكانت احلكومة املركزية تقرر أيضا أساليب إنفاق تلك األموال
على املستوى اإلقليمي ،فإنه ينبغي عندئذ معاملة ذلك الكيان
كجهاز تابع للحكومة املركزية لألغراض اإلحصائية وليس
كمستوى حكومي منفصل.
 92-2ويف بضعة بلدان ،هناك أكثر من مستوى حكومي
واحد بين احلكومة املركزية وأصغر الوحدات املؤسسية
احلكومية على املستوى احمللي .ويف تلك احلاالت ،وألغراض
التصنيف القطاعي ،يتم جتميع هذه املستويات احلكومية
الوسيطة مع املستوى احلكومي الذي تكون أكثر ارتباطا به،
وهو إما حكومة الوالية أو احلكومة احمللية.
 93-2ويف حالة وجود حكومة للوالية ،فإن دوائرها
الرئيسية ووزاراتها تشكل عموما وحدة مؤسسية واحدة على
نحو مماثل للوحدة املدرجة يف املوازنة للحكومة املركزية.
وإضافة إىل ذلك ،قد تكون هناك أجهزة خارج املوازنة تعمل
حتت سلطة حكومة الوالية ولها شخصية قانونية منفصلة
وقدر من االستقالل الذاتي يكفي لقيامها بتكوين وحدات
مؤسسية إضافية (راجع الفقرة  .)39-2وقد تكون هناك أيضا
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وحدات مؤسسية تمتد سلطتها على واليتين أو أكثر ،ولكنها
مسؤولة أمام حكومة كل والية من تلك الواليات .وينبغي إدراج
تلك الوحدات أيضا ضمن قطاع حكومات الواليات الفرعي.
 94-2وحكومات الواليات قد تسيطر على الشركات بنفس
طريقة احلكومة املركزية .فقد يكون لديها وحدات غير مساهمة
تعمل باإلنتاج السوقي .ويتعين معاملة هذه الوحدات املؤسسية
كأشباه شركات تماشيا مع املبادئ الواردة يف الفقرة .33-2
وينبغي تصنيف هذه الشركات وأشباه الشركات خارج قطاع
حكومات الواليات الفرعي (وقطاع احلكومة العامة الفرعي)
كجزء من الشركات العامة.

احلكومات احمللية

 95-2وحدات احلكومة احمللية هي وحدات مؤسسية
تشمل سلطاتها املالية والتشريعية والتنفيذية أصغر املناطق
اجلغرافية التي يتم تمييزها ألغراض إدارية وسياسية .ويتألف
قطاع احلكومة احمللية الفرعي من احلكومات احمللية التي
تعتبر وحدات مؤسسية منفصلة باإلضافة إىل املؤسسات غير
الهادفة للربح اخلاضعة لسيطرة احلكومات احمللية .ويكون
نطاق سلطاتها أقل بوجه عام من نطاق احلكومة املركزية
أو حكومة الوالية ،وقد يحق ،أو ال يحق ،لها فرض الضرائب
على الوحدات املؤسسية املقيمة يف مناطقها .وتعتمد بشكل
كبير على املنح (والتحويالت) من احلكومات ذات املستوى
األعلى ،وقد تتصرف أيضا إىل حد ما باعتبارها وكاالت تنوب
عن احلكومة املركزية أو اإلقليمية .ويلزم أيضا أن يكون لها
القدرة على تعيين موظفيها بشكل مستقل عن السيطرة اإلدارية
اخلارجية .وحتى عندما تتصرف احلكومات احمللية كوكاالت
تنوب عن احلكومة املركزية أو حكومة الوالية ،يمكن معاملتها
كمستوى حكومي مستقل شريطة أن تكون احلكومة احمللية
قادرة على جمع وإنفاق بعض التمويل بمبادرة منها وعلى
مسؤوليتها اخلاصة.
 96-2واحلكومات احمللية هي على اتصال قريب للغاية
مع الوحدات املؤسسية املقيمة يف حملياتها .وتقوم عادة
بتقديم جمموعة كبيرة من اخلدمات للمقيمين احملليين ،بعض
هذه اخلدمات قد يُموَّل من املنح (التحويالت) التي تقدمها
املستويات احلكومية األخرى .وقد تغطي اإلحصاءات اخلاصة
بقطاع احلكومة احمللية الفرعي طائفة متنوعة من الوحدات
احلكومية ،مثل املقاطعات والبلديات واملدن الكبيرة واملدن
الصغيرة والبلديات واألحياء اإلدارية واملناطق التعليمية
ومناطق املياه أو املرافق الصحية .ويف أغلب األحيان ،يكون
لوحدات حكومية حملية ذات مسؤوليات وظيفية خمتلفة سلطة

على نفس املناطق اجلغرافية .فعلى سبيل املثال ،قد تكون
لوحدات حكومية منفصلة تمثل مدينة صغيرة ومقاطعة
ومنطقة تعليمية سلطة على نفس املنطقة .وإضافة إىل ذلك ،قد
تشكل حكومتان حمليتان متجاورتان أو أكثر وحدة حكومية
واحدة لها سلطة إقليمية تكون مسؤولة أمام تلك احلكومات
احمللية .وينبغي إدراج تلك الوحدات أيضا ضمن قطاع احلكومة
احمللية الفرعي.
 97-2وتشمل بعض الوظائف املعتادة للحكومات احمللية
تقديم خدمات برسوم استخدام بسيطة قياسا بالتكلفة الرئيسية
التي تتحملها احلكومة احمللية .وعادة ما تشارك احلكومات
احمللية يف اآلتي:
·املنشآت التعليمية؛
·املستشفيات ومنشآت الرعاية االجتماعية ،مثل رياض
األطفال وحضانات األطفال ودور الرعاية؛
·مرافق الصحة العامة والكيانات ذات الصلة ،مثل نظم
وحمطات تنقية املياه ،ومرافق جمع القمامة وتصريفها،
واملدافن ،واحملارق؛
·املرافق الثقافية والترفيهية والرياضية ،كاملسارح
واحلفالت املوسيقية وقاعات املوسيقى واملتاحف
وقاعات العرض الفنية واملكتبات واملتنزهات واألماكن
املفتوحة.
 98-2وتُطبَق على احلكومات احمللية نفس القواعد التي
تنظم معاملة إنتاج وحدات احلكومة املركزية وحكومة الوالية
للسلع واخلدمات .فإن أمكن داخل احلكومة احمللية حتديد
مُنتِج يشتغل باإلنتاج السوقي ويستويف معايير التصنيف
ضمن الشركات أو أشباه الشركات (راجع الفقرة  ،)34-2فإنه
29
يُصنَّف كشركة عامة .وعندما ال تستويف املنشآت السوقية
معايير أشباه الشركات ،فإنها تُدرَج ضمن احلكومة احمللية.
أما الوحدات التي تورد خدمات على أساس غير سوقي ،مثل
التعليم والصحة ،فتظل جزءا أساسيا من وحدة احلكومة
احمللية التي تسيطر عليها.
ال
 99-2وينبغي إدراج الوحدات احلكومية التي تخدم ك ً
من حكومة الوالية وحكومة حملية أو أكثر ضمن املستوى
احلكومي الغالب يف عملياتها ومواردها املالية .ويف بعض
البلدان ،هناك أكثر من مستوى حكومي واحد بين احلكومة
املركزية وأصغر الوحدات املؤسسية احلكومية على املستوى
احمللي .ويف تلك احلاالت ،يتم جتميع هذه املستويات
 29راجع الفقرة  75-2لالطالع على تعريف للمنشآت السوقية.

الوحدات املؤسسية والقطاعات
احلكومية الوسيطة مع املستوى احلكومي الذي تكون أكثر
ارتباطا به ،وهو إما حكومة الوالية أو احلكومة احمللية .ويف
بعض التحليالت ،قد يكون من املفيد اجلمع بين اإلحصاءات
عن حكومة الوالية واحلكومة احمللية.

صناديق الضمان االجتماعي

 100-2صندوق الضمان االجتماعي هو نوع معين من
الوحدات احلكومية يُعنى بإدارة برنامج أو أكثر من برامج
الضمان االجتماعي 30.ويف إحصاءات االقتصاد الكلي ،يتم
إثبات صندوق الضمان االجتماعي إذا ما استوفى املعايير
التي تؤهله ليكون وحدة مؤسسية ،وإذا كان الصندوق:
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كشركة خاصة مالية (راجع الفقرات من م 47-2إىل م-2
 .)53ونظام التقاعد غير املستقل املرتبط بالعمل ملوظفي
احلكومة الذي يديره صندوق للضمان االجتماعي يظل جزءا
من صناديق الضمان االجتماعي .ومع ذلك ،إذا اختلفت شروط
املشاركة واملنافع املدفوعة ،حسبما يقررها عقد التوظيف ،عن
تلك املتعلقة ببرنامج الضمان االجتماعي للمشاركين من غير
موظفي احلكومة ،ينشأ نظام تقاعد مرتبط بالعمل .وتعترف
إحصاءات مالية احلكومة باخلصوم املتعلقة بمستحقات
التقاعد املرتبطة بالعمل .وبالتايل ،فإن التدفقات ومراكز
األرصدة االقتصادية املرتبطة بنظام التقاعد هذا ينبغي
تمييزها داخل صندوق الضمان االجتماعي (راجع الفقرتين
 25-6و.)194-7

·منظما ومدارا بشكل منفصل عن األنشطة األخرى
للوحدات احلكومية؛

 103-2واتساقا مع نظام احلسابات القومية لعام ،2008
يسمح هذا الدليل باستيعاب صناديق الضمان االجتماعي يف
جمموعتين بديلتين من القطاعات الفرعية للحكومة العامة،
على النحو املبين يف الفقرة .78-2

·مشاركا يف معامالت مالية حلسابه الذاتي.

قطاع الشركات العامة وقطاعاته الفرعية

·حائزا ألصوله ومتحمال التزاماته بشكل منفصل عن
الوحدات احلكومية األخرى؛
 101-2وبرامج الضمان االجتماعي هي برامج للتأمين
االجتماعي تشمل اجملتمع بأكمله أو قطاعات كبيرة منه،
وتباشر وحدات حكومية تطبيقها والسيطرة عليها .وبرامج
التأمين االجتماعي توفر حماية اجتماعية وتستلزم مشاركة
رسمية من املستفيدين ،يبرهن عليها دفع مساهمات (فعلية
أو حمتسبة) .وبالتايل ،فإن املشاركة يف برامج الضمان
االجتماعي يبرهن عليها أيضا دفع املستفيدين ملساهمات
(فعلية أو حمتسبة) .وهذه البرامج تغطي طائفة متنوعة من
البرامج ،وتوفر منافع نقدية أو عينية يف حاالت الشيخوخة،
والعجز أو الوفاة ،واألشخاص الناجين من كوارث ،واملرض
واألمومة ،وإصابات العمل ،والبطالة ،والعالوات العائلية،
والرعاية الصحية ...إلخ ،وليس هناك بالضرورة صلة مباشرة
بين مبلغ املساهمات الذي يدفعه الشخص واالستفادة التي
يحصل عليها هذا الشخص.
 102-2مع ذلك ،ليس جميع برامج الضمان االجتماعي
تتوىل تنظيمها وإدارتها صناديق الضمان االجتماعي؛ فعلى
سبيل املثال ،برنامج الضمان االجتماعي يف حالة املرض
قد تتوىل تشغيله وزارة الصحة .وإذا كان هناك صندوق
تقاعد مستقل ذو صلة بالعمالة (أي وحدة مؤسسية منفصلة)
لتوفير معاشات تقاعدية ملوظفي احلكومة ،يتعين استبعاد هذا
الصندوق من صناديق الضمان االجتماعي وتصنيفه كشركة
عامة مالية إذا كان خاضعا لسيطرة احلكومة أو خالف ذلك
 30يقدم امللحق الثاين وصفا مفصال لطبيعة احلماية االجتماعية ،بما يف
ذلك الضمان االجتماعي.

قطاع الشركات العامة الفرعي

 104-2يـتألف قطاع الشركات العامة الفرعي من جميع
الشركات املقيمة اخلاضعة لسيطرة وحدات حكومية أو شركات
عامة أخرى .ومن املمكن لبعض الكيانات املؤسسة قانونا
كشركات أال تُصنَّف كشركات لألغراض اإلحصائية إذا كانت
ال تتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية .ويمكن للشركات
العامة أن تشارك يف العمليات احلكومية شبه املالية (أي
تضطلع بعمليات حكومية بناء على طلب الوحدات احلكومية
التي تسيطر عليها—راجع الفقرة  .)4-2وبالتايل ،قد توجد
الشركات العامة لتكون بمثابة أداة للسياسة العامة (أو املالية
العامة) للحكومة .فمن املمكن ،بصورة مباشرة تماما ،أن
جتري شركة عامة معامالت معينة لتنفيذ عملية من عمليات
احلكومة ،مثل إقراض أطراف معينة بسعر فائدة أقل من أسعار
فائدة السوق ،أو بيع إنتاجها كالطاقة الكهربائية مثال لبعض
العمالء بأسعار خمفضة .غير أنه بوجه أعم يمكن أن تنفذ
الشركة العامة سياسة املالية العامة وذلك بتشغيل عدد من
املوظفين أكثر من املطلوب ،أو شراء قدر زائد من املدخالت،
أو دفع أسعار ملدخالت اإلنتاج أعلى من أسعار السوق ،أو بيع
نسبة كبيرة من خمرجاتها بأسعار أقل مما تكون عليه أسعار
السوق إذا كان منتجوها من القطاع اخلاص فقط.
 105-2ويمكن إنشاء الشركات العامة من أجل :حتقيق
أرباح للحكومة العامة؛ وحماية املوارد الرئيسية؛ وإتاحة
املنافسة حيثما تكون احلواجز أمام الدخول كبيرة؛ وتوفير
اخلدمات األساسية حيثما تكون التكاليف باهظة .وهذه
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الشركات العامة غالبا ما تكون كبيرة و/أو عديدة ،وقد يكون
لها تأثير اقتصادي مهم—على سبيل املثال:
·قد تكون الشركات العامة مهمة للحكومة بسبب اآلثار
التي قد تترتب على حجمها أو مركزها االستراتيجي
بالنسبة ألهداف االقتصاد الكلي ،مثل االئتمان
املصريف ،والطلب الكلي ،واالقتراض اخلارجي ،وميزان
املدفوعات.
·كثير من الشركات العامة قد تمثل استثمارات ضخمة
للموارد الوطنية ،بتكاليف فرصة بديلة كبيرة.
·تشكل الشركات العامة مصدرا حمتمال للمخاطر املالية
العامة لدرجة أن خصومها قد تكون مضمونة بشكل
صريح أو ضمني من احلكومة ،أو قد تنطوي على خماطر
متعلقة بسمعة احلكومة.
·الشركات العامة قد تصبح بمرور الوقت وحدات غير
سوقية وعندئذ يُعاد تصنيفها إىل قطاع احلكومة العامة
والعكس بالعكس؛ وجمع اإلحصاءات عن القطاع العام
يتجنب االنقطاعات يف سالسل بيانات احلكومة العامة
التي قد تنتج عن تغيرات يف طريقة عملها.
 106-2ويُرجح أن تكون هناك حاجة أيضا لتوافر
إحصاءات عن الشركات العامة حتى يمكن إعداد إحصاءات
شاملة عن قطاع احلكومة العامة .وينبغي إلحصاءات مالية
احلكومة عن قطاع احلكومة العامة أن تعكس جميع املعامالت
مع الشركات العامة ،وأن تنعكس التغيرات يف صايف قيمة
الشركات العامة على قيمة أسهم الشركات التي تملكها وحدات
احلكومة العامة .وسوف تساعد حسابات الشركات العامة
يف تفسير مصدر التغيرات يف هذه األصول ،كما ستكون هذه
املعلومات مفيدة يف حتليل إمكانية االستمرار وغيرها من
جوانب املالية العامة.

سيطرة احلكومة على الشركات

املمكن وضع قائمة حمددة بالعوامل التي يلزم مراعاتها.
ورغم أن وجود مؤشر واحد يعتبر كافيا إلثبات السيطرة،
فإنه يف حاالت أخرى يلزم أن تشير جمموعة من العوامل
جمتمعة إىل وجود سيطرة من احلكومة .والقرار املعتمد على
جممل املؤشرات يكون حاسما بطبيعته ،إال أنه من الواضح
أنه يجب اتخاذ قرارات مماثلة يف احلاالت املشابهة.
ويعرض اإلطار  2-2العوامل األكثر أهمية وترجيحا التي
يلزم مراعاتها.
 109-2وبما أن احلكومات تمارس السلطات السيادية من
خالل التشريعات واللوائح واألوامر والترتيبات األخرى ،يلزم
توخي احلرص يف حتديد ما إذا كانت ممارسة هذه السلطات
تعد بمثابة حتديد للسياسة العامة لشركة معينة ،وبالتايل
السيطرة على الشركة .والقوانين والتشريعات التي تطبق على
الوحدات كافة كفئة معينة أو على صناعة معينة ال ينبغي أن
تعتبر بمثابة سيطرة على هذه الوحدات.
 110-2وليس من الضروري أن تتضمن القدرة على حتديد
السياسة العامة للشركة السيطرة املباشرة على النشاطات
اليومية أو العمليات التشغيلية لشركة ما .ويتوقع يف العادة
أن يتوىل هذه األمور موظفو هذه الشركات بشكل يتفق مع
األهداف العامة للشركة ويدعمها .كذلك ،ال تتضمن القدرة على
حتديد السياسة العامة للشركة السيطرة املباشرة على أي قرار
متخصص أو فني أو علمي ،إذ من الطبيعي أن تعتبر هذه جزءا
من االختصاص األساسي للشركة نفسها .على سبيل املثال،
إذا اتخذت الشركة قرارا متخصصا أو فنيا أقرت فيه بصالحية
طائرة للطيران فإن هذا القرار ال يعتبر سيطرة حيث يتخذ بناء
على موافقة األشخاص وعدم موافقتهم .غير أن العمليات
التشغيلية والسياسات املالية األعم للشركة ،بما يف ذلك
معايير الصالحية للطيران ،قد حتددها وحدة حكومية كجزء
من سياسة الشركة.
 111-2والشركات اخلاضعة لسيطرة وحدة حكومية غير
مقيمة (أو أو شركة عامة غير مقيمة) ال تُصنَّف كشركات عامة
يف االقتصاد املُضيف بل تكون ضمن الشركات اخلاصة يف
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ذلك االقتصاد.

 107-2وتعتبر الشركة شركة عامة إذا كانت تسيطر
عليها وحدة حكومية أو شركة عامة أخرى أو جمموعة من
الوحدات احلكومية والشركات العامة .وتُعرَّف السيطرة على
الشركة هنا بأنها القدرة على حتديد السياسة العامة للشركة.
ومصطلح «السياسة العامة للشركة» املستخدم يف هذا السياق
يؤخذ بمعناه الواسع ليُقصد به السياسات املالية والتشغيلية
العامة الرئيسية التي ترتبط باألهداف االستراتيجية للشركة
بوصفها منتِجا سوقيا.

 112-2وأشباه الشركات واملؤسسات غير الهادفة للربح
السوقية (أقرت أي املؤسسات غير الهادفة للربح التي تشتغل
يف اإلنتاج السوقي) اخلاضعة لسيطرة احلكومة تُصنَّف ضمن
الشركات العامة.

 108-2وألن الترتيبات اخلاصة بالسيطرة على
الشركات تتنوع تنوعا كبيرا للغاية ،فمن غير املستحسن أو

 31راجع أيضا املناقشة حول اإلقامة يف الفقرات من  6-2إىل  21-2بهذا
الفصل وتعاريف الشركات يف الفقرتين  31-2و.32-2

اإلطار  :2-2سيطرة احلكومة على الشركات
تُعرَّف السيطرة على الشركات بأنها القدرة على حتديد السياسة العامة للشركة .واملؤشرات الثمانية التالية للسيطرة هي العوامل األكثر أهمية
وترجيحا التي يلزم مراعاتها لتحديد ما إذا كانت الشركة تخضع لسيطرة احلكومة:
·ملكية معظم حقوق التصويت :من الطبيعي أن تشكل ملكية معظم األسهم إثباتا للسيطرة عندما تُتخذ القرارات على أساس صوت واحد لكل سهم.
واألسهم يمكن تملكها بشكل مباشر أو غير مباشر ،وينبغي جتميع األسهم اململوكة لكافة كيانات القطاع العام األخرى مع بعضها البعض .وإذا
كانت القرارات ال تتخذ على أساس صوت واحد لكل سهم ،فإن التصنيف سيعتمد على ما إذا كانت األسهم اململوكة للكيانات العامة األخرى
تمثل أغلبية أم ال.
· السيطرة على جملس اإلدارة أو جهاز إداري آخر أيا كان :القدرة على تعيين أو عزل معظم جملس اإلدارة أو الكيان اإلداري بموجب التشريعات
أو اللوائح أو الترتيبات التعاقدية أو غيرها من الترتيبات املعمول بها من املرجح أن تشكل أساسا لتحديد السيطرة .وحتى حق نقض التعيينات
املقترحة يعتبر شكال من أشكال السيطرة على الشركة إذا كان يؤثر على اخليارات التي يتم اتخاذها .وإذا كان هناك كيان آخر مسؤول عن تعيين
املديرين ،فإنه من الضروري فحص تشكيل هذا اجلهاز ملعرفة مدى التأثير العام .وإذا قامت احلكومة بتعيين اجملموعة األوىل من املديرين ثم
مل تتحكم بعد ذلك يف تعيين املديرين املستبدلين ،فإن هذا الكيان يصبح جزءا من القطاع العام حتى تنفد صالحية التعيينات األوىل.
·السيطرة على تعيين وعزل املوظفين األساسيين بالشركة :إذا كانت السيطرة على جملس اإلدارة أو أي جهاز إداري آخر تتسم بالضعف ،فإن
تعيين التنفيذيين األساسيين ،مثل املدير التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة واملدير املايل ،يعتبر عامال حاسما .كذلك يعتبر تعيين املديرين غير
التنفيذيين أمرا ذا صلة إذا كانوا أعضاء يف جلان مهمة ،مثل جلنة املكافآت التي حتدد مدفوعات كبار املوظفين.
·السيطرة على اللجان األساسية :اللجان الفرعية جملس اإلدارة أو الكيان اإلداري اآلخر يمكن أن حتدد السياسات التشغيلية واملالية األساسية
للشركة .وتشكل عضوية أغلبية القطاع العام يف هذه اللجان الفرعية أساسا للسيطرة على الشركة .ويمكن أن تنشأ هذه العضوية بموجب النظام
األساسي أو أداة تمكين أخرى للشركة.
·األسهم الذهبية واخليارات :قد تمتلك احلكومة «سهما ذهبيا» ،خصوصا يف الشركة التي تم خصخصتها .ويف بعض احلاالت ،يعطي هذا السهم
للحكومة بعض احلقوق املتبقية حلماية مصالح اجلمهور من خالل منع الشركة ،على سبيل املثال ،من بيع بعض فئات األصول أو تعيين مدير
خاص يتمتع بسلطات قوية يف أحوال معينة .وال يمثل السهم الذهبي يف حد ذاته داللة على السيطرة .غير أنه إذا كانت السلطات التي يمنحها
السهم الذهبي تعطي احلكومة القدرة على حتديد السياسة العامة للكيان يف بعض الظروف وتكون هذه الظروف موجودة ،عندئذ ينبغي أن يكون
الكيان ضمن القطاع العام منذ تاريخ بداية هذه الظروف .وقد يكون هناك تشابه من حيث املفهوم بين وجود خيار شراء األسهم الذي يُتاح يف
بعض الظروف لوحدة حكومية أو شركة عامة ومفهوم السهم الذهبي الذي تمت مناقشته مسبقا .ومن الضروري األخذ بعين االعتبار ،إذا كان
الظرف الذي يستدعي ممارسة اخليار قائما ،ما إذا كان حجم األسهم التي يمكن شراؤها بموجب هذا اخليار والنتائج التي تتبع هذه املمارسة
يعنيان أن احلكومة «لها القدرة على حتديد السياسة العامة للكيان» من خالل ممارسة هذا اخليار .ويلزم أن تعتمد احلالة العامة للكيان على
القدرة املتوفرة للحكومة لتحديد سياسة الشركة التي تتم ممارستها يف ظل الظروف العادية وليس الظروف االستثنائية أو الظروف األخرى ،مثل
احلروب واالضطرابات املدنية والكوارث.
·التنظيم والسيطرة :يصعب احلكم على احلد الفاصل بين التنظيم الذي يطبق على كافة الكيانات املوجودة يف فئة واحدة أو صناعة معينة وعملية
السيطرة على شركة واحدة بعينها .وهناك الكثير من األمثلة على التدخالت احلكومية من خالل التنظيم ،وخصوصا يف بعض اجملاالت ،مثل
االحتكار وخصخصة املرافق .ومن املمكن أن تتواجد املشاركة التنظيمية يف بعض األمور املهمة ،مثل حتديد األسعار ،من غير أن يتخلى الكيان
عن سياسته العامة املتبعة .ويشير اختيار الدخول يف بيئة تخضع لكثير من اللوائح التنظيمية أو استمرار العمل فيها إىل أن الكيان ال يخضع
للسيطرة .وعندما يكون التنظيم متشددا للغاية بحيث يملي فعليا على الكيان كيف يؤدي أعماله ،فإن هذا يعد شكال من أشكال السيطرة .وإذا
احتفظ كيان ما بحرية التصرف منفردا بالنسبة لقبول التمويل من أحد كيانات القطاع العام أو الدخول معه يف معاملة جتارية أو غير ذلك من
أشكال التعامل ،فإن هذا الكيان عندئذ يصبح متمتعا بقدرة كاملة على حتديد سياسته العامة وال يخضع لسيطرة القطاع العام.
·السيطرة من جانب عميل قطاع عام مهيمن أو جمموعة من عمالء القطاع العام :إذا كانت كافة مبيعات الشركة تتوجه إىل عميل قطاع عام
واحد فقط أو جمموعة من عمالء القطاع العام ،فهناك ما يبين بجالء وجود نفوذ كبير .ويدل وجود أقلية من عمالء القطاع اخلاص و/أو منافسة
مفتوحة من منتجي القطاع اخلاص لتوريد السلع واخلدمات للقطاع العام عادة على أن هناك عنصرا من عناصر االستقالل يف اتخاذ القرارات
من جانب الشركة بحيث ال تعتبر الشركة خاضعة للسيطرة .وبوجه عام ،إذا كان هناك دليل واضح على أن الشركة مل تستطع اختيار التعامل مع
عمالء من غير القطاع العام بسبب نفوذ القطاع العام ،فإن هذا يفيد أن هناك سيطرة من القطاع العام على هذه الشركة.
·السيطرة بموجب االقتراض من احلكومة :يفرض املقرضون غالبا سيطرتهم كشروط ملنح القروض .وإذا ما فرضت احلكومة قيودا على الشركة
من خالل اإلقراض أو إصدار ضمانات بحيث تكون هذه القيود أكبر مقارنة باحلالة التي يقترض فيها كيان قطاع خاص سليم من أحد البنوك،
فإن هذا دليل على سيطرة احلكومة على الشركة .وباملثل ،يمكن أن تكون السيطرة ضمنية إذا كانت احلكومة مستعدة إلقراض الشركة.
وعلى الرغم من أن وجود مؤشر واحد يعتبر كافيا إلثبات السيطرة ،فإنه يف حاالت أخرى يلزم أن تشير جمموعة من العوامل املنفصلة معا إىل وجود
سيطرة من احلكومة .والقرار املتخذ بناء على جمموع كافة املؤشرات سيكون بالضرورة تقديريا ولكن من الواضح ضرورة اتخاذ تقديرات مماثلة يف
احلاالت املشابهة.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

أنواع الشركات العامة
 113-2تُصنَّف الشركات العامة كشركات غير مالية أو
مالية ،حسب طبيعة نشاطها األساسي.

قطاع الشركات العامة غير املالية الفرعي
 114-2جميع الشركات غير املالية املقيمة اخلاضعة
لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو الشركات العامة األخرى
تُمثل جزءا من قطاع الشركات العامة غير املالية الفرعي.
والشركات غير املالية هي شركات يتمثل نشاطها الرئيسي
يف إنتاج السلع السوقية أو اخلدمات غير املالية .ومن األمثلة
النمطية على الشركات العامة غير املالية اخلطوط اجلوية
الوطنية ،وشركات الكهرباء الوطنية ،والسكك احلديدية
الوطنية إذا كانت هذه الكيانات تتقاضى أسعارا ذات داللة
اقتصادية .ويمكن لهذه الفئة أن تشمل أيضا املؤسسات
العامة غير الهادفة للربح التي تشتغل باإلنتاج السوقي (مثل
املستشفيات أو املدارس أو الكليات) إذا كانت وحدات مؤسسية
مستقلة وتتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية .ومع ذلك ،فإن
الكيانات التي تتلقى مساعدة مالية من احلكومة لكن ال تخضع
لسيطرتها ليست شركات عامة ،بل تُصنَّف كشركات خاصة أو
مؤسسات غير هادفة للربح تخدم األسر املعيشية.

املالية .وبالتايل ،فإن البيانات املنفصلة عن الشركات العامة
املالية قد تكون مفيدة بجانب البيانات املوحدة مع العناصر
األخرى للقطاع العام.

شركات اإليداع العامة

 117-2شركات اإليداع العامة هي شركات مالية تسيطر
عليها وحدات احلكومة العامة أو الشركات العامة األخرى التي
يكون نشطاها الرئيسي هو الوساطة املالية وتتحمل خصوما
يف شكل ودائع أو أدوات مالية تعد بدائل قريبة للودائع.
ويمكن تمييز نوعين من شركات اإليداع العامة :البنك املركزي
وشركات اإليداع العامة عدا البنك املركزي.

البنك املركزي

 118-2البنك املركزي هو املؤسسة املالية الوطنية التي
تمارس سيطرتها على اجلوانب الرئيسية للنظام املايل .وبشكل
عام ،تُصنَّف جهات الوساطة املالية التالية ضمن هذا القطاع
الفرعي:
·البنك املركزي الوطني ،بما يف ذلك أي جزء من نظام
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البنوك املركزية؛
·جمالس العملة أو سلطات العملة املستقلة التي تُصدِر
العملة الوطنية التي تدعمها بالكامل احتياطيات النقد
األجنبي؛

قطاع الشركات العامة املالية
 115-2جميع الشركات املالية املقيمة اخلاضعة لسيطرة
وحدات احلكومة العامة أو شركات عامة أخرى تُشكل جزءا
من قطاع الشركات العامة املالية الفرعي .والشركات
املالية هي الشركات التي تعمل بصفة أساسية يف جمال
تقديم اخلدمات املالية ،بما يف ذلك خدمات التأمين ومعاشات
التقاعد ،للوحدات املؤسسية األخرى (راجع الفقرات من 53-2
إىل .)57-2
 116-2ويمكن تقسيم قطاع الشركات املالية الفرعي إىل
قطاعات فرعية أخرى وفقا لنشاط الشركات املالية يف السوق
ومدى سيولة خصومها 32.غير أنه ألغراض إحصاءات مالية
احلكومة يمكن بشكل عام جتميع قطاع الشركات العامة املالية
الفرعي ضمن شركات اإليداع العامة (البنك املركزي وشركات
اإليداع العامة عدا البنك املركزي) والشركات العامة املالية
األخرى .ومقارنة بالقطاعات الفرعية األخرى للقطاع العام،
قد تميل الشركات العامة املالية إىل أن يكون لديها قيم كبيرة
نسبيا من األصول املالية واخلصوم بسبب دورها يف الوساطة
 32راجع الفقرات من  53-2إىل  ،57-2ويف نظام احلسابات القومية لعام
 2008الفقرات من  98-4إىل  ،116-4لالطالع على تقسيم مفصل لهذه
القطاعات الفرعية.

·الوكاالت النقدية املركزية ذات األصل العام يف األساس
(مثل الوكاالت التي تدير النقد األجنبي أو التي تصدر
أوراق البنكنوت والعمالت املعدنية) والتي حتتفظ
بمجموعة كاملة من احلسابات ولكن ال تُصنَّف كجزء
من احلكومة املركزية.
 119-2وما دام البنك املركزي هو وحدة مؤسسية مستقلة
قائمة بذاتها ،يتم تصنيفه دائما ضمن قطاع الشركات املالية
الفرعي ،حتى ولو كانت هناك حجج يمكن أن تُساق لصالح
كونه يف األساس منتجا غير سوقي .ورغم أن البنك املركزي
قد يتمتع بدرجة كبيرة من استقاللية التشغيل ،فإنه يعد شركة
عامة .وتُدرَج ضمن الشركات املالية املساعدة تلك الهيئات
الرقابية التي تشارك بشكل رئيسي يف اإلشراف على الوحدات
املالية وتعد وحدات مؤسسية مستقلة عن البنك املركزي.

شركات اإليداع العامة عدا البنك املركزي

 120-2تتألف شركات اإليداع العامة عدا البنك
املركزي من جميع شركات اإليداع املقيمة عدا البنك املركزي،
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يف كل بلد عضو باالحتاد النقدي ،تضطلع هيئة نقدية وطنية (مقيمة)
بوظائف السلطة النقدية (راجع الفقرة .)21-2

الوحدات املؤسسية والقطاعات
واخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو الشركات العامة
األخرى .وتضم األمثلة البنوك التجارية ،والبنوك الشاملة،
والبنوك املعدة لكافة األغراض ،وبنوك االدخار ،ومؤسسات
التحويالت البريدية 34،والبنوك البريدية ،وبنوك االئتمان
الريفي ،وبنوك االئتمان الزراعي ،وبنوك الصادرات والواردات،
والبنوك املتخصصة إذا كانت تتلقى الودائع أو تُصدِر بدائل
قريبة للودائع.

الشركات العامة املالية األخرى

 121-2تتألف الشركات العامة املالية األخرى من
جميع الشركات املالية املقيمة عدا شركات اإليداع العامة
اخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو شركات عامة
أخرى .ويضم هذا القطاع الفرعي وحدات جتمع األموال يف
األسواق املالية بطرق غير الودائع وتستخدمها للحصول على
األصول املالية .واألمثلة على هذه الوحدات يف هذا القطاع
الفرعي تضم صناديق سوق املال ،وصناديق االستثمار عدا
صناديق استثمار سوق املال ،وشركات التأمين ،وصناديق
التقاعد ،وجهات الوساطة املالية األخرى (باستثناء شركات
التأمين وصناديق التقاعد) .وباإلضافة إىل ذلك ،يضم هذا
القطاع الفرعي شركات اخلدمات املالية املساعدة (بما يف
ذلك سلطات الرقابة التي تعد وحدات مالية مؤسسية منفصلة)،
واملؤسسات املالية احلصرية ومقرضي األموال.

اجملموعات األخرى من وحدات القطاع العام

 122-2عند إعداد إحصاءات عن الشركات العامة ،ربما
يكون من احملبذ وضع جتميعات خمتلفة — أو قطاعات فرعية
للقطاع العام — ألغراض التحليل .وهناك أربعة جتميعات
للشركات العامة يرجح أن تشكل األساس الذي يمكن االستناد
إليه يف وضع جتميعات أخرى كما هو مبين يف الشكل البياين
 .2-2وتضم التجميعات املمكنة األخرى ما يلي:

31

 123-2وغالبا ما يُستَخدم املصطلح «سيادي» من جانب
األسواق املالية وحمللي املالية العامة يف سياق العمليات
املالية العامة واالقتراض والدين .وخالفا لتجميعات القطاع
العام املبينة آنفا ،والتي تستند إىل وحدات مؤسسية ،يُعرَّف
املصطلح «سيادي» على أساس وظيفي ،ويمكن استخدامه
بطرق متنوعة .ولتفادي االلتباس وكخدمة للمستخدمين،
يتعين أن يشير عرض اإلحصاءات السيادية إىل التغطية
املؤسسية لإلحصاءات ،وكيف يرتبط ذلك بالتعاريف املعيارية
إلحصاءات احلكومة العامة و/أو القطاع العام.

شجرة القرارات لتصنيف القطاع العام حسب
القطاع
 124-2باستخدام مفاهيم اإلقامة والوحدة املؤسسية
واملنتجين السوقيين مقابل غير السوقيين ،تساعد شجرة
القرارات الواردة يف الشكل البياين  4-2على سهولة التمييز
بالشكل املالئم بين كيانات القطاع العام .ولتحديد الكيانات
التي تنتمي لقطاع احلكومة العامة والكيانات التي تنتمي
لقطاع الشركات العامة الفرعي ،يتعين اتباع شجرة القرارات،
باستخدام األسئلة التسلسلية التالية:
·هل الكيان املعني مقيم أم غير مقيم؟ تقيد بيانات
الكيانات غير املقيمة يف البيانات املتعلقة ببقية العامل
(راجع الفقرة .)7-2
·هل الكيان وحدة مؤسسية؟ إذا كان مقيما ولكنه ليس
وحدة مؤسسية ،يُعامَل على أنه جزء أساسي من الوحدة
املؤسسية التي تسيطر عليه .وإذا كان يستويف معايير
الوحدة املؤسسية ،انتقل إىل نقطة القرار التالية (راجع
الفقرة .)22-2

·القطاع العام غير املايل :أي قطاع احلكومة العامة زائد
الشركات العامة غير املالية؛

·هل الوحدة املؤسسية تسيطر عليها احلكومة أو شركة
عامة أخرى؟ اإلجابة عن هذا السؤال تؤدي إىل وضع
الوحدة املؤسسية ضمن القطاع العام أو اخلاص (راجع
اإلطارين  1-2و.)2-2

·القطاع العام للحكومة املركزية :أي قطاع احلكومة
املركزية الفرعي زائد الشركات العامة اخلاضعة لسيطرة
35
احلكومة املركزية.

·هل الوحدة املؤسسية منتج سوقي أم غير سوقي؟ اإلجابة
عن هذا السؤال تؤدي إىل وضع الوحدة املؤسسية ضمن
احلكومة العامة أو قطاع الشركات العامة الفرعي (راجع
الفقرات من  65-2إىل .)75-2

·قطاع احلكومة العامة زائد البنك املركزي؛

 34تُستَخدم مؤسسات التحويالت البريدية يف التحويل السريع والرخيص
لألموال بين احلسابات أو بين املؤسسات املالية.
 35إحصاءات مالية احلكومة عن القطاع العام للحكومة املركزية سوف
تكون مشابهة للكشوف املالية املوحدة املعدة وفق املعايير احملاسبية
للحكومة املركزية يف احلاالت التي ال تسيطر فيها احلكومة املركزية على
حكومة الوالية واحلكومة احمللية.

·إذا كانت الوحدة املؤسسية مدرجة ضمن قطاع
احلكومة العامة ،هل يمكن حتديد أي منشآت سوقية
تستويف معايير الوحدة املؤسسية ضمن وحدة احلكومة
العامة؟ يتعين تصنيف هذه املنشآت كأشباه شركات
يف قطاع الشركات العامة الفرعي (راجع الفقرتين
 33-2و.)34-2
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الشكل البياين  :4-2شجرة القرارات لتصنيف كيانات القطاع العام حسب القطاع
ﻫﻞ اﻟﻜﻴﺎن
ﻣﻘﻴﻢ؟

ﻻ

ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﱂ

ﻫﻞ اﻟﻜﻴﺎن أﺣﺪ
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؟

ﻟﻜﻦ

ﻧﻌﻢ
ﻫﻞ اﻟﻜﻴﺎن
وﺣﺪة
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ؟

ﻻ

ﻳُﺼﻨﱠﻒ اﻟﻜﻴﺎن ﻛﻮﺣﺪة
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ وﲢُﺘَﺴﺐ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﻴﺎن ذي اﻟﻐﺮض اﳋﺎص
ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﻳُﺼﻨﱠﻒ اﻟﻜﻴﺎن ﻛﺠﺰء
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ

ﻧﻌﻢ
ﻫﻞ اﻟﻮﺣﺪة
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ؟

ﻻ

أﺳﺮ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ،أو ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻏﻴﺮ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﺨﺪم اﻷﺳﺮ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ،أو ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻧﻌﻢ

وﺣﺪة اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم

ﻫﻞ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻮﻗﻲ؟

ﻫﻞ ﺗُﻮﺟﺪ ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺣﺪة
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌُﻨﺘِﺞ
ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﺗُﺼﱠﻨﻒ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
seY
ﻛﺸﺒﻪ ﺷﺮﻛﺔ

ﻧﻌﻢ
ﻫﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺗُﻨﺘِﺞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ؟
ﻧﻌﻢ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻻ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻫﻞ اﻟﻮﺣﺪة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

الوحدات املؤسسية والقطاعات
·هل الوحدة املؤسسية تقدم خدمات مالية مساعدة ،مثل
السلطات الرقابية جلهات الوساطة املالية واألسواق
املالية؟ اإلجابة باإليجاب عن هذا السؤال سوف تضع
الوحدة املؤسسية يف قطاع الشركات العامة املالية
الفرعي (راجع الفقرة .)54-2
·هل الشركة العامة تشارك يف إنتاج اخلدمات املالية؟
اإلجابة عن هذا السؤال سوف تضع الوحدة املؤسسية
يف قطاع الشركات العامة املالية أو غير املالية الفرعي
(راجع الفقرات  114-2إىل .)121-2

التطبيق العملي ملبادئ التصنيف
القطاعي
حتديد أشباه الشركات
 125-2تستويف أشباه الشركات (حسب التعريف الوارد
يف الفقرة  )33-2معايير الوحدات املؤسسية املستقلة،
وتعمل كما لو كانت شركات .وتُعامَل يف إحصاءات االقتصاد
الكلي كما لو كانت شركات—أي وحدات مؤسسية مستقلة
عن الوحدات التي تنتمي إليها قانونيا .وبالتايل ،فإن أشباه
الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها وحدات حكومية تُدرج
ضمن الشركات العامة يف قطاع الشركات العامة غير املالية
أو قطاع الشركات العامة املالية.
 126-2ويعد توافر جمموعة كاملة من احلسابات لدى
املؤسسة ،أو إمكانية إنشاء هذه احلسابات ،بما يف ذلك
امليزانيات العمومية ،شرطا ضروريا ملعاملتها كوحدة
مؤسسية مستقلة .وباإلضافة إىل ذلك ،يجب على احلكومة
منح اإلدارة العليا للمؤسسة صالحية التقدير االستنسابي
للعمل كما لو كانت شركة مستقلة .ويف الواقع العملي ،ينبغي
أن ينطبق ذلك على إدارة العملية اإلنتاجية واستخدام األموال،
بما يف ذلك احلفاظ على أرصدتها العاملة واالئتمان اخلاص
بأعمالها ،والقدرة على تمويل بعض أو كل عمليات تكوين
رأس املال اخلاص بها من مدخراتها أو أصولها املالية أو
باالقتراض .وتعني القدرة على التمييز بين تدفقات الدخل
والتمويل بين أشباه الشركات ووحدات احلكومة العامة ضمنا
أن كافة أنشطتها التشغيلية والتمويلية يجب أن تكون قابلة
للفصل عن العائدات احلكومية أو إحصاءات التمويل بشكل
عملي ،على الرغم من أن هذه املؤسسات ليست كيانات قانونية
قائمة بذاتها.
 127 -2والكيانات مثل السكك احلديدية الوطنية ،وسلطات
املوانئ ،ومكاتب البريد ،ومكاتب النشر احلكومية ،واملسارح،
واملتاحف ،وأحواض السباحة ،واملستشفيات ،واملراكز
التعليمية ،والكيانات األخرى التي تقدم السلع واخلدمات على
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أساس سوقي ،ينبغي أن تُعامَل كشركات عامة إذا كانت هذه
الوحدات تستويف معايير أشباه الشركات .وتُعامَل الكيانات
املنتجة املشابهة التي تشتغل باإلنتاج السوقي والتي ال
تستويف الشروط الالزمة إلدراجها ضمن أشباه الشركات
معاملة املنشآت السوقية املدجمة مع وحدة احلكومة العامة
التي تسيطر عليها .ويف احلاالت التي تقوم فيها الوحدات
احلكومية املنتجة لسلع وخدمات مماثلة ببيع منتجاتها
بأسعار غير سوقية ،فإنها تظل جزءا من األنشطة غير السوقية
للحكومة العامة.

تمييز املقار الرئيسية والشركات
القابضة
 128-2ويمكن إنشاء جمموعات كبيرة من الشركات بحيث
تسيطر شركة أُم (أو احلكومة يف حالة الشركات العامة) على
عدة مؤسسات تابعة ،بعضها قد يسيطر على شركات تابعة
خاصة بها .وكل مؤسسة منفردة تستويف معايير الوحدة
املؤسسية ينبغي تصنيفها كوحدة مؤسسية مستقلة ،بغض
النظر عما إذا كانت تشكل جزءا من جمموعة .ويُشار إىل الشركة
األم يف هذه الظروف بالشركة القابضة .وهناك نوعان من
الشركات القابضة:
·النوع األول هو املقر الرئيسي الذي يشارك بفعالية يف
اإلنتاج من خالل ممارسة بعض جوانب السيطرة اإلدارية
على شركاته التابعة .وتتضمن هذه الفئة من الشركات
متابعة وإدارة الوحدات األخرى للشركة أو املؤسسة؛
وتنفيذ اخلطط االستراتيجية أو التنظيمية ودور اتخاذ
القرار للشركة أو املؤسسة؛ وممارسة السيطرة التشغيلية؛
وإدارة العمليات التشغيلية اليومية للوحدات املرتبطة
بها .ويتم تصنيف هذه الوحدات ضمن قطاع الشركات
غير املالية الفرعي إال إذا كانت كافة أو معظم شركاتها
التابعة شركات مالية ،حيث تتم معاملتها يف هذه
احلالة ،كما هو متعارف عليه ،كشركات مالية مساعدة
يف قطاع الشركات املالية.
·والنوع الثاين هو وحدة تمتلك أصوال يف شركات تابعة
ولكنها ال تقوم بأي نشاط إداري .هذه الفئة من الشركات
تضم نشاطات الشركات القابضة—أي الوحدات التي
تمتلك أصوال (تمتلك مستويات من حقوق امللكية
تمنحها حق السيطرة) يف جمموعة من الشركات التابعة
ويكون نشاطها الرئيسي هو امتالك اجملموعة .وال تقوم
الشركات القابضة يف هذه احلالة بتقديم أي خدمات
أخرى لهذه املؤسسات التي يكون لها فيها حقوق
ملكية—بما يف ذلك عدم تدخلها يف إدارة الوحدات
األخرى .ويتم تصنيف مثل هذه الوحدات ضمن قطاع
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الشركات املالية الفرعي وتتم معاملتها كمؤسسات
مالية حصرية حتى إذا كانت الشركات التابعة شركات
غير مالية .ومع ذلك ،يتعين التمييز بين هذه الشركات
القابضة وبين الشركات التابعة االفتراضية وهيئات
إعادة الهيكلة (راجع الفقرتين  42-2و ،129-2على
التوايل).

احلكومات يكون من املرجح تضمينها داخل قطاع
احلكومة العامة.
 131-2وفيما يلي اثنان من األمثلة التي تكثر مشاهدتها
وتوفر إرشادات أكثر عن تصنيف هيئات إعادة الهيكلة:
·هيئة إعادة الهيكلة قد تتوىل عملية إعادة تنظيم
كيانات القطاع العام أو اخلاص أو اإلدارة غير املباشرة
للخصخصة .ويمكن النظر إىل حالتين كمثال على ذلك:

هيئات إعادة الهيكلة

 129-2هيئات إعادة الهيكلة هي كيانات تُنشأ لبيع
شركات وأصول أخرى ،وإلعادة هيكلة الشركات .وقد تُستَخدم
هذه الهيئات أيضا يف فسخ األصول الضعيفة أو سداد خصوم
كيانات معسرة ،يف سياق أزمة مصرفية غالبا .وتعرف هذه
الكيانات بأسماء خمتلفة ،مثل شركات إعادة الهيكلة ،أو
الشركات الوسيلية ألغراض اخلصخصة ،أو شركات إدارة
األصول ،أو شركات التصفية ،أو البنوك املُنقذة لبنوك مُعسرة
أو البنوك الرديئة.

oوحدة إعادة الهيكلة تكون شركة قابضة أصيلة تقوم
بإدارة جمموعة من الشركات التابعة والسيطرة
عليها ،وال يخصص إال جزء ثانوي من نشاطها
لتوجيه األموال من شركة تابعة إىل شركة تابعة
أخرى نيابة عن احلكومة وألغراض السياسة
العامة .وتكون هذه الوحدة على األرجح منتجا
سوقيا وتُصنَّف كشركة مالية ،وينبغي إعادة توجيه
املعامالت التي تتم بالنيابة عن احلكومة من خالل
37
وحدة احلكومة العامة املُستخدِمة للخدمة املقدمة.

 130-2وتتخصص بعض الوحدات املؤسسية يف إعادة
هيكلة الشركات ،سواء غير املالية أو املالية .وهذه الشركات
قد تسيطر عليها احلكومة أو ال .ويمكن أن تكون هيئات إعادة
الهيكلة قديمة العهد أو وكاالت تم إنشاؤها لهذا الغرض
اخلاص .وقد تمول احلكومات عمليات إعادة الهيكلة بطرق
متنوعة ،سواء بشكل مباشر من خالل عمليات ضخ رأس املال
(حتويل رأسمايل أو قرض أو حيازة حقوق ملكية) أو بشكل
غير مباشر من خالل منح الضمانات .وإذا كانت هيئة إعادة
الهيكلة تسيطر عليها احلكومة أو شركة عامة أخرى ،تُصنَّف
ضمن القطاع العام (راجع اإلطار  .)2-2ويتحدد ما إذا كانت
وحدة إعادة الهيكلة جزءا من قطاع احلكومة العامة أو شركة
عامة من خالل كونها منتجا سوقيا أو غير سوقي .ونظرا ألن
معايير األسعار ذات الداللة االقتصادية ال تكفي لهذا الغرض،
36
فإنه ينبغي االلتفات إىل املعايير العامة التالية:

oتتصرف وحدة إعادة الهيكلة — أيا كان وضعها
القانوين — كوكيل مباشر عن احلكومة وال تكون
منتجا سوقيا .وتتمثل وظيفتها الرئيسية يف إعادة
توزيع الدخل والثروة الوطنيين ،بتوجيه األموال من
وحدة إىل وحدة أخرى .وينبغي أن تُصنَّف وحدة
إعادة الهيكلة ضمن قطاع احلكومة العامة.
·وأحد النماذج األخرى لهيئات إعادة الهيكلة هو هيئة
معنية أساسا باألصول التالفة أو الهالكة ،وبشكل
رئيسي يف سياق أزمة مصرفية أو غيرها من األزمات
املالية .وال بد من خضوع مثل هذه الهيئة للتحليل حسب
درجة اخملاطرة التي تتحملها مع مراعاة درجة التمويل
احلكومي .ومرة أخرى ،هناك مثاالن على ما سبق يمكن
النظر فيهما:

·الوحدة التي تخدم احلكومة على سبيل احلصر أو بصفة
رئيسية يكون من األرجح تضمينها كمنتج غير سوقي
يف قطاع احلكومة العامة مقارنة بوحدة أخرى تخدم
وحدات أخرى أيضا.

oتقترض هيئة إعادة الهيكلة من السوق متحملة
اخملاطرة وحدها بغية اقتناء أصول مالية أو غير
مالية تديرها بفعالية .ويف هذه احلالة ،من األرجح
أن تكون الوحدة منتجا سوقيا وتُصنَّف كشركة
مالية.

·الوحدة التي تبيع أو تشتري أصوال مالية بقيم غير القيم
السوقية من األرجح أن تكون يف قطاع احلكومة العامة.

oتشتري هيئة إعادة الهيكلة عن عمد أصوال بأسعار
تزيد عن أسعار السوق بدعم مايل مباشر أو غير
مباشر من احلكومة .وتكون الهيئة منخرطة بشكل

·الوحدة التي تقبل بمخاطر منخفضة ألنها تتصرف
بدعم مايل عام كبير وبشكل قانوين أو فعلي نيابة عن
 36يرجع ذلك ألن وحدات إعادة الهيكلة لديها بطبيعة احلال خمرجات
طفيفة.
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يرد وصف إعادة توجيه املعامالت يف الفقرة .28-3

الوحدات املؤسسية والقطاعات
رئيسي يف إعادة توزيع الدخل القومي (والثروة)،
ولكن ال تتصرف بشكل مستقل عن احلكومة أو تعرض
نفسها خملاطر ،وبالتايل فإنها ليست منتجا سوقيا
وينبغي تصنيفها ضمن قطاع احلكومة العامة.
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·إذا كانت الرسوم متناسبة مع تكلفة اخلدمة املقدمة،
وكان البرنامج وحدة مؤسسية ،يُصنَّف كشركة تأمين؛
ويدل تشغيل صندوق يعمل وفق قواعد التأمين على
التناسبية ووجود برنامج ضمان موحد.

برامج احلماية املالية

الكيانات ذات الغرض اخلاص

 132-2البنية التحتية املالية ألي اقتصاد قد تتضمن
برامج للحماية املالية من أجل حماية أصول عمالء املؤسسات
املالية .وعادة ما يُشار إىل هذه البرامج باسم نظم ضمان
الودائع أو نظم التأمين على الودائع .وتوفر األنواع الرئيسية
من البرامج حماية للودائع أو حتمي حملة وثائق التأمين من
فشل نظم التأمين على احلياة وعلى غير احلياة .وتُعرَف هذه
الكيانات بأسماء خمتلفة ،ولكن لتحديد تصنيفها القطاعي
ينبغي مراعاة أنشطتها على أساس كل حالة على حدة.

 136-2يف حين ال يوجد تعريف متفق عليه دوليا للكيان
ذي الغرض اخلاص ،تتمثل بعض سماته النمطية يف أن وجوده
املادي ضئيل ،وأنه يرتبط بشركة أو حكومة أخرى ،وغالبا ما
38
يكون مقيما يف إقليم غير إقليم إقامة وحدته األم.

 133-2ويُصنَّف برنامج احلماية املالية كجزء من
احلكومة العامة أو كشركة عامة مالية أو كشركة خاصة مالية
خارج القطاع العام حسب نفس مبادئ التقسيم القطاعي التي
تنطبق على أي كيان آخر ،على النحو الوارد يف هذا الفصل
(راجع الفقرة .)124-2
 134-2وبرنامج احلماية املالية املقيم قد يستويف أو ال
يستويف معايير الوحدة املؤسسية .وإذا مل يكن وحدة مؤسسية
يُعامَل كجزء أساسي من الوحدة املؤسسية التي تسيطر عليه.
 135-2وإذا كانت الرسوم حتددها احلكومة أو عندما
يكون للحكومة أو لشركة عامة ما سيطرة على برنامج احلماية
املالية عن طريق وسيلة أخرى ،يجب إدراج هذا البرنامج ضمن
القطاع العام .ويتعين مراعاة املعايير التالية عند حتديد ما إذا
كان البرنامج جزءا من قطاع احلكومة العامة:
·إذا كانت الرسوم املدفوعة للحكومة يف برنامج احلماية
املعني إلزامية—أي أن املستفيدين ليس لديهم خيار
اخلروج من البرنامج—يُدرَج البرنامج ضمن قطاع
احلكومة العامة (راجع الفقرة .)74-5
·إذا كانت الرسوم املدفوعة للحكومة ال تتناسب بشكل
واضح مع اخلدمة املقدمة (الرسوم ال تتحدد بناء على
اخملاطر املرتبطة املغطاة) ،يُدرَج البرنامج ضمن قطاع
احلكومة العامة (الفقرة .)74-5
·إذا كانت الرسوم املدفوعة للحكومة غير مُجنَّبة يف
صندوق ما ،أو يمكن استخدامها ألغراض أخرى ،يُدرَج
البرنامج ضمن قطاع احلكومة العامة.

 137-2ويمكن أن تنشئ احلكومات كيانات ذات أغراض
خاصة بهدف املالءمة املالية .على سبيل املثال ،قد يكون
الكيان ذو الغرض اخلاص معنيا بأنشطة مالية عامة أو شبه
مالية عامة (بما يف ذلك توريق األصول واالقتراض وما إىل
ذلك) .والكيانات ذات األغراض اخلاصة املقيمة 39التي تزاول
مهامها فقط بطريقة سلبية فيما يتعلق باحلكومة العامة والتي
تنفذ أيضا أنشطة مالية عامة وشبه مالية عامة ال تستويف
معايير الوحدات املؤسسية وبالتايل ال تُعامَل كوحدات
مؤسسية منفصلة يف إحصاءات االقتصاد الكلي؛ بل تُعامَل
كجزء من احلكومة العامة بصرف النظر عن وضعها القانوين.
وإذا كانت تتصرف باستقاللية من حيث حيازتها لألصول
وحتملها للخصوم باألصالة عن نفسها ،وتقبل باخملاطر ذات
الصلة ،حينئذ تُعامَل كوحدات مؤسسية منفصلة ويتم تصنيفها
حسب القطاع تبعا لنشاطها الرئيسي.
 138-2والكيانات ذات األغراض اخلاصة املقيمة يف
بلد خمتلف عن احلكومة التي تسيطر عليها دائما ما تُصنَّف
كوحدات مؤسسية منفصلة يف االقتصاد الذي يتم تأسيسها
بداخله .وعندما توجد مثل هذه الكيانات يجب توخي احلذر
حتى يتم بيان األنشطة املالية العامة للحكومة بشكل دقيق.
وينبغي أن تُقيَّد كافة التدفقات ومراكز األرصدة بين وحدة
احلكومة العامة والكيان ذي الغرض اخلاص غير املقيم
عندما حتدث يف احلسابات اخلاصة باحلكومة العامة وبقية
40
العامل.
 139-2وقد تقوم حكومة ما بإنشاء كيان ذي غرض
خاص غير مقيم ليضطلع باالقتراض احلكومي أو ليتحمل
 38جتري أيضا مناقشة الكيانات ذات الغرض اخلاص يف نظام احلسابات
القومية لعام  ،2008الفقرات من  55-4إىل .58-4
 39لالطالع على تعريف للوحدات املقيمة والوحدات غير املقيمة ،راجع
الفقرات من  6-2إىل .15-2
 40ترد أمثلة على عمليات االحتساب هذه يف إحصاءات دين القطاع العام:
مرشد ملعديها ومستخدميها ،اإلطار .12-4
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

املصروفات احلكومية باخلارج ألغراض املالية العامة.
وحتى إذا مل تكن هناك تدفقات اقتصادية فعلية مسجلة بين
احلكومة والكيان ذي الغرض اخلاص مرتبطة بهذه األنشطة
املالية العامة ،ينبغي احتساب التدفقات ومراكز األرصدة
يف احلسابات اخلاصة بكل من احلكومة وبقية العامل لتعكس
األنشطة املالية العامة للحكومة الذي يضطلع بها الكيان ذو
الغرض اخلاص.

املشاريع املشتركة
 140-2يدخل العديد من وحدات القطاع العام يف ترتيبات
مع كيانات خاصة (كالشراكات بين القطاعين العام واخلاص)
أو غيرها من وحدات القطاع العام األخرى لتنفيذ جمموعة
متنوعة من األنشطة باالشتراك فيما بينها .وقد يكون املشروع
املشترك منتِجا سوقيا أو غير سوقي .ويمكن تنظيم العمليات
املشتركة على نطاق واسع كواحدة من ثالثة أنواع :الوحدات
اخلاضعة للسيطرة املشتركة واملشار إليها هنا باملشاريع
املشتركة ،والعمليات اخلاضعة للسيطرة املشتركة ،واألصول
اخلاضعة للسيطرة املشتركة.
 141-2وينطوي املشروع املشترك على إنشاء شركة
مساهمة أو شراكة أو وحدة مؤسسية أخرى بحيث يكون لكل
طرف فيها وبشكل قانوين سيطرة مشتركة على أنشطة هذه
الوحدة .وتعمل هذه الوحدات بنفس الطريقة التي تعمل بها
الوحدات األخرى إال أن ترتيبا قانونيا بين األطراف يؤسس
لسيطرة مشتركة على الوحدة .وباعتباره وحدة مؤسسية ،فإن
املشروع املشترك يجوز له الدخول يف عقود بصفته االعتبارية
وزيادة التمويل ألغراضه اخلاصة .ويمسك املشروع املشترك
سجالت حماسبية خاصة به.
 142-2وقد تكون الكيانات املشاركة يف مشروع مشترك
وحدات من القطاع العام و/أو اخلاص .ولتحديد التصنيف
القطاعي املناسب للمشروع املشترك يف إحصاءات االقتصاد
الكلي ،يجب حتديد الوحدة االقتصادية التي لها سيطرة
اقتصادية على املشروع املشترك .وبالنظر إىل طبيعة املشروع
املشترك (املؤسس قانونا بسيطرة مشتركة) ،فإن السؤال
الرئيسي الذي ينبغي االلتفات إليه هو ما إذا كانت السيطرة
االقتصادية الفعالة للمشروع املشترك تؤسس وحدة عامة أم
خاصة:
·إذا كان املشروع املشترك منتجا غير سوقي ،عندئذ
تكون للحكومة السيطرة الفعالة عليه ويُصنَّف كجزء من
قطاع احلكومة العامة.
·إذا كان املشروع املشترك منتجا سوقيا ،يُعامَل على أنه
شركة عامة أو خاصة تبعا ملا إذا كانت تسيطر عليه
وحدة حكومية .وعادة ستكون النسبة املئوية للملكية
كافية لتحديد امللكية .وإذا كانت الوحدات العامة

واخلاصة تملك نسبة متساوية من املشروع املشترك،
حينئذ البد من االلتفات ملؤشرات السيطرة األخرى
(راجع اإلطار .)2-2
 143-2قد تأخذ ترتيبات التشغيل املشتركة شكل عمليات
خاضعة للسيطرة املشتركة أو أصول خاضعة للسيطرة
املشتركة .وعندما تدخل وحدات القطاع العام يف ترتيبات
التشغيل املشتركة دون إنشاء وحدات مؤسسية منفصلة،
ال يكون هناك وحدات تتطلب التصنيف؛ ولكن البد للقيد أن
يعكس امللكية االقتصادية السليمة لألصول .كذلك فإن أي
ترتيبات مشاركة يف اإليرادات واملصروفات ينبغي قيدها
وفقا لطبيعتها االقتصادية بموجب ما حتدده أحكام العقد
املنظم .على سبيل املثال ،قد تتفق وحدتان على أن تكونا
مسؤولتين عن مراحل خمتلفة من عملية إنتاج مشترك أو قد
تملك وحدة منهما أصال أو مُركَّبا من أصول مرتبطة مع موافقة
الوحدتين على تقاسم اإليرادات واملصروفات.

صناديق استهالك الدين
 144-2صندوق استهالك الدين هو حساب مستقل يمكن أن
يكون ،أو ال يكون ،وحدة مؤسسية .ويتألف صندوق استهالك
الدين من مساهمات منفصلة تقدمها الوحدة أو الوحدات
املستفيدة من الصندوق (الوحدة «األم») لسداد دين الوحدة
األم تدريجيا .وقد ينشأ صندوق استهالك الدين أيضا لرصد
خمصصات لعمليات اإلصالح أو اإلبدال الكبيرة .وباإلضافة
إىل سداد جميع ديون احلكومة يف نهاية األمر على نحو يتسم
بالرشادة والتنظيم ،قد يكون القصد من هذه الصناديق بعث
الثقة ،مما يدعم سوق األوراق املالية احلكومية.
 145-2وصناديق استهالك الدين التابعة للقطاع العام
تُصنَّف حسب القطاع تبعا ملا إذا كانت وحدات مؤسسية
منفصلة 41وإن كانت كذلك ،ما إذا كانت تقدم خدماتها بأسعار
ذات داللة اقتصادية.
·صناديق استهالك الدين التي تعد وحدات مؤسسية
منفصلة وتوفر خدمات باعتبارها منتِجا سوقيا تُصنَّف
كشركات عامة مالية.
·صناديق استهالك الدين التي تعد وحدات مؤسسية
منفصلة وتوفر خدمات باعتبارها كيانات منتجة غير
سوقية تُصنَّف ضمن وحدات احلكومة العامة .وحتديدا،
تُصنَّف هذه الصناديق كوحدات خارج املوازنة العامة
للوحدة التي تسيطر عليها (احلكومة املركزية مثال).
· صناديق استهالك الدين التي ال تعد وحدات مؤسسية
منفصلة تُصنَّف مع الوحدة التي تسيطر عليها (أي
الوحدة «األم»).
 41يرد تعريف الوحدة املؤسسية يف الفقرة .22-2

الوحدات املؤسسية والقطاعات
 146-2وتوجد ممارسات متنوعة بين صناديق استهالك
الدين فيما يتعلق بتشغيلها ودرجة السيطرة التي تمارسها
الوحدة «األم» (مثل احلكومة):
·بعض صناديق استهالك الدين تقوم فقط باسترداد أو
شراء األوراق املالية للوحدة األم التي أُنشئت من أجلها.
وهذه الصناديق عادة ما ال تكون وحدات مؤسسية
منفصلة وتُصنَّف مع الوحدة التي تسيطر عليها.
·قد يُسنَد لبعض صناديق استهالك الدين مسؤوليات
أخرى ،مثل إدارة برامج اإلقراض احلكومي أو حتى
حتصيل الضرائب اخملصصة .هذه الصناديق عادة ما
ال تكون وحدات مؤسسية منفصلة وتُصنَّف مع الوحدة
التي تسيطر عليها.
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وترتيبات صناديق االدخار على النحو املعرَّف يف الفقرة
السابقة تختلف عن برامج الضمان االجتماعي فيما يتعلق
بوجود أصول مفصولة للمشتركين وليس من املتوقع أن تغير
احلكومة املنافع .وبالتايل تُستبعد صناديق االدخار هذه من
برامج الضمان االجتماعي.
 150-2وتصنيف صندوق االدخار الذي تسيطر عليه
احلكومة يف قطاع احلكومة العامة أو قطاع الشركات
املالية الفرعي يتحدد وفق نفس مبادئ التقسيم القطاعي
التي تنطبق على أي كيان آخر ،على النحو الوارد سابقا يف
هذا الفصل:
·يُصنَّف صندوق االدخار املقيم الذي تسيطر عليه
احلكومة ويستويف تعريف الوحدة املؤسسية ضمن
الشركات العامة املالية .واملساهمات الفردية تُدِد
املنافع الفردية ،ويشارك الكيان يف الوساطة املالية
من خالل جتميع املساهمات من أسر معيشية عديدة
واستثمارها بالنيابة عنها على غرار صناديق
االستثمار وصناديق التقاعد ذات املساهمات احملددة
(راجع الفقرتين  53-2و .)54-2وبالتايل ،تُصنَّف
هذه الوحدات كمنتج سوقي يف قطاع الشركات العامة
املالية الفرعي.

·ويمكن لصناديق استهالك الدين األخرى شراء وبيع
األوراق املالية اخلاصة بحكومات أو مؤسسات أخرى—
جهات مدينة ودائنة حملية أو خارجية—وعادة ما
تسعى وراء أوراق مالية ذات تواريخ استحقاق متماثلة.
مثل هذه الصناديق قد تكون على األرجح وحدات
مؤسسية تقدم خدمات على أساس سوقي وتُصنَّف
كشركات عامة مالية.

نظم التقاعد

·ويُصنَّف صندوق االدخار املقيم الذي تسيطر عليه
احلكومة وال يستويف معايير الوحدة املؤسسية مع
الوحدة احلكومية التي تسيطر عليه.

 147-2تختلف الوسائل التي يتم من خاللها توفير
معاشات التقاعد لألشخاص عند التقاعد من بلد آلخر .وتقدم
وحدات القطاع العام أنواعا خمتلفة من معاشات التقاعد
لألفراد من خالل املساعدة االجتماعية ،وبرامج الضمان
االجتماعي ،والبرامج املرتبطة بالعمل خالف الضمان
االجتماعي .ونظرا ألوجه التعقيد التي ينطوي عليها تصنيف
هذه الترتيبات وتقسيمها حسب القطاع ،ترد مناقشة مفصلة
يف امللحق الثاين.

 151-2ومن املمكن إنشاء صندوق ادخار بحيث يتضمن
جوانب من برنامج ضمان اجتماعي (تأمين اجتماعي)
وجوانب من نظام ادخار إلزامي .ويف مثل هذه احلاالت،
يُصنَّف الصندوق حسب النظام األغلب بينما يستمر تطبيق
مبادئ التقسيم القطاعي الواردة يف هذا الفصل.

صناديق االدخار

صناديق الثروة السيادية

 148-2صناديق االدخار هي نظم ادخار إلزامي حتافظ
على املساهمات لألفراد املشاركين .وتنشئ بعض احلكومات
صناديق ادخار بدال من توفير منافع التأمين االجتماعي .ويف
إطار ترتيبات صناديق االدخار ،يُحتفظ باملساهمات اإللزامية
لكل مشترك ورب عمله بالنيابة عن كل مشترك يف حساب
منفصل ويمكن سحبها رهن ظروف حمددة كالتقاعد والبطالة
والعجز والوفاة .وعندئذ تُدار هذه املساهمات وتُستَثمر
للحصول على عائد لكل مشترك.
 149-2وإنشاء صندوق ادخار يثير مسألة ما إذا كان هذا
الصندوق يُصنَّف كبرنامج ضمان اجتماعي يف موضع آخر
يف احلكومة العامة ،أو كشركة عامة ،أو خارج القطاع العام.

 152-2تُنشِئ بعض احلكومات صناديق حكومية ذات
42
غرض خاص تسمى عادة صناديق الثروة السيادية.
وتتوىل احلكومة العامة إنشاء وامتالك هذه الصناديق
ألغراض متعلقة باالقتصاد الكلي ،وتُعنى هذه الصناديق
بحيازة أو إدارة األصول لتحقيق أهداف مالية ،وتستخدم
جمموعة من استراتيجيات االستثمار تشمل االستثمار يف
األصول املالية األجنبية .ومن الشائع إنشاء هذه الصناديق
من فوائض ميزان املدفوعات ،و/أو العمليات الرسمية
42

يف حين أن هذه الصناديق قد حتمل أسماء خمتلفة ،يشير هذا القسم إليها
باسم «صناديق الثروة السيادية» لتيسير اإلحالة املرجعية.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

بالعمالت األجنبية ،و/أو متحصالت اخلصخصة ،و/أو
فوائض املالية العامة ،و/أو املتحصالت من صادرات
السلع األساسية.

السوق فيما يتعلق بسلع أو خدمات معينة .فقد تؤثر هذه
الهيئات على السوق بشكل مباشر من خالل التصرف كمشت ٍر
أو بائ ٍع للسلع واخلدمات ،وقد تؤثر على السوق على نحو غير
مباشر عن طريق القواعد التنظيمية ،أو األحكام ،أو قوانين
االمتثال ،أو املعايير للتأثير على إنتاج منتجات بعينها
وأسعارها وتسويقها .وقد تشمل القواعد التنظيمية أحكام
وشروط توريد السلع واخلدمات ،وخاصة السعر الذي يُسمح
بتقاضيه و/أو اجلهة التي توَزع السلع واخلدمات عليها.
ومن الشائع قيام هيئة تنظيمية بالسيطرة على املنتجات
الزراعية ،أو األسواق االحتكارية ،أو يف بعض األحيان،
املوارد الطبيعية.

 154-2وصندوق الثروة السيادي املقيم الذي تسيطر عليه احلكومة قد
يستويف ،أو ال يستويف ،تعريف الوحدة املؤسسية:

 157-2وقد تختلف طبيعة هيئات تنظيم األسواق من هيئة
ألخرى .وبالتايل ،يتعين البحث يف طبيعة كل هيئة لتحديد
التصنيف القطاعي وفقا ملبادئ التصنيف القطاعي .فمن
ناحية ،قد تكون بعض الهيئات معنية فقط بتوزيع اإلعانات،
يف حين قد تناط بأخرى وظيفة إدارية أو استشارية ،قياسية
أو متعلقة بتحديد األسعار ،أو وظيفة دعائية جماعية .ومن
الناحية األخرى ،قد يكون للهيئة سيطرة كاملة على جميع
جوانب عملية اإلنتاج والتوزيع ،بما يف ذلك كونها املشتري/
البائع القانوين الوحيد للمنتجات.

 153-2وإنشاء صندوق الثروة السيادي يثير مسألة ما
إذا كان هذا الصندوق يُصنَّف كجزء من احلكومة العامة،
أو كشركة عامة ،أو خارج القطاع العام .وتصنيف صندوق
الثروة السيادي الذي تسيطر عليه احلكومة ضمن قطاع
احلكومة العامة أو قطاع الشركات املالية الفرعي يتحدد
وفق نفس مبادئ التقسيم القطاعي التي تنطبق على أي كيان
آخر ،على النحو الوارد سابقا يف هذا الفصل (راجع الفقرة
.)124-2

·إذا مل يكن صندوق الثروة السيادي وحدة مؤسسية،
يُصنَّف مع الوحدة التي تسيطر عليه.
·إذا كان صندوق الثروة السيادي املقيم وحدة مؤسسية،
يُصنَّف على أنه:
oشركة عامة إذا كان يوفر خدمات مالية على أساس
سوقي؛
oوحدة من وحدات احلكومة العامة (صندوق خارج
املوازنة أو صندوق ضمان اجتماعي )43إذا كان
يستويف تعريف الوحدة احلكومية (راجع الفقرة
 )38-2وكان جمرد حائز سلبي لألصول واخلصوم
(.)42-2
 155-2وإذا كان صندوق الثروة السيادي كيانا تم تأسيسه
يف اخلارج أو شبه شركة كائنة يف اخلارج ،يُصنَّف الصندوق
كوحدة مؤسسية منفصلة يف قطاع الشركات املالية الفرعي
يف االقتصاد الذي تأسس فيه قانونا ،أو املقيم فيه قانونا إن
مل تكن له شخصية اعتبارية قانونية .ويف مثل هذه الظروف،
فإن كافة مراكز معامالت وأرصدة احلكومة العامة مع صندوق
الثروة السيادي ينبغي أن تنعكس يف حساب احلكومة العامة،
على أن يكون بقية العامل هو الطرف املقابل.

هيئات تنظيم األسواق
 156-2هيئات تنظيم األسواق هي هيئات تعمل
بالنيابة عن حكومة (أو منظمة إقليمية يكون أعضاؤها
من احلكومات) ،وتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على
 43صناديق الثروة السيادية التي تقتني وتدير ثروة خمصصة لتقديم
منافع اجتماعية تُدرَج ضمن صناديق الضمان االجتماعي.

 158-2وتبعا ملبدأ اإلقامة ،ال تُدرَج هيئات تنظيم األسواق
التي تستويف تعريف املنظمة الدولية أو املنظمة اإلقليمية
ضمن إحصاءات البلدان األعضاء املنفردة ،ولكن ينبغي إدراج
أنشطتها يف البيانات اإلقليمية (راجع امللحق اخلامس) .وحسب
املتعارف عليه ،تعد الهيئات التنظيمية (الرقابية) املالية
شركات مالية ،وحتديدا شركات مالية مساعدة عندما تكون
وحدات مؤسسية منفصلة .وتنطبق املبادئ التوجيهية التالية
على هيئات تنظيم األسواق املقيمة التي تمارس نشاطها يف
السلع واخلدمات غير املالية:
·الهيئات التي ال تستويف معايير الوحدة املؤسسية تظل
جزءا أساسيا من وحدة احلكومة العامة التي تسيطر
عليها .وهذا هو احلال عادة بالنسبة للهيئات التي
تشارك حصريا أو بصفة رئيسية يف توزيع اإلعانات
بالنيابة عن احلكومة.
·الهيئات التي تستويف معايير الوحدة املؤسسية ،وتعد
بصفة رئيسية منتجا غير سوقي ،كالتي تؤدي بعض
الوظائف اإلدارية ،أو تضع املعايير ،أو تشرف على
عملية اإلنتاج وتنظمها ،يتعين أن تُصنَّف يف قطاع
احلكومة العامة .ورغم أن الهيئة قد تنطوي على مشاركة
نشطة من أعضاء السوق الذي تخدمه ،يتم إثبات سيطرة

الوحدات املؤسسية والقطاعات
احلكومة عن طريق مستندات التمكين والطبيعة غير
السوقية لهذه الكيانات.
·الهيئات التي تستويف معايير الوحدة املؤسسية ،وتعد
بصفة رئيسية منتجا سوقيا ،يتعين أن تُصنَّف ضمن
قطاع الشركات غير املالية الفرعي .والنشاط الوحيد
أو الرئيسي لهيئات تنظيم األسواق هذه يتمثل يف شراء
السلع واخلدمات وحيازتها وبيعها بأسعار ذات داللة
اقتصادية.
 159-2ويف احلاالت التي تشارك فيها هيئات تنظيم
األسواق يف مزيج من األنشطة ،كتوزيع اإلعانات وشراء السلع
واخلدمات وحيازتها وبيعها ،فإن التصنيف القطاعي يستوجب
دراسة متأنية .وإذا كان من املمكن أن يتم بشكل منفصل
حتديد شبه شركة تضطلع بأنشطة سوقية ،يتعين تصنيفها
ضمن قطاع الشركات غير املالية الفرعي .وينبغي تصنيف
األنشطة غير السوقية ضمن قطاع احلكومة العامة .وإذا تعذر
تمييز وحدتين مؤسسيتين ،يتعين أن يتحدد التصنيف القطاعي
بأغلبية أنشطة الكيان.

صناديق التنمية و/أو شركات أو كيانات
البنية التحتية
 160-2تنشئ بعض احلكومات كيانات/صناديق
خاصة لتمويل وتنمية االقتصاد بصفة عامة ،أو تطوير
قطاعات بعينها يف االقتصاد ،أو االرتقاء بمرافق معينة،
مثل البنية التحتية .هذه األنواع من الهيئات/الصناديق
يمكن أن تشارك يف جوانب خمتلفة للتنمية ،بدءا من تقديم
التمويالت فقط ألنشطة التنمية إىل املشاركة يف كافة
مظاهر التنمية الفعلية وإنشاء البنية التحتية أو املرافق.
وتُستَخدم مصطلحات خمتلفة ،مثل «بنوك التنمية»
و»بنوك االستثمار» و»صناديق تثبيت املالية العامة»
وشركات البنية التحتية» لوصف هذه الهيئات .وبغض
النظر عن التسمية ،ينبغي أال يستند التصنيف القطاعي إىل
وصفها بل إىل الطبيعة االقتصادية للكيانات.
 161-2وباستخدام املعايير املعتادة (راجع الفقرة
 ،)22-2يتعين على القائمين بإعداد البيانات حتديد ما إذا
كان الكيان وحدة مؤسسية منفصلة يف القطاع العام ،أو ما
إذا مل يكن وحدة مؤسسية ويتعين تصنيفه كجزء أساسي من
الوحدة التي تسيطر عليه.
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 162-2ويمكن إنشاء هذه الكيانات بالشكل القانوين
للشركة ،ولكن من الضروري حتديد ما إذا كان يجب تصنيفها
كوحدات مؤسسية .وتنطوي الترتيبات املالية لهذه الكيانات
يف العادة على إصدار أدوات الدين ،ولكنها قد تشتمل أيضا
على بعض املصادر التمويلية األخرى .واخملاطر التي تتحملها
هذه الكيانات غالبا ما تدل عليها عوامل مثل العمالء الذين
تخدمهم هذه الكيانات ،والترتيبات التمويلية ،وامللكية
االقتصادية لألصول التي تنشئها هذه الكيانات ،كما أن هذه
العوامل يمكن أن تساعد يف حتديد وضعها كوحدة مؤسسية.
وتنطبق املبادئ اإلرشادية اآلتية:
·إذا كان الكيان غير قادر على التصرف بشكل مستقل
عن وحدته األم وكان حائزا سلبيا لألصول واخلصوم،
فإنه يعد شركة تابعة افتراضية .وإذا كان وحدة مقيمة،
يُصنَّف باعتباره أحد عناصر املستوى احلكومي الذي
يسيطر عليه (أي كجزء من الوحدة األم) .وهذه الكيانات
ال تُعامَل كوحدات مؤسسية منفصلة إال إذا كانت مقيمة
يف اقتصاد خمتلف عن اقتصاد وحدتها األم (راجع
الفقرات من  6-2إىل .)15-2
·إذا كان الكيان يقترض من السوق ثم يقوم بإقراض
وحدات احلكومة العامة فقط ،عندئذ ال يكون مشاركا يف
الوساطة املالية ويتعين اعتباره شركة تابعة افتراضية
مقيمة (راجع الفقرات من  42-2إىل .)44-2
·إذا كانت احلكومة تتوىل امللكية االقتصادية لألصول
غير املالية املنشأة ،فهذا دليل على أن صندوق التنمية
جمرد أداة لالقتراض واقتناء األصول فحسب ،ويتعين
معاملة الكيان كشركة تابعة افتراضية مقيمة.
·إذا كانت هذه الكيانات تستويف تعريف الوحدة
املؤسسية (راجع الفقرة  )22-2وكانت وحدات سوقية
منتجة للسلع واخلدمات وتسيطر عليها احلكومة ،يتعين
تصنيفها كشركة .وبشكل أكثر حتديدا ،ال تُصنَّف هذه
الكيانات كشركة عامة مالية إال إذا كانت تعمل يف
تقديم اخلدمات املالية (راجع الفقرة  44.)53-2ولن
تكون شركات عامة غير مالية إال إذا كانت تنتج أصول
البنية التحتية وتبيعها بأسعار ذات داللة اقتصادية يف
معامالت السوق.
 44تقديم القروض امليسرة ال يعني بالضرورة أن الوحدة املؤسسية ليست
منتجا سوقيا (فعلى سبيل املثال ،بعض البنوك اإلنمائية تقدم قروضا
ميسرة ولكنها تعد رغم ذلك جهات وساطة مالية).

٣

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة،
والقواعد احملاسبية

يتناول هذا الفصل وصف التدفقات االقتصادية ومراكز األرصدة
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،كما يصف القواعد احملاسبية
املستخدمة يف حتديد كافة اجلوانب املتعلقة بقيدها.

مقدمة
 1-3القيود املسجلة يف إحصاءات مالية احلكومة هي إما
تدفقات اقتصادية أو مراكز أرصدة 1.والتدفقات هي الصيغ
النقدية لألعمال االقتصادية وكذلك آثار األحداث التي تؤدي
إىل تغيرات يف القيمة االقتصادية خالل فترة إبالغ معينة.
أما مراكز األرصدة فتقيس القيمة االقتصادية يف نقطة زمنية
حمددة .وعلى نحو أكثر حتديدا ،تشير مراكز األرصدة إىل
حيازات الوحدة من األصول واخلصوم يف وقت معين وصايف
القيمة الناجتة عن ذلك لتلك الوحدة ،والتي تعادل جمموع
األصول ناقص جمموع اخلصوم.
 2-3وتتسم التدفقات ومراكز األرصدة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة بتكاملها ،بمعنى أن جميع التغيرات يف مراكز
األرصدة يمكن تفسيرها بالكامل عن طريق التدفقات .وبعبارة
أخرى ،تنطبق العالقة التالية على كل مركز من مراكز األرصدة:
S0 + F = S1

حيث يمثل كل من  S0و  S1قيمة مركز أرصدة معين يف
بداية ونهاية فترة إبالغ معينة ،على التوايل ،وتمثل  Fصايف
القيمة جلميع التدفقات خالل الفترة التي أثرت على ذلك املركز
حتديدا .وبوجه أعم ،تعد قيمة أي مركز أرصدة حتتفظ به وحدة
ما يف وقت معين هي القيمة التراكمية جلميع التدفقات التي
تؤثر على ذلك املركز والتي حدثت منذ اقتناء الوحدة للنوع
املعني من األصول أو اخلصوم ألول مرة.
 3-3ويشمل إطار إحصاءات مالية احلكومة جمموعة واسعة
التنوع من التدفقات االقتصادية .ويبدأ هذا الفصل بوصف عدة
 1يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية ،يُستخدم مصطلح «التدفقات» يف
أغلب األحيان كصيغة خمتصرة لعبارة «التدفقات االقتصادية» كما
يستخدم مصطلح «األرصدة» يف أغلب األحيان كصيغة خمتصرة لعبارة
«مراكز األرصدة».

خصائص مهمة للتدفقات االقتصادية يستند إليها تصنيف
هذه التدفقات ومعاملتها ،ثم يقدم وصفا عاما للقواعد
احملاسبية املستخدمة يف قيد هذه التدفقات ومراكز األرصدة
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة .وترد يف الفصول من 5
إىل  10مناقشة ألوصاف فئات معينة من التدفقات ومراكز
األرصدة وتطبيق القواعد العامة على قيدها.

التدفقات االقتصادية

 4-3التدفقات االقتصادية هي نتيجة إنشاء قيمة
اقتصادية أو حتويلها أو مبادلتها أو نقل ملكيتها أو إطفائها؛
وتؤدي إىل تغيرات يف حجم أو تكوين أو قيمة أصول وخصوم
الوحدة وصايف قيمتها .وقد يكون التدفق حدثا واحدا ،مثل
شراء سلع ،أو القيمة التراكمية جملموعة من األحداث التي
تقع خالل فترة إبالغ معينة ،مثل التراكم املستمر ملصروفات
الفائدة على سند حكومي .وتُصنَّف جميع التدفقات كمعامالت
أو كتدفقات اقتصادية أخرى .وتُصنِّف األقسام التالية هذين
النوعين من التدفقات االقتصادية.

املعامالت

 5-3املعاملة هي تدفق اقتصادي يمثل تفاعال بين
وحدتين مؤسسيتين بموجب اتفاق بين طرفين أو بحكم
القوانين النافذة ،أو إجراء داخل وحدة مؤسسية يكون من املفيد
من الوجهة التحليلية معاجلته بوصفه معاملة ،مما يرجع
غالبا إىل عمل الوحدة بصفتين خمتلفتين 2.وهذا التعريف
للمعاملة يقتضي حدوث تفاعل بين وحدتين مؤسسيتين وفقا
التفاق متبادل .واالتفاق املتبادل يعني أن لدى الوحدتين علما
مسبقا باملعاملة وموافقة بشأنها ،ولكنه ال يعني أن الوحدتين
دخلتا يف املعاملة بصورة طوعية .فبعض املعامالت ،مثل
دفع الضرائب ،تُفرض بقوة القانون .ورغم أن الوحدات
املنفردة ليست حرة يف حتديد مبالغ الضرائب التي تدفعها،
 2على سبيل املثال ،استهالك رأس املال الثابت ( )23واستخدام اخملزونات
يف إنتاج السلع واخلدمات (( )22راجع الفقرتين  27-6و 53-6على
الترتيب).

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
فإن هناك تسليما وقبوال جماعيين من اجملتمع بااللتزام بدفع
الضرائب .ومن ثم تعتبر مدفوعات الضرائب معامالت رغم أنها
إلزامية .وباملثل ،قد ال تتم األعمال الالزمة لالمتثال للقرارات
القضائية أو اإلدارية بصورة طوعية ولكنها تتم بعلم مسبق من
األطراف املعنية وبموافقتها املسبقة.
 6-3وتختلف معاجلة بعض األنشطة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة عن معاجلة نفس األنشطة يف نظام احلسابات
القومية لعام  .2008فإطار إحصاءات مالية احلكومة يركز
على أثر األحداث االقتصادية على ماليات احلكومة .ويف
املقابل ،يركز نظام احلسابات القومية لعام  2008على قياس
اإلنتاج ،واالستهالك ،وتوزيع الدخل ،واالستثمار .ويحتوي
امللحق  7على وصف كامل لآلثار املترتبة على هاتين الرؤيتين
اخملتلفتين .ورغم اختالف أشكال التعامل يف بعض األنشطة،
يدرِج اإلطاران جميع التدفقات التي تغير مراكز األرصدة كي
يتسنى تفسير جميع التغيرات يف امليزانية العمومية من خالل
التدفقات.
 7-3وقد تتخذ املعامالت العديد من األشكال اخملتلفة .ففي
إطار إحصاءات مالية احلكومة ،تُصنَّف جميع املعامالت وفقا
لطبيعتها االقتصادية ،بينما تُصنَّف املعامالت يف النفقات
أيضا وفقا لوظائفها (راجع الفصول  ،5و ،6و ،8ومرفق الفصل
 .)6وإلعطاء مزيد من الدقة لتصنيف املعامالت ،يجب وصف
خصائص املعامالت بصورة منهجية.

املعامالت النقدية

 8-3املعاملة النقدية هي معاملة تؤدي فيها وحدة
مؤسسية مدفوعات (أو تقبض مدفوعات) أو تتحمل خصوما
(حتصل على أصول) إزاء (من) وحدة مؤسسية أخرى وتكون
قيمتها حمددة بوحدات العملة .ويف إطار إحصاءات مالية
احلكومة ،تُقيَّد جميع التدفقات بقيمة نقدية ،لكن السمة املميِّزة
للمعاملة النقدية هي أن طرفيها يعبران عن قبولهما للمعاملة
بقيمة نقدية .وعلى سبيل املثال ،يتم عادة شراء السلع
واخلدمات أو بيعها بعدد معين من وحدات العملة لكل وحدة
سلعية أو خدمية ،ويف أغلب األحيان يتم أداء منافع الضمان
االجتماعي بكميات ثابتة من العملة ،وتقاس الضرائب
مستحقة القبض وتُدفع بوحدات العملة .وجميع املعامالت
النقدية هي تفاعالت بين وحدتين مؤسسيتين ،ويتم قيد كل
منها إما كمبادلة أو حتويل.
 9-3واملبادلة هي معاملة تقدم بموجبها وحدة ما سلعة
أو خدمة أو أصال أو عمال إىل وحدة ثانية وحتصل يف املقابل
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على سلعة أو خدمة أو أصل أو عمل بنفس القيمة 3.وتدخل
يف عداد املبادالت تعويضات العاملين ،ومشتريات السلع
واخلدمات ،وحتمل مصروفات الفائدة ،وبيع مبنى إداري.
 10-3أما التحويل فهو معاملة تقوم بموجبها وحدة
مؤسسية بتقديم سلعة أو خدمة أو أصل ما إىل وحدة أخرى
دون احلصول يف املقابل على أي سلعة أو خدمة أو أصل
من تلك الوحدة األخرى كنظير مباشر .ويسمى هذا النوع من
املعامالت أيضا معامالت بال مقابل أو معامالت يقدَّم فيها
«شيء مقابل ال شيء» أو معامالت بدون تعويض .ويمكن
أن تنشأ حتويالت أيضا متى كانت القيمة التي يتم تقديمها
مقابل بند ما ليست ذات داللة اقتصادية أو تقل كثيرا عن قيمة
هذا البند .وعادة ما تقوم وحدات احلكومة العامة بعدد كبير
من التحويالت ،والتي قد تكون إلزامية أو طوعية .فالضرائب
ومعظم مساهمات الضمان االجتماعي هي حتويالت إلزامية
تفرضها وحدات حكومية على وحدات أخرى .أما اإلعانات
واملنح ومنافع املساعدة االجتماعية فهي حتويالت من
وحدات احلكومة العامة إىل وحدات أخرى .وتشارك الشركات
العامة ،إىل حد أقل ،يف التحويالت — حيث قد تتلقى دعما
أو حتويالت رأسمالية من احلكومة وقد تشارك أيضا يف
التحويالت مستحقة الدفع نتيجة األنشطة شبه املالية العامة
التي تمارسها.
 11-3تبدو بعض املعامالت كما لو كانت مبادالت
ولكنها يف واقع األمر مزيج من املبادلة والتحويل .وينبغي
يف هذه احلاالت جتزئة املعاملة الفعلية إىل معاملتين وقيدها
كمعاملتين ،واحدة بمثابة مبادلة فقط والثانية بمثابة حتويل
فقط .فعلى سبيل املثال ،قد تبيع إحدى وحدات احلكومة العامة
أصال بسعر يقل بوضوح عن قيمته السوقية ،أو قد تشتري أصال
بسعر يزيد بوضوح عن قيمته السوقية .وعندئذ ينبغي تقسيم
املعاملة إىل مبادلة بالسعر السوقي لألصل وحتويل يعادل
يف قيمته الفرق بين قيمة املعاملة الفعلية والقيمة السوقية
4
لألصل (راجع الفقرة .)107-3
 12-3وال تشمل معامالت املبادلة مستحقات اخلدمات أو
املنافع اجلماعية — حيث تعتبر حتويالت .فقيمة اخلدمات
واملنافع اجلماعية التي قد حتصل عليها وحدة منفردة
 3املقصود من مصطلح «تقدم سلعة ،أو خدمة ،أو أصال »..أن يشمل سماح
وحدة ما لوحدة ثانية باستخدام أصل مملوك للوحدة األوىل أو بالتغير يف
ملكية أصل ما .وتعتبر معامالت الفائدة وغيرها من معامالت دخل امللكية
مبادالت ،ألن هناك وحدة حتصل عليها مقابل وضع أصولها حتت تصرف
وحدة أخرى.
 4راجع الفقرة  29-3لالطالع على وصف عام لتجزئة املعامالت.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

يف نهاية املطاف ال تتناسب مع املبلغ مستحق الدفع.
وتعد الضرائب وأقساط التأمين على غير احلياة أمثلة على
املعامالت التي تُصنَّف كتحويالت بسبب الطبيعة اجلماعية
للمنافع (راجع الفقرتين  23-5و 149-5على التوايل).
 13-3وتعامَل الضرائب كتحويالت رغم أن الوحدات
التي تؤدي هذه املدفوعات قد حتصل على بعض املنافع من
اخلدمات التي تقدمها الوحدة احلكومية التي تتلقى الضرائب.
فعلى سبيل املثال ،ال يمكن ،من حيث املبدأ ،استبعاد أحد من
املشاركة يف املنافع التي تقدمها أجهزة اخلدمات اجلماعية
مثل األمن العام .وإضافة إىل ذلك ،قد يستطيع املكلف
الضريبي استهالك بعض اخلدمات املنفردة التي تقدمها
وحدات حكومية .غير أنه ال يمكن عادة حتديد صلة مباشرة
بين املدفوعات الضريبية واملنافع التي تتلقاها الوحدات
املنفردة .وفضال عن ذلك ،ال توجد عادة أي عالقة بين قيمة
اخلدمات التي تتلقاها وحدة ما ومقدار الضرائب التي تدفعها
نفس الوحدة.
 14-3وتعامَل أيضا أقساط ومطالبات التأمين على
غير احلياة كتحويالت يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
فاألقساط من هذا النوع ال تعطي للوحدات التي تدفعها حق
احلصول على منافع إال إذا وقع حدث من األحداث املنصوص
عليها يف عقد التأمين .وبعبارة أخرى ،تدفع وحدة ما مبلغا من
املال لوحدة ثانية كي تقبل حتمل خماطر وقوع حدث معين
للوحدة األوىل .وتعتبر هذه املعامالت حتويالت 6ألنها وفقا
لطبيعة نشاط التأمين توزع الدخل بين حملة الوثائق على
من تنشأ لهم مطالبات وليس على جميع حملة الوثائق الذين
يدفعون املساهمات .وهناك عدم يقين بشأن حصول الوحدة
التي تدفع املساهمات على أي منافع ،وإذا حصلت على منافع
فقد ال تكون هناك عالقة بين هذه املنافع ومبالغ األقساط
املدفوعة من قبل .ويشمل التأمين على غير احلياة برامج
الضمان االجتماعي وبرامج التأمين االجتماعي من أرباب
العمل لصالح موظفي احلكومة التي ال تقدم منافع تقاعدية.
ومن ثم فإن مساهمات الضمان االجتماعي التي تتلقاها
الوحدات احلكومية ومنافع الضمان االجتماعي التي تؤديها
تلك الوحدات ،والتي ال تتعلق بمعاشات التقاعد املرتبطة
بالعمل ،تُعامَل كتحويالت يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
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 15-3وقد تكون التحويالت إما جارية أو رأسمالية.
ويُفضل عند التمييز بين التحويالت اجلارية والتحويالت
 5يعتبر القسط املدفوع مسبقا اقتناء ألصل مايل من جانب املؤمن عليه
(راجع الفقرة م ،)76-4وتنخفض قيمته عند تقديم التغطية التأمينية.
 6تُقسَّم مدفوعات أقساط التأمين على غير احلياة يف نظام احلسابات
القومية لعام  2008إىل بيع خدمة وحتويل ،أما يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة ،فيعتبر القسط بأكمله حتويال (راجع الفقرة .)149-5

الرأسمالية التركيز على السمات اخلاصة للتحويالت
الرأسمالية.
 16-3والتحويالت الرأسمالية هي التحويالت التي
تنتقل فيها ملكية أصل (عدا النقدية أو اخملزونات) من طرف
إىل آخر؛ أو التي تُلزِم أحد الطرفين أو كليهما باقتناء أصل (عدا
النقدية أو اخملزونات) أو التصرف فيه ،أو التي يتنازل فيها
الدائن عن خصم مستحق له .وتشمل التحويالت الرأسمالية
أيضا التحويالت النقدية التي تنطوي على التصرف يف
أصول غير نقدية (عدا اخملزونات) أو اقتناء أصول غير نقدية
(عدا اخملزونات) .وينشأ عن أي حتويل رأسمايل تغير يعادل
قيمة هذا التحويل يف مركز أرصدة األصول لدى أحد طريف
املعاملة أو كليهما .والتحويالت الرأسمالية بطبيعتها كبيرة
وغير متكررة ،غير أنه ال يمكن تعريفها على أساس احلجم
أو التواتر .ويعتبر أي حتويل عيني دون رسم مقابل حتويال
رأسماليا إذا انطوى على :انتقال ملكية أصل غير مايل (عدا
اخملزونات)؛ وقيام دائن ما بالتنازل عن اخلصم املستحق
له دون احلصول على أي قيمة مماثلة يف املقابل .ويدخل
يف عداد التحويالت الرأسمالية أيضا املدفوعات الكبيرة غير
املتكررة املقدمة تعويضا عن خسائر متراكمة أو تلف كبير أو
إصابات خطيرة غير مغطاة بوثائق تأمين .ويعتبر حتويل النقد
حتويال رأسماليا إذا كان مرتبطا ،أو مشروطا ،بقيام أحد طريف
املعاملة أو كليهما باقتناء أصل أو التصرف فيه.
 17-3وتتألف التحويالت اجلارية من كافة التحويالت
التي ال تعد حتويالت رأسمالية .وهي تؤثر مباشرة على مستوى
الدخل املتاح وبالتايل على استهالك السلع واخلدمات .وهذا
يعني أنها تؤدي إىل تقليل الدخل وحجم االستهالك احملتمل يف
االقتصاد املانح ،وإىل زيادة الدخل وحجم االستهالك احملتمل
يف االقتصاد املتلقي .ومن أمثلة التحويالت اجلارية املنافع
االجتماعية ،واإلعانات ،واملساعدات الغذائية.
 18-3وقد يَعتبر أحد طريف املعاملة بعض التحويالت
النقدية حتويالت رأسمالية بينما يعتبرها الطرف اآلخر
حتويالت جارية .وكي ال يعامِل الطرف املانح والطرف املتلقي
ذات املعاملة بطريقة خمتلفة ،ينبغي تصنيف التحويل كتحويل
رأسمايل للطرفين حتى وإن كان ينطوي على قيام أحد الطرفين
فقط باقتناء أصل ،أو أكثر ،أو التصرف فيه .وعند الشك فيما إذا
كان ينبغي معاملة التحويل كتحويل جار أم رأسمايل ،ينبغي
معاملته كتحويل جار.

املعامالت غير النقدية

 19-3املعامالت غير النقدية هي معامالت غير حمددة
أصال بالوحدات النقدية .وهي تشمل جميع املعامالت التي ال

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
تنطوي على أي تدفقات نقدية ،مثل املقايضة ،واملعامالت
العينية ،وبعض املعامالت الداخلية .ويجب أن تُعطى
للمعامالت غير النقدية قيمة نقدية ألن إطار إحصاءات مالية
احلكومة يسجل التدفقات ومراكز األرصدة احملررة بقيم نقدية.
وبالتايل فإن القيود تمثل القيم املقيسة بصورة غير مباشرة
أو املقدرة إن تعذر ذلك .وللقيم املعطاة للمعامالت غير النقدية
انعكاسات اقتصادية خمتلفة عن املدفوعات النقدية بنفس
املبالغ ،ألنها ليست مبالغ نقدية يمكن التصرف فيها بحرية.
ورغم ذلك ،من الضروري إعطاء البنود التي تنطوي عليها
املعامالت غير النقدية أفضل تقدير للقيم السوقية حتى تكون
جمموعة احلسابات شاملة ومتكاملة.
 20-3ويمكن أن تكون املعامالت غير النقدية إما معامالت
بين طرفين أو إجراءات داخل وحدة مؤسسية تُستخدم إلنشاء
معاملة داخلية.

املعامالت غير النقدية بين طرفين
 21-3يمكن أن تكون هذه املعامالت غير النقدية مبادالت أو
حتويالت .فاملقايضة واألجر العيني وغيرهما من املدفوعات
العينية األخرى تعتبر مبادالت غير نقدية ،أما التحويالت
العينية فهي حتويالت غير نقدية.
 22-3ويف معاملة املقايضة ،تتبادل وحدتان سلعا أو
خدمات أو أصوال غير النقد ذات قيمة متساوية .فعلى سبيل
املثال ،قد توافق وحدة حكومية على مبادلة قطعة أرض يف
منطقة صناعية مع مؤسسة خاصة مقابل قطعة أرض أخرى
سوف تستخدمها احلكومة كمتنزه وطني .وفيما بين البلدان ،قد
تقوم احلكومات بمبادلة موارد طبيعية استراتيجية مقابل نوع
آخر من املنتجات أو اخلدمات.
 23-3ويحدث أداء األجر العيني عندما يتم تعويض
موظف بسلع أو خدمات أو أصول غير النقد .وتشمل أنواع
التعويض التي يقدمها أرباب العمل يف العادة إىل العاملين
باجملان أو بأسعار خمفضة الوجبات واملشروبات ،والزي
املوحد ،وخدمات اإلسكان ،وخدمات النقل ،وخدمات رعاية
األطفال (راجع الفقرتين  17-6و.)18-6
 24-3ويحدث أداء املدفوعات العينية عدا األجر
العيني عند أداء طائفة واسعة من املدفوعات يف شكل
سلع وخدمات وليس نقد .ويمكن أداء مدفوعات لتسوية
خصوم يف شكل سلع أو خدمات أو أصول غير نقدية وليس
نقد .فعلى سبيل املثال ،قد توافق وحدة حكومية على
تسوية مطالبة عن ضرائب متأخرة السداد إذا نقل املكلف
الضريبي ملكية أراض أو أصول ثابتة إىل احلكومة ،أو قد
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تُسدَّد ضرائب التركات عن طريق التبرع للحكومة باللوحات
الفنية أو غيرها من النفائس.
 25-3يمكن استخدام التحويالت العينية لزيادة الكفاءة،
أو لضمان استهالك السلع واخلدمات املقصودة .فعلى سبيل
املثال ،قد يتم توصيل املعونة املقدمة بعد كارثة طبيعية
بشكل أسرع وقد تكون أكثر فعالية إذا قُدمت يف شكل دواء
وغذاء ومأوى بدال من النقود .كذلك قد تقدم إحدى وحدات
احلكومة العامة خدمات طبية وتعليمية عينية لضمان تلبية
احلاجة إىل تلك اخلدمات.

املعامالت الداخلية

 26-3حتدث املعامالت الداخلية أو املعامالت داخل
الوحدات عندما تقوم وحدة واحدة بإجراء ما بصفتين خمتلفتين
لها ،ويكون من املفيد حتليليا قيد هذا اإلجراء كمعاملة .ويعد
اختيار ما يعامَل من اإلجراءات الداخلية كمعامالت اختيارا
قائما على التقدير الشخصي للغرض من قيد هذه اإلجراءات.
ويتبع إطار إحصاءات مالية احلكومة نظام احلسابات القومية
لعام  2008يف معاملة استهالك رأس املال الثابت كمعاملة
داخلية حتى يمكن حساب تكاليف تشغيل احلكومة .وباملثل
يدخل يف عداد املعامالت الداخلية حتويل املواد واإلمدادات من
اخملزونات إىل استخدام السلع واخلدمات والتغيرات الداخلية
األخرى يف اخملزونات (راجع الفقرتين  46-8و.7)47-8

إعادة ترتيب بعض املعامالت

 27-3ال يتم قيد بعض املعامالت بالشكل الذي يبدو
أنها حدثت به .ويتم بدال من ذلك تعديلها يف اإلحصاءات
االقتصادية الكلية إلبراز عالقاتها االقتصادية األساسية
بشكل أوضح .وهناك ثالثة أنواع من عمليات إعادة الترتيب
املستخدمة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،وهي :حتويل
املسار ،والتجزئة ،وإعادة العزو.

حتويل املسار

 28-3يستخدم حتويل املسار يف قيد املعاملة باعتبارها
حتدث عبر قنوات خمتلفة عن قنواتها الفعلية ،أو باعتبارها
حتدث باملعنى االقتصادي يف حالة عدم حدوث معامالت
فعلية .ويكون حتويل املسار الزما يف أغلب األحيان عندما
تكون وحدة ما طرفا يف معاملة ولكن ال تظهر يف السجالت
احملاسبية الفعلية نتيجة ترتيبات إدارية .ويحدث نوعان من
حتويل املسار:

 7يرد وصف املعامالت الداخلية يف الفقرات من  85-3إىل  90-3يف نظام
احلسابات القومية لعام  .2008وال تُقيَّد يف إطار إحصاءات مالية احلكومة
جميع املعامالت الداخلية املتعلقة بعمليات اإلنتاج.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
·يف النوع األول من حتويل املسار ،تُقيَّد معاملة مباشرة
بين الوحدة  Aوالوحدة  Cوكأنها حتدث بصورة غير
مباشرة من خالل وحدة ثالثة هي  .Bفعلى سبيل املثال،
إذا كان موظفو احلكومة مقيدين يف برنامج للضمان
االجتماعي أو نظام للتقاعد ،فقد تبين السجالت
احملاسبية أن الوحدة احلكومية املعنية تقدم املساهمات
مباشرة إىل صندوق الضمان االجتماعي أو نظام
التقاعد نيابة عن موظفيها .غير أن هذه املساهمات
تعد جزءا من تعويضات العاملين وينبغي قيدها كما
لو كانت مدفوعة للموظف .ومن الضروري يف تلك
احلالة حتويل مسار املدفوعات بحيث تظهر احلكومة
باعتبارها اجلهة التي تؤدي املدفوعات إىل املوظفين،
الذين يُفترض عندئذ أنهم يؤدون مدفوعات بنفس
املبالغ إىل برنامج الضمان االجتماعي أو نظام التقاعد
(راجع الفقرة  .)19-6ونتيجة لتحويل املسار ،تُدرج
هذه املساهمات ضمن تكلفة العمالة يف احلكومة .وقد
يكون حتويل املسار الزما أيضا عند قيد توزيع أرباح
املؤسسات االحتكارية (راجع الفقرة .)68-5
·يف النوع الثاين من حتويل املسار ،تقيد معاملة من نوع
معين من الوحدة  Aإىل الوحدة  Bومعاملة مقابلة من
نوع خمتلف من الوحدة  Bإىل الوحدة  .Aفعلى سبيل
املثال ،عند قيام كيان غير مقيم ذي غرض خاص
تابع للحكومة باالقتراض يف اخلارج ألغراض املالية
العامة ،ينبغي احتساب املعامالت يف حسابات كل من
احلكومة والكيان غير املقيم ذي الغرض اخلاص وكأن
هذا الكيان قد منح قرضا للحكومة واستثمرت احلكومة
املبلغ املعادل لهذا القرض يف الكيان ذي الغرض
اخلاص (راجع الفقرات من  136-2إىل .)139-2
وتعكس إعادة ترتيب املعامالت هذه مشاركة احلكومة
يف الكيان غير املقيم ذي الغرض اخلاص ،والتي مل تكن
لتُرصد يف حسابات احلكومة لوال ذلك.

التجزئة

 29-3تستخدم التجزئة يف قيد معاملة تمثل معاملة
واحدة من منظور األطراف املشاركة كمعاملتين أو أكثر
بتصنيفات خمتلفة .فعلى سبيل املثال ،عندما تقتني إحدى
وحدات احلكومة العامة أصال بسعر يقل أو يزيد عن سعره
احلايل يف السوق ،فإن تقسيم املعاملة الفعلية إىل مبادلة
وحتويل يعتبر مثاال آخر على التجزئة (راجع الفقرة .)11-3

إعادة العزو

 30-3تستخدم إعادة العزو يف قيد املعاملة التي قام
طرف ثالث بترتيبها نيابة عن آخرين باعتبارها حتدث
مباشرة بين الطرفين األصليين املعنيين .وتكون إعادة العزو

الزمة عندما تقوم وحدة باإلعداد لقيام معاملة بين وحدتين
أخريين ،عادة مقابل رسم تتقاضاه من أحد طريف املعاملة أو
كليهما .ويف مثل هذه احلالة ،تعمل إحدى الوحدتين كوكيل
عن األخرى .ويف مثل هذه احلالة ،تُقيَّد املعاملة حصريا يف
حسابات الطرفين املشاركين يف املعاملة وليس يف حسابات
الطرف الثالث الذي قام بتيسير املعاملة .وال تبين حسابات
الوكيل سوى الرسم الذي يتم تقاضيه مقابل تيسير اخلدمات
املقدمة .فعلى سبيل املثال ،قد حتدث إعادة العزو عندما تقوم
وحدة حكومية بتحصيل الضرائب ثم حتولها كلها أو جزءا منها
إىل وحدة حكومية أخرى .ويف بعض الترتيبات من هذا النوع،
حتتفظ الوحدة القائمة بالتحصيل بجزء صغير من الضرائب
احملصلة مقابل جهودها يف التحصيل .ويعامَل املبلغ احملتجز
كبيع خدمة من جانب الوحدة القائمة بالتحصيل ،بينما يُقيَّد
املبلغ اإلجمايل للضرائب احملصلة ضمن إيرادات الوحدة
احلكومية املستفيدة .ولالطالع على املبادئ التوجيهية
اخلاصة بإعادة عزو الضرائب أو عزوها إىل مستويات احلكومة
القائمة بالتحصيل أو املستفيدة ،راجع الفقرات من  33-5إىل
.38-5

التدفقات االقتصادية األخرى

 31-3التدفقات االقتصادية األخرى هي التغيرات يف
حجم األصول أو اخلصوم أو يف قيمتها ومل تنتج عن معامالت.
وهي ليست معامالت ألنها ال تفي بواحدة أو أكثر من خصائص
املعامالت .فعلى سبيل املثال ،قد ال تقوم الوحدات املؤسسية
املشاركة يف املعامالت بالعمل وفقا التفاق متبادل ،كما
يف حالة االستيالء على األصول بدون تعويض ،أو التغيرات
الناجتة عن أحداث طبيعية كالزالزل أو الفيضانات .وبدال من
ذلك ،قد تتغير قيمة األصل بالعملة األجنبية نتيجة التغيرات
يف سعر الصرف ،أو قد تتغير قيمة األصل نتيجة مرور الوقت.
 32-3وهناك فئتان رئيسيتان للتدفقات االقتصادية
األخرى هما :مكاسب وخسائر احليازة ،والتغيرات األخرى يف
8
حجم األصول واخلصوم.

مكاسب وخسائر احليازة

 33-3مكسب أو خسارة احليازة 9هو تغير يف القيمة
النقدية ألصل أو خصم نتيجة تغيرات يف مستوى األسعار
وهيكلها ،مع استبعاد أي تغيرات نوعية أو كمية يف األصل
أو اخلصم .وتشمل مكاسب وخسائر حيازة األصول واخلصوم
التغيرات الناشئة عن حركات أسعار الصرف .ومن ناحية
املفهوم ،تُقيَّد مكاسب وخسائر احليازة دائما كتغير يف أسعار
السوق.
 8اإلشارة إىل التغيرات يف قيمة أو حجم األصول تنطبق أيضا على اخلصوم.
 9يشار أيضا إىل مكاسب وخسائر احليازة بمصطلح إعادة التقييم يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008ويف املعايير احملاسبية املتعارف عليها.

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
 34-3وتتراكم مكاسب أو خسائر احليازة بصورة مستمرة
جملرد حيازة أصل أو خصم بمرور الوقت بدون إحداث حتول
فيه بأي شكل من األشكال .ويمكن أن تنطبق مكاسب أو خسائر
احليازة على أي نوع من األصول أو اخلصوم تقريبا ،وقد
تتراكم على أصل تتم حيازته ألي مدة من الزمن خالل فترة
اإلبالغ( .راجع الفقرات من  5-10إىل  45-10لالطالع على
مناقشة كاملة).

التغيرات األخرى يف حجم األصول/اخلصوم

 35-3التغيرات األخرى يف حجم األصول هي التغيرات
يف قيمة أحد األصول أو اخلصوم والتي ال تنشأ نتيجة معاملة
أو مكاسب/خسائر احليازة .وهي تشمل عددا كبيرا ومتنوعا
من األحداث احملددة .وتنقسم تلك األحداث إىل ثالث فئات
10
رئيسية:
·تضم الفئة األوىل أحداثا تنطوي على ظهور أو اختفاء
أصول اقتصادية ألسباب أخرى عدا املعامالت .وبعبارة
أخرى ،تُدرج بعض األصول واخلصوم يف امليزانية
العمومية يف إطار إحصاءات مالية احلكومة وتُستبعد
منها نتيجة أحداث أخرى عدا املعامالت( .راجع الفقرات
من  48-10إىل  58-10لالطالع على مناقشة كاملة).
·وتضم الفئة الثانية آثار أحداث خارجية – استثنائية
وغير متوقعة  -على منافع اقتصادية يمكن احلصول
عليها من أصول وما يقابلها من خصوم( .راجع الفقرات
من  59-10إىل  75-10لالطالع على مناقشة كاملة).
·وتضم الفئة األخيرة التغيرات يف التصنيفات( .راجع
الفقرات من  76-10إىل  84-10لالطالع على مناقشة
كاملة).

مراكز األرصدة

 36-3مركز األرصدة هو جمموع حيازات األصول و/أو
اخلصوم يف نقطة زمنية .وتُقيَّد مراكز األرصدة يف امليزانية
العمومية يف إطار إحصاءات مالية احلكومة (راجع الفصل
 .)7ويبين اإلطار املتكامل إلحصاءات مالية احلكومة مراكز
األرصدة يف بداية ونهاية فترة اإلبالغ .وترتبط مراكز األرصدة
عند هاتين النقطتين الزمنيتين بالتدفقات خالل تلك الفترة ألن
التغيرات يف املراكز سببها املعامالت والتدفقات االقتصادية
األخرى .وملناقشة مراكز األرصدة ،من الضروري حتديد حدود
 10يتم التمييز فقط ألغراض الوصف؛ حيث ال يتاح هذا التقسيم يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة ونظام تصنيف هذه اإلحصاءات.
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األصول يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية التي يُشتق منها
تعريف األصول واخلصوم .وتقتصر تغطية األصول يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة على األصول االقتصادية التي قد
تتدفق منها منافع اقتصادية ملالكيها.

املنافع االقتصادية
 37-3تنشأ املنافع االقتصادية من امتالك األصول
االقتصادية واستخدامها .وتشمل املنافع االقتصادية للملكية
عادة حق استخدام األصل ،أو تأجيره ،أو توليد الدخل منه
بطريقة أخرى ،أو بيعه .وهناك أنواع خمتلفة من املنافع
االقتصادية التي يمكن احلصول عليها من األصول ،منها ما
يلي:
·القدرة على استخدام أصول ،كاملباين أو اآلالت ،يف
اإلنتاج؛
·توليد خدمات (كتأجير أصول منتَجة لكيان آخر)؛
·توليد دخل ملكية (كالفائدة وتوزيعات األرباح التي
يحصل عليها مالكو األصول املالية)؛
·إمكانية بيع األصل وبالتايل حتقيق مكاسب احليازة.

امللكية
 38-3يمكن التمييز بين نوعين من امللكية يف اإلحصاءات
االقتصادية الكلية :امللكية القانونية وامللكية االقتصادية.
واملالك القانوين للموارد كالسلع واخلدمات ،واملوارد
الطبيعية ،واألصول املالية واخلصوم ،هو الوحدة املؤسسية
التي يحق لها شرعا وبقوة القانون املطالبة باملنافع
املصاحبة لهذه املوارد .وقد تطالب احلكومة أحيانا بامللكية
القانونية ألحد املوارد بالنيابة عن اجملتمع ككل .ولقيد مَورد
ما يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،يجب أن يكون له مالك
قانوين سواء على أساس فردي أو جماعي.
 39-3أما املالك االقتصادي للموارد كالسلع واخلدمات،
واملوارد الطبيعية ،واألصول املالية ،واخلصوم ،فهو الوحدة
املؤسسية التي يحق لها املطالبة باملنافع املرتبطة باستخدام
هذه املوارد من واقع قبولها باخملاطر املصاحبة .ويف معظم
احلاالت يكون املالك االقتصادي ملورد ما هو نفسه املالك
القانوين له .وإذا مل يكونا كذلك ،فإن املالك القانوين ينقل
املسؤولية عن اخملاطر التي ينطوي عليها استخدام املورد يف
نشاط اقتصادي ما فضال عن املنافع املرتبطة بهذا االستخدام
إىل املالك االقتصادي .ويف املقابل ،يقبل املالك القانوين
حزمة أخرى من اخملاطر واملنافع من املالك االقتصادي .وإذا
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تم استخدام تعبير «امللكية» أو «املالك» يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة وكان املالك القانوين خمتلفا عن املالك
االقتصادي ،ينبغي أن يُفهم بوجه عام أن اإلشارة للمالك
االقتصادي .ويناقش امللحق  4عددا من احلاالت التي تشهد
اختالفا بين امللكية القانونية وامللكية االقتصادية.
 40-3وقد تطالب احلكومة أحيانا بامللكية القانونية
ألحد املوارد ،كاملياه اإلقليمية مثال ،نيابة عن اجملتمع ككل.
وإذا حدث ذلك ،تعود املنافع أيضا على احلكومة بالنيابة
عن اجملتمع ككل .وهكذا تكون احلكومة هي املالك القانوين
واالقتصادي لهذه املوارد .ومع ذلك ،يجوز للحكومة تقاسم
املنافع مع كيانات أخرى ولكن ،بموجب قبولها لغالبية
اخملاطر ،فإنها تصبح املالك االقتصادي للمورد املعني.
فعلى سبيل املثال ،يمكن يف حالة الشراكات بين القطاعين
العام واخلاص أن تؤول امللكية االقتصادية للحكومة عند
قبولها غالبية اخملاطر (راجع الفقرات من م 58-4إىل م-4
.)65
 41-3ونادرا ما يتم حتويل ملكية املنافع التي تنطوي
عليها األصول املالية واخلصوم من املالك القانوين إىل املالك
االقتصادي دون أن تتغير حالتها ،بل يتم حتويلها عادة إىل
أشكال جديدة من األصول املالية واخلصوم عن طريق وساطة
مؤسسة مالية تتحمل بعض اخملاطر واملنافع مع نقل األداة
املالية إىل وحدات أخرى.

تعريف األصول واخلصوم

 42-3األصل هو مستودع للقيمة يمثل منفعة أو جمموعة
من املنافع التي تتحقق للمالك االقتصادي من خالل حيازة
أو استخدام املورد على مدى فترة زمنية ،وهو وسيلة لترحيل
القيمة من فترة إبالغ إىل أخرى.
 43-3وال تُقيَّد يف نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية
سوى األصول االقتصادية فقط (أي تُدرج ضمن حدود
األصول) وتظهر يف امليزانية العمومية للوحدة التي تعد
املالك االقتصادي لألصل .واألصول االقتصادية هي
موارد تسري عليها حقوق امللكية وقد تتدفق منها منافع
اقتصادية للمالك .أما السمات الشخصية كالسمعة أو
املهارة ،التي توصف أحيانا بأنها أصل ،فال يتم قيدها على
هذا النحو يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ألنها ليست
أصوال اقتصادية حسب التعريف الوارد آنفا .ويتم التمييز
بين األصول غير املالية واألصول املالية .فجميع األصول
املالية لها خصوم مقابلة ،عدا سبائك الذهب احملتفظ بها
كأصل احتياطي والتي تعتبر ،حسب األعراف ،أصال ماليا
(.)128-7

األصول املالية واخلصوم (االلتزامات)

 44-3هناك آلية ذات أهمية خاصة يف االقتصاد وهي
األداة التي تقوم بواسطتها وحدة اقتصادية بمبادلة جمموعة
معينة من املنافع مع وحدة اقتصادية أخرى مقابل مدفوعات
مستقبلية .ومن هذا املنطلق ،يمكن تعريف املطالبة املالية
وبالتايل تعريف اخلَصم .وال يُقيَّد يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة أي خصوم غير مالية ،وبالتايل فإن مصطلح خَصم
11
يشير بالضرورة إىل خَصم مايل بطبيعته.

 45-3وينشأ اخلَصم (االلتزام) عندما تلتزم وحدة ما
(املدين) ،يف ظروف معينة ،بتقديم األموال أو غيرها من املوارد
إىل وحدة أخرى (الدائن) .وينشأ اخلَصم يف العادة من خالل
عقد ملزم قانونا يحدد شروط دفعة (مدفوعات) السداد الواجب
أداؤها ،ويتوجب السداد بموجب العقد بدون قيد أو شرط .وتنشأ
اخلصوم عادة عن طريق تقديم قيمة اقتصادية من وحدة
مؤسسية ،أي الدائن ،إىل وحدة مؤسسية أخرى ،أي املدين،
بمقتضى ترتيب تعاقدي يف العادة .ويمكن أن تنشأ اخلصوم
أيضا بحكم القانون ،وبأحداث تقتضي مدفوعات حتويالت
مستقبلية .ويف حاالت عديدة ،تُدَّد اخلصوم (واملطالبات
املالية املقابلة) بوضوح بوثائق رسمية تعبر عن العالقة بين
املدين والدائن .ويف حاالت أخرى ،تُتسب اخلصوم لتوضيح
الواقع االقتصادي األساسي للمعاملة ،مثل خلق قرض
افتراضي عند اقتناء أصل بموجب عقد تأجير تمويلي.
 46-3واخلصوم التي تنشأ بحكم القانون تتضمن اخلصوم
الناشئة عن الضرائب واجلزاءات (بما فيها اجلزاءات الناشئة
عن العقود التجارية) واألحكام القضائية وقت فرضها .أما
اخلصوم التي تنشأ بأحداث تقتضي مدفوعات حتويالت
مستقبلية فتتضمن املطالبات على شركات التأمين على غير
احلياة ،واملطالبات عن األضرار اخلارجة عن نطاق مسؤوليات
شركات التأمين على غير احلياة ،واملطالبات الناشئة عن
املكاسب من أنشطة اليانصيب واملقامرة.
 47-3ومتى كان هناك خصم قائم ،يكون الدائن حائزا
ملطالبة مالية مقابلة على املدين .واملطالبة املالية هي
أصل يمنح عادة مالكه (الدائن) احلق يف احلصول على األموال
وغيرها من املوارد من وحدة أخرى بموجب شروط التزام ما.
وعلى غرار اخلصوم ،فإن املطالبات املالية ال تخضع ألي
قيد أو شرط .وتوفر املطالبة املالية منافع للدائن ،كأن تكون
مستودعا للقيمة ،أو قد تكون مغلة للفائدة ،أو غيرها من دخل
امللكية ،أو مكاسب احليازة .وتتألف املطالبات املالية من
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار ،وأدوات الدين،
 11يف املقابل ،تعترف املعايير احملاسبية باخلصوم غير املالية يف ظروف
معينة.

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
واملشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين،
والذهب النقدي يف شكل حسابات الذهب غير اخملصصة (راجع
الفقرات  ،15-7و ،127-7و.)139-7
 48-3وتتألف األصول املالية من املطالبات املالية
وسبائك الذهب املوجودة يف حيازة السلطات النقدية كأصول
احتياطية .ولالطالع على مناقشة كاملة حول األصول املالية
واخلصوم ،راجع الفقرات من  118-7إىل .227-7
 49-3ويتبع هذا الدليل نظام احلسابات القومية لعام
 2008من حيث عدم معاملة الضمانات عدا املشتقات املالية
وخمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم الضمانات
املوحدة كأصول مالية أو خصوم .ومع ذلك ،فإنه يوصى بقيد
هذه الضمانات كبنود تذكرة يف امليزانية العمومية (راجع
الفقرات  48-4ومن  251-7إىل .)261-7

األصول غير املالية

 50-3األصول غير املالية هي أصول اقتصادية عدا
األصول املالية .ويعاد تقسيم األصول غير املالية إىل األصول
غير املالية املنتَجة (كاألصول الثابتة واخملزونات والنفائس)
واألصول غير املالية غير املنتَجة (كاألراضي ،واملوارد
املعدنية والطاقة ،واألصول األخرى التي تتوافر طبيعيا،
واألصول غير املنتَجة غير امللموسة) .ولالطالع على وصف
كامل لطبيعة األصول غير املالية ،راجع الفقرات من 34-7
إىل .117-7

القواعد احملاسبية
 51-3يجب قياس جميع القيود املدرجة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة بقيم نقدية .وتمثل القيم املقيدة ،يف بعض
احلاالت ،املدفوعات الفعلية التي تشكل جزءا من تدفقات،
بينما تُقدَّر ،يف حاالت أخرى ،استنادا إىل قيم نقدية .وبالتايل
فإن النقد هو وحدة احلساب التي تُقيَّد بها جميع األرصدة
والتدفقات.
 52-3ومن حيث املبدأ ،يمكن أن تغطي فترة اإلبالغ أي
فترة زمنية .ويعيب الفترات القصيرة للغاية أن البيانات
اإلحصائية تتأثر بعوامل عرضية ،يف حين أن الفترات الطويلة
قد ال تُظهر على نحو كاف التغيرات التي يشهدها االقتصاد
يف الوقت املناسب .ويمكن جتنب اآلثار املوسمية بجعل فترة
اإلبالغ تغطي دورة كاملة للظواهر االقتصادية التي تتكرر
بانتظام .وبوجه عام ،تعد السنوات التقويمية ،والسنوات
املالية ،وأرباع السنوات مناسبة تماما لوضع جمموعة كاملة
من إحصاءات مالية احلكومة لقطاع احلكومة العامة أو القطاع
العام على أساس موحد ،يف حين توفر البيانات الشهرية ذات
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التغطية املؤسسية األوسع نطاقا مؤشرا جيدا عايل التواتر عن
األداء املايل .وسوف تؤثر الظروف اخلاصة بكل بلد على نطاق
تغطية اإلبالغ املايل ،ومعدل تواتره ،ودوريته .غير أنه عند
حتديد هذه األمور ،ينبغي أيضا النظر يف املبادئ التوجيهية
واملعايير اخلاصة بإبالغ البيانات ،مثل النظام العام لنشر
البيانات ) ،(GDDSواملعيار اخلاص لنشر البيانات )،(SDDS
واملعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات ( ،)SDDS Plusوميثاق
12
املمارسات السليمة يف جمال شفافية املالية العامة.
 53-3يعد إطار إحصاءات مالية احلكومة مناسبا تماما
لتغطية جميع األنشطة االقتصادية على نحو يمكن معه إعداد
البيانات يف إحصاءات مالية احلكومة للوحدات املنفردة ،أو
جمموعات الوحدات ،أو جميع الوحدات يف قطاع احلكومة
العامة أو القطاع العام .وللسماح بذلك ،يتم تصميم القواعد
احملاسبية املتعلقة بقيد التدفقات ومراكز األرصدة يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة بهدف ضمان اتساق البيانات
املستخرجة ،والتوافق مع املعايير املقبولة إلعداد اإلحصاءات
االقتصادية الكلية األخرى .وباستثناء توحيد البيانات ،كما
يرد الحقا يف هذا الفصل ،تعد القواعد احملاسبية الواردة يف
إطار إحصاءات مالية احلكومة هي نفس القواعد الواردة يف
نظام احلسابات القومية لعام (2008راجع امللحق  .)7وهناك
أيضا أوجه تشابه عديدة بين القواعد املستخدمة يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة والقواعد التي تطبقها الشركات
واحلكومات يف كشوفها املالية 13.وتصف األقسام التالية نوع
النظام احملاسبي املستخدم والقواعد احملاسبية التي حتكم
موضوعات مثل وقت القيد وتقييم التدفقات ومراكز األرصدة.

نوع النظام احملاسبي

 54-3يُشتق نظام قيد األحداث االقتصادية الذي يقوم على
أساسه إطار إحصاءات مالية احلكومة من املبادئ العامة ملسك
الدفاتر .ويُستخدم نظام القيد املزدوج يف قيد جميع التدفقات.
ويف نظام القيد املزدوج ،تؤدي كل معاملة إىل ظهور قيدين
على األقل بقيمة متساوية جرى العرف على اإلشارة إليهما
باسم القيد الدائن والقيد املدين .ويضمن هذا املبدأ تساوي
جمموع كل القيود الدائنة مع جمموع كل القيود املدينة ،مما
يسمح بالتحقق من مطابقة حسابات إحصاءات مالية احلكومة
يف الوحدة أو القطاع الفرعي أو القطاع .وتؤدي التدفقات
االقتصادية األخرى أيضا إىل إجراء قيود مدينة وقيود دائنة.
.http://dsbb.imf.org 12

 13يعرض امللحق  6وصفا شامال للروابط مع معايير احملاسبة املالية.
ويوصى بتحقيق االتساق ،قدر اإلمكان ،بين الكشوف املالية التي تعدها
الكيانات احلكومية وفق معايير احملاسبة الدولية اخلاصة باحلكومات ،وأن
تتم مطابقتها ،يف حالة استمرار وجود فروق ،مع ما يعادلها من كشوف يف
إحصاءات مالية احلكومة.
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ولهذه التدفقات قيود مقابلة بصورة مباشرة يف التغيرات يف
صايف القيمة .ونتيجة لذلك ،يضمن نظام القيد املزدوج حتقق
املعادلة األساسية للميزانية العمومية ،أي تساوي جمموع
قيمة األصول مع جمموع قيمة اخلصوم زائد صايف القيمة.

خالل فترة إبالغ معينة .ورغم أن هذا القسم يُعنى بالوقت
املنسوب للتدفقات ،فإن الطبيعة املتكاملة إلطار إحصاءات
مالية احلكومة تعني أن مراكز األرصدة املسجلة يف
امليزانية العمومية تتأثر أيضا بتوقيت التدفقات.

 55-3والقيد املدين هو زيادة يف األصول أو انخفاض
يف اخلصوم أو انخفاض يف صايف القيمة .أما القيد
الدائن فهو انخفاض يف األصول أو زيادة يف اخلصوم
أو زيادة يف صايف القيمة .وتؤدي قيود اإليرادات إىل
زيادة يف األصول أو انخفاض يف اخلصوم ،وهو ما يؤدي
يف نهاية املطاف إىل زيادة يف صايف القيمة؛ وبالتايل
تسجَّل قيود اإليرادات كقيود دائنة .ويف املقابل ،تؤدي
قيود املصروفات إىل انخفاض يف األصول أو زيادة يف
اخلصوم ،وهو ما يؤدي يف نهاية املطاف إىل انخفاض
يف صايف القيمة؛ وبالتايل تسجَّل قيود املصروفات
كقيود مدينة .وقد تؤدي التدفقات االقتصادية األخرى إىل
زيادة أو انخفاض األصول واخلصوم ،مما يؤثر مباشرة
على صايف القيمة .ويف حالة إعادة تصنيف األصول أو
اخلصوم ،يحدث تغير يف مراكز أرصدة فئتين من فئات
األصول أو اخلصوم دون أي تأثير على صايف القيمة (على
سبيل املثال ،تقترن الزيادة يف فئة من فئات األصول
بانخفاض يف فئة أخرى من فئات األصول).

 58-3وتتمثل إحدى مشكالت حتديد توقيت املعامالت
يف تكرار وجود فترة طويلة بين بدء العمل وإتمامه نهائيا.
فعلى سبيل املثال ،يبدأ العديد من عمليات شراء السلع
بتوقيع عقد بين البائع واملشتري ،ويلي ذلك بدء إنتاج البند
املطلوب ،وإتمام اإلنتاج ،والشحن من موقع البائع ،ووصول
البند إىل موقع املشتري ،وإعداد الفاتورة وإرسالها بالبريد،
واستالم الفاتورة ،واملوافقة على الدفع ،وبداية تراكم
الفائدة على مدفوعات السداد املتأخرة أو انقضاء فترة
اخلصم على السداد الفوري ،وتوقيع شيك السداد ،وإرسال
املشتري للشيك بالبريد ،واستالم البائع للشيك ،وإيداع
الشيك يف بنك البائع ،وأخيرا صرف قيمة الشيك من بنك
املشتري .وحتى عندئذ قد ال تكون املعاملة مكتملة فربما
تكون هناك حقوق إرجاع أو مطالبات خاصة بالضمان.
وكل واحدة من هذه اللحظات املنفصلة تعد مهمة اقتصاديا
إىل حد ما وقد يترتب عليها قيد معامالت متعددة يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة ،ولكن ال يمكن أن يعزى إىل كل
معاملة إال وقت واحد.

 56 -3وامليزانية العمومية هي كشف يتم إعداده يف
موعد حمدد لبيان قيمة مراكز أرصدة األصول اململوكة
لوحدة مؤسسية أو جمموعة من الوحدات املؤسسية واخلصوم
املستحقة عليها .واملعادلة األساسية للميزانية العمومية
وللمحاسبة بصورة عامة هي أن جمموع قيمة األصول يساوي
دائما جمموع قيمة اخلصوم زائد صايف القيمة .ويضمن
استخدام نظام القيد املزدوج احلفاظ على هذه املعادلة .وهناك
عدة تركيبات ممكنة من القيود املدينة والقيود الدائنة تؤثر على
األصول واخلصوم وصايف القيمة .فعلي سبيل املثال ،يسجَّل
قيام إحدى وحدات احلكومة العامة بشراء خدمة على أن يتم
دفع قيمتها خالل  30يوما كمصروفات (قيد مدين) وزيادة يف
اخلصوم حتت بند حسابات أخرى مستحقة الدفع (قيد دائن).
وبذلك ،ينخفض صايف القيمة ،من خالل املصروفات ،بنفس
مقدار زيادة اخلصوم ،وال تتأثر األصول .ويسجَّل السداد الالحق
يف نهاية الثالثين يوما على أساس االستحقاق كانخفاض يف
العملة والودائع (قيد دائن) وانخفاض يف احلسابات األخرى
مستحقة الدفع (قيد مدين) .ويف هذه احلالة ،تنخفض األصول
واخلصوم بنفس املقدار وال يتأثر صايف القيمة.

وقت قيد التدفقات

 57-3متى تم حتديد التدفق املعني ،يجب حتديد وقت
حدوثه حتى يمكن إبالغ نتائج جميع التدفقات التي حدثت

 59-3وباملثل ،عند حتليل مصروفات احلكومة واقتناء
األصول غير املالية ،يمكن التمييز بين تاريخ تصويت
السلطة التشريعية على املوازنة ،والتاريخ الذي تصرح فيه
وزارة املالية إلدارة معينة بسداد أموال حمددة ،وتاريخ
دخول اإلدارات يف ارتباط حمدد ،وتاريخ تسليم السلع/
اخلدمات ،وأخيرا تاريخ إصدار أوامر الدفع وصرف الشيكات.
وفيما يتعلق بالضرائب ،على سبيل املثال ،تكون اللحظات
املهمة هي تاريخ أو فترة نشوء اخلَصم ،واللحظة التي يتم
فيها تقدير اخلصوم الضريبية بشكل نهائي ،والتاريخ الذي
تصبح فيه هذه اخلصوم مستحقة الدفع بدون جزاءات،
وتاريخ سداد الضريبة أو ردها.
 60-3واخلالصة هي أنه عند استخدام نظام القيد
على أساس االستحقاق ،تُقيَّد املعامالت عند تغير امللكية
االقتصادية يف حالة السلع ،واألصول غير املالية غير
املنتَجة ،واألصول املالية واخلصوم ،وعند تقديم اخلدمات،
ويف حالة املعامالت التوزيعية عندما تنشأ املطالبات
ذات الصلة .ومن ناحية أخرى ،عند استخدام نظام القيد
على األساس النقدي ،تُقيَّد التدفقات عند استالم النقدية
وصرفها .وترد مناقشة هذه األسس البديلة للقيد بمزيد من
التفصيل يف الفقرات من  61-3إىل .68-3

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية

أسس القيد البديلة
 61-3رغم أن إجراء القيود جلميع املراحل املتعاقبة التي
يمكن مالحظتها يف أنشطة الوحدات املؤسسية قد يكون ممكنا،
فإن ذلك قد يثقل بشدة كاهل معدي البيانات ،لذا يتعين
االختيار .وبصورة عامة ،يمكن حتديد وقت القيد استنادا إىل
أربعة أسس ،كما يلي :أساس االستحقاق ،وأساس االلتزام،
وأساس استحقاق الدفع ،واألساس النقدي .لكن من الناحية
العملية ،قد تكون هناك أشكال عديدة ألسس القيد هذه .وقد
تستخدم النظم احملاسبية أساسا خمتلطا للقيد؛ فعلى سبيل
املثال ،قد تُقيَّد اإليرادات الضريبية على أساس نقدي بينما
تُقيَّد املعامالت األخرى على أساس االستحقاق.
 62-3وعند القيد على أساس االستحقاق ،تُقيد التدفقات
عند إنشاء القيمة االقتصادية أو حتويلها أو مبادلتها أو نقل
ملكيتها أو إطفائها .وبعبارة أخرى ،يتم قيد آثار األحداث
االقتصادية يف فترة حدوثها ،بغض النظر عما إذا كانت
النقدية قد تم قبضها أو دفعها ،أو كانت مستحقا قبضها أو
دفعها .ورغم ذلك ،فإن وقت وقوع األحداث االقتصادية ال
يكون دوما واضحا .وبصورة عامة ،يكون الوقت املنسوب
لألحداث هو الوقت الذي تتغير فيه ملكية السلع ،أو تُقدَّم فيه
اخلدمات ،أو ينشأ فيه االلتزام بدفع ضرائب ،أو تنشأ فيه
املطالبة بأداء منافع اجتماعية ،أو تنشأ فيه مطالبات غير
مشروطة أخرى.
 63-3وإذا استلزم احلدث االقتصادي تدفقا نقديا الحقا،
مثل شراء سلع وخدمات بنظام التقسيط ،يتم اجتياز املدة
الزمنية بين الوقت املنسوب للحدث وفق أساس االستحقاق
ووقت حدوث التدفق النقدي بقيد حسابات أخرى مستحقة
القبض/الدفع .فعلى سبيل املثال ،عندما تشتري إحدى وحدات
احلكومة العامة سلعا باالئتمان ،فإنها تسجل قيدا مدينا
بحساب اخملزونات وقيدا دائنا باحلسابات األخرى مستحقة
الدفع عند انتقال ملكية السلع .وعند السداد نقدا ،تسجِّل وحدة
احلكومة العامة قيدا مدينا باحلسابات األخرى مستحقة الدفع
وقيدا دائنا بحساب العملة والودائع.
 64-3ويتم قيد جميع األحداث التي يترتب عليها إنشاء
قيمة اقتصادية أو حتويلها أو مبادلتها أو نقل ملكيتها أو
إطفاؤها على أساس االستحقاق يف بيان العمليات أو بيان
التدفقات االقتصادية األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة
(راجع الفقرات من  16-4إىل  31-4ومن  36-4إىل ،)38-4
ومن ثمَّ تُدرج جميع املعامالت النقدية وغير النقدية يف
اإلحصاءات املعدة على أساس االستحقاق.
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 65-3ويف حالة القيد على أساس االلتزامات ،تُقيَّد
التدفقات عندما تلتزم وحدة مؤسسية بإجراء معاملة .وال
ينطبق هذا األساس غالبا إال على مشتريات األصول والسلع
واخلدمات ،وعلى تعويضات العاملين .ووقت القيد عموما هو
وقت إصدار املوافقة على الشراء ،وهو ما يؤدي إىل جتنيب
أموال ملعاملة حمددة .ويجب قيد التدفقات التي ال ينطبق
عليها أساس االلتزامات ،كاإليرادات ،استنادا إىل واحد من
األسس الثالثة األخرى للقيد .ومن املمكن قيد املعامالت
العينية أو عدم قيدها.
 66-3ويف حالة القيد على أساس استحقاق الدفع ،تُقيَّد
التدفقات املنشئة ملدفوعات نقدية يف آخر وقت يمكن دفعها
فيه دون حتمل رسوم إضافية أو جزاءات ،أو عند أداء املدفوعات
النقدية ،إذا ما تم دفعها يف وقت أقرب 14.ويتم اجتياز الفترة
الزمنية (إن وجدت) بين حلظة استحقاق املدفوعات وحلظة
سدادها بالفعل بقيد حسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع،
تماما كما يحدث يف حالة القيد على أساس االستحقاق .وإذا
سُددت املدفوعات قبل تاريخ استحقاقها ،ال يلزم إدراج قيد
مدين .ورغم أن القيد على أساس استحقاق الدفع يقدم وصفا
أكثر شموال للتدفقات النقدية مقارنة باألساس النقدي ،فإن
القيد يقتصر على التدفقات النقدية وبالتايل ال يرصد جميع
األحداث االقتصادية.
 67-3ويف حالة القيد على األساس النقدي ،تُقيد
التدفقات عند استالم النقدية أو صرفها .والقيد على األساس
النقدي يوفر معلومات مفيدة من الناحية التحليلية عن وضع
السيولة يف احلكومة ،وهو ما يسمح بإدارة السيولة .وتُقيد
جميع األحداث التي ينشأ عنها تدفق نقدي يف بيان مصادر
واستخدامات النقدية يف إحصاءات مالية احلكومة (راجع
الفقرات من  32-4إىل  .)35-4وال تُقيد التدفقات غير النقدية،
حيث ال تنطوي هذه املعامالت على تدفقات نقدية .وبالتايل
فإن نظام القيد على األساس النقدي ال يسجِّل بالكامل جميع
تدفقات النشاط االقتصادي وتدفقات املوارد.
 68-3وحتدِّد التدفقات النقدية قدرة احلكومة على دفع
فواتيرها ،كما تنشط أو تبرر الطلب على السلع واخلدمات يف
بقية قطاعات االقتصاد عن طريق التأثير على السيولة يف
اجملتمع .وعادة ما تشكل بيانات املدفوعات األساس الذي
تستند إليه معظم نظم احملاسبة احلكومية وغالبا ما تمثل أكثر
 14هناك أساس آخر للقيد وهو عند قيد التدفقات يف وقت االنتهاء من
الضوابط القانونية الالزمة للتفويض بالدفع .ويسمى أساس القيد هذا
«استحقاق ووجوب الدفع».
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

التقديرات املتوفرة بسهولة عن طريق نظام احملاسبة اإلدارية.
فعلى سبيل املثال ،كثيرا ما تتوافر بيانات املدفوعات مقابل
تسليم السلع وتقديم اخلدمات بسهولة أكبر مقارنة ببيانات
وقت التسليم .لكن رغم أن اإلحصاءات التي تقوم على أساس
التدفقات النقدية لها قيمة حتليلية يف حد ذاتها ،فإنها ال
تلبي تماما متطلبات اإلبالغ يف احلكومة .لذلك ينبغي اعتبار
اإلحصاءات التي تقوم على أساس االستحقاق ضرورية لقيد
جميع عمليات احلكومة بالشكل السليم.

استخدام نظام القيد على أساس االستحقاق يف
بيانات العمليات والتدفقات االقتصادية األخرى،
وامليزانية العمومية يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة

 69-3يوفر نظام القيد على أساس االستحقاق أكثر
املعلومات شموال نظرا لقيد جميع األحداث االقتصادية
وتدفقات املوارد ،بما يف ذلك املعامالت الداخلية واملعامالت
العينية والتدفقات االقتصادية األخرى .وإضافة إىل ذلك ،فإن
إطار القيد الشامل هذا هو الوحيد الذي يسمح بالربط الكامل
بين جميع التدفقات ومراكز األرصدة يف امليزانية العمومية.
وبصورة عامة ،تقتصر احلسابات التي تستخدم أساس
االلتزامات أو أساس استحقاق الدفع أو األساس النقدي على
املعامالت النقدية.

 70-3يَستخدم اإلطار املتكامل إلحصاءات مالية احلكومة
أساس االستحقاق؛ ويرجع ذلك يف املقام األول إىل أن وقت
القيد يتوافق مع وقت تدفقات املوارد واألحداث االقتصادية
الفعلية .ونتيجة لذلك ،فإن أساس االستحقاق يوفر أفضل
تقدير لتأثير سياسة املالية العامة للحكومة على االقتصاد
الكلي .ويف حالة األساس النقدي ،قد يختلف وقت القيد اختالفا
كبيرا عن وقت األنشطة واملعامالت االقتصادية التي يتعلق
القيد بها .فعلى سبيل املثال ،ال يتم قيد الفائدة املتراكمة على
سند بدون قسيمة حتى تاريخ استحقاق السند ،والذي قد يكون
بعد سنوات عديدة من حتمل املصروفات .وكثيرا ما يتم قيد
املعامالت وفق أساس استحقاق الدفع بعد حدوث تدفقات
املوارد ،وإن تقلصت ،يف معظم احلاالت ،التأخيرات الطويلة
للغاية التي يسمح بها األساس النقدي .أما وقت القيد على
أساس االلتزامات فيسبق تدفق املوارد الفعلية.
 71-3ويرصد نظام القيد على أساس االستحقاق بالكامل
أيضا جميع متأخرات املبالغ مستحقة القبض أو الدفع.
وتُعرَّف املتأخرات بأنها املبالغ التي مل تُسدد وفات موعد
سدادها .ونظرا ألن تاريخ استحقاق الدفع يكون دائما هو
نفس التاريخ املنسوب إىل تدفق ما بموجب أساس االستحقاق
أو تاريخا الحقا عليه ،فإن جميع املتأخرات تُدرج يف

اإلحصاءات املعدة على أساس االستحقاق .ولكن قد يكون من
الصعب ،بدون معلومات تكميلية ،تقدير نسبة املتأخرات من
جمموع احلسابات مستحقة الدفع مقارنة بنسبة املتأخرات
القائمة بسبب التأخر االعتيادي يف الدفع .ويوضح أساس
استحقاق الدفع ،بحكم تعريفه ،املتأخرات الناشئة عن
املشتريات بنظم التقسيط ،ولكن بدون توافر معلومات تكميلية،
ال تظهر املتأخرات الناشئة عن عدم سداد التزامات الدين،
مثل القروض وسندات الدين ،يف املواعيد املقررة .ويف حالة
أساس االلتزامات ،يكون توافر املعلومات املتعلقة باملتأخرات
مماثال لتوافرها يف حالة أساس االستحقاق .ويف حالة أساس
االلتزامات ،يكون توافر املعلومات املتعلقة باملتأخرات مماثال
لتوافرها يف حالة االستحقاق .ويف حالة األساس النقدي،
ال تتأثر احلسابات عندما ال تسدد إحدى الوحدات مقابل
مشترياتها أو ال تلتزم بشروط سداد الدين .وبذلك لن تكون
هناك معلومات عن املتأخرات ما مل يتم بذل جهود خاصة
إلعداد اإلحصاءات.
 72-3ويف نظم احملاسبة على أساس االستحقاق ،يتم
النص عادة على إعداد بيان منفصل بالتدفقات النقدية
ضمن جمموعة شاملة من البيانات – لذلك يؤدي تطبيق نظم
احملاسبة على أساس االستحقاق إىل االحتفاظ عادة ببعض
املعلومات عن التدفقات النقدية .وتعد إدارة السيولة أمرا
بالغ األهمية لعمل أي وحدة ،وتساعد املعلومات املتعلقة
بالتدفقات النقدية على تلبية هذه احلاجة .وإضافة إىل ذلك ،قد
يكون من الصعب تقدير املالءة والتدفقات النقدية املستقبلية
بدون تطبيق نظام يقوم على أساس االستحقاق لعدم وجود
معلومات عن املتأخرات وعن احلسابات األخرى مستحقة
الدفع/القبض ،كاالئتمانات والسلف التجارية.
 73-3ويف العادة ال تميز احلسابات التي تستخدم أساس
استحقاق الدفع أو أساس االلتزامات أو األساس النقدي بين
وقت الدفع واقتناء املوارد واستخدامها .ويف حالة استخدام
أساس االستحقاق يتم قيد اقتناء األصول غير املالية بصورة
منفصلة ،ويتم التوفيق بين مصروفات استخدام تلك األصول
يف أنشطة تشغيلية وفترة استخدامها عن طريق استهالك رأس
املال الثابت.
 74-3وإضافة إىل ذلك ،تَستخدم األطر اإلحصائية
االقتصادية الكلية الرئيسية األخرى (احلسابات القومية،
وميزان املدفوعات ،واإلحصاءات النقدية واملالية) أساس
االستحقاق .وبذلك ،يؤدي استخدام أساس االستحقاق يف
جميع األطر االقتصادية الكلية إىل تيسير حتقيق االتساق بين
اإلحصاءات املستمدة من نظم خمتلفة إىل حد كبير.
 75-3ورغم مزايا نظام القيد على أساس االستحقاق،
فمن املرجح أن يكون تطبيقه أصعب من تطبيق نظم القيد
وفق األسس األخرى وقد يتطلب إعداد مزيد من التقديرات.
فعلى سبيل املثال ،قد يكون من الصعب على وحدة حكومية

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
أن تعرف املبلغ الكامل لإليرادات الضريبية الذي يحق لها
احلصول عليه ألن هذه املبالغ قد تعتمد على معامالت وأحداث
أخرى ال تدخل احلكومة طرفا فيها.

تطبيق مبادئ االستحقاق

 76-3كقاعدة عامة ،تُقيَّد التدفقات وفق أساس االستحقاق
عندما تتغير امللكية االقتصادية أو يقع حدث اقتصادي آخر.
ويرد يف الفقرات التالية وصف ملبادئ توجيهية أكثر حتديدا
تتعلق بتطبيق القيد على أساس االستحقاق.

وقت القيد وقياس الضرائب والتحويالت
اإللزامية األخرى
 77-3املبدأ العام هو أن الضرائب والتحويالت اإللزامية
األخرى ينبغي قيدها عند حدوث األنشطة األساسية أو
املعامالت أو األحداث األخرى التي تنشئ التزاما بالدفع (أي
اللحظة التي تنشئ مطالبة غير مشروطة لصالح احلكومة
بالضرائب أو املدفوعات األخرى) (راجع الفقرات من 10-5
إىل  .)20-5وهذا الوقت ليس بالضرورة هو الوقت الذي يقع
فيه احلدث اخلاضع للضريبة .فعلى سبيل املثال ،ينشأ االلتزام
بدفع ضريبة على املكاسب الرأسمالية عادة عند بيع األصل
املعني وليس عند ارتفاع قيمة هذا األصل.
 78-3عند تقدير اإليرادات من الضرائب ومساهمات
التأمين االجتماعي اإللزامية يجب مراعاة العديد من جوانب
عدم اليقين .ويتمثل جانب عدم اليقين األساسي يف أن الوحدة
احلكومية التي تتلقى اإليرادات ليست يف العادة طرفا يف
املعاملة أو يف احلدث اآلخر الذي ينشئ االلتزام بدفع الضرائب
أو مساهمات التأمين االجتماعي .وبناء عليه ،يغيب عن انتباه
السلطات الضريبية على الدوام العديد من هذه املعامالت
واألحداث .وينبغي أن يُستبعد من مبلغ اإليرادات احملصلة
من الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي ما كان يمكن
حتصيله من مبالغ من مثل هذه األحداث غير املبلغة ،لو
كانت احلكومة قد علمت بها .وبعبارة أخرى ،ال يعد منشئا
إليرادات الوحدات احلكومية إال الضرائب ومساهمات التأمين
االجتماعي املثبَتة بالتقدير الضريبي واإلقرارات الضريبية
واإلقرارات اجلمركية والوثائق املشابهة.
 79-3وإضافة إىل ذلك ،من املعتاد أال يتم أبدا حتصيل
بعض الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي التي تم
تقديرها .وتشمل الضرائب غير القابلة للتحصيل املبالغ
التي تعتبر غير قابلة للتحصيل بسبب عدم االمتثال لقوانين
الضرائب أو إعسار املكلفين .وينبغي أن تُستبعد من الضرائب
أيضا مبالغ التقدير الضريبي املتنازع عليها ،والتي تُعامَل

51

كبنود احتمالية .ومن غير املالئم مراكمة بيانات إيرادات
بمبلغ ال تتوقع الوحدة احلكومية حتصيله من الوجهة
الواقعية .وبالتايل ،يمثل الفرق بين التقدير وبين املبالغ
املتوقع حتصيلها مطالبة ليست لها قيمة حقيقية وينبغي
عدم قيده كإيرادات (راجع الفقرة  .)20-5وينبغي أن
يكون مبلغ الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي املقيد
كإيرادات هو املبلغ املتوقع حتصيله من الوجهة الواقعية.
غير أنه قد ال يتم التحصيل الفعلي يف فترة الحقة ،وربما
بعد ذلك بكثير.
 80-3ولضمان أن يكون مبلغ الضرائب ومساهمات
التأمين االجتماعي املقيد على أساس االستحقاق معادال
للمبالغ املقابلة التي يتم حتصيلها بالفعل خالل فترة زمنية
معقولة ،يمكن النظر يف االحتماالت التالية لقيد الضرائب على
أساس االستحقاق:
·املبالغ التي تقيد هي مبالغ مربوطة يتم تعديلها
بمعامِالت تعكس املبالغ املربوطة غير املرجح
حتصيلها .وتقدَّر املعامِالت على أساس اخلبرة السابقة
والتوقعات احلالية بشأن املبالغ املربوطة التي لن
تُصَّل أبدا.
·تقيد املبالغ النقدية يف احلسابات ،لكنها تعدل زمنيا
بحيث تُعزى إىل الفترة التي حدث فيها النشاط لتوليد
اخلَصم.
 81-3إذا فُرضت ضرائب على معامالت أو أحداث معينة،
فإنها تقيد وقت إجراء املعاملة األساسية أو وقوع احلدث
األساسي ،حتى وإن كان ذلك الوقت ال يتوافق مع وقت
دفع الضرائب فعليا للحكومة .ويعني هذا قيد الضرائب
على املنتجات والواردات وقت إنتاج املنتجات املعنية ،أو
استيرادها ،أو بيعها ،حسب األساس الضريبي .ومن أمثلة ذلك
ضرائب املبيعات ،وضرائب القيمة املضافة ،ورسوم االستيراد،
وضرائب األيلولة والهبات.
 82-3ومن حيث املبدأ ،ينبغي عزو ضرائب الدخل
واملساهمات االجتماعية احملددة حسب الدخل إىل الفترة
التي يتم اكتساب الدخل فيها ،رغم إمكانية وجود فترة تأخير
طويلة بين نهاية فترة اإلبالغ والوقت الذي يمكن فيه حتديد
اخلصوم الفعلية .لكن يف الواقع العملي يُسمح بقدر من املرونة.
وحتديدا ،قد يتم قيد ضرائب الدخل املستقطعة من املنبع ،مثل
الضرائب املستقطعة من املنبع ،ومدفوعات السداد املسبق
املنتظم لضرائب الدخل يف الفترات التي تدفع فيها ،وقد يتم
قيد أي خصوم نهائية متعلقة بضريبة الدخل يف الفترة التي
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

حتدَّد تلك اخلصوم فيها ،األمر الذي يعتبر انحرافا عن املبدأ
العام تقتضيه اعتبارات عملية.
 83-3وتُفرض ضرائب الدخل عادة على الدخل
املكتسب خالل سنة كاملة .ويف حالة إعداد إحصاءات
شهرية أو ربع سنوية عند عدم توافر سجالت إدارية
شهرية على أساس االستحقاق ،يمكن استخدام مؤشرات
للنشاط املوسمي أو مؤشرات مالئمة أخرى لتوزيع بيانات
اإلجماليات السنوية.
 84-3وقد تستند الضرائب املفروضة على ملكية أنواع
معينة من املمتلكات إىل قيمة تلك املمتلكات يف وقت معين
ولكن يُفترض أنها تتراكم باستمرار طوال العام بأكمله أو
اجلزء من العام الذي كانت مملوكة أثناءه إذا كانت مملوكة
ألقل من العام بأكمله .وباملثل ،فإن الضرائب على استخدام
سلع أو السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة ترتبط عادة
بفترة زمنية معينة ،مثل ترخيص إدارة نشاط جتاري ما خالل
فترة معينة.
 85-3وتتقرر بعض التحويالت اإللزامية ،كالغرامات
واجلزاءات ومصادرة املمتلكات ،يف وقت معين .ويتم قيد هذه
التحويالت عندما تنشأ للحكومة مطالبة قانونية غير مشروطة
على هذه األموال أو املمتلكات ،وهو ما يحدث عادة عند صدور
حكم قضائي أو نشر حكم إداري .وإذا كان هذا احلكم قابال
للطعن ،يصبح وقت القيد هو وقت الفصل يف الطعن.
 86-3وقد يتأثر حتديد وقت قيد املنح والتحويالت
الطوعية األخرى بمجموعة واسعة التنوع من شروط األهلية
التي تتباين من حيث القوة القانونية .ففي بعض احلاالت،
يكون ملتلقي املنحة احملتمل مطالبة قانونية عندما يستويف
شروطا معينة ،مثل حتمل مصروفات مسبقة لغرض معين أو
صدور تشريع ما ،ويقيِّد متلقي املنحة واملانح هذه التحويالت
عند استيفاء جميع الشروط .ويف حاالت أخرى ،ال يكون
ملتلقي املنحة أي مطالبة نهائيا على املانح ،وينبغي عزو
التحويل إىل الوقت الذي يتم فيه دفع املبلغ النقدي املعني
أو الوقت الذي يتم فيه تسليم السلع أو تقديم اخلدمات (راجع
الفقرة .)105-5

وقت قيد األرباح املوزعة
 87-3األرباح املوزعة واملسحوبات من دخل أشباه
الشركات هي معامالت توزيعية يتوقف وقت قيدها على
قرار الوحدة بشأن التوقيت الذي يتم فيه توزيع الدخل (راجع

الفقرات من  111-5إىل  .)119-5ومن املؤكد أن مستوى
األرباح املوزعة ال يُعزى إىل أرباح فترة معينة ،وتُقيَّد األرباح
املوزعة يف وقت بدء تداول األسهم املرتبطة بها «دون األرباح
املوزعة» .أما املسحوبات من دخل أشباه الشركات فتقيد يف
تاريخ الدفع الفعلي.

وقت قيد املعامالت يف السلع ،واخلدمات،
واألصول غير املالية
 88-3وقت قيد املعامالت (بما يف ذلك عن طريق املقايضة
أو املدفوعات العينية أو التحويالت العينية) 15يف السلع
واألصول غير املالية هو ،من حيث املبدأ ،وقت تغير امللكية
االقتصادية ،وهو ما يعتمد على النصوص الواردة يف عقد البيع
(راجع الفقرات من  13-8إىل  .)17-8وعندما ال يكون تغير
16
امللكية واضحا ،قد يكون وقت القيد حسب أطراف املعاملة
مؤشرا جيدا ،وإذا مل يكن كذلك ،فإن وقت القيد يكون هو اللحظة
التي يحدث فيها تغير مادي يف امللكية أو يف السيطرة .فعلى
سبيل املثال ،يُعتبر أن تغير امللكية قد حدث بموجب معاملة
تأجير تمويلي عندما تنتقل السيطرة على األصل املعني إىل
املستأجر.
 89-3وينبغي عادة قيد املعامالت يف اخلدمات عند تقديم
تلك اخلدمات .فإذا قُدمت خدمة مثل النقل يف وقت معين،
تُقيَّد املعاملة يف ذلك الوقت .وتُقدم بعض اخلدمات أو تتم
باستمرار .فعلى سبيل املثال ،تعد خدمات التأمين وتأجير
املساكن تدفقات مستمرة ،وينبغي قيدها بصورة مستمرة
طوال فترة تقديمها .أما من وجهة تتفق بدرجة أكبر مع
االعتبارات العملية ،فتستند قيمة اخلدمات املنسوبة إىل فترة
إبالغ معينة إىل الكمية املقدمة خالل تلك الفترة وليس إىل
املدفوعات مستحقة األداء.
 90-3وترتبط عدة معامالت أخرى أيضا بالتدفقات التي
حتدث بصورة مستمرة أو على مدى فترات ممتدة .فعلى سبيل
املثال ،تتراكم اإليجارات التشغيلية واستهالك رأس املال
الثابت بصورة مستمرة طوال فترة استخدام األصل الثابت
املعني ،كما تتراكم الفائدة 17بصورة مستمرة طوال فترة
وجود املطالبة املالية املعنية .وتُقيَّد هذه التدفقات باعتبارها
 15تُستَبعد هذه املعامالت من القيد على أساس نقدي خالص.
 16للحفاظ على اتساق نظام اإلحصاءات االقتصادية الكلية ،ينبغي أن
يكون وقت القيد واحدا لدى طريف املعاملة.
 17القيد املقابل لتراكم مصروفات الفائدة هو زيادة متزامنة يف قيمة
اخلصوم القائمة .وتؤدي املدفوعات الدورية إىل تخفيض اخلصوم التي
تراكمت وال تعد معامالت مصروفات.

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
تُقدَّم بصورة مستمرة طوال فترة استمرار العقد أو إتاحة األصل
لالستخدام.
 91-3وقد تكون اخملزونات مواد وإمدادات حمتفظا بها
كمدخالت إلنتاج السلع واخلدمات ،أو أعماال قيد اإلجناز،
أو سلعا تامة الصنع حمتفظا بها إلعادة بيعها أو توزيعها.
ويتم قيد اإلضافات إىل اخملزونات عند شراء منتجات أو
إنتاجها أو اقتنائها بطريقة أخرى .ويتم قيد املسحوبات
من اخملزونات عند بيع املنتجات أو استخدامها يف اإلنتاج
أو التخلي عنها بطريقة أخرى .ويتم قيد اإلضافات إىل
خمزونات األعمال قيد اإلجناز بصورة مستمرة مع سير
العمل .وعند اكتمال اإلنتاج ،يتم حتويل السلع املُقَيَّمة
بالتكلفة املتراكمة حتى هذه النقطة إىل خمزونات السلع
تامة الصنع.
 92-3ويُقيَّد استخدام السلع واخلدمات عندما تدخل هذه
السلع واخلدمات يف عملية اإلنتاج ،وليس عند اقتنائها .ويف
حالة السلع ،قد يختلف هذا الوقت تماما عن وقت اقتنائها،
وتُصنف السلع يف هذه الفترة البينية كمخزونات.

وقت قيد املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم
 93-3تُقيَّد املعامالت يف أنواع عديدة من األصول
املالية واخلصوم ،مثل سندات الدين والقروض والعملة
والودائع ،عند تغير امللكية االقتصادية (راجع الفقرات من
 13-9إىل  .)16-9ويمكن حتديد هذا التاريخ وفقا لعقد ما
لضمان توافق القيود يف سجالت الطرفين .وإذا تعذر حتديد
تاريخ دقيق ،فإن العامل احملدِّد يكون التاريخ الذي يحصل
فيه الدائن على املدفوعات أو غيرها من املطالبات املالية.
فعلى سبيل املثال ،تُقيَّد مسحوبات القروض يف احلسابات
عند أداء الدفعات املنصرفة منها بالفعل ،وإنشاء املطالبات
املالية ،وليس بالضرورة عند توقيع االتفاق .ويف الواقع
العملي ،قد يتعين يف حالة خصوم القطاع العام مراعاة وقت
القيد من منظور وحدة القطاع العام.
 94-3ويف بعض احلاالت ،قد يرى طرفا املعاملة أن
امللكية تغيرت يف تاريخين خمتلفين حلصولهما على
الوثائق التي تثبت املعاملة يف وقتين خمتلفين .وينشأ هذا
االختالف عادة بسبب عملية املقاصة أو مدة بقاء الشيكات
يف البريد .وقد تكون املبالغ التي تنطوي عليها هذه البنود
«قيد التحصيل» (» )«floatكبيرة يف حالة الودائع القابلة
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للتحويل واحلسابات األخرى مستحقة القبض أو الدفع.
وإذا كان هناك خالف بين وحدتين حول معاملة ما ،فإن
التاريخ الذي تكتمل فيه املعاملة تماما ،وهو التاريخ الذي
يرى فيه الدائن أن تغير امللكية قد حدث ،هو تاريخ القيد؛ وقد
يكون هذا التاريخ هو التاريخ الذي يحصل فيه الدائن على
مدفوعات أو مطالبة مالية أخرى.
 95-3وبعض املطالبات املالية أو اخلصوم ،وحتديدا
خمتلف أنواع احلسابات األخرى مستحقة الدفع والقبض ،مثل
االئتمانات والسلف التجارية ،واحلسابات العامة مستحقة
الدفع ،واألجور مستحقة الدفع ،تنشأ نتيجة معاملة غير مالية
وال يتم إثباتها بطريقة أخرى .ويف هذه احلاالت ،تضاف
املطالبات املالية عند حدوث املعاملة املقابلة (كشراء سلعة
باالئتمان أو توفير األيدي العاملة).
 96-3وبالنسبة لألوراق املالية فإن تاريخ املعاملة (أي
وقت تغير ملكية األوراق املالية) قد يسبق تاريخ التسوية (أي
وقت تسليم األوراق املالية) .وينبغي أن يقوم طرفا املعاملة
بقيدها عند تغير امللكية ،وليس عند تسليم األصل املايل
األساسي .وأي اختالف كبير بين تاريخ املعاملة وتاريخ
التسوية ينشأ عنه حسابات أخرى مستحقة الدفع أو القبض.
ويف الواقع العملي ،عندما تكون فترة التأخر بين املعاملة
والتسوية قصيرة ،يمكن اعتبار وقت التسوية بديال مقبوال.
 97-3وحسب نظام القيد على أساس االستحقاق ،يتم قيد
مدفوعات سداد الديون عند إطفائها (مثال عند دفعها أو إعادة
جدولتها أو تنازل الدائن عنها) .وعندما حتدث متأخرات ،ال
ينبغي احتساب املعامالت ،بل ينبغي االستمرار يف إدراج
املتأخرات يف نفس األداة إىل أن يتم إطفاء اخلصم .أما إذا
نص العقد على تغير يف خصائص األداة املالية عند حدوث
متأخرات ،ينبغي قيد هذا التغير باعتباره تعديال يف التصنيف
يف حساب التغيرات األخرى يف حجم األصول املالية واخلصوم.
وتنطبق عملية تعديل التصنيف على املواقف التي يظل فيها
العقد األصلي قائما حتى وإن تغيرت شروطه (مثل أسعار
الفائدة وفترات السداد وخالفه) 18.وإذا تم التفاوض بشأن عقد
جديد أو تغيرت طبيعة األداة ،من إحدى فئات األدوات إىل فئة
أخرى (من سندات إىل أسهم مثال) ،ينبغي قيد املعامالت بحيث
تعكس استرداد األداة القديمة وإنشاء أداة جديدة.

 18فرض سعر فائدة جزائي على املتأخرات بموجب نص يف العقد األصلي
ال يعد يف حد ذاته سببا لتعديل تصنيف الدين.
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وقت قيد التدفقات االقتصادية األخرى
 98-3عادة ما تكون التغيرات األخرى يف حجم األصول
أحداثا منفردة حتدث أو تتراكم يف حلظات حمددة أو خالل
فترات قصيرة إىل حد ما (راجع الفقرتين  46-10و.)47-10
فعلى سبيل املثال ،يحدث دمار ألصل ما بسبب حدوث حريق
يف وقت معين ،كما يمكن عزو أثر كارثة طبيعية إىل فترة
حمددة.
 99-3وغالبا ما يكون للتغيرات يف األسعار طابعا أكثر
استمرارية ،ال سيما فيما يتعلق باألصول املتوفرة لها أسواق
نشطة .ومن الناحية العملية ،تُسب مكاسب أو خسائر احليازة
بين نقطتين زمنيتين .وتكون نقطة البداية هي اللحظة التي:
·تبدأ فيها فترة اإلبالغ؛
·تنتقل فيها امللكية من وحدات أخرى (عن طريق الشراء
أو معاملة عينية)؛
·يتم فيها إنتاج أصل.
وتكون نقطة النهاية هي اللحظة التي:
·تنتهي فيها فترة اإلبالغ؛
·يتم فيها التخلي عن ملكية أصل (عن طريق البيع أو
معاملة عينية)؛
·يتم فيها استهالك أصل يف عملية اإلنتاج.
 100-3وال تُسب مكاسب وخسائر احليازة خالل فترة
تبدأ من حلظة اتفاق وحدتين على التبادل املشترك لألصول.
وبدال من ذلك ،يبدأ حساب مكاسب وخسائر احليازة عند
انتقال امللكية االقتصادية لألصول .والتوقيع على العقد يحدد
السعر السوقي للمعاملة .وال يمكن لوحدة ما أن حتقق مكاسب
وخسائر احليازة إال من أصول أو خصوم تمتلكها ملكية
اقتصادية .وهذا يعني أنه خالل الفترة بين توقيع عقد ما
والتاريخ الذي يسلم فيه الطرف األول األصول ،ال يمكن للطرف
الثاين حتمل خماطر أسعار عن هذا العقد ،وبالتايل فإن الطرف
الثاين ال يمتلك األصول التي سيتم تسليمها وال يمتلك مطالبة
19
على الطرف األول لقيدها يف احلسابات املالية.
 101-3وتُقيَّد التغيرات األخرى يف احلجم ،بما يف ذلك
تعديل التصنيف ،عندما حتدث هذه التغيرات .ويستلزم اإلطار
 19على سبيل املثال ،يتم التعاقد يف اليوم األول على بيع بند قيمته ،100
عندما يكون سعر املعاملة السائد يف السوق  ،100وذلك لتسليمه يف اليوم
اخلامس .ويف اليوم اخلامس ،يكون سعر البند السائد يف السوق — 102
ويقوم املشتري بقيد معاملة بقيمة  100ويعدل قيمة البند فورا.

املتكامل لألرصدة والتدفقات قيد استبعاد األصل أو اخلصم
القائم من الفئة األصلية وإدراجه يف الفئة اجلديدة يف نفس
الوقت.
 102-3وينبغي قيد تعديل التصنيف عند حدوث تغير يف
طبيعة األصل ،أو اخلصم ،أو الكيان .ورغم أنه قد يكون هناك
ميل لتجميع عمليات تعديل التصنيف الرئيسية لعدد من
السنوات وقيدها كلها يف نهاية هذه الفترة ،فإن هذا اإلجراء ال
يتفق مع مبادئ االستحقاق يف إحصاءات مالية احلكومة والتي
تهدف إىل إعداد تقديرات صحيحة يف كل األوقات .واالحتفاظ
بسجالت عمليات تعديل التصنيف يجعل من املمكن ،إذا لزم
األمر ،إعادة بناء سالسل زمنية تكميلية استنادا إىل الوضع
قبل تعديل التصنيف.

استخدام نظام القيد على األساس النقدي يف
بيان مصادر واستخدامات النقدية

 103-3يتضمن إطار إحصاءات مالية احلكومة بيان
مصادر واستخدامات النقدية .ويف هذا البيان ،ينبغي أن تستند
إحصاءات التدفقات النقدية إىل معامالت أقرب وقت ممكن
من مرحلة الدفع/القبض .وتقيس هذه اإلحصاءات ،استنادا
إىل املدفوعات/املقبوضات النقدية ،على هيئة جممالت أثر
احلكومة على أوضاع السيولة يف االقتصاد (راجع الفقرة
 .)67-3ورغم أن هذه البيانات املعدة وفق األساس النقدي
تفتقر إىل االندماج بين التدفقات ومراكز األرصدة ،فإنها
مكملة للبيانات املعدة وفق أساس االستحقاق وتشكل جزءا ال
يتجزأ من اإلطار الكامل إلحصاءات مالية احلكومة.

 104-3وبالنسبة للمصروفات واقتناء األصول غير املالية،
تمثل البيانات يف مرحلة الدفع بموجب نقد منصرف أو شيكات
أو ضمانات مصدرة أكثر األسس احملبذ االستناد إليها يف قيد
البيانات القائمة على األساس النقدي 20.وبالنسبة لإليرادات،
ينبغي قيد البيانات التي تمثل مدفوعات الضرائب التي حتصل
عليها احلكومة ،بعد خصم الضرائب املُعادة خالل الفترة
املغطاة .وتشمل هذه البيانات الضرائب املدفوعة بعد التقدير
األصلي ،والضرائب املدفوعة أو املُعادة التي يتم خصمها من
الضرائب بعد التقدير يف وقت الحق ،والضرائب املدفوعة أو
املُعادة التي يتم خصمها بعد أي إعادة لفتح احلسابات الحقا.
وعند اإلبالغ عن اإليرادات الضريبية ،غالبا ما يمثل استخدام
البيانات على أساس الدفع أفضل تقدير للبيان النقدي.
 105-3ويف حالة االقتراض احلكومي ،يُقيَّد االقتراض
وفقا لنظام القيد على األساس النقدي عند حصول احلكومة
20

احملاسبة على األساس النقدي التي تسمح بقيد معامالت جرت يف فترات
سابقة (تعرف باسم الفترات التكميلية) قد تشوه التدفقات النقدية الفعلية.
وينبغي اإلفصاح عن قيد املعامالت النقدية بهذه الطريقة.

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
على األموال ،أو عندما يدفع املقرضون األموال ملوردي
احلكومة نيابة عنها .أما اإلقراض احلكومي فينبغي
قيده عند أداء احلكومة للمدفوعات ،أو عند منح األموال
للمقترض.
 106-3ومع ذلك ،يجب تعديل بيانات املدفوعات لتصبح
على أساس االستحقاق للسماح بقياس اإلنتاج ،والدخل،
واالستهالك ،وتراكم رأس املال ،والتمويل يف احلسابات
القومية .وملطابقة البيانات املستخلصة من بيانات معدة وفق
األساس النقدي مع البيانات املعدة وفق أساس االستحقاق،
يجب تعديل التدفقات النقدية ملراعاة اإليرادات املستحقة التي
مل تُقبض بعد واملصروفات املستحقة التي مل تُدفع بعد ،على
التوايل.

التقييم
قاعدة عامة

 107-3ينبغي قياس جميع التدفقات ومراكز األرصدة
بأسعار السوق .وتشير أسعار السوق إىل قيمة املبادلة
الراهنة ،أي القيمة التي تُبادل بها السلع أو اخلدمات أو العمالة
أو األصول أو التي يمكن مبادلتها نقدا (عملة أو ودائع قابلة
للتحويل) .وينبغي تقييم التدفقات املقيدة يف بيان العمليات
باألسعار السائدة يف السوق عند حدوث هذه التدفقات ،بينما
ينبغي تقييم التدفقات املقيدة يف بيان مصادر واستخدامات
النقدية بالقيمة النقدية للتدفقات النقدية .وينبغي تقييم مراكز
األرصدة باألسعار السائدة يف السوق يف تاريخ امليزانية
العمومية .أما تقييم األنواع احملددة من التدفقات ومراكز
األرصدة فيرد بتفصيل أكبر فيما تبقى من هذا القسم.

تقييم املعامالت

 108-3تُعرَّف أسعار السوق بالنسبة للمعامالت
بأنها املبالغ التي تدفعها األطراف الراغبة يف الشراء القتناء
شيء مملوك لألطراف الراغبة يف البيع؛ وتتم املبادالت بين
طرفين مستقلين وعلى أساس االعتبارات التجارية فقط،
ويطلق عليها أحيانا « القائمة على املنافسة» .وال يشير
سعر السوق بناء على هذا التعريف احملدد إال إىل سعر مبادلة
وحدة معينة يف ظل الشروط املذكورة .وإذا تمت مبادلة
ثانية لوحدة مماثلة تماما فقد يكون لها سعر سوقي خمتلف
حتى وإن كانت يف ظروف مماثلة تقريبا .وينبغي التمييز
بشكل واضح بين سعر السوق املعرَّف بهذه الطريقة والسعر
املعلن يف السوق ،أو سعر السوق العاملي ،أو السعر اجلاري،
أو سعر السوق العادل ،أو أي سعر آخر مستخدم للتعبير
عن عمومية األسعار لفئة معينة من املبادالت املتطابقة
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افتراضا وليس السعر الفعلي الذي تمت به مبادلة معينة .وال
ينبغي كذلك أن يُفترض أن سعر السوق معادل بالضرورة
لسعر السوق احلرة — أي ال ينبغي تفسير املعاملة السوقية
وكأنما حتدث حصريا يف سوق تنافسية خالصة .فاحلقيقة
أن هذه املعاملة يمكن أن حتدث يف سوق احتكارية ،أو سوق
احتكار الشراء ،أو أي هيكل آخر للسوق .بل يمكن يف الواقع
أن تكون السوق من الضيق بحيث تنحصر يف معاملة وحيدة
من نوعها بين طرفين مستقلين.
 109-3وعند اتفاق الطرفين على سعر ما قبل إجراء
معاملة ما ،يعتبر هذا السعر املتفق عليه أو التعاقدي هو
السعر السوقي لتلك املعاملة بغض النظر عن األسعار
السائدة عند إجراء املعاملة.
 110-3ويُفترض أن قيم املبادالت الفعلية ،معبرا عنها
بقيم نقدية ،هي أسعار السوق يف معظم احلاالت .وتصف
الفقرة  122-3احلاالت التي ال تمثل فيها هذه القيم أسعار
السوق .وتمثل املعامالت التي تتضمن اإلغراق واخلصم
أسعارا سوقية .وتكون أسعار املعامالت يف السلع واخلدمات
شاملة مستوى مالئم من الضرائب واإلعانات .وسعر السوق
هو السعر مستحق الدفع من جانب املشتري بعد مراعاة أي
خصومات ضريبية ومبالغ مُعادة وتعديالت وما إىل ذلك
من البائع.
 111-3وتقيَّد املعامالت يف األصول املالية واخلصوم
باألسعار التي يتم بها اقتناؤها أو التصرف فيها .وينبغي
قيد املعامالت يف األصول املالية واخلصوم بعد استبعاد أي
رسوم خدمة ،وعموالت ،وأتعاب ،وضرائب ،وأي مدفوعات
مماثلة مقابل خدمات تعد الزمة القتناء األصل أو حتمل
اخلصم .وتُستبعد تكاليف نقل امللكية هذه سواء كانت
مفروضة بشكل صريح أو متضمَّنة يف سعر الشراء أو
خمصومة من حصيلة البيع .ويرجع ذلك إىل أنه ينبغي أن
يقوم كل من املدين والدائن بقيد نفس القيمة لنفس األداة
املالية .وينبغي قيد العموالت واألتعاب و/أو الضرائب
بصورة منفصلة عن املعاملة يف األصول املالية واخلصوم،
حتت فئة اإليراد أو فئة املصروف املناسبة .ويختلف تقييم
األدوات املالية الذي يستبعد رسوم العموالت عن تقييم
األصول غير املالية (عدا األراضي) الذي يشمل أي تكاليف
مترتبة على نقل امللكية .وتُدرج تكاليف نقل ملكية األراضي
ضمن قيمة حتسينات األراضي (راجع الفقرات من  6-8إىل
.)8-8
 112-3وعندما يتعذر مشاهدة السعر السوقي للمعامالت،
كما هو احلال يف بعض معامالت املقايضة أو التحويالت
العينية ،يمكن حتديد سعر مقارب له باستخدام أسلوب
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التقييم على أساس مكافئ أسعار السوق .ويف تلك احلاالت،
تمثل أسعار السوق لنفس البنود أو لبنود مشابهة ،حال
توافرها ،أساسا جيدا لتطبيق مبدأ األسعار السوقية .وينبغي
عموما أخذ األسعار السوقية من األسواق التي تُتداول فيها
نفس البنود أو بنود مشابهة يف الوقت الراهن بأعداد كافية
ويف ظروف مشابهة .فإذا مل تتوافر سوق مناسبة تُتداول
فيها سلعة أو خدمة معينة يف الوقت الراهن ،يمكن اشتقاق
تقييم املعاملة بشأن تلك السلعة أو اخلدمة من األسعار
السوقية لسلع وخدمات مشابهة بإجراء تعديالت ملراعاة
اجلودة والفروق األخرى.

تقييم مراكز األرصدة

 113-3ينبغي تقييم مراكز األرصدة بالقيمة السوقية
— أي كما لو تمت حيازتها بمعامالت سوقية يف تاريخ
إبالغ بيانات امليزانية العمومية (التاريخ املرجعي) .وتتوافر
األسعار السوقية بسهولة لألصول واخلصوم التي يتم
تداولها يف األسواق النشطة ،وأكثرها شيوعا بعض األصول
املالية وما يقابلها من خصوم .ويجب تقدير القيم السوقية
لألصول واخلصوم األخرى بأسلوب مماثل ألسلوب تقدير
قيم التدفقات غير النقدية على النحو املبين يف الفقرات من
 118-3إىل  125-3ومن  20-7إىل .33-7
 114-3ويتعين استخدام أسلوب التقييم على أساس مكافئ
أسعار السوق لتقييم األصول واخلصوم التي ال يتم تداولها يف
األسواق أو التي يتم تداولها على فترات متباعدة فحسب .ومن
الضروري بالنسبة لهذه األصول واخلصوم تقدير قيم تعتبر
21
يف الواقع مقاربة ألسعار السوق (راجع الفقرة .)125-3
 115-3وقد يكون من املفيد واملالئم من الناحية
التحليلية ،يف بعض الظروف ،استخدام طرق بديلة للتقييم
ومقارنتها بالقيم السوقية .وينبغي تمييز القيم السوقية
والقيم العادلة والقيم االسمية عن مفاهيم مثل القيم
املستهلكة من القروض والقيم الظاهرية والقيم الدفترية
والتكلفة التاريخية.
·القيمة العادلة هي قيمة مكافئة لسعر السوق وتُعرَّف
بأنها املبلغ الذي يمكن دفعه ملبادلة أصل ما أو تسوية
 21األدلة اإلحصائية الدولية تعتبر أن القيمة االسمية لألدوات غير القابلة
للتداول هي البديل املناسب للقيمة السوقية (راجع الفقرة  .)30-7غير
أن تطور األسواق ،كما يف حالة املشتقات االئتمانية املربوطة بمخاطر
االئتمان يف فرادى الكيانات ،يزيد احتماالت إمكانية تقدير أسعار السوق
حتى بالنسبة لألدوات غير القابلة للتداول .وكلما نمت هذه األسواق ،يمكن
النظر يف إعداد معلومات إضافية عن القيم السوقية ألدوات الدين غير
القابلة للتداول.

خصم ما يف معاملة قائمة على املنافسة بين طرفين
على دراية بها وراغبَين يف إتمامها .وتمثل هذه القيمة
بالتايل تقديرا ملا يمكن احلصول عليه إذا باع املالك
األصل أو سوَّى املدين اخلصم.
·القيمة االسمية يف أي حلظة هي مقدار ما يدين به
املدين للدائن .وهي انعكاس لقيمة األداة املعنية
عند إنشائها والتدفقات االقتصادية الالحقة ،مثل
املعامالت ،وسعر الصرف ،وتغيرات التقييم عدا تغيرات
أسعار السوق ،وغيرها من تغيرات احلجم .وبالنسبة
لألدوات املالية عدا سندات الدين وحصص امللكية
واملشتقات املالية ،فإن عدم توافر قيم سوقية عموما
يعني أن هذه القيم تُقدَّر باستخدام القيمة االسمية.
·القيمة املستهلكة من القرض تعبر عن اإللغاء
التدريجي للخصم عن طريق أداء مدفوعات منتظمة
على مدار فترة زمنية حمددة .وتكون القيمة املستهلكة
من القرض يف تاريخ كل عملية دفع جمدولة هي نفس
القيمة االسمية ،ولكن يمكن أن تختلف عنها يف تواريخ
أخرى الشتمال القيمة االسمية على الفوائد التي
استحقت.
·القيمة الظاهرية ألداة الدين هي مبلغ أصل الدين
غير اخملصوم والواجب سداده عند (أو قبل) حلول
أجل االستحقاق 22.وقد يترتب على استخدام القيمة
الظاهرية كبديل للقيمة االسمية يف قياس مركز
إجمايل الدين عدم اتساق منهج القياس بين جميع
األدوات وهو ما ال يوصى به .وعلى سبيل املثال،
تتضمن القيمة الظاهرية للسندات ذات اخلصم الكبير
والسندات ذات القسائم الصفرية فائدة مل تستحق بعد،
مما يناقض مبدأ االستحقاق.
·تكلفة االستبدال بعد خصم االستهالك هي سعر
االقتناء الراهن ألصل مكافئ جديد خمصوما منه
االستهالك التراكمي لرأس املال الثابت أو اإلهالك أو
النفاد.
·القيمة الدفترية تشير عموما إىل القيمة املقيدة يف
سجالت الكيانات .وقد تكون للقيم الدفترية معان
خمتلفة نظرا لتأثرها باملعايير والقواعد والسياسات
احملاسبية وكذلك بتوقيت االقتناء وعمليات االستحواذ
 22يف بعض قواعد البيانات اإلحصائية ،تسمى القيمة الظاهرية أيضا
القيمة االسمية .لكن يف إحصاءات مالية احلكومة ،يكون مفهوم القيمة
االسمية خمتلفا عن القيمة الظاهرية ،إال يف تاريخ استحقاق األداة.

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
على الشركات وتواتر عمليات إعادة التقييم والقواعد
التنظيمية الضريبية وغيرها من القواعد التنظيمية.
·التكلفة التاريخية ،باملعنى احلريف ،هي التكلفة وقت
االقتناء ،لكنها أحيانا قد تعني أيضا عمليات إعادة
التقييم العارضة.
 116-3وقد ال يعكس تقييم األصول واخلصوم على أساس
املعايير احملاسبية األسعار السوقية لألصول واخلصوم بدقة.
ويف هذه احلالة ،ينبغي تعديل البيانات املصدرية إلحصاءات
مالية احلكومة لتعكس ،بقدر اإلمكان ،القيمة السوقية لألصول
23
واخلصوم.
 117-3وهناك بعض األصول املالية واخلصوم ،مثل
السندات ،لها قيمة اسمية وقيمة ظاهرية وقيمة سوقية ،وقد
يكون من املفيد لبعض األغراض توافر بيانات تكميلية عن
القيم االسمية والقيم الظاهرية ملراكز األرصدة 24.غير أنه
ينبغي تقييم املعامالت يف تلك األصول واخلصوم باألسعار
املدفوعة بالفعل .وباملثل ،ينبغي تقييم مراكز أرصدة سندات
الدين بأسعار السوق عند قيدها يف امليزانية العمومية وذلك
لتحقيق االندماج بين مراكز األرصدة والتدفقات.

تعديالت التقييم يف حاالت خاصة
 118-3عندما تبيع وحدة ما بندا وال تتوقع احلصول على
مدفوعات أو ال تكون املدفوعات املقابلة مستحقة ملدة أطول
من املعتاد 25،يتم تخفيض قيمة املبلغ األصلي (املقيدة يف
احلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة القبض) بمبلغ
يعكس الفترة املتبقية حتى تاريخ االستحقاق باستخدام
سعر خصم مناسب ،مثل سعر الفائدة التعاقدي ألدوات
دين مماثلة .وإذا مل تكن املدفوعات مستحقة ملدة أطول من
املعتاد ،يتم هذا التخفيض عن طريق جتزئة السعر السوقي
للبند الذي تم شراؤه ،وهو يساوي املبلغ األصلي اخملفض
وفائدة مستحقة ،بافتراض أن املبلغ الواجب دفعه يشمل
خمصصا للفائدة .وإذا مل تكن املدفوعات متوقعة ملدة أطول
من املعتاد ،نظرا لظروف املدين على سبيل املثال ،يُقيَّد
 23يرد مزيد من املعلومات عن قواعد التقييم إىل جانب أمثلة عددية يف
الفقرات من  115-2إىل  123-2يف مرشد إحصاءات دين القطاع العام،
وكذلك يف مرشد إحصاءات الدين اخلارجي لعام .2013
 24يوصي مرشد إحصاءات دين القطاع العام بتقييم أدوات الدين بالقيمة
االسمية ،وتقييم سندات الدين بالقيمة السوقية.
 25يمكن حتديد ما يمثل مدة أطول من املعتاد يف هذا السياق وفقا للظروف
احمليطة .فعلى سبيل املثال ،كلما زادت أسعار الفائدة أو طالت فترة التأخر
يف السداد ،يف أي فترة زمنية ،زادت تكلفة الفرص البديلة نتيجة تأخر
السداد.
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التخفيض يف املبلغ األصلي الواجب دفعه عن طريق تعديل
التقييم يف احلسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض ،مع
مراكمة فائدة على املبلغ األصلي اخملفض تعكس التأخير يف
وقت السداد .ويف احلالتين املذكورتين يف هذه الفقرة ،ينبغي
مراكمة الفائدة بالسعر املستخدم يف تخفيض املبلغ األصلي
حلين أداء املدفوعات.
 119-3ويتم حتويل التدفقات ومراكز األرصدة احملررة
بعملة أجنبية إىل قيمتها بالعملة احمللية بالسعر السائد وقت
قيدها يف احلسابات — أي وقت حدوث املعامالت أو التدفقات
األخرى ،ويتم حتويل مراكز األرصدة بالسعر السائد يف تاريخ
إعداد امليزانية العمومية .وينبغي استخدام النقطة الوسطى بين
سعري الشراء والبيع الفوريين بحيث يتم استبعاد أي رسوم
خدمة .ويف حالة تطبيق نظام تعدد أسعار الصرف ،ينبغي أن
يستند التقييم إىل السعر الساري على نوع األصل املعني .وقد
يختلف التقييم بالعملة احمللية ملعاملة شراء أو بيع باالئتمان
معبَّرا عنها بعملة أجنبية عن قيمة املدفوعات النقدية الالحقة
بالعملة احمللية بسبب تغير سعر الصرف يف غضون ذلك.
وينبغي تقييم املعاملتين بالقيمة السوقية يف تاريخ حدوث
كل منهما فعال ،كما ينبغي قيد مكسب أو خسارة حيازة نتيجة
تغير سعر الصرف عن الفترة أو الفترات التي يحدث فيها
املكسب أو اخلسارة.
 120-3وبالنسبة لبعض املعامالت يف السلع ،تُدِّد العقود
فترة تسعير غالبا ما تكون شهورا بعد انتقال ملكية السلع .ويف
هذه احلاالت ينبغي يف البداية تقدير القيمة السوقية وقت تغير
ملكية السلع ،وتعديلها وفقا لقيمة السوق الفعلية عند معرفتها.
وتُدَّد القيمة السوقية بالسعر احملدد يف العقد حتى إذا كان
هذا السعر غير معروف وقت تغير امللكية.
 121-3وينبغي تقييم التحويالت العينية بأسعار السوق
التي كان يمكن احلصول عليها لو بيعت هذه املوارد يف السوق.
ويف حالة عدم توافر سعر السوق ،فسوف تختلف وجهة نظر
املانح غالبا بشأن قيمة املعاملة احملتسبة عن وجهة نظر
املتلقي .والقاعدة املستمدة من التجربة العملية واملقترحة هنا
هي استخدام القيمة التي يحددها املانح أساسا للقيد.
 122-3ويف بعض احلاالت ،قد ال تمثل قيم املبادالت
الفعلية أسعار السوق .ومن األمثلة على ذلك املعامالت التي
تتضمن التسعير التحويلي بين الوحدات املنتسبة ،واالتفاقات
املعنية بالتأثير على سعر الصرف مع أطراف ثالثة ،وبعض
املعامالت غير التجارية .وقد يكون هناك تهوين أو مغاالة
يف األسعار ،ويتعين يف هذه احلالة تقدير السعر املكافئ
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لسعر السوق .ورغم أنه ينبغي ،من الناحية املفاهيمية ،إجراء
تعديالت عندما ال تمثل قيم املبادالت الفعلية أسعار السوق،
فإن ذلك قد ال يكون عمليا يف عدد كبير من احلاالت .وقد يكون
التسعير التحويلي يف بعض احلاالت مدفوعا بتوزيع الدخل
أو تراكم حصص رأس املال أو املسحوبات .ويُحبذ من حيث
املبدأ االستعاضة عن القيم الدفترية بالقيم املكافئة ألسعار
السوق عندما تكون التشوهات كبيرة وعندما يكون ذلك
ممكنا نتيجة لتوافر البيانات (مثل التعديالت التي يقوم بها
مسؤولو اجلمارك أو الضرائب أو التعديالت من االقتصادات
الشريكة) .واختيار أفضل القيم املكافئة ألسعار السوق لتحل
حمل القيم الدفترية هو ممارسة تدعو إىل إعمال احلذر واحلكم
على أساس من العلم .وقد ال يكون أمام معدي البيانات ،يف
كثير من احلاالت ،أي خيار سوى قبول التقييمات على أساس
التكاليف الصريحة املتحملة يف اإلنتاج أو أي قيم أخرى
حتددها الوحدة.

وقيدها بشكل منفصل (راجع الفقرة  .)29-3ويف هذه احلالة،
يجب أن تتساوى القيمة اإلجمالية لفرادى املعامالت بعد
التجزئة مع القيمة السوقية للمبادلة التي حدثت بالفعل.
 125-3ويجب تقدير قيم التدفقات غير احملررة فعال
بقيمتها السوقية ،مثل معامالت املقايضة .وإضافة إىل ذلك،
لن تتوافر بسهولة بيانات القيم السوقية ملراكز أرصدة عديدة
ويجب تقديرها .وتقترح القائمة التالية عدة أساليب ممكنة
للتقدير ،ويتوقف اختيار األسلوب الواجب االستخدام يف ظرف
معين على املعلومات املتوافرة.
·ربما كان باإلمكان تقدير قيم املعامالت استنادا إىل
قيم مأخوذة من أسواق حتدث فيها معامالت مماثلة يف
ظروف مماثلة .ويمكن أيضا تقدير قيمة مراكز أرصدة
معينة ،هي أصول مالية بالدرجة األوىل ،باستخدام
معامالت سوقية تنطوي على أصول مشابهة وحتدث يف
نهاية فترة اإلبالغ املعنية.

 123-3ورغم عدم وجود سعر سوقي لبعض املعامالت غير
السوقية كاملنح العينية ،يمكن أن حتدث معامالت غير سوقية
أخرى بأسعار ضمنية يدخل فيها عنصر منحة أو تيسير،
وبالتايل ال تكون تلك األسعار هي أسعار السوق أيضا (راجع
الفقرتين  10-3و .)11-3ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه
املعامالت مبادالت السلع التي تتم بين احلكومات بشروط
يُتفاوض عليها واإلقراض بشروط ميسرة للحكومات .ورغم
عدم وجود تعريف دقيق للقروض امليسرة ،فمن املتعارف عليه
أنها تنشأ عند قيام وحدات بإقراض وحدات أخرى بسعر فائدة
تعاقدي يُحدد قصدا عند مستوى أقل من سعر الفائدة السوقي
الذي كان سيطبق بخالف ذلك .ويمكن زيادة درجة التيسير من
خالل فترات السماح (راجع الفقرة  ،)69-6وتواتر املدفوعات،
وفترات االستحقاق املواتية للمدين .ونظرا ألن شروط القرض
امليسر تكون مواتية للمدين بقدر أكبر مما قد تسمح به شروط
السوق بخالف ذلك ،تتضمن القروض امليسرة بالفعل حتويال
من الدائن إىل املدين .غير أنه باستثناء حالة اإلقراض امليسر
ملوظفي احلكومة (راجع الفقرة  17-6والفصل  ،6احلاشية
 )11واإلقراض امليسر من البنوك املركزية (راجع اإلطار
 ،)2-6مل يتم التوصل تماما إىل الوسيلة التي يمكن من خاللها
إدراج أثر اإلقراض امليسر يف إحصاءات مالية احلكومة.
وبالتايل ،ينبغي عرض املعلومات اخلاصة بالقروض امليسرة
كمعلومات تكميلية إىل أن يتم التوصل إىل املعاملة املالئمة
لها (راجع الفقرة .)246-7
 124-3وعندما يشير مبلغ واحد مستحق الدفع/القبض إىل
أكثر من فئة من فئات املعامالت ،ينبغي جتزئة فرادى التدفقات

·يمكن تقييم التدفقات ومراكز األرصدة التي تنطوي على
أصول ثابتة قائمة باستخدام سعر السوق لسلع جديدة
مماثلة ،مع تعديلها بشكل مالئم ملراعاة استهالك رأس
املال الثابت واألحداث األخرى التي ربما وقعت منذ
إنتاجها.
·إذا مل تكن هناك سوق مالئمة يتم فيها حاليا تداول
سلعة أو خدمة معينة ،فإنه يمكن اشتقاق تقييم تدفق
ينطوي على تلك السلعة أو اخلدمة من أسعار السوق لسلع
وخدمات مماثلة بإجراء تعديالت ملراعاة فروق اجلودة
وغيرها من الفروق.
·قد يكون باإلمكان تقدير قيمة تدفقات ومراكز
أرصدة األصول على أساس التكلفة التاريخية للبند
أو تكلفة اقتنائه ،معدلة ملراعاة جميع التغيرات التي
حدثت منذ شرائه أو إنتاجه ،مثل استهالك رأس املال
الثابت ،ومكاسب أو خسائر احليازة ،والنضوب،
واالستنفاد ،والتدهور ،والتقادم غير املتوقع ،واخلسائر
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االستثنائية.
·يمكن تقييم السلع واخلدمات بتكلفة إنتاجها يف فترة
اإلبالغ احلالية .ويف حالة املنتجين السوقيين ،فإن
القيمة السوقية املقدرة بهذا األسلوب ألصل غير مايل
ينبغي أن تتضمن هامش ربح يعكس صايف فائض
التشغيل الذي يُعزى إىل املنتِج .غير أنه يف حالة السلع
26

يُشار إىل هذا التقدير أيضا بقيمة «االقتناء الراهن بعد خصم االستهالك».

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
واخلدمات غير السوقية التي تنتجها وحدات احلكومة
العامة أو املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية ) ،(NPISHsال ينبغي عمل أي خمصص
لصايف فائض التشغيل عند حساب سعر السوق.
·يمكن تقييم األصول بالقيمة احلالية اخملصومة
لعائدها املتوقع مستقبال .ويعد هذا األسلوب مهما
على وجه اخلصوص يف حالة عدد من األصول املالية
واألصول الطبيعية ،واألصول غير املنظورة .ففي حالة
بعض األصول املالية ،يتم حتديد القيمة السوقية
احلالية عن طريق خصم املدفوعات أو املقبوضات
املستقبلية للوصول إىل قيمتها احلالية باستخدام سعر
الفائدة السائد يف السوق .وبالتايل ،إذا أمكن ،من حيث
املبدأ ،وضع تقدير سليم إىل حد معقول لتدفق اإليرادات
املستقبلية من أصل ما ،إىل جانب سعر خصم مناسب،
فإن هذا األسلوب يسمح بتقدير القيمة احلالية .ومع ذلك،
قد يكون من الصعب حتديد اإليرادات املستقبلية بدرجة
مالئمة من اليقين ،نظرا ألن هناك حاجة أيضا إىل
افتراضات بشأن عمر األصل ومُعامل اخلصم الذي يجب
تطبيقه .وبسبب جوانب عدم اليقين هذه ،ينبغي استنفاد
املصادر املمكنة األخرى للتقييم واملوضحة يف الفقرات
السابقة قبل اللجوء إىل هذا األسلوب.

تقييم التدفقات االقتصادية األخرى

 126-3بصرف النظر عن املعامالت ،فإن التغير يف
قيمة األصول واخلصوم بين نهايتي فترتين ينشأ أيضا من
مكاسب وخسائر احليازة ،والتغيرات األخرى يف حجم األصول
واخلصوم .وترد مناقشة تقييم هذه التدفقات االقتصادية
األخرى فيما تبقى من هذا القسم.

مكاسب وخسائر احليازة
 127-3تتراكم مكاسب وخسائر احليازة بصورة مستمرة
وتنطبق على األصول املالية وغير املالية واخلصوم .ونظرا
ألن جميع األصول املالية ،عدا سبائك الذهب ،تقابلها خصوم
إما داخل االقتصاد احمللي أو مع بقية العامل ،فمن املهم قيد
مكاسب/خسائر احليازة بصورة متماثلة .وحتدث مكاسب
احليازة عندما تزداد قيمة األصل أو تنخفض قيمة اخلصم،
بينما حتدث خسائر احليازة عندما تنخفض قيمة األصل
أو تزداد قيمة اخلصم .وتُقيَّد مكاسب وخسائر احليازة خالل
فترة اإلبالغ بصورة منفصلة لألصول واخلصوم .ويف الواقع
العملي ،تُسب قيمة مكاسب وخسائر احليازة لكل أصل
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وخصم بين نقطتين زمنيتين هما :بداية الفترة أو عند اقتناء
األصل أو حتمل اخلصم ،ونهاية الفترة أو عند بيع األصل أو
إطفاء اخلصم.

التغيرات األخرى يف حجم األصول
 128-3لتحديد قيمة التغيرات األخرى يف حجم األصول
غير املالية ،من الضروري عادة حتديد القيمة السوقية لألصل
قبل وبعد وقوع احلدث االقتصادي ،مثل ظهور األصل ،أو
اختفائه ،أو تعرضه خلسارة ناجمة عن الكوارث ،أو إعادة
تصنيفه (راجع الفقرات من  46-10إىل  .)84-10وتُسب
قيمة التغيرات األخرى يف احلجم باعتبارها الفرق يف القيمة
السوقية لألصل قبل وبعد وقوع احلدث مباشرة.
 129-3وتُقيَّد التغيرات األخرى يف حجم األصول املالية
واخلصوم بأسعار السوق أو باألسعار املكافئة ألسعار السوق
لألدوات املشابهة .ويف حالة شطب األدوات املالية املتداولة
املقيَّمة بقيمتها السوقية ،ينبغي أن تتطابق القيمة املقيدة
يف حساب التغيرات األخرى يف حجم األصول مع القيمة
السوقية لهذه األدوات قبل شطبها .ويف حالة األدوات املالية
غير املتداولة املقيدة بالقيمة االسمية ،ينبغي أن تتطابق
القيمة املقيدة يف حساب التغيرات األخرى يف حجم األصول
مع القيمة االسمية لهذه األدوات قبل شطبها .وبالنسبة لكل
عمليات إعادة تصنيف األصول واخلصوم ،ينبغي أال يكون
هناك أي فرق بين قيم األدوات اجلديدة واألدوات القديمة.

العملة
وحدة احلساب

 130-3تتسم عملية إعداد إحصاءات مالية احلكومة،
وخاصة املعامالت ومراكز األرصدة مع غير املقيمين،
بالتعقيد نتيجة التعبير عن القيم يف البداية بعمالت متنوعة أو
ربما بمعايير أخرى للقيمة ،مثل حقوق السحب اخلاصة .ويعد
حتويل هذه املعامالت ومراكز األرصدة احملررة بعملة أخرى
أو سلعة إىل وحدة حساب مرجعية بمثابة شرط أساسي لتكوين
إحصاءات متسقة وذات مدلول حتليلي .وإذا كانت األصول
املالية أو اخلصوم مقومة بوحدات العملة األجنبية ،يتعين
توفير بيانات بوحدة عملة واحدة حتى يمكن إعداد إحصاءات
ذات داللة.
 131-3وتعد وحدة العملة احمللية ،من منظور جهة إعداد
البيانات الوطنية ،هي اخليار الواضح لقياس املعامالت
ومراكز األرصدة .ويتوافق تقويم معامالت ومراكز أرصدة
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

مالية احلكومة بهذه الطريقة مع احلسابات القومية ومعظم
اإلحصاءات االقتصادية األخرى يف االقتصاد املعني.
وعند استخدام عملة أجنبية يف تسوية معامالت حملية ،مع
اقتصادات «مدولرة» مثال ،فإن هذه العملة األجنبية قد تكون
وحدة العملة الالزمة إلعداد إحصاءات مالية احلكومة.

 136-3وتعتبر حقوق السحب اخلاصة عملة أجنبية يف
جميع احلاالت ،بما يف ذلك يف حالة االقتصادات التي تُصدر
العمالت املتضمنة يف سلة حقوق السحب اخلاصة .أما وحدات
العملة األخرى التي تصدرها أي منظمة دولية ،باستثناء ما هو
يف إطار احتاد نقدي ،فتعتبر بمثابة عملة أجنبية.

حتويل العملة

عملة التقويم وعملة التسوية

 132-3يعد السعر (الفوري) السائد يف السوق يف تاريخ
املعاملة أو تاريخ امليزانية العمومية هو سعر الصرف األنسب
لالستخدام يف حتويل العملة للمعامالت ومراكز األرصدة.
وينبغي استخدام النقطة الوسطى بين سعري البيع والشراء.
 133-3وبالنسبة لتحويل العملة يف معامالت الدين،
ينبغي من حيث املبدأ استخدام سعر الصرف الفعلي املطبق
على كل معاملة .ويمكن التوصل عادة إىل نتيجة تقريبية جيدة
باستخدام متوسط سعر الصرف اليومي للمعامالت اليومية.
وإذا تعذر تطبيق األسعار اليومية ،ينبغي عندئذ تطبيق متوسط
األسعار ألقصر فترة زمنية .وهناك بعض املعامالت حتدث
على أساس مستمر ،مثل استحقاق الفائدة على مدار فترة زمنية
معينة .ولتحويل العملة يف مثل هذه التدفقات يتعين استخدام
متوسط سعر الصرف للفترة التي حتدث فيها التدفقات .ويمكن
االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن حتويل العملة يف
الفقرات من  104-3إىل  108-3يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

العملة احمللية والعملة األجنبية

 134-3يجري التمييز بين العملة احمللية والعملة األجنبية
يف أي اقتصاد .فالعملة احمللية هي العملة التي لها قوة
إبراء قانونية يف االقتصاد وتصدرها السلطة النقدية لذلك
االقتصاد؛ أي إما السلطة النقدية القتصاد منفرد ،أو يف حالة
االحتاد النقدي ،السلطة النقدية ملنطقة العملة املشتركة التي
ينتمي إليها االقتصاد املعني .وأي عملة خالف ذلك تكون
عملة أجنبية.
 135-3وبموجب هذا التعريف ،فإن االقتصاد الذي
يستخدم كعملة إبراء قانوين عملة صادرة عن سلطة نقدية
القتصاد آخر  -كالدوالر األمريكي  -أو عملة صادرة عن
السلطة النقدية ملنطقة عملة مشتركة ال ينتمي إليها ينبغي
أن يصنِّف عملته كعملة أجنبية ،حتى وإن كانت تسوية
املعامالت احمللية تتم بهذه العملة .وتعامَل حسابات الذهب
غير اخملصصة واحلسابات غير اخملصصة األخرى للمعادن
النفيسة والتي تعطي حق املطالبة بتسليم الذهب أو املعادن
النفيسة باعتبارها مقوَّمة بعملة أجنبية.

 137-3بالنسبة إلحصاءات الدين ،ينبغي التمييز بين
عملة التقويم وعملة التسوية .وتُدَّد عملة التقويم على أساس
العملة التي تثبَّت بها قيمة التدفقات ومراكز األرصدة على
النحو املنصوص عليه يف العقد بين الطرفين .وتُدَّد على
هذا األساس جميع التدفقات النقدية باستخدام عملة التقويم،
وتُوَّل إذا اقتضى األمر إىل العملة احمللية أو أي وحدة حساب
أخرى ألغراض تسوية احلسابات أو إعداد بياناتها .وتعد عملة
التقويم ضرورية ألنها تميز بين قيم املعامالت ومكاسب
وخسائر احليازة.
 138-3وقد تكون عملة التسوية خمتلفة عن عملة التقويم.
وسوف يترتب على استخدام عملة تسوية خمتلفة عن عملة
التقويم إجراء عملية حتويل للعملة يف كل مرة جتري فيها
عملية تسوية .وتعد عملة التسوية ضرورية ألغراض السيولة
بالعمالت األجنبية ولقياس قنوات تسرب النقد األجنبي
احملتملة.
 139-3وقد تتم تسوية األدوات املالية بالعملة احمللية
وتُربط قيمتها يف تاريخ االستحقاق وكذلك جميع مدفوعاتها
الدورية (كالقسائم) بعملة أجنبية (أو بمؤشر عملة أجنبية).
ويف هذه احلالة تكون عملة التقويم هي العملة األجنبية .وتُقوَّم
بعض األدوات بأكثر من عملة واحدة .غير أنه إذا كانت املبالغ
مستحقة الدفع مربوطة بعملة حمددة ،ينبغي عندئذ أن يُعزى
اخلصم إىل تلك العملة.

املقاييس املشتقة
 140-3تتألف املقاييس املشتقة من جممالت وبنود
موازِنة .وهي أدوات حتليلية مهمة تلخص قيم تدفقات أو
مراكز أرصدة خمتارة تم قيد كل منها بصورة منفردة يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة .وهذه املقاييس املشتقة هي جمموع
أو رصيد اثنين أو أكثر من التدفقات أو مراكز األرصدة.
 141-3واجملمالت هي جتميعات قيود وعناصر منفردة
ضمن إحدى فئات التدفقات أو مراكز األرصدة .وهي تسمح
بترتيب هذه البيانات بطريقة يمكن التحكم فيها ومفيدة من

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
الناحية التحليلية .فاإليرادات الضريبية ،على سبيل املثال،
هي جمموع كافة التدفقات املصنفة كضرائب ،وبيانات
صناديق الضمان االجتماعي هي جماميع بيانات كل الوحدات
املؤسسية املصنفة يف االقتصاد كصناديق ضمان اجتماعي.
وترتبط اجملمالت بالتصنيفات ارتباطا وثيقا من حيث أن
هدف التصنيفات هو إنتاج جممالت يعتقد أنها مفيدة للغاية.
ومن الناحية املفاهيمية فإن قيمة كل جممل هي جمموع قيم
جميع البنود يف الفئة ذات الصلة .ومع ذلك ،قد تكون هناك
حاجة إىل تقديرات بعض اجملمالت بسبب أوجه القصور
يف البيانات املصدرية ،مثل املعلومات الناقصة عن فرادى
املعامالت ،والتدفقات االقتصادية األخرى ،ومراكز األصول
واخلصوم التي قد تكون غير كاملة أو حتى غير موجودة.
 142-3والبنود املوازِنة هي تكوينات فرضية اقتصادية
يتم احلصول عليها بطرح قيمة جمملة من قيمة جمملة أخرى.
فعلى سبيل املثال ،يتم احلصول على صايف رصيد التشغيل
بطرح جممل جمموع املصروفات من جممل جمموع اإليرادات.
أما صايف القيمة فهو البند املوازِن الذي يعادل جمموع
األصول ناقص جمموع اخلصوم (راجع الفصل .)4

ترصيد التدفقات ومراكز األرصدة

 143-3من املمكن عمليا عرض فئات عديدة من التدفقات
ومراكز األرصدة على أساس إجمايل أو على أساس صاف.
ويتم حساب البند املعروض على أساس صاف باعتباره
جمموع جمموعة من التدفقات أو مراكز األرصدة ناقص
جمموع جمموعة ثانية من نفس النوع .فعلى سبيل املثال،
يمكن عرض جمموع اإليرادات الضريبية على أساس إجمايل
باعتباره جمموع مبالغ جميع الضرائب املستحقة ،أو على
أساس صاف باعتباره إجمايل تلك املبالغ ناقص الضرائب
املُعادة .وباملثل ،يمكن عرض الفائدة على أساس إجمايل
باعتبارها إيرادات الفائدة ومصروفات الفائدة على التوايل،
ومن املمكن عمليا حساب صايف الفائدة .ويعتمد االختيار يف
هذا الصدد على فئة التدفقات أو مراكز األرصدة ،وطبيعة البنود
التي قد تُطرح للحصول على صايف القيمة ،واملنفعة التحليلية
للقيم اإلجمالية والقيم الصافية .وتتم مناقشة خيارات العرض
على أساس إجمايل وعلى أساس صاف على النحو املستخدم
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة يف الفقرات من  144-3إىل
.151-3
 144-3ويتم عرض بيانات فئات اإليرادات يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة على أساس إجمايل شاملة فئات
املصروفات لنفس الفئة أو لفئة ذات صلة ،وكذلك الشأن
بالنسبة لفئات املصروفات .وعلى وجه اخلصوص ،يتم عرض
بيانات اإليرادات من الفائدة ومصروفات الفائدة كإجمايل ال
كصايف مصروفات فائدة أو صايف إيرادات فائدة .وباملثل ،يتم

61

عرض بيانات املنافع االجتماعية واملساهمات االجتماعية،
وإيرادات ومصروفات املنح ،وإيرادات ومصروفات الريع
كإجمايل .كذلك يتم عرض بيانات مبيعات السلع واخلدمات
كإجمايل شاملة املصروفات املتحملة يف إنتاجها.
 145-3ويف حالة تصحيح املعامالت اخلاطئة أو غير
املرخص بها ،يتم عرض فئات اإليرادات خمصوما منها
املبالغ املعادة من اإليرادات ذات الصلة ،ويتم عرض فئات
املصروفات خمصوما منها التدفقات الداخلة من استرداد
املصروفات .فعلى سبيل املثال ،قد تعاد مبالغ حمصلة
من ضرائب الدخل عندما تزيد مبالغ الضرائب ،احملتجزة
أو املدفوعة مقدما على نحو آخر قبل التحديد النهائي ،على
مبلغ الضريبة الفعلي املستحق .ويتم قيد تلك املبالغ املُعادة
كتخفيض يف اإليرادات الضريبية .وباملثل ،إذا تم استرداد
منافع اجتماعية سبق دفعها بوجه اخلطأ ،فإنه يتم قيد هذه
املبالغ املستردة كتخفيض يف املصروفات.
 146-3يتم عرض اقتناء األصول غير املالية عدا اخملزونات
والتصرف فيها على أساس إجمايل .فعلى سبيل املثال ،يتم
عرض اقتناء األراضي بصورة منفصلة عن التصرف فيها.
وألغراض العروض التحليلية ،قد يفضل عرض صايف اقتناء
كل فئة من فئات األصول غير املالية ويمكن اشتقاقه بسهولة.
 147-3والترصيد يُفهم ضمنا يف عرض بعض فئات
املعامالت يف إطار إحصاءات مالية احلكومة — مثل التغيرات
يف اخملزونات .فالتغيرات يف كل نوع من اخملزونات تُعرض
ف بدال من تتبع اإلضافات واملسحوبات
على أساس صا ٍ
اليومية .أي يتم عرض التغير يف املواد واإلمدادات يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة باعتباره صايف القيمة لإلضافات
ناقص املسحوبات .ومع ذلك ،فقد يسمح وجود نظام حماسبي
كامل للمخزونات بقيد كل حركات اخملزونات على أساس
إجمايل يف السجالت اإلدارية األساسية .وباملثل ،يتم عرض
اإليرادات الضريبية خمصوما منها اخلصومات الضريبية غير
مستحقة الدفع (راجع الفقرات من  29-5إىل .)32-5
 148-3ويُعرض أيضا اقتناء كل فئة من فئات األصول
ف يف إطار
املالية/اخلصوم والتصرف فيها على أساس صا ٍ
إحصاءات مالية احلكومة ،بما يعكس طبيعة التدفقات املالية.
فعلى سبيل املثال ،ال يُعرض سوى صايف التغير يف حيازة
األصول املتعلقة بالعملة والودائع ،وليس إجمايل املقبوضات
والدفعات املنصرفة .وباملثل ،يتم عرض اإلضافات للخصوم
يف شكل قروض خمصوما منها مدفوعات السداد .ومع ذلك
فقد يكون من املفيد ،ألسباب حتليلية وإدارية ،وضع بيانات
مصدرية عن إجمايل االقتناء وإجمايل التصرف لكل أداة مالية
كفئات بيانات منفصلة.
 149-3وتُعرض التدفقات االقتصادية األخرى على أساس
ف ،أي يُعرض صايف مكسب احليازة لكل أصل وخصم،
صا ٍ
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وليس إجمايل مكاسب احليازة وإجمايل خسائر احليازة.
وباملثل ،تُعرض التغيرات األخرى يف حجم األصول واخلصوم
ف ،بدال من قيد زيادة وانخفاض التغيرات يف
على أساس صا ٍ
احلجم على أساس إجمايل.
 150-3وتُعرض مراكز األرصدة احملتفظ بها لنفس نوع
األداة املالية ،سواء كانت أصوال مالية أو خصوما ،على
أساس إجمايل .فعلى سبيل املثال ،تُعرض حيازة وحدة ما
لسندات دين كأصول مالية بشكل منفصل عن خصومها
مقابل سندات الدين املصدرة.
 151-3ويف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،يستخدم
مصطلحا «إجمايل» و»صايف» بطريقة حمددة جدا .فبصرف
النظر عن البنود املوازِنة وهي صايف القيمة ،وصايف رصيد
التشغيل ،وصايف اإلقراض/صايف االقتراض ،تَستخدم
تصنيفات إحصاءات مالية احلكومة كلمتي «إجمايل»
و»صايف» لإلشارة إىل قيمة رصيد التشغيل واالستثمار يف
األصول غير املالية قبل أو بعد خصم استهالك رأس املال
الثابت .ويَستخدم اإلطار أيضا مصطلح «صايف» لإلشارة
إىل أن صايف اقتناء األصول املالية يمثل اقتناء األصول
والتصرف فيها ،يف حين أن صايف حتمل اخلصوم يمثل
حتمل اخلصوم وسدادها.

توحيد البيانات

 152-3يتم إعداد جمموعة موحدة من احلسابات
جملموعة وحدات ،أو قطاعات فرعية ،أو قطاعات ،أوال،
بتجميع كافة التدفقات ومراكز األرصدة وفق اإلطار
التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة ،ثم بحذف ،من حيث
املبدأ ،كافة التدفقات ومراكز األرصدة التي تمثل عالقات
بين الوحدات أو الكيانات املعد عنها بيانات موحدة.
وبعبارة أخرى ،ينطوي توحيد البيانات على حذف احلساب
املزدوج ألن تدفق أو مركز أرصدة إحدى الوحدات يقترن
بالتدفق أو مركز األرصدة املقابل املقيَّد للوحدة الثانية
التي يتم توحيد البيانات معها ،ومن ثم يتم حذف التدفقين
أو مركزي األرصدة معا .فعلى سبيل املثال ،إذا امتلكت
إحدى وحدات احلكومة العامة سندا أصدرته وحدة أخرى
من وحدات احلكومة العامة ،وكان يجري توحيد بيانات
الوحدتين ،يتم إبالغ مراكز أرصدة السندات املقتناة
كأصول وخصوم الوحدة املعد عنها بيانات موحدة
باعتبارها صفرا (أي كما لو كان مركز السند بينهما غير
قائم) .ويف الوقت نفسه ،يتم توحيد بيانات الفائدة املتعلقة
بهذا السند ،بحيث يُستبعد من إيرادات الفائدة ومصروفاتها
يف احلساب املوحد الفائدة التي تدفعها وحدة احلكومة
العامة املدينة إىل وحدة احلكومة العامة الدائنة .وباملثل،

تُذَف مبيعات السلع واخلدمات بين الوحدات املعد عنها
27
بيانات موحدة.

تعاريف

 153-3توحيد البيانات هو أسلوب لعرض اإلحصاءات
ذات الصلة بمجموعة من الوحدات (أو الكيانات) كما لو كانت
تشكل وحدة واحدة .ويف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،يتم
توحيد البيانات املعروضة ذات الصلة بمجموعة من الوحدات.
وعلى وجه اخلصوص ،يتم عرض إحصاءات قطاع احلكومة
العامة وكل قطاع من قطاعاتها الفرعية على أساس موحد.
وعندما تُدرج وحدات القطاع العام يف العرض ،ينبغي عرض
بيانات الشركات العامة بطريقتين :كقطاعات فرعية منفصلة
للشركات العامة املالية وللشركات العامة غير املالية ،ثم
جممعة مع وحدات احلكومة العامة إلعداد إحصاءات موحدة
للقطاع العام .وينبغي أن تُعرض اإلحصاءات ،يف كلتا
احلالتين ،على أساس موحد داخل كل جمموعة.
 154-3وعند إعداد إحصاءات احلكومة العامة أو القطاع
العام ،قد يلزم إجراء نوعين من أنواع توحيد البيانات ،هما:
توحيد البيانات داخل كل قطاع ،وتوحيد البيانات فيما بين
القطاعات.
 155-3وتوحيد البيانات داخل كل قطاع هو توحيد
البيانات داخل قطاع فرعي معين إلنتاج إحصاءات موحدة
لهذا القطاع الفرعي  -على سبيل املثال ،داخل القطاع الفرعي
للحكومة املركزية أو داخل القطاع الفرعي للشركات العامة
غير املالية .وقد يلزم إجراء هذا التوحيد على مرحلتين .فقد
حتتاج وحدة مؤسسية إىل توحيد البيانات عندما يكون لديها
عدة صناديق وحسابات للقيام بعملياتها وتوجد تدفقات
ومراكز أرصدة بين تلك الصناديق .فعلى سبيل املثال قد توجد
بالبلد وحدة مؤسسية أساسية للحكومة املركزية لديها حساب
أو أكثر من حسابات اإلدارات ،فضال عن صناديق وحسابات
خاصة منشأة ألغراض حمددة .وغالبا ما تكون هناك تدفقات
ومراكز أرصدة بين هذه احلسابات والصناديق يتم قيدها على
أساس إجمايل يف احلسابات املعنية .ويسفر عدم حذف هذه
التحويالت عن جممالت ناجتة عن األداة احملاسبية املستخدمة
وليس عن التفاعل مع وحدات خارج احلكومة املركزية.
 156-3أما توحيد البيانات فيما بين القطاعات فهو
توحيد البيانات بين القطاعات الفرعية يف القطاع العام إلنتاج
إحصاءات موحدة جملموعة معينة من وحدات القطاع العام
 27لالطالع على أمثلة على توحيد البيانات ،راجع اإلطار  1-8واجلدول
 2-8يف مرشد إحصاءات دين القطاع العام.

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
— على سبيل املثال ،توحيد البيانات بين احلكومة املركزية
وحكومات الواليات واحلكومات احمللية ،وبين احلكومة العامة
والشركات العامة غير املالية.
 157-3ودائما ما يتم توحيد البيانات داخل كل قطاع قبل
توحيدها فيما بين القطاعات — على سبيل املثال ،عندما
يوجد أكثر من صندوق ضمان اجتماعي للحكومة املركزية،
ينبغي توحيد بيانات كل صناديق الضمان االجتماعي قبل
عرض البيانات املوحدة للضمان االجتماعي كقطاع فرعي يف
احلكومة املركزية .وتخضع بيانات جميع القطاعات الفرعية
يف احلكومة املركزية يف وقت الحق للتوحيد فيما بينها إلنتاج
بيانات موحدة للحكومة املركزية.

أسباب توحيد البيانات

 158-3يكمن السبب الرئيسي وراء توحيد البيانات يف
الفائدة التحليلية لإلحصاءات املوحدة :حيث تزيل عملية
التوحيد آثار التشويه الذي يلحق باجملمالت نتيجة اختالف
الترتيبات اإلدارية بين البلدان بمرور الوقت .واألثر الرئيسي
لتوحيد البيانات يقع على حجم اجملمالت .فعند ربط اجملمالت
احلكومية باالقتصاد ككل (مثل نسب اإليرادات أو املصروفات
أو الدين إىل إجمايل الناجت احمللي) ،من األفضل استبعاد احلركة
الداخلية للقيمة االقتصادية وعدم إدراج سوى التدفقات ومراكز
األرصدة التي تعبر احلدود بالفعل مع القطاعات األخرى أو غير
املقيمين .وتنطبق نفس احلجج على األسباب التي تدعو إىل
توحيد إحصاءات الشركات العامة والقطاع العام.
 159-2وتنطوي البيانات املوحدة على حذف جميع
التدفقات ومراكز األرصدة املتبادلة بين الوحدات اجلاري
إعداد بيانات موحدة عنها ،وال تقيس بالتايل سوى تدفقات
أو مراكز أرصدة الوحدات املعد عنها بيانات موحدة جتاه
الوحدات األخرى غير املشمولة يف عملية التوحيد .وتَستبعد
عملية التوحيد التفاعل االقتصادي داخل جمموعة الوحدات
املؤسسية ،وال تَعرض سوى التدفقات أو األرصدة التي
تنطوي على التفاعل مع جميع الوحدات املؤسسية األخرى يف
االقتصاد املعني وبقية العامل.
 160-3ويؤدي توحيد البيانات إىل جتنب ازدواجية
حساب التدفقات أو مراكز األرصدة بين جمموعة من الوحدات
املؤسسية ،وبذلك تستبعد اإلحصاءات الناجتة عن التوحيد
هذه التدفقات أو مراكز األرصدة الداخلية .ومن شأن جتنب
ازدواجية احلساب على هذا النحو أن يؤدي إىل زيادة الفائدة
التحليلية لإلحصاءات املوحدة يف احلاالت التي يكون فيها من
املفيد معاملة جمموعة الوحدات املعدة عنها بيانات موحدة
ككيان واحد.
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مبادئ توجيهية مفاهيمية

 161-3ينطوي توحيد البيانات ،من الناحية املفاهيمية ،على
حذف جميع التدفقات داخل كل حكومة وفيما بين احلكومات
وجميع عالقات املدين والدائن بين الوحدات أو الكيانات اجلاري
توحيد بياناتها .ويُشترط لعملية التوحيد مراجعة احلسابات التي
يتعين توحيد بياناتها لتحديد التدفقات ومراكز األرصدة داخل كل
قطاع وفيما بين القطاعات .والهدف هو حذف التدفقات ومراكز
األرصدة التي سيكون لها تأثير كبير على املقاييس النهائية
املشتقة ،مع مراعاة االتساق عند احلذف .ومع ذلك ،ال يجري مطلقا
توحيد بيانات نوعين من املعامالت التي تبدو أنها حتدث بين
وحدتين حكوميتين حيث يتم حتويل مسارها يف إحصاءات مالية
احلكومة (راجع الفقرة :)28-3
·املساهمات االجتماعية من رب العمل ،سواء كانت تُدفع
لصندوق ضمان اجتماعي أو لصندوق تقاعد حكومي،
تُعامَل باعتبارها مستحقة الدفع للموظف يف قطاع األسر
املعيشية كجزء من التعويضات ،ثم مستحقة الدفع من
املوظف إىل برنامج الضمان االجتماعي.
·الضرائب التي تستقطعها الوحدات احلكومية من تعويضات
العاملين لديها ،مثل الضرائب املستقطعة من املنبع ،وتُدفع
إىل وحدات حكومية أخرى ،ينبغي أن تُعامَل باعتبارها تُدفع
مباشرة من جانب العاملين .واحلكومة بوصفها رب العمل
هي جمرد وكيل عن وحدة حكومية أخرى يف التحصيل،
وتتصرف نيابة عن العاملين يف قطاع األسر املعيشية.
 162-3ويشمل توحيد البيانات جمموعة متنوعة من فئات
التدفقات التي قد تختلف إىل حد كبير من حيث األهمية .وتشمل
أهم املعامالت ،مرتبة حسب أهميتها احملتملة ،ما يلي:
·املنح (اجلارية والرأسمالية) بين وحدات أو كيانات احلكومة
العامة؛
·الدخل/املصروف من الفائدة؛
·الضرائب التي تدفعها وحدة حكومية أو كيان حكومي إىل
وحدة أخرى أو كيان آخر (باستثناء الضرائب املستقطعة
نيابة عن قطاع األسر املعيشية)؛
·مشتريات/مبيعات السلع واخلدمات؛
·اقتناء األصول غير املالية والتصرف فيها.
 163-3وفيما يلي أهم املعامالت ،والتدفقات االقتصادية
األخرى ،ومراكز األرصدة يف األصول املالية واخلصوم التي ينبغي
توحيد بياناتها ،مرتبة حسب أهميتها احملتملة:
·القروض؛
·سندات الدين؛
·حسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع.
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 164-3وبالنسبة للقطاع العام ،باإلضافة إىل األدوات
املالية السابقة ،ينبغي حذف التدفقات ومراكز األرصدة
التالية — من حيث املبدأ — عند توحيد البيانات داخل كل
قطاع وفيما بين القطاعات:
·حصص امللكية وأـسهم صناديق االستثمار؛
·العملة والودائع؛
·نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة.

تطبيق عملية توحيد البيانات

 165-3استنادا إىل اجلدول  ،1-3يوصي هذا الدليل
بتحديد معلومات التدفقات ومراكز األرصدة املقابلة التي
سيتم حذفها عند توحيد البيانات .لكن ينبغي مراعاة اجلانب
العملي :إذ ينبغي أن يتناسب حجم املوارد اخملصصة لتوحيد
البيانات ومستوى التفصيل املستخدم يف عملية التوحيد
مع األهمية املالية للبيانات .وفيما يلي تتابع التحليالت
املقترح تنفيذها:
·ينبغي أن يسبق كافة عمليات التوحيد حتليل للحسابات
املعنية لتحديد ما إذا كانت تتضمن تدفقات أو مراكز
أرصدة داخلية للوحدة (للوحدات) املعد عنها إحصاءات
موحدة .ويتوقف ذلك على معرفة العالقات فيما بين
الوحدات املعنية .فهل تتحمل بعض الوحدات مصروفات
أو حتصل على إيرادات من الوحدات األخرى؟ وهل تقدم
بعض الوحدات قروضا للوحدات األخرى؟ وهل تشتري
سندات دين صادرة عن الوحدات األخرى؟ وهل تمتلك
عملة وودائع مودعة لدى الوحدات األخرى؟
·وبمجرد حتديد هذه العالقات ،يجب أن يحدد معدو
البيانات ما إذا كان يمكن قياس أو تقدير التدفقات
ومراكز األرصدة داخل كل قطاع و/أو فيما بين
القطاعات ،وما إذا كانت املبالغ مؤثرة من حيث أهميتها
التحليلية أم ال.
·وإذا كان من املرجح أن تكون هذه املبالغ كبيرة ،فهل
هي كبيرة بما يكفي لتبرير اجملهود املبذول يف جمع
البيانات وغيرها من املعلومات الالزمة ألغراض
التوحيد؟ ينبغي أن تتناسب اجلهود والتكلفة املتحمَّلة
لتحديد املبالغ التي يتعين توحيد بياناتها مع املبالغ
املتوقعة وتأثيرها على اجملمالت.
·وهناك قاعدة أساسية شائعة االستخدام وهي قاعدة
«اجلانب الواحد» .فإذا كان هناك دليل مقنع من إحدى
الوحدات املؤسسية بوجود تدفق أو مركز أرصدة ،ينبغي
احتسابه للطرف املقابل .وينبغي قيد هذا االحتساب
حتى وإن مل يكن التدفق أو مركز األرصدة مقيدا يف

اجلدول  :1-3التصنيف املفصل ملعلومات الطرف
املقابل
الرمز

1

القطاع
احلكومة العامة
احلكومة املركزية
حكومات الواليات
حكومات حملية
2
صناديق الضمان االجتماعي
الشركات
الشركات اخلاصة
الشركات غير املالية اخلاصة
الشركات املالية اخلاصة
الشركات العامة
الشركات العامة غير املالية
الشركات العامة املالية

 1خطوط التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات
الفرعية والوحدات املنفردة.
 2ال تُعرض صناديق الضمان االجتماعي كقطاع فرعي إال إذا كانت بياناتها
مستبعدة من بيانات املستوى احلكومي الذي تقع فيه (راجع الفقرة .)78-2

سجالت الطرف املقابل .وعند إجراء هذا التعديل يف
بيانات الوحدة التي ال يمكن حتديد التدفق أو مركز
األرصدة بالنسبة لها مباشرة ،يجب ضمان إجراء
التعديالت املالئمة يف سجالت تلك الوحدة.
·وبالنسبة للتدفقات ومراكز األرصدة يف األصول املالية
واخلصوم ،يُتوقع عادة أن تكون سجالت الدائن هي
السجالت األكثر موثوقية .وبالنسبة للقروض ،عادة ما
تكون سجالت الوحدة الدائنة هي األكثر اكتماال ،ولكن
سجالت الوحدة املدينة قد تكون موثوقة بالقدر نفسه
يف ظل التأكيد الدويل على دقة تسجيل الدين .وبالنسبة
لسندات الدين ،ال سيما األدوات حلاملها ،قد ال تتوافر
املعلومات الالزمة ألغراض التوحيد إال لدى الدائن.
فعندما تصدر احلكومة املركزية سندات حلاملها ،على
سبيل املثال ،وتقتني الشركات العامة بعضا منها ،قد
ال تتوافر لدى احلكومة املركزية معلومات مباشرة عن
حائزي السندات ،ال سيما يف ظل إمكانية اقتنائها يف
األسواق الثانوية .ولذلك فمن الضروري االعتماد على
سجالت الدائن.
·ويظهر أحيانا بعض التباين يف بيانات الوحدتين
اجلاري توحيد بياناتهما .وهناك أسباب كثيرة لهذا
التباين ،كنطاق التغطية ،ووقت القيد ،والتقييم،
والتصنيف .وينبغي معاجلة هذا التباين لتعزيز سالمة
عملية التوحيد وحتسين جودة إحصاءات مالية احلكومة

التدفقات االقتصادية ،ومراكز األرصدة ،والقواعد احملاسبية
التي يتم إعدادها بوجه عام .لكن إذا تعذرت معاجلة
التباين ،يتعين اتخاذ قرارات بشأن حتديد الوحدة أو
جمموعة الوحدات التي تكون بياناتها املصدرية هي
األكثر موثوقية .وبوجه عام ،تعتبر سجالت املستوى
األعلى يف احلكومة أكثر موثوقية من سجالت املستويات
األدنى فيها.
·ولتحقيق االتساق مع جمموعات البيانات االقتصادية
الكلية األخرى ،ينبغي عرض مكونات بيانات القطاع
العام على النحو الذي يبين البيانات قبل وبعد عملية
التوحيد .وسوف يسمح ذلك باتساق البيانات غير
املوحدة مع البيانات املطلوبة يف جمموعة بيانات
احلسابات القومية وغيرها من جمموعات البيانات التي
يتم عرضها قبل عملية التوحيد (راجع الفقرة .)168-3
 166-3وال تؤثر عملية توحيد البيانات على البنود
املوازِنة .وبعبارة أخرى فإن البنود املوازنة الناجتة عن
التجميع البسيط هي نفسها البنود املوازنة الناجتة عن عملية
توحيد البيانات .ويرجع ذلك إىل جتانس عملية التوحيد،
حيث يقع جانبا التعديالت التي تُرى خالل عملية التوحيد
ضمن نفس القسم يف اإلطار التحليلي .وعندما تختلف البنود
املوازنة يف حالة البيانات املوحدة عنها يف حالة البيانات
غير املوحدة ،فإن ذلك يعني حدوث أخطاء يف القيد .وبالتايل،
إذا مل تُقدَّر التدفقات ومراكز األرصدة التي يتعين توحيدها
داخل كل قطاع أو فيما بين القطاعات بنفس املقدار من جانب
الوحدات أو القطاعات الفرعية املعنية ،يجب اختيار طريقة
توحيد البيانات التي ال تؤثر على البنود املوازنة (راجع الفقرة
.)165-3

توحيد البيانات يف جمموعات البيانات األخرى
نظام احلسابات القومية لعام 2008
 167-3يوصي نظام احلسابات القومية لعام ،2008
من حيث املبدأ ،بعدم توحيد إحصاءات الوحدات املؤسسية
يف احلسابات القومية ،غير أنه يمكن إعداد حسابات
موحدة ألغراض العروض والتحليالت املكملة .وحتى يف
هذه احلالة ،فإن املعامالت التي تظهر يف خمتلف حسابات
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احلسابات القومية ال يتم توحيدها أبدا .ويعكس الفرق
بين نظام احلسابات القومية لعام  2008وهذا الدليل
اختالف استخدامات اإلحصاءات .فإطار إحصاءات مالية
احلكومة مصمَّم إلنتاج إحصاءات مناسبة لالستخدام
يف حتليل صايف العالقات بين احلكومة وبقية قطاعات
االقتصاد .وعلى وجه اخلصوص ،يكون تقدير األثر الكلي
لعمليات احلكومة على جمموع االقتصاد أو على إمكانية
استمرار عمليات احلكومة أكثر فعالية عندما يكون مقياس
عمليات احلكومة هو جمموعة من اإلحصاءات املوحدة
وليس إحصاءات غير موحدة .وأيضا ليس املقصود من
إطار إحصاءات مالية احلكومة إعداد مقياس لإلنتاج .أما
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008من ناحية أخرى،
فيخدم جمموعة استخدامات أخرى ،بما يف ذلك إعداد
مقياس شامل لإلنتاج والعالقات بين جميع قطاعات
االقتصاد.

الكشوف املالية
 168-3غالبا ما تُعرض القيود احملاسبية يف الكشوف
املالية ،املعدة وفقا للمعايير احملاسبية ،على أساس موحد
للكيان القائم باإلبالغ وجميع الكيانات اخلاضعة لسيطرته.
ويتم هذا دون اعتبار ملا إذا كانت الكيانات اخلاضعة للسيطرة
وحدات للحكومة العامة أم شركات عامة ،حسب استخدام هذه
املصطلحات يف هذا الدليل ،أو ما إذا كانت الكيانات اخلاضعة
للسيطرة مقيمة أم غير مقيمة .والهدف من استخدام توحيد
البيانات هنا هو عرض العمليات واملركز املايل ملؤسسة
أُم واملؤسسات التابعة لها كما لو كانت هذه اجملموعة من
املؤسسات وحدة واحدة .فعلى سبيل املثال ،يشمل التقرير
املايل لوحدة حكومة الوالية جميع الشركات العامة اخلاضعة
لسيطرة تلك الوحدة احلكومية ولكنه لن يشمل إحصاءات أي
حكومة والية أخرى .ويف املقابل ،جند أن اإلحصاءات املوحدة
لقطاع حكومات الواليات الفرعي يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة تضم جميع وحدات حكومات الواليات يف البلد،
ولكنها تستبعد جميع الشركات العامة التي تملكها أو تسيطر
عليها حكومات هذه الواليات.
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إحصاءات مالية احلكومة:
اإلطار التحليلي

يستعرض هذا الفصل اإلطار التحليلي لنظام إحصاءات
مالية احلكومة 1ويصف العالقات فيما بين عناصره وكيفية
استخدام إحصاءات مالية احلكومة يف حتليل املالية العامة.

مقدمة
 1-4تضطلع الوحدات احلكومية والشركات العامة بعدد
كبير من األنشطة .وحتى يمكن إدارة العمليات الداخلية
للحكومة وتقييم أثرها على االقتصاد ،يجب تنظيم هذه
األنشطة—الناجت عنها معامالت وتدفقات اقتصادية أخرى—
ضمن إطار يتيح تلخيصها وحتليلها .وألغراض املساءلة،
يمكن تصنيف األنشطة حسب الوحدة احلكومية التي تضطلع
بتنفيذها .ويمكن ألغراض اإلدارة أو التخطيط تصنيف
األنشطة حسب نوع البند املشترى/املبيع أو اخلدمة املقدمة/
املتلقاة .وألغراض إصدار الفواتير أو املتابعة ،يمكن تصنيف
هذه األنشطة حسب فئات املتعاملين احملددة التي تتعامل
معها احلكومة .ويهدف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،من
جانب آخر ،إىل تيسير حتليل املالية العامة يف إطار اقتصادي
كلي أوسع .ورغم وجود رابطة وثيقة واضحة بين البيانات
احملاسبية واإلحصاءات االقتصادية الكلية ،فإنهما ال يخدمان
2
نفس األهداف وقد يختلفان يف معاجلة بنود معينة.
 2-4جرى العُرف على قيام احلكومة بقيد أنشطتها وفق
األساس النقدي ،وقد انعكس ذلك يف اإلطار التحليلي الوارد يف
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  .1986وإدراج اإليرادات
والنفقات النقدية فقط له ميزته التي تتمثل يف تركيز احلكومة
على قيود التمويل/السيولة التي تواجهها ،األمر الذي جرى
 1اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة يشير إىل هيكل احلسابات
وعالقاتها باعتبارها جمموعة أفكار ،بينما يشير مصطلح إطار إحصاءات
مالية احلكومة بوجه أعم إىل إطار إعداد ونشر بيانات إحصاءات مالية
احلكومة.
 2راجع امللحق السادس لالطالع على وصف تفصيلي للروابط بين
إحصاءات مالية احلكومة ومعايير احملاسبة الدولية ،وراجع امللحق السابع
لالطالع على الروابط بين إحصاءات مالية احلكومة وإحصاءات االقتصاد
الكلي األخرى.

العُرف على اعتباره أهم أولوياتها .غير أن احلكومات صارت
أقل التزاما بقيود السيولة يف تنفيذ سياسة املالية العامة،
وزادت خبرتها يف الفصل بين توقيت اتخاذ أي إجراء يف جمال
املالية العامة وتوقيت الدفع مقابل هذا اإلجراء ،مما أدى إىل
أن املعامالت النقدية أصبحت ال تسجل بشكل كاف توقيت ذلك
اإلجراء أو أثره على االقتصاد .ونتيجة لذلك تزايد االعتراف
عامليا بأهمية اعتماد نظام القيد على أساس االستحقاق،
والذي يشمل كشفا بالتدفقات النقدية لتقييم سياسة املالية
3
العامة.
 3-4ويعكس اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة
الوارد يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  ،2001والذي
جرى حتديثه يف هذا الدليل ،تلك التطورات ،وهو معروض
يف شكل جمموعة من الكشوف املتداخلة املستندة إىل أساس
االستحقاق .وهذه الكشوف تم توفيقها مع نظام احلسابات
القومية لعام  ،2008الذي يُدمِج التدفقات ومراكز األرصدة،
وتُعزَز بكشف للتدفقات النقدية .ويعمل إطار حتليل إحصاءات
مالية احلكومة على تيسير إجراء تقييم أشمل لألثر االقتصادي
لنشاط احلكومة والتغييرات الناجمة على السيولة واآلثار
املترتبة على إمكانية استمرار سياسة املالية العامة .وعلى
وجه أكثر حتديدا ،يتسق استخدام الكشوف املستندة إىل أساس
االستحقاق ودمج امليزانيات العمومية مع التدفقات املتعلقة
باحلكومة مع ضرورة تقرير سلوك احلكومة يف سياق القيود
املتعلقة بفترات زمنية متعددة على ميزانيتها .فعلي سبيل
املثال ،لن يتحقق لسياسات احلكومة االستمرار إذا أدت إىل
انخفاض أكبر مما يجب يف صايف قيمة أصولها .ويوفر اإلطار
أيضا أساسا حمسنا ملتابعة الكفاءة يف تخصيص واستخدام
موارد احلكومة .ويتضمن اإلطار التحليلي الوارد يف هذا الدليل
النهج التقليدي إلبالغ بيانات املالية العامة على أساس نقدي
لدعم حتليل السيولة.
 3على سبيل املثال ،راجع الدراسة  ،11اجلزء الثالث منInternational Fed� :
eration of Accountants, Government Financial Reporting: Accounting Is) ، sues and Practices (New York, 2000وتوصيات االحتاد الدويل للمحاسبين
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إحصاءات مالية احلكومة :اإلطار التحليلي

األهداف التحليلية

 4-4يعد اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة أداة
كمية تدعم حتليل املالية العامة .وإلتاحة التحليل الفعال
لسياسة املالية العامة ،يجب أن ييسر إطار إحصاءات مالية
احلكومة حتديد وقياس ومتابعة وتقييم أثر سياسات احلكومة
االقتصادية وأنشطتها األخرى على االقتصاد.

 5-4لتحقيق األهداف التحليلية ،ينبغي أن يكون إطار
إحصاءات مالية احلكومة قادرا على إنتاج بيانات:
·مفصلة بصورة كافية ومنظمة بفعالية بحيث تسمح
بتقييم القرارات املعنية باإلدارة والسياسات؛
·وثيقة الصلة بالنظم اإلحصائية االقتصادية الكلية
األخرى (احلسابات القومية ،وميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،واإلحصاءات النقدية واملالية)؛
·تُمكِّن احملللين من تقييم سالمة األوضاع املالية لقطاع
احلكومة العامة والقطاع العام وفق األساليب الشائع
تطبيقها على املنظمات األخرى يف االقتصاد4؛
·تمكن من تقييم إمكانية االستمرار على املدى الطويل؛
·تمكن من تقييم قيود السيولة واالحتياجات التمويلية.

تكوين اإلطار التحليلي :العالقة مع دليل
إحصاءات مالية احلكومة لعام 1986

 6-4يستند اإلطار التحليلي لهذا الدليل إىل نظام إحصاءات
مالية احلكومة لعام  ،1986ويوسع نطاقه بإدراج عناصر
إضافية مفيدة يف تقييم سياسة املالية العامة .وقد أُدخلت
على النظام املذكور ثالثة أنواع من التعديالت كما يلي:
·زاد التوافق بين تعاريف فرادى املتغيرات اإلحصائية
وبين املفاهيم االقتصادية .ومن األمثلة املهمة على
ذلك معاجلة األصول غير املالية ،إذ مل يعد بيع تلك
األصول يُدرَج ضمن اإليرادات كما أن شراءها مل يعد
يُدرَج ضمن املصروفات.
·تم إدخال عدة تعديالت على املفاهيم لتحقيق التجانس
مع نظام احلسابات القومية لعام  .2008وتشمل
التغييرات املهمة يف هذا الصدد التحول من تعريف قطاع
احلكومة العامة والقطاع العام املستند إىل الوظائف إىل
تعريف مستند إىل الوحدات املؤسسية (راجع الفقرات
 4تُسجِّل املنظمات يف القطاعات األخرى باالقتصاد عملياتها يف شكل نظم
حماسبية متكاملة تشمل بيانات الدخل وامليزانيات العمومية وبيانات
التدفقات النقدية.
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 22-2إىل  ،)48-2والتحول من استخدام القيد على
األساس النقدي فقط إىل إطار للحسابات يستخدم
القيد على أساس االستحقاق مع احلفاظ على كشف
بالتدفقات النقدية (راجع الفقرات  70-3إىل )72-3
والدمج التام للتدفقات ومراكز األرصدة (راجع الفقرات
 2-3إىل .)3-3
·تم توسيع إطار دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 1986ليشمل املعامالت غير النقدية ،مثل املعامالت
العينية واملعامالت احملتسبة (راجع الفقرات 19-3
إىل  ،)20-3والتدفقات عدا املعامالت (راجع الفقرات
 31-3إىل  ،)35-3وامليزانيات العمومية (راجع
الفقرات  36-3إىل .)50-3
 7-4ومن حيث املبدأ ،فإن نطاق تغطية نظام إحصاءات
مالية احلكومة يشمل كل الوحدات املؤسسية التي تؤثر تأثيرا
كبيرا على سياسات املالية العامة .وبالتايل ،يُستخدَم هيكالن
أساسيان يتعين جمع إحصاءات مالية احلكومة عنهما .فقطاع
احلكومة العامة يرصد تلك الوحدات املؤسسية املشاركة بصفة
رئيسية يف األنشطة غير السوقية للحكومة ،بينما يرصد قطاع
الشركات العامة كافة أنشطة الشركات العامة ،بما يف ذلك
أنشطتها السوقية وشبه املالية العامة (راجع الفصل الثاين).
ومتى تم تصنيف وحدة مؤسسية ضمن قطاع ما ،تسجل جميع
تدفقاتها ومراكز أرصدتها يف ذلك القطاع .ومن ثم ،ينبغي
إعداد إحصاءات القطاع العام وكذلك إحصاءات قطاع احلكومة
العامة .ومن املمكن تطبيق اإلطار التحليلي املبين يف هذا
الفصل على هذين القطاعين وقطاعاتهما الفرعية.

عناصر اإلطار التحليلي ومفاهيمه

 8-4يتألف اجلزء األساسي يف اإلطار التحليلي من
جمموعة من أربعة كشوف مالية .ومن املمكن اجلمع بين ثالثة
منها للتدليل على أن جميع التغيرات يف مراكز األرصدة تنتج
عن تدفقات (راجع الشكل البياين  1-4والفقرة  .)4-3وهذه
الكشوف هي كما يلي:
·بيان العمليات؛
·بيان التدفقات االقتصادية األخرى؛
·امليزانية العمومية.

وإضافة إىل ذلك ،يشمل اإلطار األساسي بيان مصادر
واستخدامات النقدية لتوفير معلومات أساسية عن السيولة.
 9-4بيان العمليات هو موجز ملعامالت القطاع أو القطاع
الفرعي املعني يف فترة إبالغ معينة .وتمثل املعامالت ،يف
جوهرها ،التغيرات يف مراكز األرصدة التي تنشأ عن معامالت
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الشكل البياين  :1-4هيكل اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة
ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة

+

اﳌﻌﺎﻣﻼت

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى

=

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة

Statement
 ofﺑﻴﺎن
Operations

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻹﻳﺮادات
ﻧﺎﻗﺺ
اﳌﺼﺮوﻓﺎت
Opening
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
Balance Sheet
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

Equals
ﻳﺴﺎوي

+

ﻳﺴﺎوي
Equals
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

+

+

ﻳﺴﺎوي
Equals
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

+

+

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

=

ﻳﺴﺎوي
Equals

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﰲ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

=

اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

زاﺋﺪ
Plus

زاﺋﺪ
Plus

زاﺋﺪ
Plus

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺊ
ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت )ﺻﺎﰲ
اﻹﻗﺮاض ) / (+ﺻﺎﰲ
اﻻﻗﺘﺮاض )(-

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺊ
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

+

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﰲ اﳋﺼﻮم

متفق عليها بين الوحدات املؤسسية ،مثل قيام إحدى الوحدات
ببيع سلعة أو خدمة وقيام وحدة أخرى بشرائها (الفقرة .)5-3
ويقر إطار إحصاءات مالية احلكومة أيضا بأن الوحدة املعنية
يمكن أن تتصرف بصفتين من حيث املصلحة االقتصادية ،ويُدرِج
كمعامالت بعض البنود التي ال تشترك فيها وحدة مؤسسية

=

ﻳﺴﺎوي
Equals
+

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺴﺎوي
Equals
=

ﻧﺎﻗﺺ
Minus

ﻧﺎﻗﺺ
Minus
+

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى
ﻳﺴﺎوي
Equals

ﻳﺴﺎوي
Equals

ﻧﺎﻗﺺ
Minus
اﳋﺼﻮم

+

ﻳﺴﺎوي
Equals

زاﺋﺪ
Plus
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ
اﳌﻌﺎﻣﻼت )ﺻﺎﰲ
رﺻﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ

+

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى ﰲ اﳋﺼﻮم

اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﻗﺺ
Minus

=

اﳋﺼﻮم

أخرى .فعلي سبيل املثال ،يقر مفهوم استهالك رأس املال الثابت
بأن الوحدة املعنية هي مالك األصل الثابت ويف ذات الوقت
مستهلك اخلدمات التي يوفرها ذلك األصل .وتشكل املعامالت يف
جمموعها النصيب األكبر من التدفقات املرتبطة بتنفيذ سياسة
املالية العامة .وكما هو مبين يف القسم التايل ،تُصنف املعامالت

إحصاءات مالية احلكومة :اإلطار التحليلي
على نحو يوضح كيفية قيام وحدات احلكومة العامة والقطاع
العام بتعبئة اإليرادات وإنفاقها ،ويظهر آثار قرارات سياسة
املالية العامة على صايف قيمة القطاع ،وعلى طلب هذا القطاع
على االئتمان ،وعلى قدرته على االستثمار يف األصول.
 10-4يعرض بيان التدفقات االقتصادية األخرى بيانات
التغيرات يف مراكز أرصدة األصول واخلصوم وصايف القيمة،
والناشئة من مصادر أخرى عدا املعامالت ،على هيئة جداول.
وبوجه أكثر حتديدا ،تمثل مكاسب وخسائر احليازة التغيرات
يف مراكز األرصدة والتي تنشأ عن حركات األسعار ،بما يف ذلك
حركات سعر الصرف 5.أما التغيرات األخرى يف حجم األصول
فتتعلق بالتغيرات يف مراكز األرصدة ،والناشئة عن أحداث
كاكتشاف أصول/خصوم جديدة (مثل الرواسب املعدنية) أو
نفاد أصول أو تدميرها ،أو إعادة تبويب أصول/خصوم.
 11-4تسجل امليزانية العمومية مراكز أرصدة أصول
وخصوم وصايف قيمة القطاع أو القطاع الفرعي املعني يف
نهاية كل فترة إبالغ.
 12-4يسجل بيان مصادر واستخدامات النقدية التدفقات
النقدية الداخلة واخلارجة باستخدام تصنيف مماثل للتصنيف
املستخدم يف بيان العمليات ،ولكن مع التركيز على صايف التغير
يف التدفقات النقدية الناشئة عن معامالت خالل فترة اإلبالغ.
 13-4وباإلضافة إىل البيانات األساسية يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة ،يشمل اإلطار اثنين من البيانات
التكميلية نظرا لفائدتهما التحليلية .وهذان البيانان هما:
·بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة؛
·البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية الصريحة
وصايف االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان
االجتماعي املستقبلية.
 14-4بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة يضم يف
بيان واحد معامالت اإليرادات واملصروفات من بيان العمليات
وبيان التدفقات االقتصادية األخرى .ويف صيغته اخملتصرة،
يُستخدم هذا البيان التكميلي إلبراز جمموع التغيرات يف
صايف القيمة للحكومة.
 15-4ويلخص البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية الصريحة
وصايف االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية
الضمانات الصريحة والضمنية القائمة .وتُنشئ االلتزامات
االحتمالية خماطر مالية عامة وقد تنجم عن سياسات عامة متعمدة
أو عن أحداث غير متوقعة .وتُقيد مراكز أرصدة االلتزامات االحتمالية
الصريحة وبعض االلتزامات االحتمالية الضمنية كبنود تذكرة
 5يُستخدم مصطلح «مكاسب احليازة» كصيغة خمتصرة للمصطلح األعم
«مكاسب وخسائر احليازة».
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يف امليزانية العمومية إلحصاءات مالية احلكومة (راجع الفقرات
 251-7إىل  .)261-7ولالطالع على تفاصيل عن قيد االلتزامات
االحتمالية ،راجع أيضا الفقرات  251-7إىل  259-7واملرشد إىل
إحصاءات دين القطاع العام ،الفقرات  3-4إىل .26-4

بيان العمليات

 16-4يعرض بيان العمليات (راجع اجلدول  )1-4تفاصيل
املعامالت يف اإليرادات واملصروفات ،وصايف االستثمار يف
األصول غير املالية ،وصايف اقتناء األصول املالية ،وصايف
حتمل اخلصوم 6.وتعرف اإليرادات بأنها الزيادة يف صايف
القيمة الناجتة عن املعامالت ،أما املصروفات فتعرف بأنها
االنخفاض يف صايف القيمة الناجت عن املعامالت .وصايف
االستثمار يف األصول غير املالية يساوي اقتناء األصول
الثابتة ناقص التصرف فيها ،ناقص استهالك رأس املال
الثابت ،زائد التغيرات يف اخملزونات ،زائد صايف اقتناء
(االقتناء ناقص التصرف يف) النفائس واألصول غير املنتَجة.
 17-4يتم اشتقاق رصيدين حتليليين مهمين من بيان
العمليات .فاإليرادات ناقص املصروفات تساوي صايف رصيد
التشغيل ،والذي يعكس جمموع التغير يف صايف القيمة بسبب
املعامالت .وينتج عن طرح صايف االستثمار يف األصول غير
املالية بعد ذلك صايف اإلقراض (/)+صايف االقتراض ()-
الذي يساوي أيضا صايف نتيجة املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم .وإضافة إىل ذلك ،يصف مرفق الفصل الرابع عددا من
مؤشرات املالية العامة املهمة األخرى التي يمكن اشتقاقها من
إحصاءات مالية احلكومة واملستخدمة يف حتليل املالية العامة.
 18-4يعد صايف رصيد التشغيل مقياسا موجزا إلمكانية
استمرار عمليات القطاع أو القطاع الفرعي املبلِّغ ،وهذا مقارب
ملفهوم االدخار زائد صايف التحويالت الرأسمالية مستحقة
القبض يف احلسابات القومية .وصايف رصيد التشغيل حسب
التعريف الوارد هنا يستبعد املكاسب واخلسائر الناشئة عن
التغيرات يف مستويات األسعار والتغيرات األخرى يف حجم
 6كما يتضح من الفقرة  ،69-3فإن الهدف هو إعداد بيان العمليات
باستخدام أساس االستحقاق يف قيد املعامالت .غير أنه من املسلم به أنه
قد ال يكون بوسع حكومات عديدة إعداد تلك اإلحصاءات إال على أساس
نقدي أو على أساس استحقاق جزئي لبعض الوقت .وينبغي استخدام
تصنيف التدفقات النقدية املبين باجلدول  2-4إذا مل تتوافر البيانات إال
على األساس النقدي .وخالفا لذلك ،يف حالة البيانات املصدرية املسجلة
على أساس االستحقاق أو على أساس االستحقاق اجلزئي ينبغي استخدام
تصنيف املعامالت املبين باجلدول  .1-4وباستثناء استهالك رأس املال
الثابت ،واملعامالت العينية واحملتسبة ،واحلسابات األخرى مستحقة
الدفع/مستحقة القبض ،فإن جميع البنود اخلطية يف اجلدول  1-4يمكن
تطبيقها على بيانات القيد على األساس النقدي وعلى أساس االستحقاق.
غير أنه ال يمكن االستفادة من مزايا إطار إحصاءات مالية احلكومة
املتكامل إال باستخدام القيد على أساس االستحقاق.
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األصول .ومن املمكن إىل حد كبير عزو عنصر التغير يف
صايف القيمة الناشئ عن املعامالت عزوا مباشرا إىل سياسات
احلكومة ،حيث إن احلكومات تسيطر سيطرة مباشرة على
القرارات التي تؤدي إىل التفاعل مع وحدات أخرى عن طريق
االتفاق املتبادل .وال يمكن أن ينطبق القول نفسه دائما على
العناصر األخرى جملموع التغير يف صايف القيمة .على سبيل
املثال ،التغيرات يف أسعار السوق أو األحداث التي تؤثر على
حجم األصول أو اخلصوم ال تخضع إىل سيطرة احلكومة بشكل
مباشر .ومع ذلك ،يجب متابعة هذه اخملاطر حتى يتسنى
للحكومة رصدها والتعامل معها على نحو استباقي للحد من
تأثيرها احملتمل على املالية العامة.
 19-4صايف اإلقراض ( /)+صايف االقتراض ( )-هو
مقياس موجز يشير إىل مدى قيام احلكومة إما بوضع موارد
مالية حتت تصرف القطاعات األخرى يف االقتصاد أو يف
اخلارج ،أو استخدام احلكومة للموارد املالية التي حتققها
القطاعات األخرى يف االقتصاد أو من اخلارج .ولذلك يجوز
اعتبار هذا املقياس مؤشرا للتأثير املايل لنشاط احلكومة
على بقية االقتصاد وعلى بقية العامل .ويف حين أن هذا البند
املوازِن مماثل من الناحية املفاهيمية لذلك الوارد يف نظام
احلسابات القومية لعام  ،2008فإن املبالغ املبلَّغة باعتبارها
صايف إقراض/صايف اقتراض قد تختلف يف حدود ما يكون
لدى احلكومة املعنية من نظام تقاعد غير ممول ملستخدميها
(راجع الفقرات  192-7 ،95-5إىل  193-7وامللحقين الثاين
والسابع).
 20-4وإجمايل رصيد التشغيل املعروض يف بيان
العمليات يختلف عن صايف رصيد التشغيل من حيث إنه ال
يشمل استهالك رأس املال الثابت كمصروفات .وقد يتعذر
قياس استهالك رأس املال الثابت ،وقد ال يكون باإلمكان
الوصول إىل تقدير مقبول له .وإذا كان األمر كذلك ،فربما كان
إجمايل رصيد التشغيل أقرب من صايف رصيد التشغيل من
حيث االعتبارات العملية ألغراض التحليل 7.غير أن صايف
رصيد التشغيل له األفضلية من حيث املبدأ ألنه يسجل جميع
تكاليف العمليات خالل فترة اإلبالغ.
 21-4والنفقات هي جمموع املصروفات وصايف
االستثمار يف األصول غير املالية وتُعرَض كمجمل إضايف يف
بيان العمليات .وهذا اجململ ال يتأثر بمستوى استهالك رأس
املال الثابت؛ وبالتايل فهو مناسب لعقد املقارنات الدولية بين
البلدان حتى إذا مل يكن بمقدورها قياس استهالك رأس املال
الثابت على نحو موثوق.
 7توافر البيانات عن استهالك رأس املال الثابت ليس له تأثير على صايف
اإلقراض/صايف االقتراض .والقيد املقابل للمصروفات املقيدة الستهالك
رأس املال الثابت يقلل من قيمة االستثمار يف األصول الثابتة—وبالتايل
يحيِّد التأثير على صايف اإلقراض/صايف االقتراض.

اجلدول  :1-4بيان العمليات
املعامالت التي تؤثر على صايف القيمة:
1
اإليرادات

1-1

ضرائب
مساهمات اجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
منح
إيرادات أخرى

1-2

تعويضات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
استخدام سلع وخدمات
استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات مالية احلكومة]
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
اإلعانات
املنح
املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
مصروفات أخرى
1
صايف/إجمايل رصيد التشغيل ()2-1

2-1
3-1
4-1

املصروفات

2

2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
NOB/GOB

املعامالت يف األصول غير املالية:

1-3

1-1-3
2-1-3
3-1-3
4-1-3
2M
NLB

صايف/إجمايل االستثمار يف األصول غير املالية
األصول الثابتة
اخملزونات
النفائس
أصول غير منتَجة
النفقات ()31+2
صايف اإلقراض ( / )+صايف االقتراض ()-
[إحصاءات مالية احلكومة]

2

)(1–2–31 = 1–2M = 32–33

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم (تمويل):

2-3

1-2-3
2-2-3
3-3
1-3-3
2-3-3

صايف اقتناء األصول املالية
3
حملية
3
أجنبية
صايف حتمل اخلصوم
3
حملية
3
أجنبية

 1صايف رصيد التشغيل يساوي اإليرادات ناقص املصروفات .وإجمايل رصيد التشغيل يساوي
اإليرادات ناقص املصروفات عدا استهالك رأس املال الثابت.
 2صايف االستثمار يف األصول غير املالية يساوي اقتناء األصول غير املالية ناقص التصرف فيها
ناقص استهالك رأس املال الثابت .وإجمايل االستثمار يف األصول غير املالية يساوي اقتناء األصول
غير املالية ناقص التصرف فيها.
 3مصنفة حسب األداة و/أو قطاع الطرف املقابل (راجع اجلدولين  1-9و.)2-9

 22-4وكما هو مبين يف اجلدول  ،1-4ينقسم بيان
العمليات إىل ثالثة أقسام تعرض ما يلي :معامالت اإليرادات
واملصروفات ،واملعامالت يف األصول غير املالية ،واملعامالت
يف األصول املالية واخلصوم .وتتبع الفقرات التالية هذا
الهيكل عند تلخيص خمتلف فئات املعامالت ،وليس املقصود
أن تكون هذه التعاريف واألوصاف شاملة .وهناك إشارة يف
كل قسم إىل الفصل الذي يشتمل على معلومات أكثر تفصيال.

إحصاءات مالية احلكومة :اإلطار التحليلي

اإليرادات واملصروفات

 23-4اإليرادات هي زيادة يف صايف القيمة ناجت عن
معاملة 8.واألنواع الرئيسية لإليرادات هي :الضرائب (،)11
واملساهمات االجتماعية ( ،)12واملنح ( ،)13واإليرادات
األخرى ( 9.)14والتصنيف املفصل لإليرادات موصوف يف
الفصل اخلامس .والتصرف يف أصل غير مايل بالبيع أو
املقايضة ال يعد إيرادا ألنه ال يؤثر على صايف القيمة ،بل
إنه يغير تكوين امليزانية العمومية من خالل مبادلة أصل
(هو األصل غير املايل) بأصل آخر (هو حصيلة البيع) .وعلى
نحو مماثل ،فإن املبالغ مستحقة القبض من مدفوعات سداد
القروض ومنصرفات القروض ال تعد إيرادا ،بل معامالت يف
األصول أو اخلصوم كما هو موصوف يف الفصلين الثامن
والتاسع.
 24-4واملصروفات هي انخفاض يف صايف القيمة ناجت
عن معاملة 10.واألنواع الرئيسية للمصروفات هي تعويضات
العاملين ( ،)21واستخدام السلع واخلدمات ( ،)22واستهالك
رأس املال الثابت ( ،)23والفائدة ( ،)24واإلعانات (،)25
واملنح ( ،)26واملنافع االجتماعية ( ،)27ومصروفات
أخرى ( .)28وإضافة إىل ذلك ،يمكن تصنيف املصروفات
حسب األغراض الوظيفية للحكومة ،مثل الصحة أو احلماية
االجتماعية .ويبين الفصل السادس التصنيفين االقتصادي
والوظيفي للمصروفات .واقتناء أصل غير مايل عن طريق
الشراء أو املقايضة ال يعد مصروفا ألنه ال يؤثر على صايف
القيمة ،بل إنه يغير تكوين امليزانية العمومية من خالل اقتناء
أصل ما (األصل غير املايل) مقابل التصرف يف أصل آخر
أو تخفيضه أو حتمل التزام (مستحق الدفع مقابل األصل).
وعلى نحو مماثل ،ال تصنف املبالغ مستحقة الدفع على
القروض املقدمة ومدفوعات سداد القروض كمصروفات ،بل
إنها معامالت يف األصول أو اخلصوم كما هو موصوف يف
الفصلين الثامن والتاسع.

 8بوجه عام تنشأ املعامالت التي تزيد صايف القيمة عن عمليات جارية.
واالستثناء من ذلك هو التحويالت الرأسمالية .يرد تعريف التحويالت
الرأسمالية يف الفقرة  .16-3ويف نظام إحصاءات مالية احلكومة ،تصنف
التحويالت الرأسمالية مستحقة القبض كإيرادات ألنها تزيد صايف قيمة
أصول املتلقي وال يمكن يف أغلب األحيان تمييزها عن التحويالت اجلارية
من حيث أثرها على عمليات احلكومة.
 9األرقام بين األقواس بعد كل تصنيف هي رموز التبويب يف نظام
إحصاءات مالية احلكومة .ويتضمن امللحق الثامن كافة رموز التصنيف
املستخدمة يف نظام إحصاءات مالية احلكومة.
 10كما هو متبع بالنسبة لإليرادات ،فإن املعامالت التي تقلل صايف القيمة
تنشأ بصفة رئيسية عن عمليات جارية .واالستثناء من ذلك هو التحويالت
الرأسمالية املدفوعة أو امللتزم بها على وجه آخر .راجع احلاشية رقم .8

املعامالت يف األصول غير املالية
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 25-4يسجل القسم الثاين من بيان العمليات (راجع اجلدول
 )1-4املعامالت التي تغير صايف استثمارات احلكومة
يف األصول غير املالية .واألصول غير املالية هي أصول
اقتصادية عدا األصول املالية .وتمثل األصول غير املالية
خمازن للقيمة وتوفر مزايا إما من خالل استخدامها يف إنتاج
السلع واخلدمات أو يف شكل دخل امللكية أو مكاسب احليازة.
وهذه األصول مصنفة كأصول ثابتة ( ،)311وخمزونات
( ،)312ونفائس ( ،)313وأصول غير منتَجة ( .)314ويتضمن
الفصل السابع وصفا لتصنيف األصول غير املالية ،ويقدم
الفصل الثامن وصفا للمعامالت يف األصول غير املالية.

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم
 26-4يسجل القسم الثالث من بيان العمليات (راجع
اجلدول  )1-4املعامالت املالية ،وهي معامالت تغير حيازات
احلكومة من األصول املالية واخلصوم (يرد تعريف األصول
املالية واخلصوم يف الفقرتين  45-3و ،48-3على التوايل).
ويتضمن الفصل السابع وصفا لتصنيف األصول املالية
واخلصوم ،ويناقش الفصل التاسع املعامالت يف األصول
املالية واخلصوم.
 27-4يمكن تصنيف املعامالت يف األصول املالية بطرق
متعددة .ولتيسير العرض ،يتضمن اجلدول  1-4اإلشارة إىل
تصنيف األصول املالية حسبما إذا كانت اخلصوم املقابلة قد
حتملها مقيم (يشار إليه يف اجلدول بلفظ «حملي») أو غير مقيم
(أجنبي) والعكس بالعكس عند تصنيف اخلصوم.
 28-4هناك تصنيفان آخران للمعامالت يف األصول
املالية واخلصوم يف نظام إحصاءات مالية احلكومة .يستند
التصنيف األول إىل نوع األدوات املالية التي تنطوي عليها
املعامالت املعنية .وهذه األدوات هي :الذهب النقدي وحقوق
السحب اخلاصة؛ والعملة والودائع؛ وسندات الدين؛ والقروض؛
وحصص امللكية وأسهم أو وحدات صناديق االستثمار؛ ونظم
التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة؛ واملشتقات املالية
وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين؛ واحلسابات األخرى
 11يقتصر البحث يف هذا القسم على صايف االستثمار يف األصول غير
املالية (اقتناء األصول غير املالية ناقص التصرف فيها ،ناقص استهالك
رأس املال الثابت) من جانب الوحدة املبلِّغة أو القطاع املبلِّغ .وقد تيسر
الوحدات املؤسسية التابعة للحكومة أو القطاع العام أيضا تكوين رأس
املال العام بتحويل أموال إىل مستويات أخرى للحكومة أو إىل شركات
عامة شريطة استخدام تلك األموال يف اقتناء أصول غير مالية .وهذه
املعامالت ال تعتبر معامالت يف األصول غير املالية وإنما تدرج ضمن
التحويالت الرأسمالية إما كمنح رأسمالية أو ضمن املصروفات األخرى
حسب مقتضى احلال.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
اإلطار  :1-4اإلقراض املوجه للسياسات

إن اعتبار اقتناء أصل مايل ما أو حتمل التزام ما على أنه ألغراض سياسة املالية العامة أو إلدارة السيولة أو ألغراض أخرى يتوقف إىل حد كبير
1
على تقييم الغرض احملدد من اقتناء األداة.
ومن سياسات املالية العامة التي قد تؤدي إىل امتالك مطالبات مالية سياسات تشجيع الصناعات اجلديدة أو مساعدة الشركات احلكومية املتعثرة
أو مساعدة شركات بعينها تعاين من ضائقة اقتصادية .وعلى سبيل املثال ،قد تقدم وحدة حكومية قروضا بأسعار مواتية لقطاعات اقتصادية معينة،
أو حتصل على أسهم يف شركة تضطلع بدور نشط يف منطقة جغرافية معينة أو يف نشاط ترغب احلكومة يف تعزيزه ،أو تبيع أسهما يف شركة عامة بأقل
من قيمتها السوقية.
ومن ناحية أخرى ،تشير إدارة السيولة إىل اإلجراءات املتخذة لضمان توافر األصول املالية الستيفاء املتطلبات من األموال على املدى القصير
وضمان حتقيق هذه األموال أفضل معدل عائد متاح .وتقتضي اإلدارة املالية الرشيدة قيام الوحدات احلكومية باقتناء األصول املالية والتصرف فيها
أثناء عملياتها التمويلية .والدافع وراء هذه املعامالت هو فعالية إدارة املوارد.
ومن األغراض األخرى من احلصول على األصول املالية ،وربما حتمل االلتزامات ذات الصلة ،احلاجة إلعداد خمصصات طويلة األجل لتلبية
احتياجات اجملتمع ،مثل اقتناء األصول املالية املتأتية من بيع أصول املوارد الطبيعية واالحتفاظ بها يف صندوق حكومي ذي غرض خاص.
وفيما يلي بعض العوامل التي يتعين مراعاتها عند حتديد األدوات املالية املتعلقة بالسياسات:
·تتم يف العادة حيازة األصول املالية غير القابلة للتداول ألغراض متعلقة بسياسة املالية العامة ،وكذلك املطالبات املالية القابلة للتداول
الصادرة عن مستوى حكومي أقل وتكون يف حيازة مستوى حكومي أعلى.
·األصول املالية التي تصدرها شركة عامة—على سبيل املثال ،األسهم وحصص امللكية األخرى أو سندات الدين أو القروض— وحتتفظ بها
احلكومة عادة ما يتم حيازتها ألغراض سياسة املالية العامة.
·قد يشير بيان للحكومة بشأن حيازة أصل مايل ما إىل أن الغرض متصل بسياسة املالية العامة.
·الشروط غير التجارية التي حتابي املقترض عادة ما تشير إىل أن الغرض متعلق بسياسة املالية العامة ،مثل أسعار الفائدة امليسرة على
القروض أو ترتيبات السداد التي ال تستويف املعايير التجارية العادية.
·األصول املقتناة نتيجة اضطالع الوحدات احلكومية بدور الضامن من املرجح أن تكون متصلة بسياسة املالية العامة.
·األصول املقتناة من خالل التأميم هي متصلة بسياسة املالية العامة.
·حيازات الذهب النقدي ،وحقوق السحب اخلاصة ،والعملة ،واالحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة ،هي دائما مرتبطة بالسيولة.
·يجوز اقتناء الودائع ألغراض سياسة املالية العامة أو ألغراض السيولة.
 1كما هو مبين يف الفقرة  91-6واإلطار  ،3-6يف بعض الظروف ،تعتبر «عمليات ضخ رأس املال أو األسهم» مصروفات (على سبيل املثال ،عندما ال ينشأ عنها
مطالبة مالية فعلية على املدين).

مستحقة الدفع/مستحقة القبض (راجع اجلدول  .)1-9أما
التصنيف الثاين فيستند إىل قطاع الطرف املقابل للمعامالت
يف األدوات املالية .وبعبارة أخرى ،تصنف املعامالت يف
اخلصوم حسب قطاع الوحدة املؤسسية التي تُري املعاملة
املقابلة يف األصول املالية ،مثل الشركات املالية أو الشركات
غير املالية أو األسر أو املؤسسات غير الهادفة للربح التي
تخدم األسر املعيشية (راجع اجلدول .)2-9
 29-4وهناك تصنيف آخر ممكن للمعامالت يف األصول
املالية واخلصوم وهو ما إذا كان اقتناء األصل أو التصرف
فيه قد تم ألغراض سياسة املالية العامة أو ألغراض إدارة
السيولة .وال يرد هذا التمييز يف بيان العمليات لكنه يستخدم

لتعريف رصيد املالية العامة الكلي ،حسب الوصف الوارد يف
مرفق الفصل الرابع ،اجلدول 4م.2-
 30-4وقد تُقتنى األصول أو اخلصوم املرتبطة بسياسة
املالية العامة (وهي عملية تُعرف أيضا باسم اإلقراض
املوجه للسياسات—راجع اإلطار  )1-4لعدة أسباب مثل
تشجيع صناعات جديدة ،أو مساعدة شركات حكومية
متعثرة ،أو مساعدة مؤسسات أعمال معينة تعاين ضائقة
اقتصادية .ويمكن أن تأخذ تلك املعامالت أشكاال عدة ،منها
القروض ،وأوراق حقوق امللكية ،وسندات الدين .ونظرا ألن
هناك عنصر تيسير يف تلك املعامالت يف أغلب األحيان؛
فمن املفيد تصنيفها يف فئة منفصلة حتى يمكن يف بعض

إحصاءات مالية احلكومة :اإلطار التحليلي
التحليالت إجراء تقدير منفصل للتأثير على املالية العامة
الناجم عن هذه املعامالت يف األصول املرتبطة بسياسة
12
املالية العامة.
 31-4ومن املفترض أن جميع املعامالت األخرى يف
األصول املالية هي ألغراض إدارة السيولة أو لغيرها من
األغراض .وبعبارة أخرى ،يتم اقتناء األصول لكي تدر معدل
عائد سوقيا مع إبقاء قدر كاف حاضر من األموال يف نفس
الوقت لتمويل العمليات اليومية أو لتلبية االحتياجات طويلة
األجل للمجتمع ،على سبيل املثال من خالل صندوق حكومي
ذي غرض خاص.

بيان مصادر واستخدامات النقدية
 32-4من املهم توافر املعلومات عن مصادر واستخدامات
النقدية من أجل تقييم وضع السيولة لدى قطاع احلكومة
العامة والقطاع العام .ويوضح بيان مصادر واستخدامات
النقدية (راجع اجلدول  )2-4جمموع املبالغ النقدية املولدة أو
املستوعبة من خالل األنشطة التشغيلية اجلارية ،واملعامالت
يف األصول غير املالية ،واملعامالت التي تنطوي على أصول
مالية وخصوم عدا األصل املايل املتمثل يف العملة والودائع
(النقدية) ذاته .وصايف التغير يف رصيد النقدية هو جمموع
النقد الصايف املتحصل من هذه املصادر الثالثة.
 33-4ويشير صايف التغير يف رصيد النقدية إىل األصل
املايل املتمثل يف العملة والودائع ( .)3202وتتألف العملة
من العملة الورقية واملعدنية ذات القيم االسمية الثابتة التي
يصدرها أو يصرح بها البنك املركزي أو احلكومة .أما الودائع
فهي كلها مطالبات ،مثبتة بدليل إيداع ،على شركات تلقي
الودائع (بما يف ذلك البنك املركزي) ،ويف بعض احلاالت،
احلكومة العامة أو وحدات مؤسسية أخرى .ويقدم الفصل
السابع وصفا لتصنيف هذا األصل املايل ،بينما يناقش الفصل
التاسع املعامالت.
 34-4يعكس بيان مصادر واستخدامات النقدية (اجلدول
 )2-4املعامالت عند استخدام القيد على األساس النقدي .وهذا
يعني من الوجهة الفعلية أن املعامالت تسجل فقط عند تلقي
النقد أو عند إجراء مدفوعات نقدية (راجع الفقرات  67-3و-3
 103إىل .)105-3
 12يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  1986كان صايف اقتناء
األصول املالية ألغراض سياسة املالية العامة يسمى «اإلقراض ناقص
السداد» وكان يشار إليه يف أغلب األحيان بعبارة «صايف اإلقراض».
وينبغي عدم اخللط بين هذين املصطلحين ومصطلح «صايف اإلقراض/
صايف االقتراض» املستخدم يف هذا الدليل.
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اجلدول  :2-4بيان مصادر واستخدامات النقد
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
C1

C11
C12
C13
C14
C2
C21
C22
C24
C25
C26
C27
C28
CIO

تدفقات اإليرادات النقدية
الضرائب
املساهمات االجتماعية
املنح
إيرادات أخرى
تدفقات املصروفات النقدية
تعويضات العاملين
مشتريات سلع وخدمات
الفائدة
اإلعانات
املنح
املنافع االجتماعية
مدفوعات أخرى
صايف تدفقات النقد الداخلة من أنشطة التشغيل
)(C1 – C2

التدفقات النقدية من املعامالت يف األصول غير املالية:
C31

C311
C312
C313
C314
C2M
CSD

صايف تدفقات النقد اخلارجة من االستثمار يف األصول غير
1
املالية
األصول الثابتة
2
اخملزونات
النفائس
أصول غير منتَجة
تدفقات النفقات النقدية )(C2 + C31
الفائض النقدي ( / )+العجز النقدي ()-
)(C1–C2–C31 =C1–C2M = C32–C33

التدفقات النقدية من املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم (تمويل):
C32x

صايف اقتناء األصول املالية عدا النقدية
3
حملية
3
أجنبية
صايف حتمل اخلصوم
3
حملية
3
أجنبية
صايف تدفقات النقد الداخلة من أنشطة تمويلية

NCB

صايف التغير يف رصيد النقدية

C321x
C322x
C33
C331
C332
NFB

)(C33–C32x

)(CSD+NFB = C3202 = C3212+C3222
 1صايف تدفقات النقد اخلارجة من االستثمار يف األصول غير املالية يساوي املشتريات ناقص
املبيعات.
 2على أساس نقدي ،تقتصر فئة اخملزونات) (C312على التغيرات يف األرصدة االستراتيجية .وتعتبر
اخملزونات األخرى ،حسب تعريف نظام القيد على أساس نقدي ،مصروفات لدى اقتنائها.
 3مصنفة حسب األداة و/أو قطاع الطرف املقابل (راجع اجلدولين  1-9و.)2-9

 35-4وتُستخلص معلومات إضافية مفيدة لتحليل املالية
العامة من حتليل الفروق بين املبالغ الواردة يف بيان العمليات
وبيان مصادر واستخدامات النقدية .وهناك بعض الفئات
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

العريضة للمعامالت املسجلة يف اجلدول  1-4ولكنها غير
مسجلة يف اجلدول :2-4
·معامالت املصروفات التي سوف تسوى نقدا يف
املستقبل :يف القيد على أساس االستحقاق ،يُدرَج شراء
السلع واخلدمات عندما تنتقل ملكية السلع من جهة إىل
أخرى أو عندما تقدم اخلدمات .وقد ال تتم املدفوعات
النقدية ذات الصلة حتى فترة إبالغ الحقة ،ويف هذه
احلالة لن تدرج تلك املدفوعات يف اجلدول  2-4يف
نفس الفترة التي تظهر فيها يف اجلدول  .1-4وتأثير
هذه الفروق يف املبالغ املبلَّغة على املالية العامة
قد يشير إىل حاجة أكبر للسيولة يف املستقبل لتدبير
مدفوعات املصروفات املستحقة.
·معامالت اإليرادات التي تمت تسويتها نقدا ولكن
سوف تُكتَسب يف املستقبل :يمكن تلقي اإليرادات
نقدا قبل أن تكتسب من خالل تسليم السلع أو تأدية
اخلدمات للمشتري .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن تُكتَسب
الضرائب واإليرادات اإللزامية األخرى ،ولكن قد ال تسدد
ويتم تسويتها يف املستقبل .وتأثير مثل هذه الفروق
على املالية العامة قد يشير إىل طلب أكبر على تأدية
اخلدمات يف املستقبل أو احلاجة لتقييم كفاءة جهود
حتصيل الضرائب.
·وقد تكون هناك أيضا معامالت يف أصول وخصوم
سوف تسوى نقدا يف فترات مستقبلية ،مثل الفائدة
املتراكمة من استهالك اخلصم على سند بدون قسيمة
أو سند خمصوم آخر .وقد تكون هناك آثار مالية عامة
ناجتة عن إدارة السيولة.

اجلدول  :3-4بيان التدفقات االقتصادية األخرى
9
4
1-4
1-1-4
2-1-4
3-1-4
4-1-4
2-4
3-4
5

1-5
1-1-5
2-1-5
3-1-5
4-1-5
2-5
3-5

التغير يف صايف القيمة الناشئ عن التدفقات
1
االقتصادية األخرى ()5+4
التغير يف صايف القيمة الناشئ عن مكاسب
وخسائر احليازة
األصول غير املالية
األصول الثابتة
اخملزونات
النفائس
األصول غير املنتَجة
2
األصول املالية
2
اخلصوم

التغير يف صايف القيمة الناشئ عن التغيرات
األخرى يف حجم األصول واخلصوم
األصول غير املالية
األصول الثابتة
اخملزونات
النفائس
األصول غير املنتَجة
2
األصول املالية
2
اخلصوم

 1راجع اجلدول  2-10لالطالع على تصنيف مفصل للتدفقات االقتصادية األخرى.
 2مصنفة حسب اإلقامة و/أو األداة و/أو قطاع الطرف املقابل (راجع اجلدولين  1-9و.)2-9

صايف القيمة الناشئ عن مكاسب أو خسائر احليازة والتغير
يف صايف القيمة الناشئ عن التغيرات األخرى يف حجم
األصول .واتساقا مع املنهج املتكامل ،تُصنَّف هذه التدفقات
االقتصادية األخرى بحسب فئة األصول أو اخلصوم املتأثرة.
ويقدم الفصل العاشر وصفا للتدفقات االقتصادية األخرى.

·وهناك معامالت ال تتم نقدا بحكم طبيعتها ،فاستهالك
رأس املال الثابت أو املعامالت احملتسبة أو معامالت
املقايضة أو املعامالت العينية األخرى ،أو اإلعفاء من
الدين وشطب الدين ،هي معامالت غير نقدية ،وبالتايل
ال تسجل يف بيان مصادر واستخدامات النقدية .والفرق
بين البيانين يف هذه احلالة سوف يكون إشارة على
حجم األنشطة االقتصادية غير املقيسة نقدا.

 37-4ويُعرَّف التغير يف صايف القيمة الناشئ عن
مكاسب أو خسائر احليازة بأنه جمموع مكاسب وخسائر
احليازة املوجبة أو السالبة على كافة األصول واخلصوم .وهذه
تشمل جميع التغيرات يف قيمة األصول واخلصوم وصايف
القيمة الناجتة فقط عن اآلثار السعرية .وقد تنتج عن التغيرات
يف املستوى العام لألسعار أو يف األسعار النسبية .وتتسبب
تغيرات سعر الصرف يف مكاسب أو خسائر احليازة يف حالة
األصول املالية واخلصوم املقومة بعملة أجنبية (راجع الفقرة
.)44-10

 36-4يعرض بيان التدفقات االقتصادية األخرى (راجع
اجلدول  )3-4التغيرات يف األصول واخلصوم وصايف القيمة
التي ال تنتج عن معامالت .وهي مصنفة كتغيرات إما يف
قيمة أو حجم األصول واخلصوم وصايف القيمة .ويعرف البند
املوازِن يف هذا البيان ،التغير يف صايف القيمة الناشئ
عن التدفقات االقتصادية األخرى ،بأنه جمموع التغير يف

 38-4ويُعرَّف التغير يف صايف القيمة الناشئ عن
التغيرات األخرى يف حجم األصول واخلصوم بأنه
جمموع التغيرات األخرى املوجبة والسالبة يف حجم األصول
واخلصوم .وهذه التغيرات يف حجم األصول واخلصوم ،عدا
الناجتة عن املعامالت واآلثار السعرية ،قد تنشأ جملموعة
متنوعة من األسباب .ويمكن وصفها بأنها تنتج عن ظهور

بيان التدفقات االقتصادية األخرى

إحصاءات مالية احلكومة :اإلطار التحليلي
أو اختفاء موارد قائمة ،مثل أصول اقتصادية ،وآثار األحداث
اخلارجية االستثنائية وغير املتوقعة ،والتغيرات يف التصنيف
(راجع الفقرات  46-10إىل .)84-10

امليزانية العمومية

 39-4امليزانية العمومية هي بيان بقيم مراكز أرصدة
األصول اململوكة لوحدة مؤسسية أو جمموعة من الوحدات
واخلصوم املستحقة عليها ،وضعت بشأن نقطة زمنية معينة.
وتعرض امليزانية العمومية ،املوضحة يف اجلدول  ،4-4مراكز
أرصدة األصول واخلصوم يف نهاية فترة اإلبالغ املعنية مقارنة
بمراكز األرصدة يف بداية فترة اإلبالغ 13.والبند املوازن الرئيسي
يف امليزانية العمومية هو صايف القيمة .وصايف قيمة وحدة
مؤسسية ما (أو جمموعة من الوحدات املؤسسية) هو جمموع
قيمة أصولها ناقص جمموع قيمة خصومها .والتغير يف صايف
القيمة (الذي يشمل التغير يف صايف القيمة الناشئ عن املعامالت
يف اإليرادات واملصروفات والتغير يف صايف القيمة الناشئ عن
التدفقات االقتصادية األخرى) هو مؤشر مالية عامة يُستخدم
لتقييم إمكانية استمرار املالية العامة.
 40-4وبالنسبة للشركات العامة ،فإن استخدام التغيرات
يف صايف القيمة كمؤشر مالية عامة لتقييم إمكانية االستمرار
ينبغي تناوله بحذر .وبسبب إدراج حصص ملكية املساهمين
كخصوم يف حساب صايف القيمة ،فإن تفسير صايف القيمة
قد يكون أمرا خمالفا للبديهة يف حالة الشركات العامة .ويف
احلاالت التي تزداد فيها القيمة السوقية ألسهم وحصص
ملكية شركة عامة بأكثر من القيمة السوقية لألصول املعترف
بها ناقص اخلصوم ،فإن صايف القيمة للشركات العامة سوف
تنخفض يف إحصاءات مالية احلكومة (ويف اإلحصاءات
االقتصادية الكلية األخرى) .ومن ثم ،بالنسبة للمؤسسات
العامة فإن األموال الذاتية (بما يف ذلك قيمة األسهم وحصص
امللكية األخرى وصايف القيمة) قد توفر مؤشرا ماليا عاما
أكثر فائدة من صايف القيمة وحده (راجع الفقرات  229-7إىل
 232-7ملزيد من التفاصيل عن األموال الذاتية).
 41-4ويف احلاالت التي ال تتوافر فيها القيم السوقية
لبعض األصول غير املالية أو تكون غير موثوقة ،فإن صايف
القيمة املالية يمثل مؤشرا ماليا عاما آخر إلمكانية االستمرار.
ويُعرَّف صايف القيمة املالية لوحدة مؤسسية ما (أو جمموعة
من الوحدات) بأنها جمموع أصولها املالية ناقص جمموع
خصومها.
 42-4وتعرض امليزانية العمومية مراكز األرصدة يف
األصول واخلصوم( .يقدم الفصل السابع وصفا لتعاريف
وتصنيفات األصول واخلصوم).
 13يقدم اجلدول  1-7امليزانية العمومية بشكل آخر.

75

اجلدول  :4-4امليزانية العمومية
امليزانية
العمومية
االفتتاحية
6
1-6
1-1-6
2-1-6
3-1-6
4-1-6
2-6

1-2-6
2-2-6
3-6

1-3-6
2-3-6
2/

بنود التذكرة

صايف القيمة (-6+1-6
)3-6-2
األصول غير املالية
األصول الثابتة
اخملزونات
النفائس
األصول غير املنتَجة
األصول املالية
1
حملية
1
أجنبية
اخلصوم
1
حملية
1
أجنبية

امليزانية
العمومية
اخلتامية

...

 1مصنفة حسب األداة و/أو قطاع الطرف املقابل (راجع اجلدولين  9-7و.)11-7
 2راجع الفصل السابع لالطالع على قائمة ببنود التذكرة القياسية التي ينبغي إدراجها يف
امليزانية العمومية.

األصول

 43-4األصول املدرجة يف امليزانية العمومية هي األصول
االقتصادية ،والتي تُعرَّف بأنها املوارد التي تمارَس عليها
حقوق امللكية والتي قد يستمد منها املالك مزايا اقتصادية.
وتنشأ املزايا االقتصادية عن امتالك واستخدام األصول
االقتصادية خالل فترة زمنية .وتُستَبعد من هذه الفئة األصول
التي ال تملكها أو تسيطر عليها وحدة مبلِّغة أو قطاع مبلِّغ
واألصول التي ليست لها قيمة اقتصادية.
 44-4كما هو مبين يف اجلدول  ،4-4تصنف مراكز أرصدة
األصول بنفس الطريقة التي تصنف بها املعامالت والتدفقات
االقتصادية األخرى يف األصول .وتكون األصول إما غير مالية
أو مالية .تُصنَّف األصول غير املالية بعد ذلك إىل أصول ثابتة
أو خمزونات أو نفائس أو أصول غير منتَجة .وتُصنَّف األصول
املالية حسب إقامة الطرف املقابل وحسب نوع األداة .ويمكن
تصنيف األصول املالية أيضا حسب قطاع الطرف املقابل
وأجل االستحقاق.

اخلصوم

 45-4ينشأ اخلصم عندما تلتزم وحدة ما (املدين)،
يف ظروف معينة ،بتقديم األموال أو غيرها من املوارد إىل
وحدة أخرى (الدائن) .وتنطبق على اخلصوم أيضا معظم
التصنيفات التي تنطبق على األصول املالية .وتُصنَّف
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اخلصوم حسب إقامة الطرف املقابل وحسب نوع األداة.
ويمكن تصنيف اخلصوم املالية أيضا حسب قطاع الطرف
املقابل وأجل االستحقاق.

بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة

 46-4بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة (راجع
اجلدول  )5-4يضم النتائج من بيان العمليات ملعامالت
اإليرادات واملصروفات مع بيان التدفقات االقتصادية األخرى
يف بيان واحد .ويقدم البيان تفسيرا إحصائيا واضحا للعوامل
املسببة للتغير يف صايف قيمة احلكومة .ويوضح مصادر
التغيرات يف األصول واخلصوم من فترة إبالغ إىل أخرى
من حيث املعامالت يف اإليرادات واملصروفات والتدفقات
االقتصادية األخرى .ويف صيغته اخملتصرة ،يُستَخدم
هذا البيان التكميلي إلبراز جمموع التغير يف صايف قيمة
14
احلكومة.

البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية
الصريحة وصايف االلتزامات الضمنية
ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية

 47-4البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية الصريحة
وصايف االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي
املستقبلية يسجل االلتزامات االحتمالية الصريحة وبعض
االلتزامات االحتمالية الضمنية .وااللتزامات االحتمالية
هي التزامات ال تنشأ إال إذا وقع حدث منفصل أو أحداث
منفصلة معينة يف املستقبل .وتُنشِئ هذه االلتزامات
االحتمالية خماطر مالية عامة وقد تنجم عن سياسات
عامة مقصودة أو عن أحداث غير متوقعة .وتُسجَّل مراكز
أرصدة االلتزامات االحتمالية كبند تذكرة يف امليزانية
العمومية (راجع الفقرة  .)255-7ويُسجَل يف هذا البيان
بعض التفاصيل عن طبيعة وتكوين هذه االلتزامات
15
االحتمالية (راجع اجلدول .)6-4
 48-4ويف نظام إحصاءات مالية احلكومة ،ال تُقيد صايف
االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية
(عدا مزايا التقاعد املرتبطة بالعمل) باعتبارها خصوما
(راجع امللحق الثاين) 16.وتصنف مساهمات الضمان
 14هذه الصيغة جتعل العرض اإلحصائي أقرب إىل العرض املستخدم يف
الكشوف املالية املعدة وفقا ملعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام (راجع
امللحق السادس).
 15ملزيد من التفاصيل ،راجع إحصاءات دين القطاع العام :مرشد ملعديها
ومستخدميها ،الفقرات من  3-4إىل .26-4
 16هذه االلتزامات الضمنية تستبعد املبالغ التي تصبح متأخرة السداد بعد
استيفاء كافة املعايير املتعلقة باملزايا— تُدرِج إحصاءات مالية احلكومة
هذه اخلصوم ضمن احلسابات األخرى مستحقة الدفع.

اجلدول  :5-4بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة
املعامالت التي تؤثر على صايف القيمة:
اإليرادات
املصروفات

1
2

NOB

صايف رصيد التشغيل ()2-1

1

التغير يف صايف القيمة الناشئ عن التدفقات االقتصادية األخرى:

2

األصول غير املالية
مكاسب االقتناء
التغيرات األخرى يف حجم األصول غير املالية
األصول املالية
مكاسب االقتناء
التغيرات األخرى يف حجم األصول املالية
اخلصوم
مكاسب االقتناء
التغيرات األخرى يف حجم اخلصوم
جمموع التدفقات االقتصادية األخرى ()93-92+91

1-9
1-4
1-5
2-9
2-4
2-5
3-9
3-4
3-5
9

CNW

جمموع التغير يف صايف القيمة ()NOB+9

 1صايف رصيد التشغيل يساوي اإليرادات ناقص املصروفات.
 2مصنفة حسب فئات األصول واخلصوم حسب االقتضاء.

االجتماعي كإيرادات (وبالتايل كزيادة يف صايف القيمة)،
ومنافع الضمان االجتماعي مستحقة الدفع كمصروفات
(انخفاض يف صايف القيمة) .وتتسق هذه املعاجلة مع
حتليل املالية العامة التقليدي .وبدال من ذلك ،يف إطار كامل
عبر الفترات الزمنية ،يمكن أن يُنظر إىل مساهمات الضمان
االجتماعي بشكل أدق على أنها مرتبطة بتراكم األصول
(الناشئة عن املساهمات املسددة) املتعلقة بااللتزامات
املستقبلية على احلكومة .وعلى نحو مماثل ،فإن تعدد
مدفوعات منافع الضمان االجتماعي يمكن أن يعتبر إطفاء
للخصوم احلكومية املتحملة سابقا .وهذا املنهج ال يتم
اتباعه يف اجلداول الرئيسية لنظام إحصاءات مالية احلكومية
ألن برامج الضمان االجتماعي ،عدا نظم التقاعد املرتبطة
بالعمل ،تعتبر غير منشئة اللتزام تعاقدي على احلكومة—
أي ال توجد عالقة مباشرة بين املساهمات املقدمة واملزايا
املسددة يف نهاية املطاف.
 49-4يف الواقع ،ليس من النادر أن تغير احلكومات من
جانب واحد هيكل منافع برامج الضمان االجتماعي (على
سبيل املثال ،من خالل تغيير الظروف التي تصبح يف إطارها
املنافع مستحقة الدفع أو تغيير مبلغ املنافع) .وباإلضافة
إىل ذلك ،يف أغلب احلاالت ،تصبح هذه املنافع مستحقة
الدفع فقط عندما تقع أحداث احتمالية معينة كاملرض أو
البطالة .ومع ذلك ،من املهم أن تكون احلكومة على دراية

إحصاءات مالية احلكومة :اإلطار التحليلي
بااللتزام االحتمايل الضمني الذي ينشأ عن براجمها للضمان
االجتماعي .وهذا االلتزام االحتمايل يقيد القيمة احلالية
للمنافع املستقبلية التي تم اكتسابها بالفعل وفق القوانين
واللوائح القائمة ،خمصوما منها القيمة احلالية للمساهمات
املستقبلية يف النظام وفق القوانين واللوائح القائمة .ونتيجة
لذلك ،يُدرَج بند تذكرة يف امليزانية العمومية ،مع اإلفصاح
عن تفاصيل أخرى عن هذه االلتزامات الصافية يف البيان
(راجع اجلدول .)6-4
 50-4وااللتزامات االحتمالية الضمنية املتعلقة ببرامج
الضمان االجتماعي تستبعد االلتزامات ذات الصلة بنظم
التقاعد املرتبطة بالعمل ،بما يف ذلك يف احلاالت التي تُقدَّم
فيها معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل من خالل برنامج
للضمان االجتماعي .ويف إحصاءات مالية احلكومة ،يُعتبر
أن االلتزامات احملتسبة املتحملة لنظم التقاعد غير املمولة
ذات الصلة بالعاملين يف احلكومة تنطوي على التزام
تعاقدي على احلكومة أو وحدة القطاع العام جتاه العاملين
فيها .ونتيجة لذلك ،فإن املساهمات الفعلية أو احملتسبة
مستحقة القبض لهذه النظم املرتبطة بالعمل تعتبر منشئة
اللتزام ،وسداد مزايا التقاعد يعتبر انخفاضا يف ذات االلتزام
(راجع الفقرة .)25-6
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اجلدول  :6-4البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية
الصريحة وصايف االلتزامات الضمنية
ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية
6M6

جمموع االلتزامات االحتمالية الصريحة

6M61

الدين املضمون من احلكومة
الضمانات األخرى التي تُمنح ملرة واحدة
االلتزامات االحتمالية الصريحة غير املصنفة يف
موضع آخر
املطالبات القانونية
التعويضات
رأس املال املساهم الذي مل يُطلب سداده بعد

6M7

صايف االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان
االجتماعي املستقبلية

6M62
6M63

1

2

…

القيمة احلالية لاللتزامات الضمنية ملنافع
الضمان االجتماعي املستقبلية

ناقص :القيمة احلالية للمساهمات املستقبلية يف
برامج الضمان االجتماعي
 1يُوصَــى بعــرض تفاصيــل الديــن املضمــون مــن احلكومــة (أي ضمانــات القــروض وأدوات الديــن
األخــرى) حســب أجــل االســتحقاق ونــوع أداة الديــن ،وبالقيمــة االســمية.
 2علــى ســبيل املثــال ،ضمانــات االئتمــان وااللتزامــات االحتماليــة الشــبيهة األخــرى (مثــل
خطــوط االئتمــان والتزامــات القــروض) وضمانــات “توافــر االئتمــان” االحتماليــة ،والتســهيالت
االئتمانيــة االحتماليــة.

مرفق :استخدام إحصاءات مالية احلكومة يف حتليل
املالية العامة
يقدم هذا املرفق وصفا لكيفية استخدام إحصاءات مالية
احلكومة يف إنشاء مؤشرات املالية العامة.

مقدمة

 51-4يقدم هذا املرفق عرضا عاما لتطبيق إطار إحصاءات
مالية احلكومة يف إنشاء مؤشرات املالية العامة شائعة
االستخدام 1.وبعض هذه املؤشرات يمكن مالحظته أو اشتقاقه
على نحو مباشر من إطار إحصاءات مالية احلكومة ،يف حين أن
مؤشرات أخرى يمكن اشتقاقها باستخدام مزيج من إحصاءات
مالية احلكومة والبيانات االقتصادية الكلية األخرى.
 52-4ويجوز إعداد مؤشرات املالية العامة لقطاع احلكومة
العامة والقطاع العام (راجع الفصل الثاين) .ويمكن أيضا وضع
مؤشرات املالية العامة للقطاعات الفرعية للحكومة العامة
والقطاع العام ملراعاة الطبيعة الالمركزية للمسؤوليات املالية
العامة يف االقتصاد املعني .ومن شأن استخدام بيانات من
إطار إحصاءات مالية احلكومة تعزيز قابلية مقارنة البيانات
بين البلدان (راجع الفقرة  ،)13-1وهو مهم إلنشاء نتائج
حتليلية فعالة.

مؤشرات املالية العامة املتاحة من إطار
إحصاءات مالية احلكومة

 53-4ينتج إطار إحصاءات مالية احلكومة مؤشرات مالية
من املعامالت ،أو التدفقات االقتصادية األخرى ،أو مراكز
األرصدة ،أو اجملمالت ،أو البنود املوازِنة .وعلى سبيل املثال،
يف بيان العمليات ،يمثل صايف اإلقراض/صايف االقتراض
مؤشرا أساسيا لرصيد املالية العامة ،ويقاس من «البنود فوق
اخلط» بأنه اإليرادات ناقص النفقات (بحيث تشمل النفقات
املصروفات زائد صايف االستثمار يف األصول غير املالية).
وبدال من ذلك ،يمكن قياس رصيد املالية العامة من «البنود
حتت اخلط» بأنه الفرق بين املعامالت يف األصول املالية

1حتتوي اإلحصاءات املالية الدولية والكتاب السنوي إلحصاءات مالية
احلكومة على قاعدة بيانات واسعة وشاملة من اإلحصاءات االقتصادية
الكلية ،بما يف ذلك إحصاءات مالية احلكومة .راجع أيضا ميثاق شفافية
املالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدويل على املوقع اإللكتروين
 .www.imf.org/external/np/fad/trans/ويمثل «ميثاق املمارسات
السليمة يف جمال شفافية املالية العامة» الصادر عن الصندوق والدليل
واملرشد املصاحبان له منذ صدورها ألول مرة يف عام  1998وحتديثها
الحقا يف عامي  2007و 2014عناصر حمورية يف الهيكل العاملي لقواعد
ومعايير شفافية املالية العامة.

واخلصوم ،والتي يشار إليها أيضا باملعامالت التمويلية.
ومن منظور البنود فوق اخلط ،توفر إحصاءات مالية احلكومة
معلومات تفصيلية عن مصادر اإليرادات ،وتكوين النفقات،
يف حين يقدم نهج «البنود حتت اخلط» معلومات تفصيلية عن
كيفية قيام احلكومات باستثمار الفوائض أو تمويل العجوزات.
 54-4وتقدم امليزانية العمومية بيانات عن مؤشرات
مراكز أرصدة املالية العامة التي تستخدم بصفة منتظمة،
مثل إجمايل الدين وصايف الدين ،ومركز أرصدة خمتلف
فئات األصول واخلصوم وتكوينها (راجع الفقرات 14-7
إىل  .)19-7وتفيد اجملمالت األخرى ،كمركز رصيد النقدية
وتقسيم األدوات املالية األخرى على أساس أجل االستحقاق،
يف حتليل أوضاع السيولة .وتسمح البنود املوازنة ،مثل صايف
القيمة وصايف القيمة املالية ،بإجراء حتليل لثروة احلكومة.
 55-4ويتطلب حتليل إجمايل استمرارية القدرة على حتمل
الدين حساب الرصيد األويل ،ويمكن احتسابه عن طريق
استبعاد مصروفات الفائدة من حساب صايف اإلقراض/
صايف االقتراض أو الفائض/العجز النقدي .وعند مراعاة
صايف الدين يف التحليل ،يتعين حساب الرصيد األويل
باستبعاد تأثير مصروفات الفائدة وإيرادات الفائدة .وعلى
نحو مماثل ،يمكن اشتقاق العبء على املالية العامة—وهو
مؤشر للمساهمات اإللزامية املسددة للحكومة—من املعامالت
املرتبطة بالضرائب واملساهمات االجتماعية.
 56-4ويعرض اجلدول 4م 1-قائمة ببعض مؤشرات
املالية العامة املتاحة مباشرة من نظام إحصاءات مالية
احلكومة أو التي يمكن اشتقاقها من تلك اإلحصاءات.

مؤشرات املالية العامة التي تستلزم
بيانات إضافية

 57-4هناك بعض مؤشرات املالية العامة تستلزم
معلومات إضافية .فعلي سبيل املثال ،رصيد املالية العامة
الكلي يعكس صايف اإلقراض/صايف االقتراض بعد تعديل
املعامالت يف األصول واخلصوم ملراعاة املعامالت التي
تعتبر أنها تُرى ألغراض سياسة املالية العامة (يسمى
أيضا «اإلقراض املوجه للسياسات») .ومن امللحوظ أن كافة
املتحصالت من اخلصخصة (بما فيها املتحصالت من بيع
األصول الثابتة) تُدرَج باعتبارها بنودا تمويلية ،يف حين
يُعامَل اإلقراض املوجه للسياسات كما لو أنه مصروفات
وليس كمعاملة يف األصول املالية .على سبيل املثال ،تُعامَل
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متحصالت اخلصخصة أو سداد القروض املتصلة بسياسة
املالية العامة على أنها تمويل يف حين تُضاف عمليات ضخ
رأس املال أو القروض املقدمة للشركات العامة (اإلقراض
املوجه للسياسات) إىل املصروفات عند حساب رصيد املالية
العامة الكلي .وبالتايل فإن حساب رصيد املالية العامة
الكلي يستلزم تمييزا بين املعامالت يف األصول املالية/
اخلصوم التي تُرى ألغراض سياسة املالية العامة وتلك
التي تُؤدَى ألغراض إدارة السيولة (راجع الفقرة 29-4
واإلطار .)1-4
 58-4وتشكل األرصدة املعدلة الستبعاد العوامل الدورية
واألرصدة الهيكلية أمثلة أخرى على مؤشرات املالية العامة
التي تستلزم جمع معلومات من جمموعات بيانات خمتلفة.
وتسعى هذه األرصدة املالية األكثر تعقيدا إىل قياس املراكز
املالية مع استبعاد اآلثار الدورية وغيرها من اآلثار املؤقتة
عن طريق مراعاة آثار العوامل اخلارجية على رصيد املالية
العامة .ويعرض اجلدول 4م 2-أمثلة على هذه األرصدة األكثر
تعقيدا .وتمثل األرصدة املعدلة الستبعاد العوامل الدورية
مقاييس ملركز احلكومة املايل يف االقتصاد املعني كما لو
كان االقتصاد يعمل عند مستوى إجمايل الناجت احمللي املمكن.
ويمكن حساب هذه األرصدة من خالل تعديل املفهوم الوارد
يف نظام إحصاءات مالية احلكومة لصايف اإلقراض/صايف

االقتراض (أو أرصدة املالية العامة األخرى يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة) ملراعاة التأثير على اإليرادات واملصروفات
الناجت عن الفرق بين إجمايل الناجت احمللي الفعلي واملمكن.
وتمثل األرصدة الهيكلية امتدادا لألرصدة املعدلة الستبعاد
العوامل الدورية ،من خالل التعويض عن جمموعة أوسع من
العوامل ،مثل أسعار السلع األولية ،والتي قد تبالغ يف تقدير
أداء املالية العامة أو تقلل منه.
 59-4ويف البلدان الغنية باملوارد ،غالبا ما يراعي احملللون
تذبذب أسعار السلع األولية (والذي يؤثر على أرصدة املالية
العامة ولكنه يقع خارج نطاق السيطرة املباشرة للحكومة)
عند تقييم أداء املالية العامة .ويتطلب حساب األرصدة عدا
املوارد استبعاد صايف اإليرادات والنفقات املرتبطة باملوارد
من صايف اإلقراض/صايف االقتراض (أو أرصدة املالية
العامة األخرى) .وهذه البنود املرتبطة باملوارد غير متاحة يف
التصنيفات األساسية إلحصاءات مالية احلكومة ،ولكن يمكن
توفيرها يف البيانات املصدرية األساسية.
 60-4ويعرض اجلدول 4م 2-قائمة بمؤشرات املالية
العامة املعدة باستخدام إحصاءات مالية احلكومة إىل جانب
بيانات إضافية .ومن املفيد التعبير عن هذه املؤشرات كنسبة
مئوية للتغير أو كنسب للمجمالت ،مثل إجمايل الناجت احمللي.

اجلدول 4م -1املؤشرات املالية العامة املتاحة من إطار إحصاءات مالية احلكومة
مؤشر املالية العامة

الرصيد النقدي
(يشار إليه أيضا
بالعجز/الفائض)
صايف رصيد

التشغيل ()NOB

إجمايل رصيد

التشغيل ()GOB

صايف اإلقراض/
صايف االقتراض
)(NLB

الرصيد النقدي
األويل

املصطلح املقابل يف املنهجيات اإلحصائية
مراكز أرصدة املالية العامة
الفائض النقدي ( / )+العجز النقدي ( )CSD( )-يساوي صايف التدفقات النقدية الداخلة من
األنشطة التشغيلية ناقص صايف التدفقات النقدية اخلارجة من االستثمار يف األصول غير املالية.
الفائض النقدي  /العجز النقدي يساوي أيضا جمموع التدفقات النقدية من املعامالت التمويلية.
اإليرادات ناقص املصروفات.
صايف رصيد التشغيل يساوي أيضا التغير يف صايف القيمة الناشئ عن املعامالت.
اإليرادات ناقص املصروفات عدا استهالك رأس املال الثابت.
اإليرادات ناقص املصروفات ناقص صايف االستثمار يف األصول غير املالية؛ أو
اإليرادات ناقص النفقات؛ أو
صايف رصيد التشغيل ناقص صايف االستثمار يف األصول غير املالية؛ أو
إجمايل رصيد التشغيل ناقص إجمايل االستثمار يف األصول غير املالية.
صايف اإلقراض/صايف االقتراض يساوي أيضا جمموع التمويل.
الفائض النقدي/العجز النقدي عدا مصروفات الفائدة أو صايف مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل إجمايل استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يُستخدم الفائض النقدي/العجز
النقدي عدا مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل صايف استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يُستخدم الفائض النقدي/العجز
النقدي عدا صايف مصروفات الفائدة

الرموز يف إحصاءات مالية
احلكومة
أو C1–C2–C31,
أو C1–C2M,
NFB+NCB
1–2
1–2+23
أو 1–2–31,
أو 1–2M,
أو NOB–31,
GOB–31.1+31.2
32–33

CSD+C24
CSD+C24–C1411
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اجلدول 4م -1املؤشرات املالية العامة املتاحة من إطار إحصاءات مالية احلكومة (تابع)
مؤشر املالية العامة

املصطلح املقابل يف املنهجيات اإلحصائية

الرموز يف إحصاءات مالية
احلكومة

مراكز أرصدة املالية العامة (تتمة)
رصيد التشغيل
األويل

الرصيد األويل

صايف رصيد التشغيل عدا مصروفات الفائدة أو صايف مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل إجمايل استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يُستخدم صايف رصيد التشغيل عدا
مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل صايف استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يُستخدم صايف رصيد التشغيل عدا
صايف مصروفات الفائدة.
صايف اإلقراض/صايف االقتراض عدا مصروفات الفائدة أو صايف مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل إجمايل استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يُستخدم صايف اإلقراض/صايف
االقتراض عدا مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل صايف استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يُستخدم صايف اإلقراض/صايف
االقتراض عدا صايف مصروفات الفائدة.

NOB+24
NOB+24–1411

NLB+24
NLB+24–1411

مؤشرات املالية العامة االقتصادية الكلية األخرى
املعامالت فوق اخلط
املعامالت حتت اخلط

عبء املالية العامة

العبء الضريبي
الضرائب املباشرة
الضرائب غير
املباشرة
ضرائب رأس املال
نفقات احلكومة على
االستهالك النهائي
إجمايل االدخار

كافة املعامالت يف اإليرادات واملصروفات وصايف االستثمار يف األصول غير املالية.
(تستخدم البنود املوازنة الرئيسية ،مثل الفائض النقدي /العجز النقدي أو صايف اإلقراض/
صايف االقتراض ،باعتبارها “اخلط”)
كافة املعامالت يف صايف اقتناء األصول املالية ،وصايف حتمل اخلصوم—يشار إليها أيضا
باملعامالت التمويلية.
(تستخدم البنود املوازنة الرئيسية ،مثل الفائض النقدي /العجز النقدي أو صايف اإلقراض/
صايف االقتراض ،باعتبارها “اخلط”)
اإليرادات يف شكل ضرائب زائد املساهمات االجتماعية.
(من حيث املبدأ ،يتعين إدراج املساهمات االجتماعية فقط—وحيثما تكون املساهمات
االجتماعية الطوعية كبيرة ،يتعين استبعادها حلساب عبء املالية العامة ،ويف هذه احلالة
يصبح هذا املؤشر مؤشرا ماليا عاما يتطلب بيانات إضافية).
اإليرادات يف شكل ضرائب.
الضرائب التي تراعي ظروف كل مكلف ضريبي (كالضرائب على دخل األفراد والشركات).
الضرائب التي ال تراعي ظروف كل مكلف ضريبي (كالضرائب على السلع واخلدمات).
ضرائب رأس املال هي ضرائب تُفرض على فترات غير منتظمة وغير متواترة على قيم األصول
أو صايف القيمة اململوكة للوحدات املؤسسية أو على قيم األصول املنقول ملكيتها بين
.الوحدات املؤسسية نتيجة لإلرث أو الهبات أو غير ذلك من التحويالت
حمسوبا على سبيل التقريب من تعويضات العاملين ،زائد استخدام السلع واخلدمات ،زائد
استهالك رأس املال الثابت ،زائد مشتريات السلع واخلدمات بغرض التحويل املباشر إىل األسر
(أهمها منافع اجتماعية عينية) ،ناقص مبيعات السلع واخلدمات.
إجمايل رصيد التشغيل مع استبعاد صايف حتويالت رأس املال املستحقة القبض (حتويالت
رأس املال بما يف ذلك صايف املنح الرأسمالية وضرائب رأس املال)؛ أو
صايف اإلقراض/صايف االقتراض مع استبعاد إجمايل االستثمار يف األصول غير املالية،
واستبعاد صايف حتويالت رأس املال املستحقة القبض (حتويالت رأس املال بما يف ذلك
صايف املنح الرأسمالية وضرائب رأس املال).

أو 1, 2, and 31,
C1, C2, and C31
أو 32 and 33,
NFB and NCB

أو 11+12,
11+121+122

11
111+1131+1132+1136
112+114+115+116
1133+1135

21+22+23+282–142

GOB–(1133+1135+1312+
–1322+1332+1442+1452
–2612–2622–2632–2822
أو 2832),
–NLB+31+23
(1133+1135+1312+
1322+1332+1442+
–1452–2612–2622–2632
)2822–2832
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اجلدول 4م -1املؤشرات املالية العامة املتاحة من إطار إحصاءات مالية احلكومة (تابع)
مؤشر املالية العامة

املصطلح املقابل يف املنهجيات اإلحصائية

الرموز يف إحصاءات مالية
احلكومة

مؤشرات املالية العامة االقتصادية الكلية األخرى (تتمة)
اإلنفاق الرأسمايل
إجمايل االستثمار يف
األصول غير املالية
إجمايل تكوين رأس
املال
إجمايل تكوين رأس
املال الثابت
صايف مصروفات
الفائدة
اإلنفاق االجتماعي
جمموع النفقات أو
املصروفات

صايف االستثمار يف األصول غير املالية يساوي اقتناء األصول غير املالية ناقص التصرف
يف األصول غير املالية ناقص استهالك رأس املال الثابت.
صايف اقتناء األصول غير املالية يساوي اقتناء األصول غير املالية ناقص التصرف يف
األصول غير املالية.
صايف االستثمار يف األصول غير املالية زائد استهالك رأس املال الثابت.
اقتناء األصول غير املالية املنتَجة ناقص التصرف فيها ،والتي تشمل األصول الثابتة
واخملزونات والنفائس.
اقتناء األصول الثابتة ناقص التصرف فيها.
مصروفات الفائدة ناقص إيرادات الفائدة.
حمسوبا على وجه التقريب من التصنيف الوظيفي للنفقات على اإلسكان ،والصحة ،والتعليم،
واحلماية االجتماعية.
.املصروفات زائد صايف االستثمار يف األصول غير املالية؛ أو النفقات

مدفوعات التحويالت
عدا املنح

التحويالت للشركات ،واألسر ،واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية ،والتي
تشمل اإلعانات ،واملنافع االجتماعية ،والتحويالت غير املصنفة يف أماكن أخرى ،واألقساط،
والرسوم ،واملطالبات املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة.

التمويل الكلي

املعامالت يف األصول املالية ناقص املعامالت يف اخلصوم.

31.1–31.2–31.3
أو 31.1–31.2,
31+23
311.1–311.2+312+313
311.1–311.2
24–1411
706+707+709+710
أو 2+31,
2M
25+27+282+283

مؤشرات التمويل

أو 32–33,
82–83

التمويل احمللي

املعامالت يف األصول املالية ناقص املعامالت يف اخلصوم ،كلتاهما مع الوحدات املؤسسية
املقيمة (املدينين/الدائنين احملليين).

التمويل األجنبي

املعامالت يف األصول املالية ناقص املعامالت يف اخلصوم ،كلتاهما مع الوحدات املؤسسية
غير املقيمة (املدينين/الدائنين األجانب).

التمويل املصريف
احمللي
التمويل غير
املصريف احمللي

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم مع البنك املركزي وشركات تلقي الودائع املقيمة عدا
البنك املركزي.
املعامالت يف األصول املالية واخلصوم مع الوحدات املؤسسية املقيمة عدا البنك املركزي
وشركات تلقي الودائع املقيمة عدا البنك املركزي؛ أو
املعامالت يف األصول املالية واخلصوم مع وحدات احلكومة العامة ،والشركات املالية
األخرى املقيمة ،والشركات غير املالية ،واألسر واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية.

احلسابات مستحقة
الدفع
املتأخرات
االلتزامات االحتمالية
جمموع خصوم
معاشات التقاعد
والتأمين
إجمايل الدين

مركز أرصدة احلسابات األخرى مستحقة الدفع ،والتي تشمل االئتمان التجاري والسُلف ،وبنود
أخرى متنوعة مستحقة الدفع.
مركز أرصدة املبالغ غير املسددة والتي فات موعد استحقاق سدادها.
التزامات ال تنشأ إال يف حالة وقوع حدث أو أحداث منفصلة معينة يف املستقبل.
مركز أرصدة خصوم نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة زائد صايف االلتزامات ملنافع
الضمان االجتماعي.

أو 321–331,
821–831
أو 322–332,
822–832
8212+8213–8312–8313
–(821–8212–8213)–(831
أو 8312–8313),
–8211+8214+8215+8216
8311–8314–8315–8316

مؤشرات الثروة والديون

مركز أرصدة املطالبات املالية التي تقتضي من املدين سداد مدفوعات فائدة و/أو أصل
املبلغ إىل الدائن يف تاريخ معين أو تواريخ معينة يف املستقبل .ويشمل كافة اخلصوم احملتفظ
بها يف أدوات الدين (أي جمموع اخلصوم ناقص حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
واملشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين).

6318
6M5
6M6
6306+6M7

63–6305–6307, or
6301+6302+6303+6304+
6306+6308
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مؤشر املالية العامة

املصطلح املقابل يف املنهجيات اإلحصائية

الرموز يف إحصاءات مالية
احلكومة

مؤشرات الثروة والديون (تتمة)
صايف الدين

إجمايل الدين ناقص مركز أرصدة األصول املالية املقابلة ألدوات الدين .يتضمن كافة
األصول املالية/اخلصوم احملتفظ بها يف أدوات الدين (أي األصول املالية/اخلصوم مع
استبعاد حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار واملشتقات املالية وخيارات اكتتاب
املوظفين).

–(63–6305–6307)–(62
أو 6205–6207),
6301+6302+6303+6304+
–6306+6308–6201–6202
6203–6204–6306–6308

إجمايل الدين،
صافيا من األصول
عالية السيولة
صايف الثروة املالية

إجمايل الدين ناقص األصول املالية احملتفظ بها يف األدوات املالية األكثر سيولة .ويف معظم
البلدان ،تتألف األصول السائلة بصفة أساسية من العملة والودائع( .يف حاالت األصول املالية
األخرى التي تعتبر جزئيا أصوال مالية عالية السيولة ،يصبح هذا املؤشر مؤشرا ماليا عاما
يتطلب بيانات إضافية).
صايف القيمة املالية يساوي مركز أرصدة األصول املالية ناقص مركز أرصدة اخلصوم.

أو 63–6305–6307–6201,
6301+6302+6303+6304+
6306+6308–6201

صايف القيمة

مركز أرصدة األصول ناقص مركز أرصدة اخلصوم يف نهاية الفترة املرجعية.

جمموع التغير يف
صايف القيمة

صايف القيمة يف نهاية فترة اإلبالغ ناقص صايف القيمة يف نهاية فترة اإلبالغ السابقة( .من
املفيد من الناحية التحليلية الفصل بين التغير يف صايف القيمة الناشئ عن املعامالت [أي
).صايف رصيد التشغيل] والتغير يف صايف القيمة الناشئ عن التدفقات االقتصادية األخرى

أو 62–63,
6M1
أو 61+62–63,
6
أو 6t1–6t0,
)(61+62–63)t1–(61+62–63

أو

t0,

NOB+9
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اجلدول 4م :2-املؤشرات املالية العامة التي تتطلب بيانات إضافية
مؤشر املالية العامة
إيرادات املوارد
مصروفات املوارد
رصيد التشغيل عدا
املوارد
رصيد التشغيل األويل
عدا املوارد
صايف اإلقراض/
صايف االقتراض عدا
املوارد
صايف اإلقراض/
صايف االقتراض
األويل عدا املوارد
رصيد املالية العامة
الكلي

الرصيد األويل الكلي

الرصيد املعدل
الستبعاد العوامل
الدورية
الرصيد األويل املعدل
الستبعاد العوامل
الدورية
الرصيد الهيكلي
الرصيد األويل الهيكلي
الدَفعة التنشيطية
املستمدة من املالية
العامة
إجمايل متطلبات
التمويل
القروض بشروط ميسرة
اإلنفاق اإلنمائي
العمليات شبه املالية
العامة

املصطلح ذو الصلة يف املنهجيات اإلحصائية
اإليرادات مستحقة القبض املرتبطة باملوارد الطبيعية .وهذه املقبوضات قد تتعلق بمختلف أنواع الضرائب أو اإلعانات أو
األرباح املوزعة أو العقود أو التأجير أو التراخيص أو الريع أو التحويالت األخرى.
املصروفات مستحقة الدفع املرتبطة باملوارد الطبيعية .وهذه املدفوعات قد تتعلق بمختلف أنواع املصروفات ،مثل
اإلعانات ومصروفات امللكية والتحويالت.
جمموع اإليرادات مع استبعاد اإليرادات املرتبطة باملوارد الطبيعية ناقص جمموع املصروفات مع استبعاد املصروفات
املرتبطة باملوارد الطبيعية.
رصيد التشغيل مع استبعاد املوارد ناقص مصروفات الفائدة ألغراض حتليل إجمايل استمرارية القدرة على حتمل الدين
أو مع استبعاد صايف مصروفات الفائدة ألغراض حتليل صايف استمرارية القدرة على حتمل الدين.
رصيد التشغيل عدا املوارد ناقص صايف االستثمار يف األصول غير املالية غير املرتبطة باملوارد.
صايف اإلقراض/صايف االقتراض عدا املوارد مع استبعاد مصروفات الفائدة ألغراض حتليل إجمايل استمرارية القدرة
على حتمل الدين أو مع استبعاد صايف مصروفات الفائدة ألغراض حتليل صايف استمرارية القدرة على حتمل الدين.
صايف اإلقراض/صايف االقتراض املعدل من خالل إعادة ترتيب املعامالت يف األصول واخلصوم التي تعتبر ألغراض
السياسة االقتصادية العامة (يسمى أيضا اإلقراض/االقتراض املتصل بالسياسة االقتصادية العامة) .ويُضاف اإلقراض
املتصل بالسياسة االقتصادية العامة إىل املصروفات .وتُدرج متحصالت اخلصخصة من بيع األصول غير املالية
وتسديدات القروض املتصلة بالسياسة االقتصادية العامة (راجع اإلطار  )1-4كمعامالت يف البنود املالية يف حساب
رصيد املالية العامة الكلي.
رصيد املالية العامة الكلي مع استبعاد مصروفات الفائدة أو صايف مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل إجمايل استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يستخدم رصيد املالية العامة الكلي مع استبعاد صايف
مصروفات الفائدة.
ألغراض حتليل صايف استمرارية القدرة على حتمل الدين ،يستخدم رصيد املالية العامة الكلي مع استبعاد صايف
مصروفات الفائدة.
الرصيد املمثل لالجتاه العام خالل دورة اقتصادية ما ،وهو رصيد املالية العامة جمردا من تأثير التحركات الدورية يف
اإليرادات والنفقات (بالنسبة للحكومة ،عادة ما يتم استبعاد إعانات البطالة مستحقة الدفع فقط).
الرصيد املمثل لالجتاه العام خالل دورة اقتصادية ما ،وهو رصيد املالية العامة األويل جمردا من تأثير التحركات
الدورية يف اإليرادات والنفقات (بالنسبة للحكومة ،عادة ما يتم استبعاد إعانات البطالة مستحقة الدفع فقط).
رصيد املالية العامة األساسي أو الدائم ،وهو رصيد املالية العامة جمردا من تأثير التحركات الدورية يف اإليرادات
والنفقات وآثار األحداث غير املعتادة أو التي تقع ملرة واحدة.
رصيد املالية العامة األساسي أو الدائم ،وهو رصيد املالية العامة األويل بعد جتنيب تأثير التحركات الدورية يف
.اإليرادات والنفقات وآثار األحداث غير املعتادة أو التي تقع ملرة واحدة
التغير يف الرصيد األويل الهيكلي بين فترتي إبالغ( .غالبا ما يحسب باستخدام الرصيد الهيكلي [الكلي] أو الرصيد
[األويل] املعدل الستبعاد العوامل الدورية).
صايف اإلقراض/صايف االقتراض خالل فترة إبالغ معينة زائد الدين الذي يستحق يف غضون تلك الفترة( .هذا املفهوم
هو مؤشر استشرايف وينبغي عدم اخللط بينه وبين جمموع التمويل).
القروض التي تَمنح املقترض بعض املزايا التيسيرية .ويمكن حساب القيمة التقديرية للمزايا املدفوعة ملرة واحدة يف
وقت إنشاء القرض بأنها تساوي الفرق بين القيمة االسمية للدين وقيمته احلالية باستخدام سعر خصم سوقي مناسب.
يمثل نفقات احلكومة على التنمية الوطنية ويشتمل على املعامالت التي تُرى القتناء األصول غير املالية ،والتي عادة
ما تكون مرتبطة بالبنية التحتية .يُموَّل اإلنفاق اإلنمائي يف الغالب من مصادر خمصصة معينة (على سبيل املثال،
القروض األجنبية ،واملنح األجنبية ،ومتحصالت اخلصخصة ،واملدفوعات الضريبية التي تُفرض ملرة واحدة).
العمليات شبه املالية العامة هي عمليات حكومية تضطلع بها وحدات مؤسسية عدا وحدات احلكومة (على سبيل املثال،
البنوك املركزية والشركات العامة األخرى) .وتتضمن العمليات شبه املالية العامة جمموعة واسعة من األنشطة التي لها
تأثير مايل على االقتصاد مماثل لتأثير العمليات احلكومية.

5

اإليرادات

يُعرِّف هذا الفصل مفهوم اإليرادات ويصف طريقة تصنيفها.

تعريف اإليرادات

 1 -5اإليرادات ( )1هي زيادة يف صايف القيمة ناجتة
عن إجراء معاملة .ومعامالت اإليرادات ،كما يرد تعريفها يف
نظام إحصاءات مالية احلكومة ،لها قيود مقابلة إما يف شكل
زيادة يف األصول أو خفض يف اخلصوم—ومن ثم زيادة
صايف القيمة .وحتقق وحدات احلكومة العامة أربعة أنواع
من اإليرادات ،هي )1( :الرسوم اإللزامية يف صورة ضرائب
أو أنواع معينة من املساهمات االجتماعية؛ ( )2دخل امللكية
املستمد من ملكية األصول؛ ( )3مبيعات السلع واخلدمات؛
( )4التحويالت األخرى مستحقة القبض من وحدات أخرى.
ومن بين هذه األنواع تشكل الرسوم اإللزامية والتحويالت
مصدرين رئيسيين لإليرادات ملعظم وحدات احلكومة العامة.
والشركات العامة ال تفرض ضرائب ،لكنها حتقق إيراداتها
من جميع املصادر األخرى— ومن بين هذه املصادر يشكل
دخل امللكية ومبيعات السلع واخلدمات املصدرين الرئيسيين
لإليرادات.
 2 -5الضرائب ( 1)11هي مبالغ إلزامية بدون مقابل
مستحقة القبض للوحدات احلكومية من الوحدات املؤسسية.
3
ويمكن أن تكون الضرائب مستحقة القبض نقدا 2أو عينا.
والوحدات احلكومية ،بحكم طبيعتها ،هي وحدها التي
يمكنها حتصيل اإليرادات يف صورة ضرائب .وعندما تقوم
وحدة مؤسسية ليست وحدة حكومية بتحصيل ضرائب،
ينبغي عزو الضريبة وفق املبادئ التوجيهية للعزو
الضريبي (راجع الفقرات من  33-5إىل  .)40-5وتعتبر
اإليرادات الضريبية بدون مقابل ألن احلكومة ال تقدم شيئا
للوحدة على نحو مباشر مقابل املدفوعات .وقد تستخدم
 1األرقام املدرجة بين قوسين بعد كل فئة تصنيف هي رموز التصنيف
يف نظام إحصاءات مالية احلكومة .ويتضمن امللحق الثامن جميع رموز
التصنيف املستخدمة يف إطار إحصاءات مالية احلكومة.
 2استخدام املصطلح «نقدا» هنا ال يشير إىل القيد على أساس نقدي إنما إىل
الطبيعة النقدية للتسوية.
 3ال تُسجَّل اإليرادات احملصلة عينا عند استخدام القيد على أساس نقدي—
حيث ال توجد تدفقات نقدية (راجع الفقرة .)67-3

احلكومات اإليرادات الضريبية لتقديم سلع أو خدمات
للوحدات األخرى ،سواء بشكل فردي أو جماعي أو للمجتمع
ككل .وبعض املتحصالت اإللزامية ،كالغرامات واجلزاءات
ومعظم مساهمات الضمان االجتماعي ،ال تعد من قبيل
الضرائب (راجع الفقرة  .)23-5فهذه األنواع من اإليرادات،
يف ظروف معينة ،تنطوي على عنصر مبادلة وبالتايل ال
تُصنَّف كضرائب.
 3 -5وتُمَع غالبا كل أنواع اإليرادات األخرى يف
فئة واسعة غير متجانسة هي فئة اإليرادات عدا الضرائب
(يُشار إليها أحيانا باإليرادات غير الضريبية) .غير أنه يف
هذا الدليل يتم بشكل مستقل حتديد أنواع اإليرادات األخرى
اخملتلفة ،وتصنيفها كمساهمات اجتماعية ومنح وإيرادات
أخرى.
 4 -5املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
هي إيرادات فعلية أو حمتسبة مستحقة القبض لبرامج التأمين
االجتماعي من أجل رصد اخملصصات ملنافع التأمين االجتماعي
مستحقة الدفع 5.واملساهمات االجتماعية يدفعها إما أرباب العمل
نيابة عن مستخدميهم ،أو العاملون ،أو العاملون حلساب أنفسهم،
أو العاطلون عن العمل ملنفعتهم اخلاصة .وهذه املساهمات تضمن
أحقية املساهمين أو من يعولون أو ورثتهم يف احلصول على منافع
اجتماعية يف حالة نشوء خماطر اجتماعية معينة .وقد تكون هذه
املساهمات إلزامية أو طوعية (راجع الفقرة  94-5وامللحق الثاين).
4

 5 -5املنح ( )13هي حتويالت مستحقة القبض لوحدات
حكومية من وحدات حكومية أخرى سواء مقيمة أو غير مقيمة أو
من منظمات دولية ،وال تستويف تعريف الضريبة أو اإلعانة أو
املساهمة االجتماعية .وعند إعداد اإلحصاءات لقطاع احلكومة
العامة ،تُذَف املنح من الوحدات احلكومية احمللية األخرى
عند توحيد البيانات بحيث ال يبقى يف حسابات احلكومة
عبارة [إحصاءات مالية احلكومة] تعني أن البند يحمل نفس االسم يف
نظام احلسابات القومية لعام  2008ولكن بنطاق تغطية خمتلف.
 5تُستبعَد من إيرادات املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
( )12املبالغ مستحقة القبض كمعاشات تقاعدية مرتبطة بالعمل
وكمساهمات تقاعدية أخرى ينشأ عنها التزام بدفع مزايا مستقبلية (راجع
الفقرتين  50-4و.)95-5
4
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العامة سوى املنح من احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية.
ويمكن تصنيف املنح كمنح رأسمالية أو جارية كما يمكن أن
تكون مستحقة القبض نقدا أو عينا (راجع الفقرات من 103-5
إىل .)105-5

والضرائب املباشرة مقابل الضرائب غير املباشرة،
واإليرادات املرتبطة باملوارد الطبيعية .ويتضمن مرفق
الفصل الرابع مناقشة مؤشرات املالية العامة التكميلية
هذه واستخداماتها يف حتليل املالية العامة.

 6 -5اإليرادات األخرى ( )14هي جميع متحصالت
اإليرادات عدا الضرائب ،واملساهمات االجتماعية ،واملنح.
وتشمل اإليرادات األخرى )1( :دخل امللكية؛ ( )2مبيعات
السلع واخلدمات؛ ( )3الغرامات واجلزاءات واملصادرات؛
( )4التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر؛ ( )5األقساط
والرسوم واملطالبات املرتبطة بنظم التأمين على غير
احلياة والضمانات املوحدة (راجع الفقرات من 106-5
إىل .)151-5

وقت قيد اإليرادات وقياسها

 7 -5واملبالغ املستردة (راجع الفقرة )27-5
وتصحيحات اإليرادات احملصلة بصورة خاطئة هي
معامالت تُخفِّض صايف القيمة للوحدة احلكومية
املتلقية .وبصورة أدق ،فإنها تعديالت تسمح بتصحيح
الزيادة املفرطة يف صايف القيمة املسجلة من قبل.
وتُسجَّل معامالت املبالغ املستردة باعتبارها خفضا يف
اإليرادات ،مع خفض مقابل يف األصول املالية أو زيادة
6
يف اخلصوم.
 8 -5وبعض املعامالت هي مبادالت يف األصول و/أو
اخلصوم وينبغي أال تُسجَّل باعتبارها إيرادات .والتصرف
يف أصل غير مايل عدا اخملزونات 7،بالبيع أو املقايضة ،ال
يؤثر على صايف القيمة ،وال تدخل هذه املعامالت ضمن
اإليرادات ،إذ هي معامالت يف أصول غير مالية على النحو
املبين يف الفقرتين  3-8و .4-8غير أنه عند حيازة ملكية
أصل ما دون احلاجة للتخلي يف املقابل عن شيء ذي
قيمة مكافئة ،يزداد صايف قيمة الوحدة .وهذه الزيادة يف
األصول يقابلها قيد مقابل بزيادة يف اإليرادات وينبغي
قيده على أنه نوع من التحويالت الرأسمالية مستحقة
القبض ،كاملنح الرأسمالية .أما مدفوعات سداد القروض
التي سبق منحها لوحدات مؤسسية أخرى ومسحوبات
القروض فال تعد إيرادات ،بل هي معامالت يف األصول
املالية أو اخلصوم على النحو املبين يف الفقرتين 3-9
و.4-9
 9 -5وألغراض حتليل املالية العامة ،يمكن حساب
جممالت أخرى لإليرادات ،مثل عبء املالية العامة،
 6على نحو مماثل ،تقيد املبالغ املستردة من املصروفات كخفض يف
املصروفات وليس اإليرادات (راجع الفقرة .)4-6
 7لالطالع على وصف لطريقة معاملة اخملزونات ،راجع الفقرات من 44-8
إىل .47-8

 10 -5يف بيان العمليات ،يتعين قيد اإليرادات وفقا
لنظام القيد على أساس االستحقاق ،أي أن املعامالت تُقيَّد
عند حدوث األنشطة أو املعامالت أو األحداث األخرى التي
تُنشئ مطالبات غير مشروطة لتلقي الضرائب أو غيرها من
أنواع اإليرادات (راجع الفقرات من  69-3إىل .)102-3
ويُشار يف كل قسم من أقسام التصنيف ،حسب االقتضاء،
إىل كيفية تطبيق القاعدة العامة على خمتلف أنواع
اإليرادات.
 11 -5ويف بيان مصادر واستخدامات النقدية ،تُقيَّد
املقبوضات النقدية من أنشطة التشغيل وفقا لألساس
النقدي ،أي تُقيَّد املعامالت عند استالم املدفوعات النقدية
اخلاصة بفئات اإليرادات ذات الصلة (راجع الفقرتين
 103-3و.)104-3
 12 -5وفقا ملبادئ القيد على أساس االستحقاق يف
نظام إحصاءات مالية احلكومة ،ينبغي عزو ضرائب الدخل
واملساهمات االجتماعية احملددة حسب الدخل إىل الفترة
التي تم فيها اكتساب الدخل ،حتى إن كانت هناك فترة
تأخر طويلة بين نهاية فترة اإلبالغ والوقت الذي يكون
من املمكن فيه حتديد اخلصوم الفعلية على املكلف املعني.
 13 -5ومن الناحية النظرية ،عند استخدام القيد على
أساس االستحقاق ،فإن الفترة الزمنية بين حلظة استحقاق
معاملة اإليرادات واستالم املبلغ املدفوع (أو أداء الدفع يف
حالة املبالغ املستردة) يتم سدها من خالل قيد معاملة يف
األصول املالية أو اخلصوم (راجع الفقرة  .)224-7ويف
احلاالت التي يتم فيها تسديد إيرادات مقدما تغطي فترتي
إبالغ أو أكثر للحكومة ،يتعين على احلكومة قيد زيادة يف
اخلصوم ،تُسجَّل يف العادة يف احلسابات األخرى مستحقة
الدفع ( ،)8-0-3-3وذلك باإليرادات التي تستحق يف
فترات مستقبلية .ويف الواقع ،يكون ذلك سُلفة مالية
للحكومة من جانب املستفيد ،ويشكل التزاما على احلكومة
وأصال للمستفيد .وهذا االلتزام يتم سداده مع استحقاق
اإليرادات يف الفترات املستقبلية.
 14 -5غير أنه يُسمَح يف الواقع العملي بقدر من
املرونة؛ إذ قد يتعذر تنفيذ قيد اإليرادات على أساس
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االستحقاق ألن نظم احملاسبة احلكومية ال تقيد اإليرادات
غالبا إال على األساس النقدي ،ال سيما يف حالة الضرائب.
وعالوة على ذلك ،حتى عندما تُسَب الضرائب املتراكمة
من خالل تقييمات للضرائب املستحقة ،فقد تكون هناك
احتمالية خماطرة سواء بالتقدير املبالغ فيه لإليرادات
الضريبية أو العكس .ويقدم اجلزء املتبقي من هذا القسم
مزيدا من املبادئ التوجيهية العملية بشأن الوقت املناسب
لقيد الضرائب.
 15 -5وخروجا عن املبدأ العام العتبارات عملية،
فإن ضرائب الدخل اخملصومة من املنبع ،مثل الضرائب
املستقطعة من املنبع ،ومدفوعات السداد املسبقة
املنتظمة لضرائب الدخل ،يمكن قيدها يف الفترات التي
دُفِعت فيها وقيد أي التزامات ضريبية نهائية على الدخل
يف الفترة التي تتقرر فيها تلك االلتزامات.
 16 -5ومن املمكن أيضا أن تتلقى احلكومات مبالغ
8
نقدية قبل أن يكون لديها مطالبة غير مشروطة عليها.
هذه الظروف تشمل السُلَف املقدمة لتوفير السلع واخلدمات
التي يتم تسليمها أو تأديتها يف املستقبل ،واملنح املقدمة
لبناء األصول الثابتة على مدى فترات متعددة .وعند
استخدام نظام القيد على أساس االستحقاق ،ال يمكن
االعتراف بهذه املقبوضات النقدية كإيرادات إىل أن يحين
وقت اقتناء احلكومة للمطالبة غير املشروطة على املبلغ.
أما عند استخدام نظام القيد على أساس نقدي ،فيتم
االعتراف بمبلغ اإليرادات بالكامل يف الفترة التي تم فيها
استالم املبالغ النقدية ،وذلك بغض النظر عن استيفاء
اخلدمة أو تأديتها أو االمتثال للشروط يف املاضي أو
املستقبل.
 17 -5وباستثناء الضرائب واملساهمات االجتماعية،
يكون مقدار اإليرادات املتوجب القيد على أساس
االستحقاق هو املبلغ الكامل الذي يشكل مطالبة غير
مشروطة لصالح وحدة احلكومة العامة املعنية .ويف
حالة الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي ،ال يعد
مُنشِئا إليرادات للوحدات احلكومية إال تلك املبالغ املثبتة
بالتقديرات واإلقرارات الضريبية ،واإلقرارات اجلمركية،
والوثائق املشابهة.
 18 -5وكما ورد يف الفقرة  ،78-3عند تقدير مبالغ
الضرائب واملساهمات االجتماعية يجب مراعاة أن
الوحدة احلكومية التي تتلقى اإليرادات ال تكون عادة
طرفا يف املعاملة أو احلدث اآلخر الذي يُنشئ التزاما
 8يُشار إىل هذه املتحصالت أيضا باسم «اإليرادات املؤجلة» أو «السُلَف»
(راجع أيضا الفقرة .)225-7

بدفع الضرائب أو مساهمات التأمين االجتماعي .ولذلك
يغيب كثير من تلك املعامالت واألحداث دوما عن
أنظار السلطات الضريبية .لذا فإن اإليرادات احملصلة
من الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي ينبغي أن
يستبعد منها أي مبالغ كان من املمكن حتصيلها عن تلك
األحداث غير املبلَّغة لو كانت احلكومة قد علمت بها ،لكنها
بدال من ذلك تغيب دوما عن أنظار السلطات الضريبية.
 19 -5وعالوة على ذلك ،يف بعض البلدان ،وبالنسبة
لبعض أنواع الضرائب ،قد تختلف مبالغ الضرائب التي
يتم دفعها يف نهاية املطاف إىل حد كبير وبشكل منتظم
عن املبالغ مستحقة الدفع .ومن غير املالئم مراكمة
بيانات إيرادات بمبلغ ال تتوقع الوحدة احلكومية حتصيله
من الوجهة الواقعية .فاملبلغ املتوقع حتصيله من
الوجهة الواقعية قد يتأثر أحيانا ببرامج العفو الضريبي.
وتستخدم احلكومات برامج العفو الضريبي لتحصيل
بعض الضرائب التي تراكمت ولكن مل تسدد ،ولتسريع
سداد الضرائب ،وحتصيل إيرادات من املعامالت أو
األحداث التي غابت سابقا عن أنظار السلطات الضريبية.
ويعتمد توقيت قيد وقياس اإليرادات الناشئة عن برامج
العفو الضريبي على الطبيعة احملددة للعفو املمنوح وما
إذا كانت اإليرادات مستحقة سابقا .ويتم الحقا مناقشة
احلالة ايل يتم فيها التعديل نتيجة املبالغة يف تقدير
اإليرادات الضريبة أو العكس.
 20 -5ومن املعتاد أال يتم أبدا حتصيل بعض
الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي التي تم تقديرها
وأصبحت مستحقة .لذلك فإن الفرق بين املبالغ التقديرية
وفقا للتقديرات الضريبية والتحصيالت املتوقعة يمثل
مطالبة ليست لها قيمة حقيقية وال ينبغي قيدها كإيرادات.
وإذا تم قيد معامالت لتلك الضرائب (واإليرادات األخرى)
بالغت يف تقدير حجم اإليرادات مستحقة القبض ،ينبغي
قيد تصحيح يف إطار إحصاءات مالية احلكومة .ويقتضي
ذلك إدخال تعديل يسمح بتصحيح الزيادة املفرطة يف
صايف القيمة التي تم قيدها سابقا 9.ووفقا لنظام القيد
على أساس االستحقاق (راجع الفقرة  ،)79-3ينبغي
إجراء هذا التعديل يف الفترة التي حدثت فيها املبالغة
يف قيمة املبالغ مستحقة القبض .غير أنه يف احلاالت
التي يتعذر فيها حتديد وقت تلك املبالغة يف التقدير،
يقيد التعديل عند نشوء احلاجة إليه .وبالتايل ،يتعين قيد
 9ينبغي تمييز هذه التصحيحات املدخلة على املعامالت املسجلة عن
إيرادات مستحقة القبض عن تلك املدخلة يف حالة اعتبار مدين حمدد
مفلسا واملبالغ مستحقة القبض غير قابلة للتحصيل (راجع الفقرة -10
.)57

اإليرادات
تصحيح خلفض اإليرادات ،مع تصحيح (خفض) مقابل
يف احلسابات األخرى مستحقة القبض (.)8-0-2-3
وينبغي أن يكون مقدار الضرائب ومساهمات التأمين
االجتماعي املقيد كإيرادات هو املبلغ املتوقع حتصيله
واقعيا ،غير أن التحصيل الفعلي قد يتم يف فترة الحقة،
وربما بعد فترة أطول كثيرا.

تصنيف اإليرادات
 21 -5تتألف اإليرادات من عناصر غير متجانسة ،مُصنفة
وفق خصائص خمتلفة حسب نوع اإليرادات .ففي حالة
الضرائب ،يتحدد نظام التصنيف أساسا بالوعاء الذي تُفرَض
عليه الضريبة .وتُصنَّف اإليرادات عدا الضرائب بحسب طبيعة
التدفق االقتصادي ،ويف بعض احلاالت بحسب املصدر الذي
تُستمَد منه اإليرادات .ويعرض اجلدول  1-5التصنيف املوجز
لإليرادات يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،بينما يتناول
باقي هذا الفصل كل فئة بالتفصيل.

87

الضرائب ()1-1

 23 -5الضرائب هي مبالغ إلزامية بدون مقابل مستحقة
القبض للوحدات احلكومية من الوحدات املؤسسية .ويف نظام
إحصاءات مالية احلكومة ،تُصنَّف الضرائب بصفة رئيسية وفقا
للوعاء الذي تُفرَض عليه الضريبة .وعادة ال يؤثر تخصيص
ضريبة ما الستخدام معين على تصنيفها .ويُستَثنى من ذلك
التمييز بين الضرائب على جمموع األجور والرواتب والقوى
العاملة وبين مساهمات الضمان االجتماعي .فإذا خصصت
ضريبة على جمموع األجور والرواتب والقوى العاملة الستخدامها
يف برنامج للضمان االجتماعي ،فإنها تُصنَّف عندئذ كمساهمات
ضمان اجتماعي (راجع الفقرتين  45-5و)96-5؛ وخالف ذلك
تُصنَّف كضريبة على جمموع األجور والرواتب والقوى العاملة.
وتُستَبعد من الضرائب أيضا املدفوعات اإللزامية مستحقة القبض
للحكومة كاملساهمات يف نظم التقاعد املرتبطة بالعمل .ونظرا
ألن هذه املساهمات اإللزامية مرتبطة بتوقع مزايا مستقبلية
مستحقة الدفع ،فإنها ال تعد إيرادات ضريبية مستحقة القبض،
وإنما تُقيَّد باعتبارها حتمال اللتزام استحقاقات تقاعدية (راجع
الفقرات من  63-9إىل .)67-9

 22 -5ويف حين يقدم الهيكل املوجز لتصنيف اإليرادات
يف إحصاءات مالية احلكومة مبادئ توجيهية بشأن احلد
األدنى من املقتضيات لتصنيفات اإليرادات القابلة للمقارنة
على املستوى الدويل ،قد تستلزم االحتياجات التحليلية إضافة
تصنيفات أخرى مفصلة كبنود فرعية يف عرض البيانات
القومية .ويمكن للبنود الفرعية اإلضافية التي تُعرض إما
كتقسيم شامل للبند القياسي أو كسطور التقسيم اإلضايف
«منها/منه» أن تُستَخدم يف حتديد البنود املطلوبة:

 24 -5ومن حيث املبدأ ،ينبغي قيد الفائدة احململة على
الضرائب املتأخرة أو الغرامات واجلزاءات التي يتم فرضها على
حماولة التهرب من الضرائب كفائدة ( ،)1-1-4-1أو كغرامات
وجزاءات ومصادرات ( )3-4-1وليس كضرائب .ومع ذلك ،قد
ال يكون من املمكن فصل املتحصالت من الفائدة أو الغرامات
أو غيرها من اجلزاءات عن الضرائب التي تتعلق بها ،ولذلك يف
املمارسة العملية عادة ما يتم جتميعها مع الضريبة ذات الصلة
مستحقة القبض (راجع أيضا الفقرة .)82-6

لتيسير توحيد البيانات—على سبيل املثال ،تقسيم
البنود وفقا للقطاعات الفرعية والوحدات املؤسسية
للحكومة العامة (راجع الفقرة .)152-3

تصنيفات الضرائب يف نظام إحصاءات مالية
احلكومة مقارنة بقواعد البيانات اإلحصائية األخرى

·
·
·

كمدخالت يف جمموعات البيانات االقتصادية الكلية
األخرى لتحسين االتساق مع هذه البيانات—على
سبيل املثال ،تقسيم الفائدة لبيان اجلهات املستفيدة
وفقا لإلقامة والقطاعات (راجع الفقرة .)264-7
لتيسير حساب اجملمالت التكميلية أو األرصدة
املستخدمة كمؤشرات مالية عامة يف حتليل املالية
العامة—على سبيل املثال ،حتديد كل اإليرادات
املرتبطة بمورد معين يمكن أن يسمح بحساب أرصدة
احلكومة بدون أرصدة هذا املورد (راجع الفقرة ،)59-4
أو حتديد كل اإليرادات أو املدفوعات احلكومية املرتبطة
بالبيئة لتيسير إعداد بيانات احلسابات البيئية (راجع
الفقرة م.)107-7

 25 -5يتطابق نطاق تغطية اإليرادات الضريبية وتوقيتها
وتقييمها يف نظام إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات
القومية لعام  ،2008ولكن مع اختالف نظامي التصنيف.
فنظام احلسابات القومية لعام  2008يُصنِّف الضرائب وفقا
لدورها يف األنشطة االقتصادية ،وهي )1( :الضرائب على
اإلنتاج والواردات ) )2( ،(D2الضرائب اجلارية على الدخل
والثروة ،إلخ ) )3( ،(D5الضرائب الرأسمالية ) .(D91ويترتب
على ذلك ضرورة توزيع بعض الفئات الضريبية يف نظام
إحصاءات مالية احلكومة بين اثنتين من الفئات الضريبية يف
نظام احلسابات القومية حسب ما إذا كانت مستحقة الدفع من
املنتجين أو من املستهلكين النهائيين ،وما إذا كانت ضرائب
جارية أو رأسمالية 10.ويف نظام إحصاءات مالية احلكومة ،يتم
 10لالطالع على وصف مفصل للروابط بين الفئات الضريبية يف نظام
إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية لعام  ،2008راجع
امللحق السابع.
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اجلدول  :1-5ملخص تصنيف اإليرادات
1
1-1
1-1-1
1-1-1-1
2-1-1-1
3-1-1-1
2-1-1
3-1-1
1-3-1-1
2-3-1-1
3-3-1-1
5-3-1-1
6-3-1-1
4-1-1
1-4-1-1
1-1-4-1-1
2-1-4-1-1
3-1-4-1-1
4-1-4-1-1
2-4-1-1
3-4-1-1
4-4-1-1
5-4-1-1
1-5-4-1-1
2-5-4-1-1
6-4-1-1
5-1-1
1-5-1-1
2-5-1-1
3-5-1-1
4-5-1-1
5-5-1-1
6-5-1-1
6-1-1
1-6-1-1
2-6-1-1

اإليرادات
الضرائب

الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية
مستحقة الدفع من األفراد
مستحقة الدفع من الشركات
ومشروعات أخرى
ضرائب أخرى على الدخل واألرباح
1
واملكاسب الرأسمالية
الضرائب على جمموع الرواتب
واألجور والقوى العاملة
الضرائب على املمتلكات
الضرائب املتكررة على املمتلكات غير املنقولة
الضرائب املتكررة على صايف الثروة
ضرائب التركات واأليلولة والهبات
رسوم رأس املال
الضرائب املتكررة األخرى على املمتلكات
الضرائب على السلع واخلدمات
الضرائب العامة على السلع واخلدمات
ضرائب القيمة املضافة
ضرائب املبيعات
ضرائب رقم املبيعات وضرائب عامة أخرى
على السلع واخلدمات
الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية
الضرائب االنتقائية
أرباح املؤسسات االحتكارية
الضرائب على خدمات معينة
الضرائب على استخدام السلع وعلى السماح
باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة
ضرائب املركبات
الضرائب األخرى على استخدام السلع وعلى
1
السماح باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة
الضرائب األخرى على السلع واخلدمات
الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى
الضرائب على الصادرات
أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
أرباح الصرف
الضرائب على عمليات الصرف
الضرائب األخرى على التجارة
واملعامالت الدولية
الضرائب األخرى
مستحقة الدفع من شركات األعمال فقط
مستحقة الدفع من جهات أخرى عدا شركات
األعمال أو غير حمددة

2-1

املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]

1-2-1

مساهمات الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]

1-1-2-1

مساهمات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين حلساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل
[إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات غير خمصصة [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات اجتماعية أخرى [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات حمتسبة [إحصاءات مالية احلكومة]

2-1-2-1
3-1-2-1
4-1-2-1
2-2-1
1-2-2-1
2-2-2-1
3-2-2-1
3-1

1-3-1
1-1-3-1
2-1-3-1
2-3-1
1-2-3-1
2-2-3-1
3-3-1
1-3-3-1
2-3-3-1
4-1

1-4-1
1-1-4-1
2-1-4-1
3-1-4-1
4-1-4-1
5-1-4-1
6-1-4-1
2-4-1
1-2-4-1
2-2-4-1
3-2-4-1
4-2-4-1
3-4-1
4-4-1
1-4-4-1
1-1-4-4-1
2-1-4-4-1
2-4-4-1
5-4-1
1-5-4-1
2-5-4-1

 1داللة على أن التقسيم اإلضايف قد يكون مفيدا من الناحية التحليلية ويرد يف جداول مفصلة.

املنح

من حكومات أجنبية
جارية
رأسمالية
من منظمات دولية
جارية
رأسمالية

من وحدات احلكومة العامة األخرى
جارية
رأسمالية

1

إيرادات أخرى

دخل امللكية [إحصاءات مالية احلكومة]
1
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
1
األرباح املوزعة
املسحوبات من دخل
أشباه الشركات
دخل امللكية من املبالغ املنصرفة
من دخل االستثمار
الريع
أرباح االستثمار األجنبي املباشر املُعاد استثمارها
مبيعات السلع واخلدمات
مبيعات املنشآت السوقية
الرسوم اإلدارية
مبيعات عرَضية تقوم بها منشآت غير سوقية
مبيعات السلع واخلدمات احملتسبة
الغرامات واجلزاءات واملصادرات
التحويالت غير مصنفة يف موضع آخر
التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر
1
اإلعانات
1
حتويالت جارية أخرى غير مصنفة يف موضع آخر
حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع آخر
األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة الدفع املتعلقة بنظم التأمين
1
على غير احلياة والضمانات املوحدة
1
األقساط ،والرسوم ،واملطالبات اجلارية
املطالبات الرأسمالية

اإليرادات
تصنيف الضرائب إىل ست فئات رئيسية كما يلي )1( :الضرائب
على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية )2( ،الضرائب على
جمموع األجور والرواتب والقوى العاملة )3( ،الضرائب على
املمتلكات )4( ،الضرائب على السلع واخلدمات )5( ،الضرائب
على التجارة واملعامالت الدولية )6( ،ضرائب أخرى .ويتم
وصف هذه الفئات يف األقسام اخملتلفة التي تتناول الفئات
الضريبية ذات الصلة.
 26 -5وتصنيف الضرائب يف هذا الدليل مماثل تماما
للتصنيف املستخدم يف إحصاءات اإليرادات التي تنشرها
سنويا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
واالختالفان األساسيان يف هيكل التصنيف هما أن إحصاءات
اإليرادات تعامل مساهمات الضمان االجتماعي اإللزامية
كضرائب ،وتتضمن فئة واحدة تشمل فئتي الضرائب على
السلع واخلدمات ،والضرائب على التجارة واملعامالت
الدولية .وباإلضافة إىل ذلك ،تختلف إحصاءات اإليرادات
على مستوى التصنيف املفصل يف النواحي التالية )1( :تقيد
اخلصومات الضريبية مستحقة الدفع كضرائب سالبة بقدر ما
يعوض اخلصم الضريبي مستحق الدفع ضريبة الدخل احلالية
مستحقة القبض؛ ( )2تُستَعبد من إحصاءات اإليرادات الضرائب
أو اإلعانات احملتسبة الناجتة عن فرض البنك املركزي سعر
فائدة غير سعر السوق؛ ( )3تُستبعد من إحصاءات اإليرادات
الضرائب أو اإلعانات احملتسبة الناجتة عن تطبيق نظم متعددة
أسعار الصرف.

معاجلة الضرائب املستردة والتخفيف الضريبي

 27 -5الضرائب املستردة هي تعديالت نتيجة املبالغة
يف تقدير الضرائب مستحقة الدفع أو إعادة مبالغ إىل املكلفين
نتيجة أداء مدفوعات زائدة .وبوجه عام ،تُقيد هذه املبالغ
كخفض يف الفئة الضريبية املناسبة .وعند استخدام نظام
القيد على أساس االستحقاق ،تُعزَى هذه املبالغ إىل الفترة
التي وقع فيها احلدث الذي ولد التقديرات الزائدة أو املدفوعات
الزائدة .غير أنه يف احلاالت التي ال يكون فيها ممكنا حتديد
وقت املبالغة يف التقدير ،يُقيَّد التعديل يف الوقت الذي تتحدد
فيه احلاجة للتعديل .وعند استخدام نظام القيد على أساس
نقدي ،يتعين قيد هذه املبالغ املعادة يف وقت حدوث الدفع.
ويف حالة الضرائب من نوع الضريبة على القيمة املضافة،
يُسمَح عادة للمكلفين عدا املستهلكين النهائيين باسترداد
الضرائب املدفوعة على املشتريات .فحتى إن زاد املبلغ املعاد
عن الضرائب التي دفعها ذلك املكلف ،فإن صايف املبلغ املُعاد
يُقيَّد كخفض يف هذه الفئة من الضرائب.

 28 -5تدابير التخفيف الضريبي هي حوافز من شأنها
خفض مبلغ الضريبة املستحق على وحدة مؤسسية .ويمكن
للتخفيف الضريبي أن يأخذ شكل عالوة ضريبية أو إعفاء
ضريبي أو تخفيض ضريبي أو خصم ضريبي .وتُخصَم
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العالوات واإلعفاءات والتخفيضات الضريبية من الوعاء
الضريبي قبل حساب االلتزام الضريبي—حيث يقلل ذلك من
املبلغ اخلاضع للضريبة قبل تقدير الضريبة .وتُعرَف تدابير
التخفيف الضريبي هذه أيضا بالنفقات الضريبية .والنفقات
الضريبية هي تيسيرات أو إعفاءات من الهيكل الضريبي
«املعتاد» من شأنها خفض اإليرادات احلكومية احملصلة.
وال تقيد النفقات الضريبية كتدفقات يف نظام إحصاءات
مالية احلكومة .غير أنه نظرا ألن أهداف السياسات احلكومية
يمكن حتقيقها بدال من ذلك عن طريق إعانة أو غير ذلك من
املصروفات املباشرة األخرى ،يتعين ألغراض شفافية املالية
العامة إبالغ كافة النفقات الضريبية يف تقارير تكميلية.
 29 -5اخلصم الضريبي هو مبلغ يخصم بشكل مباشر
من االلتزام الضريبي املستحق على األسرة املعيشية أو الشركة
املستفيدة بعد أن يكون قد تم احتساب االلتزام .وقد يكون
اخلصم الضريبي قابال للدفع أو غير قابل للدفع .ويكون قابال
للدفع بمعنى أن مبلغ اخلصم الذي يتجاوز االلتزام الضريبي
يتم دفعه للمستفيد .ويف إطار نظام اخلصم الضريبي القابل
للدفع ،يمكن منح اخلصم القابل للدفع إىل املستفيدين من
غير املكلفين واملكلفين على السواء .وعلى العكس من ذلك،
فإن اخلصومات الضريبية غير القابلة للدفع (تسمى أحيانا
«بالقابلة لإلهدار») تكون مقيدة يف الغالب بحجم االلتزام
الضريبي على املكلف.
 30 -5والتخفيف الضريبي املُضمَّن يف النظام الضريبي
يخفض الضرائب مستحقة القبض من املكلف ،وبالتايل
يخفض من اإليرادات الضريبية للحكومة .ويكون هذا هو
احلال نفسه مع العالوات واإلعفاءات والتخفيضات الضريبية
نظرا ألنها تدخل بشكل مباشر يف حساب االلتزام الضريبي.
والتخفيف الضريبي املمنوح يف شكل خصومات ضريبية غير
قابلة للدفع ينبغي أن يُقيَّد أيضا كخفض يف الفئة الضريبية
املناسبة.
 31 -5غير أنه عند منح التخفيف الضريبي يف شكل
خصومات ضريبية قابلة للدفع ،يتعين قيده على أساس
إجمايل :يتعين قيد جمموع مبلغ الضريبة مستحقة القبض
كإيرادات ضريبية للحكومة ،ويتعين قيد جمموع املبالغ
املستحقة كخصومات ضريبية قابلة للدفع كمصروفات.
واخلصومات الضريبية القابلة للدفع غالبا ما ال تكون متعلقة
بتقدير احلدث اخلاضع للضريبة ،ويتعين قيدها كتحويل جا ٍر
مُصنَّف وفقا للغرض من اخلصم وطبيعة املستفيد:

·

يُصنَّف التحويل كإعانة ( )25إذا كان مستحق القبض
من جانب املؤسسات على أساس مستويات أنشطتها
اإلنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو اخلدمات
التي تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها (راجع
الفقرة )84-6؛
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·

·يُصنَّف التحويل كمنافع مساعدة اجتماعية ()272
ضمنية إذا كان مستحق الدفع إىل األسر املعيشية
لتلبية االحتياجات التي تنشأ عن أحداث أو ظروف
معينة (راجع الفقرة )101-6؛
يُصنَّف التحويل كتحويالت غير مصنفة يف موضع
آخر ( )282إذا كان مستحق الدفع إىل أفراد أو
مؤسسات خاصة غير هادفة للربح أو مؤسسات غير
حكومية أو شركات أو وحدات حكومية ،وتكون طبيعة
التحويل ليست على النحو الذي يمكن إدراجه يف فئات
التحويالت األخرى (راجع الفقرة .)122-6

 32 -5ويتعين قيد املبلغ الكامل للخصم الضريبي
القابل للدفع عندما تعترف احلكومة باملطالبة الضريبية
بغض النظر عن توقيت سدادها نقدا من احلكومة أو
استخدامها خلفض مبلغ الضرائب مستحقة الدفع للحكومة.
ومن شأن القيد اإلجمايل للخصم الضريبي القابل للدفع
أن يسمح لنظام إحصاءات مالية احلكومة بأن يعكس
اجلوهر االقتصادي للتدخل احلكومي يف االقتصاد 11.وهذه
املعاجلة تختلف عن معاجلة نظام احتساب ضريبة دخل
الشركات (راجع الفقرة .)44-5

العزو الضريبي

12

 33 -5يف بعض احلاالت ،تقوم وحدة حكومية واحدة
بتحصيل ضرائب ثم حتويل احلصيلة كلها أو بعضها إىل
وحدة حكومية أخرى أو منظمة دولية .واعتمادا على
الترتيب املعمول به ،يمكن إعادة عزو الضرائب احملولة إىل
الوحدة احلكومية الثانية كإيرادات ضريبية لتلك الوحدة ،أو
يمكن قيدها كإيرادات ضريبية للوحدة القائمة بالتحصيل،
ومنحة من تلك الوحدة إىل الوحدة احلكومية الثانية.
 34 -5وتُعزى الضريبة إىل الوحدة احلكومية التي:
( )1تمارس سلطة فرض الضريبة (إما كجهة أصيلة أو من
خالل السلطة املفوضة إليها من اجلهة األصيلة) )2( ،تتمتع
بصالحية التقدير االستنسابي النهائي يف حتديد معدل
الضريبة وتغييره.
 35 -5وحيثما تقوم حكومة ما بتحصيل مبلغ لصالح
حكومة أخرى ونيابة عنها ،ويكون لتلك احلكومة األخرى
 11على سبيل املثال ،عند استخدام اخلصم الضريبي على الرسوم اجلمركية ورسوم
االستيراد األخرى ( )1-5-1-1على املواد اخلام بغرض دعم منتجي الصادرات،
فإن املبلغ الكامل للرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى ( )1-5-1-1ينبغي
قيده ،فضال عن اإلعانة ( ،)25لدى منتجي الصادرات.
 12يمكن تطبيق مبادئ عزو مماثلة على اإلعانات أو املنافع االجتماعية.

سلطة فرض الضريبة وحتديد معدلها وتغييره ،عندئذ
تعد احلكومة األوىل بمثابة من يتصرف كوكيل للحكومة
الثانية .وينبغي قيد املبلغ احملصل بالكامل على أنه
إيرادات ضريبية للحكومة التي تم التحصيل بالنيابة عنها.
وينبغي أن يُعامَل كمدفوعات مقابل خدمة أي مبلغ حتتجزه
احلكومة القائمة بالتحصيل كرسم حتصيل ،ويُصنَّف
كمبيعات سلع وخدمات ( .)2-4-1ويُقيِّد الطرف املقابل
نفس املبلغ كمصروفات مقابل استخدام سلع وخدمات (-2
 .)2وتُعامَل كمنح جارية ( )1-3-3-1مستحقة القبض
أي مبالغ أخرى حتتجزها احلكومة القائمة بالتحصيل،
كاملبالغ احملتجزة بموجب ترتيب لتقاسم الضرائب ،يف
حين يقيد الطرف املقابل منحا جارية ()1-3-6-2
مستحقة الدفع .وإذا تم تخويل احلكومة القائمة بالتحصيل
صالحية حتديد معدل الضريبة وتغييره ،فإنه ينبغي عندئذ
قيد املبالغ احملصلة كإيرادات ضريبية لتلك احلكومة.
 36 -5وحيثما تقوم حكومات خمتلفة بتحديد معدل
الضريبة بصورة مشتركة ومتساوية ،دون أن يكون ألي
حكومة منها سلطة مهيمنة نهائية ،فعندئذ تُعزى اإليرادات
الضريبية إىل كل حكومة حسب حصة كل منها من هذه
احلصيلة 13.وإذا كان هناك ترتيب يسمح لوحدة حكومية
واحدة بممارسة سلطة مهيمنة نهائية ،فعندئذ يتم عزو كل
اإليرادات الضريبية إىل تلك الوحدة.
 37 -5وقد تكون هناك أيضا ظروف تُفرَض فيها
الضريبة بموجب السلطة الدستورية أو غيرها من السلطات
التي تملكها وحدة حكومية أو منظمة دولية 14،غير أن
احلكومات املشاركة تقوم بتحديد معدل الضريبة منفردة
يف نطاق اختصاص كل منها .ويتم عزو احلصيلة الضريبية
املولدة يف نطاق اختصاص كل حكومة كإيرادات ضريبية
لفرادى الوحدات احلكومية.ن أن
 38 -5وعندما تتوىل حتصيل الضرائب وحدة مؤسسية
ليست بوحدة حكومية ،يُعاد تخصيص الضريبة دائما إىل
الوحدة احلكومية التي صرحت للوحدة غير احلكومية بالعمل
كوكيل حتصيل (راجع الفقرة  .)2-5على سبيل املثال،
يجوز لشركة عامة أن تعمل كوكيل لتحصيل ضريبة معينة
بالنيابة عن احلكومة .ويف هذه احلالة ،يتعين قيد الضرائب
 13هذه احلصص اخلاصة بكل منها من احلصيلة ينبغي أن تعكس احلدث
االقتصادي األساسي اخلاضع للضريبة .وإذا كانت هذه احلصص ،يف
إطار ترتيب تقاسم اإليرادات ،أكثر أو أقل من احلدث االقتصادي األساسي
اخلاضع للضريبة ،يتعين أن يُقيَّد حتويل بالفرق.
 14لالطالع على مناقشة حول العزو الضريبي يف حالة السلطات فوق
القومية والتعاون اإلقليمي ،راجع امللحق اخلامس.

اإليرادات
التي حتصلها الشركات العامة كمعامالت يف األصول املالية
واخلصوم لوكيل التحصيل ،ويتعين قيد املبلغ احملصل
بالكامل كإيرادات ضريبية مستحقة الدفع للوحدة احلكومية.
واملبالغ التي حتتفظ بها الوحدة القائمة بالتحصيل كرسم
حتصيل ينبغي أن تُقيَّد كمدفوعات مقابل خدمات مستحقة
الدفع من الوحدة احلكومية للوحدة القائمة بالتحصيل.
 39 -5ويستلزم عزو ضريبة الكنيسة أو «الزكاة» مزيدا من
الدراسة .وتعتمد معاجلة هذا النوع من الضرائب على التصنيف
القطاعي للوحدات املؤسسية الدينية (راجع الفقرة .)61-2
ويف البلدان التي يتم فيها تمويل بعض أنشطة املنظمات
الدينية من ضرائب خمصصة تقوم احلكومة العامة بجبايتها،
مثل ضريبة الكنيسة أو الزكاة ،تُدرج هذه الضرائب يف املكوِّن
الضريبي لإليرادات احلكومية ،بشرط أن تستويف تعريف
الضرائب املوضح يف الفقرتين  2-5و .23-5ويختلف الوعاء
الذي تُفرَض عليه هذه الضرائب الدينية من بلد آلخر (واحلاالت
األكثر شيوعا هي الدخل أو امللكية أو صايف الثروة) .ويتعين
تصنيف هذه الضرائب يف الفئة الضريبية التي تصف على
أفضل وجه الوعاء الضريبي الذي تُفرَض عليه.
 40 -5وعندما ال تكون املنظمات الدينية جزءا من
احلكومة العامة 15،فإن أسبابا تاريخية وإدارية قد ال تزال
تقرر أن يتم جمع املساهمات للمنظمات الدينية من خالل
السلطات الضريبية .يف هذه احلالة ،يتعين أن تُقيَّد املساهمات
كمعامالت مالية مصنفة يف احلسابات األخرى مستحقة الدفع
( .)8-0-3-3وينبغي قيد املبالغ التي حتتجزها السلطة
الضريبية كرسم حتصيل كمبيعات سلع وخدمات ()2-4-1
مستحقة القبض من املنظمات الدينية .وال تعامل املبالغ
احملصلة كضرائب وبالتايل ال تُدرَج يف اإليرادات الضريبية إذا
حتقق أيٌّ من الشروط التالية:
·يف حالة اختيار األفراد عدم دفع «الضريبة» باإلعالن
رسميا للسلطات الضريبية عن رغبتهم يف ترك املنظمات
الدينية؛
·أو قيام احلكومة بمهام وكيل التحصيل نيابة عن املنظمات
الدينية؛
·أو عدم ممارسة احلكومة صالحية فرض املساهمة اإللزامية؛
·أو كون صالحية التقدير االستنسابي املمنوحة للحكومة
16
لتحديد نسبة املساهمات وتغييرها حمدودة أو منعدمة.
 15سلطة فرض الضرائب هي حق حصري للوحدات احلكومية .وبالتايل،
عندما ال تكون املنظمات الدينية جزءا من احلكومة العامة ،تُصنَّف الضرائب
الدينية كتحويالت من األسر املعيشية للمنظمات الدينية عند إعداد بيانات
احلسابات القومية.
 16إذا مل يكن لدى األفراد خيار اخلروج من االلتزام بدفع الضريبة ،أو عندما
تفرض احلكومة نسبة هذه املساهمات وحتددها ،قد يكون ذلك إشارة كافية
على أن هذه املساهمات للمنظمات الدينية هي بالفعل ضريبة.
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الفئات الضريبية
الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية ()1-1-1

 41 -5تتألف الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية ( )111من الضرائب التي يتم تقديرها على الدخل
الفعلي أو املفترض للوحدات املؤسسية .وتشمل الضرائب التي يتم
تقديرها على حيازات املمتلكات أو األراضي أو العقارات عندما
تُستَخدم هذه احليازات كأساس إلعداد تقديرات عن دخل مالكيها.
وتشمل هذه الضرائب ،التي يُشار إليها غالبا بضرائب الدخل ،ما
يلي:
·الضرائب على دخل األفراد أو األسر :وتتألف هذه الضرائب
من ضرائب الدخل الشخصي ،بما فيها الضرائب التي
يقتطعها رب العمل (املستقطعة من املنبع) ،والضرائب
اإلضافية .وعادة ما يتم فرض هذه الضرائب على الدخل
الكلي املعلن أو املفترض من جميع مصادر الشخص
املعني :تعويضات املوظفين (كاألجور ،والرواتب،
واإلكراميات ،واألتعاب ،والعموالت ،واملزايا اإلضافية)،
ودخل امللكية (كالدخل من الفائدة ،واألرباح املوزعة،
والريع ،واإلتاوات) ،ومعاشات التقاعد (احلصص اخلاضعة
للضرائب من الضمان االجتماعي ،ومعاشات التقاعد،
واملعاشات السنوية ،والتأمين على احلياة ،وغيرها من
توزيعات املزايا التقاعدية) ،وما إىل ذلك ،بعد اقتطاع بعض
العالوات املعينة وفقا لقوانين الضرائب .والضرائب على
دخل مالك املؤسسات غير املساهمة 17متضمنة يف هذا
السياق .كذلك تشمل الضرائب على الدخل من تركات األسر
والصناديق االستئمانية التي يكون املستفيدون منها أفرادا.
·الضرائب على دخل الشركات :تتألف هذه الضرائب من
ضرائب دخل الشركات ،وضرائب أرباح الشركات ،والرسوم
الضريبية اإلضافية على الشركات ،وغيرها .وعادة ما تقدر
هذه الضرائب على الدخول الكلية للشركات—بمفهومها
الوارد يف إحصاءات االقتصاد الكلي .ويتضمن هذا البند
الضرائب على دخل الوحدات كشركات التضامن ،واملنشآت
الفردية ،والتركات 18،وبعض الصناديق االستئمانية التي
يُعترَف بها كشركات .وهذا يشمل الدخل من جميع املصادر
وليس فقط األرباح املتولدة من اإلنتاج .ومما تشمله كذلك
ضرائب الدخل على الصناديق االستئمانية حيث يكون
املستفيدون شركات.
·الضرائب على املكاسب الرأسمالية :تتألف من الضرائب
على املكاسب الرأسمالية (بما يف ذلك توزيعات

 17لالطالع على تعريف املؤسسات غير املساهمة ومناقشة بشأنها ،راجع
الفقرتين  32-2و.33-2
 18هذه األنواع من التركات يُعترَف بها كأشباه شركات وتُصنَّف بوجه عام
كمؤسسات مالية مقيدة.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
املكاسب الرأسمالية من صناديق االستثمار) لألفراد أو
الشركات والتي تصبح مستحقة الدفع أثناء فترة اإلبالغ
اجلارية ،بصرف النظر عن الفترات التي حتققت املكاسب
خاللها .وعادة ما تكون هذه الضرائب مستحقة الدفع
على املكاسب الرأسمالية االسمية وليس احلقيقية ،وعلى
املكاسب الرأسمالية احملققة وليس غير احملققة.
·الضرائب على األرباح من اليانصيب أو القمار :وهي
عبارة عن الضرائب مستحقة الدفع على املبالغ التي
يحصل عليها الفائزون .وهي ال تشمل الضرائب على
رقم األعمال بالنسبة للمنتجين الذين ينظمون لعب
القمار أو اليانصيب ،والتي تقيد على أنها ضرائب على
سلع وخدمات.

 42 -5تُعزى ضرائب الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية على أنها مستحقة الدفع إما من األفراد (-1-1
 )1-1أو من الشركات واملؤسسات األخرى (،)2-1-1-1
سواء كانوا أو كانت وحدات مؤسسية مقيمة أو غير مقيمة.
وتُصنَّف هذه الضرائب على أنها ضرائب أخرى على الدخل
واألرباح واملكاسب الرأسمالية ( )3-1-1-1عندما تدفعها
وحدات احلكومة العامة أو عندما ال تتوافر املعلومات الالزمة
لتحديد ما إذا كان ينبغي عزو الضرائب إىل األفراد أو الشركات
أو وحدات احلكومة العامة .ويف احلالة التي تخضع فيها
وحدات احلكومة العامة إىل هذه الفئة من الضرائب ،ينبغي
تصنيف هذه الضرائب ضمن هذه الفئة ،على أن تُدَّد وفقا
للقطاع الفرعي للمكلف حتى تتيح اجملال إىل توحيد البيانات
(راجع الفقرتين  122-6و .)123-6وعلى نحو مماثل ،فإن
الضرائب مستحقة الدفع من الشركات العامة تخضع لتوحيد
البيانات وينبغي حتديدها كفئة فرعية من الضرائب مستحقة
الدفع من الشركات (راجع اجلدول  .)2-5وقد تندرج ضرائب
الدخل على الصناديق االستئمانية أو التركات أو املكاسب
اجلدول  :2-5التصنيف املفصل للضرائب على الدخل
واألرباح واملكاسب الرأسمالية ()1-1-1
1-1-1
1-1-1-1
2-1-1-1
3-1-1-1
1-3-1-1-1
2-3-1-1-1

الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية
مستحقة الدفع من األفراد
2،1
مستحقة الدفع من الشركات واملؤسسات األخرى
الضرائب األخرى على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية
2،1
مستحقة الدفع من احلكومة العامة
ضرائب غير خمصصة على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منها/منه» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
الفردية (راجع اجلدول .)1-3
 2سطور التقسيم اإلضايف« /منها/منه» يمكن أن تسمح بتحديد تلك الضرائب املتعلقة بموارد
طبيعية معينة أو ضرائب بيئية.

الرأسمالية أو األرباح من اليانصيب والقمار حتت ضرائب
الدخل التي يدفعها األفراد ( ،)1-1-1-1أو التي تدفعها
الشركات واملؤسسات األخرى ( )2-1-1-1أو الضرائب
األخرى على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية (-1-1
 ،)3-1وذلك تبعا للوحدة املؤسسية التي استفادت من الدخل
(راجع الفقرة  .)41-5وتقيد ضرائب الدخل التي تدفعها
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية أو
الشركات كضرائب على شركات .وقد تُفرَض هذه الضرائب
على الدخل الفعلي أو الدخل املفترض واألرباح ،وتُفرَض يف
العادة على املكاسب الرأسمالية احملققة فقط .وعادة ما يكون
مقدار الدخل اخلاضع للضريبة أقل من إجمايل الدخل وذلك
بسبب االقتطاعات املسموح بها .وتُفرَض ضرائب األرباح
على اإليرادات ناقص االقتطاعات املسموح بها.
 43 -5وعند استخدام نظام القيد على أساس االستحقاق،
تُفرَض ضرائب الدخل عادة على الدخل املكتسب خالل
سنة بأكملها .ويف حالة عدم وجود بيانات مصدرية
عالية التواتر ،يمكن استخدام مؤشرات النشاط املوسمي
أو مؤشرات مالئمة أخرى لتوزيع اإلجماليات السنوية عند
إعداد إحصاءات شهرية أو ربع سنوية .وعند استخدام نظام
القيد على أساس نقدي ،تقيد ضرائب الدخل عند استالم
املدفوعات الضريبية.
 44 -5ويعفى حملة األسهم كليا أو جزئيا ،يف ظل
أنظمة احتساب ضرائب الدخل على الشركات ،من االلتزامات
القائمة عليهم املتعلقة بضريبة الدخل على األرباح املوزعة
التي تدفعها الشركة من دخل أو أرباح تخضع لضرائب دخل
الشركات .وهذا التخفيف الضريبي يسمى عادة باخلصم
الضريبي رغم أنه يعتبر يف واقع األمر وسيلة لتوزيع ضريبة
ما بين املكلفين .وإذا جتاوز التخفيف الضريبي جمموع
االلتزامات الضريبية القائمة على أحد حملة األسهم ،فقد
يصبح املبلغ الزائد مستحقَ الدفع إىل حامل األسهم املعني.
ونظرا ألن هذا «اخلصم الضريبي» يعد جزءا ال يتجزأ من
نظام احتساب ضرائب دخل الشركات ،تعامل أي مدفوعات
صافية إىل حملة األسهم كضريبة سالبة ال كمصروفات.
وتختلف هذه املعاجلة عن املعاجلة العامة للخصم الضريبي
املبينة يف الفقرة  .29-5ويُعزَى جمموع ما تدفعه الشركة
من ضرائب إىل بند الشركات واملؤسسات األخرى (.)1112
ويعزى اخلصم الضريبي ذو الصلة إىل حملة األسهم.

الضرائب على جمموع الرواتب واألجور أو القوى
العاملة ()2-1-1

 45 -5الضرائب على الرواتب واألجور أو القوى
العاملة ( )2-1-1هي ضرائب مستحقة الدفع من املؤسسات
إما كنسبة من جمموع األجور والرواتب املدفوعة أو كمبلغ
ثابت عن كل عامل أو موظف .وهذه الفئة ال تتضمن:

اإليرادات
·املدفوعات اجملنبة لبرامج الضمان االجتماعي ،والتي
تُصنَّف كمساهمات ضمان اجتماعي ()1-2-1؛
·الضرائب التي يسددها العاملون من أجورهم أو رواتبهم،
والتي تُصنَّف كضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية ،مستحقة القبض من أفراد (.)1-1-1-1

الضرائب على املمتلكات ()3-1-1

 46 -5الضرائب على املمتلكات ( )3-1-1هي ضرائب
مستحقة الدفع عن استخدام أو امتالك الثروة أو نقل ملكيتها.
وقد تُفرَض الضرائب املذكورة على فترات منتظمة أو ملرة
واحدة فقط أو عند حدوث تغير يف امللكية.
 47 -5وعادة ما تتحدد الضرائب على ملكية أنواع معينة
من املمتلكات أو استخدامها على أساس قيمة تلك املمتلكات
يف وقت معين ،ولكن عند استخدام نظام القيد على أساس
االستحقاق يُعتَبر أنها تتراكم بصورة مستمرة على مدى العام
بأكمله أو اجلزء من العام الذي كانت املمتلكات فيه مملوكة ،إذا
كان أقل من عام كامل 19.ويتم قيد الضرائب على نقل ملكية
الثروة وقت انتقال امللكية ،ويتم قيد بعض الضرائب على ملكية
املمتلكات أو استخدامها يف وقت معين ،مثل الضريبة احملصلة
ملرة واحدة على صايف الثروة .وعند استخدام نظام القيد على
أساس نقدي ،تقيد ضرائب املمتلكات عند استالم النقدية.
 48 -5وتقسم الضرائب على املمتلكات إىل خمس فئات:
( )1الضرائب املتكررة على املمتلكات غير املنقولة؛ ()2
الضرائب املتكررة على صايف الثروة؛ ( )3ضرائب التركات
واأليلولة والهبات؛ ( )4رسوم رأس املال؛ ( )5ضرائب متكررة
أخرى على املمتلكات.
 49 -5الضرائب املتكررة على املمتلكات غير
املنقولة ( ،)1-3-1-1وهي تغطي الضرائب املفروضة
بانتظام على استخدام أو ملكية املمتلكات غير املنقولة التي
تشمل األراضي واملباين واإلنشاءات األخرى .وقد تُفرَض
الضرائب على املالك أو املستأجرين أو كليهما .ويكون مقدار
الضرائب عادة نسبة مئوية من القيمة املربوطة للممتلكات
املعنية استنادا إىل دخل إيجاري افتراضي أو إىل سعر البيع أو
العائد املرسمل أو أي خصائص أخرى ،مثل احلجم أو املوقع.
وعند تقدير هذه الضرائب ،ال تؤخذ عادة يف االعتبار اخلصوم
املتحملة على املمتلكات ،وذلك على عكس الضرائب املتكررة
على صايف الثروة (.)2-3-1-1
 50 -5وتغطي الضرائب املتكررة على صايف الثروة
( )2-3-1-1الضرائب املفروضة بانتظام على صايف الثروة.
 19عند إعداد إحصاءات مالية احلكومة عالية التواتر ،يستلزم تطبيق نظام
القيد على أساس االستحقاق توزيع الضريبة مستحقة القبض على كامل
فترة امللكية اخلاضعة للضريبة (راجع الفقرة .)84-3
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ويُعرَّف صايف الثروة عادة بأنه قيمة جمموعة كبيرة من
املمتلكات املنقولة وغير املنقولة ناقص اخلصوم املتحملة
على تلك املمتلكات.
 51 -5وتغطي ضرائب التركات واأليلولة والهبات
( 20)3-3-1-1الضرائب على انتقال ملكية املمتلكات
عند الوفاة وعلى الهبات ،بما يف ذلك الهبات بين األحياء
من أعضاء األسرة الواحدة لتجنب دفع ضرائب األيلولة أو
خفضها .وتشمل الضرائب على انتقال ملكية املمتلكات عند
الوفاة ضرائب التركات ،التي تفرض عادة استنادا إىل حجم
التركة بأكملها ،وضرائب األيلولة التي قد تتحدد على أساس
املبالغ التي يحصل عليها املستفيدون أو على أساس عالقتهم
باملتوفَى أو االثنين معا.
 52 -5رسوم رأس املال ( 21)5-3-1-1تشمل الضرائب
التي تُفرَض على فترات غير منتظمة وغير متواترة على قيم
األصول أو صايف الثروة التي تملكها وحدات مؤسسية.
وتقيد الوحدات املعنية واحلكومة رسوم رأس املال على أنها
استثنائية .ويجوز أن تدفعها أسر معيشية أو مؤسسات .وتشمل
الضرائب على صايف الثروة التي تُفرَض للوفاء بنفقات طارئة
أو إلعادة توزيع الثروة؛ والضرائب على املمتلكات ،مثل رسوم
التطوير ،وهي ضرائب على الزيادة يف قيمة األراضي الزراعية
نتيجة تصريح التخطيط الذي تمنحه الوحدات احلكومية
لتطوير األراضي لألغراض التجارية أو السكنية؛ والضرائب
على إعادة تقييم رأس املال؛ وأي ضرائب استثنائية أخرى
على بنود معينة من املمتلكات.
 53 -5الضرائب املتكررة األخرى على املمتلكات
( )6-3-1-1تشمل أي ضرائب متكررة على املمتلكات عدا
املمتلكات غير املنقولة أو صايف الثروة .وهذه الفئة تشمل
الضرائب اإلجمالية املتكررة على املمتلكات الشخصية،
واجملوهرات ،واملاشية ،واحليوانات احلية األخرى ،وبنود
معينة أخرى من املمتلكات ،ومظاهر الثراء .وتُصنَّف الضرائب
على استخدام أنواع معينة من املمتلكات املنقولة ،مثل
املركبات والبنادق ،ضمن الضرائب على استخدام سلع وعلى
السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (.)5-4-1-1
 20ضرائب التركات واأليلولة والهبات ( )3-3-1-1هي فئة من فئتي
الضرائب اللتين تُعتَبران ضرائب على رأس املال يف نظام احلسابات
القومية لعام  .2008أما الفئة الثانية فهي رسوم رأس املال (-3-1-1
 .)5والضرائب على رأس املال هي ضرائب تُفرَض على فترات غير منتظمة
وغير متواترة على قيم األصول أو صايف الثروة التي تملكها وحدات
مؤسسية أو على قيم األصول التي تنتقل ملكيتها بين الوحدات املؤسسية
نتيجة للوصايا أو الهبات أو حتويالت أخرى.
 21للحفاظ على االتساق مع الرموز املستخدمة يف دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  ،2001فإن هذا الرمز ال يتبع بشكل مباشر رمز فئة الضرائب السابقة.
فقد أُعيد تصنيف الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية ( 4-3-1-1يف
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  )2001إىل  ،4-1-4-1-1وهي إحدى
الفئات الضريبية على السلع واخلدمات ( ،)114وذلك لتحسين االتساق مع نظام
احلسابات القومية لعام .2008
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

 54 -5ويف حين أن الضرائب التالية مشابهة للضرائب على
املمتلكات يف خصائص معينة ،فإنها مصنَّفة يف موضع آخر:
·ينبغي قيد الضرائب على املمتلكات غير املنقولة التي
تُفرَض على أساس صايف دخل مفترض كضرائب على
الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية (.)1-1-1
·وبالنسبة للضرائب على استخدام عقار للسكن ،حيث
تكون الضريبة مستحقة الدفع من املالك أو من املستأجر
ويكون املبلغ مستحق الدفع دالة لظروف املستخدم
الشخصية ،مثل صايف دخله أو عدد من يعولهم ،فهي
تُقيَّد كضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية
(.)1-1-1
·يتم إدراج الضرائب على بناء جميع املباين أو توسيعها
أو تعديلها ،أو على بناء أو توسيع أو تعديل املباين
التي تتجاوز قيمتها أو كثافة استخدامها حدا أدنى
معينا ،ضمن الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (.)5-4-1-1
·ينبغي قيد الضرائب على استخدام امللكية الشخصية
ألغراض جتارية خاصة ،مثل بيع الكحوليات أو التبغ أو
اللحوم ،ضمن الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (.)5-4-1-1
·ينبغي قيد الضرائب على استغالل موارد طبيعية ،كاألراضي
واألصول اجلوفية التي ال تملكها وحدات حكومية ،بما يف
ذلك الضرائب على استخراج واستغالل معادن وموارد
أخرى ،ضمن الضرائب األخرى على السلع واخلدمات (-1
 .)6-4-1ويتم قيد املدفوعات املؤداة إىل وحدة حكومية
بوصفها مالكة األراضي واألصول اجلوفية مقابل استغالل
هذه املوارد الطبيعية (يُشار إليها يف الغالب كإتاوات)
ضمن الريع ( .)5-1-4-1وتُصنَّف املدفوعات املتعلقة
بتراخيص تسمح للمستفيد باستغالل أراض وأصول جوفية
ضمن الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام
سلع أو مزاولة أنشطة (.)5-4-1-1
·يتم إدراج الضرائب على املكاسب الرأسمالية الناجتة
عن بيع ممتلكات ضمن الضرائب على الدخل واألرباح
واملكاسب الرأسمالية (.)1-1-1

·الضرائب العامة على السلع واخلدمات (،)1-4-1-1
سواء فُرضت على مستوى املصنِّع/املُنتِج أو على مستوى
اجلملة أو التجزئة—بما يف ذلك ضرائب املرحلة الواحدة
والضرائب التراكمية متعددة املراحل ،حيث تشير كلمة
«مرحلة» إىل مرحلة اإلنتاج أو التوزيع؛
·الضرائب االنتقائية ()2-4-1-1؛
·أرباح املؤسسات االحتكارية ()3-4-1-1؛
·ضرائب على خدمات معينة ()4-4-1-1؛
·الضرائب املفروضة على استخدام سلع أو السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة ( ،)5-4-1-1وتشمل
خمتلف أنواع التراخيص الستخدام املركبات أو سلع
أخرى أو مزاولة أنشطة معينة؛
·الضرائب األخرى على السلع واخلدمات ()6-4-1-1
التي تتضمن الضرائب على استخراج أو جتهيز أو إنتاج
معادن ومنتجات أخرى.
 56 -5وال تشمل هذه الفئة الضرائب املفروضة على
التجارة واملعامالت الدولية ( )5-1-1ولكنها تتضمن
الضرائب املفروضة لدى االستيراد أو عند احلدود إذا كان
االلتزام الضريبي ال ينتج فقط عن كون السلع قد عبرت احلدود
وكان ينطبق على السلع أو املعامالت احمللية أيضا.

الضرائب العامة على السلع واخلدمات ()1-4-1-1

 57 -5تُفرض الضرائب العامة على السلع واخلدمات
على إنتاج جمموعة متنوعة من السلع أو تأجيرها أو توريدها أو
بيعها أو شرائها أو تغير آخر يف ملكيتها وتقديم جمموعة متنوعة
من اخلدمات (راجع اجلدول  .)3-5وقد تُفرَض هذه الضرائب بغض
النظر عما إذا كانت السلع أو اخلدمات منتَجة حمليا أو مستوردة ،وقد
تُفرَض يف أي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو التوزيع .كذلك تُدرَج يف
هذه الفئة التعديالت التي جتري فيما يتعلق بهذه الضرائب عندما
اجلدول  :3-5التصنيف املفصل للضرائب العامة على
السلع واخلدمات ()1-4-1-1
1-4-1-1

الضرائب على السلع واخلدمات ()4-1-1
 55 -5الضرائب على السلع واخلدمات ( )4-1-1هي
الضرائب التي تصبح مستحقة الدفع عند إنتاج أو بيع أو نقل
ملكية أو تأجير أو توريد سلع وتقديم خدمات ،أو عند استخدام
هذه السلع واخلدمات لالستهالك الشخصي أو تكوين رأس
املال الذاتي .وتُقسَّم الضرائب على السلع واخلدمات إىل ست
فئات ،على النحو الوارد يف الفقرات من  57-5إىل :82-5

1-1-4-1-1
2-1-4-1-1
3-1-4-1-1
4-1-4-1-1

الضرائب العامة على السلع واخلدمات
2،1
ضرائب القيمة املضافة
2،1
ضرائب املبيعات
الضرائب على رقم املبيعات والضرائب العامة األخرى
2،1
على السلع واخلدمات
2،1
الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منها/منه» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
الفردية (راجع اجلدول .)1-3
 2سطور التقسيم اإلضايف« /منها/منه» يمكن أن تسمح بتحديد تلك الضرائب املتعلقة بموارد
طبيعية معينة أو ضرائب بيئية.

اإليرادات
تعبر السلع احلدود .ومن الناحية األخرى ،عند تصدير السلع املذكورة
تُقيَّد املبالغ املعادة مما يسدد من هذه الضرائب كخفض للضرائب
ضمن هذه الفئة .وتُستَثنى من هذا البند الرسوم اجلمركية ورسوم
االستيراد األخرى ( )1-5-1-1والضرائب على الصادرات (-1-1
 .)2-5وعندما تُفرَض الضرائب على جمموعة حمدودة من السلع
وليس على جمموعة متنوعة منها ،فإنها تُدرَج ضمن الضرائب
االنتقائية ( .)2-4-1-1وتُسوَى احلاالت البينية على أساس الطابع
الغالب على الضريبة.

ضرائب القيمة املضافة ()1-1-4-1-1

 58 -5ضريبة القيمة املضافة ( )1-1-4-1-1هي ضريبة
على السلع واخلدمات تتوىل املؤسسات حتصيلها على مراحل ،لكن
املشتري النهائي هو من يتحمل عبئها بالكامل يف نهاية األمر.
وتوصف هذه الضريبة بأنها ضريبة خاضعة للخصم ألن املنتجين
ال يكونون عادة ملزمين بأن يدفعوا للحكومة املبلغ الكامل للضريبة
التي يدرجونها يف الفواتير الصادرة منهم إىل عمالئهم ،حيث يُسمَح
لهم باستقطاع مقدار الضريبة التي حتملوها على مشترياتهم من
السلع أو اخلدمات املوجهة إىل االستهالك الوسيط أو لتكوين رأس
املال الثابت (أي يُقيَّد فقط صايف مبلغ ضريبة القيمة املضافة بعد
اقتطاع املبالغ املُعادة—راجع الفقرة  .)27-5وتُسَب ضريبة
القيمة املضافة عادة على سعر السلعة أو اخلدمة شامال أي ضرائب
أخرى على املُنتَج .وقد تكون ضريبة القيمة املضافة واجبة األداء
أيضا على الواردات من السلع واخلدمات باإلضافة إىل أي رسوم
استيراد أو ضرائب أخرى على الواردات.

ضرائب املبيعات ()2-1-4-1-1

 59 -5ضرائب املبيعات ( )2-1-4-1-1هي كل الضرائب
العامة املفروضة على املبيعات عند مرحلة واحدة فقط ،سواء كانت
مرحلة التصنيع أو اإلنتاج ،أو على جتارة اجلملة أو التجزئة.

الضرائب على رقم املبيعات والضرائب العامة
األخرى على السلع واخلدمات ()3-1-4-1-1

 60 -5الضرائب على رقم املبيعات والضرائب العامة
األخرى على السلع واخلدمات ( )3-1-4-1-1هي الضرائب
التراكمية متعددة املراحل والضرائب التي يتم اجلمع فيها بين
عناصر ضرائب االستهالك والضرائب متعددة املراحل .وتُفرَض
هذه الضرائب يف كل مرة حتدث فيها معاملة بدون خصم الضرائب
املدفوعة على املدخالت .ويمكن جتميع الضرائب املتعددة املراحل
مع عناصر ضرائب القيمة املضافة أو املبيعات.

الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية (-4-1-1
22
)4-1

 61 -5الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية
( )4-1-4-1-1هي ضرائب تُفرض على تغير ملكية املمتلكات،

 22صُنِّف هذا البند حتت رقم  4-3-1-1يف دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام ( 2001راجع احلاشية رقم .)21
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باستثناء حاالت تغير امللكية املصنفة كمعامالت هبات أو أيلولة
أو تركات .وتقيد هذه الضرائب باعتبارها ضرائب على خدمات
الوحدة التي تبيع األصل .وتُدرَج بهذا البند الضرائب على شراء
وبيع األصول غير املالية أو املالية (بما يف ذلك النقد األجنبي
أو األوراق املالية) ،والضرائب على الشيكات وأشكال الدفع
األخرى ،والضرائب املفروضة على معامالت قانونية معينة ،مثل
التصديق على العقود وبيع املمتلكات غير املنقولة .وال تشمل هذه
الفئة الضرائب على استخدام السلع (جزء من البند )5-4-1-1؛
أو الضرائب على املكاسب الرأسمالية (جزء من البند )1-1-1؛
أو الضرائب املتكررة على صايف الثروة ()2-3-1-1؛ أو رسوم
رأس املال ()5-3-1-1؛ أو الرسوم املدفوعة لتغطية رسوم
احملاكم أو مقابل شهادات امليالد أو الزواج أو الوفاة املدرجة
ضمن الرسوم اإلدارية ()2-2-4-1؛ أو ضرائب املبيعات (-1
)2-1-4-1؛ أو ضرائب الدمغة العامة (جزء من البند .)6-1-1

الضرائب االنتقائية ()2-4-1-1

 62 -5الضرائب االنتقائية ( )2-4-1-1هي ضرائب
وحدات متعلقة بمنتجات معينة تُفرَض على جمموعة حمدودة
من السلع املُعرَّفة مسبقا .وتُفرَض الضرائب االنتقائية عادة
بأسعار خمتلفة على السلع غير الضرورية أو السلع الكمالية،
واملشروبات الكحولية ،ومنتجات التبغ ،والطاقة .وقد تُفرَض
الضرائب االنتقائية عند أي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو التوزيع
بناء على خصائص
ويتم تقديرها عادة كرسم حمدد لكل وحدة ً
متعلقة بقيمة املُنتَج أو وزنه أو قوته أو كميته .وتُدرَج ضمن
هذه الفئة الضرائب اخلاصة على منتجات منفردة ،مثل السكر
والشمندر وأعواد الثقاب والشكوالتة ،والضرائب املفروضة
بأسعار خمتلفة على جمموعة معينة من السلع ،والضرائب
املفروضة على منتجات التبغ ،واملشروبات الكحولية ،ووقود
احملركات ،والزيوت الهيدروكربونية .وإذا كانت تنطبق أيضا
ضريبة حتصل أساسا على سلع مستوردة ،أو يحتمل أن تنطبق،
بموجب القانون نفسه على سلع مشابهة منتجة حمليا ،فإن
اإليرادات من تلك الضرائب تُصنَّف عندئذ كإيرادات ناشئة
من الضرائب االنتقائية وليست من رسوم االستيراد .وينطبق
هذا املبدأ حتى إذا مل يكن هناك إنتاج حملي مشابه أو مل تكن
هناك أي إمكانية ملثل هذا اإلنتاج .وتعتبر الضرائب على
استخدام املرافق كالكهرباء والغاز والطاقة ضرائب انتقائية
وليس ضرائب على خدمات معينة ( .)4-4-1-1ويستَثنى
من الضرائب االنتقائية بعض الضرائب كالضرائب العامة على
السلع واخلدمات ( ،)1141أو أرباح املؤسسات االحتكارية (-1
 ،)3-4-1أو الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى (-1
 ،)1-5-1أو الضرائب على الصادرات (.)2-5-1-1

أرباح املؤسسات االحتكارية ()3-4-1-1

 63 -5تغطي أرباح املؤسسات االحتكارية (-4-1-1
 )3ذلك اجلزء من أرباح املؤسسات االحتكارية الذي يُحوَّل إىل
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احلكومة .واملؤسسات االحتكارية هي شركات عامة أو أشباه
شركات عامة أو مؤسسات غير مساهمة مملوكة للحكومة
مُنحِت احتكارا قانونيا إلنتاج أو توزيع نوع معين من السلع أو
اخلدمات ألجل تعبئة اإليرادات وليس من أجل خدمة مصالح
السياسات االقتصادية أو االجتماعية العامة .وتشتغل هذه
املؤسسات االحتكارية عادة يف إنتاج السلع أو اخلدمات
التي قد تكون خاضعة لضرائب عالية يف بلدان أخرى،
مثل املشروبات الكحولية ومنتجات التبغ وأعواد الثقاب
ومنتجات البترول وامللح وأوراق اللعب واليانصيب والقمار،
إلخ .وممارسة السلطات االحتكارية هي ببساطة طريقة بديلة
للحكومة تستخدمها لتعبئة اإليرادات بدال من اإلجراء األكثر
صراحة املتمثل يف فرض ضريبة على اإلنتاج اخلاص لهذه
املنتجات .ويف هذه احلاالت ،فإن أسعار البيع التي تتقاضاها
املؤسسات االحتكارية تعتبر أنها تشمل ضرائب ضمنية على
املنتجات املبيعة.
 64 -5ومن حيث املبدأ ،ال يُقيَّد كضرائب سوى ما يزيد
من أرباح االحتكار عن مستوى «معتاد» افتراضي من تلك
األرباح ،يف حين تعتبر األرباح «املعتادة» أرباحا موزعة
( )2-1-4-1أو مسحوبات من دخل أشباه الشركات (-4-1
 .)3-1ومع ذلك ،فمن املعروف أنه قد يكون من الصعب تقدير
هذا املبلغ ،وينبغي من الناحية العملية اعتبار قيمة الضرائب
مساوية ملبلغ األرباح مستحقة الدفع بالفعل من املؤسسات
االحتكارية إىل احلكومة .وتُستَبعد أي احتياطيات حتتجزها
املؤسسات االحتكارية .ويتم قيد هذه الضريبة عندما يحدث
السداد ال عند اكتساب األرباح.
 65 -5وعندما يتم منح مؤسسة عامة صالحيات
احتكارية كجزء من سياسة اقتصادية أو اجتماعية مقصودة
نظرا للطبيعة اخلاصة للسلعة أو اخلدمة أو لتكنولوجيا
اإلنتاج (على سبيل املثال ،املرافق العامة أو مكاتب
البريد أو االتصاالت السلكية والالسلكية أو خطوط السكك
احلديدية) ،ال ينبغي معاملته على أنه احتكار مايل .وينبغي
قيد دخل امللكية واجب السداد للحكومة من هذه املؤسسات
العامة كأرباح موزعة ( )2-1-4-1أو كمسحوبات من
دخل أشباه الشركات ( .)3-1-4-1وتعد أرباح احتكارات
التصدير أو االستيراد واجبة التحصيل من جمالس التسويق
أو املؤسسات األخرى التي تتعامل يف التجارة الدولية
مماثلة ألرباح املؤسسات االحتكارية ،ولكنها تُصنَّف ضمن
أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد (.)3-5-1-1
 66 -5وتستحق معاجلة أنشطة اليانصيب وأعمال
القمار األخرى ذكرا خاصا .وينطبق مفهوم احتكار املالية
العامة على أنشطة اليانصيب وغير ذلك من أعمال القمار
التي تنظمها الدولة بمقدار ما تكون أدوات لتعبئة اإليرادات
وليس حتقيق السياسات االقتصادية أو االجتماعية العامة،
حتى وإن كانت تنافس أنشطة اليانصيب وأعمال القمار

األخرى التي تنظمها جهات خاصة .وعلى غرار املؤسسات
االحتكارية األخرى (راجع الفقرة  ،)64-5ينبغي من حيث
املبدأ اعتبار األرباح «املعتادة» أرباحا موزعة (-1-4-1
 )2أو مسحوبات من دخل أشباه الشركات (،)3-1-4-1
يف حين ينبغي قيد األرباح الزائدة كضريبة مصنفة كأرباح
على املؤسسات االحتكارية ( .)3-4-1-1غير أنه قد يتعذر
من الناحية العملية تقدير األرباح «املعتادة» ،وينبغي
اعتبار قيمة الضرائب مساوية ملبلغ األرباح مستحقة الدفع
بالفعل إىل احلكومة.
 67 -5واحلكومات التي تتمتع بصالحيات احتكارية
على أنشطة اليانصيب وأعمال القمار األخرى غالبا ما توكل
تنظيم هذه األنشطة إىل املنظمات غير الهادفة للربح التي
تخدم األسر املعيشية ،وذلك بهدف التوزيع النهائي لألرباح
املكتسبة من خالل التحويالت االجتماعية .وهذا التفويض
للوظائف عادة ما يقتضي من املؤسسة غير الهادفة للربح
تنظيم هذه األنشطة من خالل دائرة متخصصة .وحينما
تستويف هذه الدوائر خصائص الوحدة املؤسسية (على
النحو الوارد يف الفقرة  ،)22-2يمكن تصنيفها ضمن
الشركات العامة (راجع الفقرة  )104-2التي تشكل احتكارا
ماليا عاما.
 68 -5وتبعا للترتيبات اإلدارية املتبعة ،يمكن توزيع
األرباح املكتسبة بطريقتين )1( :تقوم اجلهة املالية العامة
احملتكرة بتحويل أرباحها إىل وحدة حكومية (تُصنَّف
كضريبة ضمن أرباح املؤسسات االحتكارية (-1-1
 ،))3-4بعدها تقوم الوحدة احلكومية بتحويل األرباح
إىل السكان؛ أو ( )2تقوم اجلهة املالية العامة احملتكرة
بتحويل األرباح مباشرة للسكان (عادة من خالل معايير
حمددة بموجب القانون) .واحلالة األخيرة تستوجب معاجلة
إعادة توجيه ،ألن احلكومة ال تَظهَر كطرف يف املعاملة
يف السجالت احملاسبية الفعلية .وإعادة التوجيه تعني أن
املعاملة تُسجَّل كما لو أن االحتكار قد حول أرباحه إىل
احلكومة على النحو الوارد يف (( )1راجع الفقرة .)28-3

الضرائب على خدمات معينة ()4-4-1-1

 69 -5الضرائب على خدمات معينة ()4-4-1-1
هي الضرائب املفروضة على املدفوعات مقابل خدمات معينة.
وتُفرَض هذه الضرائب على خدمات مثل النقل (بما يف ذلك
ضريبة املطارات والضرائب األخرى على الركاب) 23،والتأمين،
واخلدمات املصرفية ،والترفيه ،واملطاعم ،واإلعالن .ويُدرَج
 23إذا كانت هذه الضرائب قائمة حصريا على السفر الدويل ،فإنها تُصنَّف
كضرائب أخرى على التجارة واملعامالت الدولية (( )6-5-1-1راجع
الفقرة .)92-5

اإليرادات
بهذا البند أيضا الضرائب املفروضة على القمار واملراهنات
على سباقات اخليل ،ومراهنات كرة القدم ،واليانصيب وما إىل
ذلك .وتُصنَّف أيضا الضرائب على دخول كازينوهات القمار
وحلبات السباق وما إىل ذلك كضرائب على خدمات معينة.
 70 -5وتشمل هذه الفئة أيضا الضرائب الضمنية الناجتة عن
فرض البنك املركزي لسعر فائدة خمتلف عن أسعار السوق .وتتمثل
املسؤولية الرئيسية للبنك املركزي يف صياغة وتنفيذ السياسة
النقدية كجزء من السياسة االقتصادية .ولذلك ،فهو يتصرف عادة
بشكل خمتلف عن املؤسسات املالية األخرى ،وقد مُنح بشكل
عام الصالحية من احلكومة لفرض سياساته .ويف احلاالت التي
يستخدم فيها البنك املركزي صالحياته اخلاصة لتحديد أسعار
فائدة خمتلفة عن أسعار السوق ،فإن الفرق يؤدي إىل نشوء ضريبة
ضمنية وإعانة (راجع الفقرة  89-6واإلطار  2-6للوقوف على
توضيح لقيد هذه الضرائب الضمنية واإلعانات) .وهذا اإلجراء
يماثل ويتسق مع املمارسة التي يُعامَل فيها الفرق بين سعر
الصرف السوقي وسعر الصرف البديل الذي يفرضه البنك املركزي
كضريبة ضمنية أو إعانة (راجع الفقرة .)89-5
 71 -5وهذه الفئة ال تشمل:
·الضرائب املتضمنة يف الضرائب العامة على السلع
واخلدمات ()1-4-1-1؛
·الضرائب على فرادى املكاسب من مراهنات كرة القدم أو
عائدات املقامرة األخرى ،واملصنفة ضمن الضرائب على
الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية ()1-1-1؛
·األرباح احملولة إىل احلكومة من اليانصيب الوطني
ومؤسسات املقامرة األخرى التي تعتبر أرباح احتكارات
مالية عامة ( ،)3-4-1-1أو أرباحا موزعة (-1-4-1
 ،)2أو مسحوبات من دخل أشباه الشركات ()3-1-4-1؛
·الضرائب على الشيكات وعلى إصدار األوراق املالية أو
حتويلها أو استرداد قيمتها ،واملصنفة كضرائب على
املعامالت املالية والرأسمالية ()4-1-4-1-1؛
·إيرادات ضرائب الدمغة التي ال يمكن عزوها إىل الضرائب
على اخلدمات أو املعامالت األخرى ،واملصنفة كضرائب
أخرى ()6-1-1؛
·الضرائب على استخدام املرافق ،مثل املياه والكهرباء
والغاز والطاقة ،والتي تُدرَج ضمن الضرائب االنتقائية
(.)2-4-1-1

الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة ()5-4-1-1

 72 -5الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة ( )5-4-1-1هي
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الرسوم التي يتم حتصيلها مقابل إصدار ترخيص أو تصريح
وال تتسق مع تكلفة وظيفة الرقابة التي تمارسها احلكومة.
وهناك حاالت تقوم فيها احلكومة بتقديم شي ٍء للوحدة
مباشرة مقابل مبلغ مدفوع يف شكل مَنْح لترخيص
الفردية
ً
أو تصريح .ويف هذه احلالة ،يكون املبلغ املدفوع جزءا من
العملية اإللزامية التي تضمن االعتراف السليم بامللكية أو
أن األنشطة يتم تنفيذها بموجب القانون .واحلد الفاصل بين
متى تقيد هذه املدفوعات كضريبة ومتى تقيد كبيع خدمة
أو كبيع ألصل من جانب احلكومة يستلزم مبادئ توجيهية
إضافية.

احلد الفاصل يف الرسوم اإلدارية
 73 -5تتمثل إحدى الوظائف التنظيمية للحكومات يف
منع ملكية أو استخدام سلع معينة أو مزاولة أنشطة معينة
ما مل يُمنَح تصريح خاص بذلك يف شكل إصدار ترخيص أو
شهادة أخرى لقاء رسم .ولتقرير ما إذا كان هذا الرسم يشكل
هذه الفئة الضريبية أو رسوما إدارية ( ،)2-2-4-1تُطبَّق
التوصيات اآلتية:
·تقيد املدفوعات كضريبة عندما تمنح احلكومة
ترخيصا أو تصريحا تلقائيا كشرط إلزامي ملزاولة
نشاط ما أو حليازة صألصل ما .وال تمارس الوحدة
احلكومية إال قدر يسير من العمل أو ال تمارس أي
عمل مطلقا سوى حد أدنى من السيطرة على األهلية
القانونية للحائز حتى يمكنه احلصول على التصريح
(على سبيل املثال ،للتثبت من أن مقدم الطلب مل
تسبق إدانته بأي جريمة) .وال يتناسب دفع الرسم
يف مثل هذه احلالة مع وظيفة السيطرة التي تمارسها
احلكومة.
·تقيد املدفوعات على أنها بيع خلدمة عندما ،على
سبيل املثال ،ينطوي إصدار الترخيص أو التصريح
على وظيفة تنظيمية أصيلة للحكومة من خالل
ممارسة السيطرة على النشاط ،والتحقق من أهلية أو
مؤهالت األفراد املعنيين ،إلخ .ويف مثل هذه احلالة،
تعتبر املدفوعات متناسبة مع تكاليف إنتاج اخلدمة
لكل أو أي من الكيانات املستفيدة من اخلدمات
ويتحملها املستفيدون .وال تقيد املدفوعات كضرائب
إال إذا كانت غير متناسبة مع تكاليف إنتاج اخلدمات.
 74 -5وبوجه أكثر حتديدا ،فإن األنواع التالية من
الرسوم تعتبر ضرائب:
·الرسوم التي ال يكون دافعها هو متلقي املنفعة ،مثل
الرسم احملصل من املسالخ لتمويل خدمة مقدمة
للمزارعين؛
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·الرسوم التي ال تقدم احلكومة مقابلها خدمة متناسبة
مع الرسم رغم إمكانية إصدار تراخيص لدافعيها،
مثل تراخيص الصيد البري أو البحري أو تراخيص
استخدام بنادق الصيد غير املصحوبة بحق استخدام
موارد طبيعية معينة مملوكة للحكومة؛
·الرسوم التي ال يتلقى عنها املنافع إال دافعوها ولكن
املنافع التي يحصل عليها كل شخص ال تتناسب
بالضرورة مع املدفوعات ،مثل رسم تسويق األلبان الذي
تدفعه مزارع منتجات األلبان والذي يستخدم يف ترويج
استهالك األلبان؛
·الرسوم املدفوعة للحكومة مقابل التأمين على الودائع
وبرامج الضمانات األخرى إذا كانت إلزامية—أي إذا
مل يكن لدى املستفيدين خيار اخلروج من البرنامج،
أو إذا كان املبلغ املدفوع ال يتناسب بشكل واضح مع
اخلدمة املقدمة ،أو إذا كان املبلغ املدفوع غير مُجنَّب
يف صندوق ،أو إذا كان من املمكن استخدامه ألغراض
24
أخرى.

 75 -5ورغم أن الضرائب املدرجة يف هذه الفئة تُفرَض
على استخدام السلع وليس على ملكية السلع أو املعامالت فيها،
فإن تسجيل ملكية السلع قد يولد املطالبة الضريبية .فعلى
سبيل املثال ،قد يكون تسجيل ملكية حيوانات أو مركبات ذات
حمركات هو احلدث الذي يسبب تقدير ضريبة على استخدام
هذه البنود .وقد تنطبق الضرائب على استخدام السلع حتى على
سلع غير قابلة لالستخدام عمليا ،مثل املركبات األثرية ذات
احملركات أو البنادق األثرية.

احلاالت البينية يف الضرائب على األنشطة
التجارية املفروضة على أوعية خمتلفة
 76 -5تنشأ حاالت بينية يف الضرائب على األنشطة
التجارية ،والتي تُفرَض على وعاء يتمثل يف دخل جممع،
أو جمموع أجور ورواتب ،أو رقم مبيعات .وإذا أمكن تقدير
احلصيلة اخلاصة بكل وعاء ضريبي ،فإنه ينبغي عندئذ توزيع
اجملموع بين األوعية الضريبية املعنية .أما إذا تعذر تقدير
 24إذا كانت الرسوم متناسبة مع تكلفة اخلدمة املؤداة ،فإنها تشكل
مدفوعات ملعاملة من نوع التأمين ،ويف هذه احلالة تُصنَّف كقسط يف
فئة األقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة ( .)5-4-1ومعيار التناسبية بين املدفوعات وتوفير
خدمة من نوع التأمين (بما يف ذلك املدفوعات مقابل عنصر اخملاطر)
ينبغي دراسته على أساس كل حالة على حدة .ووجود وحدة مؤسسية لديها
جمموعة كاملة من احلسابات وتدير صندوقا يعمل وفقا لقواعد التأمين قد
يدل على أن املبلغ املدفوع هو مقابل خدمة من نوع التأمين.

مبالغ منفصلة ،وإن كان من املعروف أن معظم املتحصالت
مستمدة من وعاء ضريبي واحد ،فإن كل املتحصالت تُصنَّف
عندئذ وفقا لذلك الوعاء الضريبي.

احلاالت البينية يف الفئات الضريبية األخرى
 77 -5وتنشأ حاالت بينية أيضا يف الضرائب على
املمتلكات أو على استخدام املمتلكات والتي يمكن أن تُصنَّف
باعتبارها ضرائب متكررة على املمتلكات غير املنقولة (-1
 ،)1-3-1أو ضرائب متكررة على صايف الثروة (-3-1-1
 )2أو ضرائب متكررة أخرى على املمتلكات (.)6-3-1-1
وخالفا للضرائب املصنفة حتت هذا البند (الفئة ،)5-4-1-1
تقتصر الفئة  1-3-1-1على ضرائب ملكية املمتلكات غير
املنقولة أو إيجارها ،وتلك الضرائب عادة ما تكون نسبة من
قيمة املمتلكات املربوطة .وتقتصر الضرائب املدرجة ضمن
الفئتين  2-3-1-1و  6-3-1-1على ملكية األصول وليس
على استخدامها ،وتنطبق على جمموعات من األصول وليس
على سلع معينة ،وتقدر على أساس قيمة األصول.

احلاالت البينية يف حيازة أصل ما أو استخدامه
 78 -5وتنشأ حاالت بينية يف املدفوعات لقاء التراخيص
الستخدام أحد املوارد الطبيعية .فإذا كان املورد الطبيعي
يستويف معايير األهلية كأصل وتسيطر عليه احلكومة
بالنيابة عن اجملتمع ،يمكن قيد املدفوعات لقاء الترخيص
على أنها تصرف يف األصل عندما تتخلى احلكومة عن
السيطرة االقتصادية على األصل وتكون فترة الترخيص
والعُمر االفتراضي لألصل متماثلين .ويف حالة قيد اتفاق
الترخيص على أنه بيع لألصل يف حد ذاته ،يتعين قيده على
أنه تصرف يف األصل املعني ضمن فئة العقود واإليجارات
والتراخيص ( .)1-4-4-1-3والترخيص املمنوح
الستخدام املورد الطبيعي يف حد ذاته لفترة حمدودة ال يعكس
تصرفا يف األصل املعني ويتعين قيده على أنه ريع (راجع
الفقرة  .)124-5وتُعامَل التراخيص التي تسمح باستخدام
املوارد الطبيعية غير اخلاضعة لسيطرة احلكومة على أنها
ضريبة (تُصنَّف حتت هذا البند) يف كل احلاالت األخرى إال
إذا كان الترخيص قابال للتحويل قانونيا وعمليا إىل طرف
ثالث ،ويف هذه احلالة يتعين تصنيفه كأصل ضمن فئة
العقود ،واإليجارات ،والتراخيص (راجع الفقرتين م54-4
وم.)55-4
 79 -5وتُقسَّم الضرائب على استخدام السلع وعلى السماح
باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة ( )5-4-1-1إىل ضرائب
املركبات ( ،)1-5-4-1-1والضرائب األخرى على استخدام
سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (-1-1
 ،)2-5-4يف حين يمكن حتديد عدة فئات فرعية من الضرائب
تندرج حتت األخيرة (راجع اجلدول .)4-5

اإليرادات
اجلدول  :4-5التصنيف املفصل للضرائب على
استخدام سلع وعلى السماح باستخدام
سلع أو مزاولة أنشطة ()5-4-1-1
5-4-1-1
1-5-4-1-1
2-5-4-1-1

الضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام سلع أو
مزاولة أنشطة
1
ضرائب املركبات
الضرائب األخرى على استخدام سلع وعلى السماح
1
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة

1-2-5-4-1-1

التراخيص التجارية واملهنية

2-2-5-4-1-1

الضرائب على التلوث
تراخيص اإلذاعة والتليفزيون
1
تراخيص وتصاريح لألسر املعيشية
الضرائب األخرى على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة غير املصنفة يف
1
موضع آخر

3-2-5-4-1-1
4-2-5-4-1-1
5-2-5-4-1-1

1

1

1

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منها/منه» يمكن أن تسمح بتحديد سلع أو أنشطة معينة ،وكيف
تتعلق هذه الضرائب بموارد طبيعية معينة أو ضرائب بيئية.

 80 -5ضرائب املركبات ( )1-5-4-1-1تشمل
الضرائب على استخدام املركبات أو السماح باستخدام
املركبات .وال تشمل الضرائب على املركبات بوصفها ممتلكات
أو صايف ثروة أو رسوم استخدام الطرق واجلسور واألنفاق.
 81 -5الضرائب األخرى على استخدام سلع وعلى
السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (-4-1-1
 ،)2-5تشمل هذه الفئة التراخيص التجارية أو املهنية التي
تتألف من ضرائب تدفعها املؤسسات للحصول على ترخيص
ملزاولة نوع معين من األنشطة التجارية أو املهنية والضرائب
مستحقة الدفع من األفراد ملزاولة أنشطة معينة .ويُدرَج يف هذه
الفئة ما يلي:
·ضرائب أو تراخيص األعمال العامة املفروضة بمبلغ
ثابت ،أو تبعا جلدول وفقا لنوع النشاط التجاري ،أو
على أساس مؤشرات عدة مثل مساحة األرضية ،أو القدرة
احلصانية للمركبة ،أو رأس املال ،أو حمولة السفن .وال
تغطي هذه الفئة الضرائب التجارية املفروضة على
إجمايل املبيعات ،والتي تُصنَّف ضمن فئة الضرائب
العامة على السلع واخلدمات (.)1-4-1-1
·وقد تُفرَض الضرائب أو التراخيص اخلاصة بأنواع
معينة من األعمال التجارية ،بما يف ذلك السماح ببيع
سلع أو تقديم خدمات ،على فترات منتظمة أو ملرة
واحدة أو يف كل مرة تُستَخدم فيها السلع املعنية .وتُدرَج
ضمن هذه الفئة التراخيص التجارية مستحقة الدفع من
املؤسسات ،مثل تراخيص مركبات األجرة وكازينوهات
القمار والتعدين واستغالل األراضي واألصول اجلوفية
واإلذاعة والتليفزيون .وتشمل هذه الفئة أيضا كافة
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احلاالت التي تُصدِر فيها احلكومة تراخيص للحد من
عدد الوحدات العاملة يف جمال معين ،يتم فيها وضع
احلد بصورة تعسفية وال يعتمد على معايير التأهل.
وعندما تقيد احلكومة عدد السيارات التي يحق لها العمل
كسيارات أجرة أو عدد كازينوهات القمار املسموح بها
من خالل إصدار تراخيص ،فإنها بالفعل تولد أرباحا
احتكارية للكيانات املشغِّلة املُعتمَدة وتسترد بعض
األرباح كرسوم .وينبغي أيضا قيد رسوم الترخيص هذه
كضرائب ضمن هذه الفئة .ومن حيث املبدأ ،إذا كانت
الرخصة صاحلة لعدة سنوات ،يتعين قيد املدفوعات على
أساس االستحقاق مع إدراج قيد يف احلسابات األخرى
مستحقة الدفع ( )8-0-3-3ملبلغ رسوم الترخيص
املسدد مسبقا الذي يغطي السنوات التالية .ومع ذلك ،إذا
مل تعترف احلكومة بالتزام السداد للمرخص له يف حالة
إلغاء الترخيص ،يتم قيد مبلغ الرسوم مستحق الدفع
بالكامل كمبلغ ضريبي واحد يف وقت دفعه.
·وتُدرَج ضمن هذه الفئة أيضا الضرائب على التلوث
املفروضة على انبعاث أو تصريف الغازات أو السوائل
الضارة أو غيرها من املواد املؤذية .وعلى أساس
االستحقاق ،فإن اإليرادات واجبة التحصيل لقاء
تصاريح االنبعاث التي تصدرها احلكومات بموجب
برامج تقليل االنبعاثات ومقايضتها ،ينبغي قيدها
ضمن هذه الفئة يف وقت حدوث االنبعاثات .وال ينبغي
قيد إيرادات يف حالة التصاريح التي تصدرها احلكومات
بدون مقابل .والفرق الزمني بين وقت استالم احلكومة
للنقدية لقاء التصاريح ووقت حدوث االنبعاثات يشكل
ضريبة مدفوعة مقدما وينشأ عنه التزام مايل (حسابات
أخرى مستحقة الدفع) على احلكومة .والفرق بين قيمة
الضريبة املدفوعة مقدما للتصريح والقيمة السوقية
للتصريح يمثل عقدا قابال للتداول (أصل غير مايل غير
مُنتَج) للحائز (راجع الفقرتين م 48-4وم.)49-4
وتُستَبعد املبالغ مستحقة الدفع للحكومة لقاء جمع
النفايات أو املواد الضارة والتخلص منها من هذه الفئة
من الضرائب ألنها تشكل بيعا خلدمات ،وتقيد كمبيعات
سلع وخدمات (.)2-4-1
·والضرائب يف هذه الفئة ،عدا التراخيص التجارية
واملهنية ،تشمل الضرائب مستحقة القبض من األفراد
أو األسر املعيشية لقاء التراخيص التي تسمح بالصيد
الترفيهي ،أو استخدام بنادق الصيد ،أو صيد األسماك،
والضرائب على ملكية احليوانات األليفة عندما يكون
املبلغ واجب السداد غير متناسب مع التكلفة اإلدارية.
وتشمل أيضا تراخيص اإلذاعة والتليفزيون مستحقة
الدفع من املشاهدين ،إال إذا كانت السلطات العامة توفر
خدمات إذاعية عامة ،إذ يف هذه احلالة تقيد املدفوعات
كمدفوعات عن خدمة وليس كضريبة.
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الضرائب األخرى على السلع واخلدمات ()6-4-1-1

 82 -5الضرائب األخرى على السلع واخلدمات (-1-1
 )6-4تشمل الضرائب على استخراج املعادن ،والوقود األحفوري،
واملوارد األخرى القابلة للنفاد من الترسيبات اململوكة ملكية
خاصة أو اململوكة حلكومة أخرى وأي ضرائب أخرى على سلع
أو خدمات غير مدرجة بالفئات من  1-4-1-1إىل -4-1-1
 .5وتكون الضرائب على استخراج املوارد القابلة للنفاد عادة
مقدارا ثابتا على وحدة الكمية أو الوزن ،ولكن يمكن أن تكون
نسبة مئوية من القيمة .ويتم قيد الضرائب عند استخراج املوارد
املعنية .وتُصنَّف املدفوعات اخلاصة بقطع األشجار واستخراج
املوارد الطبيعية القابلة للنفاد من الترسيبات اململوكة للوحدة
احلكومية املتلقية للمدفوعات يف فئة الريع (( )5-1-4-1راجع
الفقرة .)129-5

الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية ()5-1-1
 83 -5الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
( )5-1-1هي الضرائب التي تصبح مستحقة الدفع عندما
تعبر السلع احلدود الوطنية أو اجلمركية لإلقليم االقتصادي،
أو عند مبادلة معامالت يف اخلدمات بين املقيمين وغير
املقيمين .وتُصنَّف هذه الضرائب إىل فئات فرعية خمتلفة
وفقا لطبيعة التبادل وإذا ما كان التبادل مرتبطا بواردات أو
صادرات (راجع اجلدول .)5-5
 84 -5الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى (-1
 )1-5-1تغطي اإليرادات من جميع الرسوم الواجبة على سلع من
نوع معين ألنها تدخل البلد املعني ،أو على خدمات ألنها مقدمة
من غير مقيمين إىل مقيمين .وقد تُفرَض هذه الرسوم ألغراض
تعبئة اإليرادات أو احلد من الواردات ألغراض حماية الكيانات
املقيمة املنتجة لنفس السلع أو اخلدمات .وقد تُدد على أساس
معين أو حسب القيمة ،ولكنها يجب أن تقتصر قانونا على املنتجات
املستوردة .وتُدرَج يف هذا البند الرسوم املفروضة بموجب جدول
التعريفة اجلمركية ومالحقه ،بما يف ذلك الضرائب اإلضافية
التي تستند إىل جدول التعريفات ،والرسوم القنصلية ،ورسوم
احلمولة ،والضرائب اإلحصائية ،والرسوم املالية العامة ،والضرائب
اإلضافية التي ال تستند إىل جدول التعريفات اجلمركية .وتغطي
هذه الفئة الضرائب الواقعة على الواردات فحسب .فالواردات التي
تدخل ضمن فئة سلع أوسع خاضعة للضريبة ينبغي أن تقيد ضمن
فئة ضرائب عامة على السلع واخلدمات ( )1-4-1-1أو ضمن
فئة الضرائب االنتقائية ( .)2-4-1-1ويف حالة فرض ضرائب
انتقائية على السلع املستوردة بموجب نفس القانون الذي ينطبق
على السلع املنتَجة حمليا املثيلة ،عندئذ يتعين تصنيف اإليرادات
من هذه الضريبة على أنها ناشئة عن ضرائب انتقائية وليس عن
رسوم استيراد (راجع الفقرة .)62-5

اجلدول  :5-5التصنيف املفصل للضرائب على
التجارة واملعامالت الدولية ()5-1-1
5-1-1
1-5-1-1
2-5-1-1
3-5-1-1
4-5-1-1
5-5-1-1
6-5-1-1

الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى
الضرائب على الصادرات
أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
أرباح عمليات الصرف
الضرائب على عمليات الصرف
الضرائب األخرى على التجارة واملعامالت الدولية
1

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد سلع أو أنشطة معينة ،وكيف
تتعلق هذه الضرائب بموارد طبيعية معينة أو ضرائب بيئية.

 85 -5وتشمل الضرائب على الصادرات ()2-5-1-1
جميع الرسوم التي تصبح مستحقة الدفع على السلع التي
يجري نقلها إىل خارج البلد أو اخلدمات التي يقدمها مقيمون
إىل غير مقيمين .وتُستَقطع اخلصومات على السلع املصدرة،
والتي تكون ردا ملدفوعات سبق أداؤها كضرائب عامة على
االستهالك أو ضرائب انتقائية أو رسوم استيراد ،من إجمايل
املبالغ مستحقة القبض من كل ضريبة منها وليس من املبالغ
مستحقة القبض املندرجة ضمن هذه الفئة.
 86 -5وتشمل أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
( )1153األرباح من املؤسسات التي تنشئها احلكومات ويكون
لها حق االحتكار احمللي لتصدير أو استيراد سلع معينة ،أو
السيطرة على خدمات مقدمة إىل غير مقيمين أو متلقاة من غير
مقيمين أو كالهما .وتعد ممارسة السلطات االحتكارية وسيلة
بديلة لتعبئة اإليرادات عن طريق الضرائب على الصادرات أو
الواردات أو التعامالت يف النقد األجنبي .وعند وجود احتكارات
التصدير أو االستيراد هذه ،فإن أي أرباح حتولها املؤسسات
االحتكارية أو جمالس التسويق إىل احلكومة تعتبر ضرائب،
وتُصنَّف كأرباح احتكارات التصدير أو االستيراد (-5-1-1
 .)3ويف حين ينبغي من حيث املبدأ أن تُعامَل األرباح الزائدة
فقط عن مستوى «معتاد» من األرباح االفتراضية كضرائب ،من
الصعب تقدير مبلغ األرباح «املعتادة» ،وينبغي من الناحية
العملية اعتبار قيمة الضرائب مساوية ملبلغ األرباح مستحقة
الدفع بالفعل إىل احلكومة من احتكارات التصدير أو االستيراد.
وهذه الضريبة يتم قيدها عندما يتم الدفع للحكومة وليس
عندما تُكتَسب األرباح وال تشمل االحتياطيات التي حتتجزها
25
املؤسسات أو جمالس التسويق.
 25إذا حصل مشروع من هذا النوع على أرباح من تصديره أو استيراده
لبعض املنتجات ،وقدمت وحدة حكومية إعانة على منتجات أخرى ،فإنه
ينبغي قيد كل الضرائب واإلعانات بصورة منفصلة قدر اإلمكان ال االكتفاء
بقيد صايف القيمة للضرائب ناقص اإلعانات.

اإليرادات
 87 -5أما دخل امللكية مستحق القبض من مؤسسات
التصدير أو االستيراد أو جمالس التسويق والذي ال يمثل أرباحا
احتكارية فينبغي قيده كأرباح موزعة ( )2-1-4-1أو
كمسحوبات من دخل أشباه الشركات ( .)3-1-4-1وأرباح
املؤسسات االحتكارية مستحقة القبض من املؤسسات العامة
أو جمالس التسويق التي تتعامل يف السلع حمليا ،خارج نطاق
التجارة الدولية ،يتعين قيدها ضمن فئة املؤسسات االحتكارية
(.)3-4-1-1
 88 -5أرباح عمليات الصرف ( )4-5-1-1تتضمن
األرباح املولدة عند ممارسة احلكومة أو السلطات النقدية
سلطاتها االحتكارية لتحقيق هامش بين سعري شراء وبيع
النقد األجنبي ،ألغراض غير تغطية التكاليف اإلدارية.
واإليرادات املستمدة تشكل رسما إلزاميا مستخلصا من بائع
ومشتري النقد األجنبي .وعلى نحو مماثل ،تنتج ضريبة ضمنية
عن تطبيق البنك املركزي أو هيئة رسمية أخرى لنظام متعدد
أسعار الصرف .فهو بمثابة املعادل الشائع لرسم االستيراد
ورسم التصدير املفروضين يف نظام سعر الصرف الواحد
أو للضريبة على بيع أو شراء النقد األجنبي .وأسوة بأرباح
احتكارات التصدير أو االستيراد ،تمثل هذه اإليرادات ممارسة
سلطات احتكارية ألغراض ضريبية وتُدرَج ضمن اإليرادات
الضريبية عندما تتسلمها احلكومة.
 89 -5ويف إطار نظام متعدد أسعار الصرف ،يكون هناك
سعران للصرف ،أو أكثر ،قابالن للتطبيق على الفئات اخملتلفة
من املعامالت؛ وتميل األسعار لصالح بعض الفئات مقارنة
بغيرها .وصايف املتحصالت نتيجة لهذه املعامالت يتم
حسابها كضرائب أو إعانات ضمنية (راجع الفقرة .)89-6
ويمكن حساب قدر الضريبة أو اإلعانة الضمنية لكل معاملة
باعتبارها الفرق بين قيمة املعاملة بالعملة احمللية وفقا لسعر
الصرف الفعلي املعمول به وقيمة املعاملة وفقا لسعر موحد
يُحسَب كمتوسط مرجح جلميع األسعار الرسمية املستخدمة
للمعامالت اخلارجية.
 90 -5وتُدرَج أرباح عمليات الصرف يف الغالب ضمن
مبلغ مقطوع تدفعه السلطات النقدية للحكومة .وينبغي
تقسيم هذا املبلغ املقطوع وفقا للطابع االقتصادي للعناصر،
وتصنيف كل عنصر وفقا لطبيعته .وهذه املبالغ املقطوعة قد
تشمل عناصر من األرباح املوزعة أو أرباح عمليات الصرف أو
الفائدة أو املسحوبات من حقوق امللكية أو جميعها .وال ينبغي
أن تتضمن هذه الفئة من أرباح عمليات الصرف أي مدفوعات
للحكومة من أرباح عمليات الصرف احملققة عدا الناجتة عن
االحتفاظ بفرق يف أسعار الصرف .كذلك تُستَثنى من هذه
الفئة أي مدفوعات للحكومة من أرباح إعادة التقييم غير
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احملققة ،والتي تأخذ طابع قيد دفتري ناجت عن إعادة تقييم
حيازات النقد األجنبي أو الذهب للمالك .وكما هو وارد يف
الفقرة  ،115-5فإن هذه املدفوعات التي تؤدى للحكومة بناء
على مكاسب احليازة تُصنَّف كسحب من حقوق امللكية وليس
كضريبة .وأي أرباح تشغيلية تُوَّل للحكومة ينبغي تصنيفها
كأرباح موزعة (( )2-1-4-1راجع الفقرة .)1111-5
 91 -5تُغطي الضرائب على عمليات الصرف ()5-5-1-1
الضرائب املفروضة على بيع أو شراء النقد األجنبي ،سواء بسعر
صرف موحد أو بأسعار صرف خمتلفة .وتُدرَج ضمن هذا البند
الضرائب على احلواالت للخارج إذا كانت الضرائب مفروضة
على شراء نقد أجنبي سوف يُحوَّل إىل اخلارج .ويتعين أن
تُسجَّل ضرائب احلواالت غير املفروضة على شراء نقد أجنبي
حتت فئة الضرائب األخرى على التجارة واملعامالت الدولية
(.)6-5-1-1
 92 -5الضرائب األخرى على التجارة واملعامالت الدولية
( )6-5-1-1تشمل الضرائب األخرى املفروضة على خمتلف
جوانب التجارة واملعامالت الدولية ،عدا تلك مستحقة الدفع من
املنتجين .ويشمل هذا البند الضرائب املفروضة حصريا على
السفر للخارج ،والضرائب على التأمين أو االستثمار باخلارج،
والضرائب على احلواالت للخارج ،مع استبعاد الضرائب
املفروضة على شراء نقد أجنبي لتحويله إىل اخلارج ،والتي
تُدرَج ضمن فئة الضرائب على عمليات الصرف (.)5-5-1-1

الضرائب األخرى ()6-1-1
 93 -5الضرائب األخرى ( )6-1-1تغطي اإليرادات من
الضرائب املفروضة غالبا على وعاء أو أوعية غير مصنفة يف
موضع آخر ،والضرائب غير احملددة .ويقسم هذا البند بدوره
إىل ضرائب أخرى مستحقة الدفع من شركات األعمال فقط
( )1-6-1-1وضرائب أخرى مستحقة الدفع من جهات أخرى
عدا شركات األعمال أو غير املصنفة ( .)2-6-1-1ويشمل
البند الضرائب على األفراد التي ال تستند إىل الدخل الفعلي أو
املفترض ،والتي يُشَار إليها أحيانا باسم ضرائب النفوس أو
ضرائب الرؤوس أو ضرائب األفراد .ويتم قيد الضرائب الشخصية
املستندة إىل الدخل الفعلي أو املفترض كضرائب على الدخل
واألرباح واملكاسب الرأسمالية ( .)1-1-1ويشمل هذا البند
أيضا ضرائب الدمغة التي ال تقع بصورة حصرية أو غالبة على
فئة واحدة من املعامالت أو األنشطة املشمولة بالضرائب على
املعامالت املالية والرأسمالية ( .)4-1-4-1-1ومن أمثلة ذلك
اإليرادات من بيع الطوابع التي يجب لصقها على العقود .وتسجل
اإليرادات من بيع الطوابع التي يمكن عزوها إىل فئة واحدة ،مثل
اخلمور والسجائر ،كضرائب على تلك املنتجات ،إما ضمن فئة
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الضرائب االنتقائية ( )2-4-1-1أو ضمن فئة ضرائب على
خدمات معينة ( .)4-4-1-1وعلى نحو مماثل ،تُدرَج ضرائب
الدمغة على املعامالت املالية كضرائب على املعامالت املالية
والرأسمالية ( .)4-1-4-1-1وتُدرَج ببند الضرائب األخرى
( )6-1-1أيضا ضريبة اإلنفاق املفروضة على املشتريات ولكن
يتم حسابها يف كل حالة على حدة من خالل تطبيق اخلصومات
واإلعفاءات الشخصية .وتُبَّلغ ضمن هذه الفئة من الضرائب
أيضا اإليرادات من الضرائب املفروضة على مزيج من عدة أوعية
ضريبية حيث ال يمكن بسهولة توزيع اإليرادات حسب كل وعاء
ضريبي أو عزوها إىل وعاء ضريبي غالب.

املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية
احلكومة] ()2-1

 94 -5املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )2-1هي اإليرادات الفعلية أو احملتسبة مستحقة
القبض لبرامج الضمان االجتماعي من أجل رصد اخملصصات
ملنافع الضمان االجتماعي مستحقة الدفع ،وتُستَثنى من
هذا البند املساهمات مستحقة القبض بموجب نظم التقاعد
املرتبطة بالعمل ونظم التقاعد األخرى التي تنشئ التزاما
بمزايا مستقبلية مستحقة الدفع .كذلك تُصنَّف املساهمات
االجتماعية وفقا لطبيعة املستفيد وطبيعة النظام املتلقي لهذه
املساهمات (راجع اجلدول  .)6-5وتكون هذه املتحصالت إما
من أرباب العمل نيابة عن مستخدميهم أو من املستخدمين
أو األفراد العاملين حلساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل،
باألصالة عن أنفسهم ،حتى تضمن للمساهمين ومن يعولون
وورثتهم احلق يف احلصول على منافع اجتماعية ،تستحق
الدفع نقدا أو عينا 26.وعادة ما تكون املساهمات إلزامية،
ولكنها يجوز أن تكون طوعية أيضا .بالنسبة للمساهمات
الطوعية ،فهي عادة ما تتم يف شكل ترتيبات يحدد فيها اختبار
للقدرة املالية ما إذا كان املشتركون معفيين من املساهمات
اإللزامية ،ولكنهم مؤهلون لالشتراك باالختيار .وإذا كانت
املساهمات طوعية ،من املفيد إدراج بند تذكرة بمبلغها الكلي
ألجل حساب العبء على املالية العامة والستخدامات حتليلية
أخرى .وتُصنَّف املساهمات االجتماعية كمساهمات ضمان
اجتماعي ( )1-2-1أو مساهمات اجتماعية أخرى ()2-2-1
تبعا لنوع البرنامج املتلقي لتلك املساهمات.
 95 -5يعد نطاق تغطية املساهمات االجتماعية يف إحصاءات
مالية احلكومة أكثر تقييدا منه يف نظام احلسابات القومية لعام
 .2008ففي إحصاءات مالية احلكومة ،ال تُدرَج يف املساهمات
االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة] ( )2-1سوى املبالغ
التي تشكل إيرادات—بمعنى أن املعامالت التي ينشأ عنها التزام
 26يتضمن امللحق الثاين وصفا للوحدات املؤسسية املذكورة ،والتصنيف،
وقيد التدفقات ومراكز األرصدة فيما يتعلق باحلماية االجتماعية.

اجلدول  :6-5التصنيف املفصل للمساهمات االجتماعية
[إحصاءات مالية احلكومة] ()2-1
2-1
1-2-1
1-1-2-1
2-1-2-1
3-1-2-1
4-1-2-1
2-2-1
1-2-2-1
2-2-2-1
3-2-2-1

املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين حلساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل
[إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات غير خمصصة [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات اجتماعية أخرى [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات حمتسبة [إحصاءات مالية احلكومة]
1

 1سطور التقسيم اإلضايف”/منه/منها” يمكن أن تسمح بتحديد املساهمات املقدمة نقدا
وعينا ،وأن تميز بين املساهمات اإللزامية والطوعية.

معترف به ال تعتبر جزءا من اإليرادات .ويف إحصاءات مالية
احلكومة ،فإن املساهمات االجتماعية ال تشمل املساهمات يف
صناديق التقاعد املستقلة وغير املستقلة ويف النظم غير املمولة
املرتبطة بالعمل التي تقدم مزايا التقاعد ومزايا التقاعد األخرى.
وهذه املعامالت ينبغي قيدها يف إحصاءات مالية احلكومة
كتحمل خصوم ملزايا التقاعد ومزايا التقاعد األخرى مستحقة
الدفع مستقبال .وتُسجَّل هذه املساهمات يف نظام احلسابات
القومية لعام  2008كمساهمات اجتماعية وحتمل خلصوم يف
آن واحد ،مع حتييد القيد املزدوج بواسطة تعديل يف حساب
27
استخدام الدخل نتيجة التغير يف استحقاقات التقاعد.

احلد الفاصل بين املساهمات االجتماعية
والفئات الضريبية األخرى

 96 -5يمكن تصنيف التحويالت اإللزامية إما كضريبة
أو كمساهمة اجتماعية .أما املساهمات االجتماعية ،فتشمل
املدفوعات التي يسددها األفراد املشتركون يف التأمين أو أرباب
أعمالهم ،للحصول على حق يف املنافع االجتماعية .وتُفرَض
املساهمات االجتماعية كدالة للكسب ،أو جملموع األجور والرواتب،
أو لعدد املستخدَمين .غير أنه يف حالة استخدام الدخل كمتغير بديل
إلجمايل األجور ،كما يحدث يف حالة العاملين حلساب أنفسهم،
تُدرَج املتحصالت كمساهمات اجتماعية .وتُصنَّف املدفوعات
 27يسمح نظام احلسابات القومية لعام  2008ببعض املرونة فيما يتعلق
بتسجيل استحقاقات املعاشات التقاعدية لنظم املعاشات التقاعدية غير
املمولة التي ترعاها احلكومة جلميع العاملين .ونظرا الختالف الترتيبات
املؤسسية يف البلدان ،وباستخدام هذه املرونة ،يُسجَّل فقط بعض من
استحقاقات هذه املعاشات التقاعدية ضمن التسلسل الرئيسي للحسابات
(«احلسابات األساسية») .ومع ذلك ،يف هذه احلاالت ،يتم تقديم جدول تكميلي
يوفر معلومات تكشف عن نسبة املعاش التقاعدي املغطاة يف احلسابات
األساسية مع بعض التقديرات التقريبية لاللتزام الناشئ عن النظم األخرى
(راجع نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة .)193-17

اإليرادات
اإللزامية املفروضة كضريبة مربوطة على وعاء خمتلف وجمنبة
لتمويل نظم احلماية االجتماعية ضمن فئة الضرائب ذات الصلة
وليس كمساهمات اجتماعية .وعلى وجه اخلصوص ،تُصنَّف
املتحصالت املستندة إىل صايف الدخل معدال على أساس فردي
حسب االستقطاعات واإلعفاءات الشخصية كضرائب على الدخل
واألرباح واملكاسب الرأسمالية ( ،)1-1-1حتى إذا كانت جمنبة
ألداء املنافع االجتماعية .وتُصنَّف املدفوعات اإللزامية املفروضة
على املؤسسات كدالة للكسب أو جملموع األجور والرواتب أو لعدد
املستخدمين ،والتي ال تضمن األحقية يف احلصول على منافع
الضمان االجتماعي ،كضرائب على جمموع األجور والرواتب أو
القوى العاملة ( .)2-1-1وعلى نحو مماثل ،تُصنَّف الضرائب
اإللزامية املفروضة على استخدام الوقود كضرائب انتقائية (-1-1
 ،)2-4حتى وإن كان بعض منها جمنبا لتمويل املنافع االجتماعية
املقدمة لضحايا حوادث السيارات .ويف هذه احلاالت ،إذا كانت
الوحدة احلكومية التي تفرض الضريبة خمتلفة عن الوحدة املُقدِمة
للمنافع االجتماعية ،ينبغي أن تُسجَّل منحة الحقة للوحدة املُقدِمة
للمنافع االجتماعية.

مساهمات الضمان االجتماعي [إحصاءات
مالية احلكومة] ()121

 97 -5مساهمات الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )1-2-1هي اإليرادات الفعلية مستحقة القبض
لبرامج الضمان االجتماعي التي تتوىل الوحدات احلكومية
تنظيمها وإدارتها لصالح املشتركين يف البرنامج .وتُصنَّف
هذه املساهمات حسب مصدرها ،والذي يمكن أن يكون أرباب
العمل أو قطاع األسر املعيشية (مصنفا حسب ما إذا كان
املصدر مستخدمين أو عاملين حلساب أنفسهم أو عاطلين عن
العمل) .ومساهمات العاملين ( )1-1-2-1تُدفَع إما مباشرة
من جانب املستخدَمين أو يقتطعها رب العمل من أجورهم
ورواتبهم ويحولها نيابة عنهم .ويدفع أرباب العمل مساهمات
أرباب العمل ( )2-1-2-1مباشرة نيابة عن مستخدميهم.
ويدفع أصحاب املساهمات من غير املستخدَمين مساهمات
العاملين حلساب أنفسهم أو غير العاملين ( .)3-1-2-1أما
املساهمات غير اخملصصة ( )4-1-2-1فهي املساهمات
التي ال يمكن حتديد مصدرها .واملبالغ مستحقة الدفع من
أرباب العمل يف احلكومة العامة ال تُذَف عند توحيد البيانات
عندما تكون الوحدة الدافعة والوحدة املتلقية تنتميان إىل نفس
القطاع أو نفس القطاع الفرعي ألن املساهمات يف هذه احلالة
تعتبر مُعاد توجيهها على النحو الوارد يف الفقرة .28-3

مساهمات اجتماعية أخرى [إحصاءات مالية
احلكومة] ()122

 98 -5املساهمات االجتماعية األخرى [إحصاءات
مالية احلكومة] ( )2-2-1هي مساهمات فعلية وحمتسبة
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مستحقة الدفع إىل برامج التأمين االجتماعي التي يديرها
أرباب العمل نيابة عن مستخدميهم .وخالفا لبرامج الضمان
االجتماعي ،فإن برامج التأمين االجتماعي للمستخدمين
تربط عموما مستوى املنافع مباشرة بمستوى املساهمات.
وتُدير وحدات احلكومة العامة تلك البرامج عادة بالنيابة عن
مستخدميها ،ولكن من املمكن أن تديرها وحدة واحدة نيابة
عن مستخدمي وحدات حكومية عديدة أو حتى شركات عامة.
وقد تكون هذه املساهمات مستحقة الدفع من املستخدمين أو
من أرباب العمل.
 99 -5وتشمل مساهمات املستخدمين ()1-2-2-1
املبالغ التي يدفعها املستخدمون مباشرة أو التي يقوم أرباب
العمل باقتطاعها من األجور والرواتب وحتويلها نيابة عن
املستخدمين .وتشمل مساهمات أرباب العمل (-2-2-1
 )2املبالغ التي يدفعها أرباب العمل نيابة عن مستخدميهم.
وأسوة بمساهمات أرباب العمل يف برامج الضمان االجتماعي،
ال تُذَف هذه املساهمات عند توحيد البيانات إذا كان مستويا
احلكومة الدافع واملتلقي ينتميان إىل نفس القطاع أو نفس
القطاع الفرعي.
 100 -5واملساهمات احملتسبة ( )3-2-2-1هي إيرادات
تنشأ عندما توفر احلكومة بوصفها رب العمل مزايا غير
تقاعدية بصورة مباشرة ملستخدميها ،احلاليين أو السابقين أو
من يعولون ،من مواردها الذاتية دون إشراك مشروع تأمين أو
28
دون إنشاء صندوق خاص أو احتياطي مستقل لهذا الغرض.
وكما هو موضح بالتفصيل يف الفقرات من م 64-2إىل م-2
 ،66يف هذه احلالة يعتبر املستخدمون احلاليون مشمولين
بالتأمين ضد عدة احتياجات أو ظروف معينة على الرغم من
عدم وجود أي احتياطيات تم تدعيمها للتكفل باالستحقاق
املستقبلي .وبالتايل ،تُتَسب تعويضات العاملين (-2-1-2
( )2راجع الفقرة  )22-6على أنها تساوي مبلغ املساهمات
االجتماعية الذي سيكون مطلوبا لتأمين األحقية الفعلية يف
املنافع االجتماعية التي يراكمونها .وتُقيَّد معاملة متزامنة
بين قطاع األسر املعيشية واحلكومة ،للمساهمات احملتسبة
( )3-2-2-1مستحقة القبض لألسر املعيشية.

املنح ()3-1

 101 -5املنح ( )3-1هي حتويالت مستحقة القبض
للوحدات احلكومية إما من وحدات حكومية أخرى مقيمة
أو غير مقيمة أو من منظمات دولية ،وال تستويف تعريف
الضريبة أو اإلعانة أو املساهمة االجتماعية .وكما يُشار إليه
يف الفقرة  ،10-3فإن التحويل هو معاملة تقوم فيها وحدة
 28اإليرادات من املساهمات احملتسبة ال تشمل املساهمات احملتسبة يف
نظم املعاشات والتقاعد املرتبطة بالعمل والتي تُسجل كتحمل خلصوم.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

مؤسسية بتقديم سلعة أو خدمة أو أصل ما لوحدة أخرى دون
احلصول يف مقابل ذلك على أي سلعة أو خدمة أو أصل من
تلك الوحدة األخرى .واملنح تكون عادة مستحقة القبض يف
صورة نقدية ،ولكن قد تأخذ أيضا شكل احلصول على سلع أو
خدمات (عينية) .وتُصنَّف املنح مستحقة القبض أوال بحسب
نوع الوحدة التي تقدم املنحة ،ثم بعد ذلك حسب ما إذا كانت
املنحة جارية أو رأسمالية.
 102 -5وتدرِج إحصاءات مالية احلكومة ثالثة مصادر
للمنح كما يلي :منح من حكومات أجنبية ( ،)1-3-1ومنح
من منظمات دولية ( ،)2-3-1ومنح من وحدات أخرى يف
قطاع احلكومة العامة ( .)3-3-1وبالنسبة لقطاع احلكومة
العامة ،يتعين حذف هذه املعامالت عند توحيد البيانات.
وبالتايل ،فإن املنح من الوحدات األخرى يف قطاع احلكومة
العامة ( )3-3-1ستكون قيمتها غير صفرية فقط عند إعداد
اإلحصاءات لقطاع فرعي من قطاع احلكومة العامة .وللسماح
بتوحيد البيانات ،قد يكون من املفيد أيضا تصنيف املنح
مستحقة القبض من وحدات احلكومة العامة األخرى بحسب
القطاع الفرعي للطرف املقابل (راجع اجلدول .)7-5
 103 -5املنح اجلارية (-1/1-2-3-1/1-1-3-1
 )1-3-3هي حتويالت جارية مستحقة القبض للوحدات
احلكومية إما من وحدات حكومية أخرى مقيمة أو غير مقيمة أو
من منظمات دولية ،وال تستويف تعريف الضريبة أو اإلعانة أو
املساهمة االجتماعية .واملنح اجلارية هي تلك التحويالت (راجع
الفقرة  )17-3مستحقة القبض التي ال تعد حتويالت رأسمالية.
أما املنح الرأسمالية (-3-3-1/2-2-3-1/2-1-3-1
 )2فهي حتويالت رأسمالية مستحقة القبض للوحدات احلكومية
من وحدات حكومية أخرى مقيمة أو غير مقيمة أو من منظمات
دولية ،وال تستويف تعريف الضريبة أو اإلعانة أو املساهمة
االجتماعية (راجع الفقرة  .)16-3وإذا كانت هناك شكوك حول
اجلدول  :7-5التصنيف املفصل للمنح ()3-1
3-1
1-3-1
1-1-3-1
2-1-3-1
2-3-1
1-2-3-1
2-2-3-1
3-3-1
1-3-3-1
2-3-3-1

املنح

منح من حكومات أجنبية
جارية
رأسمالية
من منظمات دولية
جارية
رأسمالية
1
من وحدات احلكومة العامة األخرى
جارية
رأسمالية

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
الفردية (راجع اجلدول .)1-3

طبيعة املنحة ،ينبغي أن تُصنَّف على نحو متسق من جانب
الطرفين (راجع الفقرة .)18-3
 104 -5تتعلق املنحة العينية بسلعة أو خدمة تُقدَّم
بدون مقابل أو تغير يف ملكية أصل غير مايل قائم يف
حسابات اجلهة املانحة دون احلصول على أي شيء ذي
قيمة متناسبة يف املقابل .وتُصنَّف السلع واخلدمات
املستهلكة ،كاملساهمات باألغذية ،والبطانيات ،واخلدمات
واملستلزمات الطبية واخلاصة باإلنقاذ ،كمنح جارية.
أما املعونة ذات الطابع الرأسمايل التي تقدمها مستويات
احلكومة العامة املقيمة وغير املقيمة واملنظمات الدولية
فتُصنَّف كمنح رأسمالية .وينبغي تقييم املنح العينية
بأسعار السوق اجلارية .وإذا مل تتوافر أسعار السوق ،فينبغي
أن تكون القيمة عندئذ هي التكاليف الصريحة املتحملة يف
تقديم املوارد أو املبالغ التي يمكن احلصول عليها إذا بيعت
تلك املوارد .ومن الضروري أن تكون املنحة الرأسمالية
العينية متعلقة بتغير ملكية منتَج ما كان مسجال من قبل
كأصل غير مايل يف حسابات احلكومة املانحة .ويف هذا
احلالة ،ال يكون هناك تأثير يف صايف اإلقراض/صايف
االقتراض ،ألن القيد املقابل للتأثير املوجب يف صايف
القيمة (انتقال ملكية ثروة تدل عليه ضمنا إيرادات املنحة)
هو معاملة يف األصول غير املالية (اقتناء أصل مُحوَّل من
املانح) .ويف بعض احلاالت ،قد تبدو قيمة األصل غير املايل
خمتلفة تماما من وجهة نظر املانح واملتلقي .وألجل احلفاظ
على االتساق يف النظام اإلحصائي لالقتصاد الكلي ،ينبغي
استخدام التقييم من وجهة نظر املانح لقيد املعامالت .وإذا
كانت القيمة السوقية لألصل يف امليزانية العمومية ملتلقي
األصل خمتلفة ،عندئذ يُسجِل امللتقي قيدا الحقا بمكسب أو
خسارة حيازة على هذا األصل (راجع الفقرة .)5-10
 105 -5وعند استخدام نظام القيد على أساس
االستحقاق ،يعتمد توقيت قيد املنحة على ما إذا كان
للمتلقي مطالبة على املانح .ويف حاالت عديدة ،ال يكون
ملتلقي املنحة مطالبة نهائيا على املانح ويتعين عزو
املنحة للتوقيت الذي قام فيه املانح بسداد املبلغ النقدي
أو تسليم السلع أو تقديم اخلدمات .وعندما تكون هناك
مطالبة ،تقيد املنح عندما تُستَوفى كافة متطلبات وشروط
استالمها ويكون للوحدة املتلقية مطالبة غير مشروطة
مقيدة حتت حسابات أخرى مستحقة القبض (.)3208
ويف بعض احلاالت ،يكون للمتلقي احملتمل للمنحة مطالبة
قانونية عند استيفائه لشروط معينة ،مثل التحمل املسبق
ملصروفات لغرض حمدد أو عند وقوع حدث معين ،كإقرار
تشريع مثال .وحتديد هذا التوقيت يمكن أن يكون معقدا ألنه

اإليرادات
قد تكون هناك جمموعة كبيرة ومتنوعة من شروط األهلية
التي لها سلطات قانونية خمتلفة ،وبالتايل تقيد املنح يف
أغلب احلاالت لدى استالمها .وعند استخدام نظام القيد على
أساس نقدي ،تقيد املنح عند استالم النقدية .ولن تقيد املنح
العينية يف النظام النقدي.

إيرادات أخرى ()4-1

 106 -5اإليرادات األخرى ( )4-1هي كل اإليرادات
مستحقة القبض عدا الضرائب واملساهمات االجتماعية
واملنح .وتشمل هذه الفئة من اإليرادات دخل امللكية،
ومبيعات السلع واخلدمات ،وأنواعا أخرى متنوعة من
اإليرادات.

دخل امللكية [إحصاءات مالية احلكومة]
()1-4-1

 107 -5دخل امللكية [إحصاءات مالية احلكومة] (-1
 )1-4هو اإليرادات مستحقة القبض مقابل وضع أصول
مالية وموارد طبيعية حتت تصرف وحدة أخرى 29.واإليرادات
يف هذه الفئة قد تأخذ شكل الفائدة ،ودخل الشركات املوزع،
ودخل االستثمار ،والريع .ويتضمن دخل الشركات املوزع
األرباح املوزعة ،واملسحوبات من دخل أشباه الشركات،
وأرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها .أما
دخل االستثمار فيتضمن دخل امللكية من املبالغ املنصرفة
من دخل االستثمار ،وحائزي أسهم صناديق االستثمار.

الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة] ()1-1-4-1
 108 -5الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة] (-1-4-1
 )1هي أحد أشكال دخل االستثمار التي تكون مستحقة القبض
ملالكي أنواع معينة من األصول املالية (حقوق السحب
اخلاصة ،والودائع ،وسندات الدين ،والقروض ،واحلسابات
األخرى مستحقة القبض) مقابل وضع هذه األصول املالية
30
واملوارد األخرى حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى.
وجميع األصول املالية التي ينشأ بموجبها فائدة تمثل
مطالبات للدائنين على املدينين .وبمقتضى نظام القيد على
 29يختلف دخل امللكية [إحصاءات مالية احلكومة] ( )1-4-1بسبب
معاجلة خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة ( )FISIMيف
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة] (.)1-1-4-1
 30تختلف الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة] ( )1-1-4-1بسبب معاجلة
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة (( )FISIMراجع
الفقرة  81-6وامللحق السابع).
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أساس االستحقاق ،يزيد مبلغ الدين القائم مع تراكم الفائدة
بصورة مستمرة خالل مدة وجود األصل املايل ،وينخفض
املبلغ املستحق للدائن مع سداد املدين ملدفوعات الدين.
ويُشار إىل الرصيد املستحق للدائن من املدين بأصل الدين
أو املبلغ الرئيسي .وإيرادات الفائدة تتضمن أيضا الفائدة
احملتسبة التي تنشأ من الفائدة الضائعة على أرباب العمل
عندما يقدمون قروضا للعاملين بأسعار فائدة خمفضة أو
حتى صفرية كجزء من التعويضات العينية للموظفين يف
احلكومة والقطاع العام (راجع الفقرة .)17-6
 109 -5وقد تكون الفائدة مبلغا من املال حمددا سلفا أو
نسبة مئوية ثابتة أو متغيرة من أصل الدين القائم .وإذا مل
يتم سداد بعض أو كل الفائدة املتراكمة للدائن خالل الفترة
املعنية ،يتعين إضافته إىل مبلغ أصل الدين املتبقي .ومع
ذلك ،قد ال تكون الفائدة بالضرورة مستحقة السداد حتى
تاريخ الحق ،ويف أوقات أخرى حتى يحين وقت سداد القرض
أو غيره من األدوات املالية .وما دامت الفائدة تتراكم دون
أن تسدد ،يزيد جمموع اخلصوم القائمة على املدين لصالح
الدائن .وعلى أساس االستحقاق ،تؤدي أي مدفوعات دورية
أو مدفوعات أخرى إىل تخفيض جمموع اخلصوم لكنها ال
تعتبر معامالت إيرادات.
 110 -5ويجب مراعاة اعتبارات عديدة عند حتديد مقدار
اإليرادات من الفائدة املتوجب قيده أو حذفه عند توحيد
البيانات .وجتنبا للتكرار ،يرد وصف أكثر تفصيال للفائدة
يف الفقرات من  62-6إىل  .83-6كذلك ينبغي قيد الفائدة
وفقا للقطاع الفرعي للطرف املقابل ،وذلك إلتاحة اجملال
لتوحيد بيانات قطاع احلكومة العامة والقطاع العام (راجع
اجلدول .)8-5

اجلدول  :8-5التصنيف املفصل للفائدة [إحصاءات
مالية احلكومة] ()1-1-4-1
1-1-4-1

1-1-1-4-1
2-1-1-4-1
3-1-1-4-1

الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
الفائدة [نظام احلسابات القومية]
ناقص :خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير
مباشرة ()FISIM
من غير املقيمين
1
من املقيمين عدا احلكومة العامة
1
من وحدات احلكومة العامة األخرى

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
الفردية (راجع اجلدول .)1-3
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األرباح املوزعة ()2-1-4-1
 111 -5األرباح املوزعة ( )2-1-4-1هي اإليرادات
املوزعة التي تخصص لوحدات احلكومة أو القطاع العام
بوصفها مالكة ألسهم رأس املال ،نتيجة لوضع أموال
حتت تصرف الشركات 31.وزيادة حصص رأس املال من
خالل إصدار أسهم تمثل وسيلة بديلة لتعبئة األموال مقارنة
باالقتراض .وحصص رأس املال ال يترتب عليها التزام ثابت
من حيث القيمة النقدية وال تعطي حملة األسهم احلق يف
احلصول على دخل ثابت أو دخل حمدد سلفا .بل يجب أن يعلن
جملس اإلدارة أو مديرون آخرون للشركة بإرادتهم عن أرباح
موزعة مستحقة الدفع .وتُستَثنى من األرباح املوزعة إصدارات
األسهم اجملانية التي تمثل ببساطة إعادة تصنيف بين األموال
اخلاصة واالحتياطيات واألرباح غير املوزعة.
 112 -5وعلى الرغم من أن األرباح املوزعة تمثل جزءا من
الدخل الذي حتقق على مدار فترة طويلة ،غالبا ما تكون ستة
شهور أو اثني عشر شهرا ،فإن األرباح املوزعة ال يتم قيدها
يف نظام إحصاءات مالية احلكومة يف الوقت الذي تتحقق فيه
القيمة االقتصادية .ويف حالة الشركات العامة التي تكون
فيها احلكومة أو شركة عامة أخرى املساهم الوحيد وال تكون
األسهم مطروحة للتداول العام ،تقيد األرباح املوزعة يف الوقت
التي تكون فيه مستحقة الدفع .ويعني التاريخ الذي تصبح
فيه األسهم املعلنة «بدون قسيمة» ) (ex-dividendأن الربح
املوزع يكون مستحق الدفع للمالك يف ذلك التاريخ .وبعبارة
أخرى ،فإن مالك أسهم رأس املال يف التاريخ الذي تصبح فيه
األسهم بدون قسيمة ،وليس املالك يف التاريخ الذي تصبح
فيه األرباح املوزعة مستحقة الدفع ،يكون له احلق يف األرباح
املوزعة .وبالتايل ،فإن السهم املبيع كسهم بدون قسيمة تكون
قيمته أقل من السهم املبيع بدون هذا القيد .ويف هذه احلالة،
فإن توقيت قيد األرباح املوزعة هو النقطة التي يبدأ عندها
إعالن سعر السهم بدون قسيمة وليس السعر الذي يشمل الربح
املوزع.
 113 -5وقد حتصل وحدات احلكومة العامة على أرباح
موزعة من شركات خاصة أو عامة مقيمة أو غير مقيمة (راجع
اجلدول  .)9-5ويف حاالت استثنائية ،فإن الشركات املؤسسة
قانونا املصنفة ضمن وحدات احلكومة العامة قد توزع أرباحا
أيضا ،وبالتايل قد تكون األرباح املوزعة مستحقة القبض
أيضا من وحدات احلكومة العامة األخرى (وإن كان ذلك
يخضع لتوحيد البيانات) .أما قطاع الطرف املقابل لألرباح
املوزعة مستحقة القبض ،فيتعين تصنيفه بصورة مستقلة
إلتاحة اجملال لتوحيد بيانات قطاع احلكومة العامة والقطاع
العام.
 31وحدات احلكومة أو وحدات القطاع العام ،بصفتها حملة لألسهم ،قد
حتصل يف بعض احلاالت أيضا على حصص رأس املال عن طريق نقل
ملكية األصول غير املالية إىل شركة ما.

اجلدول  :9-5التصنيف املفصل لألرباح املوزعة (-1
)2-1-4
2-1-4-1
1-2-1-4-1
2-2-1-4-1

األرباح املوزعة
من غير املقيمين
1
من املقيمين
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 114 -5وقد توزع الشركات العامة األرباح بصورة غير
منتظمة وقد ال تسمى صراحة أرباحا موزعة .ومع ذلك ،تشمل
األرباح املوزعة جميع توزيعات أرباح الشركات العامة إىل
حملة أسهمها أو مالكيها ،أيا كانت التسمية التي يوصفون
بها ،بما يف ذلك أرباح البنوك املركزية احملولة إىل الوحدات
احلكومية ،واألرباح احملولة أو املوزعة من أداء وظائف السلطة
النقدية خارج البنك املركزي ،واألرباح احملولة من أنشطة
ألعاب أنشطة اليانصيب الوطني التي تنافس أنشطة اليانصيب
األخرى التي ينظمها القطاع اخلاص .غير أن توزيعات أرباح
املؤسسات االحتكارية ( )3-4-1-1وأرباح احتكارات
التصدير أو االستيراد ( )3-5-1-1تُصنَّف كضرائب ،كما هو
مبين يف الفقرتين  63-5و.86-5
 115 -5ورغم أن األرباح املوزعة تُدفَع نظريا من فائض
التشغيل للفترة اجلارية ،فإن الشركات غالبا ما تمهد مدفوعات
األرباح املوزعة ،حيث تدفع أحيانا أقل من فائضها التشغيلي،
ولكنها يف أحيان أخرى تدفع أكثر من فائضها التشغيلي
بقليل ،خاصة عندما يكون فائض التشغيل نفسه متقلبا جدا.
وألسباب عملية ،ال تُبذَل أي حماوالت حملاذاة مدفوعات
األرباح املوزعة مع األرباح إال يف حالة واحدة .ويحدث هذا
االستثناء عندما تكون األرباح املوزعة كبيرة بشكل غير
متناسب بالنسبة للمستوى األخير من األرباح املوزعة على
األسهم واألرباح .وهذه املدفوعات الكبيرة بشكل غير متناسب
وغير املنتظمة ،والتي يُشار إليها يف الغالب باسم «األرباح
املوزعة الفائقة» ) (Super-dividendsغالبا ما تستند إىل
احتياطيات متراكمة أو متحصالت اخلصخصة أو مبيعات
األصول األخرى أو مكاسب احليازة .وأي أرباح موزعة يُعلَن
أنها تتجاوز بشكل كبير املستوى األخير من األرباح املوزعة
على األسهم واألرباح ينبغي أن تُقيَّد كمعاملة يف األصول
املالية ،وحتديدا سحب حقوق ملكية املالك من الشركة (راجع
الفقرة .)49-9
 116 -5ولتحديد ما إذا كانت «األرباح املوزعة الفائقة»
كبيرة بشكل غير متناسب من عدمه ،فمن املفيد إدخال مفهوم
الدخل القابل للتوزيع .ويكون الدخل القابل للتوزيع اخلاص
بشركة ما مساويا لدخل ريادة األعمال (entrepreneurial
) incomeمضافا إليه كافة التحويالت اجلارية مستحقة
القبض ناقص كافة التحويالت اجلارية مستحقة الدفع

اإليرادات
وناقص التعديل ملراعاة التغير يف استحقاقات معاشات
التقاعد املرتبطة بنظام التقاعد يف هذه الشركة (راجع أيضا
نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة  .)131-7ومن
هذا املنطلق ،من املمكن أن ننظر إىل نسبة األرباح املوزعة إىل
الدخل القابل للتوزيع على مدى السنين األخيرة وكذا تقييم
مدى معقولية أن املستوى احلايل لألرباح املوزعة املعلن عنها
يتماشى مع املمارسة فيما سبق .ومن الناحية العملية ،يمكن
قياس متغير بديل للدخل القابل للتوزيع من خالل صايف
رصيد التشغيل ،مع استبعاد األرباح املوزعة مستحقة الدفع
وصايف التحويالت الرأسمالية .ويُوصَى بتحديد ما إذا كانت
األرباح املوزعة متسقة مع املمارسة السابقة لكافة الشركات،
بما يف ذلك البنك املركزي.
 117 -5واألرباح املوزعة املؤقتة هي مدفوعات األرباح
املوزعة خالل فترة حماسبية ما قبل معرفة نتيجة التشغيل
النهائية للشركة .وإذا كانت هناك أدلة على أن هذه األرباح
املوزعة ليست من فائض تشغيل الفترة اجلارية ،يتعين قيد
مدفوعات األرباح املوزعة املؤقتة باعتبارها مبلغا ماليا
مدفوعا مقدما للمساهم ضمن املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم.

املسحوبات من دخل أشباه الشركات ()3-1-4-1
 118 -5املسحوبات من دخل أشباه الشركات (-4-1
 )3-1تتـألف من ذلك اجلزء من الدخل القابل للتوزيع 32الذي
33
يسحبه املالك من شبه الشركة .وال تستطيع أشباه الشركات،
بحكم تعريفها ،توزيع الدخل يف شكل أرباح موزعة ،ولكن قد
يختار املالك سحب جزء من الدخل القابل للتوزيع أو سحبه
بأكمله .ومن الناحية النظرية ،يعد سحب مثل هذا الدخل معادال
لتوزيع دخل الشركات عن طريق األرباح املوزعة ويُقيَّد بنفس
الطريقة .ويتوقف مقدار الدخل الذي يقرر مالك شبه الشركة
سحبه على عوامل أهمها حجم دخلها املتاح قبل الضرائب.
وتقيد جميع هذه املسحوبات يف تاريخ حدوث الدفع فعليا.
 119 -5واملسحوبات من دخل أشباه الشركات ،شأنها يف
ذلك شأن األرباح املوزعة ،ال تشمل املسحوبات من األموال
املتحققة من بيع أصول شبه الشركة أو التصرف فيها على
نحو آخر .ويتعين قيد املسحوبات املستندة إىل تلك املبيعات
باعتبارها تصرفا يف األصول غير املالية يف حسابات شبه
الشركة وانخفاضا يف رأس املال السهمي ألشباه الشركات
اململوكة لوحدات القطاع احلكومي .وباملثل ،فإن األموال
املسحوبة بتصفية مقادير كبيرة من إيرادات حمتجزة متراكمة
أو احتياطيات أخرى لدى شبه الشركة يتعين قيدها كمسحوبات
من حصص رأس املال.
 32راجع الفقرة  116-5لالطالع على مناقشة حول الدخل القابل للتوزيع.
 33يرد وصف معايير حتديد أشباه الشركات يف الفقرة .33-2
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دخل امللكية من املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار
()4-1-4-1
 120 -5دخل امللكية من املبالغ املنصرفة من
دخل االستثمار ( )4-1-4-1يشمل دخل امللكية الذي يُعزَى
34
إىل حملة وثائق التأمين وحملة أسهم صناديق االستثمار.
وحتتفظ مشروعات التأمين باحتياطيات فنية يف شكل تسديد
مسبق ألقساط التأمين ،واحتياطيات لتغطية املطالبات
القائمة ،واحتياطيات اكتوارية لتغطية اخملاطر القائمة
املرتبطة بوثائق التأمين على احلياة .وتعد هذه االحتياطيات
أصوال للمستفيدين ،بما يف ذلك أي وحدات حكومية أو وحدات
أخرى بالقطاع العام حتمل وثائق تأمين ،وخصوما على
من استثمار
مؤسسات التأمين .وأي دخل مستحق القبض
األصول املقابلة يتعين عزوه أيضا كدخل ملكية حلملة وثائق
التأمين أو املستفيدين .غير أنه بالنسبة لوحدات القطاع
َلة للوثائق ،فإن الدخل املرتبط بهذا البند
احلكومي بوصفها حَم ً
من املرجح أال يكون معروفا ومن احملتمل أال يتم حسابه إال يف
سياق االقتصاد بمجمله ،وبالتايل فإن هذا البند من اإليرادات
يُستَبعد من نظام إحصاءات مالية احلكومة ،وكذلك بند تعديل
بين نظام إحصاءات مالية احلكومة واحلسابات القومية (راجع
امللحق السابع) .ويرد وصف أكثر تفصيال لهذا النوع من دخل
امللكية يف الفقرات من  113-6إىل  119-6يف سياق النفقات
املقابلة.
 121 -5ودخل االستثمار الذي يُعزَى إىل حملة األسهم أو
الوحدات يف صناديق االستثمار يتضمن بندين مستقلين .أول
هذين البندين هو األرباح املوزعة التي يتم توزيعها على حملة
األسهم بصناديق االستثمار .أما ثانيها فهو األرباح احملتجزة
التي تُعزَى إىل حملة األسهم بصناديق االستثمار .وتُقيَّد الزيادة
يف قيمة أسهم أو وحدات صناديق االستثمار عدا الناجتة عن
مكاسب وخسائر احليازة على أنها موزعة على حملة السهم أو
الوحدة ومعاد استثمارها من جانبهم يف األداة املالية.

الريع ()5-1-4-1
 122 -5الريع ( )5-1-4-1هو اإليرادات مستحقة الدفع
ملالك املوارد الطبيعية (املُؤجِّر أو املالك) مقابل وضع املوارد
الطبيعية حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى (املستأجر أو
املستفيد) الستخدام املوارد الطبيعية يف اإلنتاج .ويف الغالب
يتعلق الريع مستحق القبض بتأجير موارد فوق األرض وموارد
 34املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار ،بحكم تعريفها ،تشمل أيضا
دخل االستثمار الذي يُعزَى إىل املشاركين يف نظم التقاعد .ومع ذلك ،ال
يحق لوحدات القطاع العام املؤسسية احلصول على استحقاقات تقاعدية،
وبالتايل فإن هذه الفئة الفرعية من املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار
ال تنطبق كفئة إيرادات يف نظام إحصاءات مالية احلكومة.
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جوفية وموارد طبيعية أخرى .ومن حيث االتفاق ،يمكن للمالك
أن يمنح أو يحجب تصريحا باالستمرار يف استخدام األصل من
سنة ألخرى .وهذا يشكل اتفاقا يقوم بموجبه املالك القانوين
للموارد الطبيعية التي تعتبر ذات عمر افتراضي غير حمدود
بإتاحتها للمستأجر مقابل مدفوعات منتظمة تُسجَّل كدخل
35
ملكية وتوصف بالريع.
 123 -5ووفقا لنظام القيد على أساس االستحقاق ،يتراكم
الريع بصورة مستمرة لصالح مالك األصل طوال مدة العقد.
لذلك يكون الريع املقيد يف فترة إبالغ معينة مساويا لقيمة
الريع املتراكم الذي يصبح مستحق الدفع على مدى فترة
اإلبالغ تلك ،وقد يختلف عن مقدار الريع الذي يصبح مستحق
الدفع أو املدفوع فعال خالل الفترة.
 124 -5وتُستَثنى من الريع املدفوعات مستحقة الدفع
ملالكي املوارد الطبيعية إذا كانت تلك املدفوعات تسمح
باستخدام املوارد حتى اإلطفاء—فمثل هذا النشاط يعتبر بيعا
(راجع الفقرتين  54-8وم )19-4أو ربما نضوب األصل غير
املنتَج (راجع الفقرة  .)52-10وتُستَبعد من الريع أيضا املبالغ
مستحقة الدفع ملالكي املوارد الطبيعية عندما يسمحون
باستخدام املوارد لفترة ممتدة من الوقت بالطريقة التي جتعل
املستخدم يسيطر على استخدامها خالل هذا الوقت ،بتدخل
طفيف ،إن وجد ،من املالك القانوين .وهذا اخليار يؤدي إىل قيد
معاملة يف األصل املعني ،تُصنَّف ضمن العقود واإليجارات
والتراخيص ( ،)1-4-4-1-3للمستخدم ،وتختلف عن
املوارد نفسها (راجع الفقرتين  56-8وم.)19-4
 125 -5وهناك نوعان من ريع املوارد يتم تناولهما
بالوصف املفصل فيما بعد :الريع على األراضي والريع على
املوارد يف جوف األرض .وريع املوارد على باقي املوارد
الطبيعية يتبع النمط املطروح بالنسبة لهاتين احلالتين .وترد
مناقشة احلد الفاصل بين ريع املوارد وإيجار األصول املنتَجة
يف الفقرتين  131-5و.132-5

ريوع األراضي

 126 -5تُقيَّد ريوع األراضي باعتبارها تتراكم باستمرار
ملالك األراضي طوال فترة العقد .ويجوز أن يتم دفع الريع نقدا
أو عينا .ويف إطار نظم املشاركة يف الغلة أو املزارعة أو ما
يماثلها ،ال يتم حتديد قيمة الريع املستحق دفعه مسبقا من

 35ترد يف امللحق الرابع مناقشة أكثر تفصيال عن احلد الفاصل بين
االستخدامات البديلة للموارد الطبيعية يف سياق املناقشة حول اإليجارات
والتراخيص والتصاريح والعقود األخرى الستخدام املوارد الطبيعية.

الناحية النقدية ويتم قياسه بالقيمة وفق األسعار األساسية
للمحاصيل التي يلتزم املستأجر بتقديمها للوحدة احلكومية
مالكة األراضي بمقتضى عقد بينهما.
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 127 -5ويشمل الريع على األراضي أيضا الريوع مستحقة
الدفع لوحدات قطاع احلكومة العامة نظير حق استغالل
القنوات املائية واألنهار (نظير حق استغالل هذه القنوات
املائية ألغراض ترفيهية أو لغيرها من األغراض بما يف ذلك
صيد األسماك) أو األراضي غير املزروعة (مقابل حق قطع
األشجار على تلك األراضي) .ويف حالة التصاريح التي تسمح
بقطع األشجار يف الغابات الطبيعية ،فمن الشائع أن يُسمَح
بقطع األشجار بموجب قيود صارمة مع سداد رسم يُدفَع لكل
وحدة حسب حجم األخشاب املقطوعة (رسوم القطع) .وعادة ما
تكون القيود هي احلفاظ على استدامة حصاد األخشاب ،وعلى
ذلك يتعين أن تُقيَّد هذه املدفوعات أيضا كريع (.)5-1-4-1
ومع ذلك ،إذا مُنحَت وحدة ما تصريحا لقطع مساحة من غابة
طبيعية ،أو لقطع األشجار وفق تقديرها االستنسابي دون أي
قيد وبشكل دائم ،فإن املدفوعات التي تسدد للمالك تشكل بيعا
ألصل .وبالنسبة للغابات التي تعد أصوال منتَجة ،يتم معاملة
استخراج اخلشب كبيع ملنتَج.
 128 -5وقد يكون صاحب األراضي مُلزَما بدفع ضرائب
عقارية أو بتكبد نفقات صيانة معينة وحده نتيجة المتالكه
لألراضي .وجرى العُرف على أن هذه الضرائب أو النفقات تُقيد
على أنها مستحقة الدفع من املستأجر والذي يُفترض بأنه
يقوم بخصمها من اإليجار وإال سيكون ملزما بدفعها لصاحب
األراضي .ويُوصَف الريع اخملفض بهذه الطريقة نتيجة اقتطاع
الضرائب أو غيرها من النفقات والتي يكون صاحب األراضي
ملزما بها «بالريع بعد اقتطاع الضرائب» .واعتماد هذا العُرف
يعكس القيمة االقتصادية احلقيقية للمعامالت املتضمنة يف
حسابات كال الطرفين.

ريع األصول اجلوفية

 129 -5تعتمد ملكية األصول اجلوفية يف شكل رواسب
املعادن أو الوقود احلفري (الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي)
على الطريقة التي يجري وفقا لها تعريف حقوق امللكية
بموجب القانون ،وكذلك على االتفاقات الدولية يف حالة
الرواسب املوجودة يف قاع املياه الدولية .ويف بعض احلاالت،
قد تنتمي األصول إىل مالك التربة التي تقع حتتها الرواسب،
غير أنه يف حاالت أخرى ربما تنتمي إىل وحدة حكومية حملية
أو مركزية.

األسعار األساسية هي األسعار قبل إضافة الضرائب على املنتجات وقبل
طرح اإلعانات على املنتجات.
36

اإليرادات
 130 -5وقد تمنح وحدات احلكومة العامة عقود إيجار
لوحدات مؤسسية أخرى تسمح لها باستخراج تلك الرواسب
على مدى فترة زمنية حمددة مقابل مبلغ يُدفَع مرة واحدة أو
مقابل سلسلة مدفوعات .وتوصف هذه املدفوعات يف أغلب
األحيان بمصطلح «اإلتاوات» ولكنها أساسا ريوع تتراكم
لصالح مالك املوارد الطبيعية مقابل وضع تلك األصول حتت
تصرف وحدات أخرى لفترات زمنية حمددة .وقد تأخذ الريوع
شكل مدفوعات دورية بمبالغ ثابتة ،بغض النظر عن معدل
االستخراج ،أو قد تكون بصورة أكثر شيوعا دالة لكمية أو حجم
أو قيمة األصل املستخرَج .وقد تسدد املشروعات العاملة يف
جمال التنقيب على أراض مملوكة للحكومة مدفوعات لوحدات
احلكومة العامة مقابل حق احلفر االختباري أو البحث على
نحو آخر يف مدى وجود أصول جوفية وموقعها .وتُقيَّد تلك
املدفوعات أيضا كريوع حتى رغم إمكانية عدم استخراج أي
أصول.

احلد الفاصل يف إيجار األصول املُنتَجة

 131 -5ينبغي عدم اخللط بين الريع وإيجار األصول
املُنَتجة ،والذي يقيد كمبيعات سلع وخدمات (.)2-4-1
واإليجارات هي مدفوعات تؤدَى بمقتضى عقد إيجار تشغيلي
بهدف استخدام أصل ثابت يخص وحدة أخرى يحتفظ فيها
املالك باألصول الثابتة ويستبدلها حسب االقتضاء وتتاح
عند الطلب للمستأجرين .وينشأ اختالف املعاجلة ألن مؤجري
األصول املُنتَجة يقومون بعملية إنتاج يقدمون بموجبها
خدمات إىل املستأجرين ،مثل االحتفاظ بمخزونات من أصول
ثابتة متاحة للتأجير بإشعار قصير وإصالح وصيانة األصول
املؤجرة .وعلى وجه اخلصوص ،تُقيَّد اإليجارات التي تدفعها
وحدات احلكومة العامة بوصفها مستأجرة كمدفوعات مقابل
توفير خدمات مبان أو خدمات إسكان .أما الريع فهو إيرادات
مستحقة الدفع ملالكي املوارد الطبيعية مقابل وضع تلك
األصول حتت تصرف وحدات أخرى.
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 132 -5وقد يغطي مبلغ مدفوع واحد كال من الريع
واإليجارات عندما تقوم وحدة مؤسسية بتأجير أراض تتألف
من حتسينات األراضي واألراضي واملباين املقامة على
األراضي بعقد إيجار واحد ،وال يميز العقد بين النوعين من
املدفوعات .وإذا مل يتوافر أساس موضوعي لتقسيم املدفوعات
بين ريع األراضي وإيجار األصول املُنتَجة ،يُوصَى بمعاملة
املبلغ بأكمله على أنه ريع إذا اعتبرت قيمة األراضي أعلى من
 37تُعامَل اإليجارات التي يدفعها مستأجرو املباين كمدفوعات نظير توفير
األنشطة العقارية أو خدمات السكن.
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قيمة املباين واألصول املنتَجة األخرى ،وخالف ذلك يعامل
كإيجار.

احلد الفاصل يف الضرائب

 133 -5ينبغي عدم اخللط بين الريع وضرائب االستخراج أو
التراخيص التجارية أو غيرها من الضرائب .وتُفرَض ضرائب
االستخراج على استخراج املعادن والوقود األحفوري من
احتياطيات مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة حلكومة أخرى .وإذا
كانت املدفوعات مؤداة كضرائب على األرباح ،فإنها ينبغي أن
تُصنَّف عندئذ كضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية
( .)1-1-1أما املدفوعات املتعلقة بإجمايل قيمة اإلنتاج ،فينبغي
أن تُصنَّف كضرائب أخرى على السلع واخلدمات (.)6-4-1-1
وينبغي أن تُصنَّف املدفوعات املتعلقة بتراخيص أو تصاريح
القيام بعمليات استخراج كضرائب على استخدام سلع وعلى
السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (.)5-4-1-1

أرباح االستثمار األجنبي املباشر املُعاد استثمارها
()6-1-4-1
 134 -5األرباح املُعاد استثمارها هي حصة املستثمرين
38
املباشرين يف األرباح التي حتتجزها مؤسسات االستثمار املباشر.
فقد يكون لدى وحدة احلكومة العامة أو الشركة العامة استثمار
أجنبي مباشر يف الكيانات ذات الغرض اخلاص غير املقيمة أو
الفروع أو الشركات التابعة غير املقيمة للشركات العامة .ويتعين
قيد التوزيعات الفعلية مستحقة القبض من هذه الوحدات غير
املقيمة من دخلها القابل للتوزيع كأرباح موزعة ( )2-1-4-1أو
كمسحوبات من دخل أشباه الشركات ( .)3-1-4-1باإلضافة إىل
ذلك ،ربما احتجزت هذه الكيانات بعض أرباحها .وتكون األرباح
39
احملتجزة لشركة أو لشبه شركة مساوية للدخل القابل للتوزيع
ناقص األرباح املوزعة على األسهم مستحقة الدفع أو مسحوبات
الدخل من الشركة أو شبه الشركة ،على التوايل.
 135 -5ويتم قيد األرباح احملتجزة لشركة االستثمار
املباشر كما لو أنه تم توزيعها على املستثمرين األجانب
املباشرين بما يتناسب مع ملكيتهم يف حقوق ملكية املشروع
ثم إعادة استثمارها من جانبهم 40.ويقيد التحويل املايل
 38االستثمار املباشر هو فئة من فئات االستثمار عبر احلدود املرتبط بكيان
مقيم يف اقتصاد ما والذي يسيطر أو لديه درجة كبيرة من التأثير على
إدارة مشروع مقيم يف اقتصاد آخر (راجع الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ،الفقرة  8-6والفقرات من  40-11إىل .)47-11
 39ترد مناقشة حول الدخل القابل للتوزيع يف الفقرة .116-5
 40راجع الفقرة  33-10لالطالع على معاملة اإليرادات احملتجزة للشركات
األخرى.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

احملتسب لهذه األرباح احملتجزة على أنه أرباح استثمار
مباشر معاد استثمارها ،يف حين ينبغي تسجيل القيد املقابل
إلعادة االستثمار احملتسب كحيازات أسهم وأسهم صناديق
استثمار ( .)5-0-2-3ويكمن املنطق العقالين وراء هذه
املعاملة يف أنه بما أن مشروع االستثمار املباشر يكون ،بحكم
تعريفه ،خاضعا لسيطرة أو تأثير مستثمر مباشر أو مستثمرين
مباشرين ،فإن قرار احتجاز بعض من أرباحه داخل املشروع
يمثل قرارا استثماريا من جانب املستثمر/املستثمرين (راجع
41
الفقرة .)120-6

مبيعات السلع واخلدمات ()2-4-1

 136 -5مبيعات السلع واخلدمات ( )2-4-1تتألف
من مبيعات املنشآت السوقية ،والرسوم اإلدارية املفروضة
على اخلدمات ،واملبيعات العرَضية التي تقوم بها املنشآت
غير السوقية ،ومبيعات السلع واخلدمات احملتسبة .ويتم قيد
مبيعات السلع واخلدمات كإيرادات بدون خصم املصروفات
املتحملة يف توليد هذه اإليرادات .كذلك تُصنَّف مبيعات السلع
واخلدمات أيضا تبعا ملا إذا كانت تتعلق بإنتاج سوقي أو غير
سوقي (راجع اجلدول  .)10-5ومن املمكن جدا أن تبيع وحدات
قطاع احلكومة العامة خمرجاتها بأسعار أقل من تكلفة
اإلنتاج (تُسَب كمجموع تعويضات العاملين ،واستخدام السلع
واخلدمات ،واستهالك رأس املال الثابت ،والضرائب (ناقص
اإلعانات) على اإلنتاج) .والواقع أن معظم وحدات احلكومة
العامة ،بوصفها منتجين غير سوقيين ،توزع خمرجاتها بدون
مقابل أو بأسعار ليست ذات داللة اقتصادية .وهذه األسعار من
شأنها سداد جزء من التكاليف أو تخفيض الطلب الزائد الذي
قد يكون قائما يف غياب ذلك .وعلى النقيض من ذلك ،تبيع
الشركات خمرجاتها بأسعار ذات داللة اقتصادية.
 137 -5مبيعات املنشآت السوقية ( )1-2-4-1هي
مبيعات منشأة تعد جزءا من مؤسسة (راجع الفقرة )75-2
كائنة يف موقع وحيد ويجري داخلها نشاط إنتاجي واحد
أو يحقق النشاط اإلنتاجي الرئيسي معظم القيمة املضافة.
واملنشأة السوقية القائمة ضمن وحدة حكومية هي منشأة
تبيع كل خمرجاتها أو معظمها ،أو تتصرف فيها على نحو آخر،
بأسعار ذات داللة اقتصادية .وتتألف هذه الفئة من مبيعات
جميع املنشآت السوقية التي تعد جزءا من الوحدات التي يجري
إعداد إحصاءات عنها .ونظرا ألن الشركات العامة تتألف من
منشآت سوقية بصفة رئيسية ،تُدرَج جميع مبيعات الشركات

 41يتضمن البرنامج البحثي لنظام احلسابات القومية لعام  2008مقترحا
مفاده التوسع يف نطاق معاملة توزيع األرباح احملتجزة لتشمل مالكي
الشركات األخرى ،وحتديدا مالكي الشركات العامة.

اجلدول  :10-5التصنيف املفصل ملبيعات السلع
واخلدمات ()2-4-1
2-4-1
1-2-4-1
2-2-4-1
3-2-4-1
4-2-4-1

مبيعات السلع واخلدمات
مبيعات املنشآت السوقية
الرسوم اإلدارية
املبيعات العَرَضية التي تقوم بها
املنشآت غير السوقية
مبيعات السلع واخلدمات احملتسبة
1

 1البيانات املفصلة عن قطاعات الطرف املقابل قد ال تكون متوافرة .وحيثما تتوافر هذه
البيانات ،يمكن لسطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» أن حتدد القطاعات الفرعية إلتاحة
اجملال لتوحيد البيانات .وألغراض التحليل ،قد يكون أيضا من املفيد أن تُدَد بصورة مستقلة
طبيعة السلع أو اخلدمات ذات الصلة التي جرى بيعها.

والعامة يف هذه الفئة عند إعداد إحصاءات عن القطاع العام،
إال إذا كانت املبيعات من نوع معين وتقيد يف موضع آخر،
على سبيل املثال ضمن أقساط التأمين والرسوم اإلدارية.
وتُقيَّد إيجارات األصول املُنتَجة كمبيعات خدمات وتُدرَج يف
هذه الفئة .وتعد مبيعات األصول غير املالية عدا اخملزونات
تصرفا يف أصول غير مالية (على النحو املبين يف الفصل
الثامن) وليست مبيعات سلع وخدمات.
 138 -5الرسوم اإلدارية ( )2-2-4-1تشمل الرسوم
اخلاصة بالتراخيص اإللزامية وغيرها من الرسوم اإلدارية
التي تعد مبيعات خدمات .ومن أمثلة ذلك رخص القيادة،
وجوازات السفر ،والتأشيرات ،ورسوم احملاكم ،وتراخيص
اإلذاعة والتليفزيون عندما تقدم السلطات العامة خدمات
إذاعية عامة .وتشمل كذلك الرسوم مستحقة الدفع لالشتراك
الطوعي يف نظم تأمين الودائع أو نظم الضمانات األخرى التي
ال تستويف شروط التصنيف كنظام ضمان موحد .وتعتبر هذه
الرسوم بيعا خلدمة عندما ،على سبيل املثال ،ينطوي إصدار
ترخيص أو تصريح على وظيفة تنظيمية أصيلة للحكومة .يف
هذه احلالة ،يعتبر املبلغ املدفوع متناسبا مع تكلفة تقديم
اخلدمة .ولالطالع على وصف مفصل للحدود بين الضرائب
ومشتريات اخلدمات ،راجع الفقرة  .74-5وإذا كان واضحا
أن املبلغ املدفوع ال يتناسب على اإلطالق مع تكلفة تقديم
اخلدمة ،فإن الرسوم تُصَّنف عندئذ كضرائب على استخدام سلع
وعلى السماح باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة (.)5-4-1-1
 139 -5املبيعات العرضية التي تقوم بها املنشآت
غير السوقية ( )3-2-4-1وهي تغطي مبيعات السلع
واخلدمات التي تقوم بها املنشآت غير السوقية التابعة لوحدات
احلكومة العامة عدا الرسوم اإلدارية .ويُدرج بهذا البند املبيعات
التي تعد عَرَضية بالنسبة لألنشطة االجتماعية أو اجملتمعية
املعتادة لإلدارات واألجهزة احلكومية ،مثل مبيعات املنتجات

اإليرادات
التي تُصنَّع يف املدارس املهنية ،والبذور املنتَجة من املزارع
التجريبية ،والبطاقات البريدية ونسخ األعمال الفنية املنتَجة
من املتاحف ،والرسوم باملستشفيات والعيادات احلكومية،
ورسوم التعليم باملدارس احلكومية ،ورسوم دخول املتاحف
احلكومية ،واملتنزهات ،واملرافق الثقافية والترفيهية التي ال
تعد شركات عامة.
 140 -5مبيعات السلع واخلدمات احملتسبة (-1
 )4-2-4تُسجَّل هذه املبيعات عندما تقوم وحدة بإنتاج سلع
وخدمات بغرض استخدامها كتعويضات عينية للعاملين.
وتعمل الوحدة من واقع صفتين هما :أنها رب عمل وأنها
منتج عام لسلع وخدمات .ولتوضيح املبلغ الكلي املدفوع
كتعويضات للعاملين ،يجب معاملة املقدار املؤدى عينا كما لو
كان دُفِع نقدا كأجور ورواتب ثم استخدم العاملون هذا الدخل
بعد ذلك لشراء السلع واخلدمات .وتشمل هذه الفئة القيمة الكلية
لتلك املبيعات احملتسبة .وتوضح الفقرتان  17-6و18-6
األجور والرواتب العينية بمزيد من التفصيل .وبالنسبة لنظام
معاشات التقاعد حمدد املساهمة ،فإن هذه الفئة تشمل أيضا
البيع احملتسب للخدمات املؤداة إذا كان رب العمل يتوىل إدارة
النظام بنفسه .ويف هذه احلالة ،تُقيَّد قيمة تكاليف إدارة النظام
على أنها مساهمة حمتسبة مستحقة الدفع للموظف كجزء من
تعويضات العاملين .ويتعين تسجيل القيد املقابل لهذا املبلغ
كبيع حمتسب خلدمة مالية مقدمة لقطاع األسر املعيشية
(راجع الفقرة .)25-6
 141 -5ويف نظام القيد على أساس االستحقاق ،يتم قيد
مبيعات السلع عند تغير امللكية القانونية .وإذا تعذر حتديد
هذا الوقت بدقة ،فإنه يمكن القيد عند حدوث تغير يف امللكية
املادية أو السيطرة .ويتم قيد املعامالت يف اخلدمات عادة عند
تقديم اخلدمات .وتُقدَّم بعض اخلدمات أو جترى على أساس
مستمر .فعلى سبيل املثال ،تُعد اإليجارات تدفقات مستمرة
ويتم قيدها ،من الوجهة النظرية ،بصورة مستمرة ما دام
يجري تقديمها.

الغرامات واجلزاءات واملصادرات ()3-4-1

 142 -5الغرامات واجلزاءات هي حتويالت جارية إلزامية
تفرضها احملاكم أو األجهزة شبه القضائية على الوحدات
بسبب انتهاك القوانين أو القواعد اإلدارية .وتُدرَج بهذه الفئة
أيضا التسويات املتفق عليها خارج احملكمة .واملصادرات هي
مبالغ كانت مودعة لدى إحدى وحدات احلكومة العامة حلين
انتهاء دعوى قانونية أو إدارية وحولت إىل وحدة احلكومة
العامة املعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى.
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 143 -5ويتعين من حيث املبدأ قيد الغرامات واجلزاءات
املفروضة يف حالة الضرائب املتأخرة أو اجلزاءات املفروضة
بسبب التهرب الضريبي ضمن هذه الفئة وليس كضرائب .غير
أنه قد ال يكون ممكنا الفصل بين مدفوعات الغرامات أو اجلزاءات
األخرى وببن الضرائب التي تتعلق بها .ويف هذه احلالة ،فإن
الغرامات واجلزاءات التي ترتبط بضريبة معينة تُقيَّد مع تلك
الضريبة ،أما الغرامات واجلزاءات املرتبطة بضرائب غير حمددة
فتُصنَّف ضمن فئة ضرائب أخرى (.)6-1-1
 144 -5وتتقرر معظم الغرامات واجلزاءات واملصادرات
يف وقت معين .ويتم قيد هذه التحويالت على أساس االستحقاق
عندما تكون لوحدة احلكومة العامة مطالبة غير مشروطة على
هذه األموال ،وهو ما قد يتحقق عند صدور حكم قضائي أو نشر
حكم إداري ،أو عندما يؤدي التأخر يف أداء مدفوعات معينة أو
وقوع أي تعد آخر إىل غرامة أو جزاء بصورة تلقائية .وتشمل
الغرامات أيضا الكفالة التي حتددها احملاكم ،عندما تُنتَهك
شروط الكفالة .وعند حتديد الكفالة ،يتعين أن تُقيَّد املبالغ
الواجب ردها على أنها حسابات أخرى مستحقة الدفع (-3
 ،)8-0-3وينبغي أن تُقيد كإيرادات فقط عندما تُنتَهك شروط
الكفالة .ويف احلاالت التي ال يتم فيها سداد أي مبلغ فعلي عندما
تُدَّد الكفالة ،تكتسب احلكومة مطالبة مشروطة .وال يتم قيد هذه
املطالبة املشروطة يف نظام إحصاءات مالية احلكومة حتى يتم
استيفاء الشروط.

التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر ()4-4-1

 145 -5التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر ()144
مستحقة القبض تشمل اإلعانات باإلضافة إىل الهبات والتحويالت من
أفراد أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح أو مؤسسات غير حكومية
أو شركات أو مصادر أخرى عدا احلكومات واملنظمات الدولية .ويمكن
تصنيف هذه التحويالت وفقا لقطاع الطرف املقابل وحسب ما إذا
كانت حتويالت جارية أو رأسمالية (راجع اجلدول  .)11-5وعند الشك
يف طبيعة التحويل ،يتعين تصنيفه على نحو متسق من الطرفين (راجع
الفقرة  .)18-3وتتألف التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر (-1
 )4-4من حتويالت جارية غير مصنفة يف موضع آخر ()1-4-4-1
(وهذه تتألف من اإلعانات ( )1-1-4-4-1وحتويالت جارية أخرى
غير مصنفة يف موضع آخر ( ،))2-1-4-4-1وحتويالت رأسمالية
غير مصنفة يف موضع آخر (.)2-4-4-1
 146 -5اإلعانات ( )1-1-4-4-1هي حتويالت جارية
بدون مقابل تقدمها الوحدات احلكومية إىل املؤسسات على أساس
مستوى أنشطتها اإلنتاجية أو على أساس كمية أو قيمة السلع
أو اخلدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها.
وباعتبارها إيرادات ،فإن هذه التحويالت مبالغ مستحقة القبض
بوجه رئيسي من جانب الشركات العامة .ويف حاالت نادرة،
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اجلدول  :11-5التصنيف املفصل للتحويالت غير
املصنفة يف موضع آخر ()4-4-1
4-4-1

التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر
التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر
3،2،1
اإلعانات
التحويالت اجلارية األخرى غير ا
3،1
ملصنفة يف موضع آخر
3،1
التحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف موضع آخر
1

1-4-4-1
1-1-4-4-1
2-1-4-4-1
2-4-4-1

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية وفرادى
الوحدات (راجع اجلدول .)1-3
 2سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح أيضا بتحديد ما إذا كانت هذه
اإلعانات هي إعانات على املنتجات أو على اإلنتاج.
 3سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح أيضا بتحديد ما إذا كانت هذه
التحويالت متعلقة بموارد طبيعية معينة أو إيرادات بيئية.

يمكن لوحدات احلكومة العامة واملؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية أن حتصل على إعانات عندما يتوقف
التحويل مستحق القبض على اللوائح العامة لبرنامج اإلعانات،
والتي تسري على جميع املنتجين—أي املنتجون السوقيون
وغير السوقيين .وتتناول الفقرات من  84-6إىل  91-6اإلعانات
بمزيد من التفصيل.
 147 -5التحويالت اجلارية األخرى غير املصنفة
يف موضع آخر ( )2-1-4-4-1هي هبات وحتويالت
ذات طبيعة جارية (عدا املنح أو اإلعانات) يقدمها األفراد
أو املؤسسات غير الهادفة للربح اخلاصة أو املؤسسات غير
احلكومية أو الشركات .ويمكن أن تكون هذه التحويالت نقدية
أو عينية—على سبيل املثال ،مساهمات مقدمة للحكومة يف
شكل أغذية أو بطانيات أو مستلزمات طبية ألغراض اإلغاثة.
 148 -5حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع
آخر ( )1442هي هبات وحتويالت ذات طبيعة رأسمالية (عدا
املنح) يقدمها األفراد أو املؤسسات غير الهادفة للربح اخلاصة
أو املؤسسات غير احلكومية أو الشركات .وفيما يلي أمثلة على
التحويالت املدرجة يف هذه الفئة:
·املدفوعات الرئيسية غير املتكررة مستحقة القبض
كتعويضات عن األضرار الواسعة أو اإلصابات اخلطيرة
التي ال تكون مغطاة يف وثائق التأمين .ويجوز أن
تُمنَح تلك املدفوعات من جانب حماكم القانون أو
يتم تسويتها خارج إطار احملكمة .وتشمل مدفوعات
التعويض عن األضرار الناجمة عن االنفجارات الهائلة
أو حاالت انسكاب النفط ،وما إىل ذلك؛
·املساعدات الدولية ذات الطبيعة الرأسمالية مستحقة
القبض يف أعقاب الكوارث الطبيعية من كيانات غير
42
مقيمة عدا املنظمات الدولية واحلكومات األجنبية؛
 42املعونة الدولية مستحقة القبض من وحدات احلكومة العامة املقيمة
وغير املقيمة واملنظمات الدولية ُتصنَّف كمنح (راجع الفقرة .)101-5

·املدفوعات مستحقة القبض تعويضا عن تلف ممتلكات عدا
املدفوعات من تسوية تأمينية (تُدرَج التسويات التأمينية يف
املطالبات مستحقة القبض ( 3-1-5-4-1أو ))2-5-4-1؛
·حتويالت مستحقة القبض للشركات العامة من الوحدات
احلكومية لتغطية العجوزات التشغيلية الكبيرة املتراكمة على
43
مدى سنتين أو أكثر؛
·املوروثات أو الهبات الضخمة مستحقة الدفع لوحدات احلكومة
أو القطاع العام ،بما يف ذلك هبات األراضي أو املباين أو أصول
البحوث والتطوير ،مثل براءات االختراع وحقوق التأليف؛
·التبرعات الضخمة االستثنائية التي تدفعها األسر املعيشية أو
املؤسسات إىل وحدات القطاع العام من أجل تمويل إجمايل
تكوين رأس املال الثابت :على سبيل املثال ،التحويالت من
أجل بناء أو شراء مستشفيات ومدارس ومتاحف ومسارح
ومراكز ثقافية ،أو هبات للجامعات من أجل تغطية تكاليف
بناء كليات داخلية جديدة ومكتبات وخمتبرات ،وما إىل ذلك؛
·حتويالت رأسمالية من الشركات ،وأشباه الشركات،
واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية،
واألسر املعيشية ،والكيانات غير املقيمة عدا احلكومات
واملنظمات الدولية (راجع الفقرة  )103-5من أجل إلغاء أو
حتمل دين باالتفاق املتبادل مع احلكومة دون أن تتحمل
44
احلكومة التزاما فعليا جتاهها؛
·مبالغ مستحقة القبض تتجاوز القيمة املتوقعة لاللتزامات
45
التي تم حتملها لتوفير استحقاقات املعاشات التقاعدية؛
·أصول اجملتمع املبنية حيث تكون املسؤولية حينئذ عن
الصيانة ملقاة على عاتق وحدة قطاع عام.

األقساط ،والرسوم ،واملطالبات مستحقة القبض
املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات
املوحدة ()5-4-1

 149 -5األقساط ،والرسوم ،واملطالبات مستحقة
القبض املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة ( )5-4-1تتألف من أقساط التأمين على

 43حيثما يكون هناك توقع واقعي بأن هذه املبالغ ستكون واجبة الرد ،على
النحو الذي تشير إليه معايير معينة (راجع اإلطار  ،)3-6يتعين أن تُصنَّف
املعاملة على أنها حيازة ألصل مايل .ويُقيَّد التحويل املنتظم الذي يغطي
عجزا تشغيليا كإعانة.
 44تُوجَد تفاصيل إلغاء الدين ،وحتمل الدين ،وعمليات الدين احلكومي
األخرى يف امللحق الثالث ،ويف إحصاءات دين القطاع العام :مرشد ملعديها
ومستخدميها ،الفصل الرابع.
 45املبالغ مستحقة القبض بما يصل إىل القيمة املتوقعة للخصوم يتعين أن
تقيد كمعامالت يف األصول املالية واخلصوم (أي كتحمل خلصوم) (راجع
الفقرة .)67-9

اإليرادات
غير احلياة مستحقة الدفع 46لنظم التأمين لتوفير استحقاقات
التأمين ضد اخملاطر؛ واملطالبات مستحقة القبض للمستفيدين
من نظم التأمين؛ والرسوم مستحقة القبض مقابل إصدار
الضمانات املوحدة .ويف حين أن األقساط والرسوم دائما ما
تكون ذات طبيعة جارية ،يمكن للمطالبات مستحقة القبض أن
تكون ذات طبيعة رأسمالية أو جارية .ويصف امللحق الرابع أنواع
نظم التأمين والضمانات املوحدة ،واملصطلحات املستخدمة يف
التأمين ،والقيد اإلحصائي للتدفقات ومراكز األرصدة املرتبطة
بها .وإلتاحة اجملال لتوحيد بيانات قطاع احلكومة العامة
والقطاع العام ،يتعين تصنيف هذه اإليرادات بحسب قطاع الطرف
47
املقابل (راجع اجلدول .)12-5
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اجلدول  :12-5التصنيف املفصل لألقساط ،والرسوم،
واملطالبات مستحقة القبض املتعلقة
بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة ()5-4-1
5-4-1
1-5-4-1
1-1-5-4-1
2-1-5-4-1
3-1-5-4-1
2-5-4-1

األقساط ،والرسوم ،واملطالبات مستحقة القبض املتعلقة
بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة
األقساط ،والرسوم ،واملطالبات اجلارية مستحقة القبض
1
األقساط مستحقة القبض
الرسوم مستحقة القبض
1
لنظم الضمانات املوحدة
1
املطالبات اجلارية مستحقة القبض
1
املطالبات الرأسمالية مستحقة القبض

 150 -5األقساط ،والرسوم ،واملطالبات اجلارية
مستحقة القبض ( )1-5-4-1تتألف من إيرادات ورسوم
أقساط التأمين على غير احلياة مستحقة القبض إلصدار
الضمانات املوحدة ،ومن إيرادات تسوية التأمين غير
االستثنائية .ويف نظام القيد على أساس االستحقاق ،يتعين
أال تتضمن األقساط والرسوم مستحقة القبض سوى تلك
التي توفر تغطية تأمينية يف فترة اإلبالغ .ويتعين أال يُعترَف

بمتحصالت السداد املبكر لألقساط والرسوم كإيرادات ،ولكن
ينبغي قيدها كتحمل خلصوم يف شكل احتياطيات تأمين فنية
(راجع الفقرات  183-7وم.)79-4

 46يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008تُزأ أقساط التأمين على غير
احلياة مستحقة القبض إىل بيع خدمة وحتويل ،بينما يف نظام إحصاءات
مالية احلكومية يعتبر القسط بالكامل حتويال .وتقيد الرسوم مستحقة
القبض عن الضمانات التي تمنح مرة واحدة كرسوم إدارية (راجع الفقرة
.)138-5
 47راجع امللحق الرابع للوقوف على توضيح لقيد مراكز املعامالت
واألرصدة املرتبطة بالتأمين ،بما يف ذلك الضمانات املوحدة.

 151 -5املطالبات الرأسمالية مستحقة القبض (-1
 )2-5-4تتألف من تسويات تأمين بالغة الضخامة مستحقة
القبض يف أعقاب أحداث كارثية أو كوارث .وقد يكون من
الصعب على الطرفين حتديد هذه التسويات بالغة الضخامة
على نحو متسق ،ولذلك ،على سبيل التبسيط ،تُصنَّف جميع
مطالبات التأمين على غير احلياة كتحويالت جارية ،إال إذا لَزِم
قيد حتويل رأسمايل لتحقيق االتساق مع احلسابات القومية.

 1سطور التقسيم اإلضايف« /منه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية وفرادى
الوحدات (راجع اجلدول .)1-3

6

املصروفات

يعرِّف هذا الفصل مفهوم املصروفات ويصف طريقة
تصنيفها.

التصنيف الوظيفي يف مرفق هذا الفصل 1.وإضافة إىل ذلك،
يمكن إجراء تصنيف مقارن بين التصنيفين االقتصادي
والوظيفي لتوضيح أنواع املعامالت املنفذة ألداء وظيفة معينة
(راجع الفقرات من  126-6إىل  148-6يف مرفق الفصل .)6

 1-6املصروفات ( )1هي انخفاض يف صايف القيمة
ناجت عن معاملة .ويترتب على معامالت املصروفات حسب
التعريف الوارد يف إحصاءات مالية احلكومة قيد بنود
مقابلة تؤدي إما إىل انخفاض األصول أو زيادة اخلصوم
— مما يؤدي إىل انخفاض صايف القيمة .ويتوىل قطاع
احلكومة العامة اثنتين من املسؤوليات االقتصادية العامة،
هما )1( :توفير سلع وخدمات خمتارة للمجتمع ،على أساس
غير سوقي غالبا؛ و( )2إعادة توزيع الدخل والثروة عن
طريق التحويالت (راجع الفقرة  .)38-2ويتم الوفاء بهاتين
املسؤوليتين أساسا من خالل معامالت املصروفات التي
تصنف بأسلوبين يف إحصاءات مالية احلكومة هما:
التصنيف االقتصادي والتصنيف الوظيفي.

 4-6املبالغ املستردة ،واملبالغ املسترجعة من املدفوعات
الزائدة ،واملبالغ مستحقة القبض من املبالغ املدفوعة باخلطأ،
واملعامالت املماثلة ،هي معامالت تؤدي إىل زيادة صايف
القيمة .وبصورة أدق ،فإن هذه املعامالت هي تعديالت تصحح
االنخفاض املفرط يف صايف القيمة الذي سبق قيده .وتُعامَل
هذه املعامالت كتخفيض يف املصروفات ،مع إجراء قيد مقابل
لتخفيض اخلصوم أو زيادة األصول املالية.

تعريف املصروفات

 2-6ويحدِّد التصنيف االقتصادي للمصروفات أنواع
املصروفات حسب العملية االقتصادية املنشئة لها .وعند
توفير السلع واخلدمات للمجتمع قد تُنتج الوحدة احلكومية
السلع واخلدمات بنفسها وتقوم بتوزيعها ،أو تشتريها من
طرف ثالث وتقوم بتوزيعها ،أو حتول مبالغ نقدية لألسر
كي يكون بمقدورها شراء السلع واخلدمات مباشرة .وعلى
سبيل املثال ،فإن تعويضات العاملين ،واستخدام السلع
واخلدمات ،واستهالك رأس املال الثابت ترتبط جميعها
بتكلفة إنتاج احلكومة للسلع واخلدمات غير السوقية
(والسوقية يف حاالت حمددة) .أما اإلعانات ،واملنح،
واملنافع االجتماعية ،والتحويالت عدا املنح ،فترتبط
بالتحويالت النقدية أو العينية ،وتهدف إىل إعادة توزيع
الدخل والثروة.
 3-6ويوفر التصنيف الوظيفي للمصروفات معلومات
عن الغرض من أي مصروفات تم حتملها .ومن أمثلة الوظائف
املذكورة التعليم ،والصحة ،وحماية البيئة .ويرد وصف

 5-6وبعض املعامالت تعد مبادالت يف األصول و/أو
اخلصوم وال ينبغي قيدها كمصروفات .وال يؤثر اقتناء أصل
غير مايل عن طريق الشراء أو املقايضة على صايف القيمة،
وال تدخل هذه املعامالت يف عداد املصروفات ،فهي معامالت
يف أصول غير مالية على النحو املبين يف الفقرة  .3-8لكن
عند التخلي عن ملكية أصل ما دون احلصول على أي شيء له
قيمة معادلة يف املقابل ،فإن صايف القيمة للوحدة املعنية
يكون قد انخفض .وهذا االنخفاض يف األصول يصاحبه قيد
مقابل لزيادة املصروفات وينبغي قيده كأحد أنواع التحويل
الرأسمايل مستحق الدفع كاملنح الرأسمالية .وال يدخل يف
عداد املصروفات أيضا املبالغ مستحقة الدفع على القروض
املمنوحة واملبالغ املسددة من القروض ،فهي معامالت يف
األصول املالية أو اخلصوم ،كما يرد وصفه يف الفقرة .3-9

وقت قيد املصروفات
 6-6ينبغي قيد املصروفات يف بيان العمليات وفقا لنظام
القيد على أساس االستحقاق .وتقيد املعامالت ،وفقا لنظام
القيد على أساس االستحقاق ،عند مزاولة األنشطة أو حدوث
املعامالت أو وقوع األحداث األخرى التي تنشئ االلتزام غير
املشروط بأداء مدفوعات أو التخلي بأي شكل آخر عن موارد
 1يف إحصاءات مالية احلكومة ،يُطبَّق التصنيف الوظيفي على النفقات —
أي جمموع معامالت املصروفات وصايف االستثمار يف أصول غير مالية.

املصروفات
(راجع الفقرة  .)62-3ويف حالة عدم وجود نظام حماسبي
متكامل للمخزونات (راجع الفقرة  ،)46-8تنشأ تعقيدات
فيما يتعلق بقيد اقتناء سلع ثم استخدامها فيما بعد .فمن
الناحية املفاهيمية ،يعتبر شراء سلع ال تُستخدم مباشرة بشكل
ما إضافة للمخزونات وليس مصروفات .وعندما تُستهلك
السلع يف اإلنتاج أو تُستخدم على نحو آخر ،ينبغي إجراء قيد
لتخفيض اخملزونات ،وقيد مصروفات أو زيادة يف فئة أخرى
من فئات األصول ،وهو ما يتوقف على طريقة استخدام هذه
السلع 2.لكن من الناحية العملية ،وحسبما يرد يف الفقرات
من  45-8إىل  ،47-8غالبا ما ال يُقيَّد التغير يف اخملزونات
لكل معاملة ،بل يُحسب كقيمة باقية من املعلومات املتعلقة
بمراكز األرصدة والتدفقات يف اخملزونات .ويُشار يف كل قسم
من أقسام التصنيف االقتصادي إىل تطبيقات أخرى ألساس
االستحقاق على فئات حمددة من معامالت املصروفات ،حسب
االقتضاء.
 7-6وينبغي قيد معامالت املصروفات يف بيان مصادر
واستخدامات النقدية وفقا لنظام القيد على األساس النقدي،
وذلك يف أقرب وقت ممكن من مرحلة الدفع (راجع الفقرة
.)103-3

التصنيف االقتصادي للمصروفات
 8-6يبين اجلدول  1-6التصنيف االقتصادي املوجز
للمصروفات ،وتتناول الفقرات الباقية من هذا الفصل كل
فئة من فئاته بالتفصيل 3.ورغم أن هيكل التصنيف املوجز
للمصروفات يف إحصاءات مالية احلكومة يقدم إرشادا بشأن
احلد األدنى ملتطلبات إعداد تصنيفات املصروفات القابلة
للمقارنة على املستوى الدويل ،فقد تستلزم االحتياجات
التحليلية إضافة مزيد من التصنيفات املفصلة كبنود فرعية
لدى عرض البيانات القومية .ويمكن عرض هذه البنود الفرعية
اإلضافية إما يف شكل تقسيم شامل للبند األساسي ،أو عرضها
يف شكل سطور إضافية« :ومنه/ومنها» .وعادة ما ترتبط هذه
البنود باحلاجة إىل توحيد بيانات احلكومة العامة أو القطاع
العام ،أو إىل مدخالت يف جمموعات البيانات االقتصادية
الكلية األخرى ،أو إىل بنود تسمح بحساب اجملمالت أو األرصدة
التكميلية (راجع الفقرة .)22-5
 2عند استخدام هذه السلع يف تكوين رأس املال للحساب الذاتي إلنشاء أصل
آخر ،مثل األصل الثابت أو فئة أخرى من فئات اخملزونات ،يمكن قيدها
ضمن تكلفة اقتناء هذه األصول .لكن عند استهالك السلع أثناء عملية تقديم
خدمة ما ،تقيد كمصروفات.
 3راجع أيضا اجلدول م 2-8يف امللحق  8لالطالع على التصنيفات
املفصلة.
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تعويضات العاملين [إحصاءات مالية
5
احلكومة])1-2( 4

 9-6تعويضات العاملين هي جمموع املكافآت ،النقدية
أو العينية ،مستحقة الدفع للفرد املشترك يف عالقة بين رب
العمل واملوظف مقابل العمل الذي قام به الفرد خالل فترة
اإلبالغ .وهذه املبالغ مستحقة الدفع مقابل خدمات األعمال
اليدوية والفكرية التي يقدمها األفراد املستخدَمون يف عملية
اإلنتاج يف الوحدة املؤسسية .وتُستبعد من تعويضات
العاملين [إحصاءات مالية احلكومة] ( 6)1-2املبالغ املرتبطة
بتكوين رأس املال للحساب الذاتي (راجع اجلدول .)2-6
فتعويضات العاملين مستحقة الدفع للعاملين املشتغلين يف
تكوين رأس املال للحساب الذاتي ،وهو إنتاج األصول غير
املالية لالستخدام الذاتي ،تقيد مباشرة يف إحصاءات مالية
احلكومة كأحد عناصر تكلفة اقتناء أصول غير مالية .وتُستبعد
أيضا من تعويضات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
( )1-2املبالغ مستحقة الدفع يف حالة عدم وجود عالقة عمل
بين رب العمل واملوظف ،كاملبالغ مستحقة الدفع للمقاولين
والعمال اخلارجيين من أصحاب املهن احلرة .وتصنف هذه
املبالغ مستحقة الدفع ضمن استخدام السلع واخلدمات (.)2-2
ولالطالع على وصف لهذا احلد الفاصل بين تعويضات العاملين
واستخدام السلع واخلدمات ،راجع الفقرة .33-6
 10-6وعند استخدام نظام القيد على أساس االستحقاق،
تقاس تعويضات العاملين بقيمة املكافأة النقدية و/أو العينية
التي يحق للموظف احلصول عليها من رب العمل مقابل العمل الذي
أداه خالل الفترة املعنية ،سواء دُفعت قبل العمل ذاته أو بالتزامن
معه أو متأخرة عنه .وإذا مل يتم الدفع مقابل العمل املؤدَّى ،ينبغي
أن تسجِّل الوحدة املعنية قيدا يف احلسابات األخرى مستحقة
الدفع (( )8-0-3-3راجع الفقرات من  224-7إىل 227-7
و 7.)83-9ومن ناحية أخرى ،إذا تم الدفع قبل العمل ذاته،
يجب تسجيل قيد يف احلسابات األخرى مستحقة القبض (-3
 )8-0-2إىل أن يحين تاريخ إتمام العمل .وعند استخدام نظام
القيد على األساس النقدي ،تقيد تعويضات العاملين عند حدوث
 4تشير عبارة [إحصاءات مالية احلكومة] إىل أن البند له نفس االسم ولكن
يختلف نطاق تغطيته يف نظام احلسابات القومية لعام .2008
 5األرقام بين األقواس بعد كل فئة تصنيف هي رموز تصنيف إحصاءات
مالية احلكومة .ويرد يف امللحق  8جميع رموز التصنيف املستخدمة يف
إطار إحصاءات مالية احلكومة.
 6يرد وصف تعويضات العاملين يف الفقرات من  28-7إىل  70-7يف
نظام احلسابات القومية لعام .2008
 7إذا مل تُدفع تعويضات العاملين يف تاريخ استحقاق الدفع املتفق عليه،
ستكون هذه احلسابات األخرى مستحقة الدفع متأخرة السداد من تاريخ
استحقاقها (راجع الفقرتين  20-9و.)226-7
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اجلدول  :1-6التصنيف االقتصادي املوجز للمصروفات
2
1-2

املصروفات

تعويضات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]

7-2
1

1-7-2

منافع الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]

1-1-7-2

منافع الضمان االجتماعي النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]

1-1-1-2

األجور والرواتب النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-1-7-2

منافع الضمان االجتماعي العينية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-1-1-2

األجور والرواتب العينية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-7-2

1-1-2

2-1-2

األجور والرواتب [إحصاءات مالية احلكومة]

املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]

1

مساهمات أرباب العمل االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]

1-2-7-2

منافع املساعدة االجتماعية النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-2-7-2

منافع املساعدة االجتماعية العينية [إحصاءات مالية احلكومة]

1-2-1-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-2-1-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة [إحصاءات مالية احلكومة] 3-7-2

2-2
3-2
4-2
1-4-2
2-4-2

استخدام السلع واخلدمات
استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات مالية احلكومة]
1
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
لغير املقيمين [إحصاءات مالية احلكومة]
للمقيمين عدا احلكومة العامة
[إحصاءات مالية احلكومة]

1-3-7-2
1

3-4-2

لوحدات احلكومة العامة األخرى [إحصاءات مالية احلكومة]

1-5-2

للشركات العامة

2-5-2

للمؤسسات اخلاصة

3-5-2

لقطاعات أخرى

1-6-2

حلكومات أجنبية

5-2

6-2
1-1-6-2
2-1-6-2
2-6-2
1-2-6-2
2-2-6-2
3-6-2
1-3-6-2
2-3-6-2

اإلعانات

املنح

1

1

2-3-7-2
8-2
1-8-2
1-1-8-2
2-1-8-2
3-1-8-2
4-1-8-2
5-1-8-2
2-8-2
1-2-8-2

جارية

2-2-8-2

رأسمالية

3-8-2

ملنظمات دولية
جارية
رأسمالية
لوحدات احلكومة العامة األخرى

منافع املساعدة االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]

1-3-8-2
2-3-8-2

املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية احلكومة]
املنافع االجتماعية النقدية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية
احلكومة]
املنافع االجتماعية العينية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية
احلكومة]
مصروفات أخرى
مصروفات امللكية عدا الفائدة
1
أرباح موزعة
مسحوبات الدخل من أشباه الشركات
مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار
الريع
أرباح االستثمار األجنبي املباشر
املُعاد استثمارها
حتويالت غير مصنفة يف موضع آخر
التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر
حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع آخر
األقساط والرسوم واملطالبات املتعلقة
بنظم التأمين على غير احلياة
1
والضمانات املوحدة
األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية
املطالبات الرأسمالية

جارية
رأسمالية

 1تعني أن التقسيم اإلضايف قد يكون مفيدا من الناحية التحليلية ويُعرض يف جداول تفصيلية.

التدفق النقدي ،بغض النظر عن تاريخ أداء العمل .وال تقيد األجور
والرواتب العينية يف نظام القيد على األساس النقدي نظرا لعدم
حدوث تدفقات نقدية.
 11-6وتتألف تعويضات العاملين من األجور والرواتب (،)1-1-2
ومساهمات أرباب العمل االجتماعية ( )2-1-2مستحقة الدفع من
أرباب العمل نيابة عن العاملين إىل برامج التأمين االجتماعي.

األجور والرواتب [إحصاءات مالية احلكومة]
()1-1-2

 12-6األجور والرواتب هي تعويضات العاملين مستحقة الدفع
نقدا و/أو عينيا ،باستثناء املساهمات االجتماعية مستحقة الدفع

من أرباب العمل .وكما يرد يف اجلدول  ،2-6تُستبعد من األجور
والرواتب [إحصاءات مالية احلكومة] ( )1-1-2املبالغ املرتبطة
بتكوين رأس املال للحساب الذاتي .وتتضمن األجور والرواتب
املبالغ التي يقتطعها رب العمل من األجور والرواتب لتسهيل
اإلجراءات اإلدارية أو ألسباب أخرى ،كاملساهمات االجتماعية
وضرائب الدخل واالستقطاعات األخرى مستحقة الدفع من العاملين.
وتُدفع هذه االستقطاعات مباشرة لبرامج التأمين االجتماعي،
والسلطات الضريبية ،وغيرها ،نيابة عن العاملين .وقد تُدفع األجور
والرواتب بعدة طرق ،من بينها السلع أو اخلدمات املقدمة للعاملين
كأجر عيني بدال من األجر النقدي أو باإلضافة إليه .ومن شأن إدراج
األجر العيني أن يتيح إلحصاءات مالية احلكومة قياس التكلفة
الكلية للعمالة املستخدمة.

املصروفات
اجلدول  :2-6التصنيف املفصل لتعويضات العاملين
[إحصاءات مالية احلكومة] ()1-2
1

تعويضات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
تعويضات العاملين [نظام احلسابات القومية]

1-2

1-1-2

ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب الذاتي

األجور والرواتب [إحصاءات مالية احلكومة]

األجور والرواتب [نظام احلسابات القومية]

1-1-1-2

ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال
للحساب الذاتي

األجور والرواتب النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]

األجور والرواتب النقدية [نظام احلسابات القومية]

2-1-1-2

ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال
للحساب الذاتي

األجور والرواتب العينية [إحصاءات مالية احلكومة]
األجور والرواتب العينية [نظام احلسابات القومية]

2-1-2

ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال
للحساب الذاتي

مساهمات أرباب العمل االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل االجتماعية [نظام احلسابات القومية]

1-2-1-2

ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال
للحساب الذاتي

مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
[إحصاءات مالية احلكومة]

مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
[نظام احلسابات القومية]

2-2-1-2

ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب الذاتي

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة [نظام احلسابات القومية]
ناقص :املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب الذاتي

 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد أنواع تعويضات العاملين
مستحقة الدفع.

األجور والرواتب النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]
()1-1-1-2

 13-6األجور والرواتب النقدية 8هي املبالغ مستحقة الدفع
نقدا ،أو أي أدوات مالية أخرى تستخدم كوسيلة دفع ،إىل العاملين
مقابل أداء العمل .وكما يشار إليه يف اجلدول  ،2-6تُستبعد من
األجور والرواتب النقدية [إحصاءات مالية احلكومة] (-1-2
 )1-1املبالغ املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب الذاتي.
وتُدرج يف هذه الفئة أنواع األجور التالية:
·األجور أو الرواتب األساسية مستحقة الدفع أسبوعيا أو
شهريا أو على فترات أخرى منتظمة ،بما يف ذلك املبالغ

 8ال ينبغي اعتبار مصطلح «النقدية» املستخدم هنا على أنه يشير إىل نظام
نقدا.
القيد على األساس النقدي ،وإنما إىل األجر املدفوع ً
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املدفوعة حسب األعمال املنجزة واملبالغ املدفوعة عن
العمل بالقطعة؛ واملدفوعات اإلضافية أو البدالت اخلاصة
عن العمل اإلضايف أو العمل الليلي أو العمل يف عطالت
نهاية األسبوع أو العمل لساعات أخرى غير منتظمة؛
والبدالت عن العمل بعيدا عن املنزل أو يف ظروف غير
مالئمة أو خطيرة؛ وبدالت االغتراب للعمل يف اخلارج،
وغيرها؛
·البدالت اإلضافية مستحقة الدفع بانتظام ،مثل بدالت
السكن أو بدالت تغطية تكاليف االنتقال إىل مكان العمل
ومنه ،ولكن باستبعاد املنافع االجتماعية مستحقة الدفع
من أرباب العمل (راجع الفقرة )16-6؛
·األجور أو الرواتب مستحقة الدفع للعاملين املتغيبين عن
العمل لفترات قصيرة — على سبيل املثال أثناء العطالت
أو نتيجة التوقف املؤقت لإلنتاج ،باستثناء فترات الغياب
بسبب املرض أو اإلصابة أو غير ذلك (راجع الفقرة
)16-6؛
·الرواتب التكميلية السنوية ،مثل املكافآت وراتب «الشهر
الثالث عشر»؛
·املكافآت اخلاصة أو املبالغ االستثنائية األخرى املربوطة
باألداء الكلي للمؤسسة واملدفوعة يف إطار نظم احلوافز؛
·العموالت ،والعطايا ،واإلكراميات التي يحصل عليها
العاملون :فهذه املبالغ ينبغي إدراجها ضمن املدفوعات
مقابل اخلدمات التي تقدمها الوحدة املستخدِمة للعامل،
حتى إذا كانت مستحقة الدفع للعامل مباشرة من طرف
ثالث .وبالتايل فإنها تعتبر مدفوعة للعامل من رب
9
العمل.
 14-6وجند يف بعض احلاالت أن املنافع التي يحصل عليها
العاملون ،مثل استخدام سيارة أو مساهمات التقاعد اإلضافية،
قد ال تُقدَّم للعامل جمانا (أي ال تُقدَّم دون حتمل العامل لتكلفة
الفرصة البديلة) .ويمكن «شراء» املنفعة من رب العمل عن طريق
التنازل عن جزء من الراتب .وتكمن جاذبية هذه النظم غالبا يف
املزايا الضريبية التي قد يتمتع بها العامل من خالل إعادة هيكلة
جمموعة العناصر املكوِّنة للراتب .ويف هذه احلاالت ،ينبغي أن
يشمل الراتب الكامل هذه املنافع «املشتراة» وأن يُقيَّد باعتباره
مستحق الدفع نقدا — حيث تعتبر تكلفة اقتناء املنفعة نفقة
يتحملها العامل.
 15-6وال تشمل األجور والرواتب النقدية ما ترده احلكومة
من تكاليف يتحملها موظفوها لكي يتمكنوا من استالم وظائفهم
أو أداء أعمالهم — مثل:
 9ينبغي تعديل مسار املبالغ التي تُدفع مباشرة للعاملين بحيث يتم قيدها
أوال ضمن إيرادات رب العمل املرتبطة باخلدمة املقدمة ،ثم قيدها ضمن
املصروفات كأجور ورواتب.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
·رد مصروفات السفر أو إعادة التوطين ،أو املصروفات ذات
الصلة التي يتحملها املوظفون عند تسلمهم وظائف جديدة
أو عند إلزامهم من رب العمل بنقل سكنهم إىل مناطق
خمتلفة داخل البلد أو إىل بلد آخر؛
·رد التكاليف التي يتحملها املوظفون نظير توفير أدوات
أو معدات أو مالبس خاصة أو أي بنود أخرى الزمة على
وجه اخلصوص ،أو التي تمكنهم أساسا من أداء أعمالهم.
ويف هذه احلاالت ،تقيد املبالغ التي يتم ردها كاستخدام
سلع وخدمات ( .)22وإذا مل يتم الرد الكامل للمبالغ التي
يتحملها املوظفون الذين تُلزمهم عقود عملهم بشراء أدوات
أو معدات أو مالبس خاصة أو خالفه ،ينبغي خصم فرق
املصروفات التي حتملوها من املبالغ مستحقة القبض
ضمن األجور والرواتب ،وزيادة استخدام احلكومة للسلع
واخلدمات بنفس املقدار.

 16-6وتُستبعد من األجور والرواتب أيضا املنافع االجتماعية
مستحقة الدفع من احلكومات ملوظفيها يف شكل:
·بدالت لألبناء أو الزوج/الزوجة أو العائلة أو التعليم أو أي
بدالت أخرى للمعولين؛
·املدفوعات املؤداة بمعدالت كاملة أو خمفضة من األجور
أو الرواتب للعاملين املتغيبين عن العمل بسبب املرض أو
10
اإلصابة يف حادث أو إجازة الوضع أو غير ذلك؛
·تعويضات إنهاء اخلدمة للعاملين ،أو لورثتهم ،الذين
يفقدون وظائفهم بسبب االستغناء عن العمالة الزائدة أو
بسبب العجز أو الوفاة يف حادث أو غير ذلك.
وتقيَّد هذه املنافع االجتماعية ضمن مساهمات أرباب العمل
االجتماعية احملتسبة ( )2-2-1-2مستحقة الدفع لألسر
املعيشية ،ثم ضمن املساهمات االجتماعية احملتسبة (-2-1
 )3-2مستحقة الدفع من هذه األسر املعيشية لرب العمل ،قبل
إدراجها ضمن املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل ()3-7-2
(راجع الفقرة .)104-6

مالية احلكومة] ( )2-1-1-2املبالغ املرتبطة بتكوين رأس
املال للحساب الذاتي .وتتألف هذه الفئة من السلع واخلدمات
املقدمة باجملان أو بأسعار خمفضة .وعند تقديم السلع
واخلدمات بأسعار خمفضة ،تُسب قيمة األجور والرواتب
العينية على أساس الفرق بين قيمة السلع واخلدمات بالكامل
واملبلغ مستحق الدفع من العاملين .وهذه السلع واخلدمات
العينية التي تقدمها احلكومة ملوظفيها ليست ضرورية
لتمكينهم من أداء عملهم .فقد يستخدمها العاملون يف أوقات
فراغهم وحسبما يتراءى لهم لتلبية أي احتياجات أو رغبات
لديهم أو لدى أفراد أسرهم .كذلك يمكن تقديم أي نوع من السلع
واخلدمات تقريبا يف شكل أجور ورواتب عينية .وفيما يلي
األنواع األكثر شيوعا من السلع واخلدمات التي تُقدَّم باجملان
أو بأسعار خمفضة:
·الوجبات واملشروبات املقدمة بانتظام ،بما يف ذلك
أي شكل من أشكال دعم األسعار املقدمة من املقصف
املوجود يف مكان العمل (ألسباب عملية ،ليس من
الضروري وضع تقديرات للوجبات واملشروبات
املستهلكة يف إطار األنشطة الترفيهية الرسمية أو أثناء
السفر ألغراض العمل)؛
·املالبس أو األحذية التي قد يقرر العاملون ارتداءها
بصورة متكررة خارج مكان العمل وأثناء العمل؛
·خدمات اإلسكان أو اإلقامة من النوع الذي يمكن أن
يستخدمه جميع أفراد األسرة التي ينتمي إليها العامل؛
·خدمات املركبات أو السلع املعمرة األخرى املقدمة
الستخدام العاملين الشخصي؛
·السلع واخلدمات التي ينتجها رب العمل ،مثل السفر
اجملاين بالطائرات أو القطارات احلكومية؛
·املرافق الرياضية أو الترفيهية أو مرافق اإلجازات
اخملصصة للعاملين وعائالتهم؛

األجور والرواتب العينية [إحصاءات مالية احلكومة]
()2-1-1-2

·النقل إىل مكان العمل ومنه ،ومواقف السيارات اجملانية
أو املدعمة التي كان يتعين سداد تكلفتها لوال ذلك؛

 17-6األجور والرواتب العينية هي املبالغ مستحقة
الدفع للعاملين يف شكل سلع ،وخدمات ،وفائدة متنازل عنها،
وأسهم مُصْدَرة مقابل ما يتم أداؤه من عمل .وكما هو مبين يف
اجلدول  ،2-6يُستبعد من األجور والرواتب العينية [إحصاءات

·خدمات رعاية األطفال املقدمة ألبناء العاملين؛

 10إذا كان من الصعب فصل مدفوعات األجور والرواتب املستحقة للعاملين
خالل فترات الغياب القصيرة بسبب األمراض أو احلوادث أو غيرها عن
مدفوعات األجور والرواتب األخرى ،ينبغي أن تظل املدفوعات املستحقة
خالل فترات الغياب القصيرة مدرجة ضمن األجور والرواتب.

·قيمة الفائدة التي يتنازل عنها 11أرباب العمل عندما
يمنحون قروضا للعاملين بأسعار فائدة خمفضة أو
 11قد تُقدَّر هذه القيمة على أساس املبلغ الذي كان سيدفعه العامل إذا تم
تقاضي أسعار الفائدة املكافئة ألسعار السوق ناقص مبلغ الفائدة املدفوع
بالفعل .وقد تكون هذه املبالغ كبيرة عندما تكون أسعار الفائدة االسمية
مرتفعة للغاية ،لكن بخالف ذلك فإنها قد تكون صغيرة للغاية ويحيطها
قدر كبير من عدم اليقين بحيث يكون من غير اجملدي تقديرها.

املصروفات
صفرية ألغراض شراء مساكن أو سيارات أو أثاث أو
سلع أو خدمات أخرى (تقيَّد هذه املبالغ أيضا ضمن
الفائدة مستحقة القبض كما يرد يف الفقرة )108-5؛
·يف حالة الشركات العامة ،يمكن أن تشمل األجور والرواتب
العينية أيضا أسهم املنحة أو خيارات االكتتاب 12التي يتم
توزيعها على العاملين.
 18-6وقد يكون لبعض هذه اخلدمات ،كالنقل إىل مكان العمل
ومنه ،ومواقف السيارات ،ورعاية األطفال ،بعض خصائص
استخدام العامل للسلع واخلدمات .لكن عندما يكون لزاما على
احلكومات تقديم هذه املنافع جلذب العمالة واالحتفاظ بها،
فإنها تعتبر مماثلة لغيرها من أشكال تعويضات العاملين
وينبغي قيدها على هذا النحو .وإذا تم تقديم نفس أنواع املنافع
بسبب طبيعة عملية اإلنتاج أو الظروف املادية التي يتعين على
العاملين العمل يف ظلها ،فينبغي قيدها ضمن استخدام السلع
واخلدمات ( )22مصروفات رب العمل.

مساهمات أرباب العمل االجتماعية [إحصاءات
مالية احلكومة] ()2-1-2

 19-6مساهمات أرباب العمل االجتماعية هي املساهمات
االجتماعية مستحقة الدفع من أرباب العمل لصناديق الضمان
االجتماعي ،أو صناديق التقاعد املرتبطة بالعمل ،أو غيرها
من برامج التأمين االجتماعي املرتبطة بالعمل ،للحصول على
مستحقات منافع اجتماعية ملوظفيهم .ونظرا ألن مساهمات
أرباب العمل االجتماعية تكون مستحقة الدفع من أرباب العمل
لصالح العاملين لديهم ،فإنها تقيد كعنصر من عناصر تعويضات
العاملين .وتُستبعد من مساهمات أرباب العمل االجتماعية
[إحصاءات مالية احلكومة] ( )2-1-2املبالغ املرتبطة بتكوين
رأس املال للحساب الذاتي (راجع اجلدول  .)2-6ويرد وصف
احلماية االجتماعية يف امللحق .2
 20-6وبعض املساهمات االجتماعية يستحق دفعها مباشرة
من الوحدة احلكومية بوصفها رب العمل إىل وحدة ثانية من
وحدات القطاع العام ،غالبا ما تكون صندوقا للضمان االجتماعي
أو شركة مالية عامة .ويعد سداد رب العمل للمساهمات نيابة عن
العاملين لديه أكثر فعالية من الناحية اإلدارية مقارنة بسداد
كل موظف مساهمته على حدة .وال ينبغي للترتيبات اإلدارية
أن حتجب واقعا اقتصاديا أساسيا — وهو أن الوحدة احلكومية
تتحمل بند مصروفات عن تعويضات العاملين مستحقة الدفع

 12بموجب عقد خيار االكتتاب ،يعطي رب العمل للعامل اخليار لشراء
األسهم بسعر حمدد يف تاريخ الحق (راجع الفقرات من  77-9إىل .)81-9
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لألسر ،يف حين يساهم العامل يف برنامج التأمين االجتماعي.
وال تُذف هذه املعامالت عند توحيد البيانات ،حيث يتم تغيير
مسارها إلظهار الطبيعة االقتصادية للمعاملة بشكل أفضل ،على
النحو املبين يف الفقرة  ،28-3أوال إىل العاملين ثم من العاملين
إىل برامج التأمين االجتماعي.

مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
[إحصاءات مالية احلكومة] ()1-2-1-2

 21-6تتألف مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
من املساهمات الفعلية مستحقة الدفع لصناديق الضمان
االجتماعي ،وصناديق التقاعد املرتبطة بالعمل ،وغيرها من برامج
التأمين االجتماعي املرتبطة بالعمل للحصول على مستحقات
منافع اجتماعية للعاملين لديهم .وتتألف هذه الفئة من املساهمات
الفعلية مستحقة الدفع لشركات التأمين ،أو صناديق الضمان
االجتماعي ،أو وحدات مؤسسية أخرى مسؤولة عن إدارة وتسيير
برامج التأمين االجتماعي ،أو نظم معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل.
وكما هو مبين يف اجلدول  ،2-6تُستبعد أيضا من مساهمات أرباب
العمل االجتماعية الفعلية [إحصاءات مالية احلكومة] (-2-1-2
 )1املبالغ املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب الذاتي.

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة
[إحصاءات مالية احلكومة] ()2-2-1-2

 22-6مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة هي
املبالغ التي تُسب وتُضاف إىل املساهمات الفعلية بحيث تكون كافية
ملضاهاة الزيادات يف مستحقات العاملين من املنافع االجتماعية.
وقد ترتبط مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة هذه بمنافع
تقاعدية ومنافع غير تقاعدية .وتُستبعد من مساهمات أرباب العمل
االجتماعية احملتسبة [إحصاءات مالية احلكومة] ( )2-2-1-2املبالغ
املرتبطة بتكوين رأس املال للحساب الذاتي (راجع اجلدول .)2-6

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة
يف املنافع غير التقاعدية

 23-6تقدم بعض الوحدات احلكومية مباشرة منافع
اجتماعية غير تقاعدية مرتبطة بالعمل إىل العاملين ،أو
العاملين السابقين ،أو من يعولون ،من مواردها اخلاصة دون

 13هذه احلالة مماثلة لتلك التي يقوم فيها أرباب العمل بخصم ضرائب
الدخل مستحقة الدفع من العاملين من أجورهم أو رواتبهم ودفعها
مباشرة للسلطات الضريبية .وليس قيام الوحدات احلكومية بوصفها
أرباب العمل بدفع املساهمات االجتماعية ،أو ضرائب الدخل ،مباشرة إىل
وحدات حكومية أخرى مثل برامج الضمان االجتماعي ،أو برامج التأمين
االجتماعي األخرى املرتبطة بالعمل ،أو السلطات الضريبية إال طريقة
خمتصرة حتقق املالءمة والكفاءة يف اإلجراءات اإلدارية.
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إشراك إحدى شركات التأمين (راجع الفقرة  16-6لالطالع
على أمثلة ألنواع املنافع مستحقة الدفع) .ويف هذه احلالة،
يمكن اعتبار العاملين مشمولين باحلماية من احتياجات أو
ظروف حمددة ،رغم عدم تكوين احتياطيات لتوفير مستحقات
املنافع يف املستقبل .وينبغي احتساب تعويضات العاملين يف
شكل مساهمات أرباب العمل االجتماعية مساوية يف قيمتها
ملقدار املساهمات االجتماعية الالزمة لتأمين املستحقات
الفعلية .ويُراعى يف هذه املبالغ أي مساهمات فعلية يؤديها
رب العمل أو العامل وال تقتصر فقط على مستويات املنافع
مستحقة الدفع يف الوقت احلايل ،بل على الطرق احملتملة
لتطور التزامات أرباب العمل يف ظل هذه النظم يف املستقبل
نتيجة عوامل كالتغيرات املتوقعة يف عدد العاملين احلاليين
والسابقين ،وتوزيعهم العمري ،وأعمارهم املتوقعة .وبالتايل
ينبغي أن تستند قيم املساهمات احملتسبة أساسا إىل نفس
االعتبارات االكتوارية التي حتدد مستويات أقساط التأمين
التي تتقاضاها شركات التأمين.
 24-6ومع ذلك ،قد يتعذر ،من الناحية العملية ،حتديد ما
ينبغي أن يكون عليه حجم هذه املساهمات احملتسبة .وقد
تقوم وحدة القطاع احلكومي بوضع تقديرات ،ربما على أساس
املساهمات مستحقة الدفع يف نظم ممولة مماثلة ،من أجل
حساب التزاماتها احملتملة يف املستقبل ،وقد تُستخدم هذه
التقديرات عند توافرها .وبخالف ذلك ،فقد يكون البديل العملي
الوحيد هو استخدام املنافع غير التقاعدية غير املمولة مستحقة
الدفع من الوحدة خالل نفس فترة اإلبالغ كتقدير للمصروفات
احملتسبة الالزمة لتغطية املساهمات احملتسبة (راجع الفقرة
.)104-6

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة
يف مزايا التقاعد املرتبطة بالعمل

 25-6يتأثر احتساب مساهمات أرباب العمل االجتماعية يف
مزايا التقاعد املرتبطة بالعمل بنوع نظام التقاعد الذي تديره
الوحدة احلكومية:
·يف حالة برامج الضمان االجتماعي ،ال تقيد بشكل عام أي
مساهمات حمتسبة للتأمين االجتماعي .لكن يف احلاالت
التي يكون فيها برنامج الضمان االجتماعي مسؤوال
عن إدارة معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل ،ينبغي قيد
املساهمات احملتسبة مقابل هذه االلتزامات التقاعدية.
·يف حالة نظام التقاعد ذي املساهمات احملددة ،ال تقيَّد أي
مساهمات حمتسبة إال إذا كانت الوحدة املستخدِمة تدير
النظام نفسه .ويف تلك احلالة ،تقيد قيمة تكاليف إدارة

النظام كمساهمة حمتسبة مستحقة الدفع للعامل ضمن
تعويضات العاملين.
·يف حالة نظام املعاشات ذي املزايا احملددة ،تقيد مساهمة
حمتسبة تساوي الزيادة يف املزايا مستحقة الدفع عن
العمل يف الفترة احلالية ،مضافا إليها تكاليف إدارة نظام
معاشات التقاعد ،ومطروحا منها جمموع املساهمات
14
احلكومية الفعلية وجمموع مساهمات العاملين.
 26-6ويمكن وصف بعض النظم بشكل عام بأنها غير قائمة
على املساهمات ألن العامل ال يدفع أي مساهمات فعلية .لكن
يف حالة النظم املرتبطة بالعمل ،تُسب املساهمة احملتسبة
التي يدفعها رب العمل وينبغي احتسابها ألغراض إحصاءات
مالية احلكومة على النحو الذي سبق بيانه .وبينما يتم حتديد
قيمة املساهمات احملتسبة يف نظام التقاعد غير القائم على
املساهمات بحيث تساوي قيمة املزايا مستحقة الدفع ،فإن ذلك
ال يعني أن تقيد هذه املزايا ضمن تعويضات العاملين .وبدال من
ذلك ،يكون لدى العامل أصل تقاعدي يتم تخفيض قيمته عندما
تصبح املزايا مستحقة الدفع .وعندما يكون مدير التقاعد وحدة
خمتلفة عن املسؤول اإلداري لنظام التقاعد ،وتقع املسؤولية عن
العجوزات أو املطالبات بأي فائض على عاتق مدير التقاعد،
يُدرج القيد املقابل لهذه املطالبات ضمن مساهمات الضمان
االجتماعي احملتسبة على أساس صاف (أي مصروف لزيادة
اخلصم وخفض يف املصروف عند انخفاض اخلصم أو عند
اقتناء احلكومة ألصل .راجع الفقرة .)199-7

استخدام السلع واخلدمات ()2-2

 27-6تتألف فئة استخدام السلع واخلدمات ( )2-2من
قيمة السلع واخلدمات املستخدمة يف إنتاج سلع وخدمات سوقية
وغير سوقية 15.ويُستبعد منها:
·استهالك رأس املال الثابت ()3-2؛
·استخدام السلع واخلدمات يف تكوين رأس املال للحساب
الذاتي ،والذي ينبغي قيده ضمن اقتناء األصول غير
املالية (راجع الفقرة )3-8؛

 14قد يكون لدى بعض نظم املعاشات ذات املزايا احملددة أصول
مالية تتجاوز اخلصوم املستحقة عليها للعاملين احلاليين والسابقين.
ومن املمكن يف هذه احلالة أن حتصل احلكومة على «إعفاء مؤقت من
املساهمات» ال تدفع بموجبه مساهمات فعلية خالل فترة واحدة أو أكثر.
ومع ذلك ،ينبغي حساب املساهمة احملتسبة التي تدفعها احلكومة وقيدها
(راجع الفقرة م.)46-2
 15يرتبط استخدام السلع واخلدمات ارتباطا وثيقا باالستهالك الوسيط يف
نظام احلسابات القومية لعام  .2008ويرد يف امللحق  7شرح للعالقة
بين هذين املفهومين .ويرد يف الفقرات من  213-6إىل  239-6يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008وصف ملفهوم االستهالك الوسيط.

املصروفات
·السلع التي تشتريها احلكومة واملوزعة بدون حتويل،
والتي ينبغي قيدها كأحد أنواع التحويالت العينية؛
وتُصنَّف هذه التحويالت ضمن اإلعانات ( ،)5-2أو املنح
( ،)6-2أو املنافع االجتماعية ( )7-2أو التحويالت
اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر (.)1-2-8-2
 28-6وتقيد قيمة استخدام السلع أو اخلدمات يف بيان
العمليات عند استخدام تلك السلع أو اخلدمات بالفعل وليس عند
اقتنائها أو دفع مقابلها .ومن الناحية العملية ،يتوافق توقيت
هذين احلدثين غالبا يف حالة مدخالت اخلدمات وليس يف
حالة السلع ،والتي يمكن احلصول عليها قبل استخدامها بفترة.
وتقيد قيمة السلع املشتراة واحملتفظ بها بغرض إعادة بيعها
كاستخدام سلع وخدمات عند بيعها.
 29-6ومن الناحية العملية ،ال تقوم الوحدات احلكومية عادة
بقيد االستخدام الفعلي للسلع يف اإلنتاج مباشرة ،بل تمسك
سجالت ملشتريات املواد اخلام واإلمدادات املراد استخدامها
كمدخالت وتمسك أيضا سجالت ألي تغييرات يف كميات السلع
احملتفظ بها كمخزونات .ومن املمكن وضع تقدير الستخدام
السلع واخلدمات خالل فترة إبالغ معينة بطريقة غير مباشرة
عن طريق النظر يف مشتريات السلع واخلدمات والتغيرات يف
اخملزونات 16كما هو مبين يف اجلدول .3-6
 30-6ويقيد استخدام السلع واخلدمات ( )2-2على أساس
إجمايل .وبالنسبة للرسوم احملصلة عن السلع واخلدمات
التي تقدمها وحدات احلكومة العامة ،مثل أنواع معينة من
املنافع االجتماعية أو اخلدمات اإلدارية كإصدار التراخيص
وجوازات السفر ،فينبغي قيدها كإيرادات بدال من خصمها من
املصروفات.
 31-6وتقيد املشتريات من السلع واخلدمات يف بيان مصادر
واستخدامات النقدية قرب مرحلة الدفع قدر اإلمكان .وسوف
تشمل قيمة هذه السلع واخلدمات جميع املدفوعات النقدية التي
تؤدَّى مقابل السلع واخلدمات خالل فترة اإلبالغ ،بغض النظر
عما إذا كانت السلع أو اخلدمات قد تم استخدامها خالل فترة
اإلبالغ أم ال ،يف حين أنها لن تشمل قيمة السلع التي تم دفع
مقابلها يف فترات أخرى ،وإن تم استخدامها يف الفترة احلالية.
 32-6ويرد يف الفقرات من  33-6إىل  52-6شرح أكثر
تفصيال للحدود الفاصلة بين استخدام السلع واخلدمات وبنود
 16كما هو موضح يف الفقرة  ،75-7يمكن أن تشمل اخملزونات املواد
اخلام واإلمدادات ،والعمل قيد اإلجناز ،والسلع تامة الصنع ،والسلع املقتناة
إلعادة بيعها ،واخملزونات العسكرية .راجع الفقرات من  44-8إىل 47-8
لالطالع على مناقشة حول املعامالت يف اخملزونات.
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رصيد اخملزونات االفتتاحي
زائد :املشتريات من السلع واخلدمات
ناقص :املستخدم يف تكوين رأس املال للحساب الذاتي
ناقص :السلع املوزعة مباشرة كتحويالت عينية
زائد/ناقص :مكاسب/خسائر احليازة
زائد/ناقص :التغيرات األخرى يف احلجم
ناقص :رصيد اخملزونات اخلتامي
يساوي :استخدام السلع واخلدمات

اإلنفاق األخرى ،كتعويضات العاملين أو التحويالت أو اقتناء
األصول غير املالية.

احلد الفاصل بين استخدام السلع واخلدمات
وتعويضات العاملين
 33-6تُستبعد من تعويضات العاملين املبالغ مستحقة
الدفع إىل املقاولين ،والعمال اخلارجيين من أصحاب املهن
احلرة ،والعمال اآلخرين غير العاملين بوحدات احلكومة العامة
أو القطاع العام .وينبغي قيد أي من هذه املبالغ ضمن استخدام
السلع واخلدمات ( .)2-2وتنشأ عالقة بين رب العمل واملوظف
بناء على اتفاق مكتوب أو شفوي ،قد يكون رسميا أو غير رسمي،
بين كيان وفرد ،باختيارهما عادة ،ويعمل الفرد بموجبه لدى
الكيان مقابل تعويض نقدي أو عيني .وعادة ما تتحدد األتعاب
إما على أساس الوقت الذي يقضيه الفرد يف العمل أو على أساس
مؤشر موضوعي آخر يعكس حجم العمل الذي قام به الفرد .ويف
حالة التعاقد مع أحد األفراد للقيام بمهمة حمددة ،ال تنشأ عالقة
بين رب العمل واملوظف ،بل تتخذ هذه العالقة شكل عقد خدمات
بين الكيان وأحد أصحاب املهن احلرة.
 34-6وأحد املؤشرات التي يتحدد على أساسها مدى
وجود عالقة عمل بين رب العمل واملوظف هو مؤشر
السيطرة .فحق السيطرة على ما يتم أداؤه من عمل أو إدارته
وكيفية أدائه يعتبر من املؤشرات القوية على وجود عالقة
بين رب العمل واملوظف .وال تهم كيفية حتديد املقابل أو
طريقة دفعه ما دام رب العمل يتمتع بالسيطرة الفعلية على
كيفية أداء الفرد لعمله ونتيجة هذا العمل .غير أنه قد يكون
هناك نوع من السيطرة على العمل الذي يؤديه الفرد يف حالة
شراء اخلدمة أيضا — على سبيل املثال عند إبرام العقود من
الباطن .لذا؛ ينبغي االستعانة أيضا بمعايير أخرى لتعريف
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العالقة بين رب العمل واملوظف بمزيد من الوضوح .فتحمُّل
الفرد وحده مسؤولية دفع املساهمات االجتماعية يعني أنه
يعمل حلسابه كجهة تقديم خدمات .أما قيام رب العمل بدفع
املساهمات االجتماعية فيعد مؤشرا على وجود عالقة عمل
بين رب العمل واملوظف .كذلك فإن استحقاق الفرد لنفس
أنواع املزايا (كالبدالت والعطالت واإلجازات املرضية)
التي تقدَّم عادة إىل العاملين يف كيان ما يعد مؤشرا على
وجود عالقة عمل بين رب العمل واملوظف .وقيام الفرد بدفع
ضرائب على تقديم خدماته (كضريبة املبيعات أو ضريبة
القيمة املضافة) يعد مؤشرا على أن الفرد يعمل حلسابه
كجهة تقديم خدمات.
 35-6وال تدخل بعض السلع واخلدمات التي تستخدمها
احلكومات بصورة مباشرة يف عملية اإلنتاج نفسها بل
يستهلكها العاملون الذين يعملون يف تلك العملية .وبشكل
عام ،عندما يستخدم العاملون السلع واخلدمات يف أوقات
فراغهم وحسب تقديرهم بغرض اإلشباع املباشر حلاجاتهم أو
رغباتهم ،فإنها تشكل أجرا عينيا (راجع الفقرة  .)17-6ومع
ذلك ،عندما يكون هذا االستخدام إلزاميا لتمكين العاملين من
أداء أعمالهم ،ينبغي قيده كاستخدام سلع وخدمات .ومن األمثلة
على احلالة الثانية:
·األدوات أو املعدات املستخدمة بشكل حصري ،أو رئيسي،
يف العمل؛
·املالبس أو األحذية من النوع الذي ال يفضل املستهلكون
العاديون شراءه أو ارتداءه والتي يتم ارتداؤها بشكل
حصري ،أو رئيسي ،يف العمل  -مثل املالبس الواقية أو
بَدْالت العمال أو الزي املوحد؛
·خدمات اإلسكان يف مكان العمل التي ال يمكن ألسر
العاملين استخدامها ،مثل الثكنات العسكرية والقُمْرات
واملهاجع واألكواخ وغيرها؛
·الوجبات أو املشروبات اخلاصة التي تستلزمها ظروف
عمل استثنائية ،أثناء السفر ألسباب خاصة بالعمل ،أو
الوجبات أو املشروبات املقدمة للعاملين أثناء وجودهم
يف اخلدمة الفعلية؛
·مرافق تبديل املالبس واملغاسل واحلمامات وغيرها التي
تستلزمها طبيعة العمل؛
·مرافق اإلسعافات األولية ،أو الفحوص الطبية ،أو غيرها
من الفحوص الصحية الالزمة بسبب طبيعة العمل.

 36-6وقد يكون العاملون مسؤولين أحيانا عن شراء أنواع
السلع أو اخلدمات املذكورة أعاله على أن يرد لهم رب العمل الحقا
ما ينفقونه على ذلك .وتقيد هذه املبالغ املردودة كاستخدام سلع
وخدمات وليس كأجور ورواتب.

احلد الفاصل بين استخدام السلع واخلدمات
والتحويالت

 37-6جميع حتويالت السلع واخلدمات إىل وحدات مؤسسية
أخرى عدا السلع واخلدمات التي تنتجها الوحدة احلكومية
املانحة تقيد ضمن املنح ( )6-2أو التحويالت غير املصنفة
يف موضع آخر ( .)2-8-2وقد يستتبع تلك التحويالت حتويل
أصول ثابتة مملوكة للحكومة ،أو حتويل سلع حمتفظ بها
كمخزونات ،أو إنشاء أصول ثابتة ،أو شراء أصول ثابتة أو
سلع وخدمات ثم حتويلها بغرض االستهالك اجلاري .ومن
أمثلة ذلك حتويالت األغذية واملالبس والبطانيات واألدوية
كمعونة طوارئ بعد الكوارث الطبيعية ،وحتويالت اآلالت
واملعدات األخرى ،وإقامة مبان أو إنشاءات أخرى بشكل مباشر،
وحتويالت جميع أنواع املعدات العسكرية.
 38-6أما السلع واخلدمات التي تستخدمها وحدة
حكومية مانحة يف إنتاج سلع وخدمات غير سوقية تستهلكها
حكومات أخرى ومنظمات دولية أخرى فتُدرَج ضمن استخدام
السلع واخلدمات .ومن أمثلة ذلك السلع واخلدمات املشتراة
حتى يتمكن موظفو احلكومة من القيام بعمليات إغاثة يف بلد
أجنبي بعد وقوع كارثة طبيعية .والغرض من هذه املعاملة
هو أن يظهر يف إحصاءات مالية احلكومة االنخفاض يف
النقدية ،أو الزيادة يف احلسابات األخرى مستحقة الدفع،
مع إجراء قيد يف بنود املصروفات ذات الصلة التي تشكل
تكلفة إنتاج السلع واخلدمات غير السوقية التي تقدمها وحدة
17
القطاع العام.
 39-6وتشمل فئة استخدام السلع واخلدمات أيضا جميع
ما تستهلكه إحدى وحدات احلكومة العامة من سلع وخدمات
إلنتاج سلع وخدمات غير سوقية توزع إما كمنافع اجتماعية
عينية أو توزع على األسر يف ظروف خاصة ،كأن يكون ذلك
يف أعقاب وقوع كارثة طبيعية .ويمكن توزيع تلك املنافع
 17تختلف املعاجلة يف نظام احلسابات القومية لعام  2008ألن الغرض
من احلسابات القومية هو حساب اإلنتاج ،والتحويالت ،واالستهالك.
وبالتايل فإن املعاجلة يف نظام احلسابات القومية تتمثل يف قيد تكلفة
اإلنتاج واملبيعات احملتسبة من السلع واخلدمات إىل املتلقي النهائي
بصفته مستخدم السلع واخلدمات .وباإلضافة إىل ذلك ،يقيد يف نظام
احلسابات القومية حتويل يفترض أن يستخدمه املتلقي يف دفع ثمن
املبيعات احملتسبة (راجع الفقرات من  43-8إىل  51-8يف نظام
احلسابات القومية لعام .)2008

املصروفات
االجتماعية من خالل برامج الضمان االجتماعي ،أو برامج
التأمين االجتماعي املدارة لصالح موظفي احلكومة أو من
يعولون أو ورثتهم ،أو برامج املساعدة االجتماعية .ومن
األنواع الشائعة للمنافع االجتماعية التي يرجح أن تنتجها
وحدات احلكومة العامة وتوزع عينا نوع يرتبط بالرعاية
الصحية ،مثل العالج الطبي أو عالج األسنان ،واجلراحة،
واإلقامة باملستشفيات ،والرعاية املنزلية ،واخلدمات
املشابهة .وتشتمل املنافع املقدمة ملوظفي احلكومة ومن
يعولون عادة على خدمات طبية عامة غير مرتبطة بعمل
املوظف 18،وخدمات بيوت النقاهة والتقاعد ،وخدمات
التعليم ،واستخدام املرافق الترفيهية أو مرافق العطالت .وال
ينبغي خصم أي مدفوعات رمزية يؤديها متلقي اخلدمات
إىل الوحدة احلكومية التي توزع هذه السلع واخلدمات من
املصروفات على استخدام السلع واخلدمات ،بل تقيد حتت
الفئة املالئمة ضمن مبيعات السلع واخلدمات (،)2-4-1
حسب مقتضى احلال.
 40-6أما السلع واخلدمات التي مل تنتجها الوحدة احلكومية
املانحة ،ولكنها توزع كمنافع اجتماعية عينية أو توزع على
األسر يف ظروف معينة ،فهي تُصنّف كمنافع اجتماعية (-2
 )7وليس كاستخدام سلع وخدمات .وتشمل تلك التوزيعات
حتويالت السلع احملتفظ بها كمخزونات ،وشراء سلع وخدمات
من منتجين سوقيين وحتويلها يف نفس الوقت ،واملبالغ التي
ترُدها وحدة احلكومة العامة عن مشتريات األسر من سلع أو
خدمات معينة ،كالغذاء ،وخدمات التعليم ،واألدوية ،والعالج
الطبي أو عالج األسنان ،وفواتير املستشفيات وفواتير عيادات
قياس البصر.
 41-6وتقوم وحدات حكومية أحيانا بتحويل قيمة اقتصادية
عن طريق شراء سلع وخدمات بأسعار تزيد بقدر كبير عن قيمتها
السوقية .وكما ورد يف الفقرة  ،29-3ينبغي عند معرفة تلك
املعامالت تقسيمها إىل بند شراء سلع وخدمات بقيمتها السوقية
احلقيقية وبند حتويل يقيد حتت الفئة املالئمة.
 42-6وينبغي قيد رسوم العضوية واالشتراك كمصروفات
ضمن استخدام السلع واخلدمات ( )2-2إذا كان هناك مبلغ
مدفوع مقابل شكل من أشكال اخلدمة .ويشمل ذلك مدفوعات
الشركات العامة من رسوم عضوية واشتراك إىل املؤسسات
السوقية غير الهادفة للربح التي تخدم الشركات ،مثل غرف
التجارة أو النقابات العمالية؛ وذلك ألنها مدفوعات مقابل
خدمات مقدمة وليست حتويالت .ويف حاالت نادرة ،قد يكون
 18إذا كانت هذه املنافع مرتبطة بعقد العمل ،سيتم إدراجها ضمن تعويضات
العاملين (.)1-2
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للمنشآت السوقية املدرجة يف قطاع احلكومة العامة رسوم
عضوية أو اشتراك مماثلة مستحقة الدفع للمؤسسات السوقية
غير الهادفة للربح التي تخدم الشركات .وبعض رسوم العضوية
واالشتراك خمتلفة من حيث طبيعتها وال تُدرَج ضمن استخدام
السلع واخلدمات.
·يف بعض احلاالت ،تقيد رسوم العضوية واالشتراك
مستحقة الدفع ملنظمات دولية ضمن اقتناء حصص
امللكية ( )1-5-0-2-3إذا كانت هناك إمكانية — حتى
وإن مل تكن مرجحة — لسداد املبلغ بالكامل .ويف هذه
احلاالت ،يحق للمستفيد أيضا احلصول على حصة يف
األصول عند تصفية املنظمة الدولية.
·تقيد رسوم العضوية واالشتراك ضمن التحويالت إذا كانت
املعاملة بدون مقابل .وإذا كان املتلقي منظمة دولية ،أو
حكومة أجنبية ،أو وحدة أخرى من وحدات احلكومة
العامة ،يصنف التحويل كمنحة ( ،)6-2وبخالف ذلك
يصنف ضمن التحويالت اجلارية غير املصنفة يف
موضع آخر (.)1-2-8-2

احلد الفاصل بين استخدام السلع واخلدمات
واقتناء األصول غير املالية

 43-6السلع املقتناة لالستخدام كأصول ثابتة أو نفائس،
أو لالستخدام يف تكوين رأس املال للحساب الذاتي تصنف
كاقتناء أصول ثابتة أو نفائس .وتقيد تكاليف السلع املعمرة
رخيصة الثمن ،مثل األدوات الصغيرة/اليدوية ،ضمن استخدام
السلع واخلدمات ( )2-2عندما يتم حتمل تلك املصاريف
بصورة منتظمة وبمبالغ صغيرة مقارنة بتكاليف اقتناء
اآلالت واملعدات (راجع الفقرتين  40-7و .)52-7ويأتي
هذا االستبعاد لألدوات الصغيرة/اليدوية العتبارات عملية
وليست مفاهيمية .وقد تُستخدم بعض السلع بصورة متكررة،
أو مستمرة ،يف اإلنتاج على مدى سنوات عديدة ومع ذلك قد
تكون صغيرة ورخيصة الثمن ومستخدمة يف أداء عمليات
بسيطة نسبيا .ومن أمثلة األدوات اليدوية املناشير ،واملعاول،
والسكاكين ،والفؤوس ،واملطارق ،واملفكات ،ومفاتيح الربط.
وإذا كانت املصروفات على تلك األدوات حتدث بمعدل ثابت
إىل حد ما ،وإذا كانت قيمتها صغيرة مقارنة باملبالغ مستحقة
الدفع على اآلالت واملعدات األكثر تطورا ،فربما كان من
املالئم معاملة األدوات كمواد خام أو إمدادات حتت استخدام
السلع واخلدمات ( .)22غير أن هناك حاجة إىل قدر من املرونة
حسب األهمية النسبية لهذه األدوات .ويف البلدان التي تشكل
فيها هذه األدوات نسبة كبيرة من قيمة إجمايل خمزون
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اآلالت واملعدات ،يمكن اعتبارها أصوال ثابتة وقيد اقتنائها
والتصرف فيها من جانب وحدات القطاع العام ضمن صايف
اقتناء األصول غير املالية.
 44-6أما السلع واخلدمات املقتناة لزيادة خمزونات املواد
اخلام واإلمدادات ،والعمل قيد اإلجناز ،والسلع تامة الصنع،
والسلع املشتراة بغرض إعادة البيع فتُدرج ضمن التغيرات يف
اخملزونات ( ،)312وهي أحد أنواع األصول غير املالية (راجع
الفقرة .)75-7
 45-6وتشكل السلع واخلدمات املستهلكة يف أعمال
الصيانة واإلصالح العادية لألصول الثابتة استخداما لسلع
وخدمات .أما العمليات الكبرى لتجديد األصول الثابتة القائمة
أو إعادة إنشائها أو توسيعها فتقيد ضمن اقتناء األصول
الثابتة .راجع الفقرات من  25-8إىل  27-8لالطالع على مزيد
من املعلومات عن التمييز بين هذه األنشطة.
 46-6وتقيد السلع واخلدمات املستخدمة يف البحث
والتطوير ضمن اقتناء األصول الثابتة يف فئة منتجات امللكية
الفكرية ( ،)31132إال عندما يكون واضحا أن النشاط ال ينشأ
عنه أي منفعة اقتصادية لصاحبه يف املستقبل ،حيث تقيد يف
هذه احلالة ضمن استخدام السلع واخلدمات .ولالطالع على
وصف ملعايير قيد منتجات امللكية الفكرية ،راجع الفقرات من
 37-8إىل .41-8
 47-6وال تقيد السلع واخلدمات املستخدمة يف استكشاف
املعادن وتقييمها ضمن استخدام السلع واخلدمات .وبغض
النظر عن مدى جناحها ،فإنها الزمة القتناء احتياطيات جديدة
وبالتايل تصنف جميعها كاقتناء لألصول الثابتة وتقيد ضمن
منتجات امللكية الفكرية (.)2-3-1-1-3
 48-6وتُدرَج املواد اخلام املوجهة إلنتاج العملة الوطنية
املعدنية أو الورقية أو املبالغ مستحقة الدفع إىل متعهدين
إلنتاج العملة ضمن استخدام السلع وخدمات .ويعد إصدار
العملة املعدنية أو الورقية معاملة مالية ال تنطوي على إيرادات
أو مصروفات .وتصنف العمالت التذكارية غير املتداولة كعملة
قانونية ضمن األصول غير املالية (راجع الفقرة .)135-7
 49-6أما النفقات على املعدات العسكرية ،بما يف ذلك
نظم األسلحة العسكرية الكبيرة والعربات املدرعة التي تقتنيها
الشرطة وخدمات األمن الداخلي ،فتقيد ضمن اقتناء فئات
األصول الثابتة ذات الصلة ،وهي نظم األسلحة ()4-1-1-3
أو اآلالت واملعدات ( .)2-1-1-3وينبغي قيد النفقات على
السلع العسكرية ،مثل األسلحة التي تُستخدم مرة واحدة (الذخيرة،
والقذائف ،والصواريخ ،والقنابل ،ونسائف الطوربيد) ،وقطع

غيارها ضمن اخملزونات حلين استخدامها ،وعندئذ تقيد ضمن
استخدام السلع واخلدمات وسحب من اخملزونات (راجع الفقرتين
 74-7و.)86-7

احلدود الفاصلة األخرى املتعلقة باستخدام
السلع واخلدمات
 50-6هناك اختالف مفاهيمي كبير بين تأجير األصول
الثابتة بموجب عقد تأجير تشغيلي واقتناء األصول بموجب
عقد تأجير تمويلي .فبموجب عقد التأجير التشغيلي( ،راجع
الفقرة م )6-4يظل املؤجر هو املالك االقتصادي لألصل
الثابت وتقيد املدفوعات التي يؤديها املستأجر كمدفوعات
مقابل خدمة ،وبالتايل تقيد ضمن استخدام السلع واخلدمات.
وبموجب عقد التأجير التمويلي (راجع الفقرتين  17-8وم-4
 )10يصبح املستأجر هو املالك االقتصادي لألصل الثابت
وتقيد املدفوعات ضمن مدفوعات الفائدة ومدفوعات سداد
املبلغ األصلي التي يؤديها املستأجر للمؤجر ،وبالتايل ال تؤثر
على استخدام السلع واخلدمات (راجع أيضا الفقرات من م6-4
إىل م.)15-4
 51-6وتصنف املبالغ مستحقة الدفع مقابل استخدام
أصول غير منتَجة تتوافر طبيعيا ،كاألراضي ،ضمن الريع
( )2814وليس ضمن استخدام السلع واخلدمات ( .)2-2راجع
الفقرتين  131-5و 132-5لالطالع على وصف لهذا احلد.
 52-6وينبغي دائما تصنيف الرسوم الصريحة مقابل
اخلدمات املالية ضمن استخدام السلع واخلدمات .ومع ذلك،
تتضمن بعض املعامالت رسوما ضمنية مقابل اخلدمات املالية
التي ال تقيد بشكل منفصل يف إحصاءات مالية احلكومة .وال
يمكن حساب هذه الرسوم الضمنية إال يف سياق حتليل االقتصاد
ككل أو القطاع املعني .وكما يشار إليه يف الفقرة  ،81-6ال يسع
معدُّو بيانات احلسابات القومية عادة تقدير خدمات الوساطة
املالية املقيسة بصورة غير مباشرة ( )FISIMإال بصورة غير
مباشرة .وباملثل ،ال يمكن تقدير رسوم اخلدمة املتضمَّنة يف
أقساط التأمين على غير احلياة إال بالنظر يف جميع معامالت
وتكاليف قطاع التأمين (راجع الفقرة .)125-6

استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات
مالية احلكومة] ()3-2

 53-6استهالك رأس املال الثابت هو االنخفاض الذي
يطرأ ،خالل فترة اإلبالغ ،على القيمة احلالية لرصيد األصول
الثابتة التي تملكها وتستخدمها وحدة حكومية نتيجة التدهور

املصروفات
اجلدول  :4-6التصنيف املفصل الستهالك رأس املال
الثابت [إحصاءات مالية احلكومة] ()3-2
3-2
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استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات مالية احلكومة]
استهالك رأس املال الثابت [نظام احلسابات القومية]
ناقص :املرتبط بتكوين رأس املال للحساب الذاتي

1

 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد فئة األصول الثابتة التي
يرتبط بها االستهالك .وينبغي حتديد نوع األصول لضمان اندماج أرصدة وتدفقات كل نوع
من األصول (راجع اجلدول .)2-7

املادي ،أو التقادم املعتاد ،أو التلف العرَضي العادي 19.ويتطابق
مفهوم استهالك رأس املال الثابت مع املفهوم املستخدم يف
نظام احلسابات القومية لعام  .2008ومع ذلك ،قد يختلف
مبلغ مصروفات استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )3-2املقيد يف إطار إحصاءات مالية احلكومة عن
املبلغ املقيد يف حساب اإلنتاج بنظام احلسابات القومية لعام
 2008بسبب معاجلة إحصاءات مالية احلكومة لتكوين رأس
املال للحساب الذاتي (راجع اجلدول  .)4-6فعند إنتاج أصول
غير مالية للحساب الذاتي ،يقيد استهالك رأس املال الثابت
املرتبط بعملية اإلنتاج يف إحصاءات مالية احلكومة ضمن
تكلفة اقتناء األصول الثابتة وليس ضمن املصروفات (راجع
الفقرة م.)25-7
 54-6وقد ينحرف استهالك رأس املال الثابت بدرجة كبيرة
عن إهالك األصول كما هو مقيد يف السجالت املالية احلكومية.
ويعتبر استهالك رأس املال الثابت مقياسا استشرافيا تُدِّد
قيمته األحداث املستقبلية وليس األحداث املاضية — حيث
حتددها املنافع التي تتوقع الوحدات املؤسسية احلصول عليها
يف املستقبل من استخدام األصل يف اإلنتاج خالل الفترة
املتبقية من عمره االقتصادي .وبالتايل يستند استهالك رأس
املال الثابت إىل القيمة السوقية اجلارية أو تكلفة إحالل األصل.
ويجري عادة توزيع إهالك التكاليف األصلية لألصول الثابتة
(التكلفة التاريخية) على فترات اإلبالغ الالحقة .ويُحسب
استهالك رأس املال الثابت استنادا إىل تكلفة الفرصة البديلة
املقدرة الستخدام األصول يف الوقت الذي تُستخدم فيه ،وليس
استنادا إىل ثمن اقتناء األصول .وحتى إذا مل تكن األصول الثابتة
املستخدمة سيتم إحاللها بالفعل ،ينبغي أن يكون مبلغ استهالك
األصول الثابتة الذي يُحسب كتكلفة إنتاج كافيا إلحالل األصول
إذا ما كانت هناك رغبة يف ذلك.
 55-6ويُقدَّر استهالك رأس املال الثابت جلميع األصول
الثابتة اململوكة لوحدات حكومية ،وليس للنفائس (املعادن
 19يرد وصف استهالك رأس املال الثابت يف الفقرات من  240-6إىل
 257-6يف نظام احلسابات القومية لعام .2008
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الثمينة ،واألحجار الكريمة ،وغيرها) التي يتم اقتناؤها
حتديدا ألن قيمتها احلقيقية ال يُتوقع انخفاضها بمرور
الوقت .وال يشمل استهالك رأس املال الثابت نضوب أو
تدهور نوعية األصول الطبيعية ،كاألراضي ،أو الرواسب
املعدنية أو الرواسب األخرى ،أو الفحم ،أو النفط ،أو الغاز
الطبيعي ،أو العقود وعقود اإليجار والتراخيص ،والتي تقيد
ضمن التغيرات األخرى يف حجم األصول (راجع الفقرة
.)52-10
 56-6ويعكس حساب استهالك رأس املال الثابت
االفتراضات التي توضع بشأن املعدالت الطبيعية للتدهور
املادي ،والتقادم والتلف العرضي العادي .ورغم ما يبدو من
أن العمر االقتصادي لبعض األصول الثابتة ،مثل الطرق أو
خطوط السكك احلديدية ،قد يمتد إىل ما ال نهاية إذا ما تمت
صيانتها بشكل مالئم ،فإن قيمتها قد تهبط بسبب انخفاض
الطلب على خدماتها نتيجة التقدم الفني وظهور بدائل.
وتتحول أصول ثابتة عديدة إىل خردة أو يتم التخلص منها
جملرد تقادمها .ونتيجة لذلك ،يجب أن يشتمل استهالك رأس
املال الثابت على خمصص للتقادم املتوقع .وأي فرق بين
معدل التقادم املتوقع عادة ومعدل التقادم الفعلي خالل فترة
زمنية حمددة ينبغي قيده ضمن التغيرات األخرى يف حجم
األصول (راجع الفقرة .)66-10
 57-6وتُدرَج أيضا خسائر األصول الثابتة الناجتة
عن مستويات التلف العرضي العادية أو املتوقعة (أي تلف
األصول املستخدمة يف اإلنتاج نتيجة تعرضها خملاطر
احلرائق ،أو العواصف ،أو احلوادث بسبب اخلطأ البشري،
وخالفه) حتت بند استهالك رأس املال الثابت .وعند وقوع
هذه األنواع من األحداث على نحو منتظم يمكن التنبؤ
به ،فإنها تؤخذ يف االعتبار عند حساب متوسط األعمار
االقتصادية للسلع املعنية .أما الفرق بين التلف العرضي
العادي املتوقع والتلف العرضي الفعلي خالل فترة معينة
فينبغي قيده ضمن التغيرات األخرى يف حجم األصول (راجع
الفقرة .)67-10
 58-6ويُستبعد من استهالك رأس املال الثابت فقدان
القيمة عندما تُدمَّر األصول الثابتة بسبب أعمال احلرب
والكوارث الطبيعية وغيرها من األحداث االستثنائية التي
قلما حتدث .وباملثل تُستبعد أيضا اخلسائر الناجتة عن
التطورات التكنولوجية غير املتوقعة التي قد تُقصِّر إىل حد
كبير العمر االقتصادي ألصول ثابتة قائمة .وتقيد هذه
األحداث كتدفقات اقتصادية أخرى ضمن التغيرات األخرى
يف حجم األصول (راجع الفقرة  .)66-10ويجب أيضا
استبعاد مكاسب وخسائر احليازة الناجتة عن التغيرات يف
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اإلطار  :1-6حساب استهالك رأس املال الثابت
ينبغي أن يعكس استهالك رأس املال الثابت تكاليف املوارد األساسية واحلاجات النسبية وقت حدوث اإلنتاج .وبالتايل ،ينبغي حسابه
باستخدام األسعار الفعلية أو املقدَّرة والتكاليف املعادلة إليجارات األصول الثابتة السائدة يف ذلك الوقت وليس يف أوقات اقتناء السلع أصال.
ويوصى بإعداد تقديرات مستقلة الستهالك رأس املال الثابت بالتزامن مع تقديرات رصيد رأس املال .ويمكن إعداد هذه التقديرات من بيانات
اقتناء األصول الثابتة يف املاضي بجانب تقدير معدالت انخفاض كفاءة األصول الثابتة خالل أعمارها االقتصادية.
وينبغي أن يكون السعر األويل لألصل الثابت اجلديد هو قيمة اقتنائه متى أمكن .وإذا تم تداول أصول من كافة األعمار واملواصفات بصورة
منتظمة يف األسواق ،ينبغي استخدام هذه األسعار يف تقييم جميع األصول وفقا ألعمارها .ومع ذلك ،هناك ندرة يف املعلومات املتعلقة
بأسعار األصول املستعملة ،وبالتايل ،يجب اعتماد منهج نظري لتحديد سعر األصل مع تقادم عمره.
ومن الناحية املفاهيمية ،ينبغي أن تضمن قوى السوق أن سعر شراء أي أصل ثابت جديد يعادل القيمة احلالية للمنافع املستقبلية التي
يمكن احلصول عليها منه .وبالتايل ،ففي ظل سعر السوق األويل ومعرفة خصائص األصل املعني ،من املمكن توقع تدفق املنافع املستقبلية
والتحديث املستمر للقيمة احلالية الباقية لهذه املنافع .وتُعرف طريقة وضع تقديرات رصيد رأس املال والتغيرات يف هذا الرصيد بمرور الوقت
باسم طريقة اجلرد املستمر ( .)PIMويتم احلصول على تقديرات استهالك رأس املال الثابت كمنتج ثانوي لطريقة اجلرد املستمر.
ويف حالة عدم وجود سجل لألصول يحتوي على تقييمات مناسبة لألصول ،فإن طريقة اجلرد املستمر تتطلب تقدير رصيد األصول الثابتة
املوجودة يف حوزة احلكومة العامة أو الشركات العامة .واخلطوة األوىل هي تقدير نسبة األصول الثابتة املشتراة يف السنوات السابقة وال تزال
موجودة يف الفترة اجلارية .ويمكن تطبيق طريقة متوسط األعمار االقتصادية ،أو دوال البقاء ،استنادا إىل املشاهدات أو الدراسات الفنية ،على
االستثمارات السابقة لهذا الغرض .وعندئذ يجب إعادة تقييم األصول الثابتة املشتراة بأسعار خمتلفة يف املاضي بأسعار الفترة اجلارية عن
طريق استخدام مؤشرات أسعار مالئمة لألصول الثابتة .ويؤدي إنشاء مؤشرات أسعار مالئمة تغطي فترات زمنية طويلة إىل إثارة مشكالت
مفاهيمية وعملية صعبة ،لكن على أي حال يجب مواجهة هذه املشكالت الفنية يف قياس األسعار عند وضع قيم األصول يف امليزانية العمومية.
ورصيد األصول الثابتة الباقية من استثمارات سابقة واملعاد تقييمها بأسعار شراء الفترة اجلارية قبل خصم استهالك رأس املال الثابت غالبا
ما يُطلق عليه أيضا اسم إجمايل رصيد رأس املال.
وغالبا ما تتناقص املنافع التي يتم احلصول عليها من استخدام أصل ثابت بمرور الوقت .وقد يختلف معدل انخفاض الكفاءة ما بين نوع
وآخر من أنواع األصول .وأبسط احلاالت التي يتعين أخذها بعين االعتبار هي احلالة التي تظل فيها كفاءة األصل ثابتة إىل أن يتلف ،كمصباح
اإلضاءة .وهناك حاالت بسيطة أخرى منها احلالة التي تنخفض فيها الكفاءة بمعدل خطِّي أو ثابت على مدى عمر األصل .وهناك طرق أخرى
تعتمد على استخدام معدل متسارع لفقدان الكفاءة عندما يكون االنخفاض ضئيال نسبيا يف السنوات األوىل لكنه يزداد حدة مع مرور الوقت.
لكن من الناحية العملية ال تُرى احلسابات عادة لكل أصل على حدة ،بل جملموعات األصول ذات األعمار واخلصائص املتقاربة .ورغم أن
أعمار فرادى األصول داخل اجملموعة تنتهي يف أوقات خمتلفة ،فإن نمط الكفاءة بالنسبة للعمر يف اجملموعة ككل عادة ما يكون حمدبا نحو
نقطة املنشأ.
وحتدِّد أنماط كفاءة األصول الثابتة أنماط املنافع التي تقدمها هذه األصول خالل أعمارها االقتصادية .وعند حتديد أنماط املنافع على
مدى األعمار االقتصادية لألصول الثابتة ،يصبح من املمكن حساب استهالك رأس املال الثابت يف كل فترة على حدة .ويُحسب استهالك رأس
املال الثابت على أساس االنخفاض يف القيمة احلالية للمنافع الباقية ،كما هو موضح آنفا .ويجب التمييز بوضوح بين هذا االنخفاض ،ومعدل
حدوثه بمرور الوقت ،واالنخفاض يف كفاءة األصول الرأسمالية ذاتها .فرغم أن كفاءة األصل ،وبالتايل منفعته ،قد تظل ثابتة من فترة إىل
أخرى إىل أن يتلف ،فإن قيمة األصل تنخفض بمرور الوقت .ويترتب على ذلك أيضا أن استهالك رأس املال الثابت ال يكون ثابتا.
وال ينبغي تقدير استهالك رأس املال الثابت بمعزل عن اشتقاق جمموعة البيانات املتعلقة بمراكز أرصدة األصول الثابتة .فهناك حاجة إىل
هذه البيانات يف امليزانية العمومية ،كما هو مبين يف الفصل .7

سعر األصل من استهالك رأس املال الثابت .وينبغي قيد هذه
التغيرات يف األسعار كمكاسب أو خسائر حيازة على النحو
املبين يف الفقرتين  5-10و.15-10
 59-6وحلساب استهالك رأس املال الثابت ،يجب إعادة
تقييم األصول الثابتة املشتراة يف املاضي وما زالت مستخدمة

بمتوسط أسعار الفترة املرجعية مع وضع افتراضات بشأن العمر
االقتصادي املتبقي لكل أصل واملعدل املتوقع لتناقص كفاءته.
وينبغي حساب استهالك رأس املال الثابت بافتراض أعمار
اقتصادية طويلة بالقدر املناسب .وتُعتبر أنماط الهبوط اخلطية
أو الهندسية ،أو املزيج من االثنتين ،هي األنماط املفترضة

املصروفات
يف معظم احلاالت 20.ويقدم اإلطار  1-6شرحا أشمل حلساب
استهالك رأس املال الثابت.
 60-6ومن الناحية املفاهيمية ،ينبغي شطب تكاليف نقل
امللكية املتحملة عند اقتناء األصول غير املالية باعتبارها
استهالك رأسمال ثابت خالل الفترة التي يُتوقع أن يحتفظ
املشتري فيها باألصل وليس خالل عمر األصل ككل .ويعكس
هذا املنهج افتراض أن املنافع التي يقدمها األصل يجب أن
تكون كافية لتغطية تكلفة األصل وتكاليف نقل امللكية .وتقيد
تكاليف نقل امللكية املتحملة عند التصرف يف األصل بنفس
الطريقة حيث يُفترض أن املنفعة التي ينتجها األصل خالل فترة
استخدام األصل يف اإلنتاج ينبغي أن تغطي هذه التكاليف .ويتم
تقدير تكاليف نقل امللكية املتحملة عند التصرف يف األصل غير
املايل عند اقتنائه ،كما يتم شطبها خالل الفترة التي يُتوقع أن
يحتفظ املالك فيها باألصل ،باستثناء تكاليف اإلغالق النهائي
التي ينبغي شطبها خالل عمر األصل بالكامل .وإذا تم التصرف
يف األصل قبل شطب تكاليف نقل امللكية بالكامل ،ينبغي قيد
باقي هذه التكاليف ضمن التغيرات األخرى يف حجم األصول
(راجع الفقرة .)68-10
 61-6وال تقيد معامالت املصروفات يف بيان مصادر
واستخدامات النقدية إال عند حدوث التدفقات النقدية .ونظرا لعدم
وجود تدفقات نقدية مرتبطة باستهالك رأس املال الثابت ،ال
يتم إجراء أي قيود يف هذا البيان لهذا املفهوم القائم على أساس
االستحقاق (راجع الفقرة .)67-3

الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة] ()4-2

 62-6الفائدة هي أحد أشكال دخل االستثمار مستحق
القبض ملالكي أنواع معينة من األصول املالية (حقوق
السحب اخلاصة ،والودائع ،وسندات الدين ،والقروض،
واحلسابات األخرى مستحقة القبض) 21مقابل وضع هذه
املوارد املالية وغيرها من املوارد حتت تصرف وحدة
مؤسسية أخرى .وال يتم تعديل الفائدة [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )4-2ملراعاة رسوم اخلدمة املتعلقة بخدمات
الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة (راجع الفقرة
 .)81-6وتعد جميع اخلصوم التي تنشأ عنها مصروفات
فائدة مطالبات للدائنين على املدينين .وقد تنشأ اخلصوم
 20ترد مناقشة مستفيضة ألساليب تقدير رصيد رأس املال ورأس املال
الثابت يف دراسة (Organisation for Economic Co-operation and
Development, Measuring Capital—OECD Manual: Measurement
of Capital Stocks, Consumption of Fixed Capital and Capital Services (Paris, 2009).

 21يرد يف الفصل السابع وصف لألصول املالية وتصنيفها.
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اجلدول  :5-6التصنيف املفصل للفائدة ()4-2
4-2

1-4-2
2-4-2
3-4-2

1

الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
الفائدة [نظام احلسابات القومية]
زائد :رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة
إىل غير املقيمين
1
إىل املقيمين عدا احلكومة العامة
1
إىل وحدات احلكومة العامة األخرى

 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
املنفردة (راجع اجلدول .)1-3

التي يتولد عنها فائدة من تقديم موارد مالية أو غير مالية
(كما يف حالة عقود التأجير التمويلي) .وكما هو مبين يف
اجلدول  ،5-6ينبغي قيد الفائدة وفقا للقطاع الفرعي للطرف
املقابل للسماح بتوحيد بيانات قطاع احلكومة العامة
والقطاع العام .وينخفض مقدار اخلصوم املستحقة للدائن
مع أداء املدين ملدفوعات الدين ويزداد مع تراكم الفائدة.
 63-6وتكون الفائدة مستحقة الدفع من الوحدات التي
تتحمل خصوما عن طريق اقتراض أموال من وحدة أخرى.
والفائدة هي املصروفات التي تتحملها الوحدة املدينة مقابل
استخدام أصل الدين القائم الذي يمثل القيمة االقتصادية
التي قدمها الدائن .وقد تكون الفائدة مستحقة الدفع بطرق
خمتلفة وقد ال توصف بشكل صريح دائما بأنها فائدة (راجع
الفقرة  .)71-6ومن ناحية أخرى فإن صايف مدفوعات
التسوية بموجب عقود املبادلة أو اتفاق السعر اآلجل (التي
ربما توصف بأنها «فائدة» يف العقد) ال تعتبر فائدة وتقيد
ضمن املعامالت يف املشتقات املالية (راجع الفقرتين
 79-6و.)71-9
 64-6وتقيد الفائدة على املبلغ القائم للدائن على أساس
تراكمها املستمر بمرور الوقت .ووفقا للترتيبات التعاقدية،
يمكن أن يكون السعر الذي تتراكم على أساسه الفائدة نسبة
من املبلغ القائم ،أو مبلغا نقديا حمددا مسبقا ،أو مبلغا
نقديا يتغير وفقا ملؤشر معين ،أو يتحدد على أساس آخر
يجمع بين هذه الطرق .وال تكون الفائدة مستحقة الدفع عادة
حتى تستحق املصروفات .وبعبارة أخرى ،إذا كانت الفائدة
على القرض مستحقة الدفع شهريا ،يتمثل املبلغ املدفوع
عادة يف املصروفات املستحقة خالل الشهر السابق .ومع
تراكم الفائدة ،وفقا لنظام القيد على أساس االستحقاق،
يزداد جمموع اخلصوم املستحقة على املدين للدائن بمقدار
مصروفات الفائدة املستحقة ومل تُدفع بعد .وبعبارة أخرى،
مع تراكم الفائدة على سند حكومي ،تزداد قيمة هذا السند.
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لذلك فإن ما يُشار إليه عادة بمدفوعات الفائدة يمثل ،من
منظور القيد على أساس االستحقاق ،تخفيضات يف اخلصوم
القائمة على املدين ،والتي نشأ جزء منها عن مصروفات
الفائدة املتراكمة.

بعض الفائدة املستحقة ومل تُدفع بعد .ومع مرور كل فترة،
يزداد مبلغ أصل الدين القائم مع حتمل مصروفات الفائدة.
وتؤدي أي مدفوعات دورية من الفائدة املستحقة إىل خفض
أصل الدين إىل املبلغ املُقتَرض يف بادئ األمر.

 65-6ومن منظور القيد على األساس النقدي ،يمكن
تصنيف مدفوعات خدمة الدين الدورية ،املقيدة يف بيان
مصادر واستخدامات النقدية ،كمدفوعات فائدة («قسائم» أو
«مدفوعات قسائم») أو مدفوعات أصل الدين .وعند استخدام
نظام القيد على األساس النقدي ،تقيد مدفوعات الفائدة
كمعاملة مصروفات عندما حتدث هذه التدفقات النقدية.
ويف هذه احلالة ،ال تُخفَّض اخلصوم املستحقة على املدين
إال بمدفوعات سداد أصل الدين .ويُعرف أيضا املبلغ الذي يتم
إقراضه أو اقتراضه يف البداية باسم أصل الدين األويل.

 69-6وقد يكون لبعض أدوات الدين فترة سماح 24ال
تُسدد خاللها أي مدفوعات فائدة .وبالنسبة ألدوات الدين
التي تنص عقودها على استحقاق الفائدة خالل فترة السماح
(أي أن سعر الفائدة الذي يسري خالل فترة السماح أكبر من
الصفر) ،ينبغي قيد الفائدة املستحقة على النحو املنصوص
عليه يف العقد ،مما يؤدي إىل زيادة قيمة أصل الدين .ومن
ناحية أخرى ،إذا كان املدين يستطيع يف نهاية فترة السماح
سداد نفس املبلغ األصلي الذي يتعين سداده يف بدايتها (أي
أن سعر الفائدة الذي يسري خالل فترة السماح هو صفر)،
ال تستحق أي تكاليف فائدة خالل فترة السماح 25.ويبقى
األمر كذلك حتى إذا تم تعديل سعر الفائدة الساري يف فترة
زمنية ثانية و/أو الحقة (الفائدة متزايدة مثال) ،بحيث يكون
العائد النهائي مساويا تقريبا للمستوى الذي كان سيبلغه
يف الظروف الطبيعية خالل العمر الكلي لألداة .وتنطبق هذه
املعاجلة على القروض والودائع لكنها ال تنطبق على سندات
الدين.

 66-6ويف اإلحصاءات االقتصادية الكلية ،تُسب الفائدة
وفقا ملنهج املدين 22.فوفقا لهذا املنهج ،تتمثل الفائدة
يف املبالغ التي يتعين على املدينين سدادها إىل الدائنين
باإلضافة إىل ما يسددونه من مبالغ مقدمة من الدائنين.
وبالنسبة لألدوات بسعر فائدة ثابت ،يَفترض هذا املنهج أن
مصروفات الفائدة تتحدد عن عمر األداة املالية بالكامل وفقا
للشروط املتفق عليها عند إنشاء األداة .وبالتايل يتم حتديد
مستحقات الفائدة باستخدام السعر األصلي للعائد حتى
تاريخ االستحقاق .ويُستخدم سعر عائد فعلي واحد — ينشأ
وقت إصدار سند الدين  -يف حساب قيمة الفائدة املستحقة يف
كل فترة حتى تاريخ االستحقاق .وينبغي حساب مستحقات
23
الفائدة بأسلوب سعر الفائدة املركب.
 67-6ويف أبسط احلاالت ،يتم اقتراض مبلغ من املال،
وتسدَّد مدفوعات دورية تساوي مصروفات الفائدة املتحمَّلة
خالل الفترة السابقة ،ويُدفع يف نهاية العقد اجلزء النهائي من
الفائدة مع املبلغ األصلي املُقتَرض .ويكون مبلغ مصروفات
الفائدة املتحمَّلة يف كل فترة مساويا لسعر الفائدة املذكور يف
العقد مضروبا يف املبلغ املُقتَرض.
 68-6وإذا مل تتوافق نهاية فترة اإلبالغ مع املدفوعات
الدورية ،فإن جمموع اخلصوم يف نهاية الفترة سوف يشمل
 22هناك ثالثة أساليب لتحديد وقياس الفائدة على أدوات الدين املتداولة،
وهي :منهج املدين ،ومنهج الدائن ،ومنهج االقتناء (راجع الفقرتين -11
 52و 53-11يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل).
 23يمكن االطالع على أمثلة على حساب الفائدة يف اإلطار  3-2يف مرشد
إحصاءات دين القطاع العام ،والفقرات من  65-2إىل  77-2يف مرشد
إحصاءات الدين اخلارجي.

 70-6وينبغي استحقاق الفائدة على القروض ذات
الفائدة املتزايدة بسعر الفائدة التعاقدي عن أي فترة وليس
بسعر العائد 26الداخلي على القرض .ومن ناحية أخرى ،ينبغي
استحقاق الفائدة على سندات الدين ذات الفائدة املتزايدة
بالسعر األصلي للعائد حتى تاريخ االستحقاق على مدار عمر
27
السند.
 71-6وبعض األدوات املالية ،كالكمبياالت قصيرة
األجل والسندات بدون قسائم ،ال تُلزِم املدين بأداء أي
مدفوعات إىل الدائن حتى يحين استحقاق اخلصم .ويف
حقيقة األمر ،يتم إبراء ذمة املدين بمبلغ يُدفع مرة واحدة
يغطي املبلغ املقترَض أصال والفائدة املستحقة واملتراكمة
على مدى عمر اخلصم .وتعتبر األدوات من هذا النوع أدوات
 24فترة السماح هي الفترة من تاريخ صرف القرض حتى تاريخ الدفعة
األوىل املستحقة على املدين.
 25إذا تم سداد رسم أو غرامة عن السداد املبكر ،ينبغي تصنيفه كرسم خدمة
ضمن استخدام السلع واخلدمات ( ،)2-2وليس كفائدة.
 26راجع الفقرة  98-2واإلطار  4-2يف مرشد إحصاءات الدين اخلارجي
لعام  2013لالطالع على مناقشة حول سعر العائد الداخلي.
 27السعر األصلي للعائد حتى تاريخ االستحقاق هو السعر الذي تتساوى
عنده القيمة احلالية ملدفوعات الفائدة وأصل الدين املستقبلية مع سعر
إصدار السند — أي العائد على السند يف تاريخ اإلصدار.

املصروفات
خمصومة ألن املبلغ املقترَض يف البداية يقل عن املبلغ
واجب السداد .والفرق بين املبلغ واجب السداد يف نهاية العقد
واملبلغ املقترَض أصال هو الفائدة التي يتعين توزيعها،
وفقا لنظام القيد على أساس االستحقاق ،على فترات اإلبالغ
املمتدة من بداية العقد إىل نهايته .وتقيد الفائدة املستحقة
يف كل فترة كما لو كان املدين قد سددها ثم اقترضها
كمبلغ إضايف على نفس اخلصوم .وبذلك يتم قيد مصروفات
الفائدة والزيادة يف اخلصوم يف كل فترة .وإذا امتد وجود
اخلصوم إىل أكثر من فترة إبالغ ،هناك عدة طرق لتوزيع
املبلغ اإلجمايل للفائدة على الفترات املعنية .ومن أكثر
الطرق شيوعا وأبسطها افتراض ثبات سعر الفائدة طوال
مدة العقد .ويف نظام القيد على األساس النقدي ،يقيد املبلغ
الكامل للفرق بين املبلغ واجب السداد يف نهاية العقد واملبلغ
املقترَض أصال كفائدة عند الدفع — أي يف نهاية العقد عند
استحقاق اخلصم.
 72-6وهناك حالة أكثر تعقيدا بعض الشيء تتمثل
يف سندات اخلصم الكبير ،وهي أداة خمصومة تقتضي
أيضا أداء مدفوعات دورية .ويف مثل هذه احلاالت ،فإن
مصروفات الفائدة املستحقة تساوي مبلغ القسيمة مستحق
الدفع بصورة دورية مضافا إليه مبلغ الفائدة املتراكمة يف
كل فترة والذي يعزى إىل الفرق بين سعر االسترداد وسعر
اإلصدار .وهنا أيضا جند أكثر االفتراضات شيوعا هو أن
سعر الفائدة ثابت طوال مدة العقد .وسعر الفائدة هذا هو
السعر الذي يجعل جمموع املدفوعات املستقبلية مساويا
للمبلغ املقترَض يف البداية عندما تُخصَم املدفوعات
املستقبلية بسعر الفائدة.
 73-6ويف بعض احلاالت ،تصدر سندات الدين بعالوة
وليس بخصم .وتُسب مصروفات الفائدة املستحقة بنفس
الطريقة املتبعة يف حالة األدوات اخملصومة ،إال أن العالوة
(الفرق بين سعر االسترداد وسعر اإلصدار — راجع الفقرة
 )40-9تُستَهلك على مدار عمر األداة وتُخفَّض بها (بدال
من أن تُعلَّى بها) قيمة الفائدة املتراكمة يف كل فترة.
وبالتايل تقيد هذه العالوات كزيادة يف املقبوضات النقدية
مع إجراء قيد مقابل يف احلسابات األخرى مستحقة الدفع
مقابل اجلزء غير املكتسب من القسط .ويجرى بعد ذلك
قيد لتخفيض مصروفات الفائدة ،مع إجراء قيد مقابل
لتخفيض احلسابات األخرى مستحقة الدفع ،طوال مدة
العقد .ويف نظام القيد على األساس النقدي ،تقيد قيمة
األقساط بالكامل كتخفيض يف مصروفات الفائدة عند
إصدار أداة الدين.
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 74-6يتم وضع هيكل القروض غالبا بحيث يتألف
من مدفوعات دورية تتضمن مدفوعات سداد الفائدة
واملبلغ األصلي .وإذا زادت املدفوعات الدورية عن الفائدة
املستحقة فإن ذلك يؤدي إىل انخفاض أصل القرض.
وبمرور الوقت ،تقل حصة املدفوعات اخملصصة لدفع
الفائدة املستحقة وتزيد احلصة اخملصصة لتخفيض
املبلغ األصلي.
 75-6األوراق املالية املربوطة بمؤشر هي أدوات يتم
ربط قيمة مدفوعات قسائمها (الفائدة) أو األصل أو كليهما
ببند آخر ،كمؤشر أسعار أو سعر فائدة أو سعر سلعة أولية
(راجع الفقرة  .)153-7وهذا البند هو بند يتغير عادة بمرور
الوقت استجابة لضغوط السوق .ونظرا ألن قيم املؤشرات
ال تكون معلومة مسبقا ،جند أن سندات الدين التي تقوم
على ربط املبلغ الواجب سداده يف تاريخ االستحقاق بأحد
املؤشرات قد ال تُعرف قيمتها إال يف تاريخ االسترداد.
ولذلك؛ ال يمكن على وجه اليقين حتديد قيمة جمموع
تدفقات الفائدة قبل تاريخ االسترداد .ومن املفيد التمييز
بين ترتيبات متعددة لتقدير الفائدة املستحقة قبل معرفة
قيم املؤشرات املرجعية.

ربط مدفوعات القسائم فقط بمؤشر
 76-6عند ربط مدفوعات القسائم فقط بمؤشر ،كما هي
احلال بالنسبة لألذون ذات أسعار الفائدة املعوَّمة ،يقيد
املبلغ الكلي الناجت عن الربط كفائدة تتراكم خالل الفترة
التي تغطيها القسيمة .وعند إعداد البيانات بعد تاريخ دفع
القسيمة ،تكون قيمة املؤشر معلومة ويمكن استخدامها
يف تقدير املبلغ املدفوع .ويف حالة إعداد البيانات قبل
تاريخ دفع القسيمة ،يمكن استخدام حركة املؤشر خالل
اجلزء من فترة اإلبالغ الذي تغطيه القسيمة حلساب الفائدة
املستحقة.

ربط املبلغ الواجب سداده يف تاريخ االستحقاق
بمؤشر
 77-6عند ربط املبلغ الواجب سداده يف تاريخ
االستحقاق بمؤشر ،يصبح مقدار الفائدة املستحقة غير
مؤكد نظرا ألن قيمة االسترداد غير معلومة؛ وقد يحل
تاريخ االستحقاق يف بعض احلاالت بعد عدة أعوام .وهناك
منهجان يمكن استخدامهما يف هذا السياق ويعتمدان على

130

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

ما إذا كان املؤشر يستند إىل بند مرجعي واسع النطاق أم
28
ضيق النطاق.
·عند ربط املبلغ الواجب سداده يف تاريخ االستحقاق
ومدفوعات القسائم بمؤشر واسع النطاق (مثل مؤشر
أسعار املستهلكين) ،يمكن حساب الفائدة املستحقة
خالل فترة اإلبالغ بجمع عنصرين ،وهما:
°املبلغ الناجت عن ربط مدفوعات القسيمة بمؤشر
(على النحو املوضح يف الفقرة  )76-6والذي
يعزى إىل فترة اإلبالغ؛
°والتغير يف قيمة املبلغ القائم فيما بين نهاية فترة
اإلبالغ وبدايتها نتيجة حترك املؤشر املعني.
وينجح هذا املنهج عند استخدام مؤشر واسع النطاق ،نظرا
ألن هذا املؤشر يُتوقع أن تطرأ عليه تغيرات بسيطة نسبيا
بمرور الوقت.
·عند ربط املبلغ الواجب دفعه يف تاريخ االستحقاق،
أو مدفوعات القسائم واملبلغ الواجب دفعه يف تاريخ
االستحقاق ،بمؤشر حمدود النطاق (مثل مؤشر الذهب)
ينطوي على دافع حتقيق مكاسب حيازة ،يمكن حساب
الفائدة املستحقة عن طريق تثبيت العائد حتى تاريخ
االستحقاق (سعر الفائدة) يف تاريخ اإلصدار .وبالتايل
تتراكم الفائدة على مدار عمر األداة بسعر يتطابق مع
الفرق بين سعر اإلصدار وجميع املدفوعات التي سيتعين
على املدين أداؤها على مدار عمر األداة حسب التوقعات
السائدة يف السوق عند إنشائها .وأي انحراف يف حركة
املؤشر األساسي عن املسار املتوقع له أصال يؤدي إىل
مكاسب أو خسائر احليازة التي لن تلغي بعضها البعض
بالضرورة على مدار عمر األداة.
وينجح هذا املنهج عند اجلمع بين ربط املبلغ الواجب
سداده يف تاريخ االستحقاق بمؤشر ودوافع حتقيق دخل
من الفائدة ومكاسب حيازة (مثل سعر سلعة أولية ،أو سعر
سهم ،أو سعر ذهب) .وترد أيضا مناقشة كيفية معاملة ربط
األوراق املالية بمؤشر يف الفقرة .41-9
 78-6وتقيد أدوات الدين التي يتم ربط قيمتها الواجب
سدادها يف تاريخ االستحقاق ومدفوعات قسائمها بعملة أجنبية
كما لو كانت مقومة بهذه العملة األجنبية .وينبغي حساب ما
 28ترد مناقشة أكثر تفصيال لهذين املنهجين يف الفقرات من  274-17إىل
 282-17يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008والفقرات من -11
 59إىل  65-11يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل.

يرتبط بهذه األدوات من فائدة وتدفقات اقتصادية أخرى ومراكز
أرصدة باستخدام نفس املبادئ التي تسري على األدوات املقومة
بالعملة األجنبية (راجع الفقرة .)11-9
 79-6وبالنسبة لسندات الدين ذات املشتقات املتضمَّنة ،تقيد
الفائدة املستحقة على األداة املالية على النحو املتبع مع األوراق
املالية التي تخلو من هذه السمات .وال تستحق أي فائدة على
املشتقة نفسها (راجع الفقرة .)43-9
 80-6ويف حالة املتأخرات الناشئة عن عقد الدين ،ينبغي
مراكمة الفائدة بنفس سعر الفائدة املطبق على الدين األصلي،
ما مل ينص عقد الدين األصلي على تطبيق سعر فائدة خمتلف
على املتأخرات ،وينبغي يف هذه احلالة استخدام سعر الفائدة
املنصوص عليه .وقد يتضمن السعر املنصوص عليه سعر فائدة
جزائيا باإلضافة إىل سعر الفائدة املطبق على الدين األصلي.
وإذا تم شراء بند ما باالئتمان ومل يسدد املدين مقابله خالل
الفترة املنصوص عليها عند الشراء ،فأي رسوم إضافية يتحملها
املدين ينبغي اعتبارها فائدة وتتراكم حلين انقضاء الدين.
 81-6وتختلف مصروفات الفائدة مستحقة الدفع للوسطاء
املاليين واملقيدة يف إحصاءات مالية احلكومة عن املبلغ املقيد
يف احلسابات القومية لعام  .2008ففي فئة الفائدة [إحصاءات
مالية احلكومة] ( )24ال يتم تقسيم الفائدة لقيد رسوم اخلدمة
بشكل منفصل .ويحدد الوسيط املايل أسعار الفائدة للمودعين
واملقترضين عند مستويات توفر له هامشا يكفي على األقل
لتغطية تكاليف تقديم خدماته للمودعين واملقترضين دون أن
يتقاضى رسوما صريحة .ويمكن تقسيم الفائدة بغرض القيد
املنفصل للعنصر مستحق الدفع مقابل املوارد التي وضعت حتت
تصرف املقترض ،إىل جانب رسوم اخلدمة الضمنية .ومن حيث
املفهوم ،ينبغي قيد قيمة اخلدمات التي يقدمها الوسطاء املاليون
للوحدة املقترضة كمصروفات استخدام سلع وخدمات .وإلتمام
هذه املعاجلة ،يجب تخفيض مصروفات الفائدة الفعلية مستحقة
الدفع إىل الوسطاء املاليين بقيمة رسوم تلك اخلدمات 29.وال يسع
معدو بيانات احلسابات القومية تقدير قيمة هذه الرسوم ،التي
تعرف باسم رسوم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة ( ،)FISIMإال بصورة غير مباشرة ألنه يلزم توافر
بيانات عن جميع املودعين واملقترضين املتعاملين مع الوسطاء
املاليين.
 82-6ومن حيث املبدأ ،ينبغي قيد الفائدة مستحقة الدفع على
الضرائب غير املسددة ضمن الفائدة ( .)4-2ومع ذلك ،قد يتعذر
فصل مدفوعات الفائدة ،أو الغرامات ،أو غيرها من اجلزاءات عن
الضرائب املتعلقة بها ،حيث يجري تصنيفها يف الواقع العملي
 29وباملثل ،يجب زيادة أي فائدة مستحقة القبض للوسطاء املاليين بقيمة
رسوم اخلدمة الضمنية التي خفضت الفائدة مستحقة القبض.

املصروفات
عادة مع الضرائب ذات الصلة مستحقة الدفع (راجع أيضا الفقرة
 .)24-5وإذا كانت هذه الضريبة التي تشمل الفائدة على السداد
املتأخر للضرائب مستحقة الدفع من إحدى وحدات احلكومة
العامة أو القطاع العام ،تصنف كضريبة مستحقة الدفع من
إحدى وحدات احلكومة العامة إىل أخرى وتصنف كعنصر من
عناصر التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر ()2-8-2
(راجع الفقرة  .)122-6وألغراض توحيد البيانات ،ينبغي قيد
الوحدات احلكومية ذات الصلة كطرف مقابل للمعاملة.
 83-6ويعاد تقسيم جمموع الفائدة مستحقة الدفع إىل فائدة
مستحقة الدفع إىل غير مقيمين ( ،)1-4-2وفائدة مستحقة
الدفع إىل مقيمين عدا احلكومة العامة ( ،)2-4-2وفائدة
مستحقة الدفع إىل وحدات احلكومة العامة األخرى (.)3-4-2
وسوف يكون للفائدة مستحقة الدفع إىل وحدات احلكومة العامة
األخرى قيمة غير صفرية عند إعداد إحصاءات عن قطاع فرعي
لقطاع احلكومة العامة أو الشركات العامة .ويف حالة قطاع
احلكومة العامة ،تُذَف كل هذه املعامالت عند توحيد البيانات.
وحتى يمكن توحيد بيانات قطاع احلكومة العامة والقطاع
العام ،يمكن أن حتدد البيانات تقسيما آخر حسب متلقي الفائدة.

اإلعانات ()5-2
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 84-6اإلعانات ( )5-2هي حتويالت جارية بدون مقابل
تقدمها الوحدات احلكومية إىل املؤسسات على أساس مستوى
أنشطتها اإلنتاجية أو على أساس كمية أو قيمة السلع أو اخلدمات
التي تنتجها أو تبيعها أو تصدِّرها أو تستوردها .واإلعانات
تستحق القبض من جانب املنتجين أو املستوردين املقيمين،
ويف حاالت استثنائية ،من جانب منتجي السلع واخلدمات
غير املقيمين .وقد تصمَّم هذه اإلعانات للتأثير على مستويات
اإلنتاج ،أو على األسعار التي تباع بها اخملرجات ،أو على أرباح
املؤسسات .وتشمل اإلعانات اخلصومات الضريبية مستحقة
الدفع التي تُمنح للمؤسسات لهذه األغراض (راجع الفقرة
 .)31-5وحسب طبيعة اإلعانات ،ال يوجد من يتحمل هذا النوع
من املصروفات سوى الوحدات احلكومية .وعندما تتحمل وحدة
مؤسسية ،عدا الوحدات احلكومية ،مصروفات اإلعانات نيابة
عن وحدة حكومية ،ينبغي عزو هذه اإلعانات وفقا للمبادئ
التوجيهية للعزو ،واملماثلة لتلك املتعلقة بعزو الضرائب (راجع
الفقرات من  32-5إىل  .)39-5وعندما تقوم وحدة مؤسسية
نيابة عن وحدة أخرى بتوزيع اإلعانات ،يتعين على الوحدة
القائمة بالتوزيع قيد هذه اإلعانات كمعامالت مالية .وال ينبغي

 30يرد وصف اإلعانات يف الفقرات من  98-7إىل  106-7يف نظام
احلسابات القومية لعام .2008
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قيد اإلعانات مستحقة الدفع إال يف حساب اجلهة التي تسيطر
على نظام اإلعانات.
 85-6تُدفع اإلعانات إىل املنتجين فقط ،وليس للمستهلكين
النهائيين ،وهي بمثابة حتويالت جارية فقط ،وليس حتويالت
رأسمالية .وبالنسبة للتحويالت التي تقدمها الوحدات احلكومية
مباشرة إىل األسر بوصفها مستهلكين ،ومعظم التحويالت
املقدمة إىل املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر فإنها
تقيد إما كمنافع اجتماعية ( )7-2أو حتويالت غير مصنفة يف
موضع آخر ( ،)2-8-2وذلك حسب سبب الدفع .وتُدرَج معظم
التحويالت إىل وحدات احلكومة العامة ضمن املنح (.)6-2
 86-6ويف بعض احلاالت ،يمكن أن حتصل وحدات احلكومة
العامة ،واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر ،واألسر
على اإلعانات بوصفها منتجين .وحتى يمكن تصنيف هذه
املدفوعات ضمن اإلعانات ،يجب أن تستند إىل القواعد التنظيمية
العامة لنظم اإلعانات السارية على جميع املنتجين ،السوقيين
وغير السوقيين .وعلى سبيل املثال ،قد تدفع وحدة احلكومة
العامة اإلعانات جلميع أرباب العمل (بما يف ذلك وحدات
احلكومة العامة و/أو املؤسسات غير الهادفة للربح) الذين
يستخدمون أعضاء مهنة معينة أو أفرادا يعانون من إعاقة معينة.
وال تشمل اإلعانات مستحقة الدفع لألسر سوى املبالغ مستحقة
الدفع لألسر بوصفها منتجين — وبالتايل فإنها ال تشمل سوى
املبالغ مستحقة الدفع ملؤسسات األعمال األسرية غير املساهمة
غير املؤهلة لتكون أشباه شركة .ويف الواقع العملي ،هناك العديد
من النظم التي تعرف بنظم «اإلعانات» تقدم املنافع االجتماعية
لقطاع األسر.
 87-6وكما هو مبين يف اجلدول  ،6-6قد يتم تصنيف
اإلعانات وفقا للقطاع املؤسسي للمتلقي .ويتم تقسيم اإلعانات
املقدمة للشركات العامة ( )1-5-2واملؤسسات اخلاصة (-5-2
 )2تقسيما فرعيا إضافيا إىل إعانات مقدمة للشركات واملؤسسات
اجلدول  :6-6التصنيف املفصل لإلعانات ()5-2
5-2
1-5-2
1-1-5-2
2-1-5-2
2-5-2
1-2-5-2
2-2-5-2
3-5-2

1

اإلعانات
للشركات العامة
للشركات العامة غير املالية
للشركات العامة املالية
للمؤسسات اخلاصة
للمؤسسات اخلاصة غير املالية
للمؤسسات اخلاصة املالية
2
للقطاعات األخرى

 1قد حتدد سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» ما إذا كانت اإلعانات هذه تمثل إعانات
على املنتجات أم اإلنتاج.
 2سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
املنفردة (راجع اجلدول .)1-3
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
املقيمين ،عندما يكون حتملها مسألة تتعلق بسياسة
32
اقتصادية أو اجتماعية مقصودة من جانب احلكومة؛

املالية أو غير املالية .واإلعانات املقدمة للقطاعات األخرى (-2
 )3-5تشمل اإلعانات مستحقة الدفع لوحدات احلكومة العامة
األخرى ،وللمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر ،ولألسر
بوصفها منتجين .وحتى يمكن توحيد بيانات قطاع احلكومة
العامة والقطاع العام ،يجب حتديد القطاعات الفرعية واألطراف
املقابلة.

·اإلعانات مستحقة الدفع للمنتجين املقيمين على إنتاجهم
الذي يتم استخدامه أو استهالكه داخل اإلقليم االقتصادي؛
·التحويالت املنتظمة مستحقة الدفع للشركات وأشباه
الشركات والتي تهدف إىل التعويض عن اخلسائر
املتكررة (أي فوائض التشغيل السالبة) التي تتحملها
عند القيام بأنشطتها اإلنتاجية نتيجة تقاضي أسعار
أقل من متوسط تكاليف إنتاجها كمسألة تتعلق بسياسة
33
اقتصادية أو اجتماعية مقصودة من جانب احلكومة؛

 88-6ورغم عدم استخدام اإلعانات بشكل حمدد يف هيكل
تصنيف إحصاءات مالية احلكومة ،فإن نظام احلسابات القومية
لعام  2008يحدد اإلعانات حسبما إذا كانت مستحقة الدفع على
منتجات حمددة أم على اإلنتاج بشكل عام ،وهو ما يعتمد على
كيفية حساب قيمة اإلعانة .وقد يسمح التقسيم اإلضايف لرموز
إحصاءات مالية احلكومة بهذا التمييز.
 89-6اإلعانة على املنتجات هي إعانة مستحقة الدفع
عن وحدة السلعة أو اخلدمة املعنية .وقد تكون اإلعانة مبلغا
حمددا من املال لكل وحدة كمية من سلعة أو خدمة ما ،أو قد
يتم حسابها حسب القيمة كنسبة مئوية حمددة من سعر الوحدة.
ويمكن أيضا حساب اإلعانة باعتبارها الفرق بين سعر مستهدف
حمدد وسعر السوق الذي يدفعه املشتري فعال .وتصبح اإلعانة
على منتج ما مستحقة الدفع عادة عند إنتاج السلعة أو اخلدمة أو
بيعها أو تصديرها أو استيرادها ،ولكنها قد تكون مستحقة الدفع
أيضا يف ظروف أخرى ،مثل وقت حتويل سلعة أو تأجيرها أو
تسليمها أو استخدامها لالستهالك الذاتي أو لتكوين رأس املال
للحساب الذاتي .وتشمل هذه اإلعانات:

·اإلعانات الناجتة عن قبول البنك املركزي ألسعار فائدة
أقل من أسعار الفائدة السائدة يف السوق (راجع اإلطار
.)2-6
 90-6اإلعانات األخرى على اإلنتاج هي اإلعانات التي
حتصل عليها املؤسسات نتيجة مشاركتها يف اإلنتاج لكنها ال
تتعلق بمنتجات حمددة .وهي تشمل:
·إعانات الرواتب أو القوى العاملة ،والتي تُدفع على
جمموع فاتورة األجور والرواتب أو حجم القوى العاملة
الكلية أو على توظيف فئات معينة من األشخاص ،مثل
األشخاص املعوقين جسديا أو األشخاص الذين ظلوا
عاطلين عن العمل لفترات طويلة؛ وقد تهدف اإلعانات
أيضا إىل تغطية بعض أو كل تكاليف برامج التدريب التي
تنظمها أو تمولها املؤسسات؛

·اإلعانات املباشرة للتجارة اخلارجية ،مثل اإلعانات
على السلع واخلدمات املستوردة التي تصبح مستحقة
الدفع عند عبور السلع حدود اإلقليم االقتصادي أو
عند تقديم اخلدمات للوحدات املؤسسية املقيمة (مثل
إعانات الواردات) أو للوحدات غير املقيمة (مثل إعانات
31
الصادرات)؛

·إعانات احلد من التلوث ،وهي حتويالت تهدف إىل تغطية
بعض أو كل تكاليف املعاجلة اإلضافية التي تُرى
خلفض أو إزالة تصريف امللوثات يف البيئة.
 91-6وال تشمل اإلعانات ما يلي:
·مدفوعات الفائدة أو تكلفة خدمة الدين األخرى نيابة عن
وحدات منتجة أخرى دون احلصول على مطالبة فعلية
على املدين األصلي — فهذه املدفوعات تقيد ضمن
التحويالت الرأسمالية كما تقيد ،وفقا لطبيعة املتلقي،
ضمن املنح الرأسمالية ( )6-2أو ضمن التحويالت
الرأسمالية غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-2-8-2

·اإلعانات الضمنية الناشئة عن تطبيق نظام رسمي
ألسعار الصرف املتعددة (راجع الفقرة  ،)89-5أو الناشئة
عن اخلصومات الضريبية مستحقة الدفع (راجع الفقرة
)31-5؛
·خسائر املنظمات التجارية احلكومية التي تتمثل مهمتها
يف شراء املنتجات ثم بيعها بأسعار أقل للمقيمين أو غير
 31ال تشمل إعانات دعم الصادرات ما يجري عند احلدود اجلمركية من رد
للضرائب املسددة من قبل على السلع أو اخلدمات عندما كانت داخل اإلقليم
االقتصادي .ويُستبعد منها أيضا التنازل عن الضرائب التي كان يمكن أن
تستحق إذا ما بيعت السلع أو استُخدمت داخل اإلقليم االقتصادي بدال من
تصديرها .وال تقيد هذه النفقات/اخلصومات الضريبية بشكل منفصل يف
إحصاءات مالية احلكومة (راجع الفقرة .)86-5

·حتويالت احلكومات إىل وحدات أخرى مقيمة أو غير
مقيمة لتمويل تكاليف اقتنائها كليا أو جزئيا ألصول
32

يف هذه احلاالت ،يتم حساب اإلعانة على أساس الفرق بين سعر الشراء
وسعر البيع.
 33التحويالت إىل الشركات وأشباه الشركات لتغطية عجوزات تشغيلية
كبيرة متراكمة على مدى سنتين أو أكثر تقيد ضمن التحويالت الرأسمالية
غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-2-8-2

املصروفات
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اإلطار  :2-6اإلعانات الضمنية التي تقدمها البنوك املركزية
تتمثل املسؤولية الرئيسية للبنك املركزي يف صياغة وتنفيذ اجلوانب النقدية للسياسة االقتصادية .لذلك ،يعمل البنك املركزي غالبا بطريقة خمتلفة عن
الشركات املالية األخرى وعادة ما تمنحه احلكومة سلطة إنفاذ صالحياته .ويمكن القول إن البنك املركزي يقدم إعانات ضمنية يف احلاالت التي يؤدي فيها
مدفوعات يكون من الواضح أنها ألغراض السياسات االقتصادية وليس ألغراض جتارية — على سبيل املثال عندما يدفع أسعار فائدة أعلى من األسعار
السائدة يف السوق يف حالة تعرض القيمة اخلارجية للعملة لضغوط أو عندما يتصرف بصفته أحد بنوك التنمية التي تمنح قروضا بأسعار فائدة أقل من أسعار
الفائدة السائدة يف السوق للقطاعات ذات األولوية .ويعد هذا اإلجراء مماثال ومتسقا مع املمارسة املتعلقة بمعاملة الفرق بين سعر الصرف السائد يف السوق
وسعر الصرف البديل الذي يفرضه البنك املركزي باعتباره إعانة ضمنية (ترد مناقشتها يف الفقرة .)89-5
وإذا كانت أسعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي ال تتماشى مع أسعار فائدة البنوك التجارية ،فإن الفرق بين التدفقات احملسوبة باستخدام السعر
املرجعي والسعر الفعلي الذي يحدده البنك املركزي ينبغي قيده ضمن الضرائب الضمنية مستحقة القبض (راجع الفقرة  )70-5واإلعانات مستحقة الدفع من
احلكومة .وتقيد هذه املعامالت كالتايل:
·أسعار الفائدة على ودائع االحتياطي أقل من أسعار الفائدة السائدة يف السوق — بافتراض أن سعر الفائدة الذي يدفعه البنك املركزي لبنك جتاري
على ودائع االحتياطي هو  %3فقط يف حين أن سعر الفائدة السائد يف السوق هو  ،%5عندئذ يتم قيد ما يلي يف إحصاءات مالية احلكومة:
 	°رغم أن البنك التجاري ال يحصل بالفعل إال على فائدة بنسبة  ،%3فإنها تُسجل وكأنه حصل على فائدة بنسبة  %5من البنك املركزي وسدد ضرائب
على خدمات معينة ( )4-4-1-1بنسبة  %2للحكومة (راجع الفقرة .)69-5
 °تسجل احلكومة إعانة ( )5-2للبنك املركزي.
·أسعار الفائدة أعلى من أسعار الفائدة السائدة يف السوق لدعم العملة  -بافتراض أن سعر الفائدة الذي يدفعه البنك املركزي لبنك جتاري هو  %7عند
تعرض العملة لضغوط لفترة حمدودة يف حين أن سعر الفائدة السائد يف السوق هو  ،%5عندئذ يتم قيد ما يلي:
 °رغم أن البنك التجاري يحصل بالفعل على فائدة بنسبة  ،%7فإنها تُسجل وكأنه حصل على فائدة بنسبة  %5من البنك املركزي وحصل على إعانة
( )5-2بنسبة  %2أخرى من احلكومة؛
 °تسجل احلكومة ضريبة بنسبة  %2مستحقة القبض من البنك املركزي تصنف كضرائب على خدمات معينة (( )4-4-1-1راجع الفقرة .)69-5
·أسعار الفائدة للقطاعات ذات األولوية أقل من أسعار الفائدة السائدة يف السوق— بافتراض أن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من قطاع
ذي أولوية هو  %3فقط يف حين أن سعر الفائدة السائد يف السوق هو  ،%5عندئذ يتم قيد ما يلي:
 °رغم أن القطاع ذا األولوية ال يدفع بالفعل إال فائدة بنسبة  ،%3فإنها تُسجل وكأنه دفع فائدة بنسبة  %5وحصل على إعانة ( )5-2بنسبة  %2من
احلكومة؛
 °تسجل احلكومة ضريبة بنسبة  %2مستحقة القبض من البنك املركزي تصنف كضرائب على خدمات معينة (( )4-4-1-1راجع
الفقرة .)69-5

غير مالية عدا اخملزونات  -فهذه املدفوعات تقيد ضمن
املنح الرأسمالية ( )6-2أو ضمن التحويالت الرأسمالية
غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-2-8-2
·املدفوعات االستثنائية يف صناديق التأمين االجتماعي،
إذا كانت هذه املدفوعات تهدف إىل زيادة االحتياطيات
االكتوارية لهذه الصناديق :فهذه املدفوعات تقيد ضمن
املنح الرأسمالية لوحدات احلكومة العامة األخرى (-2
 )2-3-6أو ضمن التحويالت الرأسمالية غير املصنفة
يف موضع آخر (.)2-2-8-2
·حتويالت وحدات احلكومة العامة إىل الشركات وأشباه
الشركات لتغطية عجوزات تشغيلية كبيرة متراكمة على
مدى سنتين أو أكثر ،أو خسائر استثنائية بسبب عوامل
خارجة عن سيطرة املؤسسة :فهذه املدفوعات تقيد ضمن

التحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف موضع آخر (-2
( )2-2-8راجع اإلطار .)3-6
·إلغاء ديون مستحقة على وحدات مؤسسية لوحدات
حكومية (ناجتة على سبيل املثال من قروض تمنحها
وحدة حكومية ملؤسسة غير مالية ليس لديها القدرة على
أداء مدفوعات السداد نتيجة خسائر جتارية تتراكم خالل
عدة سنوات مالية) :فهذه املدفوعات تقيد ضمن املنح
الرأسمالية لوحدات احلكومة العامة األخرى (-6-2
 )2-3أو ضمن التحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف
موضع آخر ( )2-2-8-2إذا كان املستفيد وحدة أخرى
عدا احلكومة العامة.
·املدفوعات التي تؤديها احلكومة العامة عن األضرار ،أو
اخلسائر ،التي تلحق بالسلع الرأسمالية نتيجة أعمال احلرب،
أو األحداث السياسية األخرى ،أو الكوارث الطبيعية :فهذه
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اإلطار  :3-6املعامالت مع الشركات العامة
قد يقوم مالكو الشركة بضخ دعم مايل كبير يف الشركة لرسملتها أو إعادة رسملتها .وقد يأخذ هذا الدعم املايل عدة أشكال قانونية وقد يختلف
مغزاه االقتصادي أيضا (راجع الشكل البياين م .)2-3ويمكن قيد هذه املدفوعات املتأتية من وحدة حكومية ما ،واملعروفة غالبا باسم «ضخ
رأس املال» ،على النحو التايل:
·مصروفات ،إما كإعانة أو حتويل رأسمايل؛
·أو معاملة يف األصول املالية/اخلصوم ،إما كإضافة إىل حصص امللكية أو إصدار قرض أو أوراق مالية أخرى عدا األسهم.
يف حالة قيدها كمصروفات
إذا كانت املؤسسة خاضعة لسيطرة احلكومة وحتقق عجزا متكررا كل عام لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية أو االجتماعية احلكومية،
وتتم تغطية العجز عن طريق حتويل منتظم مستحق القبض من احلكومة يتناسب مع هذا العجز ،فإن املبلغ املدفوع يعتبر إعانة (راجع الفقرة
 .)89-6وإذا كان املبلغ املدفوع من احلكومة لتغطية عجوزات تشغيلية كبيرة متراكمة على مدى سنتين أو أكثر ،أو خسائر استثنائية بسبب
عوامل خارجة عن سيطرة املؤسسة ،فإن هذا املبلغ املدفوع يقيد ضمن التحويالت الرأسمالية (راجع الفقرة  .)124-6وباملثل ،إذا قامت
احلكومة باستثمار يف شركة عامة دون توقع معقول باحلصول على عائد واقعي على االستثمار ،أو احلصول على أي شيء ذي قيمة مساوية
يف املقابل ،فإن هذا االستثمار يقيد أيضا كتحويل رأسمايل .وتشمل احلالة األخيرة االستثمارات يف أشباه الشركات التي لديها حصص ملكية
حمتسبة سالبة (راجع الفقرة م.)53-3
يف حالة قيدها كمعامالت يف األصول املالية/اخلصوم
قد تكون هناك حاالت يتفق فيها املالكون على توفير تمويل جديد يسمح بإجراء توسعات ،وينشئ هذا التمويل مطالبة فعلية على الشركة
العامة .وقد يتضمن هذا التمويل أمواال تستخدمها املؤسسة وفق حاجتها ،بما يف ذلك شراء أصول ثابتة ،أو مراكمة خمزونات ،أو اقتناء
أصول مالية ،أو استرداد خصوم .ويف حال توافر أدلة على وجود اتفاق تعاقدي بالتمويل ،فإن هذه املدفوعات تمثل إصدار أصل مايل حمدد،
كالقروض ،للحكومة وحتمل الشركات العامة ألداة دين مقابلة .أما إذا مل تتوافر أدلة على وجود اتفاق حمدد بالتمويل ،يجب إدراج هذه
املدفوعات ضمن اقتناء حصص امللكية يف الشركة العامة حتى يف حال عدم إصدار أسهم جديدة نتيجة املساهمة املالية .ويف هذه احلالة،
تقوم احلكومة ،التي تعمل بوصفها مساهما خاصا ،بتقديم األموال واحلصول حسب االتفاق على شيء ذي قيمة مساوية يف املقابل (أي زيادة
قيمة حصص ملكيتها) وتتوقع احلصول على عائد على استثماراتها بمعدل كاف ،يف شكل أرباح موزعة (كعائد على حصص امللكية) .وتعتمد
معاجلة هذه املدفوعات كزيادة يف حصص امللكية على وجود أدلة على ربحية الشركة وقدرتها على توزيع أرباح يف املستقبل.

املدفوعات تقيد ضمن املنح الرأسمالية لوحدات احلكومة
العامة األخرى ( )2-3-6-2أو ضمن التحويالت الرأسمالية
غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-2-8-2
·التحويالت لألسر (التي غالبا ما تسمى «اإلعانات»)
وإن كانت تهدف إىل زيادة دخل األسرة أو حتمُّل
مصروفاتها :فهذه التحويالت ال ترتبط بأنشطة اإلنتاج
وينبغي إدراجها بالتايل ضمن فئة املنافع االجتماعية
( )7-2ذات الصلة.
·الزيادة يف حصص ملكية املؤسسات املساهمة التابعة
للحكومة العامة :فهذه الزيادة تقيد كمعامالت يف األداة
املالية حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار (-3
 )5-0-2إذا تم احلصول على مطالبة مالية فعلية (راجع
اإلطار .)3-6
·التحويالت من وحدة احلكومة العامة التي حتملت
مسؤولية مطالبات معاشات التقاعد على املؤسسات

العامة :فهذه املدفوعات تقيد ضمن التحويالت الرأسمالية
غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-2-8-2
·مدفوعات احلكومة العامة للمنتجين السوقيين بغرض
السداد الكلي ،أو اجلزئي ،لثمن السلع واخلدمات التي
يقدمها هؤالء املنتجون السوقيون لألسر بشكل مباشر
وفردي يف سياق اخملاطر أو االحتياجات االجتماعية
والتي يحق لألسر احلصول عليها :فهذه املدفوعات تقيد
ضمن املنافع االجتماعية (.)7-2

املنح ()6-2

 92-6املنح ( )6-2هي حتويالت مستحقة الدفع من
وحدات حكومية إىل وحدات حكومية أخرى مقيمة أو غير مقيمة
أو إىل منظمات دولية وال تستويف تعريف الضريبة أو اإلعانة
أو املساهمة االجتماعية (راجع الفقرة  .)10-3وعادة ما تُدفع
املنح نقدا ،لكنها قد تأخذ أيضا شكل تقديم السلع أو اخلدمات

املصروفات
(العينية) .وتصنف املنح مستحقة الدفع أوال حسب نوع الوحدة
املتلقية للمنحة ثم حسبما إذا كانت املنحة جارية أم رأسمالية.
 93-6وتُدرج يف إحصاءات مالية احلكومة ثالثة أنواع من
اجلهات املتلقية للمنح كما يلي :منح إىل حكومات أجنبية (-2
 ،)1-6ومنح إىل منظمات دولية ( ،)2-6-2ومنح إىل وحدات
أخرى تابعة للحكومة العامة ( .)3-6-2وال يكون لفئة املنح
مستحقة الدفع من وحدات حكومية إىل وحدات احلكومة العامة
األخرى قيمة غير صفرية إال يف حالة اإلحصاءات املعدَّة عن
قطاع فرعي لقطاع احلكومة العامة .ويف حالة قطاع احلكومة
العامة ،تُذف هذه املعامالت عند توحيد البيانات .وحتى يمكن
توحيد البيانات ،ينبغي حتديد املنح مستحقة الدفع لوحدات
احلكومة العامة األخرى وفقا للقطاع الفرعي للطرف املقابل
(راجع اجلدول .)7-6
 94-6وتنقسم املنح مستحقة الدفع إىل منح جارية (-1-6-2
 )1-3-6-2/1-2-6-2/1ومنح رأسمالية (-2/2-1-6-2
 .)2-3-6-2/2-2-6وتتناول الفقرة  103-5كيفية التمييز بين
املنح اجلارية والرأسمالية .وإذا كانت هناك شكوك حول طبيعة املنحة،
فينبغي أن تصنف كمنحة جارية .وتتناول الفقرتان  104-5و105-5
طبيعة املنح العينية ،ووقت قيد املنحة ،والتقييم.
 95-6وتقتصر قيمة املنح املدرجة يف بيان مصادر
واستخدامات النقدية على املنح املدفوعة نقدا .وال يقيد يف
هذا البيان املنح العينية لعدم قيد أي تدفقات نقدية تتعلق
باملعامالت العينية .ومع ذلك ،فإن أي مدفوعات نقدية متحمَّلة
يف اإلنتاج الذاتي للسلع واخلدمات املقدمة يف صورة عينية
سيتم إدراجها ضمن بنود املصروفات ذات الصلة (أي تعويضات
العاملين ومشتريات السلع واخلدمات).

املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية
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احلكومة] ()7-2

 96-6املنافع االجتماعية هي حتويالت جارية مستحقة
القبض لألسر والهدف منها الوفاء باحتياجاتهم التي تنشأ
عن اخملاطر االجتماعية — مثل املرض أو البطالة أو التقاعد
أو اإلسكان أو التعليم أو الظروف األسرية .ويمكن دفع هذه
املنافع نقدا أو عينا حلماية اجملتمع بأسره أو فئات معينة
منه من خماطر اجتماعية معينة .واخملاطر االجتماعية هي
أحداث أو ظروف يمكن أن تؤثر سلبا على رفاهية األسر املعنية
إما بزيادة األعباء على مواردها أو بخفض دخلها .ومن أمثلة
املنافع االجتماعية تقديم اخلدمات الطبية ،وتعويضات البطالة،
ومعاشات الضمان االجتماعي .ولالطالع على مناقشة كاملة
حول احلماية االجتماعية ،راجع امللحق .2

 34يتناول امللحق  2الوحدات املؤسسية املعنية ،والتصنيف ،وقيد التدفقات
ومراكز األرصدة املرتبطة باحلماية االجتماعية.
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اجلدول  :7-6التصنيف املفصل للمنح ()6-2
6-2
1-6-2
1-1-6-2
2-1-6-2
2-6-2
1-2-6-2
2-2-6-2
3-6-2
1-3-6-2
2-3-6-2

املنح
حلكومات أجنبية
جارية
رأسمالية
ملنظمات دولية
جارية
رأسمالية
لوحدات احلكومة العامة األخرى
1
جارية
1
رأسمالية

 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
املنفردة (راجع اجلدول .)1-3

 97-6وليست جميع املنافع االجتماعية وفق تعريفها
يف نظام احلسابات القومية لعام  2008مصنفة ضمن بند
املصروفات هذا يف إحصاءات مالية احلكومة (راجع اجلدول
 .)8-6ويُستبعد من املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )7-2ما يلي:
·مدفوعات معاشات التقاعد ومزايا التقاعد األخرى عن
طريق البرامج االجتماعية املرتبطة بالعمل ،والتي تقيد
35
يف إحصاءات مالية احلكومة كانخفاض يف اخلصوم.
·السلع واخلدمات التي تنتجها احلكومة وحتولها إىل األسر
هي معامالت مصروفات غير مصنفة كمنافع اجتماعية.
وبدال من ذلك ،تقيد معامالت املصروفات كمصروفات
إنتاج حتت بنود تعويضات العاملين ،واستخدام
السلع واخلدمات ،واستهالك رأس املال الثابت ،حسب
36
االقتضاء.
 98-6وتُصنف املنافع االجتماعية أوال حسب نوع ترتيب
احلماية االجتماعية املنظِّم ملدفوعاتها :برنامج ضمان
اجتماعي ،أو برنامج مساعدة اجتماعية ،أو برنامج تأمين
 35يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008تقيد جميع مدفوعات معاشات
التقاعد ومنافع التقاعد األخرى كمدفوعات حتويالت :فاملبالغ املدفوعة
من خالل برامج الضمان االجتماعي ليست سوى مدفوعات حتويالت ،يف
حين أن املبالغ املدفوعة من خالل البرامج املرتبطة بالعمل ،عدا برامج
الضمان االجتماعي (ذات املساهمات احملددة أو ذات املزايا احملددة) ،تقيد
يف البداية كمدفوعات حتويالت لألسر يف حساب استخدام الدخل ،ثم كتغير
يف املستحقات التقاعدية يف احلساب املايل .وبعد ذلك ،يقيد انخفاض
اخلصوم كقيد تعديل ملعاجلة عدم االتساق بين املنافع والتغير يف اخلصوم.
 36عندما تنتج وحدة من وحدات احلكومة العامة سلعا وخدمات توزع
كمنافع اجتماعية ،فإن بنود املصروفات املتعلقة بتكلفة إنتاجها ،مثل
تعويضات العاملين ،تقيد يف نظام احلسابات القومية لعام  2008كما هي
يف هذا الدليل .غير أن قيمة السلع واخلدمات املنتجة تُدرج كذلك كمنافع
اجتماعية يف نظام احلسابات القومية لعام  2008وذلك خالفا ملا يرد
يف هذا الدليل.
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اجلدول  :8-6التصنيف املفصل للمنافع االجتماعية ()7-2
7-2

1-7-2
1-1-7-2
2-1-7-2
2-7-2
1-2-7-2
2-2-7-2
3-7-2
1-3-7-2
2-3-7-2

1

املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
1
املنافع االجتماعية [نظام احلسابات القومية]
ناقص :املنافع االجتماعية املرتبطة بانخفاض اخلصوم
ناقص :التكاليف املرتبطة باإلنتاج الذاتي للسلع واخلدمات
احملولة لألسر
منافع الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]
منافع الضمان االجتماعي النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]
منافع الضمان االجتماعي العينية [إحصاءات مالية احلكومة]
منافع املساعدة االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
منافع املساعدة االجتماعية النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]
منافع املساعدة االجتماعية العينية [إحصاءات مالية احلكومة]
املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية احلكومة]
املنافع االجتماعية النقدية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية
احلكومة]
املنافع االجتماعية العينية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية
احلكومة]

 1يمكن تطبيق تقسيم مماثل على الفئات الفرعية للمنافع االجتماعية ،حسب مقتضى احلال.

اجتماعي مرتبط بالعمل ،ثم حسبما إذا كانت املدفوعات نقدية
أم عينية .وتنقسم هذه املنافع إىل منافع تقاعدية ومنافع غير
تقاعدية.
 99-6منافع الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )1-7-2هي مصروفات املنافع االجتماعية
النقدية أو العينية التي تقدمها برامج الضمان االجتماعي إىل
األسر (راجع الفقرة م .)33-2وعادة ما تشمل منافع الضمان
االجتماعي النقدية [إحصاءات مالية احلكومة] ()1-1-7-2
املنافع التي تقدم يف حال املرض طويل األمد والعجز وبدالت
الوالدة وبدالت األطفال أو األسرة ومنافع البطالة ومعاشات
املتقاعدين ومعاشات ورثتهم واملنافع يف حالة الوفيات.
 100-6وعادة ما تتألف منافع الضمان االجتماعي العينية
[إحصاءات مالية احلكومة] ( )2-1-7-2من سلع وخدمات
مشتراة من منتِج سوقي لتوزيعها على األسر ،واملنافع املتعلقة
برد تكاليف السلع واخلدمات التي اشترتها األسر وفق قواعد النظام
املعني 37.واملرجح أن تشتمل هذه املنافع على العالج الطبي أو
عالج األسنان ،والعمليات اجلراحية ،واإلقامة باملستشفيات،
والنظارات الطبية أو العدسات الالصقة ،واملنتجات الصيدالنية،
والرعاية املنزلية ،وسلع أو خدمات مشابهة.
 37رغم أن هذه املبالغ املردودة (جزئيا أو كليا) تسدد نقدا يف العادة ،فإنها
تقيد كإعانات اجتماعية عينية حيث يُفترض أن يتحملها صندوق الضمان
االجتماعي مباشرة عند قيام األسرة بالشراء.

 101-6منافع املساعدة االجتماعية [إحصاءات مالية
احلكومة] ( )2-7-2هي حتويالت نقدية أو عينية مستحقة الدفع
إىل األسر لتلبية نفس االحتياجات التي تلبيها منافع التأمين
االجتماعي لكنها غير متاحة يف برامج التأمين االجتماعي .وال
تتوقف أهلية احلصول على هذه املنافع على اختيار املشاركة
الذي يظهره سداد املساهمات .وبالتايل يُستبعد من منافع
املساعدة االجتماعية كل املنافع مستحقة الدفع من صناديق
الضمان االجتماعي.
 102-6وقد تتضمن منافع املساعدة االجتماعية املنافع
مستحقة الدفع يف أي من الظروف التالية:
·عدم وجود برنامج تأمين اجتماعي لتغطية الظروف
املعنية.
·عدم اشتراك األسر املعنية يف برنامج ،أو برامج ،للتأمين
االجتماعي ،رغم وجودها ،وبالتايل عدم أهليتها للحصول
على منافع التأمين االجتماعي.
·سداد املساهمات يف برامج التأمين االجتماعي نيابة عن
أسر ال تستطيع لوال ذلك حتمل املشاركة يف هذه البرامج،
وذلك من أجل حصول هذه األسر على احلق يف منافع هذه
البرامج.
·اعتبار منافع التأمين االجتماعي غير كافية لتغطية
االحتياجات املعنية ،وبالتايل يتم دفع منافع املساعدة
االجتماعية باإلضافة إليها.
·سداد منافع املساعدة االجتماعية الضمنية الناشئة عن
اخلصوم الضريبية مستحقة الدفع (راجع الفقرة .)31-5
·باعتبارها مسألة ذات صلة بالسياسة االجتماعية العامة.
 103-6وال تشمل منافع املساعدة االجتماعية التحويالت
ملواجهة أحداث أو ظروف ،كالكوارث الطبيعية ،غير مشمولة
عادة يف برامج التأمين االجتماعي .وتقيد تلك التحويالت ضمن
التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-8-2
 104-6املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل (-7-2
 )3هي منافع اجتماعية مستحقة الدفع نقدا أو عينا من وحدات
حكومية أو وحدات القطاع العام إىل العاملين يف هذه الوحدات
أو العاملين يف غيرها من الوحدات احلكومية أو وحدات القطاع
العام املشاركة يف هذا النظام (أو إىل ورثتهم ومن يعولون ممن
يستوفون أهلية احلصول على هذه املدفوعات) .وترتبط أنواع
املنافع املقدمة باملنافع غير التقاعدية ،وهي مماثلة ملنافع
برامج الضمان االجتماعي ،مثل االستمرار يف دفع األجور أثناء
فترات التغيب عن العمل نتيجة لسوء احلالة الصحية أو احلوادث

املصروفات
أو الوالدة وما إىل ذلك ،وبدالت األسرة أو التعليم أو غيرها من
البدالت ،وتعويضات إنهاء اخلدمة يف حالة االستغناء عن العمالة
الزائدة أو يف حالة العجز أو الوفاة نتيجة حادث ،واملصروفات
الطبية العامة غير املرتبطة بعمل املوظفين ،وتكاليف بيوت
النقاهة والتقاعد.
 105-6وتؤدى مدفوعات املنافع االجتماعية املمولة
من أرباب العمل غالبا من موارد احلكومة الذاتية دون إشراك
شركات التأمين أو صناديق التقاعد املستقلة أو غير املستقلة.
وإلظهار الطبيعة االقتصادية احلقيقية لهذه العملية وضمان
إمكانية مقارنتها باملدفوعات املماثلة من خالل برامج
الضمان االجتماعي ،فإن عملية احتساب مساهمات أرباب
العمل االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة] ()2-2-1-2
(راجع الفقرة  )22-6تُدرج حتت بند املصروفات ،وتُقيد ضمن
تعويضات العاملين ( ،)1-2وحتت بند اإليرادات ،وتُقيد ضمن
املساهمات االجتماعية احملتسبة ( .)3-2-2-1وهذه القيم
احملتسبة تساوي قيمة املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل
مستحقة الدفع يف هذا البند.
 106-6عند استخدام نظام القيد على أساس االستحقاق ،تقيد
مدفوعات معاشات التقاعد ومزايا التقاعد األخرى التي تؤدى
من خالل نظم معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل كانخفاض يف
اخلصوم (راجع الفقرة  .)189-7لكن عند استخدام نظام القيد
على األساس النقدي ،ال تتراكم اخلصوم من خالل املساهمات
احملتسبة املقيدة يف املاضي ،وينبغي قيد كل مدفوعات
معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل ضمن املنافع االجتماعية
املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية احلكومة] (.)1-3-7-2

املصروفات األخرى ()8-2

 107-6تتألف املصروفات األخرى من مصروفات امللكية
عدا الفائدة ( ،)1-8-2والتحويالت غير املصنفة يف موضع
آخر ( ،)2-8-2واملبالغ مستحقة الدفع يف صورة أقساط ورسوم
ومطالبات متعلقة بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات
املوحدة (.)3-8-2

مصروفات امللكية عدا الفائدة ()1-8-2

 108-6مصروفات امللكية ( )1-8-2هي املصروفات
مستحقة الدفع ملالكي األصول املالية أو املوارد الطبيعية عندما
يضعونها حتت تصرف وحدة أخرى .ومصروفات امللكية هي
حاصل جمع مصروفات االستثمار والريع .ومن أنواع مصروفات
االستثمار الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة] ( ،)4-2والتي
تُصنف بشكل منفصل يف إحصاءات مالية احلكومة .وقد تأخذ
مصروفات امللكية عدا الفائدة شكل أرباح موزعة ()1-1-8-2؛
ومسحوبات الدخل من أشباه الشركات ()2-1-8-2؛ ومصروفات
امللكية على املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار ()3-1-8-2؛
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اجلدول  :9-6التصنيف املفصل لألرباح املوزعة (-2
)1-1-8
1-1-8-2
1-1-1-8-2
2-1-1-8-2

األرباح املوزعة
إىل غير املقيمين
1
إىل املقيمين

 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
املنفردة (راجع اجلدول .)1-3

والريع ()4-1-8-2؛ وأرباح االستثمار األجنبي املباشر املُعاد
استثمارها ( .)5-1-8-2واألرباح املوزعة ومسحوبات الدخل
من أشباه الشركات كمصروفات تنطبق يف األساس على الشركات
العامة واالستثمار األجنبي املباشر للقطاع العام.

األرباح املوزعة ()1-1-8-2

 109-6األرباح املوزعة ( )1-1-8-2هي العائدات
املوزعة على وحدات احلكومة أو القطاع العام ،بصفتها مالك
حصص امللكية ،مقابل وضع أموالها حتت تصرف الشركات.
وكما هو مبين يف اجلدول  ،9-6فإن حتديد متلقي األرباح
املوزعة من الشركات العامة سوف يساعد على توحيد إحصاءات
القطاع العام .وأداء مدفوعات األرباح املوزعة ليس واجبا؛ بل
يجب أن يعلن جملس اإلدارة أو غيره من املسؤولين بمحض
إرادتهم عن األرباح املوزعة مستحقة الدفع .وقد حتدث توزيعات
األرباح من الشركات العامة بصورة غير منتظمة وقد ال تسمى
صراحة أرباحا موزعة .ومع ذلك ،باستثناء توزيعات األرباح من
جانب املؤسسات االحتكارية أو احتكارات التصدير أو احتكارات
االستيراد ،فإن األرباح املوزعة تشمل جميع توزيعات األرباح
38
من جانب الشركات العامة إىل حملة أسهمها أو مالكيها.
ويكون وقت قيد األرباح املوزعة هو وقت بدء تداول أسعار
األسهم املرتبطة بها «دون األرباح املوزعة» .ويرد وصف
األرباح املوزعة بمزيد من التفصيل يف الفقرات من  111-5إىل
.117-5
 110-6وتعد توزيعات األرباح مستحقة الدفع نظريا من
فائض التشغيل عن الفترة احلالية ،رغم أن الشركات غالبا
ما تصرف توزيعات أرباح متساوية ،تقل أحيانا عن فائض
التشغيل وتزيد عنه يف أحيان أخرى ،ال سيما عندما يكون
فائض التشغيل نفسه منخفضا للغاية .واألرباح املوزعة
التي تكون قيمتها كبيرة على نحو غير عادي مقارنة بمستوى
األرباح املوزعة والدخل يف اآلونة األخيرة ،والتي غالبا
ما يشار إليها باسم «توزيعات األرباح املتراكمة» ،تتطلب
 38تقيد توزيعات األرباح من جانب املؤسسات االحتكارية واحتكارات
التصدير واحتكارات االستيراد ضمن الضرائب مستحقة الدفع (راجع
الفقرات من  63-5إىل  68-5و .)86-5وبالتايل تصنف هذه املبالغ
مستحقة الدفع ،حتت املصروفات ،ضمن التحويالت غير املصنفة يف
موضع آخر (.)2-8-2
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اهتماما خاصا .راجع الفقرتين  115-5و 116-5لالطالع
على وصف ملعاجلة «توزيعات األرباح املتراكمة» يف سياق
بند اإليرادات املقابل.

مسحوبات الدخل من أشباه الشركات (-2
)2-1-8

 111-6تتألف مسحوبات الدخل من أشباه الشركات
( )2-1-8-2من ذلك اجلزء من الدخل القابل للتوزيع والذي
يسحبه املالك من شبه الشركة .وال تستطيع أشباه الشركات،
بحكم تعريفها ،توزيع دخل يف شكل أرباح موزعة ،ولكن قد يقرر
املالك سحب جزء من الدخل أو سحب دخله بأكمله .ومن الناحية
النظرية ،يعد سحب مثل هذا الدخل معادال لتوزيع دخل الشركات
عن طريق األرباح املوزعة ويقيد بنفس الطريقة .ويتوقف مقدار
الدخل الذي يقرر مالك شبه الشركة سحبه على عوامل أهمها
حجم دخلها الصايف .وتقيد جميع هذه املسحوبات يف تاريخ
حدوث الدفع فعليا .راجع الفقرتين  118-5و 119-5لالطالع
على وصف قيد بند اإليرادات املقابل.
 112-6وكما هي احلال بالنسبة لألرباح املوزعة ،ال
تشمل مسحوبات الدخل من أشباه الشركات مسحوبات األموال
املتحققة من بيع أصول أشباه الشركات أو التصرف فيها بأي
شكل آخر .وتقيد األموال املسحوبة عن طريق تصفية مقادير
كبيرة من أرباح حمتجزة متراكمة أو احتياطيات أخرى لدى شبه
الشركة كمسحوبات من حصص امللكية .أما بيع اخملزونات ،أو
األصول الثابتة ،أو األراضي ،أو غيرها من األصول غير املنتَجة
لسحب األموال فيقيد يف حسابات شبه الشركة كتصرف يف فئة
األصول املالئمة (راجع الفقرات من  34-7إىل  ،)117-7مع
قيام احلكومة بقيد سحب من حصص امللكية.

مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة من
دخل االستثمار ()3-1-8-2
 113-6مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة
من دخل االستثمار ( )3-1-8-2تشمل دخل امللكية
الذي يعزى إىل حملة وثائق التأمين ،ومستحقات معاشات
التقاعد ،وحملة أسهم صناديق االستثمار (راجع الفقرتين
 174-7و .)178-7وقد تكون الشركات العامة شركات
تأمين أو قد تدير نظم معاشات التقاعد ،ويف هذه احلالة
حتتفظ باحتياطيات فنية يف شكل احتياطيات مقابل
خماطر قائمة تتعلق بوثائق التأمين على احلياة وغير احلياة،
وكذلك احتياطيات الستيفاء مستحقات املزايا التقاعدية
وغير التقاعدية واملطالبات املشمولة بنظم الضمانات

املوحدة .وتعد االحتياطيات خصوما جتاه حملة الوثائق
أو املستفيدين .وينبغي اعتبار أي دخل مستحق القبض من
استثمار األصول املقابلة دخل ملكية يعود إىل حملة الوثائق
أو املستفيدين ،وبالتايل تقيد مصروفات ملكية لتعكس
الزيادة يف اخلصوم.
 114-6ومن األمور األقل ترجيحا أن تقوم وحدات
احلكومة العامة بإدارة نظام للتأمين ،ولكن إذا قامت بذلك
وإذا احتفظت باحتياطيات منفصلة ،يتم قيد مصروفات
امللكية التي تعزى إىل حملة وثائق التأمين بنفس طريقة قيد
تلك املصروفات يف حالة الشركة العامة .أما إذا مل حتتفظ
وحدة احلكومة العامة باحتياطيات منفصلة ،فال يتولد أي
دخل استثمار وبالتايل ال تُعزى أي مصروفات ملكية حلملة
39
الوثائق.
 115-6ويف حالة الوحدات احلكومية التي تدير نظاما
للضمانات املوحدة مقابل رسوم ،قد يكون هناك أيضا
دخل استثمار مكتسب من احتياطيات النظام وينبغي قيده
كمصروفات ملكية نظرا لتوزيعه على الوحدات التي تدفع
الرسوم (والتي قد ال تكون هي نفس الوحدات التي تستفيد من
الضمانات) .ويصف امللحق  4قيد املعامالت املتعلقة بنظم
الضمانات املوحدة.
 116-6وكما يرد يف امللحق  ،2تنشأ املستحقات التقاعدية
من أحد نوعين من نظم معاشات التقاعد :نظم املعاشات ذات
املساهمات احملددة ونظم املعاشات ذات املزايا احملددة.
وبموجب النظامين ،تقوم هيئة إدارة نظام التقاعد بقيد
مصروفات ملكية تُعزى إىل حملة الوثائق لتعكس التغير يف
االلتزامات القائمة مقابل املستحقات التقاعدية .وقد تنشأ هذه
التغيرات من دخل االستثمار والتغير يف القيمة نتيجة مرور
الوقت.
تدَّد مزايا التقاعد
 117-6ويف النظم ذات املزايا احملددةُ ،
املستقبلية وفق صيغة ترتبط عادة بمدة خدمة املشتركين
ورواتبهم .وتُدَّد القيم االسمية ملزايا التقاعد مستحقة الدفع
يف املستقبل اكتواريا على أساس تقديرات متغيرات مثل
أعمار التقاعد املتوقعة ،ومعدالت الوفيات ،والتضخم املتوقع،
والزيادات املتوقعة يف الرواتب .ويمكن بعد ذلك حتويل
القيم االسمية إىل قيم حالية باستخدام سعر خصم مالئم.
وبمرور الوقت ،يتغير جمموع خصوم نظام معاشات التقاعد
 39لالطالع على وصف للتدفقات ومراكز األرصدة املتعلقة بنظم التأمين
والضمانات املوحدة ،راجع الفقرات من م 66-4إىل م.80-4

املصروفات
بسبب تلقي مساهمات إضافية ودخل ملكية إضايف ،وسداد
املزايا ،والتغيرات يف االفتراضات االكتوارية ،ومرور الوقت.
ومصروفات امللكية التي تُعزى إىل حملة وثائق صندوق
معاشات التقاعد تساوي الزيادة يف اخلصوم الناجتة عن
دخل امللكية املتراكم على أصول صندوق معاشات التقاعد
احملتفظ بها نيابة عن املستفيدين ومرور الوقت ،وهي تنشأ
بسبب خصم املنافع املستقبلية على امتداد عدد أقل من فترات
اإلبالغ.
 118-6أما يف النظم ذات املساهمات احملددة ،فإن رب
العمل يضمن مستوى املساهمات يف الصندوق وليس مستوى
املزايا .وجميع النظم ذات املساهمات احملددة هي نظم ممولة
(راجع الفقرة م ،)55-2وخصوم النظام ذي املساهمات احملددة
تساوي القيمة السوقية اجلارية ألصول الصندوق .ولذلك فإن
مصروفات امللكية التي تُعزى إىل حملة وثائق التأمين تساوي
دخل امللكية مستحق القبض من استثمار أصول النظام .وتنعكس
أي مكاسب حيازة على أصول النظام يف خسائر حيازة مساوية
لها يف القيمة على خصوم الوحدة جتاه املستفيدين.
 119-6وتقيد الزيادة/االنخفاض يف قيمة أسهم (أو
وحدات) صناديق االستثمار ،عدا الناجتة عن التدفقات
االقتصادية األخرى ،ضمن دخل امللكية املوزع على حملة
األسهم (أو الوحدات) أو املعاد استثماره من جانبهم يف األسهم
(أو الوحدات).

الريع ()4-1-8-2
 120-6الريع ( )4-1-8-2هو املصروفات مستحقة الدفع
ملالك املوارد الطبيعية (املؤجر أو املالك) مقابل وضع املوارد
الطبيعية حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى (املستأجر أو
الساكن) الستخدامها يف اإلنتاج .ويرتبط الريع مستحق الدفع
عادة بعقد موارد على أراض أو موارد جوفية أو موارد طبيعية
أخرى .ويتراكم الريع بصورة مستمرة ملالك األصل طوال فترة
العقد وقد يُدفع نقدا أو عينا .ويرد يف الفقرات من  124-5إىل
 132-5وصف مفصل ألنواع ريع املوارد واحلد الفاصل بين
ملنْتَجة والضرائب ،وذلك يف سياق
ريع املوارد وتأجير األصول ا ُ
بند اإليرادات املقابل.

أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد
استثمارها ()5-1-8-2
 121-6األرباح املعاد استثمارها هي حصة املستثمر
املباشر يف األرباح التي حتتجزها مؤسسات االستثمار املباشر.
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وقد يكون هناك مستثمر أجنبي مباشر يف الشركات العامة .وقد
يتم دفع توزيعات أرباح فعلية لهذا املستثمر األجنبي املباشر
غير املقيم من دخله القابل للتوزيع ،وذلك يف شكل أرباح
موزعة أو مسحوبات دخل من أشباه الشركات .ومع ذلك ،تستلزم
اإلحصاءات االقتصادية الكلية أيضا قيد األرباح احملتجزة
ملؤسسة االستثمار األجنبي املباشر كما لو أنه تم توزيعها
وحتويلها للمستثمر األجنبي املباشر بما يتناسب مع حصص
ملكيته يف املؤسسة ،وقام بعد ذلك بإعادة استثمارها عن طريق
إضافتها حلصص امللكية .ويصنف التحويل احملتسب لهذه
األرباح احملتجزة كأحد أشكال الدخل املوزع املستقل عن أي
توزيعات فعلية لألرباح أو مسحوبات دخل من أشباه الشركات
واملضاف إليها .وتفترض هذه املعاجلة أن قرار احتجاز بعض
األرباح داخل املؤسسة يجب أن يكون بمثابة قرار استثماري
متعمد يتخذه املستثمر األجنبي املباشر .ويرد يف الفقرتين
 134-5و 135-5وصف مفصل لألرباح املعاد استثمارها يف
سياق بند اإليرادات املقابل.

التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر
()2-8-2

 122-6التحويالت مستحقة الدفع غير املصنفة يف
موضع آخر ( )2-8-2تتضمن عددا من الهبات والتحويالت
املقدمة ألفراد أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح أو مؤسسات
غير حكومية أو شركات أو وحدات حكومية غير مدرجة يف
فئات التحويالت األخرى ،ولها أهداف خمتلفة تماما .وتنقسم
التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر ( )2-8-2إىل
التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر ()1-2-8-2
والتحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف موضع آخر (-8-2
 .)2-2وربما يكون من املفيد من الناحية التحليلية تصنيف
هذه اجملموعة من املعامالت حسب املتلقي ،مثل املقيمين
وغير املقيمين .وربما يكون من املفيد أيضا تصنيف املقيمين
حسبما إذا كانوا أسرا ،أو مؤسسات غير هادفة للربح تخدم األسر،
أو شركات عامة غير مالية ،أو شركات عامة مالية ،أو شركات
خاصة (راجع اجلدول .)10-6

التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر
()1-2-8-2
 123-6فيما يلي أهم أنواع التحويالت اجلارية املدرجة هنا:
·التحويالت اجلارية إىل مؤسسات غير هادفة للربح تخدم
األسر :وهذه التحويالت تتألف عادة من مدفوعات نقدية
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اجلدول  :10-6التصنيف املفصل للتحويالت غير املصنفة يف
موضع آخر ()2-8-2
1

2-8-2
التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر
1-2-8-2
التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر
2-2-8-2
التحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف موضع آخر
 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية
والوحدات املنفردة (راجع اجلدول .)1-3

يف شكل رسوم عضوية واشتراكات وهبات طوعية ،سواء
قُدمت على أساس منتظم أو من حين آلخر 40.والغرض
من هذه التحويالت هو تغطية تكاليف إنتاج املؤسسات
غير الهادفة للربح التي تخدم األسر أو توفير األموال التي
يمكن استخدامها يف تقديم حتويالت جارية إىل األسر يف
شكل منافع مساعدة اجتماعية .وتشمل هذه الفئة أيضا
التحويالت العينية يف شكل أغذية ومالبس وبطانيات
وأدوية إىل اجلمعيات اخليرية لتوزيعها على األسر.

مدفوعات إلزامية صادر بها حكم قضائي أو مدفوعات تم
االتفاق عليها بالتراضي خارج احملكمة.
·املنح الدراسية واملنافع التعليمية األخرى مستحقة الدفع
لألسر وغير املرتبطة باخملاطر االجتماعية.
·مشتريات سلع وخدمات من منتجين سوقيين ،عدا املنافع
االجتماعية ،توزع مباشرة على األسر لالستهالك النهائي.

التحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف موضع
آخر ()2-2-8-2
 124-6فيما يلي أهم أنواع التحويالت الرأسمالية املدرجة هنا:
·ضرائب رأس املال (راجع الفقرة  )51-5التي تفرضها
وحدة من وحدات احلكومة العامة على وحدة حكومية أخرى
أو شركة عامة :وهذه التحويالت تخضع للحذف عند توحيد
البيانات.

·الضرائب اجلارية ،والرسوم اإللزامية ،والغرامات التي
تفرضها وحدة من وحدات احلكومة العامة أو الشركات
العامة على وحدة حكومية أخرى أو شركة عامة أخرى:
وهذه التحويالت تخضع للحذف عند توحيد البيانات.

·املدفوعات االستثنائية الكبيرة غير املتكررة املقدمة
تعويضا عن تلف كبير أو إصابات خطيرة ،كتلك الناشئة عن
كوارث ،غير مغطاة بوثائق تأمين تُدرج ضمن التحويالت
الرأسمالية.

·صايف اخلصم الضريبي غير مستحق الدفع :عندما يزيد
مبلغ اخلصم الضريبي غير مستحق الدفع ،نتيجة فروق
التوقيت ،على مقدار الضريبة مستحق القبض للمكلفين يف
فترة اإلبالغ ،ويتم دفع هذه الزيادة إىل املكلف ،ينبغي قيد
املدفوعات الصافية كمصروفات وليس كضريبة سالبة.

·التحويالت الرأسمالية النقدية أو العينية إىل الشركات،
وأشباه الشركات ،واملؤسسات غير هادفة للربح التي تخدم
األسر ،واألسر ،وغير املقيمين بهدف التمويل الكامل أو
اجلزئي لتكلفة اقتناء أصول غير مالية ،أو إللغاء أو حتمل
دين باالتفاق مع املدين دون احلصول على مطالبة مالية
41
فعلية على املدين األصلي (راجع اإلطار .)3-6

·إجمايل اخلصم الضريبي مستحق الدفع عدا ذلك املصنف
ضمن اإلعانات أو اإلعانات االجتماعية :وهذه املبالغ
تنشأ من اخلصم الضريبي مستحق الدفع بغض النظر عما
إذا كانت الضرائب مستحقة الدفع أم ال ،وتقيد على أساس
إجمايل بحيث يقيد املبلغ اإلجمايل مستحق الدفع ضمن
املصروفات (راجع الفقرات من  29-5إىل .)32-5

·مدفوعات الفائدة أو تكلفة خدمة الدين األخرى نيابة عن
وحدات منتجة أخرى دون احلصول على مطالبة فعلية على
املدين األصلي.

·الغرامات واجلزاءات التي تفرضها احملاكم أو األجهزة
شبه القضائية.

·املبالغ التي تُدفع بالزيادة على قيمة اخلصوم التي تتحملها
43
وحدات أخرى مقابل تقديم املستحقات التقاعدية.

·مدفوعات التعويض عن إصابات األشخاص أو أضرار
املمتلكات التي سببتها وحدات احلكومة العامة أو القطاع
العام ،مع استبعاد املبالغ املدفوعة سدادا ملطالبات
التأمين على غير احلياة :وهذه املدفوعات يمكن أن تكون

 41يُستبعد من فئة املصروفات هذه املبالغ مستحقة الدفع القتناء حصص
ملكية (راجع الفقرة .)49-9
 42يف حالة وجود توقع واقعي بأن هذه املبالغ سوف تُسدَّد ،حسبما يُستدل
عليه من معايير معينة (راجع اإلطار  ،)3-6ينبغي تصنيف املعاملة ضمن
اقتناء األصول املالية .وتقيد التحويالت املنتظمة التي تغطي العجوزات
التشغيلية ضمن اإلعانات.
 43املبالغ التي تُدفع يف حدود قيمة اخلصوم املتحمَّلة ينبغي أن تقيد
كمعامالت يف األصول املالية واخلصوم (أي انخفاض يف اخلصوم) (راجع
الفقرتين  66-9و.)67-9

 40تقيد رسوم العضوية واالشتراك كمصروفات ضمن استخدام السلع
واخلدمات ( )2-2إذا كان هناك مبلغ مدفوع مقابل شكل من أشكال اخلدمة
(راجع الفقرة .)42-6

·التحويالت مستحقة الدفع للشركات وأشباه الشركات لتغطية
42
عجوزات تشغيلية كبيرة تراكمت على مدى سنتين أو أكثر.

املصروفات

األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة
الدفع املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة ()3-8-2

 125-6األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة الدفع
املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات
املوحدة ( )3-8-2تشمل أقساط التأمين على غير احلياة
مستحقة الدفع لنظم/شركات التأمين للحصول على احلق
يف التأمين ضد اخملاطر ،واملطالبات مستحقة الدفع من نظم
التأمين إىل املستفيدين ،والرسوم مستحقة الدفع للحصول على
الضمانات املوحدة .وحتى يمكن توحيد بيانات قطاع احلكومة
العامة والقطاع العام ،ينبغي تصنيف هذه املصروفات أيضا
وفقا للقطاع الفرعي للطرف املقابل (راجع اجلدول .)11-6
ويتم التمييز بين األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية
مستحقة الدفع ( )1-3-8-2واملطالبات الرأسمالية مستحقة
الدفع (:)2-3-8-2
·تتألف األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة
الدفع ( )1-3-8-2من أقساط ومصروفات ورسوم التأمين
على غير احلياة مستحقة الدفع مقابل إصدار الضمانات
املوحدة ،إىل جانب مصروفات تسويات التأمين غير
االستثنائية .وتكون األقساط والرسوم مستحقة الدفع لنظم
وشركات التأمين للحصول على تغطية خملتلف األحداث أو
44
احلوادث .وتقيد هذه املبالغ دائما ضمن التحويالت اجلارية.
وتشمل أيضا مطالبات التأمين على غير احلياة مستحقة الدفع
من نظم التأمين التي تديرها إحدى وحدات احلكومة العامة أو
شركة تأمين عامة لتسوية مطالبات أصبحت مستحقة الدفع

 44يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008تُقسَّم أقساط التأمين على
غير احلياة مستحقة الدفع إىل شراء خدمة وحتويل ،أما يف إحصاءات مالية
احلكومة ،فيعتبر القسط بالكامل حتويال ألنه ليس بوسع حامل الوثيقة
تقسيم عناصر اخلدمات والتحويالت.
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اجلدول :11-6التصنيف املفصل لألقساط والرسوم واملطالبات
مستحقة الدفع املتعلقة بنظم التأمين على غير
احلياة والضمانات املوحدة ()3-8-2
3-8-2
1-3-8-2
1-1-3-8-2
2-1-3-8-2
3-1-3-8-2
2-3-8-2

األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة الدفع املتعلقة بنظم
التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة
األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة الدفع
1
األقساط مستحقة الدفع
الرسوم مستحقة الدفع مقابل نظم الضمانات املوحدة
1
املطالبات اجلارية مستحقة الدفع
1
املطالبات الرأسمالية مستحقة الدفع

 1سطور التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» يمكن أن تسمح بتحديد القطاعات الفرعية والوحدات
املنفردة (راجع اجلدول .)1-3

خالل فترة اإلبالغ اجلارية .وتصبح املطالبات مستحقة الدفع
عند وقوع احلدث الذي ينشئ مطالبة سليمة ،بغض النظر
عما إذا كان يتم دفعها أو تسويتها أو إبالغ بياناتها خالل
فترة اإلبالغ .وتقيد مطالبات التأمين غير االستثنائية هذه
كتحويالت جارية (راجع أيضا الفقرة م 79-4لالطالع على
قيد نظم الضمانات املوحدة).
·تتألف املطالبات الرأسمالية مستحقة الدفع (-2
 )2-3-8من تسويات تأمين ضخمة مستحقة الدفع يف
أعقاب أحداث كارثية أو كوارث .وبالنسبة للمطالبات
الضخمة للغاية ،كاملطالبات عقب وقوع كارثة ،يمكن قيد
جزء من املطالبات كتحويالت رأسمالية وليس كتحويالت
جارية .ونظرا ألنه قد يصعب على األطراف حتديد هذه
األحداث على نحو متسق ،جرى العُرف بتصنيف جميع
مطالبات التأمين على غير احلياة ضمن التحويالت
اجلارية ،ما مل يكن ضروريا قيد حتويل رأسمايل لالتساق
مع احلسابات القومية.

مرفق :تصنيف وظائف احلكومة
يصف هذا املرفق تصنيف النفقات وفقا لوظائف احلكومة.

مقدمة

 126-6تصنيف وظائف احلكومة هو تصنيف مفصل
للوظائف أو األهداف االجتماعية االقتصادية التي تسعى وحدات
احلكومة العامة لتحقيقها عن طريق خمتلف أنواع النفقات.
ويشكل هذا التصنيف جزءا أساسيا من عرض إحصاءات مالية
احلكومة .وهو واحد من جمموعة مكونة من أربعة تصنيفات
يشار إليها بتصنيفات اإلنفاق حسب الغرض 45.ويوفر تصنيف
وظائف احلكومة تصنيفا لنفقات احلكومة حسب الوظائف التي
أوضحت التجارب أنها حمل اهتمام عام وذات فائدة جملموعة
أوسع من التطبيقات التحليلية .فمن املمكن على سبيل املثال
استخدام إحصاءات الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية
وحماية البيئة يف دراسة مدى فعالية برامج احلكومة يف تلك
اجملاالت .وعلى العكس من ذلك ،فإن تصنيف األنشطة البيئية
46
هو تصنيف وظيفي يغطي نشاطا أقل وإن كان متخصصا.
 127-6ورغم أن تصنيف وظائف احلكومة وفق استخدامه
يف هذا الدليل يتفق تماما مع تصنيف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي/األمم املتحدة ،فإن هناك
اختالفا طفيفا عند تطبيق املفهوم يف إحصاءات مالية
احلكومة .فمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/
األمم املتحدة تشيران إىل املصروفات النهائية بمعنى يتسم
بالعمومية ،وبالتايل فهي تتضمن املنح أو القروض أو
اإلعانات أو جميعها .أما يف إحصاءات مالية احلكومة فإن
 45أعدت «تصنيف وظائف احلكومة» منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،ونشر مع التصنيفات الثالثة األخرى يف املطبوعة الصادرة
عن األمم املتحدة بعنوان« :تصنيف النفقات حسب الغرض » (Classifi
).cations of Expenditure According to Purpose (New York 2000
والتصنيفات األخرى هي «تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض»
(Classifications of Individual Consumption According to Purpose

)) ،(COICOPو «تصنيف أغراض املؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر
املعيشية» (Classification of the Purpose of Nonporfit Institutions
)) ،Serving Households (COICOPو»تصنيف إنفاق املنتجين حسب
الغرض» (Classification of the (Outlays of Producers According to
).Purpose (COPP
« 46تصنيف األنشطة البيئية» ) (CEAهو أحد التصنيفات والقوائم
املتضمنة يف «اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية-االقتصادية»
System of Environmental-Economic Accounting Central Framework
) .(SEEAراجع املرفق  7لالطالع على وصف الروابط بين إحصاءات مالية

احلكومة وهذا النظام .ولالطالع على مزيد من التفاصيل حول «تصنيف
األنشطة البيئية» ،راجع كذلك «تصنيف أنشطة احلماية البيئية ونفقاتها»
(�Classification of Environmental Protection Activities and Expendi
.)ture (CEPA) (UN, 2000c

وظائف احلكومة ال تطبق إال على النفقات ،وتتضمن اإلنفاق
وصايف االستثمار يف أصول غير مالية .وتُستبعد املعامالت
يف األصول واخلصوم املالية ،مثل القروض ،عند إعداد بيانات
تصنيف وظائف احلكومة ألغراض إبالغ إحصاءات مالية
احلكومة .وفيما يتعلق بقطاع احلكومة العامة ،عادة ما تكون
املعامالت يف األصول واخلصوم املالية متشابهة ،إىل درجة
تقلل من نفع التصنيف الوظيفي لهذه األنشطة التمويلية.

هيكل التصنيفات يف «تصنيف وظائف
احلكومة»

 128-6تختلف رموز التصنيف املستخدمة يف تصنيف
وظائف احلكومة إىل حد ما عن هيكل رموز التصنيف األخرى
املستخدمة يف إحصاءات مالية احلكومة .وقد صنفت الوظائف
باستخدام خمطط من ثالثة مستويات .وهناك  10فئات يف
املستوى األول أو فئات الرقمين املشار إليها باألقسام ،وأمثلة
ذلك الصحة (القسم  )07واحلماية االجتماعية (القسم .)10
وتوجد ضمن كل قسم عدة جمموعات ،أو فئات األرقام الثالثة،
مثل خدمات املستشفيات (اجملموعة  )073واملرض والعجز
(اجملموعة  .)101وهناك فئة أو أكثر ،أو فئات األرقام األربعة،
داخل كل جمموعة ،مثل دور التمريض والنقاهة (الفئة ،)0734
والعجز (الفئة  .)1012وترد مستويات التصنيف الثالثة مع
وصف مفصل حملتويات كل صنف يف هذا املرفق .ويعرض
اجلدول 6م 1-األقسام واجملموعات ،وقد أضيف رمز البدء «»7
يف هذا الدليل لتحقيق التوافق بين رموز تصنيف وظائف احلكومة
ورموز التصنيف األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة.

 129-6تُمع كافة النفقات املتعلقة بوظيفة معينة يف
فئة واحدة من فئات تصنيف وظائف احلكومة بغض النظر
عن الطبيعة االقتصادية لتلك النفقات .وبعبارة أخرى ،تُصَنَّف
حتت نفس الوظيفة مدفوعات التحويالت النقدية املوجهة
لالستخدام ألداء وظيفة معينة ،أو مشتريات السلع واخلدمات
من منتج سوقي والتي حتول إىل األسر لنفس الوظيفة ،أو إنتاج
سلع وخدمات من جانب إحدى وحدات احلكومة العامة و/أو
صايف االستثمار يف أصل غير مايل ألداء نفس الوظيفة.

استخدامات تصنيف وظائف احلكومة

 130-6يسمح تصنيف وظائف احلكومة بدراسة
االجتاهات العامة يف نفقات احلكومة على وظائف أو أغراض

املصروفات
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اجلدول 6م :1-تصنيف النفقات حسب وظائف احلكومة وفق األقسام واجملموعات
7
1-0-7
1-1-0-7
2-1-0-7
3-1-0-7
4-1-0-7
5-1-0-7
6-1-0-7
7-1-0-7
8-1-0-7

2-0-7

1-2-0-7
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4-2-0-7
5-2-0-7

3-0-7

1-3-0-7
2-3-0-7
3-3-0-7
4-3-0-7
5-3-0-7
6-3-0-7

4-0-7

1-4-0-7
2-4-0-7
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5-4-0-7
6-4-0-7
7-4-0-7
8-4-0-7
9-4-0-7

5-0-7

1-5-0-7
2-5-0-7
3-5-0-7
4-5-0-7
5-5-0-7
6-5-0-7

جمموع النفقات
اخلدمات العمومية العامة
األجهــزة التنفيذيــة والتشــريعية ،والشــؤون املاليــة وشــؤون املاليــة العامــة،
والشــؤون اخلارجيــة
املعونة االقتصادية األجنبية
اخلدمات العامة
البحوث األساسية
البحوث والتطوير يف جمال اخلدمات العمومية العامة
خدمات عمومية عامة غير مصنفة يف موضع آخر
معامالت الدين العام
حتويالت ذات طبيعة عامة بين خمتلف مستويات احلكومة
الدفاع
الدفاع العسكري
الدفاع املدين
املعونة العسكرية األجنبية
البحوث والتطوير يف جمال الدفاع
شؤون دفاع غير مصنفة يف موضع آخر
النظام العام وشؤون السالمة العامة
خدمات الشرطة
خدمات احلماية من احلرائق
احملاكم
السجون
البحوث والتطوير يف جمال النظام العام وشؤون السالمة العامة
النظام العام وشؤون السالمة العامة غير املصنفة يف موضع آخر
الشؤون االقتصادية
الشؤون االقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة
الزراعة واحلراجة والصيد البحري والبري
الوقود والطاقة
التعدين والصناعة التحويلية والتشييد
النقل
االتصاالت
أنشطة أخرى
البحوث والتطوير يف جمال الشؤون االقتصادية
شؤون اقتصادية غير مصنفة يف موضع آخر
حماية البيئة
تصريف النفايات
إدارة مياه الصرف الصحي
احلد من التلوث
حماية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية
البحوث والتطوير يف جمال حماية البيئة
أعمال حماية البيئة غير املصنفة يف موضع آخر

سياسات معينة بمرور الوقت .وعادة ال تكون حسابات
احلكومة التقليدية مالئمة لهذا الغرض ألنها تعكس الهياكل
التنظيمية للحكومات .وقد ال تؤدي التغيرات التنظيمية
إىل تشويه السالسل الزمنية فحسب ،ولكن بعض األجهزة

6-0-7
1-6-0-7
2-6-0-7
3-6-0-7
4-6-0-7
5-6-0-7
6-6-0-7
7-0-7

1-7-0-7
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1-8-0-7
2-8-0-7
3-8-0-7
4-8-0-7
5-8-0-7
6-8-0-7
9-0-7

1-9-0-7
2-9-0-7
3-9-0-7
4-9-0-7
5-9-0-7
6-9-0-7
7-9-0-7
8-9-0-7
0-1-7

1-0-1-7
2-0-1-7
3-0-1-7
4-0-1-7
5-0-1-7
6-0-1-7
7-0-1-7
8-0-1-7
9-0-1-7

اإلسكان ومرافق اجملتمع
تطوير اإلسكان
تنمية اجملتمع
إمدادات املياه
إنارة الشوارع
البحوث والتطوير يف جمال اإلسكان ومرافق اجملتمع
اإلسكان ومرافق اجملتمع غير املصنفة يف موضع آخر
الصحة
منتجات وأجهزة ومعدات طبية
خدمات العيادات اخلارجية
خدمات املستشفيات
خدمات الصحة العامة
البحوث والتطوير يف جمال الصحة
شؤون صحية غير مصنفة يف موضع آخر
األنشطة الترفيهية والثقافية والدينية
خدمات ترفيهية ورياضية
خدمات ثقافية
خدمات البث والنشر
خدمات دينية وخدمات جمتمعية أخرى
البحوث والتطوير يف اجملاالت الترفيهية والثقافية والدينية
الشؤون الترفيهية والثقافية والدينية غير املصنفة يف موضع آخر
التعليم
التعليم ما قبل األويل والتعليم األويل
التعليم الثانوي
التعليم غير العايل ما بعد الثانوي
التعليم العايل
التعليم غير احملدد بمستوى
خدمات تابعة للخدمات التعليمية
البحوث والتطوير يف جمال التعليم
خدمات التعليم غير املصنفة يف موضع آخر
احلماية االجتماعية
املرض والعجز
الشيخوخة
الورثة
األسرة واألطفال
البطالة
اإلسكان
االستبعاد االجتماعي غير املصنف يف موضع آخر
البحوث والتطوير يف جمال احلماية االجتماعية
احلماية االجتماعية غير املصنفة يف موضع آخر

قد تكون مسؤولة يف وقت معين عن أكثر من وظيفة ،وقد
تكون املسؤولية عن وظيفة ما مقسمة بين عدة أجهزة .فعلى
سبيل املثال ،إذا أنشأت احلكومة إدارة جديدة جتمع بعض
الوظائف التي كانت تؤديها من قبل عدة إدارات أو تؤدى عند
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عدة مستويات حكومية ،لن يكون باإلمكان عادة استخدام
حسابات احلكومة التقليدية للمقارنة بين النفقات على هذه
األغراض بمرور الوقت.
 131-6كذلك يُستخدم تصنيف وظائف احلكومة يف إجراء
مقارنات دولية ملدى مشاركة احلكومات يف وظائف اقتصادية
واجتماعية معينة .ومثلما يتجنب تصنيف وظائف احلكومة
مشكالت التغيرات التنظيمية يف حكومة واحدة ،فإنه يتجنب
أيضا مشكالت الفروق التنظيمية بين البلدان .فقد تكون جميع
الوظائف املرتبطة بإمدادات املياه يف بلد واحد ،على سبيل
املثال ،من اختصاص جهاز حكومي واحد ،بينما قد تكون
يف بلد آخر موزعة بين إدارات تختص بالبيئة أو اإلسكان أو
التنمية الصناعية.
 132-6فيما يخص أنواعا معينة من التحليالت ،يوفر
تصنيف وظائف احلكومة جممالت رئيسية يمكن استخدامها
كمؤشرات أو مقاييس للنتائج .على سبيل املثال ،عند إجراء
دراسات حول املساعدة االجتماعية ،فإن املعلومات عن
النفقات السابقة على وظيفة احلماية االجتماعية يمكن أن
تعطي مؤشرا على التغيرات يف مساندة احلكومة من أجل رعاية
السكان .وباملثل ،فتحليل تأثير النمو االقتصادي على البيئة
قد يقتضي احلصول على معلومات عن النفقات على حماية
البيئة.

السلع واخلدمات الفردية مقابل اجلماعية
 133-6يمكن أن يستفيد اجملتمع من اخلدمات احلكومية
بصورة فردية أو جماعية .ويُستخدم تصنيف وظائف احلكومة
للتمييز بين السلع واخلدمات الفردية واجلماعية التي تقدمها
وحدات احلكومة العامة .وتُعَرَّف وظائف تصنيف وظائف
احلكومة بحيث تمثل االستهالك الفردي أو اجلماعي ولكن ليس
االثنين معا.
 134-6اخلدمة اجلماعية هي خدمة تُقَدَّم يف نفس الوقت
جلميع أعضاء اجملتمع أو جميع أعضاء قسم معين من اجملتمع،
مثل جميع األسر التي تعيش يف منطقة معينة .ويمكن تلخيص
اخلصائص األخرى لهذه اخلدمات اجلماعية على النحو التايل:
•استخدام هذه اخلدمات عادة ما يكون مستترا وال
يقتضي اتفاقا صريحا أو مشاركة فعالة من جميع
األفراد املعنيين.
•تقديم خدمة جماعية لفرد واحد ال يقلل املقدار املتوافر
لآلخرين يف نفس اجملتمع أو القسم املعني من اجملتمع.
فليس ثمة منافسة يف استهالك هذه اخلدمات.

 135-6السلعة أو اخلدمة املقدمة لالستهالك الفردي
هي تلك التي حتصل عليها أسرة وتُستخدم لتلبية احتياجات
أو رغبات أعضاء هذه األسرة .والسلع واخلدمات الفردية هي
يف جوهرها «خاصة» وهو ما يميزها عن السلع واخلدمات
«العامة» .وتتسم باخلصائص التالية:
•يجب أن تتُاح إمكانية مشاهدة وقيد تفرد أسرة أو أحد
أعضائها باقتناء السلعة أو اخلدمة وكذلك وقت حدوث
ذلك.
•يجب أن تكون األسرة قد اتفقت على قبول توفير
السلعة أو اخلدمة واتخاذ أي إجراء ضروري جلعل ذلك
ممكنا—على سبيل املثال ،من خالل االلتحاق بمدرسة
أو احلضور إىل عيادة طبية.
•اقتناء السلعة أو احلصول على اخلدمة من جانب أسرة
واحدة أو شخص واحد ،أو ربما جمموعة صغيرة
وحمدودة من األشخاص ،يجب أن يستبعد اقتناء أسر
أخرى أو أشخاص آخرين لها.
 136-6تتمثل إحدى اخلصائص املهمة للسلعة أو اخلدمة
الفردية يف أن اقتناءها من جانب أسرة أو شخص أو جمموعة
أشخاص ال يعود بمنفعة (أو يحقق منفعة طفيفة) على سائر
اجملتمع .واخلط الفاصل بين السلع واخلدمات الفردية
واخلدمات اجلماعية ال يكون واضحا يف كل احلاالت .وبينما
قد يعود توفير خدمات صحية أو تعليمية فردية معينة (مثل
اللقاحات أو التحصين) ببعض املنافع اخلارجية على سائر
اجملتمع ،بوجه عام ،فإن األفراد املعنيين هم الذين يحصلون
على املنفعة الرئيسية .وعندما تتحمل وحدة حكومية نفقات
توفير سلع أو خدمات فردية ،يجب أن تقرر مقدار جمموع ما
تنفقه وكذلك مصارف تخصيص أو توزيع السلع أو اخلدمات
بين أفراد اجملتمع .وعلى العكس من ذلك ،يف حالة اخلدمات
اجلماعية ،يعود تقديم هذه اخلدمات باملنفعة على جميع
أعضاء اجملتمع.
 137-6النفقات التي تتحملها احلكومات واملرتبطة
بخدمات فردية مثل الصحة والتعليم تُعامل كخدمات
جماعية حينما تكون معنية بصياغة سياسة حكومية
وإدارتها ،أو وضع وإنفاذ معايير عامة ،أو تنظيم أوضاع
املنتجين أو إصدار تراخيصهم أو الرقابة عليهم ،إلخ .على
سبيل املثال ،النفقات التي تتحملها وزارة الصحة أو وزارة
التعليم على املستوى الوطني تُدرج ضمن نفقات االستهالك
اجلماعي نظرا ألنها معنية بأمور عامة تتعلق بالسياسات
واملعايير والتنظيم .ومن ناحية أخرى ،أي مصروفات إدارية

املصروفات
ترتبط بإدارة أو تشغيل جمموعة من املستشفيات أو املدارس
أو الكليات أو مؤسسات مشابهة تُدرج ضمن النفقات الفردية.
على سبيل املثال ،إذا توافرت لدى جمموعة من املستشفيات
اخلاصة وحدة مركزية تقدم خدمات عامة مثل املشتريات أو
خمتبرات التحاليل أو سيارات اإلسعاف أو تسهيالت أخرى،
تراعى تكاليف هذه اخلدمات العامة عند حساب األسعار
التي تتقاضاها من املرضى .ويجب اعتماد نفس املبدأ
عندما تكون املستشفيات جهات منتجة غير سوقية :جميع
التكاليف املرتبطة بتوفير اخلدمات ألفراد بعينهم ،بما فيها
تكاليف أي وحدات مركزية تقدم خدمات عامة ،ينبغي أن
تُدرج ضمن قيمة النفقات على خدمات فردية.
 138-6كل الفئات من  701إىل  706هي خدمات جماعية،
كما هو احلال يف القسمين  7075و 7076عن الصحة،
واألقسام من  7083إىل  7086عن األنشطة الترفيهية
والثقافية والدينية ،والقسمين  7097و 7098عن التعليم،
والقسمين  7108و 7109للحماية االجتماعية .وتغطي هذه
األقسام النفقات على اإلدارة العامة والتنظيم والبحوث غير
املسجلة كاستثمار يف أصول غير مالية ،وما إىل ذلك .وبقية
األقسام اخلاصة بالصحة ،واألنشطة الترفيهية والثقافية
والدينية ،والتعليم ،واحلماية االجتماعية (التي تهيمن على
كل فئة من الفئات) تُعد خدمات فردية.
 139-6ويف هذا املرفق ،وُضِعت عالمة ” “CSأو ”“IS

أمام كل فئة ،يف مرفق هذا الفصل ،لتمييزها إما خدمات
جماعية وإما خدمات فردية على التوايل .ويستخدم هذا
التمييز من أجل احتساب النفقات على االستهالك النهائي
واالستهالك النهائي الفعلي لقطاع احلكومة العامة وقطاع
األسر يف احلسابات القومية ،كما هو مبين يف الفقرات من
م 53-7إىل م .62-7وتُعامَل مشتريات السلع واخلدمات
التي تُقَدَّم بصورة فردية إىل أسر أو أشخاص باعتبارها
حتويالت اجتماعية عينية يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008حتى يمكن احتساب االستهالك النهائي الفعلي
للحكومة واألسر ،إضافة إىل نفقاتها على االستهالك
النهائي .ومن ثم ،تنشأ احلاجة إىل إعداد إحصاءات لكل
نوع اقتصادي من أنواع النفقات حسب الوظيفة من أجل
إعداد احلسابات القومية وفق نظام احلسابات القومية لعام
.2008

وحدات التصنيف
 140-6من حيث املبدأ ،تعامل وحدات التصنيف كمعامالت
منفردة .وينبغي إعطاء رمز من رموز تصنيف وظائف احلكومة
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لكل عملية شراء سلع وخدمات أو مدفوعات أجور أو حتويالت
أو نفقات أخرى ،حسب الوظيفة التي تخدمها املعاملة املعنية.
غير أنه بالنسبة ملعظم النفقات ،لن يتسنى عموما استخدام
املعامالت كوحدات للتصنيف كما أن الوحدات املؤسسية قد
ال تؤدي بالضرورة وظيفة واحدة .وبدال من ذلك ،قد يكون من
األفضل إعطاء رموز تصنيف وظائف احلكومة للكيانات عند
أصغر املستويات ،بصرف النظر عن وضعها كوحدات مؤسسية.
وغالبا ما تُدد وظائف جلميع معامالت الهيئات واملكاتب
والبرامج واإلدارات والكيانات األصغر املماثلة داخل الهيئات
احلكومية أو الوزارات.
 141-6ولدى استخدام هذه الكيانات احلكومية األصغر
وليس املعامالت يف التصنيف ،ربما كان أصغر الكيانات
التي يمكن تمييزها يف حسابات احلكومة يؤدي أكثر من
وظيفة وفق تصنيف وظائف احلكومة .وينبغي ،إذا أمكن،
توزيع نفقات الكيانات متعددة الوظائف بين وظائف
التصنيف باستخدام مؤشر مادي ذي صلة مثل عدد ساعات
عمل املوظفين .وقد ال يتسنى عزو جميع نفقات الكيانات
متعددة الوظائف إال للغرض الذي يبدو أنه يشكل أكبر جزء
من جمموع النفقات.
 142-6وال يوجد تصنيف واحد يمكنه حتقيق كل األغراض
التحليلية .ويستند اختيار الوظائف يف تصنيف وظائف
احلكومة إىل احلكم التقديري .وقد يكون نطاق كل وظيفة أوسع
أو أضيق ،وبالتايل كان من املمكن إدراج وظائف خمتلفة
تماما .فعلى سبيل املثال ،تُصَنَّف النفقات اخملصصة لكليات
الطب يف تصنيف وظائف احلكومة حتت التعليم وليس حتت
الصحة .كذلك فإن وظيفة البحوث والتطوير يمكن أن تكون
وظيفة مستقلة ولكن النفقات اخملصصة للبحوث والتطوير يف
تصنيف وظائف احلكومة تُصَنَّف كبند منفصل حسب الوظيفة
التي يخدمها هدف البحوث والتطوير أكثر من سواها .وبذلك
يجب توخي احلذر عند استخدام إحصاءات تصنيف وظائف
احلكومة لضمان حتقيق التغطية املرغوبة للغرض التحليلي
املعني.

مشكالت يف حتديد وظائف احلكومة
تقاسم النفقات
 143-6تضطلع الوزارات عموما بمسؤولية صياغة السياسات
العامة واخلطط والبرامج واملوازنات وإدارتها وتنسيقها
ومراقبتها ،كما تضطلع بمسؤولية إعداد التشريعات (يف بعض
البلدان) وإنفاذها ،وإصدار ونشر املعلومات العامة والوثائق
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الفنية واإلحصاءات .وبالتايل ،ينبغي تقسيم نفقات هذه الوزارات
فيما بين فئات الوظائف املسؤولة عن أدائها .فعلى سبيل املثال،
ينبغي تقسيم نفقات وزارة النقل بين النقل البري (-5-4-0-7
 ،)1والنقل املائي ( ،)2-5-4-0-7والنقل بالسكك احلديدية
( ،)3-5-4-0-7والنقل اجلوي ( ،)4-5-4-0-7والنقل عبر
خطوط األنابيب وطرق نقل أخرى (.)5-5-4-0-7

النفقات اإلدارية
 144-6ينبغي تصنيف النفقات اإلدارية على اخلدمات
الشاملة مثل خدمات شؤون العاملين ،وخدمات اإلمدادات
واملشتريات ،وخدمات احملاسبة والتدقيق ،وخدمات الكومبيوتر
ومعاجلة البيانات ،التي تؤديها الوزارات أو وحدات داخل
الوزارات ،بأعلى درجة ممكنة من التفصيل .وإذا تداخلت النفقات
اإلدارية بين فئتين أو أكثر من فئات الوظائف ،ينبغي حماولة
تقسيم النفقات بالتناسب بين فئات الوظائف املعنية .وإذا تعذر
تطبيق هذا املنهج ،ينبغي عزو اجملموع إىل فئة الوظائف التي
تشكل اجلزء األكبر من جمموع النفقات.

اإلعانات

 145-6قد تنشأ صعوبات خاصة يف حالة اإلعانات .وقد
يكون الهدف الرئيسي من هذا الدعم احلكومي ،على سبيل املثال،
هو ضمان القدرة على بناء سفن القوات البحرية التي تعتبر حيوية
للدفاع الوطني ،أو احملافظة على املستويات املعيشية جملموعات
مهمة ،مثل املزارعين أو عمال املناجم ،أو توفير وظائف للعمالة
يف مستشفيات غير مستغلة بالقدر الكايف .وال يجب اخللط بين
هذه األهداف السياسية والوظائف حسب استخدام هذا املصطلح
يف تصنيف وظائف احلكومة .ومن ثم ،تُصَنَّف اإلعانات التي
تقدمها احلكومة ألحواض بناء السفن حتت الصناعة التحويلية
()2-4-4-0-7؛ وتُصَنَّف املنح للمستشفيات حتت خدمات
املستشفيات ( )3-7-0-7بغض النظر عن األغراض النهائية.
وبوجه عام ،تُستثنى من هذه القاعدة اإلعانات واملنح التي يقصد
بها أساسا زيادة فرص العمل .ونظرا ألن تلك البرامج ال تركز على
نشاط واحد بعينه ،فإنها تصنف حتت شؤون العمالة العامة (-7
.)2-1-4-0

استهالك رأس املال الثابت

 146-6يُرَجَّح مواجهة صعوبة يف تصنيف استهالك رأس
املال الثابت حسب الوظيفة ،وعلى األخص يف حالة االقتصار
على إعداد أرقام جمملة عن جمموع رصيد رأس املال احلكومي
واالستهالك احلكومي لرأس املال الثابت .ويف هذه الظروف،
يتعين استخدام قيم تقريبية .وربما كان أحد األساليب
احملتملة يف هذا الصدد هو توزيع استهالك رأس املال الثابت

حسب اإلهالك بالقيمة الدفترية إذا كانت بياناته متوافرة على
مستوى الوحدات التنظيمية املفصلة داخل احلكومة .وهناك
منهج آخر يتمثل يف توزيع استهالك رأس املال الثابت بين
الوظائف بالتناسب مع صايف اقتناء األصول الثابتة على مدى
عدد من السنوات السابقة.
 147-6هناك حتذير آخر بشأن استخدام إحصاءات
تصنيف وظائف احلكومة يتعلق بصايف االستثمار يف األصول
غير املالية .فنظرا ألن النفقات املُصَنَّفة ضمن تصنيف وظائف
احلكومة تشمل استهالك رأس املال الثابت كمصروفات،
وتدرجه ضمن حساب صايف االستثمار يف األصول غير
املالية (يُخصم من اقتناء األصول ناقص التصرف فيها)،
فإن استهالك رأس املال الثابت يستبعد من بيانات تصنيف
وظائف احلكومة .ومع ذلك ،يف حالة إعداد تصنيف وظيفي
لبنود املصروفات وحسب ،فسوف يتضمن استهالك رأس
املال الثابت الذي يمثل جزءا من تكلفة املوارد مقابل استخدام
أصول ثابتة سبق اقتناؤها.

التصنيف املتقاطع للنفقات

 148-6يمكن وضع تصنيف متقاطع من التصنيفين
االقتصادي والوظيفي للنفقات على النحو املبين يف اجلدول 6م-
 .2ويعد التصنيف املتقاطع يف تصنيف وظائف احلكومة مع كل
فئة من فئات التصنيف االقتصادي للمصروفات إجراء مفيدا من
الوجهة التحليلية .فالتصنيف املتقاطع يسمح بتحليل ما يلي:
·املدخالت ،التي تبين طريقة أداء احلكومات لوظائفها،
واخملرجات ،التي تبين ما تفعله احلكومات؛
·الطرق التي تنتهجها احلكومات يف أداء وظائفها
املتعلقة بسياسة النفقات العامة من أجل حتقيق
األهداف االجتماعية؛
·التغيرات التي تطرأ على تكوين النفقات بمرور الوقت
خلدمة أهداف حمددة على مستوى السياسات؛
·املقارنة بين الطرق التي تنتهجها حكومات خمتلفة يف
أداء وظائف حمددة.
 149-6ويتضمن اجلدول 6م 2-عمودا لكل نوع اقتصادي
رئيسي للمصروفات ولصايف االستثمار يف أصول غير مالية.
وكما أُشير آنفا ،تنشأ احلاجة إىل هذا التصنيف من أجل إعداد
بيانات عن االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة واألسر
(راجع الفقرة .)139-6

التصنيف املُفَصَّل لوظائف احلكومة
 150-6كما أوضحنا آنفا ،يتألف التصنيف الكامل لوظائف
احلكومة من ثالثة مستويات ،هي :األقسام واجملموعات

املصروفات
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اجلدول 6م :2-التصنيف الوظيفي واالقتصادي املتقاطع للنفقات
الفائدة
استهالك رأس
تعويضات
املال الثابت [إحصاءات
العاملين
استخدام
السلع [إحصاءات مالية مالية
[إحصاءات مالية
احلكومة]
احلكومة]
احلكومة]
واخلدمات

اإلعانات

املنح

املنافع
االجتماعية
[إحصاءات
مالية
مصروفات
احلكومة]
أخرى

صايف االستثمار
يف األصول غير
املالية

اخلدمات العمومية
العامة
الدفاع
النظام العام
وشؤون السالمة
العامة
الشؤون االقتصادية
حماية البيئة
اإلسكان ومرافق
اجملتمع
الصحة
األنشطة الترفيهية
والثقافية والدينية
التعليم
احلماية
االجتماعية
 1اســتهالك رأس املــال الثابــت يمثــل تكلفــة (مصروفــات) تتحملهــا إحــدى وحــدات احلكومــة العامــة وتخفــض قيمــة األصــول غيــر املاليــة .ومــن ثــم ،فــإن صــايف تأثيــر اســتهالك رأس املــال الثابــت علــى
جممــوع النفقــات يســاوي صفــرا.

والفئات .ويمكن اعتبار األقسام بمثابة األهداف العريضة
للحكومة ،بينما اجملموعات والفئات تُفَصِّلُ الوسائل املستخدمة
يف حتقيق تلك األهداف العريضة .وقد خضعت أرقام التصنيف
لتعديل طفيف لكي تتوافق مع نظام الترميز يف هذا الدليل.
وأُضيف الرقم « »7إىل بداية جميع الرموز وحُذِفت عالمات
الترقيم التي تفصل بين األقسام واجملموعات والفئات .وإضافة
إىل ذلك ،حتل اإلشارة إىل النفقات ”“expenditureحمل اإلشارة
إىل املصروفات ” ،“outlaysحيثما كان مالئما .وبخالف ذلك،
يتماثل هذا الوصف مع ما وضعته شعبة اإلحصاءات يف منظمة
47
األمم املتحدة.
 47راجع املوقع اإللكتروينhttp://unstats.un.org/unsd/cr/registry/ :
. regcst.asp?Cl=4&Top=1&Lg=1

 701اخلدمات العمومية العامة
 7011األجهزة التنفيذية والتشريعية،
والشؤون املالية وشؤون املالية
العامة والشؤون اخلارجية

 70111األجهزة التنفيذية والتشريعية
(خدمات جماعية ”(“CS
•إدارة أو تشغيل أو دعم أجهزة تنفيذية وتشريعية:

تشمل :مكتب املسؤول التنفيذي األول يف خمتلف مستويات
احلكومة—ديوان امللك ،واحلاكم العام ،ورئيس اجلمهورية ،ورئيس
الوزراء ،واحملافظ ،والعمدة ،إلخ ،واألجهزة التشريعية يف خمتلف
مستويات احلكومة—البرملانات ،وجمالس النواب ،وجمالس
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الشيوخ ،واجملالس الوطنية ،وجمالس املدن ،إلخ ،وموظفي املكاتب
االستشارية واإلدارية والسياسية امللحقة بمكتب املسؤول التنفيذي
األول والهيئات التشريعية ،واملكتبات وخدمات املراجع األخرى
التي تخدم األجهزة التنفيذية والتشريعية بصفة أساسية ،واملرافق
اخملصصة للمسؤول التنفيذي األول ،والهيئة التشريعية واملعاونين،
واللجان الدائمة أو اخلاصة التي يُنشئها املسؤول التنفيذي األول أو
تُنشئها الهيئة التشريعية أو التي تعمل نيابة عنهما.
تُستبعد منها :املكاتب الوزارية ،ومكاتب رؤساء اإلدارات يف احلكومات
احمللية ،واللجان الوزارية ،إلخ ،املعنية بوظيفة حمددة (تُصَنَّف حسب
الوظيفة).

 70112الشؤون املالية وشؤون املالية العامة

)(CS

•إدارة الشؤون واخلدمات املالية وشؤون وخدمات املالية
العامة ،وإدارة الصناديق العامة والدين العام ،وتشغيل نظم
الضرائب؛
•تشغيل اخلزانة العامة أو وزارة املالية ،ومكتب املوازنة ،وهيئة
اإليرادات الداخلية ،والهيئات اجلمركية ،وخدمات احملاسبة
وتدقيق احلسابات؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ،ووثائق فنية وإحصاءات عن
الشؤون واخلدمات املالية وشؤون وخدمات املالية العامة.

تشمل :الشؤون واخلدمات املالية وشؤون وخدمات املالية العامة يف
جميع مستويات احلكومة.
تُستبعد منها :رسوم ضمان االكتتاب أو طرح أسهم جديدة يف السوق
ومدفوعات الفائدة على قروض احلكومة ( ،)07107والرقابة على
النشاط املصريف (.)11407

 70113الشؤون اخلارجية

)(CS

•إدارة الشؤون واخلدمات اخلارجية؛
•تشغيل وزارة الشؤون اخلارجية والبعثات الدبلوماسية
والقنصلية يف اخلارج أو يف مكاتب املنظمات الدولية ،وتشغيل
أو دعم خدمات املعلومات واخلدمات الثقافية لتوزيعها خارج
احلدود القومية ،وتشغيل أو دعم املكتبات وقاعات املطالعة
وخدمات املراجع املوجودة يف اخلارج؛
•املساهمات املنتظمة واملساهمات اخلاصة لتغطية مصروفات
التشغيل العامة للمنظمات الدولية.

تُستبعد منها :املعونة االقتصادية للبلدان النامية والبلدان يف مرحلة
التحول ( ،)70121وبعثات املعونة االقتصادية املفوضة لدى
حكومات أجنبية ( ،)70121واملساهمات يف برامج املعونة التي
تديرها منظمات دولية أو إقليمية ( ،)70122والوحدات العسكرية
املتمركزة يف اخلارج ( ،)70210واملعونة العسكرية لبلدان أجنبية

( ،)70230والشؤون االقتصادية والتجارية األجنبية العامة
( ،)70411وشؤون وخدمات السياحة (.)70473

 7012املعونة االقتصادية األجنبية
 70121املعونة االقتصادية للبلدان النامية
والبلدان يف مرحلة التحول )(CS

•إدارة التعاون االقتصادي مع البلدان النامية والبلدان يف
مرحلة التحول؛
•تشغيل بعثات املعونة االقتصادية املفوضة لدى حكومات
أجنبية ،وتشغيل أو دعم برامج املساعدة الفنية ،وبرامج
التدريب وبرامج الزمالة واملنح الدراسية؛
•املعونة االقتصادية يف شكل منح (نقدية أو عينية) ،أو قروض
(بغض النظر عن رسوم الفائدة املفروضة عليها).

تُستبعد منها :املساهمات يف صناديق التنمية االقتصادية التي
تديرها منظمات دولية أو إقليمية ( ،)70122واملعونة العسكرية
لبلدان أجنبية (.)70230

 70122املعونة االقتصادية املقدمة من خالل
منظمات دولية )(CS

•إدارة املعونة االقتصادية املقدمة من خالل منظمات دولية؛

•املساهمات النقدية أو العينية يف صناديق التنمية
االقتصادية التي تديرها منظمات دولية أو إقليمية أو
منظمات أخرى متعددة اجلنسيات.
تُستبعد منها :املعونة املقدمة لعمليات حفظ السالم الدولية
(.)70230

 7013اخلدمات العامة
تغطي هذه اجملموعة اخلدمات غير املرتبطة بوظيفة حمددة والتي
تضطلع بتقديمها عادة مكاتب مركزية يف خمتلف مستويات احلكومة.
وتغطي كذلك اخلدمات املرتبطة بوظيفة حمددة التي تؤديها تلك
املكاتب املركزية .وعلى سبيل املثال ،تندرج حتتها اإلحصاءات عن
الصناعة أو البيئة أو الصحة أو التعليم التي يعدها اجلهاز املركزي
لإلحصاءات.

 70131خدمات شؤون العاملين العامة

)(CS

•إدارة وتشغيل خدمات شؤون العاملين العامة ،بما يف
ذلك وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات العامة لشؤون
العاملين التي تغطي أساليب االختيار والترقي والتقييم،

املصروفات
ووصف وتقييم وتصنيف الوظائف ،وتطبيق اللوائح
التنظيمية للخدمة املدنية وشؤون مماثلة.
تُستبعد منها :إدارة وخدمات شؤون العاملين املتصلة بوظيفة
حمددة (تُصَنَّف حسب الوظيفة).

 70132خدمات التخطيط واإلحصاءات
الشاملة )(CS

•إدارة وتشغيل خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي
الشاملة واخلدمات اإلحصائية الشاملة ،بما يف ذلك
صياغة وتنسيق ومتابعة اخلطط والبرامج االقتصادية
واالجتماعية الشاملة واخلطط والبرامج اإلحصائية
الشاملة.

يُستبعد منها :بندا خدمات التخطيط االقتصادي واالجتماعي
واخلدمات اإلحصائية املرتبطان بوظيفة معينة (يُصنفان
حسب الوظيفة).

 70133خدمات عامة أخرى

)(CS

•إدارة وتشغيل اخلدمات العامة األخرى ،مثل اخلدمات
املركزية لإلمدادات واملشتريات ،وحفظ وتخزين
سجالت وأرشيف احلكومة ،وتشغيل املباين التي تملكها
أو تَشْغَلها احلكومة ،واجملمعات املركزية للمركبات،
واملطابع التي تُشَغِلها احلكومات ،واخلدمات املركزية
للكمبيوتر ومعاجلة البيانات ،إلخ.

تُستبعد منها :خدمات عامة أخرى متصلة بوظيفة حمددة
(تصنف حسب الوظيفة).

 7014البحوث األساسية

البحوث األساسية هي أعمال جتريبية أو نظرية تهدف أساسا
إىل اكتساب معرفة جديدة عن أسس الظواهر واحلقائق
املُشاهدة دون تصور أي تطبيق أو استخدام معين.

 70140البحوث األساسية

)(CS

•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية العاملة يف جمال إجراء
البحوث األساسية؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة البحوث األساسية
التي تضطلع بإجرائها هيئات غير حكومية مثل معاهد
البحوث واجلامعات.
يُستبعد منها :بندا البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي
(يصنفان حسب الوظيفة).
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 7015البحوث والتطوير يف جمال
اخلدمات العمومية العامة

البحوث التطبيقية هي عمليات بحث أصلية تُرى من أجل اكتساب
معارف جديدة ،ولكنها موجهة بالدرجة األوىل نحو غرض أو هدف
عملي حمدد.
والتطوير التجريبي هو عمل منتظم يستند إىل املعرفة املتوافرة
املكتسبة من البحوث والتجارب العملية ،وهو موجه نحو إنتاج مواد
ومنتجات وأجهزة جديدة ،أو تشغيل عمليات ونظم وخدمات جديدة،
أو إدخال حتسينات كبيرة على ما هو منتج أو جمهز بالفعل.

 70150البحوث والتطوير يف جمال اخلدمات
العمومية العامة )(CS

•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية العاملة يف جمال إجراء
بحوث تطبيقية ويف التطوير التجريبي يف جمال اخلدمات
العمومية العامة؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أنشطة البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي املتعلقة باخلدمات العمومية
العامة التي تضطلع بها هيئات غير حكومية ،مثل معاهد
البحوث واجلامعات.

تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7016خدمات عمومية عامة غير مصنفة يف
موضع آخر
 70160خدمات عمومية عامة غير مصنفة يف
موضع آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم خدمات عمومية عامة ،مثل قيد
الناخبين ،وإجراء االنتخابات واالستفتاءات ،وإدارة األقاليم
غير املتمتعة باحلكم الذاتي أو الواقعة حتت الوصاية ،إلخ.

تشمل :خدمات عمومية عامة ال يمكن تصنفيها حتت ( )7011أو
( )7012أو ( )7013أو ( )7014أو (.)7015
تُستبعد منها :معامالت الدين العام ( ،)7017والتحويالت ذات
الطبيعة العامة بين خمتلف مستويات احلكومة (.)7018

 7017معامالت الدين العام

 70170معامالت الدين العام

)(CS

•مدفوعات الفائدة واملصروفات املتعلقة بضمان االكتتاب يف
سندات الدين احلكومية وطرحها.

تُستبعد منها :التكلفة اإلدارية إلدارة الدين العام (.)70112
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 7018التحويالت ذات الطبيعة العامة بين
خمتلف مستويات احلكومة
 70180التحويالت ذات الطبيعة العامة بين
خمتلف مستويات احلكومة )(CS

•التحويالت ذات الطبيعة العامة ،وغير اخملصصة لوظيفة
حمددة ،بين خمتلف مستويات احلكومة.

 702الدفاع

 7021الدفاع العسكري

 70210الدفاع العسكري )(CS
•إدارة شؤون وخدمات الدفاع العسكري؛
•تشغيل قوات الدفاع البرية والبحرية واجلوية والفضائية،
وتشغيل قوات سالح املهندسين وسالح النقل واالتصاالت
واخملابرات وشؤون العاملين وقوات الدفاع األخرى غير
القتالية ،وتشغيل أو دعم قوات االحتياطي والقوات املعاونة
يف املؤسسة الدفاعية.
تشمل :مكاتب امللحقين العسكريين يف اخلارج واملستشفيات امليدانية.
تُستبعد منها :بعثات املعونة العسكرية ( ،)70230واملستشفيات يف
القواعد العسكرية ( ،)7073واملدارس والكليات العسكرية التي تكون
املناهج فيها مشابهة ملناهج املؤسسات املدنية رغم أن االلتحاق بها
قد يكون مقصورا على العسكريين وعائالتهم ( )7091أو (،)7092
أو ( ،)7093أو ( ،)7094ونظم معاشات التقاعد للعسكريين (.)7102

 7022الدفاع املدين

 70220الدفاع املدين )(CS
•إدارة شؤون وخدمات الدفاع املدين ،وصياغة خطط
الطوارئ ،وتنظيم التدريبات التي تشمل املؤسسات
املدنية والسكان املدنيين؛
•تشغيل أو دعم قوات الدفاع املدين.
تُستبعد منها :خدمات احلماية املدنية ( ،)70320وشراء وتخزين
املواد الغذائية واملعدات وإمدادات أخرى الستخدامها يف حاالت
الطوارئ الناجتة عن كوارث وقت السلم (.)71090

 7023املعونة العسكرية األجنبية

 70230املعونة العسكرية األجنبية )(CS
•إدارة املعونة العسكرية وتشغيل بعثات املعونة العسكرية
املفوضة لدى حكومات أجنبية أو امللحقة باملنظمات أو
التحالفات العسكرية الدولية؛

•املعونة العسكرية يف شكل منح (نقدية أو عينية) أو
قروض (بغض النظر عن سعر الفائدة عليها) أو قروض
شراء املعدات واملساهمات يف قوات حفظ السالم
الدولية ،بما يف ذلك توزيع األفراد.

 7024البحوث والتطوير يف جمال الدفاع

وردت تعريفات البحوث األساسية والبحوث التطبيقية والتطوير
التجريبي حتت البندين ( )7014و(.)7015
 70240البحوث والتطوير يف جمال الدفاع )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية العاملة يف جمال إجراء
البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال الدفاع؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أعمال البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال الدفاع التي تضطلع
بها هيئات غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7025شؤون دفاع غير مصنفة يف موضع آخر

 70250شؤون دفاع غير مصنفة يف موضع آخر )(CS
•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق
ومتابعة السياسات واخلطط والبرامج واملوازنات العامة
املرتبطة بالدفاع ،وإعداد وإنفاذ التشريعات املتعلقة
بالدفاع ،وإصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية
وإحصاءات عن الدفاع ،إلخ.

تشمل :شؤون وخدمات الدفاع التي ال يمكن تصنيفها حتت البنود
( )7021أو ( )7022أو ( )7023أو (.)7024
تُستبعد منها :إدارة شؤون احملاربين القدامى (.)7102

 703النظام العام وشؤون السالمة العامة
 7031خدمات الشرطة

 70310خدمات الشرطة )(CS
•إدارة شؤون وخدمات الشرطة ،بما يف ذلك تسجيل األجانب،
وإصدار وثائق العمل والسفر للمهاجرين ،وحفظ سجالت
عن املعتقلين واإلحصاءات املتعلقة بعمل الشرطة ،وتنظيم
ومراقبة حركة السير يف الطرق ،ومنع التهريب ومراقبة صيد
األسماك يف أعايل البحار ويف احمليطات؛
•تشغيل قوات الشرطة النظامية واملساعدة وحرس املوانئ
واحلدود والشواطئ وقوات الشرطة اخلاصة األخرى لدى

املصروفات
السلطات العامة ،وتشغيل خمتبرات الشرطة ،وتشغيل أو
دعم برامج تدريب الشرطة.
تشمل :مراقبي حركة السير.
تُستبعد منها :كليات الشرطة التي تقدم تعليما عاما إىل جانب التدريب
على أعمال الشرطة ( )7091أو ( )7092أو ( )7093أو (.)7094

 7032خدمات احلماية من احلرائق

 70320خدمات احلماية من احلرائق )(CS
•إدارة شؤون وخدمات الوقاية من احلرائق ومكافحة
احلرائق؛
•تشغيل فرق مكافحة احلرائق النظامية واملساعدة
واخلدمات األخرى يف جمال الوقاية من احلرائق
ومكافحتها التي توفرها السلطات العامة ،وتشغيل أو
دعم برامج التدريب على منع اندالع احلرائق ومكافحتها.
تشمل :خدمات احلماية املدنية ،مثل اإلنقاذ يف اجلبال ومراقبة
الشواطئ وإخالء املناطق التي تغمرها مياه الفيضانات ،إلخ.
يُستبعد منها :الدفاع املدين ( ،)70220والقوات املدربة واجملهزة
خصيصا ملكافحة أو منع اندالع حرائق الغابات (.)70422

 7033احملاكم

 70330احملاكم )(CS
•إدارة أو تشغيل أو دعم احملاكم املدنية واجلنائية والنظام
القضائي ،بما يف ذلك إنفاذ الغرامات والتسويات القانونية
التي تفرضها احملاكم وتشغيل النظم اخلاصة بمراقبة
املساجين املفرج عنهم على أساس مشروط أو ذوي
العقوبات املعلقة اخلاضعين للمراقبة؛
•التمثيل القانوين واملشورة القانونية نيابة عن احلكومة أو
نيابة عن آخرين عندما تقوم احلكومة بتوفيرهما يف شكل
نقد أو خدمات.
تشمل :احملاكم اإلدارية ومكاتب مسؤويل الشكاوى وما شابه ذلك.

تُستبعد منها :إدارة السجون (.)70340

 7034السجون

 70340السجون )(CS
•إدارة أو تشغيل أو دعم السجون واألماكن األخرى
اخملصصة الحتجاز اجملرمين أو إعادة تأهيلهم،
مثل مزارع وورش السجون ،وإصالحيات األحداث،
ومصحات املساجين اجملرمين اخملتلين عقليا ،إلخ.
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 7035البحوث والتطوير يف جمال النظام
العام وشؤون السالمة العامة

وردت تعريفات البحوث األساسية والبحوث التطبيقية والتطوير
التجريبي حتت البندين ( )7014و(.)7015

 70350البحوث والتطوير يف جمال النظام
العام وشؤون السالمة العامة )(CS

•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية التي تمارس أنشطة البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال النظام العام وشؤون
السالمة العامة؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة البحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف جمال النظام العام وشؤون السالمة
العامة اللذين تضطلع بهما هيئات غير حكومية ،مثل معاهد
البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7036أعمال النظام العام وشؤون السالمة
العامة غير املصنفة يف موضع آخر

 70360أعمال النظام العام وشؤون السالمة
العامة غير املصنفة يف موضع آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق
ومراقبة السياسات واخلطط والبرامج واملوازنات العامة
املتعلقة بالنظام العام وشؤون السالمة العامة ،وإعداد وإنفاذ
التشريعات واملعايير اخلاصة بتوفير خدمات النظام العام
وشؤون السالمة العامة ،وإصدار ونشر معلومات عامة ووثائق
فنية وإحصاءات عن النظام العام وشؤون السالمة العامة.

تشمل :شؤون وخدمات النظام العام وشؤون السالمة العامة
التي ال يمكن تصنيفها حتت ( )7031أو ( )7032أو ()7033
أو ( )7034أو (.)7035

 704الشؤون االقتصادية

 7041الشؤون االقتصادية والتجارية
وشؤون العمالة العامة

 70411الشؤون االقتصادية والتجارية العامة )(CS
•إدارة الشؤون واخلدمات االقتصادية والتجارية العامة ،بما
يف ذلك شؤون التجارة اخلارجية العامة ،وصياغة وتنفيذ
السياسات االقتصادية والتجارية العامة ،والعمل كحلقة وصل
بين خمتلف فروع احلكومة وبين احلكومة وقطاع األعمال؛
•تنظيم أو دعم األنشطة االقتصادية والتجارية العامة ،مثل
جتارة التصدير واالستيراد ككل ،وأسواق السلع األولية وأسواق
األسهم ،وضوابط الدخل العامة ،واألنشطة العامة لترويج
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
التجارة ،والتنظيم العام لالحتكارات والقيود األخرى على
التجارة ودخول األسواق ،إلخ ،والرقابة على النشاط املصريف؛

الزراعي وتعمير األراضي ،والرقابة على النشاط الزراعي
وتنظيمه؛

•تشغيل أو دعم املؤسسات التي تتعامل يف براءات االختراع
والعالمات التجارية وحقوق النسخ ،وتسجيل الشركات،
والتنبؤ باألحوال اجلوية ،واملعايير ،واملسوح الهيدرولوجية،
واملسوح اجليوديسية ،إلخ؛

•إنشاء أو تشغيل شبكات التحكم يف الفيضانات ،والري،
والصرف ،بما يف ذلك املنح أو القروض أو اإلعانات للقيام
بتلك األعمال؛

•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة السياسات والبرامج
االقتصادية والتجارية العامة.
تشمل :تعليم املستهلك وحمايته.
تُستبعد منها :الشؤون االقتصادية والتجارية لصناعة معينة (املصنفة
حتت البنود من ( )7042حتى ( )7047حسبما يكون مالئما).
 70412شؤون العمالة العامة )(CS
•إدارة شؤون وخدمات العمالة العامة ،وصياغة وتنفيذ
سياسات العمالة العامة ،والرقابة على ظروف العمل وتنظيمها
(ساعات العمل واألجور والسالمة ..إلخ) ،والعمل كحلقة وصل
بين خمتلف فروع احلكومة وبين احلكومة ومنظمات الصناعة
والتجارة والعمل ككل؛
•تشغيل أو دعم البرامج أو النظم العامة لتسهيل تنقل العمالة،
واحلد من التمييز على أساس نوع اجلنس أو العِرق أو السن
أو أي نوع آخر من أنواع التمييز ،وتخفيض معدل البطالة
يف املناطق املعسرة أو غير املتطورة ،ودعم تشغيل الفئات
احملرومة أو الفئات األخرى التي ترتفع معدالت البطالة بينها،
إلخ ،وتنفيذ عمليات تبادل العمالة ،وتشغيل أو دعم خدمات
التحكيم والوساطة؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
شؤون وخدمات العمالة العامة؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة سياسات وبرامج
العمالة العامة.
تُستبعد منها :شؤون العمالة يف صناعة معينة (تصنف حتت البنود
من ( )7042حتى ( )7047حسبما يكون مالئما)؛ وتوفير احلماية
االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية لألفراد املتعطلين عن العمل
(.)71050

 7042الزراعة واحلراجة والصيد البحري
والبري
 70421الزراعة )(CS
•إدارة الشؤون واخلدمات الزراعية ،واحملافظة على األراضي
الصاحلة للزراعة أو إصالحها أو زيادة رقعتها ،واإلصالح

•تشغيل أو دعم البرامج أو النظم اخلاصة بتثبيت أو حتسين
أسعار املزارع ودخل املزارع ،وتشغيل أو دعم خدمات اإلرشاد
الزراعي أو اخلدمات البيطرية للمزارعين ،وخدمات مكافحة
اآلفات الزراعية ،وخدمات فحص احملاصيل وخدمات تصنيف
احملاصيل وفرزها؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
الشؤون واخلدمات الزراعية؛
•التعويضات أو املنح أو القروض أو اإلعانات للمزارعين فيما
يتعلق باألنشطة الزراعية ،بما يف ذلك املدفوعات اخلاصة
بتقييد أو تشجيع ناجت حمصول معين أو باإلبقاء على األراضي
غير مزروعة.
تُستبعد منها :مشروعات التنمية متعددة األغراض (.)70474
 70422احلراجة )(CS
•إدارة شؤون وخدمات احلراجة ،واحملافظة على الغابات
احملمية وتوسيعها وترشيد استغاللها ،والرقابة على عمليات
احلراجة وتنظيمها وإصدار تراخيص قطع األشجار؛
•تشغيل أو دعم أعمال إعادة زرع الغابات ،ومكافحة اآلفات
واألمراض ،وخدمات منع ومكافحة حرائق الغابات ،وخدمات
اإلرشاد للعاملين يف الغابات؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
شؤون وخدمات احلراجة؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أنشطة الغابات
التجارية.
تشمل :حماصيل الغابات إىل جانب األخشاب.
 70423الصيد البحري والبري )(CS
تشمل هذه الفئة الصيد البحري والبري ألغراض جتارية
وألغراض ترفيهية .وتشير شؤون وخدمات الصيد البحري
والبري املبينة أدناه إىل األنشطة التي تمارس خارج املتنزهات
واحملميات الطبيعية.
•إدارة شؤون وخدمات الصيد البحري والبري ،وحماية
الثروة السمكية واحلياة البرية ،وتعزيز تكاثرهما
وترشيد استغاللهما ،والرقابة على صيد األسماك يف

املصروفات
املياه العذبة والسواحل واحمليطات ومزارع األسماك
وصيد احليوانات البرية وتنظيم هذه األنشطة ،وإصدار
تراخيص الصيد البحري والبري؛
•تشغيل أو دعم مفاقس األسماك ،وخدمات اإلرشاد،
وأنشطة تغذية الثروة السمكية أو غربلتها ،إلخ؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات الصيد البحري والبري؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أنشطة الصيد
البحري والبري بغرض التجارة ،بما يف ذلك إنشاء أو
تشغيل مفاقس األسماك.
تُستبعد منها :الرقابة على الصيد يف أعايل البحار ويف
احمليطات ( ،)70310وإدارة أو تشغيل أو دعم املتنزهات
واحملميات الطبيعية (.)70540

 7043الوقود والطاقة

 70431الفحم وأنواع الوقود املعدين الصلب
األخرى )(CS

تغطي هذه الفئة الفحم بجميع درجاته ،والفحم احلجري واخلث
بغض النظر عن الطريقة املستخدمة يف استخراجها أو االنتفاع
بها وحتويل هذه األنواع من الوقود إىل أشكال أخرى ،مثل فحم
الكوك أو الغاز.
•إدارة شؤون وخدمات الوقود املعدين الصلب ،واحلفاظ
على موارده واكتشافها وتطويرها وترشيد استغاللها،
والرقابة على عمليات استخراج وتصنيع وتوزيع
واستخدام الوقود املعدين الصلب وتنظيمها؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات الوقود املعدين الصلب؛
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ومعاجلة وتوزيع واستخدام البترول والغاز الطبيعي
وتنظيمها؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
شؤون وخدمات البترول والغاز الطبيعي؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة صناعة استخراج
البترول وصناعة تكرير النفط اخلام واملنتجات السائلة
والغازية ذات الصلة.
تُستبعد منها :شؤون نقل البترول والغاز (تصنف مع الفئة املالئمة
يف اجملموعة .)7045
 70433الوقود النووي )(CS
•إدارة شؤون وخدمات الوقود النووي ،واحلفاظ على موارد
املواد النووية واكتشافها وتطويرها وترشيد استغاللها،
والرقابة على عمليات استخراج ومعاجلة مواد الوقود النووي
وعلى تصنيع وتوزيع واستخدام عناصر الوقود النووي؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
شؤون وخدمات الوقود النووي؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة صناعة تعدين املواد
النووية والصناعات التي تعالج تلك املواد.
تُستبعد منها :شؤون نقل الوقود النووي (تصنف ضمن الفئة املالئمة
يف اجملموعة  ،)7045والتخلص من النفايات املشعة (.)70510
 70434أنواع وقود أخرى )(CS
•إدارة الشؤون واخلدمات املرتبطة بأنواع وقود مثل الوقود
الكحويل والوقود اخلشبي والفضالت اخلشبية ،وثفل قصب
السكر واألنواع األخرى من الوقود غير التجاري؛

•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة صناعة الوقود
املعدين الصلب ،وصناعات فحم الكوك أو قوالب الوقود
أو الغاز املصنع.

•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
توافر هذه األنواع من الوقود وإنتاجها واستخدامها؛

تُستبعد منها :شؤون نقل الوقود املعدين الصلب (تصنف مع
الفئة املالئمة ضمن اجملموعة .)7045

•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة استخدام هذه األنواع
من الوقود يف إنتاج الطاقة.

 70432البترول والغاز الطبيعي )(CS
تغطي هذه الفئة الغاز الطبيعي ،والغازات البترولية املُسالة
وغازات املصايف ،والنفط املستخرج من احلقول أو من مصادر
أخرى مثل الصخور أو الرمال القطرانية ،وتوزيع غاز املدن
بغض النظر عن خواصه.
•إدارة شؤون وخدمات البترول والغاز الطبيعي ،واحلفاظ
على موارد البترول والغاز الطبيعي واكتشافها وتطويرها
وترشيد استغاللها ،والرقابة على عمليات استخراج

تُستبعد منها :إدارة الغابات ( ،)70422واحلرارة املولدة من الرياح
واحلرارة الشمسية ( )70435أو ( ،)70436وموارد احلرارة األرضية
(.)70436
 70435الكهرباء )(CS
تغطي هذه الفئة كال من املصادر التقليدية للكهرباء ،مثل
اإلمدادات الكهربائية من مصادر التوليد احلراري أو التوليد
من مساقط مائية ،ومصادر أحدث مثل الكهرباء املستمدة من
الرياح أو من الطاقة احلرارية الشمسية.
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•إدارة شؤون وخدمات الكهرباء ،واحلفاظ على إمدادات
الكهرباء وتطويرها وترشيد استغاللها ،والرقابة
على عمليات توليد الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها وتنظيم تلك العمليات؛
•إنشاء أو تشغيل شبكات إمداد الكهرباء غير املدارة
كمؤسسات أعمال؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات الكهرباء؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة صناعة إمدادات
الكهرباء ،بما يف ذلك النفقات على إنشاء السدود
واألشغال األخرى التي تهدف أساسا إىل توفير الكهرباء.

تُستبعد منها :الطاقة غير الكهربائية املستمدة من الرياح أو
احلرارة الشمسية (.)70436

•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات التعدين واملوارد املعدنية؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أنشطة التعدين
التجارية.
تشمل :إصدار التراخيص وعقود اإليجار ،وتنظيم معدالت
اإلنتاج ،والتفتيش على املناجم للتأكد من االلتزام بقواعد
السالمة ،إلخ.
يُستبعد منها :الفحم وأنواع الوقود الصلب األخرى (،)70431
والبترول والغاز الطبيعي ( )70432ومواد الوقود النووي
(.)70433
 70442الصناعة التحويلية )(CS

•إدارة شؤون وخدمات الطاقة غير الكهربائية التي
تختص أساسا بإنتاج وتوزيع واستخدام احلرارة يف
شكل بخار ،أو مياه ساخنة ،أو هواء ساخن؛

•إدارة شؤون وخدمات الصناعة التحويلية ،وتطوير أو
توسيع أو حتسين الصناعة التحويلية ،والرقابة على
عمليات إنشاء وتشغيل املصانع وتنظيمها ،والعمل
كحلقة وصل مع احتادات املصنعين واملنظمات األخرى
املهتمة بشؤون وخدمات الصناعة التحويلية؛

•إنشاء أو تشغيل شبكات إمداد الطاقة غير الكهربائية
وغير املدارة كمؤسسات أعمال عامة؛

•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن أنشطة الصناعة التحويلية واملنتجات املصنعة؛

•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن توافر الطاقة غير الكهربائية وإنتاجها واستغاللها؛

•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة املؤسسات
الصناعية.

•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة استخدام الطاقة
غير الكهربائية.

تشمل :تفتيش املصانع للتأكد من االلتزام بقواعد السالمة،
وحماية املستهلكين من املنتجات اخلطرة ،إلخ.

 70436الطاقة غير الكهربائية )(CS

تشمل :موارد احلرارة املتولدة يف باطن األرض ،والطاقة غير
الكهربائية املستمدة من الرياح أو احلرارة الشمسية.

 7044التعدين والصناعة التحويلية
والتشييد

 70441استخراج املوارد املعدنية عدا الوقود
املعدين )(CS
تغطي هذه الفئة املواد العضوية احململة باملعادن والرمال
والطفل واحلجارة واملعادن الكيماوية ومعادن األسمدة
واألمالح واألحجار الكريمة واألسبستوس واجلبس ،إلخ.
•إدارة شؤون وخدمات التعدين واملوارد املعدنية،
واحلفاظ على املوارد املعدنية واكتشافها وتطويرها
وترشيد استغاللها ،والرقابة على عمليات التنقيب
والتعدين والتسويق واجلوانب األخرى إلنتاج املعادن
وتنظيم تلك العمليات؛

تُستبعد منها :الشؤون واخلدمات املتعلقة بصناعة معاجلة
الفحم ( ،)70431أو صناعة تكرير البترول ( )70432أو
صناعة الوقود النووي (.)70433
 70443التشييد )(CS
•إدارة شؤون وخدمات التشييد ،والرقابة على صناعة
التشييد ،ووضع وتنظيم معايير التشييد؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات التشييد.
تشمل :إصدار شهادات تسمح بشغل مواقع اإلنشاءات وتفتيشها
للتأكد من االلتزام بقواعد السالمة ،إلخ.
تُستبعد منها :املنح أو القروض أو اإلعانات لبناء مساكن
ومبان صناعية ،وشوارع ،ومرافق عامة ومرافق ثقافية ،إلخ

املصروفات
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(تصنف حسب الوظيفة) ،ووضع وتنظيم معايير اإلسكان
(.)70610

•تنظيم ومراقبة مستخدمي النقل املائي (تسجيل وإصدار
تراخيص السفن وأطقم املالحة والتفتيش على السفن،
والقواعد اخلاصة بسالمة الركاب وأمن الشحن ،إلخ)،
وعمليات شبكات النقل املائي (منح االمتيازات واعتماد
تعريفات الشحن وأجرة نقل الركاب وساعات اخلدمة
وتواترها ،إلخ) ،وإنشاء وصيانة مرافق النقل املائي؛

•إدارة شؤون وخدمات تشغيل واستخدام وإنشاء وصيانة
شبكات ومرافق النقل البري (الطرق واجلسور واألنفاق
ومواقف انتظار السيارات ومواقف احلافالت  ..إلخ)؛

•إنشاء أو تشغيل شبكات ومرافق النقل املائي غير املدارة
كمؤسسات أعمال (مثل العبَّارات)؛

 7045النقل
 70451النقل البري )(CS

•تنظيم ومراقبة مستخدمي الطرق (إصدار تراخيص
السيارات والقيادة ،والتفتيش على سالمة السيارات،
وحتديد مواصفات حجم وحمولة سيارات الركاب
وعربات النقل البري ،وتنظيم ساعات عمل احلافالت
وسائقي الشاحنات والعربات ،إلخ) ،وعمليات شبكات
النقل البري (منح االمتيازات ،واعتماد تعريفات الشحن
وأجرة نقل الركاب وساعات اخلدمة وتواترها ،إلخ)،
والرقابة على إنشاء الطرق وصيانتها؛
•إنشاء أو تشغيل شبكات ومرافق النقل البري غير املُدارة
كمؤسسات أعمال؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن عمليات شبكات النقل البري وعن أنشطة إنشاء
الطرق؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء
أو صيانة أو حتسين شبكات ومرافق النقل البري.
تشمل :الطرق السريعة وطرق املناطق احلضرية والشوارع
وممرات الدراجات ومعابر املشاة.
يُستبعد منها :ضبط حركة السير ( ،)70310واملنح والقروض
واإلعانات لصناع املركبات البرية ( ،)70442وتنظيف
الشوارع ( ،)70510وإنشاء احلواجز املانعة للضوضاء
واألسوار والتجهيزات األخرى العازلة للضوضاء بما يف ذلك
إعادة تسوية أقسام الطرق السريعة يف املناطق احلضرية
بأسطح خمففة للضوضاء ( ،)70530وإنارة الشوارع
(.)70640
 70452النقل املائي )(CS
•إدارة شؤون وخدمات تشغيل واستخدام وإنشاء وصيانة
شبكات ومرافق وأنظمة النقل الداخلي والساحلي ويف
احمليطات (املوانئ وأحواض السفن واملعدات واألجهزة
املساعدة املالحية والقنوات واجلسور واألنفاق وحواجز
األمواج واألرصفة البحرية وأرصفة املرفأ وحمطات
السفن ،إلخ)؛

•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن عمليات شبكة النقل املائي وعن أنشطة إنشاء مرافق
النقل املائي؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء
أو صيانة أو حتسين شبكات ومرافق النقل املائي.
تشمل :األجهزة املالحية املساعدة بالالسلكي واألقمار
الصناعية ،وخدمات الطوارئ لإلنقاذ والسحب.
تُستبعد منها :املنح والقروض واإلعانات لصناع السفن
(.)70442
 70453النقل بالسكك احلديدية )(CS
•إدارة شؤون وخدمات تشغيل أو استخدام أو إنشاء أو
صيانة شبكات ومرافق النقل بالسكك احلديدية (مسارات
السكك احلديدية واحملطات واألنفاق واجلسور واحلواجز
واألنفاق املكشوفة ،إلخ)؛
•تنظيم ومراقبة مستخدمي السكك احلديدية (حالة عربات
القطارات ،واستقرار مسارات السكك احلديدية ،وسالمة
الركاب ،وأمن الشحن ،إلخ) ،وعمليات شبكة النقل
بالسكك احلديدية (منح االمتيازات ،واعتماد تعريفات
الشحن وأجرة نقل الركاب ،وساعات اخلدمة وتواترها،
إلخ) وإنشاء خطوط السكك احلديدية وصيانتها؛
•إنشاء أو تشغيل شبكات ومرافق النقل بالسكك احلديدية
غير املدارة كمؤسسات أعمال؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن عمليات شبكة النقل بالسكك احلديدية وعن أنشطة
إنشاء خطوط حديدية؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء
أو صيانة أو حتسين شبكات ومرافق النقل بالسكك
احلديدية.
تشمل :شبكات النقل بالسكك احلديدية على اخلطوط الطويلة
وبين املناطق احلضرية ،وشبكات النقل السريع بالسكك
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احلديدية بين املناطق احلضرية ،وشبكات النقل بالسكك
احلديدية داخل املدن ،وشراء العربات والقاطرات وصيانتها.
تُستبعد منها :املنح والقروض واإلعانات لصناع العربات
والقاطرات ( ،)70442وإنشاء حواجز عزل الضوضاء ،واألسوار
والتجهيزات األخرى العازلة للضوضاء ،بما يف ذلك إعادة
تسوية أجزاء من طرق السكك احلديدية بأسطح خمففة للضوضاء
(.)70530
 70454النقل اجلوي )(CS
•إدارة شؤون وخدمات تشغيل شبكات ومرافق النقل اجلوي
واستخدامها وإنشائها وصيانتها (املطارات واملدارج
واحملطات النهائية وحظائر الطائرات وأجهزة املساعدة
املالحية واملعدات املالحية وأجهزة املراقبة اجلوية ،إلخ)؛
•تنظيم ومراقبة مستخدمي النقل اجلوي (التسجيل وإصدار
التراخيص والتفتيش على الطائرات والطيارين واألطقم
اجلوية واألرضية ،واللوائح التنظيمية اخلاصة بسالمة
الركاب ،والتحقيق يف حوادث النقل اجلوي ،إلخ) ،وعمليات
شبكة النقل اجلوي (تخصيص املمرات اجلوية ،واعتماد
تعريفات الشحن وأسعار نقل الركاب وتواتر اخلدمة
ومستوياتها ،إلخ) ،وإنشاء مرافق النقل اجلوي وصيانتها؛
•إنشاء أو تشغيل اخلدمات واملرافق العامة للنقل اجلوي غير
املدارة كمؤسسات أعمال؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
عمليات شبكة النقل اجلوي وعن إنشاء مرافق النقل اجلوي؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء أو
صيانة أو حتسين شبكات ومرافق النقل اجلوي.
تشمل :األجهزة املالحية املساعدة بالالسلكي واألقمار الصناعية،
وخدمات طوارئ اإلنقاذ ،وخدمات الشحن والركاب املنتظمة
والعارضة ،وتنظيم ومراقبة طيران األفراد.
تُستبعد منها :املنح والقروض واإلعانات املقدمة لصانعي
الطائرات (.)70442

 70455النقل عبر خطوط األنابيب وأنواع النقل
األخرى )(CS
•إدارة شؤون وخدمات تشغيل خطوط األنابيب وشبكات النقل
األخرى واستخدامها وإنشائها وصيانتها (اخلطوط احلديدية
املعلقة ،والعربات املعلقة ،والكراسي املصعدية ،إلخ)؛
•تنظيم ومراقبة مستخدمي خطوط األنابيب وشبكات النقل
األخرى (التسجيل وإصدار التراخيص والتفتيش على

املعدات ،ومهارات املشغلين وتدريبهم ،ومعايير السالمة،
إلخ) ،وعمليات خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى (منح
االمتيازات ،وحتديد التعريفات ،وتواتر اخلدمة ومستوياتها ...
إلخ) ،وإنشاء وصيانة خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى؛
•إنشاء أو تشغيل خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى غير
املدارة كمؤسسات أعمال؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
تشغيل وإنشاء خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء أو
صيانة أو حتسين خطوط األنابيب وشبكات النقل األخرى.

 7046االتصاالت

 70460االتصاالت )(CS
•إدارة الشؤون واخلدمات املتعلقة بإنشاء وتوسيع وحتسين
وتشغيل واستخدام وصيانة شبكات االتصاالت (شبكات البريد
والهاتف والبرق واالتصاالت الالسلكية وشبكات االتصاالت
عبر األقمار الصناعية)؛
•تنظيم عمليات شبكة االتصاالت (منح االمتيازات وتخصيص
الذبذبات ،وحتديد األسواق التي توجه إليها اخلدمات وتعريفات
املستخدمين ،إلخ)؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
شؤون وخدمات االتصاالت؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة إنشاء أو
تشغيل أو صيانة أو حتسين شبكات االتصاالت.
تُستبعد منها :األجهزة املالحية املساعدة الالسلكية وعبر األقمار
الصناعية ألغراض النقل املائي ( )70452والنقل اجلوي (،)70454
وشبكات البث اإلذاعي والتلفزيوين (.)70830

 7047أنشطة أخرى
 70471جتارة التوزيع والتخزين واحلفظ يف
املستودعات )(CS
•إدارة شؤون وخدمات جتارة التوزيع وصناعة التخزين
واحلفظ يف املستودعات؛
•تنظيم ومراقبة جتارة اجلملة والتجزئة (إصدار
التراخيص ،وعمليات البيع ،ووصف حمتويات عبوات
األغذية والسلع األخرى املعدة الستهالك األسر ،وفحص
املوازين ،وآالت الوزن األخرى ،إلخ) ،وتنظيم أنشطة

املصروفات
التخزين واحلفظ باملستودعات (بما يف ذلك إصدار
تراخيص ومراقبة املستودعات اجلمركية احلكومية،
إلخ)؛
•إدارة الرقابة على األسعار وتشغيل نظم تقنين التوزيع
من خالل جتار التجزئة أو اجلملة بغض النظر عن نوع
السلع املعنية أو املستهلك املقصود ،وإدارة وتوفير
األغذية وغيرها من أشكال اإلعانات املماثلة املقدمة
للجمهور العام؛
•إصدار ونشر معلومات للمتخصصين واجلمهور عن
األسعار وعن توافر سلع وجوانب أخرى لتجارة التوزيع
وأنشطة التخزين واحلفظ يف املستودعات ،وإعداد ونشر
إحصاءات عن جتارة التوزيع ونشاط التخزين واحلفظ
يف املستودعات؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة جتارة التوزيع
ولنشاط التخزين واحلفظ يف املستودعات.
تُستبعد منها :إدارة األسعار والضوابط األخرى املطبقة على
املنتجين (مصنفة حسب الوظيفة) ،وإعانات املواد الغذائية
وغيرها من اإلعانات األخرى املماثلة السارية على فئات
سكانية معينة أو على األفراد (.)710
 70472الفنادق واملطاعم )(CS
•إدارة شؤون وخدمات إنشاء الفنادق واملطاعم وتوسيعها
وحتسينها وتشغيلها وصيانتها؛
•تنظيم ومراقبة تشغيل الفنادق واملطاعم (قواعد تنظيم
األسعار والنظافة وعمليات البيع ،وإصدار تراخيص
الفنادق واملطاعم ،إلخ)؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات الفنادق واملطاعم؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة إنشاء أو تشغيل
أو صيانة أو حتسين الفنادق واملطاعم.
 70473السياحة )(CS
•إدارة شؤون وخدمات السياحة ،وترويج السياحة
وتطويرها ،والعمل كحلقة اتصال مع أنشطة النقل
والفنادق واملطاعم واألنشطة األخرى املستفيدة من
تواجد السياح؛
•إدارة مكاتب السياحة داخل البالد وخارجها ،إلخ،
وتنظيم حمالت الدعاية واإلعالن ،بما يف ذلك إنتاج
ونشر مطبوعات ترويجية وما شابه ذلك؛
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•إعداد ونشر إحصاءات عن السياحة.
 70474مشروعات التنمية متعددة األغراض )(CS
تتألف مشروعات التنمية متعددة األغراض عادة من مرافق
متكاملة لتوليد الطاقة والسيطرة على الفيضانات وألغراض
الري واملالحة واألغراض الترفيهية.
•إدارة شؤون وخدمات إنشاء املشروعات متعددة
األغراض وتوسيعها وحتسينها وتشغيلها وصيانتها؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات مشروعات التنمية متعددة األغراض؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة إنشاء أو تشغيل أو
صيانة أو حتسين مشروعات التنمية متعددة األغراض.
تُستبعد منها :املشروعات القائمة على وظيفة رئيسية واحدة
ووظائف أخرى ثانوية (والتي تصنف حسب الوظيفة الرئيسية).

 7048البحوث والتطوير يف جمال
الشؤون االقتصادية

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و (.)7015

 70481البحوث والتطوير يف جمال الشؤون
االقتصادية والتجارية وشؤون العمالة
العامة )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال الشؤون
االقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة البحوث التطبيقية
وعمليات التطوير التجريبي يف جمال الشؤون االقتصادية
والتجارية وشؤون العمالة العامة التي جتريها هيئات
غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 70482البحوث والتطوير يف جمال الزراعة
واحلراجة والصيد البحري والبري )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال الزراعة واحلراجة
والصيد البحري والبري؛
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•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة البحوث التطبيقية
وعمليات التطوير التجريبي يف جمال الزراعة واحلراجة
والصيد البحري والبري التي جتريها هيئات غير حكومية،
مثل معاهد البحوث واجلامعات.

تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 70483البحوث والتطوير يف جمال الوقود
والطاقة )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف جمال الوقود والطاقة؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أعمال البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال الوقود والطاقة
التي جتريها هيئات غير حكومية ،مثل معاهد البحوث
واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 70484البحوث والتطوير يف جمال التعدين
والصناعة التحويلية والتشييد )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف جمال التعدين والصناعة التحويلية
والتشييد؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أعمال البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال التعدين والصناعة
التحويلية والتشييد التي تُريها هيئات غير حكومية ،مثل
معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140
 70485البحوث والتطوير يف جمال النقل )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف جمال النقل؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أعمال البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال النقل التي جتريها
هيئات غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140
 70486البحوث والتطوير يف جمال االتصاالت )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف جمال االتصاالت؛

•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أعمال البحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف جمال االتصاالت التي جتريها هيئات
غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 70487البحوث والتطوير يف جماالت أنشطة
أخرى )(CS

•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بالبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي يف قطاعات أخرى؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أعمال البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف قطاعات أخرى وجتريها
هيئات غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.

تشمل :جتارة التوزيع ،والتخزين واحلفظ يف املستودعات ،والفنادق
واملطاعم ،والسياحة واملشروعات اإلنمائية متعددة األغراض.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7049الشؤون االقتصادية غير املصنفة يف
موضع آخر
 70490الشؤون االقتصادية غير املصنفة يف
موضع آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم األنشطة املتعلقة بالشؤون االقتصادية
العامة والقطاعية التي ال يمكن تصنيفها حتت ( )7041أو
( )7042أو ( )7043أو ( )7044أو ( )7045أو ( )7046أو
( )7047أو (.)7048

 705حماية البيئة

يستند تقسيم حماية البيئة إىل تصنيف أنشطة حماية البيئة )(CEPA

الواردة تفاصيله يف النظام األوروبي لتجميع املعلومات االقتصادية
عن البيئة ( ،)SERIEEالصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد
األوروبي (يوروستات).

 7051إدارة النفايات

تغطي هذه اجملموعة جمع ومعاجلة النفايات وتصريفها.

يشتمل جمع النفايات على كنس الشوارع وامليادين واملمرات
واألسواق واحلدائق العامة واملتنزهات ،إلخ ،وجمع كل أنواع النفايات،
سواء تم ذلك بصورة انتقائية حسب نوع املنتج أو بدون تمييز ليشمل
كل النفايات ،ونقلها إىل مكان املعاجلة أو التصريف.
تشتمل معاجلة النفايات أي أسلوب أو عملية مصممة لتغيير الطابع
املادي أو الكيميائي أو احليوي للنفايات أو تكوينها من أجل إبطال
مفعولها أو جعلها غير ضارة ،أو جلعل نقلها أكثر سالمة ،أو جلعلها
أكثر قابلية لالستخالص أو التخزين أو لتقليل حجمها.

املصروفات
وتشمل إدارة النفايات التخلص النهائي من النفايات التي
ال ينتظر استخدامها وذلك إما بالردم أو االحتواء أو الدفن حتت
األرض أو اإلغراق يف البحر أو بأي أسلوب تصريف آخر.
 70510إدارة النفايات )(CS
•إدارة أو مراقبة أو فحص أو تشغيل أو دعم نظم جمع
النفايات ومعاجلتها وتصريفها؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء
أو صيانة أو حتسين تلك النظم.
تشمل :جمع النفايات النووية ومعاجلتها وتصريفها.

 7052إدارة مياه الصرف الصحي
تغطي هذه اجملموعة تشغيل شبكات اجملاري ومعاجلة مياه
الصرف الصحي.
وينطوي تشغيل شبكات اجملاري على إدارة وإنشاء نظام
التجميع وخطوط األنابيب والقنوات واملضخات لنقل مياه
الصرف (مياه األمطار ومياه الصرف احمللية وغيرها) من
نقاط التكوين إىل حمطة معاجلة مياه اجملاري أو إىل النقطة
التي يتم عندها تصريفها إىل املياه السطحية.
أما معاجلة مياه الصرف الصحي فتشمل أي عملية
ميكانيكية أو حيوية أو متطورة جلعل مياه الصرف تتالءم مع
معايير البيئة السارية أو أي معايير أخرى للجودة.
 70520إدارة مياه الصرف الصحي )(CS
•إدارة أو مراقبة أو فحص أو تشغيل أو دعم شبكات
اجملاري ومعاجلة مياه الصرف الصحي؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل تلك
الشبكات أو إنشائها أو صيانتها أو حتسينها.

 7053احلد من التلوث
تغطي هذه اجملموعة األنشطة املتعلقة بالهواء وحماية
املناخ ،وحماية التربة واملياه اجلوفية ،واحلد من الضوضاء
واالهتزازات ،واحلماية من اإلشعاعات.
وتشمل هذه األنشطة إنشاء وصيانة وتشغيل ومراقبة نظم
وحمطات الرصد (عدا حمطات األرصاد اجلوية) ،وإنشاء حواجز
تخفف الضوضاء وأسوار وجتهيزات أخرى عازلة للضوضاء
بما يف ذلك إعادة تسوية أقسام الطرق السريعة أو السكك
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احلديدية يف املناطق احلضرية بأسطح خمففة للضوضاء،
وتدابير إزالة التلوث يف املسطحات املائية ،وتدابير منع أو
احلد من انبعاثات غازات الدفيئة واملواد امللوثة التي تؤثر
تأثيرا ضارا على نوعية الهواء ،وإنشاء وصيانة وتشغيل
التجهيزات اخلاصة بتطهير التربة امللوثة وتخزين املنتجات
امللوثة ،ونقل املنتجات امللوثة.
 70530احلد من التلوث )(CS
•إدارة أو مراقبة أو فحص أو تشغيل أو دعم األنشطة
املتعلقة باحلد من التلوث والسيطرة عليه؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة األنشطة املتعلقة
باحلد من التلوث والسيطرة عليه.

 7054حماية التنوع البيولوجي
واملناظر الطبيعية

تغطي هذه اجملموعة األنشطة املتعلقة بحماية أصناف احليوان
والنبات (بما يف ذلك إعادة تخليق األنواع املنقرضة وإنعاش
األنواع املهددة باالنقراض) ،وحماية املوائل الطبيعية (بما
يف ذلك إدارة املتنزهات الطبيعية واحملميات الطبيعية)،
وحماية املناظر الطبيعية لقيمتها اجلمالية (بما يف ذلك إعادة
تشكيل املناظر الطبيعية التالفة بغرض زيادة قيمتها اجلمالية
وإصالح مواقع املناجم واحملاجر املهجورة).

 70540حماية التنوع البيولوجي واملناظر
الطبيعية )(CS
•إدارة أو مراقبة أو فحص أو تشغيل أو دعم األنشطة
املتعلقة بحماية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة األنشطة املتعلقة
بحماية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية.

 7055البحوث والتطوير يف جمال
حماية البيئة

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و(.)7015

 70550البحوث والتطوير يف جمال حماية
البيئة )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بإجراء البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال حماية البيئة؛
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•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة أنشطة البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي املتعلقة بحماية البيئة
التي تضطلع بها هيئات غير حكومية ،مثل معاهد
البحوث واجلامعات.

تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7056حماية البيئة غير املصنفة يف
موضع آخر
 70560حماية البيئة غير املصنفة يف
موضع آخر )(CS

•إدارة وتسيير وتنظيم ومراقبة وتشغيل ودعم أنشطة مثل
صياغة وإدارة وتنسيق ومتابعة السياسات واخلطط
والبرامج واملوازنات العامة املتعلقة بترويج حماية
البيئة ،وإعداد وإنفاذ تشريعات ومعايير توفير خدمات
حماية البيئة ،وإصدار ونشر معلومات عامة ووثائق
فنية وإحصاءات عن حماية البيئة.
تشمل :شؤون وخدمات حماية البيئة التي ال يمكن تصنيفها
حتت ( )7051أو ( )7052أو ( )7053أو ( )7054أو (.)7055

 706اإلسكان ومرافق اجملتمع
 7061تطوير اإلسكان

 70610تطوير اإلسكان )(CS
•إدارة شؤون وخدمات تطوير اإلسكان ،وتشجيع ومتابعة
وتقييم أنشطة تطوير اإلسكان سواء كانت تلك األنشطة
أو مل تكن حتت رعاية السلطات العامة ،ووضع وتنظيم
معايير اإلسكان؛
•إزالة املناطق العشوائية يف سياق توفير اإلسكان،
واقتناء األراضي الالزمة لبناء املساكن ،وإنشاء أو شراء
وجتديد وإصالح الوحدات السكنية للمواطنين أو لألفراد
من ذوي االحتياجات اخلاصة؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات تطوير اإلسكان؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة زيادة رصيد
املساكن القائم أو حتسينه أو صيانته.
يُستبعد منها :وضع وتنظيم معايير التشييد ()70443
واملنافع النقدية واملنافع العينية ملساعدة األسر على حتمل
تكلفة اإلسكان (.)71060

 7062تنمية اجملتمع

 70620تنمية اجملتمع )(CS
•إدارة شؤون وخدمات تنمية اجملتمع ،وتطبيق قوانين
تقسيم املناطق والقواعد التنظيمية بشأن استخدام
األراضي والبناء؛
•تخطيط اجملتمعات اجلديدة أو اجملتمعات املعاد
جتديدها ،وتخطيط حتسين وتطوير مرافق جمتمعية
ألغراض مثل اإلسكان والصناعة واملرافق العامة
والصحة والتعليم والثقافة والترفيه ،إلخ ،وإعداد خطط
لتمويل عمليات التطوير املقررة؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات التنمية اجملتمعية.

يُستبعد منها :تنفيذ اخلطط—أي اإلنشاء الفعلي للمساكن
واملباين الصناعية والشوارع واملرافق العامة واملرافق
الثقافية ،إلخ( .املصنفة حسب الوظيفة) ،واإلصالح الزراعي
وإعادة تعمير األراضي ( ،)70421وتطبيق معايير التشييد
( )70443ومعايير اإلسكان (.)70610

 7063إمدادات املياه

 70630إمدادات املياه )(CS
•إدارة شؤون إمدادات املياه ،وتقدير االحتياجات
املستقبلية وحتديد توافرها على أساس هذا التقدير،
ومباشرة أعمال التنظيم والرقابة على جميع جوانب
إمدادات املياه الصاحلة للشرب بما يف ذلك ضوابط نقاء
املياه وسعرها وضوابط الكمية؛
•إنشاء أو تشغيل شبكات إمداد املياه غير املدارة
كمؤسسات أعمال؛
•إصدار ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات
عن شؤون وخدمات إمدادات املياه؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة تشغيل أو إنشاء
أو صيانة أو حتسين شبكات إمداد املياه.
تُستبعد منها :شبكات الري ( ،)70421واملشروعات متعددة
األغراض ( ،)70474وجمع ومعاجلة مياه الصرف الصحي
(.)70520

املصروفات

 7064إنارة الشوارع

 70640إنارة الشوارع )(CS
•إدارة شؤون إنارة الشوارع ،ووضع وتنظيم معايير إنارة
الشوارع؛
•أعمال تركيب وتشغيل وصيانة وحتسين إنارة الشوارع
وغيرها من األعمال ذات الصلة.

تُستبعد منها :شؤون وخدمات اإلنارة املرتبطة بإنشاء وتشغيل
الطرق السريعة (.)70451

 7065البحوث والتطوير يف جمال
اإلسكان ومرافق اجملتمع

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و(.)7015

 70650البحوث والتطوير يف جمال اإلسكان
ومرافق اجملتمع )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بإجراء
البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال
اإلسكان ومرافق اجملتمع؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات املالية ملساندة أنشطة
البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي املتعلقة باإلسكان
ومرافق اجملتمع التي تضطلع بها هيئات غير حكومية،
مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية ( ،)70140والبحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال أساليب أو مواد
التشييد (.)70484

 7066اإلسكان ومرافق اجملتمع غير
املصنفَين يف موضع آخر

 70660اإلسكان ومرافق اجملتمع غير
املصنفَين يف موضع آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة
وتنسيق ومتابعة السياسات العامة واخلطط والبرامج
واملوازنات العامة املتعلقة باإلسكان ومرافق
اجملتمع ،وإعداد وإنفاذ التشريعات واملعايير املتعلقة
باإلسكان ومرافق اجملتمع ،وإصدار ونشر معلومات
عامة ووثائق فنية وإحصاءات متعلقة باإلسكان
ومرافق اجملتمع.
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تشمل :إدارة أو تشغيل أو دعم األنشطة املتعلقة باإلسكان
ومرافق اجملتمع التي ال يمكن تصنيفها حتت ( )7061أو
( )7062أو ( )7063أو ( )7064أو (.)7065

 707الصحة
إنفاق احلكومة على الصحة يشمل النفقات على اخلدمات
املقدمة ألفراد واخلدمات املقدمة على أساس جماعي .وتُصَنَّف
النفقات على خدمات األفراد حتت اجملموعات من ()7071
حتى ( ،)7074وتُصَنَّف النفقات على اخلدمات اجلماعية حتت
اجملموعتين ( )7075و(.)7076
وتُعنى خدمات الصحة اجلماعية بأمور مثل صياغة وإدارة
سياسة احلكومة ،ووضع وإنفاذ املعايير ذات الصلة بالعاملين
بالطب واخلدمات الطبية املساندة وتلك املعنية باملستشفيات
والعيادات ،إلخ ،وتنظيم وإصدار تراخيص مقدمي اخلدمات
الصحية ،والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي يف األمور
الطبية واملتعلقة بالصحة .ولكن النفقات اإلدارية املرتبطة
بإدارة أو تشغيل جمموعة من املستشفيات والعيادات ،إلخ،
تعتبر نفقات على األفراد وتصنف حتت اجملموعات من
( )7071حتى ( )7074حسبما يكون مالئما.

 7071املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية
تغطي هذه اجملموعة األدوية واألعضاء االصطناعية واألجهزة
واملعدات الطبية واملنتجات األخرى املرتبطة بالصحة ،والتي
يحصل عليها األفراد أو حتصل عليها األسر بوصفة طبية أو
بدون وصفة طبية من الكيميائي أو الصيديل املسؤول عن
صرفها أو موردي املعدات الطبية .وهي خمصصة لالستهالك
أو االستخدام خارج املرافق أو املؤسسات الصحية .وتُدرج
املنتجات التي تُصرف مباشرة من األطباء أو أطباء األسنان
أو املعاونين الطبيين ملرضى العيادات اخلارجية ،أو التي
تعطى للمرضى داخل املستشفيات وغيرها من املؤسسات
الطبية حتت خدمات العيادات اخلارجية ( )7072أو خدمات
املستشفيات (.)7073
 70711منتجات صيدالنية (خدمات أفراد ))(IS
•توفير منتجات صيدالنية مثل املستحضرات الدوائية
والعقاقير الطبية والعقاقير املسجلة واألمصال
واللقاحات والفيتامينات واملعادن وزيت كبد احلوت
وزيت كبد سمك الهلبوت وحبوب منع احلمل؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم توفير املنتجات الصيدالنية.
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70712

منتجات طبية أخرى )(IS

•توفير منتجات طبية مثل موازين قياس احلرارة
واألربطة الالصقة وغير الالصقة واحملاقن اخملصصة
للحقن حتت اجللد وحقيبة اإلسعافات األولية وقرب املاء
الساخن وأكياس الثلج واجلوارب الطبية ،مثل اجلوارب
املطاطة وضمامات الركبة واختبارات احلمل والواقي
الذكري ووسائل منع احلمل اآللية األخرى؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم توفير املنتجات الطبية األخرى
املوصوفة.
 70713أجهزة ومعدات عالجية )(IS
•توفير أجهزة ومعدات عالجية ،مثل النظارات الطبية
والعدسات الالصقة واألجهزة املساعدة السمعية
والعيون الزجاجية واألطراف الصناعية والبدائل
الصناعية األخرى ألجزاء اجلسم واملشابك واجلبائر
واألحذية الطبية واألحزمة اجلراحية واألطواق احلديدية
والسنادات وأطواق الرقبة ومعدات التدليك الطبي
واملصابيح الطبية والكراسي املتحركة اآللية وغير اآللية
وعربات املرضى واألسرة الطبية «اخلاصة» والعكازات
واآلالت اإللكترونية واآلالت األخرى املستخدمة يف
مراقبة ضغط الدم ،إلخ؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم توفير األجهزة واملعدات العالجية
املوصوفة.
تشمل :األسنان الصناعية بدون تكلفة التركيب ،وإصالح
األجهزة واملعدات العالجية.
يُستبعد منها :تأجير املعدات العالجية (.)70724

 7072خدمات العيادات اخلارجية
تغطي هذه اجملموعة خدمات األطباء وأطباء األسنان
واملعاونين الطبيين املقدمة ملرضى العيادات اخلارجية .وقد
تقدم هذه اخلدمات يف املنازل أو يف مرافق استشارية فردية
أو جماعية ،أو يف مستوصفات أو يف العيادات اخلارجية يف
املستشفيات واملؤسسات العالجية املشابهة.
خدمات العيادات اخلارجية تشمل األدوية واألعضاء
املزروعة واألجهزة واملعدات الطبية واملنتجات األخرى
املرتبطة بالصحة التي يقدمها األطباء وأطباء األسنان
واملعاونون الطبيون مباشرة ملرضى العيادات اخلارجية.
تُدرج خدمات األطباء وأطباء األسنان واملعاونين الطبيين
التي تقدمها املستشفيات واملؤسسات العالجية املشابهة
للمرضى املقيمين داخلها حتت خدمات املستشفيات (.)7073

 70721خدمات طبية عامة )(IS
تغطي هذه الفئة اخلدمات التي تقدمها العيادات الطبية العامة
واألطباء املمارسون العامون.
وتعرَّف العيادات الطبية العامة بأنها املؤسسات التي تقدم أساسا
خدمات العيادات اخلارجية التي ال تقتصر على تخصص طبي معين
والتي يقدمها بالدرجة األوىل أطباء مؤهلون .وال يتخصص األطباء
املمارسون العامون يف فرع طبي معين.
•تقديم خدمات طبية عامة؛
•إدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم اخلدمات الطبية العامة التي
تقدمها العيادات الطبية العامة أو األطباء املمارسون العامون.
تُستبعد منها :خدمات خمتبرات التحاليل الطبية ومراكز األشعة
السينية (.)70724
 70722خدمات طبية متخصصة )(IS
تغطي هذه الفئة خدمات العيادات الطبية املتخصصة واألطباء
املمارسين املتخصصين.
تختلف العيادات الطبية املتخصصة واألطباء املمارسون
املتخصصون عن العيادات الطبية العامة واألطباء املمارسين
العامين يف اقتصار خدماتها على معاجلة حالة معينة أو مرض
معين أو على عملية طبية معينة وفئة معينة من املرضى.
•تقديم خدمات طبية متخصصة؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم اخلدمات الطبية املتخصصة
التي تقدمها العيادات الطبية املتخصصة أو األطباء املمارسون
املتخصصون.
تشمل :خدمات املتخصصين يف تقويم األسنان.
تُستبعد منها :عيادات طب األسنان وأطباء األسنان (،)70723
وخدمات خمتبرات التحاليل الطبية ومراكز األشعة السينية (.)70724
 70723خدمات طب األسنان )(IS
تغطي هذه الفئة خدمات عيادات األسنان العامة أو املتخصصة
وأطباء األسنان العامين أو املتخصصين ،وفنيي عالج
الفم وفنيي صحة األسنان وغيرهم من املعاونين يف جمال
األسنان.
تقدم عيادات األسنان خدمات خارجية ،وهي ال تخضع بالضرورة
إلشراف أطباء أسنان وال يعمل فيها بالضرورة أطباء أسنان ،بل يمكن
أن يعمل بها فنيون متخصصون يف عالج الفم أو معاونون يف جمال
األسنان ،أو تخضع إلشرافهم.
•تقديم خدمات عالج األسنان ملرضى خارجيين؛

املصروفات
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•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم خدمات عالج األسنان
التي تقدمها عيادات األسنان العامة أو املتخصصة أو
التي يقدمها أطباء األسنان أو فنيِّو عالج الفم واألسنان
أو معاونون آخرون.

وتعرَّف املستشفيات بأنها مؤسسات توفر رعاية للمرضى
الداخليين حتت اإلشراف املباشر ألطباء مؤهلين .كذلك توفر
املراكز الطبية ومراكز األمومة ودور التمريض والنقاهة رعاية
للمرضى الداخليين ولكن خدماتها تخضع لإلشراف ،ويقدمها
عادة معاونون طبيون أقل تأهيال من األطباء.

تُستبعد منها :األسنان االصطناعية ( ،)70713وخدمات
املتخصصين يف تقويم األسنان ( ،)70722وخدمات خمتبرات
التحاليل ومراكز األشعة السينية (.)70724

وال تغطي هذه اجملموعة مرافق مثل املستشفيات العسكرية
امليدانية ( ،)7021والعيادات واملستوصفات اخملصصة
حتديدا للعالج اخلارجي ( )7072واملؤسسات اخلاصة بذوي
اإلعاقة ومراكز التأهيل التي توفر مساعدة طويلة األجل بصفة
أساسية ( )71012ودور التقاعد لكبار السن ( .)71020كذلك
ال تغطي هذه اجملموعة املدفوعات التي يحصل عليها املرضى
نظير فقدان الدخل أثناء فترة االستشفاء (.)71011

تشمل :تكلفة تركيب األسنان االصطناعية.

 70724خدمات املعاونين الطبيين )(IS
•تقديم خدمات صحية معاونة ملرضى العيادات
اخلارجية؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم اخلدمات الصحية التي
تقدمها العيادات حتت إشراف املمرضات والقابالت
وأخصائي العالج الطبيعي والتأهيل املهني ،أو أخصائي
عالج عيوب النطق واحملادثة وغيرهم من املعاونين
الطبيين ،واخلدمات الطبية التي تقدمها املمرضات
والقابالت واملعاونون اآلخرون يف غير حجرات االستشارة
أو يف منازل املرضى أو يف مؤسسات غير طبية أخرى.
تشمل :املعاجلين باإلبر الصينية وأخصائي عالج العمود
الفقري يدويا وأخصائي عالج القدم وأخصائي العيون
وممارسي الطب التقليدي ،إلخ ،وخمتبرات التحاليل الطبية
ومراكز األشعة السينية ،وتأجير املعدات العالجية والعالج
الرياضي الطبي ،واملعاجلة احلرارية يف املغاطس أو بمياه
البحر ،وخدمات سيارات اإلسعاف عدا عربات اإلسعاف التي
تديرها املستشفيات.
تُستبعد منها :خمتبرات خدمة الصحة العامة ()70740
واخملتبرات اخملتصة ببحث أسباب املرض (.)70750

 7073خدمات املستشفيات

يُعَرَّف االستشفاء بأنه يحدث عندما يقيم مريض يف مستشفى طوال
مدة العالج .وتُدرج ضمن هذه الفئة الرعاية النهارية باملستشفى أو
باملنزل ،ودور رعاية املرضى امليئوس من شفائهم.
وتغطي هذه اجملموعة خدمات املستشفيات العامة
واملتخصصة ،وخدمات املراكز الطبية ،ومراكز األمومة ،ودور
التمريض والنقاهة التي تقدم أساسا خدمات ملرضى مقيمين،
وخدمات مستشفيات القواعد العسكرية ،وخدمات املؤسسات
التي تخدم كبار السن التي يعتبر اإلشراف الطبي عليها عنصرا
أساسيا ،وخدمات مراكز التأهيل التي تقدم رعاية طبية
وعالجا تأهيليا ملرضى مقيمين بهدف عالج املريض وليس
تقديم مساعدة طويلة األجل.

وتشمل خدمات املستشفيات األدوية واألعضاء االصطناعية
واألجهزة واملعدات الطبية واملنتجات األخرى املتصلة
بالصحة املقدمة للمرضى باملستشفيات .وتشمل أيضا
النفقات غير الطبية التي تنفقها املستشفيات على اإلدارة
والعاملين غير الطبيين ،والطعام والشراب واإلقامة (بما يف
ذلك إقامة العاملين) ،إلخ.
 70731خدمات املستشفيات العامة )(IS
•توفير خدمات صحية عامة باملستشفيات؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املستشفيات التي ال
تقتصر خدماتها على تخصص طبي معين.
تُستبعد منها :املراكز الطبية التي ال تخضع للرقابة املباشرة
من أطباء مؤهلين (.)70733
 70732خدمات املستشفيات املتخصصة )(IS
تختلف املستشفيات املتخصصة عن املستشفيات العامة من
حيث اقتصار خدماتها على معاجلة حاالت معينة أو مرض
معين أو فئة معينة من املرضى—على سبيل املثال ،أمراض
الصدر والدرن واجلذام والسرطان وأمراض األنف واألذن
واحلنجرة واألمراض النفسية وأمراض النساء وأمراض
األطفال وما إىل ذلك.
•توفير خدمات املستشفيات املتخصصة؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املستشفيات التي
تقتصر خدماتها على تخصص طبي معين.
تُستبعد منها :مراكز األمومة التي ال تخضع لإلشراف املباشر
من طبيب مؤهل (.)70733
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 70733خدمات املراكز الطبية ومراكز
األمومة )(IS
•توفير خدمات املراكز الطبية ومراكز األمومة؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم خدمات املراكز الطبية
ومراكز األمومة.
 70734خدمات دور التمريض والنقاهة )(IS
دور التمريض والنقاهة التي توفر خدمات إقامة للمرضى
يف مرحلة النقاهة من عمليات جراحية ،أو من مرض عضال،
أو من حالة صحية تقتضي بصفة أساسية إشرافا طبيا على
تناول الدواء وعالجا طبيعيا وتدريبا للتعويض عن فقدان
إحدى وظائف األعضاء ،أو تقتضي الراحة.
•تقديم خدمات دور التمريض والنقاهة؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم خدمات دور التمريض
والنقاهة.
تشمل :املؤسسات التي تخدم املسنين والتي تعتبر املتابعة
الطبية عنصرا أساسيا فيها ،ومراكز التأهيل التي تقدم رعاية
صحية وعالجا تأهيليا ملرضى مقيمين بهدف عالجهم وليس
بهدف توفير مساعدة طويلة األجل.

 7074خدمات الصحة العامة

 70740خدمات الصحة العامة )(IS
•توفير خدمات الصحة العامة؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم خدمات الصحة العامة،
مثل عمل بنوك الدم (جمع وجتهيز وتخزين وشحن)،
وخدمات كشف األمراض (السرطان والدرن واألمراض
التناسلية) ،وخدمات الوقاية (التحصين والتطعيم)،
واملتابعة (تغذية الرضع وصحة الطفل) ،وجمع بيانات
عن األوبئة ،وخدمات تنظيم األسرة وما إىل ذلك؛
•إصدار ونشر معلومات عن شؤون الصحة العامة.

تشمل :خدمات الصحة العامة التي تقدمها فرق طبية خاصة
جملموعات من العمالء معظمهم يف صحة جيدة ،يف أماكن
العمل أو يف املدارس أو يف مواقع غير طبية أخرى ،وخدمات
الصحة العامة غير املرتبطة بمستشفى أو بعيادة أو بطبيب
ممارس ،وخدمات الصحة العامة التي ال يقدمها أطباء
مؤهلون ،وخمتبرات خدمة الصحة العامة.

تُستبعد منها :خمتبرات التحاليل الطبية ( ،)70724واخملتبرات
اخملتصة ببحث أسباب املرض (.)70750

 7075البحوث والتطوير يف جمال الصحة

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و(.)7015
 70750البحوث والتطوير يف جمال الصحة )(CS

•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بإجراء البحوث
التطبيقية وأعمال التطوير التجريبي املتعلقة بالصحة؛
•املنح والقروض واإلعانات ملساندة أنشطة البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي املتعلقة بالصحة التي
تضطلع بها هيئات غير حكومية ،مثل معاهد البحوث
واجلامعات.
تشمل :اخملتبرات اخملتصة ببحث أسباب املرض.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7076شؤون صحية غير مصنفة يف
موضع آخر

 70760شؤون صحية غير مصنفة يف موضع
آخر )(CS
•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق
ومتابعة سياسات وخطط وبرامج وموازنات الصحة
العامة ،وإعداد وإنفاذ تشريعات ومعايير توفير اخلدمات
الصحية ،بما يف ذلك إصدار تراخيص املنشآت الطبية
واألطباء واملعاونين الطبيين ،وإصدار ونشر معلومات
عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن الصحة.
تشمل :الشؤون واخلدمات الصحية التي ال يمكن تصنيفها حتت
( )7071أو ( )7072أو ( )7073أو ( )7074أو (.)7075

 708األنشطة الترفيهية والثقافية والدينية

نفقات احلكومة على اخلدمات الترفيهية والثقافية والدينية
تشمل النفقات على اخلدمات املقدمة لألفراد واألسر والنفقات
على اخلدمات املقدمة على أساس جماعي .وتُصَنَّف النفقات
على األفراد حتت اجملموعتين ( )7081و( )7082والنفقات
على اخلدمات اجلماعية حتت اجملموعات من ( )7083حتى
(.)7086
وتُقَدَّم اخلدمات اجلماعية للمجتمع ككل .وتشمل هذه
اخلدمات أنشطة مثل صياغة وإدارة سياسة احلكومة ،وصياغة

املصروفات
وإنفاذ التشريعات واملعايير اخلاصة بتوفير اخلدمات
الترفيهية والثقافية ،والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي
يف جمال الشؤون واخلدمات الترفيهية والثقافية والدينية.

 7081اخلدمات الترفيهية والرياضية

 70810اخلدمات الترفيهية والرياضية )(IS
•توفير اخلدمات الرياضية والترفيهية ،وإدارة الشؤون
الرياضية والترفيهية ،ومباشرة أعمال التنظيم والرقابة
على املرافق الرياضية؛
•تشغيل أو دعم مرافق األنشطة الرياضية البدنية أو
فعالياتها (املالعب ومالعب التنس واالسكواش وحلبات
اجلري ومالعب الغولف وحلقات املالكمة وحلبات
التزلج على اجلليد وقاعات األلعاب الرياضية ،إلخ)،
وتشغيل أو دعم املرافق اخلاصة بممارسة األنشطة
الرياضية الساكنة أو فعالياتها (وأهمها األماكن املعدة
خصيصا للعب الورق وألعاب الطاولة وغيرها) ،وتشغيل
أو دعم املرافق الترفيهية (احلدائق العامة وشواطئ
السباحة واألراضي اخملصصة لنصب خيام املعسكرات
وغيرها من أماكن اإلقامة لالستجمام املعدة على
أساس غير جتاري ،وحمامات السباحة ،وحمامات
االغتسال العامة ،إلخ)؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة فرق أو أفراد من
الالعبين أو املتسابقين.

تشمل :مرافق جلوس املتفرجين ،وخدمات تمثيل الفرق الوطنية
أو اإلقليمية أو احمللية يف الفعاليات الرياضية.
تُستبعد منها :حدائق احليوانات أو حدائق النباتات ،وحدائق
األحياء املائية ،ومناطق التشجير واملؤسسات املشابهة
( ،)70820واملرافق الرياضية والترفيهية املرتبطة
باملؤسسات التعليمية (تصنف حتت الفئة املالئمة يف القسم
.)709

 7082اخلدمات الثقافية

 70820اخلدمات الثقافية )(IS
•تقديم اخلدمات الثقافية ،وإدارة الشؤون الثقافية،
ومباشرة أعمال التنظيم والرقابة على املرافق الثقافية؛
•تشغيل أو دعم مرافق األنشطة الثقافية (املكتبات واملتاحف
واملعارض الفنية واملسارح وقاعات املعارض والنصب
التذكارية واملنازل واملواقع التاريخية وحدائق احليوانات
والنباتات وحدائق األحياء املائية ومناطق التشجير
وما إىل ذلك) ،وإنتاج أو إدارة أو دعم األحداث الثقافية
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(احلفالت املوسيقية واإلنتاج املسرحي والسينمائي
والعروض الفنية ،إلخ)؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة الفنانين والكتاب
واملصممين واملوسيقيين وغيرهم من العاملين يف
جمال الفنون كأفراد ،أو املقدمة ملنظمات معنية
بتشجيع األنشطة الثقافية.
تشمل :االحتفاالت القومية أو اإلقليمية أو احمللية شريطة أال
تهدف أساسا إىل اجتذاب السياح.
تُستبعد منها :الفعاليات الثقافية املقامة بغرض العرض خارج
احلدود القومية ( ،)70113واالحتفاالت القومية أو اإلقليمية
أو احمللية التي تهدف أساسا إىل اجتذاب السياح (،)70473
وإنتاج مواد ثقافية تُوَزَّع عن طريق البث (.)70830

 7083خدمات البث والنشر

 70830خدمات البث والنشر )(CS
•إدارة شؤون البث والنشر ،ومراقبة تنظيم خدمات البث
والنشر؛
•تشغيل أو دعم خدمات البث والنشر؛
•املنح أو القروض أو اإلعانات ملساندة إنشاء أو اقتناء
مرافق للبث عبر التليفزيون أو اإلذاعة ،وإنشاء أو اقتناء
املؤسسات أو املعدات أو املواد الالزمة لنشر الصحف أو
اجملالت أو الكتب ،وإنتاج املواد وبثها ،وجمع األنباء أو
معلومات أخرى ،وتوزيع األعمال املنشورة.

تُستبعد منها :املطابع احلكومية ( ،)70133والتعليم بواسطة
بث الراديو أو التلفزيون (.)709

 7084اخلدمات الدينية واخلدمات
اجملتمعية األخرى

 70840خدمات دينية وخدمات جمتمعية
أخرى )(CS
•إدارة الشؤون الدينية والشؤون اجملتمعية األخرى؛
•توفير مرافق للخدمات الدينية واخلدمات اجملتمعية
األخرى ،بما يف ذلك اإلعانات املقدمة لتشغيلها
وصيانتها وتصليحها؛
•املدفوعات لرجال الدين أو غيرهم من العاملين يف
املؤسسات الدينية ،ودعم عقد املراسم الدينية ،واملنح
أو القروض أو اإلعانات املقدمة لدعم منظمات األخوة
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والشباب واملنظمات املدنية واالجتماعية أو النقابات
العمالية واألحزاب السياسية.

 7085البحوث والتطوير يف اجملاالت
الترفيهية والثقافية والدينية

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و(.)7015

 70850البحوث والتطوير يف اجملاالت
الترفيهية والثقافية والدينية )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بإجراء البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف اجملاالت الترفيهية
والثقافية والدينية؛
•املنح والقروض واإلعانات ملساندة أنشطة البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي املتعلقة باألنشطة
الترفيهية والثقافية والدينية التي تضطلع بها هيئات
غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7086األنشطة الترفيهية والثقافية والدينية
غير املصنفة يف موضع آخر
 70860األنشطة الترفيهية والثقافية والدينية
غير املصنفة يف موضع آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق
ومراقبة السياسات واخلطط والبرامج واملوازنات
اخلاصة بتشجيع األنشطة الرياضية والترفيهية
والثقافية والدينية ،وإعداد وإنفاذ التشريعات واملعايير
اخلاصة بتقديم اخلدمات الترفيهية والثقافية ،وإصدار
ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن
األنشطة الترفيهية والثقافية والدينية.
تشمل :الشؤون واخلدمات الترفيهية والثقافية والدينية التي
ال يمكن تصنيفها حتت ( )7081أو ( )7082أو ( )7083أو
( )7084أو (.)7085

 709التعليم

نفقات احلكومة على التعليم تشمل النفقات على اخلدمات
املقدمة إىل تالميذ وطلبة منفردين ،والنفقات على اخلدمات
املقدمة على أساس جماعي .وتُصَنَّف النفقات على اخلدمات
الفردية حتت اجملموعات من ( )7091حتى ( ،)7096والنفقات
على اخلدمات اجلماعية حتت اجملموعتين ( )7097و(.)7098

وتختص اخلدمات التعليمية اجلماعية بأمور مثل صياغة وإدارة
سياسة احلكومة ،ووضع وإنفاذ املعايير ،وتنظيم وترخيص ومراقبة
املؤسسات التعليمية ،وأنشطة البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي
املتعلقة بشؤون وخدمات التعليم .غير أن املصروفات اإلدارية
املتعلقة بإدارة أو تشغيل جمموعة من املدارس والكليات ،إلخ ،تُعد
نفقات على خدمات فردية وتُصَنَّف حتت اجملموعات من ()7091
حتى ( ،)7096حسبما يكون مالئما.
ويستند تقسيم التعليم إىل فئات مستويات التصنيف الدويل املوحد
للتعليم لعام  )ISCED-97( 1997الذي وضعته منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
ويشتمل هذا القسم على املدارس والكليات العسكرية التي تدرس
مناهج شبيهة بمناهج املؤسسات التعليمية املدنية ،وكليات الشرطة
التي تدرس مناهج التعليم العام باإلضافة إىل التدريب على أعمال
الشرطة ،والتعليم عن طريق البث اإلذاعي أو التليفزيوين .وتُصَنَّف
النفقات التي يتم حتملها على هذا النحو حتت اجملموعات من ()7091
حتى ( ،)7095حسبما يكون مالئما.

 7091التعليم ما قبل األويل والتعليم األويل

 70911التعليم ما قبل األويل )(IS
•توفير التعليم ما قبل األويل عند املستوى (صفر) من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املدارس واملؤسسات األخرى
التي تقدم التعليم ما قبل األويل عند املستوى (صفر) من
مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام .1997
تُستبعد منه :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960
 70912التعليم األويل )(IS
•توفير التعليم األويل عند املستوى ( )1من مستويات التصنيف
الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املدارس واملؤسسات األخرى
التي تقدم التعليم األويل عند املستوى ( )1من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام .1997
يشمل :برامج حمو أمية الطالب الذين تزيد أعمارهم كثيرا عن سن
االلتحاق بالتعليم األويل.
تُستبعد منها :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960

 7092التعليم الثانوي

 70921املستوى األدنى من التعليم الثانوي )(IS
•تقديم املستوى األدنى من التعليم الثانوي عند املستوى ()2
من مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املدارس ،واملؤسسات األخرى
التي تقدم املستوى األدنى من التعليم الثانوي عند املستوى
( )2من مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛

املصروفات
•املنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تُصرف لدعم
الطلبة يف مرحلة املستوى األدنى من التعليم الثانوي عن
املستوى ( )2من مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم
لعام .1997
يشمل :التعليم الثانوي يف املستوى األدنى خارج املدارس للكبار
والشباب.
تُستبعد منه :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960
 70922املستوى األعلى من التعليم الثانوي )(IS
•توفير املستوى األعلى من التعليم الثانوي عند املستوى ()3
من مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املدارس واملؤسسات األخرى
التي توفر املستوى األعلى من التعليم الثانوي عند املستوى
( )3من مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•املنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تصرف
ملساعدة الطلبة يف مرحلة املستوى األعلى من التعليم الثانوي
عند املستوى ( )3من مستويات التصنيف الدويل املوحد
للتعليم لعام .1997
يشمل :التعليم الثانوي يف املستوى األعلى خارج املدارس للكبار
والشباب.
تُستبعد منه :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960

 7093التعليم بعد الثانوي عدا التعليم العايل

 70930التعليم بعد الثانوي عدا التعليم العايل )(IS
•توفير التعليم بعد الثانوي عدا التعليم العايل عند املستوى ()4
من مستويات التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم املؤسسات التي توفر التعليم
بعد الثانوي عدا التعليم العايل عند املستوى ( )4من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•املنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تصرف
ملساعدة الطلبة يف مرحلة التعليم بعد الثانوي عدا التعليم
العايل عند املستوى ( )4من مستويات التصنيف الدويل املوحد
للتعليم لعام .1997
يشمل :التعليم بعد الثانوي عدا التعليم العايل خارج املدارس للكبار
والشباب.
تُستبعد منه :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960

 7094التعليم العايل

 70941املرحلة األوىل من التعليم العايل )(IS
•توفير التعليم العايل عند املستوى ( )5من مستويات التصنيف
الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم اجلامعات واملؤسسات األخرى
التي تقدم التعليم العايل عند املستوى ( )5من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
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•املنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تصرف لدعم
الطلبة يف مرحلة التعليم العايل عند املستوى ( )5من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام .1997
تُستبعد منها :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960
 70942املرحلة الثانية من التعليم العايل )(IS
•توفير التعليم العايل عند املستوى ( )6من مستويات التصنيف
الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم اجلامعات واملؤسسات األخرى
التي تقدم التعليم العايل عند املستوى ( )6من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 1997؛
•املنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تصرف لدعم
الطلبة يف مرحلة التعليم العايل عند املستوى ( )6من مستويات
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام .1997
تُستبعد منها :اخلدمات املساعدة للتعليم (.)70960

 7095التعليم غير احملدد بمستوى

 70950التعليم غير احملدد بمستوى )(IS
•توفير التعليم غير احملدد بمستوى (أي البرامج التعليمية التي
تقدم عموما للكبار والتي ال تقتضي أي تعليم خاص مسبقا،
وبصفة خاصة التدريب املهني والتنمية الثقافية)؛
•إدارة أو تفتيش أو تشغيل أو دعم املؤسسات التي تقدم التعليم
غير احملدد بمستوى؛
•املنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تصرف
للطلبة امللتحقين بالتعليم غير احملدد بمستوى.

 7096اخلدمات املساعدة للتعليم

 70960خدمات مساعدة للتعليم )(IS
•تقديم اخلدمات املساعدة للتعليم؛

•إدارة أو فحص أو تشغيل أو دعم خدمات النقل والغذاء والسكن
والرعاية الطبية وعالج األسنان وغير ذلك من اخلدمات
املساعدة ذات الصلة التي تقدم أساسا للطالب بغض النظر عن
مستواهم التعليمي.
تُستبعد منها :خدمات الوقاية واملتابعة الصحية يف املدارس
( ،)70740واملنح الدراسية واملالية والقروض والبدالت التي تصرف
نقدا لتغطية تكاليف اخلدمات املساعدة ( )7091أو ( )7092أو
( )7093أو ( )7094أو (.)7095

 7097البحوث والتطوير يف جمال التعليم

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية والتطوير
التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و(.)7015
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 70970البحوث والتطوير يف جمال التعليم )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بإجراء البحوث
التطبيقية والتطوير التجريبي يف جمال التعليم؛
•املنح والقروض واإلعانات ملساندة أنشطة البحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي املتعلقة بالتعليم التي تضطلع بها هيئات
غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7098خدمات التعليم غير املصنفة يف موضع
آخر
 70980خدمات التعليم غير املصنفة يف موضع
آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق
ومراقبة سياسات وخطط وبرامج وموازنات التعليم العامة،
وإعداد وإنفاذ تشريعات ومعايير توفير خدمة التعليم بما
يف ذلك إصدار تراخيص املؤسسات التعليمية ،وإصدار ونشر
معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات عن التعليم.
تشمل :شؤون وخدمات التعليم التي ال يمكن تصنيفها حتت ()7091
أو ( )7092أو ( )7093أو ( )7094أو ( )7095أو ( )7096أو (.)7097

 710احلماية االجتماعية

نفقات احلكومة على احلماية االجتماعية تشمل النفقات على
اخلدمات والتحويالت املقدمة ألفراد أو ألسر ،والنفقات على
خدمات مقدمة على أساس جماعي .وتُصَنَّف النفقات على اخلدمات
والتحويالت ألفراد حتت اجملموعات من ( )7101إىل (،)7107
وتُصَنَّف النفقات على اخلدمات اجلماعية حتت اجملموعتين ()7108
و(.)7109
وتُعنى خدمات احلماية االجتماعية اجلماعية بأمور مثل صياغة
وإدارة سياسة احلكومة ،وصياغة وإنفاذ تشريعات ومعايير توفير
احلماية االجتماعية ،وأنشطة البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي
املتعلقة بشؤون وخدمات احلماية االجتماعية.
وتستند وظائف احلماية االجتماعية وتعاريفها إىل «النظام
األوروبي إلحصاءات احلماية االجتماعية املتكاملة» ()ESSPROS
الذي وضعه املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي (اليوروستات).
وتشتمل احلماية االجتماعية يف هذا النظام على الرعاية الطبية،
ولكن هذا القسم ال يتضمن الرعاية الصحية التي تصنف حتت القسم
( .)707وبذلك تُصَنَّف السلع واخلدمات الطبية املقدمة لألفراد الذين
يحصلون على منافع نقدية وعينية املصنفين ضمن اجملموعات
من ( )7101حتى ( )7107حتت اجملموعات ( )7071أو ( )7072أو
( ،)7073حسبما يكون مالئما.

 7101املرض والعجز

 71011املرض )(IS

•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية أو
عينية كتعويض كلي أو جزئي عن فقدان الدخل كليا أو
جزئيا بسبب عجز مؤقت عن العمل ناجم عن مرض أو
إصابة؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية
املذكورة؛
•منافع نقدية ،مثل مدفوعات اإلجازات املرضية الثابتة
أو املرتبطة بالدخل ،ومدفوعات متنوعة ملساعدة غير
القادرين مؤقتا على العمل بسبب مرض أو إصابة؛
•منافع عينية ،مثل مساعدة األشخاص غير القادرين
مؤقتا على العمل بسبب املرض أو اإلصابة يف القيام
بأعمالهم اليومية (املساعدة يف املنازل ،وتسهيالت
التنقل ،إلخ).
 71012العجز )(IS
•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية أو عينية
لألشخاص غير القادرين كليا أو جزئيا على املشاركة
يف النشاط االقتصادي أو على احلياة الطبيعية بسبب
عجز بدين أو عقلي دائم أو يُرجح استمراره لفترة أطول
من احلد األدنى املقرر؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية
املذكورة؛
•منافع نقدية ،مثل معاشات التقاعد بسبب العجز التي
تُدفع لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن التقاعد
القانونية واملصابين بعجز يعوق قدرتهم على العمل.
ومنافع التقاعد املبكر املدفوعة للعاملين كبار السن
الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية بسبب
انخفاض قدرتهم على العمل ،وبدالت الرعاية ،والبدالت
التي تُدفع لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يقومون
بأعمال تتناسب مع حالتهم أو يحصلون على تدريب
مهني ،ومدفوعات أخرى دورية أو مبالغ مقطوعة تدفع
لذوي اإلعاقة ألسباب تتصل باحلماية االجتماعية؛
•منافع عينية ،مثل السكن وربما الغذاء بسعر حمدد،
مقدمة لذوي اإلعاقة يف مؤسسات مالئمة ،واملساعدة
املقدمة لهم ملعاونتهم على القيام بمهامهم اليومية
(املساعدة يف املنزل وتسهيالت التنقل ،إلخ) ،والبدالت
التي تُدفع للقائمين برعاية ذوي اإلعاقة ،والتدريب
املهني وأي تدريب آخر يهدف إىل تأهيل ذوي اإلعاقة
مهنيا واجتماعيا ،وخدمات وسلع متنوعة تُقَدَّم لذوي
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اإلعاقة ليتمكنوا من املشاركة يف األنشطة الترفيهية
والثقافية أو السفر أو املشاركة يف حياة اجملتمع.

•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية
املذكورة؛

تُستبعد منه :املنافع النقدية والعينية التي تُدفع لذوي اإلعاقة
لدى بلوغهم السن القانونية للتقاعد (.)71020

•منافع نقدية ،مثل معاشات التقاعد للورثة ،واملنح
املقدمة يف حاالت حدوث وفاة ،ومدفوعات دورية أو
مبالغ مقطوعة أخرى للورثة؛

 7102الشيخوخة

 71020الشيخوخة )(IS
•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية
للحماية من اخملاطر املرتبطة بالشيخوخة (فقدان الدخل،
وعدم كفاية الدخل ،وعدم القدرة على القيام بوظائف
احلياة اليومية بصورة مستقلة ،وانخفاض القدرة على
املشاركة يف احلياة االجتماعية واجملتمعية ،إلخ)؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية
املذكورة؛
•منافع نقدية ،مثل معاشات الشيخوخة التي تُدفع
لألشخاص لدى بلوغهم سن التقاعد القانونية ،ومعاشات
الشيخوخة املتوقع دفعها للعاملين األكبر سنا الذين
يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية ،ومعاشات
التقاعد اجلزئية التي تُدفع قبل أو بعد سن التقاعد
القانونية للعاملين األكبر سنا الذين يواصلون العمل ولكن
لساعات أقل ،وبدالت الرعاية ،ومدفوعات أخرى دورية أو
مبالغ مقطوعة تُدفع عند التقاعد أو بسبب الشيخوخة؛
•منافع عينية مثل السكن ،وأحيانا الغذاء بسعر حمدد ،تُقَدَّم
لكبار السن إما يف مؤسسات متخصصة أو املقيمين مع
أسر يف مؤسسات مالئمة ،واملساعدة املقدمة لكبار السن
يف أداء بمهامهم اليومية (املساعدة يف املنزل وتسهيالت
التنقل ،إلخ) ،والبدالت املدفوعة للقائمين برعاية كبار
السن ،واخلدمات والسلع متنوعة التي تُقَدَّم لكبار السن
ليتمكنوا من املشاركة يف األنشطة الترفيهية والثقافية أو
السفر أو املشاركة يف حياة اجملتمع.

تشمل :نظم معاشات التقاعد للعسكريين وموظفي احلكومة.
تُستبعد منها :منافع التقاعد املبكر التي تُدفع للعاملين األكبر
سنا الذين يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية بسبب
العجز ( )71012أو البطالة (.)71050

 7103الورثة

 71030الورثة )(IS
•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية
لورثة املتوفين (مثل الزوجة/الزوج األخير أو السابق أو
األبناء أو األحفاد أو اآلباء أو أقارب آخرين)؛

•منافع عينية ،مثل نفقات اجلنازة ،وخدمات وسلع متنوعة
تقدم للورثة ليتمكنوا من املشاركة يف حياة اجملتمع.

 7104األسرة واألطفال

 71040األسرة واألطفال )(IS
•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية
لألسر التي تعول أطفاال؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية
املذكورة؛
•منافع نقدية ،مثل بدالت األمومة ،ومنح امليالد ،ومنافع
إجازات األـمومة واألبوة ،وبدالت األسرة والطفل،
ومدفوعات أخرى دورية أو مبالغ مقطوعة لدعم األسر
ومساعدتها على سداد تكلفة احتياجات حمددة (على
سبيل املثال احتياجات أسر العائل الواحد أو األسر التي
تعول أطفاال معوقين).
•منافع عينية ،مثل املأوى والغذاء حمدد السعر املقدم
لألطفال قبل سن املدرسة خالل اليوم أو جزء من اليوم،
واملساعدة املالية لالستعانة بمربية ترعى األطفال خالل
اليوم ،واملأوى والغذاء لألطفال واألسر على أساس دائم
(مالجئ األيتام واألسر احلاضنة ،إلخ) ،والسلع واخلدمات
املقدمة لألطفال أو للقائمين على رعايتهم يف املنازل،
وخدمات وسلع متنوعة تُقَدَّم لألسر والشباب أو األطفال
(مراكز قضاء العطالت ووقت الفراغ).

تُستبعد منها :خدمات تنظيم األسرة (.)70740

 7105البطالة

 71050البطالة )(IS
•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية
لألشخاص القادرين على العمل واملتواجدين للعمل
ولكن ال يستطيعون إيجاد وظائف مناسبة؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية
املذكورة؛
•منافع نقدية ،مثل إعانات البطالة الكاملة أو اجلزئية،
ومنافع التقاعد املبكر التي تُدفع للعاملين كبار السن الذين
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يتقاعدون قبل بلوغ سن التقاعد القانونية بسبب البطالة
أو تخفيض الوظائف الناجت عن تدابير اقتصادية ،والبدالت
املدفوعة جملموعات مستهدفة ضمن القوى العاملة الذين
يشاركون يف برامج التدريب لتحسين فرصهم يف احلصول
على فرص عمل ،وتعويضات االستغناء عن العمالة الزائدة،
ومدفوعات دورية أو مبالغ مقطوعة أخرى للمتعطلين عن
العمل وخاصة للبطالة الطويلة األجل؛
•منافع عينية ،مثل مدفوعات التنقل وتغيير مقر اإلقامة،
والتدريب املهني املقدم للعاطلين عن العمل أو إعادة تدريب
األشخاص املعرضين لفقدان وظائفهم ،والسكن أو الغذاء أو
املالبس للعاطلين عن العمل وأسرهم.

تُستبعد منها :البرامج العامة أو اخلطط املوجهة نحو زيادة
إمكانات تنقل العمالة أو تخفيض معدل البطالة أو تشجيع توظيف
الفئات احملرومة أو فئات أخرى تتسم بارتفاع البطالة بينها
( ،)70412ومنافع نقدية وعينية تُدفع للمتعطلين عن العمل لدى
بلوغ سن التقاعد القانونية (.)71020

 7106اإلسكان

 71060اإلسكان )(IS
•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع عينية ملساعدة
األسر على دفع إيجار املسكن (يخضع متلقو هذه املنافع
لقياس القدرة املالية)؛
•إدارة أو تشغيل أو دعم برامج احلماية االجتماعية املذكورة؛
•منافع عينية ،مثل املدفوعات التي تُقَدَّم على أساس مؤقت
أو طويل األجل ملساعدة املستأجرين على دفع اإليجار،
واملدفوعات التي تُقَدَّم لتخفيف تكلفة اإلسكان اجلارية
للمساكن التي يشغلها مالكوها (أي املساعدة يف دفع
الرهن العقاري أو الفائدة) ،وتقديم إسكان منخفض التكلفة
أو إسكان اجتماعي.

 7107االستبعاد االجتماعي غير املصنف
يف موضع آخر
 71070االستبعاد االجتماعي غير املصنف يف
موضع آخر )(IS

•توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية
لألفراد املستبعدين اجتماعيا أو املعرضين خلطر االستبعاد
االجتماعي (مثل املعدمين ومنخفضي الدخل واملهاجرين
والسكان األصليين والالجئين ومدمني املشروبات
الكحولية واخملدرات وضحايا العنف اإلجرامي ،إلخ)؛
•إدارة وتشغيل برامج احلماية االجتماعية املذكورة؛

•تقديم منافع نقدية ،مثل دعم الدخل ومدفوعات نقدية أخرى
للمعدمين وحمدودي الدخل لتخفيف حدة الفقر أو ملساعدتهم
يف املواقف الصعبة؛
•تقديم منافع عينية ،مثل املأوى والغذاء منخفض السعر
على أساس قصير األجل وطويل األجل للمعدمين وحمدودي
الدخل ،وإعادة تأهيل مدمني املشروبات الكحولية واخملدرات،
واخلدمات والسلع التي تُقَدَّم ملساعدة حمدودي الدخل ،مثل
التوجيه املهني واملأوى النهاري واملساعدة يف أداء وظائف
احلياة اليومية والغذاء واملالبس والوقود ،إلخ.

 7108البحوث والتطوير يف جمال احلماية
االجتماعية

ورد تعريف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية والتطوير
التجريبي حتت اجملموعتين ( )7014و (.)7015

 71080البحوث والتطوير يف جمال احلماية
االجتماعية )(CS
•إدارة وتشغيل الهيئات احلكومية املعنية بإجراء البحوث
التطبيقية وعمليات التطوير التجريبي املرتبطة باحلماية
االجتماعية؛
•املنح والقروض واإلعانات ملساندة أنشطة البحوث التطبيقية
والتطوير التجريبي املتعلقة باحلماية االجتماعية التي تضطلع
بها هيئات غير حكومية ،مثل معاهد البحوث واجلامعات.
تُستبعد منها :البحوث األساسية (.)70140

 7109احلماية االجتماعية غير املصنفة يف
موضع آخر
 71090احلماية االجتماعية غير املصنفة يف
موضع آخر )(CS

•إدارة أو تشغيل أو دعم أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق
ومراقبة سياسات وخطط وبرامج وموازنات احلماية
االجتماعية العامة ،وإعداد وإنفاذ تشريعات ومعايير توفير
احلماية االجتماعية ،وإصدار ونشر معلومات عامة ووثائق
فنية وإحصاءات عن احلماية االجتماعية.
تشمل :توفير احلماية االجتماعية يف شكل منافع نقدية وعينية
لضحايا احلرائق والفيضانات والزالزل وكوارث أوقات السلم
األخرى ،وشراء وتخزين املواد الغذائية واملعدات واإلمدادات األخرى
لالستخدام يف احلاالت الطارئة يف حالة وقوع كوارث وقت السلم،
وشؤون وخدمات احلماية االجتماعية األخرى التي ال يمكن تصنيفها
حتت البنود ( )7101أو ( ،)7102أو ( )7103أو ( )7104أو ()7105
أو ( )7106أو ( )7107أو (.)7108
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امليزانية العمومية

يُعنَى هذا الفصل والفصول الثالثة التالية بمركز األرصدة
وتدفقات األصول واخلصوم .وهو يتناول تعريف األصول
واخلصوم وصايف القيمة ،ثم يصف تصنيفها وخمتلف بنود
التذكرة يف امليزانية العمومية.

مقدمة
 1-7امليزانية العمومية هي بيان بقيم مراكز أرصدة
األصول اململوكة لوحدة مؤسسية أو جمموعة من الوحدات
وأرصدة اخلصوم املستحقة عليها ،ويتم إعدادها عن فترة
زمنية معينة 1.ويتم إعداد امليزانية العمومية يف املعتاد يف
نهاية كل فترة إبالغ ،والتي تمثل أيضا بداية فترة اإلبالغ
التالية .ويف امليزانية العمومية التي تقوم على أساس
اإلحصاءات االقتصادية الكلية يتم التمييز بين األصول غير
املالية واألصول املالية واخلصوم وصايف القيمة .وصايف
القيمة لوحدة مؤسسية ما (أو جمموعة من الوحدات) يمثل
جمموع قيمة أصولها ناقص جمموع قيمة خصومها .وكما هو
احلال بالنسبة جلميع البنود األخرى يف امليزانية العمومية،
يمكن أيضا النظر إىل صايف القيمة بوصفه مركز أرصدة ناجتا
عن املعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى خالل جميع
الفترات السابقة .ويعرض اجلدول  1-7صيغة خمتصرة للغاية
2
مليزانية عمومية.
 2-7ويتيح وجود جمموعة من امليزانيات العمومية املدجمة
مع التدفقات صورة شاملة للمحللين يمكنهم االستناد إليها يف
رصد وتقييم األوضاع االقتصادية واملالية وسلوك وحدات
القطاع العام .ويساعد توافر معلومات امليزانية العمومية عن
األصول املالية اململوكة لكيانات أخرى واخلصوم املستحقة
عليها يف حتليل اخملاطر ومواطن الضعف املالية لدى احلكومة
العامة أو القطاع العام .وينطبق األمر نفسه على املطالبات
 1يمكن إعداد امليزانية العمومية لوحدة واحدة أو أي جمموعة من الوحدات،
مثل احلكومة العامة أو القطاع العام ،أو قطاعاتهما الفرعية .وغالبا ما
يكون من األيسر إعداد امليزانية العمومية لوحدة مؤسسية واحدة ،ولكن
يمكن أيضا إعداد ميزانية عمومية لقطاع أو قطاع فرعي يف صورة بيان
مماثل.
 2يعرض اجلدول  4-4ميزانية عمومية تتضمن نفس املعلومات ولكن
بصيغة خمتلفة.

واخلصوم املستحقة على غير املقيمين ،حيث يُعتمد على
امليزانيات العمومية يف تقييم نصيب احلكومة العامة يف
املركز اخلارجي املدين والدائن لبلد ما .وبالنسبة للشركات
العامة ،تتيح امليزانيات العمومية حساب النسب املالية
شائعة االستخدام ،بينما تفيد البيانات بشأن مركز أرصدة
األصول الثابتة يف دراسة السلوك االستثماري لهذه الشركات
واحتياجاتها التمويلية.
 3-7ويتناول هذا الفصل أوال تعريف األصول واخلصوم
بشكل عام ،والنوعين الرئيسيين لألصول وهما األصول املالية
وغير املالية .ويصف القسم التايل املبادئ املستخدمة يف
تقييم األصول واخلصوم .ثم يعرض الفصل بعد ذلك تصنيفا
مفصال لألصول واخلصوم وأنواع األصول واخلصوم املدرجة
بكل فئة من فئات التصنيف .وتتناول األقسام األخيرة صايف
القيمة ،وبنود التذكرة املوصى بها ،والتصنيف التكميلي
املتداخل لألصول املالية أو اخلصوم حسب قطاع الطرف
املقابل.

تعريف األصول واخلصوم
 4-7يتناول هذا القسم شرح امللكية االقتصادية والقانونية
لألصل ،وحدود األصول حسب نظام إحصاءات مالية احلكومة
واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى .وتستخدم هذه
املفاهيم الحقا يف تعريف اخلصوم واألصول املالية واألصول
غير املالية.

امللكية وحدود األصول
 5-7يمكن التمييز بين نوعين من امللكية يف اإلحصاءات
االقتصادية الكلية :امللكية القانونية وامللكية االقتصادية
(راجع الفقرات من  38-3إىل  .)41-3وامللكية القانونية
واالقتصادية هما يف العادة نفس الشيء لكنهما يختلفان
يف حاالت قليلة (كالتأجير التمويلي الذي تناقشه الفقرة
.)158-7
·املالك القانوين للموارد ،مثل السلع واخلدمات،
واملوارد الطبيعية ،واألصول املالية ،واخلصوم ،هو
الوحدة املؤسسية الثابتة بموجب القانون التي يحق
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اجلدول  :1-7امليزانية العمومية
األصول
األصول غير املالية
1
األصول املالية
1
جمموع األصول
بنود للتذكرة

الرصيد
االفتتاحي

الرصد
اخلتامي

1

اخلصوم وصايف القيمة

الرصيد
االفتتاحي

الرصيد
اخلتامي

1

اخلصوم
صايف القيمة
جمموع اخلصوم وصايف القيمة

 1مصنفة وفق فئات األصول واخلصوم حسب االقتضاء.

لها قانونا احلصول على املنافع املرتبطة باملوارد.
وال تقيد هذه املوارد يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية
إال إذا كان لها مالك قانوين ،سواء على أساس فردي أو
جماعي.
·املالك االقتصادي للموارد ،مثل السلع واخلدمات،
واملوارد الطبيعية ،واألصول املالية ،واخلصوم ،هو
الوحدة املؤسسية التي يحق لها احلصول على املنافع
املرتبطة باستخدام هذه املوارد بموجب قبول اخملاطر
املقترنة بها.
 6-7وحسب التعريف الوارد يف الفقرة  ،42-3فإن األصل
هو مستودع للقيمة يمثل منفعة أو جمموعة من املنافع التي
تتحقق للمالك االقتصادي من خالل حيازة أو استخدام املورد
على مدى فترة زمنية ،وهو وسيلة لترحيل القيمة من فترة إبالغ
إىل أخرى .وال يقيد بنظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية سوى
األصول االقتصادية (أي يتم إدراجها ضمن حدود األصول)،
وتظهر هذه األصول يف امليزانية العمومية للوحدة التي
تكون هي املالك االقتصادي لهذه األصول .ويُقصد باألصول
االقتصادية املوارد ( )1التي تسيطر عليها الوحدات املؤسسية،
منفردة أو جمتمعة ،وتقوم بإنفاذ امللكية االقتصادية عليها،
و( )2يمكن ملالكيها حتقيق منافع اقتصادية منها إما
بحيازتها أو باستخدامها على مدى فترة زمنية (راجع الفقرة
.)43-4
 7-7ويوفر كل أصل اقتصادي منافع بوصفه مستودعا
للقيمة .وإضافة إىل ذلك:
·يتم احلصول على بعض املنافع باستعمال أصول ،مثل
املباين أو اآلالت ،يف إنتاج سلع وخدمات؛
·تتألف بعض املنافع من دخل امللكية ،مثل الفائدة
واألرباح املوزعة والريوع مستحقة القبض ملالكي
األصول املالية واألراضي واألصول األخرى غير
املنتَجة.
 8-7وعندما تنشأ حقوق امللكية ويتم إنفاذها ،يصبح
املورد أصال اقتصاديا بغض النظر عمن يحصل على املنافع.

فعلى سبيل املثال ،قد تمتلك حكومة ما أرضا يف منتزه وطني
بهدف أن تعود منافعها مباشرة على اجملتمع بأسره.
 9-7ويشترط العتبار املورد أصال اقتصاديا أن يكون
من شأنه أيضا توفير منافع اقتصادية يف ضوء األوضاع
الراهنة أو املتوقعة يف املستقبل القريب من حيث التكنولوجيا،
واملعرفة العلمية ،والبنية التحتية االقتصادية ،واملوارد
املتاحة ،واألسعار النسبية .وبذلك ال تعتبر الرواسب املعدنية
املعلوم وجودها أصال اقتصاديا إال إذا كانت قابلة لالستغالل
جتاريا بالفعل أو إذا كان من املنتظر أن تصبح قابلة لالستغالل
جتاريا يف املستقبل القريب.
 10-7وبعض املوارد ال تكون أصوال اقتصادية يف حالة
عدم إرساء أو عدم إنفاذ أي حقوق ملكية عليها .فعلى سبيل
املثال ،قد ال يكون باإلمكان إرساء حقوق ملكية على الغالف
اجلوي وأصول معينة أخرى تتوافر طبيعيا .وقد تكون حقوق
امللكية قائمة يف حاالت أخرى ولكن إنفاذها متعذر ،مثل
األراضي التي تملكها احلكومة يف أماكن نائية للغاية أو
يتعذر الوصول إليها بحيث ال تتمكن احلكومة من ممارسة
سيطرة فعلية عليها أو تقرر عدم إنفاذ حقوق ملكيتها عليها.
ويف مثل هذه احلاالت ،يترك للتقدير االستنسابي تقرير ما إذا
كانت درجة السيطرة التي تمارسها احلكومة تكفي لتصنيف
األراضي كأصل اقتصادي أم ال .غير أنه حتى يف احلاالت التي
يمكن فيها إنفاذ حقوق امللكية ،ينبغي استبعاد األصول التي
ليس من شأنها حتقيق أي منافع اقتصادية ملالكيها.
 11-7وتستخدم احلكومات األصول إلنتاج سلع وخدمات
شأنها يف ذلك شأن الشركات .فعلى سبيل املثال ،تستخدم
املباين اإلدارية ،إىل جانب خدمات موظفي احلكومة واملعدات
املكتبية وسلع وخدمات أخرى ،يف إنتاج خدمات جماعية
أو فردية ،مثل اخلدمات اإلدارية العامة .غير أنه إضافة إىل
ذلك ،غالبا ما تمتلك احلكومات أصوال يستهلك اجلمهور العام
خدماتها بصورة مباشرة وأصوال يتعين احملافظة عليها بسبب
أهميتها التاريخية أو الثقافية .وبذلك ،عند تطبيق مفهوم
حدود األصول على قطاع احلكومة العامة ،فإنه يتضمن غالبا

امليزانية العمومية
جمموعة أصول أوسع نطاقا بكثير من األصول التي تملكها
مؤسسة من مؤسسات القطاع اخلاص يف املعتاد .وبعبارة
أخرى ،تمتلك الوحدات احلكومية غالبا ما يلي:
·األصول ذات األغراض العامة ،وهي األصول التي يرجح
أن تمتلكها وحدات أخرى وتستخدمها بطرق مماثلة ،مثل
املدارس ومعدات بناء الطرق وسيارات اإلطفاء واملباين
اإلدارية واألثاث وأجهزة الكمبيوتر.
·أصول البنية التحتية ،وهي أصول غير مالية غير منقولة
ال يكون لها عموما استخدامات بديلة وتعود منافعها
على اجملتمع بأسره .ومن أمثلة هذه األصول الشوارع
والطرق السريعة وشبكات اإلنارة واجلسور وشبكات
االتصاالت والقنوات واحلواجز.
·أصول التراث ،وهي أصول تنوي احلكومة احملافظة
عليها إىل ما ال نهاية بسبب أهميتها التاريخية أو
الثقافية أو التعليمية أو الفنية أو املعمارية الفريدة.
 12-7وتستطيع احلكومات يف بعض احلاالت إنشاء أصول
اقتصادية بممارسة سلطاتها السيادية أو سلطات أخرى
مفوضة إليها .فعلى سبيل املثال ،قد تكون للحكومة سلطة
فرض حقوق ملكية على أصول تتوافر طبيعيا وقد ال تخضع
للملكية يف األحوال العادية ،مثل الطيف الكهرومغناطيسي
الكهربائي واملوارد الطبيعية يف املياه الدولية شريطة تعيينها
منطقة اقتصادية خالصة 3.وال تكون تلك األصول أصوال
اقتصادية إال إذا استخدمت احلكومة سلطتها إلرساء حقوق
امللكية وإنفاذها عليها.
 13-7وال تتضمن امليزانية العمومية سوى اخلصوم
(االلتزامات) الفعلية (القائمة) (واألصول املقابلة لها) .فال
يُعترف باألصول وااللتزامات االحتمالية كأصول مالية
وخصوم قبل حتقق شرط معين (شروط معينة) .وتناقش
الفقرات من  251-7إىل  260-7االلتزامات االحتمالية
الصريحة.
·ال تقيد يف نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية املبالغ
اجملنبة يف حماسبة األعمال التجارية كمخصصات
ملواجهة اخلصوم املستقبلية للوحدة ،سواء املؤكدة
أو االحتمالية ،أو ملواجهة نفقاتها املستقبلية .أما
املبالغ املستحقة التي مل تصبح واجبة السداد بعد
(مثل «خمصصات» معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل)،
فتندرج ضمن اخلصوم.
 3املناطق االقتصادية اخلالصة يقصد بها منطقة البحر وقاع البحر املمتدة
من شاطئ البلد الذي يفرض حقوق ملكية حصرية عليها.
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·وال تقيد أي خصوم يف امليزانية العمومية مقابل
االلتزامات الضمنية للحكومة بدفع منافع الضمان
االجتماعي املستقبلية ،مثل إعانات البطالة ومعاشات
كبار السن والرعاية الصحية (راجع امللحق  .)2غير أنه
يوصى بإدراج صايف االلتزامات الضمنية املتمثلة يف
منافع الضمان االجتماعي كبند للتذكرة يف امليزانية
العمومية (راجع الفقرة .)261-7
·وبينما تضمن خطوط االئتمان وخطابات االعتماد
والتعهدات باإلقراض توفير األموال يف املستقبل ،ال
ينشأ أي أصل مايل (وخصم) يف شكل قرض إىل أن تقدم
األموال بالفعل.
·ورأس املال املساهم غير املطلوب يمثل مدفوعات
احتمالية إىل أن يكون هناك التزام بدفع ذلك املبلغ.
·وال يعترف باخلصوم البيئية ،وهي تقديرات حمتملة
قابلة للقياس لتكاليف تنظيف البيئة واإلغالق بموجب
مقتضيات بيئية والتخلص من النفايات يف املستقبل،
باستثناء التكاليف املدرجة ضمن تكاليف نقل امللكية
4
(راجع الفقرات  6-8إىل .)8-8

اشتقاق تعاريف األصول واخلصوم
(االلتزامات)
 14-7يعرف هذا القسم اخلصوم واملطالبات املالية ،ويشتق
منهما بعد ذلك تعريف كل من األصول املالية وغير املالية.
 15-7ووفقا للتعريف الوارد يف الفقرة رقم  ،45-3ينشأ
اخلصم عندما تلتزم وحدة ما (املدين) ،يف ظروف معينة،
بتقديم األموال أو غيرها من املوارد إىل وحدة أخرى (الدائن).
وينشأ اخلصم عادة من خالل عقد ملزم قانونا يحدد شروط
دفعة (مدفوعات) السداد الواجب أداؤها ،ويتوجب السداد
بموجب العقد بدون قيد أو شرط .ومتى كان هناك خصم (التزام)
قائم ،يكون الدائن حائزا ملطالبة مالية مقابلة على املدين.
واملطالبة املالية هي أصل يمنح عادة مالكه (الدائن) احلق
يف احلصول على األموال أو غيرها من املوارد من وحدة أخرى
بموجب شروط التزام ما .وعلى غرار اخلصوم ،فإن املطالبات
املالية ال تخضع ألي قيد أو شرط .وتتألف املطالبات املالية
 4من أمثلة ذلك اتفاق إجراء أعمال التنظيف (أي اإلزالة واالحتواء
والتخلص) للمخلفات اخلطرة الناجتة عن عمليات احلكومة .وعندما تكون
التكاليف املتحملة يف نهاية العمر االقتصادي لألصل جزءا من تكاليف
نقل امللكية ،تشطب هذه التكلفة من خالل استهالك رأس املال الثابت على
مدار العمر االقتصادي لألصل .وتناقش الفقرتان  60-6و 6-8مفهوم
التكاليف املتحملة يف نهاية العمر االقتصادي لألصول.
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من أدوات الدين (راجع الفقرة  ،)236-7واملشتقات املالية
وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين ،وحصص امللكية
وأسهم صناديق االستثمار.
·وأدوات الدين هي أدوات مالية تنشأ عادة عندما تقوم
وحدة بتقديم أموال أو أي موارد أخرى (كالسلع يف حالة
االئتمان التجاري) إىل وحدة ثانية وتوافق هذه الوحدة
الثانية على تقديم عائد يف املستقبل .وقد ينشأ التزام
الدين أيضا بحكم القانون 5ونتيجة أحداث تقتضي
حتويل مدفوعات يف املستقبل 6.وال يمكن اعتبار
اخلصوم بمثابة ديون إال إذا كانت قائمة وغير مسددة.
·واملشتقات املالية ،يف املقابل ،هي أدوات مالية تنطوي
عقودها األساسية على حتويل للمخاطر .وهكذا فإن
عقد املشتقة ال يوفر أمواال أو موارد أخرى ،ولكنه يحول
االنكشاف إىل أثر التغير يف قيمة بند معين من طرف
إىل آخر دون إحداث تغيير يف ملكية هذا البند .وتنطوي
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين على بعض
عناصر اخلطر املتضمنة يف املشتقات املالية ،ولكنها
أيضا مصممة لتكون شكال من أشكال التعويض.
·وتعامل حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
التي تصدرها الشركات وأشكال التنظيمات القانونية
املشابهة كخصوم على الوحدات املصدرة لها حتى وإن
مل يكن حلائزي املطالبات مطالبة نقدية ثابتة أو حمددة
سلفا على الشركة املعنية .غير أن حصص امللكية
وأسهم صناديق االستثمار تمنح أصحابها احلق يف
احلصول على منافع يف شكل أرباح موزعة وتوزيعات
ملكية أخرى ،وغالبا ما تكون حيازتها بغرض احلصول
على مكاسب حيازة متوقعة .ويف حالة تصفية الوحدة
املصدرة ،تصبح األسهم وحصص امللكية األخرى
مطالبات على القيمة املتبقية لتلك الوحدة بعد الوفاء
بمطالبات جميع الدائنين .وإذا قامت شركة عامة
بإصدار رسمي ألسهم أو أي شكل آخر من حصص
امللكية ،تصبح هذه األسهم خصوما على تلك الشركة
وأصوال للحكومة أو الوحدة املالكة لتلك األسهم .أما
إذا مل تكن الشركة العامة قد أصدرت أي نوع من أنواع
األسهم ،عندئذ يتم تقدير قيمة حصص امللكية األخرى
(راجع الفقرة .)173-7
 5هذه اخلصوم قد تتضمن اخلصوم الناشئة عن الضرائب واجلزاءات (بما
فيها اجلزاءات الناشئة عن العقود التجارية) واألحكام القضائية وقت
فرضها.
 6تشمل املطالبات على شركات التأمين على غير احلياة ،واملطالبات عن
األضرار اخلارجة عن نطاق مسؤوليات شركات التأمين على غير احلياة،
واملطالبات الناشئة عن أنشطة اليانصيب واملقامرة.

·وال يعد الذهب النقدي يف شكل سبائك مطالبة مالية
ألنه ال يمثل خصما على أي وحدة أخرى .غير أن الذهب
النقدي يوفر منافع اقتصادية بوصفه مستودعا للقيمة
ووسيلة دفع دولية لتسوية املطالبات املالية وتمويل
أنواع أخرى من املعامالت .ونتيجة لذلك ،جرى العرف
على معاملة الذهب النقدي يف شكل سبائك كأصول
مالية .أما الذهب النقدي يف شكل حسابات الذهب غير
اخملصصة ،فهو مطالبة مالية ومن ثم فإنه يمثل خصما
على وحدة أخرى يف شكل عملة وودائع (راجع الفقرة
.)139-7
 16-7وتتألف األصول املالية من املطالبات املالية
باإلضافة إىل سبائك الذهب املوجودة يف حيازة السلطات
النقدية 7كأصول احتياطية.
 17-7واألصول غير املالية هي أصول اقتصادية عدا
األصول املالية .وفيما يلي الفئات الرئيسية لألصول غير
املالية :األصول املنتَجة (كاألصول الثابتة واخملزونات
والنفائس) ،واألصول غير املنتَجة (كاملوارد الطبيعية والعقود
وعقود اإليجار والتراخيص والسمعة التجارية واألصول
التسويقية) .واألصول غير املالية هي مستودعات قيمة وتوفر
املنافع إما من خالل استخدامها يف إنتاج السلع واخلدمات
أو يف شكل دخل امللكية .وعلى عكس املطالبات املالية ،فإن
األصول غير املالية ليس لها خصم مقابل ـ ـ أي أن مالك األصل
غير املايل ال تكون له أي مطالبات على وحدة مؤسسية أخرى.
وقد تنشأ األصول غير املالية كأحد خمرجات عملية إنتاج ما،
أو بطرق أخرى ،كنتيجة أحداث طبيعية.
 18-7وتصنف األصول املنتَجة كأصول ثابتة أو
كمخزونات أو كنفائس.
·األصول الثابتة هي أصول منتَجة تستعمل بصورة
متكررة أو مستمرة يف عمليات إنتاج ملدة تزيد على
عام .وتُناقش األصول الثابتة يف الفقرات من 35-7
إىل .74-7
·اخملزونات هي أصول منتَجة تتكون من سلع وخدمات
نشأت يف الفترة احلالية أو يف فترة سابقة ،ويُحتفظ بها
ألغراض البيع أو االستخدام يف اإلنتاج أو الستخدام
آخر يف تاريخ الحق .وتُناقش اخملزونات يف الفقرات
من  75-7إىل .86-7
·والنفائس هي سلع منتَجة ذات قيمة عالية تقتنى
بالدرجة األوىل كمستودعات للقيمة بمرور الوقت وال
تستخدم أساسا ألغراض اإلنتاج أو االستهالك .وتُناقش
النفائس يف الفقرات من  87-7إىل .89-7
 7الوحدات احلكومية ال تضطلع عادة بمهام السلطات النقدية ،وال حتوز
بالتايل أصوال مالية يف صورة سبائك الذهب.

امليزانية العمومية
 19-7ويشار إىل األصول التي تتوافر طبيعيا واألصول
التي ينشئها اجملتمع باسم األصول غير املنتَجة (راجع
الفقرة  .)90-7وتشمل األصول التي تتوافر طبيعيا األراضي،
والرواسب املعدنية اجلوفية ،واألسماك يف املياه املفتوحة
التابعة إلقليم ما ،والطيف الراديوي يف حالة خضوعه حلقوق
امللكية .وتشمل األصول التي ينشئها اجملتمع العقود وعقود
اإليجار والتراخيص والسمعة التجارية واألصول التسويقية.

تقييم األصول واخلصوم
 20-7كما ورد يف الفقرة  ،113-3ينبغي تقييم مراكز
أرصدة األصول واخلصوم بالقيمة السوقية ـ ـ أي كما لو
كانت حيازتها قد تمت كجزء من معامالت سوقية يف تاريخ
إبالغ بيانات امليزانية العمومية (التاريخ املرجعي) .وهكذا
فإن قيمة األصل يف أي وقت هي قيمته السوقية اجلارية
التي تعرف بأنها املبلغ املستحق دفعه القتناء األصل يف
تاريخ التقييم ،مع مراعاة عمره وحالته والعوامل األخرى
ذات الصلة .ويتوقف هذا املبلغ على املنافع االقتصادية
التي يمكن ملالك األصل احلصول عليها من حيازة األصل أو
استعماله .وتتناقص املنافع املتبقية املتوقع احلصول عليها
من معظم األصول بمرور الزمن ،مما يخفض قيمة األصل،
وقد تزداد قيمة املنافع املتبقية لبعض األصول ،كالنفائس،
بمرور الزمن .وقد تزداد أو تنخفض قيمة املنافع املتبقية
أيضا بسبب التغيرات يف األوضاع االقتصادية.
 21-7وإىل جانب القيمة السوقية احلالية ،يفيد أيضا
معرفة القيمة االسمية (راجع الفقرة  )115-3لألدوات املالية
لبعض األغراض .وغالبا ما يتم حتديد هذه القيمة بالرجوع
إىل شروط العقد بين الدائن واملدين .وتمثل القيمة االسمية
ألداة الدين انعكاسا لقيمة الدين عند نشوئه باإلضافة إىل أي
تدفقات اقتصادية الحقة ،كاملعامالت (مثل استحقاق الفائدة
وسداد أصل الدين) ،وتغيرات سعر الصرف وتغيرات التقييم
األخرى عدا تغيرات سعر السوق 8،وتغيرات احلجم األخرى.
 22-7وتتضمن القيمة السوقية احلالية لألصول غير
املالية (عدا األراضي) جميع تكاليف نقل امللكية ،وتستبعد
منها هذه التكاليف يف حالة األصول املالية .راجع الفقرات
من  6-8إىل  8-8لالطالع على مزيد من التفاصيل.
 23-7وينبغي حتويل قيمة األصول املالية واخلصوم
املقومة بعمالت أجنبية إىل العملة احمللية ،كما يرد يف الفقرة
.119-3
 8تتم املطابقة بين القيمة االسمية والقيمة السوقية عند حساب فروق إعادة
التقييم املتراكمة الناجتة عن تغيرات األسعار السوقية.
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 24-7ويف الوضع املثايل ،ينبغي تقييم جميع األصول
واخلصوم يف امليزانية العمومية باستخدام األسعار السوقية
املالحظة .غير أنه عند تقدير السعر السوقي احلايل ألغراض
التقييم يف امليزانية العمومية ،يمكن استخدام متوسط
أسعار جميع املعامالت يف السوق إذا كانت البنود املعنية
يتم تداولها يف تلك السوق باستمرار وبكثرة وبحرية .وإذا مل
تتوافر أسعار مالحظة نظرا ألن البنود املعنية مل يتم شراؤها
أو بيعها يف السوق يف املاضي القريب ،يجب حماولة تقدير
األسعار التي كانت ستشترى بها هذه األصول من السوق يف
التاريخ املرجعي للميزانية العمومية .ويمكن حساب هذه
التقديرات من خالل ( )1مراكمة وإعادة تقييم املعامالت،
أو ( )2تقدير القيمة احلالية للعائدات املستقبلية .وتناقش
الفقرات من  26-7إىل  33-7هاتين الطريقتين والقيم
املالحظة يف السوق.
 25-7وتعرض الفقرات التالية األساليب التي يمكن
استخدامها يف تقدير أسعار السوق اجلارية .وترد إرشادات
إضافية بشأن تقييم أنواع معينة من األصول واخلصوم
باألجزاء ذات الصلة من القسم الذي يبين تصنيف األصول
واخلصوم .ونظرا ألن تقييم اخلصوم هو نفس تقييم األصول
املالية املقابلة ،فإن اجلزء املتبقي من هذا الفصل سوف
يشير يف معظم احلاالت إىل األصول املالية فقط ،على أن
يكون مفهوما أن هذه اإلشارات تشمل اخلصوم أيضا .وليس
من املتوقع غالبا قيام معدي إحصاءات مالية احلكومة
باشتقاق القيم السوقية لألصول واخلصوم بأنفسهم ،بل
ينبغي لهم تقييم املعلومات املتوافرة وكيفية استخدامها
يف إعداد امليزانية العمومية يف نظام إحصاءات مالية
احلكومة.

القيمة املالحظة يف األسواق
 26-7املصدر األمثل لألسعار املالحظة املستخدمة يف
تقييم بنود امليزانية العمومية هو سوق ،كالبورصة على سبيل
املثال ،يكون فيها لكل أصل متداول بديل مماثل تماما ،ويكون
حجم التداول عليه ضخما يف الغالب ،ويتم قيد سعره السوقي
على فترات منتظمة .وتوفر هذه األسواق بيانات عن األسعار
يمكن ضربها يف مؤشرات الكمية حلساب جمموع القيمة
السوقية خملتلف فئات األصول التي حتوزها القطاعات،
وخمتلف فئات خصومها.
 27-7وبالنسبة لألوراق املالية املقيدة بالبورصة ،على
سبيل املثال ،من اجملدي جمع أسعار فرادى األصول وأسعار
فئات األصول الواسعة ،باإلضافة إىل حتديد القيمة العاملية
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جلميع األوراق املالية املوجودة من نوع بعينه .وبالنسبة
لسندات الدين املتداولة (أو القابلة للتداول) يف األسواق املالية
املنظمة وغيرها ـ ـ مثل أذون اخلزانة ،والسندات ،وسندات الدين
غير املضمونة ،وشهادات اإليداع القابلة للتداول ،واألوراق
املالية املضمونة بأصول ،وغيرها ـ ـ ينبغي تقييمها بالقيمة
السوقية ،وبالقيمة االسمية أيضا يف حالة اخلصوم 9.ويف
بعض البلدان ،تعد سوق املساكن القائمة مثاال آخر على
األسواق التي قد يتم فيها تداول األصول بأعداد كافية إلتاحة
معلومات مفيدة عن األسعار.
 28-7ويف حالة إنتاج وبيع أصول من نفس النوع يف
السوق ،يمكن تقييم أصل قائم بسعر السوق اجلاري ألصل
حديث اإلنتاج بعد تعديله ملراعاة استهالك رأس املال الثابت
يف حالة األصول الثابتة ،وأي فروق أخرى بين األصل القائم
واألصل حديث اإلنتاج .وينبغي احتساب هذا التعديل الستهالك
رأس املال الثابت على أساس األسعار السائدة لألصل يف
التاريخ املرجعي للميزانية العمومية وليس على أساس املبالغ
10
الفعلية التي قُيدت من قبل كمصروفات.
 29-7وتتيح املعلومات املستمدة من تلك األسواق مالحظات
مباشرة عن أسعار األصول املتداولة بالفعل يف األسواق ،كما
يمكن استخدامها أيضا يف تسعير أصول مماثلة غير متداولة.
فعلى سبيل املثال ،قد تُستخدام املعلومات املستمدة من
البورصة أيضا يف تسعير أسهم غير مقيدة بالقياس بأسهم
مقيدة مماثلة مع تخفيض السعر إىل حد ما ملراعاة تدين قابلية
تداول األوراق غير املقيدة .وباملثل ،فإن التقييمات املستقلة
لألصول ألغراض التأمين أو ألغراض أخرى عموما تستند إىل
األسعار املالحظة لبنود تعتبر بدائل قريبة لتلك األصول ،وإن
كانت ليست بدائل مماثلة .ومن املمكن استخدام هذا املنهج
ألغراض التقييم يف امليزانية العمومية.
 30-7وبالنسبة ألدوات الدين عدا سندات الدين (واألصول
املالية املقابلة يف صورة أدوات دين) ،فإنها غير متداولة
عادة ،وال تتوافر عنها بالتايل القيم السوقية املالحظة عموما.
ويعني ذلك ضرورة تقدير هذه القيم باستخدام القيمة االسمية
11
كبديل (راجع الفقرة .)122-7
·أدوات الدين غير املتداولة :أدوات الدين (واألصول
املالية املقابلة يف صورة أدوات دين) غير املتداولة
 9تناقش الفقرات من  113-3إىل  117-3التقييم االسمي والسوقي .راجع
األطر من  3-2إىل  5-2يف مرشد إحصاءات دين القطاع العام لالطالع
على أمثلة رقيمة عن حساب الفائدة والقيمة االسمية.
 10املبالغ املقيدة يف السابق كمصروفات حمسوبة على أساس متوسط
أسعار األصل خالل فترة اإلبالغ.
 11راجع الفصل الثاين من مرشد إحصاءات دين القطاع العام.

عموما (أو غير القابلة للتداول) يف األسواق املنظمة
أو غيرها من األسواق املالية ـ ـ كالقروض ،والعمالت
والودائع ،واحلسابات األخرى مستحقة الدفع/القبض
ـ ـ ينبغي تقييمها بالقيمة االسمية .وقد تكون القيمة
االسمية ألداة الدين أقل من املبلغ املقدم أصال إذا سبق
أداء مدفوعات سداد للمبلغ األصلي أو حدث إعفاء من
الدين أو غير ذلك من التدفقات االقتصادية (كالتدفقات
الناشئة عن الربط بمؤشر) ،مما يؤثر على قيمة املبلغ
القائم .وقد تكون القيمة االسمية ألداة الدين أكبر من
املبلغ املقدم أصال بسبب الفائدة املستحقة أو تدفقات
اقتصادية أخرى ،على سبيل املثال.
·أدوات الدين التي ال تستحق عنها الفائدة :بالنسبة
ألدوات الدين (واألصول املالية املقابلة يف صورة
أدوات دين) التي ال تستحق عنها فائدة ـ ـ مثل معظم
االئتمانات التجارية والسلف ـ ـ تكون القيمة االسمية
هي املبلغ املستحق من املدين للدائن يف تاريخ
امليزانية العمومية .وإن كانت هناك فترة طويلة أكثر
من املعتاد قبل استحقاق أداء املدفوعات على خصم
دين قائم ال تستحق عنه فائدة ،ينبغي خفض قيمة
أصل الدين بمبلغ يعكس الفترة املتبقية حتى تاريخ
االستحقاق وسعر فائدة تعاقدي حايل مالئم ،كسعر
الفائدة املطبق على أدوات الدين املماثلة (راجع أيضا
الفقرة .)118-3
·السداد يف شكل سلع أساسية أو أي سلع أخرى :بالنسبة
لبعض األدوات ،كالقروض ،قد ينص العقد على أن يكون
السداد يف شكل سلع أساسية أو أي سلع أخرى تؤدى على
أقساط على مدار فترة زمنية .ويف البداية ،تكون قيمة
الدين (واألصول املالية املقابلة يف صورة أدوات دين)
مساوية ألصل الدين املقدم .ولدى أداء املدفوعات يف
شكل سلع أو سلع أولية ،تنخفض قيمة أصل الدين القائم
بمقدار القيمة السوقية للسلعة أو السلعة األساسية وقت
السداد.
·سداد االئتمان التجاري بموجب ترتيبات املقايضة:
حتدد قيمة السلع األولية أو السلع األخرى أو اخلدمات
التي تقدم لسداد خصوم االئتمان التجاري (واألصول
املالية املقابلة يف صورة أدوات دين) بموجب ترتيبات
املقايضة عند نشأة الدين ـ ـ أي وقت حدوث مبادلة
القيمة .ومع ذلك ،كما أسلفنا ،إذا كانت هناك فترة طويلة
أكثر من املعتاد قبل السداد ،فينبغي تخفيض قيمة
أصل الدين بمبلغ يعكس الفترة املتبقية حتى تاريخ
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االستحقاق وسعر فائدة تعاقدي حايل مالئم ،وينبغي
مراكمة الفائدة حلين أداء املدفوعات فعليا.

مؤشر أسعار سلع أساسية ذوَي صلة) ناقص استقطاع
النفاد.

·أدوات الدين غير املتداولة التي تكون قيمتها االسمية
غير مؤكدة :بالنسبة ألدوات الدين غير املتداولة
(واألصول املالية املقابلة يف صورة أدوات دين) التي
تكون قيمتها االسمية غير مؤكدة ،يمكن حساب القيمة
االسمية عن طريق خصم مدفوعات الفائدة وأصل الدين
املستقبلية بسعر فائدة تعاقدي حايل مالئم.

 32-7وتستخدم عادة طريقة اجلرد املستمر بغرض تقدير
تكلفة اإلحالل اخملفضة لفئة من األصول ،وعلى األخص
األصول الثابتة املنظورة .وتستند قيمة اخملزون يف هذه
الطريقة إىل تقديرات لقيمة عمليات االقتناء والتصرف التي
تراكمت (بعد خصم االستهالك املتراكم لرأس املال الثابت أو
إهالك األصول أو النفاد) ثم أعيد تقييمها على مدار فترة طويلة
كافية لتغطية اقتناء جميع األصول يف هذه الفئة .ويمكن
اعتبار طريقة اجلرد املستمر مثيال أشمل لسجل األصول:
فطريقة اجلرد املستمر تنطوي على إجراء هذه احلسابات
جملموعة كبيرة من األصول ،بينما يُجري سِجِل األصول هذه
14
احلسابات لفرادى األصول أو ألنواع معينة من األصول.

حساب القيمة من خالل مراكمة
املعامالت وإعادة تقييمها
 31-7يف حالة عدم توافر أسعار سوقية مالحظة ،يمكن
حساب قيمة أصل ما يف امليزانية العمومية من خالل مراكمة
املعامالت وإعادة تقييمها .وتتغير قيم معظم األصول غير
املالية بسبب التغيرات يف األسعار السوقية .ويف الوقت نفسه،
تخصم من تكاليف االقتناء األولية قيمة استهالك رأس املال
الثابت( 12يف حالة األصول الثابتة) أو اإلهالك أو النفاد( 13يف
حالة األصول غير املالية األخرى) على مدار العمر املتوقع
لألصل .ومن حيث املبدأ ،يمكن حساب قيمة األصل غير
املايل يف نقطة زمنية معينة يف عمر هذا األصل على أساس
سعر االقتناء احلايل ألصل جديد مماثل ناقص االستهالك
التراكمي لرأس املال الثابت أو اإلهالك أو النفاد .ويشار إىل
طريقة التقييم تلك باسم «تكلفة اإلحالل اخملفضة» .ويف حال
عدم توافر أسعار سوقية مالحظة موثوقة لألصول املستخدمة،
تتيح هذه الطريقة تقديرات تقريبية معقولة للسعر السوقي
احملتمل يف حالة عرض األصل للبيع .ويمكن على سبيل املثال
تطبيق هذا املبدأ على األصول على النحو التايل:
·يف حالة عدم توافر قيم سوقية مالحظة ،تقيد معظم
األصول الثابتة يف امليزانية العمومية بتكلفة اإلحالل
اخملفضة.
·تُقيَّم عادة األصول غير املنتَجة غير املنظورة ،مثل
السمعة التجارية واألصول التسويقية ،بالتكاليف
األولية القتنائها ناقص استقطاع إهالك األصول .وعند
استخدام هذه الطريقة ،يجب اختيار نمط للتناقص قد
يستند إىل قوانين ضريبية وأعراف حماسبية.
·قد يكون من املمكن تقييم األصول اجلوفية واألصول
األخرى املتوافرة طبيعيا بتكلفة االقتناء األولية (املعاد
تقييمها على نحو مالئم باستخدام مؤشر أسعار حمدد أو
 12راجع اإلطار  1-6لالطالع على إرشادات حول حساب استهالك رأس
املال الثابت.
 13راجع الفقرة .52-10

القيمة احلالية للعائدات املستقبلية
 33-7يف بعض احلاالت ،يمكن تقريب األسعار اجلارية
يف السوق بالقيمة احلالية 15للمنافع االقتصادية املستقبلية
املتوقعة من أصل معين .وقد يكون استخدام هذا األسلوب
جمديا بالنسبة لعدد من األصول املالية واألصول التي تتوافر
طبيعيا واألصول غير املنظورة .فعلى سبيل املثال ،تعتبر
األخشاب واألصول اجلوفية من األصول التي تتحقق املنافع
منها عادة إما يف املستقبل أو على مدى سنوات عديدة أو يف
احلالتين معا .ويمكن أيضا تقريب األسعار اجلارية بصايف
القيمة احلالية عند وجود تكلفة لتوصيل األصول إىل السوق.
ويمكن خصم املنافع االقتصادية والتكاليف لتقدير صايف
القيمة احلالية لألصل.

تصنيف األصول واخلصوم
األصول غير املالية ()1-6

16

 34-7هناك أربع فئات لألصول غير املالية عند املستوى
األول للتصنيف .والفئات الثالث األوىل هي األصول املنتَجة ـ ـ
األصول الثابتة ( ،)1-1-6واخملزونات ( ،)2-1-6والنفائس
( ،)3-1-6وتتألف الفئة الرابعة من جميع األصول غير املنتَجة
 14لالطالع على تفاصيل حول طريقة اجلرد املستمر ،راجع Organisation
for Economic and Co-operation and Development, Measuring Capital—OECD Manual: Measurement of Capital Stocks, Consumption
). of Fixed Capital and Capital Services (Paris, 2001

 15القيمة احلالية هي القيمة يف الوقت احلايل لدفعة أو تدفق مدفوعات
مستقبلية خمصومة بسعر فائدة مركبة مالئم .ويشار إليها أيضا باسم
«القيمة الزمنية للنقود» أو «التدفق النقدي اخملصوم».
 16األرقام بين األقواس بعد كل فئة تصنيف هي رموز تصنيف نظام
إحصاءات مالية احلكومة ،ويورد امللحق الثامن جميع رموز التصنيف
املستخدمة يف نظام إحصاءات مالية احلكومة.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اجلدول  :2-7تصنيف موجز لألصول غير املالية
1-6
1-1-6
1-1-1-6
1-1-1-1-6
2-1-1-1-6
3-1-1-1-6
4-1-1-1-6
2-1-1-6
1-2-1-1-6
2-2-1-1-6
3-1-1-6
1-3-1-1-6
2-3-1-1-6
4-1-1-6

2-1-6
3-1-6
4-1-6

1-4-1-6
2-4-1-6
3-4-1-6
1-3-4-1-6
2-3-4-1-6
3-3-4-1-6
4-4-1-6
1-4-4-1-6
2-4-4-1-6

األصول غير املالية
األصول الثابتة
مبان وإنشاءات
مساكن
مبان أخرى عدا املساكن
إنشاءات أخرى
حتسينات األراضي
آالت ومعدات
معدات نقل
آالت ومعدات عدا معدات النقل
أصول ثابتة أخرى
موارد بيولوجية فالحية
منتجات امللكية الفكرية
نظم األسلحة
اخملزونات
النفائس
األصول غير املنتَجة
األراضي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة
أصول أخرى متوافرة طبيعيا
موارد بيولوجية غير فالحية
موارد مائية
موارد طبيعية أخرى
أصول غير منظورة غير منتَجة
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
السمعة التجارية واألصول التسويقية

( .)4-1-6ويعرض اجلدول  2-7تصنيفا موجزا لألصول غير
املالية؛ وترد تصنيفات أكثر تفصيال لهذه الفئات يف مناقشات
17
خمتلف أنواع األصول الثابتة ذات الصلة.

األصول الثابتة ()1-1-6
 35-7األصول الثابتة ( )1-1-6هي أصول منتَجة
تُستخدم بصورة متكررة أو مستمرة يف عميالت إنتاج ملدة
تزيد على عام .واخلاصية املميزة لألصل الثابت ليست يف
كونه أصال معمرا بمفهوم مادي ،بل يف إمكانية استخدامه
بصورة متكررة أو مستمرة يف اإلنتاج لفترة زمنية طويلة تزيد
على عام (حسب األعراف املتبعة) .وقد تكون بعض السلع،
مثل الفحم املستخدم كوقود ،سلعا معمرة للغاية من الناحية
 17يتضمن الفصالن الثامن والتاسع وصفا للمعامالت ،وهو وصف مكمل
لتصنيف األصول واخلصوم يف هذا الفصل ،ويتضمن الفصل العاشر وصف
التدفقات االقتصادية األخرى املرتبطة بهذه األصول واخلصوم.

املادية لكنها ال تعتبر أصوال ثابتة ألنه ال يمكن استخدامها إال
ملرة واحدة .وتصنف األصول الثابتة إىل مبان وإنشاءات (-6
 )1-1-1وآالت معدات ( )2-1-1-6وأصول ثابتة أخرى
( )3-1-1-6ونظم أسلحة (.)4-1-1-6
 36-7ويف حالة عدم توافر أسعار سوقية مالحظة
لألصول املستخدمة ،يمكن بوجه عام استخدام تكلفة
اإلحالل اخملفضة كبديل للقيمة السوقية اجلارية لألصول
الثابتة .ويوضح اجلزء الباقي من هذا القسم متى يكون
من املرجح التوصل إىل تقييم أدق لنوع معين من األصول
الثابتة باستخدام أسلوب آخر.
 37-7وقد يمتد إنتاج بعض األصول الثابتة لفترتي
إبالغ أو أكثر .وينبغي من حيث املبدأ أن تقيد هذه األصول
غير املالية يف امليزانية العمومية يف وقت تغير امللكية
االقتصادية بحيث يتم حتويل اخملاطر واملزايا املرتبطة
باألصل .وبالنسبة لألصول الثابتة مرتفعة القيمة كالسفن
واآلالت الثقيلة وغيرها من املعدات ،تُقيَّد تغيرات امللكية يف
الوقت الذي يتفق عليه الطرفان؛ فعلى سبيل املثال ،قد تنتقل
امللكية تدريجيا حسب الدفعات املرحلية املسددة أو بالكامل
وقت التسليم .وعندما يتم االتفاق مقدما على عقد بيع إلنشاء
مبان أو إنشاءات ،تقتنى اإلنشاءات غير املستكملة يف كل
فترة من خالل مدفوعات مرحلية وتصنف كأصول ثابتة يف
امليزانية العمومية للوحدة القائمة بالشراء (أي أن اإلنشاءات
يتم بيعها من جانب مقاول البناء إىل املشتري على مراحل مع
انتقال احليازة القانونية لإلنشاءات إىل املشتري) .وعندما تزيد
الدفعات املرحلية على قيمة األصل غير املستكمل ،ينبغي قيد
الزيادة كسلفة جتارية تتناقص مع استمرار العمل .ويف حالة
عدم وجود عقد بيع ،تقيد اإلنشاءات غير املستكملة كأعمال
قيد اإلجناز وتقيد اإلنشاءات املستكملة كسلع تامة الصنع
يف امليزانية العمومية للوحدة القائمة بأعمال البناء حلين
تغير ملكية األصل .وتعامل األصول الثابتة اجلاري إنشاؤها
للحساب الذاتي كأصول ثابتة وليس كمخزونات أعمال قيد
اإلجناز .وتنطبق هذه املبادئ العامة أيضا على إنتاج األصول
الفالحية (راجع الفقرة .)62-7
 38-7وتعامل األصول الثابتة املقتناة بموجب عقد
تأجير تمويلي ،وتكون على األرجح آالت ومعدات ،كما لو
كان مشتريها ومالكها هو املستخدم أو املستأجر (أي املالك
االقتصادي) وليس املؤجر (املالك القانوين) .ويعامل االقتناء
على أنه يجري تمويله بمطالبة مالية تصنف كقرض .فعلى
سبيل املثال ،إذا اشترى أحد البنوك طائرة ثم أجرها خلطوط

امليزانية العمومية
الطيران الوطنية ،تسجل الطائرة كأصل لدى خطوط الطيران
ويسجل قرض كخصم على خطوط الطيران الوطنية وكأصل
للبنك .وتناقش الفقرات من م 10-4إىل م 15-4عقود التأجير
التمويلي بالتفصيل.
 39-7ويتمثل أحد االعتبارات األخرى التي يتعين مراعاتها
عند حتديد امللكية يف األصول الثابتة التي تنشأ بموجب
الشراكات بين القطاعين العام واخلاص أو نظم البناء والتملك
والتشغيل ونقل امللكية ،وهي ما يطلق عليها أحيانا أيضا اسم
مبادرات التمويل اخلاص أو أي اسم خمتصر مماثل آخر .وتتحدد
املعاملة اإلحصائية على أساس امللكية االقتصادية لألصل
املعني (راجع الفقرة  .)5-7وتناقش الفقرات من م 58-4إىل
م 65-4الشراكات بين القطاعين العام واخلاص بالتفصيل.
كذلك جرى العرف على اعتبار األصول الثابتة غير املنقولة،
مثل املباين واإلنشاءات األخرى يف اإلقليم االقتصادي ،أصوال
مملوكة لوحدات مقيمة (راجع الفقرة .)13-2
 40-7وتُستثنى العِدد الصغيرة/اليدوية من حدود األصول
الثابتة .وتقيد التكلفة املتحملة عن هذه السلع املعمرة
رخيصة الثمن كاستخدام سلع وخدمات ( )2-2إذا كانت هذه
املصروفات يتم حتملها بصفة منتظمة ومنخفضة مقارنة
بالتكلفة املتحملة مقابل اقتناء اآلالت واملعدات .ولكن توجد
ظروف يتم فيها قيد هذه العدد الصغيرة/اليدوية كأصول
ثابتة (راجع الفقرة .)43-6

املباين واإلنشاءات ()1-1-1-6
 41-7تتألف املباين واإلنشاءات ( )1-1-1-6من مساكن
( ،)1-1-1-1-6ومبان أخرى عدا املساكن (،)2-1-1-1-6
وإنشاءات أخرى ( ،)3-1-1-1-6وحتسينات األراضي (-1-1-6
 ،)4-1كما يوضح اجلدول  .3-7وتشتمل قيمة املباين واإلنشاءات
على تكلفة تنظيف وإعداد املوقع وقيمة جميع التركيبات واملرافق
واملعدات التي تشكل أجزاء أساسية من اإلنشاءات.
 42-7وتدرج يف هذا البند النصب التذكارية العامة التي
تكون يف صورة مبان وإنشاءات .ومن السهل حتديد النصب
التذكارية العامة لداللتها التاريخية أو الوطنية أو اإلقليمية
اجلدول  3-7تصنيف املباين واإلنشاءات
1-1-1-6
1-1-1-1-6
2-1-1-1-6
3-1-1-1-6
4-1-1-1-6

املباين واإلنشاءات
املساكن
مبان أخرى عدا املساكن
إنشاءات أخرى
حتسينات األراضي
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أو احمللية أو الدينية أو الرمزية .ويمكن للجمهور العام زيارة
هذه النصب التذكارية ،ويدفع الزوار غالبا رسوم دخول إىل
هذه النصب أو ما يحيط بها .وتستخدم وحدات القطاع العام
هذه النصب التذكارية العامة يف املعتاد إلنتاج خدمات ثقافية
أو خدمات ذات طابع ترفيهي .وينبغي من حيث املبدأ إدراج
النصب التذكارية العامة ضمن املساكن ،واملباين األخرى عدا
املساكن ،واإلنشاءات األخرى حسب طبيعتها ،وقد يفضل من
الناحية العملية تصنيفها ضمن اإلنشاءات األخرى إذا كان هذا
التوزيع غير متاح .وينبغي حساب رأس املال الثابت املستهلك
يف إنشاء نصب جديدة أو إجراء حتسينات كبيرة على النصب
القائمة بافتراض عمر تشغيلي مالئم لها.
 43-7غير أنه ال يمكن تقييم النصب التذكارية العامة
مباشرة إال إذا اعترفت بأهميتها جهة أخرى بخالف املالك،
وهو ما يحدث عادة عند البيع أو التثمين الرسمي .وتقيم
النصب التذكارية العامة املنشأة حديثا بتكلفة اإلحالل
اخملفضة .أما النصب األخرى عدا تلك املنشأة حديثا ،فينبغي
تقييمها بأحدث سعر بيع ،يتم حتديثه إذا اقتضى األمر،
باستخدام مؤشر أسعار عام .وإذا مل يتوافر سعر بيع ،ينبغي
عندئذ استخدام تقدير بديل ،مثل التقييم ألغراض التأمين أو
تكلفة اإلحالل (راجع الفقرة .)31-7

املساكن ()1-1-1-1-6
 44-7املساكن ( )1-1-1-1-6هي مبان ،أو أجزاء
خمصصة من مبان ،تستخدم كليا أو بصورة رئيسية ألغراض
السكنى ،بما يف ذلك أي إنشاءات ملحقة بها ،مثل مواقف
السيارات (املرأب) وكل التجهيزات الدائمة املضافة حسب
الطلب يف أماكن اإلقامة .وتدرج أيضا العوامات وصنادل
نقل البضائع والبيوت املتنقلة والعربات الكبيرة املغطاة التي
تستخدم كمقر سكنى رئيسي ،إىل جانب النصب التذكارية
العامة املسجلة كمساكن يف األساس .وتدرج املساكن
التي تقتنيها احلكومة من أجل العسكريين يف هذه الفئة
ألنها تستخدم بنفس طريقة استخدام املساكن التي يقتنيها
املدنيون .كذلك تدرج املساكن غير املكتملة إذا ما اعتبر أن
املستخدم النهائي أصبح هو املالك االقتصادي نظرا ألنه يقوم
بإنشاء املسكن حلسابه اخلاص ،أو ألن املستخدم النهائي
حتمل خماطر األصل ومزاياه ،أو لوجود عقد بيع أو شراء.
 45-7وبالنسبة للمساكن ،قد توجد معلومات كافية
متاحة من عمليات بيع املباين اجلديدة والقائمة يف أسواق
خاصة مماثلة للمساعدة يف إعداد تقديرات امليزانية العمومية
لتحركات سعرية مماثلة يف جمموع قيمة املساكن التابعة
للقطاع العام .غير أن أسعار هذه املساكن تتوقف بدرجة
كبيرة على موقعها وقد تتضمن قيمة األراضي .وقد ال يغطي
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النمط اجلغرايف لعمليات البيع خالل الفترة جميع املناطق
بدرجة كافية ،ويتعين يف هذه احلالة استخدام طريقة مثل
طريقة اجلرد املستمر (راجع الفقرة  .)32-7ويرجح تطبيق
هذه الطريقة أيضا على العديد من املباين واإلنشاءات العامة
األخرى نظرا ألنها غالبا ما تكون ذات خصائص مميزة
تخصها دون غيرها.

املباين األخرى عدا املساكن ()2-1-1-1-6
 46-7املباين األخرى عدا املساكن (-1-1-1-6
أجزاء من مبان غير خمصصة
 )2تتضمن مباينَ بالكامل أو
ً
كمساكن .وتندرج ضمن هذه الفئة التركيبات واملرافق
واملعدات التي تشكل أجزاء أساسية من اإلنشاءات .وبالنسبة
للمباين اجلديدة ،تدرج تكاليف تنظيف وإعداد املواقع.
 47-7ومن األمثلة على أنواع املباين املدرجة يف هذه الفئة
املباين اإلدارية واملدارس واملستشفيات واملباين اخملصصة
للترفيه العام واخملازن واملباين الصناعية واملباين التجارية
والفنادق واملطاعم .وتدرج أيضا النصب التذكارية العامة
املسجلة كمبان غير سكنية أساسا .وتعتبر السجون واملدارس
واملستشفيات من فئة املباين األخرى عدا املساكن رغم أنها قد
تكون مأوى ألسر معيشية مؤسسية .وتدرج املباين واإلنشاءات
املقتناة ألغراض عسكرية يف هذه الفئة ما دامت تستخدم
بصورة متكررة أو مستمرة يف عمليات اإلنتاج ملدة تزيد على
عام واحد.

إنشاءات أخرى ()3-1-1-1-6

 48-7تتألف اإلنشاءات األخرى ( )3-1-1-1-6من
جميع اإلنشاءات عدا املباين .وتدرج أيضا تكاليف تنظيف
املواقع وإعدادها .وتدرج النصب التذكارية العامة إذا مل يمكن
قيدها كمساكن أو مبان أخرى عدا املساكن .كذلك يدرج ضمن
هذه الفئة إنشاء احلوائط البحرية أو حواجز األمواج أو حواجز
الفيضانات التي يكون الغرض منها حتسين جودة وحجم
األراضي املالصقة لها .وتدرج أيضا البنية التحتية الالزمة
لالستزراع املائي ،مثل املزارع السمكية ومزارع احملار .ومن
األمثلة األخرى:
·الطرق السريعة والشوارع والطرق واجلسور والطرق
السريعة العلوية واألنفاق والسكك احلديدية السطحية
واملمدودة يف أنفاق ومدارج املطارات.

·خطوط االتصاالت وخطوط الكهرباء وخطوط األنابيب
الطويلة وخطوط األنابيب احمللية والكابالت.
·املرافق الرياضية والترفيهية اخلارجية.
·تدرج املباين واإلنشاءات املقتناة ألغراض عسكرية يف
هذه الفئة ما دامت تستخدم بصورة متكررة أو مستمرة
يف عمليات اإلنتاج ملدة تزيد على عام واحد.

حتسينات األراضي ()4-1-1-1-6
 49-7تنشأ حتسينات األراضي ( )4-1-1-1-6عن
أعمال تؤدي إىل حتسينات كبيرة يف حجم األراضي وجودتها
وإنتاجيتها ،أو حتول دون تدهورها .وتعامل أنشطة مثل
استصالح األراضي ،وتنظيف األراضي ،وترسيم األراضي،
وإنشاء اآلبار وبرك املياه التي تشكل جزءا أساسيا من األراضي
املعنية على أنها ناجتة عن عمليات حتسينات األراضي .أما
احلوائط البحرية واحلواجز والسدود ونظم الري األساسية
املوجودة يف حميط األراضي دون أن تشكل جزءا أساسيا منها،
والتي غالبا ما تقوم احلكومة بإنشائها يف أراض مملوكة لعدة
مالكين ،فتصنف ضمن اإلنشاءات األخرى (.)3-1-1-1-6
 50-7وتمثل حتسينات األراضي فئة من األصول الثابتة
تختلف عن األراضي ( )1-4-1-6املدرجة ضمن األصول
غير املنتَجة نظرا ألنها كانت موجودة قبل التحسينات .وتظل
األراضي غير املستصلحة أصال غير منتَج وتطبق عليها
بالتايل مكاسب وخسائر حيازة خمتلفة عن التغيرات السعرية
التي تؤثر على عمليات حتسينات األراضي .ويف احلاالت التي
ال يمكن فيها الفصل بين قيمة األراضي قبل التحسينات وقيمة
تلك التحسينات ،ينبغي إدراج األصل ضمن الفئة التي تمثل
اجلزء األكبر من القيمة.
 51-7وتقيد قيمة حتسينات األراضي بتكلفة اإلحالل
اخملفضة ألعمال التحسينات كما تم تنفيذها يف األصل بعد
إعادة تقييمها على نحو يتالءم مع أسعار السوق .ويساوي ذلك
من الناحية املفاهيمية الفرق يف القيمة بين األراضي املعنية
يف حالتها الطبيعية قبل التحسينات وقيمتها بعد التحسينات
مع مراعاة التغيرات السعرية .وجرى العرف على إدراج تكاليف
نقل امللكية على جميع األراضي مع تلك التحسينات .وتناقش
الفقرات من  53-6إىل  60-6استهالك رأس املال الثابت
وتكاليف نقل امللكية.

·شبكات الصرف الصحي واملمرات املائية واملوانئ
والسدود وغيرها من اإلنشاءات املائية.

اآلالت واملعدات ()2-1-1-6

·آبار التهوية واألنفاق واإلنشاءات األخرى املرتبطة
بتعدين املوارد املعدنية وموارد الطاقة.

 52-7تغطي اآلالت واملعدات ( )2-1-1-6معدات
النقل ،ومعدات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر واالتصاالت،

امليزانية العمومية
واآلالت واملعدات غير املصنفة يف أماكن أخرى .وتدرج اآلالت
واملعدات التي تشكل جزءا أساسيا من مبنى أو إنشاءات أخرى
ضمن قيمة املبنى أو اإلنشاءات وليس ضمن اآلالت واملعدات.
وال تعتبر العدد الرخيصة الثمن التي تشترى بسعر ثابت نسبيا
مثل العدد اليدوية أصوال ثابتة ما مل تشكل نسبة كبيرة من
خمزون اآلالت واملعدات .ووفقا للفقرة  ،38-7تصنف اآلالت
واملعدات التي يسري عليها عقد تأجير تمويلي ضمن هذه
الفئة نظرا ألنها تعامل على أن املستخدم (املستأجر) يقتنيها.
وتصنف كذلك اآلالت واملعدات املقتناة ألغراض عسكرية عدا
نظم األسلحة ضمن هذه الفئة ،وتشكل نظم األسلحة (-1-6
 )4-1فئة منفصلة (راجع الفقرة .)74-7
 53-7وتصنف اآلالت واملعدات إىل فئتين رئيسيتين :معدات
النقل ( )1-2-1-1-6وآالت ومعدات عدا معدات النقل (-1-6
 ،)2-2-1ثم تصنف اآلالت واملعدات األخرى على النحو الوارد
يف اجلدول .4-7

معدات النقل ()1-2-1-1-6
 54-7وتتألف معدات النقل ( )1-2-1-1-6من معدات
نقل األشخاص واألشياء ،بما يف ذلك السيارات واملقطورات
وأشباه املقطورات ،والسفن ،وقاطرات وعربات اخلطوط
احلديدية ،والطائرات ،والدراجات النارية ،والدراجات .وقد
تكون أسواق السيارات والطائرات وبعض أنواع معدات
النقل األخرى ممثلة بقدر كاف بحيث تتيح مشاهدات سعرية
أفضل مقارنة بالتقييمات املعدة باستخدام تكلفة اإلحالل
اخملفضة.

آالت ومعدات عدا معدات النقل ()2-2-1-1-6
 55-7تتألف هذه الفئة من جميع اآلالت واملعدات عدا معدات
النقل .وتنقسم هذه الفئة إىل معدات تكنولوجيا املعلومات
والكمبيوتر واالتصاالت ( )1-2-2-1-1-6واآلالت واملعدات
غير املصنفة يف أماكن أخرى (.)2-2-2-1-1-6

اجلدول  4-7تصنيف اآلالت واملعدات
2-1-1-6
1-2-1-1-6
2-2-1-1-6
1-2-2-1-1-6
2-2-2-1-1-6

اآلالت واملعدات
معدات النقل
آالت ومعدات عدا معدات النقل
معدات تكنولوجيا املعلومات
والكمبيوتر واالتصاالت
آالت ومعدات غير مصنفة يف أماكن أخرى
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معدات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر
واالتصاالت ()1-2-2-1-1-6
 56-7تتألف معدات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر
واالتصاالت ( )1-2-2-1-1-6من األجهزة التي تستخدم
أدوات التحكم اإللكتروين وكذلك املكونات اإللكترونية التي تشكل
جزءا من هذه األجهزة .ومن أمثلة ذلك املنتجات التي تشكل
جزءا من احلاسبات اآللية وقطع غيارها وملحقاتها ،وأجهزة
إرسال موجات التلفزيون والراديو ،وكاميرات التلفزيون والفيديو
والكاميرات الرقمية ،وأجهزة التليفون .ويف الواقع العملي ،فإن
هذا التعريف يقصر نطاق تغطية معدات تكنولوجيا املعلومات
والكمبيوتر واالتصاالت يف معظمه على معدات الكمبيوتر
واالتصاالت الالسلكية.

آالت ومعدات غير مصنفة يف أماكن أخرى (-1-6
)2-2-2-1
 57-7تتضمن هذه الفئة جميع اآلالت واملعدات غير
املصنفة يف أي من فئات اآلالت واملعدات األخرى 18.وتتمثل
أنواع األصول التي يمكن أن تندرج ضمن هذه الفئة اآلالت ذات
االستعماالت العامة واآلالت ذات االستعماالت اخلاصة ،ومعدات
املكاتب واحملاسبة ،واآلالت الكهربائية ،واألجهزة الطبية،
وأدوات القياس الدقيق واألدوات البصرية ،واألثاث ،وساعات
اليد واحلائط ،واآلالت املوسيقية ،والسلع الرياضية .وتشمل هذه
الفئة أيضا اللوحات املرسومة والتماثيل املنحوتة واألعمال
الفنية األخرى أو التحف ،واملقتنيات األخرى عالية القيمة
التي يتم امتالكها وعرضها بغرض إنتاج خدمات املتاحف
واخلدمات املماثلة .أما البنود املماثلة التي يتم امتالكها
أساسا كمستودعات قيمة غير خمصصة لالستخدام يف اإلنتاج،
فتصنف ضمن النفائس (راجع الفقرات من  87-7إىل .)89-7
وتستبعد من هذه الفئة أيضا السلع املعمرة رخيصة الثمن مثل
العدد الصغيرة/اليدوية التي تقيد ضمن استخدام سلع وخدمات
(( )2-2راجع الفقرة .)43-6

أصول ثابتة أخرى ()3-1-1-6
 58-7تتألف األصول الثابتة األخرى من موارد بيولوجية
فالحية ( )1-3-1-1-6ومنتجات امللكية الفكرية (-1-1-6
 )2-3كما يرد يف اجلدول .5-7

 18تدرج ضمن هذه الفئة جميع البنود الواردة ضمن الفئات من  43إىل 48
يف التصنيف املركزي للمنتجات الذي وضعته هيئة األمم املتحدة ،التنقيح
 ،2ما عدا الفئة  452والفئة  ،472حيث تصنفان ضمن معدات تكنولوجيا
املعلومات والكمبيوتر واالتصاالت .ولالطالع على مزيد من التفاصيل،
راجع الرابط التايل.http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp :
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اجلدول  5-7تصنيف األصول الثابتة األخرى
3-1-1-6
1-3-1-1-6
1-1-3-1-1-6
2-1-3-1-1-6
2-3-1-1-6
1-2-3-1-1-6
2-2-3-1-1-6
3-2-3-1-1-6
1-3-2-3-1-1-6
2-3-2-3-1-1-6
4-2-3-1--1-6
5-2-3-1-1-6

أصول ثابتة أخرى
موارد بيولوجية فالحية
موارد حيوانية تنتج منتجات متكررة
أشجار وحماصيل وموارد نباتية تنتج منتجات متكررة
منتجات امللكية الفكرية
البحوث والتطوير
التنقيب عن املعادن وتقييمها
برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات
برجميات الكمبيوتر
قواعد البيانات
األعمال الترفيهية واألدبية والفنية األصلية
منتجات ملكية فكرية أخرى

موارد بيولوجية فالحية ()1-3-1-1-6

 59-7تغطي املوارد البيولوجية الفالحية (-1-1-6
 )1-3املوارد احليوانية التي تنتج منتجات متكررة ،واألشجار
واحملاصيل واملوارد النباتية التي تنتج منتجات متكررة،
التي يخضع نموها وجتددها الطبيعي مباشرة لسيطرة وحدات
مؤسسية ومسؤوليتها وإدارتها.
 60-7وتتضمن املوارد احليوانية التي تنتج منتجات متكررة
( )1-1-3-1-1-6حيوانات التربية ،وماشية األلبان ،ودواب
اجلر ،واألغنام أو احليوانات األخرى التي تربى إلنتاج الصوف،
واحليوانات املستخدمة يف النقل أو السباق أو الترفيه ،واملوارد
املائية التي تنتج منتجات متكررة .وتستبعد األصول الفالحية
غير مكتملة النمو ما مل تكن منتجة لالستخدام اخلاص .وتصنف
املاشية التي تتم تربيتها للذبح ،بما يف ذلك الدواجن ،كمخزونات
وليس كأصول ثابتة.
 61-7وتتضمن األشجار واحملاصيل واملوارد النباتية
( )2-1-3-1-1-6األشجار (بما يف ذلك الكروم والشجيرات)
املزروعة إلنتاج الفاكهة واملكسرات والعصارة والصمغ واللحاء
واألوراق .أما األشجار التي تتم زراعتها للحصول على أخشابها
والتي تنتج منتجا جاهزا لالستخدام مرة واحدة فقط عند قطعها
فال تمثل أصوال ثابتة لكنها تدرج ضمن اخملزونات ،مثلها مثل
احلبوب أو اخلضروات التي تنتج حمصوال واحدا عند حصادها
وال يمكن اعتبارها بالتايل أصوال ثابتة.
 62-7وبوجه عام ،يف احلاالت التي يستغرق فيها إنتاج
األصول الثابتة وقتا طويال ،تقيد األصول التي مل يُستكمل
إنتاجها يف نهاية فترة اإلبالغ ضمن اخملزونات يف صورة
أعمال قيد اإلجناز .وتنطبق هذه املبادئ العامة أيضا على إنتاج
األصول الفالحية ،مثل احليوانات أو األشجار التي يكتمل نموها

خالل فترة طويلة .وينبغي التمييز بين حالتين :إنتاج املنتجات
الفالحية من جانب منتجين متخصصين ،مثل مربي املاشية أو
مشاتل األشجار ،وإنتاج األصول الفالحية للحساب اخلاص من
جانب مستخدميها:
·يف حالة املنتجين املتخصصين ،تقيد احليوانات
واألشجار التي مل يُستكمل إنتاجها وغير اجلاهزة للبيع
أو التسليم كأعمال قيد اإلجناز.
·غير أنه عند إنتاج احليوانات أو األشجار للحساب
اخلاص يف املزارع أو غيرها بقصد استخدامها كأصول
ثابتة ،تعامل األصول غير املستكملة يف صورة حيوانات
أو أشجار غير مكتملة النمو والتي تكون غير اجلاهزة
لالستخدام يف عمليات اإلنتاج على أنها اقتناء أصول
ثابتة من جانب وحدة القطاع العام املنتجة بوصفها
املستخدم النهائي وليس على أنها أعمال قيد اإلجناز.
 63-7وال تصنف كأصول فالحية أو خمزونات إال
احليوانات والنباتات الفالحية اخلاضعة لرقابة الوحدات
املؤسسية ومسؤوليتها وإدارتها بصورة مباشرة .أما جميع
احليوانات والنباتات األخرى ،فتصنف كأصول غير منتَجة.
ويمكن عادة تقييم احليوانات املصنفة كموارد بيولوجية
فالحية على أساس األسعار السوقية اجلارية حليوانات
مماثلة يف عمر معين .ويُستبعد توافر مثل هذه املعلومات
عن النباتات ،وسيتعين على األرجح تقييمها بتكلفة اإلحالل
اخملفضة.

منتجات امللكية الفكرية ()2-3-1-1-6
 64-7تنشأ منتجات امللكية الفكرية ()2-3-1-1-6
نتيجة البحث أو التطوير أو الدراسة أو االبتكار التي تنتج عنها
معرفة يمكن للمطورين تسويقها أو استخدامها ملصلحتهم
الذاتية يف اإلنتاج نظرا ألن استخدام هذه املعرفة حق حصري
يحميه القانون أو غيره من وسائل احلماية .وقد تكون املعرفة
منتجا يف حد ذاتها ،أو قد تتجسد يف صورة منتج آخر .ويف
احلالة الثانية ،يكون املنتج الذي يجسد هذه املعرفة أعلى سعرا
مقارنة بمنتج مماثل ال يجسد هذه املعرفة .وتظل املعرفة أصال
ما دام استخدامها تنتج عنه أرباح احتكارية ملالكها .وعندما
تصبح املعرفة بدون حماية أو يبطل استخدامها بسبب ظهور
ابتكارات الحقة ،فإنها ال تعتبر أصال .ويمكن تصنيف منتجات
امللكية الفكرية على النحو التايل:
·البحوث والتطوير ()1-2-3-1-1-6
·التنقيب عن املعادن وتقييمها ()2-2-3-1-1-6

امليزانية العمومية
·برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات (.)3-2-3-1-1-6
·األعمال الترفيهية واألدبية والفنية األصلية
(.)4-2-3-1-1-6
·منتجات ملكية فكرية أخرى (.)5-2-3-1-1-6
 65-7وبعض منتجات امللكية الفكرية ال تستخدمها سوى
الوحدة املسؤولة عن تطويرها أو وحدة معينة تم نقل ملكية
املنتج إليها .ومن أمثلة ذلك التنقيب عن املعادن وتقييمها.
وتستخدم منتجات أخرى ،مثل برجميات الكمبيوتر واألصول
الفنية ،يف صورتين .األوىل هي الصورة األصلية ،وتخضع
غالبا لسيطرة وحدة واحدة ولكن هناك بعض االستثناءات كما
نوضح يف اجلزء املتبقي من هذا القسم .ويستخدم األصل يف
إنتاج نسخ يتم توريدها بدورها إىل وحدات مؤسسية أخرى.
ويمكن بيع النسخ مباشرة أو إتاحتها بموجب تراخيص:
·يمكن معاملة النسخ املبيعة مباشرة كأصول ثابتة
إذا استوفت الشروط الالزمة — أي أنها ستستخدم يف
اإلنتاج لفترة تزيد على عام.
·ويمكن أيضا معاملة النسخ املتاحة بموجب تراخيص
استخدام كأصول ثابتة إذا استوفت الشروط الالزمة
ـ ـ أي إذا كان من املتوقع استخدامها يف اإلنتاج ملدة
تزيد على عام وتنتقل جميع خماطر ومزايا امللكية إىل
املرخص له .وشراء الترخيص مقابل مبلغ مايل مسدد
على دفعة واحدة لالستخدام لفترة تمتد لعدة سنوات
قد يكون مؤشرا مفيدا يف هذا الصدد ولكنه ليس شرطا
الزما.
·ويف حال تم اقتناء نسخة بموجب ترخيص استخدام
تم شراؤه مقابل مدفوعات دورية تسدد لفترة تعاقدية
تمتد لعدة سنوات واعتبر أن املرخص له هو املالك
االقتصادي للنسخة ،ينبغي اعتبار ذلك اقتناء أصول
ثابتة.
·ويف حالة أداء مدفوعات دورية مقابل احلصول على
ترخيص استخدام دون وجود عقد طويل األجل ،تعامل
املدفوعات على أنها مدفوعات مقابل خدمة.
·ويف حالة سداد دفعة أولية كبيرة تلحقها عدة مدفوعات
أصغر يف السنوات التالية ،تقيد الدفعة األولية كصايف
اقتناء أصل ثابت وتعامل املدفوعات التالية كمدفوعات
مقابل خدمة.
·وإذا كان الترخيص يتيح للمرخص له استنساخ األصل
وحتمله الحقا مسؤولية توزيع هذه النسخ ودعمها
وصيانتها ،يشار إىل ذلك باسم ترخيص باالستنساخ
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وينبغي اعتباره كبيع جزئي أو كلي لألصل إىل الوحدة
احلائزة لترخيص االستنساخ.
 66-7وتتألف فئة البحوث والتطوير (-2-3-1-1-6
 )1من قيمة النفقات على األعمال اإلبداعية التي يتم إنتاجها
بصفة منتظمة بغرض تعزيز املعرفة ،بما يف ذلك معرفة
البشر والثقافات واجملتمعات ،واستخدام هذه املعرفة يف
وضع تطبيقات جديدة .وال يتسع نطاق هذه الفئة لتشمل رأس
املال البشري بوصفه أصوال يف إحصاءات مالية احلكومة
واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى .وينبغي حتديد قيمة
بند البحوث والتطوير على أساس املنافع االقتصادية املتوقعة
منه يف املستقبل .وتتضمن هذه القيمة تقديم اخلدمات العامة
يف حالة البحوث وأعمال التطوير التي تقتنيها احلكومة .ومن
حيث املبدأ ،فإن البحوث وأعمال التطوير التي ال تعود بمنافع
اقتصادية على مالكها ال تشكل أصال وينبغي معاملتها
كمصروفات .وال تدرج ضمن هذه الفئة سوى البحوث وأعمال
19
التطوير التي تستويف معايير األصول غير املالية.
 67-7وما مل تكن القيمة السوقية للبحوث والتطوير متاحة
مباشرة ،قد يمكن تقييمها كما جرى العرف على أساس
جمموع التكاليف ،بما يف ذلك تكلفة البحوث وأعمال التطوير
التي مل تلق جناحا .وعلى نحو أكثر حتديدا ،فإن البحوث
وأعمال التطوير التي تنفذها وحدات احلكومة واجلامعات
واملعاهد البحثية غير الهادفة للربح وغيرها تعد إنتاجا غير
سوقي وينبغي تقييمها بالتايل على أساس جمموع التكاليف
املتحملة ،مع استبعاد العائد على رأس املال املستخدم .وتقيم
نفقات البحوث وأعمال التطوير التي تنفذ بموجب عقد بأسعار
التعاقد .ويف حالة تنفيذها للحساب اخلاص ،تقيم كتكاليف
تراكمية .ويف حالة تنفيذها بمعرفة شركة عامة ،تتضمن
التكلفة العائد على رأس املال .ويتعين زيادة التقييم ملراعاة
التغيرات يف األسعار وخفضه ملراعاة استهالك رأس املال
الثابت على مدار عمر األصل .ونظرا إلدراج البحوث والتطوير
ضمن حدود األصول ،أصبحت املوارد املشمولة ببراءات
20
اختراع ال تعتبر أصوال غير منتَجة.
 19لالطالع على مزيد من املبادئ التوجيهية بخصوص قياس البحوث
وأعمال التطوير يف الواقع العملي ،راجع Organisation for Economic

and Co-operation and Development, Handbook on Deriving Capital
).Measures of Intellectual Property Products (Paris, 2010

 20تعتبر اتفاقية براءة االختراع هي االتفاقية القانونية التي حتدد على
أساسها شروط استفادة الغير من البحوث وأعمال التطوير .واتفاقية براءة
االختراع هي شكل من أشكال تراخيص االستخدام ،وتعامل كمدفوعات
مقابل خدمة أو اقتناء أصول .راجع املناقشات بشأن العقود وعقود اإليجار
والتراخيص ( )1-4-4-1-6يف الفقرة  105-7وامللحق .4
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 68-7وتتألف فئة التنقيب عن املعادن وتقييمها
( )2-2-3-1-1-6من قيمة نفقات التنقيب عن البترول
والغاز الطبيعي والرواسب غير البترولية والتقييم الالحق
للمعادن املكتشفة .وتؤثر املعلومات املستمدة من التنقيب على
أنشطة اإلنتاج التي تقوم بها اجلهات التي حتصل على هذه
املعلومات على مدار عدة سنوات .وينبغي أن حتدد قيمة بند
التنقيب عن املعادن وتقييمها إما على أساس املبالغ مستحقة
الدفع بموجب عقود ممنوحة إىل وحدات مؤسسية أخرى لهذا
الغرض أو على أساس تكلفة أعمال التنقيب املنفذة للحساب
اخلاص .وينبغي أن تتضمن هذه التكاليف العائد على رأس
املال الثابت املستخدم يف أنشطة التنقيب .وإىل جانب تكلفة
اختبارات احلفر والتجويف الفعلية ،يشتمل التنقيب عن املعادن
على أي تكاليف قبل الترخيص وتكاليف التراخيص واالقتناء
والتقييم ،وتكاليف املسح اجلوي وغيره من أعمال املسح،
وتكلفة النقل والتكاليف األخرى التي يتم حتملها للتمكين
من تنفيذ أعمال التنقيب .وال تقاس قيمة األصل الناجت بقيمة
الرواسب اجلديدة املكتشفة من خالل التنقيب ولكن تقاس
بقيمة املوارد اخملصصة للتنقيب خالل فترة اإلبالغ .وينبغي
إعادة تقييم أعمال التنقيب التي أجريت يف املاضي ومل تشطب
قيمتها بالكامل بعد بأسعار وتكاليف الفترة اجلارية.
 69-7وتصنف برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات
( )3-2-3-1-1-6ضمن نفس الفئة نظرا ألن قواعد
البيانات املميكنة ال يمكن إنشاؤها بمعزل عن نظام إلدارة
قواعد البيانات ،وهذا النظام يف حد ذاته عبارة عن برجميات
كمبيوتر .ويمكن تقسيم هذه الفئة إىل برجميات كمبيوتر (-6
 )1-3-2-3-1-1وقواعد بيانات (.)2-3-2-3-1-1-6
 70-7تشمل برجميات الكمبيوتر (-2-3-1-1-6
 )1-3برامج الكمبيوتر ومواصفات البرامج واملواد املساندة
لبرجميات النظم والتطبيقات املتوقع استخدامها ألكثر من
عام .ويمكن شراء البرجميات من وحدات أخرى أو تصميمها
للحساب الذاتي ،وقد تكون خمصصة لالستخدام الذاتي فقط
أو للبيع من خالل النسخ .وتتألف قواعد البيانات (-1-6
 )2-3-2-3-1من ملفات بيانات منظمة بحيث تسمح
باالطالع على البيانات واستخدامها على نحو يضمن فعالية
استخدام املوارد .وتعامل هذه النفقات على شراء قواعد بيانات
الكمبيوتر أو تطويرها أو توسيع نطاقها كأصول إذا كان من
املتوقع استخدامها يف اإلنتاج ملدة تزيد على عام واحد.
 71-7وينبغي تقييم برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات
( )3-2-3-1-1-6على أساس املبلغ مستحق الدفع إذا تم
اقتناؤها من وحدة أخرى ،أو تكلفة إنتاجها (بما يف ذلك العائد
على رأس املال يف حالة إنتاجها بمعرفة شركة عامة) إذا تم

إنتاجها للحساب اخلاص .وينبغي إعادة تقييم البرجميات
وقواعد البيانات املقتناة يف سنوات سابقة ومل تشطب قيمتها
بالكامل بعد باألسعار اجلارية.
 72-7األعمال الترفيهية واألدبية والفنية األصلية
( )4-2-3-1-1-6هي كل األعمال األصلية التي تشمل
األفالم والتسجيالت الصوتية واخملطوطات وأشرطة التسجيل
والنماذج التي يُسجل أو يُجسد فيها األداء الدرامي وبرامج
اإلذاعة والتليفزيون واحلفالت املوسيقية واملناسبات
الرياضية واإلنتاج األدبي أو الفني .وينبغي تقييم هذه
األعمال باألسعار السوقية اجلارية إذا ما تم تداولها فعليا.
وإذا مل يتحقق هذا الشرط ،فينبغي تقييمها إما على أساس
سعر االقتناء أو تكلفة اإلنتاج (بما يف ذلك العائد على رأس
املال يف حالة إنتاجها بمعرفة شركة عامة) ،ثم إعادة تقييمها
بأسعار الفترة اجلارية مع تخفيضها ،أو على أساس القيمة
احلالية للمتحصالت املستقبلية املتوقعة.
 73-7وتتألف منتجات امللكية الفكرية األخرى (-6
 )5-2-3-1-1من املعلومات اجلديدة واملعرفة املتخصصة
غير املصنفة يف أماكن أخرى ،والتي يقتصر استخدامها
على الوحدات التي أثبتت حقوق ملكيتها لتلك املعلومات أو
وحدات أخرى رخص لها املالكون استخدامها .وينبغي تقييم
األصول بتكلفة اإلحالل اخملفضة اجلارية ،أو بالقيمة احلالية
للمتحصالت املستقبلية املتوقعة.

نظم األسلحة ()4-1-1-6
 74-7تتضمن نظم األسلحة ( )4-1-1-6املركبات
واملعدات األخرى ،مثل السفن احلربية والغواصات والطائرات
العسكرية والدبابات وحامالت القذائف والقاذفات وغيرها.
وتعامل نظم األسلحة كأصول ثابتة .وتستخدم نظم األسلحة
العسكرية املكونة من مركبات ومعدات أخرى متخصصة ،مثل
السفن احلربية والغواصات والطائرات العسكرية والدبابات
وحامالت القذائف والقاذفات وغيرها ،بصفة مستمرة يف
تقديم خدمات الدفاع ،حتى وإن كان استخدامها يف أوقات
السلم يقتصر على الردع .لذلك؛ ينبغي تصنيف نظم األسلحة
العسكرية كأصول ثابتة ،وينبغي أن يستند هذا التصنيف
على نفس املعايير املطبقة على األصول الثابتة األخرى ـ ـ أي
أن تكون أصوال منتَجة تستخدم بصفة متكررة أو مستمرة
يف عمليات اإلنتاج ألكثر من عام واحد .ومعظم األسلحة
املستخدمة ملرة واحدة التي تنتجها هذه النظم ،مثل الذخيرة
والقذائف والصواريخ واملتفجرات وغيرها ،تعامل بوصفها
خمزونات عسكرية (( )5-2-2-1-6راجع الفقرة 86-7
والفقرة  .)49-6غير أن بعض البنود التي تستخدم ملرة واحدة،
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كأنواع معينة من القذائف الباليستية ذات القوة التدميرية
الشديدة ،قد توفر حماية مستمرة ضد املعتدين وتستويف
بالتايل املعايير العامة للتصنيف كأصول ثابتة .وتقيم نظم
األسلحة بتكلفة اإلحالل اخملفضة.

ومن حيث املبدأ ،ينبغي أن تتوافر بيانات األسعار السوقية
اجلارية ملعظم أنواع اخملزونات ،ولكن كثيرا ما تقدر قيم
اخملزونات من الناحية العملية بتعديل القيم الدفترية أو قيم
اقتنائها باالستعانة بمؤشرات األسعار.

اخملزونات ()2-1-6

املواد واإلمدادات ()1-2-2-1-6

 75-7اخملزونات ( )2-1-6هي أصول منتَجة تتألف من
سلع وخدمات ،ونشأت يف الفترة الراهنة أو يف فترة سابقة
ويحتفظ بها بغرض بيعها أو استخدامها يف اإلنتاج أو غير
ذلك من االستخدامات يف تاريخ الحق .وتصنف اخملزونات إىل
مواد وإمدادات ( ،)1-2-2-1-6وأعمال قيد اإلجناز (-1-6
 ،)2-2-2وسلع تامة الصنع ( ،)3-2-2-1-6وسلع مشتراة
بغرض إعادة البيع ( ،)4-2-2-1-6وخمزونات عسكرية
( ،)5-2-2-1-6وذلك على النحو الوارد يف اجلدول .6-7
وكل نوع من أنواع اخملزونات له وظيفة اقتصادية خمتلفة.
 76-7وتتكون اخملزونات من:
·السلع التي ال تزال يف حيازة الوحدات التي أنتجتها
قبل جتهيزها وبيعها وتسليمها إىل وحدات أخرى ،أو
استخدامها بأي شكل آخر؛
·املنتجات التي تقتنيها الوحدات من وحدات أخرى
الستخدامها يف إنتاج سلع وخدمات سوقية وغير
سوقية ،أو إلعادة بيعها دون جتهيز؛
·خمزونات استراتيجية يف صورة سلع حمتفظ بها
ألغراض استراتيجية أو للطوارئ ،والسلع التي حتتفظ بها
هيئات تنظيم السوق ،والسلع األخرى ذات األهمية الكبيرة
للبلد ،مثل احلبوب واخملزونات العسكرية والبترول.
 77-7وقد تتضمن اخملزونات خدمات تتألف من أعمال
قيد اإلجناز أو منتجات تامة الصنع ـ ـ مثل الرسوم املعمارية
قيد اإلجناز أو املنجزة بالفعل انتظارا للبدء يف تشييد املبنى
موضوع هذه الرسوم.
 78-7وينبغي تقييم اخملزونات بأسعارها السوقية
اجلارية يف تاريخ امليزانية العمومية وليس بسعر االقتناء.
اجلدول  6-7تصنيف اخملزونات
2-1-6
1-2-2-1-6
2-2-2-1-6
3-2-2-1-6
4-2-2-1-6
5-2-2-1-6

اخملزونات
مواد وإمدادات
أعمال قيد اإلجناز
سلع تامة الصنع
سلع مشتراة بغرض إعادة البيع
خمزونات عسكرية

 79-7تتألف املواد واإلمدادات ( )1-2-2-1-6من
جميع السلع احملتفظ بها بغرض استخدامها كمدخالت يف
عملية إنتاجية .وقد حتتفظ وحدات القطاع العام بمجموعة
متنوعة من السلع كمواد وإمدادات ،بما يف ذلك اإلمدادات
املكتبية والوقود واملواد الغذائية .وقد حتتفظ كل وحدة من
وحدات القطاع العام ببعض املواد واإلمدادات ،حتى وإن
اقتصرت على اإلمدادات املكتبية .وغالبا ما تقيَّم املواد
واإلمدادات على أساس أسعار السوق اجلارية لنفس السلع.

األعمال قيد اإلجناز ()2-2-2-1-6
 80-7تتألف األعمال قيد اإلجناز ()2-2-2-1-6
من سلع وخدمات مل يتم جتهيزها بدرجة كافية لتصبح
بالصورة التي تورد عليها عادة إىل وحدات مؤسسية أخرى.
واألرجح أن يكون بند األعمال قيد اإلجناز حمدودا أو منعدما
لدى وحدات احلكومة العامة التي يتمثل نشاطها األساسي يف
إنتاج خدمات غير سوقية ،نظرا ألن إنتاج معظم هذه اخلدمات
يكتمل خالل فترة قصيرة أو باستمرار .وأي إنتاج مل يُستكمل
يف نهاية فترة اإلبالغ يجب قيده ضمن األعمال قيد اإلجناز،
مثل أعمال التشييد .واالستثناء الوحيد من قيد األعمال غير
املستكملة كأعمال قيد اإلجناز يكون يف حالة املشروعات
املستكملة جزئيا التي يعتبر أن ملكيتها االقتصادية قد
انتقلت إىل مالكها النهائي على مراحل (راجع الفقرة .)37-7
وتنتقل امللكية االقتصادية على مراحل عندما يكون اإلنتاج
لالستخدام اخلاص ،أو عندما تنتقل اخملاطر واملنافع املرتبطة
باألصل غير املستكمل إىل املالك اجلديد ،أو عندما يثبت
انتقالها بموجب بنود حمددة يف عقد بيع أو شراء .ويف هذه
احلاالت االستثنائية ،تقيد املنتجات املستكملة جزئيا كاقتناء
أصول ثابتة وليس كأعمال قيد اإلجناز.
 81-7ويمكن أن تتخذ األعمال قيد اإلجناز أشكاال كثيرة
خمتلفة ،من احملاصيل غير مكتملة النمو إىل تطوير برامج
الكمبيوتر .ورغم أن األعمال قيد اإلجناز هي عبارة عن
خمرجات مل تصل بعد إىل الصورة التي تورد عليها عادة إىل
21
الغير ،يمكن نقل ملكيتها عند اللزوم.
 21قد تباع على سبيل املثال يف ظروف استثنائية ،مثل تصفية إحدى
وحدات القطاع العام.

186

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

 82-7وتقيَّم خمزونات األعمال قيد اإلجناز على أساس
تكلفة اإلنتاج باألسعار اجلارية يف تاريخ امليزانية العمومية.
ويمكن تقدير قيمة األخشاب غير املستعملة واحملاصيل
املزروعة األخرى بخصم املتحصالت املستقبلية من بيع
املنتَج النهائي حسب األسعار اجلارية ومصروفات استكمال
املنتج.

السلع تامة الصنع ()3-2-2-1-6
 83-7تتألف السلع تامة الصنع ( )3-2-2-1-6من
السلع التي تكون ناجت عملية إنتاجية ،وما زالت يف حوزة
منتجيها ،وال يُنتظر مواصلة جتهيزها من جانب منتجيها
قبل توريدها لوحدات أخرى .وقد تظل السلع تامة الصنع
يف حيازة الوحدات املنتجة لها فقط .وال يكون لدى وحدات
احلكومة العامة سلع تامة الصنع إال إذا كانت تلك الوحدات
تنتج سلعا لبيعها أو نقل ملكيتها إىل وحدات أخرى .وتقيَّم
خمزونات السلع تامة الصنع بقيمة بيعها اجلارية (قبل إضافة
أي ضرائب أو تكلفة نقل أو توزيع) أو بتكلفة إنتاجها يف الوقت
احلايل (أي بأسعار اإلحالل اجلارية).

سلع مشتراة بغرض إعادة البيع ()4-2-2-1-6
 84-7السلع املشتراة بغرض إعادة البيع (-1-6
 )4-2-2هي سلع مقتناة بغرض إعادة بيعها أو نقل ملكيتها
إىل وحدات أخرى دون مزيد من التجهيز .ويمكن ملالكي
السلع اخملصصة إلعادة البيع نقلها أو تخزينها أو تصنيفها
أو فرزها أو غسلها أو تعبئتها لعرضها إلعادة البيع بصورة
جذابة للعمالء أو املستفيدين ،ولكن دون إدخال أي تعديالت
أخرى عليها .وأي وحدة من وحدات احلكومة العامة تبيع سلعا
بأسعار ذات داللة اقتصادية ،مثل حمال بيع الهدايا باملتاحف،
يرجح أن تمتلك خمزونات من السلع املشتراة إلعادة البيع.
وتشمل هذه الفئة أيضا السلع التي تشتريها وحدات احلكومة
العامة لتقديمها إىل وحدات أخرى بدون مقابل أو بأسعار غير
ذات داللة اقتصادية .وتتضمن السلع املشتراة بغرض إعادة
البيع أيضا السلع التي تقتنيها احلكومة لتوزيعها كتحويالت
اجتماعية عينية والتي مل يتم إيصالها بعد إىل مستحقيها.
 85-7وتقيَّم خمزونات السلع املشتراة بغرض إعادة البيع
بأسعار اإلحالل اجلارية.

اخملزونات العسكرية ()5-2-2-1-6
 86-7تتألف اخملزونات العسكرية ( )5-2-2-1-6من
بنود تستخدم ملرة واحدة ،مثل الذخيرة والقذائف والصواريخ
واملتفجرات وغيرها التي تطلقها األسلحة أو نظم األسلحة.
وكما يرد يف الفقرة  74-7يف سياق مناقشة نظم األسلحة

بوصفها أصوال ثابتة ،تعامل معظم البنود املستخدمة ملرة
واحدة كمخزونات ،ولكن توجد بعض أنواع القذائف ذات
القوة التدميرية الشديدة التي قد تعامل كأصول ثابتة .وتقيَّم
اخملزونات العسكرية بأسعار اإلحالل اجلارية.

النفائس ()3-1-6
 87-7النفائس ( )3-1-6هي سلع منتجة ذات قيمة كبيرة
تقتنى وال تستخدم أساسا ألغراض اإلنتاج أو االستهالك ولكن
يحتفظ بها كمستودعات للقيمة بمرور الوقت .ويُنتظر أن تزداد
القيمة احلقيقية لهذه السلع أو أال تهبط على أقل تقدير ،وهذه
السلع ال تتدهور قيمتها بمرور الزمن يف الظروف العادية.
 88-7وتتضمن النفائس ما يلي:
·الذهب غير النقدي وغيره من األحجار الكريمة واملعادن
التي ال تستخدم كمواد وإمدادات يف عمليات اإلنتاج؛
·اللوحات الفنية وأعمال النحت وغيرها مما يعترف
به كأعمال فنية أو حتف والتي يحتفظ بها أساسا
كمستودعات للقيمة بمرور الوقت؛
·اجملوهرات ذات القيمة الكبيرة املصنعة من أحجار
كريمة ومعادن ،واملقتنيات ،ونفائس أخرى متنوعة.
وتصنف العديد من البنود التي ينطبق عليها وصف النفائس
والتي تمتلكها وحدات احلكومة العامة ضمن آالت ومعدات أخرى
( )2-2-2-1-1-6ألنها ال يحتفظ بها أساسا كمستودعات
للقيمة ولكن تستخدم يف اإلنتاج ،كأن يتم عرضها يف املتاحف
احلكومية (راجع أيضا الفقرة .)57-7
 89-7ويف حالة وجود أسواق حمكمة التنظيم لتداول
النفائس ،من املمكن تقييمها بأسعار السوق اجلارية ،بما يف
ذلك أي رسوم أو عموالت تدفع إىل الوكالء .وإن مل توجد مثل
هذه األسواق ،قد يكون من املالئم استخدام املبالغ املؤمن بها
على تلك النفائس ضد احلريق أو السرقة أو أي خماطر أخرى.

األصول غير املنتَجة ()4-1-6
 90-7تتألف األصول غير املنتَجة من أصول منظورة تتوافر
طبيعيا — موارد طبيعية ـ ـ يتم إنفاذ حقوق امللكية عليها ،وأصول
غير منتَجة غير منظورة ( )4-4-1-6ينشئها اجملتمع .وتشمل
املوارد الطبيعية األراضي ( ،)1-4-1-6واملوارد املعدنية وموارد
الطاقة ( ،)2-4-1-6وأصوال أخرى تتوافر طبيعيا (.)3-4-1-6
وإذا مل يتم إنفاذ حقوق امللكية على املوارد التي تتوافر طبيعيا أو
تعذر إنفاذها ،فإنها ال تعتبر عندئذ أصوال اقتصادية.
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 91-7وجرى العرف على اعتبار جميع األصول غير املنتَجة
غير املنقولة مثل األراضي وغيرها من املوارد الطبيعية داخل
اإلقليم االقتصادي على أنها مملوكة لوحدات مقيمة (راجع
الفقرة .)13-2

األراضي ()1-4-1-6
 92-7األراضي ( )1-4-1-6تتألف األراضي من
األرض ذاتها ،بما يف ذلك غطاء التربة وأي مياه سطحية
مرتبطة بها ،التي تسري عليها حقوق ملكية ويمكن أن يحصل
منها مالكوها على منافع اقتصادية من خالل حيازتها أو
استخدامها .وتشتمل املياه السطحية املرتبطة باألراضي على
أي مستودعات مائية وبحيرات وأنهار ومياه داخلية أخرى
يمكن إنفاذ حقوق امللكية عليها ،ويمكن بالتايل أن تخضع
ملعامالت بين وحدات .أما هيئات املياه التي توفر املياه
بصفة منتظمة مقابل مبالغ مالية الستخدامها يف اإلنتاج
(بما يف ذلك الري) ،فال تصنف كمياه مرتبطة باألراضي ولكن
كموارد مائية (.)2-3-4-1-6
 93-7ويستبعد ما يلي من بند األراضي:
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تقديرات التقييم وخصم قيمة األراضي من تكلفة إحالل
اإلنشاءات أو من القيمة السوقية اجملمعة لألراضي
واإلنشاءات.
·ويف حالة عدم إمكانية الفصل بين قيمة األراضي وقيمة
ما عليها من مبان وإنشاءات ومزارع وكروم وغيرها،
ينبغي تصنيف األصل اجملمع يف الفئة التي تمثل اجلزء
األكبر من قيمته.
·وباملثل ،إذا مل يمكن الفصل بين قيمة حتسينات
األراضي (التي تتضمن تنظيف املوقع ،وإعداده إلقامة
مبان أو زرع حماصيل ،وتكاليف نقل امللكية) وقيمة
األراضي يف حالتها الطبيعية ،يمكن عزو قيمة األراضي
إىل الفئة التي يُفترض أنها تمثل اجلزء األكبر من القيمة.
 95-7وتسجل األراضي يف امليزانية العمومية للمالك
القانوين إال إذا كانت غير منفصلة عن أصول أخرى خاضعة
لعقد تأجير تمويلي .وغالبا ما قد يكون ذلك يف حالة عقود
التأجير التمويلي السارية على مبان أو مزارع قائمة على
األراضي ،حيث تقيد األصول غير القابلة للفصل ،بما فيها
22
األراضي ،يف امليزانية العمومية للمالك االقتصادي.

·املباين واإلنشاءات األخرى املقامة على األراضي أو من
خاللها ،مثل الطرق واملباين اإلدارية واألنفاق؛

 96-7وعندما ال يكون املالك القانوين للمبنى هو املالك
القانوين لألرض املقام عليها املبنى ،ولكن سعر شراء املبنى
يتضمن دفع إيجار مقدم لألرض مع عدم استحقاق أي
مدفوعات أخرى مستقبال ،جرى العرف على قيد األرض يف
امليزانية العمومية ملالك املبنى املقام على األرض.

·األصول اجلوفية؛

املوارد املعدنية وموارد الطاقة ()2-4-1-6

·املوارد البيولوجية غير الفالحية؛
 94-7وتقيَّم األراضي بالسعر اجلاري الذي كان ليدفعه
مشتر جديد ،مع استبعاد تكاليف نقل امللكية .وجرى العرف
على قيد تكاليف نقل ملكية األراضي كصايف استثمار يف
األصول الثابتة كجزء من حتسينات األراضي ،ويطبق عليها
استهالك رأس املال الثابت .ويمكن أن تتفاوت قيمة األراضي
تفاوتا بالغا حسب موقعها واستخداماتها املالئمة أو املرخص
بها .ونتيجة لذلك ،يجب مراعاة هذه العوامل عند حتديد سعر
السوق اجلاري لألراضي .وقد يكون فصل قيمة األراضي عن
قيمة اإلنشاءات املقامة عليها صعبا أو غير عملي يف عدد من
احلاالت:

 97-7تتألف املوارد املعدنية وموارد الطاقة (-1-6
 )2-4من احتياطيات املعادن والطاقة املوجودة فوق سطح
األرض أو حتته والقابلة لالستغالل االقتصادي يف ضوء
التكنولوجيا واألسعار النسبية احلالية .ويمكن الفصل عادة
بين حقوق ملكية املوارد املعدنية وموارد الطاقة وحقوق ملكية
األرض نفسها .وقد تكون الرواسب فوق سطح األرض أو حتته،
بما يف ذلك الرواسب حتت قاع البحر ،ولكن يجب أن تكون
قابلة لالستغالل االقتصادي .وتتألف املوارد املعدنية وموارد
الطاقة من االحتياطيات املعلومة من النفط والغاز الطبيعي
والفحم واخلامات الفلزية (بما يف ذلك اخلامات احلديدية وغير
احلديدية وخامات الفلزات الثمينة) واالحتياطيات املعدنية
غير الفلزية (بما يف ذلك احملاجر ،وحفر الصلصال والرمل،
والرواسب املعدنية الكيميائية والسمادية ،ورواسب األمالح،

منفصلة هو حساب
·أحد أساليب تقدير قيمة األراضي
ً
نسب قيمة املوقع إىل قيمة اإلنشاءات استنادا إىل

 22راجع الفقرات من  38-3إىل  41-3والفقرة  5-7لالطالع على وصف
للفرق بين املالك القانوين واملالك االقتصادي.

·حتسينات األراضي وتكاليف نقل ملكيتها؛
·الكروم والبساتين املزروعة ،وغيرها من مزارع األشجار
ومزارع تربية احليوانات ومزارع احملاصيل؛

·املوارد املائية يف باطن األرض.
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والكوارتز ،واجلبس ،واألحجار الكريمة الطبيعية ،واألسفلت،
والقار ،واخلث) .وتعتبر آبار التهوية باملناجم ،واآلبار ،وغيرها
من مرافق االستخراج اجلويف أصوال ثابتة يف صورة إنشاءات
أخرى ( )3-1-1-1-6وليست أصوال جوفية.
 98-7وتقدر عادة قيمة املوارد بالقيمة احلالية للعائدات
الصافية املتوقعة من استغاللها جتاريا ،ولكن إذا كانت ملكية
األصول اجلوفية تتغير يف األسواق بصورة متكررة ،ربما تتيح
السوق أسعارا مالئمة يمكن االستناد إليها .ويف الواقع العملي،
قد يتعين استخدام التقييمات التي يحددها املالكون لألصول
يف حساباتهم اخلاصة.
 99-7وكثيرا ما تكون املؤسسة القائمة باستخراج
املوارد خمتلفة عن مالك املوارد .ففي بلدان عديدة على سبيل
املثال ،تكون موارد النفط مملوكة للحكومة .غير أن الشركة
املستخرجة هي التي حتدد معدل نضوب املورد ،ونظرا ألن
املورد غير قابل للتجدد خالل الفترة الزمنية التي يعيشها
اإلنسان ،فإن ذلك ال يجعل امللكية االقتصادية تبدو كما لو
كانت قد انتقلت إىل الشركة املستخرجة حتى وإن مل يكن ذلك
هو الوضع القانوين القائم .وال يكون للشركة املستخرجة أيضا
بالضرورة احلق يف االستخراج حلين نضوب املورد .ونظرا
لعدم وجود أسلوب مرض تماما لقيد قيمة األصل موزعة بين
املالك القانوين والشركة املستخرجة ،يقيد املورد كامال يف
امليزانية العمومية للمالك القانوين ،وتقيد املدفوعات املسددة
من الشركة املستخرجة إىل املالك كريع( .وتمثل هذه املعاجلة
بالتايل امتدادا ملفهوم ريع املوارد الذي ينطبق يف هذه احلالة
على أصل قابل للنضوب على النحو الوارد يف الفقرة 130-5
23
والفقرتين م 16-4وم.)17-4

أصول أخرى متوافرة طبيعيا ()3-4-1-6
 100-7تتألف األصول األخرى املتوافرة طبيعيا (-1-6
 )3-4من موارد بيولوجية غير فالحية (،)1-3-4-1-6
وموارد مائية ( ،)2-3-4-1-6وموارد طبيعية أخرى (-6
 )3-3-4-1على النحو املوضح يف اجلدول .7-7
 101-7وتتكون املوارد البيولوجية غير الفالحية
( )61431من احليوانات والطيور واألسماك والنباتات التي
تنتج منتجات ملرة واحدة أو منتجات متكررة تخضع حلقوق
ملكية نافذة دون أن يخضع نموها أو جتددها الطبيعي
مباشرة لسيطرة أي وحدة مؤسسية أو مسؤوليتها أو إدارتها.
ومن أمثلة ذلك الغابات البكر ومصايد األسماك التي يمكن
استغاللها جتاريا .وال تدرج ضمن هذه الفئة إال املوارد التي
 23راجع امللحق  ،4اإلطار م ،1-4لالطالع على وصف للمعايير املستخدمة
يف التمييز بين ريع املوارد الطبيعية وبيعها كأصول.

اجلدول  7-7تصنيف األصول األخرى املتوافرة طبيعيا
3-4-1-6
1-3-4-1-6
2-3-4-1-6
3-3-4-1-6
1-3-3-4-1-6
2-3-3-4-1-6

أصول أخرى متوافرة طبيعيا
أصول بيولوجية غير فالحية
موارد مائية
موارد طبيعية أخرى
الطيف الراديوي
موارد طبيعية غير مصنفة
يف أماكن أخرى

لها قيمة اقتصادية ومل تدرج يف قيمة األراضي املرتبطة بها.
ونظرا ألنه من غير املرجح توافر أسعار مالحظة لتلك األصول،
فإنها تقيَّم عادة بالقيمة احلالية للعائدات املستقبلية املتوقعة
(راجع الفقرة .)33-7
 102-7وتتألف املوارد املائية ()2-3-4-1-6
من موارد املسطحات املائية واملياه اجلوفية املستخدمة
الستخراج املياه بشرط أن تؤدي ندرتها إىل إنفاذ حقوق ملكية
أو حقوق استخدام عليها وإخضاعها لتقييمات سوقية وسيطرة
اقتصادية .ونظرا ألنه من غير املرجح توافر أسعار مالحظة
لتلك األصول ،فإنها تقيَّم عادة بالقيمة احلالية للعائدات
املستقبلية املتوقعة.
 103-7وتتضمن فئة املوارد الطبيعية األخرى (-1-6
 )3-3-4الطيف الكهرومغناطيسي الذي يشتمل على نطاق
الترددات الالسلكية املستخدمة يف نقل الصوت والبيانات
والصور .وحتدد قيمة الطيف عادة بالقيمة احلالية للعائدات
املستقبلية املتوقعة .ويف حالة وجود عقد طويل األجل
الستخدام الطيف ،يمكن االستناد إىل قيمته يف تقدير القيمة
اإلجمالية لألصل .ويف ظل التوجه نحو تنفيذ سياسات بيئية
باستخدام أدوات سوقية ،قد يتم قيد مزيد من املوارد الطبيعية
كأصول اقتصادية (راجع أيضا الفقرات من م 18-4إىل م-4
 40والفقرات من م 48-4إىل م 50-4بشأن معاملة تصاريح
وتراخيص استخدام املوارد الطبيعية).

األصول غير املنتَجة غير املنظورة ()4-4-1-6
 104-7األصول غير املنتَجة غير املنظورة (-1-6
 )4-4هي أصول من إنشاء اجملتمع مثبتة بإجراءات قانونية أو
حماسبية .وتخول بعض هذه األصول ملالكيها احلق يف ممارسة
أنشطة حمددة معينة أو يف إنتاج سلع أو خدمات حمددة معينة
ومنع وحدات أخرى من ذلك إال بموافقتهم .وقد يتمكن املالكون
من احلصول على أرباح احتكارية وذلك بقصر استخدام األصول
على أنفسهم .ويمكن التمييز بين نوعين من األصول غير املنتَجة
غير املنظورة :العقود وعقود اإليجار والتراخيص (-4-4-1-6
 )1والسمعة التجارية واألصول التسويقية ( ،)2-4-4-1-6وذلك

امليزانية العمومية
اجلدول  8-7تصنيف األصول غير املنتَجة غير املنظورة
4-4-1-6
1-4-4-1-6
1-1-4-4-1-6
2-1-4-4-1-6
3-1-4-4-1-6
4-1-4-4-1-6
2-4-4-1-6

أصول غير منتَجة غير منظورة
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول
تراخيص استخدام املوارد الطبيعية
تراخيص مزاولة أنشطة معينة
حق شراء السلع واخلدمات يف املستقبل
على أساس حصري
الشهرة التجارية واألصول التسويقية

على النحو الوارد يف اجلدول  .8-7وينبغي كلما أمكن تقييم العقود
وعقود اإليجار والتراخيص باألسعار اجلارية إذا كانت متداولة
فعليا يف األسواق .ويف حالة عدم تداولها يف األسواق ،قد يكون
من الضروري استخدام تقديرات القيمة احلالية للعائدات املستقبلية
املتوقعة .وتقيم الشهرة التجارية واألصول التسويقية يف املعتاد
بتكلفة االقتناء األولية ناقص خمصصات االستهالك (راجع الفقرة
.)55-10

العقود وعقود اإليجار والتراخيص (-1-6
)1-4-4
 105-7ال تعامل العقود وعقود اإليجار والتراخيص
( )1-4-4-1-6كأصول إال إذا استوفت الشرطين التاليين:
·حتدد شروط العقد أو عقد اإليجار أو الترخيص سعرا
الستخدام أصل ما أو تقديم خدمة ما يختلف عن السعر
الذي كان ليسري يف حالة عدم وجود العقد أو عقد
اإليجار أو الترخيص.
·يجب أن يكون أحد طريف العقد قادرا قانونيا وعمليا
على حتقيق هذا الفارق السعري.
 106-7وال تعتبر أنواع العقود تلك أصوال إال إذا كان
وجود االتفاق القانوين يمنح حائزه منافع تزيد على السعر
مستحق الدفع إىل املؤجر أو مالك املورد الطبيعي أو مصدر
الترخيص 24،ويتيح له حتقيق هذه املنافع قانونيا وعمليا (أي
يف حالة وجود سوق لهذا العقد) .ويف الواقع العملي ،يوصى
بعدم قيد العقود وعقود اإليجار والتراخيص إال إذا كانت قيمة
األصل كبيرة ويمكن حلائزيه بالفعل ممارسة احلق يف حتقيق
فارق السعر من خالل إعادة بيع األصل .ويف هذه احلالة،
سيتواجد بالضرورة سعر سوقي مالئم .وال يتواجد األصل بعد
 24راجع أيضا نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفصل  ،17اجلزء
اخلامس.
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انتهاء مدة العقد ،ويجب بالتايل خفض قيمته مع تناقص مدة
العقد (راجع الفقرة .)53-10
 107-7وقد تكون العقود وعقود اإليجار والتراخيص يف صورة
عقود تأجير تشغيلي قابلة للتداول ( ،)1-1-4-4-1-6وتراخيص
استخدام املوارد الطبيعية ( ،)2-1-4-4-1-6وتراخيص مزاولة
أنشطة معينة ( ،)3-1-4-4-1-6وحق شراء السلع واخلدمات يف
25
املستقبل على أساس حصري (.)4-1-4-4-1-6

عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول (-1-6
)1-1-4-4
 108-7عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول (-1-6
 )1-1-4-4هي عبارة عن حقوق ملكية للغير مرتبطة بأصول
ثابتة .ويمنح عقد التأجير حلائزه منافع اقتصادية تزيد على الرسوم
مستحقة الدفع ويمكن حلائز العقد حتقيق هذه املنافع قانونيا
وعمليا من خالل نقل هذه املنافع .ومن أمثلة ذلك احلالة التي يدفع
فيها مستأجر مبنى ما ريعا ثابتا ولكن املبنى قد يحقق ريعا أعلى
يف حالة عدم وجود العقد .وإذا كان يمكن للمستأجر قانونيا وعمليا
يف مثل هذه الظروف تأجير املبنى من الباطن ،يكون ذلك بمثابة
أصل للمستأجر من فئة عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول.

تراخيص استخدام املوارد الطبيعية (-1-6
)2-1-4-4
 109-7تراخيص استخدام املوارد الطبيعية (-4-1-6
 )2-1-4عبارة عن حقوق ملكية للغير مرتبطة بموارد طبيعية.
ومن أمثلة ذلك عندما تكون لوحدة مؤسسية حصة صيد حمددة،
ويمكنها قانونيا وعمليا أيضا بيع هذه احلصة إىل وحدة أخرى.
وتشكل املبالغ املدفوعة مقابل ترخيص الهواتف احملمولة بيعا
ألصل وليس مبالغ مدفوعة مقابل إيجار عندما تكون للمرخص
له حقوق ملكية اقتصادية فعلية على استخدام الطيف .وعند
حتديد ما إذا كانت امللكية قد انتقلت بالفعل إىل الغير ،يتعين
االستناد إىل املعايير الستة الواردة يف اإلطار م.1-4

تراخيص مزاولة أنشطة معينة ()3-1-4-4-1-6
 110-7تراخيص مزاولة أنشطة معينة (-4-4-1-6
 )3-1تمثل أصال حلائزها يف احلاالت التالية )1( :عندما تكون
التراخيص حمدودة العدد وتتيح حلائزيها بالتايل كسب أرباح
احتكارية ،و( )2عندما ال تكون األرباح االحتكارية متأتية من
استخدام أصل خاص بمصدر الترخيص ،و( )3عندما يكون
حائز الترخيص قادرا قانونيا وعمليا على بيع الترخيص
 25راجع الفقرات من م 18-4إىل م 52-4لالطالع على وصف لكيفية قيد
هذه التراخيص التي تصدرها احلكومة.
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للغير .وتصدر هذه التراخيص أساسا عن احلكومة ولكنها قد
تصدر أيضا عن وحدات أخرى.

منظور آخر ،تمثل الشهرة التجارية قيمة مضافة لقيمة فرادى
األصول نتيجة استخدامها مع بعضها البعض.

 111-7وعندما تفرض احلكومات قيودا على عدد السيارات
التي يحق لها العمل كسيارات أجرة أو على عدد كازينوهات
القمار من خالل إصدار تصاريح أو تراخيص ،فإنها حتقق
بذلك أرباحا احتكارية للشركات املرخصة وحتصل على بعض
هذه األرباح يف صورة «رسوم» .وبالنسبة للحكومة ،تقيد
هذه املتحصالت ضمن ضرائب أخرى على استخدام السلع
وعلى السماح باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة ()11452
(راجع الفقرة  .)81-5وبالنسبة حلائز مثل هذا التصريح،
يتمثل احلافز على اقتناء هذا الترخيص يف أن املرخص له
يعتقد أنه سيكون له احلق بالتايل يف حتقيق أرباح احتكارية
مساوية على األقل لتكلفة الترخيص .وهذا التصريح بتحقيق
أرباح احتكارية يمثل أصال حلائزه إذا تمكن املرخص له من
حتقيق هذه األرباح من خالل إعادة بيع األصل ـ ـ أي إذا كان
الترخيص قابال للتداول .وتتحدد قيمة هذا األصل بقيمته يف
حالة بيعه ،أو تقدر ،إن مل تتوافر هذه املعلومات ،على أساس
القيمة احلالية لألرباح االحتكارية املستقبلية (راجع أيضا
الفقرات من م 42-4إىل م.)45-4

 114-7وال يمكن قيد الشهرة التجارية منفصلة وبيعها
إىل طرف آخر .ويجب اشتقاق قيمة الشهرة التجارية بطرح
قيمة األصول واخلصوم املصنفة يف فئات أخرى ضمن حدود
األصول يف إحصاءات مالية احلكومة من القيمة البيعية
للشركة( .ويف الواقع العملي ،ونظرا ألن الشهرة التجارية تقدر
قيمتها كمتبق ،يعكس تقدير قيمة الشهرة التجارية أيضا السهو
واخلطأ يف تقييم األصول واخلصوم األخرى).

حق شراء السلع واخلدمات يف املستقبل على أساس
حصري ()4-1-4-4-1-6
 112-7ينشأ حق شراء السلع واخلدمات يف املستقبل
على أساس حصري ( )4-1-4-4-1-6يف حالة تعاقد
طرف ما على شراء سلع أو خدمات بسعر حمدد يف املستقبل
وتمكنه من نقل التزام الطرف الثاين يف العقد إىل الغير .وترتبط
هذه احلقوق بعقود العبي كرة القدم واحلق احلصري للناشر
يف نشر األعمال اجلديدة ملؤلف معين أو إصدار تسجيالت
ملوسيقيين معينين (راجع أيضا الفقرة م .)51-4فعلى سبيل
املثال ،عندما يتعاقد العب كرة قدم على تقديم خدماته إىل
أحد النوادي ،ينشأ للنادي أصل يمكنه من بيع هذا العقد إىل
ناد آخر.

الشهرة التجارية واألصول التسويقية (-1-6
)2-4-4
 113-7غالبا ما يتوقع املشترون احملتملون ملؤسسة ما
دفع عالوة على صايف قيمة فرادى األصول واخلصوم املقيدة
واملقومة لهذه املؤسسة .ويشار إىل هذه العالوة باسم الشهرة
التجارية ،وتعكس قيمة إنشاءات الشركة وقيمة القوة العاملة
واإلدارة والثقافة املؤسسية وشبكات التوزيع وقاعدة العمالء
بالنسبة للنشاط .وقد ال تكون للشهرة التجارية قيمة بمعزل
عن األصول األخرى ،ولكنها تعزز من قيمة تلك األصول .ومن

 115-7وإىل جانب األخطاء املتبقية ،قد تتضمن قيمة
الشهرة التجارية قيمة البنود املعروفة باسم األصول
التسويقية بالنسبة للشركة .وتتألف األصول التسويقية من
بنود كاالسم التجاري ،وترويسة مطبوعات املؤسسة ،والعالمة
التجارية ،والشعار ،واسم النطاق اإللكتروين .واالسم التجاري
ليس جمرد اسم الشركة أو شعارها ،إنما يعكس االنطباع العام
الذي يكونه العميل احلايل أو احملتمل من جتربته مع الشركة
ومنتجاتها .ومن هذا املنظور ،قد نعتبر أن االسم التجاري
يتضمن بعض سمات الشهرة التجارية ،مثل والء العمالء.
 116-7وتمثل قيمة الشهرة التجارية واألصول التسويقية
الفرق بين القيمة املدفوعة مقابل مؤسسة ما بوصفها نشاطا
قائما وجمموع قيم فرادى أصولها املسجلة واملقومة ناقص
جمموع قيم فرادى خصومها املسجلة واملقومة .ورغم أن معظم
الشركات لها شهرة جتارية على األرجح ،تقتضي دقة القياس
عدم تسجيل الشهرة التجارية يف إحصاءات مالية احلكومة إال
إذا كانت قيمتها مثبتة بمعاملة سوقية تكون عادة عبارة عن
بيع الشركة بالكامل .ويف بعض احلاالت االستثنائية ،يمكن
بيع األصول التسويقية املسجلة منفردة وبمعزل عن الشركة،
وينبغي يف هذه احلالة قيد قيمتها ضمن هذا البند.
 117-7وتقيد الشهرة التجارية واألصول التسويقية يف
امليزانية العمومية باستخدام القيمة اخملفضة للقيد الذي يظهر
كمعاملة يف األصول املالية واخلصوم عند االستحواذ على
مؤسسة ما أو بيع أحد األصول التسويقية 26.وال يعاد تقييم
هذه القيود.

األصول املالية ( )2-6واخلصوم ()3-6
 118-7ورد تعريف األصول املالية واخلصوم يف الفقرتين
 15-7و .16-7وتستند تصنيفات األصول املالية واخلصوم
أساسا إىل سيولة األدوات التي تعكس العالقات األساسية بين
 26كما يرد يف الفقرة  ،55-10يدرج استهالك الشهرة التجارية واألصول
التسويقية على مدار عمرها التشغيلي أو القانوين ضمن التدفقات
االقتصادية األخرى.
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امليزانية العمومية
الدائن واملدين وكذلك اخلصائص القانونية لتلك األدوات.
وتشتمل سيولة األداة املالية على خصائص مثل قابليتها
للتداول والنقل والتسويق والتحويل.
 119-7واألوراق املالية هي أدوات دين وحصص ملكية
لها السمة املميِّزة لقابلية التداول ،أي أن ملكيتها القانونية
يمكن أن تنتقل بسهولة من وحدة إىل أخرى بالتسليم أو التظهير.
وبينما جند أن أي أداة مالية قد يمكن تداولها أو ال ،فإن األوراق
املالية مصممة خصيصا لهذا الغرض ،حيث يجري تداولها
عادة يف األسواق املنظمة أو «األسواق غير الرسمية»( .السوق
غير الرسمية تعني وجود أطراف تتفاوض مباشرة مع بعضها
البعض ،وليس من خالل سوق عامة) .والقابلية للتداول ليست
مسألة تتعلق بالشكل القانوين لألداة .فقد تكون بعض األوراق
املالية قابلة للتداول قانونا ،لكن ال توجد يف واقع األمر سوق
عالية السيولة يمكن من خاللها شراء أو بيع هذه األوراق
بسهولة .واملشتقات املالية املسجلة يف البورصة ،كشهادات
خيار الشراء ،تعتبر يف بعض األحيان أوراقا مالية.
 120-7وإضافة إىل تصنيف األصول املالية واخلصوم
حسب خصائص األداة املالية ،تصنف األصول املالية
واخلصوم أيضا حسب إقامة الطرف اآلخر يف األداة (املدين
يف حالة األصول املالية والدائن يف حالة اخلصوم) 27.ويرد
تعريف اإلقامة يف الفقرات من  6-2إىل  ،21-2ويبين اجلدول
 9-7تصنيف األصول املالية واخلصوم حسب األداة.
 121-7ونظرا ألن األداة املالية ينشأ عنها أصل مايل
وخصم ،ينطبق نفس وصف األداة عليهما معا .وعلى سبيل
التبسيط ،لن يشير الوصف إال إىل األصول املالية ما مل تكن
هناك ضرورة حمددة لإلشارة إىل اخلصوم.

·تقيَّم سندات الدين باألسعار السوقية.
·تقيَّم نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة وفق
مبادئ مكافئة للتقييم السوقي.
·تقيَّم جميع أدوات الدين األخرى بأسعارها االسمية ،وهي
تعتبر أفضل تقديرات متاحة عموما ألسعارها السوقية.
 123-7وتستلزم بعض األصول املالية واخلصوم أن
يدفع املدين فائدة ،وأبرزها يف العادة الودائع وسندات الدين
والقروض واحلسابات األخرى مستحقة الدفع/مستحقة
القبض .وتتراكم الفائدة بصورة مستمرة وتؤدي إىل زيادة
املبلغ الكلي الذي سيتوجب على املدين دفعه (راجع الفقرة
.)64-6
 124-7وحلساب الرصيد الكلي (راجع الفقرة ،)57-4
تصنف األصول املالية التي تقتنيها وحدات احلكومة دعما
لسياساتها املالية 30تصنيفا خمتلفا عن األصول املالية
املقتناة ألغراض إدارة السيولة .وتصنيف األصول املالية يف
إحصاءات مالية احلكومة ال يتضمن هذا التمييز بين األصول
املالية املقتناة ألغراض السياسة العامة واألصول املالية
املقتناة ألغراض السيولة .ويستند هذا التمييز إىل تقدير احمللل
31
للغرض احملدد من استخدام األصول املالية.

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة (-2-6
)1-2-3-6 ،1-0-3-6 ،1-2-2-6 ،1-0
 125-7على جانب األصول املالية ،تتألف هذه الفئة
من الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة ،أما على جانب
اخلصوم فتتألف من حقوق السحب اخلاصة فقط (راجع الفقرة
 .)128-7واألطراف املقابلة لهذه األصول املالية واخلصوم
هي غير املقيمين.

 122-7كما أشرنا يف الفقرة  113-3والفقرات من 20-7
إىل  ،25-7ينبغي تقييم جميع األصول املالية بالقيمة
السوقية 28.ونظرا ألن الدائن يمكنه التصرف يف األصل يف
تاريخ امليزانية العمومية بالسعر السوقي اجلاري ،ينبغي
استخدام هذا السعر ألغراض امليزانية العمومية .ويف الواقع
العملي ،يقصد بتقييم أدوات الدين 29بالقيمة السوقية يف
تاريخ امليزانية العمومية ما يلي:

 126-7الذهب النقدي هو الذهب الذي تمتلكه السلطات
النقدية (أو أطراف أخرى خاضعة للسيطرة الفعلية للسلطات
النقدية) وحتتفظ به كأصول احتياطية .ويتألف من سبائك
الذهب (بما يف ذلك الذهب احملتفظ به يف حسابات الذهب

 27يحتوي امللحق الثاين من دليل اإلحصاءات النقدية واملالية على مناقشة
حول أدوات الصيرفة اإلسالمية وكيفية معاملتها من حيث تصنيف
األصول املالية واخلصوم.
 28غير أن هذه القيمة قد تختلف عن القيمة االسمية لألصل ،وهي مقياس
القيمة من منظور املدين ،حيث تمثل مقدار ما يدين به املدين للدائن يف أي
حلظة .راجع الفقرة .115-3
 29كل اخلصوم ،عدا حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار ،واملشتقات
املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين ،هي أدوات دين.

 30غالبا ما يشار لذلك باسم «اإلقراض ألغراض السياسات العامة» أو
اإلقراض ألغراض السياسات» ويعامل نفس معاملة النفقات يف حساب
الرصيد الكلي.
 31كما يرد يف اإلطار  ،3-6يعتبر «ضخ رأس املال» مصروفات يف بعض
الظروف ـ ـ أي أنه ال تنتج عنه مطالبة مالية على املدين.
 32ال يوجد خصم يف صورة ذهب نقدي ،فاخلصم املقابل للذهب النقدي ،يف
صورة حسابات ذهب غير خمصصة لدى غير املقيمين تعطي حق املطالبة
بتسليم الذهب ،يصنف ضمن الودائع .وال يوجد خصم مقابل لسبائك الذهب.

32

الذهب النقدي ()1-1-2-2-6 ،1-1-0-2-6
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اجلدول  :9-7تصنيف األصول املالية واخلصوم حسب األداة وإقامة الطرف املقابل
2-6
1-0-2-6
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2-1-0-2-6
2-0-2-6
3-0-2-6
4-0-2-6
5-0-2-6
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1-6-0-2-6
2-6-0-2-6
3-6-0-2-6
4-6-0-2-6
5-6-0-2-6
7-0-2-6
1-7-0-2-6
2-7-0-2-6
8-0-2-6
1-8-0-2-6
2-8-0-2-6
1-2-6

-1-2-6
8-1-2-6–2
2-2-6

-2-2-6
8-2-2-6–1

األصول املالية
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص امللكية
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد
والضمانات املوحدة
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد
مطالبات صناديق التقاعد على
مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة
بضمانات موحدة
املشتقات املالية وخيارات االكتتاب
املمنوحة للموظفين
املشتقات املالية
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمانات والسلف التجارية
حسابات متنوعة أخرى مستحقة القبض
مدينون حمليون
نفس توزيع األدوات أعاله ،ولكن مع استبعاد
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
مدينون خارجيون
نفس توزيع األدوات أعاله

اخملصصة) وحسابات الذهب غير اخملصصة لدى غير
املقيمين تعطي حق املطالبة بتسليم الذهب 33.ويدرج الذهب
النقدي بالكامل ضمن األصول االحتياطية ،أو حتتفظ به
املنظمات املالية الدولية .وال يصنف ضمن الذهب النقدي
إال الذهب احملتفظ به كأصل مايل وكأحد مكونات األصول
34
االحتياطية .ولذلك ،وباستثناء حاالت مؤسسية حمدودة،
تصنف سبائك الذهب كأصل مايل يف حالة البنك املركزي أو
احلكومة املركزية فقط .وتعامل الودائع والقروض واألوراق
املالية املقومة بالذهب كودائع وقروض وأوراق مالية مقومة
 33راجع الفقرات من  74-5إىل  78-5يف الطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات لالطالع على مناقشة تفصيلية بشأن سبائك الذهب وحسابات
الذهب.
 34مثل الذهب الذي يُحتفظ به لدى بنك جتاري ولكنه يخضع يف الوقت
نفسه لسيطرة السلطات النقدية.
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بعمالت أجنبية على الترتيب وليس كذهب نقدي ،ما مل تكن
حمتفظا بها كحسابات ذهب غير خمصصة لدى السلطات
النقدية ضمن األصول االحتياطية.
 127-7وتتيح حسابات الذهب اخملصصة امتالك قطعة
معينة من الذهب .وتظل ملكية الذهب للكيان الذي يودعه للحفظ.
وتصنف حسابات الذهب اخملصصة ضمن الذهب النقدي عندما
يحتفظ بها كأصول احتياطية .ويف املقابل ،تعامل حسابات الذهب
اخملصصة كأنها تمثل ملكية أصل غير مايل .ويف املقابل ،تمثل
حسابات الذهب غير اخملصصة مطالبة على اجلهة احملتفظ
لديها باحلسابات لتسليم الذهب .وبالنسبة لهذه احلسابات ،تمتلك
اجلهة احملتفظ لديها باحلسابات قاعدة احتياطية من الذهب
املادي وتصدر مطالبات ألصحاب احلسابات مقومة بالذهب .وعند
االحتفاظ بحسابات الذهب غير اخملصصة كأصول احتياطية،
فإنها تصنف ضمن الذهب النقدي .ويبوب ضمن الودائع كل من

امليزانية العمومية
احلسابات غير اخملصصة التي ال يحتفظ بها كأصول احتياطية،
وكافة خصوم حسابات الذهب غير اخملصصة.
 128-7وتتخذ سبائك الذهب شكل نقود معدنية ،أو قوالب ،أو
سبائك تصل نسبة نقائها إىل  995جزءا يف األلف على األقل ،بما
يف ذلك الذهب احملتفظ به يف حسابات الذهب اخملصصة .ويتم
تداول سبائك الذهب عادة يف أسواق منظمة أو من خالل ترتيبات
ثنائية بين البنوك املركزية .وسبائك الذهب احملتفظ بها كأصل
احتياطي هي األصل املايل الوحيد الذي ليس له خصم مقابل.
 129-7وأي ذهب حتتفظ به وحدة حكومية وال يتفق مع تعريف
الذهب النقدي ال يعد أصال ماليا ويدرج ضمن الذهب غير النقدي
كأصل غير مايل ،ويكون معظمه يف صورة نفائس ( )3-1-6وربما
خمزونات أيضا ( 35.)2-1-6ويف بعض احلاالت ،يمكن ألحد البنوك
املركزية امتالك سبائك ذهب دون إدراجها ضمن االحتياطيات،
مثلما يحدث أحيانا عندما يعمل كجهة احتكارية إلعادة بيع الذهب
املستخرج .وتعامل مبادالت الذهب كقرض (راجع الفقرة .)161-7
 130-7ويقيم الذهب النقدي بالسعر احملدد يف األسواق
املنظمة أو عند تداوله من خالل ترتيبات ثنائية األطراف بين
البنوك املركزية.

حقوق السحب اخلاصة (-2-2-6 ،2-1-0-2-6
)1-2-3-6 ،1-0-3-6 ،2-1
 131-7حقوق السحب اخلاصة هي أصول احتياطية دولية
أنشأها صندوق النقد الدويل ويخصصها ألعضائه الستكمال
األصول االحتياطية .وتقوم إدارة حقوق السحب اخلاصة يف
صندوق النقد الدويل بتخصيص حقوق السحب اخلاصة للبلدان
األعضاء يف الصندوق (يشار إليها بصورة جماعية بالبلدان
املشاركة) .وتمثل خمصصات حقوق السحب اخلاصة خصما
36
على البلد العضو وتستحق الفائدة على هذا اخلصم.
 132-7وتمثل حيازات حقوق السحب اخلاصة حقوقا غير
مشروطة لكل بلد حائز للحصول على النقد األجنبي أو أصول
احتياطية أخرى من أعضاء الصندوق اآلخرين .وتمثل هذه األصول
املالية مطالبات على البلدان املشاركة يف إدارة حقوق السحب
اخلاصة بصندوق النقد الدويل جمتمعة وليس على الصندوق.
ويجوز للبلد املشارك بيع كل حيازاته من حقوق السحب اخلاصة
أو جانب منها إىل بلد مشارك آخر ويحصل يف املقابل على أصول
احتياطية أخرى ،وخاصة النقد األجنبي .ويجوز للبلدان املشاركة
أيضا استخدام حقوق السحب اخلاصة يف سداد االلتزامات.
 35الذهب غير النقدي عبارة عن سلعة ويصنف ضمن األصول غير املالية
كنفائس إذا كان يحتفظ به أساسا كمستودع للقيمة ،ويصنف كمخزونات مواد
وإمدادات إذا تم استخدامه يف عملية إنتاج (مثل اجملوهرات أو تركيبات األسنان).
 36حدد صندوق النقد الدويل أيضا عددا حمدودا من املؤسسات املالية
الدولية كمؤسسات حائزة حلقوق السحب اخلاصة.
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 133-7وتمثل تخصيصات حقوق السحب اخلاصة (دينا)
التزاما على البلدان املتلقية (وجزءا من التزامات الدين املستحقة
على القطاع العام) وتمثل حيازات حقوق السحب اخلاصة جزءا
من األصول املالية للقطاع العام .وتقيد تخصيصات وحيازات
حقوق السحب اخلاصة على أساس إجمايل .وال حتدد املبادئ
اإلحصائية االقتصادية الكلية الطرف الذي ينبغي له قيد
حيازات وتخصيصات حقوق السحب اخلاصة يف ميزانيته
العمومية (كالبنك املركزي أو أحد كيانات احلكومة العامة
مثل وزارة املالية أو اخلزانة) .والسبب يف ذلك أن تخصيصات
حقوق السحب اخلاصة تُمنح ألعضاء صندوق النقد الدويل
املشاركين يف إدارة حقوق السحب اخلاصة ،ويتعين على
هؤالء األعضاء تطبيق الترتيبات احمللية القانونية واملؤسسية
املتبعة يف حتديد ملكية وقيد تخصيصات وحيازات حقوق
السحب اخلاصة يف القطاع العام .ونظرا ألن املطالبات املالية
املستحقة على األعضاء يف نظام حقوق السحب اخلاصة
وااللتزامات املستحقة لهم تعزى على أساس تعاوين ،تستخدم
فئة شريك متبق ـ ـ غير مقيمين آخرين ـ ـ باعتبارها الطرف
املقابل حليازات وتخصيصات حقوق السحب اخلاصة.
 134-7وباإلضافة إىل أن حقوق السحب اخلاصة تعد نوعا
من أنواع األدوات املالية ،قد تستخدم أيضا كوحدة حساب
للتعبير عن قيمة أدوات دين أخرى .ويحدد صندوق النقد الدويل
قيمة حقوق السحب اخلاصة يوميا على أساس سلة خمتارة
من العمالت .ولضمان االتساق ،يصدر الصندوق أسعار صرف
وحدات حقوق السحب اخلاصة مقابل العمالت احمللية .وتعدل
سلة العمالت وأوزان العمالت املكونة لسلة حقوق السحب
اخلاصة من وقت آلخر.

العملة والودائع (-2-6 ،2-1-2-6 ،2-0-2-6
)2-2-3-6 ،2-1-3-6 ،2-0-3-6 ،2-2

 135-7تتكون العملة من النقود الورقية واملعدنية ذات
القيم االسمية الثابتة والتي يصدرها أو يصرح بإصدارها
البنك املركزي أو احلكومة .وبينما يجوز جلميع القطاعات
حيازة العملة كأصول ،ال يجوز يف العادة إصدار العملة إال من
البنوك املركزية واحلكومة .ويف بعض البلدان ،يمكن أن تقوم
البنوك التجارية بإصدار العملة بتفويض من البنك املركزي
أو احلكومة .وتمثل العملة خصما على الوحدات التي تصدرها.
والعملة غير املُصْدَرة التي حتتفظ بها وحدة القطاع العام ال
تُعامَل باعتبارها أصال ماليا لدى القطاع العام أو خصما
على البنك املركزي .أما الذهب والعمالت التذكارية التي ال
يتم تداولها كعملة قانونية ،أو كذهب نقدي ،فيصنفان ضمن
األصول غير املالية يف شكل نفائس أو خمزونات املواد اخلام
واإلمدادات ،حسب االقتضاء ،وليس ضمن العملة.
 136-7وينبغي التمييز بين العملة احمللية التي تمثل
خصما على وحدة مقيمة والعملة األجنبية التي تمثل خصما
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على وحدات غير مقيمة( .راجع الفقرة  134-3لالطالع على
تعريفي العملة احمللية والعملة األجنبية) .وللعملة احمللية قيمة
اسمية ثابتة .وتُوَّل قيمة العملة األجنبية إىل العملة احمللية
بسعر الصرف الساري يف تاريخ امليزانية العمومية ،وينبغي
أن يكون السعر املستخدم هو النقطة الوسطى بين سعري الشراء
والبيع الفوريين ملعامالت العملة.
 137-7والودائع هي جميع املطالبات املثبتة بشهادات
إيداع واملستحقة على شركات تلقي الودائع (بما فيها البنك
املركزي) ،ويف بعض احلاالت على احلكومة العامة أو الوحدات
املؤسسية األخرى .والوديعة هي يف العادة عقد نمطي ،متاح
للجمهور بوجه عام ،ويسمح بإيداع مبلغ غير حمدد من املال.
ويجوز أن حتتفظ وحدات القطاع العام بمجموعة متنوعة من
الودائع كأصول ،بما يف ذلك الودائع بالعمالت األجنبية .ومن
املمكن أيضا أن تتحمل الوحدة احلكومية خصوما يف شكل
ودائع .فعلى سبيل املثال ،يجوز ملكاتب البريد أو الوحدات
احلكومية األخرى قبول ودائع من اجلمهور ،وأن تقوم بعمل
املؤسسات املالية الريفية كنشاط ثانوي .وتتحمل يف املعتاد
الشركات العامة املالية (كالبنك املركزي) خصوما يف شكل
ودائع ،مستحقة لعدة جهات ،منها الوحدات احلكومية.
 138-7واملطالبات على صندوق النقد الدويل التي تشكل
مكونات احتياطيات دولية وغير املثبتة بقروض ينبغي أن
تُصنَّف كودائع( .أما املطالبات على صندوق النقد الدويل
املثبتة بقروض فينبغي أن تُدرج ضمن القروض) .ويمكن
أيضا تصنيف املدفوعات النقدية لهوامش الضمان القابلة
للرد واملتعلقة بعقود املشتقات املالية (راجع الفقرة )219-7
ضمن الودائع.
 139-7وتعد احلسابات غير اخملصصة للمعادن النفيسة،
مثل حسابات الذهب غير اخملصصة ،من قبيل الودائع أيضا،
باستثناء حسابات الذهب غير اخملصصة التي حتتفظ بها
السلطات النقدية ألغراض االحتياطيات ،حيث تُدرج حيازة
األصل ضمن الذهب النقدي ،ويُدرَج اخلصم املقابل ضمن
الودائع (كما يرد أيضا يف الفقرة .)15-7
 140-7وقد تكون الودائع قابلة للتحويل أو غير قابلة
للتحويل .وتشمل الودائع القابلة للتحويل جميع الودائع ()1
القابلة للمبادلة (بدون غرامة أو قيد) بالقيمة االسمية عند
الطلب ،و( )2القابلة لالستخدام مباشرة ألداء مدفوعات للغير
بشيك ،أو حوالة ،أو أمر حتويل بريدي ،أو قيد مدين/دائن
مباشر ،أو أي تسهيل آخر من تسهيالت الدفع املباشر .أما
الودائع غير القابلة للتحويل فتشمل كل املطالبات املالية
األخرى ،عدا الودائع القابلة للتحويل ،املثبتة بشهادات إيداع.
ومن أمثلة الودائع األخرى الودائع حتت الطلب التي تسمح

باملسحوبات النقدية الفورية ولكنها ال تسمح بنقل امللكية
مباشرة إىل طرف ثالث ،والودائع االدخارية والودائع حمددة
األجل ،واتفاقات إعادة الشراء لليلة واحدة أو قصيرة األجل جدا
التي تُدرج ضمن املقاييس الوطنية للنقود باملفهوم الواسع،
والودائع بالعملة األجنبية التي يتم جتميدها بسبب تقنين
استخدام النقد األجنبي كإجراء يتعلق بالسياسة الوطنية.
 141-7وقد يكون من املفيد التوسع يف تصنيف الودائع
حسبما إذا كانت مقومة بالعملة احمللية أو إحدى العمالت
األجنبية.
 142-7وينبغي قيد الودائع بالقيمة االسمية ،مما يثير
نفس املسائل على غرار القروض من حيث القيمة االسمية
والقيمة العادلة (راجع الفقرة  .)163-7فاألصول يف شكل
ودائع لدى البنوك وشركات تلقي الودائع األخرى قيد التصفية
ينبغي أن تُقيَّد أيضا بقيمتها االسمية إىل أن يتم شطبها .وإذا
كان الفرق كبيرا بين القيمة االسمية والقيمة العادلة ،يمكن قيد
القيمة العادلة لهذه الودائع كبند تذكرة إضايف يف امليزانية
العمومية .وتسري املعاجلة نفسها على أي حالة أخرى من
حاالت الودائع مضمحلة القيمة (أي عندما ال تكون شركة تلقي
الودائع العامة قيد التصفية وإنما يف حالة إعسار).

سندات الدين (-2-6 ،3-1-2-6 ،3-0-2-6
)3-2-3-6 ،3-1-3-6 ،3-0-3-6 ،3-2
 143-7سندات الدين هي أدوات مالية قابلة للتداول
تستخدم كإثبات لدين .ويحدد السند عادة جدوال زمنيا
ملدفوعات الفائدة وسداد أصل الدين .وفيما يلي أمثلة على
سندات الدين:
·األذون؛
·السندات وسندات الدين غير املضمونة ،بما يف ذلك
السندات القابلة للتحويل إىل أسهم؛
·القروض التي أصبحت قابلة للتداول من حائز إىل آخر؛
·األسهم املمتازة غير املشاركة يف توزيع األرباح؛
·األوراق املالية املضمونة بأصول والتزامات الدين
املضمونة بأصول؛
·األدوات املشابهة املتداولة عادة يف األسواق املالية.
 144-7وتُعرَّف األذون بأنها أوراق مالية (قصيرة األجل
يف العادة) تعطي حاملها حقا غير مشروط يف احلصول على
مبالغ ثابتة حمددة يف تاريخ معين .وتصدر األذون ويجري
تداولها عادة يف أسواق منظمة وبخصم على قيمتها الظاهرية

امليزانية العمومية
حسب سعر الفائدة والوقت املتبقي حتى استحقاقها .ومن
أمثلة األذون أذون اخلزانة ،وشهادات اإليداع القابلة للتداول،
وشهادات القبول املصريف ،والسندات اإلذنية ،واألوراق
التجارية.
 145-7وتنشأ شهادة القبول املصريف عندما تصادق
شركة مالية ،مقابل استيفاء رسم معين ،على حوالة أو كمبيالة
وعلى التعهد غير املشروط بدفع مبلغ حمدد يف تاريخ حمدد.
وغالبا ما تُموَّل عمليات التجارة الدولية بهذه الطريقة.
وتصنف شهادة القبول املصريف ضمن فئة سندات الدين.
وتمثل شهادة القبول املصريف مطالبة غير مشروطة من جانب
حاملها وخصما غير مشروط من جانب الشركة املالية التي
قبلته؛ وبالتايل فإن الشركة املالية حتصل على أصل ألن
لديها مطالبة على عميلها .وتُعامَل شهادة القبول املصريف
كأصل مايل من وقت قبولها ،حتى وإن مل يتم تبادل أي أموال
37
حتى مرحلة الحقة.
 146-7وتمثل السندات وسندات الدين غير املضمونة
أوراقا مالية تعطي حاملها حقا غير مشروط يف احلصول على
مدفوعات ثابتة أو مدفوعات متغيرة حمددة تعاقديا يف تاريخ
أو تواريخ حمددة .وال يتوقف الدخل من الفائدة على أرباح
املدينين .وقد يكون للسندات وسندات الدين غير املضمونة
خصائص واستخدامات خمتلفة .فعلى سبيل املثال ،قد يتم
إصدار السندات إلثبات خصم مقابل معاشات تقاعد موظفي
احلكومة (غالبا ما تسمى سندات اإلثبات) .ويمكن إصدار
السندات بخصم كبير أو بدون قسائم (السندات ذات القسائم
الصفرية).
 147-7والسندات ذات القسائم الصفرية هي أوراق
مالية طويلة األجل ال تنطوي على مدفوعات دورية على مدار
عُمر السند .وعلى غرار األوراق املالية قصيرة األجل ،تباع هذه
السندات بخصم ويحصل أصحابها على دفعة واحدة تشمل
الفائدة املتجمعة عند االستحقاق 38.أما سندات اخلصم
الكبير فهي أوراق مالية طويلة األجل تستلزم أداء مدفوعات
قسيمة دورية خالل أجل األداة ،ولكن سعر الفائدة احملدد يف
القسيمة يقل كثيرا عن سعر الفائدة السوقي وقت اإلصدار.
39

 148-7وال تصنف األدوات ذات املشتقات املتضمَّنة
يف فئة املشتقات املالية .وإذا كانت أداة أولية ما ،كالورقة
املالية أو القرض ،حتتوي على أداة مشتقة متضمَّنة ،يتم
 37يحتوي امللحق  1من مرشد إحصاءات الدين اخلارجي على مسرد
ملصطلحات األدوات املالية ،بما يف ذلك شهادات القبول املصريف.
 38لالطالع على مناقشة حول القيد على أساس االستحقاق يف حالة الفائدة
على السندات ذات القسائم الصفرية وسندات اخلصم الكبير ،راجع الفقرتين
 71-6و 72-6ومرفق الفصل الثاين يف مرشد إحصاءات دين القطاع
العام.
 39تنشأ املشتقة املتضمَّنة عند تضمين سمة من سمات املشتقات يف أداة
مالية نمطية بحيث تصبح جزءا ال يتجزأ من تلك األداة.
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تقييم وتصنيف األداة وفقا خلصائصها األولية — حتى إذا
كانت قيمة الورقة املالية أو القرض خمتلفة إىل حد كبير عن
قيم األوراق املالية والقروض املشابهة بسبب األداة املشتقة
املتضمَّنة .ومن أمثلة ذلك سندات الشركات القابلة للتحويل إىل
أسهم يف نفس الشركة كخيار حلاملي السندات واألوراق املالية
مع خيارات سداد األصل بعمالت تختلف عن تلك التي أُصدِرت
بها تلك األوراق .ويف حالة تداول خيار التحويل بصورة
مستقلة ،فإنه يُعامَل كأداة مستقلة ،ويصنَّف كمشتقة مالية،
وال يكون دينا.
 149-7ويف ظروف معينة ،جند أن القروض (راجع الفقرة
 )157-7التي أصبحت قابلة للتداول من حائز إىل آخر يعاد
تصنيفها (من خالل التغيرات األخرى يف حجم األصول) من
قروض إىل سندات دين .وإلجراء هذا التعديل يف التصنيف،
ينبغي أن يكون هناك دليل على تداول هذه القروض يف السوق
الثانوية ،بما يف ذلك وجود صانعي السوق ،وتواتر تسعير
األداة ،كالذي يستدل عليه من وجود فروق بين سعري الشراء
40
والبيع.
 150 -7واألسهم املمتازة غير املشاركة يف توزيع
األرباح هي األسهم التي تدر دخال ثابتا لكنها ال تتيح
املشاركة يف توزيع القيمة الباقية ملؤسسة مساهمة عند
تصفيتها .وتصنَّف هذه األسهم ضمن سندات الدين .وينبغي
أيضا تصنيف السندات القابلة للتحويل إىل حصص ملكية
ضمن سندات الدين قبل تاريخ حتويلها.
 151-7أما األوراق املالية املضمونة بأصول والتزامات
الدين املضمونة فهي الترتيبات التي تصبح بموجبها
مدفوعات الفائدة وأصل الدين مضمونة بمدفوعات على أصول
أو تدفقات دخل حمددة .وتعرف هذه العملية أيضا باسم التوريق
(لالطالع على مزيد من التفاصيل يف هذا الشأن ،راجع الفقرات
من م 59-3إىل م .)66-3وتكون األوراق املالية املضمونة
بأصول مضمونة بأنواع متعددة من األصول املالية ،مثل
الرهون العقارية وقروض بطاقات االئتمان .ويجوز أن تُصدر
وحدة من وحدات احلكومة العامة سندات دين مضمونة بإيرادات
معينة مُجَنَّبة .وهي ال تعد أوراقا مالية مضمونة بأصول ،ألن
القدرة على زيادة الضرائب أو اإليرادات احلكومية األخرى ال
تُدرج يف نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية كأصول حكومية
يمكن استخدامها يف التوريق .ومع هذا ،فإن جتنيب إيرادات
مستقبلية ،مثل حصيلة الطرق ذات رسوم العبور ،خلدمة سندات
 40مثال على ذلك القرض املشترك ،الذي تقدمه جمموعة من املقرضين
ويقوم بنك جتاري أو استثماري أو أكثر بهيكلته وتنسيقه وإدارته .وإذا
أصبحت أجزاء من القرض املشترك متداولة يف األسواق الثانوية ،فمن
املمكن أن يستويف هذا القرض معايير إعادة تصنيفه كورقة مالية.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

الدين التي تصدرها إحدى وحدات احلكومة العامة (أو القطاع
العام) قد يكون شبيها بالتوريق.

ويوضح اإلطار  2-2يف مرشد إحصاءات دين القطاع العام
هذا األسلوب وغيره من أساليب تقدير القيمة السوقية.

 152-7واألوراق املالية منزوعة القسائم هي أوراق
مالية تم حتويلها من مبلغ أصلي بمدفوعات قسائم إىل
سلسلة من السندات ذات القسائم الصفرية ،لها جمموعة من
آجال االستحقاق متسقة مع تاريخ (تواريخ) دفع القسائم
وتاريخ استرداد املبلغ األصلي (املبالغ األصلية) .والغرض
من نزع القسائم هو تلبية تفضيالت املستثمرين لتدفقات
نقدية معينة بطرق خمتلفة عن مزيج التدفقات النقدية
للورقة املالية األصلية .وهناك حالتان لألوراق املالية
منزوعة القسائم ،هما:

 156-7وعند إعالن أسعار األوراق املالية يف األسواق مع
وجود فرق بين سعري البيع والشراء ،ينبغي استخدام النقطة
الوسطى بين السعرين لتقييم األداة .والفرق يمثل رسم اخلدمة
الضمني الذي حتصل عليه منصة التداول أو املتعامل يف
البورصة ويدفعه املشتري والبائع.

·إذا اقتنى طرف ثالث األوراق املالية األصلية واستخدمها
لضمان إصدار األوراق املالية منزوعة القسائم .ويف هذه
احلالة يتم جمع أموال جديدة وتنشأ أداة مالية جديدة.
·إذا مل يتم جمع أموال جديدة وقامت جهة اإلصدار ،أو
وكالؤها (كوسطاء األوراق املالية منزوعة القسائم)
الذين يعملون بموافقتها ،بنزع قسائم املدفوعات على
األوراق املالية األصلية وتسويقها بصورة مستقلة .ويف
هذه احلالة ،ال تنشأ أداة جديدة.
 153-7واألوراق املالية املربوطة بمؤشر هي أدوات
يتم ربط قيمة مدفوعات قسائمها (الفائدة) أو األصل أو كليهما
ببند آخر ،كمؤشر أسعار أو سعر فائدة أو سعر سلعة أولية.
وتتناول الفقرات من  75-6إىل  78-6القضايا املتعلقة
بقياس الفائدة يف حالة األوراق املالية املربوطة بمؤشر.
 154-7وينبغي استخدام القيمة السوقية والقيمة االسمية
يف تقييم سندات الدين املتداولة (أو القابلة للتداول) يف األسواق
املالية املنظمة وغيرها  -مثل األذون ،والسندات ،وسندات
الدين غير املضمونة ،وشهادات اإليداع القابلة للتداول،
واألوراق املالية املضمونة بأصول .وتُقيد سندات الدين
يف امليزانية العمومية بالقيمة السوقية .أما القيمة االسمية
فتستخدم يف حتديد إجمايل الدين بالقيمة االسمية ،وقيده
كبند تذكرة يف امليزانية العمومية يف نظام إحصاءات مالية
احلكومة .وبالنسبة لسند الدين املتداول ،يمكن حتديد القيمة
االسمية من قيمة الدين عند نشأته والتدفقات االقتصادية
الالحقة ،بينما تستند القيمة السوقية للسند إىل السعر الذي يتم
تداوله به يف السوق املالية.
 155-7ويف حالة سندات الدين القابلة للتداول لكن سعرها
السوقي ال يمكن مشاهدته إحصائيا بسهولة ،يمكن تقدير
القيمة السوقية باستخدام أسلوب القيمة احلالية اخملصومة
بشرط استخدام سعر خصم مناسب (راجع الفقرة .)125-3

القروض (،4-2-2-6 ،4-1-2-6 ،4-0-2-6
)4-2-3-6 ،4-1-3-6 ،4-0-3-6

 157-7القرض هو أداة مالية تنشأ عندما يُقرض
الدائن األموال مباشرة إىل املدين ويحصل على وثيقة غير
قابلة للتداول كإثبات لألصل 41.وتتضمن هذه الفئة املبالغ
املسحوبة على املكشوف ،والقروض العقارية ،والقروض
املمنوحة لتمويل االئتمانات والسُّلف التجارية ،واتفاقات
إعادة الشراء ،واألصول املالية واخلصوم الناشئة عن عقود
التأجير التمويلي ،واملطالبات القائمة على صندوق النقد الدويل
أو االلتزامات املستحقة له يف شكل قروض .أما االئتمانات
والسُّلف التجارية واحلسابات مستحقة الدفع/القبض املماثلة
فهي ليست قروضا (راجع الفقرة  .)225-7وينبغي إعادة
تصنيف القروض التي أصبحت قابلة للتسويق يف األسواق
الثانوية ضمن سندات الدين (راجع الفقرة  .(149-7غير أنه
إذا كان يجري تداول القرض من حين إىل آخر فقط ،فال يعاد
تصنيفه ضمن سندات الدين.
 158-7وينطوي عقد التأجير التمويلي على احتساب
قيمة القرض .وعقد التأجير التمويلي هو عقد يقوم بموجبه
املؤجر ،بصفته املالك القانوين لألصل ،بتحويل غالبية
خماطر ومنافع ملكية األصل فعليا للمستأجر .فعند اقتناء سلع
بموجب عقد تأجير تمويلي ،يُفترض أن املستأجر هو املالك،
رغم أن السلعة املؤجرة تظل من الناحية القانونية مملوكة
للمؤجر .ويرجع ذلك إىل انتقال خماطر امللكية ومنافعها بحكم
الواقع إىل املستأجر .ويعتبر انتقال امللكية هنا مموال بقرض
حمتسب هو بمثابة أصل للمؤجر وخصم على املستأجر.
 159-7واتفاق إعادة شراء األوراق املالية هو ترتيب
يتم بموجبه بيع أوراق مالية نقدا بسعر حمدد مع االلتزام
بإعادة شراء نفس األوراق املالية أو أوراق مالية مشابهة بسعر
ثابت إما يف تاريخ مستقبلي حمدد (يكون يف الغالب بعد يوم
42
أو بضعة أيام من تاريخ االتفاق) أو بأجل استحقاق مفتوح.
41

يقوم التمييز بين القرض والوديعة على أساس الوصف الوارد يف
املستندات املستخدمة إلثباتهما.
 42يكون أجل االستحقاق مفتوحا عندما يكون للطرفين خيار االتفاق يوميا
على جتديد أو إنهاء االتفاق.

امليزانية العمومية
وتتمثل الطبيعة االقتصادية للمعاملة يف النظر إىل هذا االتفاق
باعتباره قرضا معززا بضمان إضايف (أو وديعة )43ألن خماطر
ملكية األوراق املالية ومنافعها تبقى لدى املالك األصلي (أي
مقدم األوراق املالية) .وبالتايل فإن األموال املقدمة من متلقي
األوراق املالية (مقدم النقد) إىل مقدم األوراق املالية (متلقي
النقد) تُعامَل كقرض وتظل األوراق املالية األساسية مدرجة
يف امليزانية العمومية ملقدم األوراق املالية ،رغم التغير
القانوين يف امللكية.
 160-7أما إقراض األوراق املالية فهو ترتيب يقوم
بموجبه حائز األوراق املالية بتحويل أوراق مالية إىل طرف
آخر (متلقي األوراق املالية) ،شريطة النص على إعادة نفس
األوراق املالية أو أوراق مالية مشابهة يف تاريخ حمدد أو
عند الطلب .وعلى غرار اتفاقات إعادة شراء األوراق املالية،
تظل خماطر امللكية ومنافعها لدى املالك األصلي .وإذا قدم
متلقي األوراق املالية نقدا كضمان إضايف ،يصبح هذا الترتيب
اتفاق إعادة شراء (راجع الفقرة  .)159-7وإذا قدم متلقي
األوراق املالية ضمانا عدا النقد ،ال يتغير مركز األرصدة.
ويف احلالتين ،تظل األوراق املالية املعنية مقيدة يف امليزانية
العمومية للمالك األصلي.
 161-7وتنطوي مبادلة الذهب على إحالل ودائع بالنقد
األجنبي حمل الذهب مع االتفاق على إجراء معاملة عكسية
يف تاريخ متفق عليه يف املستقبل وبسعر متفق عليه للذهب.
وينبغي ملتلقي الذهب (مقدم النقد( أال يقيد الذهب يف ميزانيته
العمومية ،بينما ينبغي ملقدم الذهب )متلقي النقد) أال يلغي
قيد الذهب من ميزانيته العمومية .ومبادالت الذهب شبيهة
باتفاقات إعادة شراء األوراق املالية ،فيما عدا أن الضمان هو
الذهب ،وبالتايل ينبغي قيدها كقرض معزز بضمان إضايف
أو وديعة .وتنشأ قروض الذهب بنفس طريقة إقراض األوراق
املالية وينبغي معاملتها بنفس الطريقة.
 162-7واملبادلة خارج السوق هي عقد مبادلة 44يصدر
عند نشأته بقيمة غير صفرية نتيجة حتديد األسعار املرجعية
على نحو خمتلف عن القيم السوقية اجلارية ،أي «خارج
السوق» .ويترتب على مثل هذه املبادلة أن يقوم أحد الطرفين
بدفع مبلغ مقطوع ،يف البداية عادة ،إىل الطرف اآلخر .وتتسم
املبادلة خارج السوق بطبيعة اقتصادية تعادل مزيجا بين
االقتراض (أي املبلغ املقطوع) ،يف شكل قرض ،ومبادلة داخل
45
السوق (مشتقة مالية).
 43ينبغي تصنيف اتفاقات إعادة الشراء املشمولة يف التعريف الوطني
للنقود بمعناها الواسع باعتبارها ودائع غير قابلة للتحويل .أما اتفاقات
إعادة شراء األوراق املالية األخرى فينبغي تصنيفها ضمن فئة القروض.
 44ينطوي عقد املبادلة على قيام طريف العقد ،وفق شروط معدة سلفا،
بتبادل تدفقات نقدية تستند إىل األسعار املرجعية للبنود األساسية.
 45لالطالع على مزيد من التفاصيل ،راجع الفقرات من  127-4إىل
 131-4يف مرشد إحصاءات دين القطاع العام.
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 163-7وتُقيَّد القروض بالقيمة االسمية (أي املبلغ املقدم
مضافا إليه الفائدة املستحقة ومل تسدد بعد ومطروحا منه أي
مدفوعات سداد( .ويرجع استخدام القيم االسمية إىل عدة أمور منها
اخملاوف العملية إزاء مدى توافر البيانات .ونظرا ألن الغرض من
القروض ال يتجه عموما نحو طرحها للتداول يف السوق الثانوية،
فإن تقدير قيمة سوقية لها ربما يكون متحيزا .والقيمة االسمية
مفيدة أيضا ألنها تبيِّن املسؤولية القانونية الفعلية ونقطة البداية
يف سلوك الدائن لتحصيل الدين .ويمكن يف بعض احلاالت تداول
القروض ،بخصم يف الغالب ،أو بالقيمة العادلة إذا توافرت
أو أمكن تقديرها .ومن املتعارف عليه أن القيمة االسمية توفر
رؤية غير مكتملة للمركز املايل للدائن ،ال سيما عندما تكون
القروض متعثرة .ويف مثل هذه احلاالت ،فإن املعلومات املتاحة
عن القيمة االسمية ،فضال عن القيمة العادلة ،ألصول القروض
املتعثرة ينبغي أن تدرج كبند للتذكرة يف امليزانية العمومية يف
نظام إحصاءات مالية احلكومة — راجع الفقرة .262-7

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
(،5-2-2-6 ،5-1-2-6 ،5-0-2-6
)5-2-3-6 ،5-1-3-6 ،5-0-3-6
 164 -7السمة املميزة حلصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار هي أن أصحابها تتبقى لهم مطالبات على أصول
الوحدة املؤسسية التي أصدرت األداة .فحصص امللكية تمثل
أموال املالكين يف الوحدة املؤسسية .وعلى عكس الدين ،ال تعطي
حصص امللكية عادة ملالكها احلق يف احلصول على مبلغ حمدد
سلفا أو مبلغ يحدد على أساس صيغة ثابتة .وألسهم صناديق
االستثمار دور متخصص يف الوساطة املالية باعتبارها أحد
أنواع االستثمار اجلماعي يف أصول أخرى ،وينبغي قيدها كبند
منفصل .وعند حساب صايف قيمة وحدة مؤسسية ،جرى العرف
على إدراج حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار ضمن
جمموع اخلصوم (راجع الفقرات من  228-7إىل .)233-7

حصص امللكية (،1-5-1-2-6 ،1-5-0-2-6
-3-6 ،1-5-1-3-6 ،1-5-0-3-6 ،1-5-2-2-6
)1-5-2
 165-7تتألف حصص امللكية من كافة األدوات
والسجالت التي تثبت مطالبات على القيمة الباقية لشركة
أو شبه شركة ،بعد الوفاء بمطالبات كافة الدائنين .وتُعامَل
حصص امللكية كخصم على الوحدة املؤسسية املصدرة لألداة
(شركة عامة أو وحدة حكومية أخرى).
 166-7وتثبت ملكية حصص امللكية يف الكيانات االعتبارية
عادة باألسهم أو بشهادات املشاركة أو بإيصاالت اإليداع أو بوثائق
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مماثلة .ولكلمتي » «sharesو » «stocksنفس املعنى يف اللغة
اإلجنليزية ،أي األسهم .واألسهم املمتازة املشاركة يف توزيع األرباح
هي األسهم التي تتيح املشاركة يف القيمة الباقية ملؤسسة مساهمة
عند تصفيتها .وتعد هذه األسهم أيضا سندات ملكية ،سواء كان الدخل
حمدَّدا أو يُحدد على أساس صيغة معينة( .بالنسبة لألسهم املمتازة
غير املشاركة يف توزيع األرباح ،راجع الفقرة  .)150-7وإىل جانب
شراء األسهم ،يمكن أن تتأثر قيمة حصص امللكية بمجموعة من
العوامل ،منها عالوات إصدار األسهم ،أو األرباح املتراكمة املعاد
استثمارها أو احملتجزة ،أو فروق إعادة التقييم .وإىل جانب ذلك
يمكن للمستثمر املباشر أن يُزيد حصص ملكيته يف مؤسسة منتسبة
عن طريق تقديم سلع وخدمات أو حتمُّل دين.
 167-7وإيصاالت اإليداع هي أوراق مالية تمثل ملكية األوراق
املالية املسجلة يف اقتصادات أخرى .فإيصاالت اإليداع املسجلة يف
إحدى البورصات تمثل ملكية أوراق مالية مسجلة يف بورصة أخرى،
وتُعامَل ملكية إيصاالت اإليداع باعتبارها تمثل ملكية مباشرة
لألوراق املالية األساسية .وتقوم إيصاالت اإليداع بتيسير املعامالت
يف األوراق املالية يف اقتصادات أخرى غير االقتصادات املسجلة
فيها .وقد تكون األوراق املالية األساسية حصص ملكية أو سندات
دين.
 168-7وقد تنقسم حصص امللكية إىل أسهم مسجلة يف
البورصة ،وأسهم غير مسجلة يف البورصة ،وحصص ملكية أخرى.
وتعد األسهم سندات ملكية سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة يف
البورصة (تُعرَّف األوراق املالية يف الفقرة  .)119-7واألسهم
املسجلة هي سندات ملكية مسجلة يف إحدى البورصات وقد يشار
إليها باألسهم املسجلة يف البورصة .أما األسهم غير املسجلة فهي
سندات ملكية غير مسجلة يف إحدى البورصات .واألسهم املسجلة
وغير املسجلة تصدرها غالبا أنواع خمتلفة من الشركات (فاألسهم
غير املسجلة غالبا ما تصدرها شركات تابعة وشركات أصغر حجما)
وتخضع عادة لشروط تنظيمية خمتلفة.
 169-7وحصص امللكية األخرى هي حصص ملكية ال
تأخذ شكل األوراق املالية .ويشمل ذلك حصص امللكية يف أشباه
الشركات ،كالفروع ،والصناديق االستئمانية ،والشركات حمدودة
املسؤولية وشركات التضامن األخرى ،والصناديق غير املساهمة،
والوحدات الصورية التي تُنشأ يف حالة امتالك العقارات واملوارد
الطبيعية األخرى .كذلك جند أن ملكية العديد من املنظمات الدولية
ال تأخذ شكل األسهم ،وبالتايل ينبغي تصنيفها ضمن حصص
امللكية األخرى (رغم أن حصص امللكية يف بنك التسويات الدولية
تأخذ شكل األسهم غير املسجلة يف البورصة) .وتُدرَج ملكية البنوك
46
املركزية الحتاد العملة ضمن حصص امللكية األخرى.

حالتين يمكن فيهما إلحدى وحدات احلكومة العامة أن تتحمل
خصوما يف شكل حصص ملكية وأسهم صناديق االستثمار.
األوىل تتعلق ببعض الوحدات (الكيانات ذات الغرض اخلاص
عادة) التي تُنشأ قانونا كشركات عامة لكنها ال تقوم سوى
بأنشطة مالية عامة وشبه مالية عامة — وهي تُعامل كجزء
من احلكومة العامة (بغض النظر عن وضعها القانوين) ألنها ال
تعتبر وحدات مؤسسية مستقلة ما مل تكن غير مقيمة .والثانية
عندما تكون هناك وحدة تسيطر عليها احلكومة وتُنشأ قانونا
كشركة لكنها تعمل كمنتِج غير سوقي ،حيث تُعتبر هذه الوحدة
أيضا جزءا من احلكومة العامة ،كما ورد يف الفقرة .41-2
 171-7وتُطبق املبادئ العامة للتقييم بأسعار السوق الواردة
يف الفقرات من  20-7إىل  33-7على حصص امللكية .ويمكن
تقييم حصص امللكية بسهولة بأسعار السوق اجلارية عند تداولها
بشكل منتظم يف البورصات أو األسواق املالية األخرى.
 172-7ومع ذلك ،قد ال توجد أسعار يمكن مشاهدتها يف
السوق لألسهم ومراكز حصص امللكية األخرى غير املسجلة يف
البورصة (كحصص امللكية يف مؤسسات االستثمار املباشر،
والشركات غير املسجلة يف البورصة والتي أُلغي تسجيلها،
والشركات املسجلة ولكنها غير سائلة ،واملشاريع املشتركة،
واملؤسسات غير املساهمة).
 173-7ويف حالة عدم توافر قيم سوقية فعلية حلصص
امللكية ،يتعين صياغة قيم تقديرية .ومن املناهج املتبعة استخدام
املعلومات املتاحة عن سهم مشابه مسجل يف البورصة ،كما يرد يف
الفقرة  .29-7وهناك أساليب بديلة لصياغة قيمة سوقية تقريبية
حلصص ملكية املساهمين ترد يف الفقرات من  71-13إىل -13
 73يف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008وتشمل ما يلي :سعر
املعاملة احلديث ،والقيمة اجلردية الصافية ،والسعر/القيمة احلالية
ملعدالت املكاسب ،والقيمة الدفترية املقدمة من املنشآت بمستويات
تسوية كلية من قبل املؤلف اإلحصائي ،والودائع املالية اخلاصة
يف القيمة الدفترية ،وقيمة التوزيع العاملي .وقيمة حصص امللكية
األخرى تساوي قيمة أصول الوحدة ناقص قيمة خصومها .وبالتايل
فإن صايف قيمة املؤسسات غير املساهمة ،كأشباه الشركات،
تساوي صفرا وقد تكون القيمة املقدرة حلصص امللكية األخرى
47
سالبة إذا ما كانت قيمة اخلصوم تتجاوز قيمة األصول.

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار (،2-5-0-2-6
-3-6 ،2-5-0-3-6 ،2-5-2-2-6 ،2-5-1-2-6
)2-5-2-3-6 ،2-5-1

 170-7وال تتحمل معظم وحدات احلكومة العامة خصوما
يف شكل حصص ملكية وأسهم صناديق االستثمار .لكن هناك

 174-7صناديق االستثمار هي مشاريع استثمار جماعي
يقوم املستثمرون من خاللها بتجميع األموال الستثمارها يف
أصول مالية أو غير مالية .وتقوم هذه الصناديق بإصدار أسهم

 46راجع الفقرة م 44-3يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل.

 47للشركات غير املساهمة مسؤولية حمدودة جتاه مساهميها وبالتايل
فإن احلد األدنى لقيمة حصص ملكيتهم يكون صفرا.

امليزانية العمومية
(إذا ما تم استخدام هيكل شركة) أو وحدات (إذا ما تم استخدام
هيكل صندوق استئماين) .وتشمل صناديق االستثمار صناديق
سوق املال ) (MMFوصناديق االستثمار عدا صناديق سوق املال
) 48.(non-MMFوتشير أسهم أو وحدات صناديق االستثمار إىل
األسهم التي تصدرها صناديق االستثمار املشترك وصناديق
االستثمار املفتوحة ،وليس إىل األسهم التي قد حتوزها.
 175-7وصناديق سوق املال هي صناديق استثمار تستثمر
على سبيل احلصر أو بصفة أساسية يف أوراق سوق املال قصيرة
األجل ،مثل أذون اخلزانة ،وشهادات اإليداع ،واألوراق التجارية.
ويف بعض األحيان تكون أسهم ووحدات صناديق سوق املال
مشابهة من الناحية الوظيفية للودائع القابلة للتحويل — مثل
احلسابات التي تعطي امتيازات إصدار الشيكات بال قيود .وإذا ما
تم إدراج أسهم صناديق سوق املال ضمن النقود بمعناها الواسع
يف االقتصاد القائم باإلبالغ ،ينبغي قيدها كبند منفصل يف
امليزانية العمومية حتى يمكن مطابقتها مع اإلحصاءات النقدية.
 176-7وتستثمر صناديق االستثمار يف جمموعة من األصول،
مثل سندات الدين ،وحصص امللكية ،واالستثمارات املربوطة
بأسعار السلع؛ والعقارات؛ وأسهم صناديق االستثمار األخرى؛
واألصول املهيكلة.
 177-7وينبغي تقييم أسهم (أو وحدات) صناديق سوق املال
أو صناديق االستثمار األخرى بأسلوب مماثل ألساليب تقييم
حصص امللكية:
·ينبغي تقييم األسهم املسجلة يف البورصة باستخدام سعر
السهم يف السوق.

199

 179-7وتمثل هذه االحتياطيات واملستحقات وخمصصات
تغطية املطالبات خصوما على إحدى وحدات القطاع العام
كشركات التأمين أو صناديق التقاعد أو جهات إصدار
الضمانات املوحدة ،كما تمثل أصوال مقابلة حلملة وثائق
التأمين أو املستفيدين .ويف القطاع العام ،عادة ما تكون
الشركات العامة املالية هي التي تشارك يف نظم التأمين .وقد
تتحمل وحدات احلكومة العامة اخلصوم عن هذه االحتياطيات
واملستحقات واخملصصات بوصفها اجلهات املسؤولة عن نظم
التأمين على غير احلياة ،ونظم التقاعد غير املستقلة أو غير
49
املمولة ،ونظم الضمانات املوحدة.
 180-7وتُدَّد قيمة أصول وحدة القطاع العام يف نظم
التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة — بوصفها حامل
الوثيقة -بمبلغ األقساط املدفوعة مسبقا مضافا إليه تقديرات
املطالبات التي نشأت ومل تسدد بعد لوحدة القطاع العام.
وجتري مناقشة قيمة خصوم وحدة القطاع العام يف شكل كل
أداة من هذه األدوات حتت األداة املعنية.
 181-7وعلى وجه العموم ،تقوم شركات التأمين واجلهات
املسؤولة عن تشغيل صناديق التقاعد ونظم الضمانات املوحدة
بوضع تقديرات اكتوارية خلصومها يف ظل هذه النظم .وسوف
تكون هذه التقديرات هي املصدر املعتاد إلعداد إحصاءات هذه
األداة.
 182-7ونستعرض يف الفقرات التالية تعريفات موجزة
ألنواع االحتياطيات واملستحقات واخملصصات السارية يف
50
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة.

·وينبغي تقييم األسهم غير املسجلة يف البورصة وفقا ألحد
األساليب املبينة يف الفقرة  172-7بشأن حصص امللكية
وحصص امللكية األخرى غير املسجلة يف البورصة.

االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة (-0-2-6
-6-0-3-6 ،1-6-2-2-6 ،1-6-1-2-6 ،1-6
)1-6-2-3-6 ،1-6-1-3-6 ،1

نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات
مالية احلكومة] (-2-2-6 ،6-1-2-6 ،6-0-2-6
)6-2-3-6 ،6-1-3-6 ،6-0-3-6 ،6

 183-7تتألف االحتياطيات الفنية للتأمين على غير
احلياة 51من ( )1املدفوعات املسبقة لصايف أقساط التأمين
على غير احلياة ،و( )2احتياطيات للوفاء باملطالبات القائمة
للتأمين على غير احلياة .وبعبارة أخرى ،تتألف االحتياطيات
الفنية للتأمين على غير احلياة من األقساط املدفوعة لكنها

 178-7تشمل نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة ما يلي:
·االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة؛
·مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري؛
·مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]؛
·مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد؛
·خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم الضمانات
املوحدة.
 48هناك مزيد من املناقشة حول هذه الصناديق يف الفقرات من  73-4إىل 75-4
يف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

 49من غير املرجح أن تتحمل إحدى وحدات احلكومة العامة التزامات تتعلق بالتأمين
على احلياة والتأمين االدخاري ،إال إذا كانت تقدم مزايا هذه النظم ملوظفيها.
 50جتري مناقشة هذه القضايا بالتفصيل يف الفقرات من  76-17إىل
 224-17يف نظام احلسابات القومية لعام .2008
 51يغطي التأمين على غير احلياة كافة اخملاطر التي ال يغطيها التأمين على احلياة،
مثل احلوادث ،واألمراض ،واحلريق ،وخالفه .فالوثيقة التي تمنح ميزة يف حالة
الوفاة خالل فترة معينة وليس يف أي ظرف آخر ،وتسمى عادة تأمين ألجل ،تعتبر
تأمينا على غير احلياة ألن املطالبة ،كما هو احلال بالنسبة للتأمين اآلخر على غير
احلياة ،ال تُدفع إال عند وقوع حالة طارئة حمددة .ومن الناحية العملية ،قد ال يكون
يف اإلمكان دائما فصل التأمين ألجل عن التأمين اآلخر على احلياة بسبب الطريقة
التي تمسك بها شركات التأمين حساباتها .ويف هذه األحوال ،قد يتعين معاملة
التأمين ألجل بنفس الطريقة التي يُعامل بها التأمين على احلياة ألسباب عملية.
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غير مكتسبة بعد (وتعرف باألقساط غير املكتسبة) واملطالبات
التي استحقت لكنها مل تسدد بعد.
 184-7وتنشأ الدفعات املسبقة لصايف أقساط التأمين
على غير احلياة ألن األقساط تُدفع عادة يف بداية الفترة التي
تغطيها الوثيقة .لكن وفقا ألساس االستحقاق ،يتم اكتساب
األقساط خالل فترة سريان الوثيقة ،بحيث ينطوي املبلغ
املدفوع يف البداية على دفعة مسبقة أو مقدم .وهناك جزء من
أقساط التأمين املدفوعة بالفعل ،يف أي وقت معين ،ال تكون
شركة التأمين قد اكتسبته بالفعل ألن تلك األقساط املدفوعة
مسبقا تغطي خماطر يف املستقبل .وينبغي حتديد قيمة
األقساط املدفوعة مسبقا أو غير املكتسبة على أساس تناسبي.
فعلى سبيل املثال ،إذا كان هناك وثيقة تأمين سنوية بقسط
قدره  120وحدة عملة تدخل حيز النفاذ يف األول من إبريل،
ويجري إعداد احلسابات على أساس السنة امليالدية ،فإن
القسط املكتسب يف هذه السنة امليالدية هو  90وحدة عملة.
أما القسط املدفوع مسبقا أو غير املكتسب فهو مبلغ القسط
الفعلي الذي تم قبضه واملتعلق بالفترة التي تلي نقطة اإلبالغ.
ويف املثال أعاله ،سوف يكون هناك قسط غير مكتسب قدره
 30وحدة عملة يف نهاية ديسمبر ،والغرض منه توفير تغطية
تأمينية ألول ثالثة شهور من السنة التالية.
 185-7االحتياطيات للوفاء باملطالبات القائمة للتأمين
على غير احلياة هي مبالغ تنشأ نتيجة أحداث وقعت بالفعل
لكن املطالبات املترتبة عليها مل تسدد بعد .وتتضمن أيضا
احتياطيات ملواجهة اخملاطر السارية .واخلصم الذي تتحمله
شركة التأمين للوفاء باملطالبات القائمة يمثل القيمة احلالية
للمبالغ املتوقع سدادها لتسوية املطالبات ،بما يف ذلك
املطالبات املتنازَع عليها ،فضال عن خمصصات املطالبات
املتعلقة باألحداث التي وقعت بالفعل لكن مل يتم اإلبالغ بها.
 186-7وهناك احتياطيات أخرى ،كاحتياطيات التسوية،
يمكن لشركات التأمين أن تقرر قيدها .غير أن هذه االحتياطيات
ال تدرج كخصوم (وأصول مقابلة) إال عندما يكون هناك حدث
منشئ خلصم .وبخالف ذلك ،فإن احتياطيات التسوية تكون
بمثابة قيود حماسبية داخلية لشركة التأمين وتمثل وفورات
لتغطية ما قد يقع من كوارث غير منتظرة ،وبالتايل ال تمثل أي
مطالبات مقابلة قائمة حلملة الوثائق.

مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
(،2-6-2-2-6 ،2-6-1-2-6 ،2-6-0-2-6
)2-6-2-3-6 ،2-6-1-3-6 ،2-6-0-3-6
 187-7مستحقات التأمين على احلياة والتأمين
االدخاري هي مطالبات مالية مستحقة حلملة وثائق التأمين
على مؤسسة تقدم خدمات التأمين على احلياة أو التأمين
االدخاري .وتتألف هذه الفئة من خصوم شركات التأمين

على احلياة وهيئات تقديم خدمات التأمين االدخاري مقابل
األقساط املدفوعة مسبقا وااللتزامات املستحقة حلملة وثائق
التأمين على احلياة واملستفيدين من التأمين االدخاري.
ومستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري تمثل
االلتزام بتقديم مزايا حلملة الوثائق ،أو بتعويض املستفيدين
عند وفاة حملة الوثائق 52،وبالتايل يتم فصلها عن أموال
املساهمين .وتعتبر هذه املستحقات التزامات على شركات
التأمين وأصوال حلملة الوثائق واملستفيدين .أما مستحقات
التأمين االدخاري فهي احلساب االكتواري للقيمة احلالية
لاللتزام بدفع دخل مستقبلي حتى وفاة املستفيدين.
 188-7وهناك وجه شبه بين املبالغ التي يتم قيدها
كمراكز أرصدة ملستحقات التأمين على احلياة والتأمين
االدخاري واملبالغ التي سبق ذكرها يف مناقشة االحتياطيات
الفنية للتأمين على غير احلياة من حيث أنها تمثل التزامات
بالوفاء باملطالبات املستقبلية التي استحقت بالفعل .غير أنه
يف حالة التأمين على احلياة ،جند أن حجم املستحقات كبير
53
ويمثل القيمة احلالية لكل املزايا املستقبلية املتوقعة.

مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]-2-6( 54
-0-3-6 ،3-6-2-2-6 ،3-6-1-2-6 ،3-6-0
)3-6-2-3-6 ،3-6-1-3-6 ،3-6
 189-7حسبما يرد يف الفقرات من م 5-2إىل م-2
 ،7تُقسَّم مستحقات منافع التأمينات االجتماعية بين تلك
املتعلقة بمعاشات التقاعد وتلك املتعلقة بكافة أنواع املنافع
األخرى (أي غير التقاعدية) .والفرق بين االثنتين مهم ألن
إحصاءات مالية احلكومة تعترف بخصوم معاشات التقاعد
املرتبطة بالعمل ،بغض النظر عما إذا كان هناك بالفعل أصول
جمنبة للوفاء باملستحقات أم ال ،لكنها ال تعترف باحتياطيات
املزايا غير التقاعدية املرتبطة بالعمل إال عند وجود هذه
االحتياطيات بالفعل (راجع الفقرة  .)195-7وإىل جانب ذلك،
يتم التمييز بين برامج الضمان االجتماعي والنظم املرتبطة
بالعمل .ويتناول هذا القسم مستحقات النظم التقاعدية
املرتبطة بالعمل.
 190-7ومستحقات التقاعد هي مطالبات مالية
مستحقة للمتقاعدين احلاليين واملستقبليين 55إما على رب
 52يختلف هذا عن التأمين ألجل ،والذي يعتبر تأمينا على غير احلياة (راجع
احلاشية .)51
 53توصف بعض هذه االلتزامات يف احلسابات التجارية لشركات التأمين
بأنها خمصصات للمكافآت واخلصومات .ويرجع ذلك ملمارسات شركات
التأمين من حيث تمهيد تقلبات املزايا مع مرور الوقت ،واالحتفاظ ببعض
املزايا حلين استحقاق الوثيقة.
[ 54إحصاءات مالية احلكومة] يشير إىل أن البند له نفس االسم ولكن نطاق
تغطيته خمتلف يف نظام احلسابات القومية لعام .2008
 55يتضمن املتقاعدون احلاليون واملستقبليون املوظفين السابقين واحلاليين،
وكذلك املتقاعدين احلاليين ،لكنهم ال يتضمنون املوظفين املستقبليين.

امليزانية العمومية
العمل أو على صندوق يحدده رب العمل لدفع معاشات التقاعد
املكتسبة وذلك يف إطار اتفاق لدفع التعويضات بين رب العمل
واملوظف .وتعتمد طبيعة هذه املطالبات ،وااللتزامات املقابلة
على الوحدات التي تدير صناديق التقاعد ،على نوع املزايا
املتعهد بها.
 191-7وأهم نوعين من نظم معاشات التقاعد هما النظم
ذات املزايا احملددة والنظم ذات املساهمات احملددة 56.ويف
النظم ذات املزايا احملددة ،يتم عادة حتديد حجم مزايا
التقاعد التي يتعهد رب العمل بتقديمها ملوظفيه املشتركين
وأفراد أسرهم باستخدام صيغة اكتوارية تستند إىل مدة خدمة
املشتركين ورواتبهم .ويف النظم ذات املساهمات احملددة،
يتم حتديد حجم املساهمات يف الصندوق ،لكن املزايا التي
سيتم دفعها تتوقف على رصيد األصول لدى الصندوق.
 192-7وقد تتوىل إحدى شركات التأمين العامة أو
اخلاصة إدارة صندوق تقاعد موظفي القطاع العام نيابة عن
وحدة القطاع العام املعنية ،أو تتوىل وحدة القطاع العام
تنظيمه وإدارته كصندوق تقاعد مستقل أو غير مستقل .وال
يعد صندوق التقاعد غير املستقل وحدة مستقلة ،وإنما تؤول
أصوله إىل رب العمل .وتنشأ للموظفين مطالبة على رب العمل
الذي يتوىل إدارة الصندوق غير املستقل ،وينشأ على رب العمل
خصم يساوي القيمة احلالية للمزايا املتعهَّد بها .ولالطالع
على وصف لتصنيف ترتيبات احلماية االجتماعية ،راجع
امللحق .2
 193-7وينبغي أيضا إدراج خصوم نظم التقاعد غير
املمولة ضمن مستحقات التقاعد .وال بد أن يكون نظام التقاعد
غير املمول املتعلق بالتوظيف خاضعا ،بطبيعته ،لتنظيم
وإدارة رب العمل الذي قد يكون وحدة من وحدات احلكومة
العامة أو شركة عامة.
 194-7وال تُقيَّد يف احلسابات األولية لنظم اإلحصاءات
االقتصادية الكلية أي التزامات مقابل مزايا برامج الضمان
االجتماعي 57.ويُقيَّد االلتزام الضمني بمنافع الضمان
االجتماعي يف املستقبل كبند تذكرة يف امليزانية العمومية
(راجع الفقرة  ،)261-7بغض النظر عن حجم األصول يف
صندوق الضمان االجتماعي أو احلسابات املنفصلة األخرى.
وتُصنَّف االلتزامات املتعلقة بأداء مدفوعات منافع الضمان
االجتماعي التي استحقت لكنها مل تسدد بعد باعتبارها
 56يشار أحيانا إىل النظم ذات املزايا احملددة باسم «نظم الراتب األخير»،
بينما يشار أحيانا إىل النظم ذات املساهمات احملددة باسم «نظم التقاعد
ذات االشتراكات احملددة».
 57تُعرَّف برامج الضمان االجتماعي يف الفقرات من  100-2إىل .102-2
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حسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع (-3-6 ،8-0-3-6
 .)8-2-3-6 ،8-1أما إذا كان صندوق الضمان االجتماعي
يدير أيضا نظاما للتقاعد املتعلق بالتوظيف ،فإن االلتزامات
التقاعدية تدُرَج ضمن مستحقات التقاعد ،وليس ضمن
التزامات الضمان االجتماعي الضمنية.
 195-7وإىل جانب معاشات التقاعد ،قد تتحمل بعض
النظم املرتبطة بالعمل التزامات أخرى ذات صلة ،كاخلصوم
مقابل مزايا الرعاية الصحية ،تدرج حتت مستحقات املزايا
غير التقاعدية .58وال تُقيد خصوم هذه املستحقات غير
التقاعدية يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية إال عندما تكون
مدرجة يف حسابات رب العمل — أي عندما توجد بالفعل
احتياطيات لهذه املستحقات غير التقاعدية .وألسباب عملية،
يمكن إدراج خصوم هذه املستحقات غير التقاعدية مع خصوم
املستحقات التقاعدية.
 196-7وباإلضافة إىل خصوم مستحقات التقاعد املستحقة على
صندوق التقاعد لصالح املستفيدين منه ،قد يكون لصندوق التقاعد
يف بعض األحيان مطالبات على رب العمل ،بوصفه مدير نظام
التقاعد .ومن جهة أخرى ،يجوز أن يكون للمسؤول اإلداري لنظام
التقاعد مطالبة على الفائض لدى الصندوق .وتُستبعد هذه املطالبات
من مستحقات التقاعد وتصنف ضمن مطالبات صناديق التقاعد على
مدير التقاعد (،4-6-2-2-6 ،4-6-1-2-6 ،4-6-0-2-6
( )4-6-2-3-6 ،4-6-1-3-6 ،4-6-0-3-6راجع الفقرتين
 199-7و.)200-7
 197-7ويتم تقييم مستحقات التقاعد كالتايل:
·تعد خصوم نظم التقاعد ذات املزايا احملددة (بما يف
ذلك صناديق التقاعد غير املستقلة ونظم التقاعد غير
املمولة) هي القيمة احلالية للمزايا املتعهَّد بها.
·وتعد خصوم صناديق التقاعد ذات املساهمات احملددة
هي القيمة السوقية اجلارية لصايف أصول الصندوق،
وتتحدد وفقا ألداء األصول املقتناة بمساهمات
59
التقاعد.
 198-7ونظرا ألن قياس مستحقات صناديق التقاعد ذات
املزايا احملددة يستند إىل افتراضات وأساليب خمتلفة ،لذا
ينبغي بيان طبيعة التغطية والتقدير يف البيانات الوصفية
املصاحبة للميزانية العمومية وتقارير البيانات األخرى.
58

النظم املمولة للتأمين االجتماعي عدا معاشات التقاعد ليست شائعة.
 59يتناول الفصل السابع عشر من نظام احلسابات القومية لعام 2008
وصفا تفصيليا ألساس حساب مستحقات التقاعد.
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مطالبات صناديق التقاعد على مدير التقاعد (-6
،4-6-2-2-6 ،4-6-1-2-6 ،4-6-0-2
)4-6-2-3-6 ،4-6-1-3-6 ،4-6-0-3-6
 199-7قد يتعاقد رب عمل مع طرف ثالث إلدارة صندوق
تقاعد ملوظفيه .وإذا استمر رب العمل يف حتديد شروط نظم
التقاعد واحتفظ بمسؤوليته عن تمويل أي عجز وبحقه يف
االحتفاظ بأي فائض يف التمويل ،يشار إليه بوصفه مدير
التقاعد ويشار إىل الوحدة التي تعمل حتت إدارة مدير التقاعد
بوصفها املسؤول اإلداري لنظام التقاعد .وإذا كان االتفاق بين
رب العمل واملسؤول اإلداري لنظام التقاعد يتمثل يف قيام رب
العمل بنقل اخملاطر واملسؤوليات املتعلقة بأي عجز يف التمويل
إىل املسؤول اإلداري يف مقابل حق املسؤول اإلداري يف االحتفاظ
بأي فائض يف التمويل ،فإن هذا املسؤول اإلداري يصبح مدير
التقاعد واملسؤول اإلداري لنظام التقاعد يف آن واحد.
 200-7وعندما يكون مدير التقاعد وحدة خمتلفة عن
املسؤول اإلداري ،مع اضطالع مدير التقاعد باملسؤولية
عن أي عجز أو مطالبات على أي فائض ،يتم قيد ما يلي يف
امليزانية العمومية ملدير التقاعد:
·التزام مقابل مطالبات صناديق التقاعد على مدير
التقاعد ،يف حالة العجز؛
·أصل مايل يف شكل مطالبة على صندوق التقاعد ،إذا
كان هذا الصندوق يحقق دخال استثماريا من األصول
املوجودة بحوزته يتجاوز ما يلزم لتغطية الزيادة يف
مستحقات التقاعد؛
·ينبغي تسجيل قيد مقابل يف مساهمات رب العمل
االجتماعية احملتسبة على أساس صاف (أي مصروفات
لزيادة االلتزام وخفض يف املصروفات عند انخفاض
االلتزام أو عند اقتناء احلكومة ألصل).

خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم الضمانات
املوحدة (-6-2-2-6 ،5-6-1-2-6 ،5-6-0-2-6
)5-6-2-3-6 ،5-6-1-3-6 ،5-6-0-3-6 ،5
 201-7الضمانات املوحدة هي تلك الضمانات التي
تصدر بأعداد كبيرة ،وعادة بمبالغ صغيرة إىل حد ما ،وبنفس
املواصفات60 .وتتحمل اجلهات املسؤولة عن تشغيل نظم
 60ويف املقابل ،تعد الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة ضمانات فردية ،وال
يسع الضامن عادة أن يضع تقديرا موثوقا الحتماالت طلب الضمان .ونتيجة
لذلك ،ويف معظم احلاالت ،تعتبر الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة التزامات
احتمالية (ما مل يتم طلب هذه الضمانات وحلين طلبها) .راجع الفقرات من
 251-7إىل  260-7لالطالع على مناقشة حول االلتزامات االحتمالية.

الضمانات املوحدة التزامات تساوي القيمة احلالية للمطالبات
املتوقعة املشمولة بالضمانات القائمة ،بعد خصم أي مبالغ
مستردة يتوقع الضامن احلصول عليها من املقترضين
املتخلفين عن السداد ،وهو منهج مماثل للمنهج املتبع يف حالة
التأمين على غير احلياة .وتسمى هذه اخلصوم خمصصات
املطالبات املشمولة بضمانات موحدة.
 202-7وهناك ثالثة أطراف مشاركة يف هذه الترتيبات،
املقترض (املدين) ،واملقرض (الدائن( ،والضامن .وقد يبرم املقترض
أو املقرض عقدا مع الضامن لكي يقوم بالسداد إىل املقرض يف حالة
عدم سداد املقترض .ومن أمثلة ذلك ضمانات ائتمان الصادرات،
وضمانات الودائع ،وضمانات قروض الطالب .وتستند الضمانات
املوحدة إىل نفس النموذج املتبع يف حالة التأمين على غير احلياة،
كما أن هناك معاملة مماثلة تُعتمد مع هذه الضمانات ،حسبما يرد
يف الفقرات من م 66-4إىل م.80-4

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين (،7-2-2-6 ،7-1-2-6 ،7-0-2-6
)7-2-3-6 ،7-1-3-6 ،7-0-3-6
 203-7املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين هي أصول وخصوم مالية ذات سمات متشابهة ،مثل
وجود سعر التنفيذ وبعض عناصر اخملاطر املتماثلة .لكن رغم أن
كليهما يحوِّل اخملاطر ،فإن الغرض من خيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين أن تكون أيضا شكال من أشكال الفائدة التعويضية.

املشتقات املالية (،1-7-1-2-6 ،1-7-0-2-6
-3-6 ،1-7-1-3-6 ،1-7-0-3-6 ،1-7-2-2-6
)1-7-2
 204-7عقد املشتقات املالية هو أداة مالية مرتبطة بأداة
مالية أو مؤشر أو سلعة أولية حمددة أخرى ،ويمكن من خاللها
تداول خماطر مالية حمددة (كمخاطر أسعار الفائدة ،وخماطر أسعار
الصرف ،وخماطر أسعار األسهم والسلع األولية ،وخماطر االئتمان)
يف األسواق املالية .واملعامالت واملراكز يف املشتقات املالية
تُعامَل كبند منفصل عن قيم أي بنود أساسية ترتبط بها .ويتم تقييم
املشتقات املالية بأسعار السوق السائدة يف تواريخ تسجيل امليزانية
العمومية .وإذا مل تتوفر بيانات أسعار السوق ،يمكن استخدام أساليب
القيم العادلة األخرى (مثل نماذج اخليارات أو القيم احلالية) يف
تقييمها .ويجد معدو البيانات أنفسهم مقيدين عموما باستخدام
حسابات األطراف املعنية.
 205-7ويمكن تداول اخملاطر املتضمَّنة يف عقد املشتقات
املالية إما ببيع العقد ذاته ،كما يف حالة عقود اخليار ،أو
بإنشاء عقد جديد له خصائص خماطر تعادل ،بشكل تعويضي،
اخملاطر التي ينطوي عليها العقد القائم .وحتدث احلالة األخيرة،

امليزانية العمومية
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التي يطلق عليها مصطلح قابلية املوازنة ) ،(Offsetabilityيف
أسواق املعامالت اآلجلة .وتعني قابلية املوازنة أنه من املمكن،
يف معظم األحوال ،إزالة اخملاطر املقترنة بإحدى املشتقات
املالية بإنشاء عقد جديد ولكنه «مقابل» يتسم بخصائص
توازن خماطر املشتقة األوىل .ويكون شراء املشتقة اجلديدة هو
املكافئ الوظيفي لبيع املشتقة األوىل ،ألن النتيجة هي إزالة
اخملاطر املالية األساسية .ولذلك تعتبر القدرة على تعويض
اخملاطر األساسية يف السوق هي مكافئ إمكانية التداول يف
إظهار القيمة .فاملصروفات املطلوبة الستبدال عقد املشتقات
القائم تمثل قيمة هذا العقد ،وال يُشترط إجراء تسوية فعلية.

·األدوات ذات املشتقات املتضمَّنة ليست مشتقات
مالية (راجع الفقرة  .)148-7وإذا قام مالك األداة
األولية يف وقت الحق بإنشاء عقد مشتقات مالية
جديد ولكنه مقابل ملوازنة خماطر املشتقة املتضمَّنة،
يُقيَّد إنشاء هذا العقد اجلديد كمعاملة منفصلة وال يؤثر
على قيد املعامالت واملراكز يف األداة األولية .غير أن
شهادات خيار الشراء التي يمكن تداولها بذاتها تُعامَل
باعتبارها مشتقات مالية منفصلة حيث يمكن فصلها
وبيعها يف األسواق املالية.

 206-7ويف كثير من احلاالت ،تتم تسوية عقود املشتقات
بدفع املبالغ الصافية نقدا ،بدال من تسليم البنود األساسية.
وبمجرد أن تصل املشتقة املالية إىل تاريخ التسوية ،يُعدَّل
تصنيف أي مبلغ غير مسدد ليصبح ضمن احلسابات األخرى
مستحقة القبض/الدفع ،حيث تكون قيمته ثابتة وتتحول
بالتايل طبيعة املطالبة إىل دين.

·التأخر الزمني الذي ينشأ يف سياق العمل العادي
والذي قد يترتب عليه التعرض خملاطر تغيرات األسعار
ال ينشأ عنه مشتقات مالية .ويشمل التأخر الزمني
فترات التسوية العادية للمعامالت الفورية يف األسواق
املالية.

 207-7وال تدخل األنواع التالية من الترتيبات املالية يف
عداد املشتقات املالية:
·ال تعتبر العقود ذات السعر الثابت للسلع واخلدمات
مشتقات مالية ما مل يكن العقد نمطيا بحيث يمكن تداول
خماطر السوق التي ينطوي عليها بصفة منفصلة يف
األسواق املالية .فعلى سبيل املثال ،ال يُصنَّف عقد خيار
شراء طائرة من الشركة املصنعة ضمن املشتقات املالية؛
وإذا كان عقد خيار الشراء قابال للتحويل ،ويجري حتويله
بالفعل ،تقيد املعاملة حتت بند العقود وعقود اإليجار
والتراخيص ،حسبما يرد يف الفقرة م.52-4
·ال يعد التأمين والضمانات املوحدة مشتقات مالية.
فالتأمين ينطوي على حتصيل أموال من حملة وثائق
التأمين للوفاء بمطالبات مستقبلية نتيجة وقوع أحداث
حمددة يف وثائق التأمين .ويعني هذا استخدام التأمين
والضمانات املوحدة يف إدارة خماطر األحداث ،وهو
ما يتم بصفة أساسية من خالل جتميع اخملاطر وليس
املتاجرة فيها (راجع الفقرة  .)201-7غير أن بعض
الضمانات األخرى غير الضمانات املوحدة تتفق مع
تعريف املشتقات املالية .فهذه الضمانات يحمي كل
منها املقرض من أنواع معينة من اخملاطر الناشئة
عن العالقة االئتمانية من خالل دفع رسم معين للجهة
الضامنة عن مدة حمددة — وتعرف هذه الضمانات
باملشتقات االئتمانية (راجع الفقرة .)218-7
·األصول وااللتزامات االحتمالية ،كالضمانات التي
تُمنح ملرة واحدة وخطابات االعتماد ،ال تعتبر أصوال
مالية (حسبما يرد يف الفقرة .)251-7

 208-7وهناك نوعان رئيسيان من املشتقات املالية،
وهما :عقود اخليار والعقود من النوع اآلجل.

عقود اخليار
 209-7يف عقد اخليار ،يحصل املشتري من البائع على
حق شراء أو بيع بند أساسي معين (وهو ما يتوقف على ما
إذا كان عقد اخليار هو للشراء أو للبيع) بسعر العقد املتفق
عليه يف تاريخ حمدد أو قبل تاريخ حمدد .ويدفع مشتري عقد
اخليار عالوة حملرر العقد .ويف مقابل ذلك ،يحصل املشتري
على حق شراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) بند أساسي
حمدد (عيني أو مايل) بسعر تعاقدي متفق عليه (سعر التنفيذ)
يف تاريخ حمدد أو قبل تاريخ حمدد ،دون أن يتحمل هذا
املشتري التزاما بهذا الشراء أو البيع( .يف سوق املشتقات ،قد
تقوم السوق نفسها بدور الطرف املقابل يف كل عقد).
 210-7ويمكن التمييز بين عقود اخليار والعقود من النوع
اآلجل فيما يلي:
·عند إبرام العقد ،ال توجد عادة دفعة مقدمة للعقد من
النوع اآلجل وتبدأ قيمة عقد املشتقات بصفر ،بينما
عادة عالوة مقابل عقود اخليار التي تصدر بقيمة
تُدفع
ً
غير صفرية؛
·طوال مدة العقد من النوع اآلجل ،يمكن ألي من طريف
العقد أن يكون دائنا أو مدينا ،وقد يتغير وضعه ،بينما
يكون املشتري يف عقد اخليار هو الدائن دائما واحملرر
هو املدين دائما؛
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
·ويف تاريخ االستحقاق ،يكون االسترداد غير مشروط يف
العقد من النوع اآلجل ،بينما يحدده مشتري عقد اخليار.

 211-7وتعد شهادات خيار الشراء شكال من أشكال عقود
خيار املشتقات املالية التي تعطي املالك احلق يف أن يشتري
من جهة إصدار شهادة خيار الشراء مقدارا حمددا من أصل
أساسي ،كاألسهم والسندات مثال ،بسعر تعاقدي متفق عليه
ملدة زمنية حمددة أو يف تاريخ حمدد دون أن يتحمل هذا
املالك التزاما بالشراء .ورغم أن شهادات خيار الشراء تشبه
عقود اخليار املتداولة األخرى ،فإن أحد العوامل املميِّزة لها
هو أن تنفيذها يمكن أن ينشأ عنه أوراق مالية جديدة ،مما
يؤدي إىل تخفيف رأسمال حملة السندات أو األسهم احلاليين،
بينما تمنح عقود اخليار املتداولة عادة حقوقا على األصول
املتاحة بالفعل.

العقود من النوع اآلجل

 212-7العقود من النوع اآلجل (العقود اآلجلة) هي عقود
غير مشروطة يتفق بموجبها طرفان على تبادل كمية حمددة
من بند أساسي (عيني أو مايل) بسعر تعاقدي متفق عليه
(سعر التنفيذ) يف تاريخ حمدد .وهي تشمل العقود املستقبلية
واملبادالت (عدا التي تتناولها الفقرة  .)215-7ويُستخدم
العقد من النوع اآلجل كمصطلح ألن مصطلح العقد اآلجل
يُستخدم غالبا على نطاق أضيق يف األسواق املالية (مستبعدا
املبادالت غالبا).

 213-7والعقود املستقبلية هي عقود من النوع اآلجل
يجري تداولها يف األسواق املنظمة .وتعمل السوق على تيسير
تداول هذه العقود عن طريق حتديد الشروط النمطية للعقد،
والقيام بدور الطرف املقابل يف جميع املعامالت ،وطلب إيداع
هامش ضمان ودفعه للحد من اخملاطر .ومن األنواع الشائعة
للعقود من النوع اآلجل عقود أسعار الفائدة اآلجلة وعقود
الصرف األجنبي اآلجلة.

املرجعية للبنود األساسية .وعقود املبادلة التي تُصنَّف ضمن
العقود من النوع اآلجل تشمل مبادالت العملة ،ومبادالت أسعار
الفائدة ،ومبادالت أسعار الفائدة بين العمالت .وبموجب عقد
املبادلة ،يمكن أن تنشأ التزامات كل طرف يف أوقات خمتلفة،
مثلما هو احلال يف عقد مبادلة أسعار الفائدة الذي تكون فيه
املدفوعات ربع سنوية ألحد الطرفين وسنوية للطرف اآلخر .ويف
هذه احلالة ،فإن املبالغ ربع السنوية التي يدفعها أحد الطرفين
قبل املبلغ السنوي الذي يدفعه الطرف اآلخر تقيد كمعامالت يف
عقد املشتقات املالية .ومن أنواع الترتيبات األخرى التي تسمى
مبادالت أيضا دون أن تتفق مع التعريف الوارد آنفا :مبادالت
الذهب (راجع الفقرة  161-7لالطالع على كيفية معاملة
61
هذه املبادالت) ،وترتيبات املبادلة بين البنوك املركزية،
ومبادالت خماطر االئتمان (راجع الفقرة .)218-7
 216-7ويف حالة عقود مبادلة املشتقات املالية بالعملة
األجنبية ،كمبادالت العملة ،من الضروري التمييز بين
املعامالت يف عقود املشتقات املالية واملعامالت يف العمالت
األساسية .فعند إبرام العقد ،يتبادل الطرفان األدوات املالية
األساسية (التي تُصنَّف عادة ضمن بند العملة والودائع ،أو
بند القروض) .ويف وقت التسوية يقيد الفرق بين قيم العمالت
املتبادلة — التي تقاس بوحدة احلساب بسعر الصرف السائد
— كمعاملة يف مشتقة مالية ،مع قيد القيم املتبادلة ضمن
البند املعني (العملة والودائع ،أو القروض عادة).
 217-7وكما يرد يف الفقرة  ،162-7تتسم املبادلة خارج
السوق بطبيعة اقتصادية تعادل مزيجا بين االقتراض (أي املبلغ
املقطوع) ،يف شكل قرض ،ومبادلة داخل السوق (مشتقة مالية).

املشتقات االئتمانية

 214-7وعند إبرام عقد من النوع اآلجل ،يتم تبادل خماطر
ذات قيمة سوقية متساوية ،لذا تكون قيمة العقد عند اإلبرام
صفرا عادة .ومع تغير سعر البند األساسي ،تتغير القيمة
السوقية رغم أنه يمكن إعادتها للصفر بعمل تسوية دورية
طوال مدة العقد اآلجل .وقد يُعدَّل تصنيف العقود اآلجلة من
مركز األصول إىل مركز اخلصوم والعكس.

 218-7املشتقات االئتمانية هي مشتقات مالية يتمثل
الغرض األساسي منها يف تداول خماطر االئتمان .وتصمم
هذه املشتقات بغرض املتاجرة يف خماطر عدم سداد القروض
واملستحقات املرتبطة باألوراق املالية .ويف املقابل ،فإن
املشتقات املالية الوارد وصفها يف الفقرات من  215-7إىل
 217-7ترتبط أساسا بمخاطر السوق املتعلقة بالتغيرات يف
األسعار السوقية لألوراق املالية والسلع األساسية ،والتغيرات
يف أسعار الفائدة وأسعار الصرف .وتأخذ املشتقات االئتمانية
شكل العقود من النوع اآلجل (مبادالت العائد الكلي) والعقود
من نوع عقود اخليار (مبادالت خماطر االئتمان) .وبموجب
مبادلة خماطر االئتمان ،تُدفع أقساط مقابل احلصول على
دفعة نقدية يف حالة تخلف مدين األداة األساسية عن السداد.
وتُصاغ عقود املشتقات االئتمانية ،شأنها يف ذلك شأن سائر
املشتقات املالية األخرى ،بموجب اتفاقات قانونية أساسية

 215-7ينطوي عقد املبادلة على قيام طريف العقد ،وفق
شروط معدة سلفا ،بتبادل تدفقات نقدية تستند إىل األسعار

 61راجع الفقرات من  102-6إىل  104-6يف الطبعة السادسة من دليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل.

قضايا أخرى ترتبط باملشتقات املالية
عقود املبادالت

امليزانية العمومية
نمطية يف معظم األحيان وتنطوي على تقديم ضمان وإجراءات
حماية ،وهو ما يوفر وسيلة لتقييم السوق.

هوامش الضمان
 219-7تخضع املشتقات املالية غالبا لطلبات إيداع هامش
الضمان .وهوامش الضمان هي مدفوعات نقدية أو ودائع
بغرض الضمان تغطي االلتزامات الفعلية أو احملتملة .ويعكس
شرط تقديم هوامش الضمان قلق السوق بشأن خماطر الطرف
املقابل ،ال سيما العقود املستقبلية وعقود اخليارات املتداولة يف
البورصة .ويتوقف تصنيف هوامش الضمان على ما إذا كانت
قابلة للرد أم غير قابلة للرد:
·تتكون هوامش الضمان القابلة للرد من ضمانات نقدية
أو ضمانات أخرى مودعة حلماية طرف مقابل من خماطر
التخلف عن السداد .ويظل هامش الضمان مملوكا للوحدة
التي أودعته .وتُصنَّف املدفوعات النقدية لهوامش الضمان
القابلة للرد ضمن املعامالت ومراكز األرصدة يف الودائع
(ال سيما إذا تم إدراج خصوم املدين ضمن النقود بمعناها
الواسع) أو ضمن احلسابات األخرى مستحقة القبض/
الدفع .وعند إيداع هامش الضمان القابل للرد يف شكل أصل
غير نقدي (كاألوراق املالية) ،ال تقيد معاملة أو تغير يف
مركز األرصدة لعدم حدوث تغير يف امللكية االقتصادية.
·تؤدي مدفوعات هوامش الضمان غير القابلة للرد إىل
تخفيض مركز اخلصم املايل الذي ينشأ من خالل أداة
مالية مشتقة .ويف البورصات املنظمة ،يتم يوميا دفع
هوامش ضمان غير قابلة للرد (تُعرَّف أحيانا باسم هوامش
ضمان القيمة) للوفاء باخلصوم التي تُسجل نتيجة لتقييم
املشتقات يوميا حسب سعر السوق .فالكيان الذي يدفع
هامش ضمان غير قابل للرد ال يصبح مالكا لهامش
الضمان وال يكون له احلق يف حتمل خماطر امللكية أو
التمتع بمنافعها .وتُصنَّف مدفوعات هوامش الضمان غير
القابلة للرد ضمن املعامالت يف املشتقات املالية.
 220-7وتطبق هذه املبادئ املتعلقة بتصنيف هوامش
الضمان بصورة أعم على طلبات إيداع هامش الضمان التي تتعلق
باملراكز يف األصول املالية األخرى.

خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين (،2-7-0-2-6
-3-6 ،2-7-0-3-6 ،2-7-2-2-6 ،2-7-1-2-6
)2-7-2-3-6 ،2-7-1
 221-7خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين هي عقود
خيار شراء أسهم شركة ما ،تُقَدَّم ملوظفي الشركة كأحد أشكال
املكافآت .وتُسعر خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين بنفس
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الطريقة التي تسعر بها املشتقات املالية ،لكنها ذات طبيعة
خمتلفة ،الشتمالها على ترتيبات تتعلق بتاريخ منح اخليار وتاريخ
استحقاق ممارسته ،كما أن غرضها خمتلف (وهو حتفيز املوظفين
على املساهمة يف زيادة قيمة الشركة وليس تداول اخملاطر) .وإذا
أمكن تداول خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين يف األسواق
املالية دون قيد ،فإنها تُصنَّف ضمن املشتقات املالية.
 222-7ويف بعض احلاالت ،يمكن تقديم خيارات االكتتاب
ملوردي السلع واخلدمات للمؤسسة .ورغم أن املوردين ليسوا
موظفين يف املؤسسة ،تُقيَّد خيارات االكتتاب املمنوحة للموردين
على سبيل التيسير ضمن خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
ألنها تتفق معها من حيث الطبيعة والغرض( .رغم أن القيد املقابل
خليارات االكتتاب املمنوحة للموظفين هو األجور والرواتب العينية
( )2112حسبما يرد يف الفقرة  ،17-6فإن القيد املقابل خليارات
االكتتاب املمنوحة للموردين هو استخدام السلع واخلدمات (.))22
 223-7وينبغي تقييم خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
بالقيمة العادلة يف تاريخ املنح 62باستخدام القيمة السوقية
خليارات مكافئة لها ومتداولة يف السوق (إن وجدت) أو
باستخدام نموذج لتسعير اخليارات (مثل النموذج ذي احلدين أو
نموذج «بالك-شولز» ) )(Black-Scholesمع خمصص مناسب
خلصائص حمددة يف اخليارات 63.وبعد تاريخ استحقاق اخليار،
يتم تقييم خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين بأسعار السوق.

احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع (-0-2-6
-1-3-6 ،8-0-3-6 ،8-2-2-6 ،8-1-2-6 ،8
)8-2-3-6 ،8
 224-7تتكون احلسابات األخرى مستحقة القبض/
الدفع من االئتمانات والسلف التجارية وبنود أخرى متنوعة
مستحقة الدفع أو القبض .وإذا استلزم حدث اقتصادي ما
تدفقا نقديا الحقا ،على سبيل املثال ،يتم بيع سلع وخدمات
بائتمان مقدم من املوردين ،ويتم اجتياز املدة الزمنية بين
احلدث االقتصادي ووقت حدوث التدفق النقدي بتسجيل قيد
يف احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع.
 225-7وتشمل االئتمانات والسلف التجارية (-8-0-2-6
-1-3-6 ،1-8-0-3-6 ،1-8-2-2-6 ،1-8-1-2-6 ،1
 )1( )1-8-2-3-6 ،1-8االئتمان التجاري املمنوح مباشرة
ملشتري السلع واخلدمات ،و( )2السلف يف حالة األعمال قيد
 62يتم تعريف مصطلحات تاريخ املنح ،وتاريخ استحقاق اخليار ،وتاريخ
التنفيذ يف الفقرة .77-9
 63يقدم اجمللس الدويل للمعايير احملاسبية توصيات مفصلة بشأن كيفية
تقدير قيمة خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين ،ومن املرجح أن تتبع
الشركات توصياته باستخدام خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين كشكل
من أشكال التعويض ملوظفيها .وكلما تغيرت قيمة األسهم املغطاة ،اختلفت
قيمة خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين بين تاريخ املنح وتاريخ
استحقاق اخليار ،ثم بين تاريخ استحقاق اخليار وتاريخ التنفيذ.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اإلجناز أو املقرر إجنازها ،مثل املدفوعات املرحلية التي تؤدى
أثناء أعمال البناء مقدما مقابل ما يجري تنفيذه من أعمال ،أو
يف حالة السداد املسبق لثمن السلع واخلدمات .وينشأ هذا االئتمان
من التأخر املعتاد يف تلقي املدفوعات ،ومن التمديد املقصود
لالئتمان الذي يقدمه البائع لتمويل املبيعات .وال يتضمن
االئتمان التجاري املقدم من بائعي السلع واخلدمات القروض أو
سندات الدين أو اخلصوم األخرى التي تقدمها أطراف ثالثة لتمويل
التجارة .وإذا أصدرت وحدة حكومية سندا إذنيا أو ورقة مالية
أخرى لتوحيد املدفوعات املستحقة عن عدة ائتمانات جتارية،
يُصنَّف هذا السند اإلذين أو هذه الورقة املالية كسند دين .وال تشمل
االئتمانات والسلف التجارية االئتمانات التجارية التي تستويف
64
تعريف القرض.
 226-7وتتضمن احلسابات األخرى املتنوعة مستحقة
القبض/الدفع (-8-2-2-6 ،2-8-1-2-6 ،2-8-0-2-6
 )2-8-2-3-6 ،2-8-1-3-6 ،2-8-0-3-6 ،2الضرائب
املستحقة غير املدفوعة ،وأرباح األسهم ،ومبالغ مشتريات
ومبيعات األوراق املالية املدفوعة أو املقبوضة قبل إصدار األداة،
والريع ،واألجور والرواتب ،واملساهمات االجتماعية ،واملنافع
االجتماعية ،وبنودا مماثلة .وتتضمن كذلك املدفوعات املستحقة
بموجب عقود املشتقات املالية واملتأخر سدادها ،ومدفوعات
املبالغ التي مل تستحق بعد ،مثل مدفوعات الضرائب املسبقة.
وينبغي قيد بعض هذه املدفوعات املسبقة ،التي غالبا ما تُسمى
«ودائع» ضمن احلسابات األخرى املتنوعة مستحقة القبض/الدفع
وليس ضمن العملة والودائع .وال تصبح هذه «الودائع» قابلة للرد
إال عند استيفاء شروط حمددة .ومن أمثلة هذا النوع من «الودائع»
املدرجة ضمن احلسابات األخرى املتنوعة مستحقة القبض/الدفع:
الودائع التي حتتفظ بها حمكمة أو سلطة ضريبية حلين حل نزاع
ما ،والودائع التي تُدفع مقدما لتغطية التلفيات أو عدم السداد مقابل
استخدام سلع وخدمات ،وودائع الكفالة .وينبغي ،من حيث املبدأ،
أال تُدرج الفائدة املستحقة غير املدفوعة ضمن هذه الفئة ،وإنما
تضاف إىل أصل الدين .وينبغي قيد الضرائب مستحقة القبض و/
أو تعويضات العاملين مستحقة الدفع كبند منفصل إذا كان مبلغها
كبيرا.
 64قد تُستحق ألحد موردي السلع واخلدمات مطالبة على وحدة حكومية يف
شكل ائتمان جتاري .وعندما يحوِّل املورد هذه املطالبة بشكل كامل وغير
قابل لإللغاء إىل مؤسسة مالية (وخاصة وحدة تزاول نشاط التخصيم)،
فإن اخلصم األصلي املستحق على الوحدة احلكومية واملسجل ضمن
االئتمان التجاري يف احلسابات األخرى مستحقة الدفع ينبغي إعادة
تصنيفه (عن طريق التغيرات األخرى يف حجم األصول) كقرض يف حالة
استيفاء الشرطين التاليين )1( :ال يُستحَق على الوحدة احلكومية بعد أي
التزام بالسداد ملوردها ،و( )2ال يكون للمؤسسة املالية حق الرجوع على
املورد (حموِّل املطالبة) بشكل مباشر أو غير مباشر إذا مل تفِ الوحدة
احلكومية بالتزاماتها بالسداد يف الوقت املناسب .وأيضا إذا تمت إعادة
هيكلة ائتمان جتاري على نحو يجعله مستوفيا لتعريف القرض ،ينبغي
إعادة تصنيفه كقرض.

 227-7وينبغي قيد احلسابات األخرى مستحقة القبض/
الدفع بالقيمة االسمية .وتندرج احلسابات األخرى مستحقة
القبض/الدفع ،بحكم تعريفها ،حتت مفهوم االستحقاق وليس
لها وجود يف النظام احملاسبي الذي يستخدم أساسا نقديا
خالصا يف القيد.

صايف القيمة
 228-7وفقا للتعريف الوارد يف الفقرة  ،1-7فإن صايف
القيمة ( )6ألي وحدة مؤسسية (أو جمموعة من الوحدات) هو
جمموع قيمة أصولها ناقص جمموع قيمة خصومها .وهو
بند موازن ينشأ نتيجة تقييم األصول واخلصوم (بما يف ذلك
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار) بأسعارها السوقية
يف تاريخ امليزانية العمومية .وقد يكون صايف القيمة موجبا،
أو سالبا ،أو صفرا .وكما هو احلال بالنسبة للبنود املوازنة
األخرى يف إحصاءات مالية احلكومة ،ال يمكن قياس صايف
القيمة بمعزل عن القيود األخرى.
 229-7وصايف القيمة بالنسبة ملعظم الوحدات احلكومية
هو القيمة االقتصادية للوحدة ألنها ال تمتلك عادة أسهما
مصدرة وحصص ملكية أخرى .ويكون صايف القيمة صفرا
يف حالة أشباه الشركات ألن قيمة حصص امللكية من
املفترض أن تساوي أصولها ناقص خصومها .وحتى عندما
تتحمل وحدات احلكومة العامة خصوما يف شكل حصص
ملكية (راجع الفقرة  ،)170-7فإن صايف قيمة هذه الوحدات
يساوي صفرا ،مثل صايف قيمة أشباه الشركات ،إذا كانت هذه
احلصص غير متداولة أو ال يمكن حتديد قيمتها بشكل مستقل.
ويعد صايف القيمة للشركات األخرى أحد عناصر األرصدة
الذاتية .ولألرصدة الذاتية وصايف القيمة معنى حمدد يف نظم
اإلحصاءات االقتصادية الكلية قد يختلف عن مفهوم هذين
املصطلحين يف سياق احملاسبة.
 230-7وعندما يعمل صندوق تقاعد مستقل كنظام ذي
مساهمات حمددة ،فإن صايف القيمة يساوي صفرا ،ألن
املطالبات على صندوق التقاعد ،بحكم تعريفها ،تساوي أصول
الصندوق .ومع ذلك ،يمكن أن يكون لنظام التقاعد ذي املزايا
احملددة الذي تديره شركة تأمين أو يعمل كصندوق تقاعد
مستقل صايف قيمة ،موجب أو سالب ،إذا زادت أصول الصندوق
أو انخفضت عن اخلصوم التي يتحملها مقابل مزايا التقاعد،
ما مل تكن هناك مطالبة مستحقة لصندوق التقاعد على مدير
التقاعد — ألن صايف القيمة يف هذه احلالة يساوي صفرا
أيضا (راجع الفقرتين  199-7و.)200-7
 231-7وتُعرَّف األرصدة الذاتية بأنها الفرق بين جمموع
األصول (بالقيمة السوقية) وجمموع اخلصوم عدا األسهم
وحصص امللكية األخرى (بالقيمة السوقية) .وبالتايل فإن
قيمة األرصدة الذاتية تساوي قيمة األسهم وحصص امللكية

امليزانية العمومية
الشكل البياين  :1-7صايف القيمة يف امليزانية العمومية
يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية

األصول (بالقيمة السوقية)

األسهم وحصص امللكية األخرى
(بالقيمة السوقية)  +صايف القيمة
= األرصدة الذاتية
اخلصوم عدا األسهم وحصص
امللكية األخرى (بالقيمة السوقية)

اجلدول  :10-7تصنيف بنود التذكرة يف امليزانية العمومية
6M2
6M3
6M4
6M35
6M36
6M37
6M38
6M391

األخرى (بأسعار السوق اجلارية يف تاريخ امليزانية العمومية)
زائد صايف القيمة ،كما هو مبين يف الشكل البياين .1-7
 232-7ويف حالة أشباه الشركات ،فإن حصص ملكية
املساهمين احملتسبة تساوي أرصدتها الذاتية .ويُنظر إىل
الشركات العامة باعتبار أن لها صايف قيمة (قد تكون موجبة
أو سالبة) باإلضافة إىل قيمة حصص ملكية املساهمين ،إذا
كانت األسهم متداولة يف السوق أو يمكن حتديد قيمتها بشكل
مستقل .ويرجع ذلك إىل إدراج األسهم يف امليزانية العمومية
للشركات العامة بأسعار السوق اجلارية يف تاريخ امليزانية
العمومية.
 233-7وإذا كانت حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار يتعذر حتديد قيمتها السوقية اجلارية بشكل مستقل
أو ال يجري تداولها يف السوق ،تُتبع طريقة حساب بديلة مماثلة
لتلك املتبعة يف حالة أشباه الشركات (راجع الفقرة .)232-7
وتَسب هذه الطريقة قيمة حصص امللكية وأسهم صناديق
االستثمار على نحو تكون صايف قيمة الشركة العامة يف ظله
صفرا.

بنود التذكرة
 234-7قد يحبذ قيد بنود للتذكرة لتوفير معلومات تكميلية
عن بنود مرتبطة بامليزانية العمومية لكنها غير مدرجة بها
(كاجملمالت والبنود املوازنة) .ويبين اجلدول  10-7بنود
التذكرة يف امليزانية العمومية املقترحة يف إطار إحصاءات
مالية احلكومة (ويجوز إضافة مزيد من البنود والبنود الفرعية،
حسب احلاجة).

صايف القيمة

املالية )(6M2

 235-7صايف القيمة املالية ) (6M2ألي وحدة
مؤسسية (أو جمموعة من الوحدات) هو جمموع قيمة أصولها
املالية ناقص جمموع قيمة خصومها .وغالبا ما يُشار إىل هذا
البند املوازن بسبب تأثير قطاع احلكومة العامة والقطاع العام
على النظام املايل وأيضا بسبب صعوبات تقييم األصول غير
املالية اململوكة للحكومة.
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6M392
6M5
6M6
6M61
6M62
6M63
6M7
6M8
6M81

صايف القيمة املالية
إجمايل الدين بالقيمة السوقية
إجمايل الدين بالقيمة االسمية
إجمايل الدين بالقيمة الظاهرية
صايف الدين بالقيمة السوقية
صايف الدين بالقيمة االسمية
صايف الدين بالقيمة الظاهرية
القروض امليسرة بالقيمة االسمية
التحويالت الضمنية الناشئة عن القروض
بأسعار فائدة ميسرة
املتأخرات
1
االلتزامات االحتمالية الصريحة
الدين املضمون من احلكومة
ضمانات أخرى تُمنح ملرة واحدة
االلتزامات االحتمالية الصريحة غير املصنفة
يف موضع آخر
صايف االلتزامات الضمنية ملنافع
1
الضمان االجتماعي املستقبلية
أصول القروض املتعثرة بالقيمة العادلة
أصول القروض املتعثرة بالقيمة االسمية

 1تُقيَّد االلتزامات االحتمالية يف البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية الصريحة وصايف
االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية (اجلدول .)6-4

الدين
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إجمايل الدين
 236-7يتألف جمموع إجمايل الدين — الذي يشار إليه
غالبا باسم «جمموع الدين» أو «جمموع التزامات الدين» — من
جميع االلتزامات التي تمثل أدوات دين .وتُعرَّف أداة الدين بأنها
مطالبة مالية تقتضي قيام املدين بأداء كل من مدفوعات الفائدة
أو املبلغ األصلي أو كليهما إىل الدائن يف تاريخ أو تواريخ حمددة
يف املستقبل .وتعد األدوات التالية أدوات دين:
·حقوق السحب اخلاصة؛
·العملة والودائع؛
·سندات الدين؛
·القروض؛
·نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات
مالية احلكومة]؛
·حسابات أخرى مستحقة الدفع.
 65لالطالع على مناقشة تفصيلية حول إعداد بيانات دين القطاع العام،
راجع مرشد إحصاءات دين القطاع العام.
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 237-7وبناء على القائمة أعاله فإن جميع اخلصوم
املدرجة يف امليزانية العمومية يف نظام إحصاءات مالية
احلكومة هي بمثابة دين ،باستثناء اخلصوم يف شكل حصص
امللكية وأسهم صناديق االستثمار واملشتقات املالية
وخيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين .وال تعد حصص
امللكية وأسهم صناديق االستثمار أدوات دين ألنها تمنح
أصحابها حق احلصول على أرباح موزعة ومطالبة على القيمة
الباقية للوحدة .كذلك ال تعد املشتقات املالية أدوات دين ألنها
ال تقدم أمواال أو موارد أخرى ،وإنما حتوِّل احتمال التعرض
للمخاطر من طرف إىل آخر.
 238-7وكما يوصي مرشد إحصاءات دين القطاع العام،
ينبغي تقييم أدوات الدين يف التاريخ املرجعي بالقيمة
االسمية ،وتقييم سندات الدين املتداولة بالقيمة السوقية أيضا.
ويوفر كال أساسَي التقييم معلومات مفيدة بشأن الدين .وإذا مل
تتوافر القيمتين االسمية والسوقية ألدوات الدين ،يُقيَّد إجمايل
الدين بالقيمة الظاهرية .وينبغي أن حتدِّد حواشي امليزانية
العمومية دائما احلاالت التي تمثل انحرافا عن مبادئ التقييم
املذكورة.
 239-7وترد هذه التقييمات إلجمايل الدين ،واحدا تلو
اآلخر ،يف الفقرات من  240-7إىل  .242-7ولالطالع على
مزيد من التفاصيل ،راجع الفقرات من  107-3إىل .129-3
إجمايل الدين بالقيمة السوقية )(6M3
 240-7واملقصود بإجمايل الدين بالقيمة السوقية )(6M3

األدوات وهو ما ال يوصى به ،إال إذا كانت القيمتان االسمية
والسوقية غير متوافرتين.

صايف الدين

 243-7يُحسب صايف الدين كإجمايل الدين ناقص
66
األصول املالية املكونة من عناصر مقابلة ألدوات دين.
واألصول املالية املكونة من عناصر مقابلة ألدوات دين هي:
·الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة؛
·العملة والودائع؛
·سندات الدين؛
·القروض؛
·نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات
مالية احلكومة]؛
·احلسابات األخرى مستحقة القبض.
 244-7ويشمل الذهب النقدي ،كما يرد تعريفه يف نظام
احلسابات القومية لعام  2008ويف هذا الدليل ،عناصر تعتبر
من أدوات الدين (حسابات الذهب غير اخملصصة) وعنصرا
يعتبر أداة غير منشئة للدين (سبائك الذهب) .وينبغي ،من
حيث املبدأ ،استبعاد عنصر سبائك الذهب يف الذهب النقدي
عند حساب صايف الدين .غير أنه قد يتعين ،يف الواقع العملي،
استخدام املبلغ الكلي للذهب النقدي عند حساب صايف الدين
نظرا ألن معدي إحصاءات دين القطاع العام قد يتعذر عليهم
استبعاد عنصر سبائك الذهب.

هو تقييم سندات الدين بأسعار السوق؛ وتقييم نظم التأمين
والتقاعد والضمانات املوحدة وفقا ملبادئ مكافئة للتقييم
بأسعار السوق؛ وتقييم جميع أدوات الدين األخرى باألسعار
االسمية ،التي تُعتبر أفضل بدائل متاحة عموما ألسعارها
السوقية.

 245-7ويمكن حساب صايف الدين بالقيمة السوقية )،(6M26
وبالقيمة االسمية ) ،(6M37وبالقيمة الظاهرية ).(6M38

إجمايل الدين بالقيمة االسمية )(6M4

القروض امليسرة

 241-7واملقصود بإجمايل الدين بالقيمة االسمية هو
تقييم سندات الدين بقيمتها االسمية .والقيمة االسمية ألداة
الدين هي مقدار ما يدين به املدين للدائن يف أي حلظة .وهي
مقياس القيمة من منظور املدين.

 246-7ويمكن النظر إىل القروض املمنوحة بفائدة ميسرة
باعتبارها تنطوي على ميزة للمقترض يف شكل حتويل يساوي
الفرق بين الفائدة الفعلية مستحقة الدفع واملبالغ التي كانت

إجمايل الدين بالقيمة الظاهرية )(6M35

 242-7القيمة الظاهرية ألداة الدين هي مبلغ أصل
الدين غير اخملصوم والواجب سداده عند حلول (أو قبل) أجل
االستحقاق وتعرف بالقيمة االسمية يف بعض احلاالت .وقد
يترتب على استخدام القيمة الظاهرية كبديل للقيمة االسمية يف
قياس مركز إجمايل الدين عدم اتساق منهج القياس بين جميع

 66تَسب هذه الفئة صايف الدين باعتباره جمموع التزامات الدين ناقص جميع
األصول املالية املكونة من عناصر مقابلة ألدوات دين .وقد يكون من املفيد،
لبعض األغراض ،ترصيد أدوات الدين بصورة منفردة أمام األصول املالية املقابلة
لها .وربما كان من املفيد ،ألغراض أخرى ،حساب الدين بعد خصم األصول عالية
السيولة .ولكن قد ال يكون الترصيد املباشر ألداة الدين أمام األصل املايل املقابل
لها مفيدا من الناحية التحليلية يف معظم احلاالت ألنه ال يجري عادة جتنيب أنواع
حمددة من األصول لسداد أنواع حمددة من اخلصوم .والدين بعد خصم األصول
عالية السيولة يساوي يف معظم احلاالت إجمايل الدين ناقص األصول املالية يف
صورة عملة وودائع .ومع هذا ،يمكن يف بعض احلاالت إدراج سندات الدين التي
يُحتفظ بها ألغراض إدارة الدين كأصول مالية عالية السيولة.

امليزانية العمومية
ستُدفع إذا طُبِّق سعر الفائدة السائد يف السوق .وإذا كان لهذه
التحويالت أن تُسجَّل ،لسُجلت عادة ضمن التحويالت اجلارية/
املنح (حسب نوع املتلقي) ،وعُدِّلت الفائدة املقيدة بنفس
املبلغ .غير أنه مل يتم التوصل تماما بعد إىل الوسيلة التي يمكن
من خاللها إدراج أثر أسعار الفائدة امليسرة يف اإلحصاءات
االقتصادية الكلية ،وإن كان هناك العديد من البدائل التي تم
طرحها يف هذا الصدد 67.وبالتايل ،إىل أن يتم االتفاق على
املعاملة ،ينبغي عرض املعلومات اخلاصة بالقروض امليسرة
من خالل معلومات تكميلية يف شكل بندين للتذكرة .البند
األول يقيِّد رصيد القروض امليسرة بالقيمة االسمية ).(6M391
والثاين يقيِّد تقديرا لقيمة امليزة احملوَّلة للمقترض — أي قيمة
التحويالت الضمنية الناشئة عن القروض بأسعار فائدة ميسرة
) ،(6M392والتي تُسب على النحو الوارد يف احلاشية .67
املتأخرات )(6M5
 247-7تُعرَّف املتأخرات بأنها املبالغ التي مل تُسدد وفات
موعد سدادها .ومن حيث املبدأ ،قد تكون املتأخرات مبالغ
مستحقة الدفع عن أي مصروف ،أو اقتناء أصول ،أو تتعلق بأي
خصم 68.ويف حالة التزامات الدين ،تنشأ املتأخرات عند عدم
سداد أصل الدين أو مدفوعات الفائدة لدى استحقاقها .ويف
حالة املصروفات واقتناء األصول غير املالية ،قد تكون املبالغ
مستحقة الدفع متأخرة السداد من البداية .فعلى سبيل املثال،
يف حالة عدم أداء مبالغ مستحقة الدفع لتعويض العاملين عند
استحقاقها ،فإن احلسابات األخرى مستحقة الدفع لتعويض
العاملين تعتبر متأخرة السداد .كذلك عندما ينص عقد على
الدفع عند تسليم سلع وخدمات أو أصول غير مالية وال تُسدد
 67يمكن حساب امليزة التي تُمنح ملرة واحدة يف وقت إنشاء القرض
باعتبارها تعادل الفرق بين قيمة الدين االسمية وقيمته احلالية باستخدام
سعر خصم سوقي .وامليزة يف هذا اخليار أنه يأخذ يف اعتباره جميع مصادر
التحويالت املمكنة يف إطار القروض امليسرة  -وهي فترة االستحقاق،
وفترة السماح ،وتواتر املدفوعات ،وسعر الفائدة  -كما أنه يتفق مع مبادئ
تقييم القروض بالقيمة االسمية .وينبغي استخدام هذا املنهج يف معاملة
القروض الرسمية التي تنطوي على تقديم مزايا وتنشأ يف إطار غير جتاري
(عادة فيما بين احلكومات) .وعلى سبيل املثال ،يف ظل إعادة تنظيم الديون
من خالل نادي باريس ،يُستخدم سعر خصم قائم على السوق ،وهو عادة
سعر الفائدة التجاري املرجعي ) (CIRRملنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ،يف حساب تخفيض الدين بالقيمة احلالية .والفرق بين
القيمة االسمية للدين وقيمته احلالية هو مقدار التحويل الرأسمايل الناجت
عن اتفاقات إعادة تنظيم الدين .ولالطالع على مزيد من التفاصيل ،راجع
الفقرات من  83-4إىل  86-4يف مرشد إحصاءات دين القطاع العام.
ولالطالع على معاجلة القروض امليسرة ،راجع الفقرة .17-6
 68تنشأ املتأخرات يف بعض احلاالت ألسباب تشغيلية (مثل حاالت التأخر
اإلداري الطفيف) وليس بسبب التقاعس أو عدم القدرة على الدفع .ومع ذلك،
ومن حيث املبدأ ،فإن هذه املتأخرات ينبغي قيدها كمتأخرات إذا ظلت
قائمة يف التاريخ املرجعي.
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املبالغ مستحقة السداد عند التسليم ،فإن احلسابات األخرى
مستحقة الدفع مقابل هذه السلع واخلدمات أو األصول غير
املالية تعتبر متأخرة السداد من البداية.
 248-7وعند حدوث متأخرات يف خصم قائم ،ينبغي
االستمرار يف قيدها يف حساب نفس األداة إىل أن يتم إطفاء
اخلصم .أما إذا نص العقد على تغيير خصائص األداة املالية
عند حدوث متأخرات ،ينبغي قيد هذا التغيير باعتباره
إعادة تصنيف من خالل التغيرات األخرى يف حجم األصول
واخلصوم (راجع الفقرات  ،97-3و ،21-9و.)84-10
 249-7وإذا مل تُقيَّد املتأخرات بصورة منفصلة بموجب
نظام احملاسبة على األساس النقدي ،يتعين على معدي
البيانات جمع معلومات تكميلية لتقدير املتأخرات .وتعد
املعلومات عن املتأخرات مفيدة خملتلف أنواع حتليالت
السياسات وتقديرات املالءة وينبغي أن تُقيَّد كبند للتذكرة يف
امليزانية العمومية متى كانت ذات داللة .وينبغي االستمرار
يف جمع معلومات عن املتأخرات بدءا من نشأتها  -أي عند
عدم سداد املدفوعات  -حتى إطفائها ،كأن يتم سداد متأخرات
الدين أو إعادة جدولتها أو يعفو الدائن عنها أو يتم (مثال) سداد
متأخرات األجور والرواتب.
 250-7والقيمة االسمية للمتأخرات تساوي قيمة
املدفوعات — الفائدة وأصل الدين يف حالة اخلصوم —
التي فات تاريخ استحقاقها ،وأي تدفقات اقتصادية الحقة،
كاستحقاق فوائد إضافية على خصم متأخر السداد أو سداد
املتأخرات( .راجع أيضا الفقرتين  22-9و.)23-9

االلتزامات االحتمالية

الصريحة )(6M6

نظرة عامة
 251-7تؤدي االلتزامات االحتمالية إىل نشأة خماطر على
املالية العامة 69وقد تنشأ هذه االلتزامات عن سياسة عامة
متعمدة أو عن أحداث غير منتظرة ،كحدوث أزمة مالية مثال.
وااللتزامات االحتمالية هي التزامات ال تنشأ إال عند وقوع
حدث معين منفصل (أو أكثر) يف املستقبل .ومن أهم الفروق
بين االلتزامات االحتمالية واخلصوم 70وجوب استيفاء شرط
 69على املستوى األعم ،يمكن تعريف خماطر املالية العامة بأنها أي فروق
حمتملة بين نتائج املالية العامة الفعلية واملتوقعة (مثل أرصدة املالية
العامة ودين القطاع العام) .وتعد االلتزامات االحتمالية من املصادر
احملددة خملاطر املالية العامة احملتملة.
 70تشير اخلصوم إىل االلتزامات التي تُدرج ضمن امليزانية العمومية يف
نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية عند حساب صايف قيمة إحدى الوحدات
املؤسسية ،بينما ال تُدرج االلتزامات االحتمالية يف امليزانية العمومية (أي
أن االلتزامات االحتمالية ال تدخل يف حساب صايف قيمة الوحدة).
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أو أكثر قبل قيد االلتزامات االحتمالية كخصوم .ويف ظل وجود
التزامات احتمالية ،يسود عادة شعور بعدم اليقين حول ما إذا
71
كان سيتعين أداء مدفوعات ،وحجمها احملتمل.

·ضمانات أخرى تُمنح ملرة واحدة ) (6M62ألغراض
أخرى عدا الدين املضمون من احلكومة (راجع الفقرتين
 259-7و)260-7

 252-7وهناك فرق بين االلتزامات االحتمالية
الصريحة والضمنية .وتُعَرفَّ االلتزامات االحتمالية الصريحة
بأنها ترتيبات مالية قانونية أو تعاقدية تنشأ عنها متطلبات
مشروطة ألداء مدفوعات ذات قيمة اقتصادية .وتصبح هذه
املتطلبات نافذة إذا نشأ شرط أو أكثر من الشروط املنصوص
عليها .وال تنشأ االلتزامات االحتمالية الضمنية عن مصدر
قانوين أو تعاقدي لكنها تُدرج بعد حتقق شرط أو حدث .وبينما
يركز نظام إحصاءات مالية احلكومة (ونظم اإلحصاءات
االقتصادية الكلية األخرى) إىل حد كبير على االلتزامات
االحتمالية الصريحة ،فإن االلتزامات االحتمالية الضمنية،
مثل صايف االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي
املستقبلية (راجع الفقرة  ،)261-7تعد عوامل مهمة يف
التحليالت املتعلقة بمخاطر املالية العامة ومدى التعرض لهذه
اخملاطر .ومن األمثلة األخرى لاللتزامات االحتمالية الضمنية
ضمان مالءة القطاع املصريف ،وتغطية التزامات احلكومات
دون املركزية (حكومات الواليات واحلكومات احمللية) ،أو
البنك املركزي ،يف حالة التوقف عن السداد ،بافتراض عدم
ضمان دين وحدات القطاع العام ،واإلنفاق احملتمل ألغراض
72
اإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية.

·االلتزامات االحتمالية الصريحة األخرى غير املصنفة
يف موضع آخر ) ،(6M63وهي التزامات احتمالية
صريحة ليست يف شكل ضمانات — من أمثلتها ما يلي:

 253-7ويقدم الشكل البياين  2 - 7حملة عامة عن
اخلصوم وااللتزامات االحتمالية يف اإلحصاءات االقتصادية
الكلية .ويمكن أن تأخذ االلتزامات االحتمالية الصريحة أشكاال
خمتلفة وإن كانت الضمانات هي األكثر شيوعا .ومع هذا،
ليست كل الضمانات التزامات احتمالية؛ كما ورد سابقا يف
هذا الفصل ،فالضمانات يف شكل مشتقات مالية وخمصصات
تغطية املطالبات املشمولة بنظم الضمانات املوحدة تعد
خصوما يف امليزانية العمومية .ومن ناحية أخرى فإن
الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة تعد التزامات احتمالية.
 254-7وتتألف االلتزامات االحتمالية الصريحة من:
·الدين املضمون من احلكومة ) ،(6M61وهو ضمانات
تُمنح ملرة واحدة يف شكل ضمانات قروض وأدوات دين
أخرى (راجع الفقرتين  259-7و)260-7
 71عدم اليقين بشأن احلجم احملتمل للخصوم ال يجعل منها التزامات
احتمالية.
 72يوصي هذا الدليل (ومرشد إحصاءات دين القطاع العام) بإدراج صايف
االلتزامات مقابل مزايا الضمان االجتماعي يف املستقبل — وهو غالبا ما
يكون أكبر االلتزامات االحتمالية الضمنية املستحقة على احلكومة  -كبند
تذكرة منفصل يف امليزانية العمومية.

°املطالبات القانونية احملتملة ،وهي املطالبات التي
73
تنشأ عن قضايا قيد النظر يف احملاكم؛
°التعويضات ،وهي تعهدات بقبول خماطر اخلسائر أو
األضرار التي قد تصيب طرفا آخر (مثل التعويضات
مقابل خصوم ضريبية غير متوقعة تنشأ يف عقود
احلكومة مع وحدات أخرى)؛
°رأس املال الذي مل يُطلب سداده بعد ،وهو التزام بتوفير
مزيد من رأس املال ،عند الطلب ،إىل كيان يكون هو
أحد املساهمين فيه (كمؤسسة مالية دولية)؛
°املدفوعات التي يحتمل أن تنشأ عن ترتيبات الشراكة
بين القطاعين العام واخلاص.
 255-7وقد تكون املعلومات عن مراكز أرصدة الضمانات التي
تُمنح ملرة واحدة ذات أهمية للسياسات والتحليالت املالية العامة —
ال سيما مراكز أرصدة الدين املضمون من احلكومة .ويوصى بقيد الدين
املضمون من احلكومة ) ،(6M61بالقيمة االسمية ،كبند للتذكرة يف
امليزانية العمومية .وينبغي كذلك قيد املعلومات عن الضمانات األخرى
التي تُمنح ملرة واحدة ) (6M62وااللتزامات االحتمالية الصريحة
األخرى غير املصنفة يف موضع آخر ) ،(6M63بالقيمة االسمية ،كبند
للتذكرة يف امليزانية العمومية 74.وترد مناقشة الضمانات التي تُمنح
ملرة واحدة يف الفقرات من  256-7إىل .260-7

الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة
 256-7تتألف الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة من تلك
األنواع من الضمانات التي تُمنح عندما تكون أداة الدين ذات
سمات خاصة يتعذر معها حساب درجة اخملاطر املصاحبة
 73قد تكون القضية قيد النظر أيضا أصال احتماليا — مثل قضية تطالب
فيها احلكومة بتعويضات من طرف آخر.
 74تتمثل أوجه القصور يف هذا املنهج يف عدم توفيره ألي معلومات عن
احتمال حدوث ظرف طارئ وربما مغاالته يف اخملاطر احملتملة .ومن املرجح
أن تكون أقصى خسارة حمتملة أقل من القيمة االسمية لضمانات القروض
وأدوات الدين األخرى ،حيث لن يكون هناك توقف عن سداد كل الديون .وهناك
عدة مناهج أخرى ملعاجلة أوجه القصور يف تقييم االلتزامات االحتمالية
الصريحة؛ وترد مناقشتها بالتفصيل يف الفصل الرابع من مرشد إحصاءات
دين القطاع العام ويف الفصل التاسع من مرشد إحصاءات الدين اخلارجي.
ويعتمد املنهج الفعلي املطبق على مدى توافر املعلومات عن نوع الظرف
الطارئ .ولهذا السبب ،هناك أهمية خاصة لتوفير بيانات وصفية عن األسلوب
املستخدم (األساليب املستخدمة) يف حتديد قيمة االلتزامات االحتمالية.

امليزانية العمومية
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اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ

اﳋﺼﻮم

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺮﻳﺤﺔ أﺧﺮى

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

ﺿﻤﺎﻧﺎت ﰲ
ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﳐﺼﺼﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ
ﺑﻨﻈﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻮﺣﺪة
أﺧﺮى
• ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ
• اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻮداﺋﻊ
• ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ
• اﻟﻘﺮوض
• اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳊﻴﺎة
• ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻدﺧﺎري
• ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﺮي ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻏﻴﺮ
١
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
• ﺣﺼﺺ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
• اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﺧﻴﺎرات اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
• ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
ﺻﺎﰲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻀﻤﺎن
٢
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺿﻤﻨﻴﺔ أﺧﺮى

ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗُﻤﻨﺢ
ﳌﺮة واﺣﺪة

ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض وأدوات
اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺧﺮى )اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ(

ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺧﺮى
ﺗُﻤﻨﺢ ﳌﺮة واﺣﺪة

 1تشمل خصوم نظم معاشات التقاعد غير املستقلة وغير املمولة التي يوفرها أرباب العمل.
 2ال تشمل خصوم نظم معاشات التقاعد غير املستقلة وغير املمولة التي يوفرها أرباب العمل.

للدين بأي درجة من الدقة .وعلى عكس الضمانات املوحدة،
فإن الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة هي ضمانات منفردة،
وال يسع الضامنون وضع أي تقديرات يُعوَّل عليها الحتمال
طلب تنفيذ الضمان.

 258-7وعلى العكس من ذلك ،يُعامَل الضمان الذي
يُمنح مرة واحدة من احلكومة لشركة تعاين من ضائقة مالية
والذي يرجح بشدة طلب تنفيذه كما لو كان تنفيذه مطلوبا
من البداية 75.ويُعامَل تفعيل هذا الضمان املمنوح ملرة

 257-7ويف معظم احلاالت ،يُعتبر الضمان الذي يُمنح ملرة
واحدة بمثابة التزام احتمايل على الضامن .وتبقى اخلصوم يف
ظل الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة منسوبة للمدين ،وليس
للضامن ،ما مل يُطلب تنفيذ الضمان وإىل ذلك احلين.

 75ينبغي توخي احلرص يف تطبيق هذه املعاملة ،ألسباب ليس أقلها
جتنب احلساب املزدوج للدين وتاليف أوجه عدم االتساق مع اإلحصاءات
االقتصادية الكلية األخرى (التي تسجل مع هذا املطالبة على املدين
األصلي) .ويطبق املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي (يوروستات)
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واحدة كتحمل للدين 76ويُدرج هذا اخلصم كجزء من امليزانية
العمومية لوحدة القطاع العام.
 259-7ويمكن إدراج الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة
ضمن جمموعتي ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى،
وضمانات أخرى تُمنح ملرة واحدة:
·ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى — أو ضمانات
السداد التي تُمنح ملرة واحدة — هي تعهدات طرف بتحمل
خماطر توقف طرف آخر عن السداد .وال يكون الضامنون
مطالبين بالسداد إال إذا توقف املدين عن السداد .وتشكل
ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى ديونا مضمونة
من احلكومة ،وتُعَرَّف بأنها التزامات الدين املستحقة
على وحدات القطاع العام والقطاع اخلاص ،والتي تكون
خدمتها مضمونة تعاقديا من وحدات القطاع العام.
·تتضمن الضمانات األخرى التي تُمنح ملرة واحدة
ضمانات االئتمان (مثل خطوط االئتمان والتعهدات
باإلقراض) ،وضمانات توافر االئتمان الطارئ ،وتسهيالت
االئتمان الطارئ .وتوفر خطوط االئتمان وتعهدات اإلقراض
ضمانا بإتاحة املبالغ غير املسحوبة يف املستقبل مع
عدم إنشاء أي خصوم /أصول مالية إىل أن يتم توفير
تلك األموال فعليا .وتمثل خطوط االئتمان غير املسحوبة
وتعهدات اإلقراض غير املنصرفة التزامات احتمالية على
املؤسسات التي تصدرها — وهي البنوك عموما .وتمثل
خطابات االعتماد وعودا بأداء مدفوعات عند تقديم
مستندات حمددة سلفا وتوفر تسهيالت إصدار السندات
اإلذنية املشمولة بضمان االكتتاب ضمانا بقدرة املقترض
على إصدار سندات إذنية قصيرة األجل واستيعاب مؤسسة
(مؤسسات) ضمان االكتتاب ألي جزء مل يتم بيعه من تلك
السندات اإلذنية .وال تنشأ خصوم/أصول إال عند قيام
مؤسسة (مؤسسات) ضمان االكتتاب بتقديم األموال .ويعد
اجلزء غير املستخدم خصما احتماليا .ومن بين تسهيالت
ضمان السندات اإلذنية األخرى التي توفر ائتمانا احتماليا
أو تسهيالت شراء احتياطية تسهيالت ضمان االكتتاب
املتجدد ،وتسهيالت اخليارات املتعددة ،وتسهيالت السندات
اإلذنية العاملية .وتوفر املؤسسات املالية املصرفية وغير
املصرفية تسهيالت شراء احتياطية .ومرة أخرى تعتبر
املبالغ غير املستخدمة من هذه التسهيالت التزامات
احتمالية.
 260-7وتختلف ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى
(الدين املضمون من احلكومة) عن األنواع األخرى من
اإلرشادات العملية التالية بشأن الديون املضمونة من احلكومة :فإذا كانت
احلكومة ،كضامن ،تؤدي املدفوعات املتعلقة بدين مضمون قائم على مدى
ثالث سنوات متعاقبة ،ومن املتوقع استمرار هذا الوضع ،فإن احلكومة
تُعتبر متحملة للدين ،عادة بالكامل (أو بالنسبة التي يُتوقع من احلكومة
سدادها ،إذا توافرت أدلة على ذلك).
 76ترد مناقشة حتمل الدين يف الفقرات من م 26-3إىل م.31-3

الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة .ويُعزى هذا االختالف إىل
أن الضامن يضمن خدمة الديون القائمة على وحدات أخرى
من القطاع العام والقطاع اخلاص .وفيما يخص الضمانات
األخرى التي تُمنح ملرة واحدة ،ال تنشأ أي خصوم /أصول
مالية إىل حين توفير تلك األموال أو تقديمها.

صايف االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان
االجتماعي املستقبلية )(6M7
 261-7كما هو موضح يف الفقرتين  194-7و م ،39-2ال
تُقيَّد يف نظم اإلحصاءات االقتصادية الكلية أي خصوم مقابل
منافع الضمان االجتماعي مستحقة الدفع يف املستقبل —
كمزايا التقاعد (عدا معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل) ومزايا
الرعاية الصحية 77.وال تعد هذه االلتزامات الضمنية بسداد
منافع الضمان االجتماعي التزامات تعاقدية وبالتايل ال تُقيَّد
يف امليزانية العمومية (راجع الفقرة  .)252-7وينبغي حساب
القيمة احلالية ملنافع الضمان االجتماعي املكتسبة فعال
بموجب القوانين واإلجراءات التنظيمية القائمة ،والتي يتوجب
دفعها يف املستقبل ،بأسلوب مماثل ألسلوب حساب خصوم
معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل .وهذا املبلغ ناقص القيمة
احلالية للمساهمات املسددة يف برامج الضمان االجتماعي
يمثل مؤشرا على صايف االلتزامات الضمنية التي تتحملها
وحدة حكومية مقابل منافع الضمان االجتماعي مستحقة
األداء يف املستقبل.

أصول القروض املتعثرة بالقيمة
العادلة )(6M8
 262-7القروض املتعثرة هي تلك القروض التي يتحقق
بشأنها أي مما يلي )1( :تأخر سداد مدفوعات األصل والفائدة
ملدة ثالثة أشهر ( 90يوما) أو أكثر؛ أو ( )2رسملة مدفوعات
الفائدة بما يعادل الفائدة عن ثالثة أشهر ( 90يوما) أو أكثر
(أي إعادة استثمارها يف املبلغ األصلي) أو تأخر الدفع بموجب
اتفاق؛ أو ( )3وجود دالئل تقضي بإعادة تصنيف قرض ما
كقرض متعثر حتى مع غياب شرط تأخر السداد ملدة  90يوما،
كما يف حالة إعالن املدين إفالسه .ويظل املبلغ القائم من
الدين املتعثر خصما قانونيا على املدين وينبغي االستمرار يف
مراكمة الفائدة ما مل يتم إطفاء هذا اخلصم (مثال عن طريق
السداد أو بموجب اتفاق ثنائي بين الدائن واملدين).
 77يف املقابل ،تُدرج مزايا الضمان االجتماعي التي تكون مستحقة األداء
ولكنها مل تُدفع بعد ضمن احلسابات األخرى مستحقة الدفع يف امليزانية
العمومية لوحدة القطاع العام .كذلك تُدرج يف امليزانية العمومية خصوم
وحدات القطاع العام مقابل نظم معاشات التقاعد غير املمولة غير املستقلة
ملوظفيها (وتُستبعد بالتايل من االلتزامات االحتمالية الضمنية).

امليزانية العمومية
 263-7وكما ورد آنفا يف هذا الفصل ،تُقيَّد القروض بالقيمة
االسمية (أي املبلغ املقدم مضافا إليه الفائدة املستحقة ومل
تسدد بعد ومطروحا منه أي مدفوعات سداد) .ومن املتعارف
عليه أن القيمة االسمية توفر رؤية غير مكتملة للمركز املايل
للدائن ،ال سيما عندما تكون القروض متعثرة .ويف مثل هذه
احلاالت ،فإن املعلومات املتاحة عن القيمة االسمية )،(6M81
والقيمة العادلة ) 78،(6M8ألصول القروض املتعثرة ينبغي أن
تدرج كبند للتذكرة يف امليزانية العمومية.

تصنيف الطرف املقابل لألصول املالية
واخلصوم حسب القطاع املؤسسي
 264-7تناول القسم السابق تصنيفات األصول املالية
واخلصوم على أساس خصائص األدوات التي تستند إليها
املطالبة .ومن أجل فهم أكثر عمقا لطبيعة األصول املالية
واخلصوم للحكومة العامة أو القطاع العام على نحو ،ينبغي
أيضا فهم طبيعة األطراف املقابلة لهذه العالقات املالية.
وعلى سبيل املثال ،فإن تصنيف اخلصوم وفقا للقطاعات
االقتصادية التي تقدم التمويل (أي مصادر التمويل) يعد مكمال
للتصنيف حسب نوع األداة املالية .وتعد املعلومات عن عالقات
الدائن واملدين القائمة بين القطاعات والقطاعات الفرعية
عامال أساسيا يف سبيل توحيد إحصاءات مالية احلكومة على
النحو املالئم .وسوف يكون من الضروري تصنيف األصول
املالية واخلصوم حسب طبيعة الطرف املقابل سواء كان شركة
عامة أو خاصة غير مالية أو مالية ،على الترتيب ،حتى يتسنى
إعداد ميزانيات عمومية موحدة ودقيقة لقطاع احلكومة العامة
والقطاع العام.
 265-7وهناك طرفان يرتبطان بجميع املطالبات املالية.
وبالتايل يمكن إجراء تصنيف مقارن لألدوات املالية التي
تستند إليها املطالبات املالية مع قطاع الطرف املقابل ،مع
التمييز بين الوحدات املقيمة وغير املقيمة 79.ويعرض اجلدول
 11-7هذا التصنيف التكميلي الذي ينبغي إعداده بصورة
80.
مستقلة لألصول املالية واخلصوم

 78تتناول الفقرة  115-3مفهومي القيمة االسمية والقيمة العادلة.
 79رغم أن سبائك الذهب ليس لها طرف مقابل ،حسب املتعارف عليه ،فإن
الطرف املقابل ملركز األرصدة يف سبائك الذهب يظهر يف اجلدول 11-7
ضمن «غير املقيمين اآلخرون».
 80راجع الفصل الثاين من هذا الدليل ،والفصل الرابع من نظام احلسابات
القومية لعام  2008لالطالع على وصف للتصنيف القطاعي .ويناقش
الفصل السابع من مرشد إحصاءات دين القطاع العام املسائل املتعلقة
بتحديد األطراف املقابلة لسندات الدين املتداولة.
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تصنيف التزامات الدين واألصول
املالية املقابلة ألدوات الدين حسب أجل
االستحقاق
 266-7هناك تصنيف تكميلي اللتزامات الدين واألصول
املالية املكونة من عناصر مقابلة ألدوات الدين حسب أجل
االستحقاق وحسب نوع األداة املالية يقدم معلومات عن
أبعاد السيولة لهذا الدين .ويشير أجل استحقاق أداة الدين
إىل الوقت املتبقي حلين إطفاء الدين بموجب العقد القائم بين
املدين والدائن .وقد يكون أجل استحقاق أداة الدين قصيرا أو
طويال:
·تُعرَّف أداة الدين قصيرة األجل بأنها أداة مستحقة الدفع
عند الطلب أو بأجل استحقاق ملدة سنة أو أقل .وتشمل
هذه الفئة املتأخرات والفائدة على املتأخرات.
·تُعرَّف أداة الدين طويلة األجل بأنها أداة مستحقة الدفع
بعد أكثر من سنة أو ليس لها أجل استحقاق معلن (عدا
الدين القابل للرد عند الطلب ،الذي يدرج ضمن األدوات
قصيرة األجل).
 267-7وقد يشير أجل االستحقاق إىل ما يلي:
·أجل االستحقاق األصلي ،وهو الفترة من تاريخ اإلصدار
حتى تاريخ دفعة السداد النهائية املقررة بموجب العقد؛
·أو أجل االستحقاق املتبقي أو أجل االستحقاق الباقي،
وهو الفترة من التاريخ املرجعي (تاريخ امليزانية
العمومية) حتى تاريخ دفعة السداد النهائية املقررة
بموجب العقد.
 268-7ويوصي هذا الدليل بإجراء تصنيف ثالثي
االجتاهات (انظر اجلدول  )12-7يسمح باشتقاق إحصاءات
الدين على أساس أجلي االستحقاق األصلي واملتبقي:
·الدين قصير األجل على أساس أجل االستحقاق األصلي؛
·الدين طويل األجل مستحق السداد خالل سنة أو أقل؛
·الدين طويل األجل مستحق السداد خالل أكثر من سنة.
 269-7الشتقاق الدين قصير األجل على أساس أجل
االستحقاق املتبقي ،يمكن دمج البندين الثاين واألول الواردين
يف الفقرة السابقة .والشتقاق الدين طويل األجل على أساس
أجل االستحقاق األصلي ،يمكن دمج البندين الثاين والثالث
الواردين يف الفقرة السابقة .ويمكن اشتقاق اجملمالت األخرى
على أساس أجل االستحقاق األصلي أو أجل االستحقاق املتبقي
مباشرة من اجلدول  .12-7وتتطابق رموز التصنيف الواردة
يف اجلدول  12-7مع تلك الواردة يف اجلدول 9-7؛ ولكن يزيد
عليها الحقة تشير إىل نوع أجل االستحقاق.
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اجلدول  :11-7التصنيف املقارن لألصول املالية واخلصوم حسب القطاع املؤسسي للطرف املقابل
الذهب
النقدي
وحقوق
السحب
اخلاصة
1

العملة
والودائع

سندات الدين

القروض

نظم التأمين
والتقاعد
والضمانات
حصص
املوحدة
امللكية وأسهم
[إحصاءات مالية
صناديق
احلكومة]
االستثمار

املشتقات
املالية
وخيارات
االكتتاب
املمنوحة
للموظفين

األصول املالية:
املدينون احملليون
2

احلكومة العامة
البنك املركزي

شركات تلقي الودائع
عدا البنك املركزي
الشركات العامة لتلقي
الودائع عدا البنك املركزي
الشركات اخلاصة لتلقي
الودائع عدا البنك املركزي
شركات مالية أخرى
شركات عامة مالية
أخرى
شركات خاصة مالية
أخرى
الشركات غير املالية
شركات عامة غير مالية
شركات خاصة غير مالية
األسر املعيشية واملؤسسات غير
الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية
املدينون اخلارجيون
احلكومة العامة
املنظمات الدولية
الشركات املالية عدا
املنظمات الدولية
البنوك املركزية
الشركات املالية غير
املصنفة يف موضع آخر
غير املقيمين اآلخرون
اخلصوم:
الدائنون احملليون
نفس التقسيم املؤسسي
كما ورد أعاله
الدائنون اخلارجيون
نفس التقسيم املؤسسي
كما ورد أعاله
 1رغم أن سبائك الذهب ليس لها طرف مقابل ،حسب املتعارف عليه ،فإن الطرف املقابل ملركز األرصدة يف سبائك الذهب يظهر يف هذا اجلدول ضمن «غير املقيمين اآلخرون».
 2صفر إذا كانت البيانات تغطي اإلحصاءات املوحدة لقطاع احلكومة العامة .قد تتيح خطوط التقسيم اإلضايف« /ومنه/ومنها» حتديد القطاعات الفرعية والوحدات املنفردة (راجع اجلدول .)1-3

احلسابات
األخرى
مستحقة
القبض/
الدفع

امليزانية العمومية
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اجلدول  :12-7تصنيف التزامات الدين واألصول املالية املقابلة ألدوات الدين حسب أجل االستحقاق وحسب نوع
أداة الدين
طويلة األجل حسب أجل االستحقاق األصلي
قصيرة األجل
حسب أجل
االستحقاق
1
األصلي
(أ)
األصول املالية املقابلة ألدوات الدين
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات
مالية احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم الضمانات
املوحدة
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمانات والسلف التجارية
حسابات أخرى متنوعة مستحقة القبض
احمللية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ،ولكن مع
استبعاد الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
اخلارجية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
أدوات الدين (= إجمايل الدين)
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات
مالية احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم الضمانات
املوحدة
حسابات أخرى مستحقة الدفع
االئتمانات والسلف التجارية
حسابات أخرى متنوعة مستحقة الدفع
احمللية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ،ولكن مع
استبعاد حقوق السحب اخلاصة
اخلارجية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
 1هذه الفئة تشمل املتأخرات والفائدة على املتأخرات.

مع مدفوعات
مستحقة بعد
سنة أو أقل
(ب)

مع مدفوعات
مستحقة بعد أكثر
من سنة = طويلة
األجل حسب أجل
االستحقاق املتبقي
(ج)

اجملموع
(ب) ( +ج)

قصيرة األجل
حسب أجل
االستحقاق
املتبقي
(أ) ( +ب)

1-2-6

2-2-6

3-2-6

4-2-6

5-2-6

1-1-0-2-6

2-1-0-2-6

3-1-0-2-6

4-1-0-2-6

5-1-0-2-6

1-2-0-2-6

2-2-0-2-6

3-2-0-2-6

4-2-0-2-6

5-2-0-2-6

1-3-0-2-6

2-3-0-2-6

3-3-0-2-6

4-3-0-2-6

5-3-0-2-6

1-4-0-2-6

2-4-0-2-6

3-4-0-2-6

4-4-0-2-6

5-4-0-2-6

1-6-0-2-6

2-6-0-2-6

3-6-0-2-6

4-6-0-2-6

5-6-0-2-6

1-1-6-0-2-6

2-1-6-0-2-6

3-1-6-0-2-6

4-1-6-0-2-6

5-1-6-0-2-6

1-2-6-0-2-6

2-2-6-0-2-6

3-2-6-0-2-6

4-2-6-0-2-6

5-2-6-0-2-6

1-3-6-0-2-6

2-3-6-0-2-6

3-3-6-0-2-6

4-3-6-0-2-6

5-3-6-0-2-6

1-4-6-0-2-6

2-4-6-0-2-6

3-4-6-0-2-6

4-4-6-0-2-6

5-4-6-0-2-6

1-5-6-0-2-6

2-5-6-0-2-6

3-5-6-0-2-6

4-5-6-0-2-6

5-5-6-0-2-6

1-8-0-2-6

2-8-0-2-6

3-8-0-2-6

4-8-0-2-6

5-.8-0-2-6

1-1-8-0-2-6

2-1-8-0-2-6

3-1-8-0-2-6

4-1-8-0-2-6

5-1-8-0-2-6

1-2-8-0-2-6

2-2-8-0-2-6

3-2-8-0-2-6

4-2-8-0-2-6

5-2-8-0-2-6

1-1-2-6

2-1-2-6

3-1-2-6

4-1-2-6

5-1-2-6

-6–1--2-1-2-6

–3-2-1-2-6 -2-6–2-2-1-2-6

-6–4-2-1-2-6

-6–5-2-1-2-6

1-8-1-2

2-8-1

3-8-1-2-6

4-8-1-2

5-8-1-2

1-2-2-6

2-2-2-6

3-2-2-6

4-2-2-6

5-2-2-6

-6–4-1-2-2-6

-6–5-1-2-2-6

1-8-2
1-3-6

2-8-2
2-3-6

3-8-2-2-6
3-3-6

4-8-2-2
4-3-6

5-8-2-2
5-3-6

1-1-0-3-6

2-1-0-3-6

3-1-0-3-6

4-1-0-3-6

5-1-0-3-6

1-2-0-3-6

2-2-0-3-6

3-2-0-3-6

4-2-0-3-6

5-2-0-3-6

1-3-0-3-6

2-3-0-3-6

3-3-0-3-6

4-3-0-3-6

5-3-0-3-6

1-4-0-3-6

2-4-0-3-6

3-4-0-3-6

4-4-0-3-6

5-4-0-3-6

1-6-0-3-6

2-6-0-3-6

3-6-0-3-6

4-6-0-3-6

5-6-0-3-6

1-1-6-0-3-6

2-1-6-0-3-6

3-1-6-0-3-6

4-1-6-0-3-6

5-1-6-0-3-6

1-2-6-0-3-6

2-2-6-0-3-6

3-2-6-0-3-6

4-2-6-0-3-6

5-2-6-0-3-6

1-3-6-0-3-6

2-3-6-0-3-6

3-3-6-0-3-6

4-3-6-0-3-6

5-3-6-0-3-6

1-4-6-0-3-6

2-4-6-0-3-6

3-4-6-0-3-6

4-4-6-0-3-6

5-4-6-0-3-6

1-5-6-0-3-6

2-5-6-0-3-6

3-5-6-0-3-6

4-5-6-0-3-6

5-5-6-0-3-6

–3-1-2-2-6 -2-6–2-1-2-2-6 -2-6–1-1-2-2-6

1-8-0-3-6

2-8-0-3-6

3-8-0-3-6

4-8-0-3-6

5-8-0-3-6

1-1-8-0-3-6

2-1-8-0-3-6

3-1-8-0-3-6

4-1-8-0-3-6

5-1-8-0-3-6

1-2-8-0-3-6

2-2-8-0-3-6

3-2-8-0-3-6

4-2-8-0-3-6

5-2-8-0-3-6

1-1-3-6

2-1-3-6

3-1-3-6

4-1-3-6

5-1-3-6

-6–4-2-1-3-6

-6–5-2-1-3-6

1-8-1

2-8-1

3-8-1-3-6

4-8-1-3

5-8-1-3

1-2-3-6

2-2-3-6

3-2-3-6

4-2-3-6

5-2-3-6

-6–4-1-2-3-6

-6–5-1-2-3-6

4-8-2-3

5-8-2-3

–3-2-1-3-6 -3-6–2-2-1-3-6 -3-6–1-2-1-3-6

–3-1-2-3-6 -3-6–2-1-2-3-6 -3-6–1-1-2-3-6
1-8-2

2-8-2

3-8-2-3-6
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 270-7وقد تنشأ مصاعب عملية عند قياس قيمة الدين طويل
األجل املستحق على القطاع العام (أجل االستحقاق األصلي) والواجب
السداد خالل سنة أو أقل ،ويف تلك احلالة هناك مقاييس بديلة يمكن
استخدامها من بينها القيمة غير اخملصومة ملدفوعات سداد أصل
الدين عن خصوم دين القطاع العام طويلة األجل (أجل االستحقاق
األصلي) واجبة السداد خالل سنة واحدة أو أقل .ويعتبر هذا املقياس
البديل غير كامل يف تغطيته ملدفوعات الفائدة واجبة السداد يف
السنة التالية وإن كان يمكن إعداده باستخدام املبادئ املطبقة يف
وضع توقعات املدفوعات يف اجلدول الزمني خلدمة الدين.

 271-7وتسمح اإلحصاءات على أساس أجل االستحقاق
املتبقي بتقييم خماطر السيولة من خالل اإلشارة إىل تاريخ
استحقاق مدفوعات دين القطاع العام .وتكتسب املعلومات
عن املدفوعات التي ستُستحق خالل األجل القصير أو يف
املدى القريب أهمية خاصة يف هذا التحليل .كذلك تُستخدم
اإلحصاءات على أساس أجل االستحقاق املتبقي ألغراض إدارة
الدين .وتوفر اإلحصاءات على أساس أجل االستحقاق األصلي
مؤشرا على اجلدارة االئتمانية للمقترض ونوع األسواق التي
يقترض منها.
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يتنــاول هــذا الفصــل شــرح املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة
وتصنيفهــا.

مقدمة

زائد
القيمــة الصافيــة للتدفقــات االقتصاديــة األخــرى التــي
تؤثــر علــى تلــك الفئــة مــن األصــول غيــر املاليــة خــال فتــرة
اإلبــاغ

 1-8يتنــاول الفصــل الســابع شــرح امليزانيــة العموميــة
واألصــول واخلصــوم املقيــدة بهــا .ونظــرا ألن نظــام إحصــاءات
ماليــة احلكومــة هــو نظــام متكامــل ،فإنــه يــدرج أيضــا التدفقــات
الالزمــة لتفســير جميــع التغيــرات بيــن امليزانيــة العموميــة
يف بدايــة فتــرة اإلبــاغ وامليزانيــة العموميــة يف نهايــة فتــرة
اإلبــاغ .وكمــا ورد بيانــه يف الفقــرات  1-3إىل  ،4-3هنــاك
نوعــان مــن التدفقــات ،همــا املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة
األخــرى ،وكالهمــا يمكــن أن يؤثــر علــى مراكــز أرصــدة األصــول
واخلصــوم .ويتنــاول هــذا الفصــل شــرح املعامــات التــي تؤثــر
علــى مراكــز أرصــدة األصــول غيــر املاليــة .ويتنــاول الفصــل
التاســع شــرح املعامــات التــي تؤثــر علــى مراكــز أرصــدة األصــول
املاليــة واخلصــوم ،أمــا الفصــل العاشــر فيتنــاول شــرح التدفقــات
االقتصاديــة األخــرى.

 3-8ويمكــن أن تــؤدي املعامــات إىل تغيــر يف مراكــز
أرصــدة األصــول غيــر املاليــة بطــرق خمتلفــة وال بــد مــن رصدهــا
جميعــا .وفيمــا يلــي أهــم أنــواع املعامــات:

 2-8ولــكل فئــة مــن فئــات األصــول غيــر املاليــة متطابقــة
حماســبية تربــط امليزانيــات العموميــة املتعاقبــة 1.وتنــص هــذه
املتطابقــة علــى أن:

• يمكــن اقتنــاء جميــع أنــواع األصــول القائمــة مــن وحــدات
أخــرى أو التصــرف فيهــا حلســاب وحــدات أخــرى عــن طريــق
الشــراء/البيع أو املقايضــة أو التحويــات العينيــة.

قيمــة فئــة مــن األصــول غيــر املاليــة بامليزانيــة العموميــة يف
بدايــة فتــرة اإلبــاغ
زائد
القيمــة الكليــة لتلــك الفئــة مــن األصــول غيــر املاليــة املقتنــاة
يف معامــات خــال فتــرة اإلبــاغ
ناقص
القيمــة الكليــة لتلــك الفئــة مــن األصول غير املالية املتصرف
فيها يف معامالت خالل فترة اإلبالغ
ناقص
القيمــة الكليــة الســتهالك رأس املــال الثابــت لتلــك الفئــة مــن
األصــول غيــر املاليــة خــال فتــرة اإلبــاغ
 1باســتثناء اســتهالك رأس املــال الثابــت ،يمكــن اســتخدام نفــس املتطابقــة يف
األصــول املاليــة واخلصوم.

تساوي
قيمــة فئــة األصــول غيــر املاليــة بامليزانيــة العموميــة يف
نهايــة فتــرة اإلبــاغ.
وتســتوجب هــذه املتطابقــة قيــد املعامــات والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى ومراكــز األرصــدة بصــورة متســقة مــن
حيــث وقــت القيــد والتقييــم .ويتضمــن الفصــل الثالــث شــرحا
للقواعــد احملاســبية التــي حتكــم تلــك العوامــل.

• يمكــن للمنتجيــن بيــع األصــول الثابتــة املنتَجــة حديثــا
واخملزونــات والنفائــس أو التصــرف فيهــا بــأي صــورة
أخــرى بنفــس الطريقــة املتبعــة مــع األصــول القائمــة ،أو
يمكــن للمنتجيــن االحتفــاظ بهــا الســتخدامهم الذاتــي.
• قــد تنتــج الوحــدة احلكوميــة ســلعا وخدمــات الســتخدامها
الذاتــي كأصــول ثابتــة (أي تكويــن رأس املــال الثابــت
للحســاب الذاتــي) .وتُصنَّــف هــذه املعامــات كاقتنــاء
أصــول ثابتــة (وتقيــد كبنــد للتذكــرة).
• تُصنَّــف التجديــدات أو عمليــات إعــادة البنــاء أو التوســعات،
التــي تــؤدي إىل زيــادة كبيــرة يف الطاقــة اإلنتاجيــة أو إىل
تمديــد العمــر االقتصــادي لألصــل الثابــت القائــم ،كاقتنــاء
أصــول ثابتــة حتــى إن كانــت تعمــل فعليــا كجــزء مــن
األصــل القائــم .وتعامــل حتســينات األراضــي كفئــة مســتقلة
مــن فئــات األصــول الثابتــة ،منفصلــة عــن أصــول األراضــي
غيــر املن َتجَــة.
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• يمثــل اســتهالك رأس املــال الثابــت معاملــة داخليــة تســجل
نقصــان قيمــة األصــول الثابتــة ألنهــا تســتخدم بصــورة
متكــررة أو مســتمرة يف اإلنتــاج.
• يمكــن اقتنــاء اخملزونــات (إضافــات) أو التصــرف فيهــا
(مســحوبات) مــن خــال معامــات داخليــة أو معامــات
مــع وحــدات أخــرى .فعلــى ســبيل املثــال ،تعامــل كمعامــات
داخليــة كل املســحوبات مــن خمزونــات املــواد واإلمــدادات
لالســتخدام يف إنتــاج خدمــات احلكومــة العامــة وحتويــات
اإلنتــاج التــام مــن خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز إىل
خمزونــات الســلع تامــة الصنــع .وتعامــل كمعامــات
داخليــة أيضــا اخلســائر والتلفيــات املتكــررة يف الســلع
احملتفــظ بهــا كمخزونــات.
 4-8وتُعــرف جميــع املعامــات التــي تــؤدي إىل زيــادة
حيــازات وحــدة مــا مــن األصــول بعمليــات االقتنــاء .وباســتثناء
اســتهالك رأس املــال الثابــت ،تُعــرف جميــع املعامــات التــي
تــؤدي إىل تخفيــض حيــازات وحــدة مــا مــن األصــول بعمليــات
التصــرف .وبالتــايل يمكــن عــرض نتائــج املعامــات يف فئــة
معينــة مــن األصــول غيــر املاليــة إمــا كمجمــوع عمليــات االقتنــاء
وجممــوع عمليــات التصــرف واســتهالك رأس املــال الثابــت أو
كصــايف االســتثمار يف األصــول غيــر املاليــة 2.ومــن ثــم فــإن
صــايف االســتثمار يف أحــد األصــول غيــر املاليــة يســاوي عمليــات
االقتنــاء مــن هــذا األصــل ناقــص عمليــات التصــرف فيــه ناقــص
اســتهالك رأس املــال الثابــت .أمــا إجمــايل االســتثمار يف أحــد
األصــول غيــر املاليــة فهــو عمليــات االقتنــاء مــن هــذا األصــل
ناقــص عمليــات التصــرف فيــه (أي دون مراعــاة اســتهالك رأس
املــال الثابــت) .وعنــد اســتخدام األســاس النقــدي يف القيــد ،يشــار
إىل املشــتريات ناقــص املبيعــات مــن األصــول غيــر املاليــة بأنها
صــايف تدفقــات النقــد اخلارجــة مــن االســتثمار يف األصــول غيــر
املاليــة.
 5-8ويتنــاول اجلــزء املتبقــي مــن هــذا الفصــل أوال شــرح
تكاليــف نقــل امللكيــة ،والتقييــم ،ووقــت القيــد ،واســتهالك رأس
املــال الثابــت ،وترصيــد املعامــات التــي تؤثــر علــى األصــول غيــر
املاليــة ،ثــم يتنــاول عــرض تفاصيــل عــن تصنيــف املعامــات
التــي تؤثــر علــى فئــات معينــة مــن األصــول غيــر املاليــة.

تكاليف نقل امللكية

 6-8تكاليــف نقــل امللكيــة هــي التكاليــف املصاحبــة
القتنــاء أو التصــرف يف األصــول غيــر املاليــة (عــدا اخملزونــات)3
وتتألــف ممــا يلــي:
• كل الرســوم املهنيــة أو العمــوالت التــي تتحملهــا كلتــا
الوحدتيــن املقتنيــة لألصــل واملتصرفــة فيــه ،مثــل األتعــاب

 2يشــار إىل صــايف االســتثمار يف اخملزونــات بعبــارة «التغيــرات يف
اخملزونــات» .وقــد يكــون صــايف االســتثمار يف األصــول غيــر املاليــة إمــا
موجبــا أو ســالبا.
 3ال توجد عادة أي تكاليف لنقل امللكية يف اخملزونات.

املدفوعــة إىل احملاميــن ،واملهندســين املعمارييــن،
واملســاحين ،واملهندســين ،وخبــراء التقييــم ،والعمــوالت
املدفوعــة إىل الــوكالء العقارييــن ووكالء املــزادات؛
• أي تكاليــف جتــارة ونقــل صــادرة بشــأنها فواتيــر مســتقلة
إىل املشــتري؛
• كل الضرائــب مســتحقة الدفــع مــن الوحــدة املقتنيــة األصــل
عنــد نقــل ملكيتــه؛
• أي ضريبة مستحقة الدفع على التصرف يف أصل ما؛
• أي تكاليــف للتســليم والتركيــب أو الفــك غيــر متضمنــة يف
ســعر األصــل الــذي يتــم اقتنــاؤه أو التصــرف فيــه؛
• أي تكاليــف نهائيــة 4متحملــة يف نهايــة عمــر األصــل ،مثــل
التكاليــف الالزمــة لضمــان ســامة املبنــى أو اســتعادة
أوضــاع البيئــة احمليطــة بــه.
 7-8وتعامــل تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األصــول الثابتــة
والنفائــس واألصــول غيــر املنتَجَــة كمعامــات يف األصــول
الثابتــة .وعلــى وجــه اخلصــوص:
• تقيــد تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األصول الثابتة كمعامالت
يف األصول الثابتة ذات الصلة؛
• تقيــد تكاليــف نقــل امللكيــة علــى النفائــس كمعامــات يف
النفائــس ()1-3-1-3؛
• تقيــد تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األراضــي ،حســب العــرف
الســائد ،مــع حتســينات األراضــي (،)1-4-1-1-1-3
كأصــل ثابــت؛
• تقيــد تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األصــول غيــر املُنتَجَــة عــدا
األراضــي يف امليزانيــة العموميــة كمعامــات يف تكالي ــف
نقــل امللكيــة عل ــى األصــول غي ــر املنتَجــة ع ــدا األراض ــي
( ،)1-3-3-1-1-3حســبما يــرد تفســيره يف الفقــرة
42-8؛ غيــر أن هــذه التكاليــف لنقــل امللكيــة علــى األصــول
غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي تُــدرج ضمــن قيمــة األصــل التــي
ترتبــط بــه (راجــع الفقــرة  ،)111-3علــى الرغــم مــن أن
األصــل غيــر مُنتَــج (وبعبــارة أخــرى ،ال تعــرض امليزانيــة
العموميــة بصفــة مســتقلة أي تكاليــف لنقــل امللكيــة علــى
األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي).
 4يف حالــة بعــض األصــول الكبيــرة جــدا واملهمــة ،مثــل منصــات حفــر آبــار
النفــط وحمطــات الطاقــة النوويــة ،فمــن احملتمــل كذلــك وجــود تكاليــف كبيــرة
مقترنــة بإيقــاف تشــغيل األصــل املعنــي يف نهايــة عُمــره اإلنتاجــي .وبالنســبة
لبعــض مواقــع األراضــي ،كتلــك املســتخدمة يف دفــن النفايــات ،مــن احملتمــل
وجــود تكاليــف كبيــرة مقترنــة بإعــادة تأهيــل املوقــع .ويشــار إىل هــذه
التكاليــف جمتمعــة بالتكاليــف النهائيــة.

		
املعامالت يف األصول غير املالية

 8-8وتعــزى تكاليــف نقــل امللكيــة إىل مشــتري األصــل أو
بائعــه حســبما يتقــرر بشــأن أي الوحدتيــن تتحمــل مســؤولية
ســداد التكاليــف .وينبغــي شــطب تكاليــف نقــل امللكيــة كاســتهالك
رأس املــال الثابــت ،وفقــا ملــا تــرد مناقشــته يف الفقــرة .60-6
وال تعتبر الفائدة ورســوم التمويل األخرى املتحمَّلة يف معاملة
مــا بمثابــة تكاليــف نقــل امللكيــة.

التقييم

 9-8تتنــاول الفقــرات  108-3إىل  112-3مناقشــة
املبــادئ العامــة لتقييــم املعامــات يف األصــول واخلصــوم.
ويتــم تقييــم عمليــات االقتنــاء وعمليــات التصــرف يف األصــول
الثابتــة والنفائــس بأســعار الســوق (أي قيمــة املبادلــة زائــد
تكاليــف نقــل امللكيــة) .ويتــم تقييــم األصــول الثابتــة املقتنــاة مــن
خــال املقايضــة أو التحويــات العينيــة بمكافــئ ســعر الســوق.
أمــا األصــول الثابتــة املنتَجَــة ألغــراض تكويــن رأس املــال
الذاتــي أو للتحويــات العينيــة فيتــم تقييمهــا بأســعارها الســوقية
التقديريــة قبــل إضافــة أي ضرائــب خمصومــا منهــا اإلعانــات ،أو
تكاليــف النقــل ،أو هوامــش التوزيــع ،أو بتكاليــف إنتاجهــا عندمــا
5
يتعــذر احلصــول علــى تقديــرات مرضيــة ألســعار الســوق.
 10-8ويتــم تقييــم اإلضافــات إىل اخملزونــات واملســحوبات
منهــا بأســعار الســوق الســارية وقــت اإلضافــة أو الســحب ،وقــد
تكــون هــذه األســعار يف حالــة املســحوبات خمتلفــة تمامــا عــن
قيمها عند اقتنائها 6.وال تضاف إىل املعامالت يف اخملزونات
أو تطــرح منهــا أي تكاليــف للتركيــب أو نقــل امللكيــة.
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 12-8وقــد تقتنــي وحــدات احلكومــة العامــة أصــوال غيــر
ماليــة أو تتصــرف فيهــا علــى أســاس غيــر ســوقي كعنصــر مــن
عناصــر سياســة املاليــة العامــة التــي تتبعهــا تلــك الوحــدات ،إمــا
بشــراء أصــل بأعلــى مــن قيمتــه الســوقية أو ببيــع أصــل بأقــل مــن
قيمتــه الســوقية .وتنطــوي مثــل هــذه املعامــات بحكــم طبيعتهــا
علــى عنصــر حتويــل .وإذا أمكــن حتديــد القيمــة الســوقية لألصــل،
ينبغــي عندئــذ تقييــم املعاملــة بذلــك املبلــغ وقيــد معاملــة ثانيــة
كمصروفــات ملراعــاة عنصــر التحويــل 7.غيــر أنــه ال توجــد عــادة
ســوق نشــطة لهــذه األصــول ومــن الصعــب تقديــر قيمــة ســوقية،
ويف هــذه احلالــة ينبغــي أن تكــون قيمــة عمليــة االقتنــاء أو
التصــرف هــي مبلــغ القيمــة االقتصاديــة املتبادلــة ،التــي قــد
تأخــذ شــكل حقــوق امللكيــة علــى أشــياء ماديــة (منــزل ،علــى
ســبيل املثــال) أو أصــول غيــر ملموســة (مثــل نســخة أصليــة ألحــد
األفــام).

وقت القيد

 13-8وفقــا للشــرح الــوارد بالفقــرة  ،62-3يتــم قيــد
املعامــات ،وفــق أســاس االســتحقاق ،وقــت نشــوء قيمــة
اقتصاديــة أو حتويلهــا أو مبادلتهــا أو نقــل ملكيتهــا أو إطفائهــا.
ويف حالــة املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة ،يكــون هــذا
الوقــت هــو وقــت اكتســاب امللكيــة االقتصاديــة لتلــك األصــول غيــر
املاليــة أو التخلــي عنهــا .ويتــم قيــد املعامــات ،وفــق األســاس
النقــدي ،عنــد أداء املدفوعــات النقديــة.

 14-8ومــن حيــث املبــدأ ،يتــم قيــد املعامــات يف األصــول
غيــر املاليــة (عــن طريــق املقايضــة أو باملدفوعــات العينيــة أو
بالتحويــات العينيــة) 8يف حلظــة تغيــر امللكيــة االقتصاديــة،
والتــي غالبــا مــا تعتمــد علــى شــروط عقــد البيــع .وعندمــا ال يكــون
تغيــر امللكيــة واضحــا ،فقــد يكــون وقــت القيــد الــذي يعتمــده طرفــا
املعاملــة 9مؤشــرا جيــدا ،وإذا مــا تعــذر ذلــك ،فإنــه يكــون يف حلظــة
تغيــر احليــازة املاديــة أو الســيطرة.

 11-8ويتــم تقييــم عمليــات اقتنــاء األراضــي والتصــرف
فيهــا بقيمــة مبادلتهــا ،كمــا أن تكاليــف نقــل امللكيــة يف
األراضــي تكــون مدرجــة ،حســب العــرف الســائد ،ضمــن حتســينات
األراضــي ( .)1-1-4-1-1-1-3ويتــم تقييــم عمليــات اقتنــاء
األصــول غيــر املُنتَجَــة عــدا األراضــي وعمليــات التصــرف فيهــا
بقيمــة مبادلتهــا .وتقيــد تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األصــول غيــر
املُنتَجَــة عــدا األراضــي كفئــة مســتقلة مــن األصــول الثابتــة ،وهــي
تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي
( ،)1-3-3-1-1-3حســبما يــرد تفســيره يف الفقــرة .42-8

 15-8يتوقــف وقــت القيــد بالنســبة القتنــاء أصــل غيــر مــايل
جديــد علــى كيفيــة اقتنــاء ذلــك األصــل.

 5يف نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يفتــرض أن تكــون أســعار الســوق
لألصــول الثابتــة التــي تنشــئها وحــدات احلكومــة العامــة غيــر معروفــة،
ويتــم حســاب هــذه القيــم كمجمــوع املصروفــات علــى تعويضــات املوظفيــن،
واســتخدام الســلع واخلدمــات ،واســتهالك رأس املــال الثابــت املســتخدم يف
إنتــاج هــذه األصــول للحســاب الذاتــي .وتســري هــذه املعاجلــة أيضــا علــى
إنتــاج النفائــس والتحســينات الكبيــرة يف األراضــي يف حالــة تنفيذهــا
للحســاب الذاتــي.
 6تتنــاول الفقرتــان  16-10و 17-10مناقشــة مكاســب احليــازة يف
اخملزو نــات.

 7غالبا ما تكون املصروفات حتويال رأســماليا إىل مؤسســة ســوقية وتصنف
باعتبارهــا حتويــات رأســمالية غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر (.)2-2-8-2
وســوف تكــون منحــة رأســمالية إذا كانــت الوحــدة املتلقيــة هــي مــن وحــدات
احلكومــة العامــة .وبالنســبة للمخزونــات ،فــإن هــذا النــوع مــن التحويــل هــو
بمثابــة إعانــة (راجــع الفقــرة .)91-6
 8تســتبعد عمليــات االقتنــاء والتصــرف هــذه مــن القيــد علــى األســاس النقــدي
اخلالــص.
 9للحفــاظ علــى االتســاق يف نظــام االقتصــاد الكلــي ،ينبغــي أن يكــون وقــت
القيــد واحــدا بالنســبة لطــريف املعاملــة.
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• إذا تــم اقتنــاء األصــل مــن الوحــدة املنتِجــة كســلعة تامــة
الصنــع ،فــإن التوقيــت يتحــدد بنفــس الطريقــة املســتخدمة
يف حالــة شــراء أصــل قائــم — أي عنــد انتقــال امللكيــة مــن
طــرف آلخــر .وال يكــون هــذا الوقــت يف العــادة هــو وقــت
إنتــاج األصــل أو وقــت بــدء اســتخدامه يف اإلنتــاج.
• وعندمــا تنتــج وحــدة أخــرى مبــاين وإنشــاءات بموجــب عقــد
بيــع متفــق عليــه مســبقا مــع وحــدة احلكومــة العامــة ،وتمتــد
عمليــة اإلنتــاج أطــول مــن فتــرة إبــاغ واحــدة ،تعتبــر ملكيــة
تلــك اإلنشــاءات قــد انتقلــت إىل الوحــدة احلكوميــة مــع
ســير العمــل .ويجــوز اســتخدام وقــت املدفوعــات املرحليــة
أو دفعــات الســداد املرحليــة لتحديــد قيمــة تقريبيــة
للمعامــات يف األصــول الثابتــة املقــرر قيدهــا 10.ويف
حالــة عــدم وجــود عقــد بيــع ،يضــاف اإلنتــاج غيــر املكتمــل
يف كل فتــرة إىل العمــل قيــد اإلجنــاز الــذي يقــوم بــه املقــاول
(راجــع أيضــا الفقــرة .)37-7
• ويف حالــة اإلنتــاج للحســاب الذاتــي ال يكــون هنــاك نقــل
رســمي للملكيــة ،فالوحــدة املنتِجــة تســتحوذ فعليــا علــى
امللكيــة بالتدريــج مــع ســير عمليــة اإلنتــاج بحيــث يتــم
اقتنــاء األصــل مــع قيــد كل معاملــة داخلــة يف إنتاجــه.
وعلــى ســبيل املثــال ،إذا قامــت وحــدة حكوميــة بإنشــاء
مبنــى مســتخدمة قوتهــا العاملــة ،فــإن كل اســتخدام للســلع
واخلدمــات وكل عمــل أداه العاملــون يصنَّــف كاقتنــاء
لألصــل الثابــت مــع التقــدم يف ســير العمــل.
 16-8وينبغــي مــن حيــث املبــدأ قيــد اســتهالك األصــل الثابــت
بصفــة مســتمرة علــى مــدار كل فتــرة إبــاغ .ويف الواقــع العملــي،
ال يمكــن حســاب اســتهالك رأس املــال الثابــت إال بعــد نهايــة فتــرة
اإلبــاغ ألن قيمتــه تتوقــف علــى متوســط ســعر األصــل طــوال فترة
اإلبــاغ بالكامــل (راجــع الفقــرات  53-6إىل .)61-6
 17-8وتعتبــر األصــول الثابتــة املقتنــاة أو املتصــرف
فيهــا عــن طريــق التأجيــر التمويلــي أنهــا قــد تــم اقتناؤهــا أو
التصــرف فيهــا عنــد توقيــع عقــد التأجيــر أو عنــد انتقــال الســيطرة
االقتصاديــة علــى األصــل بــأي شــكل آخــر.

استهالك رأس املال الثابت

 18-8يمثــل اســتهالك رأس املــال الثابــت معاملــة داخليــة
تعبــر عــن أن وحــدة مؤسســية اســتخدمت جــزءا مــن كل أصــل مــن

 10تُقيَّد معاملة يف احلســابات األخرى مســتحقة القبض/الدفع إذا جتاوزت
قيمــة املدفوعــات املرحليــة قيمــة العمــل املنجــز .ومــع التقــدم يف ســير العمــل،
يقيــد املالــك النهائــي اقتنــاء ألصــول ثابتــة إىل أن تنفــد احلســابات األخــرى
مســتحقة القبض/الدفــع.

أصولهــا الثابتــة يف أنشــطتها اإلنتاجيــة خــال فتــرة اإلبــاغ،
وأن قيمــة تلــك األصــول انخفضــت يف املقابــل .ونتيجــة لذلــك،
فــإن اســتهالك رأس املــال الثابــت ( ،)3-2املقيــد كمصروفــات،
يتــم أيضــا قيــده كمعاملــة تخفــض قيمــة فئــة األصــول الثابتــة
ذات الصلــة ،بحيــث ال يقــع أي تأثيــر علــى النفقــات وال صــايف
اإلقراض/صايف االقتراض (راجع الفقرة  .)20-4وتستعرض
الفقــرات  53-6إىل  61-6واإلطــار  1-6مناقشــة تفصيليــة
لعمليــة قيــد اســتهالك رأس املــال الثابــت.

ترصيد املعامالت

 19-8يوصــي هــذا الدليــل بعــرض بيانــات املعامــات
يف األصــول غيــر املاليــة عــدا اخملزونــات كعمليــات اقتنــاء
وتصــرف واســتهالك رأســمال ثابــت ،كمــا هــو مبيــن باجلــدول
 .1-8ويحســب صــايف االســتثمار يف إحــدى فئــات األصــول غيــر
املاليــة كعمليــات االقتنــاء ناقــص عمليــات التصــرف ناقــص
اســتهالك رأس املــال الثابــت.
 20-8ينبغــي ترصيــد عمليــات اقتنــاء اخملزونــات
واســتخدامها والتصــرف فيهــا ألن البيانــات املنفصلــة لعمليــات
االقتنــاء والتصــرف ليســت ذات داللــة اقتصاديــة .وإضافــة إىل
ذلــك ،مــن املســتحيل عمليــا يف أغلــب األحيــان تقديــر فــرادى
املعامــات يف اخملزونــات (راجــع الفقــرات  44-8إىل .)47-8
وال ينطبــق اســتهالك رأس املــال الثابــت علــى اخملزونــات.

تصنيف وقيد املعامالت يف األصول غير
املالية

 21-8يبيــن اجلــدول  1-8تصنيــف املعامــات يف األصــول
غيــر املاليــة ،ويلخــص اجلــدول املعامــات يف األصــول غيــر
املاليــة بوصفهــا عمليــات االقتنــاء والتصــرف واســتهالك رأس
املــال الثابــت.

 22-8ويتطابــق تصنيــف األصــول غيــر املاليــة مــع تصنيــف
مراكز أرصدة األصول غير املالية املستخدم يف الفصل السابع
(اجلــدول  .)2-7ويقــدم الفصــل الســابع أيضــا التعاريــف الكاملــة
لألصــول املدرجــة يف كل فئــة ،وهــذه التعاريــف ليســت مكــررة
هنــا .ويقــدم هــذا الفصــل إرشــادات تنطبــق علــى املعامــات التــي
تؤثــر علــى جميــع فئــات األصــول غيــر املاليــة أو علــى معظمهــا.
أمــا اجلــزء املتبقــي مــن هــذا القســم ،فــا يقــدم ســوى اإلرشــادات
بشــأن املعامــات التــي قــد ال تكــون اإلرشــادات العامــة كافيــة
بالنســبة لهــا.
 23-8وإىل جانــب تصنيــف املعامــات يف األصــول غيــر
املاليــة املبيَّــن يف هــذا الفصــل ،يمكــن أيضــا تطبيــق «تصنيــف
وظائــف احلكومــة» ( )COFOGعلــى عمليــات اقتنــاء تلــك
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اجلدول  :1-8تصنيف املعامالت يف األصول غير املالية

األصول غير املالية
أصول ثابتة

مبان وإنشاءات
مساكن
مبان أخرى عدا املساكن
إنشاءات أخرى
حتسينات األراضي
آالت ومعدات
معدات نقل
آالت ومعدات أخرى
معدات املعلومات والكمبيوتر واالتصاالت
الالسلكية
آالت ومعدات غير مصنفة يف موضع آخر
أصول ثابتة أخرى
موارد بيولوجية فالحية
املوارد احليوانية التي تنتج منتجات متكررة
األشجار واحملاصيل واملوارد النباتية التي تنتج
منتجات متكررة
منتجات امللكية الفكرية
البحث والتطوير
التنقيب عن املعادن وتقييمها
برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات
برجميات الكمبيوتر
قواعد البيانات
األعمال الترفيهية واألدبية والفنية األصلية
منتجات ملكية فكرية أخرى
تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة عدا
األراضي
نظم التسليح

اخملزونات

2

مواد وإمدادات
أعمال قيد اإلجناز
سلع تامة الصنع
سلع معدة إلعادة بيعها
خمزونات عسكرية
النفائس
األصول غير املنتَجة
األراضي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة
أصول أخرى تتوافر طبيعيا
املوارد البيولوجية غير الفالحية
موارد املياه
موارد طبيعية أخرى
الطيف الترددي
املوارد الطبيعية غير املصنفة يف موضع آخر

االقتناء

1-1-3

التصرف

2-1-3

استهالك رأس
1
املال الثابت

3-2 = 3-1-3

صايف االستثمار
يف رأس املال
الثابت

1-3

1-1-1-3

2-1-1-3

3-1-1-3

1-1-1-1-3
1-1-1-1-1-3
1-2-1-1-1-3
1-3-1-1-1-3
1-4-1-1-1-3
1-2-1-1-3
1-1-2-1-1-3
1-2-2-1-1-3
1-1-2-2-1-1-3

2-1-1-1-3
2-1-1-1-1-3
2-2-1-1-1-3
2-3-1-1-1-3
2-4-1-1-1-3
2-2-1-1-3
2-1-2-1-1-3
2-2-2-1-1-3
2-1-2-2-1-1-3

3-1-1-1-3
3-1-1-1-1-3
3.-2-1-1-1-3
3-3-1-1-1-3
3-4-1-1-1-3
3-2-1-1-3
3-1-2-1-1-3
3-2-2-1-1-3
3-1-2-2-1-1-3

1-1-1-3
1-1-1-1-3
2-1-1-1-3
3-1-1-1-3
4-1-1-1-3
2-1-1-3
1-2-1-1-3
2-2-1-1-3
1-2-2-1-1-3

1-1-3

1-2-2-2-1-1-3
1-3-1-1-3
1-1-3-1-1-3
1-1-1-3-1-1-3
1-2-1-3-1-1-3

2-2-2-2-1-1-3
2-3-1-1-3
2-1-3-1-1-3
2-1-1-3-1-1-3
2-2-1-3-1-1-3

3-2-2-2-1-1-3
3-3-1-1-3
3-1-3-1-1-3
3-1-1-3-1-1-3
3-2-1-3-1-1-3

2-2-2-1-1-3
3-1-1-3
1-3-1-1-3
1-1-3-1-1-3
2-1-3-1-1-3

2-3-1-1-3
3-2-3-1-1-3
2-2-3-1-1-3
1-2-3-1-1-3
1-2-3-1-1-3 3-1-2-3-1-1-3 2-1-2-3-1-1-3 1-1-2-3-1-1-3
2-2-3-1-1-3 3-2-2-3-1-1-3 2-2-2-3-1-1-3 1-2-2-3-1-1-3
3-2-3-1-1-3 3-3-2-3-1-1-3 2-3-2-3-1-1-3 1-3-2-3-1-1-3
1-3-2-3-1-1-3 3-1-3-2-3-1-1-3 2-1-3-2-3-1-1-3 1-1-3-2-3-1-1-3
2-3-2-3-1-1-3 3-2-3-2-3-1-1-3 2-2-3-2-3-1-1-3 1-2-3-2-3-1-1-3
4-2-3-1-1-3 3-4-2-3-1-1-3 2-4-2-3-1-1-3 1-4-2-3-1-1-3
5-2-3-1-1-3 3-5-2-3-1-1-3 2-5-2-3-1-1-3 1-5-2-3-1-1-3
3-3-1-1-3
3-3-3-1-1-3
2-3-3-1-1-3
1-3-3-1-1-3
1-4-1-1-3

1-3-1-3
1-4-1-3
1-1-4-1-3
1-2-4-1-3
1-3-4-1-3
1-1-3-4-1-3
1-2-3-4-1-3
1-3-3-4-1-3
1-1-3-3-4-1-3
1-2-3-3-4-1-3

2-4-1-1-3

2-3-1-3
2-4-1-3
2-1-4-1-3
2-2-4-1-3
2-3-4-1-3
2-1-3-4-1-3
2-2-3-4-1-3
2-3-3-4-1-3
2-1-3-3-4-1-3
2-2-3-3-4-1-3

3-4-1-1-3

4-1-1-3
2-1-3
1-2-2-1-3
2-2-2-1-3
3-2-2-1-3
4-2-2-1-3
5-2-2-1-3
3-1-3
4-1-3
1-4-1-3
2-4-1-3
3-4-1-3
1-3-4-1-3
2-3-4-1-3
3-3-4-1-3
1-3-3-4-1-3
2-3-3-4-1-3
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اجلدول  :1-8تصنيف املعامالت يف األصول غير املالية (تتمة)

أصول غير منتَجة غير منظورة
العقود ،وعقود اإليجار ،والتراخيص
عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول
تراخيص استخدام املوارد الطبيعية
تصاريح مزاولة أنشطة معينة
حق شراء السلع واخلدمات يف املستقبل على أساس
حصري
الشهرة التجارية واألصول التسويقية

بنود للتذكرة

االقتناء

التصرف

1-4-4-1-3
1-1-4-4-1-3
1-1-1-4-4-1-3
1-2-1-4-4-1-3
1-3-1-4-4-1-3
1-4-1-4-4-1-3

2-4-4-1-3
2-1-4-4-1-3
2-1-1-4-4-1-3
2-2-1-4-4-1-3
2-3-1-4-4-1-3
2-4-1-4-4-1-3

1-2-4-4-1-3

2-2-4-4-1-3

تكوين رأس املال للحساب الذاتي
تعويضات العاملين
استخدام سلع وخدمات
استهالك رأسمال ثابت
ضرائب أخرى على اإلنتاج ناقص اإلعانات األخرى
على اإلنتاج

استهالك رأس
1
املال الثابت

صايف االستثمار
يف رأس املال
الثابت

4-4-1-3
1-4-4-1-3
1-1-4-4-1-3
2-1-4-4-1-3
3-1-4-4-1-3
4-1-4-4-1-3
2-4-4-1-3
3M1
3M11
3M12
3M13
3M14

 1ال يتــم قيــد اســتهالك رأســمال ثابــت يف حالــة اخملزونــات ،ويتــم قيــد هــذا االســتهالك يف حالــة األصــول غيــر املنتَجــة فقــط بقــدر تكاليــف نقــل امللكيــة يف األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي (أصــل
ثابــت) .وبالنســبة لألراضــي ،تــدرج تكاليــف نقــل امللكيــة ،حســب العــرف الســائد ،ضمــن حتســينات األراضــي (أصــل ثابــت).
 2وفقا لنظام إحصاءات مالية احلكومة ،ال يقيد سوى صايف التغيرات يف اخملزونات الناجت عن املعامالت ،ولكن يجوز قيد إجمايل عمليات االقتناء والتصرف ،عند اللزوم.

األصــول ناقــص عمليــات التصــرف فيهــا .ويتضمــن مرفــق
الفصــل الســادس شــرحا لتصنيــف وظائــف احلكومــة.

األصول الثابتة ()1-1-3

11

	24-8تُــدد تكلفــة اقتنــاء األصــول مــن أطــراف ثالثــة بســعر
الســوق لهــذه املعامــات .وقــد تتحمــل كذلــك وحــدات احلكومــة
أو القطــاع العــام تكاليــف مصاحبــة إلنتــاج األصــول الثابتــة أو
صيانتهــا .ولتحديــد مبلــغ هــذه التكاليــف الــذي يجــب قيــده كقيمة
إنتــاج أصــول ثابتــة للحســاب الذاتــي أثنــاء فتــرة اإلبــاغ ،يتعيــن
التمييــز بيــن التحســينات الكبيــرة يف األصــول وصيانــة األصــول.
ويتنــاول القســم املعنــي باألصــول الثابتــة أوال شــرح كيفيــة
التمييــز بيــن املعامــات التــي ينبغــي قيدهــا كعمليــات اقتنــاء
أصــول ثابتــة واملعامــات التــي ينبغــي قيدهــا كمصروفــات
متعلقــة بأعمــال الصيانــة .ونســتعرض فيمــا يلــي قيــد املعامــات
يف فئــات معينــة.

التحسينات الكبيرة مقابل الصيانة واإلصالح

 25-8تُصنَّــف التحســينات الكبيــرة (كالتجديــدات وعمليــات
إعــادة البنــاء ،والتوســعات) يف األصــول القائمــة والتــي تزيــد مــن
طاقتهــا اإلنتاجيــة أو تطيــل أعمارهــا التشــغيلية ،أو كالهمــا،

 11تشــير األرقــام بيــن األقــواس بعــد كل فئــة تصنيــف إىل رمــوز تصنيــف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويعــرض امللحــق  8جميــع رمــوز التصنيــف
املســتخدمة يف نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

بوصفهــا عمليــات اقتنــاء أصــول ثابتــة ،يف حيــن تشــكل أعمــال
صيانــة وإصــاح األصــول الثابتــة مصروفــات وتصنــف حتــت بنــد
اســتخدام ســلع وخدمــات (( )2-2علــى النحــو الســابق ذكــره يف
الفقــرة  .)45-6غيــر أن التحســينات الكبيــرة ،بحكــم تعريفهــا ،ال
تــؤدي إىل خلــق أصــول جديــدة يمكــن حتديدهــا وتقييمهــا بصــورة
مســتقلة .وبــدال مــن ذلــك ،تضــاف قيمــة تلــك التحســينات إىل قيمــة
األصــل األساســي القائــم.
 26-8ورغــم أن التمييــز بيــن الصيانــة واإلصالحــات مــن جهــة
والتحســينات الكبيــرة مــن جهــة أخــرى غيــر قاطــع ،فمــن املمكــن
التمييــز بيــن التحســينات الكبيــرة يف األصــول وأعمــال الصيانــة
واإلصــاح عــن طريــق الســمتين التاليتيــن:
• قــرار جتديــد أصــل مــا أو إعــادة بنائــه أو توســعته هــو قــرار
اســتثماري مقصــود يمكــن اتخــاذه يف أي وقــت وال تمليــه
حالــة األصــل .وكثيــرا مــا يتــم تنفيــذ التجديــدات الرئيســية
يف الســفن أو املباين أو اإلنشــاءات األخرى قبل فترة طويلة
مــن انتهــاء أعمارهــا التشــغيلية العاديــة.
• تــؤدي عمليــات التجديــد أو إعــادة البنــاء أو التوســعة الكبــرى
إىل تعزيــز أداء األصــول القائمــة أو زيــادة طاقتهــا أو إىل
إطالــة فتــرة اســتخدامها املتوقعــة مــن قبــل بدرجــة كبيــرة.
وبينمــا تشــكل أعمــال توســعة أو تمديــد أحــد الطــرق أو املبــاين
أو اإلنشــاءات القائمــة تغييــرا كبيــرا مــن هــذا املنظــور ،فــإن
أعمــال إعــادة جتهيــز أو إعــادة بنــاء املســاحات الداخليــة
بالكامــل يف أحــد املبــاين يمكــن أن تدخــل أيضــا ضمــن هــذا
التصنيــف.
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 ٢٧-٨ويمكــن تمييــز أعمــال الصيانــة واإلصالحــات
بالســمتين التاليتيــن:

يف اســتهالك رأس املــال الثابــت ( ،)3-2علــى أســاس العمــر
التشــغيلي للتحســينات .وتقيــد كمكاســب احليــازة أي زيــادة
إضافيــة يف قيمــة األراضــي علــى قيمــة حتســينات األراضــي أو
أي زيــادة يف املســتويات الســعرية نتيجــة أنشــطة رأســمالية يف
مواقــع جمــاورة .وينبغــي قيــد تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول
(الظهــور االقتصــادي) حتــت بنــد األراضــي يف األصــول غيــر
املنتَجــة ( )1-4-1-5عندمــا تــؤدي األنشــطة يف املواقــع
اجملــاورة إىل دخــول األراضــي ضمــن حــدود األصــول (راجــع
الفقــرة .)52-10

• وهــي ال تــؤدي إىل تغييــر األصــل الثابــت أو تغييــر أدائــه
ولكنهــا تــؤدي إىل جمــرد اإلبقــاء عليــه يف حالــة تشــغيلية
جيــدة أو إعادتــه إىل حالتــه الســابقة يف حالــة تعطلــه .ويتــم
إبــدال القطــع التالفــة بأخــرى جديــدة مــن نفــس النــوع بــدون
تغييــر الطابــع األساســي لألصــل الثابــت.

 32-8وتُصنّــف عمليــات اقتنــاء األنفــاق واإلنشــاءات األخــرى
املصاحبــة لتعديــن الرواســب املعدنيــة كعمليــات اقتنــاء إنشــاءات
وليــس كتحســينات يف األراضــي .وتســتخدم هــذه األصــول
بصــورة مســتقلة عــن األراضــي التــي تخضــع لعمليــات احلفــر
والتجويــف .وتــدرج تكاليــف نقــل ملكيــة األراضــي ،حســب العــرف
الســائد ،ضمــن حتســينات األراضــي ،ويتــم شــطب هــذه التكاليــف
علــى مــدار الفتــرة التــي يتوقــع املالــك االحتفــاظ فيهــا بملكيــة
األراضــي.

• هــي أنشــطة يلتــزم مالكــو األصــول أو مســتخدموها
بمزاولتهــا دوريــا ليتمكنــوا مــن اســتخدام تلــك األصــول
طــوال أعمارهــا التشــغيلية املتوقعــة .وهــي تكاليــف جاريــة
ال يمكــن جتنبهــا إذا كان مقــررا االســتمرار يف اســتخدام
هــذه األصــول الثابتــة .وليــس بوســع املالــك أو املســتخدم
أن يهمــل أعمــال الصيانــة واإلصالحــات ،فبدونهــا قــد
يتراجــع العمــر التشــغيلي املتوقــع بدرجــة كبيــرة.

املباين واإلنشاءات ()1-1-1-3

 28-8إضافــة إىل املعامــات التــي تعكــس اقتنــاء مبــان
وإنشــاءات مشــيدة حديثــا ،يشــمل اقتنــاء املبــاين واإلنشــاءات كل
املبالــغ مســتحقة الدفــع إلخــاء املوقــع وإعــداده وتكلفــة جميــع
التركيبــات واملرافــق واملعــدات التــي تشــكل أجــزاء أساســية مــن
املبــاين واإلنشــاءات.
 29 -8ويجــوز إقامــة إنشــاءات معينــة ،مثــل املبــاين والطــرق
واجلسور ،لالستخدام اجلماعي من جانب جمموعات من األسر.
وبعــد اكتمــال البنــاء ،يمكــن أن تنتقــل ملكيــة هــذه اإلنشــاءات إىل
وحــدة مــن وحــدات احلكومــة العامــة تتــوىل مســؤولية صيانتهــا.
وعنــد انتقــال ملكيتهــا ،يتــم قيــد اقتنــاء إنشــاءات إىل جانــب تلقــي
حتويــل رأســمايل عينــي.

اآلالت واملعدات ()2-1-1-3

 33-8حتديــد الســلع التــي ينبغــي تصنيفهــا كآالت ومعــدات
هــو يف العــادة أمــر واضــح .غيــر أنــه قــد يتعيــن توخــي قــدر مــن
املرونــة عنــد قيــد بعــض الســلع ،مثــل اآلالت الصغيرة/اليدويــة،
وفقــا ملــا يــرد شــرحه يف الفقرتيــن  43-6و .40-7

أصول ثابتة أخرى ()3-1-1-3
املوارد البيولوجية الفالحية ()1-3-1-1-3

 31-8وتقيــد تكاليــف حتســينات األراضــي (-1-1-3
 )4-1كمعامــات ،ويف الفتــرات الالحقــة يتــم قيــد معامــات

 34-8وفقــا ملــا يــرد شــرحه يف الفقــرات  59-7إىل ،63-7
تتألــف املــوارد البيولوجيــة الفالحيــة مــن املــوارد احليوانيــة
التــي تنتــج منتجــات متكــررة ( )1-1-3-1-1-3واألشــجار
واحملاصيــل واملــوارد النباتيــة التــي تنتــج منتجــات متكــررة
( .)2-1-3-1-1-3ويشــمل اقتنــاء املــوارد البيولوجيــة
الفالحيــة عمليــات اقتنــاء نباتــات وحيوانــات مــن وحــدات أخــرى
تربــى لالســتفادة مــن ناجتهــا ســنة بعــد أخــرى ،كمــا يشــمل قيمــة
نباتــات وحيوانــات مماثلــة منتَجــة للحســاب الذاتــي 13.أمــا
عمليــات التصــرف يف املــوارد البيولوجيــة الفالحيــة ،فتتألــف
مــن بيــع حيوانــات ونباتــات أو التصــرف فيهــا بشــكل آخــر ،بمــا
يف ذلــك احليوانــات املبيعــة للذبــح أو التــي يذبحهــا مالكوهــا
والنباتــات التــي تقطــع قبــل نهايــة عمرهــا االقتصــادي .وال
تشــمل عمليــات التصــرف هــذه اخلســائر االســتثنائية يف احليــوان

 12ينبغــي حســاب اســتهالك رأس املــال الثابــت علــى النصــب التذكاريــة
العامــة اجلديــدة ،إىل جانــب التحســينات الكبيــرة يف النصــب التذكاريــة
العامــة القائمــة بافتــراض الطــول املالئــم يف أعمارهــا التشــغيلية.

 13تعامــل كمخزونــات وليــس كأصــول ثابتــة املزروعــات واحليوانــات
املنتَجــة لالســتخدام مــرة واحــدة ،مثــل احليوانــات املربــاة للذبــح واألشــجار
املزروعــة للحصــول علــى أخشــابها (راجــع الفقرتيــن  60-7و.)61-7

 30-8ويمثــل إنشــاء نصــب تذكاريــة عامــة جديــدة ،إىل جانــب
التحســينات الكبيــرة يف النصــب التذكاريــة العامــة القائمــة،
عمليــة اقتنــاء مبــان وإنشــاءات ،إمــا بوصفهــا مســاكن (-1-3
 ،)1-1-1أو مبــاينَ أخــرى عــدا املســاكن (،)2-1-1-1-3
أو إنشــاءات أخــرى ( ،)3-1-1-1-3حســبما يتــم شــرحه يف
الفقرتيــن  42-7و 12.43-7غيــر أنــه عنــد اإلقــرار ألول مــرة
باألهميــة األثريــة أو التاريخيــة أو الثقافيــة اخلاصــة ألحــد
اإلنشــاءات أو املواقــع غيــر املقيــد يف امليزانيــة العموميــة ،فإنــه
يقيــد كتغيــر آخــر يف حجــم األصــول ،وفقــا ملــا يــرد شــرحه يف
الفقــرة .50-10
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والنبــات الناجتــة عــن انتشــار األوبئــة أو التلــوث أو اجلفــاف أو
اجملاعــات أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة ،التــي يتــم قيدهــا
كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول واخلصــوم .أمــا اســتهالك
رأس املــال الثابــت يف هــذه املــوارد فيشــمل اخلســائر العرضيــة
يف احليــوان والنبــات الناجمــة عــن أســباب طبيعيــة ،وكذلــك
هبــوط قيمــة حيــوان أو نبــات مــع تقدمــه يف العمــر.
 35-8ويبلــغ صــايف االســتثمار يف املاشــية التــي يتــم
تربيتهــا لالســتفادة مــن إنتاجهــا ســنة بعــد أخــرى (كاألبقــار
املنتجــة لأللبــان) مــا يســاوي القيمــة الكليــة جلميــع احليوانــات
البالغــة واحليوانــات غيــر البالغــة املنتجــة للحســاب الذاتــي أو
التــي يقتنيهــا مســتخدمو املاشــية ناقــص قيمــة التصــرف فيهــا
ناقــص اســتهالك رأس املــال الثابــت.
 36-8ويبلــغ صــايف االســتثمار يف املــزارع والبســاتين
وغيرهمــا مــا يســاوي قيمــة اقتنــاء األشــجار والشــجيرات البالغــة،
إلــخ (بمــا يف ذلــك األشــجار والشــجيرات غيــر البالغــة ،إلــخ،
املنتَجــة للحســاب الذاتــي) ناقــص قيمــة التصــرف فيهــا ناقــص
اســتهالك رأس املــال الثابــت .ويمكــن ،عنــد الضــرورة ،حتديــد
القيمــة التقديريــة لألشــجار والشــجيرات وخالفــه غيــر البالغــة
باســتخدام قيمــة التكاليــف التراكميــة املترتبــة علــى إنتاجهــا.

منتجات امللكية الفكرية ()2-3-1-1-3

 37-8وفقــا ملــا يــرد يف الفقــرات  64-7إىل  ،73-7تتألــف
منتجــات امللكيــة الفكريــة ممــا يلــي:
• البحث والتطوير ()1-2-3-1-1-3؛
• التنقيب عن املعادن وتقييمها ()2-2-3-1-1-3؛
• برجميــات الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات (-2-3-1-1-3
)3؛
• األعمــال الترفيهيــة واألدبيــة والفنيــة األصليــة (-1-1-3
)4-2-3؛
• منتجات ملكية فكرية أخرى (.)5-2-3-1-1-3

 38-8وينبغــي حتديــد قيمــة النفقــات علــى البحــث والتطويــر
( )1-2-3-1-1-3من حيث املنافع االقتصادية املتوقع أن
حتققهــا يف املســتقبل .وتعامــل كأصــول باســتثناء احلــاالت التــي
يتضــح فيهــا أن النشــاط ال تترتــب عليــه أي منافــع اقتصاديــة
للمالــك (راجــع الفقرتيــن  66-7و.)67-7
 39-8ووفقــا ملــا يــرد يف الفقــرة  ،68-7تُصنَّــف النفقــات
املتحملــة يف عمليــات التنقيــب كنفقــات اقتنــاء التنقيــب عــن
املعــادن وتقييمهــا ( .)2-3-1-1-3وتشــمل نفقــات التنقيــب
عــن املعــادن تكاليــف عمليــات احلفــر والتجويــف االختباريــة
الفعليــة وجميــع التكاليــف األخــرى التــي يتــم حتملهــا حتــى يمكــن

تنفيــذ االختبــارات ،مثــل تكاليــف مــا قبــل الترخيــص وتكاليــف
التراخيــص واالقتنــاء والتقييــم ،وتكاليــف املســح اجلــوي وغيــره
مــن أعمــال املســح ،وتكلفــة النقــل والتكاليــف األخــرى التــي يتــم
حتملهــا للقيــام بأعمــال التنقيــب .ويمكــن حســاب اســتهالك رأس
املــال الثابــت ملثــل تلــك األصــول باســتخدام متوســط أعمــار
تشــغيلية مماثلــة لتلــك التــي تعتمدهــا شــركات التعديــن أو النفــط
يف حســاباتها.
 40-8وتشــمل برجميــات الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات (-3
 )3-2-3-1-1عمليــات اقتنــاء برجميــات الكمبيوتــر التــي
تتألــف مــن برامــج الكمبيوتــر ،ومواصفــات البرامــج ،واملــواد
املســاندة لبرجميــات النظــم والتطبيقــات املتوقــع اســتخدامها
ألكثــر مــن عــام .ويتألــف صــايف االســتثمار يف األصــول غيــر
املاليــة التــي تأخــذ شــكل برجميــات الكمبيوتــر مــن التطويــر
األويل لهــذه البرجميــات وتوســعاتها الالحقــة ،باإلضافــة إىل
اقتنــاء النســخ املصنفــة كأصــول .ويتــم تقييــم البرجميــات
املطــورة داخــل الوحــدة املعنيــة حســب تكلفــة إنتاجهــا .وتضــم
هذه الفئة أيضا شراء أو تصميم أو توسيع قواعد بيانات كبيرة
تتوقــع الوحــدة املعنيــة اســتخدامها ملــدة تزيــد علــى عــام .ولــدى
إنشــاء قاعــدة بيانــات ،ســيتعين عمومــا تقديــر قيمتهــا باســتخدام
منهــج جممــوع التكاليــف .وتشــمل هــذه التكاليــف تكلفــة إعــداد
البيانــات يف الصيغــة املالئمــة ،والوقــت التقديــري الــذي أمضــاه
املوظفــون حمســوبا علــى أســاس إجمــايل الوقــت املنقضــي يف
إعــداد قاعــدة البيانــات ،وتكاليــف البنــود املتضمنــة كاســتخدام
الســلع واخلدمــات 14.وال تشــمل هــذه التكاليــف تكلفــة نظــام إدارة
قاعــدة البيانــات وال تكلفــة احلصــول علــى البيانــات أو إنتاجهــا.
وينبغــي تقييــم املعامــات يف قواعــد البيانــات املبيعــة بســعرها
الســوقي ،الــذي يتضمــن قيمــة حمتــوى املعلومــات .وإذا كانــت
قيمــة حمتــوى البرجميــات يف قاعــدة البيانــات املبيعــة متاحــة
بصفــة مســتقلة ،فينبغــي قيدهــا كمبيعــات برجميــات.
 41-8ويُقيَّــد إنتــاج األعمــال الترفيهيــة واألدبيــة والفنيــة
األصليــة ( )4-2-3-1-1-3اجلديــدة بأســعارها الســوقية
اجلاريــة يف حالــة تداولهــا فعليــا .غيــر أن هــذه الفئــة مــن األصــول
غالبــا مــا يتــم التعامــل معهــا للحســاب الذاتــي .وبالتــايل ،يجــوز
بيعهــا مباشــرة أو عــن طريــق إصــدار تراخيــص .وعنــد إنتاجهــا
للحســاب الذاتــي ،ربمــا يتعــذر حتديــد قيمتهــا الســوقية ،التــي
تتوقــف علــى القيمــة احلاليــة للمنافــع املســتقبلية التــي يتوقــع
املالــك احلصــول عليهــا مــن اســتخدامها .ويف غيــاب معلومــات
أخــرى ،قــد يكــون مــن الضــروري تقييــم اقتنــاء العمــل األصلــي
بتكلفــة إنتاجــه.
 14إذا تــم إنشــاء قاعــدة البيانــات داخليــا يف الوحــدة ،فــإن تكاليــف تعويضــات
العامليــن واســتخدام الســلع واخلدمــات املتعلقــة بهــذه البيانــات لتكويــن لــرأس
املــال للحســاب الذاتــي تســتبعد مــن تعويضــات العامليــن ( )1-2واســتخدام
الســلع واخلدمــات (.)2-2

		
املعامالت يف األصول غير املالية

تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة عدا
األراضي ()3-3-1-1-3

 42-8جتــري معاجلــة املعامــات يف تكاليــف نقــل امللكيــة
علــى األصــول غيــر املنتَجــة 15عــدا األراضــي كمعامــات يف
األصــول الثابتــة ألنهــا تعتبــر أصــوال منتَجَــة .وتخضــع تكاليــف
نقــل امللكيــة علــى األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي الســتهالك
رأس املــال الثابــت ،وهــو متضمــن كذلــك يف هــذه الفئــة .غيــر
أن هــذه التكاليــف لنقــل امللكيــة ،وكذلــك اســتهالك رأس املــال
الثابــت علــى هــذه التكاليــف ،تُــدرج يف امليزانيــة العموميــة ضمــن
األصــول غيــر املنتَجــة ذات الصلــة .وتتنــاول الفقــرة 83-10
مناقشــة البنــود الضروريــة األخــرى لهــذه املعاجلــة .ويوضــح
الشــكل البيــاين  1-8كيفيــة معاجلــة تكاليــف نقــل امللكيــة علــى
األصــول غيــر املنتَجــة.

نظم التسليح ()4-1-1-3

 43-8تتضمــن عمليــات االقتنــاء والتصــرف يف نظم التســليح
التــي تســتويف تعريــف األصــول العربــات واملعــدات األخــرى ،مثــل
الســفن احلربيــة والغواصــات والطائــرات احلربيــة والدبابــات
وحامــات وقاذفــات الصواريــخ ،وغيرهــا .وتصنــف عمليــات
اقتنــاء معظــم األســلحة ذات االســتخدام ملــرة واحــدة يف هــذه
النظــم ،مثــل الذخيــرة والقذائــف والصواريــخ والقنابــل وخالفــه
كمعامــات يف اخملزونــات العســكرية ويصنــف اســتخدامها
كمســحوبات مــن اخملزونــات العســكرية .غيــر أن بعــض البنــود
ذات االســتخدام ملــرة واحــدة ،مثــل أنــواع معينــة مــن القذائــف
الباليســتية ذات القــدرة التدميريــة الشــديدة ،يمكــن تصنيفهــا
كأصــول ثابتــة (راجــع الفقــرة .)74-7

اخملزونات ()2-1-3

 44-8مــن حيــث املبــدأ ،يقــاس صــايف االســتثمار يف
اخملزونــات (التغيــر يف اخملزونــات) بقيمــة اإلضافــات إىل
اخملزونــات ناقــص قيمــة املســحوبات مــن اخملزونــات ناقــص
قيمــة أي خســائر متكــررة يف الســلع احملتفــظ بهــا كمخزونــات
خــال فتــرة اإلبــاغ 16.وبوجــه عــام ،ينبغــي قيــد اإلضافــات إىل
اخملزونــات واملســحوبات منهــا وفــق نفــس املبــادئ املســتخدمة
يف قيــد املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة األخــرى .ويتــم قيــد
اإلضافــات إىل اخملزونــات عنــد شــراء املنتجــات أو إنتاجهــا أو
اقتنائهــا علــى نحــو آخــر ،ويتــم قيــد املســحوبات مــن اخملزونــات

 15تتنــاول الفقــرات  49-8إىل  58-8مناقشــة املعامــات يف األصــول غيــر
املنتَجَــة.
 16هــذه التغيــرات يف اخملزونــات هــي نتيجــة معامــات .وقــد تتغيــر قيمــة
رصيــد اخملزونــات كذلــك نتيجــة تدفقــات اقتصاديــة أخــرى.
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عنــد بيــع املنتجــات أو اســتخدامها بالكامــل يف اإلنتــاج ،أو
حتويلهــا إىل فئــة خمزونــات خمتلفــة ،أو التخلــي عنهــا علــى نحــو
آخــر.
 45-8غيــر أنــه خالفــا حلالــة األصــول غيــر املاليــة األخــرى،
ال تــدرج أي تكاليــف لنقــل امللكيــة علــى قيــم اإلضافــات إىل
اخملزونــات أو املســحوبات منهــا ،وال ينســب أي اســتهالك
رأســمال ثابــت إىل اخملزونــات ،وفقــا ملــا هــو مبيــن باملســاحة
املظللــة يف اجلــدول  .1-8وباإلضافــة إىل ذلــك ،وخالفــا
أيضــا حلالــة األصــول غيــر املاليــة األخــرى ،يتــم تقديــر القيمــة
الصافيــة لإلضافــات ناقــص املســحوبات وليــس تقديــر قيــم
إجماليــة مســتقلة لإلضافــات واملســحوبات .ويســتخدم هــذا
التقديــر للتغيــرات لتحديــد قيمــة تقديريــة للمصروفــات يف شــكل
اســتخدام للســلع واخلدمــات ( ،)2-2حســبما يــرد تفســيره يف
الفقــرة .29-6
 46-8وحتى يمكن تفهم خمتلف املعامالت يف اخملزونات،
مــن املفيــد التمييــز بيــن اثنتيــن مــن الوظائــف التــي تقــوم بهــا
الوحــدة املعنيــة :وظيفتهــا كمنتــج للســلع واخلدمــات ووظيفتهــا
كمالــك لألصــول .وعنــد دخــول ســلعة مــا إىل اخملزونــات فــإن
الوحــدة املعنيــة تقتنيهــا كأصــل بوصفهــا املالــك إمــا بالشــراء
(أو املقايضــة) أو عــن طريــق معاملــة داخليــة مع نفســها بوصفها
املنتِــج .ويف املقابــل ،فــإن خــروج ســلعة مــا مــن اخملزونــات
يمثــل تصرفــا يف أصــل بمعرفــة املالــك إمــا بالبيــع أو اســتخدام
آخــر ،عــن طريــق حتويــل داخلــي إىل املنتِــج ،أو مــن املمكــن أن
يكــون نتيجــة خســائر متكــررة (حــاالت متكــررة مــن اإلهــدار أو
التلــف العرضــي أو الســرقات).
 47-8وهنــاك كثيــر مــن املعامــات يف اخملزونــات (أي
إضافــات إىل اخملزونــات ومســحوبات منهــا) هــي عمليــات شــراء
مــن وحــدات أخــرى أو عمليــات توزيــع علــى وحــدات أخــرى ،ولكــن
عمليــات االقتنــاء والتصــرف األخــرى تمثــل معامــات داخليــة.
وينبغــي تقييــم كل اإلضافــات إىل اخملزونــات واملســحوبات
منهــا ،مثــا الســتخدام الســلع أو االســتثمار يف األصــول الثابتــة،
بأســعار الســوق اجلاريــة .ونظــرا الســتمرار أو تكــرار املســحوبات
مــن خمزونــات املــواد واإلمــدادات واإلضافــات إىل خمزونــات
األعمــال قيــد اإلجنــاز واملســحوبات منهــا ،فــإن املعلومــات ال
تكــون متاحــة عــادة لقيــد تلــك املعامــات الداخليــة بدقــة ،وقــد
يكــون مــن الضــروري تقديرهــا.
• عنــد حتويــل مــواد وإمــدادات ( )1-2-2-1-3إىل عمليــة
إنتاجيــة ،يتــم قيــد معاملــة عــن الســحب مــن اخملزونــات،
توازنهــا إضافــة إىل خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز (-3
 )2-2-2-1أو إىل استخدام السلع واخلدمات ( )2-2أو،
يف حالــة تكويــن رأس املــال للحســاب الذاتــي ،إىل أصــل
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

الشكل البياين  :1-8عرض توضيحي ملعاملة تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘَﺠﺔ

رﺻﻴﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ
اﳊﻴﺎزة
)إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(
واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
ﰲ ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘَﺠﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ

أﺻﻞ
ﺛﺎﺑﺖ

• ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء ﲢﺴﻴﻨﺎت
اﻷراﺿﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺻﺪة
))− (١-٤-١-١-١-٣
ﰲ ﲢﺴﻴﻨﺎت
−
+
)((٢-٤-١-١-١-٣
اﻷراﺿﻲ
• اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ
)(٤-١-١-١-٦
ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ
)(١-٤-١-١-٣
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ:
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)(١-٣-٣-١-١-٣

أﺻﻮل
ﺛﺎﺑﺘﺔ

أﺻﻮل
ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺘَﺠﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة
ﰲ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)،٢-٤-١-٦
،٣-٤-١-٦
(٤-٤-١-٦

+

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ
))− (١-٢-٤-١-٣
)((٢-٢-٤-١-٣
))− (١-٣-٤-١-٣
)((٢-٣-٤-١-٣
))− (١-٤-٤-١-٣
)((٢-٤-٤-١-٣

−

+

اﺳﺘﻬﻼك
رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﺎت اﻷراﺿﻲ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿﻲ
)(٣-٤-١-١-١-٣

+

اﺳﺘﻬﻼك رأس اﳌﺎل
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ
اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)(٣-٣-٣-١-١-٣

−

+

ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﺎزة
واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى
ﰲ ﺣﺠﻢ
ﲢﺴﻴﻨﺎت اﻷراﺿﻲ
)،٤-١-١-١-٤
(٤-١-١-١-٥

رﺻﻴﺪ ﺧﺘﺎﻣﻲ

=

ﻣﺮﻛﺰ اﻷرﺻﺪة
ﰲ ﲢﺴﻴﻨﺎت
اﻷراﺿﻲ
)(٤-١-١-١-٦

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﺣﺠﻢ
اﻷﺻﻮل ،ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت واﺳﺘﻬﻼك
رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)(٣-٣-١-١-٥

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ ﺣﺠﻢ
اﻷﺻﻮل ،ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت واﺳﺘﻬﻼك
رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)(٣-٣-١-١-٥
ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﺎزة
واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى ﰲ
ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)،٣-٤-١-٤ ،٢-٤-١-٤
(٤-٤-١-٤
)،٣-٤-١-٥ ،٢-٤-١-٥
(٤-٤-١-٥

=

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة
ﰲ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺨﻼف اﻷراﺿﻲ
)،٢-٤-١-٦
،٣-٤-١-٦
(٤-٤-١-٦

• تُدرج تكاليف نقل امللكية على األراضي ،حسب العرف املتبع ،ضمن حتسينات األراضي .ويسري هذا األمر على املعامالت وعلى مركز أرصدة حتسينات األراضي.
• ال تعرض امليزانية العمومية بصفة مستقلة أي مراكز أرصدة يف تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة بخالف األراضي؛ وإنما تدرج هذه التكاليف يف امليزانية العمومية مع األصول
غير املنتَجة ذات الصلة.
• تُقيَّد املعامالت يف تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة بخالف األراضي كجزء من األصول الثابتة.
• تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة (وعلى األصول املنتَجة بخالف اخملزونات -التي ال يشملها هذا املثال) تخضع الستهالك رأس املال الثابت على مدار الفترة التي يتوقع املالك
حيازته لألصل خاللها.
• يعاد تصنيف تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة بخالف األراضي واستهالك رأس املال الثابت على هذه التكاليف ،من خالل التغيرات األخرى يف حجم األصول ،بحيث تدرج ضمن
األصول غير املنتَجة ذات الصلة ،وذلك للحفاظ على التكامل بين مراكز األرصدة والتدفقات .ومن املفترض إجراء عمليات إعادة التصنيف وقت قيد املعامالت .أما تكاليف نقل امللكية على
األراضي ،واملدرجة ضمن حتسينات األراضي ،فال يعاد تصنيفها حتت األراضي وتظل جزءا من رصيد حتسينات األراضي.

		
املعامالت يف األصول غير املالية

ثابــت معيــن أو ربمــا النفائــس ( .)3-1-3وبعبــارة أخــرى،
فــإن القيــد املــوازن يعتمــد علــى طبيعــة عمليــة اإلنتــاج.
فاقتنــاء الذهــب واألملــاس وغيــره بهــدف اســتخدامه يف
اإلنتــاج يقيــد حتــت املــواد واإلمــدادات (،)1-2-2-1-3
ولكــن اقتنــاء نفــس البنــود حليازتهــا كمســتودع للقيمــة
يقيــد حتــت النفائــس (.)3-1-3
• وبالنســبة للمعامــات التــي تضيــف إىل خمزونــات
األعمــال قيــد اإلجنــاز ( )2-2-2-1-3فيتــم قيدهــا ،مــن
حيــث املبــدأ ،بصــورة مســتمرة مــع حــدوث اإلنتــاج .أمــا
املعامــات املقابلــة فهــي تخفيــض يف األصــول األخــرى،
مثــل املــوارد واإلمــدادات ،والتكاليــف األخــرى املترتبــة
علــى اإلنتــاج 17.وعنــد اكتمــال اإلنتــاج ،يعــاد تصنيــف كل
األعمــال قيــد اإلجنــاز إىل ســلع تامــة الصنــع (-2-1-3
 .)3-2وتقيــد إعــادة التصنيــف كتغيــرات أخــرى يف حجــم
األصــول حتــت الفئــات الفرعيــة ذات الصلــة يف اخملزونــات.
وينبغــي تقييــم املســحوبات مــن خمزونــات األعمــال قيــد
اإلجنــاز ( )2-2-2-1-3بتكلفــة إنتاجهــا ،حيــث تقيّــم
كل املدخــات بأســعار الســوق اجلاريــة وقــت الســحب
وليــس باألســعار املدفوعــة عنهــا .ويمثــل الفــرق بيــن
األســعار مســتحقة الدفــع عــن املدخــات وأســعار الســوق
اجلاريــة مكســب أو خســارة احليــازة .ويمكــن عنــد الضــرورة
نقــل ملكيــة خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز .فعلــى ســبيل
املثــال ،يجــوز بيعهــا يف ظــروف اســتثنائية ،مثــل تصفيــة
شــركة عامــة.
• وينبغــي قيــد خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز بالنســبة
للمــوارد البيولوجيــة الفالحيــة ذات االســتخدام ملــرة
واحــدة .ويــدرج أيضــا ضمــن خمزونــات األعمــال قيــد
اإلجنــاز أي إنتــاج فالحــي ملــوارد ذات عائــدات متكــررة،
عــدا مــا هــو للحســاب الذاتــي أو بموجــب عقــد متفــق عليــه
مــع وحــدة أخــرى .أمــا املــوارد ذات العائــدات املتكــررة،
التــي يتــم إنتاجهــا الفالحــي للحســاب الذاتــي أو بموجــب
عقــد متفــق عليــه مــع وحــدة أخــرى ،فيتــم قيدهــا كاقتنــاء
أصــول ثابتــة.
• وتعــد الســلعة تامــة الصنــع عندمــا يســتكمل منتجهــا
عمليــة إنتاجهــا املقــررة ،بحيــث ال يجــوز حيــازة مثــل هــذه
اخملزونــات مــن الســلع تامــة الصنــع ( )3-2-2-1-3إال
لــدى الوحــدات التــي تنتجهــا .وعنــد بيــع الســلع تامــة الصنــع
 17وفقــا ملــا يــرد شــرحه يف الفقــرة  ،27-6يتــم إدخــال تعديــل علــى اســتخدام
الســلع واخلدمــات ( )2-2ملراعــاة تلــك البنــود املســتخدمة إلنتــاج أصــول غيــر
ماليــة ،مثــل خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز.
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أو التصــرف فيهــا علــى أي نحــو آخــر (مثــل تعويضــات
املوظفيــن العينيــة أو املنافــع االجتماعيــة العينيــة)،
يجــب قيــد معاملــة لتخفيــض اخملزونــات مــن الســلع تامــة
الصنــع ( ،)3-2-2-1-3وتتــم موازنتهــا بزيــادة يف بنــد
اســتخدام الســلع واخلدمــات ( .)2-2وبالنســبة لتوزيــع
الســلع تامــة الصنــع كتعويضــات املوظفيــن العينيــة أو
املنافــع االجتماعيــة العينيــة فيتــم قيدهــا دائمــا حتــت
اســتخدام ســلع وخدمــات ( )2-2مــن جانــب الوحــدة
املنتجــة (راجــع الفقــرة .)39-6
• وبالنســبة للســلع تامــة الصنــع التــي تدخــل يف اخملزونــات
فيتــم تقييمهــا بأســعارها قبــل الضرائــب ،أو تكلفــة النقــل،
أو هوامــش التوزيــع ،يف وقــت قيدهــا يف اخملزونــات؛ ويتــم
تقييــم الســلع تامــة الصنــع املســحوبة مــن اخملزونــات
بأســعارها قبــل الضرائــب ،أو تكلفــة النقــل ،أو هوامــش
التوزيــع ،يف وقــت ســحبها مــن اخملزونــات .والفــرق بيــن
قيمــة «دخــول» الســلع تامــة الصنــع إىل اخملزونــات وقيمــة
«ســحبها» منهــا يمثــل مكســب أو خســارة احليــازة.
• وعنــد بيــع ســلع حمتفــظ بهــا كســلع معــدة إلعــادة بيعهــا
( )4-2-2-1-3أو التصــرف فيهــا علــى نحــو آخــر ،يتــم
قيــد معاملتيــن .أوال ،تخفيــض خمزونــات الســلع املشــتراة
إلعــادة بيعهــا ( )4-2-2-1-3وقيــد معاملــة مقابلــة يف
املصروفات ،كمصروفات استخدام السلع واخلدمات (-2
 )2بســعر الشــراء .ثانيــا ،تقيــد (بســعر البيــع) مبيعــات ســلع
وخدمــات ( ،)2-4-1تتــم موازنتهــا إمــا بزيــادة يف العملــة
والودائــع ( )2-0-2-3أو احلســابات األخــرى مســتحقة
القبــض ( .)8-0-2-3ويتمثــل الفــرق بيــن القيمــة املقيــدة
كمبيعــات الســلع واخلدمــات واســتخدام الســلع واخلدمــات
يف صــايف رصيــد التشــغيل .وحســب العُــرف الســائد ،تُــدرج
ضمــن الســلع املعــدة للبيــع الســلع التــي تقتنيهــا احلكومــة
لتوزيعهــا كتحويــات اجتماعيــة عينيــة أو حتويــات أخــرى
عينيــة ولكــن مل يتــم تســليمها بعــد .ويقيــد توزيــع مثــل هــذه
الســلع كتخفيــض يف خمزونــات الســلع املشــتراة إلعــادة
بيعهــا ( )4-2-2-1-3وزيــادة يف اإلعانــات (،)5-2
أو املنــح ( ،)6-2أو املنافــع االجتماعيــة ( ،)7-2أو
التحويــات اجلاريــة األخــرى غيــر املصنفــة يف موضــع
آخــر (.)1-2-8-2
• وتقيّــم الســلع املشــتراة إلعــادة بيعهــا واملضافــة إىل
اخملزونــات بأســعار شــرائها الفعليــة أو التقديريــة ،بمــا
يف ذلــك أي رســوم نقــل مدفوعــة إىل وحــدات أخــرى ولكــن
ليــس تكاليــف أي خدمــات نقــل منتجــة للحســاب الذاتــي
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
مــن جانــب الوحــدة التــي تتســلمها .ومــن حيــث املبــدأ ،تقيــم
الســلع املقتنــاة عــن طريــق املقايضــة بأســعار مشــتريها
التقديريــة وقــت اقتنائهــا .ولكــن نظــرا لعــدم وجــود ضرائــب
أو هوامــش علــى الســلع التــي تمــت مقايضتهــا ،فــإن ســعر
املشــتري يكــون مماثــا للســعر األساســي .وباملثــل تقيّــم
الســلع املشــتراة إلعــادة بيعهــا واملســحوبة مــن اخملزونــات
بأســعار الشــراء التــي يمكــن إبدالهــا بهــا عنــد ســحبها،
والتــي قــد تختلــف عــن األســعار التــي دفعــت القتنائهــا
واألســعار التــي بيعــت بهــا 18.ويتــم تقييــم التخفيضــات يف
اخملزونــات بهــذه الطريقــة ســواء بيعــت الســلع املســحوبة
بربــح أو خســارة ،أو حتــى إذا مل تكــن بيعــت علــى اإلطــاق
نتيجــة التدهــور املــادي أو التلــف العرضــي املتكــرر ،أو
الســرقات.

• وعنــد اســتخدام اخملزونــات العســكرية ()5-2-2-1-3
أو التصــرف فيهــا ،يتــم قيــد تكلفتهــا كمصروفــات علــى
اســتخدام ســلع وخدمــات ( .)2-2ويتــم قيــد معاملــة مقابلــة
عــن الســحب مــن اخملزونــات العســكرية (-2-2-1-3
 .)5ويتــم تقييــم اإلضافــات إىل اخملزونــات العســكرية
واملســحوبات منهــا علــى نحــو مماثــل للســلع تامــة الصنــع
أو الســلع املشــتراة إلعــادة بيعهــا ،حســب كيفيــة اقتنائهــا.
• وينبغــي معاملــة خســائر اخملزونــات املتكــررة والناجمــة
عــن التدهــور املــادي ،أو التلــف العرضــي العــادي ،أو
الســرقات كمســحوبات بنفــس طريقــة معاملــة اخملزونــات
املســحوبة عمــدا .وقــد يكــون حتديــد وقــت القيــد صعبــا مــن
الناحيــة العمليــة ،ألن وقــت تعــرض اخملزونــات للســرقة
أو التلــف قــد ال يكــون معلومــا .وتــدرج خســائر اخملزونــات
االســتثنائية ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
(راجــع الفقــرة .)70-10

األصول غير املنتَجة ()4-1-3

 49-8ينبغي قيد معامالت تعكس تغيرا يف ملكية األصول
غيــر املنتَجَــة بنفــس األســلوب املتبــع يف املعامــات يف األصــول
الثابتــة القائمــة .وتتنــاول الفقرتــان  42-8و 83-10مناقشــة
قيــد تكاليــف نقــل ملكيــة األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي
واســتهالك رأس املــال الثابــت علــى هــذه التكاليــف.

األراضي ()1-4-1-3

 50-8تســتبعد مــن مشــتريات ومبيعــات األراضــي تكاليــف
نقــل امللكيــة علــى األراضــي بالنســبة للمشــترين والبائعيــن علــى
الســواء .وتــدرج هــذه التكاليــف ،حســب العــرف الســائد ،ضمــن
حتســينات األراضــي ( .)4-1-1-1-3وبالنســبة لألعمــال
التــي تــؤدي إىل حتســينات كبيــرة يف األراضــي كميــا أو نوعيــا
أو مــن حيــث زيــادة إنتاجيتهــا أو منــع تدهورهــا (مثــل تطهيــر
األراضــي 19،وتخطيــط األراضــي ،وإنشــاء اآلبــار وأحــواض
الســقاية التــي تشــكل جــزءا أساســيا مــن األراضــي املعنيــة ،وغيــر
ذلــك) ،فهــي تعامــل أيضــا باعتبارهــا مؤديــة إىل حتســينات
األراضــي ( ،)4-1-1-1-3وليــس إىل اقتنــاء األراضــي (-3
 .)1-4-1وعندمــا تقتنــي وحــدة حكوميــة أرضــا واقعــة فعليــا
يف بلــد أجنبــي (الســتخدامها كســفارة أو قاعــدة أو غيــر ذلــك مــن
اجليــوب اإلقليميــة) ،فــإن هــذه املعاملــة حتــول األرض إىل جــزء
مــن اإلقليــم االقتصــادي لبلــد احلكومــة التــي تقتنيهــا ،وبالتــايل
تدخــل امليزانيــة العموميــة مــن خــال إجــراء معاملــة (أي اقتنــاء
أصــل غيــر مــايل).

 48-8تقيَّــم عمليــات اقتنــاء النفائــس باألســعار مســتحقة
الدفــع زائــد أي تكاليــف نقــل ملكيــة مصاحبــة حتملتهــا الوحــدات
املقتنيــة هــذه األصــول .وتقيَّــم عمليــات التصــرف بســعر البيــع
ناقــص أي تكاليــف نقــل ملكيــة مصاحبــة حتملتهــا الوحــدات
املتصرفــة يف هــذه األصــول .وقــد تكــون تكاليــف نقــل امللكيــة
كبيــرة لتغطيــة خدمــات املثمنيــن وداليل املــزادات والتجــار .وقــد
تقــوم الوحــدات املكلفــة ببعــض وظائــف الســلطة النقديــة بإجــراء
معامــات يف الذهــب النقــدي وغيــر النقــدي ،وال بــد مــن توخــي
العنايــة يف تصنيفهــا تصنيفــا صحيحــا وقيــد التغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول الالزمــة لنقــل الذهــب مــن فئــة إىل أخــرى.

 51-8وغالبــا مــا يتــم شــراء أو بيــع املبــاين ،أو غيرهــا مــن
اإلنشــاءات ،واملــزارع بمــا يف ذلــك األراضــي التــي تقــوم عليهــا،
بــدون إجــراء تقييــم مســتقل لإلنشــاءات واألراضــي .وحتــى إن
تعــذر احلصــول علــى تقييمــات مســتقلة ،كمــا يف حالــة اإلنشــاءات
القائمــة بالفعــل ،ربمــا أمكــن حتديــد مــا إذا كانــت األراضــي أم
اإلنشــاءات تشــكل اجلانــب األكبــر مــن قيمتهمــا اجملتمعــة ومــن ثم
تصنيــف املعاملــة كشــراء أراض أو إنشــاءات ،حســب أيهمــا أعلــى
قيمــة .وإذا تعــذر حتديــد مــا إذا كانــت األراضــي أم اإلنشــاءات
هــي األعلــى قيمــة ،فينبغــي تصنيــف املعاملــة ،حســب العــرف
الســائد ،كشــراء إنشــاءات (أي اقتنــاء أصــل ثابــت يف هيئــة مبــان
وإنشــاءات ( .))1-1-1-3وهنــاك عــرف مماثــل متبــع يف حالــة
املــزارع .ويف معظــم احلــاالت تكــون األصــول اجلوفيــة مملوكــة
ملكيــة مســتقلة عــن األراضــي وينبغــي إعــداد تقديــرات تقييميــة
مســتقلة إن أمكــن .ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد ينــص القانــون علــى
أن ملكيــة األصــول اجلوفيــة ال تنفصــل عــن ملكيــة األراضــي.

 18الفــرق بيــن الســعر الــذي أضيفــت بــه الســلع املشــتراة إلعــادة بيعهــا إىل
اخملزونــات والســعر الــذي سُ ـحِبت بــه مــن اخملزونــات هــو مكســب أو خســارة
احليــازة.

 19تســتبعد التكاليــف املتعلقــة بتطهيــر املواقــع وإعــداد األراضــي ألغــراض
البنــاء؛ وتصنــف هــذه التكاليــف ضمــن اقتنــاء املبــاين واإلنشــاءات األخــرى.

النفائس ()3-1-3

		
املعامالت يف األصول غير املالية

وبالنســبة حلالــة التأجيــر التمويلــي ملبنــى أو مزرعــة علــى أرض
عندمــا يتعــذر الفصــل بيــن األصــول ،يرجــى مراجعــة الفقــرة
.95-7
 52-8وعندمــا تقتنــي احلكومــات أراضــي (أو أصــوال أخــرى)
بالبيــع اجلبــري مــن جانــب املالكيــن ،فــإن أي فــرق بيــن القيمــة
الســوقية لألصــل الــذي تــم اقتنــاؤه وأي تعويضــات مقدمــة يقيــد
كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول ،يف هيئــة أعمــال اســتيالء
بــدون تعويــض (راجــع الفقــرة .)62-10
 53-8وال يتــم قيــد اســتهالك لرأســمال ثابــت عــن األراضــي،
ولكــن يتــم قيــد معامــات يف اســتهالك رأس املــال الثابــت علــى
حتســينات األراضــي ( )4-1-1-1-3وتكاليــف نقــل امللكيــة
عــن األراضــي (مدرجــة ضمــن حتســينات األراضــي).

املوارد املعدنية وموارد الطاقة ()2-4-1-3

 54-8تشــير املعامــات يف املــوارد املعدنيــة ومــوارد
الطاقــة ( )2-4-1-3إىل عمليــات اقتنــاء وعمليــات تصــرف
يف رواســب املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة التــي تنتقــل
بموجبهــا ملكيــة مثــل هــذه األصــول مــن وحــدة مؤسســية إىل
أخــرى .والتخفيضــات التــي تطــرأ علــى قيمــة االحتياطيــات
املعلومــة مــن املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة نتيجــة
نضوبهــا بســبب اســتخراج األصــول ألغــراض اإلنتــاج ال تشــكل
معامــات وإنمــا هــي تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول ،وفقــا
ملــا يــرد شــرحه يف الفقــرة  .52-10وباملثــل ،فــإن أي زيــادات
تطــرأ علــى قيمتهــا نتيجــة اكتشــافات تعامــل كتغيــرات أخــرى
يف حجــم األصــول .وتقيــد كذلــك التخفيضــات الناشــئة عــن
عمليــات إعــادة التقييــم كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
واملعامــات يف املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة ال تشــير إال
لتلــك املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة التــي تــم إثبــات حقــوق
امللكيــة بشــأنها.
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أصول أخرى تتوافر طبيعيا ()3-4-1-3

 55-8ترتبــط املعامــات يف املــوارد البيولوجيــة غيــر
الفالحيــة ،ومــوارد امليــاه ،واملــوارد الطبيعيــة األخــرى بعمليــات
اقتنــاء وتصــرف يف رواســب هــذه املــوارد والتــي تنتقــل بموجبهــا
امللكيــة االقتصاديــة لهــذه األصــول مــن وحــدة مؤسســية إىل
أخــرى .وعلــى غــرار املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة ،فــإن
نضــوب املــوارد البيولوجيــة غيــر الفالحيــة ،أو مــوارد امليــاه،
أو املــوارد الطبيعيــة األخــرى نتيجــة اســتخراج جــزء مــن ذلــك
األصــل ،تقيــد كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول ،وفقــا ملــا يــرد
شــرحه يف الفقــرة  ،52-10وليــس كمعاملــة يف األصــول غيــر
املاليــة.

األصول غير املنتجة غير املنظورة ()4-4-1-3
 56-8وفقــا ملــا يــرد تفســيره يف الفقــرات  104-7إىل
 ،117-7تتألــف األصــول غيــر املنتجــة غيــر املنظــورة مــن
العقود وعقود اإليجار والتراخيص ( )1-4-4-1-3والشــهرة
التجاريــة واألصــول التســويقية (.)2-4-4-1-3
 57-8وقــد تكــون العقــود وعقــود اإليجــار والتراخيــص عبــارة
عــن عقــود تأجيــر تشــغيلي قابلــة للتــداول ،وتراخيــص اســتخدام
املــوارد الطبيعيــة ،وتصاريــح مزاولــة أنشــطة معينــة ،وحــق شــراء
الســلع واخلدمــات يف املســتقبل علــى أســاس حصــري .ويتنــاول
امللحــق الرابــع مناقشــة األرصــدة والتدفقــات املعينــة التــي تتعلق
بالعقــود وعقــود اإليجــار والتراخيــص.
 58-8ووفقــا ملــا يــرد تفســيره يف الفقــرات  113-7إىل
 ،117-7ال تقيــد الشــهرة التجاريــة يف نظــام إحصــاءات ماليــة
احلكومــة إال عندمــا تتضــح قيمتهــا بمقتضــى معاملــة ســوقية،
عــادة مــن خــال بيع/شــراء املؤسســة بالكامــل .ويقيــد اســتهالك
الشــهرة التجاريــة واألصــول التســويقية ،أو غيــر ذلــك مــن األصــول
غيــر املنتجــة غيــر املنظــورة ،كتدفــق اقتصــادي آخــر وليــس
كمعاملــة (راجــع الفقــرة .)55-10

9

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم

يتنــاول هــذا الفصــل شــرح املعامــات يف األصــول املاليــة
واخلصــوم وتصنيفهــا.

مقدمة

 1-9يتنــاول الفصــل الســابع شــرح امليزانيــة العموميــة
واألصــول واخلصــوم املقيــدة بهــا .ونظــرا ألن نظــام إحصــاءات
ماليــة احلكومــة هــو نظــام متكامــل ،فإنــه يتضمــن أيضــا
التدفقــات الالزمــة لتفســير جميــع التغيــرات بيــن امليزانيــة
العموميــة يف بدايــة فتــرة اإلبــاغ وامليزانيــة العموميــة يف نهاية
فتــرة اإلبــاغ .ووفقــا ملــا ورد شــرحه يف الفصــل الثالــث ،هنــاك
نوعــان مــن التدفقــات ،همــا املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة
األخــرى ،وكالهمــا قــد يؤثــر علــى مراكــز أرصــدة األصــول
واخلصــوم .ويتنــاول هــذا الفصــل شــرح املعامــات التــي تؤثــر
علــى مراكــز أرصــدة األصــول املاليــة واخلصــوم ،بينمــا يتنــاول
الفصــل العاشــر شــرح التدفقــات االقتصاديــة األخــرى.
 2-9وتســري املتطابقــة احملاســبية الــواردة يف الفقــرة
 2-8بشــأن األصــول غيــر املاليــة علــى األصــول املاليــة
واخلصــوم أيضــا 1.وتنــص هــذه املتطابقــة علــى أن:
قيمــة فئــة مــن األصــول املاليــة (اخلصــوم) بامليزانيــة
العموميــة يف بدايــة فتــرة اإلبــاغ
زائد
القيمــة الكليــة لتلــك الفئــة مــن األصــول املاليــة (اخلصــوم)
املقتنــاة (املتحملــة) يف معامــات خــال فتــرة اإلبــاغ
ناقص
القيمــة الكليــة لتلــك الفئــة مــن األصــول املاليــة (اخلصــوم)
املتصــرف فيهــا (التــي تــم إطفاؤهــا) يف معامــات خــال
فتــرة اإلبــاغ
زائد
القيمــة الصافيــة للتدفقــات االقتصاديــة األخــرى التــي تؤثــر
علــى تلــك الفئــة مــن األصــول املاليــة (اخلصــوم)
 1لســهولة العــرض ســوف تســتخدم كلمــة األصــول يف أغلــب األحيــان كإشــارة
إىل األصــول واخلصــوم معــا.

تساوي
قيمــة فئــة األصــول املاليــة (اخلصــوم) بامليزانيــة العموميــة
يف نهايــة فتــرة اإلبــاغ.
وتســتوجب هــذه املتطابقــة قيــد املعامــات والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى ومراكــز األرصــدة بصــورة متســقة مــن
حيــث وقــت القيــد والتقييــم .ويتضمــن الفصــل الثالــث شــرحا
للقواعــد احملاســبية التــي حتكــم تلــك العوامــل.
 3-9وقــد تــؤدي املعامــات إىل تغيــر يف مراكــز أرصــدة
األصــول املاليــة أو اخلصــوم بطــرق خمتلفــة وال بــد مــن قيدهــا
جميعــا .وفيمــا يلــي أهــم أنــواع املعامــات:
• معامــات تنطــوي علــى إيــرادات ،أو مصروفــات ،أو نقــل
ملكيــة اقتصاديــة لســلعة مــا أو أصــل غيــر مــايل ،أو تقديــم
خدمــة مــا أو عمــل مــا يســتتبعه غالبــا تســجيل قيــد مقابــل
يف املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم عــن وســيلة
دفــع أو مطالبــات علــى وســيلة دفــع يف املســتقبل .وقــد
يــؤدي كذلــك العديــد مــن املعامــات العينيــة ،مثــل معامالت
املقايضــة واملكافــآت العينيــة ،إىل نشــوء معامــات مقابلة
مــن الناحيــة املفاهيميــة يف األصــول املاليــة (احلســابات
األخــرى مســتحقة القبــض) و/أو اخلصــوم (احلســابات
األخــرى مســتحقة الدفــع) يف حالــة عــدم توافــق توقيــت
املبادلــة .وقــد تنشــأ عــن بيــع ســلعة أو خدمــة أو أصــل
معاملــة مقابلــة متمثلــة يف تغيــر يف العملــة أو الودائــع
القابلــة للتحويــل .ويف املقابــل ،ربمــا تقيــد هــذه املعاملــة
املقابلــة كنــوع آخــر مــن األصــول املاليــة أو اخلصــوم ،مثــل
احلســابات األخــرى مســتحقة القبــض أو مســتحقة الدفــع.
• تنشــأ مطالبــات ماليــة جديــدة يف أغلــب األحيــان عــن
معامــات يقــدم فيهــا الدائــن أمــواال إىل املديــن ،ويقتنــي
الدائــن عندئــذ أصــا ماليــا ويتحمــل املديــن خصمــا.
• بعــض املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم هــي
جمــرد مبــادالت أدوات ماليــة.
• يتــم إنهــاء املطالبــات املاليــة يف املعتــاد بمعامــات.
ويف بعــض احلــاالت ،يدفــع املديــن إىل الدائــن األمــوال
املنصــوص عليهــا بموجــب األداة املاليــة وبالتــايل ينهــي
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املطالبــة .ويف حــاالت أخــرى ،يشــتري املديــن أداتــه يف
الســوق.
• تعتبــر الفائــدة املســتحقة يف حكــم املُعــاد اســتثمارها يف
مقــدار إضــايف مــن األداة املاليــة األساســية عــن طريــق
إجــراء معاملــة.
• تداول وتسوية عقود املشتقات املالية.
 4-9وتُعــرف جميــع املعامــات التــي تــؤدي إىل زيــادة
حيــازات األصــول لــدى وحــدة مــا بعمليــات االقتنــاء .وتُعــرف
جميــع املعامــات التــي تــؤدي إىل تخفيــض حيــازات األصــول
لــدى وحــدة مــا بعمليــات التصــرف .ويشــار إىل املعامــات
التــي تزيــد اخلصــوم بأنهــا حتمــل للخصــوم .وتتبايــن أســماء
املعامــات التــي تخفــض اخلصــوم فتكــون عمليــات ســداد
أو تخفيضــات أو ســحوبات أو عمليــات اســترداد أو تصفيــة أو
إطفــاء .ومــن ثــم؛ يمكــن عــرض نتائــج املعامــات يف فئــة معينــة
مــن األصــول املاليــة إمــا كمجمــوع عمليــات االقتنــاء وجممــوع
عمليــات التصــرف أو كصــايف عمليــات االقتنــاء .وباملثــل ،يمكــن
عــرض التغيــرات يف اخلصــوم كمجمــوع عمليــات حتمــل اخلصــوم
وجممــوع التخفيضــات أو كصــايف حتمــل اخلصــوم .وال يتــم
اجلمــع أبــدا بيــن املعامــات التــي تغيــر فئــة األصــول املاليــة مــع
املعامــات التــي تغيــر نفــس الفئــة مــن اخلصــوم .وبعبــارة أخــرى،
فــإن نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة ال يعــرض صــايف اقتنــاء
القــروض كزيــادة يف القــروض احملتفــظ بهــا كأصــول ماليــة
ناقــص زيــادة القــروض يف حكــم اخلصــوم (راجــع أيضــا الفقــرة
.)17-9
 5-9ووفقــا ملــا يــرد يف الفقــرة  ،17-4فــإن صــايف رصيــد
التشــغيل ناقــص صــايف االســتثمار يف األصــول غيــر املاليــة
يســاوي صــايف اإلقــراض ( / )+صــايف االقتــراض ( .)-وإذا مل
ينفــد رصيــد التشــغيل بعــد خصــم صــايف االســتثمار يف األصــول
غيــر املاليــة ،فــإن الفائــض النــاجت عــن ذلــك يســمى صــايف
اإلقــراض ( .)+وبالتــايل ،إذا مل يكــن صــايف رصيــد التشــغيل
كافيــا لتغطيــة صــايف تراكــم األصــول غيــر املاليــة ،فــإن العجــز
النــاجت يُســمى صــايف االقتــراض ( .)-وتفســر املعامــات يف
األصــول املاليــة واخلصــوم كيفيــة تمويــل صــايف اإلقــراض/
صــايف االقتــراض عــن طريــق التغيــرات يف حيــازات األصــول
املاليــة واخلصــوم — أي التمويــل الكلــي .وبعبــارة أخــرى ،فــإن
صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة ناقــص صــايف حتمــل اخلصــوم
يســاوي مــن الناحيــة املفاهيميــة صــايف اإلقــراض /صــايف
االقتــراض.
 6-9ويتنــاول اجلــزء املتبقــي مــن هــذا الفصــل أوال شــرح
التقييــم ،ووقــت القيــد ،وترصيــد وتوحيــد املعامــات التــي تؤثــر
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علــى األصــول املاليــة واخلصــوم ،ثــم يتنــاول عرض تفاصيل عن
تصنيــف املعامــات التــي تؤثــر علــى فئــات معينــة مــن األصــول
املاليــة واخلصــوم .وجتــري كذلــك مناقشــة تصنيــف املعامــات
يف األصــول املاليــة واخلصــوم حســب اإلقامــة وقطــاع الطــرف
املقابــل.

التقييم

 7-9تعــرف قيمــة اقتنــاء األصــول املاليــة أو اخلصــوم
القائمــة أو التصــرف فيهــا بأنهــا قيمــة مبادلتهــا -أي ســعر
الســوق اجلــاري .أمــا قيمــة املطالبــة املاليــة املنشــأة حديثــا فهــي
بوجــه عــام ذلــك املبلــغ الــذي يقدمــه الدائــن إىل املديــن.
 8-9وتســتبعد مــن املعامــات يف األصــول املاليــة
واخلصــوم ،جميــع الرســوم واألتعــاب والعمــوالت واملدفوعــات
املماثلــة املدفوعــة مقابــل خدمــات مقدمــة إلجــراء معامــات
وكذلــك أي ضرائــب مســتحقة الدفــع علــى املعامــات؛ نظــرا ألنهــا
معامــات مصروفــات مصنفــة ضمــن اســتخدام الســلع واخلدمات
( .)2-2وعلــى وجــه اخلصــوص ،عنــد طــرح أوراق ماليــة جديــدة
مــن جانــب أمنــاء االكتتــاب أو غيرهــم مــن الوســطاء كــوكالء
لوحــدة اإلصــدار ،ينبغــي تقييــم هــذه األوراق املاليــة بالســعر
مســتحق الدفــع علــى املشــترين .ويمثــل الفــرق بيــن ذلــك الســعر
واملبلــغ مســتحق القبــض لوحــدة اإلصــدار مدفوعــات مقابــل
خدمــات أمنــاء االكتتــاب .وعندمــا يحــدد جتــار األوراق املاليــة
هامشــا بيــن ســعري البيــع والشــراء ،يقيــد البائــع واملشــتري
معامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم بســعر الوســط ،أي
نقطــة الوســط بيــن ســعر البائــع وســعر املشــتري.
 9-9وعنــد إصــدار ورقــة ماليــة بخصــم أو بعــاوة قياســا
إىل قيمــة االســترداد التعاقديــة لتلــك الورقــة ،ينبغــي تقييــم
املعاملــة باملبلــغ مســتحق الدفــع فعليــا مقابــل األصــل وليــس
بقيمــة االســترداد .وينبغــي معاملــة أي فائــدة مدفوعــة ســلفا
مــع اقتنــاء الورقــة املاليــة املعنيــة كفائــدة مســتحقة أعيــد
اســتثمارها يف كميــة إضافيــة مــن تلــك الورقــة املاليــة .ويف هــذه
احلالــة تكــون تكلفــة االقتنــاء هــي جممــوع املبلــغ املدفــوع مقابــل
الورقــة املاليــة مباشــرة زائــد املبلــغ املدفــوع ســلفا عــن الفائــدة
املســتحقة .وعنــد إصــدار الورقــة املاليــة بعــاوة ،فــإن الفــرق بيــن
ســعر االســترداد وســعر اإلصــدار يتــم اســتهالكه علــى مــدار عمــر
األداة املاليــة ومــن ثــم تخفيــض (بــدال مــن زيــادة) مبلــغ الفائــدة
املســتحقة يف كل فتــرة.
 10-9وتُــدد قيمــة األصــل املــايل ،يف بعــض احلــاالت،
بقيمــة البنــد املقابــل يف املعاملــة .وعلــى ســبيل املثــال ،فــإن
القيمــة األوليــة لقــرض ناشــئ عــن تأجيــر تمويلــي هــي يف العــادة
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قيمــة األصــل غيــر املــايل املؤجــر (إن مل تكــن هنــاك أي دفعــات
حتــت احلســاب أو رســوم متضمنــة) .أمــا قيمــة احلســابات األخــرى
مســتحقة الدفــع الناشــئة عــن شــراء ســلع أو خدمــات فتكــون قيمــة
الســلع املقتنــاة أو اخلدمــات املتلقــاة.
 11-9ووفقــا ملــا تــرد اإلشــارة إليــه يف الفقــرة ،119-3
حتــول قيمــة املعاملــة احملــررة بعملــة أجنبيــة إىل العملــة احملليــة
باســتخدام نقطــة الوســط بيــن ســعري صــرف البيــع والشــراء يف
وقــت املعاملــة 2.وإذا كانــت املعاملــة احملــررة بعملــة أجنبيــة
تنطــوي علــى إنشــاء أصــل مــايل أو خصــم ،مثــل احلســابات
مســتحقة القبض/الدفــع ،وتبعتهــا معاملــة ثانيــة بنفــس العملــة
األجنبيــة بحيــث تــؤدي إىل إطفــاء األصــل املــايل أو اخلصــم،
عندئــذ يتــم تقييــم املعاملتيــن بأســعار الصــرف الســارية وقــت
حــدوث كل معاملــة.
 12-9وقــد تقتنــي الوحــدات احلكوميــة أو الشــركات العامــة
أصــوال ماليــة أو تتصــرف فيهــا علــى أســاس غيــر ســوقي كأحــد
عناصــر سياســة املاليــة العامــة التــي تعتمدهــا وليــس يف إطــار
إدارتهــا للســيولة .فعلــى ســبيل املثــال ،يمكنهــا إقــراض األمــوال
بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق أو شــراء أســهم الشــركات
بســعر مغــاىل فيــه .ومــن املتعــارف عليــه عمومــا أن القــروض
امليســرة تقــوم عندمــا تقــدم وحــدات قروضــا إىل وحــدات أخــرى
ويتــم حتديــد ســعر الفائــدة التعاقــدي عــن عمــد دون ســعر الفائــدة
الســوقي املفتــرض تطبيقــه يف احلــاالت األخــرى .ويمكــن كذلــك
زيــادة درجــة التيســير باعتمــاد فتــرات الســماح 3ومعــدالت تواتــر
املدفوعــات وفتــرات االســتحقاق املواتيــة للمديــن .ونظــرا ألن
شــروط القــرض امليســر تكــون مواتيــة للمديــن بقــدر أكبــر ممــا قــد
تســمح بــه شــروط الســوق يف احلــاالت األخــرى ،فــإن القــروض
امليســرة تتضمــن فعليــا حتويــا مــن الدائــن إىل املديــن .غيــر
أنــه مل يتــم التوصــل بعــد إىل الوســائل التــي تســمح بقيــد أثــر هــذا
التحويــل يف نظــام احلســابات القوميــة وغيــره مــن اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة ،رغــم أن هنــاك العديــد مــن البدائــل التــي
تــم طرحهــا يف هــذا الصــدد .وبالتــايل ،حليــن االتفــاق علــى
املعاجلــة املالئمــة للديــون امليســرة ينبغــي عــرض املعلومــات
املتعلقــة بهــذه الديــون يف جــداول تكميليــة ويف شــكل بنديــن
للتذكــرة ،وهمــا :القــروض امليســرة بالقيمــة االســمية (،)6M391
 2الفــرق بيــن أســعار البيــع أو الشــراء وأســعار نقطــة الوســط يمثــل رســوم
اخلدمــة وينبغــي مــن الناحيــة املفاهيميــة اإلبــاغ بــه ضمــن مبيعــات الســلع
واخلدمــات ( )2-4-1أو اســتخدام الســلع واخلدمــات ( .)2-2ويجــوز تقديــر
رســوم اخلدمة من فرق متوســط الهامش التجاري بين ســعري البيع والشــراء.
فــإن مل يكــن ذا داللــة إحصائيــة أو ال يســهل حتديــده عمليــا ،يوصــى بتجاهــل
أي رســوم للخدمــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
 3تتناول الفقرة  69-6مناقشة معاملة فترات السماح.

والتحويــات الضمنيــة الناشــئة عــن القــروض بأســعار فائــدة
ميســرة ( ،)6M392وجتــري مناقشــتهما يف الفقــرة .246-7

وقت القيد

 13-9يتــم قيــد املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم،
علــى أســاس االســتحقاق ،عنــد تغيــر امللكيــة االقتصاديــة لألصــل
— أي عنــد نشــوء األصــل أو تصفيتــه  -وعنــد حــدوث زيــادة
أو انخفــاض يف مقــدار األداة املاليــة املعنيــة ،مثــل اســتحقاق
فائــدة ومــا يعقــب ذلــك مــن انخفــاض عنــد أداء مدفوعــات خدمــة
الديــن 4.وعــادة مــا يكــون هــذا الوقــت واضحــا عندمــا تنطــوي
املعاملــة علــى تبــادل أصــول ماليــة قائمــة أو اإلنشــاء أو اإلطفــاء
املتزامــن ألصــل مــايل وخصــم .وهــذا الوقــت يف معظــم احلــاالت
هــو وقــت توقيــع العقــد ،أو عنــد دفــع نقــود أو أصــل مــايل آخــر مــن
الدائــن إىل املديــن أو ســداد نقــود أو أصــل مــايل آخــر مــن املديــن
إىل الدائــن.
 14-9وقــد يــرى طرفــا املعاملــة يف بعــض احلــاالت أن تغيــر
امللكيــة االقتصاديــة حــدث يف تاريخيــن خمتلفيــن وذلــك نتيجــة
اســتالمهما الوثائــق التــي تثبــت املعاملــة يف وقتيــن خمتلفيــن.
وعــادة مــا يرجــع الســبب يف هــذا التبايــن إىل عمليــة مقاصــة
الشــيكات أو طــول الوقــت الــذي يســتغرقه وصــول الشــيكات
بالبريــد .وقــد تكــون املبالــغ املثبتــة يف مثــل تلــك «الشــيكات
قيــد التحصيــل» كبيــرة يف حالــة الودائــع القابلــة للتحويــل
واحلســابات األخــرى مســتحقة القبــض أو الدفــع .فــإذا نشــأ
اختــاف بشــأن معاملــة مــا بيــن وحدتيــن مــن وحــدات احلكومــة
العامــة أو وحــدة حكوميــة وشــركة عامــة ،فــإن تاريــخ القيــد
ســيكون تاريــخ اســتالم الدائــن للمدفوعــات ،نظــرا ألن املطالبــة
املاليــة تظــل قائمــة حتــى اللحظــة التــي تتــم فيهــا تســوية
املدفوعــات وتصبــح األمــوال رهــن ســيطرة الدائــن.
 15-9وإذا اشــتملت معاملــة يف أصــل مــايل أو خصــم علــى
عنصــر غيــر مــايل ،فــإن وقــت القيــد يتحــدد بالعنصــر غيــر املــايل.
وعلــى ســبيل املثــال ،إذ أدى بيــع ســلع أو خدمــات إىل نشــوء
ائتمــان جتــاري ،فينبغــي قيــد املعاملــة وقــت انتقــال امللكيــة
االقتصاديــة للســلع أو وقــت تقديــم اخلدمــة .وعنــد إنشــاء تأجيــر
تمويلــي ،يقيــد القــرض الضمنــي يف املعاملــة عنــد تغيــر الســيطرة
علــى األصــل الثابــت املعنــي.
 16-9وهنــاك معامــات تنشــأ بصــورة مســتمرة ،مثــل
اســتحقاق مصروفــات الفائــدة ومعاملتهــا كاقتــراض قــدر
إضــايف مــن األداة املاليــة .ويف هــذه احلالــة ،فــإن املعاملــة
 4لــدى اســتخدام األســاس النقــدي اخلالــص يف القيــد ،تقيــد املعامــات عنــد
دفــع أو اســتالم النقديــة .راجــع الفصــل الثالــث لالطــاع علــى مزيــد مــن
التفاصيــل عــن القيــد علــى أســاس نقــدي.
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يف األصــل املــايل أو اخلصــم املقتــرن بهــا تنشــأ أيضــا بصــورة
مســتمرة.

تاريــخ اســتحقاقها .ومــن حيــث املبــدأ ،فــإن أي مبالــغ مســتحقة
الدفــع مقابــل أي مصروفــات ،القتنــاء أصــول غيــر ماليــة ،أو
متعلقــة بــأي خصــوم يمكــن أن تصبــح يف حكــم املتأخــرات
إذا تأخــر ســدادها (علــى ســبيل املثــال ،يف حالــة تأخــر ســداد
مدفوعــات خدمــة الديــن).

 17-9تُعــرض املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم
باجلــدول  1-9كصــايف اقتنــاء لــكل فئــة مــن فئــات األصــول
املاليــة وكصــايف حتمــل خصــوم لــكل فئــة مــن فئــات اخلصــوم.
وبعبــارة أخــرى ،ال يعــرض يف نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ســوى صــايف التغيــر يف حيــازة نــوع مــن األصــول ،وليــس
إجمــايل عمليــات االقتنــاء وإجمــايل عمليــات التصــرف كمــا يف
حالــة معظــم األصــول غيــر املاليــة( .يمكــن بطبيعــة احلــال عــرض
مبالــغ مســتقلة إلجمــايل عمليــات االقتنــاء وإجمــايل عمليــات
التصــرف إذا ســمحت الســجالت احملاســبية األساســية بذلــك
وكانــت املعلومــات ذات داللــة حتليليــة) .ويف حالــة حيــازة نفــس
نــوع األداة املاليــة كأصــل مــايل وخصــم علــى الســواء ،يتم عرض
املعامــات يف األصــول املاليــة بصــورة مســتقلة عــن املعامــات
يف اخلصــوم بــدال مــن ترصيــد املعامــات يف اخلصــوم مقابــل
املعامــات يف األصــول املاليــة.

 21-9وهنــاك بعــض أنــواع األصــول املاليــة واخلصــوم،
وأهمهــا ســندات الديــن ،والقــروض ،واملشــتقات املاليــة،
واحلســابات األخــرى مســتحقة القبض/الدفــع تصبــح مســتحقة
يف تواريــخ حمــددة ،أو يف سلســلة مــن التواريــخ ،يلتــزم عندهــا
املديــن بــأداء مدفوعــات حمــددة إىل الدائــن .وإذا مل تســدد
املدفوعــات حســب اجلــدول الزمنــي املقــرر ،يكــون املديــن قــد
حصل فعليا على تمويل إضايف بعدم أدائه املدفوعات املقررة.
وعندمــا حتــدث متأخــرات ال ينبغــي احتســاب املعامــات ،ولكــن
ينبغــي االســتمرار يف قيــد املتأخــرات يف نفــس األداة إىل أن يتــم
إطفــاء اخلصــم .غيــر أنــه إذا نــص العقــد علــى تغييــر خصائــص
األداة املاليــة عندمــا تصبــح ضمــن املتأخــرات ،ينبغــي قيــد
هــذا التغييــر باعتبــاره إعــادة تصنيــف يف هيئــة تغيــرات أخــرى
يف حجــم األصــول واخلصــوم (راجــع الفقــرة  .)84-10وإذا
أعيــد التفــاوض بشــأن العقــد أو تغيــرت طبيعــة األداة املاليــة
مــن إحــدى فئــات األدوات إىل أخــرى (علــى ســبيل املثــال مــن
ســندات إىل أســهم ملكيــة) ،فينبغــي قيــد التدفقــات الناجتــة عــن
ذلــك كمعامــات يف ســداد اخلصــم األصلــي وإنشــاء خصــم جديــد
(راجــع الفقــرة .)97-3

ترصيد التدفقات وتوحيدها
الترصيد

توحيد البيانات

 18-9وفقــا ملــا يــرد بيانــه يف الفقــرات  152-3إىل
 ،168-3فــإن توحيــد البيانــات هــو أســلوب لعــرض
اإلحصــاءات ذات الصلــة بمجموعــة مــن الوحــدات (أو الكيانــات)
كمــا لــو كانــت تشــكل وحــدة واحــدة .ويتــم إعــداد جمموعــة موحــدة
مــن احلســابات لوحــدة مــا ،أو جمموعــة وحــدات ،أوال عــن طريــق
جتميــع كافــة التدفقــات ومراكــز األرصــدة وفــق إطــار حتليلــي
متفــق عليــه ،ويلــي ذلــك ،مــن حيــث املبــدأ ،حــذف كافــة التدفقــات
ومراكــز األرصــدة التــي تمثــل عالقــات بيــن الوحــدات أو الكيانــات
التــي يجــري توحيــد بياناتهــا.
 19-9وحتــذف املعامــات يف األصــول املاليــة عندمــا يكــون
طرفــا املعاملــة وحدتيــن يجــري توحيــد بياناتهمــا .وعلــى ســبيل
املثــال ،إذا اشــترت وحــدة مــن وحــدات احلكومــة احملليــة ورقــة
ماليــة صــادرة عــن احلكومــة املركزيــة ،فــإن اقتنــاء األصــل
املــايل وإنشــاء اخلصــم ال يظهــران يف عــرض إحصــاءات قطــاع
احلكومــة العامــة بأكملــه ،ولكنهمــا يظهــران يف العــرض املســتقل
إلحصــاءات احلكومــة املركزيــة أو إحصــاءات قطــاع احلكومــة
احملليــة الفرعــي.

املتأخرات

 20-9وفقــا ملــا يــرد توضيحــه يف الفقــرات  247-7إىل
 ،250-7تُع ـرَّف املتأخــرات بأنهــا مبالــغ مل تُســدد وفــات

 22-9ومــع ذلــك ،تســتحق الفائــدة علــى اخلصــوم متأخــرة
الســداد (متأخــرات األصــل والفائــدة علــى حــد ســواء) وتعــرف
بفوائــد تأخيــر الســداد .وينبغــي أن تســتحق فوائــد تأخيــر الســداد
بنفــس ســعر الفائــدة املطبــق علــى أداة الديــن األصليــة ،مــا مل
ينــص عقــد الديــن األصلــي علــى ســعر للفائــدة علــى املتأخــرات،
ويف هــذه احلالــة ينبغــي تطبيــق ســعر الفائــدة املنصــوص
عليــه .وقــد يتضمــن الســعر املنصــوص عليــه ســعر فائــدة جزائيــا
باإلضافــة إىل ســعر الفائــدة املطبــق علــى الديــن األصلــي.
وبالنســبة ملتأخــرات اخلصــوم األخــرى ،ويف حالــة عــدم توافــر
أي معلومــات أخــرى ،حتتســب تكاليــف الفائــدة علــى هــذه
املتأخــرات بســعر الفائــدة الســائد يف الســوق علــى االقتــراض
لليلــة واحــدة .كذلــك ينبغــي قيــد أي رســوم إضافيــة ذات صلــة
بمتأخــرات ســابقة (كاجلــزاءات) كفائــدة علــى متأخــرات املديــن
لــدى اســتحقاق هــذه الرســوم .وإذا تــم شــراء بنــد مــا باالئتمــان
وتعــذر علــى املديــن الســداد خــال الفتــرة املنصــوص عليهــا وقــت
الشــراء ،ينبغــي معاملــة أي رســوم إضافيــة يتحملهــا املديــن
كفائــدة علــى املتأخــرات وتواصــل تراكمهــا حليــن إطفــاء الديــن.

234

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اجلدول :1-9صايف اقتناء األصول املالية وصايف حتمل اخلصوم مصنفة حسب األداة وإقامة الطرف املقابل
2-3

1-0-2-3

1-1-0-2-3
2-1-0-2-3
2-0-2-3
3-0-2-3
4-0-2-3
5-0-2-3

1-5-0-2-3
2-5-0-2-3
6-0-2-3

1-6-0-2-3
2-6-0-2-3
3-6-0-2-3
4-6-0-2-3
5-6-0-2-3
7-0-2-3

1-7-0-2-3
2-7-0-2-3
8-0-2-3
1-8-0-2-3

صايف اقتناء األصول املالية
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة ()SDRs
الذهب النقدي
حقوق السحب اخلاصة ()SDRs
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حقوق امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حقوق امللكية
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات مالية
احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد

4-6-0-3-3

خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة

5-6-0-3-3

املشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين
املشتقات املالية
خيارات اكتتاب املوظفين
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري والسلف

2-8-0-2-3
حسابات أخرى متنوعة مستحقة القبض
1-2-3
جهات مدينة حملية
(–)2-1-2-3
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ولكن مع استبعاد
()8-1-2-3
الذهب النقدي
2-2-3
جهات مدينة خارجية
(–)1-2-2-3
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
()8-2-2-3

 23-9وعنــد اســتخدام األســاس النقــدي يف القيــد ،ينبغــي
قيــد املدفوعــات النقديــة لتســوية املتأخــرات مــع قيــد مقابــل يف
الفئــات ذات الصلــة للمصروفــات ،أو صــايف اقتنــاء األصــول غيــر
املاليــة ،أو صــايف حتمــل اخلصــوم .فمــن شــأن قيــد املتأخــرات
بهــذه الطريقــة إثبــات الطبيعــة االقتصاديــة املالئمــة لهــذه
املدفوعــات نظــرا ألنــه مل يســبق قيدهــا حتــت الفئــات املالئمــة يف
نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع أيضــا الفقــرة .)249-7

تصنيف املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم حسب نوع األداة املالية
واإلقامة

 24-9يعــرض اجلــدول  1-9تصنيفــا للمعامــات يف
األصــول املاليــة حســب نــوع األداة املاليــة واإلقامــة .ويتفــق
هــذا التصنيــف مــع تصنيــف نفــس األصــول املاليــة واخلصــوم
املســتخدم يف الفصــل الســابع (اجلــدول  .)9-7ويقــدم الفصــل

3-3

1-0-3-3

2-0-3-3
3-0-3-3
4-0-3-3
5-0-3-3
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صايف حتمل اخلصوم
حقوق السحب اخلاصة ()SDRs

العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حقوق امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حقوق امللكية
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات
مالية احلكومة
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات
التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات
موحدة
املشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين
املشتقات املالية
خيارات اكتتاب املوظفين
حسابات أخرى مستحقة الدفع
االئتمان التجاري والسلف

2-8-0-3-3
حسابات أخرى متنوعة مستحقة الدفع
1-3-3
جهات دائنة حملية
(–)2-1-3-3
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ،ولكن مع استبعاد
()8-1-3-3
حقوق السحب اخلاصة
2-3-3
جهات دائنة خارجية
(–)1-2-3-3
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
()8-2-3-3

الســابع أيضــا التعاريــف الكاملــة لألصــول املاليــة أو اخلصــوم
املدرجــة يف كل فئــة ،وال تــرد هــذه التعاريــف مــرة أخــرى هنــا.
ويتنــاول اجلــزء املتبقــي مــن هــذا القســم عــرض إرشــادات تقتصــر
علــى املعامــات التــي قــد ال تكــون اإلرشــادات العامــة كافيــة
بالنســبة لهــا.
 25-9ومــن حيــث املبــدأ ،يســتند تصنيــف املعامــات يف
األصــول املاليــة واخلصــوم حســب اإلقامــة إىل إقامــة الوحــدات
التــي تمثــل طرفــا يف املعاملــة اجلــاري قيدهــا .أمــا تصنيــف
مراكــز األرصــدة يف األصــول املاليــة واخلصــوم يف امليزانيــة
العموميــة لوحــدة مــا (راجــع الفقــرة  )264-7فيســتند إىل
إقامــة جهــة إصــدار األدوات املاليــة (األصــول) ،وإقامــة اجلهــة
احلائــزة لــأدوات املاليــة (اخلصــوم) .وإذا كانــت هنــاك معاملــة
يف األصــول املاليــة أو اخلصــوم بيــن وحــدة مقيمــة وأخــرى
غيــر مقيمــة وكانــت تنطــوي علــى أداة صــادرة أصــا عــن جهــة

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم

		

مقيمــة ،فينبغــي قيــد بنــد حتــت التغيــرات األخــرى يف حجــم
األصــول (إعــادة تصنيــف) للحفــاظ علــى اندمــاج مراكــز األرصــدة
والتدفقــات ضمــن إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع أيضــا
الفقــرات  85-9إىل  87-9والفقــرة  .)79-10ويف الواقــع
العملــي ،قــد ال تســمح املعلومــات املتاحــة بتحديــد طــريف
املعاملــة .وبالتــايل ،فــإن املعامــات املقيــدة يف البيانــات
املصدريــة للمعامــات اخلارجيــة يف األصــول املاليــة واخلصــوم
قــد تتضمــن تلــك املعامــات التــي ال تنشــأ بيــن مقيميــن وغيــر
مقيميــن فحســب بــل أيضــا تلــك التــي تنشــأ بيــن طرفيــن مقيميــن
يف األصــول املاليــة واخلصــوم غيــر املقيمــة.
 26-9وإىل جانــب املعامــات يف الفائــدة وأصــل التزامــات
الديــن ،يمكــن أن تضطلــع وحــدات احلكومــة العامــة والقطــاع
العــام بمجموعــة مــن املعامــات املتشــابكة املرتبطــة بالديــن،
مثــل حتمــل ديــون وحــدات أخــرى ،وســداد مدفوعــات نيابــة عــن
وحــدات أخــرى ،وإعــادة جدولــة الديــن ،وإســقاط الديــن ،وفســخ
الديــن ،وعمليــات التأجيــر التمويلــي .ويتنــاول امللحــق الثالــث
وصــف الســمات اخلاصــة لتلــك األنــواع مــن املعامــات.
 27-9وال تشــمل تصنيفــات األدوات املاليــة يف نظــام
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،واملبينــة يف هــذا الفصــل ،الفئــات
الوظيفيــة املســتخدمة يف دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل ،مثــل االســتثمار املباشــر ،أو اســتثمار
5
احلافظــة ،أو االحتياطيــات الدوليــة.

الذهــب النقــدي وحقــوق الســحب اخلاصــة
(،1-0-3-3 ،1-2-2-3 ،1-1-2-3 ،1-0-2-3
6
)1-2-3-3
الذهب النقدي ()1-1-2-2-3 ،1-1-0-2-3
 28-9تنفــرد الســلطات النقديــة ،التــي تكــون عــادة البنــك
املركــزي (شــركة عامــة ماليــة) ،باملســؤولية عــن املعامــات يف
الذهــب النقــدي .غيــر أنــه مــن املمكــن أن تقــوم وحــدة مــن وحــدات
قطــاع احلكومــة العامــة ببعــض الوظائــف النقديــة ،وقــد جتــري
يف هــذه احلالــة معامــات يف الذهــب النقــدي .وعندمــا تصنــف
معامــات يف األصــول املاليــة حســب إقامــة الطــرف املقابــل،
تظهــر اخلصــوم املقابلــة إزاء املعامــات يف الذهــب النقــدي

 5للحصــول علــى معلومــات عــن هــذه الفئــات ،راجــع الفصــل الســادس مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،الطبعــة السادســة .وراجــع
أيضــا امللحــق  7ملزيــد مــن املعلومــات حــول الروابــط بيــن نظامــي إحصــاءات
ماليــة احلكومــة وميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.
 6األرقــام املوضوعــة بيــن األقــواس بعــد كل فئــة تصنيــف ،هــي رمــوز تصنيــف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ويقــدم امللحــق الرابــع جميــع رمــوز التصنيــف
املســتخدمة يف ذلــك النظــام.
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باعتبارهــا خارجيــة ألنــه ال يمكــن حيــازة الذهــب النقــدي إال
7
كجــزء مــن االحتياطيــات األجنبيــة.
 29-9ال حتــدث معامــات يف الذهــب النقــدي إال بيــن
ســلطتين نقديتيــن أو بيــن ســلطة نقديــة ومنظمــة ماليــة دوليــة.
وإذا أضافــت الســلطة النقديــة إىل حيازاتهــا مــن الذهــب النقــدي
باقتنــاء ذهــب مســتخرج حديثــا عــن طريــق التعديــن أو ذهــب
قائــم معــروض يف الســوق اخلاصــة ،فإنــه يقــال عندئــذ إن الذهــب
الــذي تــم اقتنــاؤه علــى هــذا النحــو قــد اكتســب الصفــة النقديــة .وال
ينبغــي قيــد معاملــة يف األصــول املاليــة .وبــدال مــن ذلــك ،ينبغــي
قيــد عمليــة اقتنــاء الذهــب أوال كمعاملــة يف األصــول غيــر املاليــة
ثــم تقيــد بعــد ذلــك عمليــة إعــادة تصنيــف الذهــب كذهــب نقــدي
حتــت تدفقــات اقتصاديــة أخــرى .وتقيــد عمليــة إبطــال الصفــة
النقديــة عــن الذهــب بشــكل متماثــل (راجــع الفقــرة .)84-10
 30-9وتعامــل املعامــات يف الذهــب غيــر النقــدي (بمــا يف
ذلــك الذهــب الــذي ال حتتفــظ بــه الســلطات النقديــة كاحتياطيــات
وكل الذهــب املوجــود يف حيــازة املؤسســات املاليــة عــدا
الســلطات النقديــة) كعمليــات اقتنــاء نفائــس ناقــص عمليــات
التصــرف فيهــا (إذا كان الغــرض الوحيــد هــو توفيــر مســتودع
للثــروة) وبخــاف ذلــك تعامــل كتغيــرات يف اخملزونــات .وتعامــل
الودائــع ،والقــروض ،واألوراق املاليــة املقوَّمــة بالذهــب كأصــول
ماليــة (وليــس كذهــب) مقوّمــة بعمــات أجنبيــة.

حقــوق الســحب اخلاصــة (-1-2-3 ،2-1-0-2-3
)1-2-3-3 ،1-0-3-3 ،2-1-2-2-3 ،2-1

 31-9تقتصــر حيــازة حقــوق الســحب اخلاصــة علــى البلــدان
املشــاركة يف إدارة حقــوق الســحب اخلاصــة يف صنــدوق النقــد
الــدويل واحلائزيــن املعتمديــن ،وهــي قابلــة للتحويــل بينهــم.
وتقيــد عمليــات إنشــاء حقــوق الســحب اخلاصــة (التــي يشــار إليهــا
بتوزيعــات حقــوق الســحب اخلاصــة) وإطفــاء حقــوق الســحب
اخلاصــة (أي إلغاؤهــا) بوصفهــا معامــات .وحتــدث كذلــك
املعامــات يف حقــوق الســحب اخلاصــة عندمــا يمــارس حائــز
رســمي حقــه يف احلصــول علــى نقــد أجنبــي أو أصــول احتياطيــة
أخــرى مــن حائزيــن مشــاركين أو معتمديــن آخريــن وعنــد بيــع
حقــوق الســحب اخلاصــة أو تقديمهــا كقــروض أو اســتخدامها
لتســوية التزامــات ماليــة.
 32-9ويف وقت توزيع خمصصات حقوق السحب اخلاصة،
تتطابــق املبالــغ املقيــدة كتوزيعــات (خصــوم) وحيــازات (أصــول
ماليــة) حقــوق الســحب اخلاصــة ويتــم قيدهــا يف نفــس امليزانيــة
العموميــة لوحــدة القطــاع العــام .وقــد تقــوم الحقــا وحــدة القطــاع

 7لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول الذهــب النقــدي راجــع الفقــرات
 126-7إىل .130-7
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

العــام املذكــورة — كحائــز رســمي -بمبادلــة بعــض أو كل
حيازاتهــا مــن حقــوق الســحب اخلاصــة (األصــول املاليــة) مــع
حائزيــن رســميين آخريــن مقابــل عملــة (عمــات) قابلــة للتــداول
احلر أو لتسوية خصومها .وبالتايل ،ال تظل توزيعات وحيازات
حقــوق الســحب اخلاصــة املقيــدة يف امليزانيــة العموميــة لوحــدة
القطــاع العــام املعنيــة متطابقــة؛ وتصبــح حيــازات حقــوق
الســحب اخلاصــة أقــل مــن التوزيعــات نتيجــة مبادلتهــا .ونتيجــة
لذلك ،فإن الفائدة مســتحقة الدفع على توزيعات حقوق الســحب
اخلاصــة لوحــدة القطــاع العــام املعنيــة ســتكون أعلــى مــن الفائــدة
مســتحقة القبــض علــى حيازاتهــا مــن حقــوق الســحب اخلاصــة.
وتصبــح الفائــدة مســتحقة القبــض علــى حيــازات حقــوق الســحب
اخلاصــة التــي تمــت مبادلتهــا مســتحقة للحائــز اجلديــد .وتُقيّــد
هــذه املعامــات يف حقــوق الســحب اخلاصــة (ومراكــز األرصــدة
الناشــئة عنهــا) بمبالغهــا اإلجماليــة.

العملة والودائع (-2-3 ،2-1-2-3 ،2-0-2-3
)2-2-3-3 ،2-1-3-3 ،2-0-3-3 ،2-2

 33-9نظــرا ألن ســعر الســوق للعملــة والودائــع احملليــة ثابتــة
بالقيــم االســمية ،فــإن صــايف اقتنــاء العملــة والودائــع احملليــة
يســاوي الرصيــد احملتفــظ بــه يف نهايــة فتــرة اإلبــاغ ناقــص
الرصيــد احملتفــظ بــه يف بدايــة الفتــرة ،بعــد تعديلــه ملراعــاة أي
عملــة مفقــودة أو مســروقة أو تالفــة .وعنــد حســاب صــايف اقتنــاء
العمــات والودائــع األجنبيــة يجــب اســتبعاد آثــار التغيــرات يف
أســعار الصــرف ،التــي تقيــد كمكاســب أو خســائر احليــازة (وفقــا
ملــا يــرد أيضــا يف الفقــرة .)23-10

 34-9وتعامــل العملــة كخصــم علــى الوحــدة التــي أصدرتهــا.
وبالتــايل ،عندمــا تطــرح وحــدة مــا عملــة جديــدة للتــداول ،تقيــد
معاملــة تزيــد مــن خصومهــا يف العملــة .والقيــد املقابــل للزيــادة
يف اخلصــوم هــو يف العــادة زيــادة يف األصــول املاليــة لــدى
الوحــدة يف هيئــة ودائــع علــى األرجــح 8.وبالنســبة للمعامــات
يف الذهــب والعمــات التذكاريــة غيــر املتداولــة كعملــة قانونيــة،
فتجــري معاملتهــا كمعامــات يف اخملزونــات أو النفائــس وليــس
باعتبارهــا عملــة (راجــع الفقــرة  .)135-7وتعامــل تكلفــة إنتــاج
العملــة اجلديــدة كمعاملــة مصروفــات غيــر مرتبطــة بقيمــة
املعامــات يف العملــة.
 35-9وبالنســبة للمعامــات يف احلســابات غيــر اخملصصــة
للمعــادن النفيســة (بمــا فيهــا الذهــب) فتُصنَّــف حتــت الودائــع
(وفقــا ملــا يــرد بيانــه يف الفقــرة  ،)15-7باســتثناء املعامــات
بيــن ســلطتين نقديتيــن يف حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة
 8أربــاح ســك العملــة (أي الفــرق بيــن القيمــة الظاهريــة للعملــة املصــدرة
وتكاليــف إنتاجهــا ،بمــا يف ذلــك تكاليــف املعــادن غيــر النفيســة) املســتحقة
جلهــة إصــدار العملــة تُــدرج ضمنيــا حتــت العملــة والودائــع وال تعامــل
كإ يــرادات.

ألغــراض االحتياطيــات .ويف حالــة اقتنــاء ســلطة نقديــة حســاب
ذهــب غيــر خمصــص مــن ســلطة غيــر نقديــة ،تُقيــد املعاملــة
باعتبارهــا معاملــة يف العملــة والودائــع ثــم يعــاد تصنيفهــا
9
كذهــب نقــدي (راجــع الفقــرة .)84-10
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 36-9تغطــي املبــادئ التوجيهيــة العامــة املوضحــة آنفــا
معظــم املعامــات يف الســندات وأنــواع أخــرى مــن ســندات الديــن.
وقــد يســتدعي موضــوع اســتحقاق الفائــدة علــى ســندات ديــن
معينــة توجيــه عنايــة خاصــة ويــرد تلخيصــه فيمــا يلــي (راجــع
أيضــا الفقــرات  62-6إىل  .)83-6والفائــدة هــي املبلــغ الــذي
ســيتعين علــى املدينيــن ســداده لدائنيهــم عــاوة علــى املبالــغ
املقدمــة مــن الدائنيــن .وتســتحق الفائــدة علــى أداة الديــن علــى
مــدار عمرهــا بالكامــل وفقــا ملــا حتــدده الشــروط املتفــق عليهــا
عنــد إنشــاء األداة .ولــدى حتديــد مدفوعــات ثابتــة ســلفا يتــم
حتديــد الفائــدة املســتحقة باســتخدام العائــد األصلــي حتــى
تاريــخ االســتحقاق .ويســتخدم ســعر عائــد فعلــي واحــد  -الــذي
ينشــأ وقت إصدار ســند الدين  -حلســاب مبلغ الفائدة املســتحقة
يف كل فتــرة حتــى تاريــخ االســتحقاق .ويعــرف هــذا املنهــج باســم
«منهــج املديــن».
 37-9ويطبــق علــى معظــم ســندات الديــن ســعر فائــدة ثابــت أو
متغيــر وقــد تصــدر أيضــا بخصــم أو ،ربمــا بعــاوة .ويف مثــل هــذه
احلــاالت تكــون الفائــدة مســتحقة القبــض حلائــزي ســندات الديــن
مكونــة مــن عنصريــن ،همــا:
• مبلــغ الدخــل النقــدي مســتحق القبــض مــن مدفوعــات
القســيمة 10يف كل فتــرة ،زائــد
• مبلــغ الفائــدة املســتحقة يف كل فتــرة والتــي تُعــزى للفــرق
بيــن ســعر االســترداد وســعر اإلصــدار.
 38-9ويف حالــة القيــد علــى أســاس نقــدي ،تقيــد مصروفــات
ـدا ،مــع تخفيــض يف بنــد العملــة والودائــع
الفائــدة وقــت دفعهــا نقـ ً
كقيــد مقابــل.

سندات الدين الصادرة بالقيمة االسمية

 39-9بالنســبة لســندات الديــن التــي لهــا ســعر إصــدار مماثــل
لســعر االســترداد (أي التــي تصــدر بالقيمــة االســمية) ،يتحــدد

 9راجــع أيضــا الفقــرة  20-9مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل ،الطبعــة السادســة.
 10مدفوعــات القســيمة هــي املبلــغ النقــدي املتفــق تعاقديــا علــى قيــام جهــة
إصــدار ســند الديــن بدفعــه حلائــز الســند ،وذلــك يف تاريــخ كل قســيمة .ويتــم
حســابها مــن واقــع ســعر القســيمة ،والقيمــة الظاهريــة لســند الديــن ،وعــدد
املدفوعــات يف كل ســنة ،وربمــا تكــون خمتلفــة عــن الفائــدة املســتحقة إذا
كانــت ســندات الديــن صــادرة بخصــم أو بعــاوة.

املعامالت يف األصول املالية واخلصوم

		

• ربــط مدفوعــات القســائم فقــط بمؤشــرات مــع عــدم ربــط
املبلــغ الواجــب ســداده يف تاريــخ االســتحقاق بــأي مؤشــر؛

جمموع الفائدة املستحقة على مدار عمر سندات الدين بالكامل
علــى أســاس مدفوعــات القســائم الدوريــة .ويف حالــة ثبــات قيمــة
مدفوعــات القســائم ،يمكــن حســاب الفائــدة املســتحقة عــن طريــق
تخصيــص مدفوعــات القســيمة للفتــرة املعنيــة باســتخدام صيغــة
ســعر الفائــدة املركبــة اليوميــة.

• ربــط املبلــغ الواجــب ســداده يف تاريــخ االســتحقاق فقــط
بمؤشــر مــع عــدم ربــط مدفوعــات القســائم بــأي مؤشــر؛
• ربــط املبلــغ الواجــب ســداده يف تاريــخ االســتحقاق
ومدفوعــات القســائم علــى الســواء بمؤشــر.

سندات الدين الصادرة بخصم أو عالوة

 40-9بالنســبة لســندات الديــن الصــادرة بخصــم (أو عــاوة)،
كالكمبيــاالت قصيــرة األجــل والســندات ذات القســائم الصفريــة،
فإنهــا تقيــد وقــت اإلصــدار بســعر اإلصــدار 11.ويعامــل الفــرق بيــن
ســعر اإلصــدار اخملصــوم ملثــل هــذه الســندات وســعرها يف تاريــخ
االســتحقاق (ســعر االســترداد) كفائــدة مســتحقة علــى مــدار عمــر
ســند الديــن .وبالنســبة لــكل فتــرة إبــاغ ،ينبغــي أن يقيــد حائــز
ســند الديــن معاملــة الســتالم إيــرادات الفائــدة الناشــئة عــن
الفــرق بيــن ســعري اإلصــدار واالســترداد وإعــادة اســتثمارها
يف كميــة إضافيــة مــن ســند الديــن .أمــا جهــة إصــدار ســند الديــن
فتقيــد إضافــة يف مصروفــات الفائــدة وزيــادة يف خصومهــا عــن
ســندات الديــن .أمــا بالنســبة لســندات الديــن الصــادرة بعــاوة،
فمــن املفتــرض اســتهالك الفــرق بيــن ســعر اإلصــدار والســعر عنــد
االســتحقاق علــى مــدار عمــر األداة؛ ممــا يخفــض (بــدال مــن أن
يُزيــد) مبلــغ الفائــدة املســتحقة يف كل فتــرة .ويف حالــة القيــد
علــى أســاس نقــدي ،ينبغــي قيــد الفائــدة الناشــئة عــن اخلصــم
كمصروفــات عنــد اســترداد الســند .أمــا الفائــدة الناشــئة عــن
عــاوة فينبغــي قيدهــا كتخفيــض يف مصروفــات الفائــدة وقــت
اإلصــدار.

سندات الدين املربوطة بمؤشر

 41-9يف حالة األوراق املالية املربوطة بمؤشر 12،تستخدم
آليــة الربــط باملؤشــرات لربــط املبلــغ الــذي يتعيــن ســداده يف
تاريــخ االســتحقاق أو مدفوعــات القســائم (أو كليهمــا) بمؤشــرات
تتفــق عليهــا األطــراف .وال تكــون قيمــة هــذه املؤشــرات معلومــة
مســبقا .ففــي حالــة ســندات الديــن التــي تربــط املبالــغ الواجــب
ســدادها يف تاريــخ االســتحقاق بأحــد املؤشــرات ،فــإن هــذه
املبالــغ قــد ال تكــون قيمتهــا معلومــة إال يف تاريــخ االســترداد.
لذلــك؛ ال يمكــن حتديــد جممــوع تدفقــات الفائــدة قبــل االســترداد
علــى وجــه الدقــة .وبالتــايل يتعيــن اســتخدام بعــض املقاييــس
البديلــة لتقديــر التغيــر يف قيمــة ســند الديــن نتيجــة اســتحقاق
الفائــدة قبــل معرفــة قيــم املؤشــرات املرجعيــة .ويف هــذا الصــدد،
يتعيــن التمييــز بيــن الترتيبــات الثالثــة التاليــة:
 11ســعر اإلصــدار هــو املبلــغ الفعلــي املدفــوع — أي بعــد طــرح اخلصــم أو
إضافــة العــاوة.
 12يمكــن ربــط القــروض وأدوات ماليــة أخــرى بمؤشــر ،وعندئــذ يتــم قيــد نفــس
املعامــات.
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 42-9وتركــز املبــادئ التــي تفســر املعامــات يف ســندات
الديــن املربوطــة بمؤشــر علــى حتديــد قيمــة الفائــدة وهــو مــا
تتناولــه بالنقــاش الفقــرات  75-6إىل .78-6

سندات الدين ذات املشتقات املتضمَّنة
 43-9بالنســبة لســندات الديــن ذات املشــتقات املتضمَّنــة،
مثــل خيــارات الشــراء أو البيــع أو حتويــل حصــص امللكيــة ،يتــم
قيــد الفائــدة املســتحقة بنفــس طريقــة قيــد األوراق املاليــة التــي
تخلــو مــن هــذه الســمات .وال تتأثــر الفائــدة املســتحقة بوجــود
اخليــار يف جميــع الفتــرات التــي تســبق ممارســته .وعنــد اســتخدام
حــق اخليــار املتضمــن يف ســند الديــن ،تُســترد األوراق املاليــة
ويتوقــف اســتحقاق الفائــدة.
13
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)4-2-3-3 ،4-1-3-3 ،4-0-3-3
 44-9تقتضــي شــروط عقــد القــرض يف كثيــر مــن األحيــان
أداء مدفوعــات دوريــة عــن جميــع مصروفــات الفائــدة املتراكمــة
منــذ الدفعــة الدوريــة الســابقة وأداء مدفوعــات تغطــي جــزءا
مــن املبلــغ األصلــي املقتــرض .ويف حالــة القيــد علــى أســاس
االســتحقاق ،تســتحق الفائــدة بصفــة مســتمرة علــى مــدار فتــرة
اإلبــاغ وينبغــي إضافتهــا إىل أصــل املبلــغ؛ وتعامــل مدفوعــات
الفائــدة وأصــل املبلــغ كمعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم
(راجــع الفقــرة  .)64-6ويف حالــة القيــد علــى أســاس نقــدي،
تقيــد املدفوعــات الدوريــة للفائــدة وأصــل املبلــغ كمصروفــات/
إيــرادات الفائــدة ومعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم،
بالترتيــب ،عنــد أداء مدفوعــات نقديــة — ال تُتســب فائــدة
مســتحقة (راجــع الفقــرة .)65-6
 45-9عند اقتناء ســلع بموجب عقد تأجير تمويلي ،يُفترض
حــدوث تغيــر يف امللكيــة االقتصاديــة مــن املؤجــر إىل املســتأجر،
رغــم أن الســلعة املؤجــرة تظــل مــن الناحيــة القانونيــة مملوكــة
للمؤجــر .ويم ـوّل هــذا التغيــر يف امللكيــة االقتصاديــة بموجــب
13

وفقــا ملــا يــرد إيضاحــه يف الفقــرة  ،148-7تُصنّــف الســندات ذات
املشــتقات املتضمنــة بالكامــل كســندات ديــن .وال يقيــد عنصــر مشــتقات
ماليــة مســتقل.
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معاملــة قــرض ،حيــث يقيــد املؤجــر واملســتأجر قرضــا مســاويا
للقيمــة الســوقية لألصــل ،ويُســدد هــذا القــرض تدريجيــا على مدار
فتــرة عقــد اإليجــار .واملغــزى مــن معاملــة عقــد التأجيــر التمويلــي
كقــرض هــو اســتحقاق الفائــدة علــى هــذا القــرض .ويكــون ســعر
الفائــدة املطبــق علــى القــرض احملتســب مســاويا للقيمــة احلاليــة
جملمــوع املبالــغ مســتحقة الدفــع علــى أقســاط علــى مــدار عمــر
عقــد اإليجــار (بمــا يف ذلــك أي قيمــة يتعيــن ســدادها يف تاريــخ
االســتحقاق) مــع حتديــد القيمــة الســوقية لألصــل وقــت إنشــاء
العقــد .وتغطــي قيمــة القســط الفائــدة املســتحقة خــال الفتــرة
وعنصــر ســداد أصــل املبلــغ.
 46-9ووفقــا ملــا يــرد بالفقرتيــن  159-7و ،161-7تعامل
اتفاقيــات إعــادة الشــراء ومبــادالت الذهــب كقــروض بــدون تغيــر
يف امللكيــة االقتصاديــة لألصــول األساســية التــي بيعــت قانونــا.
وباملثــل ،تعامــل تصفيــة اتفاقيــة إعــادة الشــراء أو املبادلــة وفــق
الشــروط األوليــة لالتفــاق كتصفيــة قــرض .وتتســم الطبيعــة
االقتصاديــة للمبــادالت خــارج الســوق بأنهــا مكافئــة ملزيــج
مــن االقتــراض (أي املبلــغ املقطــوع) يف شــكل معاملــة قــرض،
ومعاملــة مبادلــة داخــل الســوق (مشــتقة ماليــة) (راجــع الفقــرة
.)162-7

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
(-0-3-3 ،5-2-2-3 ،5-1-2-3 ،5-0-2-3
)5-2-3-3 ،5-1-3-3 ،5
حصص امللكية (،1-5-1-2-3 ،1-5-0-2-3
،1-5-1-3-3 ،1-5-0-3-3 ،1-5-2-2-3
)1-5-2-3-3

 47-9تخضــع معامــات األســهم املتداولــة يف البورصــة
ملعاجلــة بســيطة مباشــرة ،ولكــن هنــاك مشــكالت قــد تنشــأ عــن
عمليــات أشــباه الشــركات والشــركات العامــة.

 48-9وتعامل اإلضافات إىل أموال شــبه الشــركة ومواردها
األخــرى ،بمــا يف ذلــك التحويــات العينيــة ألصــول غيــر ماليــة،
كمشــتريات حصــص ملكيــة مــن جانــب مالــك شــبه الشــركة.
ويشــمل ذلــك التمويــل اجلديــد املتــاح للمؤسســة الســتخدامه يف
شــراء أصــول ثابتــة ،أو مراكمــة اخملزونــات ،أو اقتنــاء األصــول
املاليــة ،أو اســترداد خصــوم .وباملثــل ،تعامــل مقبوضــات املالــك
مــن حصيلــة بيــع أي أصــل مــن أصــول شــبه الشــركة ،والتحويــات
العينيــة مــن شــبه الشــركة ،ومســحوبات املالــك مــن األربــاح
احملتجــزة املتراكمــة لــدى شــبه الشــركة ،كتخفيضــات يف
حصــص امللكيــة مــن جانــب املالــك .وينبغــي كذلــك قيــد توزيعــات
التصفيــة مســتحقة الدفــع إىل املســاهمين عنــد إفــاس املؤسســة
(أو بخــاف ذلــك تصفيتهــا) كســحب مــن حصــص امللكيــة.

 49-9وبالنســبة للوحــدات احلكوميــة ،تعامــل التحويــات
املنتظمــة إىل الشــركات أو أشــباه الشــركات لتغطيــة عجــوزات
التشــغيل املســتمرة بوصفهــا إعانــات ( ،)1-5-2ولكــن إذا
كانــت املدفوعــات املقدمــة مــن احلكومــة غيــر منتظمــة وتكــون
لتغطيــة خســائر متراكمــة أو خســائر اســتثنائية نتيجــة عوامــل
خــارج ســيطرة املؤسســة ،تعامــل كتحويــات رأســمالية حتــت
التحويــات الرأســمالية غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر (-8-2
 14.)2-2وإذا أجــرت احلكومــة حتويــا إىل شــركة عامــة لتمويــل
تكاليــف اقتنــاء أصــول غيــر ماليــة تمويــا كامــا أو جزئيــا،
يقيــد هــذا التحويــل أيضــا ضمــن حصــص امللكيــة مــا مل تكــن
هنــاك توقعــات معقولــة بــأن يــدر االســتثمار معــدل عائــد كافيــا،
وعندهــا يقيــد حتــت بنــد التحويــات الرأســمالية غيــر املصنفــة
يف موضــع آخــر (( )2-2-8-2راجــع اإلطــار  .)3-6وتعامــل
مســحوبات الدخــل املنتظمــة مــن الشــركات العامــة أو أشــباه
الشــركات كدخــل امللكيــة حتــت بنــد األربــاح املوزعــة (-1-4-1
 )2أو مســحوبات الدخــل مــن أشــباه الشــركات (،)3-1-4-1
علــى التــوايل .وينشــأ االســتثناء عندمــا تكــون األربــاح املوزعــة
كبيــرة علــى نحــو غيــر متكافــئ مــع املســتوى الســابق لألربــاح
املوزعــة والعائــدات .وبالنســبة ألي أربــاح موزعــة معلنــة بأكثــر
مــن املســتوى الســابق لألربــاح املوزعــة والعائــدات فينبغــي
معاجلتهــا كمســحوبات حقــوق ملكيــة املســاهمين (-2-3
-5-0-3-3 ،1-5-2-2-3 ،1-5-1-2-3 ،1-5-0
 )1-5-2-3-3 ،1-5-1-3-3 ،1مــن الشــركة العامــة.
وســوف يســري األمــر نفســه علــى توزيعــات الشــركات العامــة
إىل املســاهمين مــن العائــدات مــن حصيلــة اخلصخصــة وغيرهــا
مــن مبيعــات األصــول ،واملدفوعــات الكبيــرة واالســتثنائية ملــرة
واحــدة اســتنادا إىل االحتياطيــات املتراكمــة أو مكاســب احليــازة.
 50-9وقــد تقتنــي وحــدات حكوميــة حصــص رأســمال يف
شــركة عامــة أو شــبه شــركة عامــة نتيجــة صــدور تشــريع أو تغييــر
إداري ينشئ الشركة أو شبه الشركة .ويف بعض احلاالت ،يعتبر
هــذا احلــدث بمثابــة إعــادة تصنيــف لألصــول واخلصــوم القائمــة
بحيــث يســجل كتدفــق اقتصــادي آخــر تنتــج عنــه إضافــة حصــص
ملكيــة يف امليزانيــة العموميــة للوحــدة احلكوميــة .ويعتبــر تقديــم
األمــوال إلقامــة املؤسســة اجلديــدة بمثابــة معاملــة تعكــس شــراء
حصــص امللكيــة .ووفقــا ملــا يــرد بيانــه يف الفقــرة ،121-6
تعامــل األربــاح احملتجــزة ملؤسســة االســتثمار املباشــر األجنبيــة
كأنهــا ســبق توزيعهــا وحتويلهــا إىل املســتثمرين املباشــرين
األجانــب بمــا يتناســب وملكيتهــم حلقــوق امللكيــة يف املؤسســة
ثــم إعــادة اســتثمارها مــن جانبهــم عــن طريــق إضافــات إىل
حقــوق امللكيــة.
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 51-9وتقــوم الشــركات مــن حيــن آلخــر بإعــادة هيكلــة
أســهمها وقــد تمنــح املســاهمين عــددا جديــدا مــن األســهم مقابــل
كل ســهم موجــود يف حيازتهــم .غيــر أن هــذه األســهم املنحــة ال
تعامــل كمعامــات ،وإنمــا كأحــد أشــكال تغييــر فئــة التقويــم .فــإذا
قامــت شــركة عامــة بشــراء أســهمها ،تصنــف املعاملــة باعتبارهــا
تخفيضــا يف خصــوم حقــوق امللكيــة ،وليــس اقتنــاء أصــل .ونظــرا
ألنــه ال يســع أي شــركة أن يكــون لهــا مطالبــة علــى نفســها ،فــإن
هــذا اخلصــم يصبــح منتهيــا ،حتــى مــع عــدم إلغــاء األســهم.
 52-9وتعامــل رســوم العضويــة واملســاهمات مســتحقة
الدفــع للمنظمــات الدوليــة كاقتنــاء حقــوق ملكيــة يف احلــاالت
التــي قــد يكــون مــن املمكــن ،وإن كان مــن غيــر احملتمــل ،ســداد
املبلــغ بالكامــل 15.وتشــمل التحويــات الرأســمالية املســاهمة
يف رأســمال منظمــة دوليــة أو مؤسســة غيــر هادفــة للربــح إذا مل
ينشــأ عنهــا حصــول مقــدم املســاهمة علــى حقــوق ملكيــة (راجــع
الفقرتيــن  94-6و.)124-6

اخلصخصة/التأميم

 53-9اخلصخصــة عمومــا هــي تصــرف وحــدة حكوميــة يف
حصــص امللكيــة املســيطرة يف شــركة عامــة أو شــبه شــركة عامــة
إىل مالكيــن مــن القطــاع اخلــاص .ويعامــل هــذا التصــرف كمعاملــة
يف حصــص امللكيــة 16.وإذا قامــت شــركة عامــة أو شــبه شــركة
عامــة ببيــع بعــض أصولهــا وقدمــت كل العائــدات أو جــزءا منهــا
إىل الوحــدة احلكوميــة األم ،عندئــذ يكــون تقديــم هــذه العائــدات
أيضــا بمثابــة تصــرف يف حقــوق ملكيــة الوحدة احلكومية .وتعتبر
عمــوالت السماســرة وتكاليــف اخلصخصــة األخــرى معامــات
مصروفــات ،مثلهــا يف ذلــك مثــل كل تكاليــف نقــل امللكيــة األخــرى
املتعلقــة باقتنــاء أصــل مــايل أو التصــرف فيــه.
 54-9ويمكــن أيضــا خصخصــة الوحــدات احلكوميــة .وإذا
كانــت األصــول املتصــرف فيهــا كمعاملــة واحــدة تشــكل وحــدة
مؤسســية كاملــة ،فينبغــي تصنيــف املعاملــة كمبيعــات حصــص
ملكيــة .ومــن املفتــرض أن تكــون احلكومــة قــد حولــت الوحــدة
املعنيــة إىل شــبه شــركة قبــل التصــرف فيهــا مباشــرة عــن طريــق
إعــادة تصنيــف األصــول ،وهــو مــا ينبغــي قيــده كتدفــق اقتصادي
آخــر .أمــا إذا مل تكــن األصــول املتصــرف فيهــا تشــكل وحــدة
مؤسســية كاملــة ،فينبغــي تصنيــف املعامــات عندئــذ كتصــرف
يف فــرادى أصــول غيــر ماليــة و/أو ماليــة.
 15يف معظم احلاالت ،ينبغي قيد رسوم العضوية واالشتراكات كمصروفات
يف اســتخدام الســلع واخلدمــات ( )2-2إذا كانــت هنــاك مبادلــة ملدفوعــات
مقابــل شــكل مــن أشــكال اخلدمــات ،أو قيدهــا ،يف حالــة عــدم وجــود مبادلــة،
حتــت حتويــات جاريــة غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر (.)1-2-8-2
 16يعــاد تصنيــف الشــركة العامــة إىل شــركة خاصــة مــن خــال إدراج قيــد يف
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول واخلصــوم ،وفقــا ملــا يــرد تفســيرة يف
الفصــل العاشــر.
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 55-9والتأميــم عمومــا هــو اقتنــاء وحــدة حكوميــة حصــص
امللكيــة املســيطرة يف شــركة خاصــة أو شــبه شــركة خاصــة مــن
مالكيــن مــن القطــاع اخلــاص .ويعامــل هــذا االقتنــاء كمعاملــة
يف حصــص امللكيــة .ويف بعــض احلــاالت االســتثنائية ،قــد
حتــوز الوحــدات احلكوميــة ملكيــة شــركة خاصــة أو شــبه شــركة
خاصــة عــن طريــق املصــادرة أو االســتيالء .وال يشــمل التأميــم
أي مدفوعــات للمالكيــن (أو أن التعويضــات غيــر مكافئــة للقيمــة
العادلــة لألصــول) .والتأميــم ليــس نتيجــة معاملــة تتــم باتفــاق
الطرفيــن .وينبغــي قيــد الفــرق بيــن القيمــة الســوقية لألصــل الــذي
تــم اقتنــاؤه وأي تعويضــات قُدمــت (معاملــة) كتغيــرات أخــرى يف
حجــم األصــول ،يف شــكل عمليــة اســتيالء بــدون تعويــض (راجــع
17
الفقــرة .)62-10

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار (-5-0-2-3
-5-0-3-3 ،2-5-2-2-3 ،2-5-1-2-3 ،2
)2-5-2-3-3 ،2-5-1-3-3 ،2

 56-9تُقيــد التغيــرات يف قيمــة صناديــق االســتثمار نتيجــة
إصــدار أو ســداد أســهم أو وحــدات بوصفهــا معامــات .وتقيــد
الزيــادة (االنخفــاض) يف قيمــة أســهم أو وحــدات صناديــق
االســتثمار ،عــدا تلــك املترتبــة علــى مكاســب وخســائر احليــازة،
باعتبارهــا موزعــة علــى حائــزي األســهم أو الوحــدات ويعــاد
اســتثمارها مــن جانــب احلائزيــن يف األســهم والوحــدات (راجــع
الفقــرة  .)121-5وهــذه املعاملــة مماثلــة ملعاملــة األربــاح
احملتجــزة ملؤسســة االســتثمار املباشــر األجنبيــة .وال تقيــد
كمعامــات املكاســب واخلســائر الناشــئة عــن قيمــة أصــل
أو صنــدوق لتعبــر عــن القيمــة الســوقية احلاليــة ،وإنمــا تقيــد
كمكاســب أو خســائر احليــازة.

نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة
[إحصاءات مالية احلكومة] (-2-3 ،6-0-2-3
،6-1-3-3 ،6-0-3-3 ،6-2-2-3 ،6-1
)6-2-3-3

 57-9قــد تتحمــل وحــدات احلكومــة العامــة التزامــات عن هذه
االحتياطيــات واملســتحقات واخملصصــات باعتبارهــا اجلهــات
املســؤولة عــن نظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة ونظــم الضمانــات
املوحــدة ،وصناديــق التقاعــد غيــر املســتقلة ،ونظــم التقاعــد غيــر
املمولــة .وقــد تكتســب وحــدات احلكومــة العامــة احتياطيــات
تأميــن فنيــة كأصــول ماليــة بوصفهــا حملــة وثائــق التأميــن
علــى غيــر احليــاة .ويمكــن أن تشــارك الشــركات العامــة يف جميــع
 17تسري نفس املعاملة على اقتناء األراضي أو أي أصول غير مالية أخرى
بموجب عملية بيع جبري.
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أنــواع أنشــطة التأميــن 18.وعندمــا تتــوىل وحــدات احلكومــة
العامــة إدارة نظــم الضمانــات املوحــدة ،كضمانــات القــروض
الطالبيــة ،وضمانــات الودائــع ،وضمانــات ائتمــان التصديــر،
فإنهــا تســجل معامــات يف اخلصــوم عــن خمصصــات تغطيــة
املطالبــات املشــمولة بنظــم الضمانــات املوحــدة .وتتألــف هــذه
املعامــات يف اخلصــوم ممــا يلــي:
• املدفوعــات املســبقة لصــايف الرســوم :الرســوم املدفوعــة
ســلفا يف فتــرة اإلبــاغ ناقــص إيــرادات الرســوم املدفوعــة
ســلفا مــن قبــل عــن فتــرة اإلبــاغ
• خمصصــات تغطيــة املطالبــات القائمــة :املطالبــات
املتوقعــة ناقــص أي اســتردادات متوقعــة لألصــول بموجــب
الضمانــات املوحــدة يف فتــرة اإلبــاغ ناقــص أي مطالبات
تمــت تســويتها يف فتــرة اإلبــاغ (راجــع الفقــرات م78-4
إىل م.)80-4

االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
[إحصاءات مالية احلكومة] (-2-3 ،1-6-0-2-3
-3-3 ،1-6-0-3-3 ،1-6-2-2-3 ،1-6-1
)1-6-2-3-3 ،1-6-1

 58-9بصــورة عامــة ،تدفــع أقســاط التأميــن علــى غيــر احليــاة
مقدمــا عــن الفتــرة التــي تغطيهــا وثيقــة التأميــن .ووفقــا لنظــام
القيــد علــى أســاس االســتحقاق ،تعتبــر كل تلــك األقســاط بمثابــة
معامــات تزيــد مــن خصــوم وحــدة التأميــن وأصــول حامــل
الوثيقــة حتــت بنــد احتياطيــات التأميــن الفنيــة .ومــع مــرور
الفتــرة التــي يغطيهــا القســط ،يتواصــل اقتنــاء وحــدة التأميــن
للقســط ،ممــا يتطلــب معاملــة لتخفيــض خصومهــا وأصــول حامــل
الوثيقــة حتــت بنــد احتياطيــات التأميــن الفنيــة.

 59-9وعندما تقع أحداث تنشأ عنها مطالبة صحيحة ،تُقيد
معاملــة تزيــد االحتياطيــات مقابــل املطالبــات القائمــة كخصــوم
علــى وحــدة التأميــن وكأصــول للمســتفيدين .وإذا تأخــر دفــع
املطالبــة لفتــرة زمنيــة طويلــة أو كان الدفــع يف شــكل مدفوعــات
دوريــة علــى مــدى عــدة فتــرات إبــاغ ،فــإن قيمــة املعاملــة تكــون
متوافقــة مــع القيمــة احلاليــة للمدفوعــات املتوقعــة.
 60-9ويُعــرض التغييــر يف أقســاط التأميــن غيــر املكتســبة
واالحتياطيــات مقابــل املطالبــات القائمــة كمعاملــة يف خصــوم
املؤمِّــن ومعاملــة يف أصــول حامــل وثيقــة التأميــن .وتتنــاول
الفقــرات  149-5إىل  151-5و 125-6مناقشــة املعامــات
ذات الصلــة يف اإليــرادات واملصروفــات.
 18مــن املفتــرض أن وحــدات احلكومــة العامــة ال تديــر نظــم التأميــن علــى
احليــاة وال تشــتري وثائــق التأميــن علــى احليــاة .أمــا احتياطيــات التأميــن
الفنيــة الناشــئة عــن أنشــطة الشــركات العامــة يف جمــال التأميــن علــى احليــاة
فتكــون معاملتهــا مماثلــة ملعاملــة صناديــق التقاعــد املســتقلة ،ولكــن ال يتــم
بحثهــا بصــورة مســتقلة هنــا .راجــع كذلــك الفصــل  17مــن نظــام احلســابات
القوميــة لعــام  ،2008وامللحــق (6ج) مــن الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.

 61-9ووفقــا للقيــد علــى األســاس النقــدي ،تُعــرض األقســاط
احملصّلــة واملطالبــات املدفوعــة كمعاملــة يف اإليــرادات
واملصروفــات للمؤمِّــن وحامــل الوثيقــة عنــد أداء املدفوعــات.

مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
(،2-6-2-2-3 ،2-6-1-2-3 ،2-6-0-2-3
)2-6-2-3-3 ،2-6-1-3-3 ،2-6-0-3-3

 62-9وفقــا ملــا ســبق ذكــره يف الفقــرة  ،179-7ال يرجــح
حتمــل وحــدات احلكومــة العامــة خصــوم أو حيــازة أصــول تتعلــق
بالتأميــن علــى احليــاة أو التأميــن االدخــاري ،إال إذا كانــت
تقــدم هــذه البرامــج التأمينيــة ملوظفيهــا .وتمثــل التغيــرات يف
مســتحقات التأميــن علــى احليــاة والتأميــن االدخــاري معامــات
يف اخلصــوم بالنســبة للمؤ ِّمــن ومعامــات يف األصــول املاليــة
بالنســبة حلملــة الوثائــق .ويف حالــة التأميــن االدخــاري،
تشــكل املعامــات سلســلة مــن املدفوعــات املتواصلــة وليــس
مبلغــا مقطوعــا يخفــض مــن اخلصــوم .وتتنــاول الفقــرة م-4
 69إيضــاح معاملــة التأميــن علــى احليــاة والتأميــن االدخــاري
بمزيــد مــن التفصيــل.

مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
(،3-6-2-2-3 ،3-6-1-2-3 ،3-6-0-2-3
)3-6-2-3-3 ،3-6-1-3-3 ،3-6-0-3-3

 63-9إذا كانــت وحــدة احلكومــة العامــة تديــر نظامــا للتقاعد،
فســوف تكــون لهــا معامــات يف اخلصــوم مقابــل مســتحقات
التقاعــد.

 64-9وبالنســبة لنظــام التقاعــد ذي املزايــا احملــددة ،فــإن
املســاهمات االجتماعيــة الفعليــة واحملتســبة مســتحقة القبــض
مــن العامليــن أو أربــاب العمــل أو وحــدات مؤسســية أخــرى نيابــة
عــن أفــراد أو أســر لهــا مطالبــات علــى وحــدة القطــاع العــام مقابــل
مزايــا تقاعديــة يف املســتقبل ســتؤدي إىل زيــادة خصــوم الوحــدة
املعنيــة مقابــل مســتحقات التقاعــد .وهــذه الزيــادة يف اخلصــم
القائــم (نظــرا خلصــم املدفوعــات املســتقبلية علــى مــدى فتــرات
أقــل) تقيــد كمعاملــة يف مســتحقات التقاعــد مــع تســجيل قيــد
مقابــل كمصروفــات يف هيئــة مســاهمات اجتماعيــة حمتســبة،
وفقــا ملــا يــرد بيانــه يف الفقــرة  .117-6وتنخفــض اخلصــوم
باملدفوعــات املــؤداة إىل األشــخاص املتقاعديــن أو مــن يعولــون
وورثتهــم يف شــكل مدفوعــات دوريــة أو مبالــغ مقطوعــة ،مــع
تخفيــض يف بنــد العملــة والودائــع كقيــد مقابــل .ويف حالــة القيــد
علــى أســاس نقــدي ،ينبغــي قيــد املزايــا املدفوعــة كمصروفــات
يف هيئــة منافــع اجتماعيــة مرتبطــة بالعمــل [إحصــاءات ماليــة
19
احلكومــة] (.)3-7-2
 19تختلــف املعاملــة علــى أســاس نقــدي عــن املعاملــة علــى أســاس االســتحقاق
نظــرا لعــدم إجــراء أي عمليــات احتســاب للمســاهمات واخلصــوم املتراكمــة يف
نظــام القيــد علــى أســاس نقــدي .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ال يمكــن اعتبــار املزايــا
املدفوعــة يف النظــام النقــدي كتعويضــات للعامليــن ألنهــا تُدفــع للموظفيــن
املتقاعديــن — وال توجــد مبادلــة عمــل متضمنــة يف ذلــك الوقــت.
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 65-9وبالنســبة لنظــام التقاعــد ذي املســاهمات احملــددة،
فــإن املعامــات يف خصــوم معاشــات التقاعــد لصنــدوق
املعاشــات هــي املســاهمات الفعليــة مســتحقة القبــض مــن أربــاب
العمــل بالنيابــة عــن املوظفيــن ،ومــن املوظفيــن ،وربمــا مــن أفــراد
آخريــن (مشــاركين ســابقين يف نظــام للتقاعــد ،وأصحــاب املهــن
احلــرة والعاطليــن عــن العمــل ،واملتقاعديــن) زائــد تعديــات
املســاهمات (مصروفــات امللكيــة علــى املبالــغ املنصرفــة مــن
دخــل االســتثمار )20ناقــص املزايــا مســتحقة الدفــع .وتقيــد نفــس
املعامــات يف األصــول املاليــة للمشــاركين يف نظــام التقاعــد.
ويف حالــة القيــد علــى أســاس نقــدي ،فــإن املعامــات يف
خصــوم شــركة التأميــن تســاوي املســاهمات االجتماعيــة ودخــل
االســتثمار مســتحق القبــض نقــدا ناقــص مدفوعــات املزايــا نقــدا.
 66-9ويف بعــض األحيــان ،قــد يتــم إجــراء معامــات
كبيــرة ملــرة واحــدة (مبالــغ مقطوعــة) بيــن احلكومــة ووحــدة
مؤسســية أخــرى ،غالبــا مــا تكــون شــركة عامــة ،وتكــون مرتبطــة
بإصالحــات نظــم معاشــات التقاعــد أو بعمليــات خصخصــة
شــركات عامــة .وقــد يكــون الهــدف هــو زيــادة القــدرة التنافســية
للشــركة العامــة وزيــادة جاذبيتهــا املاليــة عــن طريــق حــذف
خصــوم معاشــات التقاعــد القائمــة مــن امليزانيــة العموميــة لهــذه
الشــركة العامــة .ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــال حتمــل احلكومــة
للخصــوم املعنيــة مقابــل احلصــول علــى أصــل أو أصــول مــن
الشــركة العامــة .وإذا كانــت قيمــة األصــول مســتحقة القبــض
مســاوية لقيمــة اخلصــوم املتحملــة ،تقيــد املعاملــة حتــت بنــد
مبادلــة أصــول وخصــوم .غيــر أن قيمــة األصــل (األصــول) قــد ال
تكــون مماثلــة لقيمــة اخلصــم.
• إذا كانــت قيمــة األصــل (األصــول) مســتحقة القبــض أقــل
مــن قيمــة اخلصــم املتحمــل ،ينبغــي قيــد بنــد مصروفــات
عــن فــرق القيمــة يف صــورة حتويــل رأســمايل مــن احلكومــة
إىل الشــركة العامــة .ويُقَيِّــد الطــرف املتحمــل للخصــم
(احلكومــة) زيــادة يف اخلصــوم مقابــل مســتحقات التقاعــد،
وزيــادة يف األصــول املاليــة و/أو غيــر املاليــة ذات الصلــة،
ومصروفــات يف صــورة حتويــل رأســمايل إىل الشــركة
العامــة (راجــع الفقــرة  .)124-6و ُتقَيِّــد الشــركة العامــة
انخفاضــا يف اخلصــوم مقابــل مســتحقات التقاعــد،
وانخفاضــا يف األصــول املاليــة و/أو غيــر املاليــة،
وإيــرادات يف صــورة حتويــل رأســمايل مــن احلكومــة.
• وإذا كانــت قيمــة األصــل (األصــول) مســتحقة القبــض أكبــر
مــن قيمــة اخلصــم املتحمــل ،ينبغــي قيــد حتويــل رأســمايل
مــن الشــركة العامــة إىل احلكومــة عــن فــرق القيمــة (راجــع
 20ال تــدرج يف دخــل االســتثمار مكاســب وخســائر احليــازة التــي تنشــأ عــن
طريــق اســتثمار مســتحقات التقاعــد املتراكمــة.
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الفقــرة  .)148-5وتُقَيِّــد الشــركة العامــة انخفاضــا يف
اخلصــوم مقابــل مســتحقات التقاعــد ،وانخفاضــا يف
األصــول املاليــة و/أو غيــر املاليــة ،ومصروفــات يف
صــورة حتويــل رأســمايل إىل احلكومــة.
 67-9وحيثمــا تتحمــل وحــدة حكوميــة خصــوم معاشــات
التقاعــد ،يســتمر تصنيــف التزامــات معاشــات التقاعــد التــي
اســتوعبها صنــدوق الضمــان االجتماعــي كخصــوم مســتحقات
التقاعــد .ويتــم إطفــاء هــذه االلتزامــات تدريجيــا مــع اكتمــال ســداد
املزايــا .ووفقــا ملــا يــرد ذكــره يف الفقــرة  ،261-7فــإن صــايف
االلتزامــات الضمنيــة ملنافــع الضمــان االجتماعــي املســتقبلية
تظهــر كبنــد للتذكــرة يف امليزانيــة العموميــة.

مطالبات صناديق التقاعد على مديري التقاعد
(،4-6-2-2-3 ،4-6-1-2-3 ،4-6-0-2-3
)4-6-2-3-3 ،4-6-1-3-3 ،4-6-0-3-3

 68-9وفقــا ملــا يــرد بيانــه يف الفقــرة  ،199-7قــد يتعاقــد
رب العمــل مــع طــرف ثالــث إلدارة صنــدوق تقاعــد ملوظفيــه.
وعندمــا تقــع مســؤولية تمويــل أي عجــز يف صنــدوق التقاعــد
علــى عاتــق رب العمــل أو أي جهــة راعيــة أخــرى (مديــر التقاعــد)،
تســتحق عندئــذ مطالبــة صنــدوق التقاعــد علــى هــذا املديــر.
وباملثــل ،إذا كان رب العمــل أو اجلهــة الراعيــة (مديــر التقاعــد) لــه
حــق املطالبــة بفوائــض صنــدوق التقاعــد ،عندئــذ يمكــن أن تنشــأ
مطالبــة مــن املديــر علــى صنــدوق التقاعــد.

خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم
الضمانات املوحدة (-6-1-2-3 ،5-6-0-2-3
-6-1-3-3 ،5-6-0-3-3 ،5-6-2-2-3 ،5
)5-6-2-3-3 ،5

 69-9وفقــا ملــا يــرد توضيحــه يف الفقرتيــن  201-7و-7
 ،202هنــاك الكثيــر مــن العوامــل املشــتركة بيــن نظــم الضمانــات
املوحــدة والتأميــن علــى غيــر احليــاة وبالتــايل فهــي تقيــد علــى
نحــو مماثــل .وتتنــاول الفقــرات م 78-4إىل م 80-4عــرض
مزيــد مــن التفاصيــل عــن معاملــة نظــم الضمانــات املوحــدة.

املشــتقات املاليــة وخيــارات االكتتــاب املمنوحة
للموظفين (،7-2-2-3 ،7-1-2-3 ،7-0-2-3
)7-2-3-3 ،7-1-3-3 ،7-0-3-3
املشتقات املالية (،1-7-1-2-3 ،1-7-0-2-3
،1-7-1-3-3 ،1-7-0-3-3 ،1-7-2-2-3
)1-7-2-3-3
 70-9قــد تنشــأ املعامــات املتضمنــة مشــتقات ماليــة
عنــد إبــرام العقــد ،يف األســواق الثانويــة ،مــع مدفوعــات خدمــة
منتظمــة (كمدفوعــات هوامــش الضمــان) ،وعنــد التســوية.
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ويفضــل قيــد األصــول واخلصــوم بصفــة مســتقلة يف معامــات
املشــتقات ،متــى أمكــن ،وإن كان يمكــن تســويتها علــى أســاس
صــاف عندمــا يتعــذر القيــد علــى أســاس إجمــايل .وتعامــل
كمدفوعــات مقابــل خدمــة أي عمولــة مســتحقة الدفــع للسماســرة
أو الوســطاء اآلخريــن مقابــل ترتيــب عقــد املشــتقات املاليــة .غيــر
أن معامــات املشــتقات املاليــة تنطــوي يف حــاالت عديــدة علــى
رســوم خدمــة ضمنيــة ،وال يمكــن عــادة تقديــر عنصــر اخلدمــة
فيهــا ،ويف مثــل هــذه احلــاالت ينبغــي معاجلــة القيمــة الكاملــة
للمعاملــة باعتبارهــا معاملــة يف املشــتقات املاليــة.
 71-9عند إبرام العقد:
• ال يتطلــب إنشــاء عقــد مــن النــوع اآلجــل (راجــع الفقــرات
 212-7إىل  )214-7قيــد معاملــة يف مشــتقة ماليــة
ألن املعتــاد أن يتــم تبــادل خماطــر متســاوية يف القيمــة.
أي بعبــارة أخــرى ،إن احتمــال تعــرض الطرفيــن للمخاطــر
يكــون صفــرا وتكــون القيمــة بالنســبة لكليهمــا صفــرا .غيــر
أنــه يف بعــض احلــاالت قــد تكــون قيمــة املعاملــة عنــد
اإلصــدار غيــر صفريــة ،كمــا يف حالــة املبــادالت خــارج
الســوق( .باإلضافــة إىل ذلــك ،قــد يكــون هنــاك رســم خدمــة
مقابــل اإلصــدار).
• يدفــع مشــتري عقــد اخليــار (راجــع الفقــرة  )209-7عــاوة
للبائــع ،تمثــل ســعر اقتنــاء األداة .وتُدفــع عــاوة أحيانــا
بعــد إبــرام العقــد .ويف هــذه احلالــة ،تقيَّــد قيمــة العــاوة
عنــد إبــرام العقــد علــى النحــو ذاتــه كمــا لــو كانــت قــد دُفعــت
عندئــذ ،لكنهــا تقيــد باعتبارهــا ممولــة عــن طريــق حســابات
أخــرى مســتحقة القبض/الدفــع بيــن حمــرر عقــد اخليــار
ومشــتريه.
 72-9وتُقيَّــد التغيــرات الالحقــة يف أســعار املشــتقات
باعتبارهــا مكاســب أو خســائر حيــازة ،وليســت معامــات ،كمــا
يــرد بيانــه يف الفقــرة .42-10
 73-9ويتــم تقييــم مبيعــات عقــود اخليــار يف الســوق الثانويــة
 ســواء كانــت بورصــات أو أســواق غيــر رســمية  -بأســعارالســوق وتُقيَّــد كمعامــات يف املشــتقات املاليــة.
 74-9وعندمــا يســتلزم عقــد مــا خدمــة مســتمرة (كمبادلــة
أســعار الفائــدة) ويتــم احلصــول علــى دفعــة نقديــة ،يحــدث
انخفــاض (زيــادة) علــى جانــب األصــول (اخلصــوم) يف املشــتقة
املاليــة إذا كان العقــد يف مركــز أصــول (خصــوم) وقــت أداء
الدفعــة .وإذا مل يتمكــن معــدو البيانــات مــن تنفيــذ هــذا املنهــج
بســبب املمارســات الســائدة يف الســوق ،ينبغــي قيــد جميــع
املقبوضــات النقديــة كانخفاضــات يف األصــول املاليــة ،وقيــد
جميــع املدفوعــات النقديــة كانخفاضــات يف اخلصــوم.

 75-9هوامــش الضمــان هــي مدفوعــات نقديــة أو ودائــع
ضمــان إضــايف تغطــي االلتزامــات الفعليــة أو احملتملــة
التــي تنشــأ مــن خــال املشــتقات املاليــة — خاصــة العقــود
املســتقبلية أو عقــود اخليــارات املتداولــة يف البورصــة .ووفقــا
ملــا تــرد مناقشــته يف الفقــرة  ،129-7تُصنَّــف هوامــش الضمــان
القابلــة للــرد نقــدا كمعامــات يف الودائــع أو احلســابات األخــرى
مســتحقة القبض/الدفــع ،وتصنَّــف هوامــش الضمــان غيــر
القابلــة للــرد ضمــن املشــتقات املاليــة.
 76-9وعنــد التســوية ،إمــا أن يتــم الدفــع نقــدا ،أو يتــم تســليم
البنــد األساســي:
• عنــد تســوية املشــتقة املاليــة نقــدا ،تقيَّــد هــذه املعاملــة
بقيمــة التســوية النقديــة .ويف معظــم احلــاالت ،يقيّــد
انخفــاض علــى جانــب األصــول يف املشــتقة املاليــة عنــد
قبــض مدفوعــات التســوية النقديــة ،بينمــا يقيَّــد انخفــاض
علــى جانــب اخلصــوم يف املشــتقة املاليــة عنــد أداء
مدفوعــات التســوية النقديــة.
• عند تسليم بند أساسي ،تقيَّد معاملتان:
• تقيَّــم املعاملــة املتعلقــة بالبنــد األساســي بســعر الســوق
الســائد يف تاريــخ املعاملــة .ويســجل قيــد البنــد األساســي
حتــت العنــوان املعنــي (الســلع ،األداة املاليــة ،إىل آخــره).
• تقيَّــم املعاملــة املتعلقــة باملشــتقة املاليــة باعتبارهــا
الفــرق ،مضروبــا يف الكميــة ،بيــن ســعر الســوق الســائد للبنــد
األساســي وســعر التنفيــذ احملــدد يف عقــد املشــتقة املاليــة.
• وعنــد تســوية أكثــر مــن عقــد واحــد  -نقــدا ويف نفــس الوقــت
ومــع نفــس الطــرف املقابــل  -تكــون بعــض العقــود اجلــاري
تســويتها يف مراكــز أصــول والبعــض اآلخــر يف مراكــز
خصــوم .ويف هــذه احلالــة ،ينبغــي قيــد املعامــات املتعلقــة
باألصــول بصــورة منفصلــة عــن املعامــات املتعلقــة
باخلصــوم ،كلمــا أمكــن ذلــك ،ولكــن يمكــن القبــول بالتســوية
علــى أســاس صــاف عندمــا يتعــذر اإلبــاغ علــى أســاس
إجمــايل.

خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين (-0-2-3
-0-3-3 ،2-7-2-2-3 ،2-7-1-2-3 ،2-7
)2-7-2-3-3 ،2-7-1-3-3 ،2-7

 77-9مــن املســتبعد جــدا أن تقــوم وحــدات احلكومــة العامــة
بإصــدار خيــارات االكتتــاب .ويمكــن فقــط للكيانــات ذات أســهم
رأس املــال املصــدرة أن تنشــئ خيــارات االكتتــاب املمنوحــة
للموظفيــن ،بحيــث يمكــن أن تنشــأ يف الشــركات العامــة يف
احلــاالت غيــر املعتــادة .وتنشــأ خيــارات االكتتــاب املمنوحــة
للموظفيــن يف تاريــخ معيــن (تاريــخ «منــح اخليــار») ،وتنص على
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أن املوظــف يمكنــه شــراء عــدد معيــن مــن أســهم رب العمــل بســعر
معلــن (ســعر «التنفيــذ») إمــا يف تاريــخ حمــدد (تاريــخ «اســتحقاق
ممارســة اخليــار») أو خــال فتــرة زمنيــة (فتــرة «التنفيــذ») تلــي
تاريــخ اســتحقاق ممارســة اخليــار مباشــرة.
 78-9ويف تاريــخ منــح اخليــار ،ينبغــي قيــد معاملــة حتــت
بنــد خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن باعتبارهــا القيــد
املقابــل لبنــد أجــور ورواتــب عينيــة ( .)2-1-1-2وينبغــي
توزيــع قيمــة خيــارات االكتتــاب املقيــدة كتعويضــات علــى مــدار
الفتــرة بيــن تاريــخ منــح اخليــار وتاريــخ اســتحقاق ممارســته ،إن
أمكــن .وباملثــل ،ينبغــي تصنيــف أي زيــادة يف قيمــة اخليــارات
املمنوحــة للموظفيــن بيــن تاريــخ منــح اخليــار وتاريــخ اســتحقاق
ممارســته باعتبارهــا تعويضــات العامليــن .وإذا تعــذر ذلــك،
راجــع الفقــرة  80-9لالطــاع علــى حــل عملــي.
 79-9وعنــد تنفيــذ اخليــار ،تُقيَّــد معاملــة خيــارات االكتتــاب
املمنوحــة للموظفيــن بقيمــة تعكــس الفــرق بيــن الســعر الســوقي
لألســهم والســعر الــذي يدفعــه املشــتري مقابــل األســهم .وال
يعامــل أي تغيــر يف القيمــة بيــن تاريــخ اســتحقاق ممارســة
اخليــار وتاريــخ تنفيــذه كتعويضــات عامليــن وإنمــا كمكســب أو
خســارة احليــازة (راجــع الفقــرة .)43-10
 80-9ويف الواقــع العملــي ،مــن املســتبعد تمامــا تعديــل
التكاليــف التقديريــة التــي يتحملهــا أربــاب العمــل مقابــل
خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن يف الفتــرة بيــن تاريــخ
املنــح وتاريــخ التنفيــذ .وبالتــايل ،وألســباب عمليــة ،تعامــل
الزيــادة بالكامــل بيــن تاريــخ املنــح وتاريــخ التنفيــذ كمكاســب أو
خســائر احليــازة (راجــع الفقــرة  .)43-10ويقيــد إلغــاء خيــارات
االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن حتــت بنــد التغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول (راجــع الفقــرة .)57-10
 81-9وال تثيــر خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن
عمومــا قضايــا خمتلفــة عــن تلــك املتعلقــة باملشــتقات املاليــة،
ولكــن تنشــأ حالــة خاصــة عندمــا يُمنــح أحــد موظفي شــركة تابعة
حق خيار شراء أسهم الشركة األم .فنظرا ألن الشركة األم ليست
رب العمــل ،تقيــد الشــركة التابعــة معاملــة تقتنــي بموجبهــا عقــد
خيــار األســهم مــن الشــركة األم قبــل منحــه للموظــف .راجــع أيضــا
الفقــرة  222-7بشــأن عقــود خيــار األســهم املقدمــة ملــوردي
الســلع واخلدمــات إىل مؤسســة مــا.

احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع (-3
،8-0-3-3 ،8-2-2-3 ،8-1-2-3 ،8-0-2
)8-2-3-3 ،8-1-3-3
 82-9تتألــف احلســابات األخــرى مســتحقة القبض/الدفــع
مــن االئتمــان التجــاري والســلف وبنــود أخــرى متنوعــة مســتحقة
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الدفــع أو القبــض .وتنشــأ املعامــات يف االئتمــان التجــاري
والســلف عنــد تقديــم االئتمــان مباشــرة إىل مشــتري الســلع
واخلدمــات .وتقيــد السُــلف عــن املبالــغ املدفوعــة ســلفا لعمــل قيــد
اإلجنــاز ،أو عــن مدفوعــات مســبقة مقابــل ســلع وخدمــات (راجــع
الفقــرة .)225-7
 83-9وتنشــأ حســابات أخــرى متنوعــة مســتحقة القبــض/
الدفع فيما يتعلق بالضرائب املستحقة غير املدفوعة ،واألرباح
املوزعــة ،ومشــتريات ومبيعــات األوراق املاليــة ،والريــع،
واألجــور والرواتــب ،واملســاهمات االجتماعيــة ومعامــات
مماثلــة .وتــدرج مدفوعــات الضرائــب املســبقة يف هــذه الفئــة
أيضــا .أمــا الفائــدة املســتحقة غيــر املدفوعــة فــا ينبغــي إدراجهــا
ضمــن هــذه الفئــة ،وإنمــا تضــاف إىل مبلــغ األصــل األساســي.
 84-9وتســتخدم هــذه الفئــة لســد الفجــوة الزمنيــة بيــن وقــوع
األحــداث االقتصاديــة ووقــت حــدوث التدفقــات النقديــة الفعليــة.
وال ينبغــي اســتخدامها لقيــد أوجــه التبايــن اإلحصائــي.

تصنيف املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم حسب القطاع واإلقامة

 85-9مــن املهــم يف أغلــب األحيــان ،ليــس فقــط معرفــة أنــواع
اخلصــوم التــي تســتخدمها وحــدة احلكومــة العامــة لتمويــل
أنشــطتها وأنواع األصول املالية التي حتتفظ بها كاســتثمارات،
بــل أيضــا معرفــة القطاعــات التــي توفــر التمويــل حتــى يتحقــق
الفهــم الكامــل للتدفقــات املاليــة ودورهــا يف ماليــة احلكومــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،مــن الضــروري يف أغلــب األحيــان حتليــل
التدفقــات املاليــة بيــن القطاعــات الفرعيــة لقطــاع احلكومــة
العامــة أو القطــاع العــام .ويمكــن حتليــل هــذه التدفقــات يف
21
هيئــة اإلطــار القائــم علــى انتقــال الســندات مــن طرف إىل اآلخر.
ويقــدم اجلــدول  2-9تصنيفــا للمعامــات يف األصــول املاليــة
واخلصــوم حســب قطــاع وإقامــة طــريف املعامــات.

 86-9وال تكــون جهــة إصــدار األوراق املاليــة يف العــادة
طرفــا مشــاركا يف معامــات الســوق الثانويــة يف هــذه األوراق
املاليــة .غيــر أنــه عنــد تغييــر إقامــة أو قطــاع الدائــن يف إحــدى
املعامــات ،ينبغــي تســجيل قيــد حتــت التغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول (إعــادة تصنيــف) للحفــاظ علــى اندمــاج مراكــز
األرصــدة والتدفقــات يف نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة
(راجــع الفقرتيــن  25-9و.)79-10
 21لالطــاع علــى مناقشــة مســتفيضة حــول منهــج انتقــال الســندات مــن طــرف
إىل اآلخــر ،راجــع الفصــل الســابع مــن دليــل إحصــاءات ديــن القطــاع العــام،
واجلـ�زء الثـ�اين مـ�ن«  «كتيــب إحصــاءات األوراق املاليــة» (�Handbook on Se
.)curities Statistics
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اجلدول  :2-9صايف اقتناء األصول املالية وصايف حتمل اخلصوم مصنفة حسب إقامة الطرف املقابل
2-8
1-2-8

صايف اقتناء األصول املالية
جهات مدينة حملية

3-8
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 87-9ويعــرض الفصــل الثــاين وصفــا لتكويــن القطاعــات
املبينــة باجلــدول  .2-9ويشــار إىل جميــع الوحــدات غيــر
املقيمــة معــا بعبــارة القطــاع اخلارجــي (قطــاع «بقيــة العــامل»
يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  .)2008ومــن املهــم يف
نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة ليــس فقــط معرفــة جممــوع
مقــدار التمويــل مســتحق القبــض مــن وحــدات غيــر مقيمــة
بــل أيضــا معرفــة أنــواع الوحــدات غيــر املقيمــة التــي تقــدم
التمويــل 22.ولذلــك فــإن مبــادئ تصنيــف القطاعــات يف نظــام
إحصــاءات ماليــة احلكومــة يمكــن كذلــك تطبيقهــا علــى الوحــدات
غيــر املقيمــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،تعامــل جميــع احلكومــات
 22لــن يظهــر غالبــا ،يف حــاالت ســندات الديــن املتداولــة ،ســوى احلائزيــن
األولييــن.
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غير املقيمين اآلخرون

األجنبيــة واملنظمــات الدوليــة كقطاعــات مســتقلة يف اجلــدول
.2 -9

تصنيف التزامات الدين واألصول
املالية املقابلة ألدوات الدين حسب أجل
االستحقاق

 88-9هنــاك أهميــة خاصــة لوضــع تصنيــف تكميلــي ملراكــز
األرصــدة يف التزامــات الديــن واألصــول املاليــة املقابلــة ألدوات
الديــن حســب أجــل االســتحقاق ونــوع أداة الديــن وهــو مــا يعرضــه
اجلــدول  .12-7وإذا مــا اتضحــت فائــدة هــذا الهيكلــي التصنيفي
مــن الناحيــة التحليليــة فيمكــن اســتخدامه للمعامــات يف
التزامــات الديــن واألصــول املاليــة املقابلــة ألدوات الديــن.
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التدفقات االقتصادية األخرى

يصــف هــذا الفصــل التدفقــات االقتصاديــة األخــرى التــي تقيــد
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة .وتتألف هذه التدفقات من
فئتيــن رئيســيتين همــا مكاســب وخســائر احليــازة ،والتغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول.

مقدمة

صيغــة خمتصــرة مــن هــذا البيــان .ويشــار إىل البنــد املــوازن لهــذا
البيــان باســم التغيــر يف صــايف القيمــة نتيجــة تدفقــات
اقتصاديــة أخــرى ،ويعــرف بأنــه جممــوع التغيــر يف صــايف
القيمــة نتيجــة مكاســب أو خســائر احليــازة والتغيــر يف صــايف
القيمــة نتيجــة تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
• يعــرف البنــد املــوازن التغيــر يف صــايف القيمــة نتيجــة
مكاســب احليــازة (أو إعــادة التقييــم) بأنــه جممــوع
مكاســب احليــازة املوجبــة أو الســالبة علــى جميــع األصــول
واخلصــوم.

 1-10التدفقــات االقتصاديــة األخــرى هــي التغيــرات يف
حجــم األصــول أو اخلصــوم أو يف قيمتهمــا والتــي مل تنشــأ عــن
معامــات .ويصــف هــذا الفصــل الفئتيــن الرئيســيتين للتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى اللتيــن تؤثــران علــى صــايف القيمــة:
• مكاســب أو خســائر احليــازة 1هــي تغيــر يف القيمــة
النقديــة ألصــل أو خصــم نتيجــة تغيــرات يف مســتوى
األســعار وهيكلها ،مع اســتبعاد أي تغيرات نوعية أو كمية
يف األصــل أو اخلصــم .ومــن املمكــن أن تنطبــق مكاســب أو
خســائر احليــازة علــى جميــع األصــول واخلصــوم ،وتشــمل
يف حالــة األصــول واخلصــوم املقومــة بالعملــة األجنبيــة
املكاســب واخلســائر الناجتــة عــن التغيــرات يف أســعار
2
الصــرف.
• التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول هــي أي تغيــرات
يف قيمــة أصــل أو خصــم غيــر ناجتــة عــن معاملــة أو مكســب
حيــازة .وتنشــأ التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول عــن
أحــداث تغيــر كميــة أصــل قائــم أو نوعيتــه ،وأحــداث تضيــف
أصــا جديــدا إىل امليزانيــة العموميــة أو حتــذف منهــا أصــا
قائمــا ،وأحــداث تســتلزم إعــادة تصنيــف أصــول قائمــة.
 2-10وتقيــد التدفقــات االقتصاديــة األخــرى يف بيــان
التدفقــات االقتصاديــة األخــرى ،ويعــرض اجلــدول 1-10
 1يمكــن اســتخدام مصطلــح إعــادة التقييــم أيضــا بنفــس معنــى مكاســب أو
خســائر احليــازة.
 2تؤثــر مكاســب أو خســائر احليــازة دائمــا علــى صــايف القيمــة .ويســتخدم
مصطلــح مكســب ومصطلــح خســارة إشــارة إىل اجتــاه التغيــر يف صــايف
القيمــة .فالتدفقــات التــي تزيــد قيمــة أصــل أو تخفــض قيمــة خصــم تــؤدي
إىل زيــادة صــايف القيمــة ويشــار إليهــا بمكاســب احليــازة .أمــا التدفقــات
التــي تخفــض قيمــة أصــل أو تزيــد قيمــة خصــم ،فتــؤدي إىل انخفــاض صــايف
القيمــة ويشــار إليهــا بخســائر احليــازة .ويمكــن افتــراض أن اإلشــارات إىل
األصــول املاليــة تتســع لتشــمل اخلصــوم أيضــا.

• ويعــرف البنــد املــوازن التغيــر يف صــايف القيمــة
نتيجــة تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول بأنــه
جممــوع التغيــرات املوجبــة والســالبة األخــرى يف حجــم
األصــول واخلصــوم.
 3-10ويــؤدي الكثيــر مــن التدفقــات االقتصاديــة األخــرى إىل
حــدوث تغيــر يف قيمــة األصــل أو اخلصــم وتغيــر مســاو لــه يف
صــايف القيمــة .فعلــى ســبيل املثــال ،تــؤدي مكاســب احليــازة التــي
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

ينتــج عنهــا ارتفــاع يف قيمــة األصــول إىل ارتفــاع صــايف القيمــة.
ويف املقابــل ،ال تؤثــر التدفقــات االقتصاديــة األخــرى املرتبطــة
بإعــادة التصنيــف علــى صــايف القيمــة الكلــي .وتــؤدي عمليــات
إعــادة التصنيــف هــذه إىل تغييــر قيمــة أصليــن أو خصميــن بنفــس
القيمــة ولكــن بإشــارتين خمتلفتيــن ،أو إىل تغيــر قيمــة أصــل
واحــد وخصــم واحــد بنفــس القيمــة ـ ـ كإعــادة تصنيــف قــرض
عندمــا يصبــح قابــا للتــداول (راجــع الفقــرة .)149-7
 4-10وتصنــف التدفقــات االقتصاديــة األخــرى حســب نــوع
األصــل أو اخلصــم املتأثــر بهــا .ويســتخدم تصنيــف األصــول
واخلصــوم الــوارد يف الفصــل الســابع لهــذا الغــرض .ويف اجلــدول
 ،2-10يصنــف جممــوع التدفقــات االقتصاديــة األخــرى إمــا
كمكاســب وخســائر حيــازة أو كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
وإضافــة إىل ذلــك ،يمكــن تصنيــف التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى حســب نــوع احلــدث الــذي نشــأ عنــه التدفــق ،مــع تضميــن
كافــة التفاصيــل الالزمــة ألغــراض التحليــل املــايل .ويمكــن
توســيع اجلــدول بــإدراج أنــواع مكاســب احليــازة أو أنــواع معينــة
مــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول إذا اعتبــر ذلــك مفيــدا.
فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن أن توضــح الفئــات الفرعيــة للتغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول مــا إذا كانــت التغيــرات ناجتــة عــن
إدراج أصــول وخصــوم أو حذفهــا أو تغيــر تصنيفهــا.

مكاسب احليازة

مكاسب احليازة بوجه عام

 5-10تنشــأ مكاســب احليــازة نتيجــة تغيــرات األســعار،
ويمكــن حتقيــق هــذه املكاســب مــن جميــع األصــول االقتصاديــة
تقريبــا التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ألي مــدة زمنيــة خــال فتــرة
اإلبــاغ .وال يهــم مــا إذا كان األصــل حمتفظــا بــه طــوال فتــرة
اإلبــاغ بأكملهــا ،أو تــم اقتنــاؤه خاللهــا وظــل حمتفظــا بــه حتــى
نهايتهــا ،أو كان حمتفظــا بــه يف بدايــة الفتــرة وتــم التصــرف
فيــه خاللهــا ،أو تــم اقتنــاؤه والتصــرف فيــه خــال الفتــرة نفســها.
إذ إنــه مــن املمكــن حتقيــق مكاســب حيــازة يف كل حالــة مــن
هــذه احلــاالت ،ويجــب قيــده بقيمــة كامــل الفــرق بيــن امليزانيــة
العموميــة االفتتاحيــة (أو تاريــخ االقتنــاء) وامليزانيــة العموميــة
اخلتاميــة (أو تاريــخ التصــرف).
 6-10وقد تكون مكاسب احليازة غير متحققة أو متحققة:
• تســتحق مكاســب احليــازة غيــر املتحققــة علــى األصــول
التــي ال تــزال مملوكــة أو اخلصــوم التــي ال تــزال مســتحقة
يف نهايــة فتــرة اإلبــاغ .وتشــمل قيــم األصــول واخلصــوم
يف امليزانيــة العموميــة اخلتاميــة مكاســب أو خســائر
احليــازة غيــر املتحققــة.

• وتنشــأ مكاســب احليــازة املتحققــة عنــد بيــع األصــل أو
اســترداد قيمتــه أو اســتخدامه أو التصــرف فيــه بــأي شــكل
آخــر ،أو عنــد ســداد خصــم يتضمــن مكاســب أو خســائر
حيــازة .وتتضمــن قيمــة املعامــات قيمــة مكاســب أو
خســائر احليــازة املتحققــة .وبعبــارة أخــرى ،تتحقــق
مكاســب احليــازة غيــر املتحققــة عنــد تنفيــذ املعامــات.
 7-10وتقيــد مكاســب احليــازة يف تاريــخ تغيــر الســعر ،وقــد
يكــون هــذا التاريــخ خمتلفــا عــن تاريــخ حتقــق مكاســب احليــازة.
لذلــك؛ يجــب قيــد املكاســب واخلســائر املتحققــة وغيــر املتحققــة
بمــا يعكــس كامــل قيمــة مكاســب وخســائر احليــازة التــي نشــأت
خــال فتــرة اإلبــاغ.
 8-10وال تشــمل مكاســب احليــازة التغيــر يف قيمــة أصــل
نتيجــة التغيــر يف كميــة األصــل أو نوعيتــه (حيــث ينــدرج هــذا
التغيــر ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول) ،وعلــى وجــه
اخلصــوص:
• يُقيَّــد انخفــاض قيمــة األصــول الثابتــة نتيجــة التدهــور
املــادي ومعــدالت التقــادم املعتــادة والتلــف العرضــي
العــادي كاســتهالك رأســمال ثابــت ( )3-2وليــس كخســائر
حيــازة.
• وقــد ترتفــع قيمــة ســندات الديــن املصــدرة بخصــم بصــورة
مطــردة قبــل اســتردادها بســبب تراكــم الفائــدة .وينبغــي
أن تقيــد الزيــادة يف القيمــة الســوقية إلذن أو ســند نتيجــة
تراكــم الفائــدة كمعاملــة يف األصــل وليــس كمكســب حيــازة.
 9-10وال يمكن حســاب جمموع مكاســب احليازة باســتخدام
بيانــات امليزانيــة العموميــة فقــط نظــرا ألن مراكــز األرصــدة ال
تعكــس كل حــدث مــن األحــداث االقتصاديــة التــي قــد تكــون
وقعــت خــال فتــرة اإلبــاغ (راجــع الفقــرات مــن  1-3إىل .)4-3
ولقيــاس مكاســب احليــازة مباشــرة بالتــايل ،يتطلــب احلســاب
االحتفــاظ بســجالت جلميــع فــرادى املعامــات والتغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول زائــد ســعر كل أصــل علــى حــدة يف
تاريــخ امليزانيــة العموميــة االفتتاحيــة وامليزانيــة العموميــة
اخلتاميــة .وال تتوافــر أســعار ســوقية مالحظــة لألصــول غيــر
املاليــة عمومــا بقــدر توافرهــا يف حالــة األصــول املاليــة
واخلصــوم .ويف الواقــع العملــي ،إذا مل تتــح جميــع البيانــات
الالزمــة ،ينبغــي اســتخدام أســاليب تقديــر بديلــة حلســاب مكاســب
احليــازة.
 10-10وثمة أســلوب بديل شــائع االســتخدام لتقدير مكاســب
وخســائر احليــازة يســتند إىل املتطابقــة التــي تقــوم علــى فكــرة أن
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اجلدول  :2-10تصنيف التدفقات االقتصادية األخرى
مكاسب وخسائر
احليازة
التغيــر يف صــايف القيمــة نتيجــة جممــوع التدفقــات االقتصاديــة األخــرى  /مكاســب
وخســائر احليــازة  /التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
األصول غير املالية
األصول الثابتة
مبان وإنشاءات
مساكن
مبان أخرى عدا املساكن
إنشاءات أخرى
حتسينات األراضي
آالت ومعدات
معدات نقل
آالت ومعدات عدا معدات النقل
أصول ثابتة أخرى
موارد بيولوجية فالحية
منتجات امللكية الفكرية
نظم األسلحة
اخملزونات
مواد وإمدادات
أعمال قيد اإلجناز
سلع تامة الصنع
سلع معدة إلعادة بيعها
خمزونات عسكرية
النفائس
أصول غير منتجة
األراضي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة
أصول أخرى متوافرة طبيعيا
موارد بيولوجية غير فالحية
موارد مائية
موارد طبيعية أخرى
أصول غير منظورة غير منتجة
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
السمعة التجارية واألصول التسويقية
األصول املالية
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص امللكية
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات مالية احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات معاشات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة
املشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين
املشتقات املالية
خيارات اكتتاب املوظفين

4
1-4
1-1-4
1-1-1-4
1-1-1-1-4
2-1-1-1-4
3-1-1-1-4
4-1-1-1-4
2-1-1-4
1-2-1-1-4
2-2-1-1-4
3-1-1-4
1-3-1-1-4
2-3-1-1-4
4-1-1-4
2-1-4
1-2-2-1-4
2-2-2-1-4
3-2-2-1-4
4-2-2-1-4
5-2-2-1-4
3-1-4
4-1-4
1-4-1-4
2-4-1-4
3-4-1-4
1-3-4-1-4
2-3-4-1-4
3-3-4-1-4
4-4-1-4
1-4-4-1-4
2-4-4-1-4
2-4
1-0-2-4
2-0-2-4
3-0-2-4
4-0-2-4
5-0-2-4
1-5-0-2-4
2-5-0-2-4
6-0-2-4
1-6-0-2-4
2-6-0-2-4
3-6-0-2-4
4-6-0-2-4
5-6-0-2-4
7-0-2-4
1-7-0-2-4
2-7-0-2-4

التغيرات األخرى يف
حجم األصول
5
1-5
1-1-5
1-1-1-5
1-1-1-1-5
2-1-1-1-5
3-1-1-1-5
4-1-1-1-5
2-1-1-5
1-2-1-1-5
2-2-1-1-5
3-1-1-5
1-3-1-1-5
2-3-1-1-5
4-1-1-5
2-1-5
1-2-2-1-5
2-2-2-1-5
3-2-2-1-5
4-2-2-1-5
5-2-2-1-5
3-1-5
4-1-5
1-4-1-5
2-4-1-5
3-4-1-5
1-3-4-1-5
2-3-4-1-5
3-3-4-1-5
4-4-1-5
1-4-4-1-5
2-4-4-1-5
2-5
1-0-2-5
2-0-2-5
3-0-2-5
4-0-2-5
5-0-2-5
1-5-0-2-5
2-5-0-2-5
6-0-2-5
1-6-0-2-5
2-6-0-2-5
3-6-0-2-5
4-6-0-2-5
5-6-0-2-5
7-0-2-5
1-7-0-2-5
2-7-0-2-5

جمموع التدفقات
االقتصادية األخرى
9
1-9
1-1-9
1-1-1-9
1-1-1-1-9
2-1-1-1-9
3-1-1-1-9
4-1-1-1-9
2-1-1-9
1-2-1-1-9
2-2-1-1-9
3-1-1-9
1-3-1-1-9
2-3-1-1-9
4-1-1-9
2-1-9
1-2-2-1-9
2-2-2-1-9
3-2-2-1-9
4-2-2-1-9
5-2-2-1-9
3-1-9
4-1-9
1-4-1-9
2-4-1-9
3-4-1-9
1-3-4-1-9
2-3-4-1-9
3-3-4-1-9
4-4-1-9
1-4-4-1-9
2-4-4-1-9
2-9
1-0-2-9
2-0-2-9
3-0-2-9
4-0-2-9
5-0-2-9
1-5-0-2-9
2-5-0-2-9
6-0-2-9
1-6-0-2-9
2-6-0-2-9
3-6-0-2-9
4-6-0-2-9
5-6-0-2-9
7-0-291-7-0-2-9
2-7-0-2-9
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اجلدول  :2-10تصنيف التدفقات االقتصادية األخرى (تتمة)
مكاسب وخسائر
احليازة
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمانات والسلف التجارية
حسابات متنوعة أخرى مستحقة القبض
مدينون حمليون
نفس توزيع األدوات الوارد أعاله ،مع استبعاد الذهب النقدي
دائنون خارجيون
نفس توزيع األدوات الوارد أعاله
اخلصوم
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص امللكية
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات مالية احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات معاشات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة
املشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين
املشتقات املالية
خيارات اكتتاب املوظفين
حسابات أخرى مستحقة الدفع
االئتمانات والسلف التجارية
حسابات أخرى متنوعة مستحقة الدفع
دائنون حمليون
نفس توزيع األدوات الوارد أعاله
دائنون خارجيون
نفس توزيع األدوات الوارد أعاله

قيمــة فئــة مــن األصــول بامليزانيــة العموميــة اخلتاميــة يجــب أن
تكــون مســاوية لقيمتهــا بامليزانيــة العموميــة االفتتاحيــة زائــد
صــايف قيمــة املعامــات ،والتغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول،
ومكاســب احليــازة التــي تؤثــر علــى تلــك الفئــة مــن األصــول أو
اخلصــوم .وإذا كانــت املعلومــات املتوافــرة عــن امليزانيــات
العموميــة واملعامــات والتغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
كاملــة وصحيحــة ،فيمكــن حســاب صــايف القيمــة ملكاســب
احليــازة الســتكمال املتطابقــة .غيــر أن هــذه الصياغــة ال تعنــي
أن قيمــة مكاســب احليــازة بنــد متبــق ـ ـ حتــى وإن تــم تقديرهــا
علــى هــذا النحــو ،إذ ينبغــي دائمــا دراســة النتائــج وتقييمهــا بدقــة.
 11-10وقــد يكــون مــن احملبــذ لبعــض األغــراض التحليليــة
تقســيم جممــوع قيمــة مكاســب احليــازة املســتحقة علــى فئــة

8-0-2-4
1-8-0-2-4
2-8-0-2-4
1-2-4
(–)2-1-2-4
()8-1-2-4
2-2-4
(–)1-2-2-4
()8-2-2-4
3-4
1-0-3-4
2-0-3-4
3-0-3-4
4-0-3-4
5-0-3-4
1-5-0-3-4
2-5-0-3-4
6-0-3-4
1-6-0-3-4
2-6-0-3-4
3-6-0-3-4
4-6-0-3-4
5-6-0-3-4
7-0-3-4
1-7-0-3-4
2-7-0-3-4
8-0-3-4
1-8-0-3-4
2-8-0-3-4
1-3-4
(–)2-1-3-4
()8-1-3-4
2-3-4
(–)1-2-3-4
()8-2-3-4

التغيرات األخرى يف
حجم األصول
8-0-2-5
1-8-0-2-5
2-8-0-2-5
1-2-5
(-2-5-(–)2-1-2-5
)8-1
2-2-5
(-2-5(–)1-2-2-5
)8-2
3-5
1-0-3-5
2-0-3-5
3-0-3-5
4-0-3-5
5-0-3-5
1-5-0-3-5
2-5-0-3-5
6-0-3-5
1-6-0-3-5
2-6-0-3-5
3-6-0-3-5
4-6-0-3-5
5-6-0-3-5
7-0-3-5
1-7-0-3-5
2-7-0-3-5
8-0-3-5
1-8-0-3-5
2-8-0-3-5
1-3-5
(-3-5(–)2-1-3-5
)8-1
2-3-5
(-3-5(–)1-2-3-5
)8-2

جمموع التدفقات
االقتصادية األخرى
8-0-2-9
1-8-0-2-9
2-8-0-2-9
1-2-9
(-9(–)2-1-2-9
)8-1-2
2-2-9
(-9(–)1-2-2-9
)8-2-2
3-9
1-0-3-9
2-0-3-9
3-0-3-9
4-0-3-9
5-0-3-9
1-5-0-3-9
2-5-0-3-9
6-0-3-9
1-6-0-3-9
2-6-0-3-9
3-6-0-3-9
4-6-0-3-9
5-6-0-3-9
7-0-3-9
1-7-0-3-9
2-7-0-3-9
8-0-3-9
1-8-0-3-9
2-8-0-3-9
1-3-9
(–)2-1-3-9
()8139
2-3-9
(-9(–)1-2-3-9
)8-2-3

مــن األصــول إىل مكاســب حيــازة حمايــدة ومكاســب حيــازة
حقيقيــة.
• مكاســب وخســائر احليــازة احملايــدة خــال فتــرة مــا
هــي االرتفــاع (االنخفــاض) الــازم يف قيمــة أصــل مــا،
يف غيــاب معامــات أو تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول،
للحفــاظ علــى نفــس القــدر مــن الســلع واخلدمــات احملتفــظ
بــه يف بدايــة الفتــرة .أي أنهــا القيمــة الالزمــة للحفــاظ علــى
القيمــة احلقيقيــة لألصــل.
• مكاســب احليــازة احلقيقيــة هــي القيمــة املســتحقة علــى
أصــل مــا نتيجــة تغيــر ســعره بالقيــاس إىل أســعار الســلع
واخلدمــات عمومــا .وتــؤدي الزيــادة يف الســعر النســبي

		
التدفقات االقتصادية األخرى

لألصــل إىل مكســب حيــازة حقيقــي موجــب ،ويــؤدي
االنخفــاض يف الســعر النســبي لألصــل إىل مكســب
3
حقيقــي ســالب.
 12-10ومــن الناحيــة املفاهيميــة ،تنشــأ مكاســب وخســائر
احليــازة بصــورة مســتمرة ألن األســعار تتغيــر باســتمرار.
وألغــراض عمليــة ،يتــم يف نهايــة فتــرة اإلبــاغ عــادة تقديــر
مكاســب احليــازة عــن الفتــرة بأكملهــا.

مكاسب احليازة على أنواع معينة من
األصول
4
األصول الثابتة ()1-1-4

 13-10يصعــب تقديــر مكاســب حيــازة األصــول الثابتــة
نظــرا ألن قيمــة األصــل الثابــت تتغيــر نتيجــة اســتهالك رأس
املال الثابت والتغيرات السعرية .غير أن تقييم استهالك رأس
املــال الثابــت يتــم علــى أســاس متوســط األســعار الســائدة خــال
فتــرة اإلبــاغ .ولذلــك فــإن تقديــر التغيــر يف ســعر أصــل ثابــت
مــا يف عمــر تشــغيلي معيــن وحالــة معينــة أمــر بالــغ األهميــة
لتقديــر اســتهالك رأس املــال الثابــت ومكاســب احليــازة.
 14-10وقــد تنشــأ مكاســب حيــازة مــن أصــول ثابتــة
قائمــة؛ نظــرا ألن الســعر الســوقي لألصــل نفســه يتغيــر بمــرور
الوقــت .وإذا مل تكــن األســعار الســوقية متاحــة بســهولة ،ينبغــي
اســتخدام أســعار مكافئــة للقيمــة الســوقية (راجــع الفقــرة
 .)31-7وإذا كانــت األصــول ذات النــوع نفســه ال يــزال يتــم
إنتاجهــا وبيعهــا يف الســوق ،ينبغــي تقييــم األصــل القائــم
يف امليزانيــة العموميــة االفتتاحيــة أو امليزانيــة العموميــة
اخلتاميــة بســعر االقتنــاء احلــايل ألصـ ٍل مُنتَــج حديثــا خمصوما
منــه االســتهالك التراكمــي لــرأس املــال الثابــت (أي بتكلفــة
اإلحــال اخملفضــة) حتــى وقــت التقييــم.
 15-10ويف حالــة توقــف إنتــاج أصــول جديــدة مــن
نفــس النــوع ،قــد تنشــأ عــن تقييــم األصــول القائمــة مشــكالت
مفاهيميــة وعمليــة صعبــة .ويف حالــة إنتــاج أنــواع مماثلــة
بدرجــة كبيــرة مــن األصــول ،فقــد يكــون مــن املعقــول أن
نفتــرض أن أســعار األصــول القائمــة كانــت ســتتحرك بنفــس
مقــدار حتــرك أســعار األصــول اجلديــدة لــو كان إنتاجهــا مــا
زال مســتمرا .غيــر أن ذلــك االفتــراض يصبــح حمــل شــك إذا
 3تتضمــن الفقــرات مــن  87-12إىل  93-12مــن نظــام احلســابات القوميــة
لعــام  2008معلومــات عــن حســاب وتفســير مكاســب احليــازة احملايــدة
واحلقيقيــة.
 4األرقــام بيــن قوســين بعــد كل فئــة تصنيــف هــي رمــوز التصنيــف املســتخدمة
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويعــرض امللحــق  8جميــع رمــوز التصنيــف
املســتخدمة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
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كانــت خصائــص األصــول اجلديــدة أفضــل كثيــرا بســبب التقــدم
5
الفنــي.

اخملزونات ()2-1-4

 16-10ينبغــي تقديــر مكاســب حيــازة اخملزونــات حلســاب
اســتخدام الســلع واخلدمــات ( )2-2باســتخدام الطريقــة غيــر
املباشــرة الــواردة يف اجلــدول  .3-6ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب
تقديــر مكاســب حيــازة اخملزونــات بســبب عــدم توافــر بيانــات عــن
املعامــات أو التغيــرات األخــرى يف حجــم اخملزونــات:
• العديــد مــن املعامــات يف اخملزونــات هــي معامــات
داخليــة ،وقــد ال تقيــد األســعار الســائدة وقــت حدوثهــا بدقــة.
• تشــتمل املســحوبات مــن اخملزونــات علــى خمصــص
للخســائر املتكــررة التــي تعــد جــزءا مــن العمليــات املعتــادة
يف أي عمليــة إنتــاج.
• قــد تتضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول ســلعا
حلقهــا التدميــر نتيجــة كــوارث طبيعيــة ،وحرائــق كبيــرة،
وأحــداث اســتثنائية أخــرى .وقــد يكــون مــن الصعــب تقديــر
األســعار والكميــات التــي أثــرت عليهــا تلــك األحــداث.
 17-10ولذلــك؛ تُســتبعد مــن مكاســب حيــازة اخملزونــات
اخلســائر االســتثنائية واملتكــررة يف اخملزونــات .وثمــة أنــواع
معينــة مــن اخملزونــات (مثــل األدوات املكتبيــة) لهــا أســعار ثابتــة
ويُحتفــظ بهــا لفتــرات زمنيــة قصيــرة إىل حــد مــا ،ويف هذه احلالة
تكــون مكاســب وخســائر احليــازة حمــدودة عــادة .ويف حــاالت
أخــرى ،مثــل حالــة اخملزونــات االســتراتيجية ،يجــب اســتخدام
أســاليب أكثــر تطــورا .ونظــرا ألن ســجالت املعامــات والتغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول قــد تكــون غيــر متوافــرة ،يصبــح مــن
الضــروري حماولــة اشــتقاق قيمــة التغيــرات يف اخملزونــات مــن
قيمــة اخملزونــات وكميتهــا يف امليزانيــة العموميــة االفتتاحيــة
وامليزانيــة العموميــة اخلتاميــة باســتخدام وســائل تقــوم علــى
تقســيم الفــروق بيــن قيــم مراكــز أرصــدة األصــول االفتتاحيــة
واخلتاميــة إىل فــروق ناجتــة عــن معامــات وفــروق ناجتــة
عــن مكاســب حيــازة .ولــن تكــون هــذه الوســائل جمديــة إال إذا
كانــت االفتراضــات التــي تقــوم عليهــا دقيقــة 6.وعمومــا ،يف
حالــة اســتخدام افتراضــات ،ينبغــي أن تغطــي فتــرة قصيــرة قــدر
اإلمــكان .وعندمــا تكــون معــدالت التضخــم مرتفعــة ،تــزداد أهميــة
تقديــر مكاســب احليــازة بدقــة باســتخدام هــذه الوســيلة.
 5لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل ،راجــع مطبوعــة منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي “Measuring Capital – OECD Manual:

Measurement of Capital Stocks, Consumption of Fixed Capital and Capi).”tal Services (Paris, 2009

 6راجع أيضا الفقرة  99-12من نظام احلسابات القومية لعام .2008
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

النفائس ()3-1-4

 18-10تقتضــي طبيعــة النفائــس أن يُحتفــظ بهــا كمســتودع
قيمــة ،يف ظــل التوقــع بــأن تــزداد قيمتهــا بمــرور الوقــت .وأي
ارتفاع/انخفاض يف قيمة فرادى النفائس يعامل كمكاسب/
خســائر حيــازة.

األصول غير املالية املتصرف فيها خالل فترة
اإلبالغ

 19-10ال تتضمــن قيمــة األصــل تكلفــة متبقيــة ناجتــة عــن
نقــل امللكيــة عندمــا يتــم بيــع األصــل إىل مالــك جديــد؛ نظــرا ألن
املبلــغ الــذي يتلقــاه املالــك القديــم يســاوي املبلــغ الــذي يدفعــه
املالــك اجلديــد عــدا أي تكاليــف نقــل ملكيــة يتحملهــا املالــك
اجلديــد .والســبب يف ذلــك أن اســتهالك رأس املــال الثابــت يتــم
حســابه علــى أســاس قيمــة األصــل مــع اســتبعاد تكاليــف نقــل
امللكيــة علــى مــدار عمــر األصــل ،بينمــا يحســب اســتهالك رأس
املــال الثابــت املرتبــط بتكاليــف نقــل امللكيــة عــن الفتــرة التــي
يتوقــع املالــك االحتفــاظ خاللهــا باألصــل فقــط (راجــع الفقــرة
.)60-6
 20-10وعندمــا يتــم التصــرف يف أصــل غيــر مــايل يف
ســياق معاملــة ســوقية 7بقيمــة خمتلفــة عــن قيمــة األصــل يف
امليزانيــة العموميــة قبــل التصــرف مباشــرة ،ينبغــي قيــد إعــادة
تقييــم بمــا يعكــس القيمــة الســوقية احلاليــة لألصل يف امليزانية
العموميــة .وينطبــق ذلــك علــى جميــع األصــول غيــر املاليــة عــدا
8
اخلــردة.

الذهــب النقــدي وحقــوق الســحب اخلاصــة (،1-0-2-4
)1-2-3-4 ،1-0-3-4 ،1-2-2-4

 21-10يجــري تقييــم الذهــب عــادة بالــدوالر ،ومــن ثم؛ تنشــأ
مكاســب وخســائر حيــازة علــى الذهــب النقــدي (بمــا يف ذلــك
حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة) بســبب تغيــرات ســعر الصــرف
وتغيــر ســعر الذهــب يف حــد ذاتــه.
 22-10وتتحــدد قيمــة حقــوق الســحب اخلاصــة علــى
أســاس ســلة مــن العمــات ،ولذلــك؛ دائمــا مــا تنشــأ مكاســب
وخســائر حيــازة علــى قيمــة حقــوق الســحب اخلاصــة .وقــد يتــم
تخصيــص حقــوق ســحب خاصــة جديــدة مــن وقــت آلخــر ،وتقيــد
التخصيصــات يف هــذه احلالــة كمعامــات.
 7إذا كانــت املعاملــة تنطــوي علــى عنصــر نقــل ملكيــة ،ينبغــي قيــد القيمــة
االقتصاديــة لنقــل امللكيــة كمعاملــة منفصلــة (راجــع الفقــرة .)122-3
 8يف احلــاالت التــي ال تســاوي فيهــا قيمــة اخلــردة القيمــة املتبقيــة لألصــل يف
امليزانيــة العموميــة قبــل التصــرف مباشــرة ،يجــب تعديــل قيمــة األصــل مــن
خــال حســاب التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.

األصول املالية واخلصوم ذات القيم النقدية الثابتة

 23-10ليــس لــكل األصــول املاليــة واخلصــوم أســعار ســوقية.
فالعملــة والودائــع ومعظــم القــروض واحلســابات األخــرى
مســتحقة القبض/الدفــع ،مثــل االئتمانــات والســلف التجاريــة،
تقيــد بالقيمــة االســمية .ونتيجــة لذلــك؛ دائمــا مــا تســاوي مكاســب
احليــازة الناجتــة عــن تغيــرات األســعار الســوقية لهــذه األصــول
صفــرا بعملــة التقويــم .وعندمــا تق ـوَّم هــذه األصــول املاليــة
بعملــة أجنبيــة أو يُحتفــظ بهــا كحســابات ذهــب غيــر خمصصــة
(أو حســابات مماثلــة بمعــادن نفيســة أخــرى) ،يمكــن أن تتغيــر
قيمتهــا بالعملــة احملليــة بســبب تغيــر ســعر الصــرف أو تغيــر قيمــة
املعــدن النفيــس.

سندات الدين (،3-2-2-4 ،3-1-2-4 ،3-0-2-4
)3-2-3-4 ،3-1-3-4 ،3-0-3-4

 24-10يكون لسندات الدين يف املعتاد أسعار سوقية تتغير
بمــرور الوقــت .وتنشــأ التغيــرات يف قيمــة رصيــد ســندات الديــن
بيــن تاريخــي امليزانيــة العموميــة نتيجــة املعامــات يف ســندات
الديــن (أي عمليــات االقتنــاء والتصــرف ومراكمــة الفائــدة)،
والتغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول (مثــل الشــطب) ،وعمليــات
إعــادة التقييــم (مثــل التغيــرات يف ســعر الفائــدة الســوقي أو ســعر
الصــرف أو توقعــات اجلــدارة االئتمانيــة أو غيــر ذلــك).
 25-10وعندمــا تصــدر ســندات الديــن بخصــم ،وعلــى
األخــص الســندات املصــدرة بخصــم كبيــر والســندات بــدون
قســائم ،يرتفــع الســعر تدريجيــا طــوال عمــر الســند حتــى يصــل إىل
قيمــة الســند عنــد االســتحقاق ،وذلــك مــا مل حتــدث تغيــرات أخــرى.
وهــذه الزيــادة التدريجيــة يف الســعر الســوقي للســند الناجتــة عــن
مراكمــة الفائــدة املســتحقة تعتبــر معاملــة وليــس مكســب حيــازة.
وتنطبــق املعاملــة العكســية علــى الســندات التــي تصــدر بعــاوة.
 26-10وقــد تتغيــر قيــم ســندات الديــن عنــد تغيــر أســعار
الفائــدة الســوقية و/أو أســعار الصــرف .وباســتثناء األوراق
املاليــة املربوطــة بمؤشــر واســع النطــاق (راجــع الفقــرة ،)77-6
تعتبــر تغيــرات قيــم ســندات الديــن الناجتــة عــن تغيــرات أســعار
الفائــدة الســوقية وأســعار الصــرف (بالنســبة لســندات الديــن
املقومــة بعملــة أخــرى) مكاســب حيــازة .ويــؤدي ارتفــاع أســعار
الفائــدة إىل انخفــاض القيمــة الســوقية لســندات الديــن ذات العائــد
الثابــت ،وهــو مــا يعتبــر مكســب حيــازة للمديــن وخســارة حيــازة
للدائــن ،والعكــس بالعكــس يف حالــة انخفــاض أســعار الفائــدة.
 27-10وقــد تتغيــر أيضــا أســعار الســندات نتيجــة تغيــر
اجلــدارة االئتمانيــة للمصــدر أو الضامــن .وتنشــأ عــن هــذه
التغيــرات مكاســب حيــازة.

		
التدفقات االقتصادية األخرى

 28-10وكمــا يــرد شــرحه يف الفقرتيــن  76-6و،77-6
عندمــا يتــم ربــط املبلــغ الواجــب دفعــه يف تاريــخ االســتحقاق
أو ربــط مدفوعــات القســائم واملبلــغ الواجــب دفعــه يف تاريــخ
االســتحقاق بمؤشــر حمــدود النطــاق (كمؤشــر الذهــب) ينطــوي
علــى دافــع حتقيــق مكاســب حيــازة ،فــإن أي انحــراف يف املؤشــر
األساســي عــن املســار املتوقــع يف األصــل يــؤدي إىل مكاســب أو
خســائر حيــازة.
 29-10وقــد تســتحق علــى األذون مكاســب أو خســائر
حيــازة مثلهــا مثــل الســندات .ولكــن نظــرا ألن األذون تمثــل
ســندات ديــن قصيــرة األجــل ذات فتــرات اســتحقاق أقصــر كثيــرا
مقارنــة بالســندات ،غالبــا مــا تكــون مكاســب احليــازة الناجتــة
عــن تغيــرات أســعار الفائــدة أقــل كثيــرا علــى األذون منهــا علــى
الســندات املماثلــة لهــا يف القيمــة الظاهريــة.

حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار (-4
،5-0-3-4 ،5-2-2-4 ،5-1-2-4 ،5-0-2
)5-2-3-4 ،5-1-3-4

 30-10قــد تمتلــك وحــدات احلكومــة العامــة أصــوال ماليــة أو
خصومــا يف صــورة حصــص ملكيــة وأســهم صناديــق اســتثمار.
فعلــى ســبيل املثــال ،قــد تمتلــك إحــدى وحــدات احلكومــة العامــة
كل أو بعــض حصــص امللكيــة يف شــركة عامــة أو شــبه شــركة.
وكمــا هــو احلــال مــع أي أصــل آخــر ،يعــد التغيــر يف القيمــة
النقديــة لتلــك األصــول املاليــة النــاجت عــن تغيــر األســعار مكســب
أو خســارة حيــازة.
 31-10وثمــة عــدة أحــداث مــن شــأنها التأثيــر علــى تقييــم
األســهم وحصــص امللكيــة األخــرى .وألغــراض اإليضــاح ،يمكــن
التمييــز بيــن مــا يلــي:
• األســهم الصادرة عن شــركات مســاهمة مدرجة بالبورصة
(أي أســهم مطروحــة للتــداول العــام) واألســهم غيــر املدرجــة
بالبورصــة التــي يمكــن حتديــد قيمتهــا بشــكل آخــر بصــورة
مســتقلة؛
• واألســهم غيــر املدرجــة بالبورصــة الصــادرة عــن شــركات
مســاهمة والتــي ال يمكــن حتديــد قيمتهــا بصــورة مســتقلة
وحصــص امللكيــة األخــرى يف املؤسســات غيــر املســاهمة،
مثــل أشــباه الشــركات.

 32-10وإذا كانــت أســهم شــركة عامــة متداولــة يف البورصــة
أو يمكــن حتديــد قيمتهــا بصــورة مســتقلة ،فــإن مكاســب أو
خســائر حيــازة الوحــدة احلكوميــة أو الشــركة العامــة األخــرى
التــي تمتلــك األســهم تتحــدد علــى أســاس ســعر الســوق للســهم
الواحــد أو ســعر الســهم الواحــد احملــدد بصــورة مســتقلة .وهنــاك
عــدة عوامــل قــد تؤثــر علــى الســعر الســوقي للســهم الواحــد ،مثــل
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التصــورات الســائدة يف األســواق بشــأن ربحيــة الشــركة وتوقيــت
تــداول األســهم دون أربــاح موزعــة .وتقيــد التغيــرات يف تقييــم
األســهم كمكاســب وخســائر حيــازة.
 33-10وكما أشــرنا يف الفقرة  ،229-7فإن صايف القيمة
يســاوي صفــرا يف حالــة أشــباه الشــركات 9ويف حالــة الشــركات
العامــة التــي ال يمكــن حتديــد قيمــة أســهمها بصــورة مســتقلة
(وهــو مــا يعــزى علــى األرجــح إىل امتــاك الوحــدة احلكوميــة
املســيطرة جلميــع األســهم) .ويف هــذه احلــاالت ،يكــون جممــوع
قيمــة حصــص امللكيــة الضمنيــة لشــبه الشــركة أو جمموعــة قيمــة
أســهم الشــركة مســاويا جملمــوع قيمــة أصولهــا ناقــص جممــوع
قيمــة خصومهــا عــدا حصــص امللكيــة .ونتيجــة لذلــك ،ينبغــي قيــد
مكســب حيــازة مســا ٍو للتغيــر يف جممــوع قيمــة مقيــاس حصــص
امللكيــة املســتخدم ،مــع مراعــاة جميــع األربــاح احملتجــزة ومــا
قــد ينشــأ مــن إضافــات أخــرى إىل حصــص امللكيــة ومســحوبات
منهــا.
 34-10وكمــا أشــرنا يف الفقرتيــن  121-5و،119-6
تعامــل أربــاح أســهم صناديــق االســتثمار املعــاد اســتثمارها
أو أربــاح إحــدى مؤسســات االســتثمار األجنبــي املباشــر املعــاد
اســتثمارها كنــوع مــن دخــل امللكيــة وليــس كمكاســب حيــازة.

نظــم التأميــن والتقاعــد والضمانــات املوحــدة (-4
،6-0-3-4 ،6-2-2-4 ،6-1-2-4 ،6-0-2
)6-2-3-4 ،6-1-3-4
 35-10عندمــا تكــون احتياطيــات نظــم التأميــن علــى غيــر
احليــاة والضمانــات املوحــدة مقومــة بالعملــة احملليــة ،ال
تكــون هنــاك عمومــا مكاســب وخســائر حيــازة ،مثلمــا هــو احلــال
بالنســبة للعملــة أو الودائــع والقــروض .ويف بعــض احلــاالت
االســتثنائية ،إذا تــم حتديــد مبلــغ مطالبــة قائمــة وتــم االتفــاق
علــى ربطــه بمؤشــر حليــن ســداده ،قــد تقيــد عليــه مكاســب أو
خســائر حيــازة.
 36-10وتشــمل خصــوم مســتحقات التقاعــد التزامــات
باملدفوعــات املســتقبلية ملعاشــات التقاعــد ومزايــا التقاعــد
األخــرى لنظــم التقاعــد ذات املزايــا احملــددة .ومــن املمكــن أن
تتغيــر قيمــة تلــك اخلصــوم لعــدة أســباب ،أحدهــا هــو انقضــاء
الوقــت .ويُحســب اخلصــم باعتبــاره القيمــة احلاليــة للمزايــا
املســتقبلية ،كمــا أنــه ســيزداد مــع كل فتــرة جديــدة ألن عــدد
الفتــرات التــي يخصــم فيهــا يقــل بفتــرة واحــدة .وتقيــد هــذه
الزيــادة يف نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة ضمــن مصروفــات
امللكيــة علــى املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار ()2813
(راجــع الفقــرات مــن  113-6إىل .)118-6

 9نظــرا ألن أشــباه الشــركات ال تصــدر أســهما فــإن األســعار الســوقية ال تنطبــق
عليها.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

 37-10ويُقيَّــد مكســب حيــازة يف نظــام إحصــاءات ماليــة
احلكومــة علــى االلتــزام يف نظــام التقاعــد ذي املزايــا احملــددة
عندمــا تتغيــر قيمــة االلتــزام نتيجــة تغيــر ســعر الفائــدة املســتخدم
يف خصــم املزايــا املســتقبلية .وينبغــي مراجعــة االلتــزام بصــورة
دوريــة وإعــادة تقييمــه عنــد الضــرورة ملراعــاة التغيــرات يف
أســعار الفائــدة الســوقية.
 38-10وقــد يبــدو للوهلــة األوىل أن نظــام التقاعــد ذا
املزايــا احملــددة ال ينطــوي علــى تدفقــات اقتصاديــة أخــرى
نظــرا ألن العنصريــن اللذيــن يتــم قيدهمــا كمســاهمات معاشــات
التقاعــد ومصروفــات امللكيــة علــى املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل
االســتثمار تقابلهمــا زيــادات يف املســتحقات بنفــس القيمــة.
ولكــن نظــرا لطبيعــة نظــام التقاعــد ذي املزايــا احملــددة مــن
حيــث اســتناده إىل صيغــة معينــة يف حتديــد مســتوى املزايــا
املســتحقة ،فــإن هنــاك عوامــل أخــرى قــد تؤثــر علــى التغيــرات يف
مســتوى هــذه املســتحقات .ومــن بيــن هــذه العوامــل شــرط تصاعــد
األســعار ،والتغيــرات يف الصيغــة املســتخدمة يف حتديــد املزايــا،
واالفتراضــات الديمغرافيــة بشــأن العمــر.
 39-10وينبغــي قيــد العوامــل التــي تــؤدي إىل تغيــر مســتوى
املســتحقات (أي التغيــرات يف الصيغــة املســتخدمة يف حتديــد
املزايــا واالفتراضــات الديمغرافيــة) ضمــن التغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول (راجــع الفقــرة  ،)73-10وتقيــد التعديــات
الناجتــة عــن تغيــرات صيغــة تصاعــد األســعار كمكاســب أو
خســائر حيــازة.
 40-10ويمثــل تأثيــر الترقيــات وعــاوات اجلــدارة والزيــادات
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احلقيقيــة األخــرى يف الرواتــب علــى املســتحقات حالــة خاصــة.
ويســتخدم العديــد مــن نظــم التقاعــد ذات املزايــا احملــددة صيغــة
لتحديــد املزايــا إمــا علــى أســاس الراتــب األخيــر أو متوســط الراتــب
كمحــدد رئيســي .ويعنــي ذلــك بالتــايل أن أي ترقيــة أو زيــادات
حقيقيــة أخــرى يف الرواتــب تــؤدي إىل زيــادة جممــوع مســتحقات
التقاعــد املتراكمــة حتــى اآلن بمــا يعكــس مســتوى الراتــب اجلديــد.
ويمثل ذلك منفعة كبيرة للفرد ،كما يؤثر على خصوم معاشات
التقاعــد املســتحقة علــى رب العمــل .ويوصــى باللجــوء إىل حــل
بســيط وفعــال يتمثــل يف معاملــة تأثيــر الترقيــات للوحــدة ككل
باعتبــاره تغيــرا يف األســعار ومــن ثــم قيــد هــذا التغيــر كمكســب
حيــازة .ويف حالــة اســتخدام طريقــة التزامــات املزايــا املتوقعــة
يف تقييــم مســتحقات معاشــات التقاعــد ،ينبغــي إجــراء تعديــل يف
صــورة تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول إذا أجــرت املؤسســة
تغييــرا هيكليــا يف كيفيــة منــح الترقيــات وعــاوات اجلــدارة
(راجــع الفقــرة .)72-10
 10راجــع أيضــا الفقــرات مــن  180-17إىل  186-17يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008

 41-10وبالنســبة لنظــم التقاعــد ذات املســاهمات احملــددة،
ينبغــي قيــد مكســب حيــازة علــى خصــوم النظــام بنفــس قيمــة أي
مكســب حيــازة يتــم قيــده علــى أصــول الصنــدوق .ويؤدي اســتثمار
مســتحقات التقاعــد املتراكمــة لنظــم التقاعــد ذات املســاهمات
احملــددة إىل مكاســب حيــازة (وربمــا خســائر حيــازة) تنشــأ مــن
خــال إدارة االســتثمار يف األصــول التــي يحوزهــا الصنــدوق.
وتقيــد مكاســب احليــازة حتــت قيــود األصــول املعنيــة لــدى
صنــدوق معاشــات التقاعــد مــع تســجيل قيــد مقابــل بالزيــادة يف
قيمــة خصــوم صنــدوق معاشــات التقاعــد جتــاه حاملــي الوثائــق
(األســر).

املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين (،7-2-2-4 ،7-1-2-4 ،7-0-2-4
)7-2-3-4 ،7-1-3-4 ،7-0-3-4

 42-10تكــون للمشــتقات املاليــة أســعار معلنــة أو أســعار
يمكــن اشــتقاقها مــن البنــد األساســي الــذي تقــوم عليــه املشــتقة.
وبالتــايل تقيــد علــى املشــتقات املاليــة مكاســب وخســائر حيــازة.
 43-10وقــد تنشــأ كذلــك مكاســب وخســائر حيــازة علــى
خيــارات اكتتــاب املوظفيــن .ومــن حيــث املبــدأ ،ينبغــي قيــد
أي فــرق يف القيمــة بيــن تاريــخ املنــح وتاريــخ االســتحقاق
كتعويضــات موظفيــن ،بينمــا يعامــل أي تغيــر يف القيمــة بيــن
تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ املمارســة كمكاســب أو خســائر
حيــازة .ويف الواقــع ،وألســباب عمليــة ،يعامــل كامــل الزيــادة
بيــن تاريــخ املنــح وتاريــخ املمارســة كمكاســب أو خســائر حيــازة
(راجــع الفقــرة  .)80-9وأي ارتفــاع يف قيمــة ســعر الســهم إىل
مســتوى يفــوق ســعر التنفيــذ يمثــل خســارة حيــازة بالنســبة لــرب
العمــل.

األصول املالية املقومة بعمالت أجنبية

 44-10قيمــة األصــل املــايل املقــوم بعملــة أجنبيــة هــي قيمتــه
اجلاريــة بالعملــة األجنبيــة حمولــة إىل العملــة احملليــة بســعر
الصــرف اجلــاري .ولذلــك؛ يمكــن حتقيــق مكاســب حيــازة ليــس
فقــط نتيجــة تغيــر ســعر األصــل بالعملــة األجنبيــة ،بــل أيضــا
نتيجــة تغيــر ســعر الصــرف.

أدوات الدين التي ال تستحق عنها فائدة

 45-10قــد تكــون هنــاك فتــرة أطــول مــن املعتــاد قبــل
اســتحقاق أداء املدفوعــات علــى التــزام ديــن قائــم (أو األصــل
املايل املقابل يف صورة أداة دين) ال تستحق عنه فائدة (راجع
11

 11تتحــدد الفتــرة األطــول مــن املعتــاد يف هــذا الســياق حســب الظــروف .فعلــى
ســبيل املثــال ،كلمــا زادت أســعار الفائــدة أو طــال التأخــر يف الســداد ،ارتفعــت
تكلفــة الفــرص البديلــة لتأخــر الســداد.

		
التدفقات االقتصادية األخرى

الفقــرة  .)30-7ويف هــذه احلالــة ،ينبغــي خفــض قيمــة أصــل
الديــن بمبلــغ يعكــس الفتــرة املتبقيــة حتــى تاريــخ االســتحقاق
وســعر فائــدة تعاقــدي قائــم مالئــم ،كســعر الفائــدة املطبــق علــى
أدوات الديــن املماثلــة .وبمجــرد خفــض قيمــة أصــل الديــن مــن
خــال إعــادة التقييــم ،ينبغــي أن تســتمر الفائــدة املســتحقة يف
التراكــم بالســعر املســتخدم يف تخفيــض أصــل الديــن حليــن أداء
املدفوعــات فعليــا.

التغيرات األخرى يف حجم األصول

 46-10تغطــي التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول جمموعة
كبيــرة مــن األحــداث .وبغــرض التوضيــح ،تنقســم هــذه األحــداث
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إىل ثالث جمموعات:
• األحــداث التــي تنطــوي علــى ظهــور أو اختفــاء مــوارد
موجــودة كأصــول اقتصاديــة .وبعبــارة أخــرى ،تقيــد
بعــض األصــول يف امليزانيــة العموميــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة أو حتــذف منهــا بســبب أحــداث أخــرى عــدا
املعا مــات؛
• أثــر األحــداث اخلارجيــة ـ ـ االســتثنائية وغيــر املتوقعة ـ ـ على
املنافــع االقتصاديــة املســتمدة مــن األصــول (واخلصــوم
املقابلــة لهــا)؛
• التغيرات يف التصنيف.
 47-10وحتــدث تغيــرات أخــرى يف احلجــم يف أوقــات معينــة
وينبغــي قيدهــا وقــت وقــوع احلــدث .وحتــدث بعــض التغيــرات
األخــرى يف احلجــم بصــورة مســتمرة أو علــى فتــرات متواتــرة،
مثــل اســتنزاف األصــول اجلوفيــة ،واألصــول األخــرى املتوافــرة
طبيعيــا أو التلــف البيئــي لألصــول .وينبغــي قيــد هــذه التغيــرات
بنفــس أســلوب قيــد مكاســب احليــازة.

ظهور واختفاء أصول اقتصادية قائمة

 48-10لكــي يكــون املــورد أصــا اقتصاديــا ،يجــب أن
تنفــذ عليــه حقــوق امللكيــة وأن يكــون مــن شــأنه توفيــر منافــع
اقتصاديــة .وإذا كان هنــاك مــورد معــروف وجــوده ولكنــه غيــر
مصنــف كأصــل اقتصــادي وأصبــح أصــا اقتصاديــا بســبب
حــدوث تغيــر يف األســعار النســبية أو التكنولوجيــا أو أي حــدث
آخــر ،فيتــم عندئــذ قيــد تغيــر آخــر يف حجــم األصــول إلثبــات
قيمــة األصــل وإضافتــه إىل امليزانيــة العموميــة .ومــن الناحيــة
األخــرى ،قــد ينبغــي اســتبعاد أصــل اقتصــادي مــن امليزانيــة
 12التمييــز هنــا ألغــراض التوضيــح فقــط ،وال يــرد هــذا التوزيــع ضمــن
التصنيفــات الــواردة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
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العموميــة ألنــه مل يعــد مــن شــأنه توفيــر منافــع اقتصاديــة أو
ألن املالــك مل يعــد راغبــا يف ممارســة حقــوق امللكيــة علــى ذلــك
األصــل أو مل يعــد قــادرا علــى ذلــك.
 49-10ويمكــن قيــد األحــداث املرتبطــة بظهــور واختفــاء
األصــول حســب النــوع األساســي لألصــل املعنــي بنــاء علــى
عالقتهــا بــأي ممــا يلــي:
• إثبات األصول املنتجة كأصول اقتصادية؛
• دخول وخروج املوارد الطبيعية من حدود األصول؛
• العقود وعقود اإليجار والتراخيص؛
• التغيرات يف السمعة التجارية واألصول التسويقية؛
• األصول املالية (واخلصوم).
 50-10وهنــاك عــادة نوعــان مــن األصــول يمكــن أن يظهــرا
ضمــن األصــول املنتجــة املثبتــة كأصــول اقتصاديــة ،وهمــا
النصــب التذكاريــة العامــة والنفائــس ،وهمــا عبــارة عــن ســلع
قائمــة مل يتــم قيدهــا بالفعــل يف امليزانيــات العموميــة كنصــب
عامــة أو نفائــس لواحــد مــن عــدة أســباب .فقــد يعــود تاريخهــا إىل
وقــت يســبق فتــرة اإلبــاغ التــي تغطيهــا احلســابات ،وقــد تكــون
قُيــدت يف األصــل كمصروفــات اســتخدام ســلع ،أو قــد تكــون
عبــارة عــن إنشــاءات تــم شــطبها بالفعــل.
• تــدرج النصــب التذكاريــة العامــة كجــزء مــن املســاكن أو
املبــاين األخــرى عــدا املســاكن أو اإلنشــاءات األخــرى،
حســبما كان مالئمــا ،ضمــن تصنيــف األصــول الثابتــة
(راجــع الفقرتيــن  42-7و .)43-7وعندمــا يُعتــرف للمــرة
األوىل بالقيمــة األثريــة أو التاريخيــة أو الثقافيــة ألحــد
اإلنشــاءات أو املواقــع غيــر املقيــدة يف امليزانيــة العموميــة،
فإنهــا تصنــف كظهــور اقتصــادي وتقيــد ضمــن التغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول .فعلــى ســبيل املثــال ،قــد يعترف
بقيمــة أحــد اإلنشــاءات أو املواقــع التــي تــم شــطبها بالكامــل
والتــي مل تعــد مقيــدة بالتــايل يف امليزانيــة العموميــة .أمــا
بالنسبة لإلنشاءات أو املواقع املعترف بها بالفعل ضمن
حــدود األصــول ولكنهــا جديــدة أو مشــطوبة جزئيــا ،فيمكــن
اعتبارهــا نُصبــا عامــة .وإذا كان النصــب التــذكاري قــد تــم
شــطبه يف الســابق ،عندئــذ يقيــد االعتــراف بــه كنصــب عــام
باعتبــاره ظهــورا اقتصاديــا ألصــل .وإذا كان تــم تصنيفــه
يف الســابق كنــوع آخــر مــن األصــول ،يقيــد كإعــادة تصنيــف
ألصــل (راجــع الفقــرات مــن  80-10إىل  ،)84-10وإذا تــم
تقييــم النصــب التــذكاري يف الوقــت نفســه بقيمــة جديــدة،
تقيــد هــذه الزيــادة يف القيمــة كظهــور اقتصــادي.
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• أمــا النفائــس ،مثــل األحجــار الكريمــة والتحــف واملقتنيــات
الفنيــة األخــرى ،التــي مل تقيــد قيمتهــا املرتفعــة أو أهميتهــا
الفنيــة يف امليزانيــة العموميــة ،فينبغــي قيدهــا كظهــور
اقتصــادي .وربمــا كانــت هــذه املقتنيــات ذات قيمــة
منخفضــة أو مل تكــن تعتبــر أصــوال يف الســابق .فعلــى
ســبيل املثــال ،مــن املمكــن أن هــذه املقتنيــات كانــت تعتبــر
ســلعا عاديــة وتــم قيــد شــرائها كمصروفــات مصنفــة ضمــن
اســتخدام الســلع واخلدمــات ( .)2-2ويــؤدي االعتــراف
بقيمتهــا كمســتودع قيمــة إىل دخولهــا امليزانيــة العموميــة
ضمــن النفائــس .وغالبــا مــا يكــون االعتــراف بقيمــة بنــد مل
تكــن لــه قيمــة يف الســابق ناجتــا عــن عمليــة بيــع (يف مــزاد
علــى ســبيل املثــال) .ويقيــد البيــع كمعاملــة ضمــن التصــرف
يف أصــول غيــر ماليــة بعــد دخــول األصــل للمــرة األوىل
يف امليزانيــة العموميــة للبائــع مــن خــال قيــده ضمــن
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.
 51-10ومن الناحية األخرى ،يجب أن يشطب من امليزانية
العموميــة أي أصــل غيــر مــايل مل تعــد لــه قيمــة اقتصاديــة بســبب
تغيــر التكنولوجيــا أو األســعار النســبية أو حــدث آخــر .فعلــى
ســبيل املثــال ،قــد يصبــح مــن غيــر اجملــدي اقتصاديــا اســتغالل
احتياطيــات معدنيــة أو أراض أو غابــات أو مــوارد ســمكية أو
أحــواض ميــاه جوفيــة أو أصــول أخــرى متوافــرة طبيعيــا .وإذا
حــدث ذلــك ،يســجل عندئــذ قيــد ســالب حتــت التغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول حلــذف األصــل مــن امليزانيــة العموميــة.
 52-10وقــد يكــون مــن الصعــب حتديــد الوقــت الــذي ينبغــي
فيــه إضافــة أصــل طبيعــي إىل امليزانيــة العموميــة أو القيمــة
التــي ينبغــي إســنادها إليــه يف ذلــك الوقــت .وغالبــا مــا يُســتند يف
حتديــد وقــت القيــد إىل تاريــخ بــدء االســتغالل التجــاري لألصــل
أو تاريــخ توقيــع عقــد يســمح باالســتغالل التجــاري لألصــل.
وقــد تــؤدي عــدة أحــداث إىل دخــول املــوارد الطبيعيــة يف حــدود
األصــول أو خروجهــا منهــا:
• اكتشاف/اســتخراج املــوارد اجلوفيــة وزيادة/خفــض
تقييمهــا ـ ـ قــد ترتفــع قيمــة هــذه املــوارد يف امليزانيــة
العموميــة نتيجــة اكتشــاف رواســب جديــدة قابلــة
لالســتغالل إمــا عــن طريــق عمليــات االستكشــاف العلمــي
التــي جتــرى بصفــة منتظمــة أو عــن طريــق الصدفــة .وقــد
يكــون هــذا الظهــور االقتصــادي راجعــا إىل إمــكان اســتغالل
االقتصــادي ألحــد الرواســب املعدنيــة اجلوفيــة نتيجــة
التقــدم التكنولوجــي أو تغيــرات األســعار النســبية.
• ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن أن تنخفــض قيمــة هــذه املــوارد
يف امليزانيــة العموميــة نتيجــة نضــوب ترســيبات األصــول
اجلوفيــة بســبب االســتخراج املــادي لألصــول واســتخدامها،
أو نتيجــة خفــض تقييــم هــذه املــوارد بمــا يحــد مــن جــدوى

اســتغاللها بســبب تغيــرات يف التكنولوجيــا أو يف األســعار
النســبية.
• النمــو الطبيعــي للمــوارد البيولوجيــة غيــر الفالحيــة/
جمــع املــوارد البيولوجيــة غيــر الفالحيــة ـ ـ النمــو الطبيعــي
للمــوارد البيولوجيــة غيــر الفالحيــة ،كالغابــات الطبيعيــة
واملــوارد الســمكية ،قــد يتخــذ أشــكاال متنوعــة :فقــد يــزداد
طــول أجمــة مــن األشــجار الطبيعيــة ،أو تــزداد أعــداد
األســماك يف املصبــات املائيــة .وبالرغــم مــن أن هــذه
املــوارد تمثــل أصــوال اقتصاديــة ،فــإن النمــو مــن هــذا النــوع
ال يخضــع بصــورة مباشــرة لســيطرة ومســؤولية وإدارة
وحــدة مؤسســية وال يعامــل بالتــايل كمعاملــة يف صــايف
االســتثمار يف األصــول الثابتــة .ومــن حيــث املبــدأ ،ينبغــي
قيــد النمــو الطبيعــي علــى أســاس إجمــايل ،كمــا ينبغــي
قيــد نضــوب هــذه املــوارد كاختفــاء اقتصــادي ،وذلــك
علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة التاليــة .ويتســق هــذا القيــد
مــع القيــد اإلجمــايل للمعامــات ضمــن عمليــات االقتنــاء
والتصــرف املدرجــة كجــزء مــن صــايف االســتثمار يف
األصــول غيــر املاليــة .غيــر أنــه يف املمارســة العمليــة ،تقيــد
بلــدان عديــدة النمــو الطبيعــي علــى أســاس صــاف نظــرا ألنــه
ال يتوافــر علــى األرجــح ســوى املقاييــس املاديــة الصافيــة.
ويمكــن اســتخدام املقيــاس املــادي الصــايف مضروبــا يف
الســعر الســوقي لوحــدة األصــل يف تقديــر قيمــة التغيــرات
يف احلجــم التــي ينبغــي قيدهــا.
• ويعــد مــن قبيــل االختفــاء االقتصــادي لألصــول أي
نضــوب للغابــات الطبيعيــة ،واملــوارد الســمكية يف البحــار
املفتوحــة ،واملــوارد البيولوجيــة غيــر الفالحيــة األخــرى
املدرجــة ضمــن حــد أصــول احلكومــة العامــة أو وحــدات
القطــاع العــام نتيجــة جنــي احملاصيــل أو إزالــة الغابــات
أو أي اســتخدام آخــر يتجــاوز مســتويات االســتخراج
املســتدامة ،وينبغــي قيــد هــذا النضــوب كتغيــرات أخــرى
ســالبة يف حجــم األصــول.
• انتقــال املــوارد الطبيعيــة األخــرى إىل /خــارج حيز النشــاط
االقتصــادي ـ ـ ال تكــون جميــع األراضــي داخــل املنطقــة
اجلغرافيــة لبلــد مــا مدرجــة بالضــرورة يف حــدود األصــول
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة .فقــد يقيــد ظهــور اقتصــادي
لألراضــي عندمــا تــؤدي عمليــة التنميــة االقتصاديــة يف
املناطــق القريبــة علــى ســبيل املثــال إىل حتــول األراضــي
مــن أراض بريــة أو قاحلــة إىل أراض يمكــن اســتخدامها
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وقــد يقيــد ظهــور اقتصــادي لألراضــي أيضــا (أو تدخــل
يف حــدود األصــول) نتيجــة مزاولــة أنشــطة يف حميــط
األراضــي ـ ـ فعلــى ســبيل املثــال ،قــد تصبــح أرض مــا أكثــر
جذبــا نتيجــة إنشــاء مشــروع جديــد يف منطقــة قريبــة أو
بنــاء طريــق فرعــي .ويقيــد كظهــور اقتصــادي أي ارتفــاع
يف قيمــة األراضــي يتجــاوز قيمــة التحســينات أو أي
ارتفــاع نــاجت عــن نشــاط رأســمايل يف منطقــة قريبــة .ويف
حالــة الغابــات البكــر ،ال يعــد جمــع أخشــاب للتدفئــة مــن
قبيــل االســتغالل التجــاري ،بينمــا تعتبــر عمليــات اإلزالــة
واســعة النطــاق بغــرض جمــع األخشــاب اســتغالال جتاريــا
وتــؤدي إىل دخــول الغابــة ضمــن حــدود األصــول .وباملثــل،
فــإن اســتخدام امليــاه املتدفقــة مــن الينابيــع الطبيعيــة ال
يــؤدي إىل دخــول مســتودع امليــاه ضمــن حــدود األصــول
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،بينمــا يــؤدي حتويــل
مســار امليــاه اجلوفيــة إىل دخولهــا حــدود األصــول .كذلــك
قــد يــؤدي فــرض رســوم علــى اســتخراج امليــاه بصــورة
منتظمــة مــن املســطحات املائيــة إىل دخــول املــورد املائــي
يف امليزانيــة العموميــة.
• ويمكــن أن تقــوم الوحــدة احلكوميــة بإنشــاء أصــل
اقتصــادي مــن خــال إنفــاذ حقــوق امللكيــة علــى أصــل
متوافــر طبيعيــا مل يســبق االعتــراف بــه كأصــل ،مثــل
الطيف الكهرومغناطيســي أو املوارد الســمكية يف املناطق
االقتصاديــة احلصريــة .ويف هــذه احلالــة ،يقيــد األصــل يف
امليزانيــة العموميــة مــن خــال التغيــرات األخــرى يف حجــم
األ صــول.
• ومن املمكن التوقف عن اســتغالل بعض املوارد الطبيعية
بســبب تغيــر التكنولوجيــا ،أو تراجــع الطلــب علــى املنتــج
النهائــي ،أو ألســباب تشــريعية مثــل تعليــق الصيــد لضمــان
اســتدامة املــوارد الســمكية .وعندمــا ينشــأ هــذا التغيــر يف
االســتخدام ،يحــذف األصــل مــن امليزانيــة العموميــة مــن
خــال التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.
• التغيــرات يف جــودة املــوارد الطبيعيــة بســبب التغيــرات
يف االســتخدامات االقتصاديــة ـ ـ يف هــذه احلالــة ،يكــون
األصــل داخــل حــدود األصــول بالفعــل .ويعتبــر التغيــر يف
جــودة األصــل نتيجــة التغيــر يف االســتخدام االقتصــادي
بمثابــة ظهــور لكميــات إضافيــة مــن األصــل .فعلــى ســبيل
املثــال ،يتغيــر اســتخدام األراضــي الريفيــة الفضــاء عندمــا
تصبــح أراضــي مقامــا فوقهــا مبــان ،وقــد يــؤدي ذلــك إىل
تغيــر القيمــة يف امليزانيــة العموميــة مــن خــال التغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول.
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• ويقيــد كتغيــرات أخــرى ســالبة يف حجــم األصــول أي
تدهــور يف األراضــي واملــوارد املائيــة واألصــول الطبيعيــة
األخــرى نتيجــة األنشــطة االقتصاديــة .وقــد يكــون هــذا
التدهــور نتيجــة متوقعــة ألنشــطة اقتصاديــة تتــم بانتظــام
أو تــآكل أو ضــرر آخــر غيــر متوقــع حلــق باألراضــي بســبب
إزالــة الغابــات أو ممارســات زراعيــة غيــر ســليمة.
• والفــرق بيــن تغيــر اجلــودة وتغيــر الســعر هــو فــرق يف
الدرجــة ،وقــد ال يكــون واضحــا مــا إذا كان مــن املالئــم
اعتبــار ذلــك الفــرق تغيــرا آخــر يف حجــم األصــول أم مكســب
حيــازة .فعلــى ســبيل املثــال ،قــد تــؤدي األنشــطة اجملــاورة
لألراضــي إىل دخولهــا ضمــن حــدود األصــول (أي قيدهــا
كتغيــر آخــر يف احلجــم) ،بينمــا قــد ترتفــع أيضــا قيمــة
األراضــي اجملــاورة بســبب ارتفــاع املســتوى العــام ألســعار
األراضــي (يقيــد هــذا االرتفــاع ضمــن مكاســب احليــازة).
 53-10ويوصــى بعــدم قيــد األصــول يف صــورة عقــود وعقــود
إيجار وتراخيص يف امليزانية العمومية للحائز إال عندما يمكن
حتقيــق قيمــة األصــل (راجــع الفقــرة  .)106-7ويف هــذه احلالــة،
تقيــد األصــول يف البدايــة كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول،
وتشــكل بعــد ذلــك أســاس املعاملــة (أو جمموعــة معامــات).
وتكــون قيمــة العقــد أو عقــد اإليجــار أو الترخيــص الــذي يعامــل
كأصــل مســاوية للقيمــة احلاليــة للفــرق بيــن الســعر الســائد وســعر
العقــد .وتنخفــض القيمــة كلمــا قصــرت املــدة املتبقية على انتهاء
العقــد .وتقيــد ضمــن مكاســب أو خســائر احليــازة (إعــادة التقييــم)
التغيــرات يف قيمــة العقــد أو عقــد اإليجــار أو الترخيــص الناجتــة
عــن التغيــرات يف الســعر الســائد ،وتقيــد التغيــرات الناجتــة عــن
انتهــاء مــدة ســريان العقــد أو عقــد اإليجــار أو الترخيــص ضمــن
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول (أي شــطب قيمــة األصــل).
وينبغــي أن يتفــق معــدل خفــض القيمــة مــع معاييــر احملاســبة
املقبولــة دوليــا .ويناقــش امللحــق  4معاجلــة العقــود وعقــود
اإليجــار والتراخيــص بمزيــد مــن التفاصيــل.
 54-10وعنــد بيــع مؤسســة ـ ـ ســواء شــركة أو شــبه شــركة أو
شــركة غيــر مســاهمة ،قــد ال يكــون الســعر مســتحق الدفــع مســاويا
حلاصل جمع كل أصول املؤسســة ناقص خصومها .ويُشــار إىل
الفــرق بيــن الســعر مســتحق الدفــع وجممــوع كل األصــول ناقــص
اخلصــوم بالســمعة التجاريــة واألصــول التســويقية للمشــتري.
وقــد تكــون القيمــة موجبــة أو ســالبة (أو صفــرا) .وعندمــا يــدرج
املشــتري هــذا األصــل يف حســاب صــايف القيمــة للمؤسســة وقــت
شــرائها ،فــإن صــايف القيمــة يســاوي صفــرا.
 55-10وحتســب قيمــة الســمعة التجاريــة واألصــول
التســويقية املشــتراة يف وقــت البيــع ،وتقيــد بســجالت البائــع
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ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول .ثــم تقيــد الحقــا
كمعاملــة مــع املشــتري .وينبغــي فيمــا بعــد تخفيــض قيمــة
الســمعة التجاريــة واألصــول التســويقية املشــتراة يف ســجالت
املشــتري مــن خــال تســجيل قيــود ضمــن التغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول .وينبغــي أن يتفــق معــدل خفــض القيمــة مــع
معاييــر احملاســبة املقبولــة دوليــا .وتتســم هــذه املعاييــر يف
العــادة بالتحفــظ مــن حيــث املبلــغ الــذي قــد يظهــر يف امليزانيــة
العموميــة للمؤسســة ،وينبغــي إخضاعهــا «الختبــار اضمحــال»
يســمح للمحاســبين بالتحقــق مــن أن القيمــة املتبقيــة يمكــن
إثباتهــا علــى األرجــح يف حالــة إعــادة بيــع املؤسســة.
 56-10والشــهرة التجاريــة غيــر املثبتــة بعمليــة بيــع أو شــراء
ال تعتبــر أصــا اقتصاديــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويف
بعض احلاالت االســتثنائية ،يمكن بيع أحد األصول التســويقية.
ويف هــذه احلــاالت ،ينبغــي إجــراء قيــود لــدى املشــتري والبائــع
تتســق مــع قيــود الشــهرة التجاريــة واألصــول التســويقية املشــتراة
التــي تــم تســجيلها وقــت بيــع املؤسســة ككل.
 57-10وقــد تظهــر األصــول املاليــة واخلصــوم يف امليزانيــة
العموميــة أو تختفــي منهــا بعــدة طــرق ،فعلــى ســبيل املثــال:
• قــد يقــرر دائــن مــا أنــه مل يعــد مــن املمكــن حتصيــل مطالبــة
ماليــة بســبب إفــاس املديــن أو ألســباب أخــرى .ويف هــذه
احلالــة ،يقــوم الدائــن بشــطب الديــن وحــذف املطالبــة مــن
ميزانيتــه العموميــة مــن خــال التغيــرات األخــرى يف حجــم
14
األصــول.
• يقيــد إلغــاء خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن
كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
 58-10تعامــل نشــأة حقــوق الســحب اخلاصــة (تخصيصــات
حقــوق الســحب اخلاصــة) وإطفــاء حقــوق الســحب اخلاصــة
(إلغــاءات حقــوق الســحب اخلاصــة) كمعامــات وليــس كتغيــرات
15
أخــرى يف حجــم األصــول.
 14يشــطب الديــن عــادة باعتبــاره غيــر قابــل للتحصيــل بســبب إفــاس املديــن
أو تصفيــة أوضاعــه ،ولكنــه قــد يشــطب يف بعــض األحيــان ألســباب أخــرى،
كأن يكــون بأمــر حمكمــة .وقــد يكــون الشــطب كليــا أو جزئيــا .وتنشــأ عمليــات
الشــطب اجلزئيــة ،علــى ســبيل املثــال ،بموجــب أمــر حمكمــة أو إذا كانــت
تصفيــة أصــول املديــن تســمح بتســوية جــزء مــن الديــن .وينبغــي التمييــز
بيــن االعتــراف بعــدم قابليــة الديــن للتحصيــل والقواعــد احملاســبية الداخليــة
لــدى الدائــن ملواجهــة احتمــال التوقــف عــن الســداد (مثــل إدخــال تعديــات
علــى القيمــة العادلــة للقــروض املتعثــرة) .ورغــم أن هــذه القواعــد قــد تكــون
مفيــدة ألغــراض التحليــل ،فإنهــا ال تعنــي أن الديــن ينبغــي أال يظــل معترفــا بــه
باعتبــاره موجــودا وأال يعتبــر مشــطوبا بالتــايل .وعلــى العكــس ،وكمــا يــرد يف
الفقــرة  124-6والفقــرات مــن م 7-3إىل م ،9-3يقيــد االنخفــاض يف قيمــة
املطالبــة املاليــة باالتفــاق املتبــادل بيــن الدائــن واملديــن كمعاملــة وليــس
كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
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تأثير األحداث اخلارجية على قيمة األصول

 59-10وهنــاك ثالثــة أســباب رئيســية النخفــاض قيمــة أصــل
مــا ،أو حتــى اختفائــه ،وهــي أســباب غيــر مرتبطــة بطبيعــة األصــل
ولكــن باألوضــاع الســائدة يف االقتصــاد والتــي تؤثــر إمــا علــى
قيمــة األصــول أو علــى ملكيتهــا .وهــذه األســباب هــي اخلســائر
الناجمــة عــن الكــوارث ،وأعمــال االســتيالء دون تعويــض،
والتغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول غيــر املصنفــة يف موضــع
ال منهــا علــى حــدة يف اجلــزء املتبقــي مــن هــذا
آخــر .ونناقــش ك ً
القســم.

اخلسائر الناجمة عن الكوارث

 60-10اخلســارة الناجمــة عــن الكــوارث يقصــد بهــا
الدمــار اجلزئــي أو الكلــي الــذي يلحــق بعــدد كبيــر مــن األصــول
التــي تقــع ضمــن خمتلــف فئــات األصــول نتيجــة أحــداث حمــددة
واســعة النطــاق يمكــن إثباتهــا .وهــذه األحــداث يســهل إثباتهــا
عمومــا ،وهــي يف العــادة أحــداث واســعة النطــاق مفاجئــة أو
غيــر متكــررة ،وتشــمل الــزالزل والثــورات البركانيــة واألمــواج
العاتيــة واألعاصيــر العنيفــة واجلفــاف والكــوارث الطبيعيــة
األخــرى ،وأعمــال احلــرب والشــغب واألحــداث السياســية األخــرى،
واحلــوادث التكنولوجيــة ،مثــل تســرب املــواد الســامة أو تســرب
اجلزيئــات املشــعة يف الهــواء .وهــي كذلــك تشــمل تلــك اخلســائر
الهائلــة ،كتدهــور جــودة األراضــي نتيجــة الفيضانات الشــديدة أو
األضــرار الناجمــة عــن الريــاح ،وهــاك األصــول الفالحيــة نتيجــة
اجلفــاف أو تفشــي األمــراض ،والدمــار الــذي يلحــق باملبــاين أو
املعــدات أو النفائــس نتيجــة احلرائــق أو الــزالزل .ويســجل قيــد يف
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول خلفــض أو شــطب قيمــة أي
أصــل حلقــه الضــرر أو الدمــار.
 61-10ورغــم أن األصــول املنتجــة هــي األصــول األكثــر
تعرضــا للتلــف أو الدمــار بفعــل اخلســائر الناجمــة عــن الكــوارث،
فــإن األصــول غيــر املنتجــة واألصــول املاليــة معرضــة للتلــف
والدمــار هــي األخــرى .وعلــى ســبيل املثــال ،يــدرج ضمــن هــذه
التغيــرات االنخفــاض الكبيــر يف قيمــة األراضــي وغيرهــا مــن
األصــول الطبيعيــة الناجــم عــن الفيضانــات غيــر العاديــة أو
األضــرار التــي تســببها الريــاح والتلــف العرضــي للعملــة أو
األوراق املاليــة حلاملهــا نتيجــة لكــوارث طبيعيــة أو ألحــداث
سياســية غيــر عاديــة.

أعمال االستيالء دون تعويض

 62-10وقــد تســتويل وحــدات حكوميــة علــى أصــول وحــدات
مؤسســية أخــرى دون تعويــض كامــل ألســباب أخــرى بخــاف

		
التدفقات االقتصادية األخرى

عــدم دفــع الضرائــب أو الغرامــات أو رســوم مماثلــة .وال تعتبــر
أعمــال االســتيالء علــى األصــول تلــك ،ســواء كانــت قانونيــة أو
غيــر قانونيــة ،حتويــات رأســمالية ألنهــا ال تتــم باالتفــاق
املتبــادل بيــن الوحــدات املعنيــة .ويســجل الفــرق بيــن القيمــة
الســوقية لألصــول التــي تــم االســتيالء عليهــا وأي تعويــض
مدفــوع كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول يف صــورة اســتيالء
دون تعويــض .ويعتبــر حبــس رهــن األصــول واســتعادة ملكيــة
الدائنيــن لهــا معامــات ،ألن االتفــاق التعاقــدي بيــن املديــن
والدائــن ينــص علــى حــق اللجــوء إىل هــذه الوســيلة.

التغيرات األخرى يف احلجم غير املصنفة يف موضع
آخر

 63-10تنخفــض قيمــة األصــول الثابتــة باســتمرار نتيجــة
اســتهالك رأس املــال الثابــت حليــن التخلــص مــن األصــل أو عــدم
تبقــي أي قيمــة لــه .ومــن املمكــن أال تكــون االفتراضــات التــي
يقــوم عليهــا حســاب اســتهالك رأس املــال الثابــت دقيقــة ،ويف
هــذه احلالــة يجــب تصحيــح قيمــة األصــل مــن خــال التغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول .وباملثــل ،إذا كان االفتــراض بشــأن
معــدل تضــاؤل اخملزونــات غيــر دقيــق ،ينبغــي أيضــا تصحيــح
ذلــك مــن خــال إجــراء قيــد ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم
األصــول .ويمكــن أن تؤثــر تغيــرات احلجــم أيضــا علــى األصــول
املاليــة واخلصــوم ،كتلــك املرتبطــة بنظــم التأميــن والتقاعــد
16
والضمانات املوحدة.

األصول الثابتة ()1-1-5

 64-10يعكــس حســاب اســتهالك رأس املــال الثابــت
افتراضــا بشــأن املعــدالت الطبيعيــة للتدهــور املــادي والتقــادم
والتلــف العرضــي .وقــد يثبــت خطــأ أي مــن هــذه االفتراضــات.
ويف هــذه احلالــة ،يجــب إجــراء تعديــل يف صــورة تغيــرات أخــرى
يف حجــم األصــول.
 65-10وقــد يتضمــن التدهــور املــادي تأثيــر التدهــور البيئــي
غيــر املتوقــع يف األصــول الثابتــة .لذلــك ال بــد مــن تســجيل القيــود
مــن خــال التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول لتعكــس التراجــع
يف قيمــة األصــول الثابتــة املتأتــي ،علــى ســبيل املثــال ،مــن
اآلثــار غيــر املتوقعــة لألحمــاض العالقــة يف الهــواء واألمطــار
احلمضيــة علــى أســطح املبــاين أو هيــاكل املركبــات.
 66-10وقــد يــؤدي اســتخدام التكنولوجيــا املتطــورة إىل
تقــادم أصــل مــا أو تســريع معــدل تقادمــه .فعلــى ســبيل املثــال،
 16راجع الفقرتين  39-10و 40-10والفقرة م.54-2

257

قــد تــؤدي النمــاذج احملســنة مــن األصــل أو اســتحداث عمليــات
إنتــاج ال تتطلــب اســتخدام األصــل إىل تقــادم غيــر متوقــع.
ونتيجــة لذلــك ،قــد تكــون تقديــرات التقــادم املتوقــع املدرجــة
ضمــن اســتهالك األصــول الثابتــة أقــل مــن الواقــع ،ممــا يســتلزم
إجــراء قيــد ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.
 67-10وقــد يكــون املبلــغ املقيــد للضــرر املتوقــع عــادة
ـ ـ ضمــن حســاب اســتهالك رأس املــال الثابــت ـ ـ أقــل مــن حجــم
الضــرر الفعلــي .لذلــك ينبغــي إجــراء تعديــات مــن خــال
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول بمــا يعكــس التراجــع يف
قيمــة األصــول الثابتــة نتيجــة هــذه األحــداث .وبينمــا قــد تكــون
هــذه اخلســائر أكبــر مــن املعتــاد ،فإنهــا ليســت كبيــرة بمــا يكفــي
ملعاملتهــا مثــل اخلســائر الناجمــة عــن الكــوارث ـ ـ وتــدرج بالتايل
ضمــن التغيــرات األخــرى يف احلجــم غيــر املصنفــة يف موضــع
آخــر.
 68-10وكمــا يــرد يف الفقــرة  ،60-6ينبغــي مــن حيــث
املبــدأ شــطب تكاليــف نقــل امللكيــة علــى مــدار املــدة املتوقعــة
التــي يكــون فيهــا األصــل يف حيــازة املشــتري .وإذا تــم التصــرف
يف األصــل قبــل شــطب تكاليــف نقــل امللكيــة بالكامــل ،ينبغــي
قيــد القيمــة املتبقيــة ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجم األصول.
 69-10وقــد تفقــد مرافــق إنتاجيــة يســتغرق بناؤهــا فتــرات
طويلــة جدواهــا االقتصاديــة قبــل اســتكمالها أو تشــغيلها .فعلــى
ســبيل املثــال ،قــد ال يتــم تشــغيل حمطــة طاقــة نوويــة أو موقــع
صناعــي علــى اإلطــاق .وعندمــا يتخــذ قــرار التــرك ،ينبغــي شــطب
قيمــة األصــل الثابــت (أو خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز يف
بعــض احلــاالت) كمــا هــي يف امليزانيــة العموميــة مــن خــال
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.

اخلسائر االستثنائية يف اخملزونات ()2-1-5

 70-10تــدرج ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
اخلســائر االســتثنائية يف اخملزونــات نتيجــة احلرائــق ،والســطو
املســلح ،وانتشــار احلشــرات والهــوام يف خمــازن احلبــوب،
وزيــادة األمــراض يف املاشــية إىل مســتويات غيــر معتــادة،
وغيــر ذلــك .ويف هــذا الســياق ،تشــير اخلســائر االســتثنائية إىل
أن اخلســائر ليســت كبيــرة يف قيمتهــا فحســب ،بــل تنشــأ بصــورة
غيــر معتــادة أيضــا .ووفقــا للفقــرة  ،47-8ينبغــي أيضــا مراعــاة
اخلســائر الكبيــرة للغايــة التــي تنشــأ بصفــة منتظمــة عنــد
حســاب صــايف التغيــر يف اخملزونــات .ويمكــن إجــراء التعديــل
الــازم الــذي يعكــس الضــرر غيــر املتوقــع يف صــورة ارتفــاع يف
األصــول إذا كان الضــرر الفعلــي أقــل مــن املبلــغ الــذي يغطيــه
خمصــص اخلســائر.
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مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
(،2-6-2-2-5 ،2-6-1-2-5 ،2-6-0-2-5
)2-6-2-3-5 ،2-6-1-3-5 ،2-6-0-3-5

 71-10بالنســبة للتأميــن االدخــاري ،تتحــدد العالقــة بيــن
صــايف األقســاط واملزايــا املتوقعــة عــادة عنــد إبــرام العقــد ،مــع
مراعــاة بيانــات الوفيــات املتاحــة يف ذلــك الوقــت .وســوف تؤثــر
أي تغيــرات الحقــة علــى االلتزامــات املســتحقة علــى جهــة تقديــم
التأميــن االدخــاري جتــاه املســتفيد ،ويقيــد مــا يترتــب علــى ذلــك
ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.

مستحقات معاشات التقاعد (،3-6-0-2-5
،3-6-0-3-5 ،3-6-2-2-5 ،3-6-1-2-5
)3-6-2-3-5 ،3-6-1-3-5

 72-10يتحدد مســتوى املزايا املقررة للعاملين املشــتركين
يف نظــم التقاعــد ذات املزايــا احملــددة علــى أســاس صيغــة تســتند
عــادة إىل مــدة خدمــة املشــترك وراتبــه .وتقيــد التغيــرات يف
مســتحقات معاشــات التقاعــد التــي يتــم فرضهــا دون تفــاوض
ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول 17.والســبب يف ذلــك
أنــه مــن املفتــرض فــرض هــذه التغيــرات بصفــة منفــردة مــن
جانــب رب العمــل وال تشــكل حتويــا رأســماليا ســبق التفــاوض
بشــأنه باتفــاق متبــادل.
 73-10وكمــا يــرد يف الفقــرة  ،38-10ففــي حالــة نظــم
معاشــات التقاعــد ذات املزايــا احملــددة ،ينبغــي أن تقيــد ضمــن
التغيــرات يف حجــم األصــول أي تغيــرات يف قيمــة اخلصــوم
نتيجــة التغيــرات يف الصيغــة املســتخدمة يف حتديــد املزايــا
ونتيجــة التغيــرات يف االفتراضــات الديمغرافيــة بشــأن األعمــار.
ويف حالــة اســتخدام طريقــة التزامــات املزايــا املتوقعــة يف تقييــم
مســتحقات معاشــات التقاعــد ،يجــب إجــراء تعديــل يف صــورة
تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول إذا أجــرت املؤسســة تغييــرا
هيكليــا يف كيفيــة منــح الترقيــات وعــاوات اجلــدارة (راجــع
الفقــرة .)40-10
 74-10وال يلــزم إجــراء مثــل هــذه التعديــات يف نظــم
معاشــات التقاعــد ذات املســاهمات احملــددة حيــث تتحــدد املزايــا
18
علــى أســاس املســاهمات وأربــاح االســتثمار فقــط.

 17تناقــش الفقــرات مــن  63-9إىل  67-9احلــاالت التــي تقيــد فيهــا التغيــرات
يف مســتحقات معاشــات التقاعــد كمعامــات .ويظــل التمييــز بيــن املعامــات
والتغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول تمييــزا نظريــا ألنــه مــن املعــروف أن
التمييــز بيــن مــا يتــم التفــاوض عليــه ومــا يتــم فرضــه دون تفــاوض صعــب يف
املمارسة العملية ،ال سيما وأن الظروف السائدة تختلف من بلد آلخر.
 18راجــع أيضــا نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008الفصــل  ،17اجلــزء
الثــاين.

خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بنظم
الضمانات املوحدة (-6-1-2-5 ،5-6-0-2-5
-6-1-3-5 ،5-6-0-3-5 ،5-6-2-2-5 ،5
)5-6-2-3-5 ،5

 75-10تــدرج التغيــرات يف خمصصــات تغطيــة املطالبــات
املشــمولة بنظــم الضمانــات املوحــدة غيــر الناشــئة عــن معامــات
ومكاســب وخســائر احليــازة ضمــن بنــد التغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول .فعلــى ســبيل املثــال ،تنشــأ هــذه التغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول عندمــا يتــم إثبــات تغييــر كبيــر يف مســتوى
املطالبــات املتوقــع ،متجــاوزا أي اســترداد لألصــول (راجــع
الفقــرة م.)79-4

التغيرات يف التصنيف

 76-10قد يتغير تكوين امليزانية العمومية لقطاع احلكومة
العامــة أو القطــاع العــام بســبب إعــادة تصنيــف وحــدة مؤسســية
بأكملهــا أو هيــكل وحــدة معينــة أو جمموعــة مــن األصــول
واخلصــوم .وإعــادة التصنيــف تعيــد ترتيــب األصــول واخلصــوم
بــدون أي زيــادة أو انخفــاض يف صــايف القيمــة الكلــي.

التغيرات يف تصنيف القطاع وهيكله

 77-10قــد يعــاد تصنيــف وحــدة بأكملهــا لتتحــول مــن قطــاع
احلكومــة العامــة إىل قطــاع آخــر أو إىل قطــاع احلكومــة العامــة
مــن قطــاع آخــر دون تغيــر امللكيــة أو الســيطرة ،ويحــدث ذلــك يف
املعتــاد ألن الوحــدة تكــون إمــا قــد بــدأت يف بيــع خمرجاتهــا،
أو توقفــت عــن بيعهــا ،بأســعار ذات داللــة اقتصاديــة .وعندمــا
يعــاد تصنيــف وحــدة لتخــرج مــن قطــاع احلكومــة العامــة،
تســتبعد كل أصولهــا وخصومهــا مــن امليزانيــة العموميــة لقطــاع
احلكومــة العامــة ،ويســتعاض عــن صــايف القيمــة لتلــك األصــول
واخلصــوم بأصــل مــايل (حصــص ملكيــة وأســهم صناديــق
اســتثمار) لتعكــس اســتمرار ملكيــة وحــدة مــن وحــدات احلكومــة
العامــة للوحــدة املذكــورة أو اســتمرار ســيطرتها عليهــا .والعكــس
صحيــح عندمــا يعــاد تصنيــف وحــدة بإدراجهــا يف قطــاع
احلكومــة العامــة .وعلــى العكــس ،فعندمــا تتــم خصخصــة شــركة
عامــة ،يعــاد تصنيــف جميــع أصــول الوحــدة وخصومهــا وصــايف
قيمتهــا لتخــرج مــن قطــاع الشــركات العامــة وتدخــل يف قطــاع
19
الشــركات اخلاصــة.
 19يف امليزانيــة العموميــة للمســاهم (كاحلكومــة علــى ســبيل املثــال) ،تــؤدي
معاملــة اخلصخصــة إىل تراجــع يف قيمــة األصــل املــايل حصــص امللكيــة
وأســهم صناديــق االســتثمار.

		
التدفقات االقتصادية األخرى

 78-10ويســجل أيضــا التغيــر يف هيــكل الوحــدات كتغيــرات
أخــرى يف حجــم األصــول .فعلــى ســبيل املثــال ،قــد تدمــج وحدتان
مــن وحــدات احلكومــة العامــة يف وحــدة واحــدة أو قــد تنقســم
وحــدة واحــدة إىل وحدتيــن .وعنــد دمــج وحدتيــن ،حتــذف جميــع
املطالبــات املاليــة واخلصــوم القائمــة بينهمــا .وباملثــل ،عندمــا
تنقســم وحــدة إىل وحدتيــن أو أكثــر ،قــد تظهــر مطالبــات ماليــة
وخصــوم جديــدة بيــن الوحــدات اجلديــدة.
 79-10ويف احلــاالت التــي تصــدر فيهــا وحــدات احلكومــة
العامــة أوراقــا ماليــة قابلــة للتــداول تبــاع يف األســواق الثانويــة،
قــد يتغيــر حائــزو األوراق املاليــة خــال عمــر الورقــة املاليــة.
ويف بيانــات الديــن املصنفــة حســب األطــراف املقابلــة ،ينبغــي
قيــد هــذا التغيــر يف عالقــة املدين/الدائــن كإعــادة تصنيــف
ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول (راجــع أيضــا
الفقرتيــن  25-9و .)86-9وعلــى ســبيل املثــال ،قــد يبــاع
ســند ديــن صــادر عــن احلكومــة املركزيــة إىل بنــك يف البدايــة،
ثــم يبيعــه البنــك الحقــا إىل وحــدة حكومــة حمليــة .ولكــي يظهــر
يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة املركزيــة أن احلائــز اجلديــد
للســند يف تاريــخ اإلبــاغ هــو احلكومــة احملليــة ،تســجل قيــود
يف التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول يف حســابات احلكومــة
املركزيــة ،بحيــث تنخفــض خصــوم الســندات املســتحقة للبنــك
وترتفــع اخلصــوم املســتحقة للحكومــة احملليــة 20.وينبغــي أال
حتتســب أي معامــات بيــن احلكومــة املركزيــة والبنــك واحلكومــة
احملليــة بغــرض إعــادة تصنيــف حائــز الســندات.

التغيرات يف تصنيف األصول واخلصوم

 80-10حســب درجــة التفصيــل يف تصنيــف األصــول ،قــد
يعــاد تصنيــف األصــول واخلصــوم القائمــة مــن فئــة ألخــرى،
وهــو مــا يحــدث عــادة عندمــا يتغيــر الغــرض مــن اســتخدام
األصــل .ويقيــد تغيــر التصنيــف ضمــن التغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول بنفــس القيمــة بالنســبة للقيديــن .وإذا كان تغيــر
االســتخدام يعنــي أيضــا التغيــر يف قيمــة األصــل ،فيســجل قيــد
ثــان حتــت التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول يعكــس دخــول
األصــل األعلــى قيمــة إىل حــدود األصــول .وال يقيــد ذلــك كإعــادة
تقييــم نظــرا ألن زيــادة القيمــة ناجتــة عــن تغيــر االســتخدام وليــس
عــن تغيــر األســعار.
 81-10وقــد يتغيــر اســتخدام إنشــاءات مــن مســاكن إىل
مبــان إداريــة حكوميــة أو العكــس .وإذا كانــت هــذه األنــواع مــن
 20نظــرا ألن احلكومــة احملليــة تســتحق لهــا مطالبــة علــى احلكومــة املركزيــة،
وبــدون إشــراك احلكومــة املركزيــة كطــرف يف املعاملــة ،تقيــد نفــس تغيــرات
احلجــم يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة احملليــة لبيــان أن احلكومــة املركزيــة
هــي الدائــن.
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اإلنشــاءات تصنــف ضمــن فئــات منفصلــة ،فيســجل قيــد ضمــن
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول .وتتــم موازنــة التغيــر
املوجــب يف فئــة أصــل بتغيــر ســالب يف فئــة األصــل اآلخــر.
والتغيــر النــاجت عــن اســتثمارات جديــدة يف املبنــى ال يقيــد ضمــن
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول بــل كمعاملــة يف األصــول
الثابتــة (راجــع الفقــرة .)28-8
 82-10ويف جميــع احلــاالت ،ينبغــي إعــادة تصنيــف األعمال
قيــد اإلجنــاز إىل ســلع تامــة الصنــع قبــل بيعهــا ،وذلــك مــن خــال
إجــراء قيــد ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول .ومــن
حيــث املبــدأ ،ينبغــي أال تنطــوي إعــادة التصنيــف مــن أحــد أنــواع
اخملزونــات إىل نــوع آخــر مــن اخملزونــات أو مــن األصــول الثابتــة
إىل اخملزونــات علــى تغيــر يف القيمــة .وإذا اختلفــت القيمــة
الســابقة عــن القيمــة اجلديــدة املالئمــة يف وقــت تغيــر التصنيــف،
ينبغــي إجــراء قيــد يف التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول ضمــن
الظهــور أو االختفــاء االقتصــادي حســب احلالــة .وإذا كان هــذا
األمــر يحــدث بصــورة متكــررة ،ينبغــي إعــادة النظــر يف أســاليب
تقييــم اخملزونــات.
 83-10وكمــا يــرد يف الفقــرة  ،42-8تصنــف املعامــات
يف تكاليــف نقــل ملكيــة األصــول غيــر املنتجــة عــدا األراضــي
كأصــول ثابتــة ،ويحســب علــى هــذه التكاليــف اســتهالك رأســمال
ثابــت .وللحفــاظ علــى اندمــاج مراكــز األرصــدة والتدفقــات ،يعــاد
تصنيــف تكاليــف نقــل ملكيــة األصــول غيــر املنتجة عدا األراضي
واســتهالك رأس املــال الثابــت املرتبــط بهــذه التكلفــة ضمــن
فئــات األصــول غيــر املنتجــة ذات الصلــة وذلــك بإضافــة قيــد
إىل التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول 21.وتعتبــر عمليــة إعــادة
التصنيــف تلــك وكأنهــا تتــم وقــت قيــد املعامــات يف تكاليــف
نقــل امللكيــة واســتهالك رأس املــال الثابــت علــى الترتيــب.
 84-10وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى التغيــرات يف
تصنيــف األصــول املاليــة واخلصــوم:
• عندمــا يصبــح الذهــب النقــدي احملتفــظ بــه يف صــورة
ســبائك ذهــب أصــا احتياطيــا ،يقيــد ضمــن األصول املالية
يف امليزانيــة العموميــة كإعــادة تصنيــف مــن فئــة النفائــس
إىل فئــة الذهــب النقــدي مــن خــال التغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول .ويف وقــت اقتنــاء الســلطة النقديــة للذهــب
22
النقــدي ،يصنــف يف البدايــة كمخزونــات أو نفائــس.
وتســتخدم نفــس طريقــة القيــد بالنســبة حلســابات الذهــب
 21يســجل قيــدان ضمــن التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول :انخفــاض يف
األصــل الثابــت تكاليــف نقــل ملكيــة األصــول غيــر املنتجــة عــدا األراضــي (-3
 )3-3-1-1وزيــادة يف قيمــة (قيــم) األصــول غيــر املنتجــة املعنيــة.
 22يعــاد تصنيــف الذهــب ضمــن فئــة اخملزونــات إذا مل يكــن حمتفظــا بــه يف
األصــل كمســتودع قيمــة.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
اخملصصــة التــي تصبــح جــزءا مــن الذهــب النقــدي .وعندمــا
تصبح حســابات الذهب غير اخملصصة أصوال احتياطية،
يعــاد تصنيفهــا مــن فئــة العملــة والودائــع إىل فئــة الذهــب
النقــدي ،مــن خــال التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
أيضــا .وقــد يبــاع الذهــب النقــدي إىل ســلطة نقديــة أخــرى،
ولكــن أي تراجــع آخــر يف حجــم احليــازات يــؤدي إىل تعديــل
التصنيــف علــى نفــس النحــو الســابق ،حيــث يعــاد تصنيــف
الذهــب النقــدي كنفائــس أو خمزونــات (يف حالــة ســبائك
الذهــب) أو عملــة وودائــع (يف حالــة حســابات الذهــب غيــر
اخملصصــة) .وتقيــد أي معامــات الحقــة كمخزونــات أو
نفائــس أو كعملــة وودائــع وليــس كذهــب نقــدي.

• يف احلــاالت التــي حتــول فيهــا املزايــا يف نظــم معاشــات
التقاعــد ذات املســاهمات احملــددة إىل تأميــن ادخــاري،
ينبغــي إعــادة تصنيــف املزايــا مــن فئــة مســتحقات التقاعــد
إىل فئــة مســتحقات التأميــن االدخــاري.
• وعندمــا تصبــح القــروض متداولــة يف احلــاالت الــواردة
يف الفقــرة  ،149-7ينبغــي إعــادة تصنيفهــا مــن فئــة
القــروض إىل فئــة ســندات الديــن.
• وعندمــا تنشــأ متأخــرات وكان العقــد ينــص علــى تغيــر
يف خصائــص األداة املاليــة يف حالــة التأخــر يف الســداد،
ينبغــي قيــد هــذا التغيــر كإعــادة تصنيــف ضمــن التغيــرات
األخــرى يف حســاب األصــول املاليــة واخلصــوم .وتســتخدم

إعــادة التصنيــف يف احلــاالت التــي يســتمر فيهــا العمــل
بالعقــد األصلــي ولكــن مــع تغيــر شــروطه (مثــل أســعار
الفائــدة أو فتــرات الســداد).
• إذا ظــل املبلــغ الــذي ينبغــي دفعــه علــى مشــتقة ماليــة
مســتحقا للســداد بعــد بلــوغ املشــتقة املاليــة أجــل
االســتحقاق ،ال يمثــل املبلــغ املســتحق مشــتقة ماليــة نظــرا
ألن القيمــة ثابتــة .لذلــك؛ يعــاد تصنيــف املبلــغ ضمــن
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حســابات أخــرى مســتحقة القبــض أو الدفــع.
• أمــا بالنســبة للســندات التــي يمكــن حتويلهــا إىل أســهم،
فيعــاد تصنيفهــا ضمــن فئــة حصــص امللكيــة وأســهم
صناديــق االســتثمار عنــد ممارســة اخليــار.
• ويف احلــاالت التــي تقتنــي فيهــا الوحــدات احلكوميــة
حصــص ملكيــة يف شــركات أو أشــباه شــركات عامــة
نتيجــة تشــريع أو تعديــل إداري أدى إىل نشــأة الشــركة أو
شــبه الشــركة ،ينتــج عــن ذلــك إعــادة تصنيــف لألصــول
واخلصــوم احلاليــة للشــركة تــؤدي إىل إضافــة حصــص
ملكيــة وأســهم صناديــق اســتثمار إىل امليزانيــة العموميــة
للحكومــة وامليزانيــة العموميــة للشــركة (راجــع الفقــرة
.)50 -9
 23نشــأة وانقضــاء املشــتقات املاليــة همــا معامــات يف األصــول املاليــة
(واخلصــوم) ،وليســا تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
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التغييرات عن دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام  2001ودليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام 1986

يصــف هــذا امللحــق التغييــرات يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  2014عــن دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة
لعــام  ،2001كمــا يصــف الفــروق عــن املنهــج التقليــدي يف
إعــداد تقاريــر املاليــة العامــة كمــا يصــوره دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام .1986

مقدمة

م 1-1يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام ،2014
أُدخلــت تعديــات علــى املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  2001لتكــون متســقة مــع
التحديثــات التــي أدخلــت علــى غيرهــا مــن األدلــة واملراجــع
اإلرشــادية لإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة وأهمهــا نظــام
احلســابات القوميــة لعــام  ،2008والطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،وإحصــاءات ديــن
القطــاع العــام :مرشــد ملعديهــا ومســتخدميها.
م 2-1ويعالــج دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام 2014
بعــض التطــورات االقتصاديــة الدوليــة املهمــة يف الســنوات
األخيــرة ويراعــي حتســن أســاليب القيــد واملعاجلــة املنهجيــة
لألحــداث اخملتلفــة .ويمكــن بوجــه عــام تلخيــص التغييــرات
املدرجــة علــى أنهــا تغييــرات منهجيــة متفــق عليهــا يف حتديثــات
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008وتوضيحــات للمبــادئ
التوجيهيــة املنهجيــة القائمــة ،وتغييــرات يف طريقــة العــرض،
وتغييــرات حتريريــة.

إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  .2001ومــع ذلــك ،فــإن هــذا
الدليــل يعــرض معاجلــة مُحَسَّــنة للتطــورات األخيــرة وألحــداث
حمــددة ،ويتنــاول بإســهاب جوانــب إبــاغ البيانــات التــي ثبــت
أنهــا تتســم بالتعقيــد ،ويراعــي االحتياجــات اجلديــدة ملعــدي
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومســتخدميها .ويصــف اجلــزء
املتبقــي مــن هــذا القســم التغييــرات الرئيســية ،جممعــة حســب
فصــول دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،2014قبــل
االنتقــال لوصــف التغييــرات يف املصطلحــات املســتحدثة يف
هــذا الدليــل .وتتضمــن مناقشــة التغييــرات إحالــة إىل الفقــرات
ذات الصلــة يف الفصــول اخملتلفــة.

الفصل األول

م 5-1تقــدم الفقــرة  2-1تعريــف سياســة املاليــة العامــة،
وقطــاع احلكومــة العامــة ،والقطــاع العــام.
م 6-1تعــرض الفقــرات مــن  6-1إىل  9-1قســما يصــف
تطــور املبــادئ التوجيهيــة اإلحصائيــة الدوليــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ،بــدءا مــن مطلــع الســبعينات .ويوضــح هــذا القســم
بوجــه عــام أســباب حتديــث دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة
لعــام .2001
م 7-1أمــا القســم الــذي يتنــاول هيــكل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة وخصائصهــا فيعــرض اثنيــن مــن البيانــات
التكميلية-همــا بيــان جممــوع التغيــرات يف صــايف القيمــة،
والبيــان املوجــز لاللتزامــات االحتماليــة الصريحــة وصــايف
االلتزامــات الضمنيــة ملنافــع الضمــان االجتماعــي املســتقبلية
(راجــع الفقرتيــن  18-1و .)19-1ويُضــاف هــذان البيانــان
التكميليــان إىل إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة نظــرا للفائــدة
التحليليــة التــي تتحقــق منهمــا ملســتخدمي بيانــات املاليــة
العا مــة.

م 3-1ويصــف اجلــزء املتبقــي مــن هــذا امللحــق أوال التغييــرات
مقارنة بدليل
يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ،2014
ً
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  .2001ونظــرا ألن كثيــرا مــن
البلــدان ال يــزال يف مراحــل خمتلفــة مــن مســيرة التحــول عــن
عــرض إحصــاءات املاليــة العامــة بالطريقــة التقليديــة ،اســتنادا
إىل دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،1986فــإن اجلــزء
الثــاين مــن هــذا امللحــق يقــدم كذلــك وصفــا للفــرق بيــن املبــادئ
التوجيهيــة يف هــذا الدليــل ويف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة
لعــام .1986

م 8-1ويشــير مبــدأ التقييــم الــوارد يف الفقــرة 29-1
إىل اســتخدام أســعار الســوق اجلاريــة يف تقييــم التدفقــات
االقتصاديــة ومراكــز األرصــدة .ويتــم توضيــح هــذا املبــدأ
باإلشــارة إىل اســتخدام مكافــئ القيمــة الســوقية لألصــول
واخلصــوم غيــر املتداولــة يف األســواق ،أو قلمــا يجــري تداولهــا.

م 4-1يحتفــظ دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 2014باإلطــار املفاهيمــي األساســي لإلصــدار الســابق ،دليــل

م 9-1وتقــدم الفقــرة  35-1الروابــط املهمــة بيــن إحصــاءات
ماليــة احلكومــة وجمموعــات البيانــات االقتصاديــة الكليــة
األخــرى ،وتقــر كذلــك بعالقتهــا الوثيقــة باملعاييــر احملاســبية.
وتلقــي الفقــرة  39-1الضــوء علــى أهميــة ممارســات النشــر
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الســليمة علــى النحــو املوضــح يف النظــام العــام لنشــر البيانــات
واملعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات ،واملعيــار اخلــاص املعــزز
لنشــر البيانــات.
الفصل الثاين
م 10-1يوضــح هــذا الفصــل كيفيــة حتديــد احلكومــة العامــة
والوحــدات املؤسســية يف القطــاع العــام .وقــد أعيــد تنظيــم هــذا
الفصــل ليحــدد أوال االقتصــاد احمللــي ،ثــم يصــف الوحــدات
املؤسســة وأنــواع الوحــدات املوجــودة يف اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة ،قبــل أن يُعَ ـرِّف القطاعــات املؤسســية.
وتُطَبَّــق هــذه املبــادئ بعــد ذلــك لتحديــد احلكومــة العامــة وســائر
القطــاع العــام ،ثــم يبــدأ وصــف التطبيــق العملــي ملبــادئ تصنيــف
القطاعــات علــى قطاعــات خمتــارة.
م 11-1ويتنــاول هــذا الفصــل مفهــوم اإلقامــة باســتفاضة
لالتســاق مــع إرشــادات نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008
والطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل (راجــع الفقــرة  .)6-2وتشــمل اإلرشــادات
اإلضافيــة تعريــف ووصــف معاجلــة الوحــدات الصوريــة املقيمــة
(راجــع الفقــرة  )13-2والكيانــات غيــر املقيمــة ذات الغــرض
اخلــاص (راجــع الفقــرة  .)15-2وتقــدم الفقــرات مــن 16-2
إىل  19-2إرشــادات إضافيــة بشــأن حتديــد املنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة .ويشــرح هــذا الفصــل طريقــة معاجلــة املؤسســات
اإلقليميــة متعــددة األقاليــم (راجــع الفقــرة  )20-2والبنــوك
املركزيــة الحتــادات العملــة (راجــع الفقــرة .)21-2
م 12-1ويتنــاول الفصــل الثــاين أيضــا تفســير األســاس
املنطقــي للعمــل علــى أســاس الوحــدة املؤسســية يف اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة يف الفقــرة  .23-2وإضافــة إىل ذلــك ،يــرد
تعريــف وتفســير مفهــوم املنشــأة ومفهــوم املؤسســة يف الفقرتيــن
 24-2و ،25-2علــى التــوايل.
م 13-1ويتنــاول هــذا الفصــل أيضــا وصــف أنــواع الوحــدات
املؤسســية علــى نحــو مُنَ َّظــم بحيــث يميــز بيــن األشــخاص أو
جمموعــات األشــخاص يف شــكل أســر وكيانــات قانونيــة أو
اجتماعيــة (راجــع الفقــرة  .)27-2ويــرد تعريــف األســر ووصفهــا
يف الفقرتيــن  28-2و ،29-2بينمــا يــرد تعريــف الكيانــات
القانونيــة أو االجتماعيــة ،كمــا يــرد وصــف أنــواع هــذه الكيانــات
القانونيــة أو االجتماعيــة بمزيــد مــن التفصيــل (راجــع الفقــرات
مــن  30-2إىل .)38-2
م 14-1أما القســم املعني بتطبيق تعريف الوحدة املؤسســية
علــى احلكومــة فيقــدم مناقشــة حــول الشــركات التابعــة الصوريــة
واألنشــطة املســاعدة ،ويطبــق هــذه املفاهيــم علــى الكيانــات ذات
الغــرض اخلــاص املقيمــة وهيئــة اقتــراض مركزيــة حكوميــة
(راجــع الفقــرات مــن  42-2إىل .)45-2

م 15-1ويســتعرض الفصــل الثــاين بالتفصيــل تعريــف
وحتديــد قطاعــي الشــركات غيــر املاليــة والشــركات املاليــة
(راجــع الفقــرات مــن  52-2إىل  ،)57-2كمــا يقــدم إرشــادات
إضافيــة للتمييــز بيــن هــذه الشــركات والوحــدات احلكوميــة.
ويتضمــن ذلــك عــرض ثــاث فئــات واســعة مــن الشــركات
املاليــة —وهــي شــركات الوســاطة املاليــة ،والشــركات املاليــة
املســاعدة ،والشــركات املاليــة األخــرى— ويعــرض علــى وجــه
التحديــد تفســيرا للوســاطة املاليــة.
م 16-1ويوضــح هــذا الفصــل كيفيــة حتديــد احلكومــة العامــة
والشــركات العامــة باســتخدام مفهــوم املنتجيــن الســوقيين وغيــر
الســوقيين .ويتنــاول باســتفاضة تطبيــق مفهــوم األســعار ذات
الداللــة االقتصاديــة لتحديــد مــا إذا كانــت وحــدة معينــة تعــد
مُنتِجــا ســوقيا أو غيــر ســوقي (راجــع الفقــرات مــن  65-2إىل
.)75-2
م 17-1ويقــدم الفصــل الثــاين إرشــادات حــول طريقــة حتديــد
مــا إذا كانــت مؤسســة غيــر هادفــة للربــح خاضعـ ًـة لســيطرة
احلكومــة .ويقــدم اإلطــار  1-2مؤشــرات الســيطرة ويوضــح
طريقــة تطبيقهــا إلثبــات ســيطرة احلكومــة.
م 18-1ويقــدم هــذا الفصــل مناقشــة مســتفيضة حــول
قطــاع الشــركات العامــة الفرعــي يف الفقــرة  .104-2ويشــرح
األســاس املنطقــي لتوســيع نطــاق إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ليشــمل بيانــات الشــركات العامــة يف الفقــرة  ،105-2ويعــرض
أنــواع الشــركات العامــة يف الفقــرات مــن  113-2إىل .121-2
ويقــدم إرشــادات حــول طريقــة حتديــد مــا إذا كانــت شــركة معينــة
خاضعـ ًـة لســيطرة احلكومــة (راجــع الفقــرات مــن  107-2إىل
 .)112-2ويقــدم اإلطــار  2-2مؤشــرات الســيطرة ويوضــح
طريقــة تطبيقهــا إلثبــات ســيطرة احلكومــة علــى الشــركات.
م 19-1وباســتخدام مفاهيــم اإلقامــة ،والوحــدة املؤسســية،
والســيطرة ،واملنتجيــن الســوقيين مقابــل املنتجيــن غيــر
الســوقيين ،يعــرض الفصــل الثــاين شــجرة القــرارات للتصنيــف
القطاعــي يف القطــاع العــام ،وذلــك يف الفقــرة  124-2والشــكل
البيــاين .4-2
م 20-1ويف هــذا الفصــل هنــاك قســم مســتقل يتنــاول شــرح
التطبيــق العملــي ملبــادئ تصنيــف القطاعــات يف حــاالت
مُختــارة — وهــذه احلــاالت هــي املوضوعــات املطروحــة
يف األســئلة املتكــررة .وتشــمل حتديــد أشــباه الشــركات (راجــع
الفقــرة  ،)125-2وتمييــز املقــار الرئيســية والشــركات القابضــة
(راجــع الفقــرة  ،)128-2وهيئــات إعــادة الهيكلــة (راجــع الفقــرة
 ،)129-2ونظــم احلمايــة املاليــة (راجــع الفقــرة ،)132-2
والكيانــات ذات الغــرض اخلــاص (راجــع الفقــرة ،)136-2
واملشــاريع املشــتركة (راجــع الفقــرة  ،)140-2وصناديــق
اســتهالك الديــن (راجــع الفقــرة  ،)144-2ونظــم التقاعــد (راجــع
الفقــرة  ،)147-2وصناديــق االدخــار (راجــع الفقــرة ،)148-2

التغييرات عن دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2001ودليل إحصاءات مالية احلكومة
وصناديــق الثــروة الســيادية (راجــع الفقــرة  ،)152-2وهيئــات
تنظيــم األســواق (راجــع الفقــرة  ،)156-2وصناديــق التنميــة و/
أو شــركات أو كيانــات البنيــة التحتيــة (راجــع الفقــرة .)160-2
م 21-1أمــا مرفــق الفصــل الثــاين مــن دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  ،2001والــذي يتنــاول شــرح احلمايــة
االجتماعيــة ،فقــد تــم تضمينــه علــى نحــو موســع يف امللحــق
 2مــن دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  .2014ويقــدم
هــذا امللحــق اإلرشــادات حــول كيفيــة حتديــد الكيانــات املعنيــة
باحلمايــة االجتماعيــة وتقســيمها القطاعــي ،باإلضافــة إىل
اإلرشــادات حــول قيــد مراكــز األرصــدة والتدفقــات املرتبطــة
بأنشــطتها االقتصاديــة.
الفصل الثالث
م 22-1يقــدم هــذا الفصــل تمييــزا بيــن املعامــات النقديــة
وغيــر النقديــة يف الفقرتيــن  8-3و ،19-3علــى التــوايل .ويشــكل
هــذا التمييــز كذلــك أساســا للتمييــز بيــن التحويــات (التحويــات
الرأســمالية واجلاريــة) ،واملبــادالت ،واملعامــات العينيــة،
واملعامــات الداخليــة.
م 23-1ويقــدم هــذا الفصــل تعريفــا ملراكــز األرصــدة يف
الفقــرة  .36-3ويســتخدم مفهومــي املنفعــة االقتصاديــة
وامللكيــة االقتصاديــة لتعريــف األصــول االقتصاديــة ،قبــل
التمييــز بيــن امللكيــة القانونيــة وامللكيــة االقتصاديــة يف
الفقرتيــن  38-3و .39-3وتُســتخدم هــذه املفاهيــم لتحديــد
حــدود األصــول وتعريــف األصــول واخلصــوم (راجــع الفقــرات
مــن  42-3إىل .)50-3
م 24-1ويعيــد دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 2014منهجــا أكثــر توازنــا بيــن توافــر املعلومــات علــى أســاس
االســتحقاق واألســاس النقــدي ضمــن إطــار إحصائــي متكامــل.
وبالتــايل فإنــه يناقــش ،بــدءا مــن الفقــرة  ،61-3أســس القيــد
البديلــة مــع اإلشــارة إىل اســتخدام أســاس االســتحقاق عنــد القيــد
يف بيــان العمليــات (راجــع الفقــرة  )69-3واســتخدام األســاس
النقــدي عنــد القيــد يف بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة
(راجــع الفقرتيــن  67-3و.)103-3
م 25-1ويتنــاول هــذا الفصــل شــرح إرشــادات إضافيــة حــول
تطبيــق مبــادئ القيــد علــى أســاس االســتحقاق يف الفقــرات مــن
 76-3ومــا بعدهــا .وتعــرض الفقــرة  77-3إرشــادات حــول
وقــت قيــد وقيــاس الضرائــب والتحويــات اإللزاميــة األخــرى.
م 26 -1ويمكــن تعريــف وقــت قيــد األربــاح املوزعــة مــع
اســتخدام القيــد علــى أســاس االســتحقاق بأنــه وقــت بــدء تــداول
حصــص امللكيــة أو األســهم دون أربــاح موزعــة (راجــع الفقرتيــن
 87-3و.)112-5
م 27-1ولــدى اســتخدام القيــد علــى أســاس االســتحقاق،
يُعَـرَّف وقــت قيــد املعامــات يف الســلع واخلدمــات ،واألصــول غير
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املاليــة ،وكثيــر مــن األصــول املاليــة واخلصــوم بأنــه حلظــة تغيــر
امللكيــة االقتصاديــة .وتُثبــت احلــاالت التــي يكــون تغيــر امللكيــة
فيهــا غيــر واضــح وتُقَـدِّم إرشــادات إضافيــة لهــذه احلــاالت (راجــع
الفقــرات مــن  88-3إىل .)97-3
م 28-1ويــورد هــذا الفصــل وصــف إرشــادات حــول وقــت قيــد
التدفقــات االقتصاديــة األخــرى يف الفقــرات مــن  98-3إىل
.102-3
م 29-1ويتنــاول باســتفاضة إرشــادات حــول اســتخدام
طريقــة القيــد علــى أســاس االســتحقاق يف بيــان مصــادر
واســتخدامات النقديــة يف الفقــرات مــن  103-3إىل .106-3
م 30-1ويتنــاول الفصــل الثالــث توضيــح اإلرشــادات
املتعلقــة بالتقييــم ويعــرض يف قســم حمــدد قاعــدة التقييــم
العامــة (راجــع الفقــرة  ،)107-3وتقييــم املعامــات (راجــع
الفقــرات مــن  108-3إىل  ،)112-3وتقييــم مراكــز األرصــدة
بمــا فيهــا طــرق التقييــم البديلــة (راجــع الفقــرات مــن  113-3إىل
 ،)117-3وتعديالت التقييم يف حاالت خاصة (راجع الفقرات
مــن  118-3إىل  ،)125-3وتقييــم التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى (راجــع الفقــرات مــن  126-3إىل .)129-3
م 31-1ويقدم دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014
مناقشــة حــول العملــة ،تبــدأ بمناقشــة حــول وحــدة احلســاب
إلعــداد إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف الفقــرة  .130-3ويقــدم
إرشــادات حــول عمليــات حتويــل العملــة للمعامــات ومراكــز
األرصــدة (راجــع الفقرتيــن  132-3و )133-3والتمييــز بيــن
العملــة احملليــة والعملــة األجنبيــة (راجــع الفقــرات مــن 134-3
إىل  )136-3وعملــة التقويــم وعملــة التســوية (راجــع الفقــرات
مــن  137-3إىل .)139-3
م 32-1وبــدءا مــن الفقــرة  ،152-3يعــرض دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  2014مناقشــة تفصيليــة حــول توحيــد
اإلحصــاءات .ويُعَ ـرِّف مفهــوم توحيــد اإلحصــاءات (راجــع
الفقرتيــن  153-3و ،)154-3ويميــز بيــن توحيــد اإلحصــاءات
داخــل القطــاع وفيمــا بيــن القطاعــات (راجــع الفقــرات مــن
 155-3إىل  ،)157-3ويناقــش أســباب توحيــد اإلحصــاءات
(راجــع الفقــرات مــن  158-3إىل  ،)160-3قبــل عــرض املبادئ
التوجيهيــة بشــأن املفاهيــم يف عمليــة توحيــد اإلحصــاءات
(راجــع الفقــرات مــن  161-3إىل  .)164-3وتعــرض الفقرتــان
 165-3و 166-3مبــادئ توجيهيــة عمليــة عــن تطبيــق
التوحيــد ،بينمــا تصــف الفقرتــان  167-3و 168-3مبــادئ
التوحيــد املســتخدمة يف جمموعــات البيانــات األخــرى.

الفصل الرابع

م 33-1اتســع نطــاق األهــداف التحليليــة إلطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ليتضمــن القــدرة علــى تقييــم قــرارات اإلدارة
والقــرارات بشــأن السياســات ،وكذلــك قــرارات االســتمرارية
والســيولة (راجــع الفقــرات مــن  3-4إىل .)5-4
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م 34 -1وتتنــاول الفقــرة  7-4باســتفاضة تغطيــة إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ،وتؤكــد ضــرورة تغطيــة البيانــات لألنشــطة غيــر
الســوقية لقطــاع احلكومــة العامــة ،وكذلــك األنشــطة الســوقية
للقطــاع العــام.
م 35-1ويتضمــن الدليــل اثنيــن مــن البيانــات اإلضافيــة
يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،وذلــك لتعزيــز الفائــدة
التحليليــة مــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع الفقــرات مــن
 13-4إىل  15-4ومــن  46-4إىل :)49-4
• بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة
• البيــان املوجــز لاللتزامــات االحتماليــة الصريحــة وصــايف
االلتزامــات الضمنيــة ملنافــع الضمــان االجتماعــي
ا ملســتقبلية
م 36-1ويعيــد مفهــوم النفقــات كمجمــل يف كل مــن بيــان
العمليــات ويف بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة (راجــع
الفقــرة  ،21-4اجلــدول  1-4واجلــدول .)2-4
م 37-1ويــرد تعريــف وحتديــد اإلقــراض املوجــه باســتفاضة
يف اإلطــار .1-4
م 38-1ويوضــح تكويــن بنــد صــايف التغيــر يف الرصيــد
النقــدي ،كمــا يعرضــه بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة—
ويشــير البنــد إىل األصــل املــايل العملــة والودائــع (،)2-0-2-3
وينبغــي أال يتضمــن أدوات ماليــة أخــرى أو مســحوبات علــى
املكشــوف (راجــع الفقــرة .)33-4
م 39-1ويتســع نطــاق وصــف امليزانيــة العموميــة بمناقشــة
تتنــاول اســتخدام مفهــوم صــايف القيمــة يف حالــة الشــركات
العامــة (راجــع الفقــرة .)40-4
م 40-1أمــا اإلطــار  1-4يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  2001فيحــل حملــه مرفــق يلــي الفصــل الرابــع
يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،2014وعنوانــه:
اســتخدام إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف حتليــل املاليــة العامــة.
ويقــدم هــذا املرفــق عرضــا عامــا حــول الطريقــة التــي يمكــن أن
يتبعهــا احملللــون يف اســتخدام البيانــات يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لبنــاء مؤشــرات املاليــة العامــة بحيــث تتســم بالوضــوح
وإمكانيــة مقارنتهــا علــى املســتوى الــدويل .ويمكــن مشــاهدة
بعــض هــذه املؤشــرات أو اشــتقاقها مباشــرة مــن إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ،بينمــا يمكــن اشــتقاق غيرهــا باســتخدام
إحصــاءات ماليــة احلكومــة إىل جانــب بيانــات إضافيــة.

الفصل اخلامس

م 41-1يضيــف هــذا الفصــل يف الفقــرة  1-5الســبب املنطقــي
وراء تعريــف اإليــرادات علــى أنهــا زيــادة يف صــايف القيمــة
ناجتــة عــن معاملــة.
م 42-1يُعَ ـدِّل هــذا الفصــل تعريــف املنــح ( )3-1فلــم يعــد
يشــير إىل املنــح علــى أنهــا حتويــات غيــر إلزاميــة .ويســتوعب
التغييــر حــاالت مــن اقتســام اإليــرادات اإللزامــي بيــن وحــدات

حكوميــة .كذلــك يتســع نطــاق التعريــف ليشــير إىل أن املنــح هــي
حتويــات ال تســتويف تعريــف الضريبــة أو اإلعانــة أو املســاهمة
االجتماعيــة (راجــع الفقرتيــن  5-5و.)101-5
م 43-1وتُســتبدل تعريفــات الفئــات ذات الصلــة :إيــرادات
أخــرى ( )4-1بتعريــف الفئــة الرئيســية :اإليــرادات األخــرى
( ،)4-1مــع اقتصــار اإلشــارة إىل الفئــات الفرعيــة التــي تشــملها
(راجــع الفقــرة .)6-5
م 44-1ويعــزز القســم الــذي يتنــاول تعريــف اإليــرادات
بتضمينه مناقشــة حول معاجلة املبالغ املُســتردة وتصحيحات
اإليــرادات ،مــع شــرح التمييــز بيــن اإليــرادات واملعامــات يف
األصــول واخلصــوم (راجــع الفقرتيــن  7-5و.)8-5
م 45-1ويتســع القســم الــذي يتنــاول وقــت القيــد وقيــاس
اإليــرادات ليشــير بوضــوح إىل وقــت القيــد عنــد اســتخدام طريقــة
القيــد علــى أســاس االســتحقاق ،وكذلــك طريقــة القيــد علــى
األســاس النقــدي (راجــع الفقرتيــن  10-5و .)11-5ويقــدم
مزيــدا مــن التوضيــح عنــد تطبيــق القيــد علــى أســاس االســتحقاق
علــى معامــات اإليــرادات (راجــع الفقــرات مــن  12-5إىل
 ،)17-5وكذلــك عــن معاجلــة املبالــغ التــي تــم ربطهــا ،ولكــن
يتبيــن أنهــا غيــر قابلــة للتحصيــل (راجــع الفقــرة .)20-5
م 46 -1وتعــرض الفقــرة  21-5األســاس الــذي ينبغــي
االســتناد إليــه يف تصنيــف اإليــرادات ،بينمــا تصــف الفقــرة
 22-5األســاس املنطقــي وراء التصنيفــات املوجــزة املوحــدة
واملنفعــة التــي تتحقــق مــن إضافــة بنــود فرعيــة وفقــا لالســتخدام
التحليلــي وحســب احلاجــة.
م 47-1تصــف الفقــرات مــن  27-5إىل  32-5معاجلــة
الضرائــب املســتردة والتخفيــف الضريبــي .ويف هــذا الصــدد،
اعتمــد دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  2014القيــد
اإلجمــايل يف حالــة اخلصومــات الضريبيــة مســتحقة الدفــع،
بينمــا يواصــل معاجلــة اخلصومــات الضريبيــة غيــر مســتحقة
ف.
الدفــع علــى أســاس صــا ٍ
م 48-1أعيــدت تســمية الفئــة الضريبيــة :غيــر خمصصــة (-1
 ،)3-1-1يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة  ،2001إىل
ضرائــب أخــرى علــى الدخــل واألربــاح واملكاســب الرأســمالية
( )3-1-1-1يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ،2014
وتــم اعتمــاد تقســيم هــذه الفئــة لتحديــد علــى نحــو منفصــل:
الضرائــب مســتحقة القبــض مــن وحــدات احلكومــة العامــة (-1
 )1-3-1-1والضرائــب علــى الدخــل واألربــاح واملكاســب
الرأســمالية غيــر اخملصصــة (( )2-3-1-1-1راجــع الفقــرات
 42-5واجلدوليــن  1-5و .)2-5ويســمح هــذا التغييــر بتحديــد
تلــك الضرائــب القابلــة للقبــض مــن وحــدات حكوميــة عامــة أخــرى
خاضعــة لتوحيــد إحصاءاتهــا.
م 49-1ويــرد وصــف قواعــد العــزو الضريبــي يف الفقــرات مــن
 33-5إىل  ،38-5وتتضمــن الفقــرة  39-5توضيحــا لقواعــد
العــزو الضريبــي املعمــول بهــا يف حــاالت أنشــطة املنظمــات

التغييرات عن دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2001ودليل إحصاءات مالية احلكومة
الدينيــة املمولــة مــن ضرائــب خمصصــة تقــوم احلكومــة العامــة
بتحصيلهــا.
م 50-1أمــا الفئــة الضريبيــة املتعلقــة بالضرائــب علــى
املعامــات املاليــة والرأســمالية ( )4-3-1-1يف دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  2001فيتــم نقلهــا مــن
الضرائــب علــى املمتلــكات ( )3-1-1إىل الضرائــب العامــة
علــى الســلع واخلدمــات ( .)1-4-1-1وحتتفــظ الفئــة الضريبيــة
باســمها يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة  ،2014ولكــن
مــع اختــاف رمــز التصنيــف— وهــو الضرائــب علــى املعامــات
املاليــة والرأســمالية (( )4-1-4-1-1راجــع الفقرتيــن 52-5
و .)61-5ويحقــق هــذا التغييــر اتســاق دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  2014مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 ،2008الــذي يعامــل هــذه الضريبــة كضريبــة علــى البيــع وليــس
علــى املمتلــكات يف حــد ذاتهــا .وللحافــظ علــى االتســاق مــع
الرمــوز املســتخدمة يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 ،2001فــإن رمــوز الضرائــب علــى املمتلــكات ال تتبعهــا مباشــرة.
م 51-1ويقــدم هــذا الفصــل تعريفــا جديــدا بشــأن الضرائــب
االنتقائيــة يف الفقــرة .62-5
م 52-1ويوضــح مفهــوم أربــاح االحتــكارات املاليــة (-1-1
 ،)3-4ويتنــاول باســتفاضة تطبيقــه علــى املؤسســات العامــة،
وأنشــطة اليانصيــب وغيــره مــن أشــكال القمــار (راجــع الفقــرات
مــن  63-5إىل .)68-5
م 53-1ويمتــد نطــاق تغطيــة الضرائــب علــى خدمــات حمــددة
ليتضمــن الضرائــب الضمنيــة التــي تنتــج عــن قيــام البنــك
املركــزي بفــرض ســعر فائــدة خمتلــف عــن األســعار الســوقية
(راجــع الفقرتيــن  70-5و ،89-6واإلطــار .)2-6
م 54-1ويوضــح تغطيــة الضرائــب علــى اســتخدام الســلع
وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو مزاولــة أنشــطة (-1-1
( )5-4راجــع الفقــرة  .)72-5ويشــرح حــدود هــذه الضريبيــة
مــع الرســوم اإلداريــة (الفقــرة  ،)73-5والضرائــب علــى أنشــطة
األعمــال (راجــع الفقــرة  ،)76-5وفئــات ضريبيــة أخــرى (راجــع
الفقــرة  ،)77-5واقتنــاء أو اســتخدام أصــل (راجــع الفقــرة
.)78-5
م 55-1وتنقســم فئــة الضرائــب علــى اســتخدام الســلع وعلــى
الســماح باســتخدام الســلع أو مزاولــة أنشــطة ( )5-4-1-1إىل
ضرائــب املركبــات ( )1-5-4-1-1وضرائــب أخــرى علــى
اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو مزاولــة
األنشــطة ( .)2-5-4-1-1وفيمــا يخــص الفئــة األخيــرة،
يُدخِــل دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  2014عــدة فئــات
فرعيــة للضرائــب مــن أجــل توضيــح تصنيفهــا (راجــع الفقــرة
 81-5واجلــدول  .)4-5وإضافــة إىل ذلــك ،يتنــاول باســتفاضة
القيــد علــى أســاس االســتحقاق يف حالــة التراخيــص التجاريــة
والضرائــب علــى التلــوث (مثــل نظــم تــداول االنبعاثــات) (راجــع
الفقــرة .)81-5
م 56-1تســتحدث الفقــرة  89-5الضرائــب أو اإلعانــات
الضمنيــة الناشــئة عــن نظــم أســعار الصــرف املتعــددة .وإضافــة
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إىل ذلــك ،توضــح هــذه الفقــرة أن املدفوعــات املقطوعــة مســتحقة
القبــض للحكومــة مــن الســلطات النقديــة ينبغــي تقســيمها وفــق
الطبيعــة االقتصاديــة ملكونــات املدفوعــات (راجــع الفقــرة
.)90-5
م 57-1ويوضــح مفهــوم املســاهمات االجتماعيــة (-1
( )2راجــع الفقــرة  ،)94-5وحتديــدا التمييــز بيــن املســاهمات
الطوعيــة واإللزاميــة ،بينمــا يصــف ترتيبــات املرونــة لقيــد
املســاهمات االجتماعيــة يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
( 2008راجــع الفقــرة  ،)95-5ويعــرض احلــد بيــن املســاهمات
االجتماعيــة وفئــات الضرائــب األخــرى (راجــع الفقــرة .)96-5
م 58-1ويتنــاول باســتفاضة معاجلــة املنــح ،ويصــف حتديدا
التمييــز بيــن املنــح اجلاريــة والرأســمالية ،واملنــح العينيــة ،ووقــت
القيــد يف ظــل القيــد علــى أســاس االســتحقاق واألســاس النقــدي
(راجــع الفقــرات مــن  103-5إىل .)105-5
م 59-1ويوضــح أن وقــت قيــد األربــاح املوزعــة عنــد
اســتخدام القيــد علــى أســاس االســتحقاق هــو وقــت بــدء تــداول
حصــص امللكيــة أو األســهم دون أربــاح موزعــة (راجــع الفقــرات
 ،87-3و 112-5و .)109-6وإضافــة إىل ذلــك ،يبيــن أن
الشــركات املُنشــأة قانونــا املُعــاد تصنيفهــا لتصبــح مــن وحــدات
احلكومــة العامــة ،يمكنهــا كذلــك توزيــع أربــاح (راجــع الفقــرة
 .)113-5ويوضــح معاجلــة األربــاح املوزعــة الكبيــرة بصــورة
غيــر تناســبية (راجــع الفقرتيــن  115-5و.)116-5
م 60-1ويتســع نطــاق تغطيــة دخــل امللكيــة مــن املبالــغ
املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار ( )4-1-4-1ليتضمــن
التوزيعــات علــى حملــة أســهم أو صناديــق االســتثمار أو وحــدات
االســتثمار (راجــع الفقــرة .)120-5
م 61-1ويتنــاول مفهــوم الريــع ( )5-1-4-1باســتفاضة
ليشــرح طريقــة التمييــز بيــن عقــد تأجيــر املــوارد ،وإنشــاء أصــل،
والعقــود ،وعقــود التأجيــر ،والتراخيــص ( ،)1-4-4-1-3أو
بيــع املــوارد .ويصــف بالتفصيــل نوعيــن مــن أنــواع ريــع املــوارد،
لألراضــي واألصــول اجلوفيــة ،ويفســر احلــد الفاصــل عــن تأجيــر
األصــول املُنْتَجــة (راجــع الفقــرات مــن  124-5إىل .)133-5
م 62-1ويعتمــد دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 2014معاجلــة نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008والطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل فيمــا يخــص أربــاح االســتثمار األجنبــي املباشــر املُعــاد
اســتثمارها (( )6-1-4-1راجــع الفقرتيــن  134-5و135-5
والفقــرة .)121-6
م 63-1ويوضــح تصنيــف رســوم إداريــة ()2-2-4-1
ليتضمــن الرســوم مســتحقة الدفــع مقابــل املشــاركة الطوعيــة يف
نظــم تأميــن الودائــع أو نظــم الضمانــات األخــرى غيــر املؤهلــة
للدخــول ضمــن نظــام للضمانــات املوحــدة .ولكــي يدخــل املبلــغ
مســتحق الدفــع ضمــن رســوم إداريــة ينبغــي أن يتناســب مــع
تكلفــة إنتــاج اخلدمــة (راجــع الفقــرة .)138-5
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م 64-1ويوضــح معاجلــة الغرامــات واجلــزاءات املفروضــة
علــى حــاالت التهــرب الضريبــي والكفــاالت التــي حتددهــا
احملاكــم حتــت فئــة الغرامــات واجلــزاءات واملصــادرات (-4-1
( )3راجــع الفقرتيــن  143-5و.)144-5
م 65-1ويجــري تضميــن فئتــي الدخــل يف دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  2001وهمــا حتويــات طوعيــة عــدا املنــح
( )4-4-1وإيــرادات متنوعــة وغيــر مصنفــة يف موضــع آخــر
( )5-4-1يف فئتيــن جديدتيــن همــا حتويــات غيــر مصنفــة
يف موضــع آخــر ( )4-4-1واألقســاط والرســوم واملطالبــات
مســتحقة القبــض املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة
والضمانــات املوحــدة (( )5-4-1راجــع الفقرتيــن 145-5
و .)149-5ويُدخِــل اإليــرادات مســتحقة القبــض مــن اإلعانــات
( )1-1-4-4-1كفئــة منفصلــة للتحويــل غيــر املُصَنَّــف يف
موضــع آخــر (راجــع الفقــرة  ،)146-5بينمــا يميــز التحويــات
األخــرى حتــت حتويــات جاريــة أخــرى غيــر مصنفــة يف موضــع
آخــر (( )2-1-4-4-1راجــع الفقــرة  )147-5وحتويــات
رأســمالية غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر (( )2-4-4-1راجــع
الفقــرة .)148-5
م 66-1ويُدخــل فئــة اإليــرادات وهــي األقســاط والرســوم
واملطالبــات املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة
والضمانــات املوحــدة (( )5-4-1راجــع الفقــرة )149-5
للســماح بقيــد اإليــرادات املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى غيــر
احليــاة والضمانــات املوحــدة علــى نحــو مالئــم .وتتيــح الفئــات
الفرعيــة حتديــد األقســاط مســتحقة القبــض (،)1-1-5-4-1
ورســوم نظــم الضمانــات املوحــدة مســتحقة القبــض (-5-4-1
 ،)2-1واملطالبــات اجلاريــة مســتحقة القبــض (-1-5-4-1
 ،)3واملطالبــات الرأســمالية مســتحقة القبــض ()2-5-4-1
(راجــع الفقرتيــن  150-5و.)151-5

الفصل السادس

م 67-1يُضــاف إىل الفقــرة  1-6األســاس املنطقــي لتعريــف
املصروفــات علــى أنهــا انخفــاض يف صــايف القيمــة نــاجت عــن
معاملــة.

م 68-1وتوضــح الفقرتــان  2-6و ،3-6علــى التــوايل ،الفــرق
بيــن التصنيــف االقتصــادي للمصروفــات والتصنيــف الوظيفــي
للمصروفــات.
م 69-1وتــم تعزيــز القســم الــذي يتنــاول تعريــف املصروفــات
بتضمينــه مناقشــة حــول معاجلــة املبالــغ املســتردة
والتصحيحــات وتوضيــح الفــرق بيــن املصروفــات واملعامــات
يف األصــول واخلصــوم (راجــع الفقرتيــن  4-6و.)5-6
م 70-1ويتــم التوســع يف القســم الــذي يتنــاول وقــت قيــد
املصروفــات ليشــير بوضــوح إىل وقــت القيــد عنــد اســتخدام
طريقــة القيــد علــى أســاس االســتحقاق ،وكذلــك القيــد علــى
األســاس النقــدي .ويوضــح إضافـ ًـة إىل ذلــك وقــت قيــد اقتنــاء
واســتخدام الســلع واخلدمــات (( )2-2راجــع الفقرتيــن 6-6
و.)7-6

م 71-1ويوضــح هــذا الفصــل تعريــف تعويضــات العامليــن
لتأكيــد العالقــة الفرديــة بيــن العامــل ورب العمــل ،وتبــادل
خدمــات األعمــال اليدويــة والفكريــة (راجــع الفقــرة .)9-6
وإضافــة إىل ذلــك ،يســتفيض يف تنــاول طبيعــة األجــور والرواتــب
النقديــة (راجــع الفقــرة  )13-6والعينيــة (راجــع الفقــرة .)17-6
م 72-1ويتنــاول الفصــل الســادس باســتفاضة إرشــادات
تقديــر مســاهمات أربــاب العمــل االجتماعيــة احملتســبة (-1-2
 .)2-2ويُدخــل مــا يميــز بوضــوح بيــن املزايــا غيــر التقاعديــة
ومزايــا التقاعــد املرتبطــة بالعمــل (راجــع الفقــرات مــن 23-6
إىل .)26-6
م 73-1ويُعــاد تنظيــم القســم الــذي يتنــاول اســتخدام الســلع
واخلدمــات ( )2-2مــن أجــل :تعريــف املفهــوم (راجــع الفقــرة
 ،)27-6والتمييــز بيــن وقــت قيــد اســتخدام الســلع واخلدمــات عنــد
اســتخدام طريقــة القيــد علــى أســاس االســتحقاق وعلــى األســاس
النقــدي (راجــع الفقــرات مــن  28-6إىل  ،)31-6ووصــف احلــد
الفاصــل بيــن اســتخدام الســلع واخلدمــات وتعويضــات العامليــن
(راجــع الفقــرة  ،)33-6ووصــف احلــد الفاصــل بيــن اســتخدام
الســلع واخلدمــات والتحويــات (راجــع الفقــرة  ،)37-6ووصــف
احلــد الفاصــل بيــن الســلع واخلدمــات واملعامــات يف اقتنــاء
األصــول غيــر املاليــة (راجــع الفقــرة  ،)43-6ووصــف احلــدود
الفاصلــة األخــرى املتعلقــة باســتخدام الســلع واخلدمــات (راجــع
الفقــرة .)50-6
م 74-1ومــن حيــث املفهــوم ،تــم تغييــر نطــاق تغطيــة
اســتخدام الســلع واخلدمــات ( )2-2الــوارد يف دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  2001لكــي تســتبعد منــه األســلحة ونظــم
األســلحة يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام 2014
(راجــع الفقــرة  .)49-6ويتــم إثباتهــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  2014كاقتنــاء فئــة معينــة يف األصــول غيــر
املاليــة (راجــع الفقــرة .)43-8
م 75-1ويوضــح اجلــدول  3-6العالقــة بيــن اخملــزون (-6
 )2-1واســتخدام الســلع واخلدمــات (.)2-2
م 76-1ويفســر هــذا الفصــل كيفيــة معاجلــة الرســوم الضمنيــة
علــى اخلدمــات املاليــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع
الفقرتيــن  52-6و .)81-6وتتضمــن هــذه الرســوم الضمنيــة
بنــودا مثــل رســوم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة
غيــر مباشــرة ،ورســوم اخلدمــات املتضمنــة يف أقســاط التأميــن
علــى غيــر احليــاة ،والرســوم الضمنيــة مســتحقة الدفــع مــن
احلكومــات إىل البنــوك املركزيــة مقابــل اخلدمــات غيــر الســوقية.
 77-1ويتنــاول الفصــل باســتفاضة مفهــوم اســتهالك رأس
املــال الثابــت ( .)3-2ويشــرح العالقــة بيــن اســتهالك رأس املــال
الثابــت حســب قيــده يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008
ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع الفقــرة  .)53-6ويشــرح

التغييرات عن دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2001ودليل إحصاءات مالية احلكومة
كذلــك العالقــة بيــن اســتهالك رأس املــال الثابــت واإلهــاك
حســب االســتخدام يف الســجالت املاليــة احلكوميــة (راجــع الفقــرة
 .)54-6ويتنــاول اإلطــار  1-6وصــف حســاب اســتهالك رأس
املــال الثابــت .وإضافــة إىل ذلــك ،فــإن هــذا الفصــل يشــرح معاجلــة
تكاليــف حتويــل امللكيــة كأحــد عناصــر اســتهالك رأس املــال
الثابــت يف الفقرتيــن  60-6و.42-8
م 78-1ويوضــح وصــف الفائــدة ( )4-2لبيــان العالقــة
بيــن الفائــدة بطريقــة قيدهــا يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 2008والفائــدة بطريقــة قيدهــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  .2014ويشــير علــى حتديــد الطــرف املقابــل يف
معامــات الفائــدة للســماح بالتوحيــد (راجــع الفقــرة .)62-6
ويقــدم مناقشــة حــول قيــد الفائــدة ،عنــد اســتخدام طريقــة القيــد
علــى األســاس النقــدي يف الفقــرة  .65-6ويشــرح طريقــة قيــد
الفائــدة يف حالــة فتــرات الســماح وترتيبــات مدفوعــات الفائــدة
املتســارعة يف الفقرتيــن  69-6و .70-6ويشــرح طريقــة
قيــد الفائــدة املرتبطــة بــاألوراق املاليــة املربوطــة بمؤشــر
يف الفقــرات مــن  75-6إىل  .78-6وإضافــة إىل ذلــك ،يقــدم
توضيحــا ملعاجلــة الفائــدة علــى ســندات الديــن ذات املشــتقات
املتضمنــة ،والقــروض املتعثــرة ،واملتأخــرات (راجــع الفقــرات
مــن  79-6إىل .)82-6
م 79-1ويوضــح قيــد اإلعانــات ( .)5-2ويشــرح معاجلــة
اإلعانــات يف حالــة عمــل وحــدة مؤسســية بالنيابــة عــن وحــدة
أخرى إلعادة توزيع اإلعانات يف الفقرة  .84-6ويوضح كذلك
أن جميــع املنتجيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن يمكنهــم احلصــول
علــى اإلعانــات ،وأن وحــدات مثــل وحــدات احلكومــة العامــة،
واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية،
واألســر يمكنهــا أيضــا احلصــول علــى اإلعانــات بوصفهــا منتجــة
(راجــع الفقــرة  .)86-6وتمتــد تغطيــة اإلعانــات لتشــمل اإلعانــة
الضمنيــة التــي تترتــب علــى قيــام البنــك املركــزي بفــرض ســعر
فائــدة خمتلــف عــن األســعار الســوقية (راجــع الفقرتيــن 70-5
و ،89-6واإلطــار  .)2-6كذلــك تقــدم املناقشــة حــول اإلعانــات
التمييــز بيــن اإلعانــات علــى املنتجــات واإلعانــات علــى اإلنتــاج
لتحســين اتســاقه مــع التمييــز بينهمــا يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام ( 2008راجــع الفقرتيــن  89-6و.)90-6
م 80-1ولبيــان طبيعــة اإلعانــات ،يتضمــن قائمــة مــن البنــود
التــي ال تشــكل دعمــا (راجــع الفقــرة  ،)91-6ويســتفيض اإلطــار
 3-6يف تنــاول املعامــات مــع الشــركات العامــة مــع اإلشــارة
حتديــدا إىل تصنيــف «ضــخ رأس املــال» يف الشــركات العامــة.
م 81-1ويُعَدَّل تعريف املنح ( )6-2فلم يعُد يُشار إىل املنح
علــى أنهــا حتويــات غيــر إلزاميــة .ويســتوعب هــذا التغييــر حــاالت
اقتســام اإليــرادات اإللزاميــة بيــن الوحــدات احلكوميــة .كذلــك
يتســع التعريــف ليشــير إىل أن املنــح هــي حتويــات ال تســتويف
تعريــف الضريبــة أو اإلعانــات أو املســاهمة االجتماعيــة (راجــع
الفقــرة .)92-6

		
لعام 1986

267

م 82-1ويســتفيض يف معاجلــة املنــح العينيــة ،ويصــف
حتديــدا التمييــز بيــن املنــح اجلاريــة والرأســمالية ،ووقــت قيدهــا،
علــى التــوايل ،يف نظــام القيــد علــى أســاس االســتحقاق واألســاس
النقــدي (راجــع الفقــرات مــن  93-6إىل .)95-6
م 83-1ويوضــح الظــروف التــي تصبــح يف ظلهــا منافــع
املســاعدة االجتماعيــة ( )2-7-2مســتحقة الدفــع لتتضمــن
املســاهمات مســتحقة الدفــع لبرامــج التأميــن االجتماعــي نيابــة
عــن األســر التــي ال يســعها بخــاف ذلــك املشــاركة يف البرنامــج
(راجــع الفقــرة .)6102
م 84-1ويوضــح التمييــز بيــن عمليــات احتســاب املنافــع
االجتماعيــة عــدا معاشــات التقاعــد املرتبطــة بالعمــل ومزايــا
معاشــات التقاعــد املرتبطــة بالعمــل واملزايــا التقاعديــة األخــرى
يف الفقــرة .105-6
م 85-1ويوضــح أن وقــت قيــد األربــاح املوزعــة (-1-8-2
 )1عنــد اســتخدام طريقــة القيــد علــى أســاس االســتحقاق وهــو
وقــت طــرح حصــص امللكيــة أو األســهم دون األربــاح املوزعــة
(راجــع الفقــرات  87-3و 112-5و .)109-6ويوضــح معاجلــة
األربــاح املوزعــة الكبيــرة بصــورة غيــر تناســبية (راجــع الفقرتيــن
 116-5و.)110-6
م 86-1ويتســع نطــاق تغطيــة مصروفــات امللكيــة علــى
املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار ( )3-1-8-2ليشــمل
التوزيــع علــى حملــة أســهم أو وحــدات صناديــق االســتثمار (راجــع
الفقــرة .)113-6
م 87-1ويوضــح أن الريــع ( )4-1-8-2يتضمــن املبالــغ
مســتحقة الدفــع بموجــب عقــود املــوارد علــى األراضــي ،واملــوارد
اجلوفيــة ،وعلــى املــوارد الطبيعيــة األخــرى .ويتضــح قيــاس هــذه
املبالــغ مســتحقة الدفــع يف ســياق بنــد اإليــرادات املقابــل (راجــع
الفقــرة .)120-6
م 88-1ويعتمــد دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 2014معاجلــة نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008والطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار
الــدويل فيمــا يخــص أربــاح االســتثمار األجنبــي املباشــر املُعــاد
اســتثمارها (( )5-1-8-2راجــع الفقــرة .)121-6
م 89-1ويجــري تضميــن فئــات املصروفــات الــواردة حتــت
نفقــات متنوعــة أخــرى ( )2-8-2يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  2001يف فئتيــن جديدتيــن— همــا حتويــات
غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر ( )2-8-2واألقســاط والرســوم
واملطالبــات مســتحقة القبــض املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى
غيــر احليــاة والضمانــات املوحــدة (( )3-8-2راجــع الفقرتيــن
 122-6و ،125-6علــى الترتيــب) .ويميــز التحويــات
باعتبارهــا حتويــات جاريــة أخــرى غيــر مصنفــة يف موضــع
آخــر (( )1-2-8-2راجــع الفقــرة  )123-6وحتويــات
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رأســمالية غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر (( )2-2-8-2راجــع
الفقــرة .)124-6

وأســهم صناديــق االســتثمار ،والذهــب النقــدي يف صــورة
حســابات الذهــب غيــر اخملصصــة (راجــع الفقــرة .)15-7

م 90-1ويُدخِــل فئــة املصروفــات وهــي األقســاط والرســوم
واملطالبــات مســتحقة القبــض املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى
غيــر احليــاة والضمانــات املوحــدة ( )3-8-2ليســمح بالقيــد
املناســب للمصروفــات املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة
والضمانــات املوحــدة .وتتيــح الفئــات الفرعيــة حتديــد األقســاط
مســتحقة الدفــع ( ،)1-1-3-8-2ورســوم نظــم الضمانــات
املوحــدة ( ،)2-1-3-8-2واملطالبــات اجلاريــة مســتحقة
الدفــع ( ،)3-1-3-8-2واملطالبــات الرأســمالية مســتحقة
الدفــع (( )2-3-8-2راجــع الفقــرة .)125-6

م 97-1وتُعَ ـدَّل معاجلــة دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة
لعــام  2001التــي تعتبــر أن الذهــب النقــدي وحقــوق الســحب
اخلاصــة ( )1-0-3-6/1-0-2-6أصــول ماليــة بــدون
مطالبــة ماليــة مقابلــة .ويف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة
لعــام  ،2014فــإن الذهــب النقــدي يف شــكل ســبائك ذهــب هــو
وحــده الــذي يُعتبــر أصــا ماليــا بــدون مطالبــة ماليــة مقابلــة.
وكذلــك ،إدراكا جلــواز دخــول وحدتيــن حمليتيــن يف معامــات
يف احليــازات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة ،يُلغــى اســتبعاد حقوق
الســحب اخلاصــة مــن تدفقــات األصــول املاليــة احملليــة (راجــع
الفقــرات  15-7ومــن  125-7إىل  ،134-7علــى التــوايل).

م 91-1وتنتقــل مناقشــة تصنيــف وظائــف احلكومــة مــن
الفصــل الســادس يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 2001إىل مرفــق الفصــل الســادس يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام .2014
م 92-1ويقتصــر تصنيــف وظائــف احلكومــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة علــى نفقــات احلكومــة ،الــذي يختلــف عــن
تطبيقهــا علــى كل مصروفــات احلكومــة علــى النحــو املســتخدم
يف تصنيــف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي/
األمم املتحــدة (راجــع الفقــرة  127-6يف املرفــق).
م 93-1يُعــاد تنظيــم املرفــق ليقــدم بصــورة منفصلــة مــا يلــي:
هيــكل التصنيفــات يف تصنيــف وظائــف احلكومــة (راجــع الفقــرة
 ،)128-6واســتخدامات تصنيــف وظائــف احلكومــة (راجــع
الفقــرة  ،)130-6والتمييــز بيــن الســلع واخلدمــات الفرديــة
واجلماعيــة (راجــع الفقــرة  ،)133-6ووحــدات التصنيــف (راجــع
الفقــرة  ،)140-6واملشــكالت يف حتديــد وظائــف احلكومــة
(راجــع الفقــرة  ،)143-6والتصنيــف املقــارن للنفقــات (راجــع
الفقــرة  .)148-6ومل حتــدث أي تغييــرات يف الوظائــف يف حــد
ذاتهــا.

الفصل السابع

م 94-1يتنــاول هــذا الفصــل باســتفاضة الفائــدة التــي
حتققهــا جمموعــة مــن امليزانيــات العموميــة املتكاملــة مــع
التدفقــات االقتصاديــة يف الفقــرة .2-7
م 95-1ويميــز بيــن امللكيــة القانونيــة واالقتصاديــة
يف الفقــرات مــن  38-3إىل  41-3ومــن  5-7إىل .13-7
وتُســتخدم هــذه املفاهيــم يف رســم حــدود األصــل وتقديــم فكــرة
عامــة عــن األصــول واخلصــوم (راجــع الفقــرات مــن  14-7إىل
.)19-7
م 96-1ويوضــح حــدود األصــل بحيــث ال يتضمــن األصــول
واخلصــوم االحتماليــة (راجــع الفقــرة  ،)13-7ويوضــح
املطالبــات املاليــة لتتضمــن :أدوات الديــن ،واملشــتقات املاليــة
وخيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ،وحصــص امللكيــة

م 98-1ويدخــل مفهــوم األصــول غيــر املاليــة املُنْتَجَــة مقابل
األصــول غيــر املاليــة غيــر املُنْتَجَــة يف الفقــرات مــن  17-7إىل
.19-7
م 99-1ويتنــاول باســتفاضة تقييــم األصــول واخلصــوم يف
الفقــرات مــن  20-7إىل  .25-7ويعــرض فائــدة القيمــة االســمية
لــأدوات املاليــة يف الفقــرة  ،21-7بينمــا يصــف معاجلــة تكلفــة
حتويــل امللكيــة يف الفقــرة  .22-7ويصــف الطــرق املمكنــة يف
تقدير أسعار السوق اجلارية يف الفقرات من  25-7إىل .33-7
م 100-1ويتنــاول الفصــل باســتفاضة حتديــد وقــت تغيــر
امللكيــة يف األصــول الثابتــة التــي يســتغرق إنتاجهــا فترتيــن
حماســبيتين أو أكثر ،وتلك املبنية يف ظل شــراكة بين القطاعين
العــام واخلــاص (راجــع الفقرتيــن  37-7و ،39-7علــى التوايل).
م 101-1ويشــرح إنشــاء وحــدات صوريــة المتــاك أصــول
ثابتــة يف أراض غيــر مقيمــة فيهــا يف الفقرتيــن  13-2و.91-7
م 102-1ويوضــح حتديــد النصــب التذكاريــة العامــة
واإلرشــادات حــول قيدهــا يف الفقــرة .42-7
م 103-1ويوضــح تعريــف وحتديــد املســاكن (-1-1-6
 )1-1واإلرشــادات حــول تقييــم املســاكن يف الفقرتيــن 44-7
و.45-7
م 104-1وتُضــاف ضمــن املبــاين واملنشــآت فئــة أصــول
ثابتــة هــي حتســينات األراضــي ( .)4-1-1-1-6وتُــدرج
تكلفــة حتويــل ملكيــة جميــع األراضــي مــع حتســينات األراضــي
(راجــع الفقــرات مــن  49-7إىل .)51-7
م 105-1ويدخــل هــذا الفصــل فئــات فرعيــة حتــت اآلالت
واملعــدات عــدا معــدات النقــل ( )2-2-1-1-6بغــرض
الفصــل يف حتديــد معــدات تكنولوجيــا املعلومــات والكمبيوتــر
واالتصــاالت (راجــع الفقرتيــن  56-7و )57-7واآلالت
واملعــدات غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر (راجــع الفقــرة .)57-7
م 106-1ويوضــح تعريــف وحتديــد املــوارد البيولوجيــة
الفالحيــة ( ،)1-3-1-1-6ويتنــاول باســتفاضة وقــت القيــد
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عندمــا يســتغرق إنتــاج هــذه األصــول الثابتــة وقتــا طويــا
الســتكماله .ويدخــل فئــات فرعيــة لزيــادة توضيــح تكويــن هــذا
البنــد (راجــع الفقــرات مــن  59-7إىل  63-7واجلــدول .)5-7

م 115-1ويتنــاول باســتفاضة القيمــة الســوقية يف تقييــم
أدوات الديــن بتقديــم إرشــادات عمليــة حــول التقييــم (راجــع
الفقــرة .)122-7

م 107-1ويتنــاول باســتفاضة تعريــف وحتديــد منتجــات
امللكيــة الفكريــة ( .)2-3-1-1-6وحتــدد الفئــات الفرعيــة
بشــكل منفصــل كال مــن البحــوث والتطويــر (-2-3-1-1-6
 ،)1والتنقيــب عــن املعــادن وتقييمهــا (،)2-2-3-1-1-6
وبرجميــات الكمبيوتــر وقواعــد البيانــات (،)3-2-3-1-1-6
واألعمــال الترفيهيــة واألدبيــة والفنيــة األصليــة (-3-1-1-6
 ،)4-2ومنتجــات ملكيــة فكريــة أخــرى (.)5-2-3-1-1-6
ويتســع نطــاق تغطيــة هــذا البنــد ليتضمــن منتجــات البحــوث
والتطويــر بحيــث مل تعــد املــوارد املشــمولة ببــراءات اختــراع
تعتبــر أصــوال غيــر منتَجــة .وإضافــة إىل ذلــك ،يتســع نطــاق
تغطيــة برجميــات الكمبيوتــر ليتضمــن قواعــد البيانــات (راجــع
الفقــرات مــن  64-7علــى .)73-7

م 116-1ويتنــاول باســتفاضة الذهــب النقــدي وحقــوق
الســحب اخلاصــة ( 1-0-2-6و 1-2-2-6و1-0-3-6
و )1-2-3-6كأدوات ماليــة (راجــع الفقــرات مــن  125-7إىل
.)134-7

م 108 -1وتدخــل نظــم األســلحة كفئــة منفصلــة حتــت
األصــول الثابتــة (راجــع الفقــرة .)74-7
م 109-1ويف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ،2014
تتســق فئــات اخملزونــات ( )2-1-6مــع الفئــات املســتخدمة يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  .2008وتُلغــى فئــة خمزونــات
اســتراتيجية ( )1-2-1-6كفئــة منفصلــة حتــت اخملزونــات
وتــدرج يف الســلع املشــتراة إلعــادة بيعهــا (،)4-2-2-1-6
وتُضــاف فئــة للمخزونــات العســكرية (راجــع الفقــرات مــن 75-7
إىل .)86-7
م 110-1ويوضــح هــذا الفصــل تعريــف األراضــي (-4-1-6
 )1ويقــدم إرشــادات حــول تقييــم األراضــي (راجــع الفقــرات مــن
 92-7إىل .)96-7
م 111-1وحتــل املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة (-1-6
 )2-4حمــل فئــة أصــول جوفيــة يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  .2001ويســتفيض يف تنــاول ملكيــة وقيــد هــذه
الفئــة مــن األصــول يف الفقــرات مــن  97-7إىل .99-7
م 112-1ويتنــاول باســتفاضة تصنيــف أصــول أخــرى
تتوافــر طبيعيــا ( .)3-4-1-6ويُدخِــل فئــات فرعيــة لفئــات
حمــددة مــن أصــول أخــرى تتوافــر طبيعيــا ،ويوضــح تعاريفهــا
(راجــع الفقــرات مــن  100-7إىل  ،103-7واجلــدول .)7-7
م 113-1ويوضــح فئــة األصــول غيــر املُنْتَجــة غيــر املنظــورة
( ،)4-4-1-6ويُدخِــل فئــات فرعيــة تخــص العقــود وعقــود
التأجيــر والتراخيــص ( )1-4-4-1-6والشــهرة التجاريــة
واألصــول التســويقية (( )2-4-4-1-6راجــع الفقــرات مــن
 104-7إىل .)117-7
م 114-1ويدخــل قابليــة التــداول كســمة مميــزة لــأوراق
املاليــة (راجــع الفقــرة .)119-7

م 117-1ويوضــح نطــاق تغطيــة العملــة والودائــع (-2-6
 )2-0-3-6/2-0ويشــرح تقييــم هــذه األداة (راجــع الفقــرات
مــن  135-7إىل .)142-7
م 118-1ويصــف األنــواع اخملتلفــة مــن ســندات الديــن (-6
 )3-0-3-6/3-0-2وقيدهــا يف الفقــرات مــن  143-7إىل
.156-7
م 119-1ويتســع يف وصــف القــروض (-6/4-0-2-6
 )4-0-3مــن أجــل توضيــح التأجيــر التمويلــي (راجــع الفقــرة
 ،)158-7ومبــادالت الذهــب (راجــع الفقــرة ،)161-7
واملبــادالت خــارج الســوق (راجــع الفقــرة  .)162-7ويوضــح
معاجلــة اتفاقيــات إعــادة شــراء األوراق املاليــة كقــرض بضمــان
(راجــع الفقــرة  .)159-7ويعــرض تقييــم القــروض ومعاجلــة
القــروض املتعثــرة يف الفقــرة .163-7
م 120-1ويتنــاول باســتفاضة فئــة حصــص امللكيــة وأســهم
صناديــق االســتثمار ( )5-0-3-6/5-0-2-6للتمييــز
بيــن األنــواع اخملتلفــة مــن األدوات املاليــة (راجــع الفقــرات مــن
 164-7إىل  .)177-7وتقــوم أســهم صناديــق االســتثمار (-6
 )3-5-0-3-6/2-5-0-2بــدور متخصــص يف الوســاطة
املاليــة وتدخــل كفئــة منفصلــة (راجــع الفقــرات مــن  174-7إىل
.)177-7
م 121-1ويوضــح فئــة احتياطيــات نظــم التأميــن والتقاعــد
والضمانــات املوحــدة ( )6-0-3-6/6-0-2-6بإدخــال
فئــات فرعيــة لــكل مــن :االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن علــى غيــر
احليــاة (راجــع الفقــرات مــن  183-7إىل  ،)186-7ومســتحقات
التأميــن علــى احليــاة والتأميــن االدخــاري (راجــع الفقرتيــن
 187-7و ،)188-7ومســتحقات التقاعــد (راجــع الفقــرات مــن
 189-7إىل  ،)198-7ومطالبــات صناديــق التقاعــد علــى
مديــري معاشــات التقاعــد (راجــع الفقرتيــن  199-7و،)200-7
وخمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة بضمانــات موحــدة
(راجــع الفقرتيــن  201-7و.)202-7
م 122-1ويتســع نطــاق تغطيــة نظــم التأميــن والتقاعــد
والضمانــات املوحــدة ( )6-0-3-6/6-0-2-6عقــب إثبــات
الضمانــات املوحــدة علــى نحــو مماثــل للتأميــن علــى غيــر احليــاة
وإثبــات مطالبــات صناديــق التقاعــد علــى مديــري معاشــات
التقاعــد (راجــع الفقرتيــن  201-7و 202-7والفقرتيــن
 199-7و ، 200-7علــى التــوايل).
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م 123-1ويوضــح فئــة املشــتقات املاليــة وخيــارات
االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ()7-0-3-6/7-0-2-6
بتعريــف املفهوميــن (راجــع الفقرتيــن  204-7و ،221-7علــى
التــوايل) ،بينمــا يصــف أنــواع املشــتقات املاليــة (راجــع الفقــرات
مــن  209-7إىل  ،)218-7ويشــرح اســتخدام الهوامــش (راجــع
الفقرتيــن  219-7و.)220-7
م 124 -1ويوضــح بنــد املوازنــة الرئيســي يف امليزانيــة
العموميــة ،صــايف القيمــة ( ،)6ويشــرح عالقتــه مــع حصــة
امللكيــة يف الشــركات العامــة (راجــع الفقــرات مــن  228-7إىل
.)233-7
م 125-1وتتســع البنــود التــي تُ َقيَّــد حتــت بنــود التذكــرة
يف امليزانيــة العموميــة لتشــمل :صــايف القيمــة املاليــة (راجــع
الفقــرة  ،)235-7وتقييمــات خمتلفــة إلجمــايل وصــايف الديــن
(راجــع الفقــرات مــن  236-7إىل  ،)245-7والقــروض املُيَسَّــرة
والتحويــات املتضمنــة يف القــروض بأســعار فائــدة مُيَسَّــرة
(راجــع الفقــرة  ،)246-7واملتأخــرات (راجــع الفقــرات مــن
 247-7إىل  ،)250-7وااللتزامــات االحتماليــة الصريحــة
(راجــع الفقــرات مــن  251-7إىل  ،)260-7وصــايف التعهــدات
الضمنيــة بمنافــع الضمــان االجتماعــي املســتقبلية (راجــع
الفقــرة  ،)261-7والقــروض املتعثــرة (راجــع الفقــرة .)262-7
م 126-1ويدخــل تصنيــف الطــرف املقابــل يف األصــول
واخلصــوم املاليــة حســب القطــاع املؤسســي يف الفقرتيــن
 264-7و 265-7واجلــدول .11-7
م 127-1ويدخــل تصنيــف التزامــات الديــن وأصولهــا املاليــة
املقابلــة حســب أجــل االســتحقاق يف الفقــرات مــن  266-7إىل
 271-7واجلــدول .12-7

الفصل الثامن

م 128-1يُدخِــل هــذا الفصــل مفهــوم صــايف االســتثمار يف
أصــول غيــر ماليــة يف الفقــرة  4-8ويجــري تمييــزه عــن إجمــايل
االســتثمار يف األصــول غيــر املاليــة (أي دون مراعــاة اســتهالك
رأس املــال الثابــت).
م 129-1ويوضــح معاجلــة تكاليــف نقــل امللكيــة املصاحبــة
حليــازة أصــول غيــر ماليــة والتصــرف فيهــا (عــدا اخملــزون)
(راجــع الفقــرات مــن  6-8إىل .)8-8
م 130-1ويتناول باستفاضة تقييم املعامالت يف األصول
غيــر املاليــة للتمييــز بوضــوح بيــن تقييــم حيــازة والتصــرف يف:
األصــول الثابتــة (راجــع الفقــرة  ،)9-8واخملــزون (راجــع الفقــرة
 ،)10-8واألراضــي (راجــع الفقــرة  ،)11-8واألصــول غيــر
املُنْتَجَــة عــدا األراضــي (راجــع الفقــرة .)11-8
م 131-1ويوضــح أن وقــت قيــد املعامــات يف األصــول
غيــر املاليــة هــو وقــت تغيــر امللكيــة االقتصاديــة .ويقــدم مبــادئ
توجيهيــة عــن البدائــل املتاحــة لالســتخدام يف احلــاالت التــي

يكــون تغيــر امللكيــة فيهــا غيــر واضــح (راجــع الفقــرات مــن 13-8
إىل .)17-8
م 132-1ويتطابــق تصنيــف املعامــات يف األصــول غيــر
املاليــة مــع تصنيفــات نفــس مراكــز األرصــدة التيقدمــت يف
الفصــل الســابع (راجــع الفقــرة  22-8واجلــدول .)1-8
م 133-1ويتــم توضيــح معاجلــة النصــب التذكاريــة العامــة
باعتبارهــا مبــاين ومنشــآت ( )1-1-1-3يف الفقــرة .30-8
م 134-1ويعــرض الفصــل معامــات حتســينات األراضــي
( )4-1-1-1-3كفئــة منفصلــة مــن املعامــات يف الفقــرة
.31-8
م 135-1ويوضــح معامــات املــوارد البيولوجيــة الفالحيــة
( )1-3-1-1-3لتتضمــن صــايف االســتثمار يف املاشــية التــي
تتــم تربيتهــا للحصــول علــى املنتجــات التــي تدرهــا ،وصــايف
االســتثمار يف املــزارع والبســاتين ،إلــخ .ويقــدم إرشــادات حــول
تقييــم هــذه املعامــات (راجــع الفقــرات مــن  34-8إىل .)36-8
م 136-1وتتســع اإلرشــادات حــول املعامــات يف منتجــات
امللكيــة الفكريــة ( )2-3-1-1-3لتوضيــح تقييــم املعامــات
فيمــا يخــص البحــوث والتطويــر (( )1-2-3-1-1-3راجــع
الفقــرة  ،)38-8والتنقيــب عــن املعــادن وتقييمهــا (-1-3
( )2-2-3-1راجــع الفقــرة  ،)39-8وبرجميــات الكمبيوتــر
وقواعــد البيانــات (( )3-2-3-1-1-3راجــع الفقــرة ،)40-8
والترفيــه وأصــول أدبيــة وفنيــة (( )4-2-3-1-1-3راجــع
الفقــرة .)41-8
م 137-1ويُدخِــل معاجلــة تكاليــف نقــل امللكيــة علــى
األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي ( )3-3-1-1-3يف
الفقــرة  .42-8ويُــدرج الشــكل البيــاين  1-8لبيــان معاجلــة هــذه
التكاليــف يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
م 138 -1ويدخــل قيــد املعامــات املرتبطــة بحيــازة نظــم
األســلحة والتصــرف فيهــا ( )4-1-1-3يف الفقــرة .43-8
م 139-1ويتنــاول باســتفاضة املعامــات املرتبطــة
بعمليــات اإلضافــة إىل اخملــزون ( )2-1-3والســحب منــه.
ويميــز بيــن مالــك اخملــزون مــن حيــث التصــرف باعتبــاره منتــج
الســلع واخلدمــات والتصــرف باعتبــاره مالــك األصــول (راجــع
الفقــرات مــن  44-8إىل .)47-8
م 140-1ويتنــاول باســتفاضة طبيعــة املعامــات
ومعاجلتهــا يف جميــع فئــات األصــول غيــر املُ ْنتَجَــة (راجــع
الفقــرات مــن  49-8إىل .)58-8

الفصل التاسع

م 141-1يقــدم هــذا الفصــل شــرحا للعالقــة بيــن املعامــات
وتأثيرهــا علــى األصول/اخلصــوم املاليــة يف الفقــرة .3-9
وباملثــل ،يفســر تأثيــر صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض علــى
االقتصــاد يف الفقــرة .5-9

التغييرات عن دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2001ودليل إحصاءات مالية احلكومة
م 142-1ويوضــح القــروض املُيَسَّــرة ومعاجلتهــا يف
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة يف الفقــرة .12-9
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م 143-1ويُعَـرِّف املتأخــرات يف الفقــرة  20-9ويصــف قيــد
املعامــات ذات الصلــة باملتأخــرات يف الفقــرات مــن  21-9إىل
.23-9

م 152-1ويدخــل تصنيــف املعامــات يف التزامــات الديــون
واألصــول املاليــة املقابلــة لهــا حســب أجــل االســتحقاق يف
الفقــرة  .88-9ويمكــن تطبيــق هيــكل التصنيــف ذاتــه ،إذا كان
مفيــدا مــن الناحيــة التحليليــة ،علــى املعامــات علــى غــرار وصــف
مراكــز األرصــدة يف اجلــدول .12-7

م 144-1ويصــف تصنيــف املعامــات يف األصــول
واخلصــوم املاليــة حســب األداة وحمــل إقامــة الطــرف املقابــل
يف الفقــرات مــن  24-9إىل  .27-9والتصنيــف حســب األداة
الــذي يتبعــه هــو نفســه الــوارد وصفــه حتــت امليزانيــة العموميــة
(الفصــل الســابع).

م 153-1يصــف هــذا الفصــل التدفقــات االقتصاديــة األخــرى
ويُعَـرِّف العنصريــن اللذيــن تتكــون منهمــا التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى— وهمــا ،مكاســب وخســائر احليــازة والتغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول— يف الفقــرة .1-10

م 145-1ويوضــح املعامــات فيمــا يخــص الذهــب النقــدي
وحقــوق الســحب اخلاصــة ( )1-0-3-3/1-0-2-3يف
الفقــرات مــن  28-9إىل .32-9
م 146-1فيمــا يخــص ســندات الديــن (-3-3/3-0-2-3
 ،)3-0يتنــاول باســتفاضة املعامــات ذات الصلــة بالفائــدة
واســتهالك الديــن (راجــع الفقــرات مــن  36-9إىل .)43-9
م 147-1ويوضــح تأثيــر قيــد املعامــات بيــن أصحــاب
املؤسســات واملؤسســة .ويوضــح معامــات مثــل األربــاح
املوزعــة ،والتحويــات ،ورســوم العضويــة واالشــتراك مســتحقة
الدفــع ملنظمــات دوليــة ،وعمليــات أخــرى ،مثــل اخلصخصــة
والتأميــم ،يف وصــف املعامــات يف حصــص امللكيــة (-2-3
( )1-5-0-3-3/1-5-0راجــع الفقــرات مــن  47-9إىل
.)55-9
م 148-1ويصــف قيــد التغيــر يف قيمــة أســهم أو وحــدات
صناديــق االســتثمار ،عــدا النــاجت عــن مكاســب وخســائر احليــازة،
يف الفقــرة .56-9
م 149-1وفيمــا يخــص نظــم التأميــن والتقاعــد والضمانــات
املوحــدة ( ،)6-0-3-3/6-0-2-3يتنــاول باســتفاضة
املعامــات التــي تؤثــر علــى هــذه االحتياطيــات لــكل فئــة فرعيــة
مــن االحتياطيــات (راجــع الفقــرات مــن  57-9إىل .)69-9
م 150-1ويتســع نطــاق تغطيــة املشــتقات املاليــة وخيــارات
االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن ()7-0-3-3/7-0-2-3
ليحــدد خيــارات االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن بشــكل منفصــل.
ويوضــح معامــات املشــتقات املاليــة (-3/1-7-0-2-3
 .)1-7-0-3ويميــز بيــن املعامــات يف البدايــة ،ويف األســواق
الثانويــة ،مــع اخلدمــة املســتمرة ،وعنــد التســوية (راجــع الفقــرات
مــن  71-9إىل  .)76-9ويدخــل معامــات خيــارات االكتتــاب
املمنوحــة للموظفيــن ( )2-7-0-3-3/2-7-0-2-3يف
الفقــرة .77-9
م 151-1ويقــدم تصنيــف املعامــات يف األصــول واخلصــوم
املاليــة حســب القطــاع واإلقامــة يف الفقــرات مــن  85-9إىل
 87-9واجلــدول .2-9

الفصل العاشر

م 154-1ويستفيض يف القسم الذي يتناول مكاسب حيازة
أنــواع معينــة مــن األصــول غيــر املاليــة .وتُضــاف إرشــادات
حمــددة :الفــرق بيــن مكاســب احليــازة غيــر املُتحققــة واملتحققــة
(راجــع الفقــرة  ،)6-10ومكاســب احليــازة احملايــدة واحلقيقيــة
(راجــع الفقــرة  ،)11-10وتقديــر مكاســب احليــازة علــى األصــول
الثابتــة (راجــع الفقــرات مــن  13-10إىل  )15-10واخملزونــات
(راجــع الفقرتيــن  16-10و ،)17-10والنفائــس (راجــع الفقــرة
 ،)18-10واألصــول غيــر املاليــة التــي يتــم التصــرف فيهــا أثنــاء
فتــرة اإلبــاغ (راجــع الفقرتيــن  19-10و.)20-10
م 155-1ويتنــاول باســتفاضة تأثيــر أحــداث خمتلفــة علــى
تقييــم األدوات املاليــة .ويضيــف إرشــادات حمــددة بشــأن :الذهــب
النقــدي وحقــوق الســحب اخلاصــة (راجــع الفقرتيــن 21-10
و ،)22-10واألصــول املاليــة واخلصــوم ذات القيــم النقديــة
الثابتــة (راجــع الفقــرة  ،)23-10وســندات الديــن (الفقــرات مــن
 24-10إىل  ،)29-10وحصــص امللكيــة وأســهم صناديــق
االســتثمار (راجــع الفقــرات مــن  30-10إىل  ،)34-10ونظــم
التأميــن والتقاعــد والضمانــات املوحــدة (راجــع الفقــرات مــن
 35-10إىل  ،)41-10واملشــتقات املالية وخيارات االكتتاب
املمنوحــة للموظفيــن (راجــع الفقرتيــن  42-10و.)43-10
م 156-1تقــدم الفقــرة  44-10مكاســب وخســائر احليــازة
ذات الصلــة بــاألدوات املاليــة املُقَوَّمــة بعمــات أجنبيــة ،وتــرد
مناقشــة حــول أدوات الديــن التــي ال تُســتحق عنهــا فائــدة علــى
امتــداد فتــرة زمنيــة طويلــة علــى غيــر العــادة يف الفقــرة .45-10
م 157-1وتقــدم الفقــرة  46-10ثالثــة أحــداث تنتــج عنهــا
تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول— وهــي ظهــور أو اختفــاء
مــوارد قائمــة كأصــول اقتصاديــة ،وآثــار األحــداث اخلارجيــة،
والتغيــرات يف التصنيــف.
م 158 -1ويتنــاول هــذا الفصــل باســتفاضة ظهــور أو اختفــاء
األصــول املاليــة واخلصــوم مــن امليزانيــة العموميــة مــع اإلشــارة
حتديــدا إىل ظهــور النصــب التذكاريــة العامــة والنفائــس (راجــع
الفقــرة  .)50-10ويفســر يف الفقــرة  52-10ظــروف ظهــور
األصــول الطبيعيــة مثــل األصــول اجلوفيــة ،أو املــوارد البيولوجيــة
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غيــر الفالحيــة ،أو املــوارد الطبيعيــة األخــرى ،أو األراضــي ،يف
امليزانيــة العموميــة.
م 159-1ويصــف آثــار األحــداث اخلارجيــة علــى قيمــة
األصــول واخلصــوم يف الفقــرة  .59-10ويقــدم تفاصيــل قيــد
هــذه األحــداث وتتضمــن اخلســائر الناجمــة عــن كــوارث (راجــع
الفقــرة  ،)60-10وأعمــال االســتيالء بــدون تعويــض (راجــع
الفقــرة  ،)62-10والتغيــرات األخــرى يف احلجــم غيــر املصنفــة
يف موضــع آخــر (راجــع الفقــرة .)63-10
م 160-1وتســتحدث الفقــرة  83-10إعــادة تصنيــف
تكاليــف نقــل امللكيــة علــى األصــول غيــر املنتَجــة عــدا األراضــي،
واســتهالك رأس املــال الثابــت املتعلــق بهــذه التكاليــف .وإعــادة
التصنيــف هــذه ضروريــة للحفــاظ علــى االندمــاج بيــن مراكــز
األرصــدة والتدفقــات.
م 161-1وتتنــاول الفقــرة  79-10باســتفاضة عمليــات
إعــادة تصنيــف األوراق املاليــة القابلــة للتــداول والضروريــة
نتيجــة للمعامــات يف الســوق الثانويــة.
م 162-1وتُســتحدث إعــادة تصنيــف الذهــب النقــدي املُحْتَفَظ
بــه يف هيئــة ســبائك ذهــب عندمــا يصبــح أصــا احتياطيــا لتكــون
مثــاال علــى التغيــرات يف تصنيــف األصــول املاليــة واخلصــوم
(راجــع الفقــرة .)84-10

تغييرات شاملة يف املصطلحات

م 163-1أُجريــت التغييــرات التاليــة يف املصطلحــات مــن
أجــل زيــادة وضــوح النــص يف هــذا الدليــل.
• يشــير الدليــل إىل إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة بــدال
مــن نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة— ويســمح ذلــك
بوضــوح التمييــز عــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام
.2008
• يف ســياق إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،حتــل اإلشــارة إىل
املبــادئ التوجيهيــة اإلحصائيــة وفتــرات اإلبــاغ حمــل
اإلشــارة إىل املبادئ والفترات احملاســبية— ويســمح ذلك
بالوضــوح يف التمييــز عنــد اســتخدام مصطلــح احملاســبة
يف إعــداد البيانــات املصدريــة ويف ســياق احملاســبة يف
القطــاع العــام.
• حتــل اإلشــارة إىل التدفقــات االقتصاديــة حمــل اإلشــارة
إىل التدفقــات ،برغــم اإلقــرار بــأن مصطلــح التدفقــات
يُســتخدم يف الغالــب كصيغــة خمتصــرة تعبــر عــن التدفقــات
االقتصاد يــة.
• حتــل اإلشــارة إىل مراكــز األرصــدة حمــل اإلشــارة إىل
أرصــدة األصــول واخلصــوم بوصفهــا أرصــدة— وهــو مــا
يســمح بالوضوح يف التمييز عند اســتخدام كلمة «أرصدة»
عندمــا تشــير إىل نــوع حمــدد مــن األدوات املاليــة.
• حتــل اإلشــارة إىل صــايف االســتثمار يف األصــول غيــر
املاليــة حمــل اإلشــارة إىل صــايف اقتنــاء األصــول غيــر
املاليــة— فكثيــرا مــا يُفَسَّــر املصطلــح األخيــر علــى نحــو

خاطــئ باعتبــاره ال يتضمــن ســوى اقتنــاء األصــول غيــر
املاليــة ناقــص التصــرف فيهــا ،بينمــا ينبغــي أن يتضمــن
هــذا املفهــوم كذلــك اســتهالك رأس املــال الثابــت .وعلــى
غــرار املعتــاد يف حالــة أرصــدة التشــغيل ،يمكــن اآلن
اســتخدام اإلشــارة إىل صايف/إجمــايل االســتثمار يف
أصــول غيــر ماليــة للتمييــز بيــن إدراج/اســتبعاد اســتهالك
رأس املــال الثابــت.
• اإلشــارة إىل صــايف اإلقــراض /االقتــراض حتــل حملهــا
اإلشــارة إىل صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض ،لتعزيــز
دقــة املصطلــح.
• اإلشــارة إىل «بيــان عمليــات احلكومــة» حتــل حملهــا
اإلشــارة إىل «بيــان العمليــات»— ويســمح ذلــك باســتخدام
هــذا البيــان لوحــدات احلكومــة وكذلــك وحــدات القطــاع
العــام.
• اإلشــارة إىل الضرائــب غيــر املتكــررة األخــرى علــى امللكيــة
( )5-3-1-1يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 2001حتــل حملهــا اإلشــارة إىل رســوم علــى رأس املــال
(— )5-3-1-1ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل دخــل امللكيــة الــذي يُعــزى إىل حملــة وثائــق
التأميــن حتــل حملهــا اإلشــارة إىل دخــل امللكيــة مــن
املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار — ويســمح ذلــك
باتســاق املصطلحــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع
املصطلحــات املســتخدمة يف نظــام احلســابات القوميــة
لعــام .2008
• اإلشــارة إىل مصروفــات املســاهمات االجتماعيــة (-1-2
 )2حتــل حملهــا اإلشــارة إىل مســاهمات أربــاب العمــل (-2
 — )2-1ويوضــح ذلــك الطبيعــة االقتصاديــة لهــذا البنــد.
وباملثــل ،فــإن اإلشــارة إىل مســاهمات اجتماعيــة فعليــة
( )1-2-1-2ومســاهمات اجتماعيــة حمتســبة (-1-2
 )2-2حتــل حملهمــا اإلشــارة إىل مســاهمات أربــاب العمــل
االجتماعيــة الفعليــة ( )1-2-1-2ومســاهمات أربــاب
العمــل االجتماعيــة احملتســبة ( ،)2-2-1-2علــى التــوايل.
• اإلشــارة إىل مصروفــات “ ”outlaysاحلكومــة حتــل حملهــا
اإلشــارة إىل نفقــات “—”expenditureويقضــي ذلــك
علــى أي لبــس يف اســتخدام املصروفــات “”outlays
يف تصنيــف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي/األمم املتحــدة ،والــذي يتضمــن مصروفــات
“ ،”expenseواقتنــاء أصــول غيــر ماليــة ،ومعامــات يف
األصــول املاليــة واخلصــوم.
ن غيــر ســكنية ( )2-1-1-1-6حتــل
• اإلشــارة إىل مبــا ٍ
ن أخــرى عــدا املســاكن (-6
حملهــا اإلشــارة إىل مبــا ٍ
 — )2-1-1-1ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008
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• اإلشــارة إىل آالت ومعــدات أخــرى ( )2-2-1-1-6حتــل
حملهــا اإلشــارة إىل آالت ومعــدات عــدا معــدات النقــل (-6
 — )2-2-1-1ويســمح ذلــك باتســاق الفئــة املعدلــة
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع البيانــات التاريخيــة
وإدراج فئتــي معــدات تكنولوجيــا املعلومــات والكمبيوتــر
واالتصــاالت وآالت ومعــدات أخــرى كمــا يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل أصول فالحية ( )1-3-1-1-6حتل حملها
اإلشــارة إىل مــوارد بيولوجيــة فالحيــة ()1-3-1-1-6
— ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل أصــول جوفيــة ( )2-4-1-6حتــل حملهــا
اإلشــارة إىل املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة (-1-6
 — )2-4ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل أصــول ثابتــة غيــر منظــورة (-3-1-1-6
 )2حتــل حملهــا اإلشــارة إىل منتجــات امللكيــة الفكريــة
( — )2-3-1-1-6ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم
يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  .2008وتدخــل كلمــة
«منتجــات» لتوضيــح أنهــا ال تتضمــن حقــوق طــرف ثالــث،
وهــي أصــول غيــر مُنْتَجَــة.
• اإلشــارة إىل أوراق ماليــة عــدا األســهم (-6/3-0-2-6
 )3-0-3حتــل حملهــا اإلشــارة إىل ســندات الديــن (-2-6
 — )3-0-3-6/3-0ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم
يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل أســهم وحصص رأس مال أخرى (-0-2-6
 )5-0-3-6/5حتل حملها اإلشارة إىل حصص امللكية
وأســهم صناديــق االســتثمار ()5-0-3-6/5-0-2-6
— ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل احتياطيــات تأميــن فنيــة (-6/6-0-2-6
 )6-0-3حتــل حملهــا اإلشــارة إىل نظــم التأميــن والتقاعــد
والضمانــات املوحــدة (— )6-0-3-6/6-0-2-6
ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل مشــتقات ماليــة (-0-3-6/7-0-2-6
 )7حتــل حملهــا اإلشــارة إىل املشــتقات املاليــة وخيــارات
االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن (-0-3-6/7-0-2-6
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 — )7ويســمح ذلــك باتســاق املصطلــح يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة مــع املصطلــح املســتخدم يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .2008
• اإلشــارة إىل كيــان عندمــا يُقصــد بــه ســلعة أو خدمــة أو
أصــل غيــر مــايل ،إلــخ ،حتــل حملهــا اإلشــارة إىل مــوارد —
ويقضــي ذلــك علــى أي لبــس مــع الكيانــات املُشــار إليهــا يف
ســياق الوحــدات املؤسســية.

التغييرات عن دليل إحصاءات مالية
احلكومة لعام 1986
مقدمة

م 164-1يمثــل إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة املتكامــل،
املوصــوف يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام ،2014
حتديثــا وتوســيعا كبيريــن لإلطــار املوصــوف يف دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام 1986؛ إذ أُدخلــت تغييــرات
رئيســية علــى التعاريــف ،والتصنيفــات ،والبنــود املوازنــة،
وتغطيــة الوحــدات واألحــداث االقتصاديــة التــي تســجل يف إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ووقــت قيــد األحــداث االقتصاديــة.
وإطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة أكثــر اتســاقا أيضــا مــع األطــر
اإلحصائيــة االقتصاديــة الكليــة األخــرى مــن دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  .1986وهنــاك عــدة تغييــرات مفصلــة
داخــل كل موضــوع رئيســي ،ولكــن تقديــم قائمــة جامعــة لــكل
التغييــرات يخــرج عــن نطــاق هــذا امللحــق.

نطاق تغطية الوحدات

م 165-1ينصــب تركيــز تغطيــة الوحــدات يف إطــار إحصاءات
ماليــة احلكومــة علــى قطــاع احلكومــة العامــة حســب تعريفــه
الــوارد يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  .2008ويســتند
تعريــف هــذا القطــاع إىل مفهــوم الوحــدة املؤسســية الــوارد وصفــه
يف الفصــل الثــاين .ويتألــف قطــاع احلكومــة العامــة مــن جميــع
الوحــدات احلكوميــة املقيمــة وجميــع املؤسســات املقيمــة غيــر
الهادفة للربح اخلاضعة لســيطرة احلكومة .وقد تم حتديد نطاق
التغطيــة يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  1986علــى
أســاس وظيفــي وليــس علــى أســاس الوحــدة ،وهــو يشــمل جميــع
الوحــدات التــي تقــوم بإحــدى وظائــف احلكومــة ،ولكــن ال يــدرج
مــن حيــث املبــدأ إال املعامــات التــي ترتبــط ارتباطــا مباشــرا
بوظائــف احلكومــة .ويعنــي ذلــك ضمنيــا اســتبعاد املعامــات
التــي ال تمثــل حتقيــق سياســة املاليــة العامــة ،وتُســتبعد علــى
وجــه اخلصــوص جميــع املعامــات املرتبطــة بوظائــف الســلطة
النقديــة ومؤسســات اإليــداع املاليــة األخــرى.
م 166-1الســلطات فوق القومية هي منظمات دولية مُنِحت
ســلطة فــرض ضرائــب أو حتويــات إلزاميــة أخــرى داخــل أقاليــم
البلــدان األعضــاء فيهــا .ورغــم قيــام الســلطات فــوق القوميــة
ببعــض وظائــف احلكومــة داخــل كل بلــد عضــو ،فإنهــا تعتبــر
دائمــا وحــدات مؤسســية غيــر مقيمــة ،ولذلــك فإنهــا ال تــدرج
يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة بالنســبة ألي بلــد .أمــا يف
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دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،1986فــإن املعامــات
الناجتــة عــن قيــام الســلطات فــوق القوميــة بوظائــف حكوميــة
داخــل أي بلــد تــدرج يف إحصــاءات ذلــك البلــد .غيــر أنــه من املمكن
إعــداد إحصــاءات عــن الســلطات فــوق القوميــة باســتخدام إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة كمــا لــو كانــت تشــكل بلــدا منفصــا
وتصنيــف فئــات املعامــات ذات الصلــة حســب البلــد.

وقت قيد األحداث االقتصادية

م 167-1يتحــدد وقــت قيــد املعامــات والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة
املعــدل بمبــادئ احملاســبة علــى أســاس االســتحقاق .وبعبــارة
أخــرى ،تســجل التدفقــات عنــد نشــوء قيمــة اقتصاديــة أو حتويلهــا
أو مبادلتها أو نقل ملكيتها أو إطفائها .أما يف دليل إحصاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  ،1986فقــد كانــت املعامــات تســجل عنــد
تلقــي املدفوعــات النقديــة أو دفعهــا .وتســجل التدفقــات عمومــا
وفــق أســاس االســتحقاق يف وقــت مبكــر عــن وقــت قيدهــا علــى
األســاس النقــدي.
م 168-1قيــد التدفقــات علــى أســاس االســتحقاق ســوف
يســجل تلقائيــا االلتزامــات املتأخــرة الســداد ،مثــل متأخــرات
أصــل الديــن ،أو مدفوعــات الفائــدة ،أو املدفوعــات عــن الســلع
واخلدمــات .أمــا اســتخدام األســاس النقــدي يف دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  1986فيعنــي عــدم قيــد املتأخــرات
والتغيــرات يف مســتوى تلــك املتأخــرات.
م 169-1يســمح القيــد علــى أســاس االســتحقاق بقيــد الفــرق
بيــن قيمــة اســترداد ســند أو ورقــة ماليــة مماثلــة وســعر إصــداره
كفائــدة وقــت اكتســابها أو حتملهــا وليــس وقــت اســتحقاق الورقــة
املاليــة .أمــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام 1986
فقــد كان كامــل الفــرق بيــن ســعر اإلصــدار وســعر االســترداد
يســجل كفائــدة وقــت اســترداد قيمــة الورقــة املاليــة.

نطاق تغطية األحداث

م 170-1نطــاق تغطيــة األحــداث أوســع يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة املعــدل منــه يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  ،1986ألن اإلطــار املعــدل يشــمل جميــع
األحــداث االقتصاديــة التــي تؤثــر علــى األصــول أو اخلصــوم أو
اإليــرادات أو املصروفــات وليــس األحــداث التــي تمثلهــا معاملــة
نقديــة فحســب .فعلــى ســبيل املثــال ،يشــتمل نطــاق التغطيــة علــى
املقايضــة ومنــح الســلع واخلدمــات .أمــا يف دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  ،1986فقــد كانــت املعامــات العينيــة
تــدرج بشــكل انتقائــي فقــط وكبنــود للتذكــرة.
م 171-1يــدرج إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة التدفقــات
االقتصادية األخرى ،وهي جميع التدفقات عدا املعامالت التي
تؤثــر علــى مراكــز أرصــدة أصــول الوحــدة وخصومهــا وقيمتهــا
الصافيــة .ويجــب إدراج التدفقــات االقتصاديــة األخــرى ،حتــى
يمكــن مطابقــة امليزانيــة العموميــة يف بدايــة الفتــرة احملاســبية
مطابقــة تامــة مــع امليزانيــة العموميــة يف نهايــة الفتــرة .ومــن

أمثلــة التدفقــات االقتصاديــة األخــرى ،تغيــرات األســعار وإطفــاء
األصــول .والتدفقــات االقتصاديــة األخــرى ،بحكــم طبيعتهــا ،هــي
أحــداث غيــر نقديــة ،وهــذا يعنــي أنهــا مل تكــن تمثــل جــزءا مــن دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام .1986

التقييم

م 172 -1يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة يتــم تقييــم
األصــول واخلصــوم ،بمــا يف ذلــك ســندات الديــن التــي قــد تكــون
لهــا قيمــة اســمية خمتلفــة ،بأســعار الســوق اجلاريــة .ويُقَيَّــم
العديــد مــن األصول/اخلصــوم بالقيمــة االســمية كمتغيــر بديــل
عــن القيمــة الســوقية— علــى ســبيل املثــال ،القــروض عمومــا غيــر
متداولــة ولذلــك ال تكــون لهــا قيــم ســوقية؛ ولــذا فهــي تقيــد بقيمهــا
االســمية .أمــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام ،1986
فقــد كان يتــم تقييــم ســندات الديــن دائمــا باملبلــغ الــذي تلتــزم
احلكومــة بدفعــه عندمــا يحيــن أجــل اســتحقاق الديــن ،والــذي قــد
يختلــف عــن كل مــن القيمــة االســمية والقيمــة الســوقية احلاليــة.
وينــص إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى قيــد القيمــة
االســمية لســندات الديــن كبنــد للتذكــرة.

قيد التدفقات على أساس إجمايل وعلى أساس
صاف

م 173-1عــرض التدفقــات علــى أســاس إجمــايل أو صــاف،
يف معظمــه ،هــو نفــس العــرض يف إطــار إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ودليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام .1986
ويتعلــق االســتثناء الرئيســي بمبيعــات ومصروفــات املنشــآت
الســوقية .واملنشــأة الســوقية هــي ،بوجــه عــام ،جــزء مــن إحــدى
وحــدات احلكومــة العامــة موجــودة يف موقــع واحــد ويتمثــل
نشــاطها الرئيســي يف إنتــاج وبيــع ســلع وخدمــات بأســعار
ذات داللــة اقتصاديــة .ومــن حيــث املفهــوم ،مــن املمكــن إعــداد
ســجالت حماســبية كاملة عن النشــاط اإلنتاجي ملنشــأة ما ،بما
يف ذلــك املبيعــات وتكاليــف اإلنتــاج .ويعــرض إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة مبيعــات وتكاليــف إنتــاج املنشــآت الســوقية
علــى أســاس إجمــايل كإيــرادات ومصروفــات علــى التــوايل .أمــا
يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،1986فــكان يتــم
قيــد صــايف القيمــة للمبيعــات ناقــص تكاليــف اإلنتــاج كإيــرادات
إذا كانــت موجبــة وكنفقــات إذا كانــت ســالبة.

اندماج التدفقات واألرصدة

م 174-1إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة املعــدل إطــار
متكامــل تمامــا— أي أنــه يمكــن فيــه اشــتقاق بيانــات مركــز
األرصــدة يف نهايــة فتــرة اإلبــاغ مــن بيانــات مركــز األرصــدة
يف بدايــة فتــرة اإلبــاغ والتدفقــات التــي حدثــت خــال الفتــرة.
ونتيجــة لهــذا التكامــل ،تــدرج جميــع األحــداث التــي تؤثــر علــى
األداء املــايل أو املركــز املــايل أو وضــع الســيولة لــدى قطــاع
احلكومــة العامــة .أمــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 ،1986فقــد كانــت بيانــات مراكــز األرصــدة املدرجــة تقتصــر
علــى التزامــات الديــن .وال يمكــن يف املعتــاد مطابقــة التغيــرات
يف مركــز أرصــدة التزامــات الديــن مــع التدفقــات املســجلة.
وتقتصــر التدفقــات يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام

التغييرات عن دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام  2001ودليل إحصاءات مالية احلكومة
 1986علــى تمثيــل التدفقــات النقديــة وال يراعــى فيهــا التغيــرات
يف األرصــدة املرتبطــة بتدفقــات عــدا النقديــة ،مثــل التخفيضــات
املســموح بهــا ،وحتمــل الديــن ،واإلعفــاء مــن الديــن ،إلــخ .وقــد
أدرجــت جــداول تكميليــة توضــح البيانــات اإلضافيــة الالزمــة
الســتكمال املطابقــة.
التعاريف والتصنيفات
م 175-1اإليــرادات يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة هــي
زيــادة يف صــايف القيمــة ناجتــة عــن معامــات .وبذلــك ،فــإن
اإليــرادات تشــمل املنــح ولكــن تســتبعد منهــا حصيلــة التصــرف
يف األصــول غيــر املاليــة .أمــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  1986فيعـرَّف اإليــراد بأنــه جميــع املتحصــات
غيــر مســتحقة الســداد عــدا املنــح ،وبذلــك يشــتمل اإليــراد علــى
حصيلــة التصــرف يف أصــول غيــر ماليــة.
م 176-1وباملثــل ،تعتبــر املصروفــات يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة انخفاضــا يف صــايف القيمــة ناجتــا عــن معاملــة.
وال تؤثــر مشــتريات األصــول غيــر املاليــة علــى صــايف القيمــة
وال تعتبــر معامــات مصروفــات .وقــد اســتخدم مصطلــح
«مصروفــات» (“ )”expenseبــدال مــن مصطلــح «نفقــات»
(“ )”expenditureاملستخدم يف دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعــام  1986ألنــه يرتبــط ارتباطــا أوثــق بأســاس االســتحقاق
املســتخدم يف القيــد ويوضــح اســتبعاد املعامــات يف األصــول
غيــر املاليــة .أمــا يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 ،1986فتعـرَّف النفقــات بأنهــا جميــع املدفوعــات غيــر مســتحقة
الســداد وتشــمل مشــتريات األصــول غيــر املاليــة.
م 177-1تختلــف تصنيفــات اإليــرادات يف الدليليــن
اختالفــا كبيــرا .ففــي دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 ،1986تصنَّــف اإليــرادات كإيــرادات ضريبيــة ،أو إيــرادات غيــر
ضريبيــة ،أو إيــرادات رأســمالية .وتشــكل املنــح فئــة مســتقلة مــن
املتحصــات مــن غيــر اإليــرادات .أمــا يف إطــار إحصــاءات ماليــة
احلكومــة فتقســم اإليــرادات إىل ضرائــب ،ومســاهمات تأميــن
اجتماعــي ،ومنــح ،وإيــرادات أخــرى ،وذلــك كمــا يلــي بقــدر أكبــر
مــن التفصيــل:
• تُســتبعد مــن الضرائــب مســاهمات الضمــان االجتماعــي يف
إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة املعــدل ،ولكنهــا مدرجــة
يف دليــل .1986
• تشــتمل مســاهمات الضمــان االجتماعــي يف إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى مســاهمات الضمــان
االجتماعــي التــي كانــت تصنــف كضرائــب يف دليــل
 ،1986وتشــتمل علــى املســاهمات االجتماعيــة األخــرى
يف برامــج التأميــن االجتماعــي املــدارة لصالــح موظفــي
احلكومــة ،التــي كانــت تصنــف كإيــرادات غيــر ضريبيــة يف
دليــل .1986
• تشــمل اإليــرادات األخــرى يف إطــار إحصــاءات ماليــة
احلكومــة معظــم فئــة اإليــرادات غيــر الضريبيــة الــواردة
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يف دليــل  1986زائــد التحويــات الرأســمالية ،التــي كانــت
تصنــف كإيــرادات رأســمالية يف دليــل .1986
• تتألــف اإليــرادات الرأســمالية يف دليــل  1986مــن مبيعــات
أصــول غيــر ماليــة وحصائــل حتويــات رأســمالية .وال
تعتبــر مبيعــات األصــول إيــرادات يف إطار إحصاءات مالية
احلكومــة ،أمــا التحويــات الرأســمالية فتصنَّــف كإيــرادات.
م 178-1تصنــف املصروفات/النفقــات بطريقتيــن—أي
حســب الوظيفــة وحســب النــوع االقتصــادي للمعاملــة —يف كل
مــن إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ودليــل  .1986والتصنيــف
حســب الوظيفــة املســتخدم يف الدليليــن هــو «تصنيــف وظائــف
احلكومــة» ( )COFOGالــذي نشــرته األمم املتحــدة .ويتضمــن
إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة نســخة عــام  2000مــن تصنيف
وظائــف احلكومــة.
م 179-1تصنيف املصروفات حســب النوع االقتصادي يف
إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة مماثــل بوجــه عــام للتصنيــف
املقابــل يف دليــل  .1986واالســتثناء األساســي هــو أن اقتنــاء
أصــول غيــر ماليــة ال يعتبــر مصروفــات يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة .وتشــتمل التغييــرات األخــرى علــى مــا يلــي:
• يعتبــر اســتهالك رأس املــال الثابــت مصروفــات يف إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ولكنــه مســتبعد مــن دليــل
 1986بوصفــه مصروفــات غيــر نقديــة.
• تُصَنَّــف مدفوعــات التحويــات حســب نــوع املدفوعــات
يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة .وتُصَنَّــف يف دليــل
 1986حســب القطــاع املتلقــي للمدفوعــات .واألنــواع
الرئيســية ملدفوعــات التحويــات هــي اإلعانــات واملنــح
واملنافــع االجتماعيــة ،والتحويــات غيــر املصنفــة يف
مواضــع أخــرى ،واألقســاط والرســوم واملطالبــات املرتبطــة
بنظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة والضمانــات املوحــدة.
م 180-1خُصِّ ـصَ تصنيــف جديــد لصــايف االســتثمار
يف األصــول غيــر املاليــة الناشــئة عــن املعامــات ألنهــا غيــر
مصنفــة كإيــرادات أو كمصروفــات يف إطــار إحصــاءات ماليــة
احلكومــة .وهــذا التصنيــف يتبــع التصنيــف املــوازي الــوارد يف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008والــذي يســتند إىل نــوع
األصــل الــذي تنطــوي عليــه املعاملــة .ويشــتمل هــذا التصنيــف
علــى اســتهالك رأس املــال الثابــت ألنــه يمثــل انخفاضــا يف قيمــة
أصــول ثابتــة.
م 181-1يشــكل «اإلقــراض ناقــص الســداد» فئــة مــن فئــات
املعامــات يف دليــل  1986تمثــل صــايف اقتنــاء أصــول ماليــة
ألغــراض السياســة العامــة وتصنــف مــع النفقــات حلســاب
العجز/الفائــض الكلــي .أمــا يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
فتصنــف هــذه املعامــات مــع معامــات أخــرى يف أصــول ماليــة.
ومــع هــذا ،إذا توافــرت معلومــات تكميليــة عــن اإلقــراض املوجــه،
يمكــن حســاب كل مــن الرصيــد الكلــي واإلقــراض املوجــه مــن
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البيانــات املصدريــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،كمؤشــر
مــايل (راجــع مرفــق الفصــل الرابــع ،واجلــدول 4م.)2-

البنود املوازنة

م 182-1يشــتمل إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى
عــدة بنــود موازنــة جديــدة ،وذلــك نتيجــة للنظــرة املتمثلــة يف
أن التحليــل املــايل يجــب أن يتضمــن اعتبــارات عديــدة ،ويف
عــدم وجــود مقيــاس واحــد يفــي بجميــع األغــراض .أمــا اإلطــار
التحليلــي يف دليــل  ،1986فيركــز علــى بنــد مــوازن واحــد هــو
العجز/الفائــض الكلــي رغــم أنــه ينــص علــى بنــود موازنــة أخــرى.
م 183-1يشــتمل اإلطــار التحليلــي يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة املتكاملــة علــى عــدة بنــود موازنــة .ويشــتمل «بيــان
العمليــات» علــى مــا يلــي:
• صــايف رصيــد التشــغيل ،الــذي يعــرف بأنــه اإليــرادات
ناقــص املصروفــات ويمثــل التغيــر يف صــايف القيمــة
النــاجت عــن معامــات.
• صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض ،الــذي يع ـرَّف
بأنــه صــايف اقتنــاء أصــول ماليــة ناقــص صــايف حتمــل
اخلصــوم ،أو يعــرف كبديــل عــن ذلــك بأنــه صــايف رصيــد
التشــغيل ناقــص صــايف االســتثمار يف أصــول غيــر ماليــة،
وهــو كذلــك يســاوي إجمــايل رصيــد التشــغيل ناقــص
إجمــايل االســتثمار يف أصــول غيــر ماليــة.
م 184-1يشــمل «بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة»
الفائض/العجــز النقــدي لتوضيــح رصيــد التدفقــات النقديــة مــن
عمليــات احلكومــة وإجمــايل االســتثمار يف أصــول غيــر ماليــة.
وهــو مشــابه للعجز/الفائــض الكلــي يف دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  1986باســتثناء عــدم طــرح صــايف التدفقــات
النقديــة اخلارجــة الناشــئ مــن اإلقــراض املوجــه (اإلقــراض
ناقــص مدفوعــات الســداد يف معامــات ذات صلــة بالسياســات
يف األصــول املاليــة أو اخلصــوم).
م 185-1وهنــاك بنــد مــوازن آخــر يف إطــار إحصــاءات ماليــة
احلكومة هو الرصيد الكلي ،الذي يعرف بأنه صايف اإلقراض/

صــايف االقتــراض املعــدل مــن خــال إعــادة ترتيــب املعامــات
يف األصــول واخلصــوم التــي تعتبــر قــد أجريــت ألغراض السياســة
العامــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،يُضــاف اإلقــراض املوجــه إىل
النفقــات بينمــا تُــدرج متحصــات اخلصخصــة (بمــا يف ذلــك
مبيعــات األصــول الثابتــة) كمعامــات يف البنــود املاليــة عنــد
حســاب رصيــد املاليــة العامــة الكلــي .ويعــادل ذلــك العجــز/
الفائض الكلي يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 1986
ولكنــه يتحــدد باســتخدام طريقــة القيــد علــى أســاس االســتحقاق.
م 186-1تشــتمل البنــود املوازنــة األخــرى يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة علــى صــايف القيمــة ،وصــايف القيمــة املاليــة،
والتغيــر يف صــايف القيمــة ،والتغيــر يف صــايف القيمــة املاليــة
(وجميعهــا مرتبطــة بامليزانيــة العموميــة) والتغيــر يف صــايف
القيمــة مــن التدفقــات االقتصاديــة األخــرى ،والرصيــد األساســي،
واالدخــار .أمــا يف دليــل  ،1986فــا توجــد بنــود موازنــة مماثلــة.

االتساق مع النظم اإلحصائية األخرى

م 187-1يتســق إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة املعــدل مــع
نظــم إحصائيــة اقتصاديــة كليــة دوليــة أخــرى .وبعبــارة أخــرى،
فإنــه يســتخدم نفــس املفاهيــم األساســية والتعاريــف واألعــراف
إىل أقصــى حــد ممكــن بالنظــر إىل هــدف إطــار إحصــاءات ماليــة
احلكومــة املتمثــل يف توفيــر بيانــات تدعــم حتليــل املاليــة العامة.
واألدلــة اإلحصائيــة األخــرى التــي تــم حتقيــق االتســاق بيــن إطــار
إحصاءات مالية احلكومة وبينها هي نظام احلســابات القومية
لعــام  ،2008والطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل ودليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة
الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل (جــاري حتديثــه) .وعلــى
العكــس مــن ذلــك ،فــإن دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 1986يتبــع طبعــة ســنة  1968مــن نظــام احلســابات القوميــة،
حيثمــا أمكــن ،ولكــن درجــة االتســاق بينهمــا أقــل كثيــرا ،ويرجــع
ذلــك أساســا إىل اســتخدام طريقــة القيــد علــى األســاس النقــدي يف
دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  .1986ويقــدم امللحــق
الســابع يف هــذا الدليــل معلومــات إضافيــة عــن الروابــط بيــن إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة واإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
األخــرى.

امللحق
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يتنــاول هــذا امللحــق وصــف خمتلــف الهيــاكل التنظيميــة التــي
تســتخدم يف توفيــر احلمايــة االجتماعيــة وإحصــاءات ماليــة
احلكومــة املرتبطــة بهــا التــي يتــم إعدادهــا لقطــاع احلكومــة
العامــة أو القطــاع العــام.

• يمكــن لألســر املعيشــية أن تتلقــى مزايــا عندمــا تســتويف
معاييــر أهليــة معينــة نشــأت مــن خطــر اجتماعــي مــا دون
تقديــم أي مســاهمات .وتُصنَّــف هــذه املزايــا كمصروفــات
تفضــي إىل إعــادة توزيــع الدخــل مــن خــال التحويــات.

مقدمة

• ويمكــن لألســر املعيشــية دفــع مســاهمات وتلقــي مزايــا يف
شــكل حتويــات مســتحقة القبــض يف حالــة حــدوث خماطــر
اجتماعيــة معينــة .وهــذه املســاهمات أو املزايــا ال تشــكل
تبــادال لعــدم حــدوث تبــادل مباشــر للقيمــة االقتصاديــة.
ويخــول ســداد مســاهمات اجتماعيــة للمشــترك احلصــول
علــى مزايــا مســتقبلية مشــروطة .وتعمــل ماليــات هــذه
الترتيبــات علــى نحــو مماثــل لنظــم التأميــن علــى غير احلياة
(راجــع الفقــرة م .)70-4وترتيبــات احلمايــة االجتماعيــة
هــذه هــي باألســاس عمليــة إعــادة توزيــع عبــر قطــاع
عريــض مــن الســكان يضــم العديــد مــن األفــراد املشــاركين
بحيــث يســتفيد احملتاجــون مــن املزايــا 3.وتُصنَّــف هــذه
املنافــع االجتماعيــة كمصروفــات.

م 1-2احلمايــة االجتماعيــة هــي تدخــل منتظــم يهــدف إىل
حتريــر األســر املعيشــية واألفــراد مــن أعبــاء جمموعــة حمــددة مــن
اخملاطــر االجتماعيــة 1.وتُع ـرَّف اخملاطــر االجتماعيــة بأنهــا
أحــداث أو ظــروف يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى رفاهيــة األســر إمــا
بزيــادة األعبــاء علــى مواردهــا أو بخفــض دخلهــا .وقــد حتــدث
هــذه االحتياجــات بســبب املــرض أو البطالــة أو التقاعــد أو
الســكن أو التعليــم أو الظــروف العائليــة .وتخصــص حكومــات
عديــدة مــوارد اقتصاديــة كبيــرة حلمايــة املواطنيــن واملوظفيــن
التابعيــن لهــا مــن هــذه اخملاطــر.
م ٢-2ويصــف هــذا امللحــق طبيعــة احلمايــة االجتماعيــة،
واحلــد الفاصــل بيــن احلمايــة االجتماعيــة والتأميــن اخلــاص،
واملعاييــر املســتخدمة يف تصنيــف ترتيبــات احلمايــة
االجتماعيــة .ويــرد يف هــذا امللحــق تصنيــف لترتيبــات احلمايــة
االجتماعيــة .والغــرض مــن التصنيــف هــو حتديــد نــوع ترتيبــات
احلمايــة االجتماعيــة وعزوهــا حســب القطــاع ،وذلــك مــن أجــل
مســاعدة القائــم بإعــداد البيانــات يف قيــد التدفقــات ومراكــز
األرصــدة .وتُع ـرَض أمثلــة علــى قيــد تدفقــات حمــددة مرتبطــة
بأنــواع خمتلفــة مــن ترتيبــات احلمايــة االجتماعيــة يف شــكل
2
جــداول.

طبيعة احلماية االجتماعية

م ٣-2تســتفيد األســر املعيشــية مــن احلمايــة االجتماعيــة
بطــرق خمتلفــة:
 1يشــمل «تصنيــف وظائــف احلكومــة» (راجــع مرفــق الفصــل الســادس) فئــة
باســم احلمايــة االجتماعيــة ،ولكــن نطاقهــا يختلــف عــن نطــاق احلمايــة
االجتماعيــة املبينــة هنــا ،ال ســيما الســتبعادها الرعايــة الصحيــة.
 2تــرد مناقشــة للقضايــا اخلاصــة بتنظيــم ومعاملــة برامــج احلمايــة
االجتماعيــة أيضــا يف «دليــل النظــام األوروبــي إلحصــاءات احلمايــة
االجتماعيــة املتكاملــة ( )ESSPROS Manualالصــادر عــن املفوضيــة
األوروبيــة عــام ( 2008لكســمبرغ .)2008

• ويمكــن لألســر املعيشــية (بمــا يف ذلــك العاملــون،
والعاملــون حلســاب أنفســهم ،والعاطلــون) ســداد مســاهمات
(فعليــة أو حمتســبة) يف برنامــج مــا بغــرض مراكمــة
أصــول .ويمكنهــا الســحب مــن هــذه األصــول املتراكمــة يف
حالــة وقــوع خطــر اجتماعــي معيــن .وتضــم األمثلــة علــى
ذلــك معاشــات التقاعــد املرتبطــة بالعمــل ومزايــا التقاعــد
األخــرى ،وبرامــج االدخــار اإلجبــاري ،واألنــواع األخــرى
مــن اإليــرادات الســنوية .وتعمــل ماليــات هــذه الترتيبــات
علــى نحــو مماثــل لبرامــج التأميــن االجتماعــي (راجــع
الفقــرة م .)69-4وثمــة قــدر ضئيــل نســبيا مــن إعــادة
التوزيــع بيــن خمتلــف األســر املعيشــية التــي حتمــل وثائــق
تأميــن متشــابهة ،ويســتطيع أعضــاء األســر املعيشــية
التنبــؤ بقــدر معقــول مــن اليقيــن بمــا ســيحصلون عليــه
ومتــى .وبالتــايل تكــون املســاهمات واملدفوعــات مــن هــذه
املزايــا معامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم.
 3كمــا يــرد يف الفقــرة  ،97-6تختلــف فئــة املنافــع االجتماعيــة [إحصــاءات
ماليــة احلكومــة] عــن املنافــع االجتماعيــة املُعرَّفــة يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008
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م ٤-2وتبعــا لطبيعــة ترتيــب احلمايــة االجتماعيــة ،يمكــن
للوحــدة التــي تديــر الترتيــب أن حتصــل علــى إيــرادات (مســاهمات
اجتماعيــة) و/أو تتحمــل مصروفــات (منافــع اجتماعيــة) متعلقــة
بترتيــب احلمايــة االجتماعيــة .واملســاهمات االجتماعيــة
[إحصــاءات ماليــة احلكومــة] ( )12هــي إيــرادات فعليــة أو
حمتســبة مســتحقة القبــض لبرامــج التأميــن االجتماعــي مــن أجــل
رصــد اخملصصــات ملنافــع التأميــن االجتماعــي مســتحقة الدفــع
(راجــع الفقــرات مــن  94-5إىل  .)100-5وباعتبــار املنافــع
االجتماعيــة [إحصــاءات ماليــة احلكومــة] ( )27مصروفــات،
فهــي تمثــل حتويــات جاريــة مســتحقة القبــض لألســر بهــدف
تلبيــة االحتياجــات التــي تنشــأ عــن اخملاطــر االجتماعيــة (راجــع
الفقــرات مــن  96-6إىل  .)106-6وكبديــل ،يمكــن للوحــدة التــي
تديــر الترتيــب أن تشــارك يف املعامــات يف األصــول املاليــة
واخلصــوم ،والتــي تُصنَّــف ضمــن نظــم التأميــن ومعاشــات
التقاعــد والضمانــات املوحــدة (راجــع الفقــرات مــن  178-7إىل
.)202-7
م ٥-2وتختلــف اخملاطــر االجتماعيــة التــي تغطيهــا احلمايــة
االجتماعيــة مــن بلــد آلخــر ومــن برنامــج آلخــر .وبصفــة عامــة،
يمكــن تقســيم احلمايــة االجتماعيــة إىل فئتيــن ،همــا:
• معاشات التقاعد ومزايا التقاعد األخرى
• كافــة املنافــع االجتماعيــة األخــرى ،والتــي توصــف علــى
نحــو جماعــي باملنافــع االجتماعيــة عــدا معاشــات التقاعــد.
م ٦-2وتصبــح معاشــات التقاعــد ومزايــا التقاعــد
األخــرى مســتحقة الدفــع عندمــا ينتهــي عمــل األفــراد عنــد
التقاعــد .ويمكــن أن تكــون معاشــات التقاعــد واجبــة الدفــع أيضــا
ألفــراد آخرين—علــى ســبيل املثــال للزوجــة الثكلــى أو معاليــن
آخريــن أو لشــخص يعــاين مــن إعاقــة دائمــة .وكمــا يوضــح
الشــكل البيــاين ،م ،1-2تُقـدَّم معاشــات التقاعــد ومزايــا التقاعــد
األخــرى لألفــراد مــن خــال املســاعدة االجتماعيــة أو الضمــان
االجتماعــي أو نظــم التقاعــد املرتبطــة بالعمــل أو التأميــن
ا خلــاص.
م ٧-2وتشــمل املنافــع االجتماعيــة عــدا معاشــات
التقاعــد املدفوعــات لألفــراد إذا أصبحــوا عاطليــن عــن العمــل
مؤقتــا ،أو عنــد معاناتهــم مــن ظــروف طبيــة ،أو التعــرض حلــدث
يمنعهــم مــن العمــل لفتــرة مــا .والقائمــة التاليــة مــن املنافــع
االجتماعيــة عــدا معاشــات التقاعــد توضــح طبيعتهــا العامــة:
• إذا احتــاج املســتفيدون أو مــن يعولــون لعالجــات طبيــة
أو عــاج أســنان أو غيرهــا مــن العالجــات أو لرعايــة
باملستشــفى أو رعايــة نقاهــة أو رعايــة طويلــة األجــل
نتيجــة للمــرض أو لإلصابــات أو الحتياجــات األمومــة

أو لالعتــال املزمــن أو لتقــدم العمــر ،إلــخ .وعــادة مــا تُقـدَّم
املنافــع االجتماعيــة هــذه عينيــا يف شــكل عــاج أو رعايــة
توفــر جمانــا أو بأســعار ليســت ذات داللــة اقتصاديــة ،أو
عــن طريــق ســداد النفقــات التــي تكبدتهــا األســر املعيشــية أو
تكبدهــا األفــراد.
• يكــون املســتفيدون ملزميــن بدعــم معاليــن مــن أنمــاط
خمتلفــة :زوجــات/أزواج وأطفــال وأقــارب مســنون
وأشــخاص معاقــون بدنيــا أو عقليــا ،إلــخ .وهــذه املنافــع
االجتماعيــة عــادة مــا تُدفَــع نقــدا يف شــكل خمصصــات
منتظمــة للمُعاليــن أو لألســر.
• يعــاين املســتفيدون مــن انخفــاض يف الدخــل كنتيجــة
لعــدم قدرتهــم علــى العمــل بــدوام كامــل .وعــادة مــا تُدفَــع
هــذه املنافــع االجتماعيــة بصفــة منتظمــة نقــدا طــوال
اســتمرار هــذا الوضــع أو لفتــرة معينــة بحــد أقصــى .ويف
بعــض احلــاالت ،يجــوز تقديــم مبلــغ إجمــايل دُفعــة واحــدة
باإلضافــة إىل الدفــع املنتظــم أو بــدال منــه .وقــد يُمنَــع
األشــخاص مــن العمــل ألســباب خمتلفــة ،بمــا يف ذلــك
البطالــة القهريــة والتســريح املؤقــت للعمالــة والعمــل لوقــت
قصيــر األجــل واملــرض واإلصابــة العَرَضيــة ووالدة طفــل،
إلــخ.
• يعــاين املســتفيدون مــن انخفــاض يف الدخــل بســبب وفــاة
املصــدر الرئيســي للدخــل .وعــادة مــا تُدفَــع هــذه املنافــع
االجتماعيــة نقــدا ،غالبــا يف صــورة خمصصــات منتظمــة،
أو يف بعــض احلــاالت ،يُدفَــع مبلــغ إجمــايل دُفعــة واحــدة.
• يحصــل املســتفيدون علــى إســكان إمــا جمــاين أو بأســعار
ليســت ذات داللــة اقتصاديــة أو مــن خــال ســداد بعــض
النفقــات التــي يتكبدونهــا.
• يحصــل املســتفيدون علــى خمصصــات لتغطيــة نفقــات
التعليــم املتحملــة لصاحلهــم أو لصالــح مــن يعولــون .ويف
بعــض األحيــان ،قــد يتــم توفيــر اخلدمــات التعليميــة يف
صــورة عينيــة (أي اخلدمــات التعليميــة املقدمــة جمانــا أو
بأســعار ليســت ذات داللــة اقتصاديــة 4لهــؤالء املعرضيــن
خملاطــر اجتماعيــة).
م ٨-2ويمكــن تقديــم املنافــع االجتماعيــة نقــدا أو عينــا .وإذا
قُدمــت عينــا ،فقــد تكــون الوحــدة التــي تقــدم تلــك املنافــع هــي
التــي تنتــج الســلع أو اخلدمــات املعنيــة ،أو قــد تشــتريها الوحــدة
التــي تقــدم املنافــع مــن منتــج ســوقي قبــل توزيعهــا علــى األســرة
املعيشــية ،أو قــد تقــوم األســر املعيشــية بشــراء الســلع واخلدمــات
 4يف هــذه احلالــة ،فــإن املنافــع االجتماعيــة ســوف تغطــي فقــط الفــرق بيــن
الســعر العــادي لهــذه اخلدمــات والســعر املدفــوع.
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الشكل البياين م :1-2احلد الفاصل بين احلماية االجتماعية والتأمين اخلاص
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
١
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻈﻢ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ:

ﻧﻈﻢ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ :اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ :اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ:
 ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻀﻤﺎناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )إﻳﺮادات(

 اﳌﺴﺎﻫﻤﺎتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى
)إﻳﺮادات(

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ:

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ:

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ :اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ:

 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪاتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)ﻣﺼﺮوﻓﺎت(

 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻀﻤﺎناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﻣﺼﺮوﻓﺎت(

 -ﻻ ﺗﻮﺟﺪ

 اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
)ﻣﺼﺮوﻓﺎت(

 ﲢﻤﻞ اﳋﺼﻮم ﻣﻦﺧﻼل اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
واﶈﺘﺴﺒﺔ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﺮدي

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﳋﺎص
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
اﳊﻴﺎة
اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ:

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﳊﻴﺎة
اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ:

 -اﻷﻗﺴﺎط )اﻹﻳﺮادات(

 ﲢﻤﻞ اﳋﺼﻮم ﻣﻦﺧﻼل اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ:

اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ:

 اﻧﺨﻔﺎض ﰲ اﻧﺨﻔﺎض ﰲ اﳋﺼﻮماﳋﺼﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﳌﺴﺪدة
 -اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت )ﻣﺼﺮوﻓﺎت( اﳌﺴﺪدة

 1بما يف ذلك النظم ذات املساهمات احملددة ،والتي تُعامَل على نحو مماثل للتأمين على احلياة.

ثــم يتــم تعويضهــا نقــدا عــن تلــك النفقــات .ويمكــن أيضــا توفيــر
بعــض املنافــع بصــورة غيــر مباشــرة ،كأن يتــم ذلــك مــن خــال
عــاوات وإعفــاءات وتخفيضــات ضريبيــة؛ وال تعتبــر املنافــع
املقدمــة بهــذه الكيفيــة ضمــن املنافــع االجتماعيــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة .غيــر أنــه إذا مــا تــم توفيــر املنافــع االجتماعيــة
مــن خــال النظــام الضريبــي يف صــورة ائتمانــات ضريبيــة
مســتحقة الدفــع ،يتعيــن قيــد هــذه االئتمانــات علــى أســاس
إجمــايل وقيدهــا كمنافــع اجتماعيــة تدفعهــا احلكومــة (الفقــرات
مــن  29-5إىل .)32-5
م ٩-2ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تعتبــر املنافــع
االجتماعيــة دائمــا مدفوعــات حتويــات ألن هــذه املنافــع تُق ـدَّم
دون أن يلتــزم املســتفيدون بتقديــم شــيء لــه قيمــة معادلــة
مقابلهــا .ومــن ثــم ال تعتبــر اخملصصــات املقدمــة كتعويــض
للعامليــن أو القــروض التــي يقدمهــا أربــاب العمــل للعامليــن
بمثابــة منافــع اجتماعيــة .ويــرد تعريــف وشــرح أكثــر تفصيــا
للتحويــات يف الفقــرة .10-3
م ١٠-2وال تشــتمل املنافــع االجتماعيــة علــى التحويــات
التــي تتــم ملواجهــة أحــداث أو ظــروف ال تشــملها عــادة برامــج
التأميــن االجتماعــي .وبالتــايل ،فــإن التحويــات التــي تتــم
ملواجهــة أحــداث اســتثنائية كالكــوارث الطبيعيــة أو التدميــر
أثنــاء احلــروب يتعيــن أن تُقيَّــد ضمــن التحويــات غيــر املصنفــة

يف موضــع آخــر ( )2-8-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
(راجــع الفقــرات مــن  122-6إىل .)126-6

احلد الفاصل بين احلماية االجتماعية
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م ١١-2ثمــة منافــع اجتماعيــة تُقدِّمهــا احلكومــة العامــة
بوصفهــا رب عمــل ملوظفيهــا ومــن يعولــون ،أو وحــدات أخــرى
مثــل النقابــات واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم
األســر املعيشــية .ويتــم دائمــا تقديــم املنافــع االجتماعيــة يف
ترتيبــات جماعيــة .وبالتــايل ،تُس ـتَبعد مــن ترتيبــات احلمايــة
االجتماعيــة وثائــق التأميــن الفرديــة التــي يتــم شــراؤها بمبــادرة
خاصــة مــن األفــراد أو األســر ملصلحتهــم فقــط .وعندمــا يشــتري
األفــراد وثائــق تأميــن بأســمائهم بمبــادرة منهــم وبصــورة
مســتقلة عــن أربــاب عملهــم أو احلكومــة ،ال تُعامَــل املطالبــات
مســتحقة القبــض كمنافــع اجتماعيــة حتــى وإن كانــت الوثائــق
مشــتراة للتأميــن ضــد نفــس أنــواع اخملاطــر االجتماعيــة الــواردة
يف الفقرتيــن م 6-2وم—7-2فهــذه املبــادرات اخلاصــة
تُعامَــل كتأميــن خــاص.
م ١٢-2وترتيبــات االدخــار الفرديــة التــي حتافــظ علــى
مســاهمات املشــتركين وتقتصــر علــى احلمايــة ضــد اخملاطــر
االجتماعيــة تعتبــر نظــم تأميــن خاصــة .وبموجــب هــذه
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الترتيبــات ،تُفَــظ مســاهمات املشــتركين و/أو أربــاب عملهــم
يف حســاب منفصــل وتكــون قابلــة للســحب يف ظــروف معينــة،
مثــل التقاعــد والبطالــة والعجــز والوفــاة.
م ١٣-2وال بــد أن يتــم تنظيــم ترتيبــات احلمايــة االجتماعيــة
(التــي تغطــي املســاعدة االجتماعيــة والتأميــن االجتماعــي)
بشــكل جماعــي جملموعــات مــن العمــال أو أن تكــون متاحــة
بمقتضــى القانــون لكافــة العمــال أو لفئــات معينــة مــن العمــال،
بمــا قــد يشــمله ذلــك مــن األشــخاص العاطليــن فضــا عــن
املوظفيــن .ويشــتمل التأميــن االجتماعــي علــى برامــج التأميــن
االجتماعــي اخلاصــة جملموعــات خمتــارة مــن العمــال املوظفيــن
لــدى صاحــب عمــل واحــد ،وبرامــج الضمــان االجتماعــي (راجــع
5
الفقــرة .)101-2
م ١٤-2وكثيــر مــن برامــج التأميــن االجتماعــي (التــي
تشــمل برامــج الضمــان االجتماعــي وبرامــج التأميــن املرتبطــة
بالعمــل) يتــم تنظيمــه جماعيــا جملموعــات مــن العمــال بحيــث ال
يكــون املشــاركون فيهــا مضطريــن لشــراء وثائــق تأميــن فرديــة
بأســمائهم .ويف مثــل هــذه احلــاالت ،ال توجــد صعوبــة يف التمييــز
بين التأمين االجتماعي والتأمين اخلاص املشترى على أساس
فــردي .ومــع ذلــك ،ربمــا تســمح بعــض برامــج التأميــن االجتماعــي
للمشــاركين — أو حتــى تســتلزم منهــم — احلصــول علــى وثائــق
بأســمائهم .ومــن أجــل أن تُعامَــل وثيقــة تأميــن فرديــة علــى أنهــا
جــزء مــن برنامــج تأميــن اجتماعــي ،البــد أن تكــون احلــاالت
الطارئــة أو الظــروف املؤمــن علــى املشــاركين ضدهــا مــن ذلــك
النــوع املــدرج يف الفقــرات مــن م 5-2إىل م ،7-2وإضافــة إىل
ذلــك ،البــد مــن الوفــاء بشــرط أو أكثــر مــن الشــروط التاليــة:
• تكــون املشــاركة يف البرنامــج إلزاميــة إمــا بمقتضــى
القانــون بالنســبة لفئــة حمــددة مــن األشــخاص ،ســواء
كانــوا يعملــون أو عاطليــن ،أو بموجــب أحــكام وشــروط
توظيــف موظــف مــا أو جمموعــة مــن املوظفيــن.
• البرنامــج هــو نظــام جماعــي يُــدار ملصلحة جمموعة معينة
مــن األشــخاص ،ســواء كانــوا عامليــن أو عاطليــن ،وتكــون
املشــاركة فيــه مقصــورة علــى أعضــاء هــذه اجملموعــة.
• يقــوم رب العمــل بســداد مســاهمات (فعليــة أو حمتســبة)
للبرنامــج نيابــة عــن املوظــف ،ســواء قــام املوظــف هــو
اآلخــر بدفــع مســاهمات أم ال.
م ١٥-2وتُقيَّــد أقســاط التأميــن مســتحقة الدفــع واملطالبــات
مســتحقة القبــض يف إطــار وثائــق التأميــن الفرديــة املتحصــل
عليهــا ضمــن برنامــج تأميــن اجتماعــي علــى أنهــا مســاهمات
 5برامــج التأميــن االجتماعــي هــي جمموعــة فرعيــة مــن ترتيبــات احلمايــة
االجتماعيــة ،يف حيــن أن برامــج الضمــان االجتماعــي هــي جمموعــة فرعيــة
مــن برامــج التأميــن االجتماعــي.

اجتماعيــة ومنافــع اجتماعيــة .ومــن املرجــح أن معظــم الوثائــق
الفرديــة املؤهلــة كبرامــج تأميــن اجتماعــي تكــون خملصصــات
املعاشــات التقاعديــة ،ولكــن مــن احملتمــل أنهــا تغطــي
االحتمــاالت األخــرى — علــى ســبيل املثــال توفيــر الدخــل إذا
كان حامــل وثيقــة التأميــن غيــر قــادر علــى العمــل لفتــرة طويلــة
بســبب اعتــال الصحــة.
م ١٦-2ويمكــن أن تكــون املشــاركة يف برامــج التأميــن،
ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ،طوعيــة للعمــال املعنييــن ،غيــر
أن األكثــر شــيوعا هــو أن تكــون إلزاميــة .علــى ســبيل املثــال،
قــد تكــون املشــاركة إلزاميــة يف البرامــج التــي ينظمهــا بعــض
أربــاب العمــل بموجــب أحــكام وشــروط التوظيــف املتفــق عليهــا
بيــن أربــاب العمــل وموظفيهــم .وقــد تكــون املشــاركة يف برامــج
الضمــان االجتماعــي علــى الصعيــد الوطنــي واملنظمــة مــن جانــب
الوحــدات احلكوميــة إلزاميــة بحكــم القانــون بالنســبة لقــوة العمــل
بأســرها ،وربمــا باســتثناء األشــخاص الذيــن تغطيهــم بالفعــل
برامــج خاصــة .ويلــزم التمييــز يف البيانــات املصدرية األساســية
بيــن املســاهمات االجتماعيــة اإللزاميــة والطوعيــة عنــد حســاب
جممــوع العــبء املــايل (راجــع اجلــدول 4م .)1-وعلــى النقيــض،
تُقـدَّم املســاعدة االجتماعيــة دون أي تأميــن (راجــع الفقــرة م-2
.)25

معايير التصنيف لترتيبات احلماية
االجتماعية

م ١٧-2كمــا هــو موضــح يف الشــكل البيــاين م ،2-2تُسـتَخدم
املعاييــر التاليــة يف إحصــاءات االقتصــاد الكلــي لتصنيــف
ترتيبــات احلمايــة االجتماعيــة:
• برامــج قائمــة علــى مســاهمات وبرامــج غيــر قائمــة علــى
مســاهمات :تســتلزم البرامــج القائمــة علــى مســاهمات أن
يدفــع األشــخاص املشــمولون باحلمايــة أو أطــراف أخــرى
نيابــة عنهــم مســاهمات اجتماعيــة فعليــة أو حمتســبة
لتأميــن أحقيتهــم يف احلصــول علــى املزايــا .أمــا الترتيبــات
غير القائمة على مســاهمات فال تســتلزم ســداد مســاهمات،
غيــر أنــه قــد توجــد معاييــر أخــرى لألهليــة.
• برامــج إلزاميــة وبرامــج طوعيــة :توضــع البرامــج اإللزاميــة
إمــا بحكــم القانــون أو اللوائــح أو كليهمــا أو باالتفــاق بيــن
رب العمــل واملوظفيــن .ويف بعــض احلــاالت ،قــد يكــون
البرنامــج خمتلطــا ،بحيــث يتحتــم علــى البعــض املشــاركة
بينمــا يُتــاح آلخريــن االختيــار .وتكــون املشــاركة يف
البرامــج الطوعيــة بــاإلرادة احلــرة.
• برامــج تغطــي الســكان بأســرهم (أو فئــات كبيــرة مــن
الســكان) أو موظفــي احلكومــة فقــط :تُق ـدَّم احلمايــة
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الشكل البياين م :2-2تصنيف احلماية االجتماعية
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ ذو
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﳏﺪدة:
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة

ﲢﺘﺴﺐ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗُﻌﺎﻣَﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ؟

ﻻ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ؟

ﻧﻌﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﳏﺪدة؟

ﻻ
ﻻ

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻧﻌﻢ

اجملﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه )أو ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻛﺒﻴﺮة( ﻣﻦ اجملﺘﻤﻊ؟

ﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

اﳌﻮﻇﻔﻮن وﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻮن؟

ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ؟

ﻻ

ﻧﻈﺎم ﻣﺰاﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﳑﻮل

االجتماعيــة بشــكل جماعــي لعمــوم الســكان (أو لفئــة كبيــرة
مــن عمــوم الســكان) ،وإن كانــت احلمايــة قــد تكــون حمــددة
بحكــم معاييــر األهليــة ،يف حيــن توفــر البرامــج املرتبطــة
6
بالعمــل مزايــا يف إطــار شــروط التوظيــف.
• برامــج توفــر معاشــات تقاعــد ومزايــا تقاعديــة أخــرى أو
أنواعــا أخــرى مــن املنافــع االجتماعية—تُميِّــز ترتيبــات
احلمايــة االجتماعيــة بيــن تلــك التــي توفــر معاشــات تقاعــد

ومزايــا تقاعديــة أخــرى ،وتلــك التــي توفــر أنواعــا أخــرى مــن
املزايــا غيــر التقاعديــة ،مثــل املزايــا التــي تُقـدَّم يف احلــاالت
الطبيــة وحــاالت البطالــة واإلعاقــة ،إلــخ .وهــذا التمييــز
يُح ـدِد املعامــات املقيــدة للترتيــب املعنــي؛ علــى ســبيل
املثــال ،تعتبــر نظــم التقاعــد املرتبطــة بالعمــل أنهــا تــؤدي
إىل خصــوم يف شــكل مســتحقات تقاعديــة تُقيَّــد ضمــن أداة
الديــن نظــم التأميــن والتقاعــد والضمانــات املوحــدة.

 6كمــا هــو موضــح يف الفقــرة م ،12-2ترتيبــات التأميــن أو االدخــار الفرديــة
التــي حتافــظ علــى مســاهمات املشــتركين ال تعتبــر تأمينــا اجتماعيــا.

• برامــج مســتقلة وبرامــج غيــر مســتقلة :يكــون برنامــج
احلمايــة االجتماعيــة مســتقال عندمــا توجــد وحدة مؤسســية
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
منفصلــة 7تتحمــل املســؤولية املباشــرة ويتــم مســاءلتها
عــن القــرارات واإلجــراءات التــي تتخذهــا الوحــدة .وحيثمــا
ال توجــد وحــدة مؤسســية منفصلــة ،ســوف يُعتَبــر الترتيــب
غيــر مســتقل ويُصنَّــف مــع الوحــدة التــي تســيطر عليــه.

• برامــج ذات مســاهمات حمــددة وبرامــج ذات مزايــا حمــددة:
البرنامــج ذو املســاهمات احملــددة هــو البرنامــج الــذي
تتحــدد فيــه املزايــا بحســب املســاهمات الفعليــة التــي تــؤدَى
للبرنامــج ،ودخــل االســتثمار ومكاســب وخســائر احليــازة
احملققــة علــى هــذه املســاهمات واملســاهمات الســابقة.
ويف إطــار البرامــج ذات املزايــا احملــددة ،تُسَــب املزايــا
النهائيــة مــن خــال صيغــة منصــوص عليهــا يف شــروط
برنامــج التأميــن االجتماعــي .وتتحــدد هــذه املزايــا عــادة
علــى أســاس التعهــدات التــي يقطعهــا رب العمــل أو اجلهــة
القائمــة علــى إدارة البرنامــج.
• البرامــج املمولــة والبرامــج غيــر املمولــة :يكــون برنامــج
التأميــن االجتماعــي ممــوال إذا احتُفِــظ باملســاهمات
يف صنــدوق مفصــول (احتياطــي) يتــم منــه دفــع املزايــا
املســتقبلية .وإذا كان الصنــدوق املفصــول كافيــا لتمويــل
القيمــة احلاليــة للمزايــا املســتقبلية مســتحقة الدفــع ،يكــون
البرنامــج ممــوال بالكامــل .أمــا إذا كان الصنــدوق املفصــول
ف لتمويــل صــايف القيمــة احلاليــة للمزايــا
غيــر كا ٍ
املســتقبلية مســتحقة الدفــع ،يكــون البرنامــج ناقــص
ف لتمويــل
التمويــل .وإذا كان االحتياطــي أكثــر مــن كا ٍ
صــايف القيمــة احلاليــة للمزايــا املســتقبلية مســتحقة الدفــع،
يكــون الصنــدوق ممــوال تمويــا زائــدا .وبالنســبة للبرنامــج
ناقــص التمويــل ،ال يُحتَفــظ باملســاهمات يف صنــدوق
مفصــول (احتياطــي) .وبحكــم التعريــف ،فــإن البرامــج غيــر
املمولــة ليــس لديهــا جممــع منفصــل مــن االحتياطيــات وال
يمكــن اعتبارهــا وحــدة مؤسســية منفصلــة.

تصنيف ترتيبات احلماية االجتماعية

م ١٨-2يستند تصنيف احلماية االجتماعية إىل نوع ترتيب
احلمايــة االجتماعيــة الــذي يحكــم دفــع املزايــا .ويمكــن تنظيــم
احلمايــة االجتماعيــة كبرامــج مســاعدة اجتماعيــة أو كبرامــج
تأميــن اجتماعــي ،واألخيــرة يتــم تنظيمهــا كبرامــج ضمــان
اجتماعــي أو برامــج تأميــن اجتماعــي مرتبطــة بالعمــل .ويمكــن
للوحــدات املشــاركة يف تنظيــم وإدارة احلمايــة االجتماعيــة
أن تكــون وحــدات مــن احلكومــة العامــة أو شــركات عامــة أو
مؤسســات غيــر هادفــة للربــح تخــدم األســر املعيشــية أو شــركات
خاصــة.
 7يــرد يف الفقــرة  22-2تعريــف الوحــدة املؤسســية واملعاييــر التــي يتعيــن
علــى الكيــان أن يســتوفيها ليتــم اعتبــاره وحــدة مؤسســية.

م ١٩-2وباســتخدام اجلوانــب اخملتلفــة ملعاييــر تصنيــف
احلمايــة االجتماعيــة ،علــى النحــو الــوارد آنفــا ،يُق ـدِّم الشــكل
البيــاين م 2-2تصنيفــا مصممــا ملســاعدة القائميــن بإعــداد
البيانــات يف حتديــد وتصنيــف خمتلــف ترتيبــات احلمايــة
االجتماعيــة .ويشــكل بيــان نــوع الوحــدة املشــاركة يف ترتيبــات
احلمايــة االجتماعيــة خطــوة مهمــة يف حتديــد قيــد التدفقــات
ومراكــز األرصــدة ،والــذي يختلــف تبعــا لنــوع الترتيــب.
م ٢٠-2ويســتند املســتوى األول يف تصنيــف احلمايــة
االجتماعيــة إىل مــا إذا كانــت مدفوعــات املســاهمات الزمــة
لتأميــن األحقيــة يف احلصــول علــى املزايــا .وحيثمــا ال تكــون
املســاهمات الزمــة ،فــإن احلمايــة االجتماعيــة تُقـدَّم باعتبارهــا
ترتيب مساعدة اجتماعية (راجع الفقرات من م 25-2إىل م-2
 .)29وشــرط دفــع مســاهمات اجتماعيــة مــن جانــب األشــخاص
املشــمولين باحلمايــة أو مــن أطــراف أخــرى نيابــة عنهــم لتأميــن
األحقيــة يف احلصــول علــى مزايــا يــدل علــى وجود برنامج تأمين
اجتماعــي (راجــع الفقرتيــن م 30-2وم .)31-2ومــع ذلــك ،فــإن
برامــج احلمايــة االجتماعيــة املرتبطــة بالعمــل غيــر القائمــة علــى
املســاهمات التــي يوفرهــا أربــاب العمــل لصالــح مســتخدميهم
تُعامَــل كمــا لــو كانــت برامــج قائمــة علــى مســاهمات ألن
املســاهمات تكــون حمتســبة .وتُتَســب املبالــغ الالزمــة لتأميــن
التغطيــة ضــد خماطــر اجتماعيــة معينــة كمســاهمات اجتماعيــة،
وتَتَســب معاملــة أخــرى ســداد املســتخدمين لنفــس املبالــغ لــرب
العمــل كمســاهمات اجتماعيــة (راجــع الفقــرة م.)40-2
م ٢١-2ويتحــدد املســتوى التــايل يف تصنيــف احلمايــة
االجتماعيــة بمــا إذا كان التأميــن االجتماعــي معــدا كبرنامــج
ذي مســاهمات حمــددة أو كبرنامــج ذي مزايــا حمــددة .وســوف
تكــون البرامــج ذات املســاهمات احملــددة إمــا ترتيبــات ادخاريــة
إلزاميــة أو نظــم معاشــات تقاعــد مرتبطــة بالعمــل .وتُعامَــل هــذه
الترتيبــات ،كمــا هــو وارد يف الفقــرة م ،12-2علــى نحــو مماثــل
للتأميــن االجتماعــي .وتصــف الفقــرات مــن م 55-2إىل م59-2
معاملــة البرامــج ذات املســاهمات احملــددة.
م ٢٢-2ويف التأميــن االجتماعــي ،فــإن أنــواع املســتفيدين
املشــمولين بالبرنامــج هــي التــي حتــدد املســتوى التــايل يف
التصنيــف .فعندمــا يكــون املســتفيدون هــم عمــوم الســكان ،أو
فئــة كبيــرة منهــم ،يُصنَّــف البرنامــج كبرنامــج ضمــان اجتماعــي،
على نحو ما جتري مناقشــته يف الفقرات من م 33-2إىل م-2
 .39وإذا كان األفــراد أو األســر املعيشــية مؤهليــن للحصــول علــى
منافــع اجتماعيــة كمجموعــة مــن املســتخدَمين ،فإنــه يعتبــر
برنامــج تأميــن اجتماعــي مرتبطــا بالعمــل ،علــى نحــو مــا جتــري
مناقشــته يف الفقــرة م.40-2

		
احلماية االجتماعية

م ٢٣-2ويُميَّــز تصنيــف برامــج التأمين االجتماعي املرتبطة
بالعمــل أيضــا بنــاء علــى أنــواع املزايــا التــي يقدمهــا البرنامــج:
فنظــم التقاعــد املرتبطــة بالعمــل توفــر معاشــات تقاعــد ومزايــا
تقاعديــة أخــرى وجتــري مناقشــتها يف الفقــرات مــن م 41-2إىل
م59-2؛ وبرامــج التأميــن االجتماعــي غيــر التقاعديــة املرتبطــة
بالعمــل توفــر مزايــا غيــر تقاعديــة وجتــري مناقشــتها يف الفقرات
مــن م 64-2إىل م .66-2ويمكــن تقديــم هــذه املزايــا إمــا نقــدا أو
عينــا ،وذلــك علــى غــرار املزايــا الــواردة يف الفقــرة م.27-2
م ٢٤-2كذلــك يمكــن تمييــز نظــم التقاعــد واملزايــا
التقاعديــة األخــرى املرتبطــة بالعمــل بنــاء علــى مــا إذا كانــت
مموَّلــة أو غيــر مموَّلــة (راجــع الفقــرة م .)17-2ويف حيــن أن
البرامــج غيــر املموَّلــة دائمــا مــا تعتبــر غيــر مســتقلة ،فإنــه
بالنســبة للبرامــج املموَّلــة ثمــة تمييــز آخــر يتــم بيــن البرامــج
غيــر املســتقلة (راجــع الفقــرة م )44-2والبرامــج املســتقلة
(راجــع الفقــرة م.)47-2

املساعدة االجتماعية

م ٢٥-2توفــر املســاعدة االجتماعيــة مزايــا احلمايــة
االجتماعيــة لــكل احملتاجيــن دون أي شــرط رســمي للمشــاركة
التــي تثبــت بدفــع االشــتراكات .وأحقيــة احلصــول علــى منافــع
اجتماعيــة ليســت مشــروطة بدفــع مســاهمات مــن جانــب
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األشــخاص املشــمولين باحلمايــة أو مــن أطــراف أخــرى نيابــة
عنهــم .ومــع ذلــك ،قــد تكــون هنــاك معاييــر حمــددة لألهليــة
مثــل «اختبــار قيــاس الســعة املاليــة» ،حيــث يشــير التعبيــر إىل
حــد أقصــى مؤهِّــل مــن الدخــل أو األصــول .وتعــد املزايــا التــي
يدفعهــا مثــل هــذا الترتيــب منافــع مســاعدة اجتماعيــة .ومنافــع
املســاعدة االجتماعيــة ( )2-7-2هــي حتويــات مســتحقة
الدفــع نقــدا أو عينــا لألســر املعيشــية مــن أجــل الوفــاء بنفــس
االحتياجــات تمامــا مثــل منافــع التأميــن االجتماعــي ،ولكــن
املنافــع ال تُق ـدَّم بموجــب برنامــج تأميــن اجتماعــي (راجــع
الفقــرة م.)30-2
م ٢٦-2وتتــوىل وحــدات حكوميــة واملنظمــات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية تنظيــم كل املســاعدات
االجتماعيــة وإدارتهــا .وتُدفَــع املزايــا لألســر املعيشــية مــن
املــوارد العامــة للوحــدة وفقــا ملعاييــر حمــددة .وترتبــط األهليــة
بشــكل حمــض بمعاييــر منصــوص عليهــا يف ترتيــب احلمايــة
االجتماعيــة.
م ٢٧-2ويجــوز تقديــم منافــع املســاعدة االجتماعيــة نقــدا
أو عينــا .ويتــم تنــاول تصنيــف هــذه املصروفــات بمزيــد مــن
املناقشــة يف الفقرتيــن  101-6و ،102-6ويوضــح اجلــدول
م 1-2قيــد التدفقــات املتصلــة باملســاعدة االجتماعيــة .وتُسـجَّل
منافــع مســاعدة اجتماعيــة عينيــة عندمــا:

اجلدول م :1-2القيد التوضيحي للتدفقات املتصلة باملساعدة االجتماعية
الوصف

قيد دائن

قيد مدين

 1-1تُقدِّم احلكومة منافع مستحقة الدفع ألشخاص مؤهلين مستوفين معايير األهلية لترتيب املساعدة االجتماعية.
مساعدة مقدمة لألسر املعيشية نقدا

1-2-7-2

منافع مساعدة اجتماعية مقدمة نقدا

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 2-1تُقدِم احلكومة سلعا مشتراة من منتجين سوقيين ألشخاص مستوفين معايير األهلية لترتيب املساعدة االجتماعية.
حتصل احلكومة على السلع
توفر احلكومة السلع

 4-2-2-1-3اخملزونات (سلع مشتراة بغرض إعادة
2
البيع)
2-2-7-2

منافع املساعدة االجتماعية املقدمة
عينا

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

4-2-2-1-3

اخملزونات (سلع مشتراة بغرض إعادة
2
البيع)

 3-1تسدد احلكومة للموردين السوقيين أو لألسر املعيشية التكاليف التي تكبدوها مقابل السلع واخلدمات التي تم احلصول عليها من كيانات سوقية
وفقا لشروط ترتيب املساعدة االجتماعية.
تسدد احلكومة للموردين أو لألسر
املعيشية التكاليف التي تكبدوها

2-2-7-2

منافع املساعدة االجتماعية املقدمة
عينا

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 4-1تقوم احلكومة بإنتاج وتوفير السلع أو اخلدمات للمجتمع وفقا لشروط ترتيب املساعدة االجتماعية.
تُقيَّد التكاليف التشغيلية املتحملة
يف إنتاج السلع واخلدمات حسب
االقتضاء

،2-2 ،1-2
3-2

تعويضات العاملين ،واستخدام السلع
واخلدمات ،واستهالك رأس املال الثابت

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 1يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس نقــدي ،تُقيَّــد املصروفــات يف وقــت التدفــق النقــدي .أمــا يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس االســتحقاق ،فيتعيــن قيــد حســاب مديــن آخــر يف احلــاالت التــي ال تُس ـدَد فيهــا
املدفوعــات لــدى اســتيفاء معاييــر األهليــة.
 2ال يُقيَّد تدفق اخملزونات سوى يف نظام حماسبي للمخزونات.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

ـرة لألســر املعيشــية ســلعا وخدمــات
• توفــر احلكومــة مباشـ ً
مشــتراة مــن املنتجيــن الســوقيين.
ـرة لألســر
• تقــدم الكيانــات الســوقية ســلعا وخدمــات مباشـ ً
املعيشــية ،وتســدد احلكومــة مباشــرة للمورديــن أو لألســر
املعيشــية لقــاء التكاليــف املتحملــة .وبالرغــم مــن تعويــض
األســر املعيشــية نقــدا لقــاء تكاليــف مشــتريات الســلع
واخلدمــات املســتوفاة للشــروط ،يتعيــن قيــد املعاملــة
8
كمنافــع مســاعدة اجتماعيــة مقدمــة عينــا.
م ٢٨-2ويتعيــن التمييــز بيــن منافــع املســاعدة االجتماعيــة
وفئات معينة أخرى من املصروفات التي تتكبدها احلكومة—
وال ســيما مــا يلــي:
• عندمــا تُنتِــج وحــدة حكوميــة الســلع واخلدمــات املقدمــة
لألســر املعيشــية كمنافــع مســاعدة اجتماعيــة ،فإنهــا ال
تُقيَّــد كمنافــع اجتماعيــة ولكــن بحســب نــوع املصروفــات
املتحملــة يف إنتــاج هــذه الســلع واخلدمــات :تعويضــات
العامليــن ( ،)1-2واســتخدام الســلع واخلدمــات (،)2-2
9
واســتهالك رأس املــال الثابــت (.)3-2
• عندمــا تُس ـدِد وحــدة حكوميــة للشــركات تكاليــف الســلع
واخلدمــات املقدمــة ملســتفيدي املســاعدة االجتماعيــة
املســتهدفين ،تُقيَّــد التحويــات كمنافــع مســاعدة اجتماعية
مقدمــة عينــا .ويتعيــن تمييــز هــذه التحويــات املقدمــة
للشــركات عــن اإلعانــات ( ،)5-2والتــي هــي حتويــات
للشــركات الهــدف منهــا خفــض األســعار أو زيــادة توفيــر
الســلع واخلدمــات لعمــوم الســكان.
• ومنافــع املســاعدات االجتماعيــة ال تشــمل التحويــات
ـتجابة ألحــداث أو ظــروف ال تغطيهــا
مســتحقة الدفــع اسـ
ً
يف العــادة برامــج التأميــن االجتماعــي (راجــع الفقــرة م-2
.)10
م ٢٩-2ويف العادة ،تُقيَّد منافع املساعدة االجتماعية على
أســاس االســتحقاق كمصروفــات عندمــا تُسـتَوفى جميــع معاييــر
األهليــة وتصبــح املنافــع مســتحقة الدفــع .وعلــى الرغــم مــن أن
بعــض املنافــع ،مثــل مدفوعــات اإلعاقــة أو األمومــة ،قــد تكــون
مســتحقة الدفــع علــى مــدى عــدة فتــرات إبــاغ ،ال يتعيــن قيــد أي
 8يُقيَّــد اجلوهــر االقتصــادي للمعامــات كمــا لــو كانــت احلكومــة قــد اشــترت
ســلعا ووزعتها على املســتفيدين .وعند حســاب التغير يف اخملزونات تُخصَم
اخلطــوة الوســيطة املتمثلــة يف حيــازة خمزونــات الســلع والتصــرف فيهــا.
 9تختلــف هــذه املعاجلــة عــن املعاجلــة يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 .2008راجــع امللحــق  ،7اإلطــار م 1-7لالطــاع علــى شــرح للفــرق يف
ت ـوَّل عينيــا.
معاجلــة الســلع التــي تنتجهــا احلكومــة و ُ

خصــوم للمدفوعــات املســتقبلية ملنافــع املســاعدة االجتماعيــة
يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة .ولــن يتــم االعتــراف بحســابات
أخــرى مســتحقة الدفــع إال يف احلــاالت التــي تكــون فيهــا املنافــع
10
قد اســتحقت ولكنها ظلت غير مســددة يف نهاية فترة اإلبالغ.
ومــع ذلــك ،مــن أجــل زيــادة الشــفافية والســماح بتحليــل لقابليــة
سياســات املســاعدة االجتماعيــة لالســتمرار ،يمكــن حســاب
تقديــر للقيمــة احلاليــة ملنافــع املســاعدة االجتماعيــة التــي
اكتُســبت بالفعــل ،وفقــا للقوانيــن واألنظمــة القائمــة ،ولكنهــا
مســتحقة الدفــع يف املســتقبل ،وذلــك علــى غــرار خصــوم برامــج
التأميــن املرتبطــة بالعمــل.

برامج التأمين االجتماعي

م ٣٠-2توفــر برامــج التأميــن االجتماعــي احلمايــة
االجتماعيــة وتشــترط مشــاركة رســمية مــن جانــب املســتفيدين
يبرهــن عليهــا تســديد مســاهمات (فعليــة أو حمتســبة) .وتُنظــم
هــذه البرامــج بطريقــة يقــوم فيهــا طــرف ثالــث ،هــو يف العــادة
رب العمــل أو احلكومــة ،بحــث أو إلــزام األفــراد باملشــاركة يف
برنامــج يقــدم منافــع يف حالــة عــدد مــن الظــروف احملــددة ،بمــا
يف ذلــك معاشــات تقاعــد عنــد التقاعــد .وتشــترك برامــج التأميــن
االجتماعــي يف الكثيــر مــن الصفــات مــع التأميــن املباشــر
(راجــع الفقــرة م )68-4ويمكــن أن تديرهــا شــركات تأميــن.
ويُقيَّــد تســديد املســاهمات (املقابلــة ألقســاط التأميــن يف حالــة
التأميــن املباشــر) واملنافــع (املقابلــة للمطالبــات يف حالــة
التأميــن املباشــر) وفقــا لطبيعــة البرنامــج .وعــادة مــا ترتبــط
املشــاركة بالعمــل ،وتكــون املســاهمات مســتحقة الدفــع مــن
املشــاركين أو رب العمــل أو كليهمــا .وبالتــايل ،يعتبــر برنامــج
التأميــن االجتماعــي برناجمــا تأمينيــا يُســتوفَى يف حالتــه
الشــرطان التاليــان:
• أن تكــون املنافــع مســتحقة القبــض مشــروطة باملشــاركة
يف البرنامــج وتشــكل منافــع اجتماعيــة.
• أن يتــم اســتيفاء شــرط واحــد علــى األقــل مــن الشــروط
الثالثــة التاليــة:

 10علــى ســبيل املثــال ،لنفتــرض أن الشــخص «ألــف» يســتويف معاييــر األهليــة
للحصــول علــى مدفوعــات بطالــة يف الفتــرة  ،t1ويحــق لــه احلصــول علــى
مزايــا ملــدة ســت فتــرات .نظــرا للتأخيــرات اإلداريــة ،مل يتــم ســداد مدفوعــات
مزايــا يف الفتــرة األوىل—وبالتــايل يتعيــن قيــد حســاب مديــن آخــر يف نهايــة
تلــك الفتــرة ،بمــا يســاوي قيمــة الســداد لفتــرة واحــدة فقــط .وعلــى نحــو مماثــل،
إذا مل يُسـدَد مبلــغ آخــر يف الفتــرة الثانيــة ،ســوف يزيــد احلســاب املديــن بقيمــة
املزايــا لشــهر واحــد آخــر .والقيمــة الكاملــة للمزايــا مســتحقة القبــض علــى مــدى
الفتــرات الســت ال يتعيــن قيدهــا كدفعــة مقدمــة مســتحقة الدفــع ،بــل مراكمتهــا
باســتمرار علــى مــدى فتــرة االســتحقاق.

		
احلماية االجتماعية







أن تكــون املشــاركة يف البرنامــج إلزاميــة إمــا بموجــب
القانــون أو بمقتضــى أ ــحكام وشــروط توظيــف املوظــف
أو جمموعــة املوظفيــن.
أن يكــون البرنامــج مســؤولية جماعيــة تعمــل لصالــح
جمموعــة معينــة مــن العمــال ،ســواء كانــوا يعملــون
أو ال يعملــون ،وتقتصــر املشــاركة علــى أعضــاء تلــك
اجملمو عــة.
أن يقــوم رب العمــل بتقديــم مســاهمة (فعليــة أو حمتســبة)
يف البرنامــج بالنيابــة عــن املوظــف ســواء قــدم املوظــف
مســاهمة أيضــا أو ال.

م ٣١-2ومســاهمة التأميــن االجتماعــي هــي املبلــغ
املدفــوع لبرنامــج التأميــن االجتماعــي حتــى يحــق للمســتفيد
احلصــول علــى املنافــع االجتماعيــة التــي يشــملها البرنامــج.
ومنافــع التأميــن االجتماعــي هــي منافــع اجتماعيــة مســتحقة
الدفع ألن املســتفيدين يشــاركون يف برامج التأمين االجتماعي
وألن الظــروف احملــددة قــد حدثــت.
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منــه وتفرضهــا وتســيطر عليهــا وحــدات احلكومــة .وتضــم هــذه
البرامــج جمموعــة متنوعــة مــن البرامــج ،وتقــوم علــى تقديــم
املنافــع النقديــة أو العينيــة إىل كبــار الســن أو يف حــاالت العجــز
أو الوفــاة أو لألشــخاص الناجيــن مــن كــوارث أو يف حــاالت
املــرض واألمومــة أو إصابــات العمــل أو البطالــة أو العــاوات
العائليــة أو الرعايــة الصحيــة ،إلــخ .وليــس هنــاك ضــرورة أن
تكــون هنــاك صلــة بيــن مبلــغ املســاهمة املدفــوع مــن جانــب
الشــخص واملنافــع التــي يتلقاهــا هــذا الشــخص.
م ٣٤-2ويف حالــة برامــج الضمــان االجتماعــي التــي يتــم
تنظيمهــا بشــكل منفصــل عــن األنشــطة األخــرى للوحــدات
احلكوميــة ،وحتتفــظ بأصولهــا وخصومهــا بشــكل منفصــل
عــن تلــك الوحــدات ،وتعمــل يف املعامــات املاليــة حلســابها
اخلــاص ،فإنهــا تعتبــر بذلــك وحــدات مؤسســية .وتوصــف هــذه
الوحــدات املؤسســية بأنهــا صناديــق ضمــان اجتماعــي .ويعــد
صنــدوق الضمــان االجتماعــي نوعــا معينــا مــن الوحــدات
احلكوميــة التــي تعنــى بــإدارة برنامــج أو أكثــر مــن برامــج
الضمــان االجتماعــي .وهــذه األنــواع اخلاصــة مــن الوحــدات
احلكوميــة تُــدرَج بشــكل منفصــل يف قطــاع فرعــي لتســمح
بتطبيــق األســاليب البديلــة لتكويــن القطاعــات الفرعيــة لقطــاع
احلكومــة العامــة (راجــع الفقــرة  .)78-2ويعتمــد وجــود
صنــدوق الضمــان االجتماعــي علــى تنظيمــه كوحــدة مؤسســية
منفصلــة وليــس علــى خصائــص البرنامــج ،مثــل أنــواع املنافــع
املقدمــة أو مصــادر التمويــل.

م ٣٢-2وكمــا هــو موضــح يف الفقــرة م ،22-2فــإن أنــواع
املســتفيدين املشــمولين ببرنامــج التأميــن االجتماعــي حتــدد
املستوى التايل يف تصنيف هذا البرنامج (راجع الشكل البياين
م .)2-2ويكــون األفــراد أو األســر املعيشــية املؤهلــة لتلقــي
منافــع تأميــن اجتماعــي إمــا جمموعــة مــن املســتخدَمين أو عموم
الســكان أو شــريحة كبيــرة مــن عمــوم الســكان .وبرامــج الضمــان
االجتماعــي هــي برامــج تأميــن اجتماعــي تغطــي اجملتمــع بأســره
أو قطاعــات كبيــرة منــه وتفرضهــا وتســيطر عليهــا وحــدات
حكوميــة .وعلــى النقيــض ،كمــا هــو موضــح يف الفقــرة م-2
 ،40فــإن برامــج التأميــن االجتماعــي التــي يقــدم فيهــا أربــاب
العمــل منافــع التأميــن االجتماعــي فقــط ملســتخدميهم احلالييــن
والســابقين أو للمســتفيدين باســمهم تُع ـرَف ببرامــج التأميــن
االجتماعــي األخــرى املرتبطــة بالعمــل .ويف احلــاالت التــي
يغطــي فيهــا نفــس البرنامــج عمــوم الســكان وموظفــي احلكومــة،
يُعامَــل البرنامــج كبرنامــج ضمــان اجتماعــي .ومــع ذلــك ،إذا
كانــت شــروط املشــاركة واملنافــع مســتحقة الدفــع ،بحســب مــا
يحــدده عقــد العمــل ،تختلــف عــن تلــك اخلاصــة ببرنامــج الضمــان
االجتماعــي للمشــاركين مــن املوظفيــن غيــر احلكومييــن،
عندئــذ يكــون هنــاك برنامــج ذو صلــة بالعمالــة ويتعيــن تمييــز
التدفقــات ومراكــز األرصــدة للبرناجميــن داخــل صنــدوق
الضمــان االجتماعــي (راجــع الفقــرة .)102-2

م ٣٥-2وليــس كل برامــج الضمــان االجتماعــي تديرهــا
صناديــق ضمــان اجتماعــي .وحيثمــا ال يكــون هنــاك صنــدوق
ضمــان اجتماعــي مســتقل ،تُبلَّــغ معامــات برنامــج الضمــان
االجتماعــي كجــزء أساســي مــن معامــات الوحــدة احلكوميــة
التــي تســيطر علــى عمليــات برنامــج الضمــان االجتماعــي .ومــن
ثــم ،يمكــن لبرامــج الضمــان االجتماعــي أن تديرهــا الوحــدات
احلكوميــة التــي ال تعــد صناديــق ضمــان اجتماعــي .وبالتــايل،
فــإن إحصــاءات قطــاع صناديــق الضمــان االجتماعــي الفرعــي
قــد ال تشــمل كل برامــج الضمــان االجتماعــي .غيــر أنــه إذا
كان برنامــج الضمــان االجتماعــي ال يعــد وحــدة مؤسســية
منفصلــة ،فقــد توجــد حســابات منفصلــة إلدارة ماليــات
البرنامــج ،ممــا يســمح بإعــداد إحصــاءات تكميليــة عــن أنشــطة
الضمــان االجتماعــي بتغطيــة أوســع مــن تغطيــة قطــاع الضمــان
االجتماعــي الفرعــي.

م ٣٣-2تعتبــر برامــج الضمــان االجتماعــي برامــج
تأميــن اجتماعــي تغطــي اجملتمــع ككل أو قطاعــات كبيــرة

م ٣٦-2وبحكــم التعريــف ،تقــوم برامــج الضمــان االجتماعــي
علــى املســاهمات—يلزم علــى املشــاركين يف البرنامــج ســداد
مســاهمات منتظمــة حتــى يحــق لهــم تلقــي منافــع ألنفســهم أو

برامج الضمان االجتماعي

286

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

ملــن يعولــون .وتعتبــر املتحصــات األساســية لبرامــج الضمــان
االجتماعــي مســاهمات ضمــان اجتماعــي .وكمــا هــو موضــح
يف اجلــدول  1-5بالفصــل اخلامــس ،تُصنَّــف مســاهمات
الضمــان االجتماعــي حســب مصدرهــا ،وقــد يكــون هــذا املصــدر
هــو أربــاب العمــل أو األســر املعيشــية .واملشــاركة يف برامــج
الضمــان االجتماعــي يمكــن أن تكــون إلزاميــة أو طوعيــة .ويســمح
التقســيم اإلضــايف يف تصنيــف هــذه املســاهمات االجتماعيــة
بالتمييــز بيــن املســاهمات مســتحقة القبــض نقــدا وعينــا ،وبيــن
املســاهمات اإللزاميــة والطوعيــة .وباإلضافــة إىل املســاهمات
االجتماعيــة ،قــد تتلقــى برامــج الضمــان االجتماعــي منحــا
مــن مــوارد احلكومــة العامــة وقــد حتصــل علــى دخــل ملكيــة مــن
اســتثمار أصولهــا.
م ٣٧-2ومنافــع الضمــان االجتماعــي [إحصــاءات ماليــة
احلكومــة] ( )1-7-2مســتحقة الدفــع هــي حتويــات جاريــة
وتُصنَّــف كإحــدى فئــات املنافــع االجتماعيــة .وهــذه املنافــع
يمكــن تصنيفهــا أيضــا إىل مســتحقة الدفــع نقــدا أو عينــا (راجــع
اجلــدول  .)1-6ويمكــن توفيــر منافــع الضمــان االجتماعــي
العينيــة للمســتفيدين بنفــس الطــرق التــي تُق ـدَّم بهــا منافــع
املســاعدة االجتماعيــة العينيــة (راجــع الفقرتيــن م 27-2وم-2
 .)28ويوضــح اجلــدول م 2-2قيــد بعــض التدفقــات املرتبطــة
ببرامــج الضمــان االجتماعــي.
م ٣٨-2وتتســم برامــج الضمــان االجتماعــي بدرجــة مــن
التبــادل املشــروط .فمســاهمات الضمــان االجتماعــي تمنــح
األحقيــة يف احلصــول علــى منافــع مشــروطة بوقــوع احلــدث
الــذي تنطــوي عليــه اخملاطــر االجتماعيــة .ومــع ذلــك ،تخضــع
كميــة وتوقيــت متحصــات املنافــع مــن جانــب املســتفيدين (إن
وجــدوا) إىل معاييــر أهليــة خمتلفــة دون وجــود عالقــة مباشــرة
بالضــرورة بيــن مقــدار املســاهمة التــي يدفعهــا الفــرد واملنافــع
التــي يتلقاهــا .وبالتــايل ،فــإن العالقــة بين املنافع واملســاهمات
ال تعتبــر قويــة بالقــدر الــكايف لكــي تترتــب عليهــا مطالبــة ماليــة
مــن جانــب املشــتركين .وتعتبــر املطالبــات الفرديــة احملتملــة مــن
املشــتركين (وبالتــايل االلتزامــات احلكوميــة املقابلــة) مشــروطة.
إضافــة إىل ذلــك ،نظــرا ألن منافــع الضمــان االجتماعــي يمكــن
تغييرهــا مــن جانــب احلكومــة أو الســلطة التشــريعية وقتمــا
تشــاء يف إطــار السياســة االقتصاديــة العامــة ،هنــاك عــدم
يقيــن بشــأن املدفوعــات النهائيــة أو مســتوى دفــع هــذه املنافــع
االجتماعيــة 11.ونتيجــة لذلــك ،يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ال
 11يجــوز تغييــر مبالــغ مســاهمات الضمــان االجتماعــي مســتحقة القبــض
واملزايــا مســتحقة الدفــع عمــدا مــن أجــل حتقيــق أهــداف سياســات احلكومــة.
وقــد ال يكــون للتغييــر صلــة مباشــرة بوظائــف الضمــان االجتماعــي .علــى
ســبيل املثــال ،يجــوز زيــادة املســاهمات واملزايــا أو خفضهــا ألجــل التأثيــر
علــى مســتوى الطلــب اإلجمــايل يف االقتصــاد ،أو لضمــان قابليــة أوضــاع
املاليــة العامــة لالســتمرار.

ترتبــط أي خصــوم باملطالبــات املســتقبلية احملتملــة علــى برامــج
الضمــان االجتماعــي .وال تُس ـجَّل أي مصروفــات إال عندمــا
يســتحق ســداد املنافــع.
م ٣٩-2ومع ذلك ،توجد توقعات عالية بأن منافع الضمان
االجتماعــي املكتســبة وفقــا للقوانيــن القائمــة ســوف تُدفَــع
يف املســتقبل .وبالتــايل ،يتعيــن عــرض تقديــر مســا ٍو لصــايف
االلتزامــات الضمنيــة ملنافــع الضمــان االجتماعــي املســتقبلية
كبنــد تذكِــرة يف امليزانيــة العموميــة ،وعــرض تفاصيلــه كبيــان
تكميلــي ،البيــان املوجــز لاللتزامــات االحتماليــة الصريحــة
وصــايف االلتزامــات الضمنيــة ملنافــع الضمــان االجتماعــي
املســتقبلية (راجــع الفقرتيــن  47-4و.)261-7

برامج التأمين االجتماعي األخرى املرتبطة بالعمل

م ٤٠-2تنشــأ برامــج التأميــن االجتماعــي األخــرى
املرتبطــة بالعمــل عــن عالقــة بيــن املوظــف ورب العمــل مــن
حيــث توفيــر مســتحقات معاشــات التقاعــد واملنافــع االجتماعيــة
األخــرى للموظفيــن يف إطــار شــروط التوظيــف .وبحكــم التعريــف،
فــإن هــذه البرامــج قائمــة علــى املســاهمات ،ويف حالــة احلكومــة
أو وحــدات القطــاع العــام فإنهــا ال توفــر احلمايــة إال ملوظفيهــا
ومــن يعولــون .وتوفيــر احلكومــة ملنافــع التأميــن االجتماعــي
ملوظفيهــا يعــد جــزءا مــن عقــد فعلــي أو ضمنــي بيــن احلكومــة،
بصفتهــا رب عمــل ،واملوظفيــن ،لتعويضهــم عــن توفيــر خدمــات
العمــل .وبالتــايل ،تــؤدي برامــج التأميــن االجتماعــي املرتبطــة
بالعمــل إىل نشــوء معامــات مصروفــات بمقابــل للحكومــة
عندمــا تصبــح املســاهمات االجتماعيــة مســتحقة الدفــع .وحتــى
تعكــس بدقــة التكاليــف املتراكمــة للعمــل ،يتعيــن قيــد مســاهمات
التأميــن االجتماعــي الفعليــة واحملتســبة كمســاهمات اجتماعيــة
يدفعهــا أربــاب العمــل ( )2-1-2حتــت فئــة املصروفــات يف
تعويضــات العامليــن (( )1-2راجــع اجلــدول .)1-6

نظم التقاعد واملزايا التقاعدية األخرى املرتبطة
بالعمل

م ٤١-2برامــج التأميــن االجتماعــي املرتبطــة بالعمــل التــي
توفــر معاشــات تقاعــد ومزايــا تقاعديــة أخــرى يمكــن تنظيمهــا
إمــا كبرنامــج تأميــن اجتماعــي مم ـوَّل أو غيــر مم ـوَّل .ويوضــح
اجلــدول م 3-2قيــد بعــض تدفقــات معاشــات التقاعــد املرتبطــة
بالعمــل.
م ٤٢-2وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن نظــم التقاعــد املرتبطــة
بالعمــل:
• نظــام تقاعــد غيــر مســتقل ويعتبــر بالتــايل جــزءا أساســيا
مــن رب العمــل
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اجلدول م :2-2القيد التوضيحي للتدفقات املتصلة ببرامج الضمان االجتماعي
الوصف

قيد مدين

 1-2يتلقى برنامج الضمان االجتماعي احلكومي مساهمات من خمتلف املشتركين

قيد دائن

مساهمات الضمان االجتماعي مستحقة القبض من
العاملين والعاملين حلساب أنفسهم والعاطلين

/ 3212
3218

العملة والودائع  /حسابات
1
أخرى مستحقة القبض

1213 / 1211

مساهمات الضمان االجتماعي:
مساهمات العاملين والعاملين حلساب
أنفسهم والعاطلين

مساهمات الضمان االجتماعي مستحقة القبض من
أرباب العمل

/ 3212
3218

العملة والودائع  /حسابات
1
أخرى مستحقة القبض

1212

مساهمات الضمان االجتماعي:
مساهمات أرباب العمل

مساهمات احلكومة بوصفها رب عمل تصبح
مستحقة الدفع

2121

مساهمات أرباب العمل
االجتماعية الفعلية

3318 / 3212

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

2711

منافع الضمان االجتماعي
املقدمة نقدا

 2-2تُقدِّم احلكومة بوصفها رب العمل مساهمات يف برامج الضمان االجتماعي بالنيابة عن موظفيها

 3-2يُقدِّم برنامج الضمان االجتماع احلكومي منافع الضمان االجتماعي للمستفيدين املؤهلين وفقا لشروط البرنامج
3318 / 3212

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

منافع برنامج الضمان االجتماعي تصبح مستحقة
الدفع
يحصل برنامج الضمان االجتماعي على السلع

31224

اخملزونات (سلع مشتراة بغرض
2
إعادة البيع)

3318 / 3212

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

يقدم برنامج الضمان االجتماعي سلعا لألسر
املعيشية

2712

منافع الضمان االجتماعي
املقدمة عينا

31224

اخملزونات (سلع مشتراة بغرض إعادة
2
البيع)

2712

منافع الضمان االجتماعي
املقدمة عينا

3318 / 3212

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

23 ,22 ,21

تعويضات العاملين ،واستخدام
السلع واخلدمات ،واستهالك رأس
املال الثابت

3318 / 3212

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 4-2يُقدِّم برنامج الضمان االجتماعي احلكومي سلعا مشتراة من منتجين سوقيين للمستفيدين املؤهلين

 5-2يسدد برنامج الضمان االجتماعي احلكومي للموردين السوقيين أو لألسر املعيشية تكاليف السلع واخلدمات التي وفرتها كيانات سوقية للمستفيدين
املؤهلين وفقا لشروط البرنامج
يسدد برنامج الضمان االجتماعي للموردين أو
لألسر املعيشية التكاليف املتحملة

 6-2يتوىل برنامج الضمان االجتماعي احلكومي إنتاج وتوفير السلع أو اخلدمات للسكان وفقا لشروط البرنامج

ال تُقيد أي منافع ضمان اجتماعي يف نظام
إحصاءات مالية احلكومة—تُقيَّد التكاليف
التشغيلية املتحملة يف إنتاج السلع واخلدمات
حسب االقتضاء

مالحظة :يتعين قيد صايف االلتزام الضمني ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية كبند تذكرة (راجع الفقرة .)261-7
 /1يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس نقــدي ،تُقيَّــد اإليرادات/املصروفــات يف وقــت التدفــق النقــدي .أمــا يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس االســتحقاق ،يتعيــن قيــد حســاب دائن/مديــن آخــر يف احلــاالت التــي
ال تُسـدَد فيهــا املدفوعــات عندمــا تُســتوفَى معاييــر األهليــة.
 /2ال يُقيَّــد تدفــق اخملزونــات ســوى يف نظــام حماســبي للمخزونــات .ويف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس نقــدي ،لــن يتــم قيــد املنافــع االجتماعيــة املقدمــة عينــا .وســوف تُــدرَج مشــتريات الســلع واخلدمــات
املوزعــة كمنافــع اجتماعيــة عينيــة ضمــن مشــتريات الســلع واخلدمــات (.)22

• وحــدة مؤسســية منفصلــة تديــر نظامــا ملعاشــات التقاعــد
وبالتــايل يعتبــر صنــدوق تقاعــد مســتقال
• برنامــج يديــره مشــروع تأميــن بالنيابــة عــن رب العمــل
ويعــد شــركة ماليــة
م ٤٣-2والطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم نظــام معاشــات
التقاعــد املرتبــط بالعمــل حتــدد قيــد املعامــات ذات الصلــة.
فشــركات التأميــن وصناديــق التقاعــد املســتقلة هــي وحــدات
تنتمــي لقطــاع الشــركات املاليــة ،يف حيــن أن صناديــق
التقاعــد غيــر املســتقلة وبرامــج التأميــن االجتماعــي غيــر
املموَّلــة املرتبطــة بالعمــل هــي وحــدات تنتمــي لقطــاع احلكومــة
العامــة.

نظم التقاعد غير املستقلة املرتبطة بالعمل

م ٤٤-2وبرامــج التأميــن االجتماعــي غيــر املســتقلة هــي
برامــج يديرهــا رب العمــل ،وعــادة مــا تكــون غيــر مموَّلــة ألن
رب العمــل يتــوىل تنظيمهــا دون تخصيــص حســابات حمــددة أو
إنشــاء احتياطيــات خاصــة لســداد املنافــع .وبــدال مــن ذلــك تُدفَــع
املنافــع مــن املــوارد العامــة لــرب العمــل.

م ٤٥-2وال يســتويف صنــدوق التقاعــد غيــر املســتقل ملوظفــي
القطــاع العــام املعاييــر الالزمــة العتبــاره وحــدة مؤسســية،
وبالتــايل يعتبــر مدرجــا يف الوحــدة التــي تديــر نظــام التقاعــد.
واألمــر كذلــك عندمــا ينشــئ رب العمــل احتياطيــات مســتقلة،
ولكــن ال تســتويف ســبل تنظيــم وعمليــات البرنامــج املعاييــر
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اجلدول م :3-2القيد التوضيحي للتدفقات املتصلة بنظم التقاعد املرتبطة بالعمل
قيد دائن
قيد مدين
الوصف
 1-3تقــدم احلكومــة مســاهمات تقاعديــة بالنيابــة عــن موظفيهــا لصنــدوق تقاعــد مســتقل تتــوىل إدارتــه شــركة تأميــن (أي جــزء مــن قطــاع الشــركات املاليــة
اخلاصــة)
العملة والودائع  /حسابات أخرى
/ 2-1-2-3
مساهمات أرباب العمل
1-2-1-2
تدفع احلكومة مساهمات اجتماعية باعتبارها
1
8-1-3-3
االجتماعية الفعلية
عنصرا من عناصر تعويضات العاملين
مستحقة الدفع
 2-3تقــدم احلكومــة مســاهمات تقاعديــة بالنيابــة عــن موظفيهــا لصنــدوق تقاعــد مســتقل تنشــئه احلكومــة كوحــدة مؤسســية منفصلــة (أي جــزء مــن قطــاع
الشــركات املاليــة العامــة)
العملة والودائع  /حسابات أخرى
/ 2-1-2-3
مساهمات أرباب العمل
1-2-1-2
تدفع احلكومة مساهمات اجتماعية باعتبارها
1
8-1-3-3
االجتماعية الفعلية
عنصرا من عناصر تعويضات العاملين
مستحقة الدفع
 3-3تتوىل احلكومة إدارة صندوق تقاعد ممول غير مستقل لصالح موظفيها (أي يتم إدامة احتياطي منفصل يف حساب احلكومة ولكنه ال يكون وحدة
مؤسسية)
العملة والودائع  /حسابات أخرى
/ 2-1-2-3
مساهمات أرباب العمل
1-2-1-2
تدفع احلكومة مساهمات اجتماعية باعتبارها
1
8-1-3-3
االجتماعية الفعلية
عنصرا من عناصر تعويضات العاملين
مستحقة الدفع
تلقي حساب صندوق معاشات التقاعد
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
 / 2-1-2-3العملة والودائع  /حسابات أخرى 6-1-3-3
1
8-1-2-3
متحصالت املساهمات االجتماعية مما يؤدي
املوحدة
مستحقة القبض
إىل نشوء التزام
تتلقى احلكومة ،بصفتها مالك حساب صندوق
 / 2-1-2-3العملة والودائع  /حسابات أخرى / 1-1-4-1
الفائدة
1
8-1-2-3
معاشات التقاعد ،دخل ملكية من استثمارات
2-1-4-1
مستحقة القبض
األرباح املوزعة
صندوق معاشات التقاعد
تقوم احلكومة بعزو دخل امللكية حلملة وثائق
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
6-1-3-3
مصروفات امللكية للمبالغ
3-1-8-2
2
املوحدة
املنصرفة من دخل االستثمار
التأمين
العملة والودائع  /حسابات أخرى
نظم التأمين والتقاعد والضمانات / 2-1-2-3
6-1-3-3
تقدم احلكومة مدفوعات مزايا التقاعد
1
8-1-3-3
املوحدة
للمستفيدين املؤهلين
مستحقة الدفع
 4-3تتــوىل احلكومــة إدارة صنــدوق تقاعــد غيــر ممــول غيــر مســتقل لصالــح موظفيهــا (أي ال توجــد مســاهمات فعليــة وال يتــم إدامــة احتياطــي منفصــل يف
حســاب احلكومــة)
العملة والودائع
2-1-2-3
املنافع االجتماعية املرتبطة
1-3-7-2
تقدم احلكومة مدفوعات مزايا التقاعد
بالعمل املقدمة نقدا
للمستفيدين املستحقين :نظام القيد على أساس
نقدي
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
6-1-3-3
مساهمات أرباب العمل
2-2-1-2
املساهمات االجتماعية احملتسبة باعتبارها
املوحدة
االجتماعية احملتسبة
عنصرا من عناصر تعويضات العاملين :نظام
القيد على أساس االستحقاق
العملة والودائع
نظم التأمين والتقاعد والضمانات 2-1-2-3
6-1-3-3
تقدم احلكومة مدفوعات مزايا التقاعد
املوحدة
للمستفيدين املؤهلين :نظام القيد على أساس
االستحقاق
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
6-1-3-3
مصروفات امللكية على املبالغ
3-1-8-2
تقوم احلكومة بإثبات الزيادة يف خصوم
املوحدة
املنصرفة من دخل االستثمار
استحقاقات املزايا بسبب مرور الوقت
 5-3يمكن أن تتأثر جميع البرامج ذات املزايا احملددة بتدفقات اقتصادية أخرى
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
6-1-3-5
تغيرات أخرى يف حجم األصول
5
تزيد خصوم معاشات التقاعد بسبب تغيرات
املوحدة
واخلصوم
أحادية اجلانب يف شروط البرنامج
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
6-1-3-4
مكاسب/خسائر احليازة
4
تزيد خصوم معاشات التقاعد بسبب التغيرات
املوحدة
يف أسعار الفائدة املستخدمة حلساب القيمة
احلالية لاللتزام
 1يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس نقــدي ،تُقيَّــد اإليرادات/املصروفــات يف وقــت التدفــق النقــدي .أمــا يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس االســتحقاق ،يتعيــن قيــد حســاب دائن/مديــن آخــر يف احلــاالت التــي
ال تُسـدَد فيهــا املدفوعــات عندمــا تُســتوفَى معاييــر األهليــة.
 2هــذه املبالــغ املنصرفــة ســوف يُعــاد اســتثمارها بصفــة رئيســية يف الصنــدوق كمســاهمات اجتماعيــة ،بينمــا يتعيــن قيــد اجلــزء الــذي سيســتويف تكلفــة إدارة الصنــدوق كمشــتريات خدمــة ماليــة مــن
صنــدوق معاشــات التقاعــد.

		
احلماية االجتماعية

الالزمــة العتبــاره وحــدة مؤسســية (راجــع الفقــرة .)22-2
وتُدمَــج التدفقــات االقتصاديــة ومراكــز األرصــدة لصناديــق
التقاعــد غيــر املســتقلة املرتبطــة بالعمــل مــع تلــك اخلاصــة بــرب
العمــل الــذي يمــارس الســيطرة .وتُمَــع كافــة األصــول واخلصــوم
واملعامــات واألحــداث االقتصاديــة األخــرى اخلاصــة بصنــدوق
معاشــات التقاعــد مــع البنــود املقابلــة لــرب العمــل الــذي يديــر
البرنامــج ،والــذي قــد يكــون وحــدة مــن وحــدات احلكومــة
العامــة أو شــركة عامــة .وتكــون معاجلــة األصــول واخلصــوم
واملعامــات واألحــداث االقتصاديــة األخــرى اخلاصــة بصنــدوق
معاشــات التقاعــد غيــر املســتقل هــي نفــس املعاجلــة املطبقــة
علــى صنــدوق معاشــات التقاعــد املســتقل .ومــع ذلــك ،يف هــذه
احلالــة ،فــإن املســاهمات مســتحقة الدفــع كعنصــر مــن عناصــر
تعويضــات العامليــن ،ومتحصــات نظــام معاشــات التقاعــد مــن
املســاهمات ،ومــا يرتبــط بهــا مــن خصــوم تُقيَّــد مــن جانــب نفــس
املســتوى احلكومــي .وال يتــم حــذف هــذه التدفقــات عنــد توحيــد
البيانــات ألن األســر املعيشــية تعتبــر هــي املتلقــي والدافــع ،علــى
التــوايل .وينبغــي إعــادة توجيــه هــذه التدفقــات علــى النحــو الــوارد
يف الفقــرة .28-3
م ٤٦-2ووفــق نظــام القيــد علــى أســاس االســتحقاق ،يجــب
احتســاب املبلــغ الــذي ســيكون الزمــا لتغطيــة اســتحقاق املنافــع
االجتماعيــة .وهــذا مــن شــأنه أيضــا أن يضمــن التعويــض عــن
التكلفــة الكاملــة للعمــل مــن خــال قيــد املســاهمات االجتماعيــة
احملتســبة مــع إدراج قيــد مقابــل يُنشــئ االلتــزام املرتبــط
لهــذه املزايــا التقاعديــة .وهــذا االحتســاب يُس ـجِّل التدفقــات
االقتصاديــة خــال الفتــرة التــي يقــع فيهــا احلــدث االقتصــادي.
كمــا أنــه يحسِّــن الشــفافية ألنــه يُس ـجِّل تكلفــة توفيــر املنافــع
االجتماعيــة ملوظفيــه ويبــرز اخملاطــر ذات الصلــة بالطلبــات
املســتقبلية علــى املــوارد .وعندمــا تُسـدَد هــذه املزايــا التقاعديــة،
12
يُقيَّــد الســداد كانخفــاض يف اخلصــوم.

نظم التقاعد املستقلة املرتبطة بالعمل

م ٤٧-2ولكــي يعتبــر الكيــان املســؤول عــن نظــام معاشــات
التقاعد املرتبط بالعمل مستقال ،ينبغي أن يستويف اخلصائص
املتوفــرة يف وحــدة مؤسســية (راجــع الفقــرة  .)22-2وتعتبــر
هــذه الوحــدات املؤسســية أنهــا توفــر خدمــات ماليــة (أي تأميــن/
معاشــات تقاعــد) لقطــاع األســر املعيشــية ،وبالتــايل تُصنَّــف
ضمــن قطــاع الشــركات املاليــة .وتُصنَّــف إمــا كشــركات ماليــة

 12عنــد اســتخدام نظــام القيــد علــى أســاس نقــدي ،فــإن التدفــق الوحيــد الــذي
يُس ـجَّل لنظــم التقاعــد غيــر املم َّولــة هــي مصروفــات املنافــع االجتماعيــة
املتعلقــة بالعمــل ،مــع إدراج قيــد مقابــل كانخفــاض يف العملــة والودائــع.
وتُس ـجَّل املصروفــات لــدى أداء املدفوعــات النقديــة.
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خاصــة أو عامــة تبعــا ملــا إذا كانــت تخضــع لســيطرة القطــاع
العــام أو القطــاع اخلــاص (راجــع اإلطــار .)2-2
م ٤٨-2وقــد يتعاقــد رب عمــل مــع طــرف ثالــث إلدارة
صناديــق التقاعــد ملوظفيــه ،وعندئــذ يُــدار صنــدوق معاشــات
التقاعــد املرتبــط بالعمــل مــن خــال مشــروع تأميــن أو صنــدوق
تقاعــد مســتقل .وتتمثــل املســؤولية الرئيســية لــرب العمــل فيمــا
يتعلــق بالبرنامــج يف دفــع املســاهمات االجتماعيــة بالنيابــة
عــن موظفيــه .وتُس ـجِّل الوحــدة احلكوميــة املبلــغ كجــزء مــن
تعويضــات العامليــن حتــت بنــد املســاهمات االجتماعيــة الفعليــة
(راجــع اجلــدول  1-6والفقــرة  .)21-6وال تُس ـجِّل احلكومــة
بصفتهــا رب عمــل أي مدفوعــات أخــرى لعــدم وجــود التــزام
مباشــر بتوفيــر منافــع اجتماعيــة يف املســتقبل.
م ٤٩-2غيــر أنــه يف احلــاالت التــي يســتمر فيهــا رب العمــل
يف حتديــد شــروط نظــم التقاعــد ويحتفــظ باملســؤولية عــن أي
عجــز يف التمويــل فضــا عــن احلــق يف احتجــاز أي تمويــل
فائــض ،يُوصَــف حينئــذ رب العمــل بمديــر التقاعــد وتُوصَــف
الوحــدة العاملــة حتــت توجيــه مديــر التقاعــد باملســؤول اإلداري
لنظــام التقاعــد .وإذا كان االتفــاق بيــن رب العمــل والطــرف
الثالــث يقضــي بــأن يمــرر رب العمــل اخملاطــر واملســؤوليات
املتعلقــة بــأي عجــز يف التمويــل للطــرف الثالــث يف مقابــل
حــق الطــرف الثالــث يف االحتفــاظ بــأي فائــض ،يصبــح حينئــذ
الطــرف الثالــث مديــر التقاعــد واملســؤول اإلداري لنظــام التقاعــد
علــى ح ـ ٍد ســواء.
م ٥٠-2وعندمــا يكــون مديــر التقاعــد وحــدة خمتلفــة عــن
املســؤول اإلداري لنظــام التقاعــد ،ويكــون مديــر التقاعــد مســؤوال
عــن أي عجــز أو مطالبــات علــى أي فائــض ،يتعيــن إدراج مطالبــة
صندوق معاشات التقاعد على مدير التقاعد حتت بند اخلصوم،
مطالبــات صناديــق املعاشــات علــى مديــري التقاعــد (-3-6
 .)4-6-0وعلــى النقيــض ،إذا كان صنــدوق معاشــات التقاعــد
يحقــق دخــل اســتثمار مــن مســتحقات معاشــات التقاعــد التــي
يحتفــظ بهــا أكبــر مــن الــازم لتغطيــة الزيــادة يف املســتحقات،
يكــون الفــرق مســتحق الدفــع ملديــر التقاعــد يف البرنامــج .ويُقيِّــد
مديــر التقاعــد هــذه املطالبــة علــى املســؤول اإلداري لنظــام
التقاعــد كأصــل مــايل ،مطالبــات صناديــق التقاعــد علــى مديــري
13
التقاعــد (.)4-6-0-2-6
 13علــى الرغــم مــن أن هــذا األصــل املــايل يمثــل فعليــا مطالبــة مــن جانــب مديــر
التقاعــد علــى صنــدوق معاشــات التقاعــد ،يُسـتَخدم نفــس عنــوان البنــد لــكل مــن
حســابي األصــول واخلصوم.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

م ٥١-2وإذا كانــت احلكومــة تســيطر علــى الشــركة املاليــة
التــي تديــر نظــام معاشــات التقاعــد املرتبــط بالعمــل ملوظفــي
احلكومــة ،عندئــذ تكــون الشــركة جــزءا مــن القطــاع املــايل العــام،
وتُقيَّــد التدفقــات ومراكــز األرصــدة ذات الصلــة عنــد إعداد بيانات
إحصــاءات ماليــة احلكومــة للقطــاع العــام .وتلقــي مشــروع
التأميــن أو صنــدوق معاشــات التقاعــد ملســاهمات اجتماعيــة
تنشــأ عنــه خصــوم تُصنَّــف ضمــن نظــم التأميــن والتقاعــد
والضمانــات املوحــدة ( ،)6-0-3-6وبشــكل أكثــر حتديــدا
ضمــن مســتحقات معاشــات التقاعــد ( .)3-6-0-3-6وتنشــأ
اخلصــوم مــن االلتــزام بدفــع مزايــا تقاعديــة يف املســتقبل—وأي
دفــع الحــق للمزايــا يُسـجَّل كانخفــاض يف هــذه اخلصــوم .وعلــى
الرغــم مــن أن املســاهمات االجتماعيــة تكــون مســتحقة الدفــع
مباشــرة مــن رب العمــل للشــركة املاليــة ،فإنهــا تُسـجَّل يف نظــام
إحصــاءات ماليــة احلكومــة كمــا لــو كانــت مســتحقة الدفــع مــن
رب العمــل لألســر املعيشــية باعتبارهــا تعويضــات عامليــن:
تقــوم األســر املعيشــية بدورهــا بدفــع املســاهمات للشــركة
املاليــة .وبســبب عمليــة إعــادة التوجيــه هــذه ،يتعيــن حــذف هــذه
املعامــات عنــد توحيــد بيانــات القطــاع العــام (راجــع الفقــرة
.)28-3
م ٥٢-2وبالنســبة للشــركة املاليــة ،يتعيــن تصنيــف
اإليــرادات مــن اســتثمار االحتياطيــات املاليــة ضمــن الفئــة
املناســبة مــن دخــل امللكيــة .ومــع ذلــك ،نظــرا ألن هــذه
املــوارد تُعتَبــر منشــئة ألصــل حلملــة وثائــق التأميــن ،يتعيــن
عــزو هــذا الدخــل حلملــة الوثائــق .وتُقيــد مصروفــات ،تُصنَّــف
كمصروفــات ملكيــة للمبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار
( ،)3-1-8-2مــع إدراج قيــد مقابــل يُزيــد مــن اخلصــوم كــي
يعكــس الزيــادة يف مطالبــات حملــة الوثائــق علــى مســتحقات
معاشــات التقاعــد.
م ٥٣-2ويمكــن تنظيــم نظــم التقاعــد املســتقلة املرتبطــة
بالعمــل كنظــم تقاعــد ذات مزايــا حمــددة أو ذات مســاهمات
حمــددة.

نظم التقاعد ذات املزايا احملددة
م ٥٤-2نظــام التقاعــد ذو املزايــا احملــددة هــو نظــام
تُ ـدَد فيــه املزايــا مســتحقة الدفــع للموظــف عنــد التقاعــد
باســتخدام صيغــة مــا ،إمــا منفــردة أو كمبلــغ مدفــوع بحــد
أدنــى .ويتحــدد مســتوى املزايــا املوعــود بهــا للعامليــن
املشــاركين علــى أســاس صيغــة منصــوص عليهــا يف شــروط
برنامــج التأميــن االجتماعــي .وعــادة مــا تســتند هــذه الشــروط

إىل عوامــل مثــل مــدة خدمــة املشــارك وراتبــه 14.ويتطلــب
حســاب املســاهمات احملتســبة وصــايف القيمــة احلاليــة
للمزايــا املســتقبلية أســاليب اكتواريــة متطــورة تقــع خــارج
نطــاق مســؤوليات القائميــن بإعــداد بيانــات إحصــاءات
ماليــة احلكومــة .وتــزداد القيمــة احلاليــة ملســتحقات املزايــا
املســتقبلية يف كل فتــرة ألن عــدد الفتــرات التــي تخصــم بهــا
يقــل بمقــدار فتــرة واحــدة يف كل مــرة .ويتعيــن أن تُسـجَّل هــذه
الزيــادة كمعاملــة يف مصروفــات امللكيــة للمبالــغ املنصرفــة
مــن دخــل االســتثمار (( )3-1-8-2راجــع الفقــرة .)113-6
باإلضافــة إىل ذلــك ،يتعيــن قيــد مكســب حيــازة فيمــا يتعلــق
باخلصــوم ليعكــس أي تغيــر يف قيمــة اخلصــوم بســبب تغيــر
ســعر الفائــدة املســتخدم خلصــم املزايــا املســتقبلية .والتغيــر
يف اخلصــوم النــاجت عــن التغيــر يف هيــكل املزايــا يتعيــن أن
يُعامَــل دائمــا كتغيــر آخــر يف احلجــم ،ألنــه ال يشــكل معاملــة
ولكــن يمثــل تغيــرا مــن جانــب واحــد قــام بــه رب العمــل.

نظم التقاعد ذات املساهمات احملددة
م ٥٥-2نظــام التقاعــد ذو املســاهمات احملــددة هــو
نظــام تُـدَّد فيــه املزايــا مســتحقة الدفــع للموظــف عنــد التقاعــد
حصريــا حســب مســتوى األمــوال املتراكمــة مــن املســاهمات
املــؤداة علــى مــدار خدمــة املوظــف والزيــادات يف القيمــة التــي
تنشــأ عــن اســتثمار هــذه األمــوال بمعرفــة مديــر نظــام التقاعــد.
ويتحمــل املوظــف بالتــايل خماطــرة البرنامــج لتوفيــر دخــل
كاف عنــد التقاعــد ،وتتوقــف املزايــا التــي ســتكون مســتحقة
الدفــع علــى أصــول الصنــدوق 15.ويف حالــة نظــام تقاعــد ذي
مســاهمات حمــددة ،يُعتَبــر دائمــا أن هنــاك صنــدوق معاشــات
تقاعــد.
م ٥٦-2وتُس ـتَثمر املســاهمات يف نظــام التقاعــد ذي
املســاهمات احملــددة بالنيابــة عــن املوظفيــن كمســتفيدين
مســتقبليين .ويُسـجَّل دخــل االســتثمار مــن األصــول املتراكمــة
لصنــدوق معاشــات التقاعــد كإيــرادات للصنــدوق ،ويُصنَّــف
وفقــا لطبيعــة إيــرادات دخــل امللكيــة ذات الصلــة (عــادة مــا
 14هنــاك أربعــة مصــادر للتغيــرات يف املســتحقات التقاعديــة يف نظــام
التقاعــد ذي املزايــا احملــددة )1( :زيــادة اخلدمــة احلاليــة ،وهــي الزيــادة يف
املســتحقات املرتبطــة باألجــور والرواتــب املكتســبة يف الفتــرة اجلاريــة؛ ()2
زيــادة اخلدمــة املاضيــة ،وهــي الزيــادة يف قيمــة االســتحقاق والتــي ترجــع
إىل حقيقــة أنــه بالنســبة جلميــع املشــاركين يف البرنامــج يكــون التقاعــد
و(الوفــاة) أقــرب بمقــدار ســنة؛ ( )3االنخفــاض نظــرا لدفــع املزايــا للمتقاعديــن
مــن النظــام؛ ( )4عوامــل أخــرى ،وهــي العوامــل التــي ترتبــط بالتغييــرات
األخــرى يف حجــم األصــول.
 15يُشــار إىل النظــم ذات املســاهمات احملــددة أيضــا باســم نظــم التقاعــد ذات
االشــتراكات احملــددة (.)money-purchase schemes

		
احلماية االجتماعية

تشــمل الفائــدة ( )1-1-4-1أو األربــاح املوزعــة (-4-1
 )2-1أو الريــع ( .))5-1-4-1ويُقيَّــد دخــل االســتثمار
أيضــا علــى أنــه مــوزع علــى املســتفيدين (يُصنَّــف كمصروفــات
ملكيــة للمبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار (-8-2
 ،))3-1والذيــن يُعتَبــرون أنهــم يعيــدون اســتثمار الدخــل يف
صنــدوق معاشــات التقاعــد كمســاهمات .وبالتــايل ،فــإن دخــل
االســتثمار مســتحق الدفــع علــى املســتحقات ذات املســاهمات
احملــددة يســاوي دخــل االســتثمار علــى االســتثمارات املاليــة
زائــد أي صــايف فائــض تشــغيل يتحقــق مــن إيجــار أراض أو
ن يملكهــا الصنــدوق.
مبــا ٍ
م ٥٧-2وقيمــة خصــوم مســتحقات التقاعــد لنظــام تقاعــد
ذي مســاهمات حمــددة هــي القيمــة الســوقية لألصــول املاليــة
التــي يحتفــظ بهــا صنــدوق معاشــات التقاعــد بالنيابــة عــن
املســتفيدين املســتقبليين .وأي تغييــرات يف القيمــة الســوقية
الســتثمارات صنــدوق املعاشــات ســوف تشــمل مكاســب
وخســائر احليــازة .ويتعيــن قيــد مكاســب وخســائر احليــازة
علــى أنهــا تغييــرات يف قيمــة األصــول ذات الصلــة للوحــدة
املؤسســية التــي تديــر صنــدوق معاشــات التقاعــد .إضافــة
إىل ذلــك ،يتعيــن أيضــا عــزو مكاســب وخســائر احليــازة حلملــة
وثائــق التأميــن .وبالتــايل ،يتعيــن تســجيل قيــد مطابــق
ملكاســب وخســائر احليــازة يف خصــوم صنــدوق معاشــات
التقاعــد جتــاه األســر املعيشــية.
م ٥٨-2ويف حالــة نظــام التقاعــد ذي املســاهمات
احملــددة ،يتحمــل املســتفيدون اخملاطــر والتكاليــف ذات
الصلــة بالنظــام .وال توجــد مســاهمات حمتســبة لنظــم التقاعــد
ذات املساهمات احملددة إال إذا كان رب العمل هو الذي يدير
النظــام بشــكل مباشــر .ويف هــذه احلالــة ،تُعامَــل قيمــة تكاليــف
إدارة النظــام علــى أنهــا مســاهمة حمتســبة مســتحقة الدفــع
للموظــف كجــزء مــن تعويضــات العامليــن .ويســجل رب العمــل
هــذا املبلــغ كبيــع خلدمــة ماليــة للموظفيــن ،ويُصنَّــف كمبيعــات
حمتســبة لســلع وخدمــات (( )4-2-4-1راجــع الفقــرة
 .)140-5وعندمــا تتــوىل تشــغيل الصنــدوق وحــدة بخــاف
رب العمــل ،تُمـوَّل تكاليــف التشــغيل مــن دخــل االســتثمار الــذي
يحتفــظ بــه الصنــدوق للوفــاء بتكاليفــه وحتقيــق األربــاح.
وبالتــايل ،تماشــيا مــع قيــد التأميــن ،يُعامَــل دخــل االســتثمار
املتحقــق علــى أنــه يُع ـزَى بالكامــل للمســتفيدين يف قطــاع
األســر املعيشــية والذيــن يســتخدمون جــزءا مــن الدخــل لشــراء
خدمــة ماليــة مــن الصنــدوق ،ويعيــدون اســتثمار الباقــي لــدى
الصنــدوق.
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م ٥٩-2وكمــا هــو موضــح يف الفقرتيــن م 3-2وم،21-2
فــإن النظــم ذات املســاهمات احملــددة مماثلــة لنظــم التأميــن
علــى احليــاة 16.ومــع ذلــك ،فــإن النظــام الــذي يمكــن تعريفــه
يف شــروط مماثلــة لنظــام ذي مســاهمات حمــددة ،ولكــن بحــد
أدنــى مــن املزايــا املضمونــة احملــددة ،أو النظــم اخملتلطــة
األخــرى ،ينبغــي معاملتهــا كنظــم تقاعــد ذات مزايــا حمــددة
يف إحصــاءات االقتصــاد الكلــي.

حتمــل احلكومــة اللتزامــات التقاعــد املرتبطــة بالعمــل
لوحــدات مؤسســية أخــرى

م ٦٠-2يف بعــض األحيــان ،قــد حتــدث معامــات ضخمــة
ملــرة واحــدة بيــن حكومــة معينــة ووحــدة مؤسســية أخــرى،
غالبــا مــا تكــون شــركة عامــة ،مرتبطــة بإصالحــات معاشــات
التقاعــد أو بخصخصــة الشــركات العامــة .وقــد يكــون الهــدف
هــو جعــل الشــركة تنافســية أو أكثــر جاذبيــة مــن الناحيــة
املاليــة مــن خــال إزالــة االلتزامــات التقاعديــة القائمــة مــن
ميزانيتهــا العموميــة .ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــال حتمــل
احلكومــة لاللتــزام يف مقابــل أصــل أو أصــول مــن الوحــدة
املؤسســية األخــرى .وعندمــا تكــون قيمــة األصــل أو األصــول
مســتحقة القبــض مماثلــة لقيمــة االلتــزام املتحمــل ،حينئــذ
تُقيَّــد املعاملــة كمعاملــة يف األصــول املاليــة واخلصــوم لكلتــا
الوحدتيــن.

م ٦١-2غيــر أنــه إذا كانــت قيمــة األصــل أو األصــول
مســتحقة القبــض مــن جانــب احلكومــة أقــل مــن قيمــة االلتــزام
املتحمَــل ،يقيــد الفــرق كمصروفــات يف شــكل حتويــل رأســمايل
مــن احلكومــة للشــركة .وتُقيــد اجلهــة املُتحمِلــة (احلكومــة)
زيــادة يف خصــوم مســتحقات التقاعــد ،وزيــادة يف األصــول
املاليــة و/أو األصــول غيــر املاليــة ذات الصلــة ،ومصروفــات
يف شــكل حتويــل رأســمايل للشــركة (راجــع الفقــرة .)91-6
وتُقيِّــد الشــركة انخفاضــا يف خصــوم مســتحقات التقاعــد،
وانخفاضــا يف األصــول املاليــة و/أو األصــول غيــر املاليــة،
وإيــرادات يف شــكل حتويــل رأســمايل مــن احلكومــة.
م ٦٢-2وإذا كانــت قيمــة األصــل أو األصــول مســتحقة
القبــض أكبــر مــن قيمــة االلتــزام املتكبــد ،يقيــد الفــرق كتحويــل
رأســمايل مســتحق القبض من الشــركة للحكومة (راجع الفقرة
 .)148-5وتُقيــد الشــركة انخفاضــا يف خصــوم مســتحقات
التقاعــد ،وانخفاضــا يف األصــول املاليــة و/أو األصــول غيــر
املاليــة ،ومصروفــات يف شــكل حتويــل رأســمايل للحكومــة.
 16معاجلــة التدفقــات ومراكــز األرصــدة يف هــذه البرامــج مماثلــة ملعاجلــة
برامــج االدخــار اإلجبــاري.
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م ٦٣-2وحتــى إذا كان هــذا الترتيــب يحــول التــزام املعاشــات
التقاعديــة بحيــث يمكــن إدارتــه كجــزء مــن صنــدوق الضمــان
االجتماعي ،يتعين قيد التحمل األويل اللتزام معاشــات التقاعد
كمــا يف الفقــرات الســابقة .ويســتمر تصنيــف التزامــات معاشــات
التقاعــد التــي يتحملهــا صنــدوق الضمــان االجتماعــي كخصــوم
مســتحقات تقاعديــة .ويتــم ســداد هــذه االلتزامــات تدريجيــا عنــد
دفــع املزايــا.

برامج التأمين االجتماعي غير التقاعدية املرتبطة
بالعمل

م ٦٤-2يمكــن لبرامــج التأميــن االجتماعــي غيــر التقاعديــة
املرتبطــة بالعمــل أن تديرهــا احلكومــة أو كيانــات غيــر حكوميــة
مســتقلة .ويف أي مــن احلالتيــن ،تُــدرَج مســاهمات أربــاب العمــل
الفعليــة أو احملتســبة كمصروفــات يف تعويضــات العامليــن،
حتــت بنــد املســاهمات االجتماعيــة .ويف حالــة البرامــج املموَّلــة،
تُصنَّــف املســاهمات الفعليــة التــي تــؤدى للبرنامــج حتــت بنــد
مســاهمات أربــاب العمــل االجتماعيــة الفعليــة .أمــا يف البرامــج
غيــر املموَّلــة ،يجــب علــى رب العمــل احتســاب املبلــغ الــازم
لشــراء مــا يعادلــه مــن املنافــع االجتماعيــة ،ويتعيــن تصنيفــه
ضمــن مســاهمات أربــاب العمــل االجتماعيــة احملتســبة .وحيثمــا
كانــت احلكومــة تديــر البرنامــج ،تُقيَّــد معاملــة آنيــة مســاوية
للمســاهمات االجتماعيــة الفعليــة أو احملتســبة كإيــرادات
مــن قطــاع األســر املعيشــية إىل احلكومــة ،وتُصنَّــف حتــت بنــد
مســاهمات اجتماعيــة أخــرى مــن العامليــن .وتُصنَّــف املنافــع
االجتماعيــة التــي تقدمهــا احلكومــة كمصروفــات حتــت بنــد
املنافــع االجتماعيــة املرتبطــة بالعمــل .ويوضــح اجلــدول م4-2
قيــد بعــض هــذه التدفقــات املتعلقــة ببرامــج التأميــن االجتماعــي
غيــر التقاعديــة املرتبطــة بالعمــل.
م ٦٥-2ويقــدم بعــض أربــاب العمــل منافــع اجتماعيــة غيــر
تقاعديــة بصــورة مباشــرة إىل موظفيهــم احلالييــن أو الســابقين
أو مــن يعولــون دون إشــراك مشــروع تأميــن أو صنــدوق تقاعــد
مســتقل ،ودون إنشــاء صنــدوق خــاص أو احتياطــي مفصــول

لهــذا الغــرض .ويجــوز اعتبــار املوظفيــن احلالييــن موظفيــن
حممييــن ضــد خمتلــف اخملاطــر االجتماعيــة احملــددة حتــى
علــى الرغــم مــن عــدم مراكمــة احتياطيــات لتدبيــر املســتحقات
املســتقبلية ملنافــع الضمــان االجتماعــي .وبنــاء علــى ذلــك،
ينبغــي احتســاب مصروفــات متعلقــة بمســاهمات أربــاب
العمــل االجتماعيــة لهــؤالء املوظفيــن (راجــع الفقــرة ،)22-6
علــى أن تكــون مســاوية يف القيمــة ملبلــغ إيــرادات املســاهمات
االجتماعيــة الالزمــة لتأميــن املســتحقات الفعليــة يف املنافــع
االجتماعيــة املتراكمــة .وتراعــى يف هــذه املبالــغ أي مســاهمات
فعليــة تمــت مــن جانــب رب العمــل أو املوظــف .وال تتوقــف هــذه
املبالــغ علــى مســتويات املزايــا مســتحقة الدفــع حاليــا فحســب،
بــل علــى تأثيــر العوامــل الديمغرافيــة واالكتواريــة علــى خصــوم
أربــاب العمــل املســتقبلية ،مثــل التغيــرات املتوقعــة يف أعــداد
موظفيهــم احلالييــن والســابقين وتوزيعهــم العمــري ومتوســط
أعمارهــم املتوقعــة .وعليــه ،فــإن القيــم التــي ينبغــي احتســابها
للمســاهمات يتعيــن مــن حيــث املبــدأ إســنادها إىل نفــس النمــط
مــن االعتبــارات االكتواريــة التــي حتــدد مســتويات األقســاط التــي
تتقاضاهــا شــركات التأميــن.
م ٦٦-2بيــد أنــه يف واقــع املمارســة العمليــة قــد يكــون مــن
الصعــب تقديــر هــذه املســاهمات احملتســبة .ويجــوز أن تقــوم
الوحــدة احلكوميــة بوضــع تقديــرات بنفســها ربمــا علــى أســاس
املســاهمات التــي تــم دفعهــا يف نظــم مموَّلــة مماثلــة مــن أجــل
حســاب التزاماتهــا احملتملــة يف املســتقبل .وخــاف ذلــك ،قــد
يكــون البديــل العملــي الوحيــد هــو أن يتــم اســتخدام املزايــا غيــر
التقاعديــة غيــر املموَّلــة مســتحقة الدفــع مــن جانــب احلكومــة
خــال نفــس فتــرة اإلبــاغ بوصفهــا تقديــرا للمكافــآت احملتســبة
التــي ســوف تكــون الزمــة لتغطيــة املســاهمات احملتســبة .ويمثــل
هــذا ثــاين أفضــل اختيــار ألن قيمــة املســاهمات احملتســبة قــد
تختلــف عــن املزايــا غيــر التقاعديــة غيــر املموَّلــة املســددة فعليــا
يف نفــس الفتــرة ،نتيجــة لعوامــل مثــل تغيــر تركيبــة القــوى
العاملــة باحلكومــة وهيكلهــا العمــري.
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اجلدول م :4-2القيد التوضيحي للتدفقات املتصلة ببرامج التأمين االجتماعي غير التقاعدية املرتبطة بالعمل
الوصف

قيد دائن

قيد مدين

 1-4مساهمات التأمين االجتماعي مستحقة القبض من أرباب العمل والعاملين
مساهمات تأمين اجتماعي مستحقة
القبض من العاملين

/ 2-1-2-3
8-1-2-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة القبض

1-2-2-1

مساهمات اجتماعية أخرى:
مساهمات العاملين

مساهمات تأمين اجتماعي مستحقة
القبض من أرباب العمل

/ 2-1-2-3
8-1-2-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة القبض

2-2-2-1

مساهمات اجتماعية أخرى:
مساهمات أرباب العمل

 2-4تقدم احلكومة بوصفها رب عمل مساهمات لبرامج التأمين االجتماعي بالنيابة عن موظفيها
مساهمات احلكومة بوصفها رب عمل
تصبح مستحقة الدفع

1-2-1-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية
الفعلية

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 3-4تقوم احلكومة بوصفها رب عمل باحتساب مساهمات يف برنامج التأمين االجتماعي يف احلاالت التي مل تتم فيها أي مساهمات أو كانت املساهمات
غير كافية لتأمين األحقية يف املزايا
مساهمات حمتسبة

2-2-1-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية
احملتسبة

3-2-2-1

مساهمات حمتسبة

 4-4برنامج التأمين االجتماعي اخلاص برب العمل يوفر مزايا ملوظفي احلكومة
يوفر برنامج التأمين االجتماعي اخلاص
برب العمل مزايا مقدمة نقدا

1-3-7-2

منافع اجتماعية مرتبطة بالعمل
مقدمة نقدا

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 5-4برنامج التأمين االجتماعي اخلاص برب العمل يوفر سلعا مشتراة من منتجين سوقيين للعاملين وفقا لشروط البرنامج
يحصل برنامج التأمين االجتماعي
اخلاص برب العمل على السلع
يوفر برنامج التأمين االجتماعي اخلاص
برب العمل السلع لألسر املعيشية

 4-2-2-1-3خمزونات (سلع مشتراة بغرض إعادة / 2-1-2-3
2
8-1-3-3
البيع)
2-3-7-2

منافع اجتماعية مرتبطة بالعمل
مقدمة عينا

4-2-2-1-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدف
خمزونات (سلع مشتراة بغرض إعادة
2
البيع)

 6-4برنامج التأمين االجتماعي اخلاص برب العمل يسدد للموردين السوقيين أو لألسر املعيشية التكاليف التي تكبدوها مقابل السلع واخلدمات التي
وفرتها كيانات سوقية وفقا لشروط البرنامج
برنامج التأمين االجتماعي اخلاص برب
العمل يسدد للموردين أو لألسر املعيشية
التكاليف التي تكبدوها

2-3-7-2

منافع اجتماعية مرتبطة بالعمل
مقدمة عينا

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

 7-4تقوم احلكومة بإنتاج وتوفير السلع أو اخلدمات ملوظفيها وفقا لبرنامج التأمين االجتماعي اخلاص برب العمل.
ال تُقيَّد منافع التأمين االجتماعي
اخلاص برب العمل يف نظام إحصاءات
مالية احلكومة—تُقيَّد التكاليف
التشغيلية املتحملة يف إنتاج السلع
واخلدمات حسب االقتضاء

،2-2 ،1-2
3-2

تعويضات العاملين ،واستخدام السلع
واخلدمات ،واستهالك رأس املال
الثابت

/ 2-1-2-3
8-1-3-3

العملة والودائع  /حسابات أخرى
1
مستحقة الدفع

مالحظة :يتعين قيد صايف االلتزام الضمني ملنافع الضمان االجتماعي املستقبلية كبند تذكرة (راجع الفقرة .)261-7
 1يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس نقــدي ،تُقيَّــد اإليرادات/املصروفــات يف وقــت التدفــق النقــدي .أمــا يف نظــام اإلبــاغ علــى أســاس االســتحقاق ،يتعيــن قيــد حســاب دائن/مديــن
آخــر يف احلــاالت التــي ال تُسـدَد فيهــا املدفوعــات عندمــا تُسـتَوفى معاييــر األهليــة.
 2ال يُقيَّد تدفق اخملزونات سوى يف نظام حماسبي للمخزونات.

امللحق

3

الدين والعمليات ذات الصلة

يعــرض هــذا امللحــق إرشــادات حــول جمموعــة مــن القضايــا
اخملتــارة التــي قــد تنشــأ عنــد قيــد التدفقــات ومراكــز األرصــدة
املرتبطــة بديــن القطــاع العــام.

الدائــن مطالبــة معينــة غيــر قابلــة لالســترداد ،ربمــا بســبب
إفــاس املديــن ،فيتوقــف بالتــايل عــن قيــد املطالبــة يف ميزانيتــه
العموميــة .وال يُعتبــر هــذا اإلجــراء أيضــا إعــادة تنظيــم للديــن.

مقدمة

م 5-3وتنقســم عمليــة إعــادة تنظيــم الديــن إىل أربعــة أنــواع
رئيســية ،هــي:

م 1-3قــد تنشــأ عنــد قيــد ديــن 1احلكومــة العامــة أو القطاعــات
العامــة قضايــا منهجيــة معقــدة تتصــل بالتدفقــات (أي
املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة األخــرى) ومراكــز األرصــدة
املقترنــة بخصــوم الديــن .ويناقــش الفصــل الرابــع مــن مرشــد
إحصــاءات ديــن القطــاع العــام بعــض القضايــا األكثــر شــيوعا
بالتفصيــل ويســوق أمثلــة علــى كيفيــة معاجلتهــا .ويتضمــن هــذا
امللحــق ملخصــا للقضايــا نفســها وكيفيــة معاجلتهــا.

إعادة تنظيم الدين

م 2-3تُعَـرَّف إعــادة تنظيــم الديــن (ويشــار إليهــا أيضــا بإعــادة
هيكلــة الديــن) بأنهــا اتفــاق بيــن الدائــن واملديــن )وأطــراف أخــرى
يف بعــض األحيــان) يتــم بموجبــه تغييــر الشــروط احملــددة خلدمة
ديــن قائــم .وغالبــا مــا تشــارك احلكومــات يف عمليــة إعــادة
تنظيــم الديــن باعتبارهــا طرفــا مدينــا أو طرفــا دائنــا أو ضامنــا.
م 3-3وتنطــوي عمليــة إعــادة تنظيــم الديــن عــادة علــى إبــراء
املديــن مــن الشــروط األصليــة اللتزامــات الديــن .وربمــا يكــون
ذلــك نتيجــة لنقــص الســيولة عندمــا ال يملــك املديــن املــوارد
النقديــة ألداء مدفوعــات خدمــة الديــن املســتحقة ،أو بغــرض
تمكيــن املديــن مــن االســتمرارية يف حتمــل أعبــاء املديونيــة
عندمــا يكــون غيــر قــادر علــى األرجــح علــى الوفــاء بالتزامــات
ديونــه يف األجــل املتوســط.
م 4-3وال ينــدرج عــدم وفــاء املديــن بالتزامــات ديونــه (مثــل
التوقــف عــن الســداد) ضمــن عمليــات إعــادة تنظيــم الديــن ألنــه ال
ينطــوي علــى اتفــاق بيــن الدائــن واملديــن .وباملثــل ،يمكــن للدائــن
تخفيــض قيمــة مطالبــات الديــن علــى املديــن يف حســاباته
اخلاصــة مــن خــال عمليــات شــطب الديــن — وهــي اإلجــراءات
التــي تنشــأ مــن طــرف واحــد ،علــى ســبيل املثــال ،عندمــا يعتبــر
 1يــرد تعريــف إجمــايل الديــن وصــايف الديــن يف الفقــرات مــن  236-7إىل
.245-7

• اإلعفــاء مــن الديــن ،وهــو تخفيــض مقــدار التــزام الديــن أو
إســقاطه مــن جانــب الدائــن عــن طريــق ترتيــب تعاقــدي مــع
املديــن.
• إعــادة جدولــة الديــن أو إعــادة تمويلــه (أو مبادلــة الديــن
(وهــي تغييــر شــروط املبلــغ القائــم ،الــذي قــد يــؤدي إىل
تخفيــض عــبء الديــن بالقيمــة احلاليــة.
• حتويــل الديــن والســداد املبكــر للديــن (أو إعــادة شــراء الديــن
مقابــل النقــد) ،حيــث يقــوم الدائــن بمبادلــة مطالبــة الديــن
مقابــل شــيء ذي قيمــة اقتصاديــة ال تأخــذ شــكل مطالبــة
ديــن أخــرى علــى نفــس املديــن .ومــن أمثلــة حتويــل الديــن
مبــادالت الديــن بحصــص امللكيــة ،ومبــادالت الديــن
بالعقــارات ،ومبــادالت الديــن باإلنفــاق علــى التنميــة،
2
ومبــادالت الديــن بإجــراءات حلمايــة البيئــة.
• حتمــل الديــن ،وهــو مــا يحــدث عندمــا يشــارك طــرف آخــر
معنــي أيضــا.
م 6-3وقــد تتضمــن تدابيــر إعــادة تنظيــم الديــن أكثــر مــن نــوع
واحــد مــن األنــواع املذكــورة أعــاه .فعلــى ســبيل املثــال ،تــؤدي
معظــم تدابيــر إعــادة تنظيــم الديــن التــي تنطــوي علــى إعفــاء مــن
الديــن أيضــا إىل إعــادة جدولــة اجلــزء مــن الديــن الــذي مل يتــم
اإلعفــاء منــه أو إلغــاؤه.

اإلعفاء من الدين

م 7-3يعــرف اإلعفــاء مــن الديــن (أو إلغــاء الديــن) بأنــه اإللغــاء
الطوعــي اللتــزام الديــن كليــا أو جزئيــا بموجــب ترتيــب تعاقــدي
 2بعــض االتفاقــات التــي توصــف بأنهــا مبــادالت للديــن تعتبــر مكافئــة
لإلعفــاء مــن الديــن مــن منظــور الدائــن مــع التــزام مــن البلــد املديــن يف نفــس
الوقــت باإلنفــاق علــى بعــض اجلوانــب اإلنمائيــة والبيئيــة وغيرهــا .وينبغــي
إدراج هــذه املعامــات حتــت اإلعفــاء مــن الديــن نظــرا ألن الدائــن ال يحصــل
علــى أمــوال يف املقابــل.

		
الدين والعمليات ذات الصلة

بيــن دائــن ومديــن .وينشــأ يف ظــل اإلعفــاء مــن الديــن اتفــاق
متبــادل بيــن األطــراف يهــدف اىل حتويــل منفعــة .ويف املقابــل،
ال يوجــد مثــل هــذا االتفــاق أو الهــدف يف حالــة شــطب الديــن-
فهــو اعتــراف مــن جانــب الدائــن وحــده بعــدم إمكانيــة حتصيــل
املبلــغ (راجــع الفقــرات مــن م 32-3إىل م 3.)34-3ويمكــن أن
يشــمل اإلعفــاء مــن الديــن إســقاط كل املبلــغ األصلــي القائــم أو
جــزء منــه ،بمــا يف ذلــك متأخــرات الفائــدة املســتحقة (مدفوعــات
الفائــدة التــي اســتحقت يف املاضــي) وأي تكاليــف فوائــد أخــرى
مســتحقة .ويشــمل ذلــك أيضــا اإلعفــاء مــن بعــض أو كل املبلــغ
األصلــي لســند مرتبــط باالئتمــان نتيجــة وقــوع حــدث يؤثــر علــى
الكيــان الــذي يقــع عليــه التــزام ســداد قيمــة املشــتقة االئتمانيــة
املتضمنــة ،واإلعفــاء مــن املبلــغ األصلــي الــذي ينشــأ عندمــا
ينــص عقــد الديــن علــى اإلعفــاء مــن الديــن عنــد وقــوع حــدث
معيــن ،مثــل اإلعفــاء يف حالــة حــدوث نــوع مــا مــن الكــوارث .وال
يصنــف إلغــاء مدفوعــات الفائــدة املســتقبلية التــي مل يحــن موعــد
أدائهــا ومل تســتحق بعــد كإعفــاء مــن الديــن.
م 8-3ويُقَيَّــد اإلعفــاء مــن الديــن دائمــا كمنحــة رأســمالية أو
حتويــل مــن الدائــن إىل املديــن ،ممــا يــؤدي إىل انقضــاء املطالبــة
املاليــة والتــزام الديــن ذي الصلــة .وقــد تكــون إحــدى وحــدات
احلكومــة أو القطــاع العــام طرفــا يف عمليــة اإلعفــاء مــن الديــن
كدائــن أو مديــن .ويُســتند إىل األســعار الســوقية كأســاس يف
حتديــد قيمــة اإلعفــاء مــن الديــن ،وذلــك فيمــا عــدا القــروض التــي
تقيــم بالقيمــة االســمية.
م 9-3ورغــم أن اإلعفــاء مــن الديــن ال تقيــد عنــه أي معامــات
يف حالــة القيــد علــى األســاس النقــدي ،فــإن مراكــز األرصــدة
املرتبطــة بخصــم الديــن واألصــل املــايل املقابــل تعكــس اإلعفــاء
مــن الديــن.

إعادة جدولة الدين وإعادة تمويله

م 10-3تنطــوي عمليــات إعــادة جدولــة الديــن وإعــادة تمويلــه
على تغيير يف عقد دين قائم واالســتعاضة عنه بعقد دين جديد
4
تكــون مدفوعــات خدمــة الديــن بموجبــه ممــددة بوجــه عــام.
 3ال يرجح أن ينشأ إعفاء من الدين بين الكيانات التجارية.
 4إذا كانــت شــروط العقــد تنــص يف األصــل علــى تغيــر شــروط أجــل االســتحقاق
أو ســعر الفائــدة أو كليهمــا نتيجــة التوقــف عــن الســداد أو تراجــع التقييــم
االئتمــاين علــى ســبيل املثــال ،يــؤدي ذلــك إذن إىل تعديــل التصنيــف .ويف
الواقــع العملــي ،تلغــي قيــود تعديــل التصنيــف بعضهــا البعــض يف نفــس فئــة
األدوات مــا مل يكــن اختــاف الشــروط األصليــة واجلديــدة أدى إىل تغيــر أصــل
الديــن ،أو تغيــر تصنيــف األداة ،أو تغيــر تصنيــف أجــل االســتحقاق .وعلــى
العكــس مــن ذلــك ،إذا تغيــرت الشــروط األصليــة لديــن مــا (عــادة مــا يكــون
قرضــا أو ســند ديــن ،أو أدوات ديــن أخــرى أيضــا) مــن خــال إعــادة التفــاوض
بيــن األطــراف ،يعامــل هــذا التغيــر كســداد للديــن األصلــي وإنشــاء خصــم ديــن
جديــد.
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وتنطــوي إعــادة جدولــة الديــن علــى إعــادة الترتيبــات بشــأن أداة
مــن نفــس النــوع ،بنفــس قيمــة أصــل الديــن ونفــس الدائــن كمــا يف
الديــن القديــم .ويســتتبع عمليــة إعــادة التمويــل إنشــاء أداة ديــن
خمتلفــة وبقيمــة خمتلفــة بوجــه عــام ،وربمــا تــم االتفــاق بشــأنها
مــع دائــن خمتلــف 5.فعلــى ســبيل املثــال ،قــد يختــار أحــد الدائنيــن
تطبيــق الشــروط العامــة املتفــق عليهــا يف إطــار نــادي باريــس
(راجــع مرشــد إحصــاءات ديــن القطــاع العــام ،الفقــرات مــن -10
 125إىل  )134-10إمــا مــن خــال خيــار إعــادة جدولــة الديــن
(أي تغييــر شــروط املطالبــات القائمــة علــى املديــن) أو مــن خــال
إعــادة التمويــل (منــح قــرض جديــد إىل املديــن يُســتخدم يف ســداد
الديــن القائــم).

إعادة جدولة الدين

م 11-3تعــرف عمليــة إعــادة جدولــة الديــن بأنهــا اتفــاق
ثنائــي بيــن املديــن والدائــن يشــكل تأجيــا رســميا ملدفوعــات
خدمــة الديــن وتطبيــق آجــال اســتحقاق جديــدة وممــددة بوجــه
عــام .وعــادة مــا تشــمل الشــروط اجلديــدة عنصــرا أو أكثــر مــن
العناصــر التاليــة :تمديــد فتــرات الســداد ،وخفــض ســعر الفائــدة
املتعاقــد عليــه ،وإضافــة أو تمديــد فتــرات الســماح لســداد الفائــدة
واملبلــغ األصلــي ،وتثبيــت ســعر الصــرف عنــد مســتويات مواتيــة
للديــون بعمــات أجنبيــة ،وإعــادة جدولــة ســداد املتأخــرات ،إن
وُجِــدت .ويف حالــة األوراق املاليــة ذات القســائم الصفريــة علــى
وجــه التحديــد ،فــإن تخفيــض مقــدار املبلــغ األصلــي الواجــب
دفعــه عنــد االســترداد إىل مبلــغ ال يــزال يزيــد علــى مقــدار املبلــغ
األصلــي القائــم يف وقــت بــدء ســريان االتفــاق يمكــن تصنيفــه
باعتبــاره تغييــرا فعليــا يف ســعر الفائــدة التعاقــدي ،أو تخفيضــا
يف املبلــغ األصلــي مــع إبقــاء ســعر الفائــدة التعاقــدي بــا تغييــر.
وينبغــي قيــد هــذا التخفيــض يف مدفوعــات املبلــغ األصلــي
الواجــب أداؤهــا عنــد حلــول أجــل االســتحقاق باعتبــاره إعفــاء مــن
الديــن ،أو إعــادة جدولــة للديــن يف حالــة إقــرار االتفــاق الثنائــي
صراحــة بوجــود تغييــر يف ســعر الفائــدة التعاقــدي .ويخفــف
الدائنــون األعضــاء يف نــادي باريــس أعبــاء الديــون عــن البلــدان
املدينــة يف صــورة إعــادة جدولــة للديــن ،وهــي تعنــي تخفيــف
عــبء خدمــة الديــن عــن طريــق التأجيــل أو ،يف حالــة إعــادة
اجلدولــة بشــروط ميســرة ،تخفيــض التزامــات خدمــة الديــن أثنــاء
فتــرة زمنيــة حمــددة (معاجلــة التدفقــات) أو يف تاريــخ حمــدد
(معاجلــة الرصيــد).
 5مــن منظــور املديــن ،قــد تنطــوي عمليــة إعــادة تمويــل الديــن علــى االقتــراض
مــن طــرف آخــر مــن أجــل الســداد للدائــن .و ُتعَ ـرَّف إعــادة تمويــل الديــن علــى
النحــو املســتخدم يف هــذا الدليــل بمفهــوم أضيــق يعكــس املعامــات بيــن
املديــن ونفــس الدائــن فقــط.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

م 12-3ويف حالــة إعــادة جدولــة الديــنُ ،يقَيَّــد الديــن القائــم
الــذي تنطبــق عليــه إعــادة اجلدولــة باعتبــاره مســددا ويعتبــر أنــه
قــد تــم إنشــاء أداة (أو أدوات) ديــن جديــدة بشــروط جديــدة .وال
تنطبــق هــذه املعاملــة علــى متأخــرات الفائــدة التــي تكــون حمــل
إعــادة جدولــة يف حــال بقيــت الشــروط يف عقــد الديــن القائــم دون
تغييــر .ويف هــذه احلالــة ،ال يعتبــر أنــه قــد تمــت إعــادة جدولــة
عقــد الديــن القائــم ،بــل يعتبــر أن إعــادة اجلدولــة اقتصــرت علــى
متأخــرات الفائــدة .وتُقَيَّــد أداة ديــن جديــدة عــن متأخــرات الفائــدة
املُعــاد جدولتهــا.
م 13-3وتُقَيَّــد معاملــة إعــادة جدولــة الديــن يف الوقــت الــذي
يتفــق عليــه الطرفــان (الوقــت املتفــق عليــه بموجــب العقــد)،
وبقيمــة الديــن اجلديــد (وتكــون هــذه القيمــة يف حالــة إعــادة
جدولــة الديــن هــي نفــس قيمــة القــرض القديــم) .وإذا مل يتــم
حتديــد موعــد معيــن ،يكــون الوقــت احلاســم هــو الوقــت الــذي يقيــد
فيــه الدائــن تغييــر الشــروط .وإذا كانــت إعــادة جدولــة االلتزامــات
التــي تُســتحق بعــد الفتــرة اجلاريــة مرتبطــة باســتيفاء شــروط
معينــة بحلــول موعــد اســتحقاق االلتزامــات (كإعــادة اجلدولــة
متعــددة الســنوات يف إطــار ترتيبــات نــادي باريــس) ،يتــم إدراج
القيــود عنــد اســتيفاء الشــروط احملــددة.

إعادة تمويل الدين

م 14-3وتنطــوي إعــادة تمويــل الديــن علــى إحــال أداة أو
أدوات ديــن جديــدة حمــل أداة أو أدوات ديــن قائمــة ،بمــا يف ذلــك
أي متأخــرات .ويمكــن أن تنطــوي علــى مبادلــة نفــس النــوع مــن
أداة الديــن (كمبادلــة قــرض بقــرض) أو أنــواع خمتلفــة مــن أدوات
الديــن (كمبادلــة قــروض بســندات) .وعلــى ســبيل املثــال ،قــد تقــوم
وحــدة مــن القطــاع العــام بتحويــل جمموعــة مــن ديــون ائتمــان
الصــادرات إىل قــرض واحــد ،أو مبادلــة ســندات قائمــة مقابــل
ســندات جديــدة مــن خــال عــروض مبادلــة مقدمــة مــن الطــرف
الدائــن لهــا (بــدال مــن تعديــل الشــروط).
م 15-3وتُعالج معامالت إعادة تمويل الدين معاجلة مشــابهة
إلعــادة جدولــة الديــن .وينقضــي الديــن حمــل إعــادة التمويــل
ويُســتعاض عنــه بــأداة أو أدوات ماليــة جديــدة .وينقضــي الديــن
القديــم علــى أســاس قيمــة أداة الديــن اجلديــدة ،مــا عــدا يف حالــة
الديــن غيــر القابــل للتــداول (كالقــرض مثــا) املســتحق لدائنيــن
رســميين.
م 16-3وإذا كانت إعادة التمويل تنطوي على مبادلة مباشرة
للديــن ،مثــل مبادلــة قــروض بســندات ،يُقَيِّــد املديــن انخفاضا يف
اخلصــوم ضمــن أداة الديــن وارتفاعــا يف اخلصــوم لبيــان نشــأة
التــزام جديــد .وتُقَيَّــد املعاملــة بقيمــة الديــن اجلديــد (انعكاســا

للقيمــة الســوقية اجلاريــة للديــن) ،ويُقَيَّــد الفــرق بيــن قيمــة أداة
الديــن القديمــة وقيمــة أداة الديــن اجلديــدة كمكاســب أو خســائر
حيــازة .أمــا إذا كان الديــن مســتحقا لدائنيــن رســميين وكان غيــر
قابــل للتــداول ،ينقضــي الديــن القديــم علــى أســاس قيمته األصلية
ويُقَيَّــد فــرق القيمــة عــن األداة اجلديــدة كإعفــاء مــن الديــن (راجــع
الفقــرات مــن م 7-3إىل م .)9-3ويُســتخدم بديــل مالئــم يف
حالــة عــدم توافــر ســعر ســوقي مُحَـدَّد للســند اجلديــد .فعلــى ســبيل
املثــال ،إذا كان الســند مشــابها للســندات األخــرى حمــل التــداول،
ســيكون الســعر الســوقي لســند متــداول بديــا مالئمــا لقيمــة الســند
اجلديــد .وإذا كان الدائــن قــد اقتنــى الديــن حمــل املبادلــة مؤخــرا،
ســيكون ســعر اقتنائــه بديــا مالئمــا .وبــدال مــن ذلــك ،إذا كان
ســعر فائــدة الســند اجلديــد أقــل مــن ســعر الفائــدة الســائد ،يمكــن
أن يصبــح البديــل هــو القيمــة اخملصومــة للســند باســتخدام ســعر
الفائــدة الســائد .ويجــوز اســتخدام القيمــة االســمية للســند حمــل
اإلصــدار كبديــل يف حالــة عــدم توافــر هــذه املعلومــات( .راجــع
أيضــا مبادلــة الديــن بحصــص امللكيــة يف الفقــرة م.)21-3
م 17-3وتعكــس امليزانيــة العموميــة التغيــرات يف مراكــز
األرصــدة الناجتــة عــن املعامــات التــي تــؤدي إىل انقضــاء أداة
الدين القديم وإنشاء أداة الدين اجلديد إىل جانب أي تغيرات يف
التقييــم .وعلــى ســبيل املثــال ،تــؤدي مبادلــة القــروض بســندات
عمومــا إىل انخفــاض خصــوم املديــن (انخفــاض يف مطالبــة
الدائــن علــى املديــن) نتيجــة لقيــد القــرض بالقيمــة االســمية،
بينمــا يُقَيَّــد الســند بقيمــة الســوق ،التــي ربمــا تكــون أقــل.
م 18-3ويف حالة اســتخدام متحصالت الدين اجلديد يف ســداد
جــزء مــن الديــن القديــم (القائــم) ،يُقَيَّــد اجلــزء املتبقــي مــن الديــن
القديــم كانقضــاء للديــن وتنشــأ أداة ديــن جديــدة (مســاوية لقيمــة
اجلــزء املتبقــي مــن الديــن القديــم املنقضــي) ،مــا مل يتــم ســداد
الديــن القديــم بالكامــل مــن خــال معاملــة منفصلــة.
م 19-3وإذا كانــت شــروط أي عمليــات اقتــراض جديــدة
تيســيرية ،يمكــن اعتبــار أن الدائــن يجــري حتويــا إىل املديــن.
ونناقــش املعاملــة التيســيرية للديــن يف الفقــرات م 39-3إىل
م.41-3
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م 20-3املقصــود بتحويــل (مبادلــة) الديــن هــو إبــدال الديــن
— عــادة بخصــم— بمطالبــة غيــر منشــئة لديــن (مثــل حصــص
امللكيــة) ،أو بأرصــدة مقابلــة يمكــن اســتخدامها يف تمويــل
مشــروع أو سياســة معينــة .ويف األســاس ،ينطــوي حتويــل الديــن

		
الدين والعمليات ذات الصلة

علــى انقضــاء ديــن القطــاع العــام ونشــأة خصــم ال يدخــل يف عــداد
الديــن.
م 21-3وتتضمــن األمثلــة الشــائعة علــى حتويــل الديــن عمليــات
مبادلــة الديــن بحصــص امللكيــة 6.وربمــا كان مــن الصعب حتديد
قيمــة حصــة امللكيــة إذا مل يكــن عليهــا تــداول كبيــر يف إحــدى
األســواق ،ويُرجــح أن يحــدث ذلــك إذا كانــت الوحــدة املصــدرة
حلصــة امللكيــة هــي شــركة عامــة خاضعــة لســيطرة القطــاع
العــام .وإذا مل تكــن حصــص امللكيــة متداولــة ،ينبغــي االســتناد
يف تقييمهــا إىل إحــدى الطــرق املبينــة يف الفقــرة .173-7
م 22-3وهنــاك أمثلــة أخــرى علــى حتويــل الديــن ،وهــي األنــواع
األخــرى مــن مبــادالت الديــن (كمبــادالت التزامــات الديــن
اخلارجــي بالصــادرات أو «مبادلــة الديــن بالصــادرات») أو
مبادلــة التزامــات الديــن باألصــول املقابلــة التــي يقدمهــا املديــن
للدائــن لغــرض حمــدد ،مثــل حمايــة احليــاة البريــة والصحــة
والتعليــم واحلفــاظ علــى البيئــة (مبادلــة الديــن ببرامــج التنميــة
القابلــة لالســتمرار).
م 23-وينبغــي التمييــز بيــن التحويــل املباشــر وغيــر املباشــر
للديــن .فاملبادلــة املباشــرة تــؤدي إىل اقتنــاء مطالبــة غيــر
مُنشــئة لديــن علــى املديــن بطريقــة مباشــرة (مثــل مبادلــة الديــن
بحصــص ملكيــة) .أمــا املبادلــة غيــر املباشــرة ،فتنطــوي علــى
مطالبــة أخــرى علــى االقتصــاد ،مثــل إنشــاء وديعــة تُســتخدم
الحقــا لشــراء حصــص ملكيــة.

السداد املبكر للدين

م 24-3وعمليــة الســداد املبكــر للديــن عبــارة عــن إعــادة شــراء
للديــن ،أو الســداد املبكــر لــه ،بشــروط مُتفــق عليهــا بيــن املديــن
والدائــن .وينقضــي الديــن مقابــل ســداد مبلــغ نقــدي متفــق عليــه
بيــن املديــن والدائــن .وتقيــد املعاملــة بقيمــة الديــن املســدد مبكــرا.
ويمكــن أن يكــون الســداد املبكــر للديــن مدفوعــا برغبــة املديــن يف
خفــض تكاليــف حافظــة ديونــه مــن خــال االســتفادة مــن األداء
االقتصــادي املالئــم أو أوضــاع الســوق املواتيــة يف إعــادة شــراء
الديــن.
م 25-3وإذا كان الديــن مســتحقا لدائنيــن رســميين وغيــر قابــل
للتــداول (كالقــرض مثــا) ،يمكــن أن ينشــأ عنصــر مــن عناصــر
اإلعفــاء مــن الديــن (أي إذا كان الســداد املبكــر يتــم بنــاء علــى
اتفــاق بيــن األطــراف بنيــة حتويــل منفعــة) .ومثلمــا يوضــح قســم
اإلعفــاء مــن الديــن أعــاه (راجــع الفقــرة م ،)8-3يُقَيَّــد اإلعفــاء
مــن الديــن كتحويــل رأســمايل أو منحــة رأســمالية مــن الدائــن إىل
املديــن ،ممــا يخفــض قيمــة اخلصوم/املطالبــة القائمــة.
 6غالبــا مــا يدخــل يف مبادلــة الديــن بحصــص ملكيــة طــرف ثالــث يشــتري
املطالبــات مــن الدائــن ويحصــل علــى حصــة ملكيــة يف شــركة عامــة (املديــن).
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م 26-3حتمــل الديــن هــو اتفــاق ثالثــي األطــراف بيــن دائــن
ومديــن ســابق ومديــن جديــد (وحــدة حكوميــة عــادة( ،يتحمــل
بموجبــه املديــن اجلديــد مســؤولية االلتزامــات القائمــة علــى
املديــن الســابق واملســتحقة للدائــن ويكــون مســؤوال عــن ســداد
الديــن .ومــن أمثلــة حتمــل الديــن طلــب تنفيــذ الضمــان .وإذا توقــف
املديــن األصلــي عــن ســداد التزامــات ديونــه ،يجــوز للدائــن طلــب
تنفيــذ شــروط العقــد التــي جتيــز طلــب تقديــم الضامــن للضمــان.
ويجب على الوحدة الضامنة إما ســداد الدين أو حتمل مســؤولية
الديــن باعتبارهــا املديــن األساســي (أي ســداد التزامــات املديــن
األصلــي) .ويمكــن أن تكــون إحــدى وحــدات القطــاع العــام هــي
املديــن املتوقــف عــن الســداد أو الضامــن .كذلــك يمكــن أن تعــرض
إحــدى احلكومــات تقديــم أمــوال بموجــب اتفــاق لســداد التزامــات
الديــن القائمــة علــى وحــدة حكوميــة أخــرى واملســتحقة لطــرف
7
ثالــث.
م 27-3وتتوقــف املعاجلــة اإلحصائيــة لتحمــل الديــن علــى)1( :
مــا إذا كانــت للمديــن اجلديــد مطالبــة ماليــة فعليــة علــى املديــن
األصلــي ،أم ال ،و( )2إذا مل تكــن هنــاك مطالبــة ماليــة فعليــة،
والعالقــة بيــن املديــن اجلديــد واملديــن األصلــي ،ومــا إذا كان
8
املديــن األصلــي مفلســا أو مل يعــد لــه وجــود كمنشــأة عاملــة.
وينطــوي ذلــك علــى ثالثــة احتمــاالت (انظــر الشــكل م:)1-3
• تنشــأ للطــرف املتحمــل للديــن (املديــن اجلديــد) مطالبــة
ماليــة فعليــة علــى املديــن األصلــي .و ُيقَيِّــد الطــرف املتحمــل
للديــن ارتفاعــا يف خصــوم الديــن املســتحقة للدائــن
األصلــي ،وارتفاعــا يف األصــول املاليــة ،يف صــورة قــرض
مثــا ،ويكــون املديــن األصلــي هــو الطــرف املقابــل .ويُقَيِّــد
املديــن األصلــي انخفاضــا يف خصــم الديــن األصلــي
املســتحق للدائــن وارتفاعــا يف اخلصــوم ،يف صــورة قــرض
مثــا ،املســتحقة للطــرف املتحمــل للديــن .وقيمــة مطالبــة
الطــرف املتحمــل للديــن علــى املديــن األصلــي هــي القيمــة
احلاليــة للمبلــغ املتوقــع أن يتلقــاه الطــرف املتحمــل للديــن.
وال يُشــترط إدراج أي قيــود أخــرى إذا كان هــذا املبلــغ
مســاويا للخصــوم املُتَحَمَّلــة.
 7كأن تعــرض إحــدى وحــدات احلكومــة املركزيــة علــى ســبيل املثــال تقديــم
أمــوال لســداد ديــن مســتحق علــى وحــدة حكومــة حمليــة ألحــد البنــوك.
 8تعنــي «مطالبــة ماليــة فعليــة» مطالبــة بموجــب عقــد بيــن املديــن اجلديــد
واملديــن األصلــي ،أو بموجــب اتفــاق (خاصــة يف حالــة احلكومــات) ،يُتوقــع
علــى نحــو معقــول أن يتــم الوفــاء بشــروطه وينــص علــى قيــام املديــن األصلــي
بتعويــض املديــن اجلديــد .واملقصــود مــن «منشــأة عاملــة» هــو كيــان يــزاول
أعماله يف الوقت احلايل ،أو يتوقع أن يســتمر يف ذلك يف املســتقبل املنظور.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

الشكل م :1-3حتديد املعاجلة اإلحصائية لتحمل الدين
ﻫﻞ أﺻﺒﺢ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ
)اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ(
١
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ؟

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ
ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﺿﺮة
ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ
اﳌﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ
)اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ(
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻤﻞ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ
ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ
ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻷﺻﻠﻲ ،وارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﻛﺎﻟﻘﺮوض( اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
اﳌﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﺮف
اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ.

ﻫﻞ اﳌﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟

● ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﰲ ﺻﻮرة
ﲢﻮﻳﻼت/ﻣﻨﺢ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﱃ
اﳌﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
اﳋﺼﻢ اﳌﺘﺤﻤﻞ واﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ
اﳌﻜﺘﺴﺐ؛
● وﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﺧﺼﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻷﺻﻠﻲ،
وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﻛﺎﻟﻘﺮوض( اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﻦ
اﻷﺻﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ.

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ اﳌﺪﻳﻦ
اﻷﺻﻠﻲ
ﻣﻨﺸﺄة
ﻋﺎﻣﻠﺔ؟

ﻻ

ﻻ

ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﺮف
اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﰲ
ﺻﻮرة ﲢﻮﻳﻼت/
ﻣﻨﺢ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
إﱃ اﳌﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ.

ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺤﻤﻞ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﺻﻮرة ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﳑﻠﻮﻛﺔ ﰲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 ١يعني “مطالبة مالية فعلية” مطالبة بموجب عقد بين املدين اجلديد واملدين األصلي ،أو بموجب اتفاق (خاصة يف حالة احلكومات) ،يُتوقع على نحو معقول أن يتم الوفاء بشروطه وينص
على قيام املدين األصلي بتعويض املدين اجلديد.

		
الدين والعمليات ذات الصلة

وإذا كان املبلــغ املتوقــع اســترداده أقــل مــن اخلصــوم
املُتَحَمَّلــة ،يُقَيِّــد الطــرف املتحمــل للديــن مصروفــات يف
صــورة حتويالت/منحــة رأســمالية إىل املديــن األصلــي
مقابــل الفــرق بيــن اخلصــوم املتحملــة واألصــول املاليــة
املكتســبة يف صــورة قــروض .ومــن منظــور الطــرف
املتحمــل للديــن ،يرتفــع إجمــايل الديــن مــع ارتفــاع مقــدار
الديــن الــذي يتحملــه.
• ال تنشــأ للطــرف املتحمــل للديــن (املديــن اجلديــد) مطالبــة
ماليــة فعليــة علــى املديــن األصلــي .وقــد يكــون األمــر كذلــك
عندمــا يكــون املديــن األصلــي مفلســا أو مل يعــد منشــأة
عاملــة ،أو عندمــا يســعى الطــرف املتحمــل للديــن إىل
مســاعدة املديــن األصلــي .ويُقَيِّــد الطــرف املتحمــل للديــن
مصروفــات يف صــورة حتويالت/منحــة رأســمالية إىل
املديــن األصلــي ،وارتفاعــا يف خصــوم الديــن املســتحقة
للدائــن األصلــي .ويُقَيِّــد املديــن األصلــي إيــرادات يف صــورة
حتويالت/منحــة رأســمالية ســدادا اللتزامــات الديــن يف
ميزانيتــه العموميــة.
وتُســتثنى مــن ذلــك حالــة املديــن األصلــي عندمــا يكــون
شــركة عامــة مســتمرة كمنشــأة عاملــة ،ويناقشــها القســم
التــايل.
• ال تنشــأ للطــرف املتحمــل للديــن (املديــن اجلديــد) مطالبــة
ماليــة فعليــة ويكــون املديــن األصلــي شــركة عامــة مســتمرة
كمنشــأة عاملــة .ويــؤدي حتمــل الديــن إىل ارتفــاع يف
حصــة ملكيــة الطــرف املتحمــل للديــن يف الشــركة العامــة
(املديــن األصلــي) .ويُ َقيِّــد الطــرف املتحمــل للديــن ارتفاعــا
يف خصــوم الديــن املســتحقة للدائــن األصلــي ،وارتفاعــا
يف األصــول املاليــة يف صــورة حصــص ملكيــة وأســهم
صناديــق االســتثمار .وتُقَيِّــد الشــركة العامــة انخفاضــا يف
خصــوم الديــن املســتحقة للمديــن األصلــي ،وارتفاعــا يف
اخلصــوم غيــر املُنشــئة لديــن يف صــورة حصــص ملكيــة
وأســهم صناديــق االســتثمار.
م 28-3ومــن احلــاالت اخلاصــة حتمــل الديــن الــذي ينطــوي
علــى حتويــل ملكيــة أصــول غيــر ماليــة (مثــل األصــول الثابتــة
أو األراضــي) مــن شــركة عامــة (املديــن األصلــي) ،علــى ســبيل
املثــال ،إىل الطــرف املتحمــل للديــن (املديــن اجلديــد) .ففــي هــذه
احلالــة يقيــد الطــرف املتحمــل للديــن ارتفاعــا يف خصــوم الديــن
املســتحقة للدائــن األصلــي واكتســاب أصــل غيــر مــايل (أصــول
غيــر ماليــة) .وإذا كانــت القيمــة الســوقية لألصــل غيــر املــايل
(األصــول غيــر املاليــة) مســاوية لقيمــة اخلصــم املتحمــل ،ال
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يلــزم إجــراء قيــود إضافيــة .وتقيــد حتويالت/منــح رأســمالية
بيــن الطــرف املتحمــل للديــن واملديــن األصلــي بمــا يســاوي أي
فــرق بيــن قيمــة اخلصــم املتحمــل والقيمــة الســوقية لألصــول غيــر
املاليــة.
م 29-3ورغــم عــدم قيــد أي معامــات عــن حتمــل الديــن يف حالــة
القيــد علــى األســاس النقــدي ،تتغيــر مراكــز األرصــدة بســبب حتمــل
الديــن .وأي مدفوعــات نقديــة الحقــة مرتبطــة بتحمــل الديــن
تقيــد كفائــدة و/أو كمعامــات يف األصــول املاليــة عــدا النقديــة
واخلصــوم حســب احلالــة.

سداد الدين نيابة عن أطراف أخرى

م 30-3قــد تقــرر وحــدة القطــاع العــام ،بــدال مــن حتمــل الديــن،
أن تقــوم بســداد ذلــك الديــن أو أداء مدفوعــات حمــددة نيابــة عــن
وحــدة مؤسســية أخــرى (املديــن األصلــي) دون أن يكــون هنــاك
طلــب بتنفيــذ الضمــان أو حتمــل مســؤولية الديــن .ويظــل الديــن
يف هــذه احلالــة مقيــدا فقــط يف امليزانيــة العموميــة للوحــدة
املؤسســية األخــرى وهــي املديــن القانــوين الوحيــد .ورغــم أن هــذا
العمليــة مشــابهة لتحمــل الديــن ،نظــرا ألن الديــن القائــم ال تتغيــر
شــروطه وتظــل كمــا هــي ،فإنهــا ال تُعتبــر إعــادة تنظيــم للديــن.
وقــد يواجــه املديــن هــذا املوقــف حينمــا يمــر بمشــكالت مؤقتــة يف
الســيولة وليــس عنــد مواجهتــه ملشــكالت دائمــة تتعلــق بمالءتــه
9
املاليــة.
م 31-3وتتوقــف معاجلــة ســداد الديــن نيابــة عــن أطــراف أخــرى
علــى مــا إذا كانــت وحــدة القطــاع العــام التــي تســدد الديــن تصبــح
لهــا مطالبــة ماليــة فعليــة علــى املديــن أم ال.
• إذا أصبحــت للوحــدة القائمــة بســداد الديــن مطالبــة ماليــة
فعليــة علــى املديــن األصلــي ،تُقَيِّــد الوحــدة القائمــة بالســداد
ارتفاعــا يف األصــول املاليــة (كقــروض مثــا) وانخفاضــا
يف العملــة والودائــع .ويُقَيِّــد الطــرف املتلقــي (املديــن)
انخفاضــا يف خصــم الديــن األصلــي وارتفاعــا يف خصــوم
أخرى — قد تكون ديونا أو خالفها — مستحقة للوحدة
القائمــة بالســداد .وال يطــرأ أي تغييــر علــى إجمــايل الديــن
وصــايف الديــن لــدى الوحــدة القائمــة بالســداد والطــرف
املتلقــي (املديــن) ،إذا كانــت مطالبــة الوحــدة القائمــة
بالســداد علــى املديــن يف صــورة أداة ديــن .أمــا إذا كانــت
مطالبــة الوحــدة القائمــة بالســداد علــى املديــن يف صــورة
أداة غيــر منشــئة لديــن ،كحصــة ملكيــة علــى ســبيل املثــال:
 9تختلــف مدفوعــات ســداد الديــن نيابــة عــن أطــراف أخــرى عــن احلالــة التــي
يمكــن اعتبارهــا مــن البدايــة كتحمــل لديــن ،وهــو مــا يحــدث عندمــا يكــون
هنــاك احتمــال كبيــر للغايــة بطلــب تنفيــذ الضمــان ،علــى النحــو الــوارد وصفــه
يف الفقــرة .258-7

300

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
		 يف حالــة الوحــدة القائمــة بالســداد ،يظــل إجمــايل
الديــن دون تغييــر ،ولكــن يرتفــع صــايف الديــن (نتيجــة
النخفــاض أصولهــا املاليــة يف صــورة عملــة وودائــع)؛




ويف حالــة الطــرف املتلقــي (املديــن) ،ينخفــض كل
مــن إجمــايل الديــن وصــايف الديــن (نتيجــة النخفــاض
خصــوم الديــن).

• وإذا مل تصبــح للوحــدة القائمــة بالســداد مطالبــة ماليــة
فعليــة علــى املديــن األصلــي ،تُقَيِّــد الوحــدة القائمــة بالســداد
مصروفــات يف صــورة حتويــات رأســمالية — تُصَنَّــف
وفــق طبيعــة املتلقــي — وانخفاضــا يف األصــول املاليــة
يف صــورة عملــة وودائــع .وتُقَيِّــد الوحــدة املتلقيــة (املديــن)
إيــرادات يف صــورة حتويــات رأســمالية — تُصَنَّــف حســب
طبيعــة الوحــدة القائمــة بالســداد— وانخفاضــا يف خصــم
الديــن األصلــي.

قضايا أخرى متعلقة بالدين
شطب الدين وتخفيض قيمته

م 32-3يشــير شــطب الديــن أو تخفيــض قيمتــه إىل إجــراء مــن
طــرف واحــد يقــوم بموجبــه الدائــن بتخفيــض املبالــغ املســتحقة
لــه .وعــادة مــا يُتخــذ هــذا اإلجــراء عندمــا يــرى الدائــن أن التــزام
الديــن ال قيمــة لــه أو انخفضــت قيمتــه ألن جــزءا مــن الديــن،
أو الديــن كلــه ،لــن يســدد (وغالبــا مــا يكــون ذلــك بســبب إعســار
املديــن) .فعلــى ســبيل املثــال ،قــد تواجــه إحــدى الشــركات العامــة
التــي اقترضــت مــن وحــدة احلكومــة العامــة عســرا ماليــا .ونتيجــة
لذلــك ،قــد تخســر مطالبــة وحــدة احلكومــة العامــة بعــض أو كل
قيمتهــا ،ومــن ثــم تُخَفَّــض قيمــة املطالبــة أو تُشــطب مــن امليزانيــة
العموميــة للوحــدة احلكوميــة (الدائــن) 10.وعلــى العكــس مــن ذلــك،
ال تســجل نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة قيــام املديــن
بشــطب الديــن مــن طــرف واحــد أو رفــض ســداده.
م 33-3وخالفــا لإلعفــاء مــن الديــن (راجــع الفقــرات مــن م7-3
إىل م ،)9-3الــذي يشــكل اتفاقــا متبــادال ،وبالتــايل معاملــة،
فــإن شــطب الديــن أو تخفيــض قيمتــه هــو إجــراء مــن طــرف واحــد،
وبالتــايل يُقَيَّــد باعتبــاره تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
ويُحــذف األصــل املــايل مــن امليزانيــة العموميــة للدائــن ،وينبغــي
حــذف اخلصــم املقابــل مــن امليزانيــة العموميــة للمديــن ،وذلــك
أيضــا مــن خــال التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول ،بغــرض
11
احلفــاظ علــى اتســاق اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.
 10إذا كان اإلفــاس يســمح بســداد جــزء مــن الديــن ،يمكــن للدائــن شــطب جــزء
مــن املطالبــة فقــط.
 11ال تقيــد اخملصصــات التــي يجنبهــا الدائــن مقابــل الديــون املتعثــرة أو
اخلســائر املتوقعــة (التــي يشــار إليهــا أحيانــا بمصطلــح «تخفيــض القيمــة»)
يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.

م 34-3ورغم أن شطب الدين أو تخفيض قيمته ال تقيد عنهما
أي معامــات يف حالــة القيــد علــى األســاس النقــدي ،تخفــض
مراكــز األرصــدة املرتبطــة بهــذه العمليــات بمــا يعكــس شــطب
الديــن أو تخفيــض قيمتــه.

تسهيالت القروض اجلديدة

م 35-3يف ظــل بعــض الترتيبــات التــي تســاعد املديــن يف
التغلــب علــى صعوبــات تمويليــة مؤقتــة ،يتــم االتفــاق مــع الدائــن
علــى تســهيالت تمويليــة جديــدة لســداد التزامــات الديــن التــي
يحــل أجــل اســتحقاقها .وتُعالــج أداتــا الديــن املعنيتــان — التــزام
الديــن الــذي يحــل أجــل اســتحقاقه والتســهيل التمويلــي اجلديــد
— كل علــى حــدة.
م 36-3ويقيــد الدائــن انخفاضــا يف املطالبــة األصليــة
املســتحقة علــى املديــن وارتفاعــا يف مطالبــة جديــدة مســتحقة
علــى املديــن .وباملثــل ،يقيــد املديــن انخفاضــا يف اخلصــم
األصلــي املســتحق للدائــن وارتفاعــا يف خصــم جديــد مســتحق
للدائــن .وإذا كانــت شــروط القــرض اجلديــد ميســرة ،يمكــن اعتبــار
الدائــن كمــا لــو كان يقــدم حتويــا إىل املديــن( .تناقــش الفقــرات
مــن م 39-3إىل م 41-3الديــون امليســرة).

فسخ الدين

م 37-3يف حالــة فســخ الديــن ،تقــوم وحــدة مدينــة بحــذف
خصــوم مــن ميزانيتهــا العموميــة وذلــك بــأن تقرنهــا بأصــول
ماليــة يكفــي كل مــن دخلهــا وقيمتهــا لضمــان ســداد جميــع
مدفوعــات خدمــة الديــن .وقــد يُنَفَّــذ الفســخ بوضــع األصــول
واخلصــوم يف حســاب منفصــل داخــل الوحــدة املؤسســية أو بنقــل
األصــول واخلصــوم إىل وحــدة أخــرى .ويف كلتــا احلالتيــن ،ال
تســجل نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة أثــرا للفســخ علــى
الديــن القائــم علــى املديــن .ولذلــك ال تقيــد يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة أي معامــات تتعلــق بالفســخ مــا دام مل يحــدث
تغيــر يف االلتزامــات القانونيــة للمديــن .وعنــد نقــل األصــول
واخلصــوم إىل حســاب منفصــل داخــل الوحــدة ،يجــب اإلبــاغ
ببيانــات األصــول واخلصــوم علــى أســاس إجمــايل .أمــا إذا
تــم إنشــاء وحــدة مســتقلة مقيمــة يف نفــس االقتصــاد حليــازة
األصــول واخلصــوم املذكــورة ،فينبغــي معاملــة هــذه الوحــدة
اجلديــدة كوحــدة فرعيــة وتوحيــد بياناتهــا مــع بيانــات الوحــدة
التــي قامــت بفســخ الديــن.
م 38-3وتناقــش الفقــرات مــن  129-2إىل  131-2التقســيم
القطاعــي لــوكاالت إعــادة الهيكلــة (يشــار إليهــا أيضــا باســم
«الكيانــات القائمــة بفســخ الديــن»).

		
الدين والعمليات ذات الصلة

الديون امليسرة

م 39-3ال يوجــد تعريــف أو مقيــاس موحــد للديــون امليســرة
يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة .ومــع هــذا ،فمــن املتعــارف
عليــه أن القــروض امليســرة تنشــأ عنــد قيــام وحــدات بإقــراض
وحــدات أخــرى بســعر فائــدة تعاقــدي يُحــدد قصــدا عنــد مســتوى
أقــل مــن ســعر الفائــدة الســوقي الــذي كان ليطبــق يف األحــوال
العاديــة .ويمكــن زيــادة درجــة التيســير مــن خــال منــح فتــرات
ســماح 12واالتفــاق علــى مواعيــد ســداد دوريــة وفتــرات اســتحقاق
مواتيــة للمديــن.
م 40-3ونظرا ألن شــروط القرض امليســر تكون مواتية للمدين
بدرجــة أكبــر ممــا قــد تســمح بــه شــروط الســوق يف األحــوال
العاديــة ،تتضمــن القــروض امليســرة بالفعــل حتويــا مــن الدائــن
إىل املديــن .غيــر أنــه مل يتــم التوصــل تمامــا بعــد إىل وســيلة
إلدراج أثــر هــذا التحويــل يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة،
وإن كان هنــاك العديــد مــن البدائــل التــي تــم طرحهــا يف هــذا
الصــدد .وعليــه ،ينبغــي عــرض املعلومــات اخلاصــة بالقــروض
امليســرة يف بنــود للتذكــرة يف امليزانيــة العموميــة (راجــع الفقــرة
 )246-7و/أو يف جــداول تكميليــة إىل أن يتــم االتفــاق علــى
املعاجلــة املالئمــة لهــا.
م 41-3ويناقــش الفصــل الرابــع مــن مرشــد إحصــاءات ديــن
القطــاع العــام الديــون امليســرة مــن خــال نــادي باريــس.

الدين الناشئ عن عمليات اإلنقاذ

م 42-3يشــير اإلنقــاذ إىل التخليــص مــن العســر املــايل .وغالبــا
مــا يُســتخدم عندمــا تقــوم وحــدة حكوميــة بتقديــم مســاعدة ماليــة
قصيــرة األجــل إىل شــركة ملســاعدتها علــى جتــاوز فتــرة مــن
املصاعــب املاليــة ،أو ضــخ مــوارد ماليــة لفترات أطول للمســاعدة
علــى إعــادة رســملة الشــركة .وقــد يشــكل اإلنقــاذ فعليــا عمليــة
تأميــم يف حالــة ســيطرة احلكومــة علــى الشــركة التــي تنقذهــا.
ومــن أمثلــة هــذه العمليــات إنقــاذ املؤسســات املاليــة الــذي يكــون
علــى األرجــح عبــارة عــن معامــات تُــرى ملــرة واحــدة يُعلــن
عنهــا علــى نطــاق واســع وتنطــوي يف الغالــب علــى مبالــغ كبيــرة
ومــن ثــم يكــون مــن الســهل التعــرف عليهــا.
م 43-3ويشــير احملللــون عمومــا إىل مــا تقــوم بــه احلكومــة
مــن عمليــات «ضــخ رأس املــال» يف الشــركات عنــد تقديــم
الدعــم املــايل الكبيــر لرســملة أو إعــادة رســملة الشــركة املعســرة.
ويســتخدم نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008مصطلــح
 12فتــرة الســماح هــي الفتــرة املمتــدة بيــن صــرف القــرض وحتــى ســداد أوىل
املدفوعــات املســتحقة علــى املديــن.
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«عمليــات ضــخ رأس املــال» للداللــة علــى التدخــل املباشــر الــذي
يُقَيَّــد يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة كتحويــل رأســمايل ،أو
قــرض ،أو حيــازة حصــص ملكيــة ،أو مزيــج ممــا ســبق .وقــد يأخــذ
التدخــل املباشــر مــن وحــدات احلكومــة العامــة أشــكاال خمتلفــة،
مثــل:
• إعــادة الرســملة عــن طريــق ضــخ مــوارد ماليــة («ضــخ رأس
املــال») أو حتمــل خصــوم شــركة معســرة.
• تقديم قروض إىل الشــركات املعســرة و/أو اقتناء حصص
ملكيــة فيهــا (أي «إعــادة الرســملة بمقابــل») ،إمــا بشــروط
مواتيــة أو غيــر مواتيــة.
• شــراء أصــول مــن الشــركة املعســرة بأســعار أعلــى مــن
قيمتهــا الســوقية احلقيقيــة.
م 44-3وقــد تتدخــل احلكومــة العامــة علــى نح ـ ٍو غيــر مباشــر
مــن خــال توســيع نطــاق الضمانــات التــي تكــون علــى اســتعداد
لتقديمهــا.
م 45-3وتنطــوي عمليــات اإلنقــاذ عمومــا علــى قضيتيــن
أ سا ســيتين :
• القضيــة األوىل هــي التقســيم القطاعــي للكيانــات أو
الوحــدات املنشــأة لتمويــل أو إدارة مبيعــات أصــول و/أو
خصــوم الشــركة املعســرة .وحتديــدا ،فــإن التقســيم القطاعــي
مهــم لتحديــد مــا إذا كانــت معامــات هــذه الكيانــات
أو الوحــدات وتدفقاتهــا االقتصاديــة األخــرى ومراكــز
أرصدتهــا (خصــوم الديــن واألصــول واخلصــوم األخــرى)
ضمــن قطــاع احلكومــة العامــة أو قطــاع الشــركات العامــة.
• والقضيــة الثانيــة هــي املعاجلــة اإلحصائيــة املالئمــة
لعمليــات «ضــخ رأس املــال».

قضية التقسيم القطاعي

م 46-3قــد تقــوم احلكومــة بإنشــاء هيئــة إلعــادة هيكلــة الديــون
أو («كيــان لفســخ الديــن») يف صــورة كيــان ذي غــرض خــاص
أو جهــاز عــام مــن أي نــوع آخــر بغــرض تمويــل أو إدارة فســخ
األصــول الضعيفــة أو ســداد خصــوم الشــركة املعســرة 13.وكمــا
هــو احلــال مــع جميــع الكيانــات يف اإلحصــاءات االقتصاديــة
الكليــة ،ينبغــي أن يعكــس التقســيم القطاعــي لهيئــة إعــادة هيكلــة
الديــن الطبيعــة االقتصاديــة لهــذا الكيــان .لذلــك؛ ينبغــي تطبيــق
قواعــد التقســيم القطاعــي علــى النحــو املبيــن يف الفصــل الثــاين
 13يف حالــة البنــوك ذات األصــول الضعيفــة ،يشــار إىل هــذه الكيانــات عمومــا
باســم «بنــوك األصــول الرديئــة».
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي معاملــة هــذه الكيانــات أو الوحــدات
كجــزء مــن قطــاع احلكومــة العامــة أو قطــاع الشــركات املاليــة
العامــة:
• إذا أنشــأت احلكومــة وحــدة مؤسســية عامــة الغــرض
الوحيــد منهــا إدارة أصــول أو خصــوم الشــركة املعســرة
دون أن تكــون مُنتجِــا ســوقيا ،فينبغــي تصنيــف الوحــدة
ضمــن قطــاع احلكومــة العامــة نظــرا ألنهــا ال تــزاول نشــاط
الوســاطة املاليــة.
• وإذا كانــت للوحــدة اجلديــدة مهــام أخــرى وكانــت إدارة
أصــول أو خصــوم الشــركة املعســرة جمــرد مهمــة مؤقتــة
تضطلــع بهــا الوحــدة ،تصنــف الوحــدة كوحــدة حكوميــة
أو شــركة ماليــة عامــة حســب القواعــد املبينــة يف القســم
اخلــاص بهيئــات إعــادة الهيكلــة يف الفقــرات مــن 129-2
إىل .131-2

املعاجلة اإلحصائية لعمليات «ضخ رأس املال»

م 47-3املســاعدة التــي تقدمهــا احلكومــة (أو أي وحــدة
قطــاع عــام أخــرى) إىل الوحــدة التــي تعــاين مــن العســر املــايل
عــادة مــا تُقَيَّــد كقــرض ،أو حتويــل رأســمايل أو ضــخ رؤوس
أمــوال مســاهمة .ويوضــح الشــكل م 2-3املعاجلــة اإلحصائيــة
لعمليــات «ضــخ رأس املــال».
م 48-3وعندمــا تتدخــل وحــدة مــن وحــدات القطــاع العــام
(الوحــدة املســتثمرة) ،كوحــدة حكوميــة ،عــن طريــق ضــخ رأســمال
يكــون مــن الناحيــة القانونيــة يف صــورة قــرض إىل الشــركة
املعســرة ،تعتمــد املعاجلــة اإلحصائيــة علــى مــا إذا كانــت للوحــدة
املســتثمرة مطالبــة ماليــة فعليــة علــى الشــركة أم ال ،وذلــك علــى
النحــو الــوارد وصفــه يف الفقــرة م.27-3
م 49-3وعندمــا تتدخــل وحــدة قطــاع عــام ،كاحلكومــة ،عــن
طريــق ضــخ رؤوس أمــوال عــدا القــروض يف الشــركات املعســرة،
تعتمــد املعاجلــة اإلحصائيــة علــى مــا إذا كان يمكــن توقع حتقيق
عائــد واقعــي 14علــى هــذا االســتثمار أم ال:
• إذا كانــت وحــدة القطــاع العــام (الوحــدة املســتثمرة) يمكــن
أن تتوقــع حتقيــق عائــد واقعــي علــى االســتثمار ،تُقَيِّــد
الوحــدة املســتثمرة ارتفاعــا يف األصــول املاليــة يف صــورة
حصــص امللكيــة وأســهم صناديــق االســتثمار ،وانخفاضــا
يف األصــول املاليــة (يف صــورة عملــة وودائــع مثــا)
أو ارتفاعــا يف اخلصــوم ،حســب طريقــة تمويــل اقتنــاء
حصــص امللكيــة.
 14يكــون معــدل العائــد علــى األمــوال واقعيـ ًـا إذا كانــت توجــد نيــة لتحقيــق
ف يحقــق األربــاح أو مكاســب احليــازة يف تاريــخ الحــق ،ويمثــل
معــدل عائــد كا ٍ
مطالبــة علــى القيمــة املتبقيــة للشــركة.

وتُقَيِّــد الشــركة املعســرة ارتفاعــا يف األصــول املاليــة (يف
صــورة عملــة وودائــع مثــا) ،وارتفاعــا يف اخلصــوم بخــاف
الديــن يف صــورة حصــص امللكيــة وأســهم صناديــق
االســتثمار.
• ويُعامــل جــزء االســتثمار ـ ـ أو ربمــا االســتثمار بأكملــه ـ ـ
الــذي ال يُتوقــع أن يــدر عائــدا واقعيــا كتحويــل رأســمايل.
م 50-3ويُقَيَّد ضخ رأســمال يف صورة حتويل رأســمايل (كامل
أو جزئــي) عنــد توفيــر األموال:
• دون احلصــول علــى أي شــيء ذي قيمــة مســاوية يف
ا ملقا بــل ؛
• أو دون توقع حتقيق معدل عائد واقعي؛
• أو للتعويــض عــن تراجــع قيمــة األصــول أو رأس املــال
نتيجــة لتراكــم عجــز تشــغيلي ضخــم علــى مــدى عاميــن أو
أكثــر ،وحتقيــق خســائر غيــر مســبوقة بســبب عوامــل خارجــة
عــن ســيطرة الشــركة.
م 51-3وتُقَيِّــد الوحــدة التــي تقــدم املســاعدة مصروفــات يف
شــكل حتويــل رأســمايل وانخفاضــا يف األصــول املاليــة (يف
صــورة عملــة وودائــع مثــا) أو ارتفاعــا يف اخلصــوم ،حســب
طريقــة تمويــل هــذا التحويــل الرأســمايل .ويُقَيِّــد الطــرف املتلقــي
إيــرادات يف صــورة حتويــل رأســمايل وارتفاعــا يف األصــول
املاليــة يف صــورة عملــة وودائــع.
م 52-3ولــدى حتديــد حجــم التحويــات الرأســمالية ،يتعيــن
مراعــاة النقــاط التاليــة:
• يف حالــة شــراء احلكومــة ألصــول مــن الشــركة التــي
تســاعدها ،قــد يكــون املبلــغ املدفــوع أعلــى مــن الســعر
الســوقي احلقيقــي لألصــول.
• ينبغــي قيــد شــراء األصــول علــى أســاس الســعر الســوقي
احلــايل ،ويف احلــاالت األخــرى بخــاف القــروض ،ينبغــي
قيــد حتويــل رأســمايل مقابــل الفــرق بيــن ســعر الســوق
واملبلــغ الفعلــي املدفــوع.
• غالبــا مــا تشــتري احلكومــات قروضــا مــن املؤسســات
املاليــة خــال عمليــات اإلنقــاذ .ومــا مل يصبــح القــرض
قابــا للتــداول ويتــم تداولــه بقيمــة ســوقية حمــددة ،يُقَيَّــد
دائمــا يف امليزانيــات العموميــة بالقيمــة االســمية .وال
ُيعــاد تصنيــف القــروض كأوراق ماليــة (راجــع الفقرتيــن
 157-7و )163-7وال تُقَيَّــد بالقيمــة الســوقية إال عندمــا
توجــد ســوق لتداولهــا وتصبــح متداولــة بانتظــام.

		
الدين والعمليات ذات الصلة
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الشكل م :2-3حتديد املعاجلة اإلحصائية لعمليات «ضخ رأس املال»
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
»ﺿﺦ رأس اﳌﺎل«؟

ﻗﺮض

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ
ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﺿﺮة
ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺪاﺋﻦ
)اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة(
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ؟

ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤِﺮة
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﺻﻮرة ﻗﺮوض ﺗﻜﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺴﺮة ﻫﻲ
اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ.

ﻫﻞ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﳌﺴﺘﺜﻤِﺮة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
١
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺴﺮة؟

ﻻ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﳌﺴﺘﺜﻤِﺮة أن
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻖ
٢
ﻋﺎﺋﺪ واﻗﻌﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟

ﻻ

ﻫﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﻌﺴﺮة
ﻣﻨﺸﺄة
ﻋﺎﻣﻠﺔ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ
ﻫﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﻌﺴﺮة
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟

• ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﰲ
ﺻﻮرة ﲢﻮﻳﻼت/ﻣﻨﺢ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﱃ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ )أ( اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎؤه واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳊﺎﺿﺮة ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ،
أو )ب( اﳉﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪر ﻋﺎﺋﺪا واﻗﻌﻴﺎ،
• وﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺼﺺ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺴﺮة )ﺑﻤﺎ
ﻳﺴﺎوي اﳉﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺦ رؤوس أﻣﻮال ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(.

ﺿﺦ رؤوس
أﻣﻮال ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻻ

ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤِﺮة
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﰲ
ﺻﻮرة ﲢﻮﻳﻼت/
ﻣﻨﺢ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺴﺮة.

ﻧﻌﻢ
ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤِﺮة ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﺻﻮرة ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺴﺮة )ﺑﻤﺎ
ﻳﺴﺎوي اﳉﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺿﺦ رؤوس أﻣﻮال ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(.

ﻻ

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪر
ﻋﺎﺋﺪا واﻗﻌﻴﺎ؟

ﻧﻌﻢ

 1تعني «مطالبة مالية فعلية» مطالبة بموجب عقد بين املدين اجلديد واملدين األصلي ،أو بموجب اتفاق (خاصة يف حالة احلكومات) ،يُتوقع على نحو معقول أن يتم الوفاء بشروطه وينص
على قيام املدين األصلي بتعويض املدين اجلديد.
ف يحقق األرباح أو مكاسب احليازة يف تاريخ الحق ،ويمثل مطالبة على القيمة املتبقية للشركة.
 2يكون معدل العائد على األموال
واقعيا إذا توافرت نية لتحقيق معدل عائد كا ٍ
ً
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• عندمــا تشــتري احلكومــة قرضــا بقيمــة عادلــة أقــل بكثيــر
مــن قيمتــه االســمية ،ال يُقَيَّــد أي حتويــل رأســمايل مقابــل
الفــرق يف القيمــة نظــرا ألن القــروض يتــم قيدهــا بالقيمــة
االســمية يف امليزانيــة العموميــة .وأي فــرق بيــن الســعر
املدفــوع والقيمــة االســمية يقيــد ضمــن تغيــرات التقييــم
(راجــع الفقــرة  33-9يف الطبعــة السادســة مــن دليــل
ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل) .ومــع هــذا،
إذا توافــرت معلومــات موثوقــة بــأن بعــض القــروض غيــر
خفَّــض قيمتهــا إىل صفــر يف امليزانيــة
قابلــة لالســترداد ،تُ َ
العموميــة (حتــت «تغيــرات أخــرى يف احلجــم») ويُقَيَّــد
حتويــل رأســمايل مســا ٍو للقيمــة التــي تدفعهــا احلكومــة
للشــركة .وإذا أصبــح بعــض أو كل هــذه القــروض قابــا
لالســترداد يف وقــت الحــق ،يظهــر ذلــك كإعــادة تقييــم يف
امليزانيــة العموميــة للحكومــة.
• إذا قدمــت احلكومــة ضمانــا كجــزء مــن عمليــة إنقــاذ،
ينبغــي قيــد الضمانــات وفقــا ملــا إذا كان ضمانــا يُمنــح
ملــرة واحــدة أو كجــزء مــن نظــام ضمانــات موحــدة (راجــع
الفقــرات مــن  254-7إىل  260-7لالطــاع علــى تفاصيل
حــول املعاجلــة اإلحصائيــة للضمانــات).
م 53-3وهنــاك عوامــل إضافيــة ينبغــي مراعاتهــا يف احلــاالت
البينيــة ،ومنهــا مــا يلــي:
• إذا كانــت عمليــة ضــخ رأس املــال تغطــي عجــزا تشــغيليا
ضخمــا متراكمــا علــى مــدار عاميــن أو أكثــر أو خســائر غيــر
مســبوقة ناجمــة عــن عوامــل خارجــة عــن ســيطرة الشــركة،
يكــون ضــخ رأس املــال يف هــذه احلالــة حتويــا رأســماليا.
• إذا تم ضخ رأس املال يف شــبه شــركة ذات حصص ملكية
ســالبة (راجــع اإلطــار  ،)3-6تعتبــر عمليــة ضــخ رأس املال
دائمــا حتويــا رأســماليا.
• إذا كانــت عمليــة ضــخ رأس املــال تتــم ألغــراض خاصــة
مرتبطــة بالسياســة العامــة بهــدف تعويــض أحــد البنــوك
املعســرة عمــا حتويــه ميزانيتــه العموميــة مــن خماطــر عــدم
ســداد متوقعــة أو قــروض رديئــة أو خســائر ،يعتبــر ضــخ
رأس املــال حتويــا رأســماليا مــا مل يكــن مــن املتوقــع
حتقيــق عائــد واقعــي .ولكــن إذا كان مــن املتوقــع حتقيــق
عائد واقعي ،يقيد ضخ رأس املال كاســتثمار يف حصص
ملكيــة.
• يف حالــة وجــود مســاهمين مــن القطــاع اخلــاص يقومــون
بتوفيــر جــزء كبيــر (بالنســبة إىل حصصهــم احلاليــة) مــن
رؤوس األمــوال املســاهمة خــال عمليــة الضــخ ،عندئ ـ ٍذ
يعتبــر ضــخ رأس املــال اســتثمارا يف حصــص امللكيــة نظــرا
ألنــه مــن املفتــرض أن مســتثمري القطــاع اخلــاص هــؤالء
يســعون إىل حتقيــق عائــد علــى اســتثماراتهم.

ديون الكيانات ذات الغرض اخلاص

م 54-3تتضمــن الفقــرات مــن  136-2إىل  139-2وصفــا
للكيانــات ذات الغــرض اخلــاص .ويجــب حتديــد وحــدات
الكيانــات ذات الغــرض اخلــاص والتقســيم القطاعــي املؤسســي
لهــا علــى النحــو املالئــم ألغــراض إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
فــإذا كان الكيــان ذو الغــرض اخلــاص جــزءا مــن القطــاع العــام،
ينبغــي أن يكــون دينــه جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام أو القطــاع
الفرعــي ذي الصلــة.
م 55-3وكمــا تشــير الفقــرات مــن  41-2إىل  ،45-2يجــوز أن
تؤســس احلكومــات شــركات عامــة تبيــع ســلعا أو خدمــات إىل
احلكومــة بصــورة حصريــة دون الدخــول يف مناقصــات تنافســية
مــع القطــاع اخلــاص للحصــول علــى عقــد مــع احلكومــة .وتُســمى
هــذه الشــركة العامــة شــركة تابعــة صوريــة وينبغــي تصنيفهــا
كجــزء مــن قطــاع احلكومــة العامــة (وحدتهــا األم) .وغالبــا مــا
تؤســس هــذه الشــركات التابعــة الصوريــة احلكوميــة ككيانــات
ذات غــرض خــاص .وينبغــي تصنيــف هــذه الوحــدات ،وهــي
شــركات مــن الناحيــة القانونيــة ،كجــزء مــن قطــاع احلكومــة
العامــة ،ومــن ثــم تعتبــر خصــوم ديونهــا جــزءا مــن ديــون احلكومة
العامــة.

م 56-3ويجــوز أن تمــارس احلكومــة أنشــطة ألغــراض املاليــة
العامــة مــن خــال كيــان مقيــم يف اخلــارج .فعلــى ســبيل املثــال،
يجــوز أن تمــول احلكومــة مصروفاتهــا بإصــدار أوراق ماليــة يف
اخلــارج مــن خــال كيــان ذي غــرض خــاص .وهــذا الكيــان ذو
الغــرض اخلــاص ليــس جــزءا مــن قطــاع احلكومــة العامــة ســواء
يف االقتصــاد األصلــي أو االقتصــاد املضيــف .وال تُعالــج بيانات
هــذه الكيانــات بنفــس طريقــة معاملــة الســفارات واملناطــق
اإلقليميــة األخــرى التابعــة الختصــاص احلكومــة ألنهــا تعمــل
بموجــب قوانيــن االقتصــاد املضيــف .وقــد تكــون احلكومــات
مســتثمرا مباشــرا يف هــذه الوحدات/الكيانــات .ومــع هــذا ،يجــب
اســتخدام عمليات احتســاب خاصة للمعامالت ومراكز األرصدة
بيــن احلكومــة والكيــان ذي الغــرض اخلــاص يف اخلــارج لضمــان
انعــكاس أي عمليــات تُــرى ألغــراض املاليــة العامــة مــن خــال
كيانــات غيــر مقيمــة يف معامــات ومراكــز أرصــدة حكومــة
االقتصــاد األصلــي 15.ونتيجــة لذلــك ،تقيــد احلكومــة دينــا فعليــا،
أو حمتســبا ،مســتحقا للكيــان ذي الغــرض اخلــاص التابــع لهــا
ينشــأ عــن أي ديــون يتحملهــا الكيــان ذو الغــرض اخلــاص نيابــة
عــن احلكومــة.
 15الســبب يف اســتخدام منهــج خــاص للكيانــات احلكوميــة هــو أن الكيــان
غيــر املقيــم ،علــى عكــس القطــاع اخلــاص ،يــؤدي وظائفــه بنــاء علــى طلــب مــن
احلكومــة العامــة ألغــراض السياســة العامــة ،وليــس ألغــراض جتاريــة .وبــدون
اتبــاع هــذا املنهــج ،قــد تنشــأ صــورة مضللــة ملصروفــات احلكومــة وديونهــا.

		
الدين والعمليات ذات الصلة

م 57-3وعندمــا يقتــرض كيــان ذو غــرض خــاص مقيــم يف أحــد
االقتصــادات نيابــة عــن حكومــة اقتصــاد آخــر ،ويكــون القــرض
ألغــراض املاليــة العامــة ،تتــم املعاجلــة اإلحصائيــة حلســابات
هــذه احلكومــة علــى النحــو التــايل:
• عنــد االقتــراض :حتتســب معاملــة منشــئة خلصــم ديــن
مســتحق علــى احلكومــة للكيــان املقتــرض ،بحيــث تســاوي
القيمــة احملتســبة لهــذه املعاملــة قيمــة القــرض .والقيــد
املقابــل هــو زيــادة يف حصــة ملكيــة احلكومــة يف الكيــان
املقتــرض.
• عنــد انتقــال األمــوال أو األصــول املشــتراة باألمــوال (حســب
احلالــة) إىل احلكومــة -يقيــد تدفــق األمــوال أو األصــول
كمعاملــة يقابلهــا تخفيــض يف حصــة ملكيــة احلكومــة يف
الكيــان املقتــرض بنفــس قيمــة التدفــق.
• عنــد حتمــل الكيــان املقتــرض لنفقــات أو قيامــه بتحويــل
أصــول إىل طــرف ثالــث (أي أنــه ال يحــول األصــول إىل
احلكومــة) ،حســب احلالــة :حتتســب قيمــة حتويــل جــار أو
رأســمايل بيــن احلكومــة والكيــان ،بحيــث يكــون القيــد
املقابــل تخفيضــا يف قيمــة حصــة ملكيــة احلكومــة.
م 58-3وتُسَ ـجَّل هــذه القيــود بصــورة متماثلــة بالنســبة لــكل
مــن احلكومــة والكيــان املقتــرض .وال تؤثــر هــذه القيــود علــى
املعامــات أو مراكــز األرصــدة بيــن الكيــان املقتــرض ودائنيــه أو
أي أطــراف ثالثــة أخــرى ،إذ تُقيَّــد هــذه املعامــات واملراكــز وقــت
إنشــائها دون احلاجــة إىل إجــراء أي عمليــات احتســاب.

الدين الناشئ عن التوريق

م 59-3تنشــأ عمليــة التوريــق عندمــا تقــوم وحــدة ،تُعرف باســم
املنشــئ ،بتحويــل حقــوق ملكيــة أصــول ماليــة أو غيــر ماليــة ،أو
حــق احلصــول علــى تدفقــات مســتقبلية معينــة ،إىل وحــدة أخــرى،
تُعــرف باســم وحــدة التوريــق .ويف املقابــل ،تدفــع وحــدة التوريــق
للمنشــئ مبلغــا مــن مصــدر التمويــل اخلــاص بهــا .وحتصــل وحــدة
التوريــق علــى التمويــل اخلــاص بهــا عــن طريــق إصــدار ســندات
ديــن باســتخدام األصــول أو حقــوق احلصــول علــى تدفقــات
مســتقبلية قــام املنشــئ بتحويلهــا كضمــان 16.وعندمــا تكــون
األوراق املاليــة املضمونــة بأصــول صــادرة عــن وحــدة قطــاع
عــام ،فإنهــا تشــكل جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام.
م 60-3وتنشــأ عــن التوريــق ســندات ديــن تكــون مدفوعــات
قســائمها أو أصلهــا (أو كالهمــا) مضمونــة بأصــول ماليــة أو غيــر
ماليــة حمــددة أو بتدفقــات إيــرادات مســتقبلية .ويجــوز اســتخدام
 16لالطــاع علــى مناقشــة مفصلــة عــن التوريــق ،راجــع كتيــب إحصــاءات
األوراق املاليــة الصــادر عــن بنــك التســويات الدوليــة والبنــك املركــزي
األوروبــي وصنــدوق النقــد الــدويل يف مايــو  ،2009وكذلــك نظــام احلســابات
القوميــة لعــام  ،2008الفقــرات مــن  131-22إىل  .133-22ووفقــا لهــذا
الكتيــب أيضــا ،يمكــن أن يحــدث التوريــق حتــى بــدون وجــود وحــدة توريــق أو
حتويــل أصــول.
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جمموعــة خمتلفــة مــن األصــول أو تدفقــات الدخــل املســتقبلية
ألغــراض التوريــق ،بمــا يف ذلــك قــروض الرهــن العقــاري
الســكني والتجــاري ،والقــروض االســتهالكية ،والقــروض
احلكوميــة ،واملشــتقات االئتمانيــة .ويجــوز أن تصــدر وحــدة
مــن وحــدات احلكومــة العامــة ســندات ديــن مضمونــة بإيــرادات
معينــة مُجَنَّبــة .ويف نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة،
ال تُــدرج القــدرة علــى جمــع الضرائــب أو اإليــرادات احلكوميــة
األخــرى كأصــول حكوميــة تُســتخدم يف التوريــق 17.ومــع هــذا،
فــإن جتنيــب إيــرادات مســتقبلية ،مثــل حصيلــة إيــرادات الطــرق
التــي تُفــرض رســوم علــى عبورهــا ،خلدمــة ســندات الديــن التــي
تصدرهــا إحــدى وحــدات احلكومــة العامــة (أو القطــاع العــام) قــد
يكــون شــبيها بالتوريــق (راجــع الفقرتيــن م 64-3وم.)66-3
م 61-3وتختلــف نظــم التوريــق داخــل أســواق ســندات الديــن
وفيمــا بينهــا .وعلــى املســتوى األعــم ،يتــم التمييــز علــى أســاس
مــا إذا كانــت توجــد وحــدة توريــق معنيــة أم ال .ويف نظــم التوريــق
التــي تقــوم وحــدة توريــق يف ظلهــا بإصــدار ســندات الديــن ،تكــون
الوحــدة املؤسســية املُصْ ـدِرة وســيطا ماليــا يف قطــاع الشــركات
املاليــة .وغالبــا مــا تكــون وحــدة التوريــق كيانــا ذا غــرض
خــاص .ومــع ذلــك ،كمــا يــرد يف الفقــرة  ،137-2فــإن الكيانــات
ذات الغــرض اخلــاص املقيمــة التــي ال تعمــل بطريقــة مســتقلة
ومنفصلــة عــن احلكومــة العامــة وتباشــر أنشــطة ماليــة عامــة
ال تُعامــل كوحــدات مؤسســية منفصلــة يف نظــم اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة .وتُعامــل هــذه الكيانــات ذات الغــرض
اخلــاص كجــزء مــن احلكومــة العامــة بصــرف النظــر عــن وضعهــا
القانــوين؛ وبالتــايل:
• إذا كانــت هنــاك وحــدة توريــق معنيــة ،يمكــن التمييــز
بيــن أربعــة أنــواع مــن النظــم مــن منظــور اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة:


توريــق البيــع احلقيقــي 18،وهــي عمليــات تنطــوي علــى
حتويــل فعلــي (بيــع) لألصــول ـ ـ مــن منظــور اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة 19ـ ـ مــن امليزانيــة العموميــة ملالــك
األصــول األصلــي إىل امليزانيــة العموميــة لوحــدة
التور يــق؛

 17علــى ســبيل املثــال ،مل تُســتحق إيــرادات الضرائــب املســتقبلية بعــد ،وذلــك
علــى األرجــح ألن احلــدث املــؤدي إىل نشــأة االلتــزام الضريبــي مل يقــع بعــد،
وبالتــايل ال ينشــأ لهــا أصــل يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة.
 18العمليــات مــن «النــوع  »2يف كتيــب إحصــاءات األوراق املاليــة و«احلالــة
األوىل» للتوريــق يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008
 19لكــي يُعتبــر بيعـ ًـا ،يجــب أن يظهــر األصــل بالفعــل يف امليزانيــة العموميــة
لوحــدة القطــاع العــام (كاحلكومــة املركزيــة مثــا) ويجــب تغييــر امللكيــة
بالكامــل ونقلهــا إىل وحــدة التوريــق ،بحيــث يتــم حتويــل اخملاطــر واملزايــا
املرتبطــة باألصــل .ويجــب مراعــاة مــا يلــي )1( :ينبغــي أن يكــون ســعر الشــراء
مســاويا لســعر الســوق اجلــاري ،وإال فــا يُعــد بيعــا ،و( )2إذا كان املُنشــئ
(كاحلكومــة املركزيــة مثــا) يضمــن ســداد أي ديــن مرتبــط باألصــول التــي
اقتنتهــا وحــدة التوريــق ،فمــن غيــر املرجــح أن يكــون قــد تــم نقــل جميــع
اخملاطــر املصاحبــة لألصــل ،وبالتــايل ،ال توجــد عمليــة بيــع.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤






توريــق البيــع غيــر احلقيقــي 20،وهــي عمليــات ال تنطــوي
علــى حتويــل حقيقــي لألصــول — مــن منظــور
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة — مــن امليزانيــة
العموميــة ملالــك األصــول األصلــي إىل امليزانيــة
العموميــة لوحــدة التوريــق (راجــع احلاشــية )19؛

حكوميــة والتــي تأسســت ككيــان ذي غــرض خــاص ولكنهــا ال
تفــي بشــروط الوحــدة املؤسســية كجــزء مــن احلكومــة العامــة
بغــض النظــر عــن وضعهــا القانــوين .ويمثــل ديــن هــذا الكيــان ذي
الغــرض اخلــاص جــزءا مــن ديــون احلكومــة العامــة (راجــع أيضــا
الفقــرة م.)61-3

توريــق غيــر األصــول 21،وهــي عمليــات تنطــوي علــى
توريــق تدفقــات إيــرادات مســتقبلية ال تُثبَــت كأصــول يف
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة؛

م 63-3ويف حالــة إجــراء بيــع غيــر حقيقــي مــن منظــور
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة (راجــع احلاشــية  ،)19فــإن
املبلــغ الــذي حتصــل عليــه وحــدة القطــاع العــام باعتبارهــا
الوحــدة املنشــئة مــن وحــدة التوريــق يُعامــل كاقتــراض ،عــادة يف
صــورة قــرض 25.وإذا كانــت وحــدة التوريــق جــزءا مــن القطــاع
العــام ،تمثــل ســندات الديــن الصــادرة عــن وحــدة التوريــق جــزءا
مــن ديــون القطــاع العــام.

التوريــق التركيبــي عــن طريــق وحــدة توريــق 22،وهــي
عمليــات تنطــوي علــى حتويــل خماطــر االئتمــان فقــط
(ولكــن ليــس علــى حتويــل األصــول) ،مــن خــال وحــدة
تور يــق.

• وإذا مل تكــن هنــاك وحــدة توريــق معنيــة ،يمكــن تنفيــذ
نوعيــن مــن عمليــات التوريــق:




عمليــة التوريــق املدرجــة يف امليزانيــة العموميــة 23،حيــث
يصــدر مالــك األصــول األصلــي ســندات ديــن جديــدة ،وال
تنطــوي هــذه العمليــات علــى حتويــل لألصــول؛
التوريــق التركيبــي بــدون وحــدة توريــق 24،وهــي عمليــات
تنطــوي علــى حتويــل خماطــر االئتمــان فقــط (ولكــن ليــس
علــى حتويــل األصــول) — مــن خــال إصــدار مباشــر
لســندات الديــن مــن جانــب مالــك األصــول األصلــي.

م 62-3وتنطــوي عمليــة توريــق البيــع احلقيقــي علــى
ســندات ديــن تصدرهــا وحــدة للتوريــق حيــث يكــون قــد تــم حتويــل
األصــول األساســية مــن امليزانيــة العموميــة للمالــك األصلــي
لألصــول (أي املنشــئ األصلــي) إىل امليزانيــة العموميــة لوحــدة
التوريــق .وتســتخدم وحــدة التوريــق حصيلــة بيــع ســندات الديــن
إىل املســتثمرين يف تمويــل عمليــة اقتنــاء األصــول .ويُســتخدم
تدفــق اإليــرادات مــن األصــول املقتنــاة (وهــي عــادة مدفوعــات
الفائــدة وســداد أصــل القــروض) يف أداء مدفوعــات القســائم
وســداد أصــل ســندات الديــن الصــادرة .ويف حالــة عمليــة توريــق
البيــع احلقيقــي التــي جتريهــا وحــدة قطــاع عــام ،يظــل إجمــايل
ديــن املالــك األصلــي لألصــول دون تغييــر .ويرتفــع إجمــايل ديــن
وحــدة التوريــق نتيجــة إلصــدار الســندات .وإذا كانــت هــذه الوحــدة
شــركة ماليــة عامــة ،يكــون دينهــا جــزءا مــن ديــون القطــاع العــام.
وتُعامــل «وحــدة» التوريــق املقيمــة اخلاضعــة لســيطرة وحــدة
 20مأخــوذ مــن «احلالــة األوىل» للتوريــق يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
.2008
« 21احلالة الثانية» للتوريق يف نظام احلسابات القومية لعام .2008
 22العمليات من «النوع  »3يف كتيب إحصاءات األوراق املالية.
 23العمليات من «النوع  »1يف كتيب إحصاءات األوراق املالية.
 24العمليات من «النوع  »3يف كتيب إحصاءات األوراق املالية.

م 64-3وينطــوي توريــق غيــر األصــول علــى توريــق تدفقــات
اإليــرادات املســتقبلية .وكمــا ورد يف الفقــرة م ،60-3ال تُــدرج
القــدرة علــى جمــع الضرائــب أو أي إيــرادات حكوميــة أخــرى
كأصــول حكوميــة يمكــن اســتخدامها يف توريــق البيــع احلقيقــي.
ويف معظــم احلــاالت ،فــإن حقــوق التدفقــات املســتقبلية ليســت
هــي التــي تُســتخدم كضمــان ،وإنمــا هــو التــزام وحــدة القطــاع
ف مــن الدخــل املســتقبلي يف ســداد
العــام باســتخدام مقــدار كا ٍ
القــرض بالكامــل .ويف حالــة حتقيــق دخــل أعلــى ممــا يلــزم لســداد
القــرض ،حتتفــظ وحــدة القطــاع العــام بالزيــادة .ومــن ثــم ،إذا
تــم حتويــل «حقــوق» اإليــرادات احلكوميــة املســتقبلية إىل وحــدة
توريــق ،فــإن املبلــغ الــذي حتصــل عليــه وحــدة القطــاع العــام مــن
وحــدة التوريــق ،والناشــئ عــن حصيلــة إصــدار ســندات الديــن،
يُعامــل كاقتــراض ،عــادة يف صــورة قــرض 26.وتظــل تدفقــات
اإليــرادات تســتحق للحكومــة التــي تســتخدم هــذه احلصيلــة يف
ســداد القــرض الــذي حصلــت عليــه مــن وحــدة التوريــق .وإذا كانــت
وحــدة التوريــق جــزءا مــن القطــاع العــام ،فــإن ســندات الديــن
الصــادرة عــن وحــدة التوريــق تمثــل جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام.
م 65-3وينطــوي التوريــق التركيبــي علــى حتويــل خماطــر
االئتمــان املتعلقــة بمجمــع أصــول بــدون حتويــل األصــول نفســها،
وذلــك مــن خــال وحــدة للتوريــق أو مــن خــال اإلصــدار املباشــر
لســندات الديــن مــن جانــب املالــك األصلــي لألصــول.
• التوريــق التركيبــي يف وجــود وحــدة توريــق :يقــوم مالــك
جممــع األصــول بشــراء مبــادالت خماطــر التوقــف عــن
الســداد (مشــتري احلمايــة) مــن وحــدة التوريــق (بائــع
احلمايــة) مقابــل عــاوة للتحــوط ضــد اخلســائر احملتملــة
 25عندمــا يكــون كل مــن املُنشــئ ووحــدة التوريــق مــن القطــاع العــام ،يُحــذف
هــذا القــرض مــن ديــون القطــاع العــام عنــد توحيــد البيانــات.
 26عندمــا يكــون كل مــن املُنشــئ ووحــدة التوريــق مــن القطــاع العــام ،يُحــذف
هــذا القــرض مــن ديــون القطــاع العــام عنــد توحيــد البيانــات.
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يف جممــع األصــول نتيجــة التوقــف عــن الســداد 27.ويصــدر
بائــع احلمايــة أداة ديــن .وتُســتثمر حصيلــة ســندات الديــن
التــي تصدرهــا وحــدة التوريــق يف أصــول ماليــة منخفضــة
اخملاطــر ومنخفضــة العائــد (كالودائــع مثــا) ،ويُســتخدم
الدخــل املســتحق مــن هــذا االســتثمار ،إىل جانــب عــاوة
مبادلــة خماطــر االئتمــان ،يف تمويــل مدفوعــات قســائم
ســندات الديــن التــي تؤديهــا وحــدة التوريــق للمســتثمرين.
وعنــد حلــول أجــل االســتحقاق ،يُعَ ـوَّض حائــزو ســندات
الديــن ،وذلــك يف حالــة عــدم التوقــف عــن الســداد يف جممــع
األصــول .أمــا يف حالــة التوقــف عــن الســداد ،يقــوم بائــع
احلمايــة بتعويــض مشــتري احلمايــة عــن خســائر التوقــف
عــن الســداد املرتبطــة بمجمــع األصــول ،بينمــا يتكبــد حائــزو
ســندات الديــن (املســتثمرون) خســائر بنفــس القيــم ،ويحقــق
بائــح احلمايــة مكاســب حيــازة.
وإذا كانــت وحــدة التوريــق جــزءا مــن القطــاع العــام ،تمثــل
ســندات الديــن الصــادرة عــن وحــدة التوريــق جــزءا مــن ديــن
القطــاع العــام.
• التوريــق التركيبــي يف حالــة عــدم وجــود وحــدة توريــق:
يقــوم مالــك األصــل بإصــدار ســندات مرتبطــة باالئتمــان،
وهــي ســندات ديــن مضمونــة بأصــول مرجعيــة (كالقــروض
والســندات مثــا) ،متضمنــة مبادلــة خملاطــر التوقــف عــن
الســداد تســمح بتحويــل خماطــر االئتمــان مــن املُصْ ـدِر إىل
املســتثمرين .وعــادة مــا يمنــح املســتثمرون ســعر فائــدة
أعلــى لتعويضهــم عــن حتمــل قــدر أكبــر مــن اخملاطــر.
ويقــوم املســتثمرون ببيــع حمايــة االئتمــان اخلــاص
بمجمــع األصــول إىل مشــتري احلمايــة (أو مصــدر الســندات
املرتبطــة باالئتمــان) عــن طريــق شــراء الســندات املرتبطــة
باالئتمــان .ويتوقــف ســداد املبلــغ األصلــي ومدفوعــات
الفائــدة علــى الســندات علــى أداء جممــع األصــول .فــإذا مل
يحــدث توقــف عــن الســداد طــوال العمــر االفتراضــي للســند،
يحصــل املســتثمرون علــى قيمــة االســترداد الكاملــة للســند
عنــد االســتحقاق .وإذا حــدث توقــف عــن الســداد ،يحصــل
املســتثمرون علــى قيمــة اســترداد الســند ناقــص قيمــة
خســائر التوقــف عــن الســداد.
ويف حالــة التوريــق التركيبــي يف ظــل عــدم وجــود وحــدة
توريــق ،فــإن ســندات الديــن (الســندات املرتبطــة باالئتمــان)
التــي تصدرهــا وحــدة قطــاع عــام تمثــل جــزءا مــن ديــون
هــذه الوحــدة.
 27مبادلــة خماطــر التوقــف عــن الســداد هــي مشــتقة ماليــة الغــرض األساســي
منهــا هــو تبــادل خماطــر التوقــف عــن ســداد االئتمــان.
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م 66-3وتنطــوي عمليــة التوريــق املدرجــة يف امليزانيــة
العموميــة علــى إصــدار ســندات ديــن مضمونــة بتدفــق إيــرادات
مســتقبلية ناشــئة عــن أصــول .وتظــل هــذه األصــول مدرجــة يف
امليزانيــة العموميــة جلهــة إصــدار ســندات الديــن (املالــك األصلــي
لألصــول) ،كحافظــة مســتقلة عــادة .وال تنطــوي العمليــة علــى
أي وحــدة توريــق .ويوفــر إصــدار ســندات الديــن ملالــك األصــول
األصلــي أمــواال وتشــكل ســندات الديــن جــزءا مــن ديــون مالــك
األصــول األصلــي.

الدين الناشئ عن املبادالت خارج السوق
م 67-3يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة ،تنشــأ عــن عمليــات
املبادلــة مشــتقات ماليــة ،وهــي أدوات غيــر منشــئة لديــون (راجــع
الفقــرة  .)215-7ولكــن املبــادالت خــارج الســوق تنطــوي علــى
عنصــر ديــن.
م 68-3واملبادلــة خــارج الســوق هــي عقــد مبادلــة يصدر عند
إنشــائه بقيمــة غيــر صفريــة نظــرا الختــاف األســعار املرجعيــة
عــن األســعار الســوقية اجلاريــة ،ومــن هنــا جــاءت تســمية املبادلة
«خــارج الســوق» .وعــادة مــا ينتــج عــن هــذه املبادلــة يف البدايــة
قيــام أحــد الطرفيــن بدفــع مبلــغ مقطــوع للطــرف اآلخــر .والطبيعــة
االقتصاديــة للمبادلــة خــارج الســوق هــي مزيــج مــن االقتــراض
(أي املبلــغ املقطــوع) يف صــورة قــرض ،ومبادلــة داخــل الســوق
(مشــتقات ماليــة) .وينشــأ ديــن مــن عنصــر القــرض يف عمليــة
مبادلــة خــارج الســوق ،وإذا حصلــت وحــدة قطــاع عــام علــى
املبلــغ املقطــوع ،يمثــل هــذا املبلــغ جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام.
وتشــمل األمثلــة علــى عقــود املبــادالت التــي قــد تنطــوي علــى
أســعار مرجعيــة خــارج الســوق مبــادالت أســعار الفائــدة والعملــة.
م 69-3ونظــرا ألن الطبيعــة االقتصاديــة للمبادلــة خــارج
الســوق تعــادل مزيجــا مــن قــرض ومشــتقة ماليــة ،يُقَيَّــد مركــزان
لألرصــدة يف امليزانيــة العموميــة:
• قرض ـ ـ أداة دين ـ ـ مسا ٍو للقيمة غير الصفرية للمبادلة يف
البداية وبأجل استحقاق مماثل لتاريخ انتهاء املبادلة؛
• وعنصــر مشــتقة ماليــة (مبادلــة) ـ ـ أداة غيــر مُنْشِــئة لديــن ـ ـ
تســاوي قيمتهــا الســوقية صفــرا يف البدايــة.
م 70-3ومركــز القــرض هــو خصــم مســتحق علــى الطــرف الــذي
يحصــل علــى املبلــغ املقطــوع ،بينمــا يظهــر مركــز املشــتقات
املاليــة علــى جانــب األصــول املاليــة أو اخلصــوم ،حســب أســعار
الســوق يف تاريــخ امليزانيــة العموميــة.
م 71-3وتُــوزَّع التدفقــات املســتقبلية املرتبطــة بمراكــز هــذه
األرصــدة إىل تدفقــات مرتبطــة بالقــرض وتدفقــات مرتبطــة
بعنصــر املشــتقة املاليــة علــى الترتيــب.
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اإلقراض املشتق لألموال املقترضة
م 72-3يشــير اإلقــراض املشــتق لألمــوال املقترضــة إىل
قيــام وحــدة مؤسســية مقيمــة «( »Aعــادة احلكومــة املركزيــة)
باالقتــراض مــن وحــدة (وحــدات) مؤسســية أخــرى «( »Bعــادة
وحــدة غيــر مقيمــة) ،ومــن ثــم إقــراض حصيلــة هــذا القــرض إىل
وحــدة (وحــدات) مؤسســية ثالثــة «( »Cعــادة حكومــات الواليــات
أو احلكومــات احملليــة ،أو شــركة (شــركات) عامــة) ،بحيــث يكــون
واضحــا أن الوحــدة « »Aلهــا مطالبــة ماليــة فعليــة علــى الوحــدة
« .»Cوهنــاك عــدة عوامــل دافعــة علــى إقــراض األمــوال املقترَضة،
مثــل:
• قــد تكــون الوحــدة املؤسســية « »Aقــادرة علــى االقتــراض
مــن الوحــدة « »Bبشــروط أفضــل مــن شــروط اقتــراض
الوحــدة « »Cمــن الوحــدة «.»B
• أو قــد تكــون قــدرة الوحــدة املؤسســية « »Cعلــى االقتــراض
حمــدودة بفعــل عوامــل مثــل القواعــد املنظمــة للنقــد
األجنبــي؛ والوحــدة « »Aهــي وحدهــا القــادرة علــى
االقتــراض مــن غيــر مقيميــن.
م 73-3وتنتــج عــن اإلقــراض املشــتق (علــى األقــل) مطالبتــان
ماليتــان منفصلتــان .وال ينبغــي أن تــوازن إحــدى املطالبتيــن
املطالبــة األخــرى يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وإحصــاءات
ديــن القطــاع العــام؛ حيــث تنشــأ للوحــدة املؤسســية « »Bمطالبــة
ديــن علــى الوحــدة (الوحــدات) « ،»Aوتنشــأ للوحــدة (الوحــدات)
« »Aمطالبــة ديــن علــى الوحــدة « ،»Cويجــوز توحيــد هاتيــن
املطالبتيــن (راجــع الفقــرة م .)76-3وتُصَنَّــف خصــوم الديــن
تلــك (واملطالبــات املاليــة املقابلــة) كخصــوم حمليــة أو خارجيــة
حســب إقامــة الوحدتيــن املؤسســيتين(الوحدات املؤسســية) «»B
و« »Cعلــى الترتيــب.
م 74-3وإذا كانــت للوحــدة املؤسســية املقيمــة « ،»Aالتــي
تقــرض األمــوال املقترضــة إىل الوحــدة (الوحــدات) « ،»Cمطالبــة
ماليــة فعليــة علــى الوحــدة (الوحــدات) « ،»Cتعتمــد املعاجلــة
اإلحصائيــة للمطالبتيــن اللتيــن يتــم قيدهمــا علــى:
• إقامــة اجلهــة (اجلهــات) الدائنــة التــي تقتــرض منهــا الوحــدة
«( »Aأي الوحدة (الوحدات) «)»B؛
• وإقامــة الوحــدة (الوحــدات) « »Cالتــي تقرضهــا الوحــدة «»A
األمــوال املقترضــة (راجــع اجلدول م.)1-3
م 75-3وتُصَنَّــف خصــوم ديــن الوحــدة املؤسســية «»A
املســتحقة للوحــدة (الوحــدات) « »Bحســب نــوع األداة (األدوات)
ذات الصلــة :وعــادة مــا يكــون هــذا االقتــراض يف صــورة قــروض
و/أو ســندات ديــن .ويف هــذا احلــاالت ،ترتفــع خصــوم ديــن
الوحــدة « »Aيف صــورة قــروض و/أو ســندات ديــن (قيــد دائــن(
نتيجــة لالقتــراض مــن الوحــدة (الوحــدات) « ،»Bمــع حــدوث
ارتفــاع مقابــل (قيــد مديــن) يف األصــول املاليــة للوحــدة « »Aيف

اجلدول م :1-3ملخص املعاجلة اإلحصائية إلقراض
األموال املقترضة من جانب الوحدة
املؤسسية «»A
 -1الوحدة «»A
تقترض من
الوحدة (الوحدات)
«»B

حســب حمــل إقامــة الوحــدة (الوحــدات) املؤسســية
« ،»Bتتحمــل الوحــدة « »Aخصــم ديــن حملــي/
خارجــي مســتحقا للوحــدة (الوحــدات) «.»B
(وتنشــأ للوحــدة (الوحــدات) املؤسســية «»B
مطالبــة ماليــة حملية/خارجيــة علــى الوحــدة
«.»A

 -2الوحدة « »Aتقرض
األموال املقترضة
إىل الوحدة
(الوحدات) «»c

حســب حمــل إقامــة الوحــدة (الوحــدات) املؤسســية
« ،»Cتنشــأ للوحــدة « »Aمطالبــة ماليــة حمليــة/
خارجيــة علــى الوحــدة (الوحــدات) «( .»Cوتنشــأ
علــى الوحــدة (الوحــدات) املؤسســية « »Cخصمــا
حمليا/خارجيــا مســتحقا للوحــدة «.)»A

صــورة عملــة وودائــع .وتــؤدي هــذه األحــداث إىل ارتفــاع مركــز
إجمــايل ديــن الوحــدة « ،»Aبينمــا ال يطــرأ أي تغييــر علــى مركــز
صــايف الديــن لديهــا.
م 76-3وتكــون خصــوم الديــن املســتحقة علــى الوحــدة
(الوحــدات) املؤسســية « »Cللوحــدة « ،»Aنتيجــة إلقــراض
ـادة .وبعبــارة أخــرى،
األمــوال املقترضــة ،يف صــورة قــرض عـ ً
ترتفــع خصــوم ديــن الوحــدة املؤسســية «( »Cقيــد دائــن) نتيجــة
لالقتــراض مــن الوحــدة « ،»Aمــع حــدوث ارتفــاع مقابــل (قيــد
مدين) يف األصول املالية للوحدة « »Cيف صورة عملة وودائع.
وتــزداد األصــول املاليــة (القــروض مثــا) للوحــدة املؤسســية
«( »Aقيــد مديــن) نتيجــة إقــراض األمــوال املقترضــة للوحــدة
« ،»Cوتنخفــض أصولهــا املاليــة يف صــورة عملــة وودائــع (قيــد
دائــن) .وإذا كانــت الوحــدة (الوحــدات) املؤسســية « »Cوالوحــدة
« »Aمصنفتــان يف نفــس القطــاع أو القطــاع الفرعــي أو جمموعــة
الوحــدات ،يلغــى خصــم الديــن (واملطالبــة املاليــة املقابلــة) عنــد
توحيــد البيانــات.
م 77-3ويُقَيَّــد اســتهالك كل خصــم مــن خصــوم الديــن
(واألصــول املاليــة املقابلــة( يف دفاتــر الوحــدة التــي تظهــر
خصــوم الديــن يف ميزانيتهــا العموميــة .ومــن ثــم ،إذا كانــت
تســتحق علــى الوحــدة املؤسســية « »Aخصــوم ديــن للوحــدة «،»B
ُيقَيَّــد اســتهالك هــذا اخلصــم (الــذي يكــون خصمــا خارجيــا عــادة)
يف دفاتــر الوحــدة «( »Aقيــد مديــن) حتــى يف حالــة إقــراض هــذه
األمــوال املقترضــة للوحــدة «.»C
م 78-3وباملثل ،يُقَيَّد استهالك خصوم دين الوحدة املؤسسية
«( »Cالتــي تكــون خصومــا حمليــة عــادة) املســتحقة للوحــدة
«( »Aقيــد مديــن) يف دفاتــر الوحــدة « .»Cوتُقَيِّــد الوحــدة «»A
انخفاضــا (قيــدا دائنــا) يف مطالباتهــا املاليــة (احملليــة) علــى
الوحــدة « .»Cويــؤدي اســتهالك خصــوم ديــن الوحــدة املؤسســية

		
الدين والعمليات ذات الصلة

« »Cاملســتحقة للوحدة « »Aإىل حتســن مركز إجمايل الدين لدى
الوحــدة « ،»Cبينمــا يظــل مركــز صــايف الديــن لديهــا دون تغييــر.

مراكز األرصدة والتدفقات ذات الصلة مع
صندوق النقد الدويل

م 79-3يصــف هــذا القســم بإيجــاز مراكــز األرصــدة والتدفقــات
يف األصــول املاليــة واخلصــوم للبلــدان التــي تنشــأ نتيجــة
عضويتهــا يف صنــدوق النقــد الــدويل ،وذلــك نظــرا الرتباطهــا
بإحصــاءات ديــن القطــاع العــام .ويتعيــن بدايـ ًـة علــى معــدي
بيانــات الديــن حتديــد وحــدة (وحــدات) القطــاع العــام التــي
يقيــدون ضمنهــا مراكــز األرصــدة والتدفقــات ذات الصلــة مــع
صنــدوق النقــد الــدويل .ومراكــز األرصــدة والتدفقــات يف األصــول
املاليــة واخلصــوم للبلــدان األعضــاء مــع صنــدوق النقــد الــدويل
عــادة مــا تُقَيَّــد ضمــن حســابات وحــدة القطــاع العــام التــي تتحــدد
يف ضــوء الترتيبــات القانونيــة واملؤسســية يف البلــد العضــو.
م 80-3ويُجــري صنــدوق النقــد الــدويل تعامالتــه مــع البلــد
العضــو مــن خــال الوكيــل املــايل وجهــة اإليــداع:
• يعيــن كل بلــد عضــو وكيــا ماليــا إلجــراء املعامــات املاليــة
28
مــع صنــدوق النقــد الــدويل نيابــة عــن العضو.
• كذلــك يُشــترط علــى كل عضــو تعييــن مصرفــه املركــزي
كجهــة إيــداع حليــازات صنــدوق النقــد الــدويل مــن عملــة
البلــد العضــو 29.ويف معظــم البلــدان األعضــاء ،يكــون البنــك
املركــزي هــو الوكيــل املــايل وجهــة اإليــداع.
م 81-3وتناقــش األقســام التاليــة حصــص البلــدان األعضــاء
يف صنــدوق النقــد الــدويل ،ومراكــز احتياطياتهــا يف الصنــدوق،
والتعويــض (الفائــدة التعويضيــة) الــذي حتصــل عليــه مــن
الصنــدوق ،واحلســاب الــذي تســتخدمه ملدفوعــات اإلدارة
(«حســاب الصنــدوق رقــم  ،)2وخمصصاتهــا وحيازاتهــا مــن
حقــوق الســحب اخلاصــة.

احلصص

م 82-3وتُخَصَّــص لــكل بلــد عضــو يف صنــدوق النقــد الــدويل
حصــة معينــة عنــد االنضمــام إىل عضويتــه .واحلصــة هــي
االكتتــاب يف رأس املــال ،وتُقَ ـوَّم بحقــوق الســحب اخلاصــة،
ويجــب أن يســددها كل بلــد عضــو لصنــدوق النقــد الــدويل عنــد
االنضمــام إليــه ،وتتألــف مــن مكوِّنيــن:
• مك ـوِّن األصــول االحتياطيــة :يتعيــن علــى كل عضــو أن
يدفــع  %25مــن حصتــه بوحــدات حقــوق الســحب اخلاصــة
أو بعمــات يحددهــا الصنــدوق .ويمثــل هــذا اجلــزء البالغــة
 28الوكيــل املــايل قــد يكــون اخلزانــة (وزارة املاليــة) أو البنــك املركــزي أو
مؤسســة النقــد الرســمية أو صنــدوق التثبيــت أو أي هيئــة مشــابهة أخــرى لــدى
البلــد العضــو .وال يمكــن لصنــدوق النقــد الــدويل التعامــل إال مــع الوكيــل املــايل
املعيــن أو مــن خاللــه.
 29إذا مل يكــن لــدى البلــد العضــو بنــك مركــزي ،يمكنــه تعييــن مؤسســة أخــرى
يقبــل بهــا صنــدوق النقــد الــدويل.
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نســبته  %25أحــد عناصــر األصــول االحتياطيــة للبلــد
العضــو ويُعــرف بأنــه «شــريحة االحتياطــي» .ويُــدرج
االكتتــاب بهــذا اجلــزء يف حســابات وحــدة القطــاع العــام
كمعاملــة تتضمــن ارتفاعــا يف األصــول املاليــة اخلارجيــة
يف صــورة عملــة وودائــع ،أي مركــز شــريحة االحتياطــي
الــذي يمثــل مطالبــة ســائلة علــى صنــدوق النقــد الــدويل
(مديــن) يوازنهــا انخفــاض مســا ٍو يف األصــول املاليــة
اخلارجيــة القائمــة( 30دائــن).
• مك ـوِّن العملــة احملليــة :أمــا اجلــزء اآلخــر مــن احلصــة
والبالغــة نســبته  ،%75فهــو مســتحق الدفــع بعملــة البلــد
العضــو احملليــة يف جهــة اإليــداع احملــددة .ويكــون الدفــع
إمــا بالعملــة احملليــة (حســاب الصنــدوق رقــم  ،)1أو
بإصــدار ســند إذين إذا رغــب البلــد العضــو يف ذلــك (يُقَيَّــد يف
حســاب األوراق املالية لدى الصندوق) .ويُســتخدم حســاب
الصنــدوق رقــم  1ملعامــات الصنــدوق التشــغيلية (مثــل
عمليــات الشــراء وإعــادة الشــراء) ،ويجــوز إجــراء حتويــات
صغيــرة مــن هــذا احلســاب إىل احلســاب رقــم  2الــذي
ُيســتخدم لســداد النفقــات اإلداريــة احملليــة التــي يتحملهــا
الصنــدوق بعملــة البلــد العضــو 31.ويمكــن للصنــدوق حتويــل
الســندات اإلذنيــة إىل نقــد عنــد الطلــب .وال يقيــد ذلــك اجلــزء
مــن حصــة البلــد بالعملــة احملليــة يف حســابات وحــدة
القطــاع العــام نظــرا ألنــه يعتبــر مــن الناحيــة االقتصاديــة
بنــدا احتماليــا .وال تدفــع فوائــد علــى حســاب اإليــداع وال
علــى الســند اإلذين.
م 83-3وتُــرى مراجعــات دوريــة حلجــم حصــص البلــدان
األعضــاء يف الصنــدوق .وتُقيَّــد املعامــات التــي تعكــس التغيــر
يف حصــة البلــد العضــو بنفــس الطريقــة املســتخدمة يف القيــد عنــد
دفــع قيمــة احلصــة يف البدايــة.

مركز االحتياطي يف صندوق النقد الدويل

م 84-3يعــادل مركــز االحتياطــي ألحــد البلــدان األعضــاء يف
صنــدوق النقــد الــدويل جممــوع مركــز شــريحة االحتياطــي زائــد
أي مديونيــة للصنــدوق (بموجــب اتفاقيــات قــرض ثنائيــة،
أو ســندات ،أو املشــاركة يف اتفاقيــات اقتــراض دائمــة مثــل
اتفاقيــات االقتــراض العامــة أو اتفاقيــات االقتــراض اجلديــدة)
يف حســاب املــوارد العامــة الــذي يكــون متاحــا بصــورة فوريــة
للبلــد العضــو (لالطــاع علــى املزيــد مــن التفاصيــل ،راجــع الفقــرة
 85-6يف الطبعة السادســة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االســتثمار الــدويل) .وتمثــل شــريحة االحتياطــي حــق البلــد العضــو
يف الســحب غيــر املشــروط مــن الصنــدوق ،وهــو ينشــأ مــن خــال
دفــع مكــون النقــد األجنبــي يف حصــة االكتتــاب ،مضافــا إليــه
 30نوع األداة يختلف.
 31عندمــا يســتخدم الصنــدوق أمــواال مــن احلســاب رقــم  2لدفــع قيمــة اقتنــاء
ســلع وخدمــات ،يقيــد البلــد العضــو انخفاضــا يف هــذا احلســاب ومعاملــة
موازنــة يف اســتخدام الســلع واخلدمــات.

310

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

الزيــادات (التخفيضــات) مــن خــال عمليــات بيــع (إعــادة شــراء)
عملــة البلــد العضــو والتــي يقــوم بهــا الصنــدوق لتلبيــة الطلــب
علــى اســتخدام مــوارد الصنــدوق مــن بلــدان أعضــاء أخــرى يف
حاجــة لتمويــل موازيــن مدفوعاتهــا .ويشــكل مركــز كل عضــو يف
شــريحة االحتياطــي يف الصنــدوق جــزءا مــن أصولــه االحتياطيــة
(األصــول املاليــة اخلارجيــة).

• القــروض امليســرة ،املقومــة بوحــدات حقــوق الســحب
اخلاصــة أيضــا ،يترتــب عليهــا اقتــراض البلــد العضــو نقــدا
أجنبيــا مــع االلتــزام بالســداد .وال يؤثــر مثــل هــذا النــوع
مــن القــروض علــى حســاب الصنــدوق رقــم  .1ويجــب أداء
مدفوعــات الســداد بوحــدات حقــوق الســحب اخلاصــة أو أي
عمــات أخــرى قابلــة للتــداول احلــر.

م 85-3وحتــى يتســنى للبلــد العضــو اســتخدام شــريحة
االحتياطــي اخلاصــة بــه لــدى الصنــدوق ،يجــب أن يقــدم بيانــا
باحتياجاتــه لتمويــل ميــزان املدفوعــات وأن يقــوم بشــراء نقــد
أجنبــي مــن الصنــدوق مقابــل عملتــه احملليــة .ويتــم دفــع العملــة
احملليــة ،بقيمــة النقــد األجنبــي املطلــوب ،يف حســاب الصنــدوق
رقــم  1لــدى جهــة اإليــداع يف البلــد العضــو ،أو مــن خــال إصــدار
ســند إذين بــدون فائــدة لصنــدوق النقــد الــدويل يقيــد يف حســاب
الصنــدوق لــأوراق املاليــة .وتقيــد املعاملــة يف حســابات وحــدة
القطــاع العــام كانخفــاض يف األصــول املاليــة اخلارجيــة للبلــد
العضــو يف صــورة عملــة وودائــع (أي مركــز البلــد العضــو يف
شــريحة االحتياطــي يف الصنــدوق) ،وهــو انخفــاض توازنــه
زيــادة يف األصــول املاليــة اخلارجيــة للبلــد العضــو (أي النقــد
األجنبــي).

م 87-3ويف حالــة تغيــر قيمــة العملــة احملليــة للبلــد العضــو
مقابــل وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة ،فــإن «مدفوعــات احلفــاظ
علــى القيمــة» تــؤدَى مــرة كل عــام بالعملــة احملليــة يف احلســاب
رقــم  ،1واحلســاب رقــم  ،2وحســاب األوراق املاليــة للحفــاظ
علــى مســتوى ثابــت مــن اخلصــوم بوحــدات حقــوق الســحب
اخلاصــة .ونظــرا ألن هــذه اخلصــوم مقومــة بوحــدات حقــوق
الســحب اخلاصــة ،فــإن مدفوعــات احلفــاظ علــى القيمــة ال تُقيَّــد
كمعامــات يف حســابات البنــك املركــزي ،وإنمــا كمكاســب/
خســائر حيــازة (إعــادة تقييــم) عندمــا تُســتخدم العملــة احملليــة
باعتبارهــا وحــدة احلســاب.

االئتمان والقروض من صندوق النقد الدويل
م 86-3يجــوز للبلــد العضــو االســتفادة مــن االئتمــان املتــاح
مــن الصنــدوق أو القــروض امليســرة التــي يقدمهــا مــن مــوارد
الصناديــق االســتئمانية التــي يديرهــا (لتوفيــر التمويــل للبلــدان
منخفضــة الدخــل) للحصــول علــى مزيــد مــن النقــد األجنبــي مــن
الصنــدوق .واالســتفادة مــن االئتمــان املتــاح مــن الصنــدوق
أو قروضــه امليســرة حتقــق نفــس النتيجــة — أي أن البلــد
العضــو الــذي يدخــل يف مثــل هــذه االتفاقــات يحصــل علــى النقــد
األجنبــي مقابــل املوافقــة علــى اســتيفاء جمموعــة مــن الشــروط.
ويتــم تصنيــف االئتمــان والقــروض امليســرة مــن الصنــدوق يف
حســابات وحــدة القطــاع العــام كخصــوم خارجيــة يف صــورة
قــروض ،رغــم اختــاف أســلوب تنفيــذ هذيــن النوعيــن مــن
االتفاقــات:
• عنــد اســتخدام البلــد العضــو لالئتمــان املقــدم مــن الصنــدوق
فإنــه «يشــتري» نقــدا أجنبيــا مــن الصنــدوق مقابــل عملتــه
احملليــة املودعــة يف حســاب الصنــدوق رقــم ( 1أو بضمــان
إصــدار ســند إذين) .ويُــدرَج اســتخدام االئتمــان املقــدم مــن
الصنــدوق حتــت بنــد خصــوم القــروض املســتحقة علــى
البلــد العضــو (مقومــة بوحــدات حقــوق الســحب اخلاصة) يف
حســابات وحــدة القطــاع العــام ،انعكاســا لطبيعــة املعاملــة
االقتصاديــة .وتنقضــي اخلصــوم بموجــب اتفاقــات
االئتمــان مــع الصنــدوق عندمــا يســتخدم البلــد العضــو نقــدا
أجنبيــا مــن أجــل «إعــادة شــراء» عملتــه احملليــة.

م 88-3وعندمــا ينقــل البنــك املركــزي متحصــات االقتــراض
مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل إحــدى وحــدات احلكومــة العامــة:
• تنشــأ للبنــك املركــزي مطالبــة ماليــة حمليــة (قــرض) علــى
وحــدة احلكومــة العامــة وينشــأ خصــم ديــن حملــي يتعيــن
علــى وحــدة احلكومــة العامــة ســداده (أصــل الديــن والفائــدة).
• ينشــأ التــزام ديــن خارجــي يتعيــن علــى البنــك املركــزي
ســداده ،وقــد يســتخدم مدفوعــات خدمــة الديــن التــي تــرد
مــن وحــدة احلكومــة العامــة لهــذا الغــرض.

الفائدة التعويضية
م 89-3يدفــع الصنــدوق لبلدانــه األعضــاء «فائــدة تعويضيــة»
(بحقــوق الســحب اخلاصــة) علــى أســاس ربــع ســنوي اســتنادا
إىل مراكــز هــذه البلــدان يف شــريحة االحتياطــي ،باســتثناء جــزء
ـابقا بالذهــب هــي
صغيــر مرتبــط بمدفوعــات حصــص جــرت سـ ً
بمثابــة مــوارد للصنــدوق ال تترتــب عليهــا فوائــد .وينبغــي قيــد
هــذه الفائــدة التعويضيــة علــى أســاس االســتحقاق كدخــل فائــدة
(إيــرادات) لوحــدة القطــاع العــام متحقــق كزيــادة يف أصولهــا
املاليــة اخلارجيــة يف صــورة عملــة وودائــع.

حساب الصندوق رقم 2
م 90-3وفقــا ملــا ســبق مناقشــته يف الفقــرة م ،82-3يســتخدم
الصنــدوق احلســاب رقــم  2لســداد املدفوعــات اإلداريــة ،وينعكــس
كخصــم يف حســابات وحــدة القطــاع العــام .وتقيــد املعامــات
املشــتملة علــى بنــود احلســاب رقــم  2باعتبارهــا زيــادة أو
انخفاضــا يف هــذه اخلصــوم ويتــم موازنتهــا بمصــدر األمــوال
(يف حالــة الزيــادة) أو اســتخدام األمــوال (يف حالــة االنخفــاض).
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فعندمــا يقــوم الصنــدوق بتحويــل أمــوال مــن احلســاب رقــم  1إىل
احلســاب رقــم  ،2تظهــر يف حســابات وحــدة القطــاع العــام زيــادة
يف شــريحة االحتياطــي للبلــد العضــو (أي العملــة والودائــع).
وتعكــس هــذه الزيــادة تخفيضــا يف حيــازات الصنــدوق مــن عملــة
البلــد العضــو يف احلســاب رقــم  ،1وتوازنهــا زيــادة يف خصــوم
البلــد العضــو املتعلقــة بالعملــة والودائــع.

وزارة املاليــة أو اخلزانــة) .ويُعــزى ذلــك إىل أن هــذه اخملصصــات
مــن حقــوق الســحب اخلاصــة تــوزع علــى البلــدان أعضــاء صنــدوق
النقــد الــدويل املشــتركين يف إدارة حقــوق الســحب اخلاصــة يف
الصنــدوق ،وعلــى أولئــك األعضــاء اتبــاع الترتيبــات القانونيــة
واملؤسســية احملليــة لتحديــد ملكيــة اخملصصــات واحليــازات مــن
حقــوق الســحب اخلاصــة وقيدهــا يف القطــاع العــام.

حقوق السحب اخلاصة

م 94-3وتكتســب مســألة حتديــد وحــدة القطــاع العــام التــي تُقَيَّــد
احليــازات واخملصصــات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة ضمــن
حســاباتها أهميــة خاصــة بالنســبة إلحصــاءات ماليــة احلكومــة
وإحصــاءات ديــن القطــاع العــام .وإذا كانــت اخملصصــات مــن
حقــوق الســحب اخلاصــة تُقَيَّــد يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة،
فــإن اخملصصــات جــزء مــن ديــن احلكومــة العامــة .وإذا كانــت
اخملصصــات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة تُقَيَّــد يف امليزانيــة
العموميــة للبنــك املركــزي ،فهــي ليســت جــزءا مــن ديــن احلكومــة
العامــة ولكنهــا تظــل جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام.

م 91-3حقــوق الســحب اخلاصــة هــي أصــول احتياطيــة دوليــة
أنشــأها صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام  1969وتديرهــا إدارة
حقــوق الســحب اخلاصــة يف الصنــدوق ،املُطالَبــة بموجــب
تماما
اتفاقية تأســيس الصندوق بأن تبقي حســاباتها مســتقلة
ً
عــن حســابات اإلدارة العامــة .ويتحمــل األعضــاء املشــتركون يف
إدارة حقــوق الســحب اخلاصــة أنفســهم مراكــز األصــول املاليــة
أو اخلصــوم .ونظــرا ألن املطالبــات املاليــة املســتحقة علــى
األعضاء يف نظام حقوق الســحب اخلاصة واخلصوم املســتحقة
لهــم تُعــزى علــى أســاس تعــاوين ،تُســتخدم فئــة شــريك متبــق -
غيــر مقيميــن آخريــن -باعتبارهــا الطــرف املقابــل حليــازات
32
وخمصصــات حقــوق الســحب اخلاصــة.

م 92-3وتُقَيَّــد خمصصــات البلــد العضــو مــن حقــوق الســحب
اخلاصــة كخصــوم يف صــورة حقــوق ســحب خاصــة (جــزء مــن
إجمــايل ديــن وحــدة القطــاع العــام) ويُسَ ـجَّل قيــد مقابــل حليــازة
حقــوق الســحب اخلاصــة كأصــول ماليــة .وتؤخــذ احليــازات
واخملصصــات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة يف االعتبــار عنــد
حســاب صــايف ديــن وحــدة القطــاع العــام .ويُســتحق الدخــل
مــن الفائــدة علــى حيــازة حقــوق الســحب اخلاصــة (إيــرادات)
ومصروفــات الفائــدة علــى اخملصصــات مــن حقــوق الســحب
اخلاصــة علــى أســاس إجمــايل لــكل مــن األصــول املاليــة
واخلصــوم القائمــة ،علــى الترتيــب.
م 93-3ويمثــل تخصيــص حقــوق الســحب اخلاصــة دينــا علــى
املتلقــي (أي املشــترك يف إدارة حقــوق الســحب اخلاصــة)،
ويشــكل جــزءا مــن ديــن القطــاع العــام .وتمثــل حيــازة حقــوق
الســحب اخلاصــة جــزءا مــن األصــول املاليــة للقطــاع العــام .ومــع
هــذا ،ال حتــدد النظــم اإلحصائيــة الدوليــة امليزانيــة العموميــة
التــي ينبغــي قيــد حيــازة وتخصيــص حقــوق الســحب اخلاصــة
فيهــا (كالبنــك املركــزي أو أحــد كيانــات احلكومــة العامــة مثــل
 32راجــع الفقــرة  264-7لالطــاع علــى مناقشــة حــول تصنيــف الطــرف
املقابــل حســب القطــاع املؤسســي.

م 95-3وتقتصــر حيــازة حقــوق الســحب اخلاصــة علــى
املشــاركين ،وصنــدوق النقــد الــدويل مــن خــال حســاب املــوارد
العامــة ،واحلائزيــن املعتمديــن 33،وهــي قابلــة للتحويــل بينهــم.
ويف وقــت توزيــع اخملصصــات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة،
تتطابــق املبالــغ املســجلة كمخصصــات (خصــوم) وحيــازات
(أصــول ماليــة) مــن حقــوق الســحب اخلاصــة وتُقَيَّــد يف امليزانيــة
العموميــة لنفــس وحــدة القطــاع العــام .ويجــوز لوحــدة القطــاع
العــام املذكــورة — كحائــز رســمي -أن تقــوم الحقــا بمبادلــة
بعــض أو كل حيازاتهــا مــن حقــوق الســحب اخلاصــة (أصــول
ماليــة) مــع حائزيــن رســميين آخريــن مقابــل عملــة (عمــات)
قابلــة للتــداول احلــر .ويف هــذه احلالــة ،ال تظــل اخملصصــات
واحليــازات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة يف امليزانيــة العموميــة
للقطــاع العــام متطابقــة؛ وتصبــح احليــازات مــن حقــوق الســحب
اخلاصــة أقــل مــن اخملصصــات نتيجــة لتحويلهــا إىل عمــات
قابلــة للتــداول احلــر (مثــل العملــة والودائــع) .ونتيجــة لذلــك ،فــإن
الفائــدة مســتحقة الدفــع علــى خمصصــات وحــدة القطــاع العــام
مــن حقــوق الســحب اخلاصــة ســتكون أعلــى مــن الفائــدة مســتحقة
القبــض علــى حيازاتهــا مــن حقــوق الســحب اخلاصــة .وتســتحق
للحائــز اجلديــد الفائــدة مســتحقة القبــض علــى احليــازات مــن
حقــوق الســحب اخلاصــة التــي تمــت مبادلتهــا.
 33حــدد صنــدوق النقــد الــدويل عــددا حمــدودا مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة
حليــازة حقــوق الســحب اخلاصــة.

امللحق

4

قضايا جامعة

يطبــق هــذا امللحــق مبــادئ إحصــاءات ماليــة احلكومــة لبيــان
قيــد مــا يلــي :عقــود التأجيــر والتراخيــص والتصاريــح وعقــود
أخــرى؛ وعالقــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ،ونظــم
التأميــن والضمانــات املوحــدة.

مقدمة

م 1-4تتعلــق بعــض القضايــا اجلامعــة بقيــد تأثيــر أحــداث
حمــددة علــى اإليــرادات ،والنفقــات ،ومراكــز أرصــدة وتدفقــات
األصــول واخلصــوم .وتتنــاول فصــول خمتلفــة يف هــذا الدليــل
اجلوانــب املتعلقــة بقيــد هــذه األحــداث .ومــع هذا ،فإن جمعها كلها
معــا يعــزز الوضــوح يف قيــد هــذه األحــداث .ويتنــاول هــذا امللحــق
1
ثــاث قضايــا منهــا ،وهــي:
• عقود التأجير والتراخيص والتصاريح وعقود أخرى
• عالقات الشراكة بين القطاعين العام واخلاص
• نظم التأمين والضمانات املوحدة

عقود التأجير والتراخيص والتصاريح
وعقود أخرى
مقدمة

م 3-4بالنســبة ألنــواع معينــة مــن العقــود واالتفاقــات
القانونيــة ،التــي توصــف بطــرق خمتلفــة بأنهــا عقــود تأجيــر
وتراخيــص (أو تصاريــح) ،قــد ال يقتصــر تأثيــر شــروط االتفاقيــة
علــى وقــت قيــد املعامــات لكنــه ربمــا امتــد كذلــك إىل تصنيــف
املعامــات وملكيــة البنــد موضــوع االتفاقيــة .والغــرض مــن هــذا
القســم هــو تقديــم إرشــادات حــول املعامــات التــي يتــم الدخــول
فيهــا يف ظــل هــذه الترتيبــات األكثــر تعقيــدا وكيــف ينبغــي قيدهــا
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

عقود التأجير

م 4-4تثبــت اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة ثالثــة أنــواع
مــن عقــود التأجيــر ،هــي :عقــود التأجيــر التشــغيلي ،وعقــود
التأجيــر التمويلــي ،وعقــود املــوارد .ويرتبــط كل عقــد مــن عقــود
التأجيــر املذكــورة باســتخدام أصــل غيــر مــايل .وأســاس التمييــز
بيــن األنــواع اخملتلفــة مــن عقــود التأجيــر هــو الفــرق بيــن امللكيــة
القانونيــة وامللكيــة االقتصاديــة .فاملالــك القانــوين للمــوارد هــو
الوحــدة املؤسســية التــي يحــق لهــا قانونــا املطالبــة باملنافــع
املصاحبــة لهــذه املــوارد والتــي يُتوقــع أن تكــون مطالبتهــا
مؤكــدة بموجــب القانــون .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،يحــق للمالــك
االقتصــادي للمــوارد املطالبــة باملنافــع املصاحبــة الســتخدام
األصــل يف ســياق أي نشــاط اقتصــادي مــن واقــع قبولــه حتمــل
اخملاطــر املصاحبــة .وتتنــاول الفقــرات  37-3إىل 41-3
و 5-7باســتفاضة عــرض الفــرق بيــن امللكيــة القانونيــة وامللكيــة
االقتصاديــة .وغالبــا مــا يكــون املالــك القانــوين هــو كذلــك املالــك
االقتصــادي .ويف حالــة وجــود مالكيــن خمتلفيــن ،يصبــح املالــك
القانــوين يف ح ـ ٍل مــن غالبيــة اخملاطــر مقابــل مدفوعــات متفــق
عليهــا مــن املالــك االقتصــادي .وبالتــايل:

م 2-4يتحــدد كثيــر مــن املعامــات علــى أســاس عقــد يُبــرم بيــن
وحدتيــن مؤسســيتين .وتنــص معظــم العقــود علــى قيــام إحــدى
الوحدتيــن بتقديــم ســلعة أو خدمــة أو أصــل إىل الوحــدة األخــرى
مقابــل مبلــغ مُتفــق عليــه ويســدد يف وقــت مُتفــق عليــه (ربمــا
مباشــرة بعــد االتفــاق علــى الســعر) .ويجــوز إبــرام هــذه العقــود
كتابــة وتكــون ملزمــة قانونــا أو يجــوز أن تكــون غيــر رســمية أو
حتــى ضمنيــة وحســب .ومــع هــذا ،تمثــل هــذه العقــود ببســاطة
اتفاقــات علــى شــروط تقديــم الســلع واخلدمــات واألصــول إىل
متلقيها إىل جانب ملكية البند .وبصفة خاصة ،يمكن أن تساعد
هــذه العقــود يف حتديــد النقطــة التــي ينبغــي عندهــا قيــد املعامالت
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وفقــا ملبــادئ االســتحقاق الــوارد
وصفهــا يف الفقــرات مــن  69-3إىل .75-3

• يف حالــة عقــود التأجيــر التشــغيلي وعقــود املــوارد ،ال تتغيــر
امللكيــة االقتصاديــة :فاملالــك القانــوين يظــل هــو املالــك
االقتصــادي .وعقــود املــوارد هــي اتفاقيــات علــى اســتخدام
مــوارد طبيعيــة ،كاألراضــي والطيــف التــرددي .وعقــود
التأجيــر التشــغيلي هــي اتفاقيــات بشــأن اســتخدام كل
األصــول غيــر املاليــة األخــرى.

 1بينمــا يمكــن اعتبــار احلمايــة االجتماعيــة وعمليــات الديــن كذلــك مــن
القضايــا اجلامعــة ،يتنــاول امللحــق  2وامللحــق  3وصــف هاتيــن القضيتيــن
بشــكل منفصــل.

• ويف حالــة التأجيــر التمويلــي ،ثمــة فــرق بيــن امللكيــة
االقتصاديــة وامللكيــة القانونيــة لألصــل .وعقــود التأجيــر

		
قضايا جامعة

التمويلــي يمكــن أن تنطبــق علــى جميــع األصــول غيــر
املاليــة ،بمــا فيهــا املــوارد الطبيعيــة يف ظــل بعــض
الظــروف.
م 5-4تناقــش الفقــرات التاليــة معاجلــة عقــود التأجيــر
التشــغيلي ،وعقــود التأجيــر التمويلــي ،وعقــود املــوارد
با لتفصيــل .

عقود التأجير التشغيلي

م 6-4عقــود التأجيــر التشــغيلي هــي نشــاط تأجيــر
أصــول مُنَتَجــة يف ظــل ترتيبــات تتيــح للمســتأجر اســتخدام أصــل
ملمــوس ،لكنهــا ال تنطــوي علــى حتويــل اجلــزء األكبــر من اخملاطر
ومنافــع امللكيــة إىل املســتأجر .ويُطلــق علــى املالــك القانــوين
واالقتصــادي اســم املؤجِّــر .وأحــد املؤشــرات علــى وجــود عقــد
تأجيــر تشــغيلي هــو حتمــل املالــك القانــوين مســؤولية إصــاح
وصيانــة األصــل .وبموجــب عقــد التأجيــر التشــغيلي ،يظــل األصــل
يف امليزانيــة العموميــة للمؤجِّــر.

م 7-4يُشــار إىل املبالــغ مســتحقة الدفــع بموجــب عقــد تأجيــر
تشــغيلي الســتخدام األصــل باســم إيجــارات وتُقيَّــد كمدفوعــات
مقابــل خدمــة .ومــن حيــث املبــدأ ،يجــوز خضــوع أي أصــل
ثابــت لعقــد تأجيــر تشــغيلي .وقــد يكــون أســهل الطــرق لوصــف
طابــع عقــود التأجيــر التشــغيلي هــو ربطهــا باألصــول الثابتــة
ألن عقــود التأجيــر التشــغيلي تُعنــى يف الغالــب بالســيارات،
ومعــدات املكاتــب (مثــل آالت التصويــر) ،ومعــدات البنــاء،
والبنايــات ،إلــخ .واخلدمــة التــي يقدمهــا املؤجِّــر إىل املســتأجر
تتجــاوز جمــرد توفيــر األصــل .فهــي تتضمــن عناصــر أخــرى،
مثــل راحــة املســتأجر ،كأن يتــوىل املؤجِّــر مســؤولية صيانــة
األصــل وأمنه—وهــذه نقطــة مهمــة مــن منظــور املســتخدم .ويف
حالــة املعــدات ،يحتفــظ املؤجِّــر ،أو املالــك ،عــادة بمخــزون مــن
املعــدات يف حالــة عمــل جيــدة يمكــن تأجيرهــا عنــد الطلــب أو
بنــاء علــى إخطــار ســابق بفتــرة وجيــزة .وعــادة مــا يكــون املؤجِّــر
متخصصــا يف تشــغيل املعــدات ،وقــد يكــون ذلــك عامــا مهمــا
يف حالــة املعــدات شــديدة التخصــص ،فربمــا ال تتوافــر لــدى
املســتأجر اخلبــرة أو التســهيالت الالزمــة لصيانــة املعــدات كمــا
ينبغــي .كذلــك يجــوز أن يتعهــد املؤجِّــر باســتبدال املعــدات يف
حالــة حــدوث عُط ـ ٍل خطيــر أو لفتــرة مطولــة .ويف حالــة املبــاين،
يتحمــل املؤجِّــر مســؤولية ســامة هيــكل املبنــى ،ويتحمــل عــادة
املســؤولية يف حالــة حــدوث ضرر—ينتــج عــن كارثــة طبيعيــة
علــى ســبيل املثــال .وعــادة مــا يتحمــل املؤجِّــر مســؤولية ضمــان
عمــل أجهــزة املصاعــد والتدفئــة والتهويــة بصــورة مناســبة.
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م 8-4وتهــدف عقــود التأجيــر التشــغيلي يف الغالــب إىل
تلبيــة احتياجــات املســتخدمين الذيــن يطلبــون أنواعــا معينــة
مــن املعــدات بصــورة متقطعــة وحســب .وكثيــر مــن عقــود التأجيــر
التشغيلي قصير املدة ،وإن كان يجوز للمستأجر جتديد التأجير
عندمــا تنتهــي مدتــه ويجــوز لنفــس املســتخدم أن يســتأجر نفــس
قطعــة املعــدات يف عــدة مناســبات .وبســبب تطــور أنــواع اآلالت
متزايــدة التعقيــد ،وخاصــة يف جمــال اإللكترونيــات ،أصبحــت
تســهيالت اخلدمــة والدعــم التــي يقدمهــا املؤجِّــر مــن العوامــل
املهمــة التــي تؤثــر علــى املســتخدم لــدى اســتئجارها .وتأتــي
االعتبــارات املتعلقــة بامليزانيــة العموميــة أو التدفقــات النقديــة
أو املســؤولية الضريبيــة للمؤجِّــر مــن بيــن العوامــل األخــرى التــي
قــد تقنــع املســتخدمين باالســتئجار لفتــرات طويلــة بــدال مــن
الشــراء.
م 9-4ينبغــي قيــد اخلدمــة املقدمــة بموجــب عقــد تأجيــر
تشــغيلي حتــت اســتخدام الســلع واخلدمــات ( )2-2يف حالــة
املســتأجر وحتــت مبيعــات الســلع واخلدمــات ( )2-4-1يف
حالــة املؤجِّــر .واســتهالك رأس املــال الثابــت ( )3-2يف
األصــول الثابتــة يُقَيَّــد يف حســابات املؤجِّــر.

عقود التأجير التمويلي

م 10-4عقــد التأجيــر التمويلــي هــو عقــد يقــوم بموجبــه
املؤجِّــر ،بصفتــه املالــك القانــوين لألصــل ،بتحويــل معظــم
خماطــر ومنافــع ملكيــة األصــل للمســتأجر .ويتمثــل الطابــع
االقتصــادي لهــذا الترتيــب يف قيــام املؤجِّــر بتقديــم قــرض
يســمح للمســتأجر بتحمــل معظــم خماطــر امللكيــة واالســتفادة
مــن مزاياهــا ،لكــن مــع احتفــاظ املؤجِّــر بحــق امللكيــة القانونيــة
(امللكيــة) كضمــان للقــرض .وبعبــارة أخــرى ،يصبــح املســتأجر
هــو املالــك االقتصــادي لألصــل .وبموجــب عقــد تأجيــر تمويلــي،
يُقيــد املؤجِّــر قرضــا ممنوحــا للمســتأجر يصبــح األصــل بنــاء
عليــه يف حيــازة املســتأجر .وبعــد ذلــك يظهــر األصــل املؤجَّــر يف
امليزانيــة العموميــة للمســتأجر وليــس املؤجِّــر؛ ويقيَّــد القــرض
املقابــل كأصــل للمؤجِّــر وخصــم علــى املســتأجر.
م 11-4تتميــز عقــود التأجيــر التمويلــي عــن األنــواع األخــرى
مــن عقــود التأجيــر بتحويــل معظــم خماطــر امللكيــة ومنافعهــا
مــن املالــك القانــوين لألصــل غيــر املــايل (املؤجِّــر) إىل مســتخدم
األصــل غيــر املــايل (املســتأجر) .ويُصَنَّــف عقــد التأجيــر ضمــن
عقــود التأجيــر التمويلــي عــادة إذا تضمــن الشــروط التاليــة:
• إذا نقــل عقــد التأجيــر امللكيــة القانونيــة للمســتأجر يف
نهايــة مــدة اإليجــار،
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• أو إذا أعطــى عقــد التأجيــر للمســتأجر خيــار احلصــول
علــى امللكيــة القانونيــة يف نهايــة مــدة التأجيــر بســعر
منخفــض بمــا يكفــي جلعــل ممارســة اخليــار مؤكــدة إىل
حــد معقــول،
• أو إذا كانــت مــدة اإليجــار تغطــي اجلــزء األكبــر مــن العمــر
االقتصــادي لألصــل،
• أو إذا كانــت القيمــة احلاليــة ملدفوعــات التأجيــر ،عنــد إبــرام
العقــد ،تعــادل إىل حــد كبيــر كل قيمــة األصــل،
• أو إذا كان يف مقــدور املســتأجر إلغــاء عقــد التأجيــر ،فإنــه
يتحمــل خســائر املؤجِّــر،
• أو إذا كانــت املكاســب أو اخلســائر مــن القيمــة املتبقيــة
لألصــل تُســتحق للمســتأجر،
• أو إذا كان يف مقــدور املســتأجر مواصلــة التأجيــر لفتــرة
ثانيــة مقابــل مبلــغ يقــل كثيــرا عــن القيمــة الســوقية.

م 12-4وقــد ال تكــون هــذه الشــروط يف عقــد التأجيــر
قاطعــة بشــأن نقــل غالبيــة اخملاطــر .فعلــي ســبيل املثــال ،إذا
نُقِلــت ملكيــة األصــل إىل املســتأجر يف نهايــة مــدة التأجيــر
بقيمتــه العادلــة يف هــذا التاريــخ ،يتحمــل املؤجِّــر خماطــر
كبيــرة تتعلــق بامللكيــة .ومــن ثــم ،يُعتبــر التأجيــر تأجيــرا
تشــغيليا .ويُطلــق علــى عقــود التأجيــر التمويلــي أيضــا عقــود
«التأجيــر املــايل» أو عقــود «التأجيــر الرأســمايل» ،ممــا يؤكــد
أن الدافــع هــو تمويــل حيــازة أصــل غيــر مــايل (الفقرتــان م-4
 10وم .)11-4وبوجــه عــام ،تُثبَــت عقــود التأجيــر التمويلــي
وفقــا للممارســات احملاســبية املقبولــة دوليــا بنفــس الطريقــة
املتبعــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة 2.وتُعتمــد لبعــض
عالقــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص 3معاملــة
مماثلــة لعقــود التأجيــر التمويلــي (راجــع الفقــرات مــن م58-4
إىل م 65-4ونظام احلســابات القومية لعام  ،2008الفقرات
مــن  154-22إىل .)163-22
م 13-4املعاجلــة اإلحصائيــة لعقــود التأجيــر التمويلــي
مصممــة لرصــد الواقــع االقتصــادي لهــذه الترتيبــات ،مــن خــال
معاجلــة األصــول اخلاضعــة لتأجيــر تمويلــي وكأن املســتخدم
اشــتراها وامتلكهــا .ويُقيِّــد املســتأجر (املالــك االقتصــادي)
حيــازة األصــول املمولــة بقــرض مُحتســب .ويُســترد القــرض مــن
 2يُجــري واضعــو معاييــر احملاســبة الدوليــة مراجعــة لطريقــة معاجلــة عقــود
التأجيــر التمويلــي والتأجيــر التشــغيلي وقــت صــدور هــذا الدليــل.
 3علــى ســبيل املثــال ،يمكــن وضــع نظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل
امللكيــة لتحديــد خماطــر ومكاســب امللكيــة بالنســبة للحكومــة ،ويمكــن معاملــة
الشــريك مــن القطــاع اخلــاص علــى أنــه مقــدم التأجيــر التمويلــي.

خــال مدفوعــات أثنــاء مــدة العقــد (يتألــف مــن عنصــري الفائــدة
واملبلــغ األصلــي) وأي مدفوعــات متبقيــة يف نهايــة العقــد (أو
عنــد إعــادة الســلعة إىل املؤجِّــر ،كوضــع بديــل) .وإذا كان املؤجِّــر
جهــة وســاطة ماليــة ،يُعامــل جــزء مــن املدفوعــات كذلــك كرســم
خدمــة (راجــع الفقــرة .)81-6
م 14-4ومــن الشــائع ،ولكــن ليــس بالضــرورة ،أن يغطــي عقــد
التأجيــر التمويلــي العمــر االقتصــادي الكامــل لألصــل .وبغــض
النظــر عمــا إذا كان التأجيــر يغطــي العمــر االقتصــادي الكامــل
لألصــل أو أقــل ،فــإن قيمــة القــرض املُحتســب تُعــادل يف البدايــة
القيمــة الســوقية لألصــل و ُتقَيَّــم بالقيمــة االســمية علــى امتــداد
عمــره ،بنفــس الطريقــة املتبعــة مــع القــروض األخــرى .وتتكــون
قيمــة القــرض مــن القيمــة احلاليــة للمدفوعــات املســتقبلية التــي
تُســتحق للمالــك القانــوين زائــد قيمــة األصــل يف نهايــة مــدة
التأجيــر ،علــى النحــو احملــدد يف عقــد التأجيــر.
م 15-4عنــد إبــرام عقــد التأجيــر ،ينبغــي أن تكــون قيمــة
األصــل التــي تظهــر يف امليزانيــة العموميــة للمســتأجر مســاوية
لقيمــة القــرض القائــم للمؤجِّــر يف ذلــك الوقــت .ويف نهايــة مــدة
التأجيــر ،يجــوز إعــادة األصــل إىل املؤجِّــر إللغــاء القــرض ،أو
يجــوز التوصــل إىل اتفــاق علــى إبــرام عقــد جديــد بيــن املؤجِّــر
واملســتأجر ،بمــا يف ذلــك الشــراء املباشــر لألصــل .وإذا كانــت
مــدة العقــد أقــل مــن العمــر االقتصــادي املتوقــع لألصــل ،عــادة
مــا يحــدد عقــد التأجيــر القيمــة للمؤجِّــر يف نهايــة مــدة التأجيــر
أو الشــروط التــي يمكــن جتديــد عقــد التأجيــر بموجبهــا .ويتحمــل
املســتأجر أي تغيــر يف ســعر األصــل عــن القيمــة احملــددة يف عقــد
التأجيــر.

عقود املوارد

م 16-4عقــد املــوارد هــو اتفــاق يقــوم بموجبــه املالــك
القانــوين ملــورد طبيعــي ،تعاجلــه اإلحصــاءات االقتصاديــة
الكليــة علــى أســاس أن عمــره غيــر حمــدود ،بإتاحــة هــذا املــورد
ملســتأجر مقابــل دفعــات منتظمــة تُقَيَّــد كدخــل ملكيــة وتُوصــف
بأنهــا ريــع .وال يطــرأ تغييــر علــى امللكيــة االقتصاديــة يف حالــة
عقــود املــوارد ،وبالتــايل تظــل املــوارد مقيــدة يف امليزانيــة
العموميــة للمؤجِّــر ،حتــى وإن كان املســتأجر يســتخدمها.
وتُقَيَّــد املدفوعــات املســتحقة بموجــب عقــد مــوارد باعتبارهــا
إيــرادات أو مصروفــات يف شــكل ريــع ( 5-1-4-1أو -8-2
 .)4-1وجــرى العُــرف علــى عــدم تطبيــق اســتهالك رأس املــال
الثابــت علــى املــوارد الطبيعيــة .وبــدال مــن ذلــك ،يُقَيَّــد نضــوب
مــورد طبيعــي حتــت تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول (راجــع
الفقــرة .)52-10
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ﻫﻞ ﻳﺴﻤﺢ اﳌﺎﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮرد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺣﺘﻰ إﻓﻨﺎﺋﻪ؟

ﻧﻌﻢ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ،ﺗُﺼَﻨﱠﻒ اﳌﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺗﺼﺮف ﰲ أﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣُﻨْﺘَﺞ ﰲ
ﺷﻜﻞ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
)أو ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ – ﺗﻐﻴﺮ آﺧﺮ ﰲ
ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم(

ﻻ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﺪ أو ﻗﻄﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻸﺻﻞ
ﻣﻦ ﻋﺎم إﱃ آﺧﺮ –
وﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﻮارد

ﻻ

ﻫﻞ ﻳﺴﻤﺢ اﳌﺎﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮرد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻟﻔﺘﺮة ﳑﺘﺪة،
ﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻔﻴﻒ
أو ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ؟

ﻧﻌﻢ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ،ﺗُﺼَﻨﱠﻒ اﳌﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﱡف
ﰲ أﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻴﺮ ﻣُﻨْﺘَﺞ
ﰲ ﺻﻮرة ﻋﻘﻮد وﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﻴﺮ
وﺗﺮاﺧﻴﺺ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ،
ﺗُﺼَﻨﱠﻒ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻳﺮادات ﰲ
ﺷﻜﻞ رﻳﻊ )(٥-١-٤-١

م 17-4وبرغــم أن األراضــي هــي احلالــة التقليديــة ألصــل
خاضــع لعقــد مــوارد ،تُعامــل كل املــوارد الطبيعيــة األخــرى كذلــك
علــى هــذا النحــو .وهنــاك حالــة اســتثنائية ،وهــي عندمــا يُقَيَّــد عقــد
طويــل املــدى لتأجيــر أراض علــى أنــه بيــع لألراضــي ،تصفهــا
4
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م 18-4تصــدر احلكومــة يف كثيــر مــن البلــدان تراخيــص
وتصاريــح اســتخدام املــوارد الطبيعيــة ألن احلكومــة تزعــم ملكيــة
املــوارد نيابــة عــن اجملتمــع .ومــع هــذا ،يمكــن أن تصــدر احلكومــة
هــذه التصاريــح والتراخيــص كذلــك إذا كانــت هــذه املــوارد
مملوكــة للقطــاع اخلــاص.
 4يشــير مزيــد مــن املناقشــات التــي تتنــاول املــوارد الطبيعيــة يف القســم التــايل
كذلــك إىل حــاالت أخــرى ينبغــي فيهــا معاملــة اســتخدام املــوارد كأنــه بيــع
للمــوارد.

م 19-4وكمــا يتضــح مــن الشــكل البيــاين م ،1-4هنــاك ثــاث
جمموعــات خمتلفــة مــن الظــروف التــي قــد تنطبــق علــى اســتخدام
مــورد طبيعــي:
• يجــوز أن يســمح املالــك باســتخدام املــوارد حتــى إفنائهــا.
وينتــج عــن هــذا اخليــار بيــع (أو ربمــا نــزع ملكيــة) أصــول
املــوارد غيــر املُنتَجَــة ذاتهــا.
• ويجــوز أن يصــرح املالــك باســتخدام املــوارد لفتــرة زمنيــة
مطولــة علــى نحــو يتيــح للمســتخدم ،يف الواقــع ،الســيطرة
علــى اســتخدام املــوارد خــال هــذا الوقــت مــع حمدوديــة
التدخــل ،إن وُجِــد ،مــن املالــك القانــوين .ويــؤدي هــذا
التصريح إىل إنشاء أصل غير مُنتَج غير منظور للمستخدم
يُصَنَّــف ضمــن العقــود وعقــود التأجيــر والتراخيــص (-3
 ،)1-4-4-1ويتميــز عــن املــورد ذاتــه؛ ومــع هــذا ،هنــاك
ارتبــاط بيــن قيمــة املــورد وقيمــة األصــل غيــر املُنْتَــج
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
يف شــكل العقــود وعقــود التأجيــر والتراخيــص .وتنشــأ
عالقــة عكســية بيــن قيمــة املــورد ذاتــه وقيمــة األصــل غيــر
5
املنظــور.
• يمكــن للمالــك تمديــد أو وقــف تصريــح بمواصلــة اســتخدام
األصــل مــن عــام إىل العــام الــذي يليــه .ويتطابــق هــذا
اخليــار مــع عقــد مــوارد يكــون فيــه الريــع مســتحق الدفــع/
مســتحق القبــض (راجــع الفقرتيــن م 16-4وم.)17-4

م 20-4والفــروق يف املعاجلــة بيــن اخليــارات اخملتلفــة غيــر
واضحــة 6.فــا يوجــد معيــار واحــد يتســم بالعمــوم والوضــوح
للتمييــز بيــن الريــع وبيــع األصــول ،وينبغــي بالتــايل النظــر يف
جمموعــة مــن املعاييــر عنــد صنــع القــرار (راجــع اإلطــار م-4
.)1
م 21-4يمكــن النظــر إىل االعتبــارات الــوارد ســردها يف
اإلطــار م 1-4علــى أســاس أنهــا موازيــة علــى نحــو أكثــر حتديــدا
لتمييــز امللكيــة االقتصاديــة عــن امللكيــة القانونيــة املســتخدم
يف التمييــز بيــن عقــود التأجيــر التشــغيلي وعقــود التأجيــر
التمويلــي الــوارد وصفهــا آنفــا .وشــروط معاجلــة املدفوعــات
باعتبارهــا حيــازة أصــل أو ريعــا تتســم بأنهــا شــروط إرشــادية
وليســت إلزاميــة .أمــا اتخــاذ قــرار بشــأن املعاجلــة املالئمــة
يف حالــة عــدم اســتيفاء بعــض الشــروط فإنــه يقتضــي النظــر
يف طريقــة قيــد هــذه املعامــات .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كان
القــرار ،بوجــه عــام ،هــو معاجلــة املدفوعــات باعتبارهــا ريعــا،
بينمــا كان قــد تــم دفــع مبلــغ كبيــر مقدمــا ،ينبغــي معاجلتــه
كمدفوعــات مســبقة ،وقيــده علــى أســاس االســتحقاق .ومــع
هــذا ،إذا كان املتلقــي عازفــا عــن النظــر يف رد املبلــغ يف حالــة
تعليــق العقــد ،يصبــح ذلــك مؤشــرا علــى بيــع أصــل غيــر مُنْتَ ـجَ
غيــر منظــور وليــس دفــع ريــع.
م 22-4يتنــاول النــص التــايل وصــف تطبيــق هــذه املبــادئ
علــى األنــواع الرئيســية مــن املــوارد الطبيعيــة.

الطيف الترددي

م 23-4إن دفــع مبلــغ مقابــل ترخيــص للهواتــف احملمولــة
يشــكل بيــع أصــل وليــس ســداد ريــع عندمــا حتصــل اجلهــة
 5تعتمــد قيمــة املــورد املرهونــة علــى القيمــة احلاضــرة ملدفوعــات التأجيــر
مســتقبال مــع مراعــاة عقــد التأجيــر .وترتفــع قيمــة املــورد مــع انتهــاء العقــد،
بينمــا تنخفــض قيمــة العقــد علــى امتــداد نفــس الفتــرة .راجــع كذلــك اإلطــار
م.3-4
 6راجــع أيضــا هــذه القضيــة املطروحــة يف ســياق حالــة تراخيــص الهواتــف
احملمولــة يف  ،SNA News and Notesالعــدد  ،14األمم املتحــدة.2002 ،

املرخصــة علــى حقــوق ملكيــة اقتصاديــة فعليــة الســتخدام
7
الطيــف.
م 24-4إذا كان بيــع هــذا الترخيــص يشــكل بيــع أصــل ،يجــوز
إذن تطبيــق معاجلتيــن :بيــع الطيــف نفســه أو بيــع تصريــح
باســتخدام الطيــف.
• عندمــا يتزامــن عمــر الترخيــص مــع عمــر الطيــف ،تُعالــج
املدفوعــات مقابــل الترخيــص علــى أنهــا عمليــة بيــع
للطيــف نفســه (مــوارد طبيعيــة أخــرى :الطيــف التــرددي
( .))1-3-3-4-1-3وينطبــق هــذا الوضــع األخيــر دائمــا
عندمــا تُمنــح التراخيــص إىل أجــل غيــر مُسَ ـمَّى.
• عندمــا يختلــف عمــر الترخيــص عــن عمــر الطيــف ،تُعالــج
املدفوعــات مقابــل الترخيــص علــى أنهــا عمليــة بيــع أصــل
غيــر مُنْتَــج وغيــر منظــور يُصَنَّــف حتــت تراخيــص اســتخدام
املــوارد الطبيعيــة ( )2-1-4-4-1-3مــن املالــك
القانــوين (املُرَخِّــص) للمالــك االقتصــادي (املُرَخَّــص لــه).
م 25-4عندمــا تُعالــج اتفاقيــة الترخيــص علــى أنهــا عمليــة
بيــع أصــل غيــر منظــور ،يف حــد ذاتهــا ،تنشــأ قيمتــه وقــت بيعــه.
وتتراجــع قيمــة الترخيــص مــع الفتــرة املتبقيــة مــن ســريانه إىل
قيمــة صفــر عنــد انتهــاء الترخيــص .وعلــى نحــو متماثــل ،تهبــط
قيمــة الطيــف بالنســبة للمؤجِّــر عندمــا يكتســب الترخيــص قيمــة
وترتفــع تصاعديــا مــع انتهــاء الترخيــص .ويرجــع ذلــك إىل
8
احتمــال بيــع حــق اســتخدام الطيــف جمــددا لفتــرة أخــرى.
األراضي

م 26-4يجوز بيع األراضي مباشرة (أي عند حتويل امللكية
القانونيــة مــن وحــدة مؤسســية إىل أخــرى) 9أو يجــوز أن تخضــع
لعقــد مــوارد (علــى ســبيل املثــال ،عــادة مــا يدفــع املزارعــون
املســتأجرون ريعــا بانتظــام ملــاك أراضيهــم) .ويمكــن بــدال مــن
ذلــك اعتبــار عقــد مــوارد علــى أراض كأنــه بيــع لهــذه األراضــي
( )1-4-1-3إذا كان الريــع يســتويف معظــم أو كل املعاييــر
التــي جتعلــه يُعتبــر بيــع أصــل يف اإلطــار م .1-4ويف حالــة
تأجيــر األراضــي يف ظــل ظــروف أخــرى ،تُقَيَّــد املدفوعــات علــى
أســاس أنهــا ريــع ( 5-1-4-1أو  )4-1-8-2حتــت اتفــاق عقــد
مــوارد.
 7تراعــى املعاييــر الســتة يف اإلطــار م 1-4عنــد حتديــد مــا إذا كان قــد تــم نقــل
امللكيــة فعليــا.
 8يضمــن هــذا القيــد حــدوث تأثيــر حمايــد علــى صــايف ثــروة االقتصــاد ككل
خــال عمــر الرخصــة.
 9كمــا ورد وصفــه يف الفقــرة  ،13-2ال يجــوز قيــد األراضــي علــى أنهــا مبيعــة
لوحــدة غيــر مقيمــة .ويف هــذه احلــاالت ،تنشــأ وحــدة صوريــة مقيمــة تمتلــك
األراضــي؛ وتمتلــك الوحــدة غيــر املقيمــة حصــة امللكيــة يف الوحــدة الصوريــة
املقيمــة.
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اإلطار م :1-4معايير حتديد ما إذا كان الترخيص يمثل بيع أصول أم ريعا
يتعين النظر يف عدة معايير:
• التكاليــف التــي يتحملهــا املُرَخَّــص لــه واملنافــع التــي تعــود عليــه — كلمــا اتســع نطــاق اخملاطــر واملنافــع املصاحبــة حلــق اســتخدام أصــل
والتــي يتحملهــا املُرَخَّــص لــه ،ازدادت احتماليــة تصنيــف املعاملــة علــى أنهــا عمليــة بيــع أصــل علــى عكــس الريــع .واالتفــاق املســبق علــى قيمــة
املدفوعــات (ســواء مبلــغ مقطــوع أو علــى أقســاط) يُحَ ـوِّل فعليــا جميــع اخملاطــر واملنافــع االقتصاديــة إىل املُرَخَّــص لــه ويشــير بالتــايل إىل بيــع
أصــل .ومــن ناحيــة أخــرى ،إذا كانــت قيمــة املدفوعــات متوقفــة علــى نتائــج اســتخدام الترخيــص ،ال تَُ ـوَّل اخملاطــر واملنافــع إال جزئيــا إىل
املُرَخَّــص لــه ويسـهُل بالتــايل وصــف الوضــع بأنــه ســداد قيمــة الريــع .ويف حالــة تراخيــص الهواتــف احملمولــة ،غالبــا مــا يجــري االتفــاق مســبقا
علــى جممــوع املبلــغ مســتحق الدفــع .وهنــاك مؤشــر آخــر علــى درجــة انتقــال اخملاطــر التجاريــة إىل املُرَخَّــص لــه وهــو فحــص حالــة افتراضيــة
إلفــاس املُرَخَّــص لــه .ويف هــذه احلالــة ،إذا مل يــرد املُرَخِّــص ًأيــا مــن املدفوعــات التــي ســددها املُرَخَّــص لــه مقدمــا ،سيشــكل ذلــك مبــررا قويــا لعــدم
وصــف املعاملــة بأنهــا ريــع ،ألن مــن الواضــح أن املُرَخَّــص لــه قــد حتمــل كل اخملاطــر التــي تنطــوي عليهــا.
• ســداد املدفوعــات مقدمــا أو بالتقســيط —كمــا يف حالــة املؤشــرات األخــرى ،فــإن طريقــة أداء املدفوعــات يف حــد ذاتهــا ليســت قاطعــة لوصفهــا
بأنهــا معاملــة يف أصــول أو مدفوعــات ريــع .وبوجــه عــام ،فــإن وســيلة أداء مدفوعــات مقابــل رخصــة تشــكل قضيــة ماليــة وليســت عامــا مهمــا يف
حتديــد مــا إذا كانــت أصــا .ومــع هــذا ،يتضــح مــن ممارســات العمــل أن املدفوعــات التــي تــؤدى مقدمــا مقابــل ريــع لفتــرات طويلــة ( 25-15عامــا
يف حالــة تراخيــص الهواتــف احملمولــة) هــي غيــر معتــادة وهــو مــا يحبــذ تفســيرها علــى أنهــا عمليــة بيــع أصــل.
• طــول مــدة الترخيــص— بالنســبة للتراخيــص التــي تُمنــح لفتــرات طويلــة فإنهــا تشــير إىل ضــرورة معاجلــة هــذه املعاملــة علــى أنهــا عمليــة بيــع
أصــل ،وبالنســبة للفتــرات األقصــر فيتــم معاجلتهــا علــى أنهــا مدفوعــات ريــع .واإلطــار الزمنــي يف حالــة تراخيــص الهواتــف احملمولــة (25-15
عامــا) يعتبــر غيــر معتــاد كفتــرة تــؤدى خاللهــا مدفوعــات ثابتــة مقابــل ريــع وهــو بالتــايل مؤشــر آخــر يحبــذ تفســير املعاملــة علــى أنهــا عمليــة بيــع
أصــل.
• إمكانيــة نقــل امللكيــة الفعلــي أو بحكــم الواقــع— تشــكل إمكانيــة بيــع الترخيــص مؤشــرا قويــا علــى امللكيــة ،وإذا كانــت هنــاك إمكانيــة لنقــل امللكيــة
فذلــك مبــرر قــوي لوصــف إجــراء الترخيــص بأنــه بيــع حقــوق ملكيــة طــرف ثالــث .ويف الواقــع العملــي ،غالبــا مــا تكــون تراخيــص الهواتــف احملمولــة
قابلــة للنقــل إمــا بطريقــة مباشــرة (عندمــا تبيــع الشــركة الترخيــص إىل شــركة أخــرى) أو بطريقــة غيــر مباشــرة (بحيــازة الشــركة مــن خــال عمليــة
استحواذ).
• إمكانيــة اإللغــاء— كلمــا كانــت هنــاك قيــود أشــد حتــد مــن قــدرة مُصـدِر الترخيــص علــى إلغائــه بنــاء علــى اختيــاره ،كانــت هنــاك أســباب أقــوى تدعو
ملعاجلتهــا علــى أنهــا عمليــة بيــع أصــل .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،عندمــا توجــد إمكانيــة إللغــاء التراخيــص بســهولة بنــاء علــى اختيــار مُصْدِرهــا،
فــإن ملكيــة املنافــع واخملاطــر مل تنتقــل تمامــا يف هــذه احلالــة إىل املُرَخَّــص لــه ويُرَجّــح أن تكــون املعاملــة مؤهلــة ملعاجلتهــا علــى أنهــا ريــع.
• التصــور يف عــامل األعمــال ومعاييــر احملاســبة الدوليــة— إن األعمــال ،وفقــا ملعاييــر احملاســبة الدوليــة ،غالبــا مــا تعالــج رخصــة اســتخدام طيــف
علــى أنهــا أصــل .ومــرة أخــرى ،ال يــؤدي ذلــك يف حــد ذاتــه إىل معاجلتهــا كأصــل يف احلســابات القوميــة ،وهنــاك جمــاالت أخــرى كذلــك تختــار
الشــركات فيهــا تقديــم أرقــام يف حســاباتها بوســائل ال تتســق مــع احلســابات القوميــة .ولكــن معاجلــة حيــازة تراخيــص الهواتــف احملمولــة علــى
أنهــا اســتثمار رأســمايل يف حســابات الشــركة يشــكل حافــزا آخــر ملعاجلتهــا بنفــس الطريقــة يف احلســابات القوميــة.
وال يتعيــن اســتيفاء كل أو معظــم هــذه االعتبــارات لكــي توصــف الرخصــة بأنهــا عمليــة بيــع أصــل .ومــع هــذا ،فلكــي تكــون مؤهلــة لوصفهــا بأنهــا
ريــع ( 5-1-4-1أو  )4-1-8-2مــورد طبيعــي يشــكل أصــا (وليــس بيــع أصــل) ينبغــي علــى أقــل تقديــر أن ينطبــق عليهــا بعــض الشــروط التاليــة:
• أن يكــون العقــد ملــدة قصيــرة ،أو يمكــن إعــادة التفــاوض بشــأنه خــال فتــرات قصيــرة .وال تمنــح هــذه العقــود املســتأجر أي منفعــة عندمــا ترتفــع
األســعار الســوقية لألصــل املؤجَّــر علــى نحــو مــا يمنحــه عقــد ثابــت طويــل األجــل .وهــذه املنافــع هــي مكاســب احليــازة التــي تُســتحق عــادة
ملالكــي األصــول.
• أن يكــون العقــد غيــر قابــل للنقــل .فعــدم توافــر إمكانيــة نقــل العقــد يشــكل معيــارا قويــا ولكنــه غيــر كاف ملعاجلــة املدفوعــات مقابــل الترخيــص
علــى أنهــا ريــع ،نظــرا ألنــه يمنــع املســتأجر مــن جنــي ثمــار مكاســب احليــازة وإن كان برغــم ذلــك ال يمنعــه مــن جنــى منافــع اقتصاديــة مماثلــة
(مثــل اســتخدام الترخيــص يف جمــال األعمــال).
• أن يحتــوي العقــد علــى نصــوص مفصلــة حــول طريقــة اســتخدم املســتأجر لألصــل .وغالبــا مــا توجــد هــذه النصــوص يف حــاالت تأجيــر
األراضــي ،حيــث يرغــب املالــك يف االحتفــاظ بالســيطرة علــى اســتخدام األراضــي .ويف حالــة التراخيــص ،مــن األمثلــة علــى هــذه النصــوص
عندمــا ينــص العقــد علــى أي املناطــق أو أنــواع العمــاء الذيــن يحصلــون علــى اخلدمــة ،أو يضــع حــدودا لألســعار التــي يمكــن أن يفرضهــا
املســتأجر.
• أن يتضمــن العقــد شــروطا تعطــي املؤجِّــر احلــق يف إنهــاء التأجيــر مــن طــرف واحــد دون تعويــض— علــى ســبيل املثــال ،بســبب عــدم اســتخدام
املســتأجر لألصــل األساســي بطريقــة فعالــة.
• أن يشــترط العقــد أداء مدفوعــات علــى امتــداد فتــرة العقــد ،بــدال مــن ســداد مدفوعــات كبيــرة مقدمــا .وبرغــم أن هــذا الشــرط بطبيعتــه مــايل يف
األســاس وال يمكــن بالتــايل أن يكــون مؤشــرا قاطعــا علــى نــوع التأجيــر ،فقــد يشــير إىل درجــة ســيطرة املؤجِّــر يف توجــه اســتخدام األصــل غيــر
املُنْتَــج .ويكــون هنــاك مــن األســباب مــا يدعــم معاجلتــه علــى أنــه ريــع إذا كانــت املدفوعــات مرتبطــة باإليــرادات التــي يجنيهــا املســتأجر مــن
الرخصــة.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

م 27-4يف بعــض مناطــق االختصــاص ،تظــل أراضــي
املبــاين حتــت امللكيــة القانونيــة ملالــك األراضــي وليــس مالــك
املبــاين .وإذا كان مالــك األراضــي يحصــل علــى مدفوعــات
منتظمــة ،فإنهــا تُقَيَّــد علــى أســاس أنهــا ريــع ( 5-1-4-1أو
 .)4-1-8-2ومع هذا ،يف بعض األحيان ،ورغم أن األراضي
تنتمــي قانونــا لوحــدة أخــرى ،يُســدد مبلــغ مقابــل حــق شــغلها
ملــدة مطولــة كدفعــة واحــدة مقدمــا وذلــك يف الغالــب عنــد حيــازة
املبنــى .ويف هــذه احلالــة ،تُقَيَّــد املدفوعــات علــى أســاس حيــازة
أصــل غيــر مُنْتَــج ،ويُصَنَّــف حتــت األراضــي ( )1-4-1-3إذا
أمكــن حتديــد قيمــة األراضــي بصــورة منفصلــة عــن قيمــة املبنــى.
وإذا مل يتسـنَ ذلــك ،ينبغــي تصنيــف األصــل املركــب ضمــن الفئــة
التــي تمثــل اجلــزء األكبــر مــن القيمــة (راجــع الفقرتيــن 94-7
و .)51-8ويف هــذه احلالــة ،عندمــا تتغيــر ملكيــة املبنــى،
يتضمــن ســعر الشــراء عنصــرا يمثــل القيمــة احلاليــة ملدفوعــات
الريــع مســتقبال .وبالتــايل ،تُقَيَّــد األراضــي وكأنهــا نقــل ملكيــة
إىل جانــب املبنــى أعلــى األراضــي .ويف نهايــة مــدة تأجيــر
األراضــي ،إذا كانــت هنــاك دفعــة أخــرى مســتحقة لتمديــد
التأجيــر لفتــرة طويلــة أخــرى ،ينبغــي قيدهــا كحيــازة أصــل غيــر
مُنْتَــج آخــر ،علــى النحــو الــوارد وصفــه آنفــا.
األخشاب
م 28-4يف حالــة األخشــاب ،يمكــن التمييــز بيــن أربعــة
احتمــاالت :بيــع أصــل طبيعــي ،أو بيــع تصريــح ،أو ريــع أصــل
طبيعــي ،أو بيــع غابــات تمثــل أصــوال مُنْتَجَــة.
• بيــع أصــل طبيعــي – إذا أعطــت احلكومــة لوحــدة مــا
تصريحــا إلزالــة مســاحة مــن الغابــات الطبيعيــة مــن إحــدى
املناطــق ،أو لقطــع األشــجار وفقــا لتقديرهــا دون أي قيــود
إىل األبــد ،تشــكل املبالــغ املدفوعــة للحكومــة (املالــك) بيعــا
لألصــل الطبيعــي ،ويُصَنَّــف حتــت املــوارد البيولوجيــة غيــر
10
الفالحيــة (.)1-3-4-1-3
• بيــع تصريــح —عندمــا تصــدر التراخيــص أو التصاريــح
الســتخدام مــوارد طبيعيــة مثــل األخشــاب ،وتســتويف
صنَّــف األصــول حتــت
معاييــر اعتبارهــا أصــا منفصــا ،تُ َ
العقــود وعقــود التأجيــر والتراخيــص (.)1-4-4-1-3
• ريــع أصــل طبيعي—مــن الشــائع الســماح بقطــع األشــجار،
وفــق قيــود صارمــة مقابــل رســم يُدفــع عــن كل وحــدة حســب
 10يجــوز قيــد عمليــة بيــع أراض مغطــاة بغابــات علــى أنهــا عمليــة بيــع
لألخشــاب واألراضــي علــى نحــو منفصــل ،حســب الهــدف املزمــع الســتخدام
كل منهمــا.

حجــم األخشــاب املقطوعــة (رســوم القطــع) .وعــادة مــا
تتقــرر احلــدود بحيــث تســمح باســتمرارية حصــاد اخلشــب؛
وبالتــايل تُقَيَّــد املدفوعــات حتــت الريــع ( 5-1-4-1أو
 )4-1-8-2يف حالــة الغابــات الطبيعيــة .ويمثــل خيــار
التأجيــر علــى أســاس التصريــح بقطــع األشــجار بنــاء علــى
تقديــر املســتأجر لكــن مــع خضوعــه الســتعادة األراضــي،
يف حالــة مقبولــة كغابــة ،يف وقــت مــا مســتقبال خيــارا بعيــد
االحتمــال.
• مبيعــات ســلع وخدمــات— عندمــا تكــون الغابــات
املزروعــة أصــوال مُ ْنتَجَــة يف صــورة خمــزون ،يُعامــل
اســتخراج األخشــاب علــى أنــه مبيعــات ســلع وخدمــات (-1
.)2-4
م 29-4ويسود يف بعض البلدان قطع غير قانوين لألشجار.
ويف هــذه احلــاالت ،ينبغــي قيــد كميــة اخلشــب املســتخرج
كتغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول (أي اســتيالء بــدون تعويــض).
األسماك
م 30-4إن اخملــزون الطبيعــي مــن األســماك ذات القيمــة
االقتصاديــة يُعــد أصــا ،وتنطبــق عليــه نفــس االعتبــارات التــي
تنطبــق علــى املــوارد الطبيعيــة األخــرى 11.وهنــاك احتمــاالن
لصيــد األســماك بغــرض التجــارة:
• حصــص صيــد األســماك هــي تصاريــح يجــوز تخصيصهــا
لوحــدات مؤسســية معينــة إىل أجــل غيــر مســمى أو تمديــد
فتراتهــا— علــى ســبيل املثــال ،حيــث يكــون صيــد األســماك
وســيلة راســخة للعيــش وقــد تكــون إمكانــات التوظيــف
البديلــة يف االقتصــاد حمــدودة .ويف مثــل هــذه الظــروف،
قــد تكــون احلصــص قابلــة للنقــل ،وإذا كان األمــر كذلــك،
فربمــا كان أمامهــا ســوق متطــورة .ويجــوز ،بالتــايل،
معاجلــة حصــص صيــد األســماك علــى أنهــا تصاريــح قابلــة
للنقــل الســتخدام مــورد طبيعــي .وتمثــل هــذه التصاريــح
أصــوال يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة وتُصَنَّــف حتــت
تصاريــح اســتخدام املــوارد الطبيعيــة (-1-4-4-1-6
 )2يف امليزانيــة العموميــة.
• وهنــاك نظــام بديــل هــو إصــدار تصريــح لفتــرة زمنيــة
حمــدودة للغايــة ،أقــل مــن عــام ،لوحــدة مؤسســية مرشــحة،
هــي يف الغالــب غيــر مقيمــة .وهــذه ممارســة شــائعة يف
 11إن النظــر إىل منــح تصريــح بالصيــد علــى أنــه يــؤدي إىل نفــاد خمــزون
األســماك أمــر غيــر واقعــي ،لكــن صيــد األســماك غيــر القانــوين قــد يخفــض مركــز
اخملــزون إىل دون املســتوى القابــل لالســتمرار أو يــؤدي إىل نفــاده كلــه .ويف
هــذه احلــاالت ،ينبغــي قيــد تغيــر آخــر يف احلجــم يف مركــز اخملــزون.

		
قضايا جامعة

بعــض اجلــزر يف جنــوب احمليــط الهــادئ ،علــى ســبيل
املثــال .ويف هــذه احلــاالت ،ينبغــي قيــد اإليــرادات املتأتيــة
مــن منــح التراخيــص حتــت الريــع ( )5-1-4-1ألنــه عقــد
مــوارد.
م 31-4لفتــرة طويلــة ظــل ترخيــص صيــد األســماك بغــرض
الترفيــه يُعــد ،وفقــا لألعــراف ،مدفوعــات ضريبيــة حتــت ضرائــب
أخــرى علــى اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام الســلع
أو مزاولــة األنشــطة ( .)2-5-4-1-1ومل تتغيــر هــذه املعاجلــة
باالعتبــارات األوســع لصيــد األســماك بغــرض التجــارة.
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وكمــا يف حالــة األراضــي ،ال يمكــن أن تمتلــك املــوارد
الطبيعيــة إال وحــدات مقيمــة ،وإذا لــزم األمــر ،يجــب إنشــاء
وحــدة صوريــة مقيمــة للحفــاظ علــى هــذا العُــرف.
• عندمــا تقــوم وحــدة باســتخراج مــوارد معدنيــة أو مــوارد
طاقــة بموجــب اتفاقيــة تنــص علــى أن أداء املدفوعــات
كل ســنة يعتمــد علــى مقــدار مــا يُســتخرج ،تُقَيَّــد املدفوعــات
(توصــف أحيانــا بأنهــا إتــاوات) ضمــن الريــع (-1-4-1
 5أو  .)4-1-8-2ويُقَيَّــد نضــوب املــوارد نفســه حتــت
12
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول.

املياه

اقتسام األصول

م 32-4يمكــن بيــع مســطح طبيعــي مــن امليــاه ذي قيمــة
اقتصاديــة بأكملــه إمــا كجــزء مــن األراضــي احمليطــة بــه أو
ككيــان منفصــل.

م 36-4هنــاك طريقتــان يجــوز اتباعهمــا يف اقتســام
األصــول ،وتقتضــي احلالتــان طــرق معاجلــة خمتلفــة:

م 33-4وكمــا يف حالــة األســماك ،ال يُرَجَّــح التنــازل عــن
امللكيــة االقتصاديــة بموجــب عقــد تأجيــر طويــل األجــل بــدون
شــروط مســبقة تتعلــق بكميــة امليــاه واحلالــة التــي ينبغــي أن
تتــم عليهــا إعــادة كميــة ميــاه مماثلــة إىل املالــك .ومــع هــذا،
يمكــن تأجيــر امليــاه الســطحية بموجــب عقــد تأجيــر طويــل املــدى
لألغــراض الترفيهيــة مثــا .وينبغــي معاجلــة هــذه العقــود مثــل
عقــود األراضــي (راجــع الفقرتيــن م 26-4وم.)27-4
م 34-4ينبغــي معاجلــة املدفوعــات املنتظمــة مقابــل
اســتخراج امليــاه مــن امليــاه الطبيعيــة (علــى عكــس تســليمها)
علــى أســاس أنهــا ريــع ( 5-1-4-1أو  .)4-1-8-2ومــع هــذا،
ينبغــي قيــد اســتخراج امليــاه كســلعة مُنْتَجَــة (مثــل شــرائها مــن
أحــد املكامــن) ضمــن مبيعــات الســلع واخلدمــات.
املوارد املعدنية وموارد الطاقة
م 35-4تختلــف املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة عــن
األراضــي واألخشــاب واألســماك مــن حيــث عــدم إمكانيــة
اســتخدامها علــى نحــو مســتمر برغــم أنهــا تشــكل مــوردا طبيعيــا.
فتــؤدي كل عمليــة اســتخراج بالضــرورة إىل تخفيــض مقــدار
املــوارد املتاحــة للمســتقبل .ويقتضــي هــذا االعتبــار وضــع
جمموعــة خمتلفــة مــن التوصيــات حــول الطريقــة التــي ينبغــي
اتباعهــا يف قيــد املعامــات املتعلقــة باســتخدامها.
• عندمــا تقــوم وحــدة ،كاحلكومــة ،تمتلــك مــوارد معدنيــة أو
مــوارد طاقــة بالتنــازل عــن كل حقوقهــا يف هــذه املــوارد
لوحــدة أخــرى ،تشــكل هــذه املعاملــة بيــع مــوارد وتُصَنَّــف
ضمــن املــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة (.)2-4-1-3

• يجــوز أن تمتلــك األصــل ملكيــة قانونيــة كاملــة وحدتــان أو
أكثــر ،ويمتلكــه كل منهمــا يف فتــرة زمنيــة خمتلفــة.
• وبــدال مــن ذلــك ،يجــوز أن تقتســم خماطــر األصــل ومنافعــه
وحدتــان أو أكثــر يف فتــرة زمنيــة واحــدة.
م 37-4يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة ،تُعــزى قيمــة
األصــل الكاملــة لوحــدة واحــدة عنــد وضــع امليزانيــة العموميــة،
حتــى وإن كان هــذا األصــل مملــوكا لوحــدات خمتلفــة يف فتــرات
زمنيــة خمتلفــة.
• ليــس هنــاك أي غمــوض يف حالــة األصــل الــذي يخضــع
لعقــد تأجيــر تشــغيلي .فاملالــك القانــوين هــو أيضــا املالــك
االقتصــادي ،وهــو الوحــدة التــي تُظْهِــر األصــول يف
ميزانيتهــا العموميــة.
• ويظهــر األصــل اخلاضــع للتأجيــر التمويلــي يف امليزانيــة
العموميــة للمالــك االقتصــادي .ويتســق هــذا األمــر مــع
اآلراء التــي تذهــب إىل أن قيمــة األصــل تمثــل مســار املنافــع
املســتقبلية املتأتيــة مــن األصــل بينمــا املالــك االقتصــادي
هــو الوحــدة التــي يحــق لهــا احلصــول علــى هــذه املنافــع
مقابــل قبولهــا حتمــل اخملاطــر املصاحبــة الســتخدام
األصــل يف اإلنتــاج.
• يف حالــة األصــل اخلاضــع لعقــد مــوارد ،تظهــر القيمــة يف
امليزانيــة العموميــة للمالــك القانــوين.
 12توضــح الفقــرة  343-17مــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008
أســباب التوصيــة ببســاطة قيــد املدفوعــات الســنوية مــن الطــرف الــذي يقــوم
باالســتخراج للمالــك علــى أنهــا ريــع ،وقيــد التغيــرات يف حجــم وقيمــة املــوارد
علــى أنهــا تغيــرات أخــرى يف حجــم أصــول املالــك القانــوين.
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م 38-4عندمــا تكــون تراخيــص اســتخدام املــوارد الطبيعيــة،
مثــل الطيــف التــرددي واألراضــي واألخشــاب واألســماك،
مســتوفية ملعاييــر تصنيفهــا كأصــول غيــر منظــورة حتــت
تصاريــح اســتخدام املــوارد الطبيعيــة (،)2-1-4-4-1-3
فإنهــا تشــكل جــزءا مــن الفئــة الفرعيــة لألصــول غيــر املاليــة يف
شــكل العقــود وعقــود التأجيــر والتراخيــص ()1-4-4-1-3
وتظهــر يف امليزانيــة العموميــة للطــرف املُرَخَّــص لــه.
م 39-4ليــس مــن املعتــاد اقتســام خماطــر أصــل ومكاســبه
بيــن وحــدات خمتلفــة يف فتــرة زمنيــة معينــة .وأكثــر احلــاالت
الشــائعة هــي عندمــا تتــوىل وحــدة واحــدة مزاولــة النشــاط الــذي
يُســتخدم فيــه هــذا األصــل وتتقاســم تلــك الوحــدة العائــدات بيــن
املالكيــن يف شــكل توزيــع دخــل امللكيــة .ومــع ذلــك ،ففــي بعــض
األحيــان قــد ال يكــون لهــذه الوحــدة الواحــدة وجــود وال تكــون
هنــاك داللــة إحصائيــة حملاولــة إنشــائها .ويكــون هــذا أكثــر
شــيوعا عندمــا تكــون الوحــدات املشــاركة مقيمــة يف اقتصــادات
خمتلفــة ،كمــا هــو األمــر يف حالــة خطــوط الطيــران ،أو يف حالــة
بعــض املشــاريع املشــتركة غيــر املســاهمة .وتتنــوع الشــروط
التــي تؤسَّــس بموجبهــا املشــاريع املشــتركة غيــر املســاهمة ،لكــن
أحــد أشــكالها يســمح باقتســام األصــول بيــن جميــع أعضائهــا
بالتســاوي .ويف هــذه احلــاالت ،تُقَيِّــد اإلحصــاءات االقتصاديــة
الكليــة األصــول التــي يتقاســمها املالكــون حســب نســبتها إىل
حصــص ملكيتهــم.
م 40-4يف بعــض املشــاريع املشــتركة التــي تُثبَــت كوحــدات
مؤسســية ،يجــوز أن يســهم طــرف واحــد بأصــل باعتبــاره حصتــه
يف التكلفــة .وإذا حــدث ذلــك ،ينبغــي قيــد ضــخ حصــة امللكيــة
بمــا يســاوي قيمــة األصــل إىل جانــب حيــازة املشــروع املشــترك
لألصــل املذكــور.
تصاريح مزاولة نشاط حمدد

م 41-4إضافـ ًـة إىل عقــود التأجيــر وتراخيــص اســتخدام
أحــد األصــول علــى النحــو الــوارد وصفــه يف األقســام الســابقة،
يجــوز أن تمنــح احلكومــة تصاريــح للمشــاركة يف نشــاط معيــن،
بصــورة مســتقلة عــن أي أصــول تدخــل يف هــذا النشــاط .وهــذا
النــوع مــن التصاريــح ال يغطــي ،علــى ســبيل املثــال ،تصريــح
اســتخراج معــادن مقابــل دفــع ريــع ،ألن التصريــح مبنــي علــى
ملكيــة احلكومــة لألصــول .والتصاريــح التــي تســمح باملشــاركة
يف نشــاط معيــن مُصممــة للحــد مــن عــدد الوحــدات التــي يحــق
لهــا املشــاركة يف النشــاط بشــكل منفــرد .ويجــوز أن تصــدر هــذه
التصاريــح مــن احلكومــة أو مــن وحــدات مؤسســية خاصــة وتُطَبَّــق
طــرق معاجلــة خمتلفــة علــى احلالتيــن .ويقتصــر هــذا القســم
علــى تنــاول التصاريــح التــي تصدرهــا احلكومــة ،وال يناقــش

التصاريــح التــي تصدرهــا وحــدات عــدا احلكومــة ألن معاجلتهــا
13
ال تؤثــر علــى احلســابات احلكوميــة.
التصاريح الصادرة عن احلكومة
م 42-4عندما تستخدم احلكومات عملية إصدار التراخيص
يف وضــع حــد ،علــى ســبيل املثــال ،لعــدد الســيارات التــي يحــق لهــا
العمــل كســيارات أجــرة ،أو حــد لعــدد مالهــي القمــار املصــرح لهــا
بالعمــل ،فإنهــا فعليــا تُنشــئ احتــكارا لألربــاح مــن املُشَ ـغِّلين
املعتمديــن وتســترد بعــض هــذه األربــاح يف شــكل «رســوم إصــدار
تصاريــح» .وتُقَيَّــد هــذه الرســوم ضمــن ضرائــب أخــرى علــى
اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو مزاولــة
األنشــطة ( .)2-5-4-1-1وينطبــق هــذا املبــدأ علــى كافــة
احلــاالت التــي تقــوم فيهــا احلكومــة بإصــدار تراخيــص بهــدف
احلــد مــن عــدد الوحــدات العاملــة يف جمــال معيــن عندمــا تتقــرر
احلــدود علــى نحــو جــزايف وال تعتمــد علــى معاييــر التأهيــل
وحدهــا.
م 43 -4مــن حيــث املبــدأ ،إذا كانــت الرخصــة صاحلــة علــى
امتــداد عــدة فتــرات إبــاغ ،ينبغــي قيــد املدفوعــات علــى أســاس
االســتحقاق وإدخــال قيــد يف حســابات أخــرى مســتحقة القبــض
( )8-0-2-3أو حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع (-3-3
 )8-0ملبلــغ رســم الترخيــص الــذي يغطــي فتــرات التشــغيل
املســتقبلية .ومــع هــذا ،يف حالــة عــدم إثبــات احلكومــة خصمــا
لســداد املبلــغ إىل املُرَخَّــص لــه يف حالــة اإللغــاء ،ينبغــي قيــد كل
الرســوم مســتحقة الدفــع كمدفوعــات ضريبيــة واحــدة يف وقــت
ســدادها.
م 44-4ويتمثــل احلافــز للحصــول علــى هــذا الترخيــص فيمــا
يتوقعــه املُرَخَّــص لهــم مــن احلصــول علــى حــق كســب أربــاح
احتكاريــة تســاوي علــى أقــل تقديــر املبلــغ املدفــوع مقابــل
احلصــول علــى الترخيــص .وبالنســبة حلامــل الترخيــص ،يُعالَــج
تيــار الدخــل املســتقبلي هــذا كأصــل إذا كان يف اســتطاعة
املُرَخَّــص لــه حتقيــق هــذا الدخــل عــن طريــق بيــع األصــل الحقــا.
ويظهــر األصــل يف البدايــة يف حســابات املُرَخَّــص لــه باعتبــاره
تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول .وتُقَيَّــد حتــركات ارتفــاع
وانخفــاض قيمتــه الحقــا باعتبارهــا مكاســب أو خســائر
احليــازة .وتوصــف هــذه األنــواع مــن األصــول بأنهــا تصاريــح
مزاولــة نشــاط حمــدد ( .)3-1-4-4-1-6وتتحــدد قيمــة
األصــل حســب القيمــة احملتملــة لبيعــه أو ،يف حالــة عــدم توافــر
هــذه املعلومــات ،تُقَ ـدَّر علــى أســاس القيمــة احلاليــة للمســار
املســتقبلي لألربــاح االحتكاريــة.
 13راجــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008الفقــرات مــن  360-17إىل
 .362-17وباملثــل ،ال يناقــش هــذا الدليــل عقــود ترتيبــات اقتســام الوقــت
(راجــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008الفقــرات مــن  344-17إىل
.)348-17

		
قضايا جامعة

م 45-4يف حالــة قيــد املبلــغ املدفــوع مقابــل احلصــول
علــى الرخصــة علــى أســاس االســتحقاق ،يصبــح للمُرَخَّــص لــه
أصــل يف امليزانيــة العموميــة حتــت حســابات أخــرى مســتحقة
القبــض يســاوي قيمــة رســم الترخيــص الــذي يغطــي فتــرت
اإلبــاغ املســتقبلية وأصــل يُقَيَّــد ضمــن تصاريــح مزاولــة نشــاط
حمــدد ( )3-1-4-4-1-6مقابــل قيمــة الترخيــص التــي
تغطــي األربــاح االحتكاريــة الزائــدة عــن التكلفــة .ويف حالــة بيــع
الترخيــص الحقــا ،فــإن الســعر الــذي يدفعــه املالــك اجلديــد هــو
انعكاس لكل من قيمة حق اســترداد مبلغ من احلكومة يف حالة
إلغــاء الترخيــص والقيمــة احلاليــة ملســار األربــاح االحتكاريــة
مســتقبال .ويف حالــة قيــد الترخيــص كمدفوعــات ضريبيــة
عــن فتــرة إبــاغ واحــدة ،تصبــح قيمــة األصــل مقابــل الرخصــة
هــي القيمــة احملتملــة لبيعــه أو ،إذا مل تتوافــر هــذه املعلومــات،
ُتقَ ـدَّر علــى أســاس القيمــة احلاليــة للمســار املســتقبلي لألربــاح
االحتكاريــة .ويوضــح اإلطــار م 2-4املعاجلــة اإلحصائيــة
للتصاريــح التــي تصدرهــا احلكومــة مســتخدما أربعــة أمثلــة.

شروط تصاريح احلكومة املُثْبَتَة كأصول

م 46-4ال يمكــن معاجلــة التصريــح الصــادر عــن احلكومــة
للقيــام بنشــاط حمــدد علــى أنــه أصــل (تصاريــح مزاولــة أنشــطة
حمــددة ( ))3-1-4-4-1-6إال يف حالــة اســتيفاء جميــع
الشــروط التاليــة:
• أال يَســتخدم النشــاط املعنــي أصــا ينتمــي للحكومــة؛
وبخــاف ذلــك ،يُعالــج تصريــح اســتخدام األصــل علــى أنــه
عقد تأجير تشــغيلي ،أو عقد تأجير تمويلي ،أو عقد موارد،
أو يجــوز أن تمثــل حيــازة األصــل تصريحــا باســتخدام
األصــل حســب تقديــر املُرَخَّــص لــه علــى امتــداد فتــرة زمنيــة
مطولــة.
• يجــب أن يكــون يف اســتطاعة حامــل التصريــح مــن
الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة بيــع التصريــح إىل طــرف
ثا لــث.
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هــذه احلالــة قيــد التصاريــح كأصــول .ويف حالــة عــدم اســتيفاء
أي مــن هــذه الشــروط ،تُعالــج املدفوعــات علــى أنهــا ضرائــب
أخــرى علــى اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو
مزاولــة األنشــطة (- )2-5-4-1-1أي بــدون إنشــاء أصــل يف
شــكل تصاريــح مزاولــة أنشــطة حمــددة (.)3-1-4-4-1-6
(وقــد يكــون هنــاك حســاب مســتحق الدفــع عندمــا يــؤدي حملــة
التصاريــح مدفوعــات تُســتحق علــى مــدى أكثــر مــن فتــرة إبــاغ
واحــدة).

تصاريح استخدام املوارد الطبيعية كمصارف

م 48-4يجــوز أن تصــدر احلكومــات تصاريــح انبعاثــات
كوســيلة للســيطرة علــى جممــوع االنبعاثــات .وال تنطــوي هــذه
التصاريــح علــى اســتخدام أصــل طبيعــي (ليســت هنــاك قيمــة
اقتصاديــة للغــاف اجلــوي وال يمكــن بالتــايل اعتبــاره أصــا
اقتصاديــا) .ومــع هــذا ،فمــن اخلصائــص املتأصلــة يف املفهــوم
هــو أن هــذه التصاريــح ســتكون قابلــة للتــداول وســيكون لهــا
ســوق نشــطة.
م 49-4تُعالَــج املدفوعــات مقابــل احلصــول علــى تصاريــح
االنبعاثــات التــي تصدرهــا احلكومــة علــى أنهــا ضرائــب أخــرى
علــى اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو
مزاولــة األنشــطة ( ،)2-5-4-1-1وقــت حــدوث االنبعاثــات.
وفــرق التوقيــت بيــن املدفوعــات التــي حتصــل عليهــا احلكومــة
مقابــل التصاريــح ووقــت حــدوث االنبعاثــات يُنشــئ معاملــة
يف اخلصــوم املاليــة تُصَنَّــف ضمــن حســابات أخــرى مســتحقة
صنَّــف علــى
الدفــع ( )8-0-3-3للحكومــة وأصــا ماليــا يُ َ
أنــه حســابات أخــرى مســتحقة القبــض ( )8-0-2-3للحائــز.
والفــرق بيــن قيمــة الضريبــة للتصريــح املدفوعــة ســلفا والقيمــة
الســوقية للتصريــح يمثــل عقــدا قابــا للتــداول بالنســبة للحائــز
(أصــا غيــر مُنْتَـ ٍج غيــر مــايل) .ويُقَيَّــد إنشــاء واختفــاء األصــل غيــر
املُنْتَــج غيــر املــايل علــى أنــه تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.

• أن يكــون عــدد التصاريــح حمــدودا ،ممــا يســمح حلاملهــا
بتحقيــق أربــاح احتكاريــة عنــد القيــام بالنشــاط املعنــي.

م 50-4يجــوز اعتبــار حالــة أداء مدفوعــات مقابــل صــرف
امليــاه أحــد األمثلــة علــى األســاليب اخملتلفــة املمكنــة ملعاجلــة
املدفوعــات:

م 47-4حتــى عنــد اســتيفاء كل هــذه الشــروط ،ففــي حالــة
عــدم بيــع التصاريــح الحقــا يف الواقــع العملــي ،ال ينطبــق يف

• إذا كان املبلــغ املدفــوع مقابــل تصريــف امليــاه يمثــل
غرامــة تفرضهــا احلكومــة بقصــد حظــر تصريــف امليــاه،
ينبغــي معاجلــة الغرامــة علــى أنهــا إيــرادات للحكومــة
تُصَنَّــف علــى أنهــا غرامــات وجــزاءات ومصــادرات (-1
 .)3-4وإذا فُرِضــت هــذه الغرامــة علــى احلكومــة أو وحــدات
القطــاع العــام مــن وحــدة مؤسســية أخــرى ،تُــدرج الغرامــة
حتــت مصروفــات ،وتُصَنَّــف حتــت التحويــات اجلاريــة غيــر
املُصَنَّفــة يف موضــع آخــر (.)1-2-8-2

• أال يصــدر التصريــح وفــق معيــار تأهيــل .وتعُالَــج اإليــرادات
املتأتيــة مــن إصــدار التصاريــح اخلاضعــة ملعاييــر تأهيــل
إمــا علــى أســاس أنهــا ضرائــب أخــرى علــى اســتخدام الســلع
وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو مزاولــة األنشــطة (-1
 )2-5-4-1أو مدفوعــات مقابــل احلصــول علــى خدمــات
حتــت الرســوم اإلداريــة (.)2-2-4-1
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اإلطار م :2-4املعاجلة اإلحصائية للتصاريح الصادرة عن احلكومة :أمثلة
افتــرض أن الوحــدة  Aتتعاقــد مــع احلكومــة علــى شــراء تصريــح لتشــغيل ملهــى قمــار ملــدة ثــاث ســنوات بتكلفــة إجماليــة  .12تتوقــع الوحــدة  Aحتقيــق
أربــاح احتكاريــة تبلــغ  7يف الســنة نظــرا ألن هــذا التصريــح يســتبعد مالهــي القمــار األخــرى مــن العمــل .وقــد تكــون احلكومــة علــى اســتعداد لــرد املبلــغ
يف حالــة تخلــي الوحــدة  Aعــن التصريــح ،أو قــد ال يكــون لديهــا اســتعداد لذلــك .وقــد تســتخدم الوحــدة  Aالتصريــح طــوال مــدة صالحيتــه البالغــة ثــاث
ســنوات أو قــد تبيعــه للوحــدة  Bيف نهايــة الســنة  .1نبحــث فيمــا يلــي أســاليب القيــد يف ظــل األربعــة احتمــاالت.
احلالة  :1احلكومة ال تعرض رد املبلغ والوحدة  Aحتتفظ بالتصريح على مدى ثالث سنوات
يف بداية السنة  ،1تدفع الوحدة  Aضريبة تبلغ  12وتثبتها يف البداية على أنها أصل بقيمة  21من خالل بند تغيرات أخرى يف حجم األصول .وال
تقيــد احلكومــة إال إيــرادات ضريبيــة مقدارهــا  .12وعلــى افتــراض عــدم تغيــر أســعار الســوق أو عــدم وجــود عامــل خصــم ،تنخفــض قيمــة األصــل يف نهاية
الســنة بمقــدار  7علــى أســاس أنهــا تغيــرات أخــرى يف احلجــم ،نظــرا النتهــاء واحــدة مــن الثــاث ســنوات التــي صــدر لهــا التصريــح يف البدايــة .وعنــد هــذه
النقطــة يســهم األصــل بمقــدار  14يف صــايف ثــروة  .Aوبنهايــة الســنة الثانيــة تقــوم Aبشــطب  7إضافيــة علــى أســاس أنهــا تغيــرات أخــرى يف احلجــم،
ممــا يجعــل املســاهمة يف صــايف الثــروة  .7وبنهايــة الســنة الثالثــة تصبــح قيمــة األصــل صفــرا.
احلالة  :2احلكومة ال تعرض رد املبلغ والوحدة Aتبيع التصريح إىل الوحدة  Bبعد سنة واحدة
يف بدايــة الســنة  ،1تدفــع الوحــدة  Aضريبــة تبلــغ  12وتثبتهــا يف البدايــة علــى أنهــا أصــل بقيمــة  21مــن خــال بنــد تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول.
وال تقيــد احلكومــة إال إيــرادات ضريبيــة مقدارهــا  .12وعلــى افتــراض عــدم تغيــر أســعار الســوق أو عــدم وجــود عامــل خصــم ،تنخفــض قيمــة األصــل يف
نهايــة الســنة بمقــدار  7علــى أســاس أنهــا تغيــرات أخــرى يف احلجــم ،نظــرا النتهــاء واحــدة مــن الثــاث ســنوات التــي صــدر لهــا التصريــح يف البدايــة .وعنــد
هــذه النقطــة تصبــح قيمــة األصــل  .14غيــر أن الوحــدة  Bغيــر مســتعدة أن تدفــع ســوى  13مقابــل األصــل والوحــدة  Aتقبــل هــذا العــرض .وبالتــايل فــإن
الوحــدة  Aتخفــض قيمــة األصــل بمقــدار  1مــن خــال خســائر احليــازة (تغيــر إعــادة التقييــم) ،قبــل بيعــه مقابــل  .13وحتــوز الوحــدة  Bاألصــل مقابــل
 ،13وعلــى افتــراض عــدم حــدوث تغيــرات أخــرى يف ســعر الســوق ،تنخفــض قيمتــه بمقــدار  6.5يف حســاب تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول يف كل ســنة
مــن الســنتين التاليتين.
احلالة  :3احلكومة تعرض إمكانية رد املبلغ والوحدة  Aحتتفظ بالتصريح على مدى ثالث سنوات
يف بدايــة الســنة  ،1الوحــدة  Aتدفــع للحكومــة  ،12تُقَيَّــد علــى أنهــا مدفوعــات ضريبيــة مقدارهــا  4يف الســنة .وتشــكل بقيــة املبلــغ مدفوعــات ضريبيــة
مســبقة ،ومــن ثــم ،بنهايــة الســنة يكــون لــدى احلكومــة حســاب آخــر مســتحق الدفــع للوحــدة  Aبمقــدار  .8وقيمــة تصريــح  Aهــي الربــح االحتــكاري الزائــد
علــى جممــوع املبلــغ الــذي ســيتعين علــى  Aســداد للحكومــة .ويف بدايــة الســنة  ،1تثبــت الوحــدة  Aأصــا قيمتــه ( 9الفــرق بيــن  7و 4علــى مــدى ثــاث
ســنوات) مــن خــال بنــد تغيــرات أخــرى يف حجــم األصــول .وعلــى افتــراض عــدم تغيــر أســعار الســوق أو عــدم وجــود عامــل خصــم ،ال تزيــد قيمــة أصــل
التصريــح املذكــور بنهايــة الســنة  1عــن  .6وبنهايــة هــذه الســنة ،يتضمــن صــايف ثــروة  Aحســاب آخــر مســتحق القبــض مــن احلكومــة بمقــدار  8وقيمــة
التصريــح املتبقيــة هــي  .6وجممــوع قيمــة أصــول  Aيبلــغ  14كمــا يف احلالــة  .1وأثنــاء الســنة الثانيــة ،ينخفــض لــدى الوحــدة  Aحســاب آخــر مســتحق
القبــض مــن احلكومــة بمقــدار  4تُســتخدم يف ســداد ضريبــة مســتحقة يف الســنة  .2ويف هــذه الســنة ،تنخفــض كذلــك قيمــة التصريــح بمقــدار  3مــن  6إىل
 .3وبنهايــة الســنة الثانيــة ،يتضمــن صــايف ثــروة الوحــدة  Aحســابا آخــر مســتحق القبــض مــن احلكومــة بمقــدار  ،4وبافتــراض عــدم حــدوث أي تغيــرات
أخرى يف أسعار السوق ،تصريحا قيمته  ،3فيصبح جمموع أصول الوحدة  7 Aكما يف احلالة  .1ويف نهاية السنة الثالثة ،ينخفض احلساب اآلخر
مســتحق القبــض لــدى الوحــدة  Aوقيمــة التصريــح إىل صفــر.
احلالة  :4احلكومة تعرض إمكانية رد املبلغ والوحدة  Aتبيع التصريح إىل الوحدة  Bبعد سنة واحدة
يف بدايــة الســنة  ،1الوحــدة  Aتدفــع للحكومــة  ،12تُقَيَّــد علــى أنهــا مدفوعــات ضريبيــة مقدارهــا  4يف الســنة .وتشــكل بقيــة املبلــغ مدفوعــات ضريبيــة
مســبقة ،ومــن ثــم ،بنهايــة الســنة يكــون لــدى احلكومــة حســاب آخــر مســتحق الدفــع للوحــدة  Aبمقــدار  .8وقيمــة تصريــح  Aهــي الربــح االحتــكاري الزائــد
على حساب آخر مستحق الدفع .ويف بداية السنة  ،1تثبت الوحدة  Aأصال قيمته ( 9الفرق بين  7و 4على مدى ثالث سنوات) من خالل بند تغيرات
أخــرى يف حجــم األصــول .وعلــى افتــراض عــدم تغيــر أســعار الســوق أو عــدم وجــود عامــل خصــم ،ال تزيــد قيمــة أصــل التصريــح املذكــور بنهايــة الســنة 1
عــن  .6وبنهايــة هــذه الســنة ،يتضمــن صــايف ثــروة  Aحســابا آخــر مســتحق القبــض مــن احلكومــة بمقــدار  8وقيمــة التصريــح املتبقيــة هــي  .6وجممــوع
قيمــة أصــول  Aيبلــغ  14كمــا يف احلالــة  .1غيــر أن الوحــدة  Bغيــر مســتعدة أن تدفــع ســوى  13مقابــل األصــل والوحــدة  Aتقبــل هــذا العــرض .وكمــا
يف احلالــة  ،2يتعيــن أن تخفــض الوحــدة  Aقيمــة األصــل بمقــدار  1مــن خــال خســائر احليــازة (تغيــر إعــادة التقييــم) ،قبــل بيعــه مقابــل  .13ويُنقــل
احلســاب اآلخــر مســتحق القبــض مــن احلكومــة بمقــدار  8إىل الوحــدة  Bويُبــاع األصــل (التصريــح) مقابــل  .5وال يتغيــر صــايف ثــروة  Bألنهــا دفعــت 13
للوحــدة  Aلكنهــا حصلــت علــى احلســاب اآلخــر مســتحق القبــض بمقــدار  8كأصــل (تصريــح) وكانــت قيمتــه  5يف املقابــل .ويف الســنة  ،2تنخفــض قيمــة
احلســاب اآلخــر مســتحق القبــض لــدى الوحــدة  Bبمقــدار  4نتيجــة مدفوعــات ضريبيــة اســتحقت مقدارهــا  ،4وبافتــراض عــدم حــدوث تغيــرات أخــرى يف
أســعار الســوق ،تتراجــع قيمــة التصريــح مــن  5إىل  .2.5ويف نهايــة الســنة  ،3تنخفــض قيمــة احلســاب اآلخــر مســتحق القبــض لــدى الوحــدة  Bوقيمــة
التصريــح إىل صفــر.

		
قضايا جامعة

• إذا صــدر عــدد حمــدود مــن التصاريــح بقصــد وضــع قيــود
علــى عمليــات التصريــف ،ينبغــي معاجلــة املدفوعــات علــى
أنهــا ضرائــب أخــرى علــى اســتخدام الســلع وعلــى الســماح
باســتخدام الســلع أو مزاولــة األنشــطة ()2-5-4-1-1
إذا كانــت وســيلة تصريــف امليــاه ال تُعــد مــن األصــول يف
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.
• إذا كانــت وســيلة تصريــف امليــاه مــن األصــول وتســتويف
األحــوال الالزمــة فيمــا يتعلــق بشــروط التصريــح بتصريــف
امليــاه ،ينبغــي يف هــذه احلالــة معاجلــة املدفوعــات
مقابــل احلصــول علــى التصريــح بنفــس طريقــة معاملــة
املدفوعــات للحصــول علــى ترخيــص الســتخدام الطيــف
التــرددي للهواتــف احملمولــة .وإذا ارتبطــت املدفوعــات
بإجــراء عالجــي ،يتــم إذن أداء املدفوعــات مقابــل احلصــول
علــى خدمــة ،مــا مل يكــن املبلــغ املفــروض غيــر متناســب
مــع تكاليــف معاجلــة امليــاه الحقــا ،وينبغــي يف هــذه
احلالــة معاجلــة املدفوعــات علــى أنهــا ضرائــب أخــرى
علــى اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام الســلع أو
مزاولــة األنشــطة (.)2-5-4-1-1

عقود اإلنتاج املستقبلي

م 51-4برغــم عــدم إثبــات رأس املــال البشــري كأصــل
اقتصــادي ،يجــوز اعتبــاره أصــا مــن األصــول يف بعــض حــاالت
العقــود التــي تمنــح حاملهــا حــق احلــد مــن قــدرة فــرد معيــن علــى
العمــل لــدى أطــراف أخــرى .وقــد تُبــرم عقــود خصبــة أو مربحــة
بشــأن الالعبيــن الرياضييــن حيــث يمكــن ،علــى ســبيل املثــال،
«بيــع» العــب كــرة قــدم مــن نــا ٍد إىل آخــر .ويف حقيقــة األمــر ،ال
يُقصــد بيــع النــادي للفــرد ،وإنمــا هــو يبيــع احلقــوق احلصريــة
لعمــل هــذا الفــرد لديــه .وهنــاك عقــود مماثلــة بشــأن حقــوق نشــر
األعمــال األدبيــة أو العــروض املوســيقية .وتُعالــج هــذه العقــود
علــى أنهــا أصــول ،وتُصَنَّــف حتــت حــق شــراء الســلع واخلدمــات
يف املســتقبل علــى أســاس حصــري ( )4-1-4-4-1-6ضمــن
فئــة أصــول العقــود وعقــود التأجيــر والتراخيــص.

م 52-4يجــوز إبــرام عقــود مماثلــة إلنتــاج أصــول غيــر ماليــة
يف املســتقبل .ومــع هــذا ،كشــفت دراســة أجريــت علــى عمليــة شــراء
عقــود خيــار إنتــاج الطائــرات مســتقبال أنــه ال توجــد يف هــذه
احلالــة أصــول قابلــة للنقــل ،وتتــم تســوية حالــة تغييــر املشــتري
احملتمــل لرأيــه أو عــدم التســليم مــن جانــب املــورد علــى أنهمــا
تغيــر يف الترتيبــات بيــن الطرفيــن وال يــؤدي إىل بيــع عقــد اخليــار
لطــرف ثالــث .وينطبــق نفــس التصنيــف إذا ظهــرت حالــة تكــون
فيهــا معاجلــة خيــار شــراء أصــول غيــر ماليــة بنفــس طريقــة
معاجلــة عقــد أداء فــرد معــروف.

323
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م 53-4كمــا ذُكِــر يف الفقــرة م ،2-4تشــكل العقــود أســاس
كثيــر مــن املعامــات التــي تقيدهــا اإلحصــاءات االقتصاديــة
الكليــة ومــن املهــم أن نفهــم مــا هــي انعكاســات العقــود علــى وقــت
القيــد وتصنيــف املعامــات .فالتصاريــح أو التراخيــص التــي
تُمنــح الســتخدام مــوارد طبيعيــة يجــوز أن تشــكل أصــوال ،وكذلــك
تراخيــص مزاولــة أنشــطة حمــددة وعقــود اإلنتــاج املســتقبلي.
م 54-4وكمــا أُشــير إليــه يف الفقرتيــن  105-7و،106-7
يجــوز أن يعتبــر العقــد أصــا عندمــا يكــون قابــا للنقــل إىل طــرف
ثالــث (أي إىل وحــدة بخــاف الوحدتيــن احملددتيــن يف العقــد
األصلــي) —علــى ســبيل املثــال ،فــإن عقــد التأجيــر التشــغيلي
القابــل للتــداول يكتســب قيمــة كأحــد األصــول .ويقــدم اإلطــار
م 3-4مثــاال علــى ذلــك .واألصــول التــي تعكــس حقــوق امللكيــة
للطــرف الثالــث تكــون دائمــا انتقاليــة :إذ يقتصــر وجودهــا علــى
طــول مــدة التأجيــر وحيــث يوجــد فــرق بيــن القيمــة املرهونــة
والقيمــة غيــر املرهونــة.
م 55-4وقــد تنشــأ هــذه األنــواع مــن األصــول يف شــكل
حقــوق ملكيــة للطــرف الثالــث نتيجــة تصاريــح اســتخدام املــوارد
الطبيعيــة وعقــود اإلنتــاج املســتقبلي .وباملثــل ،فــإن تصاريــح
مزاولــة أنشــطة حمــددة يجــوز أن تُنشــئ هــذه األنــواع مــن األصــول
حتــى وإن كان مبلــغ املدفوعــات األصلــي ،إذا كان مســتحق
الدفــع للحكومــة ،يُعامــل كضريبــة .وال تنشــأ عــن عقــود التأجيــر
التمويلــي هــذه األنــواع مــن األصــول .وإذا ارتفعــت قيمــة األصــل
اخلاضــع للتأجيــر بمقــدار يزيــد علــى املدفوعــات املســتحقة
بموجــب عقــد التأجيــر التمويلــي ،يجــوز أن يُمنــح املســتأجر خيــار
بيــع األصــل ،وســداد القــرض ،واالحتفــاظ بالفــرق.
م 56-4ويف حالــة عقــود التأجيــر التشــغيلي القابلــة للتــداول،
ال يجــوز معاجلــة التأجيــر كأصــل إال عنــد اســتيفاء الشــرطين
التالييــن:
• أن ينــص عقــد التأجيــر علــى ســعر حمــدد مســبقا مقابــل
اســتخدام أصــل يختلــف عــن الســعر الــذي كان يمكــن حتديده
مقابــل تأجيــر هــذا األصــل يف الوقــت احلــايل.
• أن يكــون املســتأجر قــادرا بصفــة قانونيــة وبشــكل عملــي
علــى حتقيــق هــذا الفــرق يف الســعر عــن طريــق التعاقــد مــن
الباطــن علــى التأجيــر لطــرف ثالــث.
م 57-4مــن الناحيــة العمليــة ،تشــير التوصيــات إىل أنــه ال
ينبغــي قيــد هــذه األصــول إال عندمــا تكــون قيمــة األصــول كبيــرة
ويســتطيع املســتأجر أن يمــارس فعليــا حــق حتقيــق فــرق الســعر.
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اإلطار م :3-4أمثلة عملية على معاجلة عقود التأجير كأصول
افتــرض أن عقــد تأجيــر شــقة مُتفقــا عليــه منــذ فتــرة يحــدد اإليجــار بقيــة  100يف الشــهر بينمــا قيمــة اإليجــار احلاليــة يف الســوق هــي  120يف الشــهر.
مــن وجهــة نظــر املؤجِّــر ،فــإن الشــقة «مرهونــة» بعقــد التأجيــر القائــم ،أي أنهــا حتمــل جــزاء (يف هــذه احلالــة  20يف الشــهر) بســبب وجــود عقــد التأجيــر.
وتعتمــد القيمــة املرهونــة يف حالــة هــذه الشــقة علــى القيمــة احلاليــة ملدفوعــات التأجيــر املســتقبلية مــع مراعــاة العقــد القائــم ،أي أن مســار الدخــل
املســتقبلي هــو  100عــن الفتــرة املتبقيــة مــن عقــد التأجيــر و 120فيمــا بعــد (مــع عــدم مراعــاة أي خمصصــات للتضخــم) .وقيمــة الشــقة غيــر املرهونــة
هــي قيمــة حاضــرة علــى أســاس مســار دخــل هــو  120يف الشــهر ابتــداء مــن الفتــرة احلاليــة .والقيمــة التــي يدخلهــا املالــك يف ميزانيتــه العموميــة هــي
القيمــة املرهونــة وهــي كل مــا يمكــن أن يأمــل املالــك (املؤجِّــر) أن يحققــه إذا بــاع الشــقة بينمــا للمســتأجر احلــق يف مواصلــة التأجيــر .ولكــي تتحقــق
القيمــة غيــر املرهونــة ،يتعيــن علــى املؤجِّــر أن يدفــع للمســتأجر الفــرق بيــن القيمــة غيــر املرهونــة والقيمــة املرهونــة للتحــرر مــن عقــد التأجيــر .ويف
بعــض الظــروف يمكــن معاملــة هــذا املبلــغ ،أي العــبء املُحَمَّــل علــى األصــل ،كأصــل للمســتأجر .وتتمثــل هــذه الظــروف يف أنــه يحــق للمســتأجر ،مــن
الناحيــة القانونيــة ويف الواقــع العملــي ،أن يؤجــر الشــقة مــن الباطــن لطــرف ثالــث .ونتيجــة لصعوبــة حتديــد وقــت تواجــد هــذه األصــول ،يوصــى يف
الواقــع العملــي بعــدم قيــد هــذه األصــول إال عنــد وجــود دليــل علــى حتققهــا.
وقــد تكــون قيمــة الشــقة املرهونــة أعلــى مــن القيمــة غيــر املرهونــة إذا انخفضــت اإليجــارات منــذ وقــت االتفــاق علــى عقــد التأ ــجير .ويف هــذه احلالــة،
فــإن املالــك هــو الــذي يحقــق منفعــة مــن الفــرق بيــن ســعر العقــد وســعر الســوق ألن قيمــة الشــقة يف امليزانيــة العموميــة ال تــزال هــي القيمــة املرهونــة.
وإذا رغــب املســتأجر يف إلغــاء عقــد التأجيــر ،قــد يتعيــن عليــه أن يدفــع للمالــك الفــرق بيــن القيمــة املرهونــة والقيمــة غيــر املرهونــة .وال يمثــل هــذا
املبلــغ املدفــوع أصــا ذا قيمــة ســالبة للمســتأجر إال يف حالــة اســتثنائية عندمــا يدفــع املســتأجر لطــرف ثالــث لكــي ينقــل إليــه عقــد التأجيــر بالســعر
احملــدد يف العقــد .ومتــى انتهــت مــدة ســريان عقــد التأجيــر أو أُلغــي ،تعــود قيمــة الشــقة إىل قيمتهــا غيــر املرهونــة.

الشراكة بين القطاعين العام واخلاص
مقدمة

م 58-4الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص هــي
عقــود طويلــة األجــل بيــن وحدتيــن ،تقــوم بموجبهــا إحــدى
الوحدتيــن بحيــازة أو بنــاء أصــل أو جمموعــة مــن األصــول،
وتشــغيله لفتــرة زمنيــة ،ثــم تُسَ ـلِّم األصــل إىل وحــدة ثانيــة.
وتدخــل احلكومــات يف عالقــات شــراكة بيــن القطاعيــن العــام
واخلــاص ألســباب خمتلفــة ،منهــا توقــع أن تــؤدي إدارة القطــاع
اخلــاص إىل زيــادة كفــاءة اإلنتــاج وإتاحــة إمكانيــة االســتفادة
مــن جمموعــة أوســع مــن املــوارد املاليــة .وتتــم هــذه الترتيبــات
عــادة بيــن إحــدى الشــركات اخلاصــة واحلكومــة ،لكنهــا يمكــن أن
جتمــع أطرافــا أخــرى ،عندمــا يكــون أحــد األطــراف شــركة عامــة،
والوحــدة الثانيــة مؤسســة خاصــة غيــر هادفــة للربح .وعلى ســبيل
التيســير ،ســوف يُشــار إىل الوحدة الثانية باعتبارها هي الشــركة
اخلاصــة .وتُســتخدم أســماء خمتلفــة يف اإلشــارة إىل هــذه النظــم
اعتمــادا علــى نــوع العقــود املوجــودة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك:
مبــادرات التمويــل اخلاصــة ( ،)PFIsأو نظــم التصميــم والبنــاء
والتشــغيل ونقــل امللكيــة ( ،)DBOTأو نظــم البنــاء والتملــك ونقــل
امللكيــة ( ،)BOTsأو نظــم البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل امللكيــة
( .)BOOTsوعلــى ســبيل التيســير ،يشــير اجلــزء املتبقــي مــن هــذا
القســم إىل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص.
م 59-4تختلــف طبيعــة األنشــطة التــي تدخــل فيهــا الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص اختالفــا كبيــرا .وبوجــه عــام،

تقــوم الشــركات اخلاصــة بإنشــاء وتشــغيل أصــول مــن النــوع
الــذي عــادة مــا يكــون ضمــن مســؤولية احلكومــة العامــة أو
الشــركات العامــة .وبصفــة عامــة ،تشــمل هــذه املشــروعات الطــرق
واجلســور وإمــدادات امليــاه ومرافــق معاجلــة الصــرف الصحــي
واملستشــفيات ومنشــآت الســجون ومرافــق توليــد وتوزيــع
الكهربــاء وخطــوط األنابيــب.
م 60-4وتتوقــع الشــركة اخلاصــة اســترداد تكاليفهــا وكســب
ف علــى اســتثماراتها .وقــد تســدد احلكومــة
معــدل عائــد كا ٍ
14
مدفوعــات دوريــة أثنــاء فتــرة العقــد ،أو يجــوز ،بــدال مــن ذلــك ،أن
تبيــع الشــركة اخلاصــة اخلدمــات للجمهــور (مثــل الطــرق برســوم
مــرور) ،أو يحــدث مزيــج مــن االثنيــن .وغالبــا مــا تتــوىل احلكومــة
تنظيــم الســعر وحتــدده عنــد مســتوى يســمح للشــركة اخلاصــة
باســترداد تكاليفهــا وكســب عائــد علــى اســتثماراتها (ســعر
مرجعــي) .وإذا كان مســتوى الســعر احملــدد أقــل مــن هــذا الســعر
املرجعــي ،يتعيــن أن تعــوض احلكومــة هــذا الشــريك مــن القطــاع
اخلــاص ،عــادة مــن خــال تقديــم دعــم أو حتويــات أخــرى .وقــد
تتخــذ عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص أشــكاال
كثيــرة مــن جوانــب خمتلفــة ،مثــل التصــرف يف األصــول يف نهايــة
العقــد ،واألعمــال الالزمــة لتشــغيل األصــول وصيانتهــا أثنــاء
فتــرة العقــد ،والســعر ،واجلــودة ،وحجــم اخلدمــة املقدمــة .ويف
نهايــة فتــرة العقــد ،يجــوز أن تكتســب احلكومــة امللكيــة القانونيــة
واالقتصاديــة لألصــول ،ربمــا بــدون أي مدفوعــات يف املقابــل.
 14املقصــود بفتــرة العقــد هــو طــول مــدة االتفــاق التعاقــدي بيــن األطــراف
املعنيــة يف الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص.
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اإلطار م :4-4حتديد امللكية االقتصادية لألصول ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام واخلاص
يتحــدد املالــك االقتصــادي لألصــول ذات الصلــة بشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص مــن خــال تقييــم أي وحــدة تتحمــل معظــم اخملاطــر وأي
وحــدة يُتوقــع أن حتصــل علــى معظــم املكاســب مــن هــذا األصــل.
والعوامــل التــي يتعيــن أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم امللكيــة االقتصاديــة لألصــول املرتبطــة بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص
تتضمــن تلــك املصاحبــة حليــازة األصــل وتلــك املصاحبــة الســتخدام األصــل.
بعض اخملاطر املصاحبة حليازة األصل هي:
• درجة سيطرة احلكومة على تصميم األصول وجودتها وحجمها وصيانتها
• خماطــر اإلنشــاء ،وتتضمــن احتمــال زيــادة التكلفــة بســبب التأخــر يف التســليم ،أو عــدم اســتيفاء املواصفــات ،أو قوانيــن البنــاء ،واخملاطــر
البيئيــة وغيرهــا مــن اخملاطــر التــي تقتضــي ســداد مدفوعــات ألطــراف ثالثــة.
بعض اخملاطر املصاحبة لتشغيل األصل هي:
• خماطــر العــرض ،التــي تغطــي درجــة قــدرة احلكومــة علــى الســيطرة علــى إنتــاج اخلدمــات ،والوحــدات التــي تُقَ ـدَّم إليهــا اخلدمــات ،وأســعار
اخلدمــات املُنتَجــة؛
• خماطــر الطلــب ،وتتضمــن احتمــال ارتفــاع الطلــب علــى اخلدمــات أو انخفاضــه عــن املتوقــع ،إمــا مــن احلكومــة أو مــن اجلمهــور عامــة يف حالــة
اخلدمــة املدفوعــة؛
• خماطــر القيمــة املتبقيــة والقِـدَم ،التــي تتضمــن خماطــر اختــاف قيمــة األصــل عــن أي ســعر متفــق عليــه لتحويــل األصــل إىل احلكومــة يف نهايــة
مــدة العقــد؛
• خماطــر التوافــر ،وتتضمــن احتمــال تكبــد تكاليــف إضافيــة أو حتمــل غرامــات بســبب عــدم اســتيفاء حجــم و/أو جــودة اخلدمــات للمعاييــر
احملــددة يف العقــد.
ومــن املرجــح أن تختلــف األهميــة النســبية لــكل عامــل مــع كل شــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص .وال يمكــن النــص علــى قواعــد حمــددة تُطَبَّــق
علــى كل موقــف .ويجــب تقييــم شــروط كل ترتيــب للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص التخــاذ قــرار يحــدد أي وحــدة هــي املالــك االقتصــادي.

م 61-4والقــرار بشــأن امللكيــة االقتصاديــة لألصــل ومــا إذا
كان ســيجري قيــد األصــول واخلصــوم ذات الصلــة بالشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام واخلــاص يف امليزانيــة العموميــة للحكومــة أو
للشــركة اخلاصــة ،ليــس أمــرا بســيطا .فالشــركة اخلاصــة مســؤولة
عــن حيازة/بنــاء األصــل الثابــت ،برغــم أن احليازة/البنــاء غالبــا
مــا تدعمــه مســاندة مــن احلكومــة .ويســمح العقــد للحكومــة يف
الغالــب بتحديــد تصميــم األصــل وجودتــه واســتخدام طاقتــه
وصيانتــه طبقــا للمعاييــر احلكوميــة .وعــادة مــا تكــون األعمــار
االفتراضيــة لألصــول أطــول بكثيــر مــن مــدة العقــد ومــن ثــم،
لهــذا الســبب وحــده ،تســيطر احلكومــة علــى األصــول ،وتتحمــل
خماطرهــا ،وحتصــل علــى مكاســبها علــى امتــداد فتــرة طويلــة مــن
العمــر االفتراضــي لألصــول .وبالتــايل ،ال يكــون هنــاك وضــوح
يف الغالــب حــول مــا إذا كانــت الشــركة اخلاصــة أو احلكومــة هــي
التــي تســيطر علــى األصــول علــى امتــداد أعمارهــا االفتراضيــة
أو أي الطرفيــن هــو الــذي يتحمــل غالبيــة اخملاطــر وينتفــع مــن
15
غالبيــة املكاســب.
 15ينبغــي تقييــم عبــارة «غالبيــة» مــن منظــور اقتصــادي .فاخملاطــرة الواحــدة
أو املكســب الواحــد قــد يعنيــان «الغالبيــة» يف بعــض احلــاالت ،بينمــا يف
حــاالت أخــرى ،قــد ينطبــق ذلــك علــى اجلمــع بيــن عــدد مــن اخملاطــر واملكاســب
املنفصلــة.

حتديد امللكية االقتصادية لألصول ذات الصلة
بالشراكة بين القطاعين العام واخلاص

م 62-4تعتمــد املعاجلــة اإلحصائيــة علــى امللكيــة
االقتصاديــة لألصــل (األصــول) .فتميــز اإلحصــاءات االقتصادية
الكليــة بيــن امللكيــة القانونيــة وامللكيــة االقتصاديــة (راجــع
الفقــرات مــن  38-3إىل  )41-3علــى أســاس اخملاطــر واملنافــع.
ففــي وجــود شــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ،يجــوز أن
يكــون املالــك القانــوين واملالــك االقتصــادي طرفيــن خمتلفيــن.
ويلخــص اإلطــار م 4-4اخملاطــر املصاحبــة التــي تؤخــذ بعيــن
االعتبــار.
م 63-4يتســق منهــج اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة بوجــه
عــام مــع االعتبــارات التــي وضعهــا جملــس معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام ( )IPSASBبشــأن إثبــات وقيــاس أصــول
امتيــاز تقديــم اخلدمــات 16.وبرغــم عــدم إمكانيــة حتديــد قواعــد
تنطبــق علــى كل نــوع مــن أنــواع ترتيبــات الشــراكة بيــن القطاعين
العــام واخلــاص ،فمــن املتوقــع االسترشــاد باالعتبــارات التــي
16

يوضح معيار احملاسبة الدويل للقطاع العام  32بعض املبادئ
التوجيهية إلثبات وقياس األصول واخلصوم املتعلقة بأصول حق االمتياز
(أي األصول ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام واخلاص).
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اإلطار م :5-4تطبيقات عملية ملفهوم امللكية االقتصادية
اتخــذت البلــدان مناهــج خمتلفــة يف تطبيــق معاييــر امللكيــة االقتصاديــة — أي مــا إذا كانــت غالبيــة اخملاطــر واملكاســب تــؤول إىل احلكومــة أو إىل
الشــركة اخلاصــة.
ويف ظــل املبــادئ التوجيهيــة التــي وضعهــا املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي (يوروســتات) للــدول األعضــاء ،كان يكفــي الســتبعاد الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص مــن حســابات احلكومــة حتمــل الشــركة اخلاصــة خماطــر اإلنشــاءات يف املشــروع ،وإمــا خماطــر التوافــر أو خماطــر
الطلــب يف اســتخدام األصــل يف اإلنتــاج .ويف عــام  ،2010أوضــح مكتــب «يوروســتات» الطريقــة التــي ينبغــي اتباعهــا يف حتليــل العناصــر األخــرى،
باإلضافــة إىل فئــات اخملاطــر الثــاث األساســية املذكــورة ،لتحديــد توزيــع اخملاطــر بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص— أبرزهــا :وجــود ضمانــات
للضامــن ونطاقهــا؛ وحتمــل الضامــن ملعظــم تمويــل التكلفــة الرأســمالية أثنــاء مرحلــة البنــاء؛ واجلوانــب املاليــة يف شــروط اإلنهــاء (راجــع Manual
.)on Government Deﬁcit and Debt – Implementation of ESA 95, 2012 Edition, section VI.5
وتتبــع بعــض البلــدان معاييــر حماســبية مقبولــة دوليــة (مثــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام) يمكــن تطبيقهــا علــى عقــود التأجيــر
التمويلــي (راجــع الفقــرات م 10-4إىل م .)15-4وإذا اعتُبِــر عقــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص عقــد تأجيــر تمويلــي ،يُقَيَّــد أصــل وخصــم
يف امليزانيــة العموميــة لوحــدة القطــاع العــام ،وتُقَيَّــد الفائــدة واإلهــاك كمصروفــات تشــغيل ،ويُقَيِّــد اســتهالك الديــن كمعاملــة يف األصــول املاليــة
واخلصــوم .وتعالــج معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام عقــد التأجيــر كتأجيــر تمويلــي عنــد اســتيفائه للمعاييــر التاليــة )1( :مــدة العقــد تغطــي
معظــم عمــر اســتخدام األصــل ،و( )2حتويــل األصــل إىل املســتأجر (وحــدة القطــاع العــام يف هــذه احلالــة) يف نهايــة العقــد ،و( )3إمــكان املســتأجر
شــراء األصــل بســعر تفاوضــي يف نهايــة العقــد )4( ،القيمــة احلاليــة للمدفوعــات احملــددة يف العقــد قريبــة مــن القيمــة الســوقية العادلــة لألصــل ،و()5
األصــل مفيــد بصفــة أساســية للمســتأجر.

يقدمهــا اإلطــار م 4-4عنــد اتخــاذ قــرار حــول الطــرف الــذي
يكــون هــو املالــك االقتصــادي لألصــل (لألصــول) أثنــاء مــدة عقــد
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ويف نهايتــه .وتتضمــن
اعتبــارات الســيطرة علــى األصــول الــواردة يف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام جوانــب تتعلــق باخملاطــر واملكاســب
وينبغــي ،مــن حيــث املبــدأ ،أن تــؤدي إىل نفــس النتائــج بشــأن
امللكيــة االقتصاديــة .ويقــدم اإلطــار م 5-4مناقشــة موجــزة
حــول طريقــة تطبيــق بعــض البلــدان ،يف الواقــع العملــي ،ملفهــوم
امللكيــة االقتصاديــة املرتبــط بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
واخلــاص.
املعاجلة اإلحصائية

م 64-4يســتند الوصف التايل للمعاجلة اإلحصائية لعالقات
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص إىل املبــادئ التوجيهيــة
احملــددة يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  17.2008فــإذا كانــت
احلكومــة تُعتبــر هــي املالــك االقتصــادي لألصــل (لألصــول)
أثنــاء فتــرة العقــد لكنهــا ال تســدد أي مدفوعــات صريحــة يف بداية
العقــد ،يجــب احتســاب معاملــة لتغطيــة اقتنــاء األصــل (األصــول).
ويعتمــد قيدهــا علــى الشــروط احملــددة يف العقــد ،وكيــف يجــري
تفســيرها ،وربمــا علــى عوامــل أخــرى .ويف أغلــب األحيــان ،تُقَيَّــد
هــذه العقــود علــى أنهــا اقتنــاء لألصــول مــن خــال عقــد تأجيــر
 17يقــدم دليــل إحصــاءات ديــن القطــاع العــام :مرشــد ملعديهــا ومســتخدميها
أمثلــة علــى قيــد عقــود التأجيــر التمويلــي (راجــع اإلطــار  )11-4وقيــد الديــن
والتدفقــات الناشــئة مــن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص (راجــع
اإلطــار .)16-4

تمويلــي مُحتســب نتيجــة ألوجــه تشــابهه مــع عقــود التأجيــر
التمويلــي الفعليــة .ويف حــاالت أخــرى ،علــى ســبيل املثــال ،يمكــن
احتســاب قــرض يســاوي القيمــة الســوقية لألصــل يف احليــازة،
ويمكــن تقســيم مدفوعــات احلكومــة الفعليــة للشــركة اخلاصــة،
بحيــث تتضمــن كل دفعــة جــزءا لســداد القــرض (راجــع الفقــرات
مــن م 10-4إىل م ،)15-4وقــد تمثــل البقيــة مصروفــات مقابــل
اســتخدام الســلع أو اخلدمــات ،واإلعانــات ،إلــخ ،حســب العقــد.
م 65-4إذا كانــت الشــركة اخلاصــة تُعتبــر هــي املالــك
االقتصــادي لألصــل (لألصــول) أثنــاء مــدة العقــد ،ينبغــي أن
يُعــزى إىل الشــركة اخلاصــة أي ديــن يقتــرن بحيــازة األصــل
(األصــول) .وعــادة مــا حتصــل احلكومــة علــى امللكيــة القانونيــة
واالقتصاديــة لألصــول يف نهايــة العقــد دون أداء أي مدفوعــات
كبيــرة .ومــع هــذا ،يمكــن اتبــاع منهجيــن يف حســاب حيــازة
احلكومــة لألصــل (لألصــول):
• علــى امتــداد فتــرة العقــد ،تبنــي احلكومــة مطالبــة ماليــة
بالتدريــج (مثــل حســابات أخــرى مســتحقة القبــض)
والشــركة اخلاصــة تســتحق خصمــا مقابــا بالتدريــج
(مثــل حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع) ،بحيــث تتســاوى
القيمتــان مــع القيمــة املتبقيــة لألصــول يف نهايــة مــدة
العقــد .ويف نهايــة مــدة العقــد ،تُقَيِّــد احلكومــة حيــازة
أصــل ،مــع انخفــاض يف املطالبــة املاليــة (حســابات
أخــرى مســتحقة القبــض) كقيــد مقابــل .وتُقَ ِّيــد الوحــدة
األخــرى التصــرف يف األصــول ،مــع انخفــاض يف اخلصــم
(حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع) كقيــد مقابــل .وربمــا

		
قضايا جامعة

كان مــن الصعــب تطبيــق هــذا املنهــج ألنــه يقتضــي إنشــاء
معامــات جديــدة باســتخدام فرضيــات لقيــم األصــول
وأســعار الفائــدة املتوقعــة.
• وهنــاك منهــج بديــل هــو التغيــر يف امللكيــة القانونيــة
واالقتصاديــة مــن الوحــدة اخلاصــة إىل احلكومــة كتحويــل
رأســمايل يف نهايــة مــدة العقــد .ويف نهايــة مــدة العقــد،
ُتقَيِّــد احلكومــة إيــرادات يف صــورة حتويــل رأســمايل يمــول
حيــازة األصــل وتُقَيِّــد الوحــدة اخلاصــة مصروفــات يف
صــورة حتويــل رأســمايل مســتحق الدفــع للحكومــة ،يُمَ ـوَّل
مــن التصــرف يف األصــل .ومنهــج التحويــل الرأســمايل ال
يعكــس احلقيقــة االقتصاديــة األساســية وكذلــك البديــل
األول ،لكــن حمدوديــة البيانــات ،وعــدم اليقيــن بشــأن
باقــي القيمــة املتوقعــة لألصــول ،وشــروط العقــد التــي
تســمح بممارســة الطرفيــن خيــارات خمتلفــة ،كلهــا عوامــل
جتعــل قيــد حتويــل رأســمايل يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
مقبــوال علــى أســس عمليــة.

نظم التأمين والضمانات املوحدة
مقدمة

م 66-4وثيقــة التأميــن هــي اتفــاق بيــن شــركة تأميــن ووحــدة
مؤسســية أخــرى ،هــي حامــل الوثيقــة .وبموجــب االتفاقيــة ،يســدد
حامــل الوثيقــة مدفوعــات (أقســاط) إىل شــركة التأميــن ،والتــي
تشــكل مدفوعات (مطالبة) يســتحقها حامل الوثيقة يف حالة أو
عنــد وقــوع حــدث حمــدد .فحامــل الوثيقــة يرغــب يف حمايــة ذاتــه
مــن أشــكال معينــة مــن اخملاطــر .ومــن خــال جتميــع اخملاطــر،
تهــدف شــركة التأميــن إىل حتصيــل إيــرادات مــن أقســاط التأميــن
تفــوق املطالبــات التــي يتعيــن عليهــا ســدادها للطــرف املؤمَّــن
عليــه.
م 67-4يصــف هــذا القســم أنــواع نظــم التأميــن والضمانــات
املوحــدة .فيُعَ ـرَّف يف البدايــة بعــض املصطلحــات ثــم يقــدم
إرشــادات إحصائيــة حــول قيــد التدفقــات ومراكــز األرصــدة ذات
الصلــة املرتبطــة بنظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة والضمانــات
املوحــدة.

أنواع نظم التأمين والضمانات املوحدة

م 68-4أكثــر أشــكال التأميــن الشــائعة هــي التأميــن املباشــر،
والــذي بموجبــه تصــدر شــركة التأميــن وثيقــة تأميــن لوحــدة
مؤسســية مــن نــوع آخــر 18.وهنــاك نوعــان مــن التأميــن املباشــر
—همــا التأميــن علــى احليــاة والتأميــن علــى غيــر احليــاة.
وينطــوي هــذان النوعــان مــن التأميــن علــى جتميــع اخملاطــر.
 18ينشــأ أحــد األشــكال األخــرى للتأميــن عندمــا تقــدم شــركة تأميــن تأمينــا
لشــركة تأميــن أخــرى ،ويُشــار إليــه بعبــارة إعــادة التأميــن.
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فتحصــل شــركات التأميــن علــى كثيــر (نســبيا) مــن املدفوعــات
الصغيــرة املنتظمــة يف شــكل أقســاط مــن حملــة الوثائــق وتدفــع
مبالــغ أكبــر بكثيــر ألصحــاب املطالبــات عنــد وقــوع األحــداث
الطارئــة التــي تغطيهــا الوثيقــة .وأثنــاء الفتــرة الفاصلــة بيــن
احلصــول علــى أقســاط التأميــن وســداد املطالبــات ،تكســب شــركة
التأميــن دخــا مــن اســتثمار أقســاط التأميــن التــي حتصــل عليهــا.
ويؤثــر دخــل االســتثمار علــى مســتويات أقســاط التأميــن واملزايــا
التــي حتددهــا شــركة التأميــن.
م 69-4التأميــن علــى احليــاة هــو نشــاط يــؤدي حامــل
الوثيقــة بموجبــه مدفوعــات منتظمــة إىل شــركة تأميــن تضمــن
يف املقابــل تزويــد حامــل الوثيقــة (ويف بعــض احلــاالت شــخص
آخــر يتــم حتديــده) بمبلــغ متفــق عليــه ،أو دخــل ســنوي ،يف تاريــخ
حمــدد أو قبلــه يف حالــة وفــاة حامــل الوثيقــة قبــل ذلــك .ويف
حالــة التأميــن علــى احليــاة ،هنــاك عالقــة مهمــة بيــن أقســاط
التأميــن واملزايــا أثنــاء فتــرة الوثيقــة .فمــن املتوقــع أن تكــون
املزايــا التــي يحصــل عليهــا حملــة الوثائــق علــى أقــل تقديــر
بنفــس حجــم أقســاط التأميــن مســتحقة الدفــع ،ويمكــن النظــر إىل
هــذا النــوع مــن التأميــن باعتبــاره أحــد أشــكال االدخــار .وجتمــع
شــركة التأميــن بيــن هــذا اجلانــب االدخــاري يف الوثيقــة الواحــدة
واحلســابات االكتواريــة للعمــر االفتراضــي يف اجملتمــع املؤمَّــن
عليــه (بمــا فيهــا خماطــر احلــوداث املميتــة) عنــد حتديــد العالقــة
بيــن مســتويات أقســاط التأميــن واملزايــا .والتأميــن علــى احليــاة
يف األســاس يعيــد توزيــع أقســاط التأميــن مســتحقة الدفــع علــى
امتــداد فتــرة زمنيــة كمزايــا تُســتحق الدفــع الحقــا إىل حامــل
الوثيقــة أو املســتفيدين منه/منهــا .وبصفــة أساســية ،فــإن
األقســاط واملزايــا يف ظــل التأميــن علــى احليــاة هــي معامالت يف
أصــول وخصــوم ماليــة وليســت معامــات إيــرادات ومصروفــات.
وتكــون مشــاركة وحــدات القطــاع العــام يف التأميــن علــى احليــاة
يف معظــم األحيــان يف ســياق احلمايــة االجتماعيــة يف صــورة
نظــم التقاعــد املرتبطــة بالعمــل ونظــم احلمايــة االجتماعيــة
األخــرى ،مثــل نظــم االدخــار اإللزامــي .ويتنــاول امللحــق الثــاين
بالتفصيــل معاجلــة إحصــاءات ماليــة احلكومــة ألنــواع النظــم
املذكــورة.
م 70-4التأميــن علــى غيــر احليــاة نشــاط مشــابه للتأميــن
علــى احليــاة إال أنــه يغطــي كافــة اخملاطــر األخــرى ،واحلــوادث،
واألمــراض ،واحلريــق ،إلــخ .وتُ ـوَزَّع اخملاطــر يف التأميــن علــى
غيــر احليــاة علــى جميــع حملــة الوثائــق ،وعــادة مــا يكــون
عــدد أصحــاب املطالبــات أقــل بكثيــر مــن عــدد حملــة الوثائــق.
ويتضمــن التأميــن علــى غيــر احليــاة الوثائــق التــي تقــدم مزايــا
يف حالــة الوفــاة خــال فتــرة معينــة ولكــن ليــس حتــت أي ظــرف
آخــر ،وتُسَ ـمَّى عــادة تأميــن ألجــل .وال تُدفــع املطالبــة يف ظــل
التأميــن علــى غيــر احليــاة إال عنــد وقــوع حالــة طارئــة حمــددة
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وال تُدفــع بخــاف ذلــك .ويتكــون هــذا النــوع مــن التأميــن مــن
إعــادة التوزيــع يف الفتــرة اجلاريــة بيــن جميــع حملــة الوثائــق
وعــدد قليــل مــن أصحــاب املطالبــات .وبينمــا يجــوز مشــاركة
املؤسســات العامــة يف أنــواع خمتلفــة مــن نظــم التأميــن ،فعــادة
ال تشــارك وحــدات احلكومــة العامــة يف التأميــن علــى غيــر احليــاة
عــدا التأميــن االجتماعــي ،علــى النحــو الــواردة مناقشــته يف
امللحــق الثــاين.
م 71-4الضمانــات املوحــدة هــي تلــك األنــواع مــن
الضمانــات التــي تصــدر بأعــداد كبيــرة ،وبمبالــغ صغيــرة إىل
حــد مــا يف العــادة ،وبنفــس املواصفــات .وتدخــل يف هــذه
االتفاقــات ثالثــة أطــراف ،املقتــرض (املديــن) ،واملُق ـرِض
(الدائــن) ،والضامــن .ويجــوز أن يتعاقــد املقتــرض أو املقــرض
مــع الضامــن لكــي يقــوم بالســداد إىل الدائــن يف حالــة توقــف
املديــن عــن الســداد .وعلــى غــرار التأميــن علــى غيــر احليــاة ،ليــس
مــن املمكــن حتديــد احتماليــة توقــف أي مديــن معيــن عــن الســداد.
ومــع هــذا ،نظــرا للتشــابه الكبيــر بيــن الضمانــات وتعددهــا ،يمكــن
تقديــر االحتمــال العــام للتوقــف عــن الســداد الــذي ســيتعين علــى
الضامــن تغطيتــه .ومــن املمارســات املتعــارف عليهــا تقديــر
عــدد حــاالت التوقــف عــن الســداد يف كل جمموعــة مــن الديــون
املتشــابهة 19.وبالتــايل ،تقــوم الضمانــات املوحــدة علــى نفــس
نمــط التأميــن علــى غيــر احليــاة ،وتُعتمــد معاجلــة مشــابهة
لتلــك الضمانــات .ويســتند التمييــز بيــن الضمانــات املوحــدة
والضمانــات ملــرة واحــدة إىل معياريــن:
• أنهــا تتســم بتكــرار معامــات ذات ســمات متشــابهة
وجتميــع اخملاطــر.
• أن الضامنيــن قــادرون علــى تقديــر متوســط اخلســائر
بنــاء علــى اإلحصــاءات املتوافــرة وباســتخدام املفاهيــم
املرجحــة باالحتمــاالت.
م 72-4يجــوز أن تقــدم الضمانــات املوحــدة مؤسســاتٌ
ماليــة بمــا فيهــا ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،شــركات
التأميــن .ويمكــن (ولكــن ليــس مــن املرجــح) أن تقــدم الشــركات
غيــر املاليــة هــذه األنــواع مــن الضمانــات .ومــع ذلــك ،غالبــا مــا
تدخــل وحــدات حكوميــة كضامــن يف نظــم الضمانــات املوحــدة.
وأكثــر األمثلــة الشــائعة علــى ذلــك ضمانــات ائتمــان التصديــر،
ونظــم تأميــن الودائــع 20،وضمانــات قــروض الطــاب .وحتديــدا،
عندمــا تقــدم وحــدة حكوميــة ضمانــات موحــدة بــدون رســوم أو
 19هــذه اخملاطــر مــن التوقــف عــن الســداد تشــكل خصومــا تنشــأ مــن الضمانات
املوحدة.
 20إذا كانــت املشــاركة يف نظــم تأميــن الودائــع أو أي ضمانــات أخــرى
إلزاميــة-أي إذا مل يكــن يف اســتطاعة املســتفيدين اختيــار اخلــروج مــن النظــام
بينمــا مــن الواضــح أن املدفوعــات تُســدد كنســبة مــن اخلدمــة املقدمــة -فلــن
تشــكل نظــام ضمانــات موحــدة ،ولكــن ينبغــي قيدهــا يف ضرائــب أخــرى علــى
اســتخدام الســلع وعلى الســماح باســتخدام الســلع أو مزاولة األنشــطة (-1-1
 )5-4علــى النحــو الــوارد وصفــه يف الفقــرات مــن  73-5إىل .76-5

بأســعار فائــدة منخفضــة إىل درجــة جتعــل الرســوم أقــل بكثيــر
مــن املطالبــات والتكاليــف اإلداريــة ،ينبغــي أن تُعامــل الوحــدة
كمنتــج غيــر ســوقي ضمــن احلكومــة العامــة .وإذا أثبتــت احلكومــة
احتماليــة االضطــرار إىل تمويــل بعــض املطالبــات يف ظــل نظــام
الضمانات إىل حد إدراج خمصصات يف حساباتها ،ينبغي قيد
حتويــل بهــذا احلجــم مــن احلكومــة إىل الوحــدات املعنيــة وخصــم
بهــذا املبلــغ (حتــت خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة
بنظــم الضمانــات املوحــدة) .إذا تولــت شــركة أو شــبه شــركة
تشــغيل نظــام ضمانــات موحــدة نيابــة عــن احلكومــة ،تُصَنَّــف أي
حتويــات لتغطيــة اخلســائر املتكــررة علــى أنهــا إعانــات (راجــع
الفقــرة  )89-6وأي حتويــات لتغطيــة أي عجــز تشــغيلي كبيــر
تراكــم علــى مــدى عاميــن أو أكثــر ،أو خســائر اســتثنائية ناجتــة
عــن عوامــل خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشركة/شــبه الشــركة،
تُقَيَّــد علــى أنهــا حتويــات رأســمالية (راجــع الفقــرات مــن 91-6
إىل .)124-6

تعريف املصطلحات املستخدمة يف جمال
التأمين

م 73-4يســاعد تعريــف بعــض املصطلحــات اخلاصــة
بصناعــة التأميــن علــى توضيــح املناقشــة حــول املعاجلــة
اإلحصائيــة للتأميــن والضمانــات املوحــدة .فيُســتخدم مصطلــح
«أقســاط» ليعبــر عــن املدفوعــات إىل شــركة التأميــن ،بينمــا
يُســتخدم مصطلــح «رســوم» يف وصــف املدفوعــات إىل الضامــن
يف حالــة الضمانــات املوحــدة .ويُطلــق علــى املدفوعــات التــي
تؤديهــا شــركة التأميــن «مطالبــات» يف حالــة وثائــق التأميــن
علــى غيــر احليــاة و»مزايــا» يف حالــة وثائــق التأميــن علــى
احليــاة .ويف حالــة الضمانــات املوحــدة ترتبــط «املطالبــات»
بتوقعــات التوقــف عــن الســداد يف ظــل الضمانــات.
م 74-4القســط الفعلــي (الرســم) هــو املبلــغ مســتحق الدفــع
لشــركة التأميــن (الضامــن) لضمــان تغطيــة التأميــن حلــدث
حمــدد علــى امتــداد فتــرة زمنيــة حمــددة .وكثيــرا مــا تُقَـدَّم التغطيــة
لعــام واحــد يف املــرة ،ويُســتحق دفــع قســط التاميــن يف البدايــة،
وإن كان يجــوز توفيــر التغطيــة لفتــرات أقصــر (أو أطــول) ويجــوز
تســديد القســط (الرســم) علــى دفعــات— شــهريا مثــا.
م 75-4القسط املُكتسب هو اجلزء من القسط الفعلي املرتبط
بالتغطيــة املتوافــرة يف فتــرة اإلبــاغ .علــى ســبيل املثــال ،إذا
أصبحــت وثيقــة ســنوية جديــدة تبلــغ أقســاطها  120قســطا
ســارية يف أول إبريــل ،بينمــا يجــري إعــداد إحصــاءات ماليــة
احلكومــة علــى أســاس الســنة امليالديــة ،تبلــغ األقســاط املكتســبة
يف الســنة امليالديــة  90قســطا .واألقســاط غيــر املكتســبة هــي
مقــدار القســط الفعلــي املُحَصَّــل عــن الفتــرة مــا بعــد فتــرة اإلبــاغ.
ويف هــذا املثــال ،ســتبلغ األقســاط غيــر املكتســبة يف نهايــة فتــرة
اإلبــاغ  30قســطا ،يُقصــد بهــا تغطيــة الثالثــة شــهور األوىل مــن
فتــرة اإلبــاغ التاليــة.

		
قضايا جامعة

م 76-4صــايف األقســاط يُعَ ـرَّف بأنــه األقســاط الفعليــة
زائــد مكمــات أقســاط التأميــن ناقــص رســم خدمــة التأميــن
مســتحق الدفــع مــن حملــة الوثائــق .وعــادة مــا يُســتحق دفــع
األقســاط بانتظــام ،وذلــك يف الغالــب يف بدايــة فتــرة التأميــن،
بينمــا تُســتحق املطالبــات الحقــا ،يف حالــة التأميــن علــى
احليــاة ،غالبــا بعــد ذلــك بســنوات طويلــة .واملبالــغ التــي تتراكــم
بيــن فتــرة اســتحقاق دفــع األقســاط وفتــرة اســتحقاق املطالبــة
تُنشــئ خصمــا (احتياطيــات) لــدى شــركة التأميــن .وتُتــاح هــذه
املبالــغ حتــت تصــرف شــركة التأميــن الســتثمارها يف أصــول
وكســب دخــل منهــا .ويســمح الدخــل لشــركة التأميــن بتخفيــض
األقســاط عمــا كان ســيكون عليــه احلــال بخــاف ذلــك .ويُعــزى
دخــل امللكيــة املكتســب بهــذه الطريقــة إىل حملــة الوثائــق ويُقَيَّــد
الحقــا كمكمــات ألقســاط التأميــن مــن حملــة الوثائــق.
م 77-4املطالبــات (املزايــا) هــي املبلــغ مســتحق الدفــع مــن
شــركة التأميــن حلامــل الوثيقــة بشــأن حــدث تغطيــه الوثيقة ويقع
يف فتــرة ســريان الوثيقــة .وتصبــح املطالبــات عمومــا مســتحقة
عنــد وقــوع احلــدث ،حتــى إذا تــم الســداد الحقــا .وتُســتثنى مــن
ذلــك احلــاالت التــي ال يمكــن فيهــا املطالبــة إال بعــد وقــوع احلــدث
بفتــرة طويلــة 21.ويف هــذه احلالــة ،تُقَ َّيــد املطالبــة وقــت قبــول
شــركة التأميــن للخصــم .وتوصــف املطالبــات التــي تصبــح
مســتحقة بأنهــا مطالبــات مســتحقة .ويف بعــض حــاالت الطعــن،
قــد يمتــد الوقــت منــذ وقــوع احلــدث الــذي يُنشــئ املطالبــة حتــى
تســوية املطالبــة لعــدة ســنوات .ويتــم إثبــات املطالبــات علــى
أســاس االســتحقاق علــى أنهــا مســتحقة عنــد وقــوع حــدث يُنشــئ
مطالبــة مشــروعة ،بصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد تــم ســدادها أو
تســويتها أو اإلبــاغ بهــا خــال هــذه الفتــرة.

املعاجلة اإلحصائية للتأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة

م 78-4يف ظــل وثيقــة التأميــن علــى غيــر احليــاة (أو الضمــان
املوحد) ،تقبل شركة التأمين (أو الضامن) قسطا (أو رسما) من
عميــل وحتتفــظ بهــا كاحتياطــي (خصــم) إىل حيــن املطالبــة بهــا
أو حتــى انتهــاء مــدة ســريان التأميــن .ويف نفــس الوقــت ،تســتثمر
شــركة التأميــن (الضامــن) املبالــغ املتوافــرة مــن الســداد املســبق
لألقســاط ،واالحتياطيــات التــي حتتفــظ بهــا مقابــل املطالبــات
القائمــة ،واالحتياطيــات االكتواريــة التــي حتتفــظ بهــا مقابــل
اخملاطــر القائمــة .وتولــد هــذه األصــول دخــا مــن االســتثمار.
ودخــل امللكيــة هــو الدخــل الضائــع علــى العميــل ،وبالتــايل فإنــه
يُعامــل كمصروفــات ملكيــة تُعــزى إىل حملــة الوثائــق .ومــن
 21علــى ســبيل املثــال ،مل تُثبــت جمموعــة مهمــة مــن املطالبــات إال عندمــا
ترســخ أن التعــرض خملاطــر مــادة «أسبســتوس» يســبب مرضــا خطيــرا ونشــأت
عنــه مطالبــات يف ظــل وثيقــة تأميــن كانــت ســارية وقــت التعــرض خملاطرهــا.
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ثــم ،يُعــاد توجيههــا وقيدهــا الحقــا باعتبارهــا مكمــا ضمنيــا
لألقســاط الفعليــة .وحتــدد شــركة التأميــن (الضامــن) مســتوى
األقســاط الفعليــة (الرســوم) بحيــث يتيــح هامشــا يمكــن لشــركة
التأميــن االحتفــاظ بــه بعــد حســاب حاصــل األقســاط الفعليــة
زائــد دخــل امللكيــة املكتســب علــى األصــول ،ناقــص املطالبــات
القائمــة املتوقعــة .ويف حالــة قيــام احلكومــة العامــة أو وحــدة
مــن وحــدات القطــاع العــام بــدور شــركة تأميــن أو ضامــن ،فإنهــا
تتحمــل خصومــا تســاوي القيمــة احلاليــة للمطالبــات املتوقعــة
22
علــى الضمانــات القائمــة ،صافيــة مــن أي عمليــات اســتراداد.
وتعتمــد املعاجلــة اإلحصائيــة لنظــم التأميــن علــى غيــر احليــاة
والضمانــات املوحــدة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى مــا
إذا كانــت احلكومــة العامــة أو وحــدة القطــاع العــام تتصــرف
بوصفهــا شــركة تأميــن (ضامــن) ،أو مــا إذا كانــت مــن حملــة
الوثائــق.

التدفقــات ومراكــز األرصــدة التــي تقيدهــا وحــدات
القطــاع العــام القائمــة بــدور شــركة التأميــن علــى غيــر
احليــاة أو الضامــن

م 79-4ال يُرجــح أن تتــوىل وحــدات احلكومــة العامــة تشــغيل
نظــام تأميــن ،لكنهــا إن فعلــت وإن احتفظــت باحتياطيــات
منفصلــة ،فســوف تقيــد املعامــات املتعلقــة بالتأميــن علــى غيــر
احليــاة بنفــس الطريقــة التــي تتبعهــا شــركات التأميــن األخــرى.
ومــن ناحيــة أخــرى ،غالبــا مــا تدخــل وحــدات احلكومــة العامــة
بصفتهــا الضامــن يف نظــم الضمانــات املوحــدة .ويف حالــة
احلكومــة العامــة أو الوحــدات املؤسســية يف القطــاع العــام التــي
تقــدم خدمــة التأميــن أو تــؤدي دور الضامــن يف نظــم الضمانــات
املوحــدة ،فــإن قيــد هــذه األحــداث ســيقتضي إدخــال القيــود
التاليــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة:
• أقســاط فعلية (رســوم) مســتحقة القبض— مبلغ األقســاط
الفعليــة (الرســوم) مســتحقة القبــض يمثــل األقســاط
املكتســبة واألقســاط املدفوعــة مســبقا 23.واجلــزء مــن
األقســاط الفعليــة (الرســوم) مســتحقة القبــض الــذي يمثــل
أقســاطا (رســوما) مكتســبة عن فترة اإلبالغ يمثل إيرادات،
ويُصَنَّــف حتــت األقســاط ( )1-1-5-4-1أو رســوم نظــم
الضمانــات املوحــدة ( ،)2-1-5-4-1علــى التــوايل.
وتمثــل األقســاط (الرســوم) املدفوعــة مســبقا معاملــة يف
أصــول ماليــة وخصــوم ،وتُقَيَّــد كارتفــاع يف اخلصــوم
حتــت االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة (-3
 22قــد تشــمل عمليــات االســترداد املذكــورة اســتردادا مــن املؤمــن عليــه ،أو مــن
إعــادة التأميــن ،أو املقترضيــن املتوقفيــن عــن الســداد ،أو طــرف ثالــث.
 23تنطــوي أقســاط التأميــن علــى غيــر احليــاة علــى رســم خدمــة ضمنــي .ومــع
هــذا ،ال يمكــن حســاب هــذه الرســوم إال يف ســياق حتليــل االقتصــاد ككل .ومــن
ثــم ،فــإن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ال تثبــت رســم اخلدمــة الضمنــي.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
 )1-6-0-3أو خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة
بضمانــات موحــدة (.)5-6-0-3-3
• دخــل امللكيــة املُكتســب مــن اســتثمار االحتياطيــات—
عــادة مــا تُســتثمر االحتياطيــات ذات الصلــة بنظــم
التأميــن أو الضمانــات املوحــدة يف أصــول ماليــة بينمــا
اإليــرادات التــي تولدهــا هــذه االســتثمارات فتكــون يف
صــورة فائــدة ( )1-1-4-1أو أربــاح موزعــة (-4-1
 .)2-1ومــع ذلــك ،يجــوز أحيانــا اســتخدام االحتياطيــات
لتوليــد صــايف فوائــض التشــغيل إمــا يف مؤسســة منفصلــة
أو كنشــاط ثانــوي .وأكثــر األمثلــة الشــائعة هــي الريــع (-1
 )5-1-4الــذي يتولــد مــن األصــول العقاريــة.
• دخــل امللكيــة الــذي يُعــزى إىل حملــة الوثائــق— يعــد
دخــل امللكيــة الــذي يتولــد مــن اســتثمار االحتياطيــات
مكمــا ضمنيــا ألقســاط التأميــن 24.وبالتــايل ،ينبغــي
لشــركة التأميــن أو الضامــن عــزو دخــل امللكيــة إىل
حملــة الوثائــق 25عــن طريــق قيــد مصروفــات ،تُصنَّــف
حتــت مصروفــات امللكيــة علــى املبالــغ املنصرفــة مــن
دخــل االســتثمار ( .)3-1-8-2والقيــد املقابــل لهــذه
املصروفــات هــو معاملــة ينتــج عنهــا ارتفــاع يف اخلصــوم
حتــت االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة (-3
 )1-6-0-3أو خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة
بضمانــات موحــدة (.)5-6-0-3-3
• املطالبــات مســتحقة الدفــع — هــي مصروفــات مقابــل
مطالبــات متوقعــة ينبغــي إثباتهــا حتــت األقســاط والرســوم
واملطالبــات اجلاريــة ( )1-3-8-2أو املطالبــات
الرأســمالية ( ،)2-3-8-2حســبما يكــون مالئمــا ،وبقيــد
مقابــل كارتفــاع يف اخلصــوم حتــت االحتياطيــات الفنيــة
للتأمين على غير احلياة ( )1-6-0-3-3أو خمصصات
تغطيــة املطالبــات املشــمولة بضمانــات موحــدة (-3-3
 .)5-6-0واملصروفــات املقيــدة يف نظــم الضمانــات
املوحــدة هــي املســتوى املتوقــع للمطالبــات بالضمانــات
املوحــدة املقدمــة يف فتــرة القيــد (ناقــص أي عمليــات
متوقعــة الســترداد األصــول) .وعنــد ســداد املطالبــات ،تُقَيَّــد
معامــات لتخفيــض اخلصــوم ذات الصلــة باالحتياطيــات
الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة أو خمصصــات تغطيــة
املطالبــات املشــمولة بضمانــات موحــدة مــع تخفيــض
مقابــل يف األصــول أو ارتفــاع يف اخلصــوم األخــرى.

 24ينبغــي مــن حيــث املبــدأ أن يتــم العــزو حســب نســبة االحتياطيــات (رصيــد
االحتياطيــات) التــي تُعــزى إىل فئــات خمتلفــة مــن التأميــن وحملــة الوثائــق.
ويف الواقــع العملــي ،فالطريقــة املعتــادة هــي توزيــع دخــل االســتثمار علــى
نحــو يتناســب مــع األقســاط الفعليــة.
 25يف حالــة الضمانــات املوحــدة ،قــد ال تكــون الوحــدة املؤسســية التــي
انتفعــت مــن الضمــان هــي نفــس الوحــدة التــي تســدد رســم الضمــان .ويف هــذه
احلالــة ،يتــم توزيــع دخــل امللكيــة علــى الوحــدة التــي تســدد الرســم .ويُعامــل
دخــل امللكيــة املــوزع علــى أنــه رســم تكميلــي.

• مكاســب وخســائر احليــازة — يف بعــض احلــاالت
االســتثنائية ،إذا تــم االتفــاق علــى مبلــغ مقابــل مطالبــة
قائمــة واالتفــاق علــى ربطــه بمؤشــر مدفوعــات معلقــة ،قــد
يُقَيَّــد عنهــا مكســب أو خســارة يف احليــازة.
• التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول واخلصــوم —
التغيــرات يف خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة
بضمانــات موحــدة غيــر الناجتــة عــن معامــات وكذلــك
مكاســب وخســائر احليــازة تظهــر حتــت التغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول— علــى ســبيل املثــال ،كلمــا أُثبِــت
تغييــر كبيــر يف مســتوى املطالبــات املتوقــع ،متجــاوزا أي
اســترداد لألصــول.

التدفقات ومراكز األرصدة التي تقيدها وحدات
القطاع العام بصفتها حملة وثائق تأمين على غير
احلياة وحملة ضمانات موحدة

م 80-4يختلــف قيــد مراكــز األرصــدة والتدفقــات املرتبطــة
بالضمانــات املوحــدة عــن قيــد الضمانــات ملــرة واحــدة (راجــع
الفقــرة  .)256-7ويف حالــة احلكومــة العامــة أو الوحــدات
املؤسســية يف القطــاع العــام بصفتهــا حملــة وثائــق تأميــن علــى
غيــر احليــاة ،أو حملــة ضمانــات موحــدة ،فــإن قيــد أنشــطتها
يقتضــي إدخــال القيــود التاليــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة:
• أقســاط فعليــة (رســوم) مســتحقة الدفــع— مبلــغ األقســاط
الفعليــة مســتحقة الدفــع يمثــل حتمــل األقســاط والدفــع
املســبق لألقســاط ،ورســم خدمــة ضمنيــا مســتحق الدفــع.
ونظــرا لعــدم إمكانيــة حســاب رســم اخلدمــة الضمنــي إال يف
ســياق حتليــل االقتصــاد كلــه ،فــا يُثبــت كمصروفــات يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة .واجلــزء مــن األقســاط الفعليــة
(الرســوم) مســتحقة الدفــع الــذي يمثــل حتمــل أقســاط عــن
صنَّــف حتــت األقســاط
فتــرة اإلبــاغ يمثــل مصروفــات ،وتُ َ
( )1-1-3-8-2أو رسوم نظم الضمانات املوحدة (-2
 ،)2-1-3-8علــى التــوايل .وتمثــل األقســاط املدفوعــة
مســبقا معاملــة يف أصــول ماليــة وخصــوم ،وينبغــي قيدهــا
كارتفــاع يف األصــول املاليــة يف صــورة االحتياطيــات
الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة ( )1-6-0-3-3أو
خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة بضمانــات
موحــدة (.)5-6-0-3-3
• دخــل امللكيــة الــذي يُعــزى إىل حملــة الوثائــق— كمــا
ورد بالشــرح يف الفقــرة م ،78-4يُعــد دخــل امللكيــة
الــذي تولــده شــركات التأميــن (الضامنــون) مــن اســتثمار
االحتياطيــات مكمــا ضمنيــا ألقســاط التأميــن يعــزى إىل
حملــة الوثائــق .ومــن حيــث املفهــوم ،ربمــا قامــت احلكومــة
العامــة أو الوحــدات املؤسســية يف القطــاع العــام بصفتهــا

		
قضايا جامعة

حملــة وثائــق تأميــن بقيــد إيــرادات مــن دخــل ملكيــة،
تُصنَّــف حتــت دخــل امللكيــة مــن املبالــغ املنصرفــة
مــن دخــل االســتثمار ( .)4-1-4-1والقيــد املقابــل
لهــذه اإليــرادات هــو ارتفــاع يف األصــول املاليــة حتــت
االحتياطيــات الفنيــة للتأميــن علــى غيــر احليــاة (-2-3
 )1-6-0أو خمصصــات تغطيــة املطالبــات املشــمولة
بضمانــات موحــدة ( .)5-6-0-2-3ومــع هــذا ،فــإن
اإليــرادات املرتبطــة بهــذه البنــود ليســت معروفــة دائمــا
ملعــدي إحصــاءات ماليــة احلكومــة .وبالتــايل ،ال تُقَيَّــد
هــذه اإليــرادات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وتظــل
بنــد تعديــل بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة واحلســابات
القوميــة.
• املطالبــات مســتحقة القبــض— تصبــح املطالبــات
مســتحقة عندمــا يتحقــق احلــدث املُنشــئ ملطالبــة ســارية

331

بصــرف النظــر عــن ســدادها أو تســويتها أو إبالغهــا
أثنــاء فتــرة اإلبــاغ .ويثبــت حامــل الوثيقــة إيــرادات مــن
املطالبــة وقــت وقــوع احلــدث املُنشــئ ملطالبــة ،أو يف حالــة
ضمــان موحــد ،وقــت أن يتســنى املطالبــة وفــق شــروط
العقــد .وينبغــي إثبــات هــذه املطالبــات مســتحقة القبــض
كإيــرادات تُصَنَّــف حتــت األقســاط والرســوم واملطالبــات
اجلاريــة ( )1-5-4-1أو املطالبــات الرأســمالية (-1
 ،)2-5-4حســبما يكــون مالئمــا ،وبقيــد مقابــل كارتفــاع
يف األصــول املاليــة يف صــورة احتياطيــات فنيــة للتأميــن
علــى غيــر احليــاة ( )1-6-0-2-3أو خمصصــات تغطيــة
املطالبــات املشــمولة بضمانــات موحــدة (-0-2-3
 .)5-6ولــدى األداء الفعلــي للمطالبــات ،يُقَيَّــد انخفــاض
يف احتياطيــات التأميــن ذات الصلــة ،يقابلــه ارتفــاع يف
النقديــة أو األصــول املاليــة األخــرى.

امللحق

5

الترتيبات اإلقليمية

يعــرض هــذا امللحــق خمتلــف الترتيبــات اإلقليميــة ألغــراض
التعــاون النقــدي واالقتصــادي وانعكاســات هــذه الترتيبــات
علــى إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

وبيــن املنظمــات اإلقليميــة وحكومــات البلــدان املشــاركة .ونظــرا
ألن هــذه العالقــات االقتصاديــة قــد تنشــأ عنهــا تدفقــات ومراكــز
أرصــدة ضخمــة ،مــن املهــم توافــر مبــادئ إرشــادية بشــأن قيدهــا
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

م 1-5يتنــاول هــذا امللحــق مــا ينشــأ عــن الترتيبــات اإلقليميــة
مــن قضايــا مهمــة تؤثــر علــى إحصــاءات ماليــة احلكومــة .وتقــوم
الترتيبــات اإلقليميــة علــى التعــاون بيــن الوحــدات املؤسســية
يف عــدة بلــدان بغــرض حتقيــق أغــراض نقديــة أو اقتصاديــة
حمــددة .وهــذه الترتيبــات غالبــا مــا تدعمهــا منظمــات إقليميــة
تعمــل عبــر حــدود البلــدان التــي حتتــاج إىل وجــود إحصــاءات
اقتصاديــة كليــة متســقة بغــرض مراقبــة التنميــة االقتصاديــة
والتقــدم احملــرز نحــو حتقيــق أهــداف الترتيــب اإلقليمــي .وعــادة
مــا تكــون القضايــا اإلحصائيــة التــي قــد تنشــأ يف ســياق إعــداد
البيانــات املتســقة مماثلــة لتلــك التــي يتناولهــا إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة :التعاريــف ونطــاق التغطيــة ووقــت القيــد
والتواتــر والتصنيفــات وطــرق العــرض .ويمكــن حتقيــق هــذا
االتســاق بفعاليــة مــن خــال اســتخدام منهجيــة شــائعة ،مثــل
دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام .2014

م 4-5ويعــرض هــذا امللحــق أهــم أنــواع الترتيبــات اإلقليميــة،
ويشــير إىل أهــم القضايــا املرتبطــة بإحصــاءات ماليــة احلكومــة
يف كل حالــة .ثــم يتنــاول امللحــق اســتخدام إحصــاءات ماليــة
احلكومــة يف ظــل الترتيبــات اإلقليميــة ،ويحلــل متطلبــات
االتســاق بغرض تعزيز التنســيق األمثل بين السياســات واتســاق
البيانــات.

مقدمة

م 2-5وعندمــا تنشــأ عــن الترتيبــات اإلقليميــة منظمــات
إقليميــة بموجــب ترتيــب قانــوين بيــن احلكومــات (كمعاهــدة،
علــى ســبيل املثــال) ،تصنــف هــذه املؤسســات كمنظمــات
دولية/إقليميــة إذا اســتوفت املعاييــر الالزمــة العتبارهــا وحــدة
مؤسســية واملعاييــر الالزمــة العتبارهــا منظمــة دوليــة 1.وتنشــأ
املنظمــات اإلقليميــة ألغــراض متعــددة ،مثــل دعــم وتنظيــم
اجلوانــب املتعلقــة بالعالقــات االقتصاديــة أو عمليــات التكامــل
بيــن اقتصــادات املنطقــة ووضــع املبــادئ اإلرشــادية ذات
الصلــة .ويمكــن أن تكــون هــذه املنظمــات اإلقليميــة إمــا ماليــة
(مثــل البنــوك املركزيــة اإلقليميــة أو بنــوك التنميــة اإلقليميــة) أو
غيــر ماليــة (مثــل املنظمــات اإلداريــة أو االقتصاديــة).
م 3-5وعــادة مــا تســهم الترتيبــات اإلقليميــة يف تعزيــز
العالقــات االقتصاديــة فيمــا بيــن حكومــات البلــدان املشــاركة
 1تتم مناقشة املنظمات الدولية يف الفقرات من  16-2إىل .21-2

أنواع الترتيبات اإلقليمية

م 5-5نشــأت خــال العقــود املاضيــة ترتيبــات إقليميــة
عديــدة تنطــوي علــى درجــات خمتلفــة مــن التعــاون والتكامــل
بيــن البلــدان املشــاركة .وتتضمــن هــذه الترتيبــات اإلقليميــة:
• االحتــادات اجلمركيــة ،التــي تتبنــى سياســات جمركيــة
وجتاريــة أخــرى مشــتركة مــع االقتصــادات غيــر األعضــاء
فيهــا؛
• االحتــادات االقتصاديــة ،التــي تقــوم بالتوفيــق بيــن
سياســات اقتصاديــة معينــة مــن أجــل تعزيــز قــدر أكبــر مــن
التكامــل االقتصــادي؛
• االحتــادات النقديــة واحتــادات العملــة ،التــي تعمــل علــى
رســم سياســة نقديــة موحــدة واســتخدام عملــة موحــدة يف
منطقــة معينــة.

االحتادات اجلمركية

م 6-5االحتــاد اجلمركــي هــو أحــد أشــكال الترتيبــات
اإلقليميــة ينشــأ بموجبــه اتفــاق علــى تعريفــة (رســوم جمركيــة)
موحــدة بالنســبة لالقتصــادات األخــرى ،بينمــا تكــون حتــركات
الســلع ضمــن أطــراف هــذا الترتيــب معفــاة مــن الرســوم اجلمركيــة،
ولكــن هــذا الترتيــب قــد ال يتضمــن اإلعفــاءات املمنوحة يف بعض

		
الترتيبات اإلقليمية

القطاعــات 2.ويختلــف هــذا الترتيــب عــن اتفاقيــات التعــاون
الثنائيــة التــي تعقــد بيــن بلديــن يف اجملــاالت التجاريــة والتــي ال
يكــون لهــا ســوى تأثيــر حمــدود ،إن وجــد ،علــى إحصــاءات ماليــة
3
احلكومــة.
م 7-5وتتمثــل القضيــة األهــم عنــد إعــداد إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ألعضــاء االحتــاد اجلمركــي يف قيــد الرســوم اجلمركيــة
يف حســابات احلكومــات األعضــاء املشــاركة يف االحتــاد .وعــادة
مــا يتــم حتصيــل الرســوم اجلمركيــة علــى الــواردات مــن البلــدان
خــارج االحتــاد اجلمركــي علــى أســاس متفــق عليــه عنــد نقــاط
دخــول االحتــاد اجلمركــي .ونظــرا ألن نقــاط الدخــول تلــك قــد
تتركــز جميعهــا لــدى عضــو واحــد أو جمموعــة صغيــرة من أعضاء
االحتــاد اجلمركــي ،يطبــق عــدد مــن صيــغ تقاســم اإليــرادات بيــن
البلــدان األعضــاء .لذلــك يؤثــر التنظيــم املؤسســي واإلداري داخــل
االحتــاد اجلمركــي علــى قيــد الرســوم اجلمركيــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لفــرادى البلــدان األعضــاء يف االحتــاد.
م 8-5وتتنــاول الفقــرات التاليــة أربعــة أنــواع ممكنــة مــن
4
الترتيبــات اإلقليميــة:
• هيئــة مكلفــة لفــرض الرســوم 5وحتصيلهــا وتوزيــع
عا ئد ا تهــا .
• هيئــة مكلفــة لفــرض الرســوم وتوزيعهــا ،مــع قيــام
احلكومــات األعضــاء بتحصيلهــا نيابــة عــن الهيئــة املكلفــة.
• احلكومــات األعضــاء لهــا حقــوق جماعيــة (أي حــق مكفــول
لــكل حكومــة يف اجملموعــة) لفــرض الرســوم وحتصيلهــا
وتوزيعهــا.
• احلكومــات األعضــاء لهــا حقــوق جماعيــة لفــرض الرســوم،
ولكــن يقــوم عضــو واحــد فقــط بتحصيلهــا وتوزيعهــا.
 2مــن أمثلــة هــذه الترتيبــات :الســوق املشــتركة لبلــدان اخملــروط اجلنوبــي
(ميركوســور) التــي تتكــون مــن األرجنتيــن وبوليفيــا والبرازيــل وباراغــواي
وأوروغــواي وفنزويــا ،واالحتــاد اجلمركــي لــدول جنــوب إفريقيــا الــذي يتكــون
مــن بوتســوانا وليســوتو وناميبيــا وجنــوب إفريقيــا وســوازيالند.
 3وقــد تعقــد أيضــا اتفاقيــات جتــارة ثنائيــة بيــن ترتيــب إقليمــي وبلــد آخــر
خــارج الترتيــب أو بيــن ترتيبيــن إقليمييــن .وعــادة مــا تنــدرج «اتفاقيــات
التجــارة احلــرة» ضمــن هــذه الفئــة.
 4قــد تكــون هنــاك ترتيبــات أخــرى أو أقــل رســمية أو أقــل اكتمــاال .ففــي
حالــة الســوق املشــتركة لبلــدان اخملــروط اجلنوبــي (ميركوســور) علــى ســبيل
املثــال ،تــم قيــد الرســوم املفروضــة علــى كل بلــد علــى حــدة كضرائــب علــى
التجــارة واملعامــات الدوليــة ،حيــث تعتبــر الســلع مــن بلــدان ثالثــة تنتقــل
مــن أحــد البلــدان األعضــاء يف االحتــاد اجلمركــي إىل بلــد عضــو آخــر كــواردات
وصــادرات بيــن خمتلــف األعضــاء يف االحتــاد اجلمركــي .ويف عــام ،2010
اتفــق أعضــاء «ميركوســور» علــى قانــون جمركــي يتيــح اإلقــرار النهائــي
لتفعيــل احتــاد جمركــي حقيقــي وإعــادة توزيــع الرســوم اجلمركيــة بيــن البلــدان
األعضــاء.
 5فــرض الضرائــب يعنــي أن الهيئــة لديهــا الســلطة الالزمــة لفــرض الضريبــة
إمــا بصفتهــا الهيئــة األصيلــة أو بموجــب تفويــض مــن الهيئــة األصيلــة،
ويكــون للهيئــة الــرأي األخيــر يف حتديــد وتعديــل معــدل الضريبــة.
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م 9-5وإذا كان الترتيــب االقتصــادي يضــم جمموعــة صغيــرة
مــن االقتصــادات يف أي مــن الســيناريوهات األربعــة ،يوصــى أن
تتفــق احلكومــات علــى إجــراءات قيــد موحــدة مالئمــة لتجنــب
التفاوتــات الثنائيــة 6.وينبغــي أن تكــون املعلومــات الالزمــة
متوافــرة لــدى األجهــزة اجلمركيــة .وإذا مــا تــم اســتقطاع جــزء
مــن الرســوم اجلمركيــة كرســوم حتصيــل (بغــض النظــر عــن
كيفيــة حســاب الهيئــة أو احلكومــة احملصلــة للمبلــغ املســتقطع)،
ينبغــي قيــد هــذه الرســوم شــاملة مصروفــات املنــح عنــد توزيــع
الرســوم اجلمركيــة اجملمعــة علــى األعضــاء .وينبغــي قيــد املبلــغ
املســتقطع ضمــن املبيعــات العرضيــة التــي تقــوم بهــا املنشــآت
غيــر الســوقية ( )3-2-4-1يف حســابات الهيئــة أو احلكومــة
احملصلة ،وضمن اســتخدام ســلع وخدمات ( )2-2يف حســابات
حكومــة البلــد العضــو الــذي يتلقــى املنــح.
م 10-5وينبغــي اســتخدام قواعــد العــزو الضريبــي (راجــع
الفقــرات مــن  33-5إىل  )38-5بغــرض حتديــد عــزو إيــرادات
الرســوم اجلمركيــة والتحويــات املرتبطــة بتقاســم جممــع
اإليــرادات بيــن األعضــاء .وتناقــش الفقــرات مــن م 11-5إىل
م 18-5قيــد هــذه الرســوم اجلمركيــة وحتويــات املنــح يف ظــل
الترتيبــات األربعــة املذكــورة.

هيئة مكلفة لفرض الرسوم وحتصيلها وتوزيع
عائداتها

م 11-5يف هــذه احلالــة ،يكــون للهيئــة املكلفــة احلــق يف
فــرض وحتصيــل الرســوم اجلمركيــة وتوزيــع العائــدات .وإذا
اعتبــرت الهيئــة املكلفــة وحــدة مؤسســية ،قــد تســتويف املعاييــر
الالزمــة العتبارهــا منظمــة دوليــة (راجــع الفقــرات مــن 16-2
إىل  ،)21-2ويف هــذه احلالــة ينبغــي أن تقيــد جميــع املعامــات
املذكــورة كمعامــات بيــن هــذه املنظمــة الدوليــة واحلكومــات
األعضــاء .وإن مل تســتوف الهيئــة املكلفــة تلــك املعاييــر ،تعتبــر
مقيمــة يف أحــد البلــدان األعضــاء ،ويف هــذه احلالــة تقيــد جميــع
املعامــات املذكــورة كمعامــات بيــن تلــك احلكومــة وجميــع
احلكومــات األعضــاء األخــرى .وإذا مل تكــن الهيئــة املكلفــة وحــدة
مؤسســية منفصلــة ،ينبغــي تصنيفهــا مــع الوحــدة احلكوميــة التــي
تســيطر عليهــا.
م 12-5وتعزى إيرادات الرسوم اجلمركية إىل الهيئة املكلفة
وينبغــي قيدهــا ضمــن الرســوم اجلمركيــة ورســوم االســتيراد
 6تطبــق بلــدان الســوق املشــتركة ألمريــكا الوســطى (كوســتاريكا والســلفادور
وغواتيمــاال وهنــدوراس ونيكاراغــوا) تعريفــة خارجية موحدة على املنتجات
املصنعــة املســتوردة مــن خــارج بلــدان الســوق املشــتركة .غيــر أنــه يســمح لــكل
بلــد مــن البلــدان األعضــاء باســتثناء أي منتجــات.
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األخــرى ( )1-5-1-1وقــت وقــوع احلــدث االقتصــادي
األساســي (مثــل عمليــات اســتيراد الســلع واخلدمــات) الــذي تنشــأ
عنــه الرســوم اجلمركيــة ،مــع تســجيل قيــد مقابــل يــؤدي إىل
ارتفــاع العملــة والودائــع ( )2-0-2-3أو احلســابات األخــرى
مســتحقة القبــض (.)8-0-2-3
م 13-5وقــد يتــم وضــع اتفاقيــة لتقاســم اإليــرادات تقــوم
بموجبهــا الهيئــة املكلفــة بتوزيــع جممــع اإليــرادات علــى
احلكومــات الوطنيــة املشــاركة علــى أســاس حــدث اقتصــادي
أساســي (مثــل عمليــات اســتيراد الســلع واخلدمــات) .ويف هــذه
احلالــة ،تقيــد إيــرادات يف صــورة منحــة ( ،)3-1مــع تســجيل قيــد
مقابــل ضمــن احلســابات األخــرى مســتحقة القبــض (-2-3
 ،)8-0يف حســابات البلــدان األعضــاء يف وقــت وقــوع احلــدث
االقتصــادي األساســي .كذلــك ينبغــي قيــد مصروفــات بنفــس
القيمــة يف صــورة منحــة ( )6-2مــع تســجيل قيــد مقابــل ضمــن
احلســابات األخــرى مســتحقة الدفــع ( )8-0-3-3يف حســابات
الهيئــة املكلفــة .وحســب التصنيــف القطاعــي للهيئــة املكلفــة،
ينبغــي قيــد إيــرادات املنــح إمــا ضمــن منــح جاريــة مــن منظمــات
دوليــة ( )1-2-3-1أو منــح جاريــة مــن حكومــات أجنبيــة
( ،)1-1-3-1بينمــا تصنــف مصروفــات املنــح ضمــن منــح
إىل حكومــات أجنبيــة ( )1-6-2أو منــح إىل وحــدات حكوميــة
عامــة أخــرى ( .)3-6-2ويتوقــف حجــم املنحــة علــى طبيعــة
اتفاقيــة تقاســم اإليــرادات .غيــر أن توزيعــات اإليــرادات تلــك قــد
تنطــوي علــى عنصــر إعــادة توزيــع دخــل بيــن أعضــاء الترتيــب
اإلقليمــي .أي أن التوزيعــات ال تتحــدد علــى أســاس أحــداث
اقتصاديــة أساســية ،ولكــن علــى أســاس صيغــة يتــم التفــاوض
واالتفــاق بشــأنها .ويف هــذه احلالــة ،ينبغــي قيــد املنحــة عندمــا
تنشــأ لالقتصــاد العضــو مطالبــة غيــر مشــروطة علــى الهيئــة
املكلفــة .ويف وقــت التوزيــع ،تقــوم االقتصــادات األعضــاء
بتخفيــض احلســابات األخــرى مســتحقة القبــض (،)8-0-2-3
مــع قيــد زيــادة مقابلــة يف العملــة والودائــع ( )2-0-2-3ضمــن
األصــول املاليــة .ويف احلالــة العكســية ،تقيــد الهيئــة املكلفــة
انخفاضا يف احلســابات األخرى مســتحقة الدفع ()8-0-3-3
وانخفاضــا يف العملــة والودائــع ( )2-0-2-3ضمــن األصــول
املاليــة.

هيئة مكلفة لفرض الرسوم وتوزيعها ،مع قيام
احلكومات األعضاء بتحصيلها نيابة عن الهيئة
املكلفة

م 14-5يف حالــة اضطــاع احلكومــات الوطنيــة بــدور
الوكيــل عــن الهيئــة املكلفــة يف حتصيــل الرســوم اجلمركيــة
مــن املســتوردين يف اقتصاداتهــم ،ينبغــي أن تقيــد احلكومــة

الوطنيــة احملصِّلــة معامــات األصــول املاليــة واخلصــوم فقــط
عنــد وقــوع احلــدث االقتصــادي .وينبغــي قيــد خصــم يف صــورة
حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع ( )8-0-3-3للهيئــة املكلفــة،
مــع تســجيل قيــد مقابــل ضمــن العملــة والودائــع ()2-0-2-3
أو احلســابات األخــرى مســتحقة القبــض ( .)8-0-2-3ونظــرا
لعــزو إيــرادات الرســوم اجلمركيــة إىل الهيئــة املكلفــة ،ينبغــي
قيــد مطالبــة ماليــة علــى العضــو الــذي يقــوم بتحصيــل الرســوم
اجلمركيــة يف صــورة حســابات أخــرى مســتحقة القبــض (-2-3
 )8-0مــع تراكــم اإليــرادات يف صــورة رســوم جمركيــة .وعندمــا
تقــوم احلكومــة الوطنيــة احملصلــة بالدفــع للهيئــة املكلفــة ،تقيــد
احلكومــة العضــو انخفاضــا يف األصــول املاليــة يف صــورة عملــة
وودائــع ( )2-0-2-3مــع تســجيل قيــد مقابــل لقضــاء اخلصــم
يف صــورة حســابات أخــرى مســتحقة القبــض (.)8-0-3-3
م 15-5وتعالــج توزيعــات جممــع اإليــرادات التــي جتريهــا
الهيئــة املكلفــة علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة م.13-5

احلكومات األعضاء لها حقوق جماعية لفرض
الرسوم وحتصيلها وتوزيعها

م 16-5إذا كان للحكومــات األعضــاء حقــوق جماعيــة
لفــرض الرســوم اجلمركيــة بموجــب اتفــاق االحتــاد اجلمركــي،
تعــزى إيــرادات الرســوم اجلمركيــة إىل احلكومــات األعضــاء
علــى أســاس النشــاط االقتصــادي األساســي املنشــئ للرســوم
اجلمركيــة .ويتناســب جممــوع إيــرادات الرســوم اجلمركيــة الــذي
يتــم عــزوه لــكل حكومــة عضــو مــع النشــاط االقتصــادي األساســي
للحكومــة الــذي تنشــأ عنــه الرســوم اجلمركيــة .وتقيــد كل حكومــة
عضــو الرســوم اجلمركيــة املســتحقة علــى وارداتهــا علــى أســاس
االســتحقاق (أي وقــت وقــوع احلــدث االقتصــادي األساســي)،
بغــض النظــر عــن طريقــة اقتســام جممــع اإليــرادات أو مــكان
حتصيــل الرســوم .وإذا مــا نــص اتفــاق االحتــاد اجلمركــي علــى
تلقــي أي حكومــة عضــو حصــة مــن اإليــرادات اجلمركيــة اجملمعــة
تفــوق اإليــرادات املثبتــة الناجتــة عــن األنشــطة االقتصاديــة
األساســية ،تقيــد إيــرادات منــح ( / )1-3-1مصروفــات منــح
( )1-6-2بيــن احلكومــات األعضــاء وقــت إنشــاء املطالبــات
غيــر املشــروطة ،مــع تســجيل قيــد مقابــل يف احلســابات األخــرى
مســتحقة القبــض ( / )8-0-2-3احلســابات األخــرى مســتحقة
الدفــع (.)8-0-3-3
م 17-5ومــن املمكــن أن تقــع موانــئ دخــول االحتاد اجلمركي
يف أحــد االقتصــادات األعضــاء أو يف جمموعــة صغيــرة منهــا.
ويف هــذه احلالــة ،قــد يكــون هنــاك فــرق بيــن إيــرادات الرســوم
اجلمركيــة التــي حتصلهــا إحــدى الــدول األعضــاء وحصتهــا
يف الرســوم اجلمركيــة اجملمعــة .ويف هــذه احلالــة ،يقيــد لــدى

		
الترتيبات اإلقليمية

احلكومــة احملصلــة زيــادة يف اخلصــوم يف صــورة حســابات
أخــرى مســتحقة الدفــع ( )8-0-3-3يف الوقــت الــذي يمكــن
أن تنشــأ فيــه مثــل هــذه املطالبــة ،مــع قيــد زيــادة مقابلــة يف
األصــول املاليــة يف صــورة عملــة وودائــع ( )2-0-2-3لــدى
احلكومــة احملصِّلــة .وينبغــي أن يكــون حاصــل جمــع الفــروق
بيــن اإليــرادات اجلمركيــة التــي يحصلهــا كل عضــو يف االحتــاد
اجلمركــي وحصتــه الكليــة يف الرســوم اجلمركيــة اجملمعــة صفــرا
علــى مســتوى االحتــاد اجلمركــي ،نظــرا ألن اإليــرادات اجلمركيــة
التــي يحصلهــا االحتــاد اجلمركــي تســاوي اإليــرادات التــي
ســيجري اقتســامها بيــن احلكومــات األعضــاء.

احلكومات األعضاء لها حقوق جماعية لفرض
الرسوم ،ولكن يقوم عضو واحد فقط بتحصيلها
وتوزيعها

م 18-5إذا كان للحكومات األعضاء حقوق جماعية لفرض
الرســوم اجلمركيــة ،تعــزى اإليــرادات الضريبيــة إىل احلكومــات
األعضــاء علــى أســاس النشــاط االقتصــادي األساســي املنشــئ
للرســوم اجلمركيــة .ويف حالــة قيــام إحــدى احلكومــات األعضــاء
بتحصيــل جميــع اإليــرادات الضريبيــة ،يكــون القيــد علــى النحــو
الــوارد يف الفقرتيــن م 16-5وم .17-5ولكــن يف هــذه احلالــة،
تســجل زيــادة يف اخلصــوم يف صــورة حســابات أخــرى مســتحقة
الدفــع ( )8-0-3-3لــدى احلكومــة احملصلــة فقــط ،نظــرا
ألن جميــع االقتصــادات األخــرى ســتكون لهــا مطالبــات يف
صــورة حســابات أخــرى مســتحقة القبــض ( )8-0-2-3علــى
االقتصــاد احملصــل بقيمــة حصتهــا يف اإليــرادات اجلمركيــة.

االحتادات االقتصادية
مقدمة

م 19-5يُعـرَّف االحتــاد االقتصــادي ،لألغــراض اإلحصائيــة،
بأنــه احتــاد ينتمــي إليــه اقتصــادان أو أكثــر .وتُنشــأ االحتــادات
االقتصاديــة بموجــب اتفــاق قانــوين بيــن حكومــات البلــدان
أو مناطــق االختصــاص ذات الســيادة مــن أجــل تعزيــز قــدر
أكبــر مــن التكامــل االقتصــادي .وتشــترك خمتلــف البلــدان أو
مناطــق االختصــاص املنتميــة لالحتــاد االقتصــادي يف بعــض
اخلصائــص القانونيــة واالقتصاديــة ذات الصلــة باألقاليــم
االقتصاديــة الوطنيــة ،منهــا )1( :حريــة حركــة الســلع واخلدمــات
داخــل االحتــاد االقتصــادي ووجــود نظــام ضريبــي مشــترك
للــواردات مــن االقتصــادات غيــر األعضــاء يف االحتــاد (منطقــة
جتــارة حــرة) ،و( )2حريــة حركــة املــوارد املاليــة داخــل االحتــاد
االقتصــادي ،و( )3حريــة حركــة األشــخاص (الطبيعييــن
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واالعتبارييــن) داخــل االحتــاد االقتصــادي 7.كذلــك تُنشــأ
منظمــات إقليميــة حمــددة داخــل االحتــاد االقتصادي لدعم دوره.
وعــادة مــا يكــون هنــاك شــكل مــن أشــكال التعــاون والتنســيق يف
سياســة املاليــة العامــة والسياســة النقديــة داخــل االحتــاد.
م 20-5ويمثــل هــذا النــوع مــن الترتيبــات اإلقليميــة درجــة
أكبــر مــن التعــاون مقارنــة باتفاقيــة االحتــاد اجلمركــي (التــي
قــد تكــون خطــوة أوىل) نظــرا ألن البلــدان األعضــاء توافــق علــى
تنســيق جــزء كبيــر مــن األوضــاع التــي تتــم ممارســة النشــاط
االقتصــادي فيهــا علــى مســتوى أراضــي االحتــاد ككل .واالحتــاد
األوروبــي مــن أهــم األمثلــة علــى ذلــك .ويتخــذ االحتــاد األوروبــي
شــكل تشــريعات موحــدة يف بعــض اجملــاالت ،ال ســيما املعاييــر
املنظمــة للمنافســة أو املنتجــات .ويمثــل التنســيق الضريبــي
أحــد األهــداف املتوخــاة أيضــا يف بعــض اجملــاالت .والغــرض
مــن مثــل هــذه االحتــادات توحيــد األســواق مــن خــال زيــادة
حجمهــا وحتســين كفاءتهــا ودرجــة تخصصهــا .وعــادة مــا حتقــق
االحتــادات االقتصاديــة حريــة كبيــرة ،إن مل تكــن حريــة كاملــة،
يف حركــة الســلع واخلدمــات ورأس املــال واألشــخاص مــن خــال
إزالــة العقبــات التــي تعــوق احلركــة.
م 21-5وقــد تنطــوي االحتــادات االقتصاديــة أيضــا علــى
تطبيــق سياســات موحــدة يف جمــاالت أخــرى .وقــد تتخــذ هــذه
السياســات أشــكاال متنوعــة تتفــاوت مــن التدابيــر املنســقة
املبســطة علــى مســتوى السياســات إىل إطــار حمكــم االتســاق أو
إدارة مركزيــة مباشــرة مــن جانــب ســلطات فــوق قوميــة تنفــذ
موازنــة مســتقلة وقواعــد مشــددة.
م 22-5ويتطلــب االحتــاد االقتصــادي وجــود كيانــات
حمــددة تتمتــع بالســلطات الالزمــة إلدارة موازنــة مســتقلة .وقــد
تتمتــع هــذه الكيانــات بدرجــة أكبــر أو أقــل مــن االســتقاللية ألداء
مهامهــا ،وذلــك حســب الترتيبــات املؤسســية املتفــق عليهــا بيــن
أعضــاء االحتــاد.
م 23-5وقــد تنشــأ منــح ضخمــة مســتحقة الدفــع والقبــض
بيــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد االقتصــادي بغــرض دعــم
أنشــطة اقتصاديــة حمــددة أو بغــرض تنميــة املنطقــة .غيــر أن
املوازنــات املشــتركة يف االحتــادات االقتصاديــة القائمــة حاليــا
تقــل كثيــرا عــن موازنــات الــدول األعضــاء فيهــا .فالتدفقــات
داخــل االحتــادات ال تمثــل ســوى جــزء حمــدود مــن جممــوع
إيــرادات ومصروفــات فــرادى الــدول األعضــاء 8.وعــادة مــا
 7حســبما ورد يف الفقــرة  ،11-2قــد يتضمــن االقتصــاد ،وبالتــايل االحتــاد
االقتصــادي ،مناطــق طبيعيــة أو اعتباريــة (خاصــة) تســري عليهــا قوانيــن
منفصلــة إىل حــد مــا.
 8تمثــل املوازنــة املشــتركة لالحتــاد األوروبــي يف وقــت إعــداد هــذا الدليــل
حــوايل  %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لالحتــاد.
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ينظــر إىل جميــع املتطلبــات ذات الصلــة بسياســة املاليــة العامــة
باعتبارهــا ترتيبــات تعاونيــة  /تنســيقية وليســت سياســات
ماليــة عامــة موحــدة فعليــة.

اإلقامة يف االحتاد االقتصادي

م 24-5اإلقليــم االقتصــادي لالحتــاد االقتصــادي هــو
عبــارة عــن اإلقليــم االقتصــادي ألعضائــه مــن البلــدان أو مناطــق
االختصــاص ،واملؤسســات اإلقليميــة التــي تضــم نفــس هــذه
االقتصــادات أو جمموعــة منهــا والتــي تــم إنشــاؤها إلدارة عمــل
االحتــاد.

م 25-5واإلقامــة يف أحــد اقتصــادات االحتــاد االقتصــادي
تعنــي ضمنــا اإلقامــة يف هــذا االحتــاد ،كمــا أن املنظمــات
اإلقليميــة التــي تمــارس نشــاطها ضمــن حــدود إقليــم االحتــاد
االقتصــادي تعتبــر مقيمــة أيضــا يف هــذا االحتــاد .أمــا املنظمــات
اإلقليميــة التــي يختلــف أعضاؤهــا عــن االقتصــادات األعضــاء يف
االحتــاد ،وال يشــكلون جمموعــة جزئيــة منهــا ،فينبغــي اعتبارهــا
9
غيــر مقيمــة يف االحتــاد.

قيد بعض املعامالت املرتبطة باملنظمات اإلقليمية
م 26-5توجــد مصــادر خمتلفــة يمكــن االعتمــاد عليهــا يف
تمويــل املوازنــة املشــتركة لالحتــاد التــي تديرهــا منظمة إقليمية.
وتتمثــل أهــم هــذه املصــادر يف الضرائــب واملنــح .ففــي االحتــاد
األوروبــي علــى ســبيل املثــال ،تعتمــد غالبيــة مــوارد املوازنــة
علــى إجمــايل الدخــل القومــي وإيــرادات ضريبــة القيمــة املضافــة
لفــرادى البلــدان.
م 27-5وتقيد الرسوم املباشرة ألغراض املوازنة املشتركة
ـ ـ والتــي حتصــل غالبــا يف الواقــع العملــي بمعرفــة احلكومــات
األعضــاء ـ ـ كضرائــب املوازنــة املشــتركة حســب مبــادئ العــزو
الضريبــي (راجــع الفقــرات مــن  33-5إىل  .)40-5وال يمكــن
اعتبــار هــذه اإليــرادات جــزءا مــن اإليــرادات احلكوميــة لالقتصــاد
العضــو نظــرا ألن االقتصــاد العضــو يقــوم بتحصيلهــا نيابــة عــن
االحتــاد .ووفقــا ملبــدأ القيــد علــى أســاس االســتحقاق ،تنشــأ عــن
حتصيــل الضرائــب حســابات أخــرى مســتحقة الدفــع ()3308
لــدى احلكومــة العضــو احملصلــة ،وحســابات أخــرى مســتحقة
القبــض ( )3208يف حســابات املنظمــة اإلقليميــة ،وذلــك يف
وقــت اســتحقاق الضرائــب للمنظمــة الدوليــة .ويجــب قيــد هــذه
التدفقــات الضريبيــة شــاملة أي رســوم حتصيــل .ويف حالــة
وجــود قواعــد خاصــة تتحــدد علــى أساســها رســوم التحصيــل
(حســب املصروفــات الفعليــة ،أو كمبلــغ مســتقطع ،أو نســبة
 9راجــع الفقــرات مــن  6-2إىل  21-2لالطــاع علــى كيفيــة اســتخدام معاييــر
اإلقامــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

مئويــة) ،ينبغــي اعتبــار رســوم التحصيــل كإيــرادات ناجتــة عــن
مبيعــات عرضيــة تقــوم بهــا منشــآت غيــر ســوقية ()3-2-4-1
يف حســابات احلكومــة العضــو ،ومصروفــات مقابــل اســتخدام
ســلع وخدمــات ( )2-2يف حســابات املنظمــة اإلقليميــة.
م 28-5ويمكــن أيضــا تمويــل هيئــات االحتــاد مــن خــال
مســاهمات مباشــرة يقدمهــا األعضــاء وفــق معاييــر متفــق عليهــا.
وقــد تكــون هــذه املســاهمات يف صــورة نســب متفــق عليهــا مــن
ضرائــب أو رســوم معينــة .وتعــزى هــذه الضرائــب واإليــرادات
األخــرى إىل احلكومــات األعضــاء ،وال حتصلهــا احلكومــات
األعضــاء نيابــة عــن االحتــاد ولكــن حلســابها اخلــاص .لذلــك تقيــد
احلكومــات األعضــاء كامــل املبلــغ احملصــل كضرائــب وإيــرادات
أخــرى يف حســاباتها ،ثــم تقيــده الحقــا كمنحــة مســتحقة الدفــع
للمنظمــة اإلقليميــة.
م 29-5وتغطــي مصروفــات املنظمــة اإلقليميــة تكاليفهــا
اإلداريــة والتشــغيلية ،إىل جانــب التكاليــف الناجتــة عــن تنفيــذ
السياســات املوحــدة لصالــح أعضــاء االحتــاد .وتؤثــر التكاليــف
اإلداريــة والتشــغيلية أساســا علــى االقتصــاد الــذي يقــع فيــه
املقــر املــادي للمنظمــة اإلقليميــة .وعــادة مــا تكــون هــذه املبالــغ
زهيــدة ،ويف حالــة وضــع موازنــة مشــتركة ،ال تمثــل ســوى جــزء
بســيط مــن جممــوع مصروفــات املنظمــة اإلقليميــة .وقــد يشــكل
جــزء بســيط مــن هــذه املبالــغ املعامــات مــع احلكومــة املضيفــة
وينبغــي قيــده يف احلســابات احلكوميــة للعضــو حســب الطبيعــة
االقتصاديــة للمعاملــة.
م 30-5وتؤثــر املصروفــات الناجتــة عــن تنفيــذ السياســات
املشــتركة لصالــح أعضــاء االحتــاد االقتصــادي علــى فئــات
حمــددة مــن املســتفيدين يف البلــدان األعضــاء .ولقيــد هــذه
املعامــات بدقــة ،ينبغــي حتديــد املســتفيد النهائــي وطبيعــة
املصروفــات بغــض النظــر عــن الترتيبــات العمليــة و/أو
املؤسســية املســتخدمة يف حتويــل املبالــغ مســتحقة الدفــع مــن
هيئــات االحتــاد إىل هــؤالء املســتفيدين االقتصادييــن.
• عندمــا تغطــي هــذه املصروفــات املتأتيــة مــن موازنــة
االحتــاد التــي تديرهــا املنظمــة اإلقليميــة تكاليــف تفيــد
مباشــرة الوحــدات احلكوميــة للبلــد العضــو (يف ســياق
برنامــج حمــدد ـ ـ كمشــروعات البنيــة التحتيــة والبحــث
والتطويــر) ،تقيــد إيــرادات يف صــورة منــح مــن املنظمــات
الدوليــة ( )2-3-1يف حســابات حكومــة البلــد العضــو
عندمــا تســتوفى جميــع الشــروط.
• ويف حالــة اضطــاع الوحــدات احلكوميــة بالبلــد العضــو
بــدور الوكيــل نيابــة عــن االحتــاد ،ينبغــي أن يكــون تأثيــر
جميــع املعامــات املنفــذة نيابــة عــن االحتــاد ،بمــرور

		
الترتيبات اإلقليمية

الوقــت ،حمايــدا علــى إيــرادات ومصروفــات حكومــة البلــد
العضــو 10.فعلــى ســبيل املثــال ،إذا تلقــت حكومــة البلــد
العضــو مبالــغ مــن املنظمــة اإلقليميــة لتوزيعهــا علــى
املســتفيدين نيابــة عــن االحتــاد ،ال تقيــد يف حســابات
حكومــة البلــد العضــو ســوى املعامــات يف األصــول
املاليــة واخلصــوم .وتقيــد احلكومــة الوطنيــة حتمُّــل اخلصــم
النــاجت عــن املبالــغ التــي تــم تلقيهــا ،وتصنــف هــذه املبالــغ
ضمــن احلســابات األخــرى مســتحقة الدفــع ()8-0-3-3
وتــوزع علــى املســتفيدين االقتصادييــن اآلخريــن .ويــؤدي
التوزيــع الفعلــي علــى املســتفيد النهائــي إىل تخفيــض
احلســاب مســتحق الدفــع مــن الوحــدة احلكوميــة .وبالنســبة
للمســتفيد ،ينبغــي قيــد هــذه املبالــغ يف الفئــة املالئمــة
ضمــن اإليــرادات مســتحقة القبــض ـ ـ وعــادة مــا تكــون أحــد
أشــكال التحويــات مســتحقة القبــض مثــل املنــح ( )3-1أو
اإلعانــات ( )1-1-4-4-1أو التحويــات غيــر املصنفــة
يف موضــع آخــر ( .)4-4-1وتقيــد املنظمــة اإلقليميــة
املبالــغ مســتحقة الدفــع يف الفئــات املقابلــة ضمــن
املصروفــات مثــل املنــح ( )6-2أو اإلعانــات ( )5-2أو
التحويــات غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر (.)2-8-2
• أمــا املبالــغ القابلــة للتوزيــع مــن جانــب احلكومــة ،التــي
تقــوم بــدور الوكيــل عــن االحتــاد ،فقــد تأخــذ صــورة مبالــغ
مــردودة يطالِــب بهــا املســتفيد النهائــي .وغالبــا مــا تكــون
هــذه املطالبــات علــى أســاس مســتندات تُثبِــت النفقــات مــن
جانــب املســتفيدين .وأي مبالــغ توزعهــا احلكومــة علــى
أســاس هــذه املطالبــات مــن جانــب املســتفيدين تســمح
بظهــور مطالبــة ماليــة للحكومــة علــى املنظمــة اإلقليميــة،
وال ســيما حســابات أخــرى مســتحقة القبــض (-0-2-3
 ،)8يف حيــن تنشــئ املنظمــة اإلقليميــة خصمــا ،حســابات
أخــرى مســتحقة الدفــع ( .)8-0-3-3وعندمــا تقــوم
حكومــة البلــد العضــو بالتصــرف نيابــة عــن وحــدات غيــر
حكوميــة ،مــن املمكــن أن تتوقــع حكومــة البلــد العضــو
مدفوعــات ســداد مــن موازنــة االحتــاد املشــتركة .وهــذه
املدفوعــات املتوقعــة تقيَّــد أيضــا كمعامــات يف األصــول
املاليــة واخلصــوم ،وخاصــة حســابات أخــرى مســتحقة
القبض/الدفــع ( )8-0-3-3/8-0-2-3بيــن احلكومــة
واملنظمــة اإلقليميــة.
• وعندمــا تنشــأ للحكومــات مطالبــات علــى املنظمــة
اإلقليميــة مقابــل املبالــغ التــي تــم ردهــا نيابــة عــن املنظمــة
 10يف حالــة البرامــج املــدارة علــى مســتوى االحتــاد ،يمكــن االتفــاق يف بعــض
احلــاالت علــى قيــام حكومــة البلــد العضــو بتمويــل جــزء مــن املصروفــات ،ولــن
يكــون تأثيــر هــذا اجلــزء مــن املصروفــات حمايــدا علــى ماليــة حكومــة البلــد
العضــو.

337

اإلقليميــة ومل تســترد املنظمــة اإلقليميــة هــذه املطالبــات
بالكامــل ،تتوقــف طريقــة القيــد يف حســابات حكومــة البلــد
العضــو علــى الظــروف احمليطــة:




قــد تقــرر حكومــة البلــد العضــو تغطيــة مصروفــات
املســتفيدين النهائييــن مــن مــوارد موازنتهــا .وتقيــد
املصروفــات مــع إجــراء قيــد مقابــل لتخفيــض املطالبــات
علــى املنظمــة اإلقليميــة .وينبغــي تصنيــف هــذه
املصروفــات حســب الطبيعــة االقتصاديــة للتحويــل ـ ـ
ويكــون عــادة أحــد أشــكال التحويــات مســتحقة الدفــع
مثــل املنــح ( )6-2أو اإلعانــات ( )5-2أو التحويــات
غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر ( .)2-8-2ويتحــدد
وقــت قيــد املصروفــات علــى أســاس الوقــت الــذي تقــرر
فيــه احلكومــة تغطيــة املصروفــات.
قــد تفيــد املنظمــة اإلقليميــة بــأن البلــد العضــو مل يكــن عليــه
رد هــذه املبالــغ .ويمكــن حلكومــة البلــد العضــو يف هــذه
احلالــة اســتعادة األمــوال مــن املســتفيدين ،أو قيــد املبلــغ
كمصروفــات يف حســابات البلــد العضــو.

م 31-5وتســتلزم التغطيــة الشــاملة لبيانــات االحتــاد
االقتصــادي توافــر بيانــات مــن البلــدان األعضــاء ومــن هيئــات
االحتــاد كذلــك .ولتوحيــد حســابات االحتــاد ـ ـ أي حــذف جميــع
التدفقــات ومراكــز األرصــدة بيــن البلــدان األعضــاء وهيئــات
االحتــاد ـ ـ ينبغــي أن تتوافــر بيانــات مــن قطاعــات األطــراف
املقابلــة بشــأن املعامــات ومراكــز األرصــدة والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى .ويتيــح إعــداد حســابات االحتــاد حتليــل
التدفقــات ومراكــز األرصــدة علــى مســتوى االحتــاد ككل .وســيتيح
ذلــك أيضــا رصــد املســاهمات املقدمــة مــن فــرادى البلــدان
األعضــاء إىل االحتــاد وقيــاس تأثيــر االحتــاد علــى فــرادى
االقتصــادات األعضــاء مــن خــال آليــات إعــادة التوزيــع.
االحتادات النقدية واحتادات العملة
م 32-5ينشــأ االحتــاد النقــدي عندمــا توجــد سياســة نقديــة
موحــدة بيــن عــدد مــن االقتصــادات بموجــب اتفــاق قانــوين بيــن
احلكومــات .ويف االحتــاد النقــدي ،تنتقــل ســلطة اتخــاذ القــرار
بشــأن السياســة النقديــة إىل جهــاز مركــزي .وهنــاك نمــاذج
خمتلفــة ـ ـ كبنــك مركــزي لالحتــاد ككل (مــع إمكانيــة وجــود فــروع
لــه فقــط يف االقتصــادات الوطنيــة) 11أو نظــام شــبه فيــدرايل
 11يطبــق هــذا الترتيــب يف حالــة االحتــاد االقتصــادي والنقــدي لغــرب
إفريقيــا واجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا .ويتضمــن االحتــاد
االقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا بنــن وبوركينــا فاســو وكــوت ديفــوار
وغينيــا بيســاو ومــايل والنيجــر والســنغال وتوغــو .وتشــمل اجلماعــة
االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا الكاميــرون وجمهوريــة إفريقيــا
الوســطى وتشــاد وجمهوريــة الكونغــو وغينيــا االســتوائية وغابــون.
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حيــث يســتمر تواجــد البنــوك املركزيــة الوطنيــة التــي تــزاول
12
أنشــطة حمــددة ال تتصــل مباشــرة بالسياســة النقديــة.
م 33-5غيــر أن الســمة األساســية لالحتــاد النقــدي تتمثــل
يف أن السياســة النقديــة يتــم تنفيذهــا علــى مســتوى االحتــاد
ككل .وتطبــق جمموعــة موحــدة مــن أســعار التدخــل ،وال يمكــن
للبنــوك املركزيــة الوطنيــة (أو فروعهــا) بــأي شــكل مــن األشــكال
تعديــل السياســة النقديــة بصــورة مســتقلة لتتوافــق مــع األوضــاع
الوطنيــة .غيــر أنــه يمكــن للبنــوك املركزيــة الوطنيــة أداء بعــض
املهــام احملــددة يف عمليــة تنفيــذ السياســة النقديــة ،مثــل إدارة
الضمانــات الالزمــة لالســتفادة مــن الســيولة املتاحــة مــن البنــك
13
املركــزي وتســليم العمــات الورقيــة إىل خمتلــف االقتصــادات.
م 34-5وإذا قــام االحتــاد النقــدي بإحــال عملــة موحــدة
حمــل العمــات الوطنيــة ،فإنــه يتحــول إىل احتــاد عملــة .ويعــرف
احتــاد العملــة لألغــراض اإلحصائيــة بأنــه احتــاد ينتمــي إليــه
اقتصــادان أو أكثــر ولــه هيئــة مركزيــة إقليميــة لصنــع القــرار ـ ـ
غالبــا مــا تكــون بنــكا مركزيــا الحتــاد العملــة ـ ـ تتمتع بالصالحية
القانونيــة لتنفيــذ سياســة نقديــة موحــدة وإصــدار عملــة االحتــاد
املوحــدة.
م 35-5وال تنشــأ عــن االحتــادات النقديــة واحتــادات العملــة
قضايــا حمــددة بالنســبة إلحصــاءات ماليــة احلكومــة ،حتــى يف
حالــة إنشــاء بنــك مركــزي مشــترك بديــا لبنــك مركــزي حملــي
يف ســياق العالقــات بيــن البنــك املركــزي واحلكومــة .ويعتبــر
البنــك املركــزي الحتــاد العملــة وحــدة مؤسســية قائمــة بذاتهــا
تمتلــك أصــوال وتتحمــل خصومــا ،وهــي وحــدة غيــر مقيمــة يف
أي مــن االقتصــادات األعضــاء يف احتــاد العملــة ولكنهــا مقيمــة
يف احتــاد العملــة (راجــع الفقــرة  .)21-2وينبغــي تصنيــف
توزيعــات أربــاح البنــوك املركزيــة اإلقليميــة كدخــل علــى األصــل
املــايل الــذي تعــزى لــه اكتتابــات االقتصــادات األعضــاء.

استخدام اإلطار اإلحصائي يف دليل
إحصاءات مالية احلكومة يف ظل
الترتيبات اإلقليمية

م 36-5قــد يســتلزم االشــتراك يف الترتيبــات االقتصاديــة
اإلقليميــة درجــة مــن درجــات التعــاون وتنســيق سياســات املاليــة
العامــة .غيــر أن هــذا التعــاون والتنســيق يعتبــران عنصــرا ال غنــى
عنــه يف ســياق االحتــادات النقديــة لضمــان أداء االحتــاد ملهامــه
علــى الوجــه األمثــل.

 12يطبــق هــذا الترتيــب يف حالــة االحتــاد النقــدي األوروبــي ،حيــث يتكــون
«نظــام اليــورو» مــن البنــوك املركزيــة الوطنيــة للــدول األعضــاء يف االحتــاد
األوروبــي.
 13راجــع امللحــق  3يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل.

م 37-5ويف ظــل االحتــاد النقــدي ،تطبــق سياســة نقديــة
موحــدة تتفاعــل مــع سياســات املاليــة العامــة التــي تنفــذ يف
األســاس علــى املســتوى الوطنــي يف كل بلــد عضــو .ويف الوقــت
نفســه ،قــد تؤثــر أوضــاع املاليــة العامــة علــى السياســات النقديــة.
م 38-5لذلــك ينبغــي إعــداد إحصــاءات املاليــة العامــة جلميــع
أعضــاء االحتــاد علــى نحــو متســق حتــى يتســنى تنفيــذ السياســات
النقديــة املالئمــة ومراقبــة االختــاالت االقتصاديــة الكليــة يف
االقتصــادات األعضــاء وتوحيــد حســابات االحتــاد .وســيتيح
االتســاق يف إعــداد بيانــات املاليــة العامــة القيــاس الدقيــق
للفــروق يف جممــات مثــل العــبء الضريبــي ،واملصروفــات
احلكوميــة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،وأوزان خمتلــف
أنــواع الضرائــب يف جممــوع العــبء الضريبــي ،وتكويــن
املصروفــات ،وتنفيــذ قواعــد املوازنــة وغيــر ذلــك.
م 39-5وعندمــا يتفــق أعضــاء االحتــاد علــى تنســيق
سياســات املاليــة العامــة ،تكــون لنطــاق التعاون/التنســيق يف
جمــال املاليــة العامــة انعكاســات علــى إطــار اإلبــاغ اإلحصائــي.
ويمكــن حتديــد أهــداف املاليــة العامــة ومراقبتهــا علــى مســتوى
االحتــاد .ومــن أمثلــة هــذه املتغيــرات األساســية مســتوى الديــن
الصايف/اإلجمــايل ،أو الرصيــد التشــغيلي ،أو صــايف اإلقــراض/
صــايف االقتــراض ،أو ،يف حالــة القيــد علــى أســاس نقــدي،
الفائض/العجــز النقــدي .ويمكــن وضــع أهــداف كميــة (أو «قيــم
مرجعيــة») علــى مســتوى االحتــاد ،ويمكــن التعبيــر عــن هــذه
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األهــداف كمبالــغ اســمية أو نســب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي.
م 40-5كذلــك قــد يتطلــب تنســيق سياســات املاليــة العامــة
توافــر بيانــات أكثــر تفصيــا .فعلــى ســبيل املثــال ،يتطلــب
حســاب األرصــدة األوليــة توافــر بيانــات عــن الدخــل مــن الفائــدة
ومصروفــات الفائــدة .وباملثــل ،قــد يلــزم توافــر بيانــات إضافيــة
الســتبعاد تأثيــر الــدورة االقتصاديــة علــى مســتوى اإليــرادات
واملصروفــات مــن خــال حســاب الرصيــد الهيكلــي (راجــع مرفــق
الفصــل الرابــع) .كذلــك قــد يتطلــب قيــاس نتائــج بعــض األهــداف
االقتصاديــة توافــر بيانــات عــن أنــواع مفصلــة مــن املصروفــات،
مثــل املصروفــات املرتبطــة بأهــداف التنميــة االجتماعيــة أو
فاتــورة أجــور موظفــي احلكومــة .وينبغــي أن ينطــوي تصميــم
اإلطــار اإلحصائــي لالحتــاد علــى قــدر كاف مــن التفاصيــل،
وينبغــي تطبيقــه يف جميــع البلــدان األعضــاء بشــكل متســق
بغــرض جمــع املعلومــات ذات الصلــة الالزمــة ملراقبــة التقــدم
احملــرز نحــو تنفيــذ أهــداف التنســيق يف جمــال املاليــة العامــة.
 14يشــار إىل هــذه األهــداف الكميــة يف حالــة االحتــاد االقتصــادي والنقــدي
لغــرب إفريقيــا باســم «معاييــر التقــارب» ،وهــي أهــداف مهمــة ألغــراض
الرقابــة متعــددة األطــراف التــي تمارســها جلنــة االحتــاد االقتصــادي والنقــدي
لغــرب إفريقيــا لضمــان تقــارب األداء االقتصــادي والسياســات االقتصاديــة
يف البلــدان األعضــاء.

		
الترتيبات اإلقليمية

متطلبات االتساق ألغراض إحصاءات
مالية احلكومة يف االحتادات االقتصادية
أو النقدية

م 41-5مــن الضــروري تنســيق إحصــاءات ماليــة احلكومــة
يف ســياق االحتــادات االقتصاديــة والنقديــة .وقــد يكــون مــن
املفيــد وضــع مبــادئ إرشــادية إضافيــة لالحتــادات االقتصاديــة
والنقديــة إىل جانــب دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة .وقــد
تتضمــن املبــادئ اإلرشــادية اإلضافيــة «مبــادئ» أو «قواعــد
سياســة ماليــة عامــة» بخصــوص جمموعــة حمــددة مــن
املعامــات أو اجملمــات أو البنــود املوازنــة التــي قــد تنشــأ لــدى
البلــدان األعضــاء يف الترتيــب اإلقليمــي .وقــد يكــون مــن املفيــد
أيضــا إيضــاح املبــادئ اإلرشــادية احلاليــة بشــأن املفاهيــم
والتعاريــف ،عندمــا يُالحَــظ أنهــا تخضــع لتفســيرات خمتلفــة مــن
بلــد آلخــر يف االحتــاد أو عندمــا يشــكل تطبيقهــا مشــكالت عمليــة
للبلــدان األعضــاء .ويعــرض اإلطــار م 1-5بعــض األمثلــة علــى
تنســيق الترتيبــات اإلقليميــة.

م 42-5ويتمثــل أحــد األســباب الشــائعة وراء كــون بيانــات
املاليــة العامــة غيــر قابلــة للمقارنــة فيمــا بيــن البلــدان يف كيفيــة
حتديــد قطــاع احلكومــة العامــة .ففــي معظــم البلــدان ،هنــاك
حــاالت بينيــة مرتبطــة بالوحــدات التــي تقــوم ببيــع الســلع أو
اخلدمــات كنشــاط رئيســي مــع احلصــول علــى درجــات خمتلفــة
مــن الدعــم املــايل مــن الوحــدات احلكوميــة (يف صــورة إعانــات
ومنــح وحتويــات جاريــة أخــرى) .واالتفــاق علــى مبــادئ
إرشــادية حمــددة يســتند إليهــا يف التقســيم القطاعــي لهــذه
الوحــدات وتصنيفهــا مــن العناصــر املهمــة لضمــان إمكانيــة
املقارنــة بيــن البيانــات .ويف حالــة وجــود شــكوك بشــأن صحــة
هــذه التصنيفــات ،ينبغــي وجــود آليــة مالئمــة حلــل اخلــاف.
ويف هــذا الســياق ،يمكــن إيضــاح مفهــوم األســعار ذات الداللــة
االقتصاديــة مــن منظــور عملــي .ويوصــى أيضــا بنشــر قوائــم
مؤسســية بوحــدات احلكومــة العامــة ووحــدات القطــاع العــام يف
فــرادى البلــدان للتمييــز بشــفافية بيــن الوحــدات املدرجــة ضمــن
قطــاع احلكومــة العامــة والوحــدات املدرجــة ضمــن القطــاع
العــام.
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م 43-5ومــن األســباب األخــرى املمكنــة وراء كــون البيانــات
بيــن البلــدان غيــر قابلــة للمقارنــة هــو وقــت قيــد األحــداث
االقتصاديــة .فالوحــدات احلكوميــة يف بلــدان عديــدة ال تــزال
تطبــق احملاســبة علــى األســاس النقــدي .أمــا املبــادئ اإلرشــادية
اإلحصائيــة ومعاييــر احملاســبة الدوليــة فقــد أقرتــا القيــد علــى
أســاس االســتحقاق .ورغــم تزايــد عــدد احلكومــات التــي أقــرت مبدأ
القيــد علــى أســاس االســتحقاق ،ال تــزال بلــدان عديــدة تســتخدم
مزيجــا مــن البيانــات املصدريــة املســتمدة مــن حســابات
تقــوم علــى األســاس النقــدي وأســاس االســتحقاق .والفــروق
يف الفواصــل الزمنيــة بيــن األحــداث االقتصاديــة والتدفقــات
النقديــة الناجتــة عنهــا قــد تؤثــر ســلبا علــى تقييــم موقــف املاليــة
العامــة يف أحــد األعــوام إذا تــم االعتمــاد بشــكل أساســي علــى
األســاس النقــدي يف احملاســبة .لذلــك يفضــل أن تتضمــن أهــداف
املاليــة العامــة مقاييــس قائمــة علــى األســاس النقــدي وأســاس
االســتحقاق .ويف حالــة عــدم توافــر بيانــات مصدريــة معــدة
علــى أســاس االســتحقاق ،ينبغــي أن تتفــق بلــدان االحتــاد علــى
املنهجيــة املســتخدمة يف تقديــر التعديــات الالزمــة لتحويــل
البيانــات النقديــة إىل بيانــات قائمــة علــى أســاس االســتحقاق.
ويف الواقــع العملــي ،ترتبــط التعديــات الالزمــة يف األســاس
بالضرائــب واملســاهمات االجتماعيــة والفائــدة.
م 44-5وقد يصعب من الناحية العملية جعل مقاييس
إجمايل الدين وصايف الدين قابلة للمقارنة بين جميع بلدان
االحتاد االقتصادي أو النقدي .ووفقا لهذا الدليل ومرشد
إحصاءات دين القطاع العام ،تعتبر جميع أدوات الدين
الصادرة عن وحدات حكومية جزءا من نطاق تغطية الدين
(راجع الفقرات من  236-7إىل  .)245-7ويف حالة اختالف
تعريف إجمايل الدين وصايف الدين املطبق يف االحتاد عن
التعريفات الدولية املتفق عليها للدين ،ينبغي تمييز هذه
البيانات بعالمة واضحة واإلفصاح ملستخدمي البيانات عن
أي انحراف عن نطاق التغطية املطلوب والتعريف املوحد.
ويمكن عرض أدوات الدين املستبعدة من تعريف الدين املطبق
لدى االحتاد يف بنود للتذكرة بما يتيح إمكانية املقارنة بين
بيانات أعضاء االحتاد وبيانات البلدان األخرى وجتنب مشكلة
اخلصوم «املستترة».
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اإلطار م :1-5اتساق إحصاءات مالية احلكومة يف سياق الترتيبات اإلقليمية
االحتاد اجلمركي بين بيالروس وكازاخستان واالحتاد الروسي
نشــأ االحتــاد اجلمركــي بيــن بيــاروس وكازاخســتان وروســيا يف عــام  .2010وتطبــق ضوابــط جتاريــة وتعريفــة خارجيــة موحــدة ،وهنــاك منظمتــان
إقليميتــان التخــاذ القــرارات ذات الصلــة باالحتــاد .وتمــول هــذه الهيئــات بتحويــات مــن البلــدان األعضــاء .ويعــاد توزيــع الرســوم اجلمركيــة احملصلــة
عنــد نقطــة الدخــول األوىل علــى األعضــاء مــن خــال حســابات خاصــة للبلــدان األعضــاء لــدى وزارات املاليــة والبنــوك املركزيــة يف هــذه البلــدان.
ورغــم عــدم القيــام بــأي جهــود خاصــة بغــرض اتســاق بيانــات املاليــة العامــة ،تنظــر البلــدان األعضــاء حاليــا يف مــدى أهميــة االتســاق يف قيــد
البيانــات والتقييمــات التجاريــة ،وقيــد عمليــات التحصيــل وإعــادة التوزيــع املتصلــة باملتحصــات اجلمركيــة.
االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي
يف عــام  ،2012وافــق البنــك املركــزي لــدول شــرق الكاريبــي والبلــدان األعضــاء علــى مقتــرح بشــأن إلغــاء العمــل بصيغــة اإلبــاغ احلاليــة (التــي تســتند
إىل دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  )1986واســتخدام طريقــة عــرض توضــح اندمــاج األرصــدة والتدفقــات علــى النحــو الــذي يوصــي بــه دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام .2001
االحتاد األوروبي
تعتبــر إجــراءات مواجهــة العجــز املفــرط الــواردة يف معاهــدة ماســتريخت (املــادة  )104واملطبقــة يف االحتــاد األوروبــي منــذ عــام  1994مــن
الترتيبــات اإلقليميــة املعروفــة التــي تســتخدم يف إعــداد بيانــات املاليــة العامــة .وتســتند املفاهيــم املرجعيــة جملمــات الديــن والعجــز إىل النظــام
األوروبــي للحســابات .وتعتبــر ممارســات إعــداد البيانــات ومتطلبــات اإلبــاغ ملزمــة قانونــا يف االحتــاد األوروبــي ،وتمثــل القواعــد التنظيميــة التــي
أقرتهــا املفوضيــة األوروبيــة أســاس اإلبــاغ .وأصــدر املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي دليــل العجــز والديــن يف احلكومــة بغــرض مســاعدة
الــدول األعضــاء يف تطبيــق املبــادئ الــواردة يف النظــام األوروبــي للحســابات .ويتنــاول الدليــل املذكــور القضايــا اإلحصائيــة األكثــر شــيوعا يف
االحتــاد األوروبــي.
السوق املشتركة لبلدان اخملروط اجلنوبي
أقــر وزراء االقتصــاد ورؤســاء البنــوك املركزيــة للســوق املشــتركة لبلــدان اخملــروط اجلنوبــي خــال اجتماعهــم األربعيــن يف ديســمبر عــام 1998
بضــرورة إعــداد البيانــات اإلحصائيــة وفــق منهجيــة موحــدة .وتــم بالفعــل وضــع هــذه املنهجيــة املوحــدة يف عــام  2000عقــب قــرار البلــدان األعضــاء
بتنســيق سياســاتهم االقتصاديــة الكليــة مــن خــال وضــع أهــداف تقــارب مشــتركة .وتــم االتفــاق علــى إعــداد إحصــاءات متســقة لســتة مؤشــرات يف
البدايــة :رصيــد املاليــة العامــة االســمي للحكومــة الوطنيــة ،ورصيــد املاليــة العامــة األويل للحكومــة الوطنيــة ،وصــايف ديــن احلكومــة الوطنيــة،
وصــايف الديــن املوحــد للقطــاع العــام ،والتغيــر يف صــايف الديــن املوحــد للقطــاع العــام ،ومســتوى األســعار ،إىل جانــب وضــع مؤشــر جديــد لرصيــد
املاليــة العامــة الهيكلــي .وتــم القيــام بجهــود إضافيــة منــذ ذلــك احليــن بغــرض ضمــان اتســاق إحصــاءات الســوق املشــتركة لبلــدان اخملــروط اجلنوبــي
وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
اجلماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي
يف عــام  ،2010أقــر املشــاركون مــن البلــدان األعضــاء يف اجلماعــة اإلنمائيــة للجنــوب اإلفريقــي مقترحــا أصدرتــه أمانــة اجلماعــة بشــأن تطبيــق
صيغــة عــرض إحصــاءات املاليــة العامــة الــواردة يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  2001اعتبــارا مــن عــام  .2012وتــم إتمــام اخلطــوات
املبدئيــة نحــو حتويــل قاعــدة بيانــات املاليــة العامــة التاريخيــة لبلــدان اجلماعــة اإلنمائيــة للجنــوب اإلفريقــي (التــي اســتندت إىل دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  ،)1986وأبــدت البلــدان األعضــاء التزامهــا بالبــدء يف إعــداد بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة وامليزانيــة العموميــة املالية.
االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
يف يونيــو عــام  ،٢٠٠٩اقــر جملــس وزراء االحتــاد االقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا خمــس لوائــح تنظيميــة (توجيهــات) بشــأن إدارة املاليــة
العامــة .ويتعلــق أحــد هــذه التوجيهــات بتطبيــق صيغــة موحــدة إلبــاغ عمليــات املاليــة العامــة للحكومــة ،وتعــرف هــذه الصيغــة باســم بيــان العمليــات
املاليــة للحكومــة ( .)Tableau des operations financières de l’Étatويســتند هــذا التوجيــه إىل منهجيــة دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام
 .٢٠٠١ويتمثــل الهــدف الطويــل األجــل لهــذا التوجيــه يف قيــام البلــدان األعضــاء بإعــداد بيانــات عــن تدفقــات وأرصــدة احلكومــة العامــة قابلــة
للمقارنــة .ويف ديســمبر  ،٢٠٠١أقــر جملــس وزراء اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا توجيهــات مماثلــة ،بمــا يف ذلــك توجيــه بشــأن بيــان
العمليــات املاليــة للحكومــة .وحــدد االحتــادان النقديــان فتــرة انتقاليــة لتنفيــذ التوجيهــات بالكامــل( .ويف وقــت نشــر هــذا الدليــل ،كانــت اجلماعــة
االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا عاكفــة علــى مراجعــة توجيهــات املاليــة العامــة الصــادرة عنهــا ،والتــي يتعلــق أحدهــا بتطبيــق صيــغ موحــدة
إلبــاغ عمليــات املاليــة العامــة للحكومــة).
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إحصاءات مالية احلكومة ومعايير احملاسبة
الدولية للقطاع العام

يقــدم هــذا امللحــق وصفــا عامــا للعالقــة بين املبادئ التوجيهية
إلبــاغ البيانــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام.

مقدمة

م 1-6يــدرك هــذا الدليــل وجــود عالقــة وثيقــة بيــن املبــادئ
التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ومعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام القائمــة علــى
أســاس االســتحقاق .فكثيــر مــن القواعــد واملفاهيــم واإلجــراءات
احملاســبية املســتخدمة يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
يســتند إىل تلــك املســتخدمة يف احملاســبة يف القطــاع العــام.
وتعــود التطــورات الدوليــة يف املنهجيــة اإلحصائيــة ومعاييــر
احملاســبة للقطــاع العــام إىل تنســيق اجلهــود يف الســنوات
األخيــرة لتحســين إبــاغ بيانــات احلكومــة وشــفافية املاليــة
العامــة .ويسـهُل إعــداد احلكومــة إلحصــاءات املاليــة العامــة التــي
تتســق مــع املبــادئ التوجيهيــة املوضحــة يف هــذا الدليــل بتطبيــق
معاييــر حماســبية علــى أســاس االســتحقاق ذات جــودة عاليــة،
مثــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .وذلــك ألن وضــع
نظــام شــامل للمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق يُحَسِّــن كثيــرا
البيانــات املصدريــة الالزمــة إلعــداد إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
وينبغــي أن تعــي احلكومــات النطــاق املتــاح أمامهــا لكــي تصمــم
أدلــة حســاباتها بحيــث ترصــد البيانــات بكفــاءة لتخــدم الهــدف
املــزدوج وهــو إنتــاج إحصــاءات ماليــة احلكومــة واملعلومــات
احملا ســبية.
م 2-6كانــت فرقــة العمــل الدوليــة املعنيــة بتنســيق معاييــر
احملاســبة للقطــاع العــام ،التــي تأسســت يف  ،2003هــي أول
مبــادرة رســمية علــى املســتوى الــدويل تهــدف إىل تنســيق
املبــادئ التوجيهيــة اإلحصائيــة واملعاييــر احملاســبية.
وكانــت النتائــج الرئيســية التــي خرجــت بهــا فرقــة العمــل هــي:
( )1إرشــادات يف جمــال إحصــاءات القطــاع العــام اســتنار بهــا
حتديــث نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008و( )2تقريــر
بحثــي وثــق بانتظــام أوجــه التشــابه واالختــاف بيــن نظامــي
إبــاغ البيانــات .وال تــزال اجلهــود جاريــة يف املنظمــات الدوليــة
واجمللــس الــدويل للمعاييــر احملاســبية لدعــم اتســاق املبــادئ
التوجيهيــة قــدر اإلمــكان ،وكذلــك حتديــد وتســوية الفــروق
احلتميــة التــي قــد تظــل موجــودة.

م 3-6نظــرا لديناميكيــة كل مــن معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام واملبــادئ التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات
اإلحصائيــة وتغيرهــا بمــرور الوقــت؛ يقتصــر تركيــز هــذا امللحــق
علــى املبــادئ األساســية التــي تفســر ســبب االختــاف بيــن إطــاري
إبــاغ البيانــات .ويمكــن االطــاع علــى معلومــات تفصيليــة عــن
فــروق حمــددة يف املوقــع اإللكتــروين للمجلــس الــدويل للمعاييــر
احملاســبية ومــن خــال الرجــوع إىل كل معيــار مــن معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام علــى حــدة والفصــول املفصلــة
يف دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام .2014
م 4-6ويركــز هــذا امللحــق حتديــدا علــى الروابــط بيــن إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ومعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،ألن
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام هــي معاييــر دوليــة
ومُعتــرف بهــا كأفضــل ممارســات إبــاغ البيانــات الدوليــة
يف القطــاع العــام .وتشــكل هــذه املعاييــر جمموعــة شــاملة مــن
املعاييــر الكاملــة للمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق .وتســتند
املعاييــر احملاســبية للقطــاع العــام يف كثيــر مــن مناطــق
االختصــاص الوطنيــة إىل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام .ويعنــي ذلــك أن املقارنــة بمعاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام توفــر أساســا واضحــا وشــامال ملقارنــة املبــادئ
التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
باملعاييــر احملاســبية ،مــع تــرك اجملــال ملــن يطبقــون معاييــر
كاملــة للمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق ،ال تســتند إىل معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،لتعديــل هــذه النظــرة العامــة
بمــا يتــاءم مــع الفــروق الوطنيــة ملناطــق اختصاصهــم.

مقارنة بين املبادئ التوجيهية إلبالغ
البيانات وفق معايير احملاسبة الدولية
للقطاع العام وإحصاءات مالية احلكومة

م 5-6هنــاك درجــة كبيــرة مــن التداخــل بيــن املبــادئ التوجيهية
إلبــاغ البيانــات وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
وإحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويقــدم هــذا القســم وصفــا عامــا
للعالقــة بيــن املبــادئ التوجيهيــة وفــق معايير احملاســبة الدولية
للقطــاع العــام وإحصــاءات ماليــة احلكومــة ،مــع التركيــز علــى
الفــروق يف املفاهيــم التــي تفســر أســباب االختــاف بيــن إطــاري
إبــاغ البيانــات يف جمــاالت معينــة .ويقــدم ملخصــا لطريقــة
املطابقــة بيــن هاتيــن اجملموعتيــن مــن البيانــات املتشــابهتين
إىل حــد كبيــر غيــر أنهمــا — بطــرق مهمــة— خمتلفتــان يف نفــس
الوقــت .وإذا أُجريــت تعديــات مالئمــة ملعاجلــة الفــروق الــوارد
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وصفهــا هنــا ،يمكــن اســتخدام معلومــات التقاريــر املاليــة علــى
أســاس معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام كمصــدر عــايل
اجلــودة للبيانــات الالزمــة لتقاريــر إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
وإجــراء تدقيــق مســتقل للتقاريــر املاليــة القائمــة علــى معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام يعــزز إمكانيــة االعتمــاد عليهــا
ألغــراض إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
م 6-6الوصــف الــوارد يف هــذا امللحــق هــو نفــس مــا جــاء يف

القســم  2مــن تقريــر التشــاور بعنــوان IPSASs and Government
 1.Finance Statistics Reporting Guidelinesويُحــال القــراء

إىل «دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  »2014أو آخــر
إصــدار مــن of International Public Sector Accounting
 Pronouncements Handbookلالطــاع علــى شــروح أكثــر
تفصيــا للمبــادئ التوجيهيــة ومعاييــر اإلبــاغ القابلــة للتطبيــق.
م 7-6يقــدم هــذا امللحــق معلومــات عاليــة املســتوى تركــز علــى
حتديــد الفــروق بيــن اإلطاريــن .وهــي ليســت مصممــة لتقديــم
معلومــات حاليــة تفصيليــة عــن املبــادئ التوجيهيــة إلبــاغ
البيانــات وفــق إطــار معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
أو إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويمكــن احلصــول علــى معلومــات
تفصيليــة حــول موضوعــات حمــددة بالرجــوع بصــورة منفــردة
إىل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،ونظــام احلســابات
القوميــة لعــام  ،2008والنظــام األوروبــي للحســابات القوميــة
واإلقليميــة لعــام  ،2010ودليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة
لعام  .2014وتتســم املبادئ التوجيهية إلبالغ بيانات معايير
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وإحصــاءات ماليــة احلكومــة
بالديناميكيــة والتغيــر بمــرور الوقــت .علــى ســبيل املثــال ،تُــرى
حتســينات ســنوية يف معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام،
ممــا يؤثــر عــادة علــى عــدد مــن املعاييــر اخملتلفــة .وربمــا أدى
كذلــك «مشــروع إطــار املفاهيــم» جمللــس معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام كذلــك إىل حــدوث تغيــرات يف معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .وملعرفــة أحــدث معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام واالطــاع علــى معلومــات
تفصيليــة حولهــا ،مــن الضــروري الرجــوع إىل املعاييــر نفســها.
م 8-6تنقســم الفــروق بيــن املبــادئ التوجيهيــة إلبــاغ البيانات
طبقــا ملعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وإحصــاءات
ماليــة احلكومــة إىل نوعيــن )1( :فــروق يف املفاهيــم األساســية،
و( )2فــروق يف طريقــة العــرض واملصطلحــات املســتخدمة.

الفروق يف املفاهيم بين املبادئ التوجيهية
إلبالغ البيانات يف إطار معايير احملاسبة
الدولية للقطاع العام وإحصاءات مالية احلكومة

م 9-6تنــدرج مناقشــة الفــروق يف املفاهيــم بيــن املبــادئ
التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات يف إطــاري معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام وإحصــاءات ماليــة احلكومــة حتــت
العناويــن التاليــة:
• األهداف؛
 1راجــع املوقــع اإللكتــروينwww.ifac.org/publications-resources/ :
.ipsass-and-governmentfinance-statisticsreporting-guideline

• الكيان املُبَلِّغ؛
• معاييــر قيــد بعــض األصــول واخلصــوم واإليــرادات
و ا ملصر و فــا ت ؛
• فــروق التقييــم (القيــاس) يف بعــض أنــواع األصــول
و ا خلصــو م ؛
• إعادة التقييم وتغيرات احلجم األخرى.
م 10-6ويقــارن اإلطــار م 1-6بيــن املبــادئ التوجيهيــة
إلبــاغ البيانــات يف إطــاري معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام وإحصــاءات ماليــة احلكومــة يف هــذه اجملــاالت.

األهداف

م 11-6تختلــف أهــداف املبــادئ التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات
يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام يف جمموعتــي املعلومــات املاليــة التــي تنتــج
عنهمــا .فتقاريــر إحصــاءات ماليــة احلكومــة تُســتخدم يف)1( :
حتليــل خيــارات سياســة املاليــة العامــة ،وصنــع السياســات،
وتقييــم تأثيــر سياســات املاليــة العامــة ،و( )2حتديــد التأثيــر
الواقــع علــى االقتصــاد ،و( )3املقارنــة بيــن النتائــج علــى
املســتويين الوطنــي والــدويل .وينصــب تركيزهــا علــى تقييــم
أثــر احلكومــة العامــة والقطــاع العــام علــى االقتصــاد ،وتأثيــر
احلكومــة علــى قطاعــات االقتصــاد األخــرى .ووُضِــع إطــار إبــاغ
إحصــاءات ماليــة احلكومــة حتديــدا ملدخــات القطــاع العــام يف
احلســابات االقتصاديــة الكليــة األخــرى ،برغــم اعتمــاد جمموعــة
مــن البلــدان لإلبــاغ وفــق إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة
إلبــاغ بيانــات املاليــة العامــة وقياس االمتثال للقواعد املالية.
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،تُســتخدم الكشــوف املاليــة القائمــة علــى
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام يف )1( :تقييــم األداء
واملركــز املالييــن ،و( )2مســاءلة اإلدارة ،و( )3االسترشــاد بهــا
يف صنــع القــرار.
م 12-6وبرغــم كثيــر مــن أوجــه التشــابه بيــن جمموعتــي
املعلومــات املاليــة الالزمــة لتحقيــق هــذه األهــداف اخملتلفــة،
يــؤدي اختــاف األهــداف إىل حــدوث بعــض الفــروق األساســية
يف طريقــة إبــاغ املعلومــات ونوعهــا .علــى ســبيل املثــال ،يف
تقاريــر إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،فــإن إحــدى وســائل تمييــز
املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم هــي مــا إذا كان
الطــرف املقابــل يف املعامــات مقِيمــا أم غيــر مقيــم .وعلــى
العكــس مــن ذلــك ،فــإن الكشــوف املاليــة التــي تقــوم علــى معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام تبلــغ بيانــات هــذه املعامــات
وفقــا ملــا إذا كانــت أصــوال جاريــة أو غيــر جاريــة أو خصومــا ،مــع
تصنيفهــا كذلــك حســب آجــال اســتحقاقها واملعلومــات التكميليــة
املقدمــة عــن اخملاطــر.

الكيان املُبَلِّغ

م 13-6يرتبــط أحــد الفــروق األساســية بيــن املبــادئ التوجيهيــة
إلبــاغ البيانــات طبقــا إلحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر
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هنــاك أوجــه مشــتركة كثيــرة بيــن املبــادئ التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وإحصــاءات ماليــة احلكومــة.
وهنــاك كذلــك بعــض الفــروق األساســية يف املفاهيــم داخــل كل جمــال .أمــا الفــروق يف طريقــة العــرض واملصطلحــات فيــرد شــرحها يف الفقــرة م-6
.34
إحصاءات مالية احلكومة

معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام

األهداف
تقييــم األداء واملركــز املالييــن :تُســتخدم الكشــوف املاليــة التــي تخــدم
تقييــم التأثيــر االقتصــادي :تُســتخدم إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف ()1
األغــراض العامــة يف ( )1تقييــم األداء املــايل واملركــز املــايل ،و()2
حتليــل نتائــج قــرارات سياســة املاليــة العامــة وتقييمهــا ،و( )2حتديــد
مســاءلة اإلدارة ،و( )3لالسترشــاد بمســتخدمي الكشــوف املاليــة التــي
التأثيــر الواقــع علــى االقتصــاد ،و( )3املقارنــة بيــن النتائــج الوطنيــة
تخــدم األغــراض العامــة يف عمليــة صنــع القــرار.
والدوليــة .ووُضِــع إطــار إبــاغ إحصــاءات ماليــة احلكومــة حتديــدا
ملدخــات القطــاع العــام يف جمموعــات البيانــات االقتصاديــة الكليــة
األخــرى.
الكيان املبلغ
الوحــدات املؤسســية والقطاعــات :وحــدة إبــاغ البيانــات اإلحصائيــة
الكيــان االقتصــادي وتوحيــد البيانــات :الوحــدة املبلغــة يف الكشــوف
هــي وحــدة مؤسســية ،تُعَ ـرَّف بأنهــا كيــان اقتصــادي قــادر يف حــد
املاليــة هــي كيــان اقتصــادي ،يُعَ ـرَّف كمجموعــة مــن الكيانــات التــي
ذاتــه علــى امتــاك األصــول وحتمــل اخلصــوم وممارســة األنشــطة
تضــم كيانــا واحــدا أو أكثــر حتــت الســيطرة .والســيطرة هــي املعيــار
االقتصاديــة باألصالــة عــن نفســه .وقــد يكــون الكيــان املبلــغ وحــدة
الرئيســي الــذي يحــدد توحيــد البيانــات .والكيــان احلكومــي املبلــغ كلــه،
مؤسســية ،وبرغــم ذلــك ينصــب التركيــز بصفــة أساســية علــى جمموعــة
علــى أعلــى مســتويات التوحيــد ،يجــوز أن يضــم ،إضافــة إىل اإلدارات
مــن الوحــدات املؤسســية (قطــاع أو قطــاع فرعــي موحــد) .ويتحــدد توحيــد
احلكوميــة ،أجهــزة دون مركزيــة مثــل حكومــات الواليــات ،واملؤسســات
البيانــات ونطــاق الكيــان املبلــغ علــى أســاس الســيطرة وطبيعــة األنشــطة
اململوكــة للحكومــة التــي تمــارس أنشــطة ســوقية بصفــة أساســية.
االقتصاديــة .وال يضــم قطــاع احلكومــة العامــة وحــدات مؤسســية
تمــارس أنشــطة ســوقية بصفــة أساســية.
معايير اإلثبات
وجه االختالف الرئيسي ذو صلة ببعض اخلصوم..
إثبــات األحــداث االقتصاديــة :إحصــاءات ماليــة احلكومــة تثبــت األحــداث
إثبــات األحــداث الســابقة مــع التدفقــات اخلارجــة احملتملــة :معاييــر
االقتصاديــة باســتخدام القيــد علــى أســاس االســتحقاق وقــت إنشــاء
احملاســبة الدولية للقطاع العام تثبت اخلصوم ،بما فيها اخملصصات،
القيمــة االقتصاديــة أو حتويلهــا أو مبادلتهــا أو نقلهــا أو إطفائهــا.
عنــد وقــوع حــدث اقتصــادي يف املاضــي ،ويمكــن تقييــم مقدارهــا علــى
وللحفــاظ علــى االتســاق لــدى طــريف املعاملــة ،فــإن بعــض اخملصصــات
نحــو موثــوق ،لكــن التدفقــات اخلارجــة مســتقبال تظــل حمتملــة.
التــي يثبتهــا اإلبــاغ وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام قــد
وتســمح هــذه العوامــل ،يف حــاالت معينــة ،بإثبــات بنــود ال تنطــوي
ال يثبتهــا اإلبــاغ يف ظــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويف حالــة عــدم
علــى إثبــات طــرف مقابــل ملقــدار مماثــل .علــى ســبيل املثــال ،مــا دام قــد
إثبــات هــذه اخملصصــات ،يجــوز بــدال مــن ذلــك اإلفصــاح عنهــا يف بنــود
تــم اســتيفاء املعاييــر ،فــإن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
التذكــرة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،كمــا يف حالــة التعــرض خملاطــر
تقتضــي إثبــات خمصصــات إعــادة الهيكلــة.
الضمانــات الصريحــة ملــرة واحــدة وخمصصــات الديــون املشــكوك يف
حتصيلهــا ،علــى ســبيل املثــال.
التقييم (القياس)
القيمــة العادلــة والقيمــة التاريخيــة واألســس األخــرى :تُســتخدم القيمــة
أســعار الســوق اجلاريــة :تُســتخدم أســعار الســوق اجلاريــة جلميــع تدفقــات
العادلــة أو التكلفــة التاريخيــة أو األســس األخــرى يف قيــاس األصــول
وأرصــدة األصول/اخلصــوم ،لكــن يُســمح باســتخدام طــرق التقييــم
واخلصــوم .ويجــب تقييــم أصــول وخصــوم مشــابهة باتســاق واإلفصــاح
البديلــة يف حالــة عــدم وجــود ســوق فعالــة.
عــن األســس .وعندمــا يبلــغ أحــد الكيانــات بيانــات بنــد باســتخدام
التكلفــة التاريخيــة ،فــإن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
غالبــا مــا تشــجع اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة إذا كان هنــاك اختــاف
ملمــوس بيــن القيمــة املُبَلَّغــة والقيمــة العادلــة للبنــد .كذلــك تســمح معاييــر
احملاســبة الدوليــة يف الغالــب للكيانــات باالختيــار بيــن القيمــة العادلــة
والتكلفــة التاريخيــة.
إعادة التقييم وتغيرات احلجم األخرى
املكاســب واخلســائر املتحققــة وغيــر املتحققــة :يتــم إبــاغ بيانــات
قيــد كل عمليــات إعــادة التقييــم وتغيــرات احلجــم يف «بيــان التدفقــات
االقتصاديــة األخــرى :يُعــد فصــل هــذه «التدفقــات االقتصاديــة األخــرى»
بعــض املكاســب أو اخلســائر الناجتــة عــن عمليــات إعــادة التقييــم أو
مفيــدا يف حتليــل املاليــة العامــة ،علــى أســاس أن عمليــات إعــادة التقييــم
التغيــرات يف حجــم األصــول يف «بيــان األداء املــايل» ،بينمــا يتــم إبــاغ
البيانــات األخــرى مباشــرة يف «بيــان التغيــرات يف صــايف األصــول/
والتغيــرات يف احلجــم ال تمثــل قــرارات سياســة املاليــة العامــة الواقعــة
حصــص امللكيــة» .وال يتــم علــى اإلطــاق إبــاغ بيانــات بعــض املكاســب
مباشــرة يف نطــاق ســيطرة احلكومــة .وتميــز إحصــاءات ماليــة احلكومــة
بيــن تغيــرات القيمــة وتغيــرات احلجــم.
واخلســائر األخــرى ،مثــل تغيــرات القيمــة الســوقية للممتلــكات واملصانــع
واملعــدات علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة.
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احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام بتعريــف الكيــان املُبَلِّــغ وعمليــة
توحيــد البيانــات (غالبــا مــا يُشــار إليهمــا جمتمعيــن بأنهمــا
«تعييــن حــدود الكيــان املبلــغ») .ويف ظــل املبــادئ التوجيهيــة
إلبــاغ البيانــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،علــى النحــو
الــوارد وصفــه يف الفصــل الثــاين مــن «دليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لعــام  »2014ويف الفصــل الرابــع مــن «نظــام
احلســابات القوميــة لعــام  ،»2008تَُمَّــع الوحــدات املؤسســية
وتُوَحَّــد بياناتهــا ضمــن قطاعــات وقطاعــات فرعيــة إحصائيــة.
وينصــب تركيــز إبــاغ البيانــات اإلحصائيــة يف املقــام األول
علــى القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة املوحــدة .وبرغــم إمكانيــة
إعــداد تقاريــر لوحــدات مؤسســية منفــردة يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ،فــإن التقاريــر اإلحصائيــة املنفصلــة للوحــدات
املنفــردة ال تُنشــر عــادة .ويجــري حتليــل كل كيــان يف االقتصــاد
علــى حــدة مــن حيــث قدرتــه علــى حيــازة أصــول وخصــوم
وممارســة امللكيــة االقتصاديــة الكاملــة عليهمــا ،مــن أجــل تقريــر
مــا إذا كان يمكــن اعتبــاره وحــدة مؤسســية.
م 14-6وتُــدرج الوحــدات اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة التــي
تمــارس يف األســاس أنشــطة غيــر ســوقية (منهــا أنشــطة إعــادة
التوزيــع) ضمــن قطــاع احلكومــة العامــة .وبرغــم أن جميــع
الكيانــات املقيمــة اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة ،بمــا فيهــا
الشــركات العامــة التــي تمــارس أنشــطة ســوقية ،تُــدرج ضمــن
القطــاع العــام ،فــإن األنشــطة غيــر الســوقية حتــدد تمييــز قطــاع
احلكومــة العامــة ،كقطــاع فرعــي منفصــل ضمــن القطــاع العــام.
وال تُــدرج ضمــن قطــاع احلكومــة العامــة الوحــدات املؤسســية
التــي تشــارك بصفــة أساســية يف أنشــطة ســوقية .ويقــدم قطــاع
احلكومــة العامــة بيانــات موحــدة ،ممــا يعنــي إلغــاء املعامــات
ومراكــز األرصــدة بيــن وحــدات قطــاع احلكومــة العامــة.
م« 15-6الكيــان املبلــغ» يف معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام هــو جهــة حكوميــة أو هيئــة أو برنامــج أو نشــاط يمكــن
تعريفــه ضمــن القطــاع العــام يقــوم علــى إعــداد التقاريــر املاليــة
ذات األغــراض العامــة .ويجــوز إعــداد التقاريــر داخــل وحــدة
اختصــاص علــى أســاس إلزامــي أو طوعــي .ومــن أهــم اخلصائــص
املميــزة للكيــان املبلــغ هــو وجــود مســتخدمين يعتمــدون علــى
التقاريــر املاليــة ذات األغــراض العامــة للحصــول علــى معلومــات
عــن هــذا الكيــان .وقــد يكــون الكيــان املبلــغ «جمموعــة كيانــات
مبلغــة».
م 16-6تتألــف جمموعــة الكيانــات املبلغــة مــن اثنيــن أو أكثــر
مــن الكيانــات املنفصلــة التــي تقــدم تقاريــر ماليــة ذات أغــراض
عامــة وكأنهــا كيــان واحــد .وتُ ـدَّد جمموعــة الكيانــات املبلغــة
حيــث يتمتــع كيــان واحــد بالســلطة والقــدرة علــى توجيــه أنشــطة
واح ـ ٍد أو أكثــر مــن الكيانــات األخــرى مــن أجــل االســتفادة مــن
أنشــطة هــذه الكيانــات .وقــد يتعــرض كذلــك خملاطــر حتمــل عــبء
مــايل أو تكبــد خســارة قــد تنشــأ نتيجــة ألنشــطة الكيانــات التــي
كانــت لــه الســلطة وتوافــرت لديــه القــدرة علــى توجيههــا .ويف
حالــة اســتيفاء هــذه الشــروط ،يوصــف الكيــان بأنــه «كيــان
مســيطر» ،حيــث تُعَ ـرَّف الســيطرة طبــق مبــدأ الصالحيــة التــي

يمكــن ممارســتها إلدارة السياســات املاليــة والتشــغيلية لكيــان
آخــر مــن أجــل االنتفــاع مــن أنشــطته.
م 17-6يختلــف شــرط توحيــد الكيانــات يف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام عــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ففــي
ظــل املعيــار احملاســبي الــدويل للقطــاع العــام رقــم « 6الكشــوف
املاليــة املوحــدة واملنفصلــة» فــإن الكشــوف املاليــة املوحــدة
هــي كشــوف جمموعــة مــن الكيانــات وتُعــرض كأنهــا كشــوف
كيــان واحــد .ويعنــي ذلــك أن الكيــان املســيطر يوحــد الكشــوف
النهائيــة جلميــع الكيانــات حتــت ســيطرته ،بصــرف النظــر عمــا إذا
كانــت )1( :وحــدات مقيمــة ،أو ( )2كيانــات ســوقية/غير ســوقية،
أو ( )3نظيــر كيــان ســوقي يف معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام—أي «مؤسســة أعمــال حكوميــة» .ويتناقــض ذلــك مــع
منهــج توحيــد بيانــات قطــاع احلكومــة العامــة ،الــوارد وصفــه
آنفــا ،حيــث تُــدرج الوحــدات املؤسســية الســوقية غيــر املقيمــة
واملقيمــة يف ســطر واحــد يبيــن صــايف االســتثمار ،بــدال مــن
توحيدهــا كليــا ضمــن قطــاع احلكومــة العامــة.
م 18-6مــع ذلــك ،تنــص معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام علــى اإلفصــاح عــن املعلومــات املاليــة حــول قطــاع
احلكومــة العامــة .ويضــع معيــار احملاســبة الــدويل للقطــاع
العــام رقــم  ،22وهــو معيــار اإلفصــاح عــن املعلومــات املاليــة
عــن قطــاع احلكومــة العامــة ،تطبيــق املعيــار رقــم  6جانبــا بينمــا
يحتفــظ بتطبيــق جميــع املعاييــر األخــرى .ويتيــح ذلك—لكنــه
ال يقتضــي— تقديــم عــرض كلــي ال يوحــد املصالــح اخلاضعــة
للســيطرة يف الكيانــات يف قطاعــات أخــرى.
م 19-6كذلــك تشــترط معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
(راجــع املعيــار  ،18إبــاغ البيانــات حســب قطــاع النشــاط) أن
يقــدم الكيــان املبلــغ معلومــات ماليــة مُقَسَّــمة عــن كل قطــاع
مــن قطاعاتــه .وتتضمــن املعلومــات التــي تُقَ ـدَّم أصــول القطــاع
وخصومــه وإيراداتــه ومصروفاتــه .وعــادة مــا تُعَـرَّف القطاعــات
إمــا علــى أســاس املناطــق اجلغرافيــة أو علــى أســاس اخلدمــات.
وتتضمــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة بيانــات عــن النفقــات
حســب وظيفــة احلكومــة.

معايير إثبات البيانات

م 20-6تهــدف املبــادئ التوجيهيــة لإلبــاغ يف كل مــن
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام إىل إثبــات األحــداث االقتصاديــة يف فتــرة حدوثهــا .وال
تســمح املبــادئ التوجيهيــة لإلبــاغ يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة وال معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام بتطبيــق
احلــذر أو االحتــراز لتبريــر اإلبــاغ عــن خمصصــات تتوقــع أحداثــا
حمتملــة مســتقبال .ومــع هــذا ،فإنهــا تختلــف يف معاييــر إثبــات
خصــوم معينــة ،ألن إحصــاءات ماليــة احلكومــة تعالــج عــدم
اليقيــن حــول التدفقــات االقتصاديــة اخلارجــة مســتقبال بطريقــة
خمتلفــة عــن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .ويتمثــل
تأثيــر هــذا الفــرق فيمــا تتطلبــه معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام مــن إثبــات مزيــد مــن البنــود ،كاخلصــوم مثــا،
أكثــر ممــا تتطلبــه إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
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م 21-6ال تثبــت اخلصــوم يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
إىل حيــن وجــود مطالبــة مــن الطــرف املقابــل .واحلفــاظ علــى
االتســاق هــو أحــد املبــادئ األساســية يف نظــم اإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة .ومــن ثــم ،تشــير املبــادئ التوجيهيــة
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة إىل أنــه ينبغــي اإلفصــاح يف
بنــود التذكــرة عــن اخملاطــر احملتملــة ،مثــل احلــاالت الطارئــة
والضمانــات التــي تُمنــح ملــرة واحــدة ،إىل أن يحيــن موعــد طلبهــا.
وال تدخــل ضمــن احلــاالت الطارئــة بعــض اخلصــوم مقابــل
مدفوعــات مزايــا موظفــي احلكومــة وبعــض نظــم الضمانــات،
ولكنهــا تُثبــت كخصــوم بــدال مــن ذلــك .وتقضــي معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام بأنــه يف حالــة وجــود التــزام
حــايل واحتمــال حــدوث تدفــق خارجــي ،ينبغــي تقديــر املبلــغ،
وإذا أمكــن تقديــره علــى نحــو موثــوق ،ينبغــي إثباتــه كخصــم يف
كشــف املركــز املــايل (امليزانيــة العموميــة).
م 22-6واجملــال الرئيســي لالختــاف هــو «اخملصصــات» حيــث
تعرفهــا معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام بأنهــا خصــوم
غيــر مؤكــدة التوقيــت أو املقــدار (راجــع املعيــار احملاســبي
الــدويل للقطــاع العــام  ،19اخملصصــات واخلصــوم االحتماليــة
واألصــول االحتماليــة ،الفقــرة  .)18وتتضمــن اخملصصــات
التــي ليــس لهــا طــرف مقابل—مثــل خمصصــات إعــادة الهيكلــة
وجتديــد البيئــة .ويجــوز أن تتضمــن اخملصصــات كذلــك تقديــر
تدفقــات اقتصاديــة خارجــة جملموعــة مــن االلتزامــات (مثــل
الضمانــات) ،علــى أســاس أنــه مــن احملتمــل أن يتعيــن علــى
الكيــان املعنــي تلبيــة مطالبــة نســبة اجملموعــة ككل.
م 23 -6وتترتــب علــى هــذا االختــاف يف إثبــات اخلصــوم فــروق
بالتبعيــة يف إثبــات املصروفــات واألصــول .علــى ســبيل املثــال،
فــإن إثبــات خمصصــات إلعــادة الهيكلــة ســوف يقتضــي ،يف ظــل
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،إثبات مصروفات ذات
صلــة ،لعــدم وجــود زيــادة تعويضيــة يف قيمــة األصــل .فإثبــات
خمصصــات لتجديــد موقــع يف نهايــة املطــاف أثنــاء عمليــة
بنــاء مقلــب للنفايــات تتــم رســملته ،يف ظــل معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام ،بإضافتــه إىل االســتثمار الكلــي لألصــل.
ويمكــن كذلــك يف ظــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
حــدوث زيــادة أو نقصــان يف مبلــغ اخملصصــات نتيجــة حتســين
التقديــرات .وقــد ينتــج عــن الزيــادة إثبــات مصروفــات ،بينمــا قــد
ينتــج عــن النقصــان إثبــات إيــرادات .وال تُثْبِــت إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ًأيــا مــن هــذه التغييــرات يف األصول/اخلصــوم أو
اإليرادات/املصروفــات الناجتــة حتــى يمكــن حتديــد طــرف آخــر
يف العمليــة كمتل ـ ٍق للقيمــة.
م 24-6ويطبــق كل مــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام نفــس معاييــر اإلثبــات الواســعة
علــى األصــول ،والنتيجــة هــي إثبــات نفــس األصــول املاليــة وغيــر
املاليــة ،مــع عــدد قليــل مــن االســتثناءات ،مثــل األصــول الناشــئة
مــن استكشــاف النفــط والغــاز .وكذلــك يتــم عمومــا إبــاغ بيانــات
اإليــرادات ذات الصلــة بإثبــات األصــول عنــد نفــس النقطــة.
لكــن هنــاك فروقــا أخــرى ،مثــل االختــاف يف قيــاس األصــول،
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ملثْبَتَــة ومــن ثــم علــى مقــدار
يمكــن أن تؤثــر علــى قيمــة األصــل ا ُ
اإليــرادات املُثْبَتَــة .وقــد يختلــف توقيــت إثبــات اإليــرادات نتيجــة
االختــاف بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام يف الوقــت الــذي تعتبــران فيــه أنــه قــد تــم
ســداد االلتزامــات ذات الصلــة أو إلغــاء الشــروط ذات الصلــة.

أساس التقييم (القياس)

م 25-6تتيــح مبــادئ التقييــم يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ويف املعاييــر الدوليــة احملاســبية للقطــاع العــام اجملــال لتقييــم
معظــم األصــول واخلصــوم علــى نفــس األســاس— أي بالقيــم
الســوقية احلاليــة ،إال عندمــا تقضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام باســتخدام التكلفــة التاريخيــة أو بعــض أســس
القيــاس األخــرى .ويســمح كل مــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ومعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام باملتغيــرات البديلــة
للقيمــة الســوقية اجلاريــة .فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن اســتخدام
تكلفــة اإلحــال بعــد خصــم اإلهــاك كمتغيــر بديــل عــن األصــول
املتخصصــة ،إذا مل تتوافــر معلومــات عــن ســعر الســوق.

م 26-6مبــدأ التقييــم العــام يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة هــو
اســتخدام أســعار الســوق اجلاريــة جلميــع األصــول واخلصــوم
وتغيــرات القيمــة ذات الصلــة— أي ،جلميــع األرصــدة
والتدفقــات .وكمــا يشــرح الفصــل الثالــث يف دليــل إحصــاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  ،2014عندمــا ال تكــون هنــاك ســوقا
فعالــة ،أوصــت املبــادئ التوجيهيــة لإلبــاغ يف إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة باســتخدام القيــم االســمية لــأدوات املاليــة،
وتقديــر قيمــة األصول/اخلصــوم األخــرى .ويمكــن أن تســتند
هــذه التقديــرات إىل )1( :أســعار منتجــات مشــابهة يف أســواق
مشــابهة ،أو ( )2تكاليــف إنتــاج أصــول مشــابهة يف تاريــخ
اإلبــاغ ،أو ( )3القيمــة احلاليــة اخملصومــة للعائــدات املســتقبلية
املتوقعــة علــى األصــل( .راجــع كذلــك الفقــرات مــن  107-3إىل
 129-3لالطــاع علــى مناقشــة كاملــة حــول مبــادئ التقييــم يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
م 27-6تســمح معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام،
ولكنهــا ال تقتضــي عمومــا ،باســتخدام «القيمــة العادلــة» لكثيــر
مــن ،ولكــن ليــس جلميــع ،األصــول واخلصــوم وتغيــرات القيمــة
ذات الصلــة .وتُعَ ـرِّف معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
«القيمــة العادلــة» بأنهــا املبلــغ الــذي يمكــن دفعــه ملبادلــة أصــل
مــا أو تســوية خصــم مــا يف معاملــة قائمــة علــى املنافســة بيــن
طرفيــن علــى درايــة بهــا وراغبَيــن يف إتمامهــا .ويتشــابه هــذا
التعريف مع أســاس ســعر الســوق املســتخدم يف إحصاءات مالية
احلكومــة .كذلــك تســمح معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
بتقييــم األصــول واخلصــوم علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة.
م 28-6تنــص معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام علــى أن
اخلصوم املالية (مع بعض االستثناءات) واألصول املالية التي
تكــون ( )1اســتثمارات مُحتفظــا بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ،أو
( )2قروضــا ومبالــغ مســتحقة القبــض ،أو ( )3اســتثمارات يف
أدوات حصــص امللكيــة ال يمكــن قياســها بالقيمــة العادلــة لعــدم
إمكانيــة حتديــد القيمــة العادلــة علــى أســاس موثــوق وتُقــاس
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بالتــايل إمــا علــى أســاس التكلفــة أو التكلفــة املســتهلكة ،عــادة
ناقــص خســائر انخفــاض القيمــة (راجــع املعيــار احملاســبي
الــدويل للقطــاع العــام  ،29األدوات املاليــة :إثباتهــا وقياســها).
وتُقــاس األدوات املاليــة األخــرى القابلــة للتــداول بالقيمــة
العادلــة .أمــا اخلصــوم ذات الصلــة باملوظفيــن واخملصصــات
طويلــة األجــل عــدا األدوات املاليــة فتُقــاس بصــايف القيمــة
احلاليــة ،التــي قــد تقــارب ســعر الســوق .ويمكــن كذلــك تقييــم
املمتلــكات واملصانــع واملعــدات ،واألصــول غيــر املنظــورة إمــا
بالقيمــة العادلــة أو بالتكلفــة التاريخيــة بعــد اإلهــاك .ويُقَيَّــم
اخملــزون بالتكلفــة ،ويقتضــي األمــر تخفيضهــا إىل صــايف
القيمــة القابلــة للتحقــق ،إذا كان صــايف قيمــة اخملــزون القابلــة
للتحقــق أقــل مــن التكلفــة .وتســمح معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام بقيــاس العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة،
مــا عــدا تلــك التــي ال يمكــن حتديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق
وعلــى أســاس مســتمر (راجــع املعيــار احملاســبي الــدويل للقطــاع
العــام  ،16العقــارات االســتثمارية ،الفقــرة  .)62وتُقَيَّــم األصــول
البيولوجيــة بالقيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف البيــع ،شــريطة أن
يتســنى قيــاس القيمــة العادلــة علــى نح ـ ٍو موثــوق.
م 29-6عنــد إبــاغ بيانــات أحــد البنــود بتكلفتــه التاريخيــة،
فــإن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام غالبــا مــا تشــجع
أو تقتضــي اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،إذا كان هنــاك فــرق
ملمــوس بيــن التكلفــة التاريخيــة للبنــد وقيمتــه العادلــة .علــى
ســبيل املثــال ،ينطبــق ذلــك علــى املمتلــكات واملصانــع واملعــدات،
واألصــول غيــر املنظــورة ،والعقــارات االســتثمارية .ويف هــذه
احلــاالت الثــاث ،يكــون اســتخدام التكلفــة التاريخيــة اختياريــا
يف ظــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .ويعنــي ذلــك
أن بإمــكان احلكومــات أن تختــار تقييــم هــذه األصــول علــى
أســاس القيمــة العادلــة .وإذا اختــار الكيــان املعنــي القيمــة
العادلــة ،إذن يُجــرى تقييــم مبدئــي علــى أســاس التكلفــة ،تتبعــه
عمليــات قيــاس الحقــة بالقيمــة العادلــة .وليــس بالضــرورة أن
تُــرى عمليــة القيــاس بالقيمــة العادلــة ســنويا .وتُــرى عمليــات
القيــاس املؤقتــة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس آخــر إعــادة تقييــم
ناقــص اإلهــاك أو االســتهالك املتراكــم .وبينمــا مــن املتوقــع أن
يحقــق اختيــار القيمــة العادلــة  ،مــن الناحيــة النظريــة ،االتســاق
بيــن مقيــاس معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ومقيــاس
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ففــي الواقــع العملــي ،هنــاك عوامــل
أخــرى يمكــن أن تنتــج عنهــا فــروق .فممارســات القيــاس التــي
يتبعهــا خبــراء اإلحصــاء يمكــن أن تنطــوي علــى اختيــار عينــة،
والربــط بمؤشــر التضخــم ،وأســاليب تقديــر أخــرى يمكــن أن تولــد
قيمــا خمتلفــة عــن تلــك التــي يخــرج بهــا احملاســبون املاليــون.
م 30-6تقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
اإلفصــاح عــن أســاس تقييــم األصــول واخلصــوم .ويعنــي ذلــك
أن معلومــات معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام توضــح
مــا إذا كان ســعر الســوق اجلــاري قــد اسـتُخْدِم يف تقييــم األصــول
واخلصــوم .وإذا اسـتُخْدِمت التكلفــة التاريخيــة يف تقييــم األصول
أو اخلصــوم ،إذن ســيتعين تعديــل البيانــات املصدريــة ملعاييــر

احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام مــن التكلفــة التاريخيــة إىل
ســعر الســوق اجلــاري قبــل أن يتســنى اســتخدامها ألغــراض
إحصــاءات ماليــة احلكومــة .وســتكون عمليــة التعديــل مباشــرة
حيــث إن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام تقتضــي
بالفعــل اإلفصــاح عــن تقييــم الســعر الســوقي ،وربمــا كان هــذا
هــو حــال بعــض أنــواع األصــول واخلصــوم حيــث تختلــف القيمــة
العادلــة اختالفــا ملموســا عــن التكلفــة.

معاجلة إعادة التقييم وتغيرات احلجم األخرى

م 31-6تميــز إحصــاءات ماليــة احلكومــة بيــن املعامــات
(التدفقــات االقتصاديــة باالتفــاق املتبــادل) والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى .وتُقَيِّــد إحصــاءات ماليــة احلكومــة كل
مكاســب وخســائر احليــازة (عمليــات إعــادة التقييــم) والتغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول واخلصــوم يف بيــان التدفقــات
االقتصاديــة األخــرى ،الــذي يفصلهــا عــن املعامــات .ويفيــد
هــذا التمييــز ألغــراض حتليــل املاليــة العامــة .وتمثــل التدفقــات
االقتصاديــة األخــرى كســب أو خســارة قيمــة اقتصاديــة نتيجــة
أحــداث ال تخضــع مباشــرة لســيطرة احلكومــة.

م 32-6وتقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
قيــد غالبيــة التغيــرات يف القيمــة يف «بيــان األداء املــايل».
واملكاســب واخلســائر التــي تُقَيَّــد يف «بيــان األداء املــايل» تُــدرج
بعــد ذلــك ضمــن جممــوع صــايف املبلــغ الــذي يتدفــق مــن «بيــان
األداء املــايل» إىل «بيــان التغيــرات يف صــايف األصول/حصــص
امللكيــة» .ونتيجــة لذلــك ،فــإن «بيــان التغيــرات يف صــايف
األصول/حصــص امللكيــة» يبلــغ جممــوع تأثيــر كل تغيــرات
القيمــة املُثْبَتــة .وال يُســمح بقيــد بعــض املكاســب واخلســائر غيــر
املتحققــة يف «بيــان األداء املــايل» ،ويجــب بــدال مــن ذلــك قيدهــا
مباشــرة يف «بيــان التغيــرات يف صــايف األصول/حصــص
امللكيــة» .والبنــود الرئيســية هــي مكاســب وخســائر الصــرف
األجنبــي ذات الصلــة بالشــركات التابعــة األجنبيــة ،وعمليــات
إعــادة تقييــم املمتلــكات واملصانــع واملعــدات.
م 33-6جــرت العــادة علــى النظــر إىل التمييــز بيــن املكاســب/
اخلســائر املتحققــة وغيــر املتحققــة علــى أســاس أنهــا الفــرق
الرئيســي بيــن البنــود املُقَيَّــدة يف «بيــان األداء املــايل» مقابــل
تلــك املســتبعدة مــن هــذا البيــان ،ويقتصــر قيدهــا ،بــدال مــن
ذلــك ،علــى «بيــان التغيــرات يف صــايف األصول/حصــص
امللكيــة» .وكان يُنظــر إىل «بيــان األداء املــايل» علــى أنــه يبيــن
املكاسب/اخلســائر املتحققــة ،يف حيــن أن «بيــان التغيــرات يف
صــايف األصول/حصــص امللكيــة» يبيــن املكاسب/اخلســائر
غيــر املتحققــة .ومــع هــذا ،أصبحــت معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام اآلن تقتضــي إدراج كثيــر مــن تغيــرات القيمــة غيــر
املتحققــة ضمــن «بيــان األداء املــايل» .فعلــى ســبيل املثال ،تُدرج
يف «بيــان األداء املــايل» تغيــرات القيمــة الناجتــة عــن عمليــات
تقييــم غيــر متحققــة خلصــوم املوظفيــن وانخفــاض القيمــة.
واالســتثناءان الرئيســيان اللــذان يُقَيَّــدان يف «بيــان التغيــرات يف
صــايف األصول/حصــص امللكيــة» (تقلبــات الصــرف األجنبــي
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وإعــادة تقييــم املمتلــكات واملصانــع واملعــدات ،واألصــول
غيــر املنظــورة) كالهمــا غيــر متحقــق ،وكذلــك يُنظــر إليهمــا
باعتبارهمــا قــد يتســببان يف التعتيــم علــى األداء املــايل لكيــان
مــا ،ويرجــع ذلــك يف جانــب منــه إىل اعتبارهمــا خــارج نطــاق
ســيطرة اإلدارة ،ويف جانــب آخــر إىل أن املكاســب املتحققــة يف
أحــد األعــوام قــد ينعكــس مســارها يف الســنوات الالحقــة.

الفروق يف طريقة العرض واملصطلحات

م 34-6هنــاك كذلــك فــروق يف طريقــة العــرض واملصطلحــات
بيــن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام واملبــادئ
التوجيهيــة إلبــاغ البيانــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
ونتيجــة لذلــك ،يبــدو أن هنــاك فروقــا يف الكشــوف املاليــة
واإلفصــاح يف ظــل كل مــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،حتــى وإن كانــت املعلومــات
املُبَلَّغــة هــي نفســها إىل حــد بعيــد ،ناهيــك عــن الفــروق يف
اإلثبــات والقيــاس الــواردة مناقشــتها يف موضــع آخــر يف هــذا
الدليــل .ويصــف هــذا القســم الفرعــي الفــروق الرئيســية يف طريقــة
العــرض واملصطلحــات املســتخدمة بيــن املبــادئ التوجيهيــة
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة والشــروط يف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام.
م 35-6الفــروق الرئيســية يف طريقــة العــرض واملصطلحــات
هــي كمــا يلــي:
• اختــاف أســماء البيانــات يف معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام املعادلــة للبيانــات يف إحصــاءات ماليــة
احلكو مــة.
• اختــاف أنــواع هيــاكل التصنيــف املدرجــة يف امليزانيــة
العموميــة (بيــان املركــز املــايل) ،وبيــان التشــغيل (بيــان
األداء املــايل) ،وبيــان التدفقــات النقديــة يف إطــاري
اإلبــاغ ،األمــر الــذي يجعــل اختــاف املصطلحات ضروريا
يف بعــض احلــاالت.
• حتــدد إحصــاءات ماليــة احلكومــة مســتوى أدنــى مــن
التفاصيــل يف قائمــة شــاملة مــن البنــود القياســية يجــب
أن تلتــزم بــه جميــع الكيانــات يف إعــداد بيانــات إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ،بينمــا حتــدد معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام حــدا أدنــى جملموعــة مــن البنــود القياســية،
بينمــا حتــدد مبــادئ وتقــدم إرشــادات حــول بنــود أخــرى قــد
يتعيــن علــى أحــد الكيانــات املبلغــة القيــام بإبالغهــا.
• تختلــف طريقــة اإلفصــاح عــن معلومــات إضافيــة حــول
البيانــات املُفْصَــح عنهــا يف اإلطاريــن.
• قــد يختلــف تعريــف و/أو قيمــة جممــوع البيانــات الرئيســية
(مثــل جممــوع األصــول ،وصــايف القيمــة ،وجممــوع
اإليــرادات ،والفائض/العجــز).
م 36-6يناقــش امللحــق كل وجــه مــن الفــروق الرئيســية
املذكــورة يف الفقــرات مــن م 37-6إىل م.46-6
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م 37-6حتمــل بيانــات معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام املعادلــة لبيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة أســماء
خمتلفــة (راجــع معيــار احملاســبة الــدويل للقطــاع العــام ،1
عــرض الكشــوف املاليــة) .وبيــان معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام املعــادل للميزانيــة العموميــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة هــو «بيــان املركــز املــايل» ،برغــم أن «امليزانيــة
العموميــة» «وبيــان األصــول واخلصــوم» بديــان مقبــوالن يف
ظــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .وبيــان معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام املعــادل لبيــان العمليــات
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة هــو «بيــان األداء املــايل» رغــم
أن «بيــان الدخــل» ،و»بيــان اإليــرادات واملصروفــات» ،و»بيــان
التشــغيل» ،و»بيــان األربــاح واخلســائر» كلهــا بدائــل مقبولــة
حتــت معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .وتغطــي معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام «بيــان التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى» يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة جزئيــا حتــت «بيــان
التغيــرات يف صــايف األصول/حصــص امللكيــة» وجزئيــا حتــت
«بيــان األداء املــايل» .وبيــان معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام الــذي يعــادل «بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة» يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة هــو «بيــان التدفقــات النقديــة».
م 38-6الكشــوف املاليــة يف معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العام قد تتضمن كذلك «مقارنة بين املوازنة واملبالغ الفعلية»
وال يوجــد مــا يعادلهــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويجــب
أن تقــدم هــذه املعلومــات كل الكيانــات التــي تنشــر موازنــات
معتمــدة (راجــع معيــار احملاســبة الــدويل للقطــاع العــام  ،1عرض
الكشــوف املاليــة ،ومعيــار احملاســبة الــدويل للقطــاع العــام ،24
عــرض معلومــات املوازنــة يف الكشــوف املاليــة) .وتُعــرض إمــا
يف شــكل بيــان مــايل منفصــل أو أعمــدة إضافيــة يف الكشــوف
املاليــة .ويجــب اســتخدام بيــان منفصــل عندمــا يختلــف أســاس
املوازنــة عــن النتائــج الفعليــة املبلغــة .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا
أُعِــدت املوازنــة علــى األســاس النقــدي ،بينمــا النتائــج املبلغــة يف
الكشــوف املاليــة مُعَ ـدَّة علــى أســاس االســتحقاق ،يكــون «بيــان
املقارنــة بيــن املوازنــة واملبالــغ الفعليــة» منفصــا .وإذا أُعِــدا
علــى نفــس األســاس ،يمكــن دمــج املبالــغ املرصــودة يف املوازنــة
تمامــا يف الكشــوف املاليــة عــن طريــق اســتخدام أعمــدة إضافيــة،
عندئــذ يصبــح إعــداد بيــان منفصــل غيــر ضــروري.

هياكل التصنيف

م 39-6املبــادئ التوجيهيــة لإلبــاغ يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة تصنــف البنــود وجتمعهــا يف بياناتهــا علــى نحــو
يختلــف عــن معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام.
واملصطلحــات املســتخدمة يف التصنيــف علــى أعلــى مســتوى
هــي نفســها— مثــل األصــول واخلصــوم واإليــرادات والنفقــات.
ومــع هــذا ،توجــد داخــل هــذه البنــود فــروق يف املفاهيــم وفــروق
يف هيــكل التصنيــف الفرعــي .وترجــع الفــروق إىل اختــاف
أهــداف جمموعتــي املعلومــات .فعلــى ســبيل املثــال ،تقتضــي
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام عــرض األصــول
واخلصــوم علــى أســاس أنهــا جاريــة أو غيــر جاريــة ،أو اتبــاع
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هيــكل للســيولة .ويكتســب هــذا األمــر أهميــة يف تقييــم الســيولة
واملــاءة يف أحــد الكيانــات .وال يوجــد هــذا التمييــز يف البيانــات
األساســية يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،لكنهــا تســمح بإعــداد
جــدول مُكَمِّــل عــن هيــكل اســتحقاق األصــول واخلصــوم املاليــة
للحكومــة .ومــع ذلــك ،تقضــي إحصــاءات ماليــة احلكومــة بعــرض
األصــول علــى أســاس مــا إذا كانــت ماليــة أو غيــر ماليــة ،ولكــن
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ال تقتضــي ذلــك.
م 40-6ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تســاعد التصنيفــات
االقتصاديــة والوظيفيــة املوحــدة علــى حتقيــق األهــداف احملــددة
التاليــة )1( :إمكانيــة املقارنــة بيــن حســابات خمتلــف الكيانــات
احلكوميــة والقطاعــات الفرعيــة ،و( )2إمكانيــة املقارنــة علــى
املســتوى الــدويل .وتُصمــم هــذه التصنيفــات مــن أجــل تقييــم
تأثيــر احلكومــة والقطــاع العــام علــى االقتصــاد ككل ،وحتديــد
مشــاركة احلكومــة مــع القطاعــات األخــرى .علــى ســبيل املثــال،
تُصَنَّــف األصــول املاليــة واخلصــوم وتُعــرض وفقــا ملــا إذا كانــت
أدوات حمليــة أم أجنبيــة ،للســماح بتقييــم تفاعــل احلكومــة مــع
بقيــة العــامل .ويكتســب هــذا التصنيــف أهميــة ألن قــرارات سياســة
املاليــة العامــة بشــأن األدوات احملليــة مقابــل األدوات األجنبيــة
تســتند إىل معاييــر خمتلفــة ،وكذلــك ألن هــذا التصنيــف يســمح
بانحــراف تأثيــر احلكومــة علــى ميــزان املدفوعــات للبلــد املعنــي.
وال تقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام التمييــز
علــى هــذا النحــو .كذلــك فــإن العــرض القياســي يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة يســمح بحســاب املقاييــس التحليليــة لسياســة
املاليــة العامــة واملقارنــة بينهــا ،مثــل الرصيــد األويل ،ونســبة
مُســتقر الضريبــة ،والنفقــات حســب الوظيفــة ،إلــخ.
م 41-6وتُمع معلومات عن الطرف املقابل ألغراض اإلبالغ
يف كل من إحصاءات مالية احلكومة ومعايير احملاسبة الدولية
للقطــاع العــام .ويقتضــي التصنيــف االقتصــادي يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة إبــاغ معلومــات عــن تدفقــات وأرصــدة الطــرف
املقابــل (امليزانيــة العموميــة) كبنــد قياســي .وتتحــدد بنــاء عليهــا
بنــود التوحيــد وتمثــل أســاس الروابــط مــع القطاعــات األخــرى يف
االقتصــاد .وال تقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة عمومــا إبــاغ
معلومــات عــن الطــرف املقابــل يف ظاهــر الكشــوف املاليــة أو
امللحوظــات ذات الصلــة .ومــع هــذا ،تقتضــي معاييــر احملاســبة
الدوليــة أن يجمــع معلومــات عــن الطــرف املقابــل كل مــن)1( :
الكيــان األم لتحديــد املعامــات داخــل اجملموعــة ،حتــى يتمكــن
هــذا الكيــان مــن حذفهــا لــدى إعــداد الكشــوف املاليــة املوحــدة،
و( )2الشــركة التابعــة لتحديــد املعامــات مــع الكيــان األم
والكيانــات األخــرى اخلاضعــة لســيطرة مشــتركة ،حتــى يمكــن
اإلفصــاح عــن املعلومــات حــول هــذه املعامــات يف امللحوظــات.
وقــد تكتســب املعلومــات عــن الطــرف املقابــل أهميــة كذلــك يف
مذكــرات اإلفصــاح ذات الصلــة باخملاطــر واإلفصــاح مــن
األطــراف ذات الصلــة.

أدنى مستويات التفصيل

م 42-6تقتضــي إحصــاءات ماليــة احلكومــة وضــع حــد أدنى من
التفاصيــل يف اإلبــاغ وفقــا لقائمــة شــاملة مــن البنــود القياســية.
ويتحدد مســتوى التفصيل يف البنود القياســية لتســهيل االتســاق

بمــرور الوقــت ،وإتاحــة إمكانيــة املقارنــة ،وتوحيــد البيانــات
علــى مســتوى الوحــدات والقطاعــات .ومــع هــذا ،قــد يختــار معــدو
البيانــات تقديمهــا بمزيــد مــن التفصيــل.
م 43-6كذلــك تقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام إبــاغ حــد أدنــى مــن البنــود .ومــع هــذا ،يعتمــد العــرض
يف إطارهــا علــى قــدر أقــل مــن اإلرشــادات مقارنــة باإلبــاغ يف
إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة الــذي يقتضــي أن يتخــذ معــدو
البيانــات قــرارات حــول أي البنــود التــي تظهــر ،مــع اإلشــارة
إىل أغــراض البيانــات وإمكانيــة فهمهــا ،وأهميــة املعلومــات،
ومبــدأ عــرض البنــود ذات األهميــة النســبية بصــورة منفصلــة يف
الكشــوف املاليــة (راجــع معيــار احملاســبة الــدويل للقطــاع العــام
 .)1علــى ســبيل املثــال ،يجــوز أن يختــار معــدو البيانــات بيــن
العــرض القائــم علــى الطبيعــة أو الوظيفــة.

اإلفصاح عن معلومات إضافية

م 44-6مــن أجــل تســهيل صحــة تفســير معــدي البيانــات لتقاريــر
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يُحبــذ قيامهــم بتقديــم معلومــات عــن
املصادر واألســاليب واإلجراءات اإلحصائية يف صورة بيانات
وصفيــة أو يف حواشــي التقاريــر اإلحصائيــة .وبصفــة خاصــة،
ينبغــي اإلفصــاح يف التقاريــر اإلحصائيــة عــن املعلومــات التــي
قــد تؤثــر علــى تقييــم اإلحصــاءات .وتســتخدم إحصــاءات ماليــة
احلكومــة كذلــك فئــات بنــود التذكــرة القياســية إلبــاغ بيانــات
بنــود غيــر مبلــغ عنهــا يف متــن البيانــات.
م 45-6تقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة اإلفصــاح عــن
املعلومــات التــي قــد يكــون لهــا تأثير كبير بالنســبة للمســتخدمين
يف امللحوظــات حــول الكشــوف املاليــة .وتتضمــن امللحوظــات
ملخصــا للسياســات احملاســبية املهمــة .وتتضمــن كذلــك مزيــدا
مــن املعلومــات التفصيليــة عــن البنــود املنفــردة املبلغة يف ظاهر
البيان—علــى ســبيل املثــال )1( ،تقســيم املمتلــكات واملصانــع
واملعــدات إىل فئــات ،و( )2املعلومــات عــن البنــود غيــر املُثْبَتَــة
ولكنهــا مهمــة برغــم ذلــك (مثــل االحتياطيــات الطارئــة) ،و()3
معلومــات عــن اخملاطــر ذات الصلــة بــاألدوات املاليــة.
م 46-6عــادة مــا تُعــرض معلومــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة
كسالســل بيانــات زمنيــة ،لكــي تُعــرض يف نفــس الوقــت البيانــات
املقارنــة لســنوات متعــددة .وقــد يتحــدد إبــاغ هــذه البيانــات علــى
أســاس دوري شــهري أو ربــع ســنوي أو ســنوي .وتقتضــي معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام اإلبــاغ علــى أســاس ســنوي
وحســب ،ولكنهــا تســمح باإلبــاغ علــى نحــو أكثــر تواتــرا .وقــد
تكــون السالســل الزمنيــة املتســقة مــع إحصــاءات ماليــة احلكومــة
طويلــة للغايــة ،فتســتغرق عقــودا يف حالــة بعــض البلــدان .وبنــاء
علــى ذلــك ،يقتضــي األمــر تصحيــح البيانــات يف فتــرة حــدوث
اخلطــأ ،بصــرف النظــر عــن الوقــت الــذي تتقــرر فيــه احلاجــة إىل
إجــراء هــذه التصحيحــات .أمــا الكشــوف املاليــة التــي تُعــرض
وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة فتقتضــي توفيــر معلومــات
مقارنــة عــن ســنة واحــدة ســابقة وحســب ،وإن كانــت ال حتــدد عــدد
الســنوات التــي تدخــل يف حســاب عمليــات تعديــل أرقــام ســنة
ســابقة حســب التغيــرات يف السياســة واألخطــاء.

		
إحصاءات مالية احلكومة ومعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام

املطابقة بين جممالت الكشوف املالية
يف معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام
وجممالت إحصاءات مالية احلكومة.
جمموع األصول وجمموع اخلصوم

م 47-6هنــاك بعــض الفــروق يف التصنيــف بوجــه عــام بيــن
تصنيــف األصــول واخلصــوم يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ومعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام.
• إحصــاءات ماليــة احلكومــة تصنــف األصــول واخلصــوم
علــى أســاس مــا إذا كانــت ماليــة أو غيــر ماليــة .وال
تقتضــي معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام تقســيم
األصــول واخلصــوم إىل جمموعــات علــى هــذا األســاس ،وال
تقتضــي تقديــم ملخــص جملمــوع األصــول املاليــة وغيــر
املاليــة .ومــع ذلــك ،فإنهــا تقتضــي اإلفصــاح عــن األصــول
واخلصــوم املاليــة وغيــر املاليــة علــى نحــو منفصــل ،ممــا
يعنــي أن بيــان املركــز املــايل (امليزانيــة العموميــة) يف
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام يحتــوي علــى
معلومــات كافيــة لتحديــد جماميــع األصــول واخلصــوم
املاليــة وغيــر املاليــة.
• تصنــف إحصــاءات ماليــة احلكومــة األصــول املاليــة
واخلصــوم إىل حمليــة وأجنبيــة .وال تســتخدم معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام هــذا التصنيــف ،برغــم
أنــه يمكــن تضميــن بعــض هــذه املعلومــات املفصــح عنهــا
يف تقاريــر إفصــاح الكيــان املعنــي عــن إدارة اخملاطــر
املرتبطــة بــاألدوات املاليــة.
• تصنــف إحصــاءات ماليــة احلكومــة األصــول واخلصــوم
وفــق خصائــص وأغــراض إحصــاءات ماليــة احلكومــة
املوحــدة ،التــي قــد تختلــف عــن التصنيــف الــذي تقتضيــه
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .فعلــى ســبيل
املثــال ،يتحــدد تصنيــف املمتلــكات يف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام علــى أســاس مــا إذا كانــت عقــارات
اســتثمارية ،بينمــا تميــز إحصــاءات ماليــة احلكومــة
املمتلــكات حســب مــا إذا كانــت أصــا مُنْتَجا/غيــر مُنْتَــج
ومــا إذا كانــت ســكنا ،أو مبــاينَ أخــرى ،أو إنشــاءات أخــرى،
أو حتســينات األراضــي .وتصنــف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام األدوات املاليــة حســب مــا إذا كان
الغــرض منهــا هــو التجــارة أو االحتفــاظ بهــا إىل أن يحــل
أجــل اســتحقاقها ،وحســب مــا إذا كانــت اخلصــوم هــي
خصــوم ذات صلــة باملوظفيــن ،ومــا إذا كانــت خمصصــات
تتعلــق بتجديــد البيئــة ،وهــي تختلــف جميعهــا عــن تصنيــف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

صايف القيمة

م 48-6مفهــوم صــايف القيمــة زائــد حصــة امللكيــة (يشــار إليــه
كذلــك بأنــه األرصــدة الذاتيــة) يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
يســاوي صــايف األصول/حصــة امللكيــة يف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام:
• يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يُعَـرَّف صــايف القيمة لفترة
حمــددة بأنــه جممــوع األصــول ناقــص جممــوع اخلصــوم.
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صــايف القيمــة االفتتاحــي يف امليزانيــة العموميــة +
رصيــد التشــغيل  +التغيــرات يف جميــع األصــول واخلصــوم
الناجتــة عــن التدفقــات االقتصاديــة األخــرى = صــايف
القيمــة اخلتامــي يف امليزانيــة العموميــة.
• طبقــا ملعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،يُحســب
صــايف األصول/حصــة امللكيــة علــى أســاس أنــه صــايف
األصول/حصــة امللكيــة االفتتاحــي  +الفائض/العجــز
 +البنــود املبينــة مباشــرة يف بيــان التغيــرات يف حصــص
امللكيــة = صــايف األصول/حصــة امللكيــة اخلتامــي.
وصــايف األصول/حصــة امللكيــة يســاوي كذلــك صــايف
جميــع األصــول ناقــص اخلصــوم ،مــع اســتبعاد حصــة
امللكيــة.
م 49-6تنتــج هــذه الفــروق يف حســاب صــايف البنــود
املوازنــة بصفــة أساســية مــن الفــروق بيــن طريقــة إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ومعاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
يف تخصيــص البنــود ضمــن بيانــات كل منهمــا (إحصــاءات
ماليــة احلكومــة تبيــن التدفقــات االقتصاديــة األخــرى بصــورة
منفصلــة) .إضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي مالحظــة أن حصــة امللكيــة،
يف مفهــوم صــايف القيمــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تُعامــل
بشــكل متماثــل كجــزء مــن األصــول واخلصــوم املاليــة— أي
أن االســتثمارات يف حصــص امللكيــة تُــدرج ضمــن األصــول،
بينمــا أي حصــة ملكيــة للكيــان احلكومــي تكــون يف حيــازة
وحــدات غيــر حكومية—وهــذا أمــر نــادر حدوثــه عــادة بالنســبة
للكيانــات احلكوميــة— تُــدرج ضمــن اخلصــوم .وعلــى العكــس
مــن ذلــك ،فــإن مفهــوم صــايف األصول/حصــة امللكيــة يف
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام يتضمــن حصــة امللكيــة
التــي تعاجلهــا إحصــاءات ماليــة احلكومــة كخصــوم ،بينمــا
االســتثمارات يف حصــة ملكيــة كيــان آخــر تُثبــت كأصــول ماليــة.
م 50-6وإضافــة إىل هــذه الفــروق يف طريقــة العــرض ،يمكــن أن
يكــون هنــاك فــرق كذلــك يف قيــم هــذه البنــود نتيجــة للفــروق يف
التقييــم واإلثبــات.

اإليرادات واملصروفات

م 51-6علــى الرغــم مــن اختــاف مفاهيــم االســتحقاق يف بنــود
اإليــرادات واملصروفــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومعاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،فمــن املمكــن تســويتها علــى
النحــو التــايل:
• اإليــرادات  +التدفقــات االقتصاديــة الداخلــة األخــرى يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة = اإليــرادات  +التدفقــات
االقتصاديــة الداخلــة املُثْبَتَــة مباشــرة يف «بيــان التغيــرات
يف صــايف األصول/حصــة امللكيــة» يف معاييــر احملاســبة
الدوليــة للقطــاع العــام.
• املصروفــات  +التدفقــات االقتصاديــة اخلارجــة األخــرى
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة = املصروفــات  +التدفقــات
اخلارجــة املُثْبَتَــة مباشــرة يف «بيــان التغيــرات يف صــايف
األصول/حصــة امللكيــة» يف معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام.
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م 52-6تشــير معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
إىل األهميــة النســبية باعتبارهــا معيــار تصنيــف لإليــرادات
واملصروفــات .ويف هــذا الســياق ،تقتضــي إحصــاءات ماليــة
احلكومــة إبــاغ بيانــات البنــود القياســية .وإضافة إىل التصنيف
االقتصادي (على النحو املبين) ،كذلك يتضمن دليل إحصاءات
ماليــة احلكومــة لعــام  2014ونظــام احلســابات القوميــة
تصنيفــا لوظائــف احلكومــة (تصنيــف وظائــف احلكومــة).
م 53-6يف ظــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
وإحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يتــم إثبــات التدفقــات النقديــة
الناجتــة عــن عمليــات اقتنــاء أصــول أو التصــرف فيهــا يف
«بيانــات التدفقــات النقديــة» .ومــع ذلــك ،ففــي احلســابات القائمة
علــى أســاس االســتحقاق ،قــد يكــون هنــاك اختــاف يف وقــت قيــد
إعــادة تقييــم األصــول وبيــان قيــد التغيــرات يف التقييــم .ويف ظــل
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ،يجــوز قيــد األصــول
بالتكلفــة التاريخيــة أو القيمــة العادلــة ،حســب طبيعتهــا .وأي
مكســب أو خســارة مــن التصــرف يف األصــول هــو مكاســب أو
خســائر حيــازة متحققــة تُقَيَّــد يف اإليــرادات واملصروفــات
وقــت التصــرف .ومــن ثــم ،تظهــر هــذه املكاسب/اخلســائر
كجــزء مــن الفائض/العجــز املُثْبَــت يف «بيــان األداء املــايل».
ويف ظــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تُقَيَّــم األصــول بأســعار
الســوق اجلاريــة ويتــم إثبــات أي مكاســب أو خســائر حيــازة
وقــت حدوثهــا .وتنعكــس هــذه التغيــرات يف التقييــم يف «بيــان
التدفقــات االقتصاديــة األخــرى» .وبالنســبة لألصــول التــي
يتــم التصــرف فيهــا بأســعار تختلــف عــن تقييــم األصــل ،يُعتبــر
أن هــذا التدفــق االقتصــادي اآلخــر قــد حــدث قبــل التصــرف يف
األصــل مباشــرة ،لكــي ال يكــون هنــاك أي مكســب أو خســارة عنــد
التصــرف يف األصــل ينعكــس يف «بيــان العمليــات» .ومــن ثــم،
فــإن مبالــغ اإليرادات/املصروفــات التــي يتــم إثباتهــا ســتختلف
عــن تلــك التــي تُقَيَّــد يف ظــل معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام.

استهالك رأس املال الثابت (األصول)

م 54-6مــن الناحيــة النظريــة ،يختلــف مفهــوم اســتهالك
رأس املــال الثابــت يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة عــن مفهــوم
«اإلهالك» يف معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام .فينطوي
مفهــوم «اإلهــاك» يف معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام
علــى أن التغيــرات يف التكلفــة التاريخيــة أو القيمــة اجلاريــة

لألصــل تُخصــص ضمــن فتــرة اإلبــاغ التــي يُس ـتَخدَم األصــل
خاللهــا ،كمقيــاس الســتهالك األصــل .ويســتند مفهــوم اســتهالك
رأس املــال الثابــت يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة إىل مفهــوم
القيمــة اجلاريــة — الــوارد وصفــه يف نظــام احلســابات القوميــة
لعــام ( 2008الفقــرة  )240-6علــى أنــه التناقــص ،أثنــاء الفتــرة
احملاســبية ،يف القيمــة اجلاريــة لرصيــد األصــول الثابتــة التــي
يملكهــا ويســتخدمها مُنتِــج مــا بســبب التدهــور املــادي أو التقــادم
الطبيعــي أو التعــرض لضــرر عرضــي طبيعــي .واســتهالك رأس
املــال الثابــت هــو مقيــاس استشــرايف ،أي أنــه يتحــدد حســب
املنافــع التــي تتوقــع الوحــدات املؤسســية أن حتصــل عليهــا يف
املســتقبل مــن اســتخدام األصــل يف اإلنتــاج علــى مــدى الفتــرة
املتبقيــة مــن عمــره االفتراضــي .ويف الواقــع العملــي ،عــادة
مــا يُحســب اســتهالك رأس املــال الثابــت وفقــا جملموعــات مــن
األصــول اجملمعــة باســتخدام منهــج قائــم علــى نمــوذج.
م 55-6ويف الواقع العملي ،سيكون اإلهالك مقاربا الستهالك
رأس املــال الثابــت يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،إذا افتُ ـرِض
تماثــل أســاليب التقييــم واألعمــار االفتراضيــة لألصــول ،بينمــا
قيــم األصــول علــى أســاس معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع
العــام قريبــة مــن قيــم اإلحــال مــن خــال عمليــات إعــادة التقييــم.
وعندمــا تســتند قيــم األصــول طبــق معاييــر احملاســبة الدوليــة
للقطــاع العــام إىل قيــم التكاليــف التاريخيــة ،عــادة مــا يمثــل
اإلهــاك تقييمــا الســتهالك رأس املــال الثابــت بأقــل مــن قيمتــه.
وســيكون الفــرق كبيــرا يف احلكومــات التــي لديهــا أرصــدة كبيــرة
مــن األصــول الثابتــة ،كمــا هــو احلــال يف كثيــر مــن احلكومــات.

رصيد التشغيل

م 56-6يُحســب صــايف رصيــد التشــغيل يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة بنفــس طريــق حســاب «الفائض/العجــز» يف معاييــر
احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .ويُحســب كالهمــا علــى أســاس
اإليرادات ناقص املصروفات .ومع هذا ،من املرجح أن تختلف
قيمــة هذيــن البنديــن املوازنيــن ،نظــرا الحتمــال وجــود فــروق بيــن
البنــود املدرجــة ضمــن اإليــرادات واملصروفــات يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة وتلــك املدرجــة يف اإليــرادات واملصروفــات يف
معاييــر احملاســبة الدوليــة للقطــاع العــام .ويمكــن عــزو هــذا الفرق
بصــورة أساســية إىل االختــاف يف مفهــوم معاجلــة التدفقــات
االقتصاديــة األخــرى.

امللحق
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يقــدم هــذا امللحــق وصفــا للعالقــات بيــن إحصــاءات ماليــة
احلكومــة واحلســابات القوميــة ،وميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل ،واإلحصــاءات النقديــة واملاليــة ،واإلطــار
املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة االقتصاديــة .ويهــدف إىل
تقديــم نظــرة عامــة علــى أهــم أوجــه التشــابه واالختــاف بيــن
إحصــاءات ماليــة احلكومــة وجمموعــات البيانــات الرئيســية
األخــرى ،باإلضافــة إىل اســتعراض كيفيــة مطابقــة البيانــات
عنــد وجــود فــروق يف طريقــة عرضهــا .وليــس املقصــود مــن
حمتــوى هــذا امللحــق أن تكــون لــه أفضليــة علــى اإلرشــادات
املنهجيــة الــواردة يف بقيــة أجــزاء هــذا الدليــل.

مقدمة

م 1-7ينبغــي أن يتفهــم معــدو إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ومســتخدموها طبيعــة العالقــة بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة
وغيرهــا مــن جمموعــات البيانــات االقتصاديــة الكليــة .وعلــى
وجــه التحديــد ،فــإن تفهــم هــذه الروابــط يعــزز االتســاق بيــن
جمموعــات البيانــات ذات الصلــة ويدعــم إمكانيــة حتليــل
االقتصــاد ككل.
م 2-7وتختلــف الترتيبــات املؤسســية إلعــداد وإنتــاج
االحصاءات االقتصادية الكلية باختالف البلدان ،حيث تتراوح
بيــن تــويل كيــان واحــد مســؤولية إعــداد البيانــات املصدريــة
والصيغــة النهائيــة إلحصــاءات ماليــة احلكومــة واشــتراك عــدة
هيئــات وطنيــة يف إعــداد خمتلــف عناصــر البيانــات .وقــد تشــترك
يف هــذه اجلهــود هيئــات مثــل وزارات املاليــة ،ومكاتــب اإلحصــاء
الوطنيــة ،والبنــوك املركزيــة ،وغيرهــا مــن الهيئــات احلكوميــة.
وغالبــا مــا تشــترك وزارات املاليــة يف إعــداد بيانــات املوازنــة
مــن الســجالت احملاســبية والســجالت اإلداريــة األخــرى ملتابعــة
تنفيــذ موازنــة احلكومــة .وتتــوىل مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة
غالبــا مســؤولية إعــداد وإنتــاج االحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
ونشــرها تماشــيا مــع مبــادئ «نظــام احلســابات القوميــة” لعــام
 1.»2008وقــد تســتخدم هــذه املكاتــب البيانــات املصدريــة
 1أغلــب اإلشــارات إىل نظــام احلســابات القوميــة الــواردة يف هــذا امللحــق
تتعلــق باحملتــوى العــام لهــذا الكتــاب وليــس بجــزء معيــن مــن النــص.
وتســتخدم عبــارة «يف نظــام احلســابات القوميــة» لتشــير إىل احلســابات
القوميــة املعــدة علــى نحــو يتفــق مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008
باعتبــاره مســتودعا فكريــا.

املتاحــة مــن وزارات املاليــة والقائمــة علــى التصنيفــات الوطنيــة
وتدخــل عليهــا التعديــات الالزمــة وفقــا ملتطلبــات املبــادئ
التوجيهيــة اإلحصائيــة .وتشــترك البنــوك املركزيــة أساســا
يف إعــداد البيانــات النقديــة واملاليــة بحيــث تتيــح لهــا متابعــة
األوضــاع املاليــة ومســار تنفيــذ السياســات النقديــة .وينبغــي أن
تســتند كل تلــك البيانــات إىل إرشــادات منهجيــة متســقة ،ويف
حالــة اشــتراك هيئــات متعــددة يف إعــداد البيانــات االقتصاديــة
الكليــة يتعيــن علــى هــذه الهيئــات الوطنيــة تنســيق جهودهــا
2
لضمــان حتقيــق أعلــى درجــات االتســاق يف خمرجــات البيانات.
م 3-7ومــن شــأن تفهــم طبيعــة الروابــط بيــن جمموعــات
البيانــات أن يســاعد البلــدان علــى إنتــاج اإلحصــاءات املتســقة
والقابلــة للمقارنــة والالزمــة للتحليــل االقتصــادي وصنــع
السياســات .ويتمثــل الهــدف األساســي مــن إحصــاءات ماليــة
احلكومــة يف توفيــر إطــار مفاهيمــي شــامل لإلبــاغ اإلحصائــي
مــن أجــل حتليــل وتقييــم سياســة املاليــة العامــة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،توفــر إحصــاءات ماليــة احلكومــة التفصيليــة مقياســا ملــدى
تأثيــر احلكومــة علــى قطاعــات االقتصــاد األخــرى .وبالتــايل فــإن
هــذه البيانــات حــول املاليــة العامــة هــي مدخــات جملموعــات
بيانــات أخــرى ،بينمــا يمكــن اســتخدام جمموعــات البيانــات
األخــرى الشــتقاق بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة و/أو
التحقــق مــن صحتهــا .ويمكــن التســاق العمــل أن يســمح ملعــدي
البيانــات بتبــادل البيانــات املصدريــة ،حســب االقتضــاء،
ويشــجع أيضــا حــدوث تطــورات منطقيــة يف نظــم البيانــات
املصدر يــة.
م 4-7ويقــدم اجلــزء املتبقــي مــن هــذا امللحــق نظــرة عامــة
علــى أوجــه التشــابه واالختــاف املهمــة بيــن إحصــاءات ماليــة
احلكومــة وجمموعــات البيانــات الرئيســية األخــرى .ويقدم وصفا
ألوجــه التشــابه املتعلقــة بنطــاق التغطيــة والقواعــد احملاســبية،
ثــم يعقــد مقارنــة بيــن اإلطــار التحليلــي لدليــل إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ومثيلــه يف نظــام احلســابات القوميــة ،ودليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل ،ودليــل اإلحصــاءات
النقديــة واملاليــة .وأخيــرا ،يوضــح امللحــق كيفيــة ارتبــاط إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة باإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة
 2راجــع دراســة Dziobek and Tanase, Institutional Cooperation between
Central Banks and the Statistical Offices for Producing Macroeconomic
Statistics, IFC Bulletin No 28, August 2008
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البيئيــة االقتصاديــة .ويف حالــة وجــود فــروق يف طريقــة
العــرض ،يقــدم امللحــق معلومــات حــول كيفيــة مطابقــة البيانــات.

نظرة عامة على أوجه التشابه واالختالف

م 5-7يتســق هــذا الدليــل مــع نظــام احلســابات القوميــة
لعــام  ،2008الــذي يوفــر األســاس املفاهيمــي للحســابات
القوميــة .وتعمــل الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل كإطــار موحــد لإلحصــاءات املتعلقــة
باملعامــات واملراكــز بيــن االقتصــاد املعنــي وبقيــة العــامل.
ويقــدم دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة املبــادئ التوجيهيــة
إلعــداد اإلحصــاءات لقطــاع الشــركات املاليــة .وتتســق هــذه
3
األدلــة أيضــا مــع نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008

م 6-7وعلــى وجــه العمــوم ،تقــدم كل هــذه األدلــة اإلحصائيــة
تعريفــا للمبــادئ واملفاهيــم علــى نحــو متســق .فالتمييــز بيــن
الكيانــات املقيمــة وغيــر املقيمــة ،والتقســيم القطاعــي لالقتصــاد
احمللــي ،وتعاريــف األدوات املاليــة وتصنيفاتهــا هــي عناصــر
مماثلــة يف هــذه األدلــة .والقواعــد احملاســبية املســتخدمة مماثلــة
فيمــا يتعلــق بأســاس احملاســبة والتقييــم .وبينمــا يســتخدم
أســاس االســتحقاق لقيــد التدفقــات ومراكــز األرصــدة دائمــا
يف كل جمموعــات البيانــات ،فــإن إحصــاءات ماليــة احلكومــة
تتضمــن كذلــك إعــداد «بيــان مصــادر واســتخدامات النقديــة».
وفيمــا عــدا بعــض االســتثناءات القليلــة ،كمــا يتضــح يف
املقارنــات التفصيليــة ،تع ـرَّف وتقيَّــم األرصــدة والتدفقــات يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة بنفــس الطريقــة.
م 7-7وألســباب حتليليــة ،يالحــظ اختــاف هيــكل وطريقــة
عــرض إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف الفصــل الرابــع
وكذلــك تناولــه لبضعــة أنشــطة مقارنــة بإطــار وطريقــة عــرض
بيانــات قطــاع احلكومــة العامــة يف نظــام احلســابات القوميــة
لعــام  2008وجمموعــات البيانــات األخــرى .وبينمــا تتضمــن
كل جمموعــات البيانــات بنــودا موازنــة ،فــإن قواعــد جتميــع
البيانــات وتوحيدهــا ليســت متماثلــة تمامــا.

وغيــر املقيميــن خــال فتــرة زمنيــة حمــددة ،بينمــا توضــح
إحصــاءات وضــع االســتثمار الــدويل قيمــة مراكــز أرصدة األصول
املاليــة واخلصــوم بيــن املقيميــن يف اقتصــاد مــا وغيــر املقيميــن
يف تاريــخ إبــاغ البيانــات .وتركــز اإلحصــاءات النقديــة علــى
تقييــم األوضــاع النقديــة وتأثيــر قــرارات السياســة النقديــة علــى
أســواق املــال واألســواق الرأســمالية .وهــذه الفــروق يف التركيــز
تقتضــي أن يكــون قيــد األنشــطة احلكوميــة يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة خمتلفــا يف بعــض األحيــان عــن قيدهــا يف جمموعــات
البيانــات االقتصاديــة الكليــة األخــرى .غيــر أن مثــل هــذه الفــروق
هــي االســتثناء عــن املبــدأ العــام ،حيــث يجــري تطبيــق املعاييــر
املفاهيميــة علــى نحــو متســق يف خمتلــف جمموعــات البيانــات
ذات الصلــة .ويف حالــة وجــود فــروق يف طريقــة العــرض ينبغــي
مطابقــة هــذه الفــروق بانتظــام لضمــان اتســاق البيانــات
االقتصاديــة الكليــة.

نطاق التغطية والقواعد احملاسبية

م 9-7حتديــد الوحــدات املؤسســية وتقســيمها القطاعــي
مماثــل مــن الناحيــة املفاهيميــة يف كل جمموعــات البيانــات
االقتصادية الكلية .وحيثما توجد فائدة من الناحية التحليلية،
قــد تقتضــي جمموعــات معينــة مــن البيانــات املزيــد مــن تقســيم
القطاعــات األساســية إىل قطاعــات فرعيــة حســب احلاجــة .وعلــى
ســبيل املثــال ،تعــرض إحصــاءات ماليــة احلكومــة بيانــات
القطاعــات الفرعيــة للحكومــة العامــة كمجموعــات بيانــات
مســتقلة ،بينمــا تعــرض اإلحصــاءات النقديــة بيانــات القطاعــات
الفرعيــة للشــركات املاليــة .ووفقــا ملــا يــرد يف الفقــرة ،58-2
يُع ـرَّف قطــاع احلكومــة العامــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
علــى نحــو مطابــق لتعريــف قطــاع احلكومة العامة يف احلســابات
القوميــة ،وميــزان املدفوعــات ،واإلحصــاءات النقديــة .ورغــم أن
القطــاع العــام ليــس مــن القطاعــات األساســية اخلمســة يف نظــام
احلســابات القوميــة فهــو معتــرف بــه كمجموعــة إضافيــة 4.كذلــك
يالحظ أن هناك تطابقا بين كل جمموعات البيانات يف مفهوم
اإلقامــة املســتخدَم للتمييــز بيــن الكيانــات املقيمــة وغيــر املقيمــة
ويف القطاعــات املســتخدَمة يف حتديــد معامــات األطــراف
املقابلــة .وبالتــايل ينبغــي ملعــدي البيانــات االقتصاديــة الكليــة
التأكــد مــن تطابــق التغطيــة الفعليــة املســتخدمة يف إحصاءاتهــم.

م 8-7تركــز إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى قيــاس تأثيــر
األحــداث االقتصاديــة علــى مــوارد احلكومــة املاليــة ،وتأثيــر
األنشــطة احلكوميــة علــى االقتصــاد مــن خــال الضرائــب
واإلنفــاق واالقتــراض واإلقــراض .ويركــز نظــام احلســابات
القوميــة علــى الروابــط بيــن قطاعــات االقتصــاد ،والعمليــات
االقتصاديــة املتعلقــة باإلنتــاج ،وتوليــد الدخــل وتوزيعــه،
واســتهالك الســلع واخلدمــات ،والتراكــم .وتقــدم إحصــاءات ميــزان
املدفوعــات ملخصــا للمعامــات االقتصاديــة بيــن املقيميــن

م 10-7تتطابــق معظــم القواعــد احملاســبية املســتخدمة يف
هــذه األطــر االقتصاديــة الكليــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،تتطابــق
القواعــد اخلاصــة بوقــت القيــد ،وتقييــم التدفقــات ومراكــز
األرصــدة ،والقواعــد املنظمــة لقيــد التدفقــات ومراكــز األرصــدة
علــى أســاس إجمــايل أو علــى أســاس صــاف.

 3ال يــزال دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة ،نســخة عــام  ،2000حتــى
وقــت صــدور هــذا الدليــل ،قيــد التعديــل لكــي يتســق مــع نظــام احلســابات
القوميــة لعــام .2008

 4تعريــف القطــاع العــام حســبما يــرد يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 ،2008الفصــل  ،22القســم بــاء ،مطابــق للتعريــف الــوارد يف الفقــرة 63-2
مــن هــذا الدليــل.
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م 11-7االختــاف الرئيســي بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ونظــام احلســابات القوميــة يف القواعــد احملاســبية يتعلــق
بتوحيــد البيانــات (راجــع الفقــرة  167-3مــن هــذا الدليــل).
فمــن حيــث املبــدأ ،تقتضــي إحصــاءات ماليــة احلكومــة حــذف
كل التدفقــات ومراكــز األرصــدة بيــن القطاعــات وفيمــا بينهــا إذا
كانــت بيــن وحــدات نفــس القطــاع أو القطاعــات الفرعيــة .ويمكــن
تطبيــق التوحيــد علــى إحصــاءات أي جمموعــة مــن الوحــدات،
بمــا يف ذلــك القطاعــات الفرعيــة لقطــاع احلكومــة العامــة ،أو
القطــاع العــام بالكامــل ،أو أي جمموعــات أخــرى حســب االهتمــام
التحليلــي.
م 12-7ومــن حيــث املبــدأ ،ال يُســتخدم التوحيــد يف نظــام
احلســابات القوميــة ،رغــم اإلقــرار بــأن التوحيــد قــد يكــون مفيــدا
لقطــاع احلكومــة العامــة (راجــع الفقــرات  69-2و197-3
و 79-22يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  .)2008وحتــى
عنــد اســتخدام التوحيــد يف احلســابات القوميــة فــإن املعامــات
التــي تظهــر يف احلســابات اخملتلفــة ال يتــم توحيــد بياناتهــا أبــدا
حتــى ال تتأثــر البنــود املوازنــة .فمــن املالحــظ يف احلســابات
القوميــة علــى ســبيل املثــال ،أن الفوائــد مســتحقة القبــض
لوحــدة حكوميــة ومســتحقة الدفــع مــن وحــدة حكوميــة أخــرى
تــدرج كإيــرادات ونفقــات يف حســابات قطــاع احلكومــة العامــة.
ويف املقابــل ،يُســتخدم التوحيــد الكامــل يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة .وال تقيــد مثــل هــذه الفوائــد كنفقــات وال كإيــرادات يف
البيانــات املوحــدة لقطــاع احلكومــة العامــة ككل ،رغــم أنهــا قــد
تظهــر يف حســابات القطــاع الفرعــي للحكومــة العامــة إذا كان
الطرفــان املعنيــان يف قطاعيــن فرعييــن خمتلفيــن مــن احلكومــة
العامــة .ونظــرا ألن إحصــاءات «نظــام احلســابات القومية»غيــر
موحــدة ،ينبغــي ملعــدي إحصــاءات ماليــة احلكومــة االحتفــاظ
باإلحصــاءات غيــر املوحــدة ليســتخدمها معــدو بيانــات
احلســابات القوميــة.

مقارنة بين اإلطار التحليلي يف إحصاءات
مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية

م 13-7يمكــن وصــف إطــاري إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ونظــام احلســابات القوميــة بأنهمــا إطــاران منهجيــان لقيــد
وعــرض التدفقــات ومراكــز األرصــدة ،بحيــث تتألــف التدفقــات
مــن املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة األخــرى .ورغــم أن
أســلوب قيــد التدفقــات ومراكــز األرصــدة متماثــل عمومــا يف
جمموعتــي البيانــات ،فــإن احلســابات التــي تقيــد فيهــا هــذه
التدفقــات واألرصــدة تختلــف نتيجــة األهــداف املتميــزة
جملموعتــي البيانــات .وبوجــه عــام ،تــويل جمموعتــا البيانــات
نفــس االهتمــام بأنشــطة قطــاع احلكومــة العامــة والقطــاع
العــام ،رغــم االختــاف يف ترتيــب البيانــات واختــاف التدفقــات

الفعليــة املقيــدة يف بعــض احلــاالت .وفيمــا يلــي عــرض موجــز
لهــذه الفــروق (راجــع اجلــدول م:)1-7
• يقيــد إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة أساســا عمليــات
احلكومــة العامــة أو القطــاع العــام وفقــا لإليــرادات
واملصروفــات واملعامــات يف األصــول املاليــة وغيــر
املاليــة واخلصــوم .وتــدرج هــذه املعامــات والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى ضمــن امليزانيــات العموميــة .ويقيــد
نظــام احلســابات القوميــة معامــات احلكومــة العامــة وفقــا
ملشــاركتها يف مقيــاس اإلنتــاج ،وتوليــد وتوزيــع الدخــل
واســتخدامه ،ومعامــات احلســابين الرأســمايل واجلــاري.
وتــدرج كذلــك هــذه املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة
األخــرى ضمــن امليزانيــات العموميــة.
• ويعمــل نظــام احلســابات القوميــة علــى مطابقــة احلســابات
اجلاريــة ،وحســابات التراكــم ،ومراكــز امليزانيات العمومية
بيــن خمتلــف القطاعــات املؤسســية ،بينمــا ال تتــم مثــل هــذه
املطابقــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة إال لقطــاع
احلكومــة العامــة والقطــاع العــام.
• وتتبــع جمموعتــا البيانــات ممارســات خمتلفــة يف قيــد
البيانــات .فإحصــاءات ماليــة احلكومــة تســتند إىل مبــدأ
القيــد املــزدوج ،املماثــل حملاســبة األعمــال ،ولكــن نظــام
احلســابات القوميــة يقــوم علــى مبــدأ القيــد احملاســبي
الرباعــي ،ألن معظــم املعامــات تنطــوي علــى وحدتيــن
مؤسســتين .وعلــى كل وحــدة مؤسســية مشــتركة يف
معاملــة أن تقيــد املعامــات وفقــا لنظــام القيــد املــزدوج
لكــي تتــوازن احلســابات.
• وينصــب تركيــز نظــام احلســابات القوميــة علــى خمتلــف
أنــواع العمليــات االقتصاديــة .ولذلــك إذا كان قيــد معاملــة
واحــدة كافيــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،فقــد يلــزم
القيــام بعمليــات قيــد متعــددة يف نظــام احلســابات القوميــة
لتعبــر بشــكل صحيــح عــن كل العمليــات االقتصاديــة ذات
الصلــة.

مقارنة بين احلسابات يف إحصاءات مالية
احلكومة ونظام احلسابات القومية

م 14-7يتألــف اإلطــار التحليلــي يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة مــن أربعــة بيانــات (راجــع الفصــل الرابــع) .حيــث
يســتعرض بيــان العمليــات كل املعامــات املقيــدة يف إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة .وتُعــرض التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى يف بيــان التدفقــات االقتصاديــة األخــرى 5،وتعــرض
 5ألغــراض التحليــل ،يمكــن كذلــك عــرض بيــان التدفقات االقتصادية األخرى
كبيانــات مســتقلة لقيــد مكاســب وخســائر احليــازة والتغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول واخلصــوم.
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اجلدول م :1-7الفروق األساسية بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية
املؤشر
اإلطار التحليلي

حتديد الفروق
تُعرض إحصاءات مالية احلكومة أساسا يف أربعة كشوف ،بما يف ذلك بيان التدفقات النقدية.
ويف نظــام احلســابات القوميــة ،تعــرض املعامــات يف جمموعــة مــن ســبعة حســابات (راجــع الشــكل البيــاين م ،)1-7وتعــرض التدفقــات
االقتصاديــة األخــرى يف حســابين ،بينمــا يتــم عــرض مراكــز األرصــدة يف امليزانيــة العموميــة .وال يشــمل نظــام احلســابات القوميــة حســابا
مكافئــا لبيــان التدفقــات النقديــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

نطاق التركيز

ينصب تركيز إحصاءات مالية احلكومة على تأثير األحداث االقتصادية على موارد احلكومة املالية.
وينصب تركيز نظام احلسابات القومية على قياس العمليات االقتصادية وتأثيرها على قطاعات االقتصاد اخملتلفة.

التوحيد

مــن حيــث املبــدأ ،تقتضــي إحصــاءات ماليــة احلكومــة حــذف كل التدفقــات ومراكــز األرصــدة بيــن القطاعــات وفيمــا بينهــا إذا كانــت بيــن
وحــدات نفــس القطــاع أو القطاعــات الفرعيــة.
ال يستخدم التوحيد يف نظام احلسابات القومية ،من حيث املبدأ ،رغم اإلقرار بأن التوحيد قد يكون مفيدا لقطاع احلكومة العامة.

صناديق معاشات التقاعد
غير املمولة املرتبطة بالعمل

خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة
وخدمات التأمين والرسوم
املرتبطة بالضمانات
املوحدة
التحويالت العينية – السلع
واخلدمات التي تنتجها
احلكومة

تقتضي إحصاءات مالية احلكومة إقرار خصم لكل التزامات معاشات التقاعد غير املمولة املرتبطة بالعمل.
يســمح نظــام احلســابات القوميــة باســتبعاد بعــض التزامــات معاشــات التقاعــد مــن احلســابات الرئيســية وقيدهــا يف اجلــداول التكميليــة.
ويقــر نظــام احلســابات القوميــة بجميــع إيــرادات ومصروفــات املســاهمات االجتماعيــة ،ويقيــد بنــدا موازنــا للتغيــرات يف اخلصــوم ،بينمــا
يقــر إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة باملســاهمات واملنافــع االجتماعيــة إمــا كإيــرادات ومصروفــات أو معامــات يف اخلصــوم.
يف إحصاءات مالية احلكومة ،ال يتم حتديد رسوم اخلدمات املرتبطة بالفائدة ،وأقساط التأمين على غير احلياة ،ورسوم الضمانات
املوحدة بصفة مستقلة ألنه ال يمكن تقديرها إال بصورة غير مباشرة مع مراعاة البيانات من كل قطاعات االقتصاد ،كما يف احلسابات
القومية.
يف نظام احلسابات القومية ،يتم اشتقاق قيم خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غير مباشرة وخدمات التأمين ونظم الضمانات
املوحدة عن طريق جتزئة معامالت الفائدة وأقساط التأمين على غير احلياة ورسوم الضمانات املوحدة .
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا احلكومــة وحتولهــا يف صــورة عينيــة ال تقيــد كمبيعــات حمتســبة إال عنــد
تقديمهــا للعامليــن كأجــور عينيــة .ويف جميــع احلــاالت األخــرى ،ال تقيــد ســوى تكلفــة إنتــاج هــذه الســلع واخلدمــات يف فئــات املصروفــات
ذات الصلــة.
ويف نظــام احلســابات القوميــة ،كل الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا احلكومــة وحتولهــا يف صــورة عينيــة تقيــد كتحويــات وكمبيعــات
حمتســبة لســلع وخدمــات.

املعامالت الداخلية املتعلقة
بتكوين رأس املال للحساب
الذاتي

يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تســتبعد مــن املصروفــات بنــود تعويضــات العامليــن ،واســتخدام الســلع واخلدمــات ،واســتهالك رأس املــال
الثابــت املتعلقــة بتكويــن رأس املــال للحســاب الذاتــي وتقيــد كعناصــر تكلفــة اقتنــاء أصــل غيــر مــايل.
ويف نظــام احلســابات القوميــة ،تقيــد كامــل تكاليــف تعويضــات العامليــن ،واســتخدام الســلع واخلدمــات ،واســتهالك رأس املــال الثابــت
باإلضافــة إىل اقتنــاء األصــل غيــر املــايل.

مراكــز األرصــدة يف امليزانيــة العموميــة .وأخيــرا ،يقــدم بيــان
مصــادر واســتخدامات النقديــة املعلومــات الالزمــة عــن الســيولة.
م 15-7يف نظــام احلســابات القوميــة ،تعــرض املعامــات
يف سلســلة مــن ســبعة حســابات (راجــع الشــكل البيــاين م-7
 ،)1وتعــرض التدفقــات االقتصاديــة األخــرى يف حســابين،
بينمــا يتــم عــرض مراكــز األرصــدة يف امليزانيــة العموميــة .وال
يشــمل نظــام احلســابات القوميــة حســابا مكافئــا لبيــان مصــادر
واســتخدامات النقديــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
م 16-7كل تدفــق يف نظــام احلســابات القوميــة يرتبــط بنــوع
معيــن مــن العمليــات أو األنشــطة االقتصاديــة ،كاإلنتــاج ،وتوليــد
الدخــل أو توزيعــه أو إعــادة توزيعــه أو اســتخدامه ،والتراكــم.
ويبيــن كل حســاب جــا ٍر املــوارد املتاحــة للوحــدات املؤسســية

واســتخدامات هــذه املــوارد .وتتــم موازنــة هــذه احلســابات
بإضافــة بنــد مــوازن يعــرف علــى طريقــة حســاب املتبقيــات بأنــه
الفــرق بيــن جممــوع املــوارد املقيــدة علــى أحــد جانبــي احلســاب
وجممــوع االســتخدامات املقيــدة علــى اجلانــب اآلخــر .ويُرحَّــل
البنــد املــوازن إىل احلســاب التــايل حيــث يقيــد كأول بنــد ،علــى
اجلانــب اآلخــر ومــن ثــم تصبــح جمموعــة احلســابات متكاملــة
بوضــوح.
م 17-7تنقســم سلســلة حســابات املعامــات يف نظــام
احلســابات القوميــة إىل حســابات جاريــة وحســابات التراكــم.
وتســجل احلســابات اجلاريــة إنتــاج الســلع واخلدمــات ،وتوليــد
الدخــل وتوزيعــه وإعــادة توزيعــه واســتخدامه .أمــا حســابات
التراكــم فتســجل التحويــات الرأســمالية ،واقتنــاء األصــول
واخلصــوم والتصــرف فيهــا ،والتدفقــات االقتصاديــة األخــرى
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الشكل البياين م :1-٧الرسم التوضيحي لتسلسل احلسابات يف نظام احلسابات القومية
ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺘﺎج
)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ(

ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ
)اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ/اﻟﺪﺧﻞ اخملﺘﻠﻂ(

ﺣﺴﺎب ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪﺧﻞ اﻷوﱄ
)رﺻﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻷوﱄ(

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
)ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ(

ﻋﺮض ﺑﺪﻳﻞ

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺪﺧﻞ
)اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح(

ﺣﺴﺎب إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ
)اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح اﳌﻌﺪل(

ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح
)ادﺧﺎر(

ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﻴﻨﻲ
اﳌﺘﺎح اﳌﻌﺪل
)ادﺧﺎر(

اﳊﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ
)ﺻﺎﰲ اﻹﻗﺮاض )/(+
ﺻﺎﰲ اﻻﻗﺘﺮاض )((-

اﳊﺴﺎب اﳌﺎﱄ
)ﺻﺎﰲ اﻹﻗﺮاض )/(+
ﺻﺎﰲ اﻻﻗﺘﺮاض )((-

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى ﰲ اﳊﺠﻢ
)اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ
ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻷﺧﺮى ﰲ
اﳊﺠﻢ(

ﺣﺴﺎب إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
)اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
)ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ(

ملحوظة :البنود املوازنة تظهر باحلروف املائلة.

املرتبطــة باألصــول واخلصــوم .ورغــم كثــرة عــدد احلســابات يف
نظــام احلســابات القوميــة ،فــإن هنــاك توافقــا عامــا بيــن هيكلــي
6
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ونظــام احلســابات القوميــة.
م 18-7كمــا يتضــح مــن اجلــدول م ،2-7يمكــن تقســيم بيــان
العمليات يف إحصاءات مالية احلكومة إىل ثالثة أقســام ،وهي:
 6هنــاك نــص صريــح يف نظــام احلســابات القوميــة علــى املرونــة يف عــرض
مراكــز األرصــدة والتدفقــات .واحلســابات املوصوفــة هنــا تضــم العــرض
األساســي املوضــح يف الفصــول مــن الســادس حتــى الثالــث عشــر يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام .2008

• معامالت تؤثر على صايف القيمة
• معامالت يف األصول غير املالية
• معامالت يف األصول املالية واخلصوم.
وتظهــر معامــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة التــي تؤثــر علــى
صــايف القيمــة (اإليــرادات واملصروفــات) كمعامــات يف
احلســابات اجلاريــة يف نظــام احلســابات القوميــة باســتثناء
واحــد هــو أن التحويــات الرأســمالية تظهــر يف احلســاب
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اجلــدول م :2-7الروابــط بيــن بيــان العمليــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وتسلســل حســابات املعامــات يف نظــام
احلســابات القوميــة
بيان العمليات يف إحصاءات مالية احلكومة
األرصدة

اجملمالت الرئيسية

2

اإليرادات ،املصروفات

صايف رصيد التشغيل (أو التغير يف
صايف القيمة نتيجة املعامالت)

تسلسل احلسابات يف نظام احلسابات القومية

احلسابات اجلارية يف نظام احلسابات القومية

األرصدة واجملمالت الرئيسية

حساب اإلنتاج

القيمة املضافة  /إجمايل الناجت
احمللي

حساب توليد الدخل

الفائض التشغيلي والدخل
اخملتلط

حساب تخصيص الدخل األويل

رصيد الدخل األويل  /إجمايل
الدخل القومي

احلساب الثانوي لتوزيع الدخل

الدخل املتاح  /صايف الدخل
احمللي

1

حساب استخدام الدخل املتاح

االدخار  /االدخار القومي

من الناحية املفاهيمية ،يختلف صايف رصيد التشغيل عن االدخار بقيمة التحويالت الرأسمالية والضرائب على املعامالت الرأسمالية ،واملصروفات املرسملة .وقد
تنشأ فروق إضافية عند حساب القيم نتيجة الفروق يف معاملة بعض نظم التقاعد املرتبطة بالعمل.
حسابات التراكم يف نظام احلسابات القومية
رصيد التشغيل 2ناقص صايف
االستثمار يف األصول غير املالية

صايف اإلقراض ( /)+صايف
االقتراض ()-

2

احلساب الرأسمايل

األرصدة واجملمالت الرئيسية
صايف اإلقراض ( /)+صايف
االقتراض ()-

من الناحية املفاهيمية ،صايف اإلقراض ( /)+صايف االقتراض ( )-يف إحصاءات مالية احلكومة مماثل حلسابه يف نظام احلسابات القومية .وقد تختلف القيم يف
الواقع العملي نتيجة الفروق يف معاملة بعض نظم التقاعد املرتبطة بالعمل.
صايف اقتناء األصول املالية
ناقص صايف حتمل اخلصوم

التغير يف القيمة املالية نتيجة
معامالت = صايف اإلقراض (/)+
صايف االقتراض ()-

احلساب املايل

صايف اإلقراض ( /)+صايف
االقتراض ()-

من الناحية املفاهيمية ،املعامالت يف األصول املالية واخلصوم يف إحصاءات مالية احلكومة مماثلة حلسابها يف نظام احلسابات القومية .وقد تختلف القيم يف
الواقع العملي نتيجة الفروق يف معاملة بعض نظم التقاعد املرتبطة بالعمل.
 1تــم إبــدال حســاب اســتخدام الدخــل املتــاح بحســاب اســتخدام الدخــل املتــاح املعــدل عــن طريــق تسلســل بديــل يف احلســابات بحيــث يتــم تعزيــز احلســاب الثانــوي لتوزيــع الدخــل بحســاب إعــادة توزيــع
الدخــل العينــي (راجــع الفصليــن  8و 9يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه احلســابات).
 2التحويالت الرأسمالية حسب قيدها يف احلساب الرأسمايل يف نظام احلسابات القومية تدرج يف إحصاءات مالية احلكومة كإيرادات ومصروفات.

الرأســمايل يف نظــام احلســابات القوميــة وهــو أحــد حســابات
التراكــم .أمــا معامــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف األصــول
غيــر املاليــة واملعروضــة يف القســم الثــاين مــن بيــان العمليــات
فتظهــر يف احلســاب الرأســمايل يف نظــام احلســابات القوميــة،
بينمــا تتوافــق معامــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف األصــول
املاليــة واخلصــوم مــع املعامــات املقيــدة يف احلســاب املــايل
بنظــام احلســابات القوميــة.
م 19-7ونظــرا ألن هنــاك بنــدا موازنــا يف كل حســاب مــن
حســابات نظــام احلســابات القوميــة ،يالحــظ أن عــدد البنــود
املوازنــة أكبــر يف نظــام احلســابات القوميــة مقارنــة بإحصــاءات
ماليــة احلكومــة .غيــر أن بعــض البنــود املوازنــة يف نظــام
احلســابات القوميــة يمكــن اشــتقاقها مــن إحصــاءات ماليــة
احلكومــة .واالختــاف يف ترتيبــات التحويــات الرأســمالية
يعنــي أن البنــد املــوازن يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف حالــة
القســم األول مــن بيــان العمليــات ،وهــو صــايف رصيــد التشــغيل،

خمتلــف عــن االدخــار ،وهــو البنــد املــوازن النهائــي يف سلســلة
احلســابات اجلاريــة يف نظــام احلســابات القوميــة .ويمكــن
مقارنــة صــايف رصيــد التشــغيل يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ناقــص التحويــات الرأســمالية باالدخــار وفقــا لطريقــة حســابه
يف نظــام احلســابات القوميــة .وانطالقــا مــن نفــس املفهــوم،
فــإن صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض ،وهــو البنــد املــوازن
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،مكافــئ لبنــد صــايف اإلقــراض/
صــايف االقتــراض وفقــا لطريقــة حســابه يف حالــة احلســاب
الرأســمايل واحلســاب املــايل يف نظــام احلســابات القوميــة .غيــر
أن االختــاف يف معاجلــة أنشــطة معينــة ،مثــل بعــض ترتيبــات
التقاعــد الوظيفــي (راجــع الفقرتيــن م 46-7و م ،)47-7يعنــي
أن قيمــة صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة قــد يختلــف عنــه يف نظــام احلســابات القوميــة.
وهــذه الفــروق يمكــن مطابقتهــا.
م 20-7ويغطــي بيــان التدفقــات االقتصاديــة األخــرى يف
نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة جميــع التدفقــات االقتصاديــة
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األخــرى ،مصنفــة حســب نــوع األصــل أو اخلصــم املعنــي ،ومــا
إذا كان التدفــق هــو أحــد مكاســب احليــازة أو أحــد التغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول .ويف نظــام احلســابات القوميــة،
يجــري نفــس التمييــز بيــن مكاســب احليــازة والتغيــرات األخــرى
يف حجــم األصــول ،ولكــن يقيــد هــذان النوعــان مــن التدفقــات
يف حســابين مســتقلين همــا حســاب إعــادة التقييــم ،حيــث يتــم
قيــد آثــار تغيــرات األســعار يف قيــم األصــول واخلصــوم ،وحســاب
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول ،حيــث يتــم قيــد التغيــرات
يف كميــات األصــول واخلصــوم نتيجــة عوامــل عــدا املعامــات
7
وعمليــات إعــادة التقييــم.
م 21-7وتتطابــق تغطيــة امليزانيــة العموميــة يف نظــام
إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع تغطيتهــا يف نظــام احلســابات
القوميــة ،باســتثناء بعــض مســتحقات التقاعــد املرتبطــة بالعمــل.
ونظــرا الختــاف الترتيبــات املؤسســية بيــن البلــدان ،هنــاك
بعــض املرونــة يف نظــام احلســابات القوميــة ،والتــي ال توجــد
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،بشــأن قيــد مســتحقات التقاعــد
بالنســبة لنظــم التقاعــد غيــر املمولــة التــي ترعاهــا احلكومــة.
ويجــوز قيــد بعــض هــذه املســتحقات التقاعديــة ضمــن السلســلة
األساســية حلســابات نظــام احلســابات القوميــة (املشــار إليهــا
أيضــا باحلســابات الرئيســية) بينمــا يمكــن إبــاغ غيرهــا يف
اجلــداول التكميليــة.

الروابط بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام
احلسابات القومية

م 22-7رغــم أوجــه االتســاق الهيكلــي بيــن جمموعتــي
البيانــات ،فــإن األهــداف اخملتلفــة إلحصــاءات ماليــة احلكومــة
ونظــام احلســابات القوميــة تقتضــي اختــاف طريقــة قيــد
وعــرض عــدد قليــل مــن املعامــات والتدفقــات االقتصاديــة
األخــرى املقيــدة يف خمتلــف البيانــات واحلســابات .ويســتعرض
هــذا القســم الروابــط املهمــة بيــن جمموعتــي البيانــات ويقــدم
ملخصــا لهــا .ولتيســير اإلشــارة إىل جمموعــة البيانــات املعنيــة،
يشــار إىل البنــود بأســمائها ورمــوز التصنيــف ذات الصلــة يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ونظــام احلســابات القوميــة 8.ويبيــن
اجلــدوالن م 3-7وم 4-7كيفيــة ارتبــاط فئتــي اإليــرادات
واملصروفــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة بتصنيفــات نظــام
احلســابات القوميــة ،كمــا يحــدد اجلــدول م 5-7طبيعــة االرتبــاط
بيــن املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة يف إحصــاءات ماليــة
 7يســتخدم املصطلحــان «إعــادة التقييــم» و»مكاســب احليــازة» بصــورة
متبادلــة يف نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008
 8تأخــذ رمــوز تصنيــف املعامــات والتدفقــات األخــرى يف نظــام احلســابات
القوميــة شــكل احلــرف األبجــدي الالتينــي  Dللداللــة علــى املعامــات
التوزيعيــة ،أو احلــرف  Fللداللــة علــى األصــول املاليــة واخلصــوم ،أو احلــرف
 Kللداللــة علــى التغيــرات األخــرى يف حســابات األصــول ،أو احلــرف P
للمعامــات يف املنتجــات ،ويلــي كل حــرف رقــم .ويســتخدم نظــام احلســابات
القوميــة يف امليزانيــة العموميــة رمــز  ANللداللــة علــى األصــول غيــر املاليــة
و AFلألصــول املاليــة واخلصــوم .ويســتخدم نظــام ترميــز نظــام احلســابات
القوميــة احلــرف األبجــدي الالتينــي  Bللداللــة علــى البنــود املوازنــة .ويعــرض
امللحــق  8نظــام ترميــز إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

احلكومــة ونظــام احلســابات القوميــة مــع رمــوز التصنيــف
املقابلــة .ويقــدم نظــام احلســابات القوميــة مقاييــس للحجــم
(بمــا فيهــا عناصــر احلكومــة) ،وهــو أحــد أنــواع املقاييــس املهمــة
للتحليــل املــايل الــذي يجعــل نظــام احلســابات القوميــة مكمــا
إلحصــاءات ماليــة احلكومــة.

احلسابات اجلارية

م 23-7احلســابات اجلاريــة يف نظــام احلســابات القوميــة
تســجل إنتــاج الســلع واخلدمــات ،وتوليــد الدخــل حســب اإلنتــاج،
والتوزيــع التــايل وإعــادة توزيــع الدخــل فيمــا بيــن الوحــدات
املؤسســية ،واســتخدام الدخــل ألغــراض االســتهالك واالدخــار.
ويقــدم هــذا القســم شــرحا لروابــط إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع
كل مــن هــذه احلســابات اجلاريــة.

حساب اإلنتاج

م 24-7يقيــد حســاب اإلنتــاج املعامــات املتعلقــة بإنتــاج
الســلع واخلدمــات حســب تعريفهــا يف نظــام احلســابات القوميــة.
أمــا البنــد املــوازن ،وهــو إجمــايل القيمــة املضافــة ،فيُع ـرَّف
بأنــه قيمــة اخملرجــات خمصومــا منها قيمة االســتهالك الوســيط.
ويُعـرّف مقيــاس إجمــايل النــاجت احمللــي حســب اإلنتــاج بأنــه
إجمــايل القيمــة املضافــة زائــد أي ضرائــب حمصلــة ناقــص
أي إعانــات علــى املنتجــات غيــر مشــمول بالفعــل يف قيمــة
اخملرجــات .واخملرجــات هــي قيمــة الســلع واخلدمــات املنتجــة
خــال فتــرة حماســبية معينــة .ويتألــف االســتهالك الوســيط
مــن تكلفــة الســلع واخلدمــات املســتخدمة يف اإلنتــاج .والقيمــة
املضافــة هــي مقيــاس مســاهمة املنتِــج أو النشــاط أو القطــاع
يف إجمــايل النــاجت احمللــي .وبالنســبة للحكومــة العامــة ،يمثــل
حســاب اإلنتــاج مســاهمة احلكومــة العامــة يف اإلنتــاج احمللــي.
م 25-7ويمكــن عــرض القيمــة املضافــة كقيمــة إجماليــة
أو صافيــة مــن اســتهالك رأس املــال الثابــت .وصــايف القيمــة
املضافــة هــو قيمــة اخملرجــات خمصومــا منها قيمة االســتهالك
الوســيط وقيمــة اســتهالك رأس املــال الثابــت .ويــدرج االســتهالك
الوســيط للســلع واخلدمــات ( )P2واســتهالك رأس املــال الثابــت
( )P51cحتــت فئــة االســتخدامات ،بينمــا تقيــد اخملرجــات ()P1
مــن كل الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا إحــدى وحــدات احلكومــة
العامــة حتــت فئــة املــوارد .ويقســم إجمــايل اخملرجــات إىل
خمرجــات ســوقية ( )P11وخمرجــات لالســتخدام النهائــي الذاتــي
( 9)P12وخمرجــات غيــر ســوقية أخــرى (.)P13
م 26-7وال تقيــد اخملرجــات بهــذه الطريقــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة .ومــع ذلــك ،يعــرف إجمــايل خمرجــات قطــاع
 9يف نظــام احلســابات القوميــة تتألــف اخملرجــات لالســتهالك النهائــي
الذاتــي مــن منتجــات يحتفــظ بهــا املنتــج الســتخدامه الشــخصي
كاســتهالك نهائــي أو تكويــن رأس املــال .ومــن ثــم ،فــإن تكويــن رأس
املــال للحســاب الذاتــي ،وفقــا ملــا يــرد يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
هــو تعريــف أضيــق مــن مفهــوم اخملرجــات لالســتخدام النهائــي الذاتــي
يف نظــام احلســابات القوميــة.
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اجلدول م :3-7التوافق يف فئات معامالت اإليرادات بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية
رموز
إحصاءات
مالية
احلكومة

رموز نظام
احلسابات
القومية

اإليرادات

1
1-1

1-1-1

=

D51

1-1-1-1

>

D51

2-1-1-1

>

D51

3-1-1-1

>

D51

2-1-1

>

D29

3-1-1
1-3-1-1
1-1-3-1-1

>

D29

2-1-3-1-1

>

D59

2-3-1-1
1-2-3-1-1

>

D29

2-2-3-1-1

>

D59

3-3-1-1

>

D91

5-3-1-1

>

D91

1-6-3-1-1

>

D29

2-6-3-1-1

>

D59

6-3-1-1

4-1-1
1-4-1-1
1-1-4-1-1

فئات اإليرادات يف إحصاءات مالية
احلكومة

رموز
إحصاءات
مالية
احلكومة

رموز نظام
احلسابات
القومية

>

D29

2-1-4-1-1
> 1-2-1-4-1-1

D2122

> 2-2-1-4-1-1

D214

3-1-4-1-1
> 1-3-1-4-1-1

D214

> 2-3-1-4-1-1

D59

4-1-4-1-1

>

D214

1-2-4-1-1

>

D2122

2-4-1-1
2-2-4-1-1

>

D214

3-4-1-1

>

D214

1-4-4-1-1

>

D2122

2-4-4-1-1

>

D214

4-4-1-1

5-4-1-1
1-5-4-1-1
> 1-1-5-4-1-1

D29

2-1
الضرائب
1-2-1
الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب
1-1-2-1
الرأسمالية
1-1-1-2-1
مستحقة الدفع من األفراد
2-1-1-2-1
مستحقة الدفع من الشركات واملؤسسات
3-1-1-2-1
األخرى
2-1-2-1
الضرائب األخرى على الدخل واألرباح
1-2-1-2-1
واملكاسب الرأسمالية
-2-1-2-1
الضرائب على الرواتب واألجور والقوى
1-1
العاملة
-2-1-2-1
الضرائب على املمتلكات
2-1
الضرائب املتكررة على املمتلكات غير
2-2-1-2-1
املنقولة
-2-1-2-1
مستحقة الدفع من املنتجين
1-2
مستحقة الدفع من املستهلكين
-2-1-2-1
الضرائب املتكررة على صايف الثروة
2-2
مستحقة الدفع من املنتجين
3-1-2-1
4-1-2-1
مستحقة الدفع من املستهلكين
2-2-1
ضرائب على التركات واأليلولة والهبات
1-2-2-1
الرسوم الرأسمالية
2-2-2-1
الضرائب املتكررة األخرى على املمتلكات
3-2-2-1
مستحقة الدفع من املنتجين
3-1
مستحقة الدفع من املستهلكين
1-3-1
الضرائب على السلع واخلدمات
1-1-3-1
الضرائب العامة على السلع واخلدمات
2-1-3-1
ضرائب القيمة املضافة
1-2-1-3-1
2-2-1-3-1
ضرائب املبيعات
2-3-1
على السلع واخلدمات املستوردة
1-2-3-1
على السلع واخلدمات املنتجة حمليا
2-2-3-1
الضرائب على رقم األعمال والضرائب العامة
1-2-2-3-1
األخرى على السلع واخلدمات
2-2-2-3-1
ضرائب على رقم األعمال
3-3-1
ضرائب على النفقات
1-3-3-1
الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية 2-3-3-1
الضرائب االنتقائية
1-2-3-3-1
2-2-3-3-1
على السلع واخلدمات املستوردة
4-1
على السلع واخلدمات املنتجة حمليا
1-4-1
أرباح االحتكارات املالية
1-1-4-1
معينة
الضرائب على خدمات
2-1-4-1
على السلع واخلدمات املستوردة
3-1-4-1
على السلع واخلدمات املنتجة حمليا
4-1-4-1

الضرائب على استخدام السلع والسماح
باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة
ضرائب املركبات
مستحقة الدفع من املنتجين

فئات اإليرادات يف إحصاءات مالية احلكومة

>
~
~

D613
D6131
D6132

~
~

D611
D6111

املساهمات االجتماعية
مساهمات الضمان االجتماعي
مساهمات العاملين
منها :رسوم خدمة نظم التأمين ()-
املساهمات التقاعدية الفعلية
املساهمات غير التقاعدية الفعلية
مساهمات أرباب العمل
املساهمات االجتماعية الفعلية
املساهمات التقاعدية الفعلية

~

D6112

املساهمات غير التقاعدية الفعلية

~
~

D612
D6121

املساهمات االجتماعية احملتسبة
املساهمات التقاعدية احملتسبة

~

D6122

املساهمات غير التقاعدية احملتسبة

>
>

D613
D613

مساهمات العاملين حلساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل
مساهمات غير خمصصة
مساهمات اجتماعية أخرى
مساهمات العاملين
مساهمات أرباب العمل
مساهمات حمتسبة
املنح
من حكومات أجنبية
جارية
رأسمالية
منح استثمارية
حتويالت رأسمالية أخرى
من منظمات دولية
جارية
رأسمالية
منح استثمارية
حتويالت رأسمالية أخرى
من وحدات احلكومة العامة األخرى
جارية
رأسمالية
منح استثمارية
حتويالت رأسمالية أخرى
إيرادات أخرى
دخل امللكية
الفائدة
األرباح املوزعة
مسحوبات الدخل من أشباه الشركات
دخل امللكية من املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار

~
~
~

D6132
D6112
D6122

>

D74

>
>

D92
D99

>

D74

>
>

D92
D99

>

D73

>
>

D92
D99

~
~
~

~ 1-4-1-4-1
~ 2-4-1-4-1
=
5-1-4-1
=
6-1-4-1

D41
D421
D422
D441
D443
D45
D43

حملة وثائق التأمين
صناديق االستثمار اجلماعي
الريع
أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها

إحصاءات مالية احلكومة واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى
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اجلدول م :3-7التوافق يف فئات معامالت اإليرادات بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية
رموز
إحصاءات
مالية
احلكومة

رموز نظام
احلسابات
القومية

> 2-1-5-4-1-1

D59

مستحقة الدفع من املستهلكين
ضرائب أخرى على استخدام السلع والسماح
باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة

D29

مستحقة الدفع من املنتجين
مستحقة الدفع من املستهلكين
ضرائب أخرى على السلع واخلدمات
على منتجات غير مصنفة يف موضع آخر
على اإلنتاج غير املصنف يف موضع آخر
مستحقة الدفع من املستهلكين
ضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى
رسوم االستيراد
الضرائب على الواردات باستثناء ضريبة
القيمة املضافة ورسوم االستيراد
الضرائب على الصادرات
أرباح احتكارات الصادرات أو الواردات
أرباح احتكارات الواردات
أرباح احتكارات الصادرات
أرباح الصرف
أرباح الصرف كضرائب على الواردات
باستثناء ضريبة القيمة املضافة ورسوم
االستيراد
أرباح الصرف كضرائب على الصادرات
أرباح الصرف كضرائب على املنتجات
باستثناء ضريبة القيمة املضافة وضريبتي
االستيراد والتصدير
الضرائب على عمليات الصرف
الضرائب على عمليات الصرف كضرائب على
الواردات باستثناء ضريبة القيمة املضافة
ورسوم االستيراد
الضرائب على عمليات الصرف كضرائب على
الصادرات
الضرائب على عمليات الصرف كضرائب على
املنتجات باستثناء ضريبة القيمة املضافة
وضريبتي االستيراد والتصدير
ضرائب أخرى على التجارة واملعامالت
الدولية
مستحقة الدفع من املنتجين

2-5-4-1-1

> 1-2-5-4-1-1
> 2-2-5-4-1-1
6-4-1-1

D59

1-6-4-1-1

>

D214

2-6-4-1-1

>

D29

3-6-4-1-1

>

D59

5-1-1

1-5-1-1

1-1-5-1-1

=

D2121

2-1-5-1-1

>

D2122

2-5-1-1

>

D213

1-3-5-1-1

>

D2122

2-3-5-1-1

>

D213

1-4-5-1-1

>

D2122

2-4-5-1-1

>

D213

3-4-5-1-1

>

D214

1-5-5-1-1

>

D2122

2-5-5-1-1

>

D213

3-5-5-1-1

>

D214

3-5-1-1

4-5-1-1

5-5-1-1

فئات اإليرادات يف إحصاءات مالية
احلكومة

6-5-1-1
1-6-5-1-1

>

D29

2-6-5-1-1

>

D59

6-1-1
1-6-1-1

مستحقة الدفع فقط على منشآت األعمال

1-1-6-1-1

>

2-4-1
1-2-4-1

>

P11

1-2-4-1
2-2-4-1
3-2-4-1
4-2-4-1
3-4-1

>

D759

4-4-1
1-4-4-1

1-1-4-4-1
>

-1-4-4-1
1-1
> -1-4-4-1
2-1
-1-4-4-1
1-1
-1-4-4-1
2-1
-1-4-4-1
3-1
> 2-1-4-4-1
>
2-4-4-1

D31
D39

اإلعانات على اإلنتاج

من منظمات دولية
من حكومات أجنبية
D759
D99

1-5-4-1

> 3-1-5-4-1
>
2-5-4-1

مبيعات السلع واخلدمات
منها :بيع بأسعار السوق
مبيعات املنشآت السوقية
رسوم إدارية
مبيعات عرضية من جانب منشآت غير سوقية
مبيعات حمتسبة لسلع وخدمات
الغرامات واجلزاءات واملصادرات
حتويالت غير مصنفة يف موضع آخر
حتويالت جارية غير مصنفة يف موضع آخر
اإلعانات
اإلعانات على املنتجات

من وحدات احلكومة العامة األخرى

5-4-1

> 1-1-5-4-1
> 2-1-5-4-1

فئات اإليرادات يف إحصاءات مالية احلكومة

D71
D71
D72
D99

حتويالت جارية أخرى غير مصنفة يف موضع آخر
حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع آخر
األقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة بنظم
التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة
األقساط ،والرسوم ،واملطالبات اجلارية مستحقة
القبض
األقساط مستحقة القبض
رسوم نظم الضمانات املوحدة مستحقة القبض
املطالبات اجلارية مستحقة القبض
املطالبات الرأسمالية مستحقة القبض

مستحقة الدفع من املستهلكين
ضرائب أخرى

D214

رموز
إحصاءات
مالية
احلكومة

رموز نظام
احلسابات
القومية

ضرائب الدمغة

2-1-6-1-1

>

D29

ضرائب أخرى على اإلنتاج

2-6-1-1

>

D59

مستحقة الدفع من غير منشآت األعمال أو
غير حمددة

مفتاح
اجلدول:

= بند إحصاءات مالية احلكومة مماثل لبند نظام احلسابات
القومية
> بند إحصاءات مالية احلكومة هو أحد عناصر بند نظام
احلسابات القومية ذي الصلة
~ بند إحصاءات مالية احلكومة مماثل من الناحية
املفاهيمية لكنه خمتلف عمليا نتيجة معاجلة عمليات
معينة

ملحوظة :بنود إحصاءات مالية احلكومة غير املعتادة والالزمة لنظام احلسابات القومية تظهر يف الصفوف املظللة باللون الداكن.

360

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

احلكومــة العامــة بأنــه جممــوع خمرجــات املنشــآت غيــر الســوقية
وخمرجــات املنشــآت الســوقية .ويتــم اشــتقاق خمرجــات هذيــن
النوعيــن مــن املنشــآت بصــورة خمتلفــة تمامــا علــى النحو التايل:
• خمرجــات املنشــآت الســوقية تســاوي مبيعــات تلــك
املنشــآت (بنــد إيــرادات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
مبيعــات املنشــآت الســوقية ( ))1-2-4-1زائــد التغيــرات
يف خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز ()2-2-2-1-3
والســلع تامــة الصنــع ( .)3-2-2-1-3وبالتــايل إلرســاء
صلــة مباشــرة مــع نظــام احلســابات القوميــة ،يتعيــن تقســيم
بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة حــول التغيــرات يف
اخملزونــات إىل بيانــات مســتقلة للمنشــآت الســوقية وغيــر
الســوقية.
• ال يمكــن حتديــد خمرجــات املنشــآت غيــر الســوقية مــن
إحصــاءات املبيعــات ألن معظمهــا يــوزع بــدون مقابــل أو
يبــاع بأســعار غيــر ذات داللــة اقتصاديــة .وبــدال مــن ذلــك،
تع ـرَّف خمرجــات املنشــآت غيــر الســوقية بأنهــا تســاوي
جممــوع تكاليــف إنتاجهــا :أي تعويضــات العامليــن (-2
 ،)1واســتخدام الســلع واخلدمــات ( ،)2-2واســتهالك رأس
املــال الثابــت ( ،)3-2والضرائــب األخــرى علــى اإلنتــاج
املدفوعــة ،واإلعانــات األخــرى علــى اإلنتــاج املقبوضــة
(كقيمــة ســالبة).
وبالتــايل ،حلســاب خمرجــات املنشــآت غيــر الســوقية مــن بيانــات
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يجــب تقســيم جممــوع قيــم كل فئــة
مــن فئــات املصروفــات ذات الصلــة إىل مصروفــات تتحملهــا
10
منشــآت ســوقية ومصروفــات تتحملهــا منشــآت غيــر ســوقية.
م 27-7يف احلســابات القوميــة ،يقســم إجمــايل خمرجــات
قطــاع احلكومــة العامــة إىل ثالثــة عناصــر ،هــي :اخملرجــات
الســوقية ،واخملرجــات لالســتخدام النهائــي الذاتــي ،وخمرجــات
غيــر ســوقية أخــرى.
• اخملرجــات لالســتخدام النهائــي الذاتــي هــي قيمــة الســلع
واخلدمــات املنتجــة لالســتخدام النهائــي الذاتــي أو األصول
غيــر املاليــة املنشــأة الســتخدام وحــدات احلكومــة العامــة
ذاتيا .ويمكن احلصول مباشــرة على بيانات هذه األصول
غيــر املاليــة مــن تفاصيــل النفقــات يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة حتــت بنــد للتذكــرة  3M1يف اجلــدول  .1-8ويف
نظــام احلســابات القوميــة ،هنــاك نــص يقضــي بتقييــم هــذه
اخملرجــات باألســعار الســوقية إذا كانــت األصــول املنشــأة
للحســاب الذاتــي مطروحــة أيضــا للبيــع يف األســواق .ويف
إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يفتــرض أن األصــول
التــي ينشــئها قطــاع احلكومــة العامــة للحســاب الذاتــي
 10تشــكل املنشــآت الســوقية يف قطــاع احلكومــة العامــة نســبة ضئيلــة
عــادة مــن إجمــايل خمرجــات احلكومــة العامــة.

ليســت مطروحــة للبيــع يف األســواق وبالتــايل ينبغــي أن
يســتند التقييــم إىل تكلفــة اإلنتــاج.
• بيانــات اخملرجــات الســوقية واخملرجــات غيــر الســوقية
األخــرى غيــر متاحــة مباشــرة مــن إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ،وال تقابــل بالضــرورة خمرجــات املنشــآت
الســوقية وغيــر الســوقية ألن املنشــآت غيــر الســوقية يمكــن
أن تنتــج خمرجــات ســوقية ،والعكــس صحيــح.




حتســب قيمــة اخملرجــات الســوقية كمجمــوع خمرجــات
املنشــآت الســوقية بالكامــل ،واملبيعــات الفعليــة
للمنشــآت غيــر الســوقية بأســعار الســوق( 11جانــب مــن
بنــد املبيعــات العرضيــة التــي تقــوم بهــا املنشــآت
غيــر الســوقية املصنــف حتــت اإليــرادات يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ( ،))3-2-4-1واخملرجــات األخــرى
احملتســب بيعهــا (جانــب مــن بنــد مبيعــات الســلع
واخلدمــات احملتســبة املصنــف حتــت اإليــرادات يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ( .))4-2-4-1واملبيعــات
احملتســبة هــي معامــات عينيــة تق ّيــم بأســعار الســوق
(راجــع اإلطــار م.)1-7
ويمكــن حســاب قيمــة اخملرجــات غيــر الســوقية األخــرى
كقيمــة متبقيــة باعتبارهــا جممــوع خمرجــات قطــاع
احلكومــة العامــة ناقــص اخملرجــات لالســتخدام النهائي
الذاتــي واخملرجــات الســوقية.

م 28-7يتألــف االســتهالك الوســيط مــن الســلع واخلدمــات
املســتهلكة كمدخــات يف عمليــة إنتــاج ،مــع اســتبعاد األصــول
الثابتــة التــي يقيــد اســتهالكها كاســتهالك رأس املــال الثابــت.
وبالنســبة لوحــدات احلكومــة العامــة أو القطــاع العــام ،يتضمــن
االســتهالك الوســيط بنــود إحصــاءات ماليــة احلكومــة التاليــة:
• اســتخدام ســلع وخدمــات (فئــة املصروفــات  2-2يف
نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة) ناقــص جــزء مــن الســلع
املشــتراة بغــرض إعــادة البيــع وبيعــت بالفعــل أثنــاء فتــرة
اإلبــاغ (تخفيــض يف بنــد إحصــاءات ماليــة احلكومــة
 4-2-2-1-3نتيجــة البيــع)
• ســلع وخدمــات مســتخدمة يف تكويــن رأس املــال للحســاب
الذاتــي (بنــد للتذكــرة  3M12يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• اســتهالك خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة
غيــر مباشــرة ( ،)FISIMويؤخــذ يف احلســبان بالفعــل
يف إيــرادات ومصروفــات الفائــدة يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة (البنــدان  1411و  ،24علــى التــوايل)
 11مبيعــات الســلع أو اخلدمــات غيــر الســوقية بأســعار ليســت ذات داللــة
اقتصاديــة تمثــل جانبــا مــن قيمــة اخملرجــات غيــر الســوقية (راجــع الفقــرة
 132-6مــن نظــام احلســابات القوميــة).

إحصاءات مالية احلكومة واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى
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اجلدول م 4-7التوافق يف فئات معامالت املصروفات بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية
رموز نظام
احلسابات
القومية

رموز
إحصاءات مالية
احلكومة
2

1-2
1-1-2

>

me

2-1-2

>
~

nme؛
P1
D11

~

D111

~

D112

~

D12

~

D121

1-1-2-1-2

~

D1211

2-1-2-1-2

~

D1212

2-2-1-2

~

D122

1-2-2-1-2

~

D1221

2-2-2-1-2

~

D1222

2-2

~

P2

1-1-2
1-1-1-2
2-1-1-2
2-1-2
1-2-1-2

1-2-2

~

me

2-2-2

~

3-2

~

nme؛
P1
P51c

1-3-2

~

me

2-3-2

~

4-2

~

nme؛
P1
D41

1-4-2

~

D412

~

D412

~

D411

2-4-2
3-4-2
5-2

=

1-5-2

D31

1-1-5-2

D311

2-1-5-2

D312

3-1-5-2

D319

2-5-2

D39

1-5-2
1-1-5-2
2-1-5-2
2-5-2
1-2-5-2
2-2-5-2
3-5-2
1-3-5-2
2-3-5-2
3-3-5-2

رموز نظام
احلسابات
القومية

فئات املصروفات يف إحصاءات مالية رموز إحصاءات
احلكومة
مالية احلكومة
املصروفات
تعويضات العاملين [إحصاءات مالية
احلكومة]
حسب املنشآت السوقية
حسب املنشآت غير السوقية
األجور والرواتب
األجور والرواتب النقدية
األجور والرواتب العينية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
املساهمات التقاعدية الفعلية
املساهمات غير التقاعدية الفعلية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
احملتسبة
املساهمات التقاعدية احملتسبة
املساهمات غير التقاعدية احملتسبة
استخدام السلع واخلدمات [إحصاءات
مالية احلكومة]
حسب املنشآت السوقية
حسب املنشآت غير السوقية
استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات
مالية احلكومة]
حسب املنشآت السوقية
حسب املنشآت غير السوقية
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
لغير املقيمين
للمقيمين عدا احلكومة العامة
لوحدات احلكومة العامة األخرى
اإلعانات
اإلعانات على املنتجات
إعانات الواردات
إعانات الصادرات
إعانات أخرى على املنتجات
اإلعانات على اإلنتاج
للشركات العامة
للشركات العامة غير املالية
للشركات العامة املالية
للمؤسسات اخلاصة
للمؤسسات اخلاصة غير املالية
للمؤسسات اخلاصة املالية
لقطاعات أخرى
ملؤسسات غير هادفة للربح
لوحدات احلكومة العامة
لألسر املعيشية كمنتجين

7-2
1-7-2
1-1-7-2

~

D621

1-1-1-7-2

~

D6211

2-1-1-7-2

~

D6212

2-1-7-2

~

D632

1-2-7-2

~

D623

2-2-7-2

~

D632

2-7-2

3-7-2
1-3-7-2

~

D6222

2-3-7-2

~

D632

8-2
1-8-2
1-1-8-2
1-1-1-8-2

~

2-1-1-8-2

~

2-1-8-2

~

1-2-1-8-2

~

2-2-1-8-2

~

3-1-8-2
1-3-1-8-2

~

2-3-1-8-2

~

3-3-1-8-2

~

4-1-8-2

=

5-1-8-2

>

2-8-2
1-2-8-2
1-1-2-8-2

>

2-1-2-8-2

>

3-1-2-8-2

>

> 1-3-1-2-8-2
> 2-3-1-2-8-2
4-1-2-8-2

>

> 1-4-1-2-8-2
> 2-4-1-2-8-2
2-2-8-2
1-2-2-8-2

>

3-2-2-8-2

>

فئات املصروفات يف إحصاءات مالية
احلكومة
املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
منافع الضمان االجتماعي
منافع الضمان االجتماعي النقدية
منافع الضمان االجتماعي التقاعدية
منافع الضمان االجتماعي غير التقاعدية
منافع الضمان االجتماعي العينية
منافع املساعدة االجتماعية
منافع املساعدة االجتماعية النقدية
منافع املساعدة االجتماعية العينية
املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل
املنافع االجتماعية النقدية املرتبطة بالعمل
املنافع االجتماعية العينية املرتبطة بالعمل

مصروفات أخرى
مصروفات امللكية عدا الفائدة
األرباح املوزعة
D421
األرباح املوزعة عدا اإليرادات املعاد استثمارها
D43
اإليرادات املعاد استثمارها
D422
مسحوبات الدخل من أشباه الشركات
D422
مسحوبات الدخل من أشباه الشركات عدا
اإليرادات املعاد استثمارها
D43
اإليرادات املعاد استثمارها
مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة من
دخل االستثمار
D441
حملة وثائق التأمين
D442
مستحقات التقاعد
D443
صناديق االستثمار اجلماعية
D45
الريع
D43
اإليرادات املعاد استثمارها يف االستثمار
األجنبي املباشر
التحويالت غير املصنفة يف موضع آخر
التحويالت اجلارية غير املصنفة يف موضع آخر
D29
ضرائب أخرى على اإلنتاج
D75
حتويالت جارية متنوعة
D751
حتويالت جارية إىل املؤسسات غير الهادفة
للربح التي تخدم األسر املعيشية
 D751nikحتويالت عدا التحويالت العينية
D751ik
التحويالت العينية
D759
حتويالت جارية متنوعة أخرى
 D759nikحتويالت عدا التحويالت العينية
D759ik
التحويالت العينية
حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع آخر
D91
ضرائب رأس املال
D99
حتويالت رأسمالية أخرى غير مصنفة يف
موضع آخر
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اجلدول م 4-7التوافق يف فئات معامالت املصروفات بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية (تتمة)
رموز
إحصاءات مالية
احلكومة

رموز نظام
احلسابات
القومية

6-2
1-6-2
1-1-6-2

>

1-2-1-6-2

> D92

2-2-1-6-2

> D99

1-2-6-2

> D74

1-2-2-6-2

> D92

2-2-2-6-2

> D99

1-3-6-2

> D73

1-2-3-6-2

> D92

2-2-3-6-2

> D99

2-1-6-2

2-6-2
2-2-6-2

3-6-2
2-3-6-2

D74

رموز
إحصاءات
فئات املصروفات يف إحصاءات مالية
مالية احلكومة
احلكومة
املنح
للحكومات األجنبية
جارية
رأسمالية
منح استثمارية
منح رأسمالية أخرى
للمنظمات الدولية
جارية
رأسمالية
منح استثمارية
منح رأسمالية أخرى
لوحدات احلكومة العامة األخرى
جارية
رأسمالية
منح استثمارية
منح رأسمالية أخرى

رموز نظام
احلسابات
القومية

3-8-2
1-3-8-2
> 1-1-3-8-2

D71

> 2-1-3-8-2

D71

> 3-1-3-8-2

D72

2-3-8-2

>

D99

2-3-8-2

>

D99

مفتاح اجلدول= :
>
<
~

فئات املصروفات يف إحصاءات مالية
احلكومة
األقساط والرسوم واملطالبات املتعلقة بنظم
التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة
األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة
الدفع
األقساط مستحقة الدفع
رسوم مستحقة الدفع عن ضمان موحد
مطالبات جارية مستحقة الدفع
مطالبات رأسمالية مستحقة الدفع
مطالبات رأسمالية مستحقة الدفع

بند إحصاءات مالية احلكومة مماثل لبند نظام احلسابات
القومية
بند إحصاءات مالية احلكومة هو أحد عناصر بند نظام
احلسابات القومية ذي الصلة
جزء من بند إحصاءات مالية احلكومة هو أحد عناصر بند
نظام احلسابات القومية ذي الصلة
بند إحصاءات مالية احلكومة مماثل من الناحية
املفاهيمية لكنه خمتلف عمليا نتيجة معاجلة عمليات
معينة

ملحوظة :بنود إحصاءات مالية احلكومة غير املعتادة والالزمة لنظام احلسابات القومية تظهر يف الصفوف املظللة باللون الداكن.

• اســتهالك خدمــات التأميــن ورســوم/أتعاب اخلدمــات
املتعلقــة بالضمانــات املوحــدة التــي تمثــل عناصــر
األقســاط والرســوم واملطالبــات املتعلقــة بنظــم التأميــن
علــى غيــر احليــاة والضمانــات املوحــدة (بنــد 1-5-4-1
وبنــد  1-3-8-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
م 29-7ألغــراض نظــام احلســابات القوميــة ،يتــم اشــتقاق
قيــم خدمــات الوســاطة املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة
وخدمــات التأميــن ونظــم الضمانــات املوحــدة عــن طريــق جتزئــة
معامــات الفائــدة وأقســاط التأميــن علــى غيــر احليــاة ورســوم
الضمانــات املوحــدة (راجــع الفقرتيــن  81-6و .)125-6ومــن
حيــث املفهــوم ،ينبغــي معاملــة قيمــة هــذه اخلدمــات كمصروفــات
اســتخدام ســلع وخدمــات بالنســبة للمســتهلك وكإيــرادات مــن بيــع
خدمــة بالنســبة جلهــة الوســاطة املاليــة التــي تقــدم اخلدمــة .غيــر
أن هــذه التجزئــة ال تتــم يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ألنــه
يمكــن تقديرهــا مــن واقــع بيانــات االقتصــاد بالكامــل .وبــدال مــن
ذلــك ،يتــم قيــد كامــل قيــم املعامــات كفائــدة أو أقســاط تأميــن
12
علــى غيــر احليــاة ،أو رســوم ضمانــات موحــدة ،بالترتيــب.
م 30-7اســتهالك رأس املــال الثابــت يف نظــام احلســابات
القوميــة ( )P51مطابــق لنفــس املفهــوم يف إحصــاءات ماليــة
احلكومة .غير أن كميات استهالك رأس املال الثابت قد تختلف
 12لالطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول تقديــر هــذه اخلدمــات راجــع
الفقــرات م 24-3إىل م 27-3مــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام .2008

نتيجــة اختــاف معاجلــة تكويــن رأس املــال للحســاب الذاتــي.
ويجــب أن يكــون اســتهالك رأس املــال الثابــت حســب القيــد يف
نظام احلســابات القومية مســاويا الســتهالك رأس املال الثابت
[إحصــاءات ماليــة احلكومــة] ( )3-2زائــد اســتهالك رأس املــال
الثابــت املقيــد كأحــد عناصــر تكويــن رأس املــال للحســاب الذاتــي
(بنــد التذكــرة  3M13يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).

حسابات توزيع الدخل

م 31-7تنقســم حســابات توزيــع الدخــل إىل ثالثــة حســابات
أساســية .وكل مــن هــذه احلســابات املســتقلة لــه بنــد مــوازن
خمتلــف يقــدم تفســيرات للدخــل ذات مغــزى .وتتألــف هــذه
احلســابات ممــا يلــي:
• حســاب التوزيــع األويل للدخــل ،ويتألــف مــن حســاب توليــد
الدخــل وحســاب تخصيــص الدخــل األويل
• حساب التوزيع الثانوي للدخل
• حساب إعادة توزيع الدخل العيني

حساب التوزيع األويل للدخل

م 32-7حســاب التوزيــع األويل للدخــل يوضــح كيفيــة توزيــع
إجمــايل النــاجت احمللــي علــى العمالــة ورأس املــال واحلكومــة،
وعنــد اللــزوم ،علــى التدفقــات مــن وإىل بقيــة العــامل .ويُعــرض
التوزيــع األويل للدخــل دائمــا يف حســابين فرعييــن ،همــا حســاب
توليــد الدخــل وحســاب تخصيــص الدخــل األويل.

إحصاءات مالية احلكومة واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى
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اإلطار م :1-7املعامالت العينية
رغــم إقــرار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ونظــام احلســابات القوميــة باملعامــات العينيــة فقــد يختلــف قيــد هــذه املعامــات يف جمموعتــي البيانــات،
وخاصــة يف حالــة الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا احلكومــة العامــة .ونظــرا ألن تركيــز نظــام احلســابات القوميــة ينصــب علــى العمليــات االقتصاديــة،
فمــن املمكــن أن تقيــد هــذه املعامــات يف عــدة مراحــل يف نظــام احلســابات القوميــة ،بينمــا ال تقيــد عمومــا إال مــرة واحــدة فقــط يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة .واملبيعــات احملتســبة ،وفقــا لقيدهــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تعــرف باســم املعامــات غيــر النقديــة يف نظــام احلســابات القوميــة.
تقيد مثل هذه املبيعات احملتسبة يف إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية يف احلالة التالية:
• الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا قطــاع احلكومــة العامــة وتقــدم إىل العامليــن يف شــكل أجــور عينيــة — تعامــل كتعويضــات دفعــت للعامليــن
نقــدا وتبعهــا بيــع إىل العامليــن (البنــد  1424يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .وتقيــد التعويضــات يف حســاب توليــد الدخــل كتعويضــات
للعامليــن ،كأجــور ورواتــب ( ،)D11وتقيــد اخملرجــات حتــت نفقــات االســتهالك النهائــي لألســر .ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تعالــج الســلع
واخلدمــات التــي ينتجهــا قطــاع احلكومــة العامــة وتقــدم إىل العامليــن يف شــكل أجــور عينيــة علــى نحــو مماثــل ملعاجلتهــا يف نظــام احلســابات
القوميــة .وتعتبــر احلكومــة أنهــا تعمــل مــن واقــع صفتيــن كــرب عمــل وكمنتــج عــام لســلع وخدمــات .ولتوضيــح املبلــغ الكلــي املدفوع كتعويضات
للعامليــن ،يجــب معاجلــة املبلــغ مســتحق الدفــع يف صــورة عينيــة كمــا لــو كان قــد دُفــع نقــدا كأجــور ورواتــب ثــم اســتخدم العاملــون النقــد بعــد
ذلــك لشــراء الســلع واخلدمــات.
وتقيد يف نظام احلسابات القومية معامالت املبيعات احملتسبة غير املقيدة يف إحصاءات مالية احلكومة يف احلاالت التالية:
• الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا قطــاع احلكومــة العامــة وتقــدم كمنافــع اجتماعيــة عينيــة وفــق املنافــع االجتماعيــة املرتبطــة بالعمــل —
تعالــج يف نظــام احلســابات القوميــة كمــا لــو كان هنــاك حتويــل نقــدي إىل املســتفيدين وتبعــه بيــع اخملرجــات إىل املســتفيدين .وبالتــايل ،تقيــد
الســلع واخلدمــات يف نظــام احلســابات القوميــة كنفقــات االســتهالك النهائــي لألســر بينمــا يقيــد التحويــل كمنافــع اجتماعيــة (مقيــدة يف حســاب
التوزيــع الثانــوي للدخــل كمنافــع اجتماعيــة بخــاف التحويــات االجتماعيــة العينيــة ( D62يف نظــام احلســابات القوميــة) ،حتــت بنــد منافــع
تأمينــات اجتماعيــة أخــرى ( D622يف نظــام احلســابات القوميــة)) .ويقسّــم هــذا البنــد أكثــر إىل منافــع تقاعديــة ( D6221يف نظــام احلســابات
القوميــة) ومنافــع غيــر تقاعديــة ( D6222يف نظــام احلســابات القوميــة) .ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تقيــد الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا
وحــدات احلكومــة العامــة وتقــدم كمنافــع اجتماعيــة كتكاليــف إنتــاج يف خمتلــف فئــات املصروفــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،مثــل
تعويضــات العامليــن واســتخدام الســلع واخلدمــات واســتهالك رأس املــال الثابــت ،وليــس كمنافــع اجتماعيــة.
• الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا قطــاع احلكومــة العامــة وتقــدم كمنــح عينيــة إىل حكومــات أخــرى ومنظمــات دوليــة – تعالــج يف نظــام
احلســابات القوميــة كمــا لــو كان هنــاك حتويــل نقــدي تبعــه بيــع اخملرجــات إىل اجلهــات املتلقيــة للســلع واخلدمــات .وتظهــر اخملرجــات
كصــادرات ( P6يف نظــام احلســابات القوميــة) يف حالــة املنــح املقدمــة إىل حكومــات أجنبيــة ومنظمــات دوليــة ،وتظهــر إمــا كنفقــات االســتهالك
النهائــي للحكومــة أو كإجمــايل تكويــن رأس املــال الثابــت ( P51يف نظــام احلســابات القوميــة) يف حالــة املنــح املقدمــة إىل وحــدات حمليــة
أخــرى تابعــة للحكومــة العامــة .ويظهــر التحويــل يف حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل كتحويــات جاريــة أخــرى ( ،)D7إمــا كتحويــات جاريــة
داخــل احلكومــة العامــة ( D73يف نظــام احلســابات القوميــة) أو التعــاون الــدويل اجلــاري ( D74يف نظــام احلســابات القوميــة) أو يف حســاب
رأس املــال كتحويــات رأســمالية أو منــح اســتثمارية ( D92يف نظــام احلســابات القوميــة) أو حتويــات رأســمالية أخــرى ( D99يف نظــام
احلســابات القوميــة) .ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تقيــد مثــل هــذه املنــح العينيــة كمنــح حلكومــات أجنبيــة (بنــد املصروفــات  1-6-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة) أو منــح ملنظمــات دوليــة (بنــد املصروفــات  2-6-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
• الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا قطــاع احلكومــة العامــة وتقــدم كتحويــات عينيــة إىل املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر
املعيشــية أو إىل األفــراد أو األســر تعويضــا عــن تلــف يف املمتلــكات أو إصابــة شــخصية أو كتســوية ملطالبــة تأمينيــة  -تعامــل كتحويــل
نقــدي وبيــع خمرجــات ســوقية .ويقيــد التحويــل يف حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل يف نظــام احلســابات القوميــة كتحويــات جاريــة أخــرى أو
مطالبــات التأميــن علــى غيــر احليــاة ( )D72أو حتويــات جاريــة متنوعــة ( ،)D75وتقيــد اخملرجــات حتــت نفقــات االســتهالك النهائــي لقطــاع
األســر املعيشــية أو قطــاع املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم قطــاع األســر املعيشــية .ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تقيــد هــذه الســلع
واخلدمــات املقدمــة يف صــورة عينيــة كتحويــات أخــرى (بنــد املصروفــات  2-8-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).

حساب توليد الدخل

• تعويضات العاملين ()D1

م 33-7يوضــح حســاب توليــد الدخــل كيفيــة توليــد الدخــل
مــن القيمــة املضافــة للعمالــة ورأس املــال واحلكومــة وذلــك مــن
منظــور الوحــدات أو القطاعــات املؤسســية املقيمــة ،بصفتهــا
منتِجــا .ويبــدأ احلســاب بالقيمــة املضافــة باعتبارهــا مــوارد ثــم
يشــمل مــا يلــي كاســتخدامات:

• ضرائب أخرى على اإلنتاج

13

( )D29مستحقة الدفع

 13تتألــف الضرائــب األخــرى علــى اإلنتــاج مــن كل الضرائــب عــدا الضرائــب
علــى املنتجــات التــي تتحملهــا املؤسســات نتيجــة املشــاركة يف اإلنتــاج.
والضريبــة علــى اإلنتــاج هــي ضريبــة مســتحقة الدفــع عــن كل وحــدة مــن
بعــض الســلع واخلدمــات( .راجــع الفقــرات  88-7إىل  97-7مــن نظــام
احلســابات القوميــة).
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• إعانــات أخــرى علــى اإلنتــاج ( )D39مســتحقة القبــض
كاســتخدام ســالب.

م 34-7والبنــد املــوازن حلســاب توليــد الدخــل هــو فائــض
التشــغيل ( ،)B2الــذي يمكــن عرضــه كإجمــايل أو صــاف مــن
اســتهالك رأس املــال الثابــت .ويقيــس الفائــض املتحقــق مــن
اإلنتــاج قبــل خصــم أي دخــل صريــح أو ضمنــي :رســوم الفائــدة
أو الريــع أو أي دخــول ملكيــة أخــرى مســتحقة الدفــع علــى أصــول
ماليــة أو أراض أو أي مــوارد طبيعيــة أخــرى حمتفــظ بهــا لتنفيــذ
عمليــة اإلنتــاج.

م 35-7وتعويضــات العامليــن يف نظــام احلســابات القوميــة
تقابــل تعويضــات العامليــن ( )1-2حتــت فئــة املصروفــات يف
نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة ومقــدار تعويضــات العامليــن
املســجل كأحــد عناصــر تكويــن رأس املــال للحســاب الذاتــي (بنــد
التذكــرة  3M11يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).

م 36-7وتتألــف الضرائــب واإلعانــات املتضمنــة يف
تقييــم خمرجــات املنشــآت غيــر الســوقية مــن ضرائــب أخــرى
علــى اإلنتــاج مســتحقة الدفــع مــن وحــدات احلكومــة العامــة إىل
وحــدات حكوميــة أخــرى وإعانــات أخــرى علــى اإلنتــاج مســتحقة
القبــض لوحــدات احلكومــة العامــة مــن وحــدات حكوميــة أخــرى،
ســواء وطنيــة أو أجنبيــة .ومــن املرجــح أن تكــون هــذه املبالــغ
غيــر معتــادة و/أو ضئيلــة احلجــم .وتصنــف الضرائــب مســتحقة
الدفــع مــن أحــد مســتويات احلكومــة إىل مســتوى آخــر يف إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة كتحويــات غيــر مصنفــة يف
موضــع آخــر ( )2-8-2يف الفئــة الفرعيــة «حتويــات جاريــة
غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر» ( .)1-2-8-2وتمثــل إعانــات
اإلنتــاج ( )D39مســتحقة القبــض جانبــا مــن اإلعانــات (-4-1
 )1-1-4املصنفــة حتــت حتويــات غيــر مصنفــة يف موضــع
آخــر ( 14.)4-4-1ويف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،يحــذف
بالتوحيــد هــذان البنــدان ،املشــتمالن علــى وحــدات احلكومــة
العامــة ،عنــد إعــداد إحصــاءات احلكومــة العامــة أو القطــاع العــام.

حساب تخصيص الدخل األويل

م 37-7ينصــب تركيــز حســاب تخصيــص الدخــل األويل علــى
الوحــدات أو القطاعــات املؤسســية املقيمــة بصفتهــا متلقيــة
للدخــل األويل .ويبيــن أيــن تكــون البنــود مســتحقة الدفــع يف
حســاب توليــد الدخــل مســتحقة القبــض ،كمــا يتضمــن مبالــغ
دخــل امللكيــة مســتحقة القبــض ومســتحقة الدفــع مــن الوحــدات
أو القطاعــات املؤسســية .ويتضمــن أيضــا فائــض التشــغيل أو
الدخــل اخملتلــط كمــوارد ويقيــد لــكل قطــاع دخــل امللكيــة مســتحق
القبــض ومســتحق الدفــع ،وتعويضــات العامليــن مســتحقة
القبــض ،والضرائــب خمصومــا منهــا اإلعانــات مســتحقة القبــض
علــى اإلنتــاج والــواردات .والبنــد املــوازن يف هــذا احلســاب هــو
رصيــد الدخــل األويل ( ،)B5الــذي يمثــل مســاهمة القطــاع
املعنــي يف الدخــل القومــي .ويمكــن عــرض رصيــد الدخــل األويل
أو الدخــل القومــي كقيمــة إجماليــة أو صافيــة مــن اســتهالك رأس
املــال الثابــت.
 14بينمــا يمكــن ألي وحــدة مــن وحــدات احلكومــة العامــة ،أو الشــركات العامــة
واخلاصــة ،أو املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية،
أو األســر املعيشــية أن تكــون متلقيــة لإلعانــات فــإن هــذه اإلعانــات ال تكــون
مســتحقة الدفــع إال مــن الوحــدات احلكوميــة فقــط.

م 38-7وبالنســبة لقطــاع احلكومــة العامــة ،يقيــد هــذا
احلســاب املــوارد التاليــة:
• ضرائــب علــى اإلنتــاج والــواردات ( ،)D2التــي تنقســم إىل
ضرائــب علــى املنتجــات ( )D21وضرائــب أخــرى علــى
اإلنتــاج ()D29
• واإلعانات كموارد سالبة ()D3
• دخل امللكية كموارد واستخدامات على حد سواء (.)D4

م 39-7ويف نظــام احلســابات القوميــة ،تصنــف الضرائــب
حســب دورهــا يف األنشــطة االقتصاديــة علــى النحــو التــايل:
• ضرائــب علــى اإلنتــاج والــواردات ( )D2يف حســاب اإلنتــاج،
وحســاب توليــد الدخــل ،وحســاب تخصيــص الدخــل األويل
• ضرائــب جاريــة علــى الدخــل والثــروة وخالفــه ( )D5يف
حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل
• ضرائب رأس املال ( )D91يف احلساب الرأسمايل.

م 40-7وتتضمــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة تصنيفــا
مفصــا للضرائــب علــى أســاس املمارســات الشــائعة يف
اإلدارة الضريبيــة .ويترتــب علــى ذلــك ضــرورة توزيــع بعــض
فئــات الضرائــب يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،مثــل ضرائــب
املركبــات ،بيــن فئتيــن ضريبيتيــن يف نظــام احلســابات القوميــة
حســب مــا إذا كانــت مســتحقة الدفــع مــن املنتجيــن أو مــن
املســتهلكين النهائييــن .ويشــترط إجــراء هــذا التوزيــع يف نظــام
احلســابات القوميــة ،ويف حالــة عــدم توافــر هــذا التقســيم يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة أو البيانــات املصدريــة ،ســوف يتعيــن
علــى معــدي احلســابات القوميــة اســتخدام أســاليب متنوعــة
لتحديــد جهــة الدفــع (أي املنتِــج أو املســتهلك النهائــي).

م 41-7ويعــرض اجلــدول م 3-7تقســيما لهــذه الضرائــب
يوضــح ،مــن بيــن جملــة أمــور ،الروابــط بيــن الفئــات الضريبيــة يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ونظــام احلســابات القوميــة .ويوضــح
اجلــدول أي الفئــات الضريبيــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
توافــق الفئــة الضريبيــة يف نظــام احلســابات القوميــة بصــورة
مباشــرة ،وأي فئــة ضريبيــة يف نظــام احلســابات القوميــة تتألــف
مــن فئتيــن فرعيتيــن أو أكثــر يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،وأي
بنــد ضريبــي يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة يتطلــب تقســيمات
أخــرى لكــي يرتبــط بالفئــات الضريبيــة يف نظــام احلســابات
القوميــة.

م 42-7وتمثــل اإلعانــات ( )D3يف نظــام احلســابات القوميــة
البنــد املكافــئ لإلعانــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
(بنــد اإليــرادات  1-1-4-4-1وبنــد املصروفــات  5-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة) ،لكــن تصنيــف نــوع اإلعانــات
يختلــف إىل حــد كبيــر يف جمموعتــي البيانــات .فاإلعانــات يف
نظــام احلســابات القوميــة تُقسَّــم إىل إعانــات علــى املنتجــات
( )D31واإلعانــات األخــرى علــى اإلنتــاج ( .)D39وتُقسَّــم
اإلعانــات علــى املنتجــات تقســيما إضافيــا إىل اإلعانــات علــى
الــواردات ( ،)D311والصــادرات ( ،)D312واإلعانــات األخــرى
علــى املنتجــات ( .)D319أمــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
وللســماح بتوحيــد بيانــات القطــاع العــام ،فــإن اإلعانــات تُصنَّــف
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حســب املتلقــي .وإلتاحــة التوافــق بيــن نظــام احلســابات القوميــة
وإحصــاءات ماليــة احلكومــة يمكــن اســتخدام منهــج الوحــدات
األساســية لتحديــد كل اإلعانــات حســب موقعهــا ســواء علــى
اإلنتــاج أم املنتجــات ،وكذلــك حتديــد األطــراف املتلقيــة.
م 43-7وهنــاك عــدة أنــواع مــن دخــل امللكيــة مدرجــة كمــوارد
يف حســاب تخصيــص الدخــل األويل ،وهــي:
• األربــاح املوزعــة ( )D421يف نظــام احلســابات القوميــة
وهــي املكافــئ لألربــاح املوزعــة املقيــدة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة (بنــد اإليــرادات  2-1-4-1وبنــد
املصروفــات  1-1-8-2علــى التــوايل يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة).
• مســحوبات الدخــل مــن أشــباه الشــركات ( )D422يف نظــام
احلســابات القوميــة وهــي املكافــئ لنفــس املســحوبات
املقيــدة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (بنــد اإليــرادات
 3-1-4-1وبنــد املصروفــات  2-1-8-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
• الريــع ( )D45يف نظــام احلســابات القوميــة وهــو املكافــئ
للريع يف إحصاءات مالية احلكومة (بند اإليرادات -4-1
 5-1وبنــد املصروفــات  4-1-8-2يف إحصــاءات ماليــة
احلكومة).
• الفائدة ( )D41يف نظام احلســابات القومية وهي املكافئ
للفائــدة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (بنــد اإليــرادات
 1-1-4-1وبنــد املصروفــات  4-2يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) ،املعدلــة ملراعــاة خدمــات الوســاطة املاليــة
املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة (راجــع الفقــرة م.)29-7
• أربــاح االســتثمار األجنبــي املباشــر املعــاد اســتثمارها
( )D43يف نظــام احلســابات القوميــة وهــي املكافــئ
لألربــاح املعــاد اســتثمارها املقيــدة يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة (بنــد اإليــرادات  6-1-4-1وبنــد املصروفــات
 5-1-8-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
• دخــل امللكيــة احملتســب علــى املبالــغ املنصرفــة مــن
دخــل االســتثمار ( ،)D44مثــل دخــل امللكيــة الــذي يعــزى
إىل حملــة وثائــق التأميــن وخالفــه ،يف نظــام احلســابات
القوميــة وهــو املكافــئ مــن الناحيــة املفاهيميــة لدخــل/
مصروفــات امللكيــة علــى املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل
االســتثمار يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (بنــد اإليــرادات
 4-1-4-1وبنــد املصروفــات  3-1-8-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .غيــر أنــه يف حالــة وحــدات
القطــاع احلكومــي كحملــة وثائــق تأميــن ،فمــن املرجــح
أن تكــون اإليــرادات املتعلقــة بهــذا البنــد غيــر معروفــة،
وبالتــايل ال يمكــن حســابها إال يف ســياق االقتصــاد ككل.
ومــن ثــم فإنهــا تظــل كأحــد بنــود التعديــل بيــن إحصــاءات
ماليــة احلكومــة واحلســابات القوميــة .ويقيــد دخــل امللكيــة
احملتســب كذلــك باعتبــاره مســتحق الدفــع مــن املســتفيدين
إىل هيئــة إدارة البرنامــج كمســاهمة تكميليــة مــن األســر
املعيشــية ( )D6141يف حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل.
ويف حالــة نظــام التقاعــد ملوظفــي احلكومــة العامــة،

ترتبــط هــذه املعاملــة احملتســبة أساســا بنظــم التقاعــد
غيــر املســتقلة املرتبطــة بالعمــل .فــإذا كانــت هــذه النظــم
مســتقلة فــإن املعامــات لــن تؤثــر إال علــى األســر املعيشــية
وقطــاع الشــركات املاليــة .ويالحــظ أن مصروفــات امللكيــة
احملتســبة علــى مســتحقات التقاعــد القائمــة ،واملقيــدة
حتــت البنــد  3-1-8-2يف نظــام إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ،تســاوي الزيــادة يف خصــوم نظــام التقاعــد ذي
املنافــع احملــددة الناجتــة عــن مــرور الوقــت .وبالتــايل فــإن
املســاهمات التكميليــة احملتســبة مــن األســر املعيشــية يف
معاشــات التقاعــد ،واملقيــدة يف حســاب التوزيــع الثانــوي
للدخــل ،ينبغــي قيدهــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
كتحمــل خصــوم معاشــات التقاعــد (معامــات يف بنــد
اخلصــوم  3-6-0-3-3يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
وليــس كإيــرادات مــن املســاهمات االجتماعيــة (بنــد
اإليــرادات  2-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .ويمكــن
اشــتقاق قيــم بنــود نظــام احلســابات القوميــة مــن ســجالت
نظــم التقاعــد التفصيليــة.

احلساب الثانوي لتوزيع الدخل

م 44-7يغطــي احلســاب الثانــوي لتوزيــع الدخــل عمليــة
إعــادة توزيــع الدخــل عبــر التحويــات اجلاريــة (عــدا التحويــات
االجتماعيــة العينيــة املقدمــة لألســر املعيشــية مــن احلكومــة
15
واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية).
وإىل جانــب ترحيــل رصيــد الدخــل األويل ،يقيــد هــذا احلســاب
البنــود التاليــة:
• الضرائــب اجلاريــة علــى الدخــل والثــروة وخالفــه ( D5يف
نظــام احلســابات القوميــة) كمــوارد للحكومــة ،وتُقسَّــم إىل
ضرائــب علــى الدخــل ( D51يف نظــام احلســابات القوميــة)
وضرائــب جاريــة أخــرى ( D59يف نظــام احلســابات
القوميــة)
• صايف املساهمات االجتماعية ( D61يف نظام احلسابات
القوميــة) كموارد للحكومة
• منافــع اجتماعيــة عــدا التحويــات العينيــة ( D62يف نظــام
احلســابات القوميــة) كاســتخدامات للحكومــة
• حتويالت جارية أخرى ( D7يف نظام احلسابات القومية)
كموارد واســتخدامات على الســواء.

م 45-7يمثــل صــايف املســاهمات االجتماعيــة ()D61
املســاهمات الفعليــة واحملتســبة مــن األســر املعيشــية لبرامــج
التأميــن االجتماعــي .وتســتبعد مــن صــايف املســاهمات الرســوم
التــي تفرضهــا اجلهــات املعنيــة بــإدارة هــذه البرامــج ،والتــي
ينبغــي قيدهــا كمصروفــات األســر املعيشــية نظيــر اخلدمــات
املقدمــة .وينقســم بنــد صــايف املســاهمات االجتماعيــة يف نظــام
احلســابات القوميــة إىل أربــع فئــات فرعيــة ،وتنقســم كل فئــة فرعية
إىل مســاهمات معاشــات التقاعــد ومســاهمات عــدا معاشــات
التقاعــد .وفيمــا يلــي الفئــات الفرعيــة لصــايف املســاهمات
االجتماعيــة:
 15تقيــد التحويــات االجتماعيــة العينيــة يف حســاب إعــادة توزيــع
الدخــل العينــي.
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• مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية ()D611
• مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة ()D612
• مساهمات قطاع األسر االجتماعية الفعلية ()D613
• مساهمات قطاع األسر االجتماعية التكميلية(.)D614
م 46-7قــد يختلــف املبلــغ املقيــد يف صــايف املســاهمات
االجتماعيــة مســتحقة القبــض للوحــدات التــي تتــوىل إدارة برامــج
التأميــن االجتماعــي يف جمموعتــي بيانــات إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ونظــام احلســابات القوميــة وذلــك نتيجــة لالختــاف
يف معاجلــة املســاهمات املقدمــة لنظــم التقاعــد املرتبطــة
بالعمــل .ويف نظــام احلســابات القوميــة ،تــدرج يف احلســاب
الثانــوي لتوزيــع الدخــل املبالــغ مســتحقة الدفــع لهيئــة إدارة
البرنامــج بوصفهــا مســاهمات اجتماعيــة ( D6111و D6121
و  ،)D6131مــع إدخــال تعديــل الحــق ملراعــاة التغيــرات يف
مســتحقات التقاعــد لقيــد حتمــل خصــوم معاشــات التقاعــد (البنــد
 F63يف نظــام احلســابات القوميــة) .ويقيــد إطــار إحصــاءات
ماليــة احلكومــة املســاهمات االجتماعيــة مســتحقة الدفــع لنظــم
التقاعــد املرتبطــة بالعمــل والتــي تقــدم معاشــات التقاعــد ومزايــا
التقاعــد األخــرى بصــورة مباشــرة كمعامــات ممــا يزيــد خصــوم
مســتحقات التقاعــد يف النظــام (البنــد  33063يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة) حســب هيئــة إدارة نظــام التقاعــد 16.ويف
نظــام احلســابات القوميــة ،تقيــد جميــع املنافــع االجتماعيــة،
بمــا فيهــا معاشــات التقاعــد ومزايــا التقاعــد األخــرى ،إمــا
يف احلســاب الثانــوي لتوزيــع الدخــل كمنافــع اجتماعيــة عــدا
التحويــات االجتماعيــة العينيــة ( ،)D62أو يف حســاب توزيــع
الدخــل كتحويــات اجتماعيــة عينيــة ( .)D63وإضافــة إىل ذلــك،
تقيــد جميــع معاشــات التقاعــد ومزايــا التقاعــد األخــرى مســتحقة
الدفــع كانخفــاض يف مســتحقات التقاعــد (.)F63
م 47-7وعلــى عكــس نظــام احلســابات القوميــة ،تســتبعد مــن
مصروفــات التحويــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة معاشــات
ومزايــا التقاعــد للموظفيــن احلكومييــن مســتحقة الدفــع .وال تقيــد
هــذه املزايــا إال كمعاملــة خمفضــة خلصــوم مســتحقات التقاعــد
(بنــد اخلصــوم  3-6-0-3-3يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
ونتيجــة لذلــك ،فــإن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ليســت بحاجــة
إىل بنــد التعديــل مقابــل التغييــر يف مســتحقات التقاعــد .وعلــى
عكــس مــا يــرد يف نظــام احلســابات القوميــة أيضــا ،فــإن املنافــع
يف هيئــة ســلع وخدمــات تنتجهــا وحــدات احلكومــة العامــة ال
تقيــد كمنافــع اجتماعيــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وإنمــا
يف خمتلــف فئــات املصروفــات املقابلــة لتكاليــف إنتــاج هــذه
الســلع واخلدمــات ،مثــل تعويضــات العامليــن ،واســتخدام الســلع
واخلدمــات ،وغيرهــا.

تقيــد يف نظــام احلســابات القوميــة كإنتــاج خمرجــات وحتويــل
إىل املســتفيدين .وتقيــد هــذه التحويــات يف احلســاب الثانــوي
لتوزيــع الدخــل ،كأنــه تــم احلصــول عليهــا نقــدا ،ويصاحبهــا قيــد
بيــع اخملرجــات للمســتفيدين.
م 49-7وتمثــل التحويــات اجلاريــة األخــرى ( )D7يف نظــام
احلســابات القوميــة جمموعــة متباينــة مــن القيــود املدرجــة يف
مواضــع خمتلفــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،وذلــك علــى
النحــو التــايل:
• صــايف أقســاط التأميــن علــى غيــر احليــاة ( )D71هــي
املكافــئ لصــايف أقســاط التأميــن علــى غيــر احليــاة (بنــد
اإليــرادات  1-1-5-4-1وبنــد املصروفــات -3-8-2
 11يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) ،معـدّل الحتســاب بيــع
أو شــراء خدمــات التأميــن ،علــى النحــو املوضــح يف الفقــرة
م.29-7
• مطالبــات التأميــن علــى غيــر احليــاة ( )D72هــي املكافــئ
ملطالبــات التأميــن علــى غيــر احليــاة (بنــد اإليــرادات
 3-1-5-4-1وبنــد املصروفــات  3-1-3-8-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
• التحويــات اجلاريــة داخــل احلكومــة العامــة ()D73
والتعــاون الــدويل اجلــاري ( )D74يف نظــام احلســابات
القوميــة تقيــد يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة كمنــح جاريــة
مســتحقة القبــض ( 1-1-3-1أو  1-2-3-1أو -3-1
 )1-3أو مســتحقة الدفــع ( 1-1-6-2أو  1-2-6-2أو
 )1-3-6-2إال يف حالــة الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا
وحــدات احلكومــة العامــة وتــوزع عينيــا (راجــع اإلطــار
م.)1-7
• التحويــات اجلاريــة املتنوعــة ( )D75يف نظــام احلســابات
القوميــة تقيــد كغرامــات وجــزاءات ومصــادرات (بنــد
اإليــرادات  3-4-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) أو
كتحويــات جاريــة أخــرى غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر
(بنــد اإليــرادات  2-1-4-4-1يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) أو كتحويــات جاريــة غيــر مصنفــة يف موضــع
آخــر (بنــد املصروفــات  1-2-8-2يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) ،معدلــة حســب الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا
وحــدات احلكومــة العامــة وتــوزع عينيــا (راجــع اإلطــار
م.)1-7

م 48-7ووفقــا ملــا يــرد يف اإلطــار م ،1-7فــإن الســلع
واخلدمــات التــي ينتجهــا قطــاع احلكومــة العامــة وتقــدم
كمنافــع اجتماعيــة عينيــة ،أو منــح عينيــة ،أو حتويــات عينيــة

م 50-7والبنــد املــوازن يف احلســاب الثانــوي لتوزيــع الدخــل
هــو الدخــل املتــاح .وبالنســبة لألســر املعيشــية ،يمكــن اســتخدام
هــذا الدخــل لنفقــات االســتهالك النهائــي واالدخــار .وبالنســبة
للشــركات غيــر املاليــة واملاليــة ال يتــم توزيــع الدخــل املتــاح علــى
أصحــاب حصــص امللكيــة بعــد خصــم ضرائــب الدخــل مســتحقة
الدفــع .ويمكــن عــرض الدخــل املتــاح كقيمــة إجماليــة أو صافيــة
مــن اســتهالك رأس املــال الثابــت.

 16تســتبعد بالتــايل املســاهمات الفعليــة واحملتســبة يف نظــم التقاعــد
ومزايــا التقاعــد األخــرى مــن املســاهمات االجتماعيــة حتــت فئــة اإليــرادات
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (فئــة اإليــرادات  2-1يف إحصــاءات ماليــة
احلكو مــة).

م 51-7يقيــد حســاب إعــادة توزيــع الدخــل العينــي املنافــع
االجتماعيــة العينيــة وحتويــات الســلع واخلدمــات الفرديــة غيــر
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الســوقية مــن قطــاع احلكومــة إىل قطــاع األســر املعيشــية الــذي
يســتخدم الســلع واخلدمــات .ونظــرا لطبيعــة املعامــات املعنيــة
فــإن أهميــة هــذا احلســاب ال ترتبــط إال بقطاعــات احلكومــة
واألســر املعيشــية واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم
األســر املعيشــية .ويقيــد يف هــذا احلســاب عنصــران مــن عناصــر
عمليــة إعــادة التوزيــع ،أولهمــا اإلنتــاج غيــر الســوقي للخدمــات
الفرديــة مــن جانــب احلكومــة واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح
التــي تخــدم األســر املعيشــية ،والثــاين هــو شــراء الســلع واخلدمــات
مــن جانــب احلكومــة واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم
األســر املعيشــية لتحويلها جمانا إىل األســر املعيشــية أو بأســعار
غيــر ذات داللــة اقتصاديــة .وتقيــد التحويــات االجتماعيــة
العينيــة يف حســاب إعــادة توزيــع الدخــل العينــي كمــوارد لألســر
املعيشــية وكاســتخدامات للحكومــة واملؤسســات غيــر الهادفــة
للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية .والبنــد املــوازن يف حســاب
إعــادة توزيــع الدخــل العينــي هــو الدخــل املتــاح املعــدل.
م 52-7ويمكــن اســتخدام تصنيــف وظائــف احلكومــة
( )COFOGللمســاعدة يف اشــتقاق اإلنفــاق االســتهالكي الفــردي
للحكومــة ( P31يف نظــام احلســابات القوميــة) .وينبغــي أن تكــون
املنافــع االجتماعيــة العينيــة املقدمــة مــن احلكومــة مســاوية
للتحويــات االجتماعيــة العينيــة املنتجــة لغيــر االســتخدامات
الســوقية ( D631يف نظــام احلســابات القوميــة) .راجــع اجلــدول
م 4-7لالطــاع علــى عــرض لبنــود املصروفــات يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة .ويالحــظ أن االســتهالك اجلماعــي للحكومــة
( P32يف نظــام احلســابات القوميــة) مســاو الســتهالكها النهائــي
الفعلــي ( P4يف نظــام احلســابات القوميــة).

استخدام حساب الدخل املتاح

صايف اإلقراض/صايف االقتراض
ناقص :املنح/التحويالت الرأسمالية مستحقة القبض
زائد:

املنح/التحويالت الرأسمالية مستحقة الدفع

زائد:

صايف اقتناء األصول غير املالية.

وللتحويــل مــن صــايف االدخــار إىل إجمــايل االدخــار يتعيــن
إضافــة اســتهالك رأس املــال الثابــت.

م 55-7ويحســب االدخــار كبنــد مــوازن يف اســتخدام حســاب
الدخــل املتــاح واســتخدام حســاب الدخــل املتــاح املعــدل .ورغــم
أن القياســين متطابقــان فــإن طريقــة حســابهما خمتلفــة.
• ويحســب االدخــار يف اســتخدام حســاب الدخــل املتــاح
باســتخدام مــا يلــي:


الدخل املتاح كموارد



نفقات االستهالك النهائي كاستخدامات



بند تعديل يوضح التعديل مقابل التغيير يف مستحقات
التقاعد.

• ويحســب االدخــار كبنــد مــوازن يف اســتخدام حســاب الدخــل
املتــاح املعــدل باســتخدام مــا يلــي:


الدخل املتاح املعدل كموارد



االستهالك النهائي الفعلي كاستخدامات



بند تعديل يوضح التعديل مقابل التغيير يف مستحقات
معاشــات التقاعــد.

م 53-7يتمثــل اســتخدام حســابات الدخــل يف صورتيــن
خمتلفتيــن ،همــا اســتخدام حســاب الدخــل املتــاح واســتخدام
حســاب الدخــل املتــاح املعــدل .ويعــرض احلســابان كيفيــة
تخصيــص الدخــل املتــاح أو الدخــل املتــاح املعــدل بيــن
االســتهالك النهائــي واالدخــار يف القطاعــات الثالثــة التــي تقــوم
باالســتهالك النهائــي ،وهــي قطــاع األســر املعيشــية ،وقطــاع
املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر املعيشــية،
وقطــاع احلكومــة العامــة .ويقيــس ذلــك اجلــزء مــن الدخــل ،يف
الداخــل أو يف اخلــارج ،الــذي ال يســتخدم يف االســتهالك النهائــي.
ويمكــن عــرض املدخــرات علــى أســاس إجمــايل أو صــاف (حســب
مــا إذا كان اســتهالك رأس املــال النهائــي متضمنــا).

م 56-7االســتهالك النهائــي هــو أحــد املكونــات الرئيســية
الســتخدام حســاب الدخــل املتــاح وإجمــايل النــاجت احمللــي.
ويطبــق هــذا املفهــوم يف نظــام احلســابات القوميــة بطريقتيــن
كمــا يلــي :نفقــات اســتهالك نهائــي ( )P3واســتهالك نهائــي فعلــي
( .)P4والفــرق بينهمــا هــو التحويــات االجتماعيــة العينيــة ()D63
التــي تمثــل االســتهالك النهائــي للســلع واخلدمــات التــي اشــترتها
وحدات احلكومة العامة ولكن اســتهلكتها فعليا األســر املعيشــية.

م 54-7وإجمــايل االدخــار هــو البنــد املــوازن يف نظــام
احلســابات القوميــة قبــل املعامــات الرأســمالية ويمكــن اشــتقاقه
باســتبعاد التحويــات الرأســمالية مســتحقة القبض/الدفــع،
وإجمــايل تكويــن رأس املــال ،وعمليــات اقتنــاء األصــول غيــر
املاليــة غيــر املنتَجــة ناقــص عمليــات التصــرف فيهــا ،مــن
صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض .ويمكــن أيضــا اشــتقاق
إجمــايل االدخــار كالدخــل املتــاح ناقــص االســتهالك النهائــي.
ونظــرا ألن صــايف اإلقراض/صــايف االقتــراض متطابــق يف
نظــام احلســابات القوميــة وإحصــاءات ماليــة احلكومــة ،بالنســبة
للحكومــة العامــة أو القطــاع العــام ،فمــن املمكــن اشــتقاق إجمــايل
االدخــار مــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى النحــو التــايل:

إجمــايل اخملرجــات ناقــص اخملرجــات املرتبطــة بتكويــن رأس
17
املــال للحســاب الذاتــي؛

م 57-7ونفقــات االســتهالك النهائــي ليســت أحــد عناصــر
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ويمكــن حســابها باســتخدام الروابــط
مــع بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة التــي ســبق إثباتهــا.
ويمكــن حســاب نفقــات االســتهالك النهائــي علــى النحــو التــايل:

زائد 				:مشــتريات الســلع واخلدمــات التــي يتــم حتويلهــا
إىل األســر املعيشــية دون أي إجــراءات حتويليــة
18
إ ضا فيــة ؛
 17كمــا يتضــح يف اجلدوليــن م 3-7وم ،4-7فــإن ذلــك يقابــل جممــوع
الفئــات التاليــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة+ 2-1-2 + 1-2-4-1 :
 + 2-3-2 + 2-2-2اخلدمــات املاليــة املقيســة بصــورة غيــر مباشــرة.
 18كمــا يتضــح يف اجلدوليــن م 3-7وم ،4-7فــإن ذلــك يقابــل جممــوع
الفئــات التاليــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة2-2-7-2 + 2-1-7-2 :
.2-4-1-2-8-2 + 2-3-1-2-8-2 + 2-3-7-2 +
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ناقص:

مبيعــات الســلع واخلدمــات الفعليــة واحملتســبة
(بنــد اإليــرادات  2-4-1يف إحصــاءات ماليــة
19
احلكو مــة)؛

ناقص:

التغييــرات يف خمزونــات األعمــال قيــد اإلجنــاز
والســلع مكتملــة الصنــع (البنــدان 2-2-2-1-3
و 3-2-2-1-3يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).

م 58-7ويف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،تصنــف مشــتريات
الســلع واخلدمــات التــي يتــم حتويلهــا للمســتهلكين النهائييــن
بــدون أي إجــراءات حتويليــة إضافيــة بوصفهــا منافــع الضمــان
االجتماعــي العينيــة (بنــد املصروفــات  2-1-7-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة) ،أو منافــع املســاعدة االجتماعيــة
العينيــة (بنــد املصروفــات  2-2-7-2يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) ،أو املنافــع االجتماعيــة العينيــة املرتبطــة بالعمــل
(بنــد املصروفــات  2-3-7-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)،
أو اجلــزء العينــي مــن التحويــات اجلاريــة غيــر املصنفــة يف
موضــع آخــر (بنــد املصروفــات  1-2-8-2يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة) ،حســب طبيعــة وتنظيــم عمليــة التوزيــع.
م 59-7وتتضمــن فئــات مصروفــات املنافــع االجتماعيــة
العينيــة يف نظــام إحصــاءات ماليــة احلكومــة املبالــغ املــردودة
لألســر عــن مشــتريات الســلع واخلدمــات مســتحقة القبــض
كاملنافــع االجتماعيــة العينيــة ،واملشــتريات املباشــرة مــن
الســلع واخلدمــات التــي تشــتريها وحــدات احلكومــة العامــة
مــن املنتجيــن الســوقيين وتوفرهــا كمنافــع اجتماعيــة عينيــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــد يتضمــن بنــد التحويــات غيــر املصنفــة
يف موضــع آخــر ( )1-2-8-2مشــتريات الســلع واخلدمــات مــن
املنتجيــن الســوقيين واملوزعــة مباشــرة علــى األســر املعيشــية
لالســتهالك النهائــي عــدا املنافــع االجتماعيــة .وبالنســبة
لبيانــات الســلع واخلدمــات التــي تنتجهــا احلكومــة وتســتخدمها
الحقــا كتحويــات عينيــة فــا يتــم اإلبــاغ بهــا كمعامــات عينيــة
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،وإنمــا يتــم إدراجهــا ضمــن
مفهــوم نظــام احلســابات القوميــة بشــأن التحويــات االجتماعيــة
العينيــة (.)D63
م 60-7نظــرا ألن نظــام احلســابات القوميــة يقيــس إنتــاج
الســلع واخلدمــات وتوزيعهــا علــى نحــو منفصــل ،تُقيّــد املعامــات
العينيــة عــادة يف احلســابات كأنهــا حتويــات نقديــة ويلــي
ذلــك إنفــاق املنتفعيــن ملبالــغ التحويــات مــن أجــل احلصــول
علــى الســلع واخلدمــات املعنيــة .وبالتــايل ،تتألــف التحويــات
االجتماعيــة العينيــة ( )D63مــن نفقــات االســتهالك النهائــي
الــذي تقــوم بــه احلكومــة واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي
تخــدم قطــاع األســر املعيشــية بالنيابــة عــن األســر املعيشــية.
ويمكــن احلصــول علــى املعلومــات بشــأن هــذه الســلع واخلدمــات
الفرديــة مــن التصنيــف املقــارن بيــن «تصنيــف وظائــف
احلكومــة» والنــوع االقتصــادي للمصروفــات يف اجلــدول 6أ.2-
 19عندمــا تبــاع ســلعة قائمــة ،يســجل املبلــغ مســتحق القبــض عــن البيــع
كنفقــات اســتهالك نهائــي ســالبة إذا كانــت املصروفــات األوليــة علــى الســلعة
قــد صنفــت كنفقــات اســتهالك نهائــي.

ويعــرض مرفــق الفصــل الســادس قائمــة باخلدمــات التــي تعتبــر
فرديــة.
م 61-7ويشــمل نظــام احلســابات القوميــة إجــراء تعديــل يف
اســتخدام حســاب الدخــل املتــاح ،وكذلــك يف اســتخدام حســاب
الدخــل املتــاح املعــدل مقابــل التغييــر يف مســتحقات معاشــات
التقاعــد ( .)D8وهــذا التعديــل مقابــل التغييــر يف مســتحقات
معاشــات التقاعــد مســاو ملــا يلــي:
القيمــة الكليــة للمســاهمات االجتماعيــة الفعليــة مســتحقة الدفــع
لنظــم التقاعــد املمولــة،
زائد 				:القيمــة الكليــة للمســاهمات االجتماعيــة احملتســبة
مســتحقة الدفــع لنظــم التقاعــد املرتبطــة بالعمــل،
زائد 				:القيمة الكلية للمساهمات االجتماعية التكميلية،
ناقص:

قيمة رسوم اخلدمة املصاحبة؛

ناقص 		 :القيمــة الكليــة ملعاشــات التقاعــد املدفوعــة كمزايــا
تقاعديــة مــن نظــم التقاعــد.
ونتيجــة لهــذه املعاجلــة اخملتلفــة لنظــم التقاعــد تنتفــي احلاجــة
إىل بنــد التعديــل يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع
الفقــرة .)95-5

حسابات التراكم

م 62-7االدخــار هــو البنــد املــوازن يف آخــر حســاب جــار يف
نظــام احلســابات القوميــة وهــو نقطــة البــدء يف حســابات التراكــم.
وتغطــي اجملموعــة األوىل مــن حســابات التراكــم ،املؤلفــة مــن
احلســاب الرأســمايل واحلســاب املــايل ،املعامــات يف األصــول
أو اخلصــوم والتغيــرات يف صــايف القيمــة نتيجــة التحويــات
الرأســمالية .واجملموعــة الثانيــة مــن حســابات التراكــم ،وتتألــف
مــن حســاب التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول وحســاب إعــادة
التقييــم ،تتعلــق بالتغيــرات يف األصــول واخلصــوم التــي تنشــأ
عــن عوامــل عــدا املعامــات.

احلساب الرأسمايل

م 63-7يقيــد احلســاب الرأســمايل املعامــات املرتبطــة
باقتنــاء األصــول غيــر املاليــة والتحويــات الرأســمالية .ويبــدأ
هــذا احلســاب بصــايف االدخــار ،وهــو البنــد املــوازن األخيــر يف
احلســابات اجلاريــة ،ويقيــد املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة
والتحويــات الرأســمالية .والبنــد املــوازن هنــا إمــا أن يكــون
صــايف اإلقــراض ( ،)+الــذي يقيــس صــايف املبلــغ املتــاح لتمويــل
القطاعــات األخــرى ،أو صــايف االقتــراض ( )-املقابــل لصــايف
التمويــل مــن القطاعــات األخــرى.
م 64-7ويمكــن اشــتقاق معظــم قيــود احلســاب الرأســمايل يف
نظــام احلســابات القوميــة مــن القيــود املقابلــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة .فعلــى ســبيل املثــال ،إجمــايل تكويــن رأس املــال
الثابــت ( )P51gناقــص اســتهالك رأس املــال الثابــت ( )P51cهــو
صــايف االســتثمار يف األصــول الثابتــة يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة (البنــد  1-1-3يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
ووفقــا ملــا يتضــح يف اجلــدول م ،5-7تــم إدراج تصنيــف نظــام
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احلســابات القوميــة لعــام  2008لفئــات األصــول غيــر املاليــة
بالكامــل يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة .غيــر أن األصــول
الثابتــة ،يف نظــام احلســابات القوميــة ،تصنــف أيضــا علــى النحــو
التــايل:
•

 2-1-3-1و 2-2-3-1و 2-3-3-1يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة) وأحــد مكونــات املنــح الرأســمالية
مســتحقة الدفــع (بنــود املصروفــات  2-1-6-2و-6-2
 2-2و 2-3-6-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).

اقتنــاء أصــول ثابتــة جديــدة (البنــد P5111 /1-1-1-3

•

اقتنــاء أصــول ثابتــة قائمــة (البنــد P5112 /1-1-1-3

• وتتألــف التحويــات الرأســمالية األخــرى ( )D99مــن كل
التحويــات الرأســمالية عــدا ضرائــب رأس املــال واملنــح
االســتثمارية .ومــن الفئــات املهمــة هنــا التحويــات
الرأســمالية املرتبطــة بإلغــاء الديــن بموجــب اتفاق مشــترك.
وهــي أحــد مكونــات املنــح الرأســمالية يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة (بنــود اإليــرادات  2-1-3-1و2-2-3-1
و 2-3-3-1أو بنــود املصروفــات  2-1-6-2و-2
 2-2-6و 2-3-6-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)،
والتحويــات الرأســمالية غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر
(بنــد اإليــرادات  2-4-4-1وبنــد املصروفــات -2-8-2
 2يف إحصاءات مالية احلكومة) ،واملطالبات الرأســمالية
املتعلقــة بالتأميــن علــى غيــر احليــاة (بنــد اإليرادات -4-1
 2-5وبنــد املصروفــات  2-3-8-2يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة).

يف اجلــدول م)5-7

يف اجلــدول م)5-7

• عمليــات التصــرف يف أصــول ثابتــة قائمــة (البنــد -1-3
 P5113 /2-1يف اجلــدول م)5-7
وهــذا التمييــز بيــن األصــول اجلديــدة والقائمــة غيــر متــاح مــن
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،وســيقتضي معلومــات تكميليــة مــن
نظــم البيانــات املصدريــة.
م 65-7واســتهالك رأس املــال الثابــت يف نظــام احلســابات
القوميــة ( )P51cيســاوي جممــوع بنــد املصروفــات الــذي يحمــل
نفــس االســم يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (بنــد املصروفــات
 3-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) واســتهالك رأس املــال
الثابــت الــذي تمــت رســملته يف ســياق تكويــن رأس املــال
للحســاب الذاتــي (بنــد  3M13يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
م 66-7التغيــرات يف اخملزونــات ( ،)P52وعمليــات اقتنــاء
النفائــس ناقــص عمليــات التصــرف فيهــا ( ،)P53وعمليــات
اقتنــاء األصــول غيــر املنتَجــة ناقــص عمليــات التصــرف فيهــا
( )NPمماثلــة لصــايف االســتثمار يف البنــود املقابلــة يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة (البنــود  2-1-3و 3-1-3و-3
 4-1بالترتيــب يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
م 67-7تقيــد التحويــات الرأســمالية مســتحقة القبــض
والدفــع ( )D9يف نظــام احلســابات القوميــة باعتبارهــا ضرائــب
رأس املــال ( ،)D91ومنــح اســتثمارية ( ،)D92وحتويــات
رأســمالية أخــرى ( .)D99وتــدرج هــذه التحويــات يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة علــى النحــو التــايل:
• ضرائــب رأس املــال ( )D91rمســتحقة القبــض لقطــاع
احلكومــة العامــة يمكــن أن ترتبــط مباشــرة ببنــد اإليــرادات
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة حتــت ضرائــب تــركات
وأيلولــة وهبــات (بنــد  3-3-1-1يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) ،وضرائــب غيــر متكــررة أخــرى علــى املمتلــكات
(بنــد  5-3-1-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .وإذا
كانــت هــذه الضرائــب مســتحقة الدفــع مــن أحــد مســتويات
احلكومــة إىل آخــر ،فإنهــا تــدرج حتــت بنــد مصروفــات
التحويــات الرأســمالية غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر
( )2-2-8-2للمدفــوع لــه.
• وتتكــون املنــح االســتثمارية ( )D92مــن كل التحويــات
الرأســمالية مــن احلكومــات إىل الوحــدات املؤسســية
األخــرى املقيمــة أو غيــر املقيمــة لتمويــل كافــة تكاليــف
اقتنــاء األصــول الثابتــة أو جانــب منهــا .وهــذه املنــح
االســتثمارية مســتحقة القبض/الدفــع هــي أحــد مكونــات
املنــح الرأســمالية مســتحقة القبــض (بنــود اإليــرادات

احلساب املايل

م 68-7يقيــد احلســاب املــايل يف نظــام احلســابات القوميــة
املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم ،مصنفــة حســب
األداة .وبالتــايل فإنــه يقيــد صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة
وصــايف حتمــل اخلصــوم .والبنــد املــوازن ،أي صــايف اإلقــراض
( /)+صــايف االقتــراض ( ،)-هــو مــن حيــث املبــدأ مســاو لصــايف
اإلقــراض ( /)+صــايف االقتــراض ( )-يف احلســاب الرأســمايل،
رغــم قياســه بطريقــة خمتلفــة.
م 69-7ومــن الناحيــة املفاهيميــة ،تتطابــق املعامــات
املقيــدة يف احلســاب املــايل يف نظــام احلســابات القوميــة
مــع املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم املقيــدة يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع اجلــدول م .)6-7وقــد تختلــف
قيمــة املعامــات يف األصــول املاليــة واخلصــوم علــى مســتوى
احلكومــة العامــة والقطــاع العــام نتيجــة اختــاف املنهــج املتبــع
يف توحيــد البيانــات (راجــع الفقــرة م .)11-7وهنــاك بعــض
املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار (راجــع الفقــرة م)43-7
لــن تكــون معروفــة علــى األرجــح للحكومــة ولــن يتــم حســابها
إال يف ســياق االقتصــاد ككل وبالتــايل تظــل بنــدا للتعديــل بيــن
إحصــاءات ماليــة احلكومــة واحلســابات القوميــة .وقــد تختلــف
أيضــا املبالــغ املقيــدة كمعامــات يف نظــم التأميــن والتقاعــد
والضمانــات املوحــدة نتيجــة اخليــار املتــاح يف نظــام احلســابات
القوميــة ملعاجلــة بعــض اخلصــوم املرتبطــة بالعمــل يف اجلــداول
التكميليــة بــدال مــن اجلــداول األساســية (راجــع الفقــرة .)95-5

حساب التغيرات األخرى يف حجم األصول

م 70-7يقيــد حســاب التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
يف نظــام احلســابات القوميــة نفــس األحــداث االقتصاديــة
كتلــك املقيــدة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (البنــود *** 5يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة)؛ وبالتــايل يفتــرض أن تكــون القيمــة
اإلجماليــة للتغيــرات متســقة يف جمموعتــي البيانــات .ففــي
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كلتــا اجملموعتيــن ،تقيــد التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
لــكل نــوع مــن أنــواع األصــول واخلصــوم .وباإلضافــة إىل ذلــك،
تصنــف هــذه التغيــرات أيضــا يف نظــام احلســابات القوميــة وفقــا
ألحــداث معينــة منشــئة للتغيــر يف حجــم األصــول أو اخلصــوم.
فالبيانــات تقيــد بصفــة مســتقلة بالنســبة للظهــور االقتصــادي
لألصــول ( ،)K1واالختفــاء االقتصــادي لألصــول غيــر املاليــة
غيــر املنتَجــة ( ،)K2واخلســائر الناجمــة عــن الكــوارث (،)K3
وأعمــال االســتيالء بــدون تعويــض ( ،)K4والتغيــرات األخــرى
يف احلجــم غيــر املصنفــة يف موضــع آخــر ( ،)K5والتغيــرات يف
التصنيــف ( .)K6وبالتــايل يفتــرض يف البيانــات املصدريــة لقيد
هــذه األحــداث أن تســمح بتحديــد األصــول واخلصــوم ذات الصلــة،
وكذلــك حتديــد احلــدث األساســي الــذي ســبب التغيــر يف احلجــم.

حساب إعادة التقييم

م 71-7يقيــد حســاب إعــادة التقييــم يف نظــام احلســابات
القوميــة نفــس مكاســب أو خســائر احليــازة كتلــك املقيــدة يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة (البنــود *** 4يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) .وبالتــايل يفتــرض أن تكــون القيمــة اإلجماليــة
ملكاســب احليــازة االســمية يف احلكومــة العامــة أو القطــاع العــام
متســقة يف جمموعتــي البيانــات .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يوصــي
نظــام احلســابات القوميــة بتقســيم فرعــي إضــايف ملكاســب
وخســائر احليــازة االســمية بيــن مكاســب وخســائر احليــازة
احملايــدة واحلقيقيــة .غيــر أن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ال تقــوم
بهــذا التمييــز:
• مكاســب وخســائر احليــازة احملايــدة ( )B1031علــى مــدار
فتــرة زمنيــة هــي الزيــادة (االنخفــاض) الالزمــة يف قيمــة
أصــل مــا ،يف غيــاب املعامــات والتغيــرات األخــرى يف
حجــم األصــول ،ملواصلــة الســيطرة علــى نفــس القــدر مــن
الســلع واخلدمــات كمــا كانــت يف بدايــة الفتــرة .ويتــم
احلصــول علــى القيمــة باســتخدام مؤشــر ،خــال نفــس
الفترات الزمنية ،لربط التغير يف املستوى العام لألسعار
بالقيمــة املبدئيــة لــكل األصــول واخلصــوم .وتعــرف نتائــج
هــذه العمليــة باســم مكاســب وخســائر احليــازة احملايــدة
ألن كل األصــول واخلصــوم يعــاد تقييمهــا للحفــاظ تمامــا
علــى قوتهــا الشــرائية.
• مكاســب وخســائر احليــازة احلقيقيــة ( )B1032تســجل
الفــرق بيــن مكاســب وخســائر احليــازة االســمية ومكاســب
وخســائر احليــازة احملايــدة.

امليزانية العمومية

م 72-7امليزانيــة العموميــة االفتتاحيــة واخلتاميــة للحكومــة
العامــة أو القطــاع العــام متطابقــة مــن الناحيــة املفاهيميــة يف
نظــام احلســابات القوميــة وإحصــاءات ماليــة احلكومــة .وتعــرض
جمموعتــا البيانــات األصــول علــى اجلانــب األيمــن واخلصــوم
وصــايف القيمــة علــى اجلانــب األيســر .والتغيــرات يف امليزانيــة
العموميــة وفــق نظــام احلســابات القوميــة تتمثــل يف جممــوع

القيــود يف حســابات التراكــم األربعــة املقابلــة لألصــل أو اخلصــم
املعنــي .وباملثــل ،فــإن التغيــرات يف امليزانيــة العموميــة وفــق
إحصــاءات ماليــة احلكومــة بالنســبة لــكل فئــة مــن األصــول
واخلصــوم مســاوية جملمــوع املعامــات ،ومكاســب وخســائر
احليــازة ،والتغيــرات األخــرى يف احلجــم .وهنــاك اتســاق تــام بيــن
اإلطاريــن يف تصنيــف األصــول واخلصــوم .غيــر أنه على مســتوى
احلكومــة العامــة أو القطــاع العــام يمكــن أن تختلــف قيمــة مراكــز
األرصــدة يف األصــول املاليــة واخلصــوم نتيجــة اختــاف املنهــج
املتبــع يف توحيــد البيانــات (راجــع الفقــرة م .)11-7ويف الواقــع
العملــي ،قــد تختلــف أيضــا املبالــغ املقيــدة كمراكــز أرصــدة يف
حالتيــن:
• قــد تختلــف اخلصــوم فيمــا يتعلــق بنظــم التقاعــد املرتبطــة
بالعمــل نتيجــة اخليــار املتبــع يف نظــام احلســابات القوميــة
بمعاجلــة بعــض اخلصــوم املرتبطــة بالعمــل يف اجلــداول
التكميليــة (راجــع الفقــرة .)95-5
• قــد تختلــف األصــول واخلصــوم اخلاضعــة لصــرف مبالــغ
من دخل االستثمار يف احلاالت التي ال تكون هذه املبالغ
معروفــة للحكومــة ،وبالتــايل تســتبعد مــن إحصــاءات مالية
احلكومــة ،وال حتســب إال يف ســياق االقتصــاد ككل (راجــع
20
الفقــرة م.)43-7

مقارنة بين اإلطار التحليلي يف إحصاءات
مالية احلكومة ودليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل

م 73-7تعمــل الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات
ووضــع االســتثمار الــدويل كإطــار معيــاري يُســتند إليــه يف إعــداد
إحصــاءات التدفقــات ومراكــز األرصــدة بيــن االقتصــاد املعنــي
وبقيــة العــامل .ونظــرا التســاق الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل مــع نظــام احلســابات
القوميــة لعــام  ،2008فهــي متســقة أيضــا مــع جمموعــات
البيانــات االقتصاديــة األخــرى ،بمــا فيهــا إحصــاءات ماليــة
احلكومــة .ونظــرا للروابــط املفاهيميــة ،ينبغــي ملعــدي بيانــات
احلســابات الدوليــة وإحصــاءات ماليــة احلكومــة التشــاور
لضمــان التطبيــق املتســق لتعاريــف نطــاق التغطيــة واملفاهيــم،
والقواعــد احملاســبية.

مقارنة بين احلسابات يف إحصاءات مالية
احلكومة ودليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل

م 74-7هيــكل اإلطــار اإلحصائــي الــدويل مماثــل للهيــكل
املســتخدم يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ويتألــف ممــا
يلــي )1( :ميــزان املدفوعــات ،الــذي يقــدم ملخصــا للمعامــات
 20ويقــدم نظــام احلســابات القوميــة أيضــا مقاييــس للحجــم (بمــا يف ذلــك
عناصــر احلكومــة) – وهــو نــوع مهــم مــن املعلومــات لتحليــل املاليــة العامــة
ممــا يجعــل نظــام احلســابات القوميــة مكمــا إلحصــاءات ماليــة احلكومــة.

إحصاءات مالية احلكومة واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى
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اجلدول م :5-7توافق املعامالت يف فئات األصول غير املالية بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية
رموز نظام
احلسابات
القومية

رموز إحصاءات
مالية احلكومة
1-3
1-1-3
3M1
3M11
3M111
3M112
3M1121
3M11211
3M11211
3M1122
3M11221
3M11222
3M12
3M13
1-1-1-3
2-1-1-3
3-1-1-3
1-1-1-3
1-1-1-1-3
2-1-1-1-3
3-1-1-1-3
4-1-1-1-3
2-1-1-3
1-2-1-1-3
2-2-1-1-3
1-2-2-1-1-3
2-2-2-1-1-3
3-1-1-3
1-3-1-1-3
2-3-1-1-3
3-3-1-1-3
4-3-1-1-3
2-1-3
1-2-2-1-3
2-2-2-1-3
1-2-2-2-1-3
1-2-2-2-1-3
2-2-2-2-1-3
3-2-2-1-3
1-3-2-2-1-3
4-2-2-1-3
5-2-2-1-3
3-1-3
4-1-3
1-4-1-3
2-4-1-3
3-4-1-3
4-4-1-3
1-4-4-1-3
2-4-4-1-3

مفتاح اجلدول:

=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
<
<

P511
P1
D1
D11
D12
D121
D1211
D1212
D122
D1221
D1222
P2
P51c
P5111
P5112
P5113

=

P512

=

P52

me

me

=

فئات األصول غير املالية
األصول غير املالية
األصول الثابتة
منها :تكوين رأس املال للحساب الذاتي
تكوين رأس املال للحساب الذاتي ،تعويضات العاملين
األجور والرواتب
مساهمات أرباب العمل االجتماعية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
مساهمات أرباب العمل التقاعدية الفعلية
مساهمات أرباب العمل غير التقاعدية الفعلية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة
مساهمات أرباب العمل التقاعدية احملتسبة
مساهمات أرباب العمل غير التقاعدية احملتسبة
تكوين رأس املال للحساب الذاتي ،االستهالك الوسيط
تكوين رأس املال للحساب الذاتي ،استهالك رأس املال الثابت
اقتناء أصول ثابتة جديدة
اقتناء أصول ثابتة قائمة
عمليات التصرف يف أصول ثابتة قائمة
مبان ومنشآت
مساكن
مبان أخرى عدا املساكن
إنشاءات أخرى
حتسينات األراضي
آالت ومعدات
معدات النقل
آالت ومعدات عدا معدات النقل
معدات املعلومات والكمبيوتر واالتصاالت الالسلكية
آالت ومعدات غير مصنفة يف موضع آخر
أصول ثابتة أخرى
موارد بيولوجية فالحية
منتجات امللكية الفكرية
تكاليف نقل امللكية يف األصول غير املنتَجة (عدا األراضي)
نظم التسليح
اخملزونات
املواد واإلمدادات
العمل قيد اإلجناز
منها :املنشآت السوقية
العمل قيد اإلجناز يف األصول البيولوجية الفالحية
أعمال أخرى قيد اإلجناز
السلع تامة الصنع
منها :املنشآت السوقية
السلع املعدة إلعادة البيع
اخملزونات العسكرية
النفائس
األصول غير املنتّجة
األراضي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة
أصول أخرى تتوافر طبيعيا
األصول غير املنتجة غير املنظورة
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
الشهرة التجارية واألصول التسويقية

>
>
>

P53
NP
NP1
NP1
NP1

=
=

NP2
NP3

=
>
<
~

بند إحصاءات مالية احلكومة مماثل لبند نظام احلسابات القومية
بند إحصاءات مالية احلكومة هو أحد عناصر بند نظام احلسابات القومية ذي الصلة
جزء من بند إحصاءات مالية احلكومة هو أحد عناصر بند نظام احلسابات القومية ذي الصلة
بند إحصاءات مالية احلكومة مماثل من الناحية املفاهيمية لكنه خمتلف عمليا نتيجة معاجلة عمليات معينة

ملحوظة :بنود إحصاءات مالية احلكومة غير املعتادة والالزمة لنظام احلسابات القومية تظهر يف الصفوف املظللة باللون الداكن.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

االقتصاديــة بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن خــال فتــرة
زمنيــة حمــددة؛ و( )2التغيــرات األخــرى يف األصــول املاليــة
واخلصــوم ،التــي تبيــن التدفقــات الناجتــة عــن أحــداث
اقتصاديــة عــدا املعامــات بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن،
وتشــمل تغيــرات التقييــم؛ و( )3وضــع االســتثمار الــدويل ،الــذي
يبيــن قيمــة مراكــز أرصــدة األصــول املاليــة واخلصــوم بيــن
املقيميــن يف اقتصــاد مــا وغيــر املقيميــن يف تاريــخ اإلبــاغ.
ويفسَّــر الفــرق بيــن مركــز األرصــدة االفتتاحــي واخلتامــي يف
وضــع االســتثمار الــدويل بمجمــوع املعامــات والتغيــرات
األخــرى يف األصــول املاليــة واخلصــوم.

الروابط بين إحصاءات مالية احلكومة ودليل
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

م 75-7يقــدم إطــار الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل سلســلة مــن احلســابات
ينطــوي كل منهــا علــى عمليــة أو ظاهــرة اقتصاديــة مســتقلة
وبند موازن .ويوضح بقية هذا القســم كيفية توافق احلســابات
الدوليــة اخملتلفــة مــع إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
ميزان املدفوعات
م 76-7يقــدم ميــزان املدفوعــات ملخصــا للمعامــات
االقتصاديــة بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن أثنــاء فتــرة زمنيــة
حمــددة .ويمكــن التمييــز بيــن احلســابات اخملتلفــة يف ميــزان
املدفوعــات وفقــا لطبيعــة املــوارد االقتصاديــة املقدمــة
واملتلقــاة ،وتتألــف ممــا يلــي:
• احلســاب اجلــاري يبيــن تدفقــات الســلع واخلدمــات،
والدخــل األويل ،والدخــل الثانــوي بيــن املقيميــن وغيــر
ا ملقيميــن.
• احلســاب الرأســمايل يبيــن التدفقــات للمعامــات يف
األصــول غيــر املاليــة غيــر املُنتَجــة ،والتحويــات
الرأســمالية بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن.
• احلســاب املــايل يبيــن صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة
واخلصــوم والتصــرف فيهــا.
• ويمثــل جممــوع األرصــدة يف احلســابين اجلــاري
والرأســمايل صــايف اإلقــراض (فائــض) أو صــايف
االقتــراض (عجــز) الــذي يســجله االقتصــاد املقيــم مــع
بقيــة العــامل .ويســاوي مــن الناحيــة املفاهيميــة صــايف
رصيــد احلســاب املــايل .ويســاوي أيضــا مــن الناحيــة
املفاهيميــة جممــوع صــايف اإلقراض/صايف االقتراض
لــكل القطاعــات املقيمــة.

احلساب اجلاري
م 77-7يبيــن احلســاب اجلــاري تدفقــات الســلع واخلدمــات،
والدخــل األويل ،والدخــل الثانــوي بيــن املقيميــن وغيــر
املقيميــن .ويبيــن الرصيــد يف هــذا احلســاب ،املعــروف برصيــد
احلســاب اجلــاري ،الفــرق بيــن جممــوع الصــادرات والدخــل
مســتحق القبــض وجممــوع الــواردات والدخــل مســتحق
الدفــع .ويمثــل رصيــد احلســاب اجلــاري الفجــوة بيــن االدخــار
واالســتثمار يف االقتصــاد املعنــي.

حساب السلع واخلدمات

م 78-7يبيــن حســاب الســلع واخلدمــات املعامــات يف
البنــود التــي تمثــل خمرجــات أنشــطة اإلنتــاج .وينصــب تركيــز هــذا
21
احلســاب على النقطة التي يتم عندها تبادل الســلع واخلدمات
بين مقيم وغير مقيم .واإلنتاج هو نشــاط تســتخدم فيه مؤسســة
أعمــال املدخــات (املدخــات الوســيطة ،والعمالــة ،واألصــول
املنتَجــة وغيــر املنتَجــة) حتــى يمكــن حتويلهــا إىل خمرجــات
يمكــن توريدهــا إىل وحــدات أخــرى.
م 79-7وهنــاك صلــة بيــن بيــان العمليــات يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة وحســاب الســلع واخلدمــات مــن حيــث دخــول
وحــدات احلكومــة العامة/القطــاع العــام يف معامــات مــع
غيــر املقيميــن ،تنطــوي علــى ســلع وخدمــات ،إمــا كمنتِج/بائــع
أو مســتخدم لهــذه الســلع أو اخلدمــات .ولــن حتــدد إحصــاءات
ماليــة احلكومــة عــادة هــذه املعامــات بصفــة مســتقلة ،ممــا
يحــد مــن فــرص املطابقــة بيــن حســاب الســلع واخلدمــات
وإحصــاءات ماليــة احلكومــة .غيــر أنــه يف بعــض احلــاالت قــد
يترتــب علــى املعلومــات التكميليــة يف البيانــات املصدريــة
األساســية حتديــد مثــل هــذه املعامــات — إمــا لطبيعتهــا أو
حجمهــا الكبيــر أو قيمتهــا الكبيــرة .وعلــى وجــه التحديــد ،يف
حالــة تبــادل أصــول منتَجــة ،قــد تصبــح الترتيبــات التعاقديــة
متاحــة لالطــاع العــام وينبغــي معاجلتهــا علــى نحــو متســق
يف حســاب الســلع واخلدمــات يف ميــزان املدفوعــات ويف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
م 80-7يقتضــي حســاب الســلع واخلدمــات تصنيــف الســلع
واخلدمــات وفقــا لطبيعــة الســلعة أو اخلدمــة .ويتطلــب إحداهــا
اإلفصــاح بصفــة مســتقلة عــن الســلع واخلدمــات احلكوميــة غيــر
املصنفــة يف موضــع آخــر ،وتشــمل مــا يلــي:
• الســلع واخلدمــات املقدمــة مــن وإىل جيــوب إقليميــة ،مثــل
الســفارات والقواعــد العســكرية واملنظمــات الدوليــة
• الســلع واخلدمــات التــي يحصــل عليهــا مــن االقتصــاد
املضيــف أفــراد الســلك الدبلوماســي والعاملــون بالســلك
القنصلــي والعســكريون املوفــدون للخــارج ومــن يعولونهــم
 21تتضمــن الســلع وفــق اســتخدامها يف هــذا الســياق الســلع االســتهالكية
واألصــول غيــر املاليــة املنتَجــة.
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اجلدول م 6-7التوافق يف األصول املالية واخلصوم بين إحصاءات مالية احلكومة ونظام احلسابات القومية
اتساق دليل إحصاءات مالية احلكومة مع جمموعات البيانات األخرى
األصول املالية
اجملموع حسب األداة:
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
العملة
ودائع قابلة للتحويل
ودائع أخرى
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
حصص امللكية
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
2
مستحقات التقاعد
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة
املشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين
املشتقات املالية
خيارات اكتتاب املوظفين
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري والسلف
حسابات متنوعة مستحقة القبض
1
اخلصوم
اجملموع حسب األداة**:
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
2
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة
املشتقات املالية وخيارات اكتتاب املوظفين
حسابات أخرى مستحقة الدفع
1

رموز إحصاءات مالية احلكومة

رموز نظام احلسابات القومية
2008

مركز األرصدة

مركز األرصدة

املعامالت
2-3

املعامالت

2-6

1-0-2-3

1-0-2-6

F1

AF1

1-1-0-2-3

1-1-0-2-6

F11

AF11

2-1-0-2-3

2-1-0-2-6

F12

AF12

2-0-2-6

F2

AF2

1-2-0-2-3

1-2-0-2-6

F21

AF21

2-2-0-2-3

2-2-0-2-6

F22

AF22

3-2-0-2-3

3-2-0-2-6

F29

AF29

F3

AF3

4-0-2-3

4-0-2-6

F4

AF4

5-0-2-6

F5

AF5

1-5-0-2-3

1-5-0-2-6

F51

AF51

2-5-0-2-3

2-5-0-2-6

F52

AF52

6-0-2-6

F6

AF6

1-6-0-2-3

1-6-0-2-6

F61

AF61

2-6-0-2-3

2-6-0-2-6

F62

AF62

3-6-0-2-3

3-6-0-2-6

 F63وF65

 AF63وAF65

4-6-0-2-3

4-6-0-2-6

F64

AF64

5-6-0-2-3

5-6-0-2-6

F66

AF66

7-0-2-6

F7

AF7

1-7-0-2-3

1-7-0-2-6

F71

AF71

2-7-0-2-3

2-7-0-2-6

F72

AF72

8-0-2-6

F8

AF8

1-8-0-2-3

1-8-0-2-6

F81

AF81

2-8-0-2-3

2-8-0-2-6

F82

AF82

2-0-2-3

3-0-2-3
5-0-2-3

6-0-2-3

7-0-2-3

8-0-2-3

3-3

3-0-2-6

3-6

1-0-3-3

1-0-3-6

F12

AF12

2-0-3-3

2-0-3-6

F2

AF2

3-0-3-3

3-0-3-6

F3

AF3

4-0-3-3

4-0-3-6

F4

AF4

5-0-3-3

5-0-3-6

F5

AF5

6-0-3-3

6-0-3-6

F6

AF6

7-0-3-3

7-0-3-6

F7

AF7

8-0-3-3

8-0-3-6

F8

AF8

 1تصنف األصول املالية واخلصوم بمزيد من التفصيل إىل حملية وخارجية يف نفس الفئات الفرعية باستثناء :استبعاد الذهب النقدي من التدفقات ومراكز األرصدة يف
اخلصوم واألصول احمللية؛ واستبعاد حقوق السحب اخلاصة من مراكز األرصدة يف األصول احمللية واخلصوم احمللية.
 2يف حالة وجود احتياطيات مستحقات غير تقاعدية ،فإن مثل هذه اخلصوم تدرج مع خصوم املستحقات التقاعدية ألسباب عملية (راجع الفقرة .)195-7

• اخلدمــات التــي تقدمهــا أو حتصــل عليهــا احلكومــات وال
تــدرج يف فئــات اخلدمــات األخــرى.
م 81-7اجليــوب اإلقليميــة للحكومــات واملنظمــات الدوليــة
ليســت كيانــات مقيمــة يف اإلقليــم املوجــودة فيــه وجــودا ماديــا.
وبالتــايل فــإن معامالتهــا مــع املقيميــن يف ذلــك اإلقليــم أو

املوقــع هــي معامــات دوليــة .غيــر أن كل النفقــات علــى الســلع
واخلدمــات مــن جانــب العامليــن املعينيــن حمليا يف هذه اجليوب
اإلقليميــة مســتبعدة مــن املعامــات الدوليــة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،يــدرج ضمــن الســلع واخلدمــات مــا توفــره احلكومــات مــن
تراخيــص وتصاريــح لغيــر املقيميــن واملصنفــة كرســوم وكذلــك

:
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بعــض األنشــطة املتعلقــة باملســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن بلــد
إىل آخــر 22.وال تتطلــب تصنيفــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة
علــى وجــه التحديــد تعييــن املعامــات يف الســلع واخلدمــات
مــع غيــر املقيميــن .غيــر أنــه إذا أمكــن تعييــن هــذه املعامــات
وإدراج التصنيفــات ضمــن النظــام احملاســبي األساســي لقطــاع
احلكومــة العامــة ،ينبغــي تقديــم املعلومــات إىل معــدي بيانــات
ميــزان املدفوعــات .وقــد تختلــف قيمــة املعامــات املقيــدة
يف الســلع واخلدمــات مــع غيــر املقيميــن يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة عنهــا يف اإلحصــاءات الدوليــة التــي تتبــع معاجلــة
نظــام احلســابات القوميــة خلدمــات التأميــن ورســوم الضمانــات
املوحــدة (راجــع الفقــرة م.)29-7

قيدهــا يف حســاب الدخــل األويل بميــزان املدفوعــات.
ونظــرا ألن التوظيــف احلكومــي يشــمل عــادة بعــض معاييــر
اإلقامــة كشــرط أساســي ،فــإن هــذه املبالــغ يف الغالــب
ليســت كبيــرة جــدا .غيــر أنــه يف حالــة اجليــوب اإلقليميــة،
ينبغــي أن تــدرج يف حســاب الدخــل األويل كل تعويضــات
العامليــن مســتحقة الدفــع مــن احلكومــة إىل مقيميــن يف
البلــد املضيــف .وال تتطلــب إحصــاءات ماليــة احلكومــة علــى
وجــه التحديــد تعييــن تعويضــات العامليــن لغيــر املقيميــن.
غيــر أنــه عنــد تعييــن هــذه املدفوعــات يف نظــام البيانــات
املصدريــة األساســية ،ينبغــي إبــاغ هــذه املعلومــات علــى
نحــو متســق يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وحســاب الدخــل
األويل.

م 82-7يبيــن حســاب الدخــل األويل تدفقــات الدخــل األويل
بيــن الوحــدات املؤسســية املقيمــة وغيــر املقيمــة .ويمثــل الدخــل
األويل العائــد الــذي يتحقــق لوحــدة مؤسســية نظيــر مســاهمتها
يف عمليــة اإلنتــاج أو مقابــل تقديــم أصــول ماليــة وتأجيــر مــوارد
طبيعيــة لوحــدات مؤسســية أخــرى.

• دخــل االســتثمار :تشــتق بيانــات مســاهمة قطــاع احلكومــة
العامــة يف دخــل االســتثمار أساســا مــن اجلــزء املتعلــق
بغيــر املقيميــن يف بنــود إحصــاءات ماليــة احلكومــة لــكل
مــن الفائــدة (بنــد اإليــرادات  1-1-4-1وبنــد املصروفــات
 4-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) واألربــاح املوزعــة
(بنــد اإليــرادات  2-1-4-1وبنــد املصروفــات -8-2
 1-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .وبالتــايل يمكــن
ربطهــا بحســابات إحصــاءات ماليــة احلكومــة إذا كانــت
البيانــات املصدريــة األساســية تميــز بيــن املبالــغ مســتحقة
القبــض واملبالــغ مســتحقة الدفــع مــن/إىل املقيميــن
وغيــر املقيميــن .ورغــم أن فئــات دخــل االســتثمار مماثلــة
مــن الناحيــة املفاهيميــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
واحلســابات الدوليــة ،فــإن قيمــة املعامــات مــع غيــر
املقيميــن يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة قــد تختلــف عنهــا
يف اإلحصاءات الدولية نتيجة معاجلة «خدمات الوساطة
املالية املقيســة بصورة غير مباشــرة» (راجع الفقرة م-7
 .)29ويف حالــة ســيطرة وحــدات قطــاع احلكومــة العامــة
علــى نظــم التأميــن أو الضمانــات املوحــدة أو معاشــات
التقاعــد فإنهــا تعــزو دخــل االســتثمار إىل حملــة الوثائــق
يف هــذه النظــم .وقــد يشــمل حملــة الوثائــق غيــر املقيميــن
ويف هــذه احلالــة ينبغــي أن يكــون بنــد مصروفــات امللكيــة
علــى املبالــغ املنصرفــة مــن دخــل االســتثمار (بنــد
املصروفــات  3-1-8-2يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
متســقا مــع البنــد املقابــل املقيــد يف حســاب الدخــل األويل.
وإذا كانــت إحــدى وحــدات احلكومــة العامــة أو شــركة
عامــة لديهــا اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة يف كيانــات ذات
أغــراض خاصــة غيــر مقيمــة ،أو فــروع أجنبيــة لشــركات
عامــة ،ينبغــي قيــد األربــاح املعــاد اســتثمارها ،علــى النحــو
املبلغــة بــه يف حســاب الدخــل األويل ،يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة وبصفــة مســتقلة (بنــد اإليــرادات -1-4-1
 6يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .وباملثــل ،إذا كانــت
الشــركات العامــة لديهــا مســتثمر أجنبــي مباشــر أو أســهم/
وحــدات صناديــق االســتثمار ،ينبغــي إدراج األربــاح املعــاد
اســتثمارها يف حســابات الدخــل األويل ،كمــا ينبغــي أن
تكــون متســقة مــع املبالــغ املعلنــة يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة (بنــد املصروفــات  5-1-8-2يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة).

حساب الدخل األويل

م 83-7تميــز احلســابات الدوليــة بيــن األنــواع التاليــة مــن
الدخــل األويل:
• تعويضات العاملين
• دخل االستثمار


األرباح املوزعة



األرباح املعاد استثمارها



الفائدة



دخــل االســتثمار الــذي يعــزى إىل حملــة وثائــق
التأميــن ،والضمانــات املوحــدة ،وصناديــق التقاعــد

• الدخل األويل اآلخر


الريع



الضرائب على اإلنتاج والواردات



اإلعانات.

م 84-7وال يمكــن ضمــان اتســاق البيانــات بيــن إحصــاءات
ماليــة احلكومــة وحســاب الدخــل األويل إال إذا أمكــن حتديــد القــدر
الــكايف مــن التفاصيــل التكميليــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
أو البيانات املصدرية األساســية .ونســتعرض فيما يلي الروابط
القائمــة بيــن حســاب الدخــل األويل وإحصــاءات ماليــة احلكومــة:
• تعويضــات العامليــن :يف حالــة توظيــف احلكومــة املقيمــة
أفراد غير مقيمين ستشمل تعويضات العاملين باحلكومة
املبالــغ مســتحقة الدفــع إىل غيــر املقيميــن التــي ينبغــي
 22راجــع الفقــرات مــن  173-10إىل  181-10يف الطبعــة السادســة مــن
دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل .وتتماثــل املعاييــر
املســتخدمة لتحديــد هــذه الرســوم مــع تلــك املســتخدمة يف نظــام احلســابات
القوميــة وإحصــاءات ماليــة احلكومــة.
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• الدخــل األويل اآلخــر :عنــد حســاب الدخــل األويل اآلخــر
تنشــأ روابــط مــع بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــن
املعامــات مــع غيــر املقيميــن املتعلقــة باإلعانــات (بنــد
اإليــرادات  1-1-4-4-1وبنــد املصروفــات  5-2يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة) والريــع (بنــد اإليــرادات -4-1
 5-1وبنــد املصروفــات  4-1-8-2يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة) .ويف حالــة توفيــر املعلومــات عــن مثــل
هــذه املدفوعــات واملقبوضــات يف البيانــات املصدريــة
األساســية ،ينبغــي أن تتســق هــذه البيانــات مــع حســاب
الدخــل األويل .وبالنســبة للضرائــب علــى اإلنتــاج
والــواردات املبلغــة بياناتهــا يف حســاب الدخــل األويل
بميــزان املدفوعــات فهــي تشــكل ذلــك اجلــزء مــن هــذه
الضرائــب احملصلــة مــن غيــر املقيميــن كمــا أنهــا نفــس
الفئــات الضريبيــة يف البنــد املقابــل يف نظــام احلســابات
القوميــة ( .)D2وتمثــل الضرائــب علــى املنتجــات والــواردات
جممــوع عــدة فئــات ضريبيــة تفصيليــة يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة ،وهــي كالتــايل:
• ضرائــب متكــررة علــى املمتلــكات غيــر املنقولــة (البنــد
 1-3-1-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• ضرائــب متكــررة علــى صــايف الثــروة (البنــد 2-3-1-1
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• ضرائــب متكــررة أخــرى علــى املمتلــكات (البنــد -3-1-1
 6يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• ضرائــب عامــة علــى الســلع واخلدمــات (البنــد 1-4-1-1
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• الضرائــب االنتقائيــة (البنــد  2-4-1-1يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة)
• أربــاح املؤسســات االحتكاريــة (البنــد  3-4-1-1يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• ضرائــب علــى خدمــات معينــة (البنــد  4-4-1-1يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• ضرائــب علــى اســتخدام الســلع وعلــى الســماح باســتخدام
السلع أو مزاولة األنشطة — مستحقة الدفع من املنتِجين
(البنــد  5-4-1-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة)
• ضرائــب أخــرى — مســتحقة الدفــع مــن مؤسســات األعمــال
(البنــد  1-6-1-1يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
م 85-7وللســماح بالتحقــق مــن اتســاق هــذه الفئــات
الضريبيــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة مــع حســاب الدخــل
األويل يف ميــزان املدفوعــات يتعيــن تقســيمها إىل مبالــغ
مســتحقة القبــض مــن مقيميــن وغيــر مقيميــن .وال تتوافــر هاتــان
الفئتــان الفرعيتــان عــادة مــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ولــن
تكــون مفيــدة إال الشــتقاق القيــود الدائنــة يف حســاب الدخــل
األويل .ورغــم ســهولة تقســيم بعــض الضرائــب علــى اإلنتــاج
والــواردات بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن ،تبــدو غيرهــا أكثــر

صعوبــة يف التقســيم .وقــد يختلــف أيضــا اجلــزء الــذي يعــزى إىل
غيــر املقيميــن مــن فئــة ضريبيــة إىل أخــرى ومــن ســنة إىل الســنة
التــي تليهــا.

حساب الدخل الثانوي

م 86-7يبيــن حســاب الدخــل الثانــوي يف ميــزان املدفوعــات
التحويــات اجلاريــة بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن .ويبيــن هــذا
احلســاب إعــادة توزيــع الدخــل؛ أي عندمــا يقــدم طــرف واحــد
مــواردَ ألغــراض جاريــة دون احلصــول علــى أي شــيء ذي قيمــة
اقتصاديــة كعائــد مباشــر .وتقيــد يف هــذا احلســاب أنــواع خمتلفــة
مــن التحويــات اجلاريــة لبيــان دورهــا يف عمليــة توزيــع الدخــل
بيــن االقتصــادات .وحســب مــدى مشــاركة احلكومــات يف هــذه
التحويــات ســوف تتحــدد الروابــط بيــن هــذا احلســاب وبيــان
العمليــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

م 87-7وتميــز العناصــر األساســية يف حســاب الدخــل
الثانــوي عنــد املســتوى األول بيــن التحويــات اجلاريــة مســتحقة
القبض/الدفــع حســب قطــاع احلكومــة العامــة وحســب القطاعــات
األخــرى ،التــي تضــم الشــركات املاليــة ،والشــركات غيــر املاليــة،
واألســر املعيشــية ،واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي
تخــدم األســر املعيشــية .وبالنســبة للحكومــة العامــة ،فــإن هــذه
التحويــات تشــمل التحويــات املتعلقــة بمــا يلــي:
• الضرائب اجلارية على الدخل والثروة وغيرهما،
• املساهمات االجتماعية،
• املنافع االجتماعية،
• صايف أقساط التأمين على غير احلياة،
• مطالبات التأمين على غير احلياة،
• التعاون الدويل اجلاري،
• التحويالت اجلارية املتنوعة.
م 88-7وإذا كانــت التحويــات اجلاريــة مــن احلكومــة العامــة
يمكــن حتديدهــا وإبــاغ بياناتهــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
علــى أنهــا مــن غيــر مقيميــن أو إىل غيــر مقيميــن ،فينبغــي إبــاغ
هــذه البيانــات علــى نحــو متســق يف حســاب الدخــل الثانــوي
بميــزان املدفوعــات.
• الضرائــب اجلاريــة علــى الدخــل والثــروة وغيرهمــا املقيــدة
يف حســاب الدخــل الثانــوي تشــكل اجلــزء املتعلــق بغيــر
املقيميــن يف نفــس الفئــات الضريبيــة كمــا يف نظــام
احلســابات القوميــة لعــام ( 2008البنــد  D5يف نظــام
احلســابات القوميــة) .وتشــكل الضرائــب اجلاريــة علــى
الدخــل والثــروة وغيرهمــا حاصــل جمــع عــدة فئــات
ضريبيــة تفصيليــة علــى نحــو مــا تــرد يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة ،وتتضمــن الضرائــب علــى الدخــل ،واألربــاح،
واملكاســب الرأســمالية (البنــد  1-1-1يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة) وعــدة فئــات أخــرى مــن الضرائــب يدفــع
املســتهلك النهائــي أغلبهــا (راجــع الفقــرة م.)40-7
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• املســاهمات االجتماعيــة (البنــد  D61يف نظــام احلســابات
القوميــة) مســتحقة القبــض مــن غيــر املقيميــن إىل وحــدات
قطــاع احلكومــة العامــة أو املنافــع االجتماعيــة مســتحقة
الدفــع لغيــر املقيميــن (البنــدان  D62و D63يف نظــام
احلســابات القوميــة) ربمــا تكــون خمتلفــة عــن البنــود
املقابلــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة (راجــع الفقــرات
م 45-7إىل م.)47-7
• تُبلَّــغ بيانــات التعــاون الــدويل اجلــاري بصفــة مســتقلة يف
بيــان العمليــات يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة وينبغــي
إبالغهــا علــى نحــو متســق يف حســاب الدخــل الثانــوي.
وتمثــل املنــح مســتحقة الدفــع إىل احلكومــات األجنبيــة
واملنظمــات الدوليــة (البنــدان  1-1-6-2و-2-6-2
 1علــى التــوايل يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) واملنــح
مســتحقة القبــض مــن احلكومــات األجنبيــة واملنظمــات
الدوليــة (البنــدان  1-1-3-1و  1-2-3-1علــى التــوايل
يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) هــي يف العــادة أهــم
الروابــط بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة وحســاب الدخــل
الثانــوي.
• التحويــات اجلاريــة املتنوعــة األخــرى (البنــد  D75يف
نظــام احلســابات القوميــة) 23تضــم بنــودا خمتلفــة مــن
التحويــات اجلاريــة مســتحقة القبــض والدفــع (راجــع
الفقــرة م.)49-7
• وتقتضــي التحويــات اجلاريــة مــن وحــدات قطــاع احلكومــة
املتعلقــة بأقســاط ومطالبــات التأميــن علــى غيــر احليــاة
والتحويــات اجلاريــة املتنوعــة تمييــز التحويــات
مســتحقة القبــض أو الدفــع إىل املقيميــن وغيــر املقيميــن.

احلساب الرأسمايل

م 89-7يبيــن احلســاب الرأســمايل يف احلســابات الدوليــة
املعامــات بيــن املقيميــن وغيــر املقيميــن املتعلقــة بالتحويــات
الرأســمالية مســتحقة القبــض ومســتحقة الدفــع واقتنــاء األصــول
غيــر املاليــة غيــر املُنْتَجَــة والتصــرف فيهــا .وتقيــد يف هــذا
احلســاب معامــات اقتنــاء األصــول غيــر املاليــة غيــر املُنْتَجَــة
والتصــرف فيهــا ،مثــل بيــع األراضــي إىل الســفارات وبيــع عقــود
اإليجــار والتراخيــص ،وكذلــك التحويــات الرأســمالية ،أي قيــام
طــرف بتوفيــر مــوارد ألغــراض رأســمالية دون حصولــه يف
املقابــل علــى أي قيمــة اقتصاديــة كعائــد مباشــر.
م 90-7وتتكــون األصــول غيــر املاليــة غيــر املُنْتَجَــة مــن
خمســة بنــود ،هــي :األراضــي ،واملــوارد املعدنيــة ومــوارد
الطاقــة ،وأصــول أخــرى تتوافــر طبيعيــا ،والعقــود واإليجــارات
والتراخيــص ،واألصــول التســويقية وشــهرة املنشــأة (البنــود
 1-4-1-3و 2-4-1-3و 3-4-1-3و1-4-4-1-3
 23يعــرض اجلــدوالن م 3-7وم 4-7الفئــات املقابلــة يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة بالتفصيــل.

و 2-4-4-1-3علــى التــوايل يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة).
وهنــاك اتســاق تــام يف إطــار اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
فيمــا يتصــل ببنــود األصــول غيــر املاليــة غيــر املنتَجــة املوجــودة.
ويف حالــة قيــام وحــدات قطــاع احلكومــة العامــة باقتنــاء هــذه
األصــول أو التصــرف فيهــا مــن خــال معامــات مــع غيــر
مقيميــن ،ســوف يلــزم توفيــر معلومــات تكميليــة مــن معامــات
إحصــاءات ماليــة احلكومــة تســمح بإعــداد احلســابات الدوليــة أو
التحقــق مــن اتســاقها.
م 91-7وينبغــي مالحظــة أن احلســاب الرأســمايل يف ميــزان
املدفوعــات ال يبيــن األصــول غيــر املاليــة املُنْتَجَــة ،كمــا يف
حالــة نظــام احلســابات القوميــة وإحصــاءات ماليــة احلكومــة ،بــل
يبيــن فقــط املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة غيــر املُنْتَجَــة.
وتــدرج معامــات األصــول غيــر املاليــة غيــر املُنْتَجَــة يف حســاب
الســلع واخلدمــات ،الــذي ال يميــز بيــن مــا إذا كانــت هــذه الســلع
واخلدمــات موجهــة ألغــراض رأســمالية أم جاريــة.
م 92-7التحويالت الرأســمالية من الناحية املفاهيمية مماثلة
للتحويــات الرأســمالية املقيــدة يف نظــام احلســابات القوميــة
وإحصــاءات ماليــة احلكومــة .وتشــارك احلكومــات غالبــا يف هــذه
التحويــات التــي ينبغــي قيدهــا علــى نحــو متســق يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة واحلســاب الرأســمايل يف ميــزان املدفوعــات.
وتتألــف هــذه التحويــات الرأســمالية مــن حتويــات إلزاميــة
إىل احلكومــات ،وحتويــات بموجــب أوامــر قضائيــة ،وحتويــات
طوعيــة .وقــد تقيــد أيضــا حتويــات رأســمالية حمتســبة نتيجــة
اســتخدام احلكومــات لكيانــات ذات أغــراض خاصــة مقيمــة
يف اقتصــادات أخــرى ألغــراض املاليــة العامــة (راجــع الفقــرة
 138-2والفقــرات مــن  24-8إىل  26-8يف الطبعــة السادســة
مــن دليــل ميــزان املدفوعــات) .ويتضمــن احلســاب الرأســمايل يف
ميــزان املدفوعــات األنــواع الرئيســية التاليــة مــن التحويــات
الرأســمالية:
• اإلعفــاء مــن الديــن :عندمــا تكــون كيانــات احلكومــة/
القطــاع العــام طرفــا يف عمليــة اإلعفــاء مــن الديــن (راجــع
الفقــرات م 7-3إىل م ،)9-3كمتلــق أو مانــح ،فــإن هــذا
احلــدث عــادة مــا يكــون معروفــا تمامــا وينبغــي إظهــاره يف
حســابات إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويعكــس احلســاب
الرأســمايل يف ميــزان املدفوعــات معاملــة اإلعفــاء مــن
الديــن مــن غيــر املقيميــن كإيــرادات حتــت فئــة منــح
رأســمالية مــن حكومــات أجنبيــة أو منظمــات دوليــة أو
ضمــن التحويــات الرأســمالية غيــر املصنفــة يف موضــع
آخــر ،وذلــك عنــد تلقيهــا مــن كيانــات أخــرى غيــر مقيمــة.
وتســجل القيــود املقابلــة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
يف البنــود  2-1-3-1أو  2-2-3-1أو 2-4-4-1
علــى التــوايل .ويتــم قيــد تخفيــض مقابــل يف أداة الديــن
األجنبــي املالئمــة .وعندمــا تقــوم إحــدى وحــدات قطــاع
احلكومــة بتقديــم مســاعدات تخفيــف أعبــاء الديــن إىل
غيــر املقيميــن ،يقيــد ذلــك كمصروفــات ضمــن املنــح
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الرأســمالية إىل حكومــات أجنبيــة أو منظمــات دوليــة أو
ضمــن التحويــات الرأســمالية غيــر املصنفــة يف موضــع
آخــر ،وذلــك عنــد تقديمهــا إىل كيانــات أخــرى غيــر مقيمــة.
وتســجل مصروفــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف البنــود
 2-1-6-2أو  2-2-6-2أو  2-4-8-2علــى التــوايل.
ويتــم قيــد تخفيــض مقابــل يف األصــل املــايل األجنبــي
املالئــم.
• مطالبــات التأميــن الضخمــة علــى غيــر احليــاة :إذا كانــت
هــذه املطالبــات مســتحقة القبض/الدفــع مــن وحــدات
قطــاع احلكومــة فإنهــا تقيــد كمطالبــات رأســمالية (بنــد
اإليــرادات  2-5-4-1أو بنــد املصروفــات 2-3-8-2
بالترتيــب يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .ونظــرا للطبيعــة
االســتثنائية لهــذا البنــد ،فهــو عــادة مــا يكــون معروفا تماما
وظاهــرا يف بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،وسيســمح
بالدمــج يف احلســابات الدوليــة.
• املنــح االســتثمارية يف ميــزان املدفوعــات :هــي حتويــات
رأســمالية نقديــة أو عينيــة تقدمهــا احلكومــات أو املنظمــات
الدوليــة إىل وحــدات مؤسســية أخــرى لتمويــل تكاليــف
اقتنائهــا ألصــول ثابتــة .ومــن املمكــن أن تكــون وحــدات
قطــاع احلكومة/القطــاع العــام هــي اجلهــات املانحــة أو
املتلقيــة لهــذه املنــح .وتقيــد هــذه التحويــات حتــت املنــح
الرأســمالية يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،علــى النحــو
املبيــن ســابقا.
• الضمانــات ملــرة واحــدة وغيرهــا مــن حــاالت حتمــل الديــن:
عندمــا تشــترك وحــدات احلكومة/القطــاع العــام وغيــر
املقيميــن يف هــذه املعامــات (راجــع الفقــرات  256-7إىل
 ،)260-7ينبغــي معاملتهــا علــى نحــو متســق يف احلســاب
الرأســمايل وإحصــاءات ماليــة احلكومــة.
• ضرائــب رأس املــال (املعرفــة يف الفقــرة  :)51-5تتألــف
هــذه الضرائــب املقيــدة يف احلســاب الرأســمايل بميــزان
املدفوعــات مــن نفــس الفئــات الضريبيــة يف البنــد املقابــل
بنظــام احلســابات القوميــة ( ،)D91لكنهــا ال تمثــل ســوى
جانــب مــن هــذه الضرائــب احملصلــة مــن غيــر املقيميــن
(راجــع الفقــرة م .)67-7والتســاق هــذا البنــد يف احلســاب
الرأســمايل وإحصــاءات ماليــة احلكومــة يتعيــن تقســيم
هــذه الضرائــب يف بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة
التكميليــة إىل ضرائــب مســتحقة القبــض مــن املقيميــن
وغيــر املقيميــن.
• حتويــات رأســمالية أخــرى :تتألــف مــن املدفوعــات الكبيرة
غيــر املتكــررة تعويضــا عــن تلــف كبيــر أو إصابــات خطيــرة
ال تغطيهــا وثائــق التأميــن .وعندمــا تكــون وحــدات قطــاع
احلكومة/القطــاع العــام هــي اجلهــة املتلقيــة لهــذا النــوع
مــن التحويــات مــن غيــر املقيميــن ،تقيــد كجــزء مــن املنــح
الرأســمالية مســتحقة القبــض مــن احلكومــات األجنبيــة أو

املنظمات الدولية أو كتحويالت رأسمالية غير مصنفة يف
موضــع آخــر ،عندمــا تكــون مســتحقة القبــض مــن كيانــات
غيــر مقيمــة أخــرى (بنــود اإليــرادات  2-1-3-1و-1
 2-2-3و 2-4-4-1بالترتيــب ،يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) .وعندمــا تكــون وحــدة قطــاع احلكومة/القطــاع
العــام هــي اجلهــة املانحــة لهــذا النــوع مــن التحويــات إىل
كيانــات غيــر مقيمــة ،يقيــد كبنــد مصروفــات حتــت املنــح
الرأســمالية إىل احلكومــات األجنبيــة أو املنظمــات الدوليــة
أو كتحويــات رأســمالية غيــر مصنفــة يف موضــع آخــر،
عندمــا تكــون مقدمــة إىل كيانــات أخــرى (بنود املصروفات
 2-1-6-2و 2-2-6-2و 2-2-8-2بالترتيــب ،يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة) .والتســاق هــذا البنــد أيضــا يف
احلســاب الرأســمايل وإحصــاءات ماليــة احلكومــة يتعيــن
تقســيم هــذه التحويــات أكثــر لتحديــد املبالــغ مســتحقة
القبــض أو الدفــع إىل غيــر املقيميــن.

احلساب املايل

م 93-7يقيــد احلســاب املــايل يف ميــزان املدفوعــات
املعامــات التــي تنطــوي علــى أصــول ماليــة وخصــوم وحتــدث
بيــن مقيميــن وغيــر مقيميــن .وتظهــر معامــات احلســاب املــايل
يف ميــزان املدفوعــات ،ونظــرا لتأثيرهــا علــى رصيــد األصــول
واخلصــوم فإنهــا تظهــر أيضــا يف البيــان املتكامــل لوضــع
االســتثمار الــدويل .وصــايف الرصيــد يف احلســاب املــايل يســاوي
مــن الناحيــة املفاهيميــة جممــوع رصيــديّ احلســابين اجلــاري
والرأســمايل (صــايف اإلقــراض (/)+صــايف االقتــراض (.))-
وبالتــايل يقيــس احلســاب املــايل كيفيــة تمويــل صــايف اإلقــراض
إىل غيــر املقيميــن أو صــايف االقتــراض منهــم.
م 94-7وتســتخدم احلســابات الدوليــة الفئــات الوظيفيــة
كوســيلة التصنيــف األساســية لــكل مــن املعامــات املاليــة،
24
والتغيــرات األخــرى يف األصــول واخلصــوم ،ومراكــز األرصــدة.
ويمكــن التمييــز بيــن خمــس فئــات وظيفيــة لالســتثمار يف
احلســابات الدوليــة ،هــي:
• االستثمار املباشر
• استثمار احلافظة
• املشــتقات املاليــة (عــدا االحتياطيــات) وخيــارات
االكتتــاب املمنوحــة للموظفيــن
• استثمارات أخرى
• األصول االحتياطية.
ويراعــي هــذا التصنيــف الوظيفــي بعــض جوانــب العالقــة
بيــن األطــراف املعنيــة والدافــع إىل االســتثمار (راجــع الطبعــة
السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ،الفصــل الســادس).
 24يســتخدم مصطلــح التصنيــف الوظيفــي يف ســياق خمتلــف ضمــن «تصنيــف
وظائــف احلكومــة».
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كذلــك تُعــرض البيانــات يف احلســاب املــايل حســب أداة األصــول
املاليــة أو اخلصــوم املســتخدمة ،والقطــاع أو الطــرف املقابــل
املقيــم يف املعاملــة املعنيــة ،وحســب أجــل االســتحقاق .ورغــم أن
تصنيــف األصــول املاليــة واخلصــوم وفقــا لطريقــة عرضــه يف
إحصــاءات ماليــة احلكومــة ال يتبــع تصنيفــا وظيفيــا ،فإنــه يتســق
تمامــا مــع التقســيم حســب األداة والتصنيــف القطاعــي املســتخدم
يف احلســابات الدوليــة .وبالنســبة لألصــول املاليــة واخلصــوم،
يميــز إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة بيــن املعامــات مــع
املقيميــن وغيــر املقيميــن .وتتبــع إحصــاءات ماليــة احلكومــة
نفــس املعاييــر يف حتديــد اإلقامــة كتلــك املعاييــر املســتخدمة
يف احلســابات الدوليــة .وبالتــايل ،فــإن بيانــات إحصــاءات
ماليــة احلكومــة متســقة ،مــن الناحيــة املفاهيميــة ،مــع بيانــات
احلكومــة العامــة حســب أســلوب عرضهــا يف احلســاب املــايل
25
بميــزان املدفوعــات.

التغيرات األخرى يف حساب األصول املالية
واخلصوم

م 95-7يف إطــار احلســابات الدوليــة ،يبيــن حســاب التغيــرات
األخــرى يف األصــول املاليــة واخلصــوم التغيــرات يف املراكــز
املاليــة التــي تنشــأ ألســباب أخــرى عــدا املعامــات بيــن املقيميــن
وغيــر املقيميــن .وتعــرف هــذه التغيــرات أيضــا باســم التدفقــات
األخــرى ،وتتضمــن ،علــى غــرار إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
مكاســب وخســائر احليازة ،وتغيرات احلجم األخرى يف األصول
املاليــة واخلصــوم (بمــا يف ذلــك إعــادة التصنيف) .ونظرا ألهمية
العمــات اخملتلفــة يف «وضــع االســتثمار الــدويل» ،تقســم إعــادة
التقييــم (مكاســب وخســائر احليــازة) إىل تغيــرات نتيجــة أســعار
الصــرف وتغيــرات األســعار األخــرى .ووفقــا ملــا ســبق توضيحــه
يف الفقــرات الســابقة ،فــإن تصنيــف األصــول واخلصــوم حســب
األدوات املاليــة يتســق تمامــا مــن الناحيــة املفاهيميــة مــع
إحصــاءات ماليــة احلكومــة واحلســابات الدوليــة .ومــن املفتــرض
أن يترتــب علــى ذلــك اتســاق البيانــات املبلغــة بالنســبة للتدفقــات
األخــرى يف جمموعتــي البيانــات ،باســتثناء حالــة خصــوم
مســتحقات التقاعــد التــي قــد تختلــف بياناتهــا.

وضع االستثمار الدويل

م 96-7وضــع االســتثمار الــدويل هــو بيــان إحصائــي يوضــح
يف نقطــة زمنيــة معينــة قيمــة األصــول املاليــة لــدى املقيميــن يف
االقتصــاد املعنــي والتــي تمثــل مطالبــات علــى غيــر املقيميــن
وســبائك الذهــب املُحتفــظ بهــا كأصــول احتياطيــة؛ وقيمــة
التزامــات املقيميــن يف االقتصــاد املعنــي إزاء غيــر املقيميــن.
والفــرق بيــن األصــول واخلصــوم هــو املركــز الصــايف يف وضــع
االســتثمار الــدويل ويمثــل إمــا مطالبــات صافيــة علــى بقيــة العامل
أو التزامــات صافيــة لبقيــة العــامل .ويمثــل وضــع االســتثمار
الــدويل جمموعــة جزئيــة مــن األصــول واخلصــوم املدرجــة يف
 25تع ـرِّف احلســابات الدوليــة احلكومــة العامــة ،لكنهــا ال تعــرض بيانــات
للقطاعــات الفرعيــة يف احلكومــة العامــة ،كمــا هــو احلــال يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة.

امليزانيــة العموميــة لالقتصــاد املعنــي .وباإلضافــة إىل ذلــك،
تتضمــن هــذه امليزانيــة العموميــة مراكــز األصــول غيــر املاليــة
واألصــول املاليــة واخلصــوم بيــن املقيميــن.
م 97-7وعلــى غــرار احلســابات املاليــة ،فــإن أعلــى مســتوى
تصنيــف مســتخدم يف «وضــع االســتثمار الــدويل» هــو التصنيــف
الوظيفــي (راجــع الفقــرة م .)94-7ونظــرا لتزايــد أهميــة منهــج
امليزانيــة العموميــة لتحليــل قــدرة االقتصــاد علــى االســتمرار
وإمكانيــة تعرضــه للمخاطــر ،فــإن قيــد املعلومــات يف «وضــع
االســتثمار الــدويل» حســب تكويــن العمــات يشــكل جــزءا مــن
العــرض األساســي ،بينمــا يحبــذ العــرض حســب أجــل االســتحقاق
املتبقــي.
م 98-7ويُســتخدم يف قيــد بيانــات مراكــز األصــول املاليــة/
اخلصــوم للحكومــة العامــة مــع غيــر املقيميــن يف امليزانيــة
العموميــة نفــس القواعــد احملاســبية والتصنيــف حســب األداة
كمــا يف وضــع االســتثمار الــدويل .وهنــاك كذلــك اتســاق تــام
مــع متطلبــات اإلبــاغ اإلضافيــة بشــأن التقســيم حســب أجــل
االســتحقاق املتبقــي وحســب نــوع العملــة ،علــى النحــو املوصــى
بــه يف «إحصــاءات ديــن القطــاع العــام :مرشــد ملعديهــا
ومســتخدميها» ودليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

مقارنة بين اإلطار التحليلي يف إحصاءات
مالية احلكومة واإلحصاءات النقدية
واملالية

م 99-7يمثــل دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة جــزءا مــن
املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة يف اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
وبالتــايل يمكــن اعتبــاره بمثابــة توســع يف نظــام احلســابات
القوميــة لعــام  2008واســتفاضة يف شــرح جوانبــه .ويتســق
إطــار دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة مــع نظــام احلســابات
القوميــة لعــام  1993فيمــا يتعلــق باملبــادئ واملفاهيــم،
مثــل تعريــف الكيانــات املقيمــة وغيــر املقيمــة ،والتقســيم
القطاعــي لالقتصــاد ،وتصنيــف خمتلــف فئــات األصــول املاليــة
واخلصــوم ،ووقــت القيــد ،والتقييــم ،وجتميــع البيانــات .وبالنســبة
لتوحيــد البيانــات ،يتبــع دليــل اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة
دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة يف توحيــد بيانــات امليزانيــات
العموميــة القطاعيــة .وتتفــق كذلــك أهــم مبــادئ ومفاهيــم دليــل
اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة مــع املبــادئ واملفاهيــم الــواردة
يف الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع
االســتثمار الــدويل ويف هــذا الدليــل.

مقارنة بين احلسابات يف إحصاءات مالية
احلكومة واإلحصاءات النقدية واملالية

م 100-7يتمثــل الغــرض مــن دليــل اإلحصــاءات النقديــة
واملاليــة يف تقديــم مبــادئ توجيهيــة إلعــداد وعــرض
اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة .وتتألــف اإلحصــاءات النقديــة
مــن جمموعــة شــاملة مــن بيانــات أرصــدة وتدفقــات األصــول

إحصاءات مالية احلكومة واإلحصاءات االقتصادية الكلية األخرى

379

		

املاليــة وغيــر املاليــة وخصــوم قطــاع الشــركات املاليــة يف
االقتصــاد .ويتبــع تنظيــم اإلحصــاءات النقديــة وعرضهــا منهجــا
هرميــا يقــوم علــى إطاريــن عاميــن للبيانــات  -وهمــا امليزانيــات
العموميــة القطاعيــة واملســوح .ويتــم جتميــع بيانــات مراكــز
األرصــدة املبلغــة مــن فــرادى الوحــدات املؤسســية يف ميزانيــات
عموميــة قطاعيــة حتتــوي علــى بيانــات شــاملة عــن القطاعــات
الفرعيــة يف الشــركات املاليــة .ويف املســتوى الثــاين ،يتــم توحيــد
بيانــات امليزانيــات العموميــة القطاعيــة يف مســوح.
م 101-7ومــن ناحيــة أخــرى ،تتألــف اإلحصــاءات املاليــة
مــن جمموعــة شــاملة مــن بيانــات التدفقــات ومراكــز األرصــدة
حــول األصــول املاليــة واخلصــوم يف جميــع قطاعــات االقتصــاد.
وتُنظَّــم هــذه البيانــات وتع ـرَض يف صيــغ تســتهدف بيــان
التدفقــات املاليــة بيــن قطاعــات االقتصــاد ،ومراكــز األصــول
واخلصــوم املاليــة املقابلــة .كذلــك تضــم اإلحصــاءات النقديــة
واملاليــة بيانــات تدفــق األمــوال ،مقدمــة يف صــورة مصفوفــة.
وتقــدم حســابات تدفــق األمــوال املفصلــة تصنيفــا مقارنــا
لألصــول املاليــة التــي يقتنيهــا كل قطــاع ،حســب األداة مــع
قطــاع املديــن املقابــل .وتقــدم أيضــا تصنيفــا مقارنــا للخصــوم
التــي يتحملهــا كل قطــاع ،حســب األداة مــع قطــاع الدائــن املقابــل.
ومــن ثــم؛ تبيــن هــذه املصفوفــة املعامــات املاليــة بيــن جميــع
القطاعــات الفرعيــة يف االقتصــاد وبقيــة العــامل .ويعــد هــذا
العــرض مفيــدا بوجــه خــاص يف حتليــل توزيــع املــوارد املاليــة
ومســتخدميها يف االقتصــاد املعنــي.

الروابط بين إحصاءات مالية احلكومة
واإلحصاءات النقدية واملالية

م 102-7تنشــأ الروابــط بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة
واإلحصــاءات النقديــة واملاليــة نتيجــة العالقــات املاليــة بيــن
احلكومــة والشــركات املاليــة .فاحلكومــات ،بوصفهــا عمــاء،
حتتفظ بأصول ودائع مع الشركات املالية (إىل جانب حيازتها
للعملــة) وخصــوم تعاقــدات وذلــك باالقتــراض مــن الشــركات
وبيــع ســندات الديــن لهــا .وغالبــا مــا تكــون احلكومــات ،بوصفهــا
مســتثمرين ،هــي املالــك الوحيــد للشــركات العامــة املاليــة أو
حتتفــظ بحقــوق ملكيــة يف شــركات ماليــة أخــرى .ويترتــب
علــى هــذه العالقــات املاليــة نشــوء مطالبــة صافيــة للحكومــة
علــى الشــركات املاليــة أو مطالبــة صافيــة لهــذه الشــركات علــى
احلكومــة .وينبغــي أن تكــون بيانــات صــايف مركــز األصــول/
اخلصــوم بيــن قطــاع احلكومــة العامة/املركزيــة وقطــاع
الشــركات املاليــة متســقة وقابلــة للمطابقــة يف جمموعتــي
البيانــات .وغالبــا مــا تكــون درجــة التماثــل يف هــذه البيانــات
داللــة طيبــة علــى االتســاق يف االحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
يف االقتصــاد املعنــي.
م 103-7ويمكــن اســتخدام فــروق املبالــغ التــي تــم اإلبــاغ
بهــا كمطالبــات صافيــة بيــن قطــاع احلكومــة وقطــاع الشــركات
املاليــة للتحقــق مــن دقــة واتســاق البيانــات يف جمموعــات

البيانــات ذات الصلــة .ويف حالــة وجــود فــروق جوهريــة بيــن
جمموعتــي البيانــات ،يجــب التأكــد مــن أســباب هــذه الفــروق،
وتزويــد مســتخدمي البيانــات بوثائــق حــول حجــم وأســباب
التفــاوت .وتتمثــل املمارســة اإلحصائيــة الســليمة يف قيــام
معــدي البيانــات بتقصــي هــذه الفــروق وحماولــة تســويتها.
وغالبــا مــا تكمــن أســباب هــذه الفــروق فيمــا يلــي:
• نطــاق التغطيــة — حتتفــظ احلكومــات يف كثيــر مــن
احلــاالت بحســابات عديــدة يف عــدة مؤسســات ماليــة.
وينبغــي أن تكــون التغطيــة املؤسســية للحكومــة العامــة/
املركزيــة مماثلــة يف جمموعتــي البيانــات .وهنــاك
حالــة شــائعة احلــدوث حيــث تكــون لــدى حكومــة معينــة
حســابات مــع مؤسســات ماليــة وتغطــي اإلحصــاءات
النقديــة واملاليــة هــذه احلســابات ،ولكــن حســابات هــذه
املؤسســات ال تغطيهــا إحصــاءات ماليــة احلكومــة ألن
بيانــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة مقصــورة علــى
حســابات املوازنــة ،وبالتــايل فهــي ال تغطــي بيانــات
الوحــدات غيــر املدرجــة يف املوازنــة .وقــد تنشــأ الفــروق
أيضــا إذا كانــت احلكومــة لهــا حســابات مــع إحــدى
املؤسســات املاليــة ،ولكــن هــذه املؤسســة املاليــة ال تدخــل
يف نطــاق تغطيــة اإلحصــاءات النقديــة واملاليــة.
• التقســيم القطاعــي — قــد ال تكــون بعــض الوحــدات
املؤسســية اإلحصائيــة حمــددة ومصنفــة بالشــكل املالئــم
واملتســق كوحــدات احلكومــة العامــة أو القطــاع العــام أو
قــد يكــون التصنيــف القطاعــي للقطاعــات الفرعيــة خمتلفــا
يف جمموعتــي البيانــات .وعلــى ســبيل املثــال ،الوحــدة
املؤسســية التــي تتــوىل إدارة وتنظيــم مشــروعات ممولــة
خارجيــا ومنــح أجنبيــة ،قــد ال تكــون حمــددة بالشــكل
املالئــم كحســاب حكومــي يف ســجالت الشــركات املاليــة.
• تصنيــف األدوات املاليــة ونطــاق تغطيتهــا — قــد يختلــف
تصنيــف األدوات املاليــة املتضمــن يف األصــول املاليــة
واخلصــوم ،أو قــد ال تكــون أداة ماليــة مصنفــة علــى نحــو
متســق يف جمموعتــي البيانــات .وعلــى ســبيل املثــال،
قــد تنشــأ الفــروق عندمــا ال تُعامــل إحــدى األدوات مثــل
احلســابات مســتحقة القبض/مســتحقة الدفــع بنفــس
الطريقــة يف البيانــات ،أو عندمــا يتــم اإلبــاغ باخلطــأ
بأحــد القــروض كاســتثمار يف حصــص امللكيــة يف إحــدى
جمموعتــي البيانــات.
• وقــت القيــد — قــد تــؤدي الفتــرات التكميليــة املســتخدمة
يف احملاســبة احلكوميــة إىل قيــد املعامــات يف وقــت غيــر
وقــت انتقــال امللكيــة االقتصاديــة.
• القيــد علــى أســاس االســتحقاق مقابــل األســاس النقــدي
— رغــم أنــه ينبغــي مــن الناحيــة املفاهيميــة القيــد
علــى أســاس االســتحقاق يف جمموعتــي البيانــات علــى
الســواء ،فــإن معــدي إحصــاءات ماليــة احلكومــة غالبــا
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤
مــا يســتخدمون البيانــات املعــدة علــى أســاس نقــدي
كمتغيــر بديــل للبيانــات املعــدة علــى أســاس االســتحقاق،
أو يدخلــون تعديــات علــى البيانــات النقديــة لتقريبهــا
للبيانــات علــى أســاس االســتحقاق .أمــا قطــاع املؤسســات
املاليــة فغالبــا مــا يكــون أكثــر تقدمــا يف تطبيــق احملاســبة
علــى أســاس االســتحقاق .ويف كثيــر مــن األحيــان ،قــد ال
تقيــد بنــود معينــة يف الوقــت الصحيــح الــذي وقــع فيــه
احلــدث االقتصــادي — ربمــا ألنهــا تســتخدم علــى ســبيل
املثــال أســاليب خمتلفــة لقيــد خصــم أو عــاوات علــى
الســندات.

• التقييــم — بينمــا ينبغــي مــن الناحيــة املفاهيميــة
أن تتبــع جمموعتــا البيانــات نفــس مبــادئ التقييــم
بالنســبة لألصــول واخلصــوم ،فمــن احملتمــل أن تتبايــن
املمارســات القطريــة .ويف حالــة فــروق التقييــم يف
البيانــات املصدريــة ،فقــد تظهــر الفــروق بيــن إحصــاءات
ماليــة احلكومــة واإلحصــاءات النقديــة واملاليــة ،مــا مل
يتــم إدخــال تصحيحــات التقييــم عنــد إعــداد جمموعــات
البيانــات ذات الصلــة.
• حتويــل ســندات الديــن إىل قيــود إلكترونيــة — عنــد إصــدار
احلكومــات أوراق ماليــة قابلــة للتــداول ال يكــون لديهــا
يف الغالــب درايــة وال ســجال باملعامــات يف الســوق
الثانويــة ،لــذا يمكــن عــادة حتديــد القطــاع احلائــز لهــذه
األوراق املاليــة عــن طريــق إجــراء مســح للمشــتري النهائــي
ملثــل تلــك األوراق املاليــة أو باســتخدام بيانــات مــن جهــة
مركزيــة إليــداع األوراق املاليــة .غيــر أنــه يف كثيــر مــن
األحيــان تكــون هــذه األدوات املاليــة يف حيــازة مرشــحين
مــن قطــاع الشــركات املاليــة ،ممــا قــد يزيــد مــن صعوبــة
التعــرف علــى هويــة أصحــاب مطالبــات احلكومــة .وقــد
يــزداد عــدم اتســاق البيانــات نتيجــة صعوبــة حتديــد ملكيــة
األدوات القابلــة للتــداول.
م 104-7ونظــرا لوجــود مراكــز أصــول مالية/خصــوم
بيــن احلكومــة العامة/املركزيــة وقطــاع الشــركات املاليــة،
يمكــن أن تنشــأ تدفقــات إيــرادات ومصروفــات إضافيــة بيــن
هذيــن القطاعيــن .ويمكــن إجــراء مزيــد مــن اختبــارات التحقــق
مــن االتســاق يف معامــات اإليــرادات واملصروفــات إذا كان
مســتوى تفصيــل البيانــات املصدريــة يســمح بذلــك .وترتبــط علــى
وجــه التحديــد بالبنــود مســتحقة القبض/الدفــع فيمــا يتعلــق
بالفائــدة ،واألربــاح املوزعــة ،ودخــل امللكيــة اآلخــر ،واإلعانــات،
والتحويــات الرأســمالية بيــن قطــاع احلكومــة العامة/املركزيــة
وقطــاع الشــركات املاليــة.

مقارنة بين اإلطار التحليلي يف إحصاءات
مالية احلكـومة واإلطـار املـركزي لنظام
احملاسبة البيئية االقتصادية

م 105-7اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة
االقتصاديــة هــو املعيــار اإلحصائــي الــدويل للحســابات البيئيــة

االقتصاديــة .ويحتــوي هــذا اإلطــار املركــزي علــى املفاهيــم
والتعاريــف والتصنيفــات والقواعــد واجلــداول احملاســبية
املوحــدة املتعــارف عليهــا دوليــا إلنتــاج إحصــاءات يمكــن
مقارنتهــا دوليــا حــول البيئــة وعالقتهــا باالقتصــاد .ويمثــل
اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة االقتصاديــة إطــارا
مفاهيميــا متعــدد األغــراض يعــرض مراكــز األرصــدة والتغيــرات
يف هــذه املراكــز (التدفقــات) يف األصــول البيئيــة.

مقارنة احلسابات يف إحصاءات مالية
احلكومة واإلطار املركزي لنظام احملاسبة
البيئية االقتصادية

م 106-7يتبــع اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة
االقتصاديــة هيــكال حماســبيا مماثــا لنظــام احلســابات القوميــة
لعــام  2008ولهــذا الدليــل ،كمــا يســتخدم مفاهيــم وتعاريــف
وتصنيفــات متســقة لتيســير االندمــاج بيــن اإلحصــاءات البيئيــة
وغيرهــا مــن اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة .وبالتــايل ،يســمح
اإلطــار املركــزي باالندمــاج بيــن املعلومــات البيئية (التي تقاس
غالبــا بالقيــم املاديــة) واملعلومــات االقتصاديــة (التــي تقــاس
غالبــا بالقيــم النقديــة) يف إطــار واحــد .غيــر أنــه نظــرا للتركيــز
التحليلــي احملــدد لإلطــار املركــزي علــى البيئــة وروابطهــا مــع
االقتصــاد ،إىل جانــب تركيزهــا علــى مقيــاس التدفقــات ومراكــز
األرصــدة بالقيــم املاديــة والنقديــة ،فــإن هنــاك فروقــا حمــدودة
بيــن اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة
ونظــام احلســابات القوميــة لعــام  26.2008ونظــرا التســاق
اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة مــع
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008فإنــه يتســق أيضــا مــع
هــذا الدليــل.

طبيعة أنشطة حماية البيئة واحملاسبة

م 107-7أنشــطة حمايــة البيئــة :هــي تلــك األنشــطة التــي
يتمثــل الغــرض األساســي منهــا يف منــع وتخفيــض التلــوث
وغيــره مــن أشــكال التدهــور البيئــي والقضــاء عليهــا .وتشــمل هــذه
األنشــطة علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر منــع أو تخفيــض أو
معاجلــة النفايــات وميــاه الصــرف الصحــي؛ ومنــع أو تخفيــض أو
القضــاء علــى انبعاثــات ملوثــات الهــواء؛ ومعاجلــة التربــة وامليــاه
اجلوفيــة امللوثــة والتخلــص منهــا؛ ومنــع أو تخفيــض مســتويات
الضوضــاء والهــزات؛ وحمايــة التنــوع البيولوجــي واملناظــر
الطبيعيــة ،بمــا يف ذلــك الوظائــف البيئيــة؛ ومراقبــة جــودة البيئــة
الطبيعيــة (الهــواء وامليــاه والتربــة وامليــاه اجلوفيــة)؛ ومزاولــة
أنشــطة البحــث والتطويــر يف جمــال حمايــة البيئــة؛ ومزاولــة
أنشــطة اإلدارة العامــة والتدريــب والتدريــس املوجهــة نحــو
حمايــة البيئــة.
 26راجــع الفقــرات  39-1إىل  52-1يف اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة
البيئيــة االقتصاديــة.
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م 108-7أنشــطة إدارة املــوارد :هــي تلــك األنشــطة التــي
يتمثــل الهــدف األساســي منهــا يف احلفــاظ علــى رصيــد املــوارد
الطبيعيــة واســتمراره ومــن ثــم حمايتــه مــن النضــوب .وتشــمل
هــذه األنشــطة علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر احلــد من عمليات
الســحب مــن املــوارد الطبيعيــة (بمــا يف ذلــك مــن خــال اســترداد
املــوارد الطبيعيــة وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا وإحاللهــا)؛
واســتعادة أرصــدة املــوارد الطبيعيــة (زيــادة أرصــدة املــوارد
الطبيعيــة أو تنشــيطها)؛ واإلدارة العامــة للمــوارد الطبيعيــة (بمــا
يف ذلــك أعمــال املتابعــة واملراقبــة والرقابــة وجمــع البيانــات)؛
وإنتــاج الســلع واخلدمــات املســتخدمة يف إدارة املــوارد الطبيعيــة
وحمايتهــا.
م 109-7وملراعــاة أنشــطة حمايــة البيئــة وإدارة املــوارد
يتألــف اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة االقتصاديــة
مــن أنــواع اجلــداول واحلســابات التاليــة:
• جــداول العــرض واالســتخدام بالقيــم املاديــة والنقديــة
التــي تبيــن تدفقــات املدخــات الطبيعيــة واملنتجــات
والقيــم املتبقيــة
• حســابات األصــول لفــرادى األصــول البيئيــة بالقيــم
املاديــة والنقديــة التــي تبيــن رصيــد األصــول البيئيــة يف
بدايــة ونهايــة كل فتــرة حماســبية والتغيــرات يف الرصيــد
• سلســلة مــن احلســابات االقتصاديــة التــي تســلط الضــوء
علــى اجملمــات االقتصاديــة املعدلــة ملراعــاة النضــوب
• احلســابات الوظيفيــة التــي تقيــد املعامــات وغيرهــا مــن
املعلومــات حــول األنشــطة االقتصاديــة لألغــراض البيئيــة.
ويمكــن أيضــا التوســع يف حتليــل هــذه البيانــات بربــط اجلــداول
واحلســابات بمعلومــات التوظيــف واملعلومــات الســكانية
واالجتماعيــة ذات الصلــة.
م 110-7ويعتمــد اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة
االقتصاديــة علــى إحصــاءات بيئيــة أساســية ،كاإلحصــاءات
املعنيــة باملــوارد الطبيعيــة — مثــل امليــاه والطاقــة والغابــات
وتدفقــات املــواد وامللوثــات — التــي يتــم جتميعهــا عــادة
ألغــراض حمــددة .ويضيــف اإلطــار املركــزي قيمــة إىل فــرادى
مكونــات املعلومــات عــن طريــق جتميعهــا لكــي تســتنير بهــا
السياســات املتكاملــة ،وتقييــم آثارهــا علــى خمتلــف أصعــدة
االقتصــاد والبيئــة واجملتمــع.

الروابط بين إحصاءات مالية احلكومة واإلطار
املركزي لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية

م 111-7هنــاك جمموعــة كبيــرة مــن املعامــات ومراكــز
األرصــدة املرتبطــة بالبيئــة مقيــدة يف إحصــاءات ماليــة

احلكومــة .وغالبــا مــا يكــون نــوع املعاملــة نابعــا مــن دور
احلكومــات كمالــك للمــوارد الطبيعيــة ،مثــل األراضــي واألصــول
يف باطــن األرض ،أو كمســتخدم لهــذه املــوارد ،أو بــأي طــرق
أخــرى تؤثــر بهــا احلكومــات علــى اســتخدام القطاعــات األخــرى
لهــذه املــوارد ،مثــل ســيطرة احلكومــات علــى اســتخدام الغــاف
اجلــوي يف تصريــف التلــوث .ومــن اجلوانــب ذات األهميــة
اخلاصــة يف هــذا الشــأن تدفقــات الضرائــب واإلعانــات املرتبطــة
بالبيئــة.
م 112-7وهنــاك كثيــر مــن اآلليــات التــي يتأثــر بهــا الســلوك
االقتصــادي لتلبيــة أهــداف السياســات البيئيــة وتنطــوي علــى
مدفوعــات إىل احلكومــة ،وأكثرهــا شــيوعا يف شــكل ضرائــب
وتصاريــح وريــوع؛ ومدفوعــات مــن احلكومــة يف شــكل
اإلعانــات والتحويــات األخــرى .وتقيــد هــذه املعامــات يف
إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة لكــن ال يمكــن حتديدهــا بصــورة
منفصلــة عمومــا كمعامــات مرتبطــة بالبيئــة .وللســماح بعقــد
املقارنــات بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة واإلطــار املركــزي
لنظــام احملاســبة البيئيــة االقتصاديــة ،فســوف يتعيــن تقديــم
هــذه البيانــات بصــورة منفصلــة يف البيانــات املصدريــة
األساســية يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
م 113-7وعلــى غــرار إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،ال يقيــد
اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة االقتصاديــة إال
الضرائــب واإلعانــات التــي تنشــأ بخصوصهــا معاملــة فعليــة
بيــن وحــدات مؤسســية .ويف بعــض األحيــان يَظهــر اهتمــام
بقيمــة مــا يعــرف باســم اإلعانــات الضمنيــة — عــن طريــق
اإلعفــاءات الضريبيــة أو املعــدالت الضريبيــة التفضيليــة ،علــى
ســبيل املثــال .ومــع ذلــك ،نظــرا لعــدم قيــد معامــات مرتبطــة بهــذه
املبالــغ فإنهــا ال تقيــد يف أي مــن جمموعتــي البيانــات.
م 114-7أمــا اجلــزء املتبقــي مــن هــذا القســم فيتنــاول
املدفوعــات إىل احلكومــة ذات الصلــة بالبيئــة ومدفوعــات
27
احلكومــة ذات الصلــة بالبيئــة.

مدفوعات بيئية للحكومة
الضرائب البيئية

م 115-7قــرار حتديــد مــا إذا كانــت إحــدى املدفوعــات
الضريبيــة بيئيــة يعتمــد علــى اعتبــارات القاعــدة الضريبيــة.
فالضريبــة البيئيــة هــي ضريبــة تتمثــل قاعدتهــا الضريبيــة يف
وحــدة ماديــة (أو بديــل لهــا) ألمــر مــا ذي تأثيــر ســلبي حمــدد
ومثبــت علــى البيئــة .ويطبــق هــذا التعريــف ،يف الواقــع العملــي،
 27راجــع القســم  4-4يف اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة
االقتصاديــة لالطــاع علــى وصــف تفصيلــي حــول حماســبة املعامــات
املتعلقــة بالبيئــة.
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بالنظــر يف جميــع الضرائــب اخملتلفــة التــي تــم حتصيلهــا يف بلــد
مــا وتقييــم مــا إذا كانــت القاعــدة الضريبيــة يف كل حالــة هــي
ألمــر مــا ذي تأثيــر ســلبي علــى البيئــة.
م 116-7ونظــرا ألن تطبيــق هــذا التعريــف قــد يختلــف
مــن بلــد آلخــر ،وألغــراض مقارنــة الضرائــب البيئيــة علــى
املســتوى الــدويل ،وضعــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف
امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي
(يوروســتات) قوائــم بالقواعــد الضريبيــة ذات الصلــة التــي
تســتويف هــذا التعريــف.
م 117-7ومراعــاة القاعــدة الضريبيــة عنــد حتديــد احلالــة
البيئيــة للضريبــة هــي اســتثناء مــن املنهــج العــام لتعريــف
احلالــة البيئيــة علــى أســاس الغــرض مــن املعاملــة .غيــر أنــه يف
حالــة الضرائــب فــإن املكلــف ال يعــرف مســبقا يف أي شــيء قــد
تســتخدم احلكومــة املدفوعــات الضريبيــة .كذلــك ال تعــد أســباب
فــرض الضريبــة ،كمــا نــص عليهــا املشـرّع ،أساســا موثوقــا لعقــد
مقارنــات دوليــة .فقــد يكــون الغــرض األساســي مــن الضريبــة يف
بعــض األحيــان هــو خلــق احلوافــز للحــد مــن الضغــوط البيئيــة،
أو تعبئــة اإليــرادات لتمويــل حمايــة البيئــة .غيــر أنــه يف حــاالت
كثيــرة ،قــد ال يذكــر ســبب معيــن للضريبــة وغالبــا مــا يكــون
الغــرض األساســي منهــا هــو تعبئــة األمــوال لدفــع قيمــة اخلدمــات
االجتماعيــة العامــة ،مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم.
م 118-7ويف احلــاالت التــي تُعــرف فيهــا اســتخدامات
اإليــرادات الضريبيــة ،فــإن هــذه الضرائــب تعتبــر «ضرائــب
خمصصــة» .وبالتــايل فــإن الضرائــب اخملصصــة حلمايــة البيئــة
لهــا أهميــة نســبية عنــد حســاب نفقــات حمايــة البيئــة.
م 119-7وهنــاك أربــع فئــات عامــة لتصنيــف الضرائــب
البيئيــة بوجــه عــام ،وهــي كالتــايل:
• ضرائــب الطاقــة — وتضــم هــذه الفئــة الضرائــب علــى
منتجــات الطاقــة املســتخدمة ألغــراض النقــل واألغــراض
الســاكنة علــى الســواء .وينبغــي عــرض الضرائــب علــى
الوقــود ألغــراض النقــل كفئــة فرعيــة مســتقلة مــن ضرائــب
الطاقــة .وتشــمل منتجــات الطاقــة لالســتخدامات الســاكنة
زيــوت الوقــود ،والغــاز الطبيعــي ،والفحــم ،والكهربــاء.
وتــدرج ضرائــب الكربــون حتــت ضرائــب الطاقــة وليــس
ضرائــب التلــوث .وإذا كانــت ضرائــب الكربــون يمكــن
تعريفهــا فينبغــي إبــاغ بياناتهــا كفئــة فرعيــة مســتقلة
مــن ضرائــب الطاقــة .وهنــاك نــوع خــاص مــن ضرائــب
الكربــون وهــو املدفوعــات مقابــل تصاريــح االنبعاثــات
املتداولــة .ويتنــاول هــذا القســم الحقــا مناقشــة كيفيــة
التعامــل مــع مدفوعــات هــذه التصاريــح.

• ضرائــب النقــل — تشــمل هــذه الفئــة أساســا الضرائــب
املرتبطــة بملكيــة واســتخدام املركبــات .وتــدرج يف
هــذه الفئــة أيضــا الضرائــب علــى معــدات النقــل األخــرى
(كالطائــرات) وخدمــات النقــل ذات الصلــة (مثــل الرســوم
علــى رحــات الطيــران املنتظــم واملســتأجر) وكذلــك
الضرائــب املرتبطــة باســتخدام الطــرق .وقــد تكــون
ضرائــب النقــل ضرائــب «ملــرة واحــدة» مرتبطــة بــواردات
أو مبيعــات املعــدات أو ضرائــب متكــررة ،مثــل ضريبــة
الطــرق الســنوية .وتــدرج الضرائــب علــى البنزيــن والديــزل
وغيرهمــا مــن وقــود النقــل حتــت فئــة ضرائــب الطاقــة.
• ضرائــب التلــوث — تشــمل هــذه الفئــة الضرائــب علــى
االنبعاثــات املقيســة أو التقديريــة يف الهــواء وامليــاه،
وإنتــاج النفايــات الصلبــة .وتســتثنى مــن ذلــك الضرائــب
علــى الكربــون ،التــي تــدرج حتــت ضرائــب الطاقــة ،كمــا
أســلفنا .وتــدرج يف هــذه الفئــة الضرائــب علــى الكبريــت.
• ضرائــب املــوارد — تشــمل هــذه الفئــة عــادة الضرائــب
علــى اســتخدام امليــاه اجلوفيــة ،واســتخراج املــواد اخلــام
وغيرهــا مــن املــوارد (مثــل الرمــل واحلصــى) .وتماشــيا
مــع النطــاق العــام للضرائــب البيئيــة ،تعامــل املدفوعــات
للحكومــة مقابــل اســتخدام األراضــي أو املــوارد الطبيعيــة
كريــع وبالتــايل تســتبعد مــن الضرائــب علــى املــوارد.

معاجلة ضرائب القيمة املضافة

م 120-7تســتبعد ضريبــة القيمــة املضافــة عمومــا مــن
تعريــف الضرائــب البيئيــة ألنهــا تعتبــر غيــر مؤثــرة علــى األســعار
النســبية بنفــس الطريقــة التــي تؤثــر بهــا الضرائــب األخــرى علــى
القواعــد الضريبيــة البيئيــة (أي أن ضريبــة القيمــة املضافــة
ُتفــرض علــى جمموعــة واســعة مــن الســلع واخلدمــات بغــض
النظــر عــن تأثيرهــا علــى البيئــة) .وينعكــس ضعــف األثــر املباشــر
أيضــا يف طابــع هــذه الضريبــة الــذي يســمح باخلصــم لكثيــر مــن
املكلفيــن .وهنــاك اســتثناء واحــد حمــدد لهــذه املعاملــة العامــة.
فمــن حيــث املبــدأ ،إذا كانــت ضريبــة القيمــة املضافــة حتســب
علــى أســاس ســعر يشــمل رســما أو ضريبــة فمــن املمكــن كذلــك
اعتبــار مبلــغ الضريبــة غيــر القابــل للخصــم (الــذي يســاوي ســعر
ضريبــة القيمــة املضافــة مضروبــا يف مبلــغ الضريبــة البيئيــة
مــع اســتبعاد اجلــزء القابــل للخصــم للمكلــف) جــزءا مــن الضرائــب
البيئيــة ويصنــف علــى أســاس طابــع القاعــدة الضريبيــة
األساســية .وقــد يحــدث مثــل هــذا الوضــع عنــد حســاب ضريبــة
القيمــة املضافــة علــى البنزين/الغازوليــن ،بمــا فيهــا ضريبــة
الوقــود املدفوعــة علــى الزيــوت الهيدروكربونيــة .ولكــن يف
الواقــع العملــي ،ربمــا يلــزم توفيــر معلومــات إضافيــة لتحديــد هــذا
املبلــغ ضمــن ضريبــة القيمــة املضافــة.
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مدفوعات أخرى للحكومة

م 121-7ال يدخــل يف نطــاق الضرائــب البيئيــة يف نظــام
احملاســبة البيئية االقتصادية ســوى تلك املدفوعات التي تعتبر
ضرائــب وفقــا للتعاريــف الــواردة يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ونظــام احلســابات القوميــة .ويف نفــس الوقــت ،قــد يظهــر اهتمــام
خــاص بتحديــد وقيــد املدفوعــات األخــرى للحكومــة ذات الصلــة
أيضــا بالبيئــة ،مثــل مدفوعــات الريــع ،وبعــض مبيعــات الســلع
واخلدمــات ،وبعــض الغرامــات واجلــزاءات .ولــدى حتديــد احلالــة
البيئيــة لهــذه املدفوعــات ،ينبغــي أن يظــل التركيــز منصبــا علــى
أســاس الدفــع وليــس علــى االســم املســتخدم لوصــف املدفوعــات
وال الغــرض الــذي قــد تســتخدم مــن أجلــه اإليــرادات التــي تمــت
تعبئتهــا .وتقــدم الفقــرات التاليــة وصفــا لهــذه األنــواع األخــرى
مــن املدفوعــات للحكومــة وذات الصلــة بالبيئــة .وللســماح بعقــد
مقارنــات بيــن إحصــاءات ماليــة احلكومــة واإلطــار املركــزي
لنظــام احملاســبة البيئيــة االقتصاديــة ،يتعيــن إتاحــة بيانــات
املدفوعــات للحكومــة وذات الصلــة بالبيئــة بصفــة مســتقلة يف
البيانــات املصدريــة األساســية يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة،
أو إضافتهــا كبنــود فرعيــة يف فئــات إحصــاءات ماليــة احلكومــة.

الريع

م 122-7هنــاك أصــول بيئيــة معينــة ،وال ســيما املــوارد
املعدنيــة ومــوارد الطاقــة ،التــي تملكهــا احلكومــة ،وغالبــا مــا
يكــون علــى مســتخرجيها أداء مدفوعــات للحكومــة .وتعامــل
هــذه املدفوعــات كريــع .ويشــار عــادة ملدفوعــات الريــع املتعلقــة
باملــوارد املعدنيــة ومــوارد الطاقــة باإلتــاوات ،ويف البلــدان
الغنيــة باملــوارد قــد تمثــل هــذه املدفوعــات عنصــرا مهمــا يف
جممــوع اإليــرادات ،ويشــار إليهــا غالبــا أيضــا بعقــود إيجــار
املــوارد (راجــع الفقــرة م.)16-4

مبيعات السلع واخلدمات

م 123-7هنــاك عــدة أوضــاع يمكــن للحكومــة مــن خاللهــا
االضطــاع بمجموعــة مــن األنشــطة التــي توفــر الســلع واخلدمــات
لألســر املعيشــية ومنشــآت األعمــال وتكــون ذات طابــع بيئــي.
ويشــكل توفيــر مثــل هــذه الســلع واخلدمــات إنتاجــا مــن جانــب
الوحــدات احلكوميــة ،وغالبــا مــا يشــار إىل املدفوعــات التــي
يؤديهــا املســتخدمون بالرســوم .ومــن األوضــاع الشــائعة يف
هــذا الصــدد املدفوعــات إىل وحــدات احلكومــة العامــة التــي تتــوىل
تشــغيل برامــج جمــع النفايــات للتخلــص منهــا .ومــن الصعــب
تقديــر مــا إذا كانــت هــذه املدفوعــات بمثابــة مشــتريات ســلع
وخدمــات أو ضرائــب ،ألنــه يجــب حتديــد مــا إذا كان املشــتري قــد
تلقــى خدمــة مســاوية مــن احلكومــة نظيــر املدفوعــات .وينبغــي
اتباع اإلرشــادات العامة يف الفقرات  73-5إىل  75-5لتحديد
هــذا الفــرق.

الغرامات واجلزاءات

م 124-7يمكــن تمييــز الغرامــات واجلــزاءات عــن الضرائــب
بأنهــا مدفوعــات إلزاميــة تفرضهــا احملاكــم أو األجهــزة شــبه
القضائيــة علــى الوحــدات املؤسســية .وهــذه املدفوعــات للحكومــة
تعامــل يف إطــار إحصــاءات ماليــة احلكومــة باعتبارهــا غرامــات؛
وجــزاءات ومصــادرات (البنــد  3-4-1يف إحصــاءات ماليــة
احلكومــة) .وهنــاك احتمــال كبيــر أن تكــون بعــض الغرامــات
واجلــزاءات مرتبطــة بأنشــطة بيئيــة غيــر مشــروعة — مثــل
غرامــات تلويــث املســطحات املائيــة .كذلــك ينشــأ قيــد الغرامــات
واجلــزاءات ذات الصلــة بالبيئــة يف حالــة اســتخدام األصــول
البيئيــة كمســتودعات للتخلــص مــن النفايــات.

التحويالت البيئية من الوحدات املؤسسية غير
احلكومية

م 125-7إذا كان هنــاك اهتمــام باملعلومــات عــن هــذه
التدفقــات ،ينبغــي أن تتبــع املبالــغ املقــرر قيدهــا كمبالــغ بيئيــة
نفــس املبــادئ املســتخدمة يف قيــد التدفقــات احلكوميــة — أي
ضــرورة أن تقــوم التحويــات املقدمــة للوحــدات املؤسســية
األخــرى علــى طبيعــة الغــرض األساســي جلهــة الدفــع ســواء
كان حلمايــة البيئــة أو إدارة املــوارد .وقــد يلــزم إجــراء تقســيم
إضــايف أو إضافــة ســطور «ومنه/منهــا» يف هيــكل التصنيــف
بإحصــاءات ماليــة احلكومــة لتحديــد هــذه التدفقــات بدقــة.

م 126-7ومــن احلــاالت اخلاصــة للتحويــات بيــن الوحــدات
املؤسســية تلــك احلالــة املتعلقــة بالتدفقــات بيــن املنظمــات
الدوليــة واحلكومــات الوطنيــة وغيرهــا مــن الوحــدات املؤسســية
املقيمــة .وقــد تتســم هــذه التحويــات باألهميــة يف بلــدان معينــة.
وتماشــيا مــع املبــادئ العامــة املبينــة هنــا ،فــإن التحويــات
التــي تدفعهــا املنظمــات الدوليــة إىل وحــدات مؤسســية داخــل
البلــد املعنــي تعتبــر حتويــات بيئيــة إذا كان قصــد املنظمــة
الدوليــة أساســا هــو إنفــاق املــال يف ســبيل حمايــة البيئــة أو
إدارة املــوارد .ويمكــن تلبيــة هــذا االحتيــاج للبيانــات عــن طريــق
التقســيم التكميلــي لبنــد املنــح مــن احلكومــات األجنبيــة أو
املنظمــات الدوليــة (البنــدان  1-3-1و 2-3-1يف إحصــاءات
ماليــة احلكومــة).

تصاريح استخدام األصول البيئية

م 127-7تتمثــل إحــدى اآلليــات الشــائعة واملهمــة إلدارة
العالقــة بيــن االقتصــاد والبيئــة يف اســتخدام التصاريــح
والتراخيــص للوصــول إىل األصــول البيئيــة أو اســتخراجها أو
اســتخدامها .ويف بعــض احلــاالت ،قــد ترتبــط هــذه التصاريــح
والتراخيــص باإلزالــة املاديــة لألصــول البيئيــة ،كمــا يف
حالــة تراخيــص صيــد األســماك ،وقــد ترتبــط يف حــاالت
أخــرى باســتخدام البيئــة كمســتودع للتخلــص مــن االنبعاثــات.
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ولالطــاع علــى مناقشــة حــول تراخيــص وتصاريــح اســتخدام
املــوارد الطبيعيــة ،راجــع الفقــرات م 18-4إىل م.50-4

املدفوعات البيئية من احلكومات

م 128-7تقيــد مدفوعــات احلكومــة املتعلقــة بالقضايــا
البيئيــة يف عــدد مــن األماكــن يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
ونظــام احلســابات القوميــة .وتعتمــد معاجلــة املدفوعــات إىل حــد
كبيــر علــى كيفيــة ارتباطهــا باإلنتــاج واالســتهالك ومــا إذا كانــت
تعتبــر ذات طابــع جــار أم رأســمايل.
م 129-7جميــع املدفوعــات قيــد االعتبــار يف هــذا القســم هــي
حتويــات (راجــع الفقــرة  .)10-3وبالتــايل ال يتضمــن هــذا القســم
مدفوعــات احلكومــة لشــراء الســلع واخلدمــات ذات الصلــة بالبيئــة.

اإلعانات البيئية والتحويالت املماثلة
م 130-7اإلعانــات البيئيــة أو التحويــات املماثلــة هــي
حتويــات يقصــد منهــا دعــم األنشــطة التــي حتمــي البيئــة أو
احلــد مــن اســتخدام واســتخراج املــوارد الطبيعيــة .وتشــمل تلــك
التحويــات التــي يــرد تعريفهــا يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة
بأنهــا اإلعانــات ( ،)5-2واملنافــع االجتماعيــة ( ،)7-2واملنــح
( ،)6-2والتحويالت غير املصنفة يف موضع آخر (.)2-8-2
م 131-7وينبغــي معاملــة اإلعانــات أو التحويــات األخــرى
باعتبارهــا بيئيــة عندمــا يكــون القصــد أو الغــرض األساســي
للحكومــة هــو اســتخدام املــوارد حلمايــة البيئــة أو إدارة املــوارد.
وال ينبغي االســتناد يف حتديد الغرض األساســي إىل ما إذا كان
اســتخدام املــوارد مــن جانــب متلقــي التحويــل ســيحقق نتائــج

إيجابيــة علــى مســتوى البيئــة .ورغــم أنــه مــن املعقــول اعتبــار
هــدف احلكومــة مــن التحويــل هــو نفــس هــدف متلقــي التحويــل،
فليــس مــن الضــروري أن يســفر إنفــاق املــوارد احملولــة عــن نتائــج
بيئيــة مفيــدة حتــى وإن كان هــذا هــو القصــد منــه .ولالطــاع
علــى وصــف مفصــل لتصنيــف هــذه التحويــات ،راجــع الفصــل
الســادس.
م 132-7ومــن حيــث املبــدأ ،ينبغــي اتخــاذ قــرار مســتقل
لــكل حتويــل لتحديــد مــا إذا كان الغــرض األساســي منــه يتعلــق
بالبيئــة .ومــا أن يتخــذ قــرار بشــأن الغــرض األساســي للتحويــل،
تعامــل القيمــة الكليــة للتحويــل باعتبارهــا لصالــح هــذا الغــرض
األساســي.
م 133-7ويف الواقــع العملــي ،عــادة مــا تكــون املعلومــات
املتعلقــة بالتحويــات املقدمــة مــن احلكومــة متضمنــة يف
املوازنــة العامــة وبيانــات النفقــات احلكوميــة األخــرى .وال
تعــرض هــذه البيانــات بوجــه عــام املعامــات املنفردة ،وتعرض
املعلومــات بشــكل أعــم حســب نــوع البرنامــج احلكومــي ،وبالتــايل
تتضمــن عــددا كبيــرا مــن التحويــات املنفــردة .وعــادة مــا يكــون
ملثــل هــذه البرامــج أهــداف متعــددة ،ومــن ثــم فقــد يلــزم توفيــر
معلومــات إضافيــة لتحديــد عــدد وقيمــة التحويــات التــي يتمثــل
الغــرض األساســي منهــا يف حمايــة البيئــة أو إدارة املــوارد.
م 134-7ويف هــذه احلــاالت ،قــد يكــون مــن الضــروري تقديــر
حصــة برنامــج حكومــي معيــن مــن قيمــة التحويــات التــي تعكــس
قيمــة التحويــات املنفــردة داخــل البرنامــج ويتمثــل الغــرض
األساســي منهــا يف حمايــة البيئــة أو إدارة املــوارد.
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يعــرض هــذا امللحــق كل رمــوز التصنيــف املســتخدمة يف إطــار
إحصــاءات ماليــة احلكومــة.
م 1-8تســتخدم رمــوز التصنيــف يف نظــام إحصــاءات ماليــة
احلكومــة لتحديــد أنــواع املعامــات ،والتدفقــات االقتصاديــة
األخــرى ،ومراكــز أرصــدة األصــول واخلصــوم .ويعــرض هــذا
امللحــق يف موضــع واحــد جميــع الرمــوز التــي ســبق اســتعراضها
يف الفصــول مــن اخلامــس إىل العاشــر .ويســتعرض الشــكل
البيــاين م 1-8الهيــكل العــام لهــذه الرمــوز.
م 2-8وتشــير الرمــوز التــي تبــدأ بالرقــم  1إىل اإليــرادات؛
والرمــوز التــي تبــدأ بالرقــم  2إىل املصروفــات؛ وتشــير الرمــوز
التــي تبــدأ بالرقــم  3إىل املعامــات يف األصــول غيــر املاليــة،
واألصــول املاليــة ،واخلصــوم .وبالنســبة لألصــول املاليــة
واخلصــوم يمثــل الرمــز  3املعامــات التــي صُنِفــت بالفعــل حســب
األداة املاليــة.
م 3-8ويبــدأ رمــز تصنيــف أنــواع التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى دائمــا برقــم  4أو  :5بحيــث تشــير الرمــوز التــي تبــدأ
بالرقــم  4إىل مكاســب وخســائر احليــازة ،بينمــا تشــير الرمــوز
التــي تبــدأ بالرقــم  5إىل التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول
واخلصــوم .وتبــدأ رمــوز تصنيــف جممــوع التدفقــات االقتصاديــة
األخــرى بالرقــم  9أمــا مركــز األرصــدة يف أحــد أنــواع األصــول
واخلصــوم فيبــدأ رمــزه التصنيفــي بالرقــم .6
م 4-8وتســتخدم كذلــك رمــوز املعامــات ،والتدفقــات
االقتصاديــة األخــرى ،ومراكــز األرصــدة يف األصــول واخلصــوم
لتحديــد أنــواع األصــول واخلصــوم .ومــن ثــم جنــد الرقميــن الثــاين
والــذي يليــه يف كل رمــز متطابقيــن بالنســبة لــكل نــوع مــن أنــواع
األصــول أو اخلصــوم .وبعبــارة أخــرى ،فــإن الرمــز  1-1-3يشــير
إىل معامــات يف األصــول الثابتــة ،ويشــير الرمــز  1-1-4إىل
مكاســب احليــازة يف يف األصــول الثابتــة ،والرمــز  1-1-5إىل
التغيــرات األخــرى يف حجــم األصــول الثابتــة ،والرمــز 1-1-9
إىل جممــوع التدفقــات االقتصاديــة األخــرى يف األصــول الثابتة،
والرمــز  1-1-6يشــير إىل مركــز أرصــدة األصــول الثابتــة.
م 5-8ويمكــن كذلــك تصنيــف معامــات املصروفــات
واملعامــات يف األصــول غيــر املاليــة (أي النفقــات) باســتخدام
«تصنيــف وظائــف احلكومــة» ،علــى النحــو املبيــن يف مرفــق

الفصــل الســادس ،علمــا بــأن كل رمــوز التصنيــف وفــق «تصنيــف
وظائــف احلكومــة» تبــدأ بالرقــم .7
م 6-8ويمكــن تصنيــف املعامــات ومراكــز األرصــدة يف
األصــول املاليــة واخلصــوم حســب اإلقامــة والقطــاع املؤسســي
للطــرف املقابــل يف األداة املاليــة وكذلــك حســب نــوع األداة
املاليــة .وعنــد التصنيــف حســب اإلقامــة والقطــاع املؤسســي
للطــرف املقابــل ،تبــدأ رمــوز تصنيــف املعامــات بالرقــم  8وتبــدأ
رمــوز تصنيــف مراكــز األرصــدة بالرقــم  .68وليــس بالضــرورة
أن يكــون الطــرف املقابــل يف املعامــات هــو نفــس الطــرف
املقابــل يف مراكــز األرصــدة .وبينمــا يكــون الطرفــان متطابقيــن
عنــد إنشــاء األداة ،فقــد يكونــان خمتلفيــن بالنســبة للمعامــات
يف هــذه األداة .ووفقــا ملــا يــرد توضيحــه يف الفقــرة  ،25-9مــن
حيــث املبــدأ ،فــإن تصنيــف معامــات وحــدات احلكومــة العامــة
يف األصــول املاليــة واخلصــوم حســب اإلقامــة يســتند إىل إقامــة
الوحــدات التــي كانــت طرفــا يف املعاملــة اجلــاري تســجيلها ،يف
حيــن أن تصنيــف مراكــز األرصــدة يف األصــول املاليــة واخلصوم
يف امليزانيــة العموميــة لوحــدة حكوميــة يســتند إىل إقامــة جهــة
إصــدار األدوات املاليــة (األصــول) ،وإقامــة حائــز األدوات
املاليــة (اخلصــوم) .فــإذا كانــت هنــاك معاملــة يف األصــول
املاليــة واخلصــوم بيــن مقيــم ووحــدة غيــر مقيمــة وكانــت تنطــوي
علــى أداة صــادرة أصــا عــن مقيــم ،يســجل قيــد حتــت التغيــرات
األخــرى يف حجــم األصــول (إعــادة تصنيــف) للحفــاظ علــى
اإلطــار املتكامــل إلحصــاءات ماليــة احلكومــة يف هيئــة تدفقــات
ومراكــز أرصــدة.
م 7-8ويعــرض هــذا امللحــق رمــوز التصنيــف يف اجلــداول
مــن م 1-8إىل م 6-8حيــث تبيــن بالتفصيــل أســلوب العــرض
القياســي لهــذه البنــود يف إحصــاءات ماليــة احلكومــة .ويف
التطبيــق العملــي ،يمكــن اســتخدام هــذا العــرض القياســي الختيــار
جمموعــات فرعيــة مــن البيانــات تصلــح خملتلــف صيــغ العــرض.
وربمــا يكــون مــن املمكــن واحملبــذ كذلــك اســتخدام تصنيفــات
أكثــر تفصيــا .ويمكــن حتقيــق مثــل هــذا التوســع بإضافــة رقــم
آخــر ألي رمــز مــن رمــوز التصنيــف .وعلــى ســبيل املثــال ،فــإن
رمــز التصنيــف لرصيــد معــدات النقــل هــو  ،1-2-1-1-6فــإذا
أردنــا تصنيــف أنــواع معــدات النقــل بصــورة مســتقلة يمكــن
اســتخدام الرمــوز  1-1-2-1-1-6و2-1-2-1-1-6
وهكــذا.
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الشكل البياين م :1-8نظام ترميز التصنيفات يف إحصاءات مالية احلكومة
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى

اﳌﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة

١
اﻹﻳﺮادات

٢
اﳌﺼﺮوﻓﺎت
٩

٣
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻷﺻﻞ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳋﺼﻮم ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮف
اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺣﺴﺐ
اﻷداة

٧

٤

٦

٥

ﻣﻜﺎﺳﺐ /ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﳊﻴﺎزة ﰲ اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
اﻷﺻﻞ

ﺗﻐﻴﺮات أﺧﺮى ﰲ
ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ
ﻧﻮع اﻷﺻﻞ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة ﰲ
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
اﻷﺻﻞ

ﻣﻜﺎﺳﺐ /ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﳊﻴﺎزة ﰲ اﻷﺻﻮل
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺼﻮم
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺣﺴﺐ
اﻷداة

ﺗﻐﻴﺮات أﺧﺮى ﰲ
ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳋﺼﻮم ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮف
اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺣﺴﺐ اﻷداة

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳋﺼﻮم ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮف
اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺣﺴﺐ اﻷداة

»ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ
اﳊﻜﻮﻣﺔ«
)اﻟﻨﻔﻘﺎت =
اﳌﺼﺮوﻓﺎت +
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ(

٨

٦٨
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳋﺼﻮم ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﻲ
ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺻﺪة ﰲ
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳋﺼﻮم ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﻲ
ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ

تصنيفات إحصاءات مالية احلكومة
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اجلدول م 1-8تصنيف اإليرادات
1

اإليرادات

2-2-1

1-1
1-1-1

الضرائب
الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية

1-2-2-1
2-2-2-1

1-1-1-1
2-1-1-1
3-1-1-1
1-3-1-1-1
2-3-1-1-1

مستحقة الدفع من األفراد
مستحقة الدفع من الشركات ومؤسسات أخرى
ضرائب أخرى على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية
مستحقة الدفع من احلكومة العامة
ضرائب غير خمصصة على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية
الضرائب على جمموع الرواتب واألجور والقوة العاملة
الضرائب على امللكية
الضرائب املتكررة على املمتلكات غير املنقولة
الضرائب املتكررة على صايف الثروة
ضرائب التركات واأليلولة والهبات
رسوم على رأس املال
الضرائب املتكررة األخرى على املمتلكات
الضرائب على السلع واخلدمات
الضرائب العامة على السلع واخلدمات
ضرائب القيمة املضافة
ضرائب املبيعات
ضرائب رقم املبيعات وضرائب عامة أخرى على السلع
واخلدمات
الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية
الضرائب االنتقائية
أرباح املؤسسات االحتكارية
الضرائب على خدمات معينة
الضرائب على استخدام السلع وعلى السماح باستخدام السلع
أو مزاولة األنشطة
ضرائب املركبات
ضرائب أخرى على استخدام السلع وعلى السماح باستخدام
السلع أو مزاولة األنشطة
التراخيص التجارية واملهنية
ضرائب التلوث
تراخيص اإلذاعة والتليفزيون
التراخيص والتصاريح لألسر املعيشية
الضرائب األخرى على استخدام السلع وعلى السماح
باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة غير املصنفة يف موضع
آخر
الضرائب األخرى على السلع واخلدمات
الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
الرسوم اجلمركية ورسوم االستيراد األخرى
الضرائب على الصادرات
أرباح احتكارات التصدير أو االستيراد
أرباح الصرف
الضرائب على عمليات الصرف
ضرائب أخرى على التجارة واملعامالت الدولية
ضرائب أخرى
مستحقة الدفع من منشآت األعمال فقط
مستحقة الدفع من جهات أخرى عدا منشآت األعمال أو غير حمددة
املساهمات االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات العاملين حلساب أنفسهم أو العاطلين عن العمل
[إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات غير خمصصة [إحصاءات مالية احلكومة]

3-2-2-1
3-1
1-3-1
1-1-3-1
2-1-3-1
2-3-1
1-2-3-1
2-2-3-1
3-3-1
1-3-3-1
2-3-3-1
4-1
1-4-1
1-1-4-1
1-1-1-4-1
2-1-1-4-1
3-1-1-4-1
2-1-4-1
1-2-1-4-1
2-2-1-4-1
3-1-4-1
4-1-4-1

2-1-1
3-1-1
1-3-1-1
2-3-1-1
3-3-1-1
5-3-1-1
6-3-1-1
4-1-1
1-4-1-1
1-1-4-1-1
2-1-4-1-1
3-1-4-1-1
4-1-4-1-1
2-4-1-1
3-4-1-1
4-4-1-1
5-4-1-1
1-5-4-1-1
2-5-4-1-1
1-2-5-4-1-1
2-2-5-4-1-1
3-2-5-4-1-1
4-2-5-4-1-1
525-4-1-1
6-4-1-1
5-1-1
1-5-1-1
2-5-1-1
3-5-1-1
4-5-1-1
5-5-1-1
6-5-1-1
6-1-1
1-6-1-1
2-6-1-1
2-1
1-2-1
1-1-2-1
2-1-2-1
3-1-2-1
4-1-2-1

5-1-4-1
6-1-4-1
2-4-1
1-2-4-1
2-2-4-1
3-2-4-1
4-2-4-1
3-4-1
4-4-1
1-4-4-1
1-1-4-4-1
2-1-4-4-1
2-4-4-1
5-4-1
1-5-4-1
1-1-5-4-1
2-1-5-4-1
3-1-5-4-1
2-5-4-1

مساهمات اجتماعية أخرى [إحصاءات مالية
احلكومة]
مساهمات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]
مساهمات أرباب العمل [إحصاءات مالية
احلكومة]
مساهمات حمتسبة [إحصاءات مالية احلكومة]
املنح
من حكومات أجنبية
جارية
رأسمالية
من منظمات دولية
جارية
رأسمالية
من وحدات احلكومة العامة األخرى
جارية
رأسمالية
إيرادات أخرى
دخل امللكية [إحصاءات مالية احلكومة]
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
من غير املقيمين
من مقيمين عدا احلكومة العامة
من وحدات احلكومة العامة األخرى
األرباح املوزعة
من غير املقيمين
من املقيمين
املسحوبات من دخل أشباه الشركات
دخل امللكية من املبالغ املنصرفة من دخل
االستثمار
الريع
أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد
استثمارها
مبيعات السلع واخلدمات
مبيعات من جانب منشآت سوقية
الرسوم اإلدارية
مبيعات عرضية من جانب منشآت غير سوقية
مبيعات حمتسبة لسلع وخدمات
غرامات وجزاءات ومصادرات
حتويالت غير مصنفة يف موضع آخر
حتويالت جارية غير مصنفة يف موضع آخر
اإلعانات
حتويالت جارية أخرى غير مصنفة يف
موضع آخر
حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع آخر
األقساط والرسوم واملطالبات املتعلقة بنظم
التأمين على غير احلياة والضمانات املوحدة
األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة
القبض
األقساط مستحقة القبض
رسوم نظم الضمانات املوحدة مستحقة القبض
املطالبات اجلارية مستحقة القبض
املطالبات الرأسمالية مستحقة القبض

ملحوظة :قد تكون خطوط التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» مفيدة من الناحية التحليلية ويمكن عرضها على النحو املبين يف اجلداول التفصيلية بالفصل اخلامس.
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

اجلدول م 2-8تصنيف املصروفات
2
1-2

املصروفات

تعويضات العاملين [إحصاءات مالية احلكومة]

1-7-2

منافع الضمان االجتماعي [إحصاءات مالية احلكومة]

1-1-7-2

منافع الضمان االجتماعي النقدية [إحصاءات مالية
احلكومة]

1-1-1-2

األجور والرواتب النقدية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-1-7-2

منافع الضمان االجتماعي العينية [إحصاءات مالية
احلكومة]

2-1-1-2

األجور والرواتب العينية [إحصاءات مالية احلكومة]

2-7-2

1-1-2

األجور والرواتب [إحصاءات مالية احلكومة]

7-2

املنافع االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]

1-2-7-2

منافع املساعدة االجتماعية النقدية [إحصاءات مالية
احلكومة]

1-2-1-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية [إحصاءات
مالية احلكومة]

2-2-7-2

منافع املساعدة االجتماعية العينية [إحصاءات مالية
احلكومة]

2-2-1-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة [إحصاءات
مالية احلكومة]

3-7-2

2-1-2

2-2
3-2
4-2
1-4-2
2-4-2
3-4-2
5-2
1-5-2
1-1-5-2
2-1-5-2
2-5-2
1-2-5-2
2-2-5-2
3-5-2
6-2
1-6-2
1-1-6-2
2-1-6-2
2-6-2
1-26-2
2-2-6-2
3-6-2
1-3-6-2
2-3-6-2

مساهمات أرباب العمل االجتماعية [إحصاءات مالية
احلكومة]

منافع املساعدة االجتماعية [إحصاءات مالية احلكومة]

استخدام السلع واخلدمات
استهالك رأس املال الثابت [إحصاءات مالية احلكومة]
الفائدة [إحصاءات مالية احلكومة]
لغير املقيمين [إحصاءات مالية احلكومة]
للمقيمين عدا احلكومة العامة [إحصاءات مالية احلكومة]
لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة [إحصاءات مالية
احلكومة]
اإلعانات
للشركات العامة
الشركات العامة غير املالية
الشركات العامة املالية
للمؤسسات اخلاصة
املؤسسات اخلاصة غير املالية
املؤسسات اخلاصة املالية
لقطاعات أخرى
املنح
للحكومات األجنبية
جارية
رأسمالية
للمنظمات الدولية
جارية
رأسمالية
لوحدات احلكومة العامة األخرى
جارية
رأسمالية

1-3-7-2
2-3-7-2
8-2
1-8-2
1-1-8-2
1-1-1-8-2
2-1-1-8-2
2-1-8-2
3-1-8-2
4-1-8-2
5-1-8-2
2-8-2
1-2-8-2
2-2-8-2
3-8-2
1-3-8-2
1-1-3-8-2
2-1-3-8-2
3-1-3-8-2
2-3-8-2

املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل [إحصاءات مالية
احلكومة]
املنافع االجتماعية النقدية املرتبطة بالعمل [إحصاءات
مالية احلكومة]
املنافع االجتماعية العينية املرتبطة بالعمل [إحصاءات
مالية احلكومة]
مصروفات أخرى
مصروفات امللكية عدا الفائدة
أرباح موزعة
لغير املقيمين
للمقيمين
املسحوبات من دخل أشباه الشركات
مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة من دخل
االستثمار
الريع
أرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد استثمارها
حتويالت غير مصنفة يف موضع آخر
حتويالت جارية غير مصنفة يف موضع آخر
حتويالت رأسمالية غير مصنفة يف موضع آخر
األقساط والرسوم واملطالبات املتعلقة بنظم التأمين على
غير احلياة والضمانات املوحدة
األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة الدفع
األقساط مستحقة الدفع
رسوم نظم الضمانات املوحدة مستحقة الدفع
املطالبات اجلارية مستحقة الدفع
املطالبات الرأسمالية مستحقة الدفع

ملحوظة :قد تكون خطوط التقسيم اإلضايف« /ومنه/منها» مفيدة من الناحية التحليلية ويمكن عرضها على النحو املبين يف اجلداول التفصيلية بالفصل السادس.

		
		
		
		

		
		
				
			

		
				
			
		
			
			
			
				

				

				
				

		
		
		
		

تصنيفات إحصاءات مالية احلكومة

					

اجلدول م  3-8تصنيفات التدفقات ومراكز األرصدة يف األصول واخلصوم
تصنيف املعامالت
يف األصول
1
واخلصوم

				

				

				

				

				
				

صايف القيمة وتغيراتها
األصول غير املالية
األصول الثابتة
مبان ومنشآت
مساكن
مبان أخرى عدا املساكن
إنشاءات أخرى
حتسينات األراضي
آالت ومعدات
معدات النقل
آالت ومعدات عدا معدات النقل
معدات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر
واالتصاالت
آالت ومعدات غير مصنفة يف موضع آخر
أصول ثابتة أخرى
موارد بيولوجية فالحية
املوارد احليوانية التي تنتج منتجات
متكررة
األشجار واحملاصيل واملوارد النباتية التي
تنتج منتجات متكررة
منتجات امللكية الفكرية
البحوث والتطوير
التنقيب عن املعادن وتقييمها
برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات
برجميات الكمبيوتر
قواعد البيانات
الترفيه وأصول أدبية وفنية
منتجات ملكية فكرية أخرى
تكاليف نقل امللكية على األصول غير املنتَجة
عدا األراضي
نظم التسليح
اخملزونات
املواد واإلمدادات
العمل قيد اإلجناز
السلع مكتملة الصنع
السلع املشتراة إلعادة بيعها
اخملزونات العسكرية
النفائس

3

تصنيف جمموع
التدفقات
تصنيف مكاسب تصنيف التغيرات
االقتصادية
األخرى يف
وخسائر احليازة
األخرى يف
حجم األصول
يف األصول
األصول واخلصوم
واخلصوم
واخلصوم
4
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5

9

تصنيف مراكز
األرصدة
يف األصول
واخلصوم
6

1-3

1-4

1-5

1-9

1-6

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-9

1-1-6

1-1-1-3

1-1-1-4

1-1-1-5

1-1-1-9

1-1-1-6

1-1-1-1-3

1-1-1-1-4

1-1-1-1-5

1-1-1-1-9

1-1-1-1-6

2-1-1-1-3

2-1-1-1-4

2-1-1-1-5

2-1-1-1-9

2-1-1-1-6

3-1-1-1-3

3-1-1-1-4

3-1-1-1-5

3-1-1-1-9

3-1-1-1-6

4-1-1-1-3

4-1-1-1-4

4-1-1-1-5

4-1-1-1-9

4-1-1-1-6

2-1-1-3

2-1-1-4

2-1-1-5

2-1-1-9

2-1-1-6

1-2-1-1-3

1-2-1-1-4

1-2-1-1-5

1-2-1-1-9

1-2-1-1-6

2-2-1-1-3

2-2-1-1-4

2-2-1-1-5

2-2-1-1-9

2-2-1-1-6

1-2-2-1-1-3

1-2-2-1-1-4

1-2-2-1-1-5

1-2-2-1-1-9

1-2-2-1-1-6

2-2-2-1-1-3

2-2-2-1-1-4

2-2-2-1-1-5

2-2-2-1-1-9

2-2-2-1-1-6

3-1-1-3

3-1-1-4

3-1-1-5

3-1-1-9

3-1-1-6

1-3-1-1-3

1-3-1-1-4

1-3-1-1-5

1-3-1-1-9

1-3-1-1-6

1-1-3-1-1-3

1-1-3-1-1-4

1-1-3-1-1-5

1-1-3-1-1-9

1-1-3-1-1-6

2-1-3-1-1-3

2-1-3-1-1-4

2-1-3-1-1-5

2-1-3-1-1-9

2-1-3-1-1-6

2-3-1-1-3

2-3-1-1-4

2-3-1-1-5

2-3-1-1-9

2-3-1-1-6

1-2-3-1-1-3

1-2-3-1-1-4

1-2-3-1-1-5

1-2-3-1-1-9

1-2-3-1-1-6

2-2-3-1-1-3

2-2-3-1-1-4

2-2-3-1-1-5

2-2-3-1-1-9

2-2-3-1-1-6

3-2-3-1-1-5

3-2-3-1-1-9

3-2-3-1-1-6

3-2-3-1-1-3

3-2-3-1-1-4

1-3-2-3-1-1-3

1-3-2-3-1-1-6 1-3-2-3-1-1-9 1-3-2-3-1-1-5 1-3-2-3-1-1-4

2-3-2-3-1-1-3

2-3-2-3-1-1-6 2-3-2-3-1-1-9 2-3-2-3-1-1-5 2-3-2-3-1-1-4

4-2-3-1-1-3

4-2-3-1-1-4

4-2-3-1-1-5

4-2-3-1-1-9

4-2-3-1-1-6

5-2-3-1-1-3

5-2-3-1-1-4

5-2-3-1-1-5

5-2-3-1-1-9

5-2-3-1-1-6

3-3-1-1-5

3-3-1-1-9

4-1-1-3

4-1-1-4

4115

4-1-1-9

4-1-1-6

1-2-2-1-3

1-2-2-1-4

12215

1-2-2-1-9

1-2-2-1-6

2-2-2-1-3

2-2-2-1-4

22215

2-2-2-1-9

2-2-2-1-6

3-2-2-1-3

3-2-2-1-4

32215

3-2-2-1-9

3-2-2-1-6

4-2-2-1-3

4-2-2-1-4

42215

4-2-2-1-9

4-2-2-1-6

5-2-2-1-3

5-2-2-1-4

52215

5-2-2-1-9

5-2-2-1-6

3-1-3

3-1-4

315

3-1-9

3-1-6

3-3-1-1-3

2-1-3

2-1-4

215

2-1-9

2-1-6
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اجلدول م  3-8تصنيفات التدفقات ومراكز األرصدة يف األصول واخلصوم (تابع)
تصنيف املعامالت
يف األصول
1
واخلصوم
األصول غير املنتَجة
األراضي
املوارد املعدنية وموارد الطاقة
أصول أخرى تتوافر طبيعيا
املوارد البيولوجية غير الفالحية
موارد املياه
موارد طبيعية أخرى
الطيف الترددي
املوارد الطبيعية غير املصنفة يف موضع
آخر
األصول غير املنتجة غير املنظورة
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول
تراخيص استخدام املوارد الطبيعية
تراخيص القيام بأنشطة معينة
حق شراء السلع واخلدمات يف املستقبل على
أساس حصري
الشهرة التجارية واألصول التسويقية
األصول املالية
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
أسهم راس املال
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة
[إحصاءات مالية احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين
االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات
التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة
بضمانات موحدة
املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين
املشتقات املالية
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري والسلف
حسابات متنوعة أخرى مستحقة القبض

تصنيف جمموع
التدفقات
تصنيف مكاسب تصنيف التغيرات
االقتصادية
األخرى يف
وخسائر احليازة
األخرى يف
حجم األصول
يف األصول
األصول واخلصوم
واخلصوم
واخلصوم

تصنيف مراكز
األرصدة
يف األصول
واخلصوم

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-9

4-1-6

1-4-1-3

1-4-1-4

1-4-1-5

1-4-1-9

1-4-1-6

2-4-1-3

2-4-1-4

2-4-1-5

2-4-1-9

2-4-1-6

3-4-1-3

3-4-1-4

3-4-1-5

3-4-1-9

3-4-1-6

1-3-4-1-3

1-3-4-1-4

1-3-4-1-5

1-3-4-1-9

1-3-4-1-6

2-3-4-1-3

2-3-4-1-4

2-3-4-1-5

2-3-4-1-9

2-3-4-1-6

3-3-4-1-3

3-3-4-1-4

3-3-4-1-5

3-3-4-1-9

3-3-4-1-6

1-3-3-4-1-3

1-3-3-4-1-4

1-3-3-4-1-5

1-3-3-4-1-9

1-3-3-4-1-6

2-3-3-4-1-3

2-3-3-4-1-4

2-3-3-4-1-5

2-3-3-4-1-9

2-3-3-4-1-6

4-4-1-3

4-4-1-4

4-4-1-5

4-4-1-9

4-4-1-6

1-4-4-1-3

1-4-4-1-4

1-4-4-1-5

1-4-4-1-9

1-4-4-1-6

1-1-4-4-1-3

1-1-4-4-1-4

1-1-4-4-1-5

1-1-4-4-1-9

1-1-4-4-1-6

2-1-4-4-1-3

2-1-4-4-1-4

2-1-4-4-1-5

2-1-4-4-1-9

2-1-4-4-1-6

3-1-4-4-1-3

3-1-4-4-1-4

3-1-4-4-1-5

3-1-4-4-1-9

3-1-4-4-1-6

4-1-4-4-1-3

4-1-4-4-1-4

4-1-4-4-1-5

4-1-4-4-1-9

4-1-4-4-1-6

2-4-4-1-3

2-4-4-1-4

2-4-4-1-5

2-4-4-1-9

2-4-4-1-6

2-3

2-4

2-5

2-9

2-6

1-0-2-3

1-0-2-4

1-0-2-5

1-0-2-9

1-0-2-6

1-1-0-2-3

1-1-0-2-4

1-1-0-2-5

1-1-0-2-9

1-1-0-2-6

2-1-0-2-3

2-1-0-2-4

2-1-0-2-5

2-1-0-2-9

2-1-0-2-6

2-0-2-3

2-0-2-4

2-0-2-5

2-0-2-9

2-0-2-6

3-0-2-3

3-0-2-4

3-0-2-5

3-0-2-9

3-0-2-6

4-0-2-3

4-0-2-4

4-0-2-5

4-0-2-9

4-0-2-6

5-0-2-3

5-0-2-4

5-0-2-5

5-0-2-9

5-0-2-6

1-5-0-2-3

1-5-0-2-4

1-5-0-2-5

1-5-0-2-9

1-5-0-2-6

2-5-0-2-3

2-5-0-2-4

2-5-0-2-5

2-5-0-2-9

2-5-0-2-6

6-0-2-3

6-0-2-4

6-0-2-5

6-0-2-9

6-0-2-6

1-6-0-2-3

1-6-0-2-4

1-6-0-2-5

1-6-0-2-9

1-6-0-2-6

2-6-0-2-3

2-6-0-2-4

2-6-0-2-5

2-6-0-2-9

2-6-0-2-6

3-6-0-2-3

3-6-0-2-4

3-6-0-2-5

3-6-0-2-9

3-6-0-2-6

4-6-0-2-3

4-6-0-2-4

4-6-0-2-5

4-6-0-2-9

4-6-0-2-6

5-6-0-2-3

5-6-0-2-4

5-6-0-2-5

5-6-0-2-9

5-6-0-2-6

7-0-2-3

7-0-2-4

7-0-2-5

7-0-2-9

7-0-2-6

1-7-0-2-3

1-7-0-2-4

1-7-0-2-5

1-7-0-2-9

1-7-0-2-6

2-7-0-2-3

2-7-0-2-4

2-7-0-2-5

2-7-0-2-9

2-7-0-2-6

8-0-2-3

8-0-2-4

8-0-2-5

8-0-2-9

8-0-2-6

1-8-0-2-3

1-8-0-2-4

1-8-0-2-5

1-8-0-2-9

1-8-0-2-6

2-8-0-2-3

2-8-0-2-4

2-8-0-2-5

2-8-0-2-9

2-8-0-2-6
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اجلدول م  3-8تصنيفات التدفقات ومراكز األرصدة يف األصول واخلصوم (تابع)
تصنيف املعامالت
يف األصول
1
واخلصوم
احمللية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ولكن
مع استبعاد الذهب النقدي بالنسبة للكل التدفقات
ومراكز األرصدة وحقوق السحب اخلاصة بالنسبة
ملراكز األرصدة
اخلارجية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
اخلصوم
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
حصص امللكية وأسهم صناديق االستثمار
أسهم رأس املال
أسهم أو وحدات صناديق االستثمار
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة
[إحصاءات مالية احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين
االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات
التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة
بضمانات موحدة
املشتقات املالية وخيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين
املشتقات املالية
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري والسلف
حسابات متنوعة أخرى مستحقة القبض
احمللية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ولكن مع
استبعاد حقوق السحب اخلاصة
اخلارجية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
بنود للتذكرة
تكوين رأس املال للحساب الذاتي
تعويضات العاملين
استخدام السلع واخلدمات
استهالك رأس املال الثابت
ضرائب أخرى على اإلنتاج ناقص إعانات أخرى
على اإلنتاج

تصنيف جمموع
التدفقات
تصنيف مكاسب تصنيف التغيرات
االقتصادية
األخرى يف
وخسائر احليازة
األخرى يف
حجم األصول
يف األصول
األصول واخلصوم
واخلصوم
واخلصوم

تصنيف مراكز
األرصدة
يف األصول
واخلصوم

1-2-3

1-2-4

1-2-5

1-2-9

1-2-6

(-2-3(–)1-1-2-3
)8-1

(-4(–)1-1-2-4
)8-1-2

(-5(–)1-1-2-5
)8-1-2

(-9(–)1-1-2-9
)8-1-2

(-6(–)2-1-2-6
)8-1-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-9

2-2-6

(-2-3(–)1-2-2-3
)8-2
3-3

(-4(–)1-2-2-4
)8-2-2
3-4

(-5(–)1-2-2-5
)8-2-2
3-5

(-9(–)1-2-2-9
)8-2-2
3-9

(-6(–)1-2-2-6
)8-2-2
3-6

1-0-3-3

1-0-3-4

1-0-3-5

1-0-3-9

1-0-3-6

2-0-3-3

2-0-3-4

2-0-3-5

2-0-3-9

2-0-3-6

3-0-3-3

3-0-3-4

3-0-3-5

3-0-3-9

3-0-3-6

4-0-3-3

4-0-3-4

4-0-3-5

4-0-3-9

4-0-3-6

5-0-3-3

5-0-3-4

5-0-3-5

5-0-3-9

5-0-3-6

1-5-0-3-3

1-5-0-3-4

1-5-0-3-5

1-5-0-3-9

1-5-0-3-6

2-5-0-3-3

2-5-0-3-4

2-5-0-3-5

2-5-0-3-9

2-5-0-3-6

6-0-3-3

6-0-3-4

6-0-3-5

6-0-3-9

6-0-3-6

1-6-0-3-3

1-6-0-3-4

1-6-0-3-5

1-6-0-3-9

1-6-0-3-6

2-6-0-3-3

2-6-0-3-4

2-6-0-3-5

2-6-0-3-9

2-6-0-3-6

3-6-0-3-3

3-6-0-3-4

3-6-0-3-5

3-6-0-3-9

3-6-0-3-6

4-6-0-3-3

4-6-0-3-4

4-6-0-3-5

4-6-0-3-9

4-6-0-3-6

5-6-0-3-3

5-6-0-3-4

5-6-0-3-5

5-6-0-3-9

5-6-0-3-6

7-0-3-3

7-0-3-4

7-0-3-5

7-0-3-9

7-0-3-6

1-7-0-3-3

1-7-0-3-4

1-7-0-3-5

1-7-0-3-9

1-7-0-3-6

2-7-0-3-3

2-7-0-3-4

2-7-0-3-5

2-7-0-3-9

2-7-0-3-6

8-0-3-3

8-0-3-4

8-0-3-5

8-0-3-9

8-0-3-6

1-8-0-3-3

1-8-0-3-4

1-8-0-3-5

1-8-0-3-9

1-8-0-3-6

2-8-0-3-3

2-8-0-3-4

2-8-0-3-5

2-8-0-3-9

2-8-0-3-6

(-3-3(–)2-1-3-3
)8-1

(-4(–)2-1-3-4
)8-1-3

(-5(–)2-1-3-5
)8-1-3

(-9(–)2-1-3-9
)8-1-3

(-6(–)2-1-3-6
)8-1-3

(-3-3(–)1-2-3-3
)8-2

(-4(–)1-2-3-4
)8-2-3

(-5(–)1-2-3-5
)8-2-3

(-9(–)1-2-3-9
)8-2-3

(-6(–)1-2-3-6
)8-2-3

1-3-3

2-3-3

3M1
3M11
3M12
3M13
3M14

1-3-4

2-3-4

1-3-5

2-3-5

1-3-9

2-3-9

1-3-6

2-3-6
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اجلدول م  3-8تصنيفات التدفقات ومراكز األرصدة يف األصول واخلصوم (تتمة)
تصنيف املعامالت
يف األصول
1
واخلصوم
صايف القيمة املالية
إجمايل الدين:
إجمايل الدين بالقيمة السوقية
إجمايل الدين بالقيمة االسمية
إجمايل الدين بالقيمة الظاهرية
صايف الدين:
صايف الدين بالقيمة السوقية
صايف الدين بالقيمة االسمية
صايف الدين بالقيمة الظاهرية
قروض بشروط ميسرة:
القروض امليسرة بالقيمة االسمية
التحويالت الضمنية املترتبة على القروض بأسعار
فائدة ميسرة
املتأخرات
االلتزامات االحتمالية الصريحة:
الدين املضمون من احلكومة
ضمانات أخرى ملرة واحدة
صايف التعهدات الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي
املستقبلية
أصول القروض املتعثرة
أصول القروض املتعثرة بالقيمة العادلة
أصول القروض املتعثرة بالقيمة االسمية

تصنيف جمموع
التدفقات
تصنيف مكاسب تصنيف التغيرات
االقتصادية
األخرى يف
وخسائر احليازة
األخرى يف
حجم األصول
يف األصول
األصول واخلصوم
واخلصوم
واخلصوم

تصنيف مراكز
األرصدة
يف األصول
واخلصوم

3M2

4M2

5M2

9M2

6M2

3M3

4M3

5M3

9M3

6M3

4M4

5M4

9M4

6M4

3M4

6M35

3M35
3M36

4M36

5M36

9M36

6M36

3M37

4M37

5M37

9M37

6M37

3M38

 1يمكن التمييز أكثر بين املعامالت يف كل فئة من فئات األصول غير املالية مثل عمليات االقتناء ،وعمليات التصرف ،واستهالك رأس املال الثابت (راجع اجلدول .)1-8

6M38
6M391
6M392
6M5
6M6
6M61
6M62
6M7

6M8
6M81
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اجلدول م :4-8تصنيفات األطراف املقابلة يف املعامالت ومراكز األرصدة يف األصول املالية واخلصوم حسب
القطاع املؤسسي
تصنيف املعامالت يف
األصول املالية واخلصوم
التغير يف صايف القيمة املالية نتيجة معامالت  /صايف القيمة املالية
األصول املالية
املدينون احملليون
احلكومة العامة
البنك املركزي
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
الشركات العامة لتلقي الودائع عدا البنك املركزي
الشركات اخلاصة لتلقي الودائع
شركات مالية أخرى
شركات عامة مالية أخرى
شركات خاصة مالية أخرى
الشركات غير املالية
شركات عامة غير مالية
شركات خاصة غير مالية
األسر املعيشية واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
املدينون اخلارجيون
احلكومة العامة
املنظمات الدولية
الشركات املالية عدا املنظمات الدولية
البنوك املركزية
الشركات املالية غير املصنفة يف موضع آخر
غير املقيمين اآلخرون
اخلصوم
الدائنون احملليون
احلكومة العامة
البنك املركزي
شركات تلقي الودائع عدا البنك املركزي
الشركات العامة لتلقي الودائع عدا البنك املركزي
الشركات اخلاصة لتلقي الودائع
شركات مالية أخرى
شركات عامة مالية أخرى
شركات خاصة مالية أخرى
الشركات غير املالية
شركات عامة غير مالية
شركات خاصة غير مالية
األسر املعيشية واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية
الدائنون اخلارجيون
احلكومة العامة
املنظمات الدولية
الشركات املالية عدا املنظمات الدولية
البنوك املركزية
الشركات املالية غير املصنفة يف موضع آخر
غير املقيمين اآلخرون

8

1

تصنيف مراكز األرصدة
يف األصول املالية
1
واخلصوم
)6=( 8-6

)2-3=( 2-8

)2-6=( 2-8-6

)1-2-3=( 1-2-8

)1-2-6=( 1-2-8-6

2-1-2-8

2-1-2-8-6

1-1-2-8
3-1-2-8

1-3-1-2-8
2-3-1-2-8
4-1-2-8

1-4-1-2-8
2-4-1-2-8
5-1-2-8

1-5-1-2-8
2-5-1-2-8
6-1-2-8

1-1-2-8-6
3-1-2-8-6

1-3-1-2-8-6
2-3-1-2-8-6
4-1-2-8-6

1-4-1-2-8-6
2-4-1-2-8-6
5-1-2-8-6

1-5-1-2-8-6
2-5-1-2-8-6
6-1-2-8-6

)2-2-3=( 2-2-8

)2-2-6=( 2-2-8-6

7-2-2-8

7-2-2-8-6

1-2-2-8
8-2-2-8

1-8-2-2-8
2-8-2-2-8
9-2-2-8

1-2-2-8-6
8-2-2-8-6

1-8-2-2-8-6
2-8-2-2-8-6
9-2-2-8-6

)3-3=( 3-8

)3-6=( 3-8-6

)1-3-3=( 1-3-8

)1-3-6=( 1-3-8-6

2-1-3-8

2-1-3-8-6

1-1-3-8
3-1-3-8

1-3-1-3-8
2-3-1-3-8
4-1-3-8

1-4-1-3-8
2-4-1-3-8
5-1-3-8

1-5-1-3-8
2-5-1-3-8
6-1-3-8

1-1-3-8-6
3-1-3-8-6

1-3-1-3-8-6
2-3-1-3-8-6
4-1-3-8-6

1-4-1-3-8-6
2-4-1-3-8-6
5-1-3-8-6

1-5-1-3-8-6
2-5-1-3-8-6
6-1-3-8-6

)2-3-3=( 2-3-8

)2-3-6=( 2-3-8-6

7-2-3-8

7-2-3-8-6

1-2-3-8
8-2-3-8

1-2-3-8-6
8-2-3-8-6

1-8-2-3-8

1-8-2-3-8-6

9-2-3-8

9-2-3-8-6

2-8-2-3-8

2-8-2-3-8-6

ملحوظة :تصنف املعامالت يف الذهب النقدي وفقا للطرف املقابل املعني .ورغم أن سبائك الذهب حسب املتعارف عليه ليس لها طرف مقابل ،فإن هذا اجلدول يقدم الطرف املقابل ملركز األرصدة
يف سبائك الذهب حتت “غير املقيمين اآلخرون”.
 1ليس بالضرورة أن يكون الطرف املقابل يف املعامالت هو نفس الطرف املقابل يف مراكز األرصدة .وبينما يكون الطرفان متطابقين عند إنشاء األداة ،فقد يكونان خمتلفين بالنسبة للمعامالت
يف هذه األداة .ووفقا ملا يرد توضيحه يف الفقرة  ،25-9من حيث املبدأ ،فإن تصنيف معامالت وحدات احلكومة العامة يف األصول املالية واخلصوم حسب اإلقامة يستند إىل إقامة الوحدات
التي كانت طرفا يف املعاملة اجلاري قيدها ،يف حين أن تصنيف مراكز األرصدة يف األصول املالية واخلصوم يف امليزانية العمومية لوحدة حكومية يستند إىل إقامة جهة إصدار األدوات املالية
(األصول) ،وإقامة حائز األدوات املالية (اخلصوم) .فإذا كانت هناك معاملة يف األصول املالية واخلصوم بين مقيم ووحدة غير مقيمة وكانت تنطوي على أداة صادرة أصال عن مقيم ،يسجل قيد
حتت التغيرات األخرى يف حجم األصول (إعادة تصنيف) للحفاظ على اإلطار املتكامل إلحصاءات مالية احلكومة يف هيئة تدفقات ومراكز أرصدة.
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اجلدول م :5-8تصنيف خصوم الدين واألصول املالية املقابلة ألدوات الدين حسب أجل االستحقاق وحسب نوع
أداة الدين
طويلة األجل حسب أجل االستحقاق األصلي

األصول املالية املقابلة ألدوات الدين
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
الذهب النقدي
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات مالية
احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة
حسابات أخرى مستحقة القبض
االئتمان التجاري والسلف
حسابات متنوعة أخرى مستحقة القبض
احمللية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ولكن مع استبعاد
الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
اخلارجية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
أدوات الدين (= إجمايل الدين)
حقوق السحب اخلاصة
العملة والودائع
سندات الدين
القروض
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة [إحصاءات مالية
احلكومة]
االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة
مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري
مستحقات التقاعد [إحصاءات مالية احلكومة]
مطالبات صناديق التقاعد على مديري معاشات التقاعد
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة بضمانات موحدة
حسابات أخرى مستحقة الدفع
االئتمان التجاري والسلف
حسابات متنوعة أخرى مستحقة الدفع
احمللية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله ولكن مع استبعاد
حقوق السحب اخلاصة
اخلارجية
نفس التقسيم حسب األداة كما ورد أعاله
 1هذه الفئة تشمل املتأخرات والفائدة على املتأخرات.

قصيرة األجل
حسب أجل
االستحقاق
األصلي 1
(أ)

مع مدفوعات
مستحقة بعد
سنة أو أقل
(ب)

مع مدفوعات
مستحقة بعد
أكثر من سنة =
قصيرة األجل
حسب أجل
االستحقاق
املتبقي
(ج)

اجملموع
(ب) ( +ج)

		

قصيرة األجل
حسب أجل
االستحقاق
املتبقي
(أ) ( +ب)

5-2-6
4-2-6
3-2-6
2-2-6
1-2-6
5-1-0-2-6
4-1-0-2-6
3-1-0-2-6
2-1-0-2-6
1-1-0-2-6
5-1-1-0-2-6 4-1-1-0-2-6 3-1-1-0-2-6 2-1-1-0-2-6 1-1-1-0-2-6
5-2-1-0-2-6 4-2-1-0-2-6 3-2-1-0-2-6 2-2-1-0-2-6 1-2-1-0-2-6
5-2-0-2-6
4-2-0-2-6
3-2-0-2-6
2-2-0-2-6
1-2-0-2-6
5-3-0-2-6
4-3-0-2-6
3-3-0-2-6
2-3-0-2-6
1-3-0-2-6
5-4-0-2-6
4-4-0-2-6
3-4-0-2-6
2-4-0-2-6
1-4-0-2-6
5-6-0-2-6
4-6-0-2-6
3-6-0-2-6
2-6-0-2-6
1-6-0-2-6
1-1-6-0-2-6
1-2-6-0-2-6
1-3-6-0-2-6
1-4-60-2-6
1-5-6-0-2-6
1-8-0-2-6
1-1-8-0-2-6
1-2-8-0-2-6
1-1-2-6
(–)1-2-1-2-6
()1-8-1-2-6
1-2-2-6
(–)1-1-2-2-6
()1-8-2-2-6
1-3-6
1-1-0-3-6
1-2-0-3-6
1-3-0-3-6
1-4-0-3-6
1-6-0-3-6

2-1-6-0-2-6
2-2-6-0-2-6
2-3-6-0-2-6
2-4-6-0-2-6
2-5-6-0-2-6
2-8-0-2-6
2-1-8-0-2-6
2-2-8-0-2-6
2-1-2-6
(–)2-2-1-2-6
()2-8-1-2-6
2-2-2-6
(–)2-1-2-2-6
()2-8-2-2-6
2-3-6
2-1-0-3-6
2-2-0-3-6
2-3-0-3-6
2-4-0-3-6
2-6-0-3-6

3-1-6-0-2-6
3-2-6-0-2-6
3-3-6-0-2-6
3-4-6-0-2-6
3-5-6-0-2-6
3-8-0-2-6
3-1-8-0-2-6
3-2-8-0-2-6
3-1-2-6
(–)3-2-1-2-6
()3-8-1-2-6
3-2-2-6
(–)3-1-2-2-6
()3-8-2-2-6
3-3-6
3-1-0-3-6
3-2-0-3-6
3-3-0-3-6
3-4-0-3-6
3-6-0-3-6

4-1-6-0-2-6
4-2-6-0-2-6
4-3-6-0-2-6
4-4-6-0-2-6
4-5-6-0-2-6
4-8-0-2-6
4-1-8-0-2-6
4-2-8-0-2-6
4-1-2-6
(–)4-2-1-2-6
()4-8-1-2-6
4-2-2-6
(–)4-1-2-2-6
()4-8-2-2-6
4-3-6
4-1-0-3-6
4-2-0-3-6
4-3-0-3-6
4-4-0-3-6
4-6-0-3-6

5-1-6-0-2-6
5-2-6-0-2-6
5-3-6-0-2-6
5-4-6-0-2-6
5-5-6-0-2-6
5-8-0-2-6
5-1-8-0-2-6
5-2-8-0-2-6
5-1-2-6
(–)5-2-1-2-6
()5-8-1-2-6
5-2-2-6
(–)5-1-2-2-6
()5-8-2-2-6
5-3-6
5-1-0-3-6
5-2-0-3-6
5-3-0-3-6
5-4-0-3-6
5-6-0-3-6

1-1-6-0-3-6
1-2-6-0-3-6
1-3-6-0-3-6
1-4-6-0-3-6
1-5-6-0-3-6
1-8-0-3-6
1-1-8-0-3-6
1-2-8-0-3-6
1-1-3-6
(–)1-2-1-3-6
()1-8-1-3-6
1-2-3-6
(–)1-1-2-3-6
()1-8-2-3-6

2-1-6-0-3-6
2-2-6-0-3-6
2-3-6-0-3-6
2-4-6-0-3-6
2-5-6-0-3-6
2-8-0-3-6
2-1-8-0-3-6
2-2-8-0-3-6
2-1-3-6
(–)2-2-1-3-6
()2-8-1-3-6
2-2-3-6
(–)2-1-2-3-6
()2-8-2-3-6

3-1-6-0-3-6
3-2-6-0-3-6
3-3-6-0-3-6
3-4-6-0-3-6
3-5-6-0-3-6
3-8-0-3-6
3-1-8-0-3-6
3-2-8-0-3-6
3-1-3-6
(–)3-2-1-3-6
()3-8-1-3-6
3-2-3-6
(–)3-1-2-3-6
()3-8-2-3-6

4-1-6-0-3-6
4-2-6-0-3-6
4-3-6-0-3-6
4-4-6-0-3-6
4-5-6-0-3-6
4-8-0-3-6
4-1-8-0-3-6
4-2-8-0-3-6
4-1-3-6
(–)4-2-1-3-6
()4-8-1-3-6
4-2-3-6
(–)4-1-2-3-6
()4-8-2-3-6

5-1-6-0-3-6
5-2-6-0-3-6
5-3-6-0-3-6
5-4-6-0-3-6
5-5-6-0-3-6
5-8-0-3-6
5-1-8-0-3-6
5-2-8-0-3-6
5-1-3-6
(–)5-2-1-3-6
()5-8-1-3-6
5-2-3-6
(–)5-1-2-3-6
()5-8-2-3-6
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اجلدول م :6-8تصنيف النفقات حسب وظائف احلكومة إىل أقسام وجمموعات
7
1-0-7
1-1-0-7
2-1-0-7
3-1-0-7
4-1-0-7
5-1-0-7
61-0-7
7-1-0-7
8-1-0-7
2-0-7

1-2-0-7
2-2-0-7
3-2-0-7
4-2-0-7
5-2-0-7
3-0-7

1-3-0-7
2-3-0-7
3-3-0-7
4-3-0-7
5-3-0-7
6-3-0-7
4-0-7

1-4-0-7
2-4-0-7
3-4-0-7
4-4-0-7
5-4-0-7
6-4-0-7
7-4-0-7
8-4-0-7
9-4-0-7
5-0-7

1-5-0-7
2-5-0-7
3-5-0-7
4-5-0-7
5-5-0-7
6-5-0-7

جمموع النفقات
اخلدمات العمومية العامة
األجهزة التنفيذية والتشريعية ،والشؤون املالية وشؤون املالية
العامة ،والشؤون اخلارجية
املعونة االقتصادية األجنبية
اخلدمات العامة
البحوث األساسية
البحوث والتطوير يف جمال اخلدمات العمومية العامة
خدمات عمومية عامة غير مصنفة يف موضع آخر
معامالت الدين العام
التحويالت ذات الطبيعة العامة بين خمتلف مستويات احلكومة
الدفاع
الدفاع العسكري
الدفاع املدين
املعونة العسكرية األجنبية
البحوث والتطوير يف جمال الدفاع
خدمات الدفاع غير املصنفة يف موضع آخر
النظام واألمن العام
خدمات الشرطة
خدمات احلماية من احلرائق
احملاكم
السجون
البحوث والتطوير يف جمال النظام العام والسالمة
خدمات النظام العام والسالمة غير املصنفة يف موضع آخر
الشؤون االقتصادية
الشؤون االقتصادية والتجارية والعمالة العامة
الزراعة واحلراجة وصيد البحر والبر
الوقود والطاقة
التعدين والصناعة التحويلية والتشييد
النقل
االتصاالت
صناعات أخرى
البحوث والتطوير يف الشؤون االقتصادية
الشؤون االقتصادية غير املصنفة يف موضع آخر
حماية البيئة
إدارة النفايات
إدارة اخمللفات املائية
تخفيف التلوث
حماية التنوع البيولوجي والطبيعة
البحوث والتطوير يف جمال حماية البيئة
خدمات حماية البيئة غير املصنفة يف موضع آخر.

6-0-7
1-6-0-7
2-6-0-7
3-6-0-7
4-6-0-7
5-6-0-7
6-6-0-7
7-0-7
1-7-0-7
2-7-0-7
3-7-0-7
4-7-0-7
5-7-0-7
6-7-0-7
8-0-7

1-8-0-7
2-8-0-7
3-8-0-7
4-8-0-7
5-8-0-7
6-8-0-7
9-0-7
1-9-0-7
2-9-0-7
3-9-0-7
4-9-0-7
5-9-0-7
6-9-0-7
7-9-0-7
8-9-0-7
0-1-7

1-0-1-7
2-0-1-7
3-0-1-7
4-0-1-7
5-0-1-7
6-0-1-7
7-0-1-7
8-0-1-7
9-0-1-7

اإلسكان ومرافق اجملتمع
تنمية اإلسكان
تنمية اجملتمع
إمدادات املياه
إنارة الشوارع
البحوث والتطوير يف جماالت اإلسكان ومرافق اجملتمع
خدمات اإلسكان ومرافق اجملتمع غير املصنفة يف موضع
آخر
الصحة
املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية
خدمات العيادات اخلارجية
خدمات املستشفيات
خدمات الصحة العامة
البحوث والتطوير يف جمال الصحة
خدمات الصحة غير املصنفة يف موضع آخر
اخلدمات الترفيهية والثقافية والدينية
اخلدمات الترفيهية والرياضية
اخلدمات الثقافية
خدمات اإلذاعة والنشر
اخلدمات الدينية واجملتمعية األخرى
البحوث والتطوير يف جماالت اخلدمات
اخلدمات الترفيهية والثقافية والدينية غير املصنفة يف موضع
آخر
التعليم
التعليم ما قبل األويل والتعليم األويل
التعليم الثانوي
التعليم ما بعد الثانوي عدا التعليم العايل
التعليم العايل
التعليم غير احملدد بمستوى
اخلدمات املساعدة للتعليم
البحوث والتطوير يف جمال التعليم
خدمات التعليم غير املصنفة يف موضع آخر
احلماية االجتماعية
املرض والعجز
الشيخوخة
الورثة
األسرة واألطفال
البطالة
اإلسكان
االستبعاد االجتماعي غير املصنف يف موضع آخر
البحوث والتطوير يف جمال احلماية االجتماعية
خدمات احلماية االجتماعية غير املصنفة يف موضع آخر

امللحق
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Accrual basis of recording

عند القيد على أساس االستحقاق ،تُقيد التدفقات عند إنشاء القيمة االقتصادية أو حتويلها أو
مبادلتها أو نقل ملكيتها أو إطفائها���������������������������������������������������������������������3.62

Actual employers’ social

تتألف مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية من املساهمات الفعلية مستحقة الدفع
لصناديق الضمان االجتماعي ،وصناديق التقاعد املرتبطة بالعمل ،وغيرها من برامج التأمين
االجتماعي املرتبطة بالعمل للحصول على مستحقات منافع اجتماعية ملوظفيهم���������6.21

)Actual premium (fee

القسط الفعلي (رسم) هو مبلغ مستحق الدفع لشركة التأمين (الضامن) للحصول على تغطية
تأمينية حلدث معين يف فترة زمنية حمددة���������������������������������������������������������م4.74

Aggregates

اجملمالت هي جتميعات قيود وعناصر منفردة ضمن إحدى فئات التدفقات أو مراكز
األرصدة������������������������������������������������������������������������������������������������������3.141

Allocated gold accounts

تتيح حسابات الذهب اخملصصة امتالك قطعة معينة من الذهب������������������������������7.127

Amortized value of a loan

تعبر القيمة املستهلكة من القرض عن اإللغاء التدريجي للخصم عن طريق أداء مدفوعات
منتظمة على مدار فترة زمنية حمددة�����������������������������������������������������������������3.115

Ancillary activity

األنشطة املساعدة هي أنشطة مساندة لتقديم اخلدمات داخل املؤسسة من أجل تهيئة الظروف
التي يمكن من خاللها تنفيذ األنشطة الرئيسية أو الثانوية����������������������������������������2.45

القيد على أساس االستحقاق
contributions

مساهمات أرباب العمل
االجتماعية الفعلية
القسط الفعلي (رسم)
اجملمالت
حسابات الذهب اخملصصة
القيمة املستهلكة من القرض
األنشطة املساعدة
Arrears

املتأخرات
Asset

األصل
Asset-backed securities
and collateralized debt
obligations

األوراق املالية املضمونة بأصول
والتزامات الدين املضمونة
Balance of payments

ميزان املدفوعات
Balance sheet

امليزانية العمومية

تُعرَّف املتأخرات بأنها املبالغ التي مل تُسدد وفات موعد سدادها ���������9.20 ،7.247 ،3.71
األصل هو مستودع للقيمة يمثل منفعة أو سلسلة من املنافع تتحقق للمالك االقتصادي عن
طريق حيازة أو استخدام املورد على مدى فترة زمنية7.6 ،3.42������������������������������������� .
األوراق املالية املضمونة بأصول والتزامات الدين املضمونة هي الترتيبات التي تصبح
بموجبها مدفوعات الفائدة وأصل الدين مضمونة بمدفوعات على أصول أو تدفقات دخل
حمددة���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.151
يقدم ميزان املدفوعات عرضا موجزا للمعامالت االقتصادية بين املقيمين وغير املقيمين أثناء
فترة زمنية حمددة�����������������������������������������������������������������������������������������م7.76
امليزانية العمومية هي كشف يتم إعداده يف موعد حمدد لبيان قيمة مراكز أرصدة األصول اململوكة
لوحدة مؤسسية أو جمموعة من الوحدات املؤسسية واخلصوم املستحقة عليها����7.1 ،4.39 ،3.56

Balancing items

البنود املوازنة هي تكوينات فرضية اقتصادية يمكن احلصول عليها بطرح قيمة جمملة من
قيمة جمملة أخرى �����������������������������������������������������������������������������������������3.142

Banker’s acceptance

تنشأ شهادة القبول املصريف عندما تصادق شركة مالية ،مقابل استيفاء رسم معين ،على
حوالة أو كمبيالة وعلى التعهد غير املشروط بدفع مبلغ حمدد يف تاريخ حمدد �����������7.145

البنود املوازِنة
القبول املصريف
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األذون

تُعرَّف األذون بأنها أوراق مالية (قصيرة األجل يف العادة) تعطي حاملها حقا غير مشروط يف
احلصول على مبالغ ثابتة حمددة سلفا يف تاريخ معين�����������������������������������������7.144

السندات وسندات الدين غير
املضمونة

تمثل السندات وسندات الدين غير املضمونة أوراقا مالية تعطي حاملها حقا غير مشروط
يف احلصول على مدفوعات ثابتة أو مدفوعات متغيرة حمددة تعاقديا يف تاريخ أو تواريخ
حمددة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������7.146

Bills

Bonds and debentures

Book value

القيمة الدفترية
Budgetary central
government

احلكومة املركزية املدرجة يف
املوازنة
Buildings other than
dwellings

مبان أخرى عدا املساكن

تشير القيمة الدفترية عموما إىل القيمة املقيدة يف سجالت الكيانات ������������������������3.115
احلكومة املركزية املدرجة يف املوازنة هي يف الغالب وحدة احلكومة املركزية التي تمارس
األنشطة األساسية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الوطنية������������������������2.81
املباين األخرى عدا املساكن تشمل مباين بأكملها أو أجزاء من مبان غير خمصصة للسكن.
وتشمل جميع التركيبات واملرافق واملعدات التي تشكل أجزاء أساسية من اإلنشاءات �����7.46

 Capital account in the interاحلساب الرأسمايل يف احلسابات الدولية يبين املعامالت بين املقيمين وغير املقيمين املتعلقةnational accounts
بالتحويالت الرأسمالية مستحقة القبض ومستحقة الدفع واقتناء األصول غير املالية غير
احلساب الرأسمايل يف احلسابات املُنْتَجَة والتصرف فيها ����������������������������������������������������������������������������������م7.89
الدولية

Capital claims payable

املطالبات الرأسمالية مستحقة
الدفع
Capital claims receivable

املطالبات الرأسمالية مستحقة
القبض

تتألف املطالبات الرأسمالية مستحقة الدفع من تسويات تأمين بالغة الضخامة مستحقة الدفع
يف أعقاب أحداث كارثية أو كوارث ��������������������������������������������������������������������6.125
تتألف املطالبات الرأسمالية مستحقة القبض من تسويات تأمين بالغة الضخامة مستحقة
القبض يف أعقاب أحداث كارثية أو كوارث����������������������������������������������������������5.151

املنح الرأسمالية

املنح الرأسمالية هي حتويالت رأسمالية مستحقة القبض للوحدات احلكومية من وحدات
حكومية أخرى مقيمة أو غير مقيمة أو من منظمات دولية ،والتي ال تستويف تعريف الضريبة أو
اإلعانة أو املساهمة االجتماعية �����������������������������������������������������������������������5.103

الرسوم على رأس املال

الرسوم على رأس املال تشمل الضرائب التي يتم حتصيلها على فترات غير منتظمة ومتباعدة
للغاية على قيم األصول أو صايف القيمة اململوكة لوحدات مؤسسية ��������������������������5.52

ضرائب رأس املال

ضرائب رأس املال هي الضرائب التي يتم حتصيلها على فترات غير منتظمة ومتباعدة للغاية
على قيم األصول أو صايف القيمة اململوكة لوحدات مؤسسية أو على قيم األصول التي تنتقل
ملكيتها فيما بين وحدات مؤسسية نتيجة التركات أو الهبات أو غيرها من التحويالت ���5.52

التحويالت الرأسمالية

التحويالت الرأسمالية هي التحويالت التي تنتقل فيها ملكية أصل (عدا النقدية أو اخملزونات)
من طرف إىل آخر؛ أو التي تُلزم أحد الطرفين أو كليهما باقتناء أصل (عدا النقدية أو اخملزونات)
أو التصرف فيه �����������������������������������������������������������������������������������������������3.16

Capital grants

Capital levies
Capital taxes

Capital transfers

Capital transfers not elsewhere classified

التحويالت الرأسمالية غير املصنفة يف موضع آخر هي هبات وحتويالت ذات طابع رأسمايل
(عدا املنح) مقدمة من أفراد ،أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح ،أو ومؤسسات غير حكومية،
أو شركات ����������������������������������������������������������������������������������������������������5.148

Captive financial institutions
and money lenders

املؤسسات املالية وجهات إقراض األموال احلصرية هي وحدات مؤسسية تقدم خدمات مالية
عدا التأمين ،وال تكون معظم أصولها أو خصومها متاحة يف األسواق املالية املفتوحة ��2.54

Cash basis of recording

يف حالة القيد على األساس النقدي ،تُقيد التدفقات عند استالم النقدية أو صرفها ���������3.67

التحويالت الرأسمالية غير
املصنفة يف موضع آخر
املؤسسات املالية وجهات
إقراض األموال احلصرية
القيد على األساس النقدي
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

Catastrophic loss

اخلسارة الناجمة عن الكوارث

اخلسارة الناجمة عن الكوارث هي الدمار اجلزئي أو الشامل لعدد كبير جدا من األصول ضمن أي
من فئاتها بسبب أحداث قائمة بذاتها تقع على نطاق واسع ويمكن إثباتها ���������������10.60

Center of predominant economic interest

يكون للوحدة املؤسسية مركز مصلحة اقتصادية أغلب يف إقليم اقتصادي عندما يكون لها،
داخل هذا اإلقليم االقتصادي ،موقع أو مسكن أو مكان إنتاج أو مبان أخرى ،تمارس فيه أو منه
أنشطة ومعامالت اقتصادية على نطاق واسع وتعتزم االستمرار يف ذلك إىل أجل غير مسمى أو
لفترة زمنية حمددة لكنها طويلة�������������������������������������������������������������������������2.12

Central bank

البنك املركزي هو املؤسسة املالية الوطنية التي تمارس الرقابة على اجلوانب الرئيسية يف
النظام املايل������������������������������������������������������������������������������������������������2.118

Central government
subsector

قطاع احلكومة املركزية الفرعي

يتألف قطاع احلكومة املركزية الفرعي من الوحدة (الوحدات) املؤسسية التابعة للحكومة
املركزية باإلضافة إىل املؤسسات غير الهادفة للربح غير املشتغلة باإلنتاج السوقي واخلاضعة
لسيطرة احلكومة املركزية .وتمتد السلطة السياسية للحكومة املركزية بحيث تغطي كامل اإلقليم
االقتصادي للبلد ���������������������������������������������������������������������������������������������2.85

Change in net worth due to
holding gains or losses

يعرَّف التغير يف صايف القيمة نتيجة مكاسب أو خسائر احليازة بأنه جمموع مكاسب احليازة
وخسائر احليازة املوجبة أو السالبة على كل األصول واخلصوم ��������������������������������4.37

Change in net worth due to
other changes in the volume
of assets and liabilities

يعرَّف التغير يف صايف القيمة نتيجة التغيرات األخرى يف حجم األصول واخلصوم بأنه جمموع
التغيرات األخرى املوجبة والسالبة يف حجم األصول واخلصوم ��������������������������������4.38

مركز املصلحة االقتصادية
األغلب
البنك املركزي

التغير يف صايف القيمة نتيجة
مكاسب أو خسائر احليازة

التغير يف صايف القيمة نتيجة
التغيرات األخرى يف حجم
األصول واخلصوم

Change in net worth due to
other economic flows

التغير يف صايف القيمة نتيجة
التدفقات االقتصادية األخرى

يعرَّف التغير يف صايف القيمة نتيجة التدفقات االقتصادية األخرى بأنه جمموع التغير يف
صايف القيمة نتيجة مكاسب أو خسائر احليازة زائد التغير يف صايف القيمة نتيجة التغيرات
األخرى يف حجم األصول �������������������������������������������������������������������������10.2 ،4.36

)Claim (benefit or call
املطالبة (املنافع أو طلب السداد) هي املبلغ مستحق الدفع من شركة التأمين إىل حامل وثيقة
السداد)
طلب
املطالبة (املنافع أو
التأمين حال وقوع حدث تغطيه الوثيقة خالل فترة صالحيتها�������������������������������م4.77
Collective service

اخلدمة اجلماعية هي خدمة تقدم يف ذات الوقت لكل أفراد اجملتمع أو لكل أفراد قطاع معين من
اجملتمع ،مثل كل األسر التي تعيش يف منطقة معينة���������������������������������������������6.134

Commitments basis of
recording

يف حالة القيد على أساس االلتزامات ،تقيد التدفقات عندما تلتزم وحدة مؤسسية بإجراء
معاملة����������������������������������������������������������������������������������������������������������3.65

اخلدمة اجلماعية

القيد على أساس االلتزامات
Compensation of employees

تعويضات العاملين هي جمموع املكافآت ،النقدية أو العينية ،مستحقة الدفع للفرد املشترك يف
عالقة بين صاحب عمل وموظف مقابل العمل الذي قام به هذا األخير خالل الفترة اإلبالغ ���6.9

Computer software

برجميات الكومبيوتر تشمل برامج الكمبيوتر ،ومواصفات البرامج واملواد املساندة لبرجميات
النظم والتطبيقات املتوقع استخدامها ألكثر من عام �����������������������������������������������7.70

Consolidation

توحيد البيانات هو أسلوب لعرض اإلحصاءات ذات الصلة بمجموعة من الوحدات (أو الكيانات)
كما لو كانت تشكل وحدة واحدة ��������������������������������������������������������������9.18 ،3.153

Consumption of fixed capital

استهالك رأس املال الثابت هو االنخفاض الذي يطرأ خالل فترة اإلبالغ على القيمة احلالية
لرصيد األصول الثابتة التي تملكها وتستخدمها وحدة حكومية نتيجة التدهور املادي ،أو
التقادم املعتاد ،أو التلف العرضي العادي�������������������������������������������������������������6.53

Contingent liabilities

االلتزامات االحتمالية هي التزامات ال تنشأ إال عند وقوع حدث معين منفصل (أو أكثر) يف
املستقبل���������������������������������������������������������������������������������������������7.251 ،4.47

تعويضات العاملين
برجميات الكمبيوتر
توحيد البيانات

استهالك رأس املال الثابت

االلتزامات االحتمالية
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Contracts, leases, and
licenses

ال تعامل العقود وعقود اإليجار والتراخيص كأصول إال إذا استوفت الشرطين التاليين)1( :
أن حتدد شروط العقد أو عقد اإليجار أو الترخيص سعرا الستخدام أصل أو تقديم خدمة بحيث
يختلف عن السعر املمكن يف غياب هذا العقد أو عقد اإليجار أو الترخيص؛ و( )2أن يكون أحد
طريف العقد قادرا بصفة قانونية وبشكل عملي على حتقيق هذا الفرق يف السعر����������7.105

Control of a corporation

تُعرَّف السيطرة على الشركة بأنها القدرة على حتديد السياسة العامة للشركة�� ،2.107اإلطار 2-2

العقود ،وعقود اإليجار،
والتراخيص
السيطرة على الشركة
Control of an NPI

السيطرة على املؤسسات غير
الهادفة للربح

تُعرَّف السيطرة على املؤسسات غير الهادفة للربح بأنها القدرة على حتديد السياسة العامة أو
برنامج عمل املؤسسة غير الهادفة للربح�����������������������������������������������������اإلطار 1-2

Corporations

تُعرَّف الشركات بأنها الكيانات القادرة على حتقيق الربح أو غير ذلك من الكسب املادي
ملالكيها ،ويعترف بها القانون ككيانات قانونية مستقلة عن مالكيها ،وتنشأ بهدف ممارسة
اإلنتاج السوقي �����������������������������������������������������������������������������������������������2.31

Costs of ownership transfer

تكاليف نقل امللكية هي التكاليف املصاحبة القتناء أو التصرف يف األصول غير املالية (عدا
اخملزونات) ������������������������������������������������������������������������������������������������������8.6

الشركات

تكاليف نقل امللكية

املشتقات االئتمانية

املشتقات االئتمانية هي مشتقات مالية يتمثل الغرض األساسي منها يف تداول خماطر
االئتمان ������������������������������������������������������������������������������������������������������7.218

Credit entry

القيد الدائن هو انخفاض يف األصول أو زيادة يف اخلصوم أو زيادة يف صايف القيمة ���3.55

Cultivated biological
resources

املوارد البيولوجية الفالحية تشمل املوارد احليوانية التي تنتج منتجات متكررة واألشجار
واحملاصيل واملوارد النباتية التي تنتج منتجات متكررة ويخضع نموها وجتددها الطبيعي
مباشرة لسيطرة وحدة ما أو مسؤوليتها أو إدارتها��������������������������������������������������7.59

Credit derivatives

القيد الدائن

املوارد البيولوجية الفالحية
Currency

تتكون العملة من النقود الورقية واملعدنية ذات القيم االسمية الثابتة والتي يصدرها أو يصرح
بإصدارها البنك املركزي أو احلكومة�����������������������������������������������������������������7.135

Currency union

يعرَّف احتاد العملة بأنه احتاد ينتمي إليه اقتصادان أو أكثر وله هيئة مركزية إقليمية لصنع
القرار ،وهي عادة البنك املركزي الحتاد العملة ،وتتمتع بالسلطة القانونية لتنفيذ سياسة نقدية
موحدة وإصدار العملة املوحدة لالحتاد�������������������������������������������������������������م34-5

Current account

يعرض احلساب اجلاري بيانات تدفقات السلع واخلدمات ،والدخل األويل ،والدخل الثانوي بين
املقيمين وغير املقيمين ���������������������������������������������������������������������������������م78-7

Current grants

املنح اجلارية هي التحويالت اجلارية مستحقة القبض لوحدات حكومية من وحدات حكومية
أخرى مقيمة أو غير مقيمة أو من منظمات دولية ،وال تستويف تعريف الضريبة أو اإلعانة أو
املساهمة االجتماعية�������������������������������������������������������������������������������������5.103

Current transfers

تتألف التحويالت اجلارية من كافة التحويالت التي ال تعد حتويالت رأسمالية�������������3.17

االحتاد اجلمركي

االحتاد اجلمركي هو أحد أشكال الترتيبات اإلقليمية الذي ينشأ بموجبه اتفاق على تعريفة
(رسوم جمركية) موحدة بالنسبة لالقتصادات األخرى بينما تكون حتركات السلع ضمن أطراف
هذا الترتيب معفاة من الرسوم اجلمركية��������������������������������������������������������������م6-5

قواعد البيانات

تتألف قواعد البيانات من ملفات بيانات منظمة على نحو يسمح باحلصول على البيانات
واستخدامها بما يكفل فعالية استخدام املوارد�������������������������������������������������������7.70

العملة

احتاد العملة

احلساب اجلاري
املنح اجلارية

التحويالت اجلارية
Custom union

Databases

Debit entry

القيد املدين هو زيادة يف األصول أو انخفاض يف اخلصوم أو انخفاض يف صايف القيمة ���3.55

Debt assumption

حتمل الدين هو اتفاق ثالثي األطراف بين دائن ومدين سابق ومدين جديد (وحدة حكومية
عادة) ،يتحمل بموجبه املدين اجلديد االلتزامات القائمة على املدين السابق واملستحقة للدائن
ويكون مسؤوال عن سداد الدين�������������������������������������������������������������������������م26-3

القيد املدين
حتمل الدين
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

)Debt conversion (swap

حتويل (مبادلة) الدين هو إبدال الدين  -عادة بخصم -بمطالبة غير منشئة لدين (مثل حصص
امللكية) ،أو بأرصدة مقابلة يمكن استخدامها يف تمويل مشروع أو سياسة معينة�������م20-3

Debt forgiveness (or debt
)cancellation

يعرف اإلعفاء من الدين (أو إلغاء الدين) بأنه اإللغاء الطوعي اللتزام الدين كليا أو جزئيا بموجب
اتفاق تعاقدي بين دائن ومدين �������������������������������������������������������������������������م7-3

حتويل (مبادلة) الدين

اإلعفاء من الدين (أو إلغاء الدين)

 Debt payments on behalf ofقد تقرر وحدة القطاع العام ،بدال من حتمل الدين ،أن تقوم بسداد ذلك الدين أو أداء مدفوعات
others
حمددة نيابة عن وحدة مؤسسية أخرى (املدين األصلي) دون أن يكون هناك طلب بتنفيذ
أخرى
أطراف
عن
نيابة
الدين
سداد
الضمان أو حتمل مسؤولية الدين ���������������������������������������������������������������������م30-3
Debt prepayment

تتألف عملية السداد املبكر للدين من إعادة شراء الدين ،أو السداد املبكر له ،بشروط مُتفق عليها
بين املدين والدائن����������������������������������������������������������������������������������������م24-3

Debt refinancing

تنطوي إعادة تمويل الدين على إحالل أداة أو أدوات دين جديدة حمل أداة أو أدوات دين قائمة،
بما يف ذلك أي متأخرات��������������������������������������������������������������������������������م14-3

Debt reorganization
(also referred to as debt
)restructuring

تُعَرَّف إعادة تنظيم الدين (يشار إليها أيضا بإعادة هيكلة الدين) بأنها اتفاق بين الدائن واملدين
(وأطراف أخرى يف بعض األحيان) يتم بموجبه تغيير الشروط احملددة خلدمة دين قائم ���م2-3

السداد املبكر للدين
إعادة تمويل الدين

إعادة تنظيم الدين (يشار إليها
أيضا بإعادة هيكلة الدين)
Debt rescheduling

تُعَرَّف عملية إعادة جدولة الدين بأنها اتفاق ثنائي بين املدين والدائن يشكل تأجيال منهجيا
ملدفوعات خدمة الدين وتطبيق آجال استحقاق جديدة ولفترات أطول بوجه عام��������م11-3

Debt securities

سندات الدين هي أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم كإثبات لوجود دين����������������143-7

Debt write-offs or
write-downs

تشير عملية شطب الدين أو تخفيض قيمته إىل إجراء من طرف واحد يقوم بموجبه الدائن
بتخفيض املبالغ املستحقة له�������������������������������������������������������������������������م32-3

إعادة جدولة الدين
سندات الدين

شطب الدين أو تخفيض قيمته
Deep-discount bonds

سندات اخلصم الكبير هي أوراق مالية طويلة األجل تستلزم أداء مدفوعات قسيمة دورية خالل
أجل األداة ،ولكن سعر الفائدة احملدد يف القسيمة يقل كثيرا عن سعر الفائدة السوقي وقت
اإلصدار�����������������������������������������������������������������������������������������������������147-7

Defeasance

يف حالة فسخ الدين تقوم وحدة مدينة بحذف خصوم من ميزانيتها العمومية وذلك بأن
تقرنها بأصول مالية يكفي كل من دخلها وقيمتها لضمان سداد جميع مدفوعات خدمة
الدين������������������������������������������������������������������������������������������������������� .م37-3

Defined-benefit pension
scheme

نظام معاشات التقاعد ذو املزايا احملددة هو نظام تكون بموجبه املزايا مستحقة الدفع
للموظف عند التقاعد حمددة باستخدام صيغة معينة ،إما بصفة مستقلة أو كحد أدنى للمبلغ
مستحق الدفع ����������������������������������������������������������������������������������������������م54-2

سندات اخلصم الكبير

فسخ الدين

نظام التقاعد ذو املزايا احملددة
Defined-contribution pension scheme

نظام معاشات التقاعد ذو املساهمات احملددة هو نظام حتدد فيه املزايا مستحقة الدفع
للموظف عند التقاعد حصريا حسب مستوى األموال املتراكمة من املساهمات املؤداة على مدار
فترة خدمة املوظف والزيادات يف القيمة التي تنشأ عن استثمار هذه األموال بمعرفة مدير نظام
التقاعد�������������������������������������������������������������������������������������������������������م55-2

Depository receipts

إيصاالت اإليداع هي أوراق مالية تمثل ملكية األوراق املالية املسجلة يف اقتصادات
أخرى �������������������������������������������������������������������������������������������������������167-7

Deposits

الودائع هي جميع املطالبات املثبتة بشهادات إيداع واملستحقة على شركات تلقي الودائع
(بما فيها البنك املركزي) ويف بعض احلاالت على احلكومة العامة والوحدات املؤسسية
األخرى �����������������������������������������������������������������������������������������������������137-7

نظام التقاعد ذو املساهمات
احملددة
إيصاالت اإليداع
الودائع
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Distributable income

الدخل القابل للتوزيع

Dividends

األرباح املوزعة

Domestic currency

العملة احمللية
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دخل الشركة القابل للتوزيع يعادل دخل ريادة األعمال ،مضافا إليه كل التحويالت اجلارية
مستحقة القبض ،وخمصوما منه كل التحويالت اجلارية مستحقة الدفع ،وخمصوما منه أيضا
التعديالت ملراعاة التغير يف مستحقات التقاعد ذات الصلة بنظام التقاعد يف الشركة���116-5
األرباح املوزعة هي العائدات املوزعة على وحدات احلكومة أو القطاع العام ،بصفتها مالك
حصص امللكية ،مقابل وضع أموالها حتت تصرف الشركات �������������������109-6 ،111-5
العملة احمللية هي العملة التي لها قوة إبراء قانونية يف االقتصاد وتصدرها السلطة النقدية
لذلك االقتصاد؛ أي إما السلطة النقدية القتصاد منفرد ،أو يف حالة االحتاد النقدي ،السلطة
النقدية ملنطقة العملة املشتركة التي ينتمي إليها االقتصاد املعني ��������������������������3.134

Due-for-payment basis of
يف حالة القيد على أساس استحقاق الدفع ،تقيد التدفقات املنشئة ملدفوعات نقدية يف آخر وقت
recording
يمكن دفعها فيه دون حتمل رسوم إضافية أو جزاءات ،أو عند أداء املدفوعات النقدية ،إذا ما تم
الدفع
استحقاق
أساس
القيد على
دفعها يف وقت أقرب ����������������������������������������������������������������������������������������3.66
Dwellings

املساكن

املساكن هي مبان ،أو أجزاء خمصصة من مبان ،تستخدم بالكامل أو بصفة أساسية كأماكن
لإلقامة ،بما يف ذلك أي إنشاءات ملحقة بها ،مثل موقف السيارات (املرأب) ،وكل التجهيزات
الدائمة املضافة حسب الطلب يف أماكن اإلقامة �����������������������������������������������������7.44

األصول االقتصادية

األصول االقتصادية هي موارد تسري عليها حقوق امللكية وقد يتدفق منها منافع اقتصادية
للمالك��������������������������������������������������������������������������������������������������4.43 ،3.43

Economic classification of
expense

التصنيف االقتصادي للمصروفات يحدد أنواع املصروفات املتحملة حسب العملية
االقتصادية������������������������������������������������������������������������������������������������������6.2

Economic assets

التصنيف االقتصادي للمصروفات
Economic flows

التدفقات االقتصادية

التدفقات االقتصادية هي نتيجة إنشاء قيمة اقتصادية أو حتويلها أو مبادلتها أو نقل ملكيتها
أو إطفائها؛ وتؤدي إىل تغيرات يف حجم أو تكوين أو قيمة أصول وخصوم الوحدة وصايف
قيمتها ������������������������������������������������������������������������������������������������������������3.4

Economic owner

املالك االقتصادي للموارد كالسلع واخلدمات ،واملوارد الطبيعية ،واألصول املالية واخلصوم
هو الوحدة املؤسسية التي يحق لها املطالبة باملنافع املرتبطة باستخدام هذه املوارد من واقع
قبولها باخملاطر املصاحبة������������������������������������������������������������������������7.5 ،3.39

Economic territory

اإلقليم االقتصادي بمعناه األوسع يشير إىل أي منطقة جغرافية أو منطقة اختصاص يتعين
إعداد اإلحصاءات بشأنها������������������������������������������������������������������������������������2.8

املالك االقتصادي

اإلقليم االقتصادي

االحتادات االقتصادية

تُنشأ االحتادات االقتصادية بموجب اتفاق قانوين بين حكومات بلدان أو مناطق اختصاص
ذات سيادة بغرض تشجيع زيادة التكامل االقتصادي������������������������������������������م19-5

Economically significant
prices

األسعار ذات الداللة االقتصادية هي األسعار التي تؤثر بدرجة كبيرة على الكميات التي يرغب
املنتجون يف عرضها والكميات التي يرغب املشترون يف شرائها�������������������������������2.66

Economic unions

األسعار ذات الداللة االقتصادية
Economy

يتألف االقتصاد من جمموعة من الوحدات املؤسسية املقيمة��������������������������������������2.6

Embedded derivative

تنشأ املشتقة املتضمَّنة عند تضمين سمة من سمات املشتقات يف أداة مالية نمطية بحيث
تصبح جزءا ال يتجزأ من تلك األداة��������������������������������������������������������������������7.148

Employee stock options

خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين هي خيارات شراء أسهم شركة ما ،تقدَّم ملوظفي الشركة
كأحد أشكال املكافآت������������������������������������������������������������������������������������7.221

Employers’ social
contributions

مساهمات أرباب العمل االجتماعية هي املساهمات االجتماعية مستحقة الدفع من أرباب
العمل لصناديق الضمان االجتماعي ،أو صناديق التقاعد املرتبطة بالعمل ،أو غيرها من
برامج التأمين االجتماعي املرتبطة بالعمل ،للحصول على مستحقات منافع اجتماعية
ملوظفيهم�������������������������������������������������������������������������������������������������������6.19

االقتصاد

املشتقة املتضمَّنة

خيارات االكتتاب املمنوحة
للموظفين
مساهمات أرباب العمل
االجتماعية
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Employment-related social

املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل هي منافع اجتماعية مستحقة الدفع نقدا أو عينا من
وحدات حكومية أو وحدات القطاع العام إىل العاملين يف هذه الوحدات أو العاملين يف غيرها
من الوحدات احلكومية أو وحدات القطاع العام املشاركة يف هذا البرنامج (أو إىل ورثتهم ومن
يعولون ممن يستوفون أهلية احلصول على هذه املدفوعات) �����������������������������������6.104

Enterprise

املؤسسة هي مفهوم الوحدة املؤسسية كمنتج للسلع واخلدمات ���������������������������������2.25

Entertainment, literary, and

األعمال الترفيهية واألدبية والفنية األصلية هي كل األعمال األصلية التي تشمل األفالم
والتسجيالت الصوتية واخملطوطات وأشرطة التسجيل والنماذج التي يُسجل أو يُجسد فيها
األداء الدرامي وبرامج اإلذاعة والتليفزيون واحلفالت املوسيقية واملناسبات الرياضية واإلنتاج
األدبي أو الفني7.72���������������������������������������������������������������������������������������������� .

Entitlement to future goods

حق شراء السلع واخلدمات يف املستقبل على أساس حصري يرتبط باحلالة التي يمكن فيها
لطرف سبق أن تعاقد على شراء سلع أو خدمات بسعر ثابت يف املستقبل أن ينقل تعهدات الطرف
الثاين يف العقد إىل طرف ثالث �������������������������������������������������������������������������7.112

benefits

املنافع االجتماعية املرتبطة
بالعمل
املؤسسة
artistic originals

األعمال الترفيهية واألدبية
والفنية األصلية
and services on an exclusive
basis

حق شراء السلع واخلدمات يف
املستقبل على أساس حصري
Environmental protection

أنشطة حماية البيئة هي تلك األنشطة التي يتمثل الغرض األساسي منها يف منع التلوث وغيره
من أشكال التدهور البيئي وتخفيضه والقضاء عليه ������������������������������������������م107-7

Environmental tax

الضريبة البيئية هي ضريبة تتمثل قاعدتها الضريبية يف وحدة مادية (أو بديل لها) ألمر ما ذي
تأثير سلبي حمدد ومثبت على البيئة��������������������������������������������������������������م115-7

Equity

تتألف حصص امللكية من كافة األدوات والسجالت التي تثبت مطالبات على القيمة الباقية
لشركة أو شبه شركة ،بعد الوفاء بمطالبات كافة الدائنين���������������������������������������7.165

activities

أنشطة حماية البيئة
الضريبة البيئية
حصص امللكية
Establishment

املنشأة هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة كائنة يف موقع واحد ويُضطلع فيها بنشاط إنتاجي
واحد أو يساهم النشاط اإلنتاجي الرئيسي فيها بمعظم القيمة املضافة�����������������������2.24

Estate, inheritance, and gift

ضرائب التركات واأليلولة والهبات تشمل الضرائب على انتقال ملكية املمتلكات عند الوفاة
والضرائب على الهبات ،بما فيها الهبات بين األحياء من أعضاء األسرة الواحدة لتجنب دفع
ضرائب األيلولة أو تخفيضها إىل أدنى حد ممكن ����������������������������������������������������5.51

Exchange

املبادلة هي معاملة تقدم بموجبها وحدة ما سلعة أو خدمة أو أصل أو عمل إىل وحدة ثانية
وحتصل يف املقابل على سلعة أو خدمة أو أصل أو عمل بنفس القيمة ���������������������������3.9

املنشأة
taxes

ضرائب التركات واأليلولة
والهبات
املبادلة
Excises

الضرائب االنتقائية

الضرائب االنتقائية هي ضرائب تُفرض على جمموعة حمدودة من السلع املعينة مسبقا كضريبة
حمددة على منتج بعينه ������������������������������������������������������������������������������������5.62

Expenditure

النفقات هي جمموع املصروفات وصايف االستثمار يف األصول غير املالية����������������4.21

Expense

املصروفات هي انخفاض يف صايف القيمة ناجت عن معاملة����������������������������6.1 ،4.24

النفقات
املصروفات
Explicit contingent liabilities

تُعرَّف االلتزامات االحتمالية الصريحة بأنها ترتيبات مالية قانونية أو تعاقدية تنشأ عنها
متطلبات مشروطة ألداء مدفوعات ذات قيمة اقتصادية �����������������������������������������7.252

Extrabudgetary

تعتبر كيانات احلكومة العامة ذات املوازنات املستقلة غير املشمولة بالكامل يف املوازنة
األساسية (أو العامة) بمثابة كيانات خارج املوازنة �����������������������������������������������2.82

االلتزامات االحتمالية الصريحة
الكيانات خارج املوازنة

		
مسرد املصطلحات
Face value

القيمة الظاهرية
Fair value

القيمة العادلة
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القيمة الظاهرية ألداة الدين هي مبلغ أصل الدين غير اخملصوم والواجب سداده عند (أو قبل)
حلول أجل االستحقاق �������������������������������������������������������������������������7.242 ،3.115
القيمة العادلة هي قيمة مكافئة لسعر السوق وتُعرَّف بأنها املبلغ الذي يمكن دفعه ملبادلة أصل
ما أو تسوية خصم ما يف معاملة قائمة على املنافسة بين طرفين على دراية بها وراغبَين يف
إتمامها �������������������������������������������������������������������������������������������������������3.115

Financial account of the bal-

تُقيد يف احلساب املايل بميزان املدفوعات املعامالت التي تنطوي على أصول مالية وخصوم
وحتدث بين املقيمين وغير املقيمين�����������������������������������������������������������������م93-7

Financial assets

تتألف األصول املالية من املطالبات املالية وسبائك الذهب املوجودة يف حيازة السلطات
النقدية كأصول احتياطية ���������������������������������������������������������������������������������3.48

ance of payments

احلساب املايل يف ميزان
املدفوعات
األصول املالية
Financial auxiliaries

الشركات املالية املساعدة

تتألف الشركات املالية املساعدة من الشركات املالية التي تعمل بصفة أساسية يف األنشطة
املرتبطة بمعامالت يف األصول املالية واخلصوم أو توفير السياق التنظيمي لهذه املعامالت
بدون أن تؤول فيها ملكية األصول املالية واخلصوم التي يجري التعامل فيها إىل الشركة
املساعدة �������������������������������������������������������������������������������������������������������2.54

Financial claim

املطالبة املالية هي أصل يمنح عادة مالكه (الدائن) احلق يف احلصول على أموال أو غيرها من
املوارد من وحدة أخرى ،بموجب شروط التزام ما ������������������������������������������7.15 ،3.47

Financial corporations

الشركات املالية هي الشركات التي تعمل بصفة أساسية يف جمال تقديم اخلدمات املالية ،بما
يف ذلك خدمات التأمين وصناديق التقاعد ،إىل وحدات مؤسسية أخرى���������������������2.115

Financial corporations sector

يتألف قطاع الشركات املالية من الشركات املقيمة التي تعمل بصفة أساسية يف جمال
تقديم اخلدمات املالية ،بما يف ذلك خدمات التأمين وصناديق التقاعد ،إىل وحدات مؤسسية
أخرى������������������������������������������������������������������������������������������������������������2.53

Financial derivative contract

عقد املشتقات املالية هو أداة مالية مرتبطة بأداة مالية أخرى أو مؤشر أو سلعة أولية حمددة
ويمكن من خاللها تداول خماطر مالية حمددة (كمخاطر أسعار الفائدة ،وخماطر أسعار الصرف،
وخماطر أسعار األسهم والسلع األولية ،وخماطر االئتمان) يف األسواق املالية ������������7.204

Financial intermediaries

جهات الوساطة املالية هي وحدات مؤسسية تتحمل اخلصوم على حسابها بغرض حيازة
أصول مالية عن طريق الدخول يف معامالت مالية يف السوق �����������������������������������2.54

Financial lease

عقد التأجير التمويلي هو عقد يقوم بموجبه املؤجر بصفته املالك القانوين لألصل بتحويل
غالبية خماطر ومنافع ملكية األصل فعليا للمستأجر ��������������������������������� ،7.158م4.10

املطالبة املالية

الشركات املالية
قطاع الشركات املالية

عقد املشتقات املالية

جهات الوساطة املالية
عقد التأجير التمويلي
Fines and penalties

الغرامات واجلزاءات
Finished goods

السلع تامة الصنع
Fiscal policy

سياسة املالية العامة
Fixed assets

األصول الثابتة

الغرامات واجلزاءات هي حتويالت جارية إلزامية تفرضها احملاكم أو األجهزة شبه القضائية
على الوحدات بسبب انتهاك القوانين أو القواعد اإلدارية�����������������������������������������5.142
تتألف السلع تامة الصنع من السلع الناجتة عن عملية إنتاجية ،وال تزال يف حوزة منتجيها،
وال ينتظر أن تخضع ألي معاجلات إضافية من جانب منتجيها قبل توريدها إىل وحدات
أخرى������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.83
تتمثل سياسة املالية العامة يف استخدام مستوى وعناصر نفقات وإيرادات احلكومة العامة
والقطاع العام — واألصول واخلصوم احلكومية املتراكمة ذات الصلة — لتحقيق أهداف مثل
استقرار االقتصاد ،وإعادة تخصيص املوارد ،وإعادة توزيع الدخل ������������������������������1.2
األصول الثابتة هي أصول منتَجة تستخدم على نحو متكرر أو مستمر يف عمليات اإلنتاج ملدة
تزيد على سنة����������������������������������������������������������������������������������������7.35 ،7.18
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Forfeits

املصادرات

املصادرات هي مبالغ سبق إيداعها لدى إحدى وحدات احلكومة العامة حلين انتهاء إجراءات
قانونية أو إدارية وتم حتويلها إىل وحدة احلكومة العامة املعنية يف إطار تسوية هذه
اإلجراءات ����������������������������������������������������������������������������������������������������5.142

Forward-type contract

العقود من النوع اآلجل (العقود اآلجلة) هي عقود غير مشروطة يتفق بموجبها طرفان على
تبادل كمية حمددة من بند أساسي (عيني أو مايل) بسعر تعاقدي متفق عليه (سعر التنفيذ) يف
تاريخ حمدد �������������������������������������������������������������������������������������������������7.212

Functional classification of
expense

التصنيف الوظيفي للنفقات يوفر معلومات عن الغرض من أي مصروفات ���������������������6.3

العقود من النوع اآلجل

التصنيف الوظيفي للنفقات

General government sector

يتألف قطاع احلكومة العامة من الوحدات املؤسسية املقيمة التي تؤدي وظائف احلكومة
كنشاط أساسي لها ��������������������������������������������������������������������������2.76 ،2.58 ،1.2

General taxes on goods and
services

تُفرض الضرائب العامة على السلع واخلدمات على إنتاج جمموعة كبيرة من السلع أو تأجيرها
أو توريدها أو بيعها أو شرائها أو أي تغير آخر يف ملكيتها وكذلك على تقديم جمموعة كبيرة من
اخلدمات��������������������������������������������������������������������������������������������������������5.57

Gold bullion

تأخذ سبائك الذهب شكل النقود املعدنية ،أو القوالب ،أو السبائك بدرجة نقاء ال تقل عن 995
جزءا يف األلف ،بما يف ذلك الذهب احملتفظ به يف حسابات الذهب اخملصصة������������7.128

قطاع احلكومة العامة

الضرائب العامة على السلع
واخلدمات
سبائك الذهب

مبادلة الذهب

تنطوي مبادلة الذهب على إحالل ودائع بالنقد األجنبي حمل الذهب مع االتفاق على إجراء
معاملة عكسية يف تاريخ متفق عليه يف املستقبل وبسعر متفق عليه للذهب���������������7.161

Goods and services account

يعرض حساب السلع واخلدمات املعامالت يف البنود التي تمثل خمرجات أنشطة اإلنتاج����م7.78

السلع املشتراة إلعادة بيعها

السلع املشتراة إلعادة بيعها هي سلع مقتناة بغرض إعادة بيعها أو نقل ملكيتها إىل وحدات
أخرى دون مزيد من التجهيز������������������������������������������������������������������������������7.84

Gold swap

حساب السلع واخلدمات
Goods for resale

Government units

الوحدات احلكومية هي أنواع فريدة من الكيانات القانونية تنشأ بموجب عمليات سياسية ولها
سلطات تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على وحدات مؤسسية أخرى يف جمال حمدد������2.38

Grants

املنح هي حتويالت مستحقة القبض لوحدات حكومية من وحدات حكومية أخرى مقيمة
أو غير مقيمة أو من منظمات دولية ،وال تستويف تعريف الضريبة أو اإلعانة أو املساهمة
االجتماعية �������������������������������������������������������������������������������������������5.101 ،5.5

Gross debt at market value

املقصود بإجمايل الدين بالقيمة السوقية هو تقييم سندات الدين بأسعار السوق؛ وتقييم نظم
التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة وفقا ملبادئ مكافئة للتقييم بأسعار السوق؛ وتقييم
جميع أدوات الدين األخرى باألسعار االسمية ،التي تعتبر أفضل بدائل متاحة عموما ألسعارها
السوقية�������������������������������������������������������������������������������������������������������7.240

Gross debt at nominal value

املقصود بإجمايل الدين بالقيمة االسمية هو تقييم سندات الدين بقيمتها االسمية .والقيمة
االسمية ألداة الدين هي مقدار ما يدين به املدين للدائن يف أي حلظة������������������������7.241

Gross value added or gross
)domestic product (GDP

يُعرَّف إجمايل القيمة املضافة بأنه قيمة الناجت خمصوما منها قيمة االستهالك الوسيط����م7.24

الوحدات احلكومية
املنح

إجمايل الدين بالقيمة السوقية

إجمايل الدين بالقيمة االسمية

إجمايل القيمة املضافة أو إجمايل
الناجت احمللي
التكلفة التاريخية

التكلفة التاريخية ،باملعنى احلريف ،هي التكلفة وقت االقتناء ،لكنها قد تعني أيضا عمليات
إعادة التقييم العارضة �����������������������������������������������������������������������������������3.115

مكسب أو خسارة احليازة

مكسب أو خسارة احليازة هو تغير يف القيمة النقدية ألصل أو خصم نتيجة تغيرات يف مستوى
األسعار وهيكلها ،مع استبعاد أي تغيرات نوعية أو كمية يف األصل أو اخلصم�����10.1 ،3.33

Historic cost

Holding gain or loss

		
مسرد املصطلحات

Household

األسرة املعيشية
Households sector

قطاع األسر املعيشية
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األسرة املعيشية هي جمموعة من األشخاص يشتركون يف نفس املسكن ويقومون بتجميع
بعض أو كل دخلهم وثروتهم ،ويستهلكون معا أنواعا معينة من السلع واخلدمات ،وأهمها
املسكن والغذاء������������������������������������������������������������������������������������������������2.28
يتألف قطاع األسر املعيشية من كافة األسر املعيشية املقيمة �����������������������������������2.60

Implicit contingent liabilities

ال تنشأ االلتزامات االحتمالية الضمنية عن مصدر قانوين أو تعاقدي ولكن يتم إثباتها بعد
حتقق شرط أو حدث ���������������������������������������������������������������������������������������7.252

Imputed employers’ social

مساهمات أرباب العمل االجتماعية احملتسبة هي املبالغ التي تُسب وتُضاف إىل
املساهمات الفعلية بحيث تكون كافية ملضاهاة الزيادات يف مستحقات املوظفين من
املنافع االجتماعية �����������������������������������������������������������������������������������������6.22

االلتزامات االحتمالية الضمنية
contributions

مساهمات أرباب العمل
االجتماعية احملتسبة
Index-linked securities

األوراق املالية املربوطة بمؤشر

Individual consumption
good or service

سلع أو خدمات االستهالك الفردي
Information, computer,
and telecommunications
equipment

معدات تكنولوجيا املعلومات
والكمبيوتر واالتصاالت

األوراق املالية املربوطة بمؤشر هي أدوات يتم ربط قيمة مدفوعات قسائمها (الفائدة) أو األصل
أو كليهما ببند آخر ،كمؤشر أسعار أو سعر فائدة أو سعر سلعة أولية��������������������������7.153
سلع أو خدمات االستهالك الفردي هي السلع أو اخلدمات التي تقتنيها األسرة املعيشية أو
حتصل عليها وتستخدمها لتلبية احتياجات أو رغبات أفرادها��������������������������������6.135
تتألف معدات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر واالتصاالت من األجهزة التي تستخدم
وسائل التحكم اإللكترونية باإلضافة إىل املكونات اإللكترونية التي تشكل جزءا من هذه
األجهزة���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.56

Institutional sector

يضم القطاع املؤسسي جمموعات من الوحدات املؤسسية ذات طابع متماثل وفقا ألهدافها
ووظائفها وسلوكياتها االقتصادية ���������������������������������������������������������������������2.50

Institutional unit

الوحدة املؤسسية هي كيان اقتصادي قادر يف حد ذاته على امتالك األصول وحتمل اخلصوم
وممارسة األنشطة االقتصادية والدخول يف معامالت مع كيانات أخرى ���������������������2.22

Intangible nonproduced

األصول غير املنتَجة غير املنظورة هي أصول من إنشاء اجملتمع مثبتة بإجراءات قانونية أو
حماسبية �����������������������������������������������������������������������������������������������������7.104

Intellectual property

منتجات امللكية الفكرية هي حمصلة البحث أو التطوير أو التحقيق أو االبتكار التي تؤدي إىل
املعرفة التي يمكن للمطورين تسويقها أو استخدامها ملصلحتهم الذاتية يف اإلنتاج نظرا ألن
استخدام هذه املعرفة خاضع لقيود احلماية القانونية أو غيرها من وسائل احلماية ������7.64

القطاع املؤسسي

الوحدة املؤسسية
assets

األصول غير املنتَجة غير
املنظورة
products

منتجات امللكية الفكرية
Interest

الفائدة هي أحد أشكال دخل االستثمار وهي مستحقة القبض ملالكي أنواع معينة من األصول
املالية (حقوق السحب اخلاصة ،والودائع ،وسندات الدين ،والقروض ،واحلسابات األخرى
مستحقة القبض) مقابل وضع هذه األصول املالية وغيرها من املوارد حتت تصرف وحدة
مؤسسية أخرى����������������������������������������������������������������������������������������������5.108

Intermediate consumption

يتألف االستهالك الوسيط من السلع واخلدمات املستهلكة كمدخالت يف عملية إنتاج ،مع
استبعاد األصول الثابتة التي يقيد استهالكها كاستهالك رأس املال الثابت ��������������م28-7

International investment

وضع االستثمار الدويل هو بيان إحصائي يوضح يف نقطة زمنية معينة قيمة األصول املالية
لدى املقيمين يف االقتصاد املعني والتي تمثل مطالبات مستحقة على غير املقيمين وسبائك
الذهب املُحتفظ بها كأصول احتياطية؛ وقيمة التزامات املقيمين يف االقتصاد املعني إزاء غير
املقيمين�����������������������������������������������������������������������������������������������������م96-7

الفائدة

االستهالك الوسيط

position

وضع االستثمار الدويل
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Intersectoral consolidation

توحيد البيانات فيما بين القطاعات هو توحيد البيانات بين القطاعات الفرعية يف القطاع
العام إلنتاج إحصاءات موحدة جملموعة معينة من وحدات القطاع العام ������������������3.156

Intrasectoral consolidation

توحيد البيانات داخل كل قطاع هو توحيد البيانات داخل قطاع فرعي معين إلنتاج إحصاءات
موحدة لهذا القطاع الفرعي������������������������������������������������������������������������������3.155

توحيد البيانات فيما بين
القطاعات
توحيد البيانات داخل كل قطاع
Inventories

اخملزونات هي أصول منتَجة تتألف من سلع وخدمات ،ونشأت يف الفترة الراهنة أو يف فترة
سابقة ويحتفظ بها بغرض بيعها أو استخدامها يف اإلنتاج أو غير ذلك من االستخدامات يف
تاريخ الحق ������������������������������������������������������������������������������������������7.75 ،7.18

Investment funds

صناديق االستثمار هي مشاريع استثمار جماعي يتم من خاللها جتميع أموال املستثمرين
الستثمارها يف أصول مالية أو غير مالية�����������������������������������������������������������7.174

Joint operating

ترتيبات التشغيل املشتركة قد تأخذ شكل عمليات خاضعة للسيطرة املشتركة أو أصول خاضعة
للسيطرة املشتركة �����������������������������������������������������������������������������������������2.143

اخملزونات

صناديق االستثمار
arrangements

ترتيبات التشغيل املشتركة
Joint venture

املشروع املشترك
Land

األراضي

ينطوي املشروع املشترك على إنشاء شركة مساهمة أو شراكة أو وحدة مؤسسية أخرى بحيث
يكون لكل طرف فيها وبشكل قانوين سيطرة مشتركة على أنشطة هذه الوحدة�������������2.141
تتألف األراضي من األرض ذاتها ،بما يف ذلك غطاء التربة وأي مياه سطحية مرتبطة بها ،التي
تسري عليها حقوق ملكية ويمكن أن يحصل منها مالكوها على منافع اقتصادية من خالل
حيازتها أو استخدامها��������������������������������������������������������������������������������������7.92

Land improvements

حتسينات األراضي هي حمصلة األعمال التي تؤدي إىل إدخال حتسينات كبيرة على األراضي
من حيث الكم أو النوعية أو زيادة إنتاجيتها أو منع تدهورها �����������������������������������7.49

Legal or social entity

الكيان القانوين أو االجتماعي

الكيان القانوين أو االجتماعي هو ذلك الكيان الذي يعترف القانون أو اجملتمع بوجوده بصفة
مستقلة عن األشخاص أو الكيانات األخرى التي تملكه أو تسيطر عليه ������������������������2.30

املالك القانوين

املالك القانوين للموارد كالسلع واخلدمات ،واملوارد الطبيعية ،واألصول املالية واخلصوم
هو الوحدة املؤسسية التي يحق لها شرعا وبقوة القانون املطالبة باملنافع املصاحبة لهذه
املوارد ���������������������������������������������������������������������������������������������������7.5 ،3.38

حتسينات األراضي

Legal owner

Liability

اخلصم
Life insurance

التأمين على احلياة

ينشأ اخلصم عندما تلتزم وحدة ما (املدين) ،يف ظروف معينة ،بتقديم األموال أو غيرها من
املوارد إىل وحدة أخرى (الدائن)��������������������������������������������������������7.15 ،4.45 ،3.45
التأمين على احلياة هو نشاط يؤدي حامل الوثيقة بموجبه مدفوعات منتظمة إىل شركة
تأمين تضمن يف املقابل تزويد حامل الوثيقة (أو يف بعض احلاالت شخص آخر يتم حتديده)
بمبلغ متفق عليه ،أو دخل سنوي ،يف تاريخ حمدد أو قبله يف حالة وفاة حامل الوثيقة قبل
ذلك ����������������������������������������������������������������������������������������������������������م69-4

Life insurance and annuities

مستحقات التأمين على احلياة والتأمين االدخاري هي مطالبات مالية مستحقة حلملة وثائق
التأمين على مؤسسة تقدم خدمات التأمين على احلياة أو التأمين االدخاري �������������7.187

Listed shares

األسهم املسجلة

األسهم املسجلة هي أسهم امللكية املسجلة يف سوق لألوراق املالية وقد يشار إليها باألسهم
املدرجة يف البورصة( .األسهم غير املسجلة هي سندات امللكية غير املسجلة يف سوق لألوراق
املالية) �������������������������������������������������������������������������������������������������������7.168

القرض

القرض هو أداة مالية تنشأ عندما يقرض الدائن األموال مباشرة إىل املدين ويحصل على وثيقة
غير قابلة للتداول كإثبات لألصل ���������������������������������������������������������������������7.157

entitlements

مستحقات التأمين على احلياة
والتأمين االدخاري

Loan
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Loans and other debt instrument guarantees

ضمانات القروض وأدوات الدين األخرى هي التزامات طرف بتحمل خماطر توقف طرف آخر
عن السداد ����������������������������������������������������������������������������������������������������7.259

Local government units

وحدات احلكومات احمللية هي وحدات مؤسسية تشمل سلطاتها املالية والتشريعية والتنفيذية
أصغر املناطق اجلغرافية التي يتم تمييزها ألغراض إدارية وسياسية�������������������������2.95

Machinery and equipment

اآلالت واملعدات تشمل معدات النقل ،واآلالت املستخدمة يف معدات تكنولوجيا املعلومات
والكمبيوتر واالتصاالت ،واآلالت واملعدات غير املصنفة يف موضع آخر����������������������7.52

ضمانات القروض وأدوات الدين
األخرى
وحدات احلكومات احمللية
آالت ومعدات
Margins

هوامش الضمان

هوامش الضمان هي مدفوعات نقدية أو ودائع ضمان إضايف تغطي االلتزامات الفعلية أو
احملتملة ���������������������������������������������������������������������������������������������9.75 ،7.219

Market establishment

املنشأة السوقية هي منشأة تتقاضى أسعارا ذات داللة اقتصادية �����������������������������2.75

Market prices

تشير أسعار السوق إىل قيمة املبادلة الراهنة ،أي القيمة التي تُبادل بها السلع أو اخلدمات أو
العمالة أو األصول أو التي يمكن مبادلتها نقدا (عملة أو ودائع قابلة للتحويل) �����������3.107

Market prices for
transactions

تعرَّف أسعار السوق بالنسبة للمعامالت بأنها املبالغ التي تدفعها األطراف الراغبة يف الشراء
القتناء شيء مملوك لألطراف الراغبة يف البيع؛ وتتم املبادالت بين طرفين مستقلين وعلى
أساس االعتبارات التجارية فقط ،ويطلق عليها أحيانا « القائمة على املنافسة»����������3.108

املنشأة السوقية
أسعار السوق

أسعار السوق بالنسبة
للمعامالت
Market producer

املنتج السوقي هو الوحدة املؤسسية التي تقوم بتوريد كل خمرجاتها أو معظمها لوحدات أخرى
بأسعار ذات داللة اقتصادية������������������������������������������������������������������������������2.65

Market regulatory agencies

تعمل هيئات تنظيم األسواق بالنيابة عن حكومة (أو منظمة إقليمية أعضاؤها من احلكومات)
وتؤثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة على السوق فيما يتعلق بسلع أو خدمات معينة���2.156

Marketable operating leases

عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول هي حقوق ملكية أصول ثابتة يمكن نقلها إىل طرف
ثالث�����������������������������������������������������������������������������������������������������������7.108

Marketing assets

تتألف األصول التسويقية من بنود كاالسم التجاري ،وترويسة مطبوعات املؤسسة ،والعالمة
التجارية ،والشعار ،واسم النطاق اإللكتروين ��������������������������������������������������������7.115

Materials and supplies

تتألف املواد واإلمدادات من جميع السلع احملتفظ بها بغرض استخدامها كمدخالت يف عملية
إنتاجية ���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.79

Maturity of a debt
instrument

يشير أجل استحقاق أداة الدين إىل الوقت املتبقي حلين إطفاء الدين بموجب العقد القائم بين
الدائن واملدين ����������������������������������������������������������������������������������������������7.266

املنتج السوقي

هيئات تنظيم األسواق

عقود التأجير التشغيلي القابلة
للتداول
األصول التسويقية
املواد واإلمدادات

أجل استحقاق أداة الدين
Military inventories

تتألف اخملزونات العسكرية من بنود تستخدم ملرة واحدة ،كالذخائر والصواريخ واملقذوفات
والقنابل وغيرها ،والتي تطلقها أسلحة أو نظم تسليح����������������������������������������������7.86

Mineral and energy
resources

تتألف املوارد املعدنية وموارد الطاقة من احتياطيات املوارد املعدنية والطاقة الكائنة على
سطح األرض أو يف باطن األرض والتي يمكن استغاللها لتحقيق عائد اقتصادي ،يف ظل
التقنيات احلالية واألسعار النسبية����������������������������������������������������������������������7.97

اخملزونات العسكرية

املوارد املعدنية وموارد الطاقة
Mineral exploration and
evaluation

التنقيب عن املوارد املعدنية
وتقييمها

تتألف عملية التنقيب عن املوارد املعدنية وتقييمها من قيمة اإلنفاق على أعمال التنقيب عن
البترول والغاز الطبيعي والرواسب غير البترولية والتقييم الالحق لالكتشافات احملققة��7.68
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Monetary gold

الذهب النقدي هو الذهب الذي تمتلكه السلطات النقدية (أو أطراف أخرى خاضعة للسيطرة
الفعلية للسلطات النقدية) وحتتفظ به كأصول احتياطية ����������������������������������������7.126

Monetary transaction

املعاملة النقدية هي معاملة تؤدي فيها وحدة مؤسسية مدفوعات (أو تقبض مدفوعات) أو
تتحمل خصوما (حتصل على أصول) إزاء (من) وحدة مؤسسية أخرى وتكون قيمتها حمددة
بوحدات العملة��������������������������������������������������������������������������������������������������3.8

Monetary union

ينشأ االحتاد النقدي حيثما توجد سياسة نقدية موحدة بين االقتصادات املعنية بموجب اتفاق
قانوين فيما بين احلكومات�����������������������������������������������������������������������������م32-5

Motor vehicle taxes

ضرائب املركبات تشمل الضرائب على استخدام املركبات أو التصريح باستخدام املركبات���5.80

صايف الدين

يُحسب صايف الدين كإجمايل الدين ناقص األصول املالية املكونة من عناصر مقابلة ألدوات
دين ������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.243

Net financial worth
صايف القيمة املالية

صايف القيمة املالية ألي وحدة مؤسسية (أو جمموعة من الوحدات) هو جمموع قيمة أصولها
املالية ناقص جمموع قيمة خصومها ������������������������������������������������������7.235 ،4.41

Net investment in invento)ries (change in inventories

يُقاس صايف االستثمار يف اخملزونات (التغير يف اخملزونات) بقيمة اإلضافات إىل اخملزونات
خمصوما منها املسحوبات من اخملزونات ناقص قيمة أي خسائر متكررة يف السلع احملتفظ
بها كمخزونات خالل فترة اإلبالغ ����������������������������������������������������������������������8.44

الذهب النقدي

املعاملة النقدية

االحتاد النقدي

ضرائب املركبات

Net debt

صايف االستثمار يف اخملزونات
(التغير يف اخملزونات)
األقساط الصافية

تُعرَّف األقساط الصافية بأنها األقساط الفعلية مضافا إليها مكمالت األقساط وخمصوما منها
رسوم خدمات التأمين مستحقة الدفع من حامل الوثيقة ���������������������������������������م76-4

صايف القيمة املضافة

صايف القيمة املضافة هو قيمة الناجت خمصوما منها قيمة االستهالك الوسيط وقيمة استهالك
رأس املال الثابت �����������������������������������������������������������������������������������������م25-7

صايف القيمة

صايف قيمة الوحدة املؤسسية (أو جمموعة من الوحدات) هو القيمة الكلية ألصولها ناقص
القيمة الكلية خلصومها �����������������������������������������������������������������������������7.1 ،4.39

Net premiums

Net value added

Net worth

Neutral holding gain

مكاسب وخسائر احليازة احملايدة على مدار فترة زمنية هي مقدار الزيادة (االنخفاض) املطلوب
يف قيمة أصل ما ،يف ظل عدم وجود معامالت وتغيرات أخرى يف حجم األصول ،ملواصلة
السيطرة على نفس مقدار السلع واخلدمات كما كان احلال يف بداية الفترة���� ،11-10م71-7

Nominal value

القيمة االسمية يف أي حلظة هي مقدار ما يدين به املدين للدائن������������������������������3.115

مكسب احليازة احملايد

القيمة االسمية

Noncultivated biological
تتألف املوارد البيولوجية غير الفالحية من احليوانات والطيور واألسماك واملزروعات التي
resources
تدر منتجات مرة واحدة ومنتجات متكررة على السواء وتخضع إلنفاذ حقوق امللكية ولكن ال
املوارد البيولوجية غير الفالحية يخضع نموها أو جتددها الطبيعي مباشرة لسيطرة أي وحدة مؤسسية ومسؤوليتها وإدارتها
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.101
Nonfinancial assets

األصول غير املالية هي أصول اقتصادية عدا األصول املالية �����������������������������������3.50

Nonfinancial corporations

الشركات غير املالية هي شركات يتمثل نشاطها الرئيسي يف إنتاج السلع السوقية أو اخلدمات
غير املالية���������������������������������������������������������������������������������������������������2.114

Nonfinancial corporations
sector

يتألف قطاع الشركات غير املالية من وحدات مؤسسية مقيمة تعمل أساسا يف إنتاج السلع
السوقية أو اخلدمات غير املالية��������������������������������������������������������������������������2.52

التأمين على غير احلياة

التأمين على غير احلياة هو نشاط مماثل للتأمين على احلياة لكنه يغطي كل اخملاطر األخرى
واحلوادث واملرض واحلرائق وخالفه���������������������������������������������������������������.م70-4

األصول غير املالية

الشركات غير املالية

قطاع الشركات غير املالية
Nonlife insurance

		
مسرد املصطلحات
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Nonlife insurance technical
reserves

تتألف االحتياطيات الفنية للتأمين على غير احلياة من ( )1املدفوعات املسبقة لصايف أقساط
التأمين على غير احلياة ،و( )2االحتياطيات للوفاء باملطالبات القائمة للتأمين على غير
احلياة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.183

Nonmarket producer

املنتِج غير السوقي يقوم بتوريد كل إنتاجه أو معظمه لوحدات أخرى جمانا أو بأسعار غير ذات
داللة اقتصادية�����������������������������������������������������������������������������������������������2.65

Nonmonetary transactions

املعامالت غير النقدية هي معامالت غير حمددة أصال بالوحدات النقدية��������������������3.19

Nonparticipating preferred
stocks or shares

األسهم املمتازة غير املشاركة يف توزيع األرباح هي األسهم التي تدر دخال ثابتا لكنها ال تتيح
املشاركة يف توزيع القيمة املتبقية ملؤسسة مساهمة عند تصفيتها �������������������������7.150

االحتياطيات الفنية للتأمين
على غير احلياة
املنتِج غير السوقي

املعامالت غير النقدية

األسهم املمتازة غير املشاركة يف
توزيع األرباح

 Nonpension social benefitsاملنافع االجتماعية عدا معاشات التقاعد تشمل املدفوعات لألفراد إذا أصبحوا عاطلين عن العمل
املنافع االجتماعية عدا معاشات مؤقتا ،أو عند اإلصابة بأوضاع طبية ،أو التعرض حلدث يمنعهم من العمل لفترة ما �����م7-2
التقاعد

Nonperforming loans

القروض املتعثرة

القروض املتعثرة هي تلك القروض التي يتحقق بشأنها أي مما يلي )1( :تأخر سداد مدفوعات
األصل والفائدة ملدة ثالثة أشهر ( 90يوما) أو أكثر؛ أو ( )2رسملة مدفوعات الفائدة بما يعادل
الفائدة عن ثالثة أشهر ( 90يوما) أو أكثر (أي يعاد استثمارها يف املبلغ األصلي) أو تأخر الدفع
بموجب اتفاق؛ أو ( )3وجود دالئل تقضي بإعادة تصنيف قرض ما كقرض متعثر حتى مع
غياب شرط تأخر السداد ملدة  90يوما ،كما يف حالة إعالن املدين إفالسه ����������������7.262

املؤسسات غير الهادفة للربح

املؤسسات غير الهادفة للربح هي كيانات قانونية أو اجتماعية تنشأ بغرض إنتاج أو توزيع
السلع واخلدمات ،ولكن ال يمكنها أن تصبح مصدر دخل أو ربح أو غير ذلك من الكسب املايل
للوحدات التي تنشئها أو تسيطر عليها أو تمولها�����������������������������������������������������2.36

Nonprofit institutions serving households

يتألف قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية من املؤسسات املقيمة
غير الهادفة للربح وغير املشتغلة باإلنتاج السوقي والتي ال تسيطر عليها احلكومة �������2.61

Notional resident unit

الوحدة الصورية املقيمة هي وحدة مصنفة لألغراض اإلحصائية بأنها مالك أصول غير منقولة
مملوكة قانونا لغير مقيمين�������������������������������������������������������������������������������2.13

Nonprofit institutions

املؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
الوحدة الصورية املقيمة
Off-market swap

املبادلة خارج السوق
On-balance sheet
securitization

عملية التوريق املدرجة يف
امليزانية العمومية
One-off guarantees

ضمانات تُمنح ملرة واحدة
On-lending

اإلقراض املشتق

املبادلة خارج السوق هي عقد مبادلة يصدر عند نشأته بقيمة غير صفرية نتيجة حتديد األسعار
املرجعية على نحو خمتلف عن القيم السوقية اجلارية ،أي «خارج السوق»” ��� ،162-7م68-3
عملية التوريق املدرجة يف امليزانية العمومية تنطوي على إصدار سندات دين مضمونة بتدفق
إيرادات مستقبلية ناشئة عن أصول .وتظل هذه األصول مدرجة يف امليزانية العمومية جلهة
إصدار سندات الدين (املالك األصلي لألصول) ،كحافظة منفصلة عادة .وال تنطوي العملية على
أي وحدة توريق �������������������������������������������������������������������������������������������م66-3
تتألف الضمانات التي تمنح ملرة واحدة من تلك األنواع من الضمانات التي تُمنح عندما تكون
أداة الدين ذات سمات خاصة يتعذر معها حساب درجة اخملاطر املصاحبة للدين بأي درجة من
الدقة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������7.256
يشير إقراض األموال املقترضة (أو اإلقراض املشتق) إىل قيام وحدة مؤسسية مقيمة ( Aعادة
احلكومة املركزية) باالقتراض من وحدة/وحدات مؤسسية أخرى ( Bعادة وحدة غير مقيمة)،
ثم إقراض حصيلة هذا االقتراض إىل وحدة/وحدات مؤسسية ثالثة ( Cعادة حكومات الواليات
أو احلكومات احمللية ،أو شركة/شركات عامة) ،بحيث تعتبر الوحدة  Aلها مطالبة مالية فعلية
على الوحدة ��������������������������������������������������������������������������������������������� Cم72-3
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Operating leasing

يُعرف التأجير التشغيلي بأنه نشاط تأجير األصول املنتَجة بموجب ترتيبات تتيح للمستأجر
استخدام أصل ملموس دون أن ينتقل إليه معظم خماطر امللكية ومنافعها ������������������م6-4

Option contract

يف عقد اخليار ،يحصل املشتري من البائع على حق شراء أو بيع بند أساسي معين (وهو ما
يتوقف على ما إذا كان عقد اخليار هو للشراء أو للبيع) بسعر العقد املتفق عليه يف تاريخ حمدد
أو قبل تاريخ حمدد ����������������������������������������������������������������������������������������7.209

التأجير التشغيلي
عقد اخليار

أجل االستحقاق األصلي

أجل االستحقاق األصلي هو الفترة من تاريخ اإلصدار حتى تاريخ دفعة السداد النهائية املقررة
بموجب العقد ������������������������������������������������������������������������������������������������7.267

Other accounts receivable/
payable

تتكون احلسابات األخرى مستحقة القبض/الدفع من االئتمانات والسلف التجارية وبنود
متنوعة أخرى مستحقة الدفع أو القبض �������������������������������������������������������������7.224

Original maturity

حسابات أخرى مستحقة القبض/
الدفع
Other changes in the volume
of assets

التغيرات األخرى يف حجم األصول هي التغيرات يف قيمة أحد األصول أو اخلصوم والتي ال تنشأ
نتيجة معاملة أو مكاسب/خسائر احليازة����������������������������������������������������10.1 ،3.35

Other current transfers not
elsewhere classified

التحويالت اجلارية األخرى غير املصنفة يف موضع آخر هي الهبات والتحويالت ذات الطابع
اجلاري (عدا املنح أو اإلعانات) املقدمة من أفراد أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح أو
مؤسسات غير حكومية أو شركات ���������������������������������������������������������������������5.147

التغيرات األخرى يف حجم
األصول

التحويالت اجلارية األخرى غير
املصنفة يف موضع آخر
Other economic flows

التدفقات االقتصادية األخرى

التدفقات االقتصادية األخرى هي التغيرات يف حجم األصول أو اخلصوم أو يف قيمتها ومل تنتج
عن معامالت ��������������������������������������������������������������������������������������������������3.31

 Other employment-relatedبرامج التأمين االجتماعي األخرى املرتبطة بالعمل هي برامج مستمدة من العالقة بين املوظف
social insurance schemes
ورب العمل من حيث توفير مستحقات معاشات التقاعد واملنافع االجتماعية األخرى للموظفين
برامج التأمين االجتماعي األخرى احملددة يف شروط التوظيف����������������������������������������������������������������������������م40-2
املرتبطة بالعمل

Other equity

حصص امللكية األخرى
Other intellectual property
products

منتجات امللكية الفكرية األخرى
Other public financial
corporations

الشركات العامة املالية األخرى
Other recurrent taxes on
property

الضرائب املتكررة األخرى على
املمتلكات

حصص امللكية األخرى هي حصص ملكية ال تأخذ شكل األوراق املالية�������������������7.169
تتألف منتجات امللكية الفكرية األخرى من املعلومات اجلديدة واملعرفة املتخصصة غير
املصنفة يف موضع آخر������������������������������������������������������������������������������������7.73
تتألف الشركات العامة املالية األخرى من جميع الشركات املالية املقيمة ،عدا الشركات العامة
لتلقي الودائع ،والتي تخضع لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو شركات عامة أخرى ���2.121
الضرائب املتكررة األخرى على املمتلكات تشمل كل الضرائب املتكررة على املمتلكات عدا
املمتلكات غير املنقولة وصايف الثروة�����������������������������������������������������������������5.53

Other revenue

اإليرادات األخرى هي كل اإليرادات مستحقة القبض عدا الضرائب واملساهمات االجتماعية
واملنح��������������������������������������������������������������������������������������������������5.106 ،5.6

Other social contributions

تشمل املساهمات االجتماعية األخرى املساهمات الفعلية واحملتسبة مستحقة القبض لبرامج
التأمين االجتماعي التي يديرها أرباب العمل نيابة عن موظفيهم ������������������������������5.98

Other structures

تتألف اإلنشاءات األخرى من جميع اإلنشاءات عدا املباين����������������������������������������7.48

إيرادات أخرى

مساهمات اجتماعية أخرى
إنشاءات أخرى

		
مسرد املصطلحات
Other subsidies on
production

اإلعانات األخرى على اإلنتاج
Other taxes

الضرائب األخرى
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اإلعانات األخرى على اإلنتاج هي اإلعانات التي حتصل عليها املؤسسات نتيجة مشاركتها يف
اإلنتاج لكنها ال تتعلق بمنتج حمدد���������������������������������������������������������������������6.90
تشمل الضرائب األخرى اإليرادات من الضرائب املفروضة غالبا على وعاء أو أوعية غير مصنفة
يف موضع آخر ،والضرائب غير احملددة����������������������������������������������������������������5.93

Other taxes on goods and
services

الضرائب األخرى على السلع واخلدمات تشمل الضرائب على استخراج املعادن والوقود األحفوري
واملوارد األخرى القابلة للنفاد من الرواسب اململوكة ملكية خاصة أو اململوكة حلكومة أخرى
وأي ضرائب أخرى على سلع أو خدمات غير مدرجة يف الفئات من  1141إىل 5.82�����1145

Other taxes on use of goods
and on permission to use
goods or perform activities

الضرائب األخرى على استخدام السلع وعلى السماح باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة تشمل
التراخيص التجارية واملهنية وتتألف من ضرائب تدفعها املؤسسات للحصول على ترخيص
بمزاولة نوع معين من األنشطة التجارية أو املهنية والضرائب التي يدفعها األفراد ملزاولة
أنشطة معينة ��������������������������������������������������������������������������������������������������5.81

الضرائب األخرى على السلع
واخلدمات

الضرائب األخرى على استخدام
السلع وعلى السماح باستخدام
السلع أو مزاولة األنشطة
Own funds

األرصدة الذاتية

تُعرَّف األرصدة الذاتية بأنها الفرق بين جمموع األصول (بالقيمة السوقية) وجمموع اخلصوم
عدا األسهم وحصص امللكية األخرى (بالقيمة السوقية)�����������������������������������������7.231

Partitioning

قيد معاملة تمثل معاملة واحدة من منظور األطراف املشاركة كمعاملتين أو أكثر بتصنيفات
خمتلفة����������������������������������������������������������������������������������������������������������3.29

Pension entitlements

مستحقات التقاعد هي مطالبات مالية مستحقة للمتقاعدين احلاليين واملستقبليين إما على
رب العمل أو على صندوق يحدده رب العمل لدفع معاشات التقاعد املكتسبة وذلك يف إطار
اتفاق لدفع التعويضات بين رب العمل واملوظف ��������������������������������������������������7.190

Pensions and other retirement benefits

معاشات التقاعد ومزايا التقاعد األخرى تصبح مستحقة الدفع عندما ينتهي عمل األفراد عند
التقاعد���������������������������������������������������������������������������������������������������������م6-2

التجزئة

مستحقات التقاعد

معاشات التقاعد ومزايا التقاعد
األخرى
Permit to undertake a specific activity

يعد التصريح بمزاولة نشاط حمدد بمثابة أصل بالنسبة حلاملة ( )1عندما تكون هذه التصاريح
حمدودة مما يسمح حلاملها باحلصول على أرباح احتكارية ،و( )2عندما ال تتحقق األرباح
االحتكارية من استخدام أصول مملوكة جلهة إصدار التصريح ،و( )3عندما يكون حامل
التصريح قادرا من الناحيتين القانونية والعملية على بيع التصريح إىل طرف ثالث ����7.110

Permits to use natural
resources

تصاريح استخدام املوارد الطبيعية هي بمثابة حقوق ملكية لطرف ثالث متعلقة باملوارد
الطبيعية������������������������������������������������������������������������������������������������������7.109

Premium earned

القسط املكتسب هو ذلك اجلزء من القسط الفعلي واملتعلق بنطاق التغطية الذي تم توفيره يف
فترة اإلبالغ ������������������������������������������������������������������������������������������������م75-4

Premiums, fees, and claims
payable related to nonlife
insurance and standardized
guarantee schemes

األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة الدفع املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة والضمانات
املوحدة تشمل أقساط التأمين على غير احلياة مستحقة الدفع إىل نظم/شركات التأمين لضمان
احلصول على التأمين ضد اخملاطر ،واملطالبات مستحقة الدفع من نظم التأمين إىل املستفيدين،
والرسوم مستحقة الدفع للحصول على الضمانات املوحدة �������������������������������������6.125

تصاريح مزاولة أنشطة حمددة

تصاريح استخدام املوارد
الطبيعية
القسط املكتسب

األقساط والرسوم واملطالبات
مستحقة الدفع املتعلقة
بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة
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Premiums, fees, and claims
receivable related to nonlife
insurance and standardized
guarantee schemes

تتألف األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة القبض املتعلقة بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة من أقساط التأمين على غير احلياة مستحقة القبض لنظم/شركات
التأمين لتوفير مستحقات التأمين ضد اخملاطر؛ واملطالبات مستحقة القبض للمستفيدين من
نظم التأمين ،والرسوم مستحقة القبض مقابل إصدار الضمانات املوحدة������������������5.149

Premiums, fees, and current
claims payable

تتألف األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة الدفع من أقساط ومصروفات ورسوم
التأمين على غير احلياة مستحقة الدفع مقابل إصدار الضمانات املوحدة ،إىل جانب مصروفات
تسويات التأمين غير االستثنائية����������������������������������������������������������������������6.125

Premiums, fees, and current
claims receivable

تتألف األقساط والرسوم واملطالبات اجلارية مستحقة القبض من أقساط وإيرادات ورسوم
التأمين على غير احلياة مستحقة القبض مقابل إصدار الضمانات املوحدة ،إىل جانب إيرادات
تسويات التأمين غير االستثنائية����������������������������������������������������������������������5.150

Present value

القيمة احلالية هي القيمة يف الوقت احلايل لسداد دفعة أو دفعات مستقبلية خمصومة بسعر
فائدة مركب مالئم�������������������������������������������������������������������������������������������7.33

Primary income account

يُبيِّن حساب الدخل األويل تدفقات الدخل األويل فيما بين الوحدات املؤسسية املقيمة وغير
املقيمة�������������������������������������������������������������������������������������������������������م82-7

Production measure of gross
domestic product

يُعرَّف مقياس إجمايل الناجت احمللي حسب اإلنتاج بأنه إجمايل القيمة املضافة زائد أي ضرائب
حمصلة ناقص أي دعم على املنتجات غير مشمول بالفعل يف قيمة الناجت ���������������م24-7

Profits of fiscal monopolies

تشمل أرباح املؤسسات االحتكارية ذلك اجلزء من أرباح املؤسسات االحتكارية الذي يتم حتويله
إىل احلكومة .واملؤسسات االحتكارية هي شركات عامة أو أشباه شركات عامة أو مؤسسات غير
مساهمة مملوكة للحكومة وتتمتع بصالحية احتكار قانوين على إنتاج أو توزيع نوع معين
من السلع أو اخلدمات بهدف تعبئة اإليرادات وليس لصالح حتسين السياسة االقتصادية أو
االجتماعية العامة�������������������������������������������������������������������������������������������5.63

Property expense

مصروفات امللكية هي املصروفات مستحقة الدفع ملالكي األصول املالية أو املوارد الطبيعية
عندما يضعونها حتت تصرف وحدة أخرى����������������������������������������������������������6.108

Property expense for investment income disbursements

مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار تشمل دخل امللكية الذي يعزى إىل
حملة وثائق التأمين ،ومستحقات معاشات التقاعد ،وحملة أسهم صناديق االستثمار ���6.113

Property income

دخل امللكية يمثل اإليرادات مستحقة القبض مقابل وضع أصول مالية وموارد طبيعية حتت
تصرف وحدة أخرى ���������������������������������������������������������������������������������������5.107

Property income from investment income disbursements

دخل امللكية من املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار يشمل دخل امللكية الذي يعزى إىل حملة
وثائق التأمين وحملة أسهم صناديق االستثمار���������������������������������������������������5.120

Provident funds

صناديق االدخار هي نظم ادخار إلزامية حتتفظ بمساهمات املشتركين األفراد حلسابهم���2.148

األقساط والرسوم واملطالبات
مستحقة القبض املتعلقة
بنظم التأمين على غير احلياة
والضمانات املوحدة

األقساط والرسوم واملطالبات
اجلارية مستحقة الدفع

األقساط والرسوم واملطالبات
اجلارية مستحقة القبض
القيمة احلالية

حساب الدخل األويل

مقياس إجمايل الناجت احمللي
حسب اإلنتاج
أرباح املؤسسات االحتكارية

مصروفات امللكية

مصروفات امللكية على املبالغ
املنصرفة من دخل االستثمار
دخل امللكية

دخل امللكية من املبالغ
املنصرفة من دخل االستثمار
صناديق االدخار

		
مسرد املصطلحات
Public corporations
subsector

قطاع الشركات العامة الفرعي
Public deposit-taking
corporations

الشركات العامة لتلقي الودائع
Public deposit-taking corporations except the central
bank
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يتألف قطاع الشركات العامة الفرعي من كل الشركات املقيمة اخلاضعة لسيطرة وحدات
حكومية أو شركات عامة أخرى �����������������������������������������������������������������������2.104
الشركات العامة لتلقي الودائع هي الشركات املالية اخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة العامة
أو شركات عامة أخرى والتي يتمثل نشاطها الرئيسي يف أعمال الوساطة املالية وتتحمل
خصوما يف شكل ودائع أو أدوات مالية تمثل بدائل قريبة للودائع����������������������������2.117
تتألف الشركات العامة لتلقي الودائع عدا البنك املركزي من جميع شركات اإليداع املقيمة ،عدا
البنك املركزي ،اخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو شركات عامة أخرى��������2.120

الشركات العامة لتلقي الودائع
عدا البنك املركزي
Public financial corporations
subsector

قطاع الشركات العامة املالية
الفرعي
Public monuments

النُصُب التذكارية العامة

جميع الشركات املالية املقيمة اخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو شركات عامة
أخرى هي جزء من قطاع الشركات العامة املالية الفرعي���������������������������������������2.115
النصب التذكارية العامة تتسم بأهمية خاصة على املستوى التاريخي أو الوطني أو اإلقليمي أو
احمللي أو الديني أو الرمزي��������������������������������������������������������������������������������7.42

Public nonfinancial corpora-

جميع الشركات غير املالية املقيمة اخلاضعة لسيطرة وحدات احلكومة العامة أو شركات عامة
أخرى تصنّف ضمن قطاع الشركات العامة غير املالية الفرعي �������������������������������2.114

Public-private partnerships

الشراكات بين القطاعين العام واخلاص هي عقود طويلة األجل بين وحدتين ،حتصل إحداهما
بموجبها على أصل ،أو جمموعة أصول ،أو تقوم ببنائه ،وتتوىل تشغيله لفترة ما ،ثم تقوم
بتسليمه إىل الوحدة الثانية�����������������������������������������������������������������������������م58-4

Public sector

يتألف القطاع العام من جميع الوحدات املؤسسية املقيمة اخلاضعة لسيطرة الوحدات احلكومية
املقيمة ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة  -أي جميع وحدات قطاع احلكومة العامة والشركات
العامة املقيمة �����������������������������������������������������������������������������������������2.63 ،1.2

Quasi-corporation

شبه الشركة هي إما ( )1مؤسسة غير مساهمة تملكها وحدة مؤسسية مقيمة لديها املعلومات
الكافية إلعداد جمموعة كاملة من احلسابات وتعمل كما لو كانت شركة مستقلة والعالقة التي
تربطها فعليا مع مالكها هي عالقة شركة بمساهميها ،أو ( )2مؤسسة غير مساهمة تملكها
وحدة مؤسسية غير مقيمة وتعتبر بمثابة وحدة مؤسسية مقيمة ألنها تمارس قدرا كبيرا من
اإلنتاج يف اإلقليم االقتصادي على مدى فترة طويلة أو غير حمددة����������������������������2.33

tions subsector

قطاع الشركات العامة غير
املالية الفرعي
)(PPPs

الشراكات بين القطاعين العام
واخلاص
القطاع العام

شبه الشركة

Quasi-fiscal operations
العمليات احلكومية شبه املالية هي عمليات حكومية تتوىل تنفيذها وحدات مؤسسية عدا
العمليات احلكومية شبه املالية وحدات احلكومة العامة���������������������������������������������������������������������������������������2.4
Real holding gain

مكسب احليازة احلقيقي

يعرَّف مكسب احليازة احلقيقي بأنه زيادة قيمة األصل نتيجة تغير سعره مقارنة بأسعار السلع
واخلدمات عموما�������������������������������������������������������������������������������������������10.11

Realized holding gain

يتحقق مكسب احليازة لدى بيع األصل ،أو استرداد قيمته ،أو استخدامه ،أو التصرف فيه بخالف
ذلك ،أو لدى سداد قيمة خصم ينطوي على مكسب أو خسارة حيازة ����������������������������10.6

Reassignment

تستخدم إعادة العزو يف قيد املعاملة التي قام طرف ثالث بترتيبها نيابة عن آخرين باعتبارها
حتدث مباشرة بين الطرفين األصليين املعنيين������������������������������������������������������3.30

مكسب احليازة املتحقق
إعادة العزو
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Recurrent taxes on immovable property

الضرائب املتكررة على املمتلكات
غير املنقولة
Recurrent taxes on net
wealth

الضرائب املتكررة على صايف
الثروة
Regional arrangements

الترتيبات اإلقليمية

الضرائب املتكررة على املمتلكات غير املنقولة تشمل الضرائب املفروضة بانتظام على استخدام
أو ملكية املمتلكات غير املنقولة التي تشمل األراضي واملباين واإلنشاءات األخرى��������5.49
الضرائب املتكررة على صايف الثروة تشمل الضرائب املفروضة بانتظام على صايف
الثروة�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5.50
تنطوي الترتيبات اإلقليمية على التنسيق بين وحدات مؤسسية يف عدة بلدان لغرض نقدي أو
اقتصادي معين ���������������������������������������������������������������������������������������������م1-5

األرباح املعاد استثمارها

األرباح املعاد استثمارها هي حصة املستثمر املباشر يف األرباح التي حتتجزها مؤسسات
االستثمار املباشر�������������������������������������������������������������������������������6.121 ،5.134

Remaining maturity or residual maturity

أجل االستحقاق املتبقي أو أجل االستحقاق الباقي هو الفترة من التاريخ املرجعي (تاريخ
امليزانية العمومية) حتى تاريخ دفعة السداد النهائية املقررة بموجب العقد ���������������7.267

Reinvested earnings

أجل االستحقاق املتبقي أو أجل
االستحقاق الباقي
)Rent (expense

الريع (املصروفات)
)Rent (revenue

الريع (اإليرادات)

Rerouting

حتويل املسار

الريع هو املصروفات مستحقة الدفع ملالك املوارد الطبيعية (املؤجر أو املالك) مقابل وضع
املوارد الطبيعية حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى (املستأجر أو املستفيد) الستخدامها يف
اإلنتاج��������������������������������������������������������������������������������������������������������6.120
الريع هو اإليرادات مستحقة القبض ملالك املوارد الطبيعية (املؤجر أو املالك) مقابل وضع
املوارد الطبيعية حتت تصرف وحدة مؤسسية أخرى (املستأجر أو املستفيد) الستخدامها يف
اإلنتاج��������������������������������������������������������������������������������������������������������5.122
يستخدم حتويل املسار يف قيد املعاملة باعتبارها حتدث عبر قنوات خمتلفة عن قنواتها الفعلية،
أو باعتبارها حتدث باملعنى االقتصادي يف حالة عدم حدوث معامالت فعلية��������������3.28

Research and development

يتألف بند البحث والتطوير من قيمة النفقات على العمل اإلبداعي الذي يجري بصفة منتظمة
بهدف زيادة الرصيد املعريف ،بما يف ذلك املعرفة اإلنسانية والثقافية واجملتمعية واستخدام
هذا الرصيد املعريف يف ابتكار تطبيقات جديدة �����������������������������������������������������7.66

Residence

تعتبر الوحدة املؤسسية مقيمة يف اإلقليم االقتصادي الذي ترتبط به أكثر من غيره (أي مركز
املصلحة االقتصادية األغلب) ������������������������������������������������������������������������������2.7

Resource lease

عقد املوارد هو اتفاق يقوم بموجبه املالك القانوين ملورد طبيعي ال ينضب من منظور إحصاءات
االقتصاد الكلي بإتاحة هذا املورد ملستأجر مقابل دفعات منتظمة تقيد كدخل ملكية وتوصف
بأنها إيجار�������������������������������������������������������������������������������������������������م16-4

Resource management
activities

أنشطة إدارة املوارد هي تلك األنشطة التي يتمثل الغرض الرئيسي منها يف اإلبقاء على رصيد
املوارد الطبيعية واحملافظة عليه ومن ثم حمايته من النضوب����������������������������م108-7

Restructuring agencies

هيئات إعادة الهيكلة هي كيانات تُنشأ لبيع شركات وأصول أخرى ،وإلعادة تنظيم
الشركات ����������������������������������������������������������������������������������������������������2.129

Revenue

اإليرادات هي زيادة يف صايف القيمة ناجتة عن إجراء معاملة������������������������������������5.1

Sales of goods and services

تتألف مبيعات السلع واخلدمات من مبيعات املنشآت السوقية ،والرسوم اإلدارية املفروضة
على اخلدمات ،واملبيعات العرضية التي تقوم بها املنشآت غير السوقية ،ومبيعات السلع
واخلدمات احملتسبة ���������������������������������������������������������������������������������������5.136

البحث والتطوير

اإلقامة

عقد املوارد

أنشطة إدارة املوارد

هيئات إعادة الهيكلة
اإليرادات

مبيعات السلع واخلدمات

		
مسرد املصطلحات
Sales taxes

ضرائب املبيعات
Securities

األوراق املالية
Securities lending

إقراض األوراق املالية
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ضرائب املبيعات هي جميع الضرائب العامة املفروضة على املبيعات يف مرحلة واحدة فقط،
سواء مرحلة التصنيع أو اإلنتاج ،أو على جتارة اجلملة أو التجزئة������������������������������5.59
األوراق املالية هي أدوات دين وحصص ملكية تتمثل سمتها املميزة يف قابلية التداول���7.119
إقراض األوراق املالية هو ترتيب يقوم بموجبه حائز األوراق املالية بتحويل أوراق مالية إىل
طرف آخر (متلقي األوراق املالية) ،بشرط النص على إعادة األوراق املالية نفسها أو أوراق
مالية مشابهة يف تاريخ حمدد أو عند الطلب �������������������������������������������������������7.160

 Securities repurchase agreeاتفاق إعادة شراء األوراق املالية هو ترتيب يتم بموجبه بيع أوراق مالية نقدا بسعر حمدد مع)ment (repo
االلتزام بإعادة شراء نفس األوراق املالية أو أوراق مالية مشابهة بسعر ثابت إما يف تاريخ
اتفاق إعادة شراء األوراق املالية مستقبلي حمدد (يكون يف الغالب بعد يوم أو بضعة أيام من تاريخ االتفاق) أو بأجل استحقاق
(اتفاق إعادة الشراء)
مفتوح���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.159
Securitization

التوريق

Sinking fund

صندوق استهالك الدين

Social assistance

املساعدة االجتماعية
Social assistance benefits

منافع املساعدة االجتماعية

تنشأ عملية التوريق عندما تقوم وحدة ،تُعرف باسم املنشئ ،بتحويل حقوق ملكية أصول مالية
أو غير مالية ،أو حق احلصول على تدفقات مستقبلية معينة ،إىل وحدة أخرى ،تُعرف باسم
وحدة التوريق .ويف املقابل تدفع وحدة التوريق للمنشئ مبلغا من مصدر تمويلها .وحتصل
وحدة التوريق على تمويلها بإصدار سندات دين بضمان األصول أو حق احلصول على التدفقات
املستقبلية التي يحولها إليها املنشئ����������������������������������������������������������������م59-3
صندوق استهالك الدين هو حساب مستقل وقد يكون وحدة مؤسسية ،ويتألف من مساهمات
منفصلة تقدمها الوحدة (الوحدات) التي تستخدم الصندوق (الوحدة «األم») لسداد دين الوحدة
األم تدريجيا .وقد ينشأ صندوق استهالك الدين أيضا لرصد خمصصات لعمليات اإلصالح أو
اإلبدال الكبيرة ����������������������������������������������������������������������������������������������2.144
املساعدة االجتماعية توفر مزايا احلماية االجتماعية لكل احملتاجين دون أي شرط رسمي
للمشاركة التي تثبت بدفع االشتراكات ��������������������������������������������������������������م25-2
منافع املساعدة االجتماعية هي حتويالت نقدية أو عينية مستحقة الدفع إىل األسر لتلبية
نفس االحتياجات التي تلبيها منافع التأمين االجتماعي لكنها غير متاحة يف برامج التأمين
االجتماعي�����������������������������������������������������������������������������������  ،101-6م25-2

املنافع االجتماعية

املنافع االجتماعية هي حتويالت جارية مستحقة القبض لألسر بهدف تلبية االحتياجات التي
تنشأ عن اخملاطر االجتماعية����������������������������������������������������������������������������م4-2

املساهمات االجتماعية

املساهمات االجتماعية هي إيرادات فعلية أو حمتسبة مستحقة القبض لبرامج التأمين االجتماعي
من أجل رصد اخملصصات ملنافع التأمين االجتماعي مستحقة الدفع ������ ،94-5 ،4-5م4-2

Social benefits

Social contributions

Social insurance contribution

مساهمة التأمين االجتماعي هي املبلغ مستحق الدفع لبرنامج التأمين االجتماعي حتى
يستحق املستفيد املعني املنافع االجتماعية التي يشملها هذا البرنامج��������������������م31-2

Social insurance schemes

توفر برامج التأمين االجتماعي احلماية االجتماعية وتقتضي اشتراك املستفيدين رسميا ،على
النحو الذي يدل عليه دفع املساهمات (الفعلية أو احملتسبة)��������������������� ،101-2م30-2

مساهمة التأمين االجتماعي
برامج التأمين االجتماعي
Social protection

احلماية االجتماعية
Social risks

اخملاطر االجتماعية

احلماية االجتماعية هي التدخل املنتظم بغرض تخفيف أعباء جمموعة حمدد من اخملاطر
االجتماعية على كاهل األسر واألفراد�����������������������������������������������������������������.م1-2
اخملاطر االجتماعية هي أحداث أو ظروف يمكن أن تؤثر سلبا على رفاهية األسر املعنية إما
بزيادة األعباء على مواردها أو بخفض دخلها�������������������������������� ،96-6 ،46-2م1-2

Social security benefits

منافع الضمان االجتماعي هي مصروفات املنافع االجتماعية النقدية أو العينية التي تقدمها
برامج الضمان االجتماعي إىل األسر��������������������������������������������������������������������6.99

Social security contributions

مساهمات الضمان االجتماعي هي اإليرادات الفعلية مستحقة القبض لبرامج الضمان
االجتماعي التي تتوىل الوحدات احلكومية تنظيمها وإدارتها ،بهدف حتقيق املنافع للمساهمين
يف هذه البرامج�����������������������������������������������������������������������������������������������5.97

منافع الضمان االجتماعي

مساهمات الضمان االجتماعي
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دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

Social security fund

صندوق الضمان االجتماعي

صندوق الضمان االجتماعي هو نوع معين من الوحدات احلكومية يعنى بإدارة برنامج أو أكثر
من برامج الضمان االجتماعي ���������������������������������������������������������� ،100-2م34-2

Social security schemes

برامج الضمان االجتماعي هي برامج للتأمين االجتماعي تشمل اجملتمع بأكمله أو قطاعات
كبيرة منه ،وتباشر وحدات حكومية تطبيقها والسيطرة عليها ������������������ ،101-2م33-2

Sovereign wealth funds

تنشئ احلكومة العامة صناديق الثروة السيادية وتمتلكها ألغراض متعلقة باالقتصاد الكلي،
وتعنى هذه الصناديق بحيازة األصول أو توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية ،وتستخدم
جمموعة من استراتيجيات االستثمار تشمل االستثمار يف األصول املالية األجنبية �����2.152

Special Drawing Rights

حقوق السحب اخلاصة هي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدويل ويوزعها على
أعضائه الستكمال األصول االحتياطية��������������������������������������������������������������7.131

Standardized guarantees

الضمانات املوحدة هي تلك األنواع من الضمانات التي تصدر بأعداد كبيرة ،وبمبالغ صغيرة
يف العادة ،وعلى منوال واحد ������������������������������������������������������������ ،201-7م71-4

State governments

حكومات الواليات هي وحدات مؤسسية تمارس بعض وظائف احلكومة على مستوى أدنى
من مستوى احلكومة املركزية وأعلى من مستوى الوحدات املؤسسية احلكومية القائمة على
املستوى احمللي ����������������������������������������������������������������������������������������������2.90

Stock position

مركز األرصدة (األرصدة) هو جمموع حيازات األصول و/أو اخلصوم يف نقطة زمنية ����3.36

األوراق املالية منزوعة القسائم

األوراق املالية منزوعة القسائم هي أوراق مالية تم حتويلها من مبلغ أصلي بمدفوعات قسائم
إىل سلسلة من السندات ذات قسائم صفرية ،لها جمموعة من آجال االستحقاق متسقة مع تاريخ
(تواريخ) دفع القسائم وتاريخ استرداد املبلغ األصلي (املبالغ األصلية)��������������������7.152

برامج الضمان االجتماعي

صناديق الثروة السيادية
حقوق السحب اخلاص
الضمانات املوحدة
حكومات الواليات
مركز األرصدة

Stripped securities

Subsidies

اإلعانات

Subsidy on products

اإلعانات على املنتجات

اإلعانات هي حتويالت جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات احلكومية إىل املؤسسات على
أساس مستوى أنشطتها اإلنتاجية أو على أساس كمية أو قيمة السلع أو اخلدمات التي تنتجها
أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها�����������������������������������������������������������6.84 ،5.146
اإلعانات على املنتجات هي إعانة مستحقة الدفع للوحدة من السلعة أو اخلدمة املعنية���6.89

Swap contract

ينطوي عقد املبادلة على قيام طريف العقد ،وفق شروط معدة سلفا ،بتبادل تدفقات نقدية تستند
إىل األسعار املرجعية للبنود األساسية ���������������������������������������������������7.215 ،7.162

Synthetic securitization

ينطوي التوريق التركيبي على حتويل خماطر االئتمان املتعلقة بمجمع أصول بدون حتويل
األصول نفسها ،وذلك من خالل وحدة للتوريق أو من خالل إصدار مباشر لسندات الدين من
جانب املالك األصلي لألصول�������������������������������������������������������������������������م65-3

عقد املبادلة

التوريق التركيبي

Tax credit

اخلصم الضريبي

Tax expenditures

النفقات الضريبية

اخلصم الضريبي هو املبلغ اخملصوم من االلتزام الضريبي املستحق من األسرة أو الشركة
املستفيدة بعد احتساب االلتزام���������������������������������������������������������������������������5.29
النفقات الضريبية هي تيسيرات أو إعفاءات من الهيكل الضريبي «املعتاد» من شأنها خفض
اإليرادات احلكومية احملصلة������������������������������������������������������������������������������5.28

الضرائب املستردة

الضرائب املستردة هي تعديالت نتيجة املبالغة يف تقدير الضرائب مستحقة الدفع أو إعادة
مبالغ إىل املكلفين نتيجة أداء مدفوعات زائدة�������������������������������������������������������5.27

تدابير التخفيف الضريبي

تدابير التخفيف الضريبي هي حوافز من شأنها خفض مبلغ الضريبة املستحق على الوحدة
املؤسسية�������������������������������������������������������������������������������������������������������5.28

الضرائب

الضرائب هي مبالغ إلزامية بدون مقابل مستحقة القبض للوحدات احلكومية من الوحدات
املؤسسية������������������������������������������������������������������������������������������������5.23 ،5.2

Tax refunds

Tax relief measures

Taxes

Taxes on capital gains

الضرائب على املكاسب
الرأسمالية

تتألف الضرائب على املكاسب الرأسمالية من الضرائب على املكاسب الرأسمالية لألفراد
والشركات (بما فيها توزيعات املكاسب الرأسمالية لصناديق االستثمار) والتي تصبح
مستحقة الدفع خالل فترة اإلبالغ الراهنة ،بصرف النظر عن الفترات التي حتققت املكاسب
خاللها ����������������������������������������������������������������������������������������������������������5.41

		
مسرد املصطلحات
Taxes on financial and capital transactions

الضرائب على املعامالت املالية
والرأسمالية
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الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية هي ضرائب على تغير ملكية املمتلكات ،باستثناء
حاالت تغير امللكية املصنفة كمعامالت هبات أو أيلولة أو تركات �����������������������������5.61

Taxes on goods and services

الضرائب على السلع واخلدمات هي الضرائب التي تصبح مستحقة الدفع عند إنتاج أو بيع أو نقل
ملكية أو تأجير أو توريد سلع وتقديم خدمات ،أو عند استخدام هذه السلع واخلدمات لالستهالك
الشخصي ،أو لتكوين رأس املال الذاتي�����������������������������������������������������������������5.55

Taxes on income, profits,
and capital gains

تتألف الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأسمالية من الضرائب التي يتم تقديرها على
الدخل الفعلي أو املفترض للوحدات املؤسسية �������������������������������������������������������5.41

الضرائب على السلع واخلدمات

الضرائب على الدخل واألرباح
واملكاسب الرأسمالية
Taxes on individual or
household income

الضرائب على دخل األفراد أو
األسر

تتألف الضرائب على دخل األفراد أو األسر من ضرائب الدخل الشخصي ،بما فيها الضرائب التي
يقتطعها رب العمل (املستقطعة من املنبع) ،والضرائب اإلضافية �������������������������������5.41

Taxes on international trade
and transactions

الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية هي ضرائب تصبح مستحقة الدفع عندما تعبر السلع
احلدود الوطنية أو اجلمركية لإلقليم االقتصادي ،أو عند مبادلة معامالت يف اخلدمات بين
املقيمين وغير املقيمين ������������������������������������������������������������������������������������5.83

Taxes on payroll or
workforce

الضرائب على جمموع الرواتب واألجور أو القوى العاملة هي ضرائب مستحقة الدفع من
املؤسسات إما كنسبة من جمموع األجور والرواتب املدفوعة أو كمبلغ ثابت عن كل عامل أو
موظف�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5.45

الضرائب على التجارة
واملعامالت الدولية

الضرائب على جمموع الرواتب
واألجور أو القوى العاملة
Taxes on property

الضرائب على املمتلكات

الضرائب على املمتلكات هي ضرائب مستحقة الدفع على استخدام أو امتالك الثروة أو نقل
ملكيتها ���������������������������������������������������������������������������������������������������������5.46

Taxes on specific services

الضرائب على خدمات معينة هي الضرائب املفروضة على املدفوعات مقابل خدمات
معينة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������5.69

Taxes on the income of
corporations

تتألف من ضرائب دخل الشركات ،وضرائب أرباح الشركات ،والرسوم الضريبية اإلضافية على
الشركات ،وغيرها5.41�������������������������������������������������������������������������������������������.

الضرائب على خدمات معينة
الضرائب على دخل الشركات

Taxes on use of goods and
on permission to use goods
or perform activities

الضرائب على استخدام السلع وعلى السماح باستخدام السلع أو مزاولة األنشطة هي رسوم يتم
حتصيلها مقابل إصدار ترخيص أو تصريح وال تتسق مع تكلفة وظيفة الرقابة التي تمارسها
احلكومة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5.72

Taxes on winnings from lotteries or gambling

الضرائب على أرباح اليناصيب أو املقامرة هي ضرائب مستحقة الدفع على املبالغ مستحقة
القبض للرابحين ���������������������������������������������������������������������������������������������5.41

الضرائب على استخدام السلع
وعلى السماح باستخدام السلع
أو مزاولة األنشطة

الضرائب على أرباح اليناصيب أو
املقامرة
Total gross debt

جمموع إجمايل الدين

Transaction

املعاملة

يتألف جمموع إجمايل الدين — الذي يشار إليه غالبا باسم «جمموع الدين» أو «جمموع خصوم
الدين» — من جميع االلتزامات التي تمثل أدوات دين .وتُعرَّف أداة الدين بأنها مطالبة مالية
تقتضي قيام املدين بأداء كل من مدفوعات الفائدة أو املبلغ األصلي أو كليهما إىل الدائن يف
تاريخ أو تواريخ حمددة يف املستقبل�����������������������������������������������������������������7.236
املعاملة هي تدفق اقتصادي يمثل تعامال بين وحدتين مؤسسيتين بموجب اتفاق بين الطرفين
أو بحكم القوانين النافذة ،أو عمل ضمن وحدة مؤسسية يكون من املفيد من الوجهة التحليلية
معاجلته بوصفه معاملة ،مما يرجع غالبا لعمل الوحدة من واقع صفتين خمتلفتين ��������3.5
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Transfer

التحويل هو معاملة تقوم بموجبها وحدة مؤسسية بتقديم سلعة أو خدمة أو أصل إىل وحدة
أخرى دون أن تتلقى يف املقابل أي سلعة أو خدمة أو أصل كنظير مباشر���������������������3.10

Transfers not elsewhere clas)sified (payable

التحويالت مستحقة الدفع غير املصنفة يف موضع آخر تتضمن عددا من الهبات والتحويالت
املقدمة من أفراد أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح أو مؤسسات غير حكومية أو شركات أو
وحدات حكومية غير مدرجة يف فئات التحويالت األخرى ،ولها أهداف خمتلفة تماما ���6.122

Transfers not elsewhere clas)sified (receivable

التحويالت مستحقة القبض غير املصنفة يف موضع آخر تشمل اإلعانات باإلضافة إىل الهبات
والتحويالت من أفراد أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح أو مؤسسات غير حكومية أو شركات
أو مصادر أخرى عدا احلكومات واملنظمات الدولية�����������������������������������������������5.145

Transport equipment

تتألف معدات النقل من معدات نقل األشخاص واملواد���������������������������������������������7.54

True-sale securitization

تنطوي عملية توريق البيع احلقيقي على سندات دين تصدرها وحدة للتوريق حيث تكون
األصول األساسية قد تم حتويلها بالفعل من امليزانية العمومية للمالك األصلي لألصول (أي
املنشئ األصلي) إىل امليزانية العمومية لوحدة التوريق�����������������������������������������م62-3

Turnover and other general
taxes on goods and services

الضرائب على رقم املبيعات والضرائب العامة األخرى على السلع واخلدمات تشمل الضرائب
التراكمية متعددة املراحل ،والضرائب التي يتم اجلمع فيها بين عناصر ضرائب االستهالك
والضرائب متعددة املراحل ��������������������������������������������������������������������������������5.60

Unallocated gold accounts

حسابات الذهب غير اخملصصة

حسابات الذهب غير اخملصصة تمثل مطالبة على اجلهة احملتفظ لديها باحلسابات بتسليم
الذهب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������7.127

األقساط غير املكتسبة

األقساط غير املكتسبة هي مبلغ القسط الفعلي الذي تم حتصيله واملتعلق بفترة الحقة لفترة
اإلبالغ�������������������������������������������������������������������������������������������������������م75-4

التحويل

التحويالت غير املصنفة يف
موضع آخر (مستحقة الدفع)

التحويالت غير املصنفة يف
موضع آخر (مستحقة القبض)
معدات النقل

توريق البيع احلقيقي

الضرائب على رقم املبيعات
والضرائب العامة األخرى على
السلع واخلدمات

Unearned premium

Unrealized holding gain

مكاسب احليازة غير املتحققة

مكاسب احليازة غير املتحققة هي املكاسب املترتبة على األصل الذي ال يزال مملوكا أو اخلصم
الذي ال يزال مستحقا يف نهاية فترة اإلبالغ����������������������������������������������������������10.6

Valuables

النفائس هي أصول منتَجة ذات قيمة كبيرة ال تستخدم يف املقام األول ألغراض اإلنتاج أو
االستهالك بل يحتفظ بها أساسا كمستودعات للقيمة على مر الزمن ���������������87-7 ،18-7

Valuation of stock positions

ينبغي تقييم مراكز األرصدة بالقيمة السوقية — أي كما لو تمت حيازتها بمعامالت سوقية يف
تاريخ إبالغ بيانات امليزانية العمومية (التاريخ املرجعي) ������������������������������������3.113

Value of goodwill and marketing assets

قيمة الشهرة التجارية وأصول التسويق هي الفرق بين القيمة املدفوعة للمؤسسة كمنشأة عاملة
وجمموع أصولها ناقص جمموع خصومها ،حيث يتم حتديد كل بند وتقييمه على حدة���7.116

ضرائب القيمة املضافة

ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة على السلع أو اخلدمات تتوىل املؤسسات حتصيلها على
مراحل ،لكن املشتري النهائي هو من يتحملها بالكامل يف نهاية األمر �����������������������5.58

النفائس

تقييم مراكز األرصدة

قيمة الشهرة التجارية وأصول
التسويق
Value-added taxes

Wages and salaries

األجور والرواتب هي تعويضات العاملين مستحقة الدفع نقدا و/أو عينيا ،باستثناء املساهمات
االجتماعية مستحقة الدفع للعاملين��������������������������������������������������������������������6.12

Wages and salaries in cash

تتألف األجور والرواتب النقدية من املبالغ مستحقة الدفع نقدا ،أو بأي أدوات مالية أخرى
تستخدم كوسيلة دفع ،إىل العاملين مقابل أداء العمل ����������������������������������������������6.13

Wages and salaries in kind

األجور والرواتب العينية هي املبالغ مستحقة الدفع للعاملين ويتم إصدارها يف شكل سلع،
وخدمات ،وفائدة متنازل عنها ،وأسهم مقابل ما يتم أداؤه من عمل ���������������������������6.17

األجور والرواتب

األجور والرواتب النقدية

األجور والرواتب العينية

		
مسرد املصطلحات

419

Water resources

تتألف املوارد املائية من موارد املياه السطحية واجلوفية املستخدمة يف االستكشاف لدرجة
تؤدي ندرتها إىل إنفاذ حقوق امللكية أو االستخدام ،والتقييم السوقي ،وبعض إجراءات السيطرة
االقتصادية��������������������������������������������������������������������������������������������������7.102

Weapons systems

تتألف نظم التسليح من املركبات واملعدات األخرى كالسفن احلربية والغواصات والطائرات
احلربية والدبابات وحامالت وقاذفات الصواريخ ،وغيرها7.74��������������������������������������.

Withdrawals of income from
quasi-corporations

تتألف مسحوبات الدخل من أشباه الشركات من ذلك اجلزء من الدخل القابل للتوزيع الذي
يسحبه املالك من شبه الشركة��������������������������������������������������������������������������5.118

Work in progress

يتألف العمل قيد اإلجناز من السلع واخلدمات غير اجملهزة بالقدر الكايف لتكون يف حالة تسمح
بتوريدها بالشكل الطبيعي لوحدات مؤسسية أخرى�������������������������������������������������7.80

Written-down replacement
cost

تكلفة االستبدال بعد خصم االستهالك هي سعر االقتناء الراهن ألصل جديد خمصوما منه
االستهالك التراكمي لرأس املال الثابت أو اإلهالك أو النفاد������������������������������������3.115

Zero-coupon bonds

السندات ذات القسائم الصفرية هي أوراق مالية طويلة األجل ال تنطوي على مدفوعات دورية
على مدار عُمر السند ���������������������������������������������������������������������������������������7.147

املوارد املائية

نظم التسليح

مسحوبات الدخل من أشباه
الشركات
العمل قيد اإلجناز

تكلفة االستبدال بعد خصم
االستهالك

السند ذو القسيمة الصفرية

الفهرس

تشير األرقام إىل الفقرات التي تتضمنها الفصول أو األطر أو األشكال أو اجلداول أو املالحق.

ألف
االحتاد االقتصادي
االتساق ألغراض إحصاءات مالية
احلكومة يف ،م ،31-5م 41-5إىل
م ،44-5اإلطار 1-5
اضطالع الوحدات احلكومية بالبلد العضو
بدور الوكيل نيابة عن ،م30-5
إطار حمكم االتساق للسياسات يف،
م21-5
إقامة ،17-2 ،م 24-5إىل م25-5
اإلقليم االقتصادي ،م24-5
األهداف ،م20-5
إيرادات املوازنة املشتركة يف ،م،20-5
م 26-5إىل م28-5
تعريف ،م ،5-5م19-5
اخلصائص القانونية واالقتصادية،
م19-5
راجع أيضا منظمات إقليمية
السلطات الالزمة إلدارة موازنة يف،
م22-5
قيد بعض املعامالت املرتبطة ،م26-5
إىل م31-5
مصروفات ،م 29-5إىل م30-5
منح مستحقة الدفع والقبض ،م23-5
املوازنات املشتركة مقابل موازنات
الدول األعضاء يف ،م23-5
االحتاد األوروبي ،م ،20-5اإلطار م1-5
االحتادات ،العمالية والنقابات،61-2 ،
م11-2
االحتادات اجلمركية
تعريف ،م6-5
التنظيم املؤسسي لتحصيل الرسوم داخل،
م8-5
راجع أيضا منظمات إقليمية
قيد رسوم التحصيل يف ،م9-5
قيد الرسوم اجلمركية يف ،م 7-5إىل
م18-5
كمنظمات دولية/إقليمية ،17-2 ،م5-5
االحتادات النقدية واحتادات العملة،17-2 ،
م ،5-5م 32-5إىل م ،35-5م41-5
إىل م ،44-5اإلطار م1-5

اتفاقات إعادة الشراء،157-7 ،140-7 ،
46-9 ،159-7
األجر العيني،108-5 ،23-3 ،21-3 ،
 17-6إىل 3-9 ،35-6 ،18-6
إجمايل االدخار ،م ،54-7اجلدول 4م1-
إجمايل االستثمار يف األصول غير املالية،
 ،4-8اجلدول  ،1-4اجلدول ،2-4
اجلدول 4م1-
إجمايل استمرارية القدرة على حتمل الدين،
 ،55-4اجلدول 4م1-
إجمايل الدين
بالقيمة االسمية241-7 ،
بالقيمة السوقية240-7 ،
بالقيمة الظاهرية241-7 ،
حتديد القيمة 239-7 ،154-7 ،إىل
242-7
حتليل55-4 ،
تعريف ،236-7 ،اجلدول 4م1-
كبنود للتذكرة يف امليزانية العمومية،
 236-7إىل  ،242-7اجلدول 10-7
إجمايل تكوين رأس املال ،م ،54-7اجلدول
4م1-
إجمايل تكوين رأس املال الثابت ،اجلدول
4م1-
إجمايل رصيد التشغيل ،20-4 ،اجلدول
 ،1-4اجلدول 4م1-
إجمايل متطلبات التمويل ،اجلدول 4م2-
األجور والرواتب
تعريف ،12-6 ،اجلدول 2-6
رد التكاليف التي ال تشملها15-6 ،
العينية 17-6 ،إىل 18-6
املنافع االجتماعية التي تُستبعد من،
15-6
النقدية 13-6 ،إىل 16-6
احتكارات
إصدار تصاريح أو تراخيص111-7 ،
أرباح 86-5 ،إىل 87-5
حتويل املسار األرباح28-3 ،
الضرائب على 63-5 ،55-5 ،إىل
 86-5 ،68-5إىل ،114-5 ،87-5
اجلدول

األحزاب السياسية61-2 ،
اإلحصاءات السيادية123-2 ،
اختبار قياس السعة املالية ،94-5،م25-2
إدارة السيولة،31-4 ،29-4 ،67-3 ،
اإلطار 12-9 ،123-7 ،1-4
األدوات،40-7 ،43-6 ،35-6 ،15-6 ،
33-8 ،52-7
أدوات الدين15-7 ،
أجل استحقاق ،88-9 ،266-7 ،اجلدول
 ،12-7اجلدول م5-8
األصول املالية املكونة من عناصر
مقابلة243-7 ،
أنواع236-7 ،
حتويل إىل قيود إلكترونية ،م103-7
تسهيالت تمويلية جديدة ،م 35-3إىل
م36-3
تصنيف 236-7 ،إىل  ،237-7اجلدول
م5-8
تعريف236-7 ،
تقييم 26-7 ،إىل ،122-7 ،30-7
238-7
التي ال تستحق عنها فائدة،118-3 ،
45-10
راجع أيضا الدين؛ إعادة تنظيم للدين؛
سندات دين
فترة سماح69-6 ،
القيمة االسمية21-7 ،
املطالبات املالية تتألف من،47-3 ،
15-7
األدوات املالية غير املتداولة129-3 ،
أدوات خمصومة 71-6 ،إىل 40-9 ،73-6
األراضي
استهالك لرأسمال ثابت عن53-8 ،
اإلقليم االقتصادي و 9-2 ،إىل 10-2
اإلنشاءات على51-8 ،
تدخل هذه املعاملة امليزانية العمومية
من خالل 50-8 ،إىل 53-8
تصنيف95-7 ،93-7 ،19-7 ،50-3 ،
إىل 96-7
تعريف92-7 ،
تغيرات أخرى يف حجم51-10 ،31-8 ،
إىل 60-10 ،52-10

422

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

تقييم11-8 ،94-7 ،
تكاليف نقل امللكية،22-7 ،111-3 ،
 ،53-8 ،7-8الشكل البياين 1-8
حدود األصول لألراضي 7-7 ،إىل
10-7
راجع أيضا حتسينات األراضي
الريع مستحق القبض/مستحق الدفع
على 126-5 ،122-5 ،إىل ،128-5
120-6 ،51-6 ،132-5
الضرائب على53-5 ،52-5 ،49-5 ،
عقد موارد على ،125-5 ،م ،17-4م-4
 26إىل م27-4
مكاسب وخسائر حيازة31-8 ،
مملوكة لغير مقيمين91-7 ،13-2 ،
األرباح املُعاد استثمارها 134-5 ،إىل
34-10 ،121-6 ،135
األرباح من القمار 41-5 ،46-3 ،إىل
 66-5 ،63-5 ،42-5إىل 68-5
األرباح من اليانصيب 41-5 ،إىل 42-5
األرباح املوزعة
تصنيف،108-6 ،113-5 ،107-5 ،
 ،49-9اجلدول  ،9-5اجلدول 9-6
تعريف109-6 ،111-5 ،
توزيعات أرباح مقابل114-5 ،
توقيت توزيع وحجم 115-5 ،إىل
110-6 ،117-5
توقيت قيد معامالت،112-5 ،87-3 ،
109-6
التي يتم توزيعها على حملة األسهم
بصناديق االستثمار121-5 ،
ضرائب الدخل على44-5 ،41-5 ،
كبيرة بشكل غير متناسب («الفائقة»)،
 64-5إىل  5 ،66-5إىل  115إىل 5
إىل 49-9 ،110- 6 ،116
مبلغ مقطوع90-5 ،
املدفوعات املؤقتة117-5 ،
املنافع االقتصادية7-7 ،37-3 ،
األرباح املوزعة الفائقة 115-5 ،إىل
110-6 ،116-5
األرصدة املعدلة الستبعاد العوامل الدورية،
 ،58-4اجلدول 4م2-
األرصدة الهيكلية ،58-4 ،م ،40-5اجلدول
4م2-
االستثمار األجنبي املباشر ،األرباح املُعاد
استثمارها 134-5 ،إىل ،135-5
34-10 ،50-9 ،121-6
استخدام السلع واخلدمات
استكشاف املعادن وتقييمها47-6 ،
اقتناء األصول غير املالية مقابل43-6 ،
إىل 57-7 ،40-7 ،49-6
التأجير وعقد التأجير مقابل50-6 ،
حتويالت السلع واخلدمات مقابل37-6 ،
إىل 97-6 ،42-6
تعريف27-6 ،

تعويضات العاملين مقابل،9-6 ،
 33-6 ،18-6 ،15-6إىل 36-6
توزع كمنافع اجتماعية 39-6 ،إىل
40-6
الرسوم املفروضة على 136-5 ،إىل
30-6 ،138-5
الرسوم مقابل اخلدمات املالية و،52-6 ،
81-6
الريع مقابل51-6 ،
السداد املبكر69-6 ،
الضرائب على،55-5 ،35-5 ،84-3 ،
 72-5إىل 82-5
العسكرية49-6 ،
عمليات التجديدات الكبيرة مقابل،
 25-8 ،45-6إىل 27-8
يف البحث والتطوير46-6 ،
يف تكوين رأس املال للحساب الذاتي،
15-8 ،27-6
يف حساب تكاليف اإلنتاج،74-2 ،
136-5
كرسم حتصيل35-5 ،
كمصروفات ،24-4 ،اجلدول 1-6
إلنتاج العملة املعدنية أو الورقية48-6 ،
املبالغ التي يتم ردها للموظفين تقيد
باعتبارها15-6 ،
اخملزونات و ،44-6 ،29-6 ،اجلدول
3-6
املعامالت الداخلية أو املعامالت داخل
الوحدات يف26-3 ،
وضع تقدير بطريقة غير مباشرة29-6 ،
وقت القيد31-6 ،28-6 ،92-3 ،
يُستبعد منها27-6 ،
يقيد على أساس إجمايل30-6 ،
االستزراع املائي48-7 ،
استكشاف املعادن وتقييمها،47-6 ،
 64-7إىل ،37-8 ،68-7 ،65-7
 ،39-8اجلدول 5-7
استهالك رأس املال الثابت
استهالك رأس املال الثابت
إجمايل رصيد التشغيل و20-4 ،
أحداث تُستبعد58-6 ،
انخفاض قيمة األصول الثابتة نتيجة
التدهور باعتباره8-10 ،18-8 ،
إهالك األصول مقابل ،54-6 ،م54-6
التدفقات النقدية و61-6 ،
ترتبط بتكلفة إنتاج2-6 ،74-2 ،
التصنيف ،اجلدول 4-6
تعريف53-6 ،
التغيرات يف حجم األصول مقابل58-6 ،
تكاليف نقل امللكية باعتبارها،60-6 ،
الشكل البياين 1-8
حساب 55-6 ،إىل ،59-6 ،56-6
اإلطار 1-6
خسائر األصول الثابتة حتت بند57-6 ،
عند تصنيف وظائف احلكومة146-6 ،
إىل 147-6

عند تقدير مكاسب حيازة-10 ،8-10 ،
 13إىل 14-10
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،20-4م54-6
يف نظام احلسابات القومية لعام ،2008
53-6
قيد بصفة مستمرة،61-6 ،90-3 ،
16-8
كمصروفات18-8 ،53-6 ،24-4 ،
االستيالء على األصول ،بدون تعويض،
،62-10 ،55-9 ،52-8 ،31-3
م29-4
األسرة املعيشية
حتصل على اإلعانات ،بصفتها منتجين،
86-6
تعريف28-2 ،
الضرائب على الدخل41-5 ،
عالقتها بقطاعات االقتصاد ،الشكل البياين
1-2
قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي
تخدم .راجع قطاع املؤسسات غير
الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية
قطاع يف االقتصاد ،60-2 ،الشكل البياين
2-2
كنوع من الوحدات املؤسسية27-2 ،
متعددة األشخاص29-2 ،
األسعار ،ذات الداللة االقتصادية66-2 ،
إىل  .68-2راجع أيضا األسعار ذات
الداللة االقتصادية
األسعار ذات الداللة االقتصادية 32-2 ،إىل
 65-2 ،37-2 ،33-2إىل ،75-2
77-10 ،114-2
أسعار السوق
أساليب للتقدير125-3 ،112-3 ،
بالنسبة للمعامالت 108-3 ،إىل
 9-8 ،112-3إىل 12-8
تعريف107-3 ،
تقييم األصول واخلصوم 20-7 ،إىل
 .33-7راجع أيضا التقييم لكل أداة
مالية
سعر مقارب /على أساس مكافئ،
 30-7 ،114-3 ،112-3إىل 33-7
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
29-1
قيم املبادالت مقابل 122-3 ،إىل
123-3
مراكز األرصدة 113-3 ،إىل 114-3
مكاسب احليازة و9-10 ،
أسعار الصرف
اإلعانات الضمنية الناشئة عن تطبيق
نظام رسمي89-6 ،
تتغير قيم سندات الدين عند تغير،1-10 ،
26-10
تقاس بوحدة احلساب ،تقييد الفرق بين
قيم العمالت املتبادلة216-7 ،

		
الفهرس

تقييم املعاملة احملررة بعملة أجنبية،
33-9 ،11-9 ،119-3
الضرائب على عمليات الصرف واألرباح،
 88-5إىل 91-5
طريقة احلسابات القومية إلعداد
إحصاءات مالية احلكومة132-3 ،
إىل 133-3
املشتقات املالية ترتبط بالتغيرات يف،
218-7
مكاسب وخسائر احليازة نتيجة تغيرات
يف ،44-10 ،33-3 ،م95-7
نظام متعدد أسعار الصرف89-5 ،
أسعار الفائدة
تتغير قيم سندات الدين عند تغير،
26-10
الضرائب الضمنية /إعانة ناجتة عن
فرض البنك املركزي،89-6 ،70-5 ،
اإلطار 2-6
عقود املبادالت 215-7 ،إىل 216-7
على املتأخرات22-9 ،
املتزايدة70-6 ،
امليسرة،246-7 ،123-3 ،104-2 ،
12-9
األسهم بدون قسيمة،112-5 ،87-3 ،
32-10 ،109-6
األسهم الذهبية ،اإلطار 2-2
األسهم املمتازة،150-7 ،143-7 ،
166-7
أشباه الشركات
تأميم55-9 ،
حتديد 125-2 ،34-2 ،إىل 127-2
التحويالت إىل،123-6 ،91-6 ،98-6 ،
 ،49-9 ،124-6اإلطار 3-6
تُصنَّف ضمن الشركات العامة112-2 ،
تصنيف ،حصص ملكية 165-7 ،إىل
169-7
تصنيف معامالت حصص امللكية يف،
 47-9إىل 50-9
تعريف33-2 ،
احلكومات احمللية98-2 ،
حكومات الواليات94-2 ،
احلكومة املركزية88-2 ،
خصخصة53-9 ،
صايف القيمة،229-7 ،173-7 ،
232-7
املسحوبات من دخل 118-5 ،إىل
 111-6 ،108-6 ،119-5إىل
49-9 ،112-6
املنشآت هي75-2 ،24-2 ،
املؤسسة هي25-2 ،
وقت قيد املسحوبات من87-3 ،
االشتراك يف امتالك األصول،29-2 ،
م39-4
األشجار واحملاصيل واملوارد النباتية،
 61-7 ،59-7إىل  34-8 ،63-7إىل
 ،36-8اجلدول 5-7

األصول
اإلطار التحليلي34-1 ،
إعادة التصنيف 101-3 ،إىل ،102-3
 80-10إىل 84-10
إعادة تصنيف وحدة مؤسسية يعني أيضا
التغير يف قيمة 76-10 ،إىل 79-10
اقتسام ،م 36-4إىل م40-4
االقتصادية 5-7 ،43-4 ،43-3 ،إىل
10-7
البيع مقابل الريع ،م ،21-4اإلطار
م1-4
تأثير األحداث اخلارجية على قيمة-10 ،
 59إىل 75-10
تأميم ،55-9 ،اإلطار 1-4
التدفقات االقتصادية األخرى يف31-3 ،
التصاريح املُثْبَتَة كأصول ،م 46-4إىل
م52-4
التصنيف 43-4 ،إىل ،34-7 ،44-4
اجلدول م3-8
تعبير «امللكية» و 38-3 ،إىل ،41-3
 5-7إىل 13-7
تعريف 42-3 ،إىل 14-7 ،6-7 ،43-3
إىل 19-7
التغيرات األخرى يف حجم،35-3 ،
10-4
تقييم 111-3 ،107-3 ،29-1 ،إىل
 20-7 ،117-3إىل 33-7
اخلصخصة 53-9 ،إىل 54-9
راجع أيضا األصول املالية واخلصوم؛
األصول الثابتة ،األصول غير املنتجة
ظهور واختفاء 48-10 ،إىل 58-10
عرض على أساس صاف 143-3 ،إىل
151-3
غير املالية50-3 ،43-3 ،
ألغراض إدارة السيولة31-4 ،
املالية48-3 ،43-3 ،
مراكز األرصدة36-3 ،1-3 ،
املرتبطة بسياسة ،اإلطار 30-4 ،1-4
معاجلة عقود التأجير كأصول ،م53-4
إىل م ،57-4اإلطار م3-4
وقت قيد املعامالت 88-3 ،إىل 97-3
األصول الثابتة 35-7 ،إىل 74-7
اآلالت واملعدات52-7 ،49-6 ،43-6 ،
إىل  ،33-8 ،57-7اجلدول 4-7
تدهور65-10 ،
تشكل أعمال صيانة وإصالح مصروفات،
 25-8 ،45-6إىل 27-8
تصنيف األصول الثابتة األخرى58-7 ،
إىل  ،73-7اجلدول 5-7
تصنيف ،35-7 ،اجلدول 2-7
تعريف35-7 ،18-7 ،
التغيرات األخرى يف حجم 63-10 ،إىل
69-10
تقييم24-8 ،9-8 ،36-7 ،
تكاليف نقل امللكية،7-8 ،60-6 ،
 ،68-10 ،42-8الشكل البياين 1-8
طريقة اجلرد املستمر تتطلب تقدير رصيد،
اإلطار 1-6
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املباين واإلنشاءات 41-7 ،إىل ،51-7
 28-8إىل  ،32-8اجلدول 3-7
املعامالت التي ينبغي قيدها يف24-8 ،
إىل 43-8
املقتناة بموجب عقد تأجير تمويلي،
17-8 ،38-7
مكاسب وخسائر حيازة13-10 ،
ملكية 37-7 ،إىل 39-7
منتجات امللكية الفكرية 46-6 ،إىل
 64-7 ،47-6إىل  37-8 ،73-7إىل
 ،41-8اجلدول 5-7
املنتَجَة ألغراض تكوين رأس املال
الذاتي9-8 ،37-7 ،
موارد بيولوجية .راجع موارد بيولوجية
فالحية
موارد بيولوجية فالحية 58-7 ،إىل
 34-8 ،63-7إىل ،47-8 ،36-8
اجلدول 5-7
نظم األسلحة43-8 ،74-7 ،49-6 ،
هي أصول منتَجة18-7 ،
يمتد إنتاج لفترتي إبالغ أو أكثر37-7 ،
األصول اجلوفية 129-5 ،54-5 ،إىل
 97-7 ،93-7 ،130-5إىل ،99-7
 .52-10 ،51-8 ،32-8راجع أيضا
املوارد املعدنية وموارد الطاقة؛
استكشاف املعادن وتقييمها
أصول اقتصادية،43-3 ،37-3 ،35-3 ،
6-7 ،43-4 ،38-4 ،25-4 ،50-3
إىل 48-10 ،5-10 ،12-7 ،10-7
أصول البنية التحتية /اإلنشاءات،11-7 ،
48-7
األصول التي ينشئها اجملتمع،19-7 ،
104-7 ،90-7
األصول املالية واخلصوم
أسهم صناديق االستثمار،164-7 ،
 174-7إىل 56-9 ،177-7
أنواع املعامالت يف 3-9 ،إىل 4-9
تصنيف 26-4 ،إىل 118-7 ،31-4
إىل  264-7 ،124-7إىل ،265-7
 24-9إىل  ،27-9اجلدول ،1-4
اجلدول  ،2-4اجلدول  ،9-7اجلدول
 ،11-7اجلدول 1-9
تصنيف حسب أجل االستحقاق266-7 ،
إىل  ،271-7اجلدول 12-7
تصنيف الطرف املقابل 264-7 ،إىل
 86-9 ،265-7إىل  ،87-9اجلدول
2-9
تعاريف ونطاق 43-3 ،إىل ،48-3
 15-7إىل 16-7
تُعرض املعامالت كصايف،17-9 ،
اجلدول 1-9
تغيرات يف تصنيف84-10 ،35-9 ،
تغيرات يف حجم63-10 ،57-10 ،
تقييم املعاملة يف 7-9 ،إىل 12-9
توحيد بيانات املعامالت يف 18-9 ،إىل
19-9
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احلسابات األخرى مستحقة القبض/
الدفع 224-7 ،إىل 82-9 ،227-7
إىل 84-9
حصص امللكية 164-7 ،إىل ،173-7
 47-9إىل 55-9
حقوق السحب اخلاصة 131-7 ،إىل
 31-9 ،134-7إىل 32-9
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين،
 221-7 ،203-7إىل ،223-7
 77-9إىل 81-9
الذهب النقدي 126-7 ،إىل ،130-7
 28-9إىل 30-9
سندات الدين 143-7 ،إىل ،156-7
 36-9إىل 43-9
سيولة،118-7 ،31-4 ،55-2 ،
266-7 ،124-7
عقد املشتقات املالية 203-7 ،إىل
 70-9 ،220-7إىل 76-9
العملة والودائع 135-7 ،إىل ،142-7
 33-9إىل 35-9
القروض 157-7 ،إىل 44-9 ،163-7
إىل 46-9
ألغراض سياسة املالية العامة29-4 ،
إىل  ،30-4اإلطار 1-4
متأخرات 20-9 ،إىل 23-9
املتطابقة احملاسبية2-9 ،
مكاسب وخسارة احليازة الناجتة ،ذات
القيم النقدية الثابتة23-10 ،
نظم التأمين والتقاعد والضمانات
املوحدة 178-7 ،إىل ،202-7
 57-9إىل 69-9
نوع األداة املالية يف 24-9 ،إىل .27-9
راجع أيضا أنواع األدوات ذات الصلة
وقت قيد املعامالت يف 93-3 ،إىل
 13-9 ،97-3إىل 16-9
يُحسب صايف الدين243-7 ،
يساوي صايف اإلقراض ( / )+صايف
االقتراض ( )-يف5-9 ،
يسجل القسم الثالث من بيان العمليات
املعامالت املالية يف 26-4 ،إىل
31-4
األصول غير املالية
إجمايل االستثمار يف ،4-8 ،اجلدول
4م1-
أنواع17-7 ،
ترصيد املعامالت يف 19-8 ،إىل 20-8
تصنيف 3-8 ،34-7 ،إىل 21-8 ،4-8
إىل  ،23-8اجلدول  ،2-7اجلدول
 .1-8راجع أيضا كل فئة لألصول
غير املالية
التصنيف يف بيان العمليات25-4 ،
تعريف17-7 ،
تقييم 20-7 ،إىل  9-8 ،22-7إىل
12-8
تكاليف نقل امللكية 6-8 ،60-6 ،إىل
8-8

توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
162-3
الثابتة 35-7 ،إىل  24-8 ،74-7إىل
43-8
سمات17-7 ،
صايف االستثمار يف،16-4 ،34-1 ،
4-8
ظهور واختفاء 48-10 ،إىل 51-10
عرض صايف كل فئة من فئات146-3 ،
إىل 147-3
عرض على أساس إجمايل وقد يفضل
عرض صايف 146-3 ،إىل 147-3
عرض على أساس إجمايل146-3 ،
غير املنتَجة 90-7 ،إىل 49-8 ،117-7
إىل 58-8
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،34-1 ،33-1الشكل البياين 1-4
يف النفقات21-4 ،
الفئات الرئيسية17-7 ،
مل تعد له قيمة اقتصادية51-10 ،
متطابقة حماسبية2-8 ،
اخملزونات 75-7 ،إىل 44-8 ،86-7
إىل 47-8
مصاريف السلع واخلدمات مقابل اقتناء،
 43-6إىل 49-6
مكاسب وخسائر حيازة 19-10 ،إىل
20-10
النفائس 87-7 ،إىل 48-8 ،89-7
وقت القيد املعامالت يف 88-3 ،إىل
 13-8 ،92-3إىل 17-8
األصول غير املنتَجة
األراضي 92-7 ،إىل  50-8 ،96-7إىل
53-8
أصول أخرى متوافرة طبيعيا101-7 ،
إىل 55-8 ،103-7
أنواع .90-7 ،راجع أيضا األنواع
احملددة
تصنيف90-7 ،17-7 ،25-4 ،50-3 ،
إىل  49-8 ،117-7إىل 57-8
تعريف19-7 ،
تقييم عمليات11-8 ،
تكاليف نقل امللكية على،42-8 ،7-8 ،
 ،83-10الشكل البياين 1-8
غير املنظورة 104-7 ،إىل ،117-7
 56-8إىل 58-8
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،25-4اجلدول  ،2-4اجلدول 3-4
ملكية 90-7 ،إىل 91-7
املنافع االقتصادية7-7 ،
املوارد املعدنية وموارد الطاقة97-7 ،
إىل 54-8 ،99-7
األصول غير املنتَجة غير املنظورة،50-3 ،
 104-7 ،90-7 ،31-7إىل ،117-7
 56-8إىل  ،58-8اجلدول 8-7
األصول واخلصوم ألغراض سياسة املالية
العامة 29-4 ،إىل ،57-4 ،30-4
اإلطار 1-4

األصول املنتَجة،125-5 ،16-4 ،50-3 ،
 17-7 ،131-5إىل 34-7 ،18-7
إطار إحصاءات مالية احلكومة1-1 ،
اتساق ،35-1 ،22-1 ،13-1 ،م1-5
أساس قيد األحداث االقتصادية يف،
 27-1إىل  61-3 ،28-1إىل ،75-3
3-4
استخدامات 10-1 ،إىل ،51-4 ،13-1
م 36-5إىل م40-5
اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية
االقتصادية و ،م 105-7إىل م-7
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أغراض ،5-4 ،1-4 ،م3-7
أهداف معايير احملاسبة الدولية مقابل،
م 11-6إىل م12-6
البنود املوازِنة يف 32-1 ،إىل ،34-1
140-3
تباين يف الهياكل املؤسسية
واالقتصادية للبلدان و36-1 ،5-1 ،
إىل  ،39-1م2-7
تُصنَّف7-3 ،
تصنيف وظائف احلكومة و 126-6 ،إىل
127-6
تطبيق 36-1 ،5-1 ،إىل 39-1
التقييم يف 107-3 ،29-1 ،إىل
 ،117-3م 25-6إىل م30-6
تكامل2-3 ،
دليل اإلحصاءات النقدية واملالية و،
م 99-7إىل م104-7
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل و ،م 73-7إىل م98-7
راجع أيضا اإلطار التحليلي إلحصاءات
مالية احلكومة
رموز التصنيف ،م 1-8إىل م ،7-8الشكل
البياين م ،1-8اجلدول م ،1-8اجلدول
م ،2-8اجلدول م ،3-8اجلدول م-8
 ،4اجلدول م ،5-8اجلدول م6-8
اجملمالت يف141-3 ،
مزايا نظام القيد على أساس االستحقاق،
70-3
معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام و،
م 1-6إىل م ،56-6اإلطار م1-6
مؤشرات املالية العامة يمكن اشتقاقها
من 51-4 ،إىل  ،60-4اجلدول 4م-
 ،1اجلدول 4م2-
امليزانيات العمومية يف1-7 ،30-1 ،
إىل 3-7
نطاق التغطية 1-2 ،26-1 ،إىل ،4-2
53-3
نظام احلسابات القومية لعام  2008و،
 22-1إىل  ،6-3 ،24-1م 13-7إىل
م ،72-7اجلداول م 1-7إىل م5-7
هيكل وخصائص 14-1 ،إىل ،24-1
 8-4إىل 15-4
اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة،
الشكل البياين 1-4

		
الفهرس

األهداف التحليلية 4-4 ،41-1 ،إىل
5-4
البنود املوازِنة 32-1 ،إىل 33-1
البيانات التكميلية .13-4 ،راجع أيضا
بيانات حمددة
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 1986و 6-4 ،إىل 7-4
العناصر .8-4 ،راجع أيضا عنصر حمدد
األغراض3-4 ،
اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية
االقتصادية ،م 105-7إىل م134-7
إعادة العزو يف قيد املعاملة30-3 ،
إعادة تمويل ،م ،5-3م 14-3إىل م19-3
إعادة تنظيم للدين
أسباب ،م3-3
إعادة جدولة أو إعادة تمويل ،م،5-3
م 10-3إىل م19-3
اإلعفاء ،م ،5-3م 7-3إىل م9-3
أنواع ،م 4-3إىل م6-3
التحمل والسداد نيابة عن أطراف أخرى،
م ،5-3م 26-3إىل م ،31-3الشكل
البياين م1-3
التحويل والسداد املبكر ،م ،5-3م20-3
إىل م25-3
تعريف ،م2-3
إعادة جدولة ،الدين ،26-9 ،م ،5-3م-3
 ،10م13-3
اإلعانات
البيئية ،م 130-7إىل م134-7
حتصل وحدات احلكومة العامة على،
86-6
حتمل وحدة مؤسسية ،عدا الوحدات
احلكومية ،مصروفات84-6 ،
التحويالت الرأسمالية مقابل49-9 ،
تُصنف ،باعتبارها إيرادات،146-5 ،
اجلدول 11-5
تُصنف ،كمصروفات،24-4 ،23-1 ،
 84-6إىل  ،91-6اجلدول 6-6
تعريف84-6 ،146-5 ،
خسائر املنظمات التجارية احلكومية
باعتبارها89-6 ،
اخلصومات الضريبية باعتبارها،
89-6 ،31-5
على اإلنتاج90-6 ،
على منتج89-6 ،
الغرض من84-6 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
23-1
يف تصنيف وظائف احلكومة145-6 ،
كتحويالت85-6 ،17-3 ،10-3 ،
ال تشمل حتويالت91-6 ،
لألسر91-6 ،86-6 ،
للتجارة اخلارجية89-6 ،
للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر86-6 ،

املعاجلة عند حساب األسعار السوقية/
ذات داللة اقتصادية،74-2 ،69-2 ،
136-5 ،110-3
الناجتة عن أسعار فائدة البنك املركزي،
 ،89-6 ،70-5 ،26-5اإلطار 2-6
الناشئة عن تطبيق نظم أسعار الصرف،
89-6 ،89-5 ،26-5
اإلعفاء من ،الدين،30-7 ،35-4 ،16-3 ،
م ،5-3م 7-3إىل م9-3
األعمال الترفيهية واألدبية والفنية األصلية،
،41-8 ،37-8 ،72-7 ،64-7
اجلدول 5-7
أعمال الصيانة واإلصالح
التحسينات الكبيرة مقابل 25-8 ،إىل
26-8
التصنيف كمصروفات45-6 ،
السمات املميزة27-8 ،
أعمال قيد اإلجناز،44-6 ،29-6 ،91-3 ،
،82-7 ،80-7 ،62-7 ،37-7
 ،47-8اجلدول 6-7
اإلقامة
تصنيف املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم حسب،120-7 ،44-4 ،
 24-9إىل  85-9 ،25-9إىل ،87-9
اجلدول  ،9-7اجلدول  ،1-9اجلدول
2-9
تعريف7-2 ،
يف االحتاد االقتصادي ،م 24-5إىل
م25-5
لتحديد اإلقليم االقتصادي7-2 ،2-2 ،
إىل 124-2 ،9-2
للبنك املركزي لالحتاد النقدي21-2 ،
للجيوب اإلقليمية10-2 ،
للشركات العامة14-2 ،
للكيانات ذات الغرض اخلاص،15-2 ،
138-2
للمنظمات الدولية 16-2 ،إىل 21-2
للمؤسسة اإلقليمية20-2 ،
للوحدة الصورية املقيمة13-2 ،
للوحدة املؤسسية12-2 ،
ملنطقة مادية أو قانونية11-2 ،
لوحدات احلكومة العامة14-2 ،
مفهوم مهم6-2 ،
اقتسام األصول ،م 36-4إىل م40-4
اإلقراض املشتق لألموال املقترضة ،م-3
 72إىل م ،78-3اجلدول م1-3
اإلقراض املوجه للسياسات 29-4 ،إىل
 ،124-7 ،57-4 ،30-4اإلطار
 ،1-4اجلدول 4م2-
األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة
الدفع املتعلقة بنظم التأمين على غير
احلياة والضمانات املوحدة،125-6 ،
اجلدول 11-6
األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة
القبض املتعلقة بنظم التأمين على
غير احلياة والضمانات املوحدة،
 ،151-5 -149-5اجلدول 12-5

425

اإلقليم االقتصادي
األراضي واملباين املوجودة يف اجليوب
التي تقع خارج األراضي اإلقليمية،
13-2
تعريف ونطاق 8-2 ،إىل 12-2
ألي منظمة دولية16-2 ،
لالحتاد االقتصادي ،م24-5
معايير اإلقامة7-2 ،2-2 ،
اآلالت واملعدات،49-6 ،43-6 ،37-6 ،
 37-7 ،35-7 ،35-7 ،7-7إىل
 52-7 ،38-7إىل ،88-7 ،57-7
 ،33-8اجلدول 4-7
االلتزامات االحتمالية
االلتزامات و251-7 ،
البيانات يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة 13-4 ،19-1 ،إىل ،15-4
 ،47-4اجلدول 6-4
تتألف االلتزامات االحتمالية الصريحة
من ،254-7 ،اجلدول 6-4
تعريف ،251-7 ،47-4 ،اجلدول 4م1-
راجع أيضا البيان املوجز لاللتزامات
االحتمالية الصريحة وصايف
االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان
االجتماعي املستقبلية
الصريحة مقابل الضمنية252-7 ،
الضمانات و256-7 ،253-7 ،
يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية،
 ،253-7الشكل البياين 2-7
القيد ،15-4 ،م38-2
كبنود للتذكرة 251-7 ،إىل ،261-7
اجلدول  ،10-7اجلدول م3-8
التزامات الدين املضمونة بأصول،143-7 ،
151-7
إمكانية االستمرار
استمرارية القدرة على حتمل الدين،
55-4
التغير يف صايف القيمة هو مؤشر
يُستخدم لتقييم،33-1 ،10-1 ،
،18-4 ،3-4 ،167-3 ،106-2
 39-4إىل 40-4
حساب الرصيد األويل لتحليل،55-4 ،
اجلدول 4م1-
صايف رصيد التشغيل مقياسا موجزا،
18-4
صايف القيمة املالية يمثل مؤشرا41-4 ،
األموال الذاتية
أسهم وحصص امللكية مقابل،231-7 ،
الشكل البياين 1-7
إصدارات األسهم اجملانية التي تمثل
إعادة تصنيف111-5 ،
تعريف231-7 ،
كبديل لصياغة قيمة سوقية تقريبية
حلصص ملكية املساهمين،173-7 ،
 232-7إىل 233-7
كمؤشر مايل عن صايف القيمة للشركات
العامة229-7 ،40-4 ،
األندية الثقافية61-2 ،
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األندية الرياضية،17-6 ،97-2 ،61-2 ،
48-7
أنشطة احلكومة اإلنتاجية22-1 ،
األنشطة املساعدة ،72-2 ،45-2 ،م37-3
أنشطة شبه مالية عامة،10-3 ،137-2 ،
170-7 ،7-4
اإلنفاق االجتماعي ،اجلدول 4م1-
اإلنفاق الرأسمايل ،اجلدول 4م1-
اإلنفاق اإلنمائي ،اجلدول 4م2-
إهالك األصول ،146-6 ،54-6 ،م،29-6
م 54-6إىل م55-6
األوراق املالية
إعادة تمويل من خالل ،م 14-3إىل
م16-3
بخصم40-9 ،71-6 ،
تعريف 146-7 ،إىل 147-7
تقييم 115-3 ،إىل 27-7 ،117-3
توحيد البيانات152-3 ،
مكاسب حيازة أو خسارة حيازة على،
27-10
يعاد تصنيفها ضمن فئة حصص
امللكية،21-9 ،150-7 ،97-3 ،
84-10
األوراق املالية املضمونة بأصول
تعريف151-7 ،
تقييم154-7 ،27-7 ،
هي أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم
كإثبات لدين ،143-7 ،م59-3
األوراق املالية منزوعة القسائم152-7 ،
األوراق املالية /سندات الدين املربوطة
بمؤشر 75-6 ،إىل ،153-7 ،83-6
 41-9إىل 26-10 ،42-9
االئتمانات والسلف التجارية،72-3 ،
 ،225-7 ،95-3اجلدول 4م1-
إيجار
األصول الثابتة108-7 ،50-6 ،
األصول املنتجة 131-5 ،إىل ،132-5
 ،141-5 ،137-5م 6-4إىل م9-4
الوحدة الصورية املقيمة تتلقى13-2 ،
اإليرادات
إحصاءات اإليرادات26-5 ،
األخرى106-5 ،6-5 ،
أنواع .1-5 ،23-4 ،راجع أيضا النوع
احملدد
حتليل املالية العامة9-5 ،
تصنيف 21-5 ،21-1 ،إىل ،22-5
اجلدول  ،1-5اجلدول م .1-8راجع
أيضا النوع احملدد
تعريف1-5 ،23-4 ،16-4 ،
تقدير 78-3 ،إىل  17-5 ،80-3إىل
20-5
عرض على أساس إجمايل مقابل على
أساس صاف 144-3 ،إىل ،145-3
147-3
العزو 33-5 ،إىل 40-5

يف إحصاءات مالية احلكومة،2-1 ،
،53-4 ،16-4 ،33-1 ،15-1
الشكل البياين 1-4
املبالغ املستردة،104-3 ،59-3 ،
،7-5 ،145-3 ،143-3 ،110-3
27-5
املعامالت التي ال تُسجَّل بصفتها8-5 ،
معايير احملاسبة املالية لقيد،55-3 ،
 61-3إىل 11-5 ،10-5 ،68-3
املوازنة املشتركة لالحتاد االقتصادي،
م 26-5إىل م28-5
وقت قيد وقياس 77-3 ،إىل ،88-3
 10-5إىل 16-5
اإليرادات األخرى،6-5 ،3-5 ،23-4 ،
 .16-5راجع أيضا كل فئة من
اإليرادات األخرى
إيصاالت اإليداع 166-7 ،إىل 167-7
باء
البحث والتطوير 66-7 ،64-7 ،46-6 ،إىل
 ،38-8 ،67-7اجلدول 5-7
برامج التأمين االجتماعي التي يديرها
أرباب العمل 98-5 ،إىل 100-5
برامج احلماية املالية /نظم التأمين على
الودائع 132-2 ،إىل ،135-2
 ،138-5 ،74-5م72-4
برامج التأمين االجتماعي
التأمين الفردي مقابل ،الشكل البياين
م1-2
تشترط مشاركة رسمية يبرهن عليها
تسديد مساهمات ،101-2 ،م30-2
تعريف ،101-2 ،م30-2
تغطي طائفة متنوعة من البرامج،
101-2
راجع أيضا نظم التقاعد ،املرتبطة
بالعمل
الغرض من ،م ،14-2م30-2
غير قائمة على املساهمات26-6 ،
يف تصنيف ترتيبات احلماية االجتماعية،
م ،18-2م 20-2إىل م ،23-2م-2
 ،32الشكل البياين م2-2
حمدد املساهمة مقابل ذي املزايا
احملددة ،م ،17-2م ،21-2م54-2
إىل م59-2
مرتبط بالعمل ،م 22-2إىل م،24-2
م 40-2إىل م ،58-2م 64-2إىل
م ،66-2اجلدول م ،3-2اجلدول
م4-2
مساهمات أرباب العمل كإيرادات99-5 ،
إىل 100-5
مساهمات أرباب العمل كمصروفات،
 19-6إىل 26-6
املساهمات احملتسبة100-5 ،
مساهمات املستخدمين كإيرادات99-5 ،
املساهمات واملنافع،94-5 ،4-5 ،
 ،19-6 ،1-6 ،98-5م،15-2
م31-2

املمولة مقابل غير املمولة ،م17-2
برامج الضمان االجتماعي
برامج 101-2 ،إىل 102-2
برامج تأمين اجتماعي و ،م،32-2
الشكل البياين م1-2
حتويل املسار يف قيد املعاملة يف،
28-3
تصنيف التدفقات املتصلة ،م 34-2إىل
م ،39-2اجلدول م2-2
تعريف ،م33-2
تغييرات من جانب واحد يف49-4 ،
تقدم أنواعا خمتلفة من معاشات التقاعد،
147-2
توفير إحصاءات منفصلة عنها داخل
إحصاءات كل مستوى حكومي78-2 ،
راجع أيضا املساهمات االجتماعية؛
التأمين االجتماعي؛ البيان املوجز
لاللتزامات االحتمالية الصريحة
وصايف االلتزامات الضمنية ملنافع
الضمان االجتماعي املستقبلية
صايف االلتزامات الضمنية للمنافع
املستقبلية47-4 ،15-4 ،13-4 ،
إىل ،261-7 ،13-7 ،50-4 ،48-4
م ،39-2اجلدول 6-4
صناديق االدخار مقابل 149-2 ،إىل
151-2
صندوق،78-2 ،62-2 ،58-2 ،
 ،67-9 ،100-2م 34-2إىل م-2
 ،35الشكل البياين 3-2
الضرائب على جمموع الرواتب واألجور
مقابل45-5 ،23-5 ،
طوعية مقابل إلزامية ،م16-2
عرض االلتزامات يف امليزانية العمومية،
 ،18-1م 38-2إىل 39-2
يف ترتيبات احلماية االجتماعية ،م-2
 ،22الشكل البياين م2-2
القواعد احملاسبية 144-3 ،إىل ،145-3
161-3
كقطاعات فرعية للحكومة العامة،
 100-2 ،78-2إىل ،103-2
م34-2
كمصروفات املنافع االجتماعية99-6 ،
إىل 100-6
املساهمات 19-6 ،97-5 ،إىل ،26-6
م36-2
منافع عينية ،100-6 ،م37-2
املنافع كتحويالت،14-3 ،10-3 ،
 99-6 ،17-3إىل 100-6
يُقيَّد االلتزام194-7 ،
برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات،
 64-7إىل  69-7 ،65-7إىل ،71-7
 ،40-8اجلدول 5-7
برنامج تأمين اجتماعي مرتبط بالعمل،
م ،18-2م ،23-2م ،40-2الشكل
البياين م ،1-2الشكل البياين م2-2
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البنك املركزي
األرباح املوزعة من 114-5 ،إىل
116-5
اإلعانات الضمنية /الضرائب،26-5 ،
 ،89-6 ،70-5اإلطار 2-6
تخصيصات وحيازات حقوق السحب
اخلاصة ،133-7 ،م ،80-3م،87-3
م94-3
الذهب كأصل مايل 126-7 ،إىل
28-9 ،130-7
ضريبة ضمنية تنتج عن تطبيق نظام
متعدد أسعار الصرف88-5 ،
العملة التي يصدرها135-7 ،
يف االحتادات النقدية واحتادات العملة،
 ،169-7 ،21-2م 32-5إىل
م35-5
كجهات الوساطة املالية- 55-2 ،
56-2
كمؤسسة مالية وطنية 118-2 ،إىل
 ،119-2الشكل البياين 3-2
مكاتب تمثيل كاجليوب اإلقليمية9-2 ،
البنك املركزي لالحتاد النقدي،21-2 ،
 ،169-7م .35-5راجع أيضا
االحتادات النقدية واحتادات العمالت
البنود املوازِنة
تسمح بإجراء حتليل 53-4 ،39-4 ،إىل
55-4
تعريف142-3 ،
توحيد و166-3 ،
راجع أيضا صايف القيمة املالية وصايف
القيمة
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،1-1 ،
228-7 ،151-3 ،32-1 ،11-1
بنود للتذكرة ،امليزانية العمومية234-7 ،
إىل  ،263-7اجلدول 10-7
البنوك الرديئة .راجع هيئات إعادة الهيكلة
بنوك مُعسرة .راجع هيئات إعادة الهيكلة
بيان التدفقات االقتصادية األخرى
بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة
و46-4 ،18-1 ،
بيانات معايير احملاسبة الدولية مقابل،
م ،31-6م ،37-6م53-6
تصنيف التغيرات يف صايف القيمة يف،
 36-4إىل  ،2-10 ،38-4اجلدول
 ،3-4اجلدول 1-10
التعريف والغرض من،64-3 ،16-1 ،
10-4
التغيرات األخرى يف حجم األصول/
اخلصوم املقيدة يف38-4 ،
تقييم التدفقات املقيدة يف107-3 ،
الغرض من36-4 ،
يف اإلطار التحليلي يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام ،16-1 ،2014
 ،8-4م20-7
يف هيكل اإلطار التحليلي ،8-4 ،الشكل
البياين 1-4

قيد على أساس االستحقاق يف،64-3 ،
107-3
مكاسب أو خسائر احليازة املقيدة يف،
37-4
بيان العمليات
بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة
و46-4 ،18-1 ،
بيان مصادر واستخدامات النقدية و،
35-4 ،12-4
بيانات معايير احملاسبة الدولية مقابل،
م37-6
تصنيف املعامالت يف ،22-4 ،اجلدول
1-4
تطبيق إطار إحصاءات مالية احلكومة،
38-1
التعريف والغرض من9-4 ،64-3 ،
رصيدين حتليليين 17-4 ،إىل 20-4
عناصر ،22-4 ،16-4 ،اجلدول 1-4
الغرض من15-1 ،
يف اإلطار التحليلي يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام ،15-1 ،2014
م18-7
يف هيكل اإلطار التحليلي ،8-4 ،الشكل
البياين 1-4
قيد اإليرادات يف10-5 ،23-4 ،
قيد املصروفات يف6-6 ،24-4 ،
قيد على أساس االستحقاق يف،64-3 ،
107-3
مؤشرات املالية العامة التي يمكن
اشتقاقها من 17-4 ،إىل ،21-4
53-4
نظام احلسابات القومية و،14-7 ،
اجلدول م2-7
يسجل املعامالت املالية يف 26-4 ،إىل
31-4
يسجل املعامالت يف األصول غير املالية،
25-4
بيان جمموع التغيرات يف صايف القيمة
التعريف والغرض من46-4 ،14-4 ،
يف اإلطار التحليلي يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام ،18-1 ،2014
 ،13-4اجلدول 5-4
الوحدة اإلحصائية 2-2 ،إىل  .3-2راجع
أيضا الوحدات املؤسسية
بيان مصادر واستخدامات النقدية
االقتراض احلكومي يف105-3 ،
بيان العمليات و،12-4 ،106-3 ،
35-4
تصنيف التدفقات النقدية يف،32-4 ،
اجلدول 2-4
تطبيق إطار إحصاءات مالية احلكومة،
38-1 ،15-1
التقييم يف107-3 ،
الغرض من،103-3 ،68-3 ،15-1 ،
32-4
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يف هيكل اإلطار التحليلي8-4 ،
قيد اإليرادات يف11-5 ،104-3 ،
قيد املشتريات من السلع واخلدمات،
31-6
قيد املصروفات7-6 ،104-3 ،
قيد املنح العينية95-6 ،
قيد على األساس النقدي يف،67-3 ،
34-4 ،103-3
قيد معامالت مرتبطة باستهالك رأس
املال الثابت61-6 ،
البيان املوجز لاللتزامات االحتمالية
الصريحة وصايف االلتزامات
الضمنية ملنافع الضمان االجتماعي
املستقبلية
تصنيف اإليرادات واملصروفات يف،
 48-4إىل  ،50-4اجلدول 6-4
الغرض من47-4 ،15-4 ،
يف اإلطار التحليلي يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام ،19-1 ،2014
13-4
بيع املباين كمعاملة مبادلة9-3 ،
تاء
التأميم ،55-9 ،م ،42-3اإلطار 1-4
التأمين
االجتماعي .راجع التأمينات االجتماعية
احتياطيات /أصول /خصوم /مستحقات
ذات صلة57-9 ،178-7 ،120-5 ،
األساس املفاهيمي ،م66-4
أقساط 149-5 ،إىل ،125-6 ،150-5
م 74-4إىل م ،76-4اجلدول ،12-5
اجلدول 11-6
أقساط التأمين على غير احلياة
كتحويالت14-3 ،12-3 ،
أنواع ،م 67-4إىل م70-4
تسويات تأمين بالغة الضخامة مستحقة
القبض /مستحقة الدفع،151-5 ،
125-6
تصنيف 57-9 ،إىل 62-9
تصنيف دخل امللكية من املبالغ
املنصرفة120-5 ،
تقييم122-7 ،20-5 ،
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
164-3
احلماية االجتماعية مقابل ،م 11-2إىل
م ،16-2الشكل البياين م1-2
اخلاص ،مقابل ،م 11-2إىل م،16-2
الشكل البياين م1-2
راجع أيضا نظم التأمين والتقاعد
والضمانات املوحدة
الرسوم مقابل اخلدمات52-6 ،
الشركات العامة املالية،115-2 ،
121-2
الشركات املالية يف 53-2 ،إىل 55-2
الضرائب على92-5 ،

428

دليل إحصاءات مالية احلكومة ٢٠١٤

على احلياة 187-7 ،120-5 ،إىل
 ،62-9 ،188-7م69-4
على غير احلياة 183-7 ،إىل ،186-7
 58-9إىل  ،61-9م ،70-4م78-4
إىل م80-4
يف نظام احلسابات القومية مقابل يف
إحصاءات مالية احلكومة ،م،29-7
م ،43-7م ،69-7اجلدول م1-7
قيد أقساط التأمين على غير احلياة
كمعامالت 58-9 ،إىل 61-9
املشتقات املالية مقابل207-7 ،
مصروفات امللكية التي تعزى إىل حملة
وثائق التأمين 113-6 ،إىل 114-6
املصطلحات املستخدمة يف ،م 73-4إىل
م77-4
املطالبات 150-5 ،148-5 ،إىل
 ،15-7 ،151-5م ،77-4م84-7
وثيقة ،هي ،م66-4
الودائع .راجع احلماية املالية /نظم
ضمان الودائع
الوساطة املالية55-2 ،
وقت قيد املعامالت89-3 ،
التأمين االدخاري 187-7 ،إىل ،188-7
 ،62-9م69-4
التغيرات األخرى يف حجم األصول،
71-10
التأمين على احلياة 178-7 ،إىل ،179-7
 187-7إىل -10 ،62-9 ،188-7
 ،71م69-4
على غير احلياة مقابل183-7 ،
التأمين على غير احلياة
االحتياطيات الفنية183-7 ،178-7 ،
إىل  58-9 ،186-7إىل ،61-9
35-10
األقساط والرسوم واملطالبات املرتبطة
بنظم 149-5 ،6-5 ،إىل ،151-5
اجلدول 12-5
األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة
الدفع املتعلقة بنظم ،125-6 ،اجلدول
11-6
األقساط واملطالبات كتحويالت،12-3 ،
14-3
األنواع الرئيسية لبرامج احلماية املالية،
132-2
التأمين على احلياة مقابل183-7 ،
تعريف ،م70-4
احلكومة العامة والشركات العامة
باعتبارهم اجلهات املسؤولة عن
وبوصفهم حملة57-9 ،
حملة وثائق تأمين ،وحدات القطاع العام
بصفتها ،م80-4
الرسوم مقابل اخلدمات52-6 ،
شركات التأمين ،وحدات القطاع العام
بوصفها ،م79-4
الضمان االجتماعي مقابل ،الشكل البياين
م1-2

املطالبات على46-3 ،
املعاجلة اإلحصائية ،م 78-4إىل
م80-4
التجارة ،الدولية
احتادات42-6 ،61-2 ،37-2 ،
أرباح االحتكارات يف 86-5 ،إىل 87-5
اإلعانات89-6 ،
الضرائب على 83-5 ،إىل  ،92-5اجلدول
5-5
منطقة11-2 ،
املنظمات التجارية احلكومية89-6 ،
جتزئة املعامالت،118-3 ،29-3 ،11-3 ،
 ،124-3م ،29-7اجلدول م1-7
حتسينات األراضي
األراضي و50-7 ،
استهالك رأس املال الثابت على،51-7 ،
53-8 ،31-8
تصنيف 49-7 ،إىل ،50-8 ،50-7
اجلدول 3-7
تعريف49-7 ،
تقيد كمعامالت يف،7-8 ،94-7 ،
31-8
تقييم51-7 ،
التحسينات الكبيرة يف األصول القائمة.
راجع أعمال الصيانة واإلصالح
حتليل املالية العامة
استخدام إطار إحصاءات مالية احلكومة
يف 10-1 ،إىل  51-4 ،13-1إىل
 ،60-4اجلدول 4م ،1-اجلدول 4م2-
استخدام دليل إحصاءات مالية احلكومة
لعام  2014يف3-1 ،
راجع أيضا هيكل اإلطار التحليلي
إلحصاءات مالية احلكومة
حتويل ،الدين ،م ،5-3م 20-3إىل م23-3
حتويل ،العملة 132-3 ،130-3 ،إىل
133-3
حتويل املسار يف قيد املعاملة،131-2 ،
 ،68-5 ،28-3م51-2
التحويالت
استخدام السلع واخلدمات مقابل37-6 ،
إىل 42-6
اإلعانات هي 84-6 ،146-5 ،إىل -6
 ،91اجلدول  ،11-5اجلدول 6-6
أقساط ومطالبات التأمين على غير
احلياة14-3 ،
أنواع 12-3 ،إىل 15-3
التحويالت اإللزامية85-3 ،
التحويالت الطوعية86-3 ،
تعريف10-3 ،
تقييم121-3 ،112-3 ،
توحيد بيانات155-3 ،
جارية مقابل رأسمالية 15-3 ،إىل
147-5 ،145-5 ،23-4 ،18-3
إىل  123-6 ،122-6 ،148-5إىل
124-6
السلع واخلدمات 37-6 ،إىل 42-6
الضرائب13-3 ،

العينية25-3 ،
الغرامات واجلزاءات هي142-5 ،
غير املصنفة يف موضع آخر،6-5 ،
 145-5إىل  122-6 ،148-5إىل
 ،124-6اجلدول  ،11-5اجلدول
10-6
كمعامالت غير نقدية19-3 ،
كمعامالت نقدية10-3 ،
مشروطة86-3 ،
املعامالت مزيج من املبادلة و11-3 ،
إىل 12-3
املنافع االجتماعية هي 96-6 ،إىل
106-6
املنح هي 101-5 ،5-5 ،إىل ،105-5
 92-6إىل  ،95-6اجلدول ،7-5
اجلدول 7-6
وقت القيد 77-3 ،إىل 86-3
التحويالت اجلارية 17-3 ،15-3 ،إىل
18-3
األخرى غير املصنفة يف موضع آخر،
123-6 ،147-5
التحويالت اجلارية األخرى غير املصنفة يف
موضع آخر  ،147-5اجلدول 11-5
التحويالت الرأسمالية
اإلعانات مقابل،12-8 ،91-6 ،85-6 ،
49-9
حتمل الدين /اإلعفاء من الدين /سداد
الدين نيابة عن أطراف أخرى ،م61-2
إىل م ،62-2م ،8-3م 25-3إىل
م31-3
التحويالت اجلارية و18-3 ،15-3 ،
التدفقات االقتصادية األخرى مقابل،
72-10 ،62-10
حقوق ملكية مقابل52-9 ،
حيازة أصول الشركة اخلاصة من خالل،
م65-4
السمات اخلاصة 15-3 ،إىل 16-3
عيني29-8 ،
غير مصنفة يف موضع آخر،148-5 ،
 ،124-6اجلدول  ،11-5اجلدول
10-6
من خالل عمليات ضخ رأس املال،
 ،66-9 ،130-2م ،47-3م49-3
إىل م ،53-3الشكل البياين م1-3
التحويالت الضمنية الناشئة عن القروض
بأسعار فائدة ميسرة،246-7 ،
 ،12-9اجلدول 10-7
التحويالت النقدية18-3 ،16-3 ،
التدفقات
أساس قيد 27-1 ،إىل ،60-3 ،28-1
67-3
اندماج مراكز األرصدة و2-3 ،31-1 ،
ترصيد 143-3 ،إىل 17-9 ،151-3
تصنيف ،21-1 ،اجلدول م3-8
تعريف4-3 ،
تقييم 115-3 ،107-3 ،29-1 ،إىل
129-3
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توحيد البيانات 18-9 ،إىل 19-9
راجع أيضا التدفقات االقتصادية
األخرى؛ املعامالت
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
1-3 ،31-1 ،27-1 ،21-1 ،15-1
يف الترتيبات اإلقليمية ،م3-5
يف عناصر اإلطار التحليلي،8-4 ،1-3 ،
اجلدول 1-4
القيد التوضيحي للتدفقات املتصلة
باحلماية االجتماعية ،اجلدول م،1-2
اجلدول م ،2-2اجلدول م،3-2
اجلدول م4-2
القيد التوضيحي للمعامالت املتعلقة
بالتأمين على غير احلياة أو
الضمانات املوحدة ،م 79-4إىل
م80-4
للكيانات ذات األغراض اخلاصة،
 138-2إىل 139-2
احملررة بعملة أجنبية 119-3 ،إىل
129-3
نظام القيد املزدوج54-3 ،
نوعان من ،4-3 ،15-1 ،الشكل البياين
1-4
وحدة احلساب 130-3 ،51-3 ،إىل
131-3
وقت القيد ،راجع وقت قيد التدفقات
االقتصادية
التدفقات االقتصادية .راجع التدفقات
التدفقات االقتصادية األخرى
تصنيف التغير يف صايف القيمة نتيجة،
 2-10إىل  ،4-10اجلدول ،1-10
اجلدول 2-10
تعريف31-3 ،
التغيرات يف القيمة يف معايير احملاسبة
الدولية للقطاع العام مقابل ،م31-6
إىل م ،33-6اإلطار م1-6
تقييم 126-3 ،إىل 129-3
راجع أيضا مكاسب وخسائر احليازة؛
التغيرات األخرى يف حجم األصول /
اخلصوم؛ بيان التدفقات االقتصادية
األخرى
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 15-1إىل ،8-4 ،20-1 ،16-1
 ،14-4الشكل البياين 1-4
فئات1-10 ،32-3 ،
قيد أثر55-3 ،
معامالت مقابل31-3 ،
وقت قيد 98-3 ،إىل 102-3
التراخيص
استخدام السلع ،أو مزاولة أنشطة،55-5 ،
 72-5إىل  ،81-5 ،75-5م36-4
إىل م ،50-4اإلطار م ،2-4اجلدول
4-5
استخدام املركبات 72-5 ،55-5 ،إىل
80-5 ،75-5

استخدام املوارد الطبيعية،54-5 ،
 ،78-5م 18-4إىل م ،35-4الشكل
البياين م1-4
اإللزامية138-5 ،
راجع أيضا العقود وعقود اإليجار
والتراخيص؛ الرسوم والتراخيص
الصورة األصلية65-7 ،
املهنية81-5 ،
يمثل بيع أصول مقابل ريع،124-5 ،
 ،109-7م ،21-4اإلطار م1-4
الترتيبات اإلقليمية
االحتادات االقتصادية ،م ،5-5م19-5
إىل م31-5
االحتادات اجلمركية ،م ،5-5م 6-5إىل
م18-5
االحتادات النقدية واحتادات العملة ،م-5
 ،5م 32-5إىل م35-5
االتساق ألغراض إحصاءات مالية
احلكومة ،م 41-5إىل م ،44-5اإلطار
م1-5
االنعكاسات على إحصاءات مالية
احلكومة ،م ،1-5م ،3-5م 36-5إىل
م40-5
أنواع ،م5-5
البنك املركزي21-2 ،
حتديد قطاعات احلكومة العامة يف
البلدان األعضاء ،م42-5
تصنيف املراكز املالية للبلدان األعضاء
و19-2 ،
تعريف ،م1-5
السلطات فوق القومية18-2 ،
الغرض من ،م2-5
مقاييس الدين يف ،م44-5
منظمات 17-2 ،إىل  ،19-2م2-5
مؤسسات إقليمية و20-2 ،
وقت قيد التدفقات النقدية يف ،م43-5
ترتيبات التشغيل املشتركة143-2 ،
ترتيبات احلماية االجتماعية
إلزامية مقابل طوعية ،م17-2
أنواع ،98-6 ،م 5-2إىل م7-2
التأمين اخلاص و ،م 11-2إىل م،16-2
الشكل البياين م1-2
الترتيبات اإلدارية ،م4-2
تصنيف ،م 18-2إىل م ،24-2الشكل
البياين م2-2
ذات مساهمات حمددة مقابل ذات مزايا
حمددة ،م17-2
طبيعة ،م3-2
الغرض من ،م1-2
قائمة على مساهمات مقابل غير قائمة
على مساهمات ،م17-2
كوحدة مؤسسية،62-2 ،46-2 ،
 100-2إىل 103-2
مزايا األسر املعيشية ،م ،3-2م8-2
املستفيدون ،السكان مقابل املوظفين،
م17-2
مستقلة مقابل غير مستقلة ،م17-2
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معاشات تقاعد مقابل مزايا غير تقاعدية،
م17-2
معايير التصنيف ،م17-2
املمولة مقابل غير املمولة ،م17-2
املنافع واملساهمات كتحويالت10-3 ،
التسعير التحويلي122-3 ،
تسهيالت ضمان االكتتاب259-7 ،
التصاريح
احلد الفاصل يف الرسوم اإلدارية73-5 ،
إىل 111-7 ،138-5 ،75
الريع مقابل 124-5 ،إىل 130-5
قيد املعامالت ،الصادرة عن احلكومة،
م 42-4إىل م ،45-4اإلطار م2-4
كأصول ،م ،106-7 ،3-4م46-4
إىل م ،47-4م 54-4إىل م،55-4
اجلدول 8-7
الستخدام األصول البيئية ،م127-7
الستخدام املوارد الطبيعية،109-7 ،
م 18-4إىل م ،35-4م 54-4إىل
م ،55-4الشكل البياين م1-4
الستخدام املوارد الطبيعية كمصارف،
م 48-4إىل م50-4
الستخدام سلع أو مزاولة أنشطة،72-5 ،
81-5
مزاولة نشاط حمدد ،110-7 ،م41-4
إىل م52-4
التصنيف/التقسيم القطاعي
االتساق ألغراض ،يف الترتيبات
اإلقليمية ،م42-5
استخدام شجرة القرارات يف124-2 ،
التطبيقات العملية ملبادئ 125-2 ،إىل
162-2
احلكومة العامة .64-2 ،راجع أيضا
قطاع احلكومة العامة
عمليات اإلنقاذ و ،م 45-3إىل م،46-3
 125-2إىل 162-2
القطاع العام .63-2 ،راجع أيضا القطاع
العام
للكيانات ذات الغرض اخلاص136-2 ،
إىل  ،139-2م54-3
مماثل/فروق يف ،م ،6-7م ،9-7م-7
 ،99م103-7
تصنيف معلومات الطرف املقابل،6-2 ،
 264-7 ،165-3 ،23-2إىل
 ،265-7م ،41-6اجلدول ،1-3
اجلدول  ،11-7اجلدول م4-8
تصنيف وظائف احلكومة43-1 ،
استخدامات 130-6 ،إىل 132-6
إطار إحصاءات مالية احلكومة و،
127-6
تصنيف اإلعانات يف145-6 ،
تصنيف استهالك رأس املال الثابت يف،
 146-6إىل 147-6
التصنيف املتقاطع للنفقات يف148-6 ،
إىل  ،149-6اجلدول 6م2-
تصنيف النفقات اإلدارية يف144-6 ،
تعريف126-6 ،
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تقسيم نفقات فيما بين فئات143-6 ،
التمييز بين السلع واخلدمات الفردية
مقابل اجلماعية يف 133-6 ،إىل
139-6
الغرض من126-6 ،
مشكالت يف حتديد 143-6 ،إىل 146-6
هيكل 128-6 ،إىل  ،129-6اجلدول
6م1-
وحدات التصنيف 140-6 ،إىل 142-6
تصنيف وظيفي للحكومة،3-6 ،21-1 ،
اجلدول 6م1-
التصنيف املُفَصَّل لوظائف احلكومة،
150-6
تصنيف متقاطع من التصنيفين
االقتصادي و 148-6 ،إىل ،149-6
اجلدول 6م2-
راجع أيضا تصنيف وظائف احلكومة
نظام تصنيف وظائف احلكومة من أجل،
 126-6إىل 132-6
تطبيق دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
2014
عملية توحيد البيانات 165-3 ،إىل
166-3
يف ظل االحتاد النقدي ،م 38-5إىل
م40-5
يف ظل اختالف األوضاع االقتصادية
بدرجة كبيرة من بلد آلخر 36-1 ،إىل
37-1
مسار38-1 ،
ممارسات سليمة يف نشر البيانات،
39-1
نظام القيد على أساس االستحقاق يكون
تطبيقه أصعب75-3 ،
هيكل حكوماتها املؤسسي أو القانوين
و5-1 ،
تعديل تصنيف
األصول واخلصوم 101-3 ،إىل ،102-3
 80-10 ،50-10إىل 84-10
وحدة مؤسسية 76-10 ،إىل 79-10
تعويضات إنهاء اخلدمة للعاملين،16-6 ،
104-6
تعويضات العاملين
األجور والرواتب 12-6 ،إىل 18-6
تصنف كمصروفات9-6 ،2-6 ،24-4 ،
إىل  ،11-6اجلدول 2-6
تعريف9-6 ،
عالقة بين رب العمل واملوظف و،9-6 ،
 33-6إىل  ،34-6م40-2
عند استخدام نظام القيد على أساس
االستحقاق10-6 ،
عند استخدام نظام القيد على األساس
النقدي10-6 ،
عينية78-9 ،47-8 ،140-5 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
24-1

كمعاملة مبادلة9-3 ،
املبالغ املردودة36-6 ،15-6 ،
متأخرات247-7 ،
احملتسبة22-6 ،140-5 ،100-5 ،
املساهمات االجتماعية .راجع
املساهمات االجتماعية ومساهمات
أرباب العمل االجتماعية
مساهمات أرباب العمل االجتماعية،
 19-6إىل 26-6
املصروفات على استخدام السلع
واخلدمات مقابل 33-6 ،إىل 36-6
منافع العاملين املشتراة بتكلفة يتحملها
العامل14-6 ،
نطاق تغطية إطار إحصاءات مالية
احلكومة مقابل نظام احلسابات
القومية لعام 24-1 ،2008
التغيرات األخرى يف حجم األصول /
اخلصوم
أنواع46-10 ،
حتديد قيمة 128-3 ،إىل 129-3
تعديل يف التصنيف 76-10 ،97-3 ،إىل
84-10
ف149-3 ،
تُعرض على أساس صا ٍ
تعريف1-10 ،35-3 ،
التغيرات يف التصنيف76-10 ،97-3 ،
إىل 84-10
التغيرات يف احلجم غير املصنفة يف
موضع آخر 63-10 ،إىل 75-10
رموز التصنيف ،م ،3-8اجلدول م3-8
ظهور واختفاء أصول يتم قيدها
باعتبارها 48-10 ،إىل 56-10
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،10-4م ،70-7اجلدول 3-4
يف األدوات املالية 71-10 ،إىل 75-10
يف األصول الثابتة 64-10 ،إىل 68-10
يف اخملزونات70-10 ،
يف بيان التدفقات االقتصادية األخرى،
38-4
قيد تأثير األحداث اخلارجية بصفتها،
 59-10إىل 62-10
قيدها وقت وقوع احلدث،101-3 ،
47-10
التغيرات األخرى يف احلجم غير املصنفة يف
موضع آخر 63-10 ،إىل 76-10
التغيرات يف صايف القيمة
يف بيان جمموع التغيرات يف صايف
القيمة،46-4 ،14-4 ،18-1 ،
اجلدول 5-4
كمؤشر مالية عامة40-4 ،
معامالت تُْدِث33-1 ،15-1 ،
الناشئ عن التدفقات االقتصادية
األخرى2-10 ،36-4 ،54-3 ،
الناشئ عن التغيرات األخرى يف حجم
األصول واخلصوم38-4 ،
الناشئ عن مكاسب أو خسائر احليازة،
37-4

التقادم،8-10 ،56-6 ،53-6 ،125-3 ،
 ،66-10م54-6
التقييم
إجمايل الدين 239-7 ،إىل 242-7
أدوات الدين238-7 ،
األراضي94-7 ،
أسباب التباين يف البيانات اجلاري
توحيدها165-3 ،
استهالك رأس املال الثابت ،اإلطار 1-6
األصول واخلصوم 20-7 ،إىل 33-7
تأثير األحداث اخلارجية على59-10 ،
التأخير يف سداد املدفوعات ملدة أطول
من املعتاد118-3 ،
التحويالت العينية،121-3 ،112-3 ،
123-3
التدفقات االقتصادية األخرى126-3 ،
التدفقات ومراكز األرصدة احملررة بعملة
أجنبية119-3 ،
تقدير125-3 ،
حصص امللكية 171-7 ،166-7 ،إىل
173-7
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين،
223-7
سندات الدين 154-7 ،إىل 156-7
الضريبة على القيمة املضافة،27-5 ،
 ،58-5اجلدول  ،3-5م120-7
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
29-1
يف بيان العمليات107-3 ،
يف بيان مصادر واستخدامات النقدية،
107-3
قاعدة عامة107-3 ،
القروض املتعثرة 262-7 ،إىل 263-7
القروض امليسرة123-3 ،
القروض163-7 ،
القيمة احلالية للعائدات املستقبلية،
33-7
لألصول الثابتة9-8 ،36-7 ،
للتغيرات األخرى يف حجم األصول
للتغيرات يف حجم األصول 128-3 ،إىل
129-3
للمتأخرات250-7 ،71-3 ،
للمخزونات10-8 ،78-7 ،
للمساكن45-7 ،
للمعامالت 108-3 ،إىل 9-8 ،112-3
إىل 12-8
للمقايضة125-3 ،112-3 ،
للمنح العينية104-5 ،
ملكاسب وخسائر احليازة127-3 ،
مراكز األرصدة 113-3 ،2-3 ،إىل
117-3
مراكمة املعامالت وإعادة تقييمها،
 31-7إىل 32-7
املشتقات املالية204-7 ،
املعامالت التي تتضمن التسعير
التحويلي122-3 ،

		
الفهرس

املعامالت التي حتدد العقود فترة تسعير
لها120-3 ،
املعامالت بعد التجزئة124-3 ،
املعامالت يف األصول املالية واخلصوم،
 7-9 ،11-3إىل 12-9
املعامالت يف األصول غير املالية9-8 ،
إىل 12-8
املعايير الدولية احملاسبية للقطاع العام
مقابل إحصاءات مالية احلكومة،
م 25-6إىل م30-6
املقاييس املشتقة 140-3 ،إىل 143-3
املالحظة يف األسواق26-7 ،
النصب التذكارية العامة43-7 ،
النفائس48-8 ،89-7 ،
الودائع142-7 ،
التكاليف اإلنتاجية73-2 ،69-2 ،37-2 ،
إىل 74-2
تكلفة اإلحالل 31-7 ،115-3 ،إىل ،32-7
 ،14-10 ،36-7م25-6
التكلفة التاريخية115-3 ،
تكوين رأس املال .راجع تكوين رأس املال
للحساب الذاتي
تكوين رأس املال للحساب الذاتي يف إطار
إحصاءات مالية احلكومة،22-1 ،
24-1
تقييم املُنتِج السوقي و73-2 ،
يقيد كاقتناء أصل غير مايل،6-6 ،
 ،43-6 ،27-6 ،12-6 ،9-6اجلدول
1-8
التلوث
إعانات احلد من90-6 ،
تصاريح انبعاثات ،م 48-4إىل م50-4
حماية البيئة و ،م ،107-7م119-7
الضرائب على ،81-5 ،اجلدول 4-5
التمويل األجنبي ،اجلدول 4م1-
التمويل غير املصريف احمللي ،اجلدول
4م1-
التمويل الكلي ،اجلدول 4م .1-راجع أيضا
التمويل
التمويل احمللي ،اجلدول 4م1-
التمويل املصريف احمللي ،اجلدول 4م1-
توحيد البيانات
إجراء18-9 ،152-3 ،
أنواع توحيد البيانات154-3 ،
أنواع املعامالت التي ال يجري مطلقا،
161-3
البنود املوازِنة و166-3 ،
التباين يف بيانات الوحدتين اجلاري،
165-3
تطبيق عملية 165-3 ،إىل 166-3
تعريف18-9 ،153-3 ،23-2 ،
داخل كل قطاع157-3 ،155-3 ،
يف الكشوف املالية املعدة وفقا للمعايير
احملاسبية ،168-3 ،م،13-6
م17-6

يف نظام احلسابات القومية لعام ،2008
167-3 ،53-3 ،22-2
فيما بين القطاعات157-3 ،156-3 ،
للمعامالت يف األصول املالية163-3 ،
إىل 19-9 ،164-3
مبادئ توجيهية /مفاهيمية161-3 ،
الهدف /أسباب 158-3 ،152-3 ،إىل
160-3
يشمل أهم املعامالت 162-3 ،إىل
20-6 ،8-6 ،22-5 ،164-3
التوريق ،الدين الناشئ عن ،151-7 ،م-3
 59إىل م66-3
جيم
اجلمعيات اخليرية123-6 ،61-2 ،
جمعيات املستهلكين61-2 ،
اجلمعيات املهنية واالحتادات العمالية،
61-2 ،37-2
جهات الوساطة املالية
البنك املركزي118-2 ،
تعريف54-2 ،
قطاعات فرعية55-2 ،
مصروفات الفائدة مستحقة الدفع،
81-6
وظائف54-2 ،
اجليوب اإلقليمية 9-2 ،إىل ،13-2 ،10-2
 ،50-8 ،16-2م ،56-3م84-7
حاء
احلرب 60-10 ،91-6 ،58-6 ،إىل
61-10
حساب اإلنتاج ،53-6 ،م 24-7إىل م-7
 ،30الشكل البياين م1-7
احلساب الرأسمايل ،م 18-7إىل م،19-7
م 63-7إىل م ،67-7م،76-7
م 89-7إىل م ،92-7الشكل البياين
م ،1-7اجلدول م2-7
احلساب املايل ،م 68-7إىل م،69-7
م 93-7إىل م ،94-7الشكل البياين
م ،1-7اجلدول م2-7
حسابات أخرى مستحقة القبض/الدفع
استخدام يف تصحيح الزيادة املفرطة يف
حجم اإليرادات20-5 ،
تصنيف 224-7 ،إىل ،3-9 ،227-7
 82-9إىل 84-9
تعريف224-7 ،
التغيرات األخرى يف حجم84-10 ،
تقدير القيم10-9 ،30-7 ،
توحيد بياناتها163-3 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،28-4اجلدول 4م1-
قيد املبلغ الذي يحصله وكيل
التحصيل40-5 ،38-5 ،
كأداة دين243-7 ،236-7 ،
مكاسب وخسائر حيازة23-10 ،
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الوقت املناسب لقيد،36-3 ،56-3 ،
 94-3 ،72-3 ،66-3إىل ،96-3
10-6 ،13-5 ،16-4 ،118-3
حسابات التراكم ،م ،18-7م 62-7إىل
م ،71-7اجلدول م2-7
احلسابات التي تستخدم أساس استحقاق
الدفع 70-3 ،66-3 ،61-3 ،إىل
73-3 ،71-3
احلسابات اجلارية ،م ،13-7م23-7
إىل م ،61-7م 77-7إىل م،88-7
اجلدول م2-7
احلسابات القومية،23-2 ،23-1 ،
،165-3 ،131-3 ،106-3 ،74-3
،151-1 ،120-5 ،18-4 ،167-3
،139-6 ،125-6 ،81-6 ،52-6
م 13-7إىل م .72-7راجع أيضا
نظام احلسابات القومية لعام 2008
حسابات توزيع الدخل ،م 31-7إىل م-7
 ،61م 82-7إىل م88-7
احلسابات مستحقة الدفع ،راجع احلسابات
األخرى مستحقة الدفع/القبض
حصص صيد األسماك /تصاريح/
التراخيص ،م 30-4إىل م31-4
حقوق السحب اخلاصة ،م ،82-3م87-3
تصنيف 131-7 ،إىل 31-9 ،134-7
إىل  ،32-9م 91-3إىل م95-3
تعتبر عملة أجنبية136-3 ،
كأداة الدين243-7 ،236-7 ،
مكاسب وخسائر حيازة على21-10 ،
إىل 22-10
نشأة وإطفاء58-10 ،
وحدة حساب134-7 ،130-3 ،
حقوق امللكية
األرصدة الذاتية مقابل 231-7 ،إىل
232-7
اإلقراض املوجه للسياسات،30-4 ،
اإلطار 1-4
تثبت ملكية166-7 ،
حتمل الدين الذي ينطوي على ،م،28-3
الشكل البياين م1-3
حتويلها84-10 ،43-9 ،150-7 ،
التزام للحكومة العامة47-2 ،
تصنيف 166-7 ،إىل 47-9 ،170-7
إىل 55-9
تقتضي معايير احملاسبة الدولية القيد
يف ،م 32-6إىل م ،33-6م 48-6إىل
م49-6
تقييم 171-7 ،166-7 ،إىل ،173-7
233-7
توحيد البيانات164-3 ،
دخل امللكية على،111-5 ،90-5 ،
109-6
رسوم العضوية باعتبارها42-6 ،
السمة املميزة165-7 ،164-7 ،
صايف القيمة مقابل،173-7 ،40-4 ،
 228-7إىل  ،229-7م ،48-6الشكل
البياين 1-7
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ضخ رؤوس أموال مساهمة يف صورة،
م 47-3إىل م ،49-3الشكل البياين
م ،2-3م ،53-3م40-4
عمليات مبادلة الدين بحصص امللكية،
م ،5-3م ،21-3م23-3
كيان ذو غرض خاص ،م 56-3إىل
م57-3
املسحوبات من،115-5 ،90-5 ،
112-6
املطالبة املالية /أدوات،28-4 ،49-3 ،
 ،15-7اإلطار 3-6
مكاسب أو خسائر حيازة على30-10 ،
إىل 33-10
مملوكة لوحدات حكومية59-2 ،48-2 ،
وحدات املؤسسات غير الهادفة للربح،
37-2
الوحدة الصورية املقيمة13-2 ،
يعاد تصنيف جميع أصول،77-10 ،
84-10
احلكومات احمللية
تعريف95-2 ،
صناديق الضمان االجتماعي78-2 ،
قطاع احلكومة العامة و،62-2 ،58-2 ،
الشكل البياين  2-2و3-2
كيانات خارج املوازنة 82-2 ،إىل
83-2
املؤسسات غير الهادفة للربح غير
املشتغلة باإلنتاج السوقي اخلاضعة،
83-2
وحدات مؤسسية99-2 ،80-2 ،
وظائف 95-2 ،إىل 97-2
حكومات الواليات
تعريف90-2 ،
خصائص90-2 ،
سلطات ومسؤوليات91-2 ،
عالقته بالقطاعات املؤسسية األخرى،
الشكل البياين  ،2-2الشكل البياين
3-2
مقارنة البيانات على املستوى الدويل
لكل77-2 ،
وحدات تخضع لسيطرة مزدوجة،79-2 ،
99-2
وحدات مؤسسية 80-2 ،إىل ،83-2
 91-2إىل 94-2
احلكومة
األصول التي تملكها /استخدامات،
 11-7إىل 12-7
تعريف ونطاق1-2 ،
العاملين يف9-6 ،
كيانات .1-2 ،راجع أيضا قطاع
احلكومة العامة؛ الوحدات احلكومية؛
الشركات العامة
مقيمة يف14-2 ،
نفقات االستهالك النهائي كاستخدامات،
م 55-7إىل م ،60-7اجلدول 4م1-

خاء
اخلدمات ،وقت قيد املعامالت 88-3 ،إىل
92-3
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة،52-6 ،108-5 ،
 ،81-6 ،62-6م ،28-7م،29-7
اجلدول  ،8-5اجلدول  ،5-6اجلدول
م1-7
اخلسارة الناجمة عن الكوارث يف األصول،
 60-10 ،128-3 ،16-1إىل
61-10
اخلصخصة 53-9 ،57-4 ،إىل 54-9
اخلصوم
إطار إحصاءات مالية احلكومة،15-1 ،
 ،22-4 ،30-1الشكل البياين 1-4
االلتزامات االحتمالية مقابل13-7 ،
أنواع اخلصوم 45-3 ،إىل 46-3
بمثابة دين 236-7 ،إىل 237-7
التدفقات االقتصادية األخرى،31-3 ،
 126-3إىل 129-3
تصنيف 27-4 ،21-1 ،إىل ،30-4
 118-7إىل  ،227-7اجلدول 9-7
تُعالَج كمعامالت يف،4-3 ،34-1 ،
 26-4إىل 31-4
تعديل التصنيف 101-3 ،إىل ،102-3
 80-10إىل 84-10
تعريف15-7 ،45-4 ،45-3 ،
التغيرات األخرى يف حجم،35-3 ،
38-4
تُقيَّد املعامالت عند 93-3 ،60-3 ،إىل
97-3
تقييم 113-3 ،111-3 ،إىل ،115-3
 20-7إىل 33-7
توحيد بياناتها163-3 ،
راجع أيضا األصول املالية واخلصوم
وااللتزامات االحتمالية
عند النظر إىل صايف القيمة،17-1 ،
1-7
غير مالية44-3 ،
املطالبة املالية و15-7 ،47-3 ،
مكاسب وخسائر حيازة،33-3 ،
37-4 ،100-3
ف148-3 ،
يُعرض على أساس صا ٍ
ينشأ من خالل 45-3 ،إىل 46-3
خطابات االعتماد،207-7 ،13-7 ،
259-7
خطوط االئتمان259-7 ،13-7 ،
خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفين
إلغاء57-10 ،
تصنيف 77-9 ،221-7 ،إىل 81-9
تعريف221-7 ،
تقييم223-7 ،
املطالبة املالية /أدوات،28-4 ،47-3 ،
15-7
مكاسب وخسائر حيازة على43-10 ،
املمنوحة للموردين222-7 ،

يُمنح أحد موظفي شركة تابعة حق خيار
شراء أسهم الشركة األم81-9 ،
دال
الدبلوماسي9-2 ،
الدخل القابل للتوزيع،118-5 ،116-5 ،
121-6 ،111-6 ،134-5
دخل امللكية
تعريف107-5 ،
راجع أيضا األنواع ذات الصلة
شكل ،107-5 ،اجلدول 8-5
من أرباح االستثمار األجنبي املباشر
املعاد استثمارها 134-5 ،إىل
135-5
من األرباح املوزعة 111-5 ،إىل
117-5
من الريع 122-5 ،إىل 133-5
من الفائدة 108-5 ،إىل 110-5
من املبالغ املنصرفة من دخل االستثمار،
 120-5إىل 121
من مسحوبات الدخل من أشباه الشركات،
 118-5إىل 119-5
الدَفعة التنشيطية املستمدة من املالية
العامة ،اجلدول 4م2-
دليل إحصاءات دين القطاع العام :مرشد
ملعديها ومستخدميها8-1 ،
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ،1986
 6-1إىل 6-4 ،2-4 ،35-1 ،7-1
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014
و 25-1 ،إىل  ،34-1م 164-1إىل
م186-1
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ،2001
 7-1إىل  ،8-1م 1-1إىل م162-1
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014
دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014
إعداد 8-1 ،إىل 9-1
تتسق مع 8-1 ،1-1 ،إىل ،35-1 ،9-1
م ،1-1م187-1
التحديثات والتغييرات التي أُدْخِلت على
الطبعات السابقة 8-1 ،إىل ،9-1
 25-1إىل  ،345-1م 1-1إىل
م162-1
تطور 6-1 ،إىل 9-1
عملية التعديل 8-1
الغرض من 1-1 ،إىل 5-1
مبادئ توجيهية عملية تكميلية1-1 ،
هيكل 40-1 ،إىل 44-1
راجع أيضا إطار إحصاءات مالية
احلكومة
دليل اإلحصاءات النقدية واملالية،8-1 ،
م ،187-1م ،5-7م 99-7إىل
م104-7
الدين
إجمايل وصايف 54-4 ،150-3 ،إىل
 236-7 ،55-4إىل  ،245-7اجلدول
10-7

		
الفهرس

إحصاءات137-3 ،8-1 ،
اإلعفاء من ،35-4 ،م 7-3إىل م9-3
اإلقراض املشتق ،م 72-3إىل م78-3
إلغاء ،124-6 ،91-6 ،148-5 ،م7-3
حتمل ،148-5 ،م 26-3إىل م29-3
تصنيف حسب أجل االستحقاق266-7 ،
إىل 88-9 ،271-7
تعريف ،م236-7
تقييم 113-3 ،29-1 ،إىل ،117-3
 27-7إىل 30-7
راجع أيضا أدوات الدين؛ إعادة تنظيم
للدين؛ سندات دين
رموز التصنيف ،اجلدول م5-8
سداد نيابة عن أطراف أخرى ،م30-3
إىل م31-3
سندات .راجع سندات دين
شطب الدين وتخفيض قيمته،57-10 ،
م 32-3إىل م34-3
صندوق استهالك الدين لسداد144-2 ،
ضمانات .راجع االلتزامات االحتمالية
عمليات اإلنقاذ و ،م 42-3إىل م53-3
فسخ ،م 37-3إىل م38-3
قابلة للمقارنة بين جميع بلدان االحتاد
االقتصادي أو النقدي ،م44-5
القروض امليسرة،246-7 ،123-3 ،
12-9
للكيانات ذات الغرض اخلاص ،م54-3
إىل م58-3
متأخرات 247-7 ،80-6 ،71-3 ،إىل
 20-9 ،250-7إىل 23-9
املتعثرة .راجع القروض املتعثرة
املصنفة حسب األطراف املقابلة-10 ،
79
مع صندوق النقد الدويل ،م 79-3إىل
م95-3
املؤشرات املالية العامة،13-1 ،3-1 ،
اجلدول 4م1-
الناشئ عن التوريق ،م 59-3إىل م-3
66
الناشئ عن املبادالت خارج السوق،
م 67-3إىل م71-3
وقت قيد املعامالت،97-3 ،93-3 ،
13-9
الدين املضمون من احلكومة 254-7 ،إىل
 ،260-7الشكل البياين  ،2-7اجلدول
 ،6-4اجلدول 10-7
الديون امليسرة (القروض) ،م 39-3إىل
م41-3
أمثلة123-3 ،
تعريف ،12-9 ،123-3 ،اجلدول 4م2-
تقدمها احلكومة ملوظفيها17-6 ،
التي تقدمها البنوك املركزية،70-5 ،
 ،89-6اإلطار 2-6
عرض املعلومات اخلاصة بالقروض
امليسرة كمعلومات تكميلية،123-3 ،
12-9 ،246-7

يف شكل بندين للتذكرة،246-7 ،
 ،12-9اجلدول م3-8
القروض بالقيمة االسمية12-9 ،
من صندوق النقد الدويل ،م 86-3إىل
م88-3
ذال
الذهب
إعادة تصنيف84-10 ،
تعامَل باعتبارها مقوَّمة بعملة أجنبية،
135-3
التغيرات يف تصنيف84-10 ،
حسابات خمصصة 126-7 ،إىل
84-10 ،128-7
حسابات غير خمصصة،127-7 ،
139-7
سبائك 15-7 ،43-3 ،إىل ،16-7
128-7 ،126-7
غير النقدي 47-8 ،135-7 ،88-7 ،إىل
34-9 ،30-9 ،48-8
كأداة مالية28-4 ،
كأصل مايل48-3 ،43-3 ،
كفائدة تعويضية يدفعها الصندوق
لبلدانه األعضاء ،م89-3
كمطالبة مالية15-7 ،47-3 ،
مبادلة46-9 ،161-7 ،
مكاسب وخسائر حيازة على،127-3 ،
23-10 ،21-10 ،90-5
النقدي ،تصنيف 126-7 ،47-3 ،إىل
 28-9 ،244-7 ،130-7إىل 29-9
الودائع35-9 ،139-7 ،
وضع االستثمار الدويل ،م96-7
راء
رد املصروفات ذات الصلة بالعمل،15-6 ،
 35-6إىل 36-6
رد مبالغ مقيدة كإعانات اجتماعية،
 ،101-6م59-7
الرسوم اإلدارية 73-5 ،إىل ،75-5
138-5
رسوم االستيراد ،84-5 ،81-3 ،م،12-5
اجلدول 5-5
رسوم االشتراك،42-6 ،53-2 ،37-2 ،
 ،52-9 ،123-6م82-3
الرسوم اجلمركية84-5 ،
حتصيل وتوزيع يف االحتاد اجلمركي،
م 7-5إىل م18-5
رسوم العضوية،52-9 ،123-6 ،42-6 ،
م79-3
رسوم رأس املال52-5 ،
الرسوم مقابل اخلدمات املالية.52-6 ،
راجع أيضا خدمات الوساطة املالية
املقيسة بصورة غير مباشرة
الرسوم والتراخيص
تصنيف اإليرادات من138-5 ،
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الضرائب األخرى على استخدام سلع
وعلى السماح باستخدام سلع أو
مزاولة أنشطة81-5 ،
الضرائب مقابل 73-5 ،إىل 75-5
الضمانات املوحدة،125-6 ،149-5 ،
57-9
على األنشطة التجارية ،81-5 ،م42-4
على السلع واخلدمات30-6 ،136-5 ،
على برنامج احلماية املالية135-2 ،
ال تتسق مع وظيفة الرقابة التي تمارسها
احلكومة72-5 ،
الرصيد األويل ،55-4 ،م ،40-5م،40-6
اجلدول 4م1-
الرصيد األويل الكلي ،اجلدول 4م2-
الرصيد األويل الهيكلي ،اجلدول 4م2-
رصيد املالية العامة الكلي،29-4 ،34-1 ،
 ،124-7 ،57-4اجلدول 4م2-
الرصيد النقدي ،اجلدول 4م1-
الريع
األراضي 126-5 ،إىل  ،128-5م26-4
إىل م27-4
استخدام السلع واخلدمات مقابل51-6 ،
األصول اجلوفية 129-5 ،إىل ،130-5
99-7
أنواع125-5 ،
إيجار األصول املُنَتجة مقابل131-5 ،
إىل 96-7 ،132-5
بيع أصول مقابل ،78-5 ،م،21-4
اإلطار م1-4
تراخيص استخدام املوارد الطبيعية،
 ،109-7م 19-4إىل م ،35-4الشكل
البياين م1-4
تُستَثنى املدفوعات124-5 ،
تعريف120-6 ،122-5 ،
ريع املوارد و ،122-5 ،اجلدول 4م2-
ضرائب عقارية و128-5 ،
الضرائب مقابل133-5 ،54-5 ،
الطيف الترددي ،م 23-4إىل م25-4
عقود املوارد ،م 16-4إىل م17-4
قيد الريوع من123-5 ،
نظام احملاسبة البيئية االقتصادية،
م122-7
الوحدة الصورية املقيمة تتلقى13-2 ،
وقت القيد120-6 ،123-5 ،89-3 ،
زين
الزكاة 39-5 ،إىل 40-5
سين
السلطات فوق القومية37-5 ،18-2 ،
السلع تامة الصنع ،47-8 ،83-7 ،اجلدول
6-7
السلع املشتراة بغرض إعادة البيع،29-6 ،
 84-7 ،75-7 ،44-6إىل ،85-7
 ،47-8اجلدول 6-7
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السلع واخلدمات اجلماعية 133-6 ،إىل
139-6
السلع واخلدمات الفردية 133-6 ،إىل
 ،139-6م60-7
السمات الشخصية كأصول43-3 ،
السمعة التجارية واألصول التسويقية،
 113-7 ،104-7 ،31-7 ،17-7إىل
،49-10 ،58-8 ،56-8 ،117-7
 54-10إىل  ،56-10اجلدول 8-7
السندات
اتفاق إعادة شراء159-7 ،
إقراض160-7 ،
أنواع 143-7 ،إىل  .153-7راجع أيضا
األنواع احملددة
تصنيف 143-7 ،إىل 36-9 ،153-7
إىل 43-9
تُعرض على أساس إجمايل150-3 ،
تعريف119-7 ،
تقييم 113-3 ،111-3 ،إىل ،115-3
 26-7 ،117-3إىل ،122-7 ،27-7
 154-7إىل 9-9 ،8-9 ،156-7
توحيد بياناتها،165-3 ،163-3 ،
19-9
حصص امللكية168-7 ،166-7 ،
ذات الفائدة املتزايدة70-6 ،
ذات املشتقات املتضمَّنة79-6 ،
الضرائب على61-5 ،
فترة سماح69-6 ،
يف اإلقراض املوجه للسياسات30-4 ،
قابلية التداول119-7 ،
كأدوات مالية28-4 ،
املربوطة بمؤشر153-7 ،75-6 ،
املضمونة بأصول151-7 ،
منزوعة القسائم152-7 ،
وقت قيد معامالت،96-3 ،93-3 ،
 13-9إىل 16-9
السندات بخصم كبير 146-7 ،72-6 ،إىل
147-7
سندات دين
استحقاق الفائدة على8-10 ،36-9 ،
تغير القيمة عند تغير أسعار الفائدة أو
أسعار الصرف26-10 ،
تصنيف 143-7 ،إىل 36-9 ،156-7
إىل 43-9
تُعرض على أساس إجمايل150-3 ،
تعريف143-7 ،
التغيرات يف تصنيف84-10 ،
تقييم154-7 ،27-7 ،117-3 ،29-1 ،
إىل 156-7
التوريق ،م 59-3إىل م66-3
ذات املشتقات املتضمَّنة،148-7 ،
43-9
الصادرة بالقيمة االسمية39-9 ،
الصادرة بخصم أو عالوة-10 ،40-9 ،
25-10 ،8
الفائدة على 62-6 ،إىل 83-6

قيد مكسب حيازة وخسارة 24-10 ،إىل
29-10
املتأخرات على21-9 ،
املربوطة بمؤشر 75-6 ،إىل ،78-6
 41-9إىل 28-10 ،42-9
املعامالت التي ينبغي توحيد بياناتها،
 163-3إىل 164-3
وقت قيد املعامالت يف93-3 ،
سندات الدين غير املضمونة146-7 ،
السندات ذات القسائم الصفرية،70-3 ،
،147-7 ،71-6 ،35-4 ،115-3
25-10 ،40-9
سياسة املالية العامة
تعريف2-1 ،
دور دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام
 2014يف حتليل2-1 ،
دور قطاع احلكومة املركزية الفرعي يف،
86-2
كيانات احلكومة التي تتوىل تطبيق1-2 ،
شين
شراء السلع واخلدمات
تغييرات يف السلع احملتفظ بها
كمخزونات ،29-6 ،6-6 ،اجلدول
3-6
تقييم41-6 ،
راجع أيضا استخدام السلع واخلدمات
كمبادلة9-3 ،4-3 ،
املوزعة بدون حتويل27-6 ،40-6 ،
نظام القيد على أساس االستحقاق مقابل
القيد على األساس النقدي35-4 ،
الشراكات .169-7 ،141-2 ،32-2 ،راجع
أيضا املشاريع املشتركة؛ الشراكات
بين القطاعين العام واخلاص
الشراكات بين القطاعين العام واخلاص
االتفاق التعاقدي بين األطراف املعنية
يف ،140-2 ،م60-4
أسباب ،م 58-4إىل م59-4
أسماء خمتلفة يف اإلشارة إىل ،م58-4
تعريف ،م58-4
املعاجلة اإلحصائية ،م 64-4إىل
م65-4
امللكية االقتصادية يف،39-7 ،40-3 ،
م 61-4إىل م ،63-4اإلطار م،4-4
اإلطار م5-4
امللكية يف األصول الثابتة التي تنشأ
بموجب39-7 ،
الشركات
أشباه125-2 ،
إعادة الهيكلة .راجع هيئات إعادة الهيكلة
أنظمة احتساب ضرائب على44-5 ،
خصائص ذات داللة ،كوحدة مؤسسية،
 31-2إىل 35-2
الدخل القابل للتوزيع اخلاص بشركة ما،
 111-5إىل 116-5
راجع أيضا الشركات العامة

سيطرة احلكومة على ،107-2 ،اإلطار
2-2
الضرائب على الدخل 41-5 ،إىل 44-5
غير املالية ،52-2 ،الشكل البياين 2-2
املالية 53-2 ،إىل  ،57-2الشكل البياين
2-2
املنتِج السوقي باعتباره 65-2 ،إىل
69-2
شركات إدارة األصول ،راجع هيئات إعادة
الهيكلة
الشركات التابعة االفتراضية احلكومية،
 42-2إىل 162-2 ،44-2
شركات التصفية .راجع هيئات إعادة
الهيكلة
شركات تلقي الودائع 54-2 ،إىل ،56-2
137-7
الشركات اجلوفاء15-2 ،
الشركات اخلاصة
اإلعانات إىل87-6 ،84-6 ،
تأميم55-9 ،
تتلقى مساعدة مالية من احلكومة،
114-2
تمييز املقار الرئيسية128-2 ،
راجع أيضا الشراكات بين القطاعين
العام واخلاص
الشركات اخلاضعة لسيطرة وحدة
حكومية غير مقيمة111-2 ،14-2 ،
الشركات القابضة128-2 ،
عالقتها بقطاعات االقتصاد ،الشكل
البياين  ،1-2الشكل البياين 2-2
كمنتجين سوقيين68-2 ،
املشاريع املشتركة مع وحدات القطاع
العام 140-2 ،إىل 143-2
الشركات العامة
األرباح املوزعة 111-5 ،إىل ،117-5
 109-6إىل 110-6
إعادة هيكلة أسهمها51-9 ،
اإلعانات87-6 ،146-5 ،
أغراض إنشاء105-2 ،
إقامة14-2 ،
أنواع 113-2 ،إىل 121-2
بمثابة أداة للسياسة العامة أو املالية
العامة للحكومة104-2 ،
حتديد 64-2 ،إىل 75-2
حتويالت124-6 ،148-5 ،10-3 ،
تصنيف القطاع االقتصادي،59-2 ،
104-2 ،64-2
تصنيف إيرادات مبيعات السلع واخلدمات
وفقا137-5 ،
تصنيف حصص ملكية165-7 ،15-7 ،
إىل 232-7 ،173-7
تصنيف معامالت األسهم يف47-9 ،
إىل  ،51-9اإلطار 3-6
تصنيف معلومات الطرف املقابل،
اجلدول 1-3
تغطية إطار إحصاءات مالية احلكومة،
7-4 ،4-2 ،1-2 ،4-1 ،2-1
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التغيرات يف صايف القيمة40-4 ،
تقييم األسعار ذات الداللة االقتصادية،
 66-2إىل 75-2
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
42-5 ،153-3
خصائص 104-2 ،48-2 ،35-2 ،إىل
105-2
خصخصة53-9 ،
الداللة االقتصادية 104-2 ،إىل 105-2
رسوم االشتراك42-6 ،
السلطات االحتكارية63-6 ،
السيطرة على 107-2 ،35-2 ،إىل
 ،112-2اإلطار 2-2
شجرة القرارات لتصنيف الكيانات التي
تنتمي لقطاع الشركات العامة الفرعي،
 ،124-2الشكل البياين 4-2
صايف القيمة 232-7 ،229-7 ،إىل
33-10 ،233-7
الضرائب التي حتصلها38-5 ،
الضرائب مستحقة الدفع من42-5 ،
العمليات شبه املالية104-2 ،4-2 ،
يف قطاع الشركات املالية57-2 ،
يف قطاع الشركات غير املالية52-2 ،
قطاعاته الفرعية104-2 ،
مصدر إيرادات1-5 ،
املؤسسات غير الهادفة للربح بصفتها،
67-5 ،37-2
يعاد تصنيف84-10 ،77-10 ،
الشركات غير املالية
القطاع االقتصادي،52-2 ،35-2 ،
الشكل البياين 1-2
قطاع الشركات العامة ،114-2 ،الشكل
البياين 2-2
الشركات القابضة128-2 ،
الشركات املالية العامة
أنواع /فئات54-2 ،
صندوق تقاعد ،مستقل ،م 47-2إىل
م52-2
عمليات اإلنقاذ ،م 42-3إىل م53-3
قطاع الشركات العامة املالية115-2 ،
إىل  ،121-2الشكل البياين ،2-2
الشكل البياين 3-2
القطاع املؤسسي 53-2 ،50-2 ،إىل
 ،57-2الشكل البياين  ،1-2الشكل
البياين 2-2
هيئات إعادة الهيكلة 130-2 ،إىل
131-2
الشركات املالية املساعدة121-2 ،54-2 ،
الشركات املساهمة32-2 ،
الشركات الوهمية15-2 ،
شريحة االحتياطي ،صندوق النقد الدويل،
م ،82-3م 84-3إىل م،85-3
م89-3
شطب ،الدين،57-10 ،24-10 ،35-4 ،
م ،4-3م ،7-3م 32-3إىل م34-3
شهادة القبول املصريف145-7 ،
الشيكات قيد التحصيل14-9 ،

صاد
صايف االستثمار يف األصول غير املالية
تعريف ،4-8 ،16-4 ،اجلدول ،1-4
اجلدول  ،2-4اجلدول 4م1-
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
34-1
اخملزونات44-8 ،
صايف اقتناء األصول املالية،34-1 ،
،17-9 ،5-9 ،16-4 ،151-3
 ،23-9اجلدوالن  1-4و1-9
صايف إقراض/صايف اقتراض
احتساب5-9 ،17-4 ،
األرصدة عدا املوارد و59-4 ،
اإلقراض ناقص السداد مقابل30-4 ،
تأثير استهالك رأس املال الثابت على،
18-8
تأثير املنحة الرأسمالية العينية على،
104-5
تعريف ،17-4 ،اجلدول 1-4
الرصيد األويل و55-4 ،
رصيد املالية العامة الكلي و57-4 ،
يف اشتقاق إجمايل االدخار ،م54-7
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
34-1 ،11-1
كأهداف املالية العامة يف ظل الترتيبات
اإلقليمية ،م39-5
كمؤشر أساسي لرصيد املالية العامة،
53-4
كمؤشر املالية العامة،53-4 ،19-4 ،
اجلداول 4م 1-و4م2-
مقارنة بمفهوم نظام احلسابات القومية،
م19-7
صايف حتمل اخلصوم،15-1 ،34-1 ،
،17-9 ،5-9 ،16-4 ،151-3
 ،23-9اجلداول  1-4و1-9
صايف تدفقات النقد اخلارجة من االستثمار
يف األصول غير املالية ،4-8 ،اجلدول
2-4
صايف الدين 54-4 ،إىل 243-7 ،55-4
إىل  ،245-7اجلدول 4م ،1-اجلدول
10-7
صايف رصيد التشغيل
إجمايل رصيد التشغيل مقابل20-4 ،
االدخار يف نظام احلسابات القومية
مقابل ،18-4 ،م19-7
تعريف 17-4 ،إىل 18-4
حساب «الفائض/العجز» يف معايير
احملاسبة الدولية للقطاع العام مقابل،
م56-6
حساب17-4 ،142-3 ،33-1 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
،17-4 ،34-1 ،33-1 ،11-1
الشكل البياين  ،1-4اجلدول 1-4
كمتغير بديل للدخل القابل للتوزيع،
116-5
كمؤشر للمالية العامة ،18-4 ،اجلدول
4م1-
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مقارنة بمفهوم نظام احلسابات القومية،
18-4
صايف القيمة
األرصدة الذاتية مقابل ،231-7 ،الشكل
البياين 1-7
تعريف228-7 ،1-7 ،39-4 ،
راجع أيضا التغيرات يف صايف القيمة
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،33-1 ،30-1الشكل البياين 1-4
يف امليزانية العمومية،39-4 ،142-3 ،
 228-7إىل  ،333-7الشكل البياين
 ،1-7اجلدول  ،4-4اجلدول 1-7
كمؤشر إلمكانية استمرار39-4 ،3-4 ،
إىل  ،54-4 ،40-4اجلدول 4م1-
املؤسسات غير املساهمة،173-7 ،
232-7
يُحسب صايف األصول/حصة امللكية يف
معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام
مقابل ،م48-6
صايف القيمة املالية
تعريف235-7 ،41-4 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة ،الشكل
البياين 1-4
كبند التذكرة يف امليزانية العمومية،
235-7
يمثل مؤشرا إلمكانية االستمرار،41-4 ،
اجلدول 4م1-
صايف مصروفات فائدة ،144-3 ،اجلدول
4م1-
صناديق االستثمار
أسهم أو وحدات174-7 ،
التصنيف القطاعي160-2 ،121-2 ،
تصنيف 174-7 ،164-7 ،إىل ،177-7
56-9
تعريف174-7 ،
تقييم233-7 ،
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
164-3
شركات التنمية أو البنية التحتية كنوع
من 160-2 ،إىل 162-2
قيد الزيادة/االنخفاض يف قيمة،
34-10 ،119-6 ،121-5
كجهة وساطة مالية55-2 ،
كمطالبة مالية15-7 ،
املبالغ املنصرفة من دخل 120-5 ،إىل
121-5
مصروفات على املبالغ املنصرفة من
دخل113-6 ،
صناديق االستثمار املشترك،54-2 ،
174-7
صناديق استهالك الدين 144-2 ،إىل
146-2
صناديق االدخار 148-2 ،إىل 151-2
صناديق التقاعد
تكاليف إدارة النظام ،140-5 ،م58-2
اجلهات املعنية بإدارة ،م 48-2إىل
م51-2
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صايف القيمة230-7 ،
صناديق االدخار مقابل150-2 ،
ضمن قطاع الشركات املالية 53-2 ،إىل
 ،115-2 ،55-2م ،43-2م47-2
إىل م52-2
كجهات الوساطة املالية 54-2 ،إىل
55-2
كشركة عامة مالية102-2 ،
مساهمات أرباب العمل 19-6 ،إىل
25-6 ،21-6
مساهمات الضمان االجتماعي مقابل
املساهمات95-5 ،
مصروفات تنشأ من دخل،113-6 ،
 116-6إىل 118-6
مطالبات ،على مديري معاشات
التقاعد 199-7 ،196-7 ،إىل
 ،68-9 ،200-7م50-2
معامالت كبيرة ملرة واحدة بين
احلكومة 66-9 ،إىل  ،67-9م60-2
إىل م63-2
صناديق التنمية 160-2 ،إىل 162-2
صناديق الثروة السيادية 152-2 ،إىل
155-2
صناديق تثبيت املالية العامة 160-2 ،إىل
162-2
صناديق سوق املال،121-2 ،55-2 ،
177-7 ،174-7
صناديق/شركات البنية التحتية160-2 ،
إىل 162-2
صندوق النقد الدويل
االئتمان والقروض من ،م 86-3إىل
م88-3
حساب الصندوق رقم  ،1م82-3
حساب الصندوق رقم  ،2م90-3
احلصص ،م 82-3إىل م83-3
حقوق السحب اخلاصة 131-7 ،إىل
 31-9 ،138-7 ،134-7إىل ،32-9
م ،82-3م ،87-3م 91-3إىل
م95-3
الفائدة التعويضية من ،م89-3
قيد مراكز األرصدة والتدفقات للبلدان
التي تنشأ نتيجة عضويتها يف،
 131-7إىل  31-9 ،134-7إىل
 ،32-9م 79-3إىل م95-3
كمنظمة دولية16-2 ،
مركز االحتياطي يف ،م - 84-3م85-3
املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات،
52-3 ،39-1
املعيار اخلاص لنشر البيانات،39-1 ،
52-3
ميثاق املمارسات السليمة يف جمال
شفافية املالية العامة51-4 ،52-3 ،
النظام العام لنشر البيانات،39-1 ،
52-3
ضاد
ضخ رأس املال ،130-2 ،م ،43-3م47-3
إىل م ،53-3اإلطار  ،3-6الشكل
البياين م2-3

الضرائب
أرباح عمليات الصرف 88-5 ،إىل
90-5
االستخراج133-5 ،
االنتقائية62-5 ،
األنشطة التجارية76-5 ،
أنظمة احتساب ضرائب الدخل على
الشركات44-5 ،
األيلولة51-5 ،
بند الضرائب األخرى93-5 ،
البيئية ،م 115-7إىل م121-7
التجارة واملعامالت الدولية 83-5 ،إىل
 ،92-5اجلدول 5-5
التحليالت القُطْرية املقارنة13-1 ،
تدابير التخفيف 28-5 ،إىل 31-5
التراخيص التجارية أو املهنية81-5 ،
التصاريح باعتبارها ،م42-4
تصنيف 21-5 ،إىل  ،26-5اجلدول
1-5
تعتبر مدفوعات الضرائب معامالت،
 12-3 ،10-3 ،5-3إىل 13-3
تعريف23-5 ،2-5 ،
تُفرض بقوة القانون5-3 ،
تُفرَض على قيم األصول أو صايف الثروة
على فترات غير منتظمة52-5 ،
تنسيق ،م20-5
توحيد بيانات 161-3 ،إىل 162-3
حكومة الوالية يكون لها سلطة فرض،
91-2
خصائص2-5 ،
اخلصومات كإعانات89-6 ،31-5 ،
اخلصومات 29-5 ،إىل 32-5
الرسوم اإلدارية مقابل 73-5 ،إىل
75-5
رسوم رأس املال52-5 ،
الريع و133-5 ،128-5 ،
الضرائب األخرى على استخدام سلع
وعلى السماح باستخدام سلع أو
مزاولة أنشطة81-5 ،
الضرائب األخرى على التجارة
واملعامالت الدولية92-5 ،
الضرائب األخرى على السلع واخلدمات،
82-5
الضرائب الضمنية الناجتة عن فرض
البنك املركزي ،70-5 ،اإلطار 2-6
الضرائب العامة على السلع واخلدمات،
 57-5إىل  ،61-5اجلدول 3-5
ضرائب خمصصة،79-2 ،41-2 ،
39-5 ،146-2
العبء ،حتليل املالية العامة،55-4 ،
 ،9-5اجلدول 1-4
عرض على أساس إجمايل مقابل على
أساس صاف 143-3 ،إىل 145-3
عرض على أساس صاف 143-3 ،إىل
145-3
العرض حماسبيا145-3 ،143-3 ،
العفو19-5 ،

على أرباح احتكارات التصدير أو
االستيراد 86-5 ،إىل 87-5
على أرباح املؤسسات االحتكارية63-5 ،
إىل 68-5
على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة،
 ،79-5 ،72-5اجلدول 4-5
على استخراج املوارد القابلة للنفاد،
82-5
على األرباح من اليانصيب أو القمار،
41-5
على اإلنتاج ،74-2 ،م ،41-7اجلدول
م3-7
على التركات51-5 ،
على التلوث81-5 ،
على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية 41-5 ،إىل  ،44-5اجلدول
2-5
على السلع واخلدمات 55-5 ،إىل .56-5
راجع أيضا النوع احملدد
على السلع واخلدمات ،العامة 57-5 ،إىل
 ،61-5اجلدول 3-5
على السماح باستخدام سلع أو مزاولة
أنشطة ،79-5 ،72-5 ،اجلدول 4-5
على السماح بمزاولة أنشطة،72-5 ،
 ،79-5اجلدول 4-5
على الصادرات85-5 ،
على جمموع الرواتب واألجور والقوى
العاملة45-5 ،
على املرافق الترفيهية
على املعامالت املالية والرأسمالية،
61-5
على املكاسب الرأسمالية41-5 ،
على املمتلكات 46-5 ،84-3 ،إىل
77-5 ،54-5
على املنظمات الدينية 39-5 ،إىل 40-5
على الهبات51-5 ،
على الواردات84-5 ،
على بيع أو شراء النقد األجنبي وأرباح
عمليات الصرف 88-5 ،إىل 91-5
على خدمات معينة 69-5 ،إىل 71-5
على دخل األفراد أو األسر41-5 ،
على دخل الشركات41-5 ،
على رأس املال51-5 ،
على صايف الثروة50-5 ،
على عمليات الصرف91-5 ،
على ملكية املمتلكات غير املنقولة،
49-5
الغرامات واجلزاءات التي يتم فرضها على
الضرائب املتأخرة143-5 ،24-5 ،
الغرامات واجلزاءات على الضرائب
املتأخرة143-5 ،24-5 ،
يف نظام احلسابات القومية لعام ،2008
25-5
قيد الفائدة احململة على الضرائب
املتأخرة82-6 ،24-5 ،
قيد على األساس النقدي104-3 ،

		
الفهرس

القيمة املضافة58-5 ،
كإيرادات 10-3 ،5-3 ،إىل ،13-3
 1-5 ،23-4إىل 2-5
للحكومة املركزية صالحية فرض،
85-2
مبادئ عزو 33-5 ،30-3 ،إىل 40-5
املباشرة مقابل غير املباشرة ،اجلدول
4م1-
املبيعات59-5 ،
متعددة املراحل60-5 ،
متكررة على ملكية املمتلكات عدا
املمتلكات غير املنقولة53-5 ،
جمموع الرواتب واألجور والقوى العاملة،
45-5
املدفوعات العينية24-3 ،
املركبات80-5 ،79-5 ،
املساهمات االجتماعية مقابل96-5 ،
املستردة27-5 ،7-5 ،145-3 ،
املستقطعة من العاملين،161-3 ،
12-6
املفروضة على االنبعاثات ،81-5 ،م-4
 48إىل م49-4
من العاملين بالوحدات احلكومية،
161-3
املنظمات اإلقليمية و18-2 ،
املوازنة املشتركة لالحتادات
االقتصادية ،م 26-5إىل م28-5
النفقات28-5 ،
وقت قيد وقياس 57-3 ،إىل ،60-3
 76-3 ،62-3إىل  10-5 ،86-3إىل
20-5
يحق للحكومات احمللية فرض95-2 ،
الضرائب األخرى93-5 ،
التصنيف يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008مقارنة بنظام إحصاءات
مالية احلكومة25-5 ،
على استخدام سلع وعلى السماح
باستخدام سلع أو مزاولة أنشطة،
 ،81-5اجلدول 4-5
على اإلنتاج ،74-2 ،م ،41-7اجلدول
م3-7
على التجارة واملعامالت الدولية،92-5 ،
اجلدول 5-5
على الدخل واألرباح واملكاسب
الرأسمالية ،42-5 ،اجلدول 2-5
على السلع واخلدمات82-5 ،55-5 ،
ضرائب االستخراج133-5 ،
الضرائب االنتقائية،62-5 ،57-5 ،55-5 ،
96-5 ،84-5 ،71-5
ضرائب األيلولة51-5 ،
الضرائب البيئية ،م - 115-7م،121-7
اجلداول  2-5إىل 5-5
ضرائب التركات51-5 ،
ضرائب الدخل
تصنيف وقيد 42-5 ،إىل  ،44-5اجلدول
2-5
تعريف ونطاق41-5 ،

املبالغ املعادة145-3 ،
يتم القيد يف الفترة 82-3 ،إىل ،83-3
43-5 ،15-5 ،12-5
يقتطعها من العاملين12-6 ،
ضرائب الدمغة93-5 ،
الضرائب الرأسمالية،51-5 ،25-5 ،
 ،124-6م ،39-7م ،67-7اجلدول
4م1-
الضرائب العامة على السلع واخلدمات،
 ،61-5- 57-5اجلدول 3-5
الضرائب املباشرة ،9-5 ،اجلدول 4م1-
ضرائب املبيعات59-5 ،55-5 ،
ضرائب املركبات 79-5 ،إىل  ،80-5م-7
 ،40اجلدول 4-5
ضرائب النفوس93-5 ،
ضرائب الهبات51-5 ،81-3 ،
الضرائب على الرواتب،25-5 ،23-5 ،
96-5 ،76-5 ،45-5
الضرائب على الصادرات85-5 ،
الضرائب على املكاسب الرأسمالية
الضرائب على املمتلكات 46-5 ،84-3 ،إىل
77-5 ،54-5
الضرائب على رقم املبيعات والضرائب
العامة األخرى على السلع واخلدمات،
 ،60-5اجلدول 3-5
الضرائب غير املباشرة ،9-5 ،اجلدول
4م1-
ضرائب متكررة 49-5 ،إىل ،53-5 ،50-5
 ،77-5م119-7
الضمانات
االلتزامات االحتمالية و ،253-7 ،الشكل
البياين 2-7
تصنيف49-3 ،
التي تُمنح ملرة واحدة 255-7 ،إىل
260-7
السيطرة بموجب ،اإلطار 2-2
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،15-4 ،49-3اجلدول 6-4
للمخاطر املقترنة71-2 ،19-1 ،4-1 ،
النظم املوحدة .راجع نظم الضمانات
املوحدة
ضمانات االئتمان،57-9 ،259-7 ،
م72-4
الضمانات التي تُمنح ملرة واحدة253-7 ،
إىل  ،260-7الشكل البياين ،2-7
اجلدوالن  6-4و10-7
األصول املالية/اخلصوم مقابل،
251-7 ،207-7
الضمانات املوحدة مقابل،201-7 ،
م80-4
عمليات اإلنقاذ و ،م52-3
املعاجلة وفق معايير احملاسبة الدولية
للقطاع العام ،م ،21-6اإلطار م1-6
طاء
الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل،8-1 ،
 ،89-2 ،35-1م ،52-3م5-7
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اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية
احلكومة و ،م 73-7إىل م98-7
طريقة اجلرد املستمر،45-7 ،32-7 ،
اإلطار 1-6
الطيف الترددي ،19-7 ،م ،4-4م23-4
إىل م ،25-4م ،38-4اجلدول 7-7
الطيف الكهرومغناطيسي،103-7 ،12-7 ،
 ،52-10م23-4
عين
العبء الضريبي ،3-1 ،اجلدول 4م،1-
م38-5
عبء املالية العامة ،9-5 ،اجلدول 4م1-
العجز/الفائض الكلي 32-1 ،إىل 34-1
عدا املوارد
رصيد التشغيل األويل4 ،م2-
رصيد التشغيل ،اجلدول4 ،م2-
صايف اإلقراض/صايف االقتراض،
 ،59-4اجلدول 4م2-
صايف اإلقراض/صايف االقتراض
األويل4 ،م2-
العسكرية
راجع أيضا نظم األسلحة
القواعد 9-2 ،إىل 48-7 ،13-2 ،10-2
اخملزونات ،47-8 ،86-7 ،اجلدول 6-7
املساكن من أجل العسكريين،44-7 ،
47-7
املعدات52-7 ،49-6 ،
العقود اآلجلة213-7 ،
عقود التأجير
أنواع ،م 4-4إىل م .17-4راجع أيضا
األنواع احملددة ،التأجير التمويلي؛
والتأجير التشغيلي؛ وعقود املوارد
راجع أيضا العقود وعقود اإليجار
والتراخيص
كأصول ،م 53-4إىل م ،57-4اإلطار
م3-4
عقود التأجير التشغيلي،108-7 ،90-3 ،
 ،57-8م ،4-4م 6-4إىل م،9-4
م ،37-4اجلدول 8-7
الريع مقابل 131-5 ،إىل 132-5
عقود التأجير التمويلي مقابل،50-6 ،
م12-4
معاجلة عقود التأجير كأصول مقابل،
م 54-4إىل م56-4
عقود التأجير التشغيلي القابلة للتداول،
 ،57-8 ،108-7 ،107-7م،56-4
اجلدول 8-7
عقود التأجير التمويلي ،م ،4-4م 10-4إىل
م ،15-4م55-4
األصول الثابتة املقتناة بموجب38-7 ،
تعريف ،158-7 ،م10-4
عقد تأجير تشغيلي مقابل،50-6 ،
م37-4
وقت القيد17-8 ،
عقود اخليار 209-7 ،إىل 211-7
عقود املبادالت 215-7 ،إىل  ،217-7م-3
 20إىل م ،23-3م 67-3إىل م71-3
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عقود املوارد،99-7 ،120-6 ،122-5 ،
م ،4-4م 16-4إىل م ،17-4م37-4
العقود من النوع اآلجل،210-7 ،208-7 ،
 212-7إىل ،218-7 ،214-7
71-9
العقود وعقود اإليجار والتراخيص
أنواع ،57-8 ،107-7 ،اجلدول ،8-7
راجع أيضا نوع حمدد
راجع أيضا عقود التأجير
قيد التغيرات يف قيم،53-10 ،49-10 ،
اجلدول 2-10
قيد املعامالت يف ،م 2-4إىل م3-4
كأصول/أصول غير مالية،17-7 ،
 105-7إىل  56-8 ،106-7إىل
 ،57-8م 53-4إىل م ،57-4اإلطار
م ،3-4اجلدول 2-7
الستخدام مورد طبيعي ،م ،19-4الشكل
البياين م1-4
املشتقات املالية مقابل207-7 ،
العالقة بين رب العمل واملوظف،9-6 ،
 33-6إىل  ،34-6م40-2
العملة
احتادات ،م34-5
إنتاج /إصدار34-9 ،48-6 ،
حتويل 132-3 ،119-3 ،إىل ،133-3
11-9 ،136-7 ،23-7
التسوية 137-3 ،131-3 ،إىل 139-3
تصنيف 135-7 ،إىل 33-9 ،136-7
إىل 34-9
تعريف135-7 ،33-4 ،
التغيرات يف احلجم61-10 ،
التقويم 137-3 ،131-3 ،إىل 139-3
احلذف عند توحيد البيانات164-3 ،
عقود املبادالت215-7 ،
احمللية مقابل األجنبية 134-3 ،إىل
136-7 ،78-6 ،136-3
املعامالت النقدية وغير النقدية حمددة
بوحدات19-3 ،8-3 ،
مكاسب وخسائر احليازة الناجتة عن،
23-10
وحدة احلساب130-3 ،
العملة احمللية مقابل العملة األجنبية،
 134-3إىل 136-3
عمليات اإلنقاذ ،م 42-3إىل م53-3
العمليات شبه املالية،104-2 ،4-2 ،
اجلدول 4م2-
غين
الغرامات واجلزاءات
تصنيف ،كإيرادات 143-5 ،6-5 ،إىل
144-5
تصنيف ،كمصروفات123-6 ،
تعريف142-5 ،
ذات الصلة بالبيئة يف حالة استخدام
األصول البيئية ،م124-7

املفروضة يف حالة الضرائب،24-5 ،
143-5
وقت القيد144-5 ،85-3 ،
غرف جتارية42-6 ،37-2 ،
فاء
الفائدة
تُسب وفقا ملنهج املدين 66-6 ،إىل
68-6
تدخل يف عداد املبادالت9-3 ،
التصنيف كإيرادات 108-5 ،إىل
 ،110-5اجلدول 8-5
التصنيف كمصروفات،110-5 ،24-4 ،
 ،83-6 ،62-6اجلدول  ،8-5اجلدول
5-6
تعريف62-6 ،108-5 ،
تقييم 108-3 ،إىل ،118-3 ،112-3
 109-5 ،123-3إىل 110-5
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
162-3 ،152-3
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة
غير مباشرة و81-6 ،62-6،
عرض على أساس إجمايل مقابل على
أساس صاف 143-3 ،إىل 144-3
على أدوات الدين التي ال تستحق عنها،
45-10 ،30-7
على األداة املالية بخصم 71-6 ،إىل
 144-7 ،72-6إىل ،9-9 ،147-7
40-9
على األوراق املالية املربوطة بمؤشر،
 75-6إىل 41-9 ،78-6
على الضرائب غير املسددة،24-5 ،
82-6
على القروض املتعثرة262-7 ،
على القروض بالقيمة االسمية،163-7 ،
44-9
على حقوق السحب اخلاصة،131-7 ،
32-9
على سندات الدين الصادرة بالقيمة
االسمية39-9 ،
على سندات الدين الصادرة بعالوة،
73-6
على سندات الدين ذات املشتقات
املتضمَّنة43-9 ،79-6 ،
على سندات الدين 36-9 ،143-7 ،إىل
38-9
الفائدة املتزايدة70-6 ،
فترة سماح و69-6 ،
القيد على أساس االستحقاق،70-3 ،
123-7 ،64-6 ،90-3
القيد على األساس النقدي65-6 ،
كما يف حتليل حساب الرصيد األويل/
املالية العامة ،55-4 ،اجلدول 4م1-
متأخرات22-9 ،247-7 ،80-6 ،
احملتسبة17-6 ،108-5 ،

مستحقة الدفع للوسطاء املاليين81-6 ،
وقت القيد،133-3 ،90-3 ،70-3 ،
16-9 ،64-6 ،108-5
فترة اإلبالغ52-3 ،
فسخ الدين ،26-9 ،129-2 ،م 37-3إىل
م ،38-3م46-3
فوائد تأخير السداد22-9 ،
قاف
القروض
اإلقراض املشتق لألموال املقترضة ،م-3
 72إىل م ،78-3اجلدول م1-3
تصنيف 157-7 ،إىل 44-9 ،162-7
إىل 46-9
تعريف157-7 ،
تغيرات أخرى يف حجم57-10 ،
تقييم ،23-9 ،163-7 ،م8-3
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
163-3
السيطرة على الشركات من خالل ،اإلطار
2-2
ضمانات259-7 ،
عرض كصايف4-9 ،148-3 ،
كأداة الدين243-7 ،236-7 ،
للعاملين ،17-6 ،108-5 ،م9-2
املتأخرات على21-9 ،247-7 ،71-3 ،
املتعثرة 262-7 ،إىل 263-7
املربوطة بمؤشر .41-9 ،راجع أيضا
سندات الدين املربوطة بمؤشر
من صندوق النقد الدويل ،م 86-3إىل
م88-3
ميسرة،108-5 ،123-3 ،162-2 ،
 ،12-9 ،246-7 ،17-6م 39-3إىل
م ،41-3اإلطار 2-6
وقت قيد الدفعات املنصرفة من93-3 ،
يعاد تصنيفها،157-7 ،149-7 ،
84-10
القروض املتعثرة 262-7 ،إىل 263-7
قطاع احلكومة العامة
استخدامات إطار إحصاءات مالية
احلكومة يف حتليل 10-1 ،إىل 13-1
إعادة تصنيف أصول وخصوم80-10 ،
إىل 84-10
أنواع املصروفات الواردة يف1-6 ،
أنواع املعامالت يف األصول املالية
واخلصوم85-9 ،
أنواع معامالت اإليرادات كما ترد يف،
1-5
حتديد أي من الشركات العامة تُعامَل،
 ،64-2م ،42-5م14-6
تعريف ونطاق،76-2 ،58-2 ،2-1 ،
7-4
زائد البنك املركزي ،كتجميعات لوحدات
القطاع العام122-2 ،
شجرة القرارات لتصنيف الكيانات التي
تنتمي ،124-2 ،الشكل البياين 4-2

		
الفهرس

القطاعات الفرعية 76-2 ،62-2 ،إىل
153-3 ،103-2
معامالت التحويالت التي عادة ما تقوم
بها10-3 ،
مقارنة بيانات اإلحصاءات على املستوى
الدويل لكل قطاع فرعي من،77-2 ،
م42-5
نطاق التغطية يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة لرصد معامالت26-1 ،
نطاق التغطية يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة7-4 ،4-2 ،26-1 ،
الوحدات املؤسسية التي تؤدي،58-2 ،
64-2
وحدات مقيمة يف14-2 ،
الوظائف االقتصادية38-2 ،
وعالقته بالقطاعات املؤسسية األخرى،
 ،122-2الشكل البياين  ،1-2الشكل
البياين 2-2
يتألف من 58-2 ،إىل 59-2
يعاد تصنيف وحدة لتتحول إىل ومن،
 76-10إىل 79-10
قطاع احلكومة املركزية الفرعي
اإلحصاءات عن احلكومة املركزية حتظى
بأهمية خاصة86-2 ،
تعريف85-2 ،
توحيد البيانات داخل كل قطاع155-3 ،
قيد أي وظائف لهذه السلطة النقدية،
89-2
مسؤوليتها85-2 ،
الوحدات املؤسسية اخلاضعة لسيطرة،
 87-2إىل 89-2
القطاع العام
استخدامات إطار إحصاءات مالية
احلكومة يف حتليل 10-1 ،إىل 12-1
جتميعات الوحدات املؤسسية122-2 ،
إىل  ،123-2الشكل البياين 2-2
تعريف63-2 ،2-1 ،
تغطية إطار إحصاءات مالية احلكومة،
،4-2 ،1-2 ،26-1 ،4-1 ،2-1
7-4
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
164-3 ،156-3 ،153-3
راجع أيضا الشركات العامة
شجرة القرارات لتصنيف الكيانات التي
تنتمي ،124-2 ،الشكل البياين 4-2
العالقة مع القطاعات الرئيسية األخرى،
 ،62-2الشكل البياين 2-2
العناصر الرئيسية ،63-2 ،الشكل البياين
3-2
قطاع الشركات العامة املالية الفرعي،
 115-2إىل 121-2
قطاع الشركات العامة غير املالية
الفرعي114-2 ،
القطاعات الفرعية ،63-2 ،الشكل البياين
3-2
معايير احملاسبة ،35-1 ،م 1-6إىل
م56-6

نطاق التغطية يف إطار إحصاءات مالية
احلكومة لرصد معامالت26-1 ،
الوحدات املؤسسية التي تخضع63-2 ،
القطاع العام غير املايل122-2 ،
القطاع العام للحكومة املركزية122-2 ،
القطاعات املؤسسية
األسر املعيشية60-2 ،
أنواع50-2 ،
تعريف50-2 ،
احلكومة العامة 58-2 ،إىل 59-2
الشركات املالية 53-2 ،إىل 57-2
الشركات غير املالية52-2 ،
العالقة بين الوحدات املؤسسية و،
 ،51-2الشكل البياين 1-2
القطاعات الفرعية62-2 ،
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية61-2 ،
القواعد احملاسبية
اتساق جمموعات البيانات االقتصادية
الكلية ،م - 9-7م ،12-7م،98-7
م105-7
حتويل العملة 132-3 ،إىل 133-3
تقييم113-3 ،
راجع أيضا اإلطار التحليلي إلحصاءات
مالية احلكومة؛ توحيد البيانات؛ وقت
قيد التدفقات االقتصادية؛ نوع النظام
احملاسبي
عرض على أساس إجمايل أو على أساس
صاف 143-3 ،إىل 151-3
عملة التقويم وعملة التسوية137-3 ،
إىل 139-3
فترة اإلبالغ52-3 ،
القيد الدائن55-3 ،
القيد املدين55-3 ،
معاجلة العملة احمللية والعملة األجنبية،
 134-3إىل 136-3
املبادئ التوجيهية واملعايير اخلاصة
بإبالغ البيانات53-3 ،52-3 ،
نظام القيد املزدوج لألحداث
االقتصادية54-3 ،
وحدة احلساب 130-3 ،51-3 ،إىل
131-3
قياس رصيد املالية العامة ،53-4 ،اجلدول
4م1-
القيد على أساس االلتزامات70-3 ،61-3 ،
إىل 71-3
وقت قيد املعامالت65-3 ،
القيد على األساس النقدي2-4 ،
أوجه القصور يف 70-3 ،إىل 72-3
تعريف67-3 ،
يف بيان مصادر واستخدامات النقدي،
 103-3إىل ،11-5 ،34-4 ،106-3
7-6
قيد املعامالت عند67-3 ،60-3 ،
القيد املدين 54-3 ،إىل 55-3
القيد املزدوج ،56-3 ،54-3 ،م13-7
القيم املستهلكة115-3 ،
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القيمة االسمية
إجمايل الدين241-7 ،
حتديد21-7 ،
تعريف115-3 ،
الدين املضمون من احلكومة255-7 ،
القروض املتعثرة بالقيمة العادلة مقابل،
263-7
القروض امليسرة11-9 ،246-7 ،
القيمة الظاهرية مقابل115-3 ،
كبديل لتقدير القيم السوقية30-7 ،
للقروض263-7 ،
للمتأخرات تساوي250-7 ،
القيمة احلالية للعائدات املستقبلية33-7 ،
القيمة الدفترية،146-6 ،115-3 ،
173-7
القيمة الظاهرية،117-3 ،115-3 ،
 ،144-7م16-3
يُقيَّد إجمايل الدين،242-7 ،238-7 ،
اجلدول 10-7
القيمة العادلة،163-7 ،142-7 ،115-3 ،
،55-9 ،262-7 ،223-7 ،204-7
م ،52-3م ،12-4م 27-6إىل م-6
 ،30اإلطار م ،1-6اجلدول 10-7
كاف
الكتاب السنوي إلحصاءات مالية احلكومة،
51-4 ،6-1
الكفالة226-7 ،144-5 ،
الكمبياالت
أمثلة144-7 ،
حتديد القيمة154-7 ،27-7 ،
تعريف144-7 ،
شهادة القبول املصريف145-7 ،
كسندات بسعر اإلصدار اخملصوم،71-6 ،
40-9
مكاسب أو خسائر حيازة على29-10 ،
الكوارث الطبيعية،58-6 ،37-6 ،46-5 ،
 60-10 ،16-10 ،91-6إىل -10
 ،61م10-2
الكيانات التابعة االفتراضية كعناصر
املستوى احلكومي 42-2 ،إىل ،44-2
 ،162-2م55-3
كيانات ذات غرض خاص
استثمار أجنبي مباشر يف الكيانات غير
املقيمة134-5 ،
إقامة 138-2 ،15-2 ،إىل 139-2
تُصنَّف كوحدات مؤسسية 137-2 ،إىل
138-2
تصنيف ديونها ،م 54-3إىل م58-3
تصنيفها حسب القطاع 137-2 ،إىل
139-2
حصص ملكية170-7 ،
سماته النمطية136-2 ،
الشركات التابعة االفتراضية احلكومية،
43-2
قيد كافة التدفقات ومراكز األرصدة،
 138-2إىل 139-2
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الكيانات القانونية واالجتماعية 30-2 ،إىل
38-2
وظائف137-2 ،
الم
الالعبون الرياضيون ،م51-4
ميم
مبادرات التمويل اخلاص ،39-7 ،م58-4
املبادالت
سعر السوق املعرَّف بهذه الطريقة،
108-3
يف األصول و/أو اخلصوم،8-5 ،44-3 ،
 ،3-9 ،119-7 ،5-6م5-3
مزيج من املبادلة والتحويل،11-3 ،
123-3
معاملة نقدية9-3 ،
املبادلة خارج السوق ،162-7 ،م67-3
إىل م71-3
املبالغ املستردة /املبالغ املسترجعة من
املدفوعات الزائدة،104-3 ،59-3 ،
،7-5 ،145-3 ،143-3 ،110-3
4-6 ،27-5
مباين السجون47-7 ،
مباين املدارس47-7 ،
مباين املستشفيات47-7 ،
املباين واإلنشاءات
تتألف من 41-7 ،إىل  ،51-7اجلدول
3-7
تقييمها45-7 ،41-7 ،
ال يتم تشغيلها على اإلطالق69-10 ،
مملوكة لغير مقيمين13-2 ،
وقت القيد15-8 ،37-7 ،
يتم قيد املعامالت يف 28-8 ،إىل 32-8
راجع أيضا النصب التذكارية
مبيعات السلع واخلدمات،144-3 ،75-2 ،
 136-5 ،6-5 ،1-5 ،162-3إىل
 ،47-8 ،14-5م ،58-2م،9-4
م123-7
راجع أنواع املبيعات ذات الصلة
الضرائب على استخدام السلع مقابل،
 73-5إىل 75-5
املبيعات العرضية ،139-5 ،م ،9-5م-5
 ،27اجلدول 10-5
املتأخرات
بموجب عقود املشتقات املالية226-7 ،
تعريف ،20-9 ،247-7 ،71-3 ،اجلدول
4م1-
التغيرات يف تصنيف84-10 ،
القيد بموجب نظام احملاسبة248-7 ،
إىل 266-7 ،250-7
اخلطوة األوىل يف مسار التحول38-1 ،
سعر فائدة على80-6 ،
وقت قيد مدفوعات سداد الديون عند،
97-3

القيمة250-7 ،
كبند للتذكرة يف امليزانية العمومية،
 247-7إىل 250-7
كمعامالت يف األصول املالية
واخلصوم 20-9 ،إىل 23-9
جمالس التسويق 86-5 ،65-5 ،إىل
87-5
راجع أيضا هيئات تنظيم األسواق
جمالس العملة118-2 ،17-2 ،
اجملمالت
أسباب توحيد البيانات،155-3 ،
158-3
البنود املوازِنة يتم احلصول عليها،
142-3
القيمة التحليلية53-4 ،140-3 ،
54-4تعريف141-3 ،
لإليرادات ألغراض حتليل املالية العامة،
9-5
جمموع التغير يف صايف القيمة ،اجلدول
4م .1-راجع أيضا التغيرات يف
صايف القيمة
جمموع النفقات أو املصروفات ،اجلدول
4م .1-راجع أيضا النفقات
جمموعات البيئة61-2 ،
اخملاطر االجتماعية،96-6 ،4-5 ،46-2 ،
م1-2
اخملزونات
استخدام السلع واخلدمات و،6-6 ،
 ،44-6 ،29-6اجلدول 3-6
إعادة تصنيف84-10 ،82-10 ،
األعمال قيد اإلجناز 80-7 ،إىل ،82-7
47-8
حتويل سلع حمتفظ بها كمخزونات،
40-6 ،37-6
التحويالت الرأسمالية عدا16-3 ،
تصنيف75-7 ،6-6 ،91-3 ،50-3 ،
إىل  45-8 ،86-7إىل  ،46-8اجلدول
6-7
تعريف75-7 ،18-7 ،
التغيرات األخرى يف حجم،63-10 ،
84-10 ،82-10 ،70-10
ف،
التغيرات تُعرض على أساس صا ٍ
 19-8 ،147-3إىل 20-8
تقييم44-8 ،10-8 ،78-7 ،
تكاليف نقل امللكية على45-8 ،60-6 ،
احليوانات والنبات ضمن 60-7 ،إىل
34-8 ،61-7
اخلسائر االستثنائية يف70-10 ،
الذهب يف صورة30-9 ،129-7 ،
السلع املشتراة بغرض إعادة البيع،
 84-7إىل 47-8 ،85-7
السلع تامة الصنع47-8 ،83-7 ،
صايف االستثمار يف44-8 ،4-8 ،
العسكرية47-8 ،43-8 ،86-7 ،

العمالت التذكارية تصنف ضمن،
34-9 ،135-7
قيد املعامالت ذات الصلة،6-6 ،91-3 ،
 44-8 ،3-8 ،44-6إىل 47-8
كأصول منتَجة18-7 ،
مكاسب حيازة 16-10 ،إىل 17-10
املواد واإلمدادات47-8 ،79-7 ،
وقت القيد 90-3 ،إىل ،6-6 ،91-3
44-8
املدارس،139-5 ،114-2 ،37-2 ،
47-7 ،11-7 ،148-5
مدفوعات التحويالت عدا املنح ،اجلدول
4م1-
مراكز أرصدة األصول
اندماج التدفقات االقتصادية و،20-1 ،
2-3 ،31-1
تصنيفات ،اجلدول م 34-7 ،3-8إىل
 ،232-7راجع أيضا الفئات احملددة
تعريف36-3 ،1-3 ،
تقييم 113-3 ،107-3 ،إىل ،117-3
 20-7إىل 33-7
عرض على أساس إجمايل /صاف،
 143-3إىل 151-3
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
36-3 ،21-1 ،15-1
يف هيكل اإلطار التحليلي ،8-4 ،اجلدول
1-4
املنافع االقتصادية37-3 ،
امليزانية العمومية،30-1 ،17-1 ،
1-7 ،56-3
املراكز البحثية61-2 ،37-2 ،
مركز مايل خارجي11-2 ،
املساعدة االجتماعية
أحقية احلصول على ،101-6 ،م25-2
إىل م26-2
أنواع 102-6 ،إىل 103-6
التأمين االجتماعي مقابل ،الشكل البياين
م1-2
تُسدِد وحدة حكومية للشركات تكاليف
توفير ،م28-2
تعريف ،101-6 ،م25-2
خصوم للمدفوعات املستقبلية ،م29-2
خصومات ضريبية قابلة للدفع31-5 ،
عينية ،39-6 ،م27-2
الغرض من ،م25-2
يف تصنيف ترتيبات احلماية
االجتماعية ،م ،18-2م ،20-2الشكل
البياين م2-2
قيد التدفقات املتصلة101-6 ،10-3 ،
إىل  ،102-6م 27-2إىل م،29-2
اجلدول م1-2
نطاق التغطية ،147-2 ،م 5-2إىل
م6-2
املساكن 44-7 ،إىل  ،45-7اجلدول 3-7
املساهمات االجتماعية

		
الفهرس

أرباب العمل ،كمصروفات 19-6 ،إىل
26-6
إىل برامج التأمين االجتماعي 98-5 ،إىل
100-5
تصنيف 94-5 ،23-4 ،إىل ،95-5
اجلدول 6-5
تعريف ،94-5 ،4-5 ،م4-2
الضرائب مقابل96-5 ،
طوعية مقابل إلزامية،96-5 ،94-5 ،
م 16-2إىل م17-2
العبء على املالية العامة من املعامالت
املرتبطة ،55-4 ،اجلدول 4م1-
كإيرادات4-5 ،23-4 ،
كتحويالت14-3 ،10-3 ،
لبرامج الضمان االجتماعي97-5 ،
احملتسبة 25-6 ،100-5 ،إىل ،26-6
105-6
املعامالت التي ينشأ عنها التزام معترف
به ال تعتبر95-5 ،
وقت القيد وقياس 77-3 ،إىل ،82-3
 17-5إىل 20-5
مستحقات
التأمين على احلياة والتأمين االدخاري،
71-10 ،62-9
السلع واخلدمات يف املستقبل،112-7 ،
م 51-4إىل م52-4
معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل،
،189-7 ،116-5 ،95-5 ،102-2
72-10 ،41-10 ،36-10 ،63-9
املعامالت التي تُصنَّف كتحويالت،
12-3
املنافع االجتماعية ،22-6 ،م38-2
مستحقات التقاعد
حتمل 66-9 ،124-6 ،148-5 ،إىل
 ،67-9م 60-2إىل م63-2
تصنيف 189-7 ،إىل 63-9 ،198-7
إىل 67-9
تعريف190-7 ،
التغيرات األخرى يف حجم األصول-10 ،
 72إىل 74-10
التغيرات يف تصنيف84-10 ،
تقييم197-7 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
102-2
لتحديد الدخل القابل للتوزيع116-5 ،
مصادر التغيرات يف ،م54-2
مصروفات امللكية التي تعزى إىل،
113-6
املعاجلة يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008مقابل إحصاءات مالية
احلكومة97-6 ،95-5 ،
مكاسب وخسائر على التزامات36-10 ،
إىل 41-10
املستشفيات
كأسرة معيشية مؤسسية28-2 ،

كمؤسسات تشتغل باإلنتاج السوقي،
127-2 ،114-2
كمؤسسات غير هادفة للربح،37-2 ،
139-5 ،97-2
املشاريع املشتركة 140-2 ،إىل ،143-2
م40-4
املشتقات ،املالية
أدوات دين مقابل 15-7 ،إىل 119-7
التسوية76-9 ،
تصنيف 70-9 ،28-4 ،إىل 76-9
تعريف204-7 ،
التغيرات يف تصنيف84-10 ،
تقييم73-9 ،204-7 ،
عقد يستلزم خدمة مستمرة74-9 ،
عقود اخليار 209-7 ،إىل 211-7
عقود املبادالت 215-7 ،إىل 217-7
العقود من النوع اآلجل،210-7 ،
 212-7إىل 214-7
عنصر دين ناشئ عن املبادالت خارج
السوق ،م 67-3إىل م71-3
الفائدة مقابل مدفوعات التسوية63-6 ،
قابلية املوازنة205-7 ،
مبيعات يف السوق الثانوية73-9 ،
املشتقات االئتمانية218-7 ،
مكاسب وخسائر حيازة على42-10 ،
نوعان من املشتقات املالية208-7 ،
هوامش 219-7 ،إىل 75-9 ،220-7
املشتقات ،املتضمَّنة207-7 ،148-7 ،
سندات الدين ذات43-9 ،79-6 ،
املشتقات االئتمانية218-7 ،207-7 ،
املشتقات املالية .راجع املشتقات ،مالية
املصادرات 142-5 ،إىل 144-5
املصروفات
األنواع الرئيسية24-4 ،
حتصيل رسم وقيده35-5 ،
تصنيف 1-6 ،21-1 ،إىل ،8-6 ،3-6
 ،126-6اجلدول  ،2-4اجلدول ،1-6
اجلدول م ،2-8اجلدول م ،6-8راجع
أيضا تصنيف وظائف احلكومة
تعريف1-6 ،24-4 ،16-4 ،
تقييم 107-3 ،إىل 112-3
توحيد البيانات165-3 ،162-3 ،
خصومات ضريبية قابلة للدفع31-5 ،
راجع أيضا الفئات ذات الصلة
باملصروفات مثل تعويضات
العاملين؛ مصروفات الفائدة؛
مصروفات امللكية
عرض على أساس إجمايل/على أساس
صاف 143-3 ،إىل 151-3
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،16-4 ،33-1الشكل البياين 1-4
املبالغ املستردة4-6 ،
املصروفات املستحقة مقابل املصروفات
التي سوف تسوى نقدا35-4 ،
معامالت ال ينبغي قيدها،24-4 ،
5-6 ،44-5
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املنظمة اإلقليمية ،م 29-5إىل م30-5
مؤشرات املالية العامة عن طريق،
 ،57-4 ،55-4 ،53-4اجلدول 4م-
 ،1اجلدول 4م2-
النظام احملاسبي لتسجيل قيود55-3 ،
إىل 56-3
وقت القيد 77-3 ،إىل ،104-3 ،92-3
 6-6إىل 7-6
مصروفات امللكية
أشكال108-6 ،
تعريف108-6 ،
راجع أيضا الشكل ذات الصلة
ألرباح االستثمار األجنبي املباشر املعاد
استثمارها121-6 ،
لألرباح املوزعة 109-6 ،إىل 110-6
للريع120-6 ،
للمبالغ املنصرفة من دخل االستثمار،
 113-6إىل 36-10 ،119-6
ملسحوبات الدخل من أشباه الشركات،
 111-6إىل 112-6
مصروفات /إيرادات املوارد ،اجلدول 4م2-
املطالبات الرأسمالية
مستحقة الدفع ،125-6 ،م ،79-4م-7
 ،67م ،92-7اجلدول 11-6
مستحقة القبض ،151-5 ،م،80-4
م ،67-7م ،92-7اجلدول 12-5
املطالبة املالية
إنهاء3-9 ،
تعريف .15-7 ،47-3 ،راجع أيضا
أنواع املطالبات ذات الصلة
معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل،102-2 ،
،94-5 ،50-4 ،48-4 ،147-2
 189-7 ،26-6 ،21-6إىل ،198-7
م ،21-2م ،24-2م 41-2إىل
م ،43-2الشكل البياين م ،1-2الشكل
البياين م2-2
املعامالت
احتساب28-3 ،
إعادة العزو يف قيد30-3 ،
إعادة ترتيب ،لقيد 27-3 ،إىل 30-3
اندماج36-3 ،31-1 ،20-1 ،
التجزئة29-3 ،
حتويل العملة لتسجيل 132-3 ،إىل
133-3
حتويل املسار يف قيد28-3 ،
التحويالت باعتبارها 10-3 ،إىل 18-3
تصنيف حسب الطرف املقابل،23-2 ،
 ،165-3اجلدول  ،1-3اجلدول ،2-9
اجلدول م4-8
تصنيف21-5 ،7-3 ،21-1 ،15-1 ،
إىل  148-6 ،8-6 ،22-5إىل
 21-8 ،150-6إىل 24-9 ،23-8
إىل  ،27-9اجلدول  ،1-5اجلدول
 ،1-6اجلدول 6م ،1-اجلدول 6م،2-
اجلدول  ،1-8اجلدول 1-9
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تعريف9-4 ،5-3 ،
تقييم .راجع التقييم
خصائص املعامالت 7-3 ،إىل 30-3
الداخلية/داخل الوحدات26-3 ،
راجع أيضا األنواع احملددة للمعامالت
العيني 23-3 ،إىل 25-3
غير النقدية 19-3 ،28-1 ،إىل 26-3
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 26-1 ،20-1 ،15-1إىل ،28-1
 32-1إىل  6-3 ،34-1إىل ،7-3
 ،22-4الشكل البياين  ،1-4اجلدول
 ،1-4اجلدول 2-4
املبادالت باعتبارها9-3 ،
املعامالت غير النقدية بين طرفين،
 21-3إىل 25-3
املقايضة22-3 ،
نظام القيد املزدوج54-3 ،
النقدية 8-3 ،إىل 18-3
وقت القيد ،راجع وقت قيد التدفقات
االقتصادية
معامالت «البنود حتت اخلط»،53-4 ،
اجلدول 4م1-
املعامالت العينية 19-3 ،إىل 21-3
األجر.35-6 ،140-5 ،23-3 ،
راجع أيضا األجور والرواتب ،املنافع
االجتماعية 39-6 ،101-2 ،إىل
 100-6 ،40-6إىل ،101-6
 ،104-6م48-7
األجور والرواتب 17-6 ،إىل ،18-6
اجلدول 2-6
أنواع21-3 ،
التحويالت25-3 ،16-3 ،
تعويضات العاملين .راجع األجر
تقييم 121-3 ،إىل 123-3
املدفوعات عدا األجر24-3 ،
املقايضة22-3 ،
املنح 104-5 ،5-5 ،إىل ،105-5
94-6
يختلف القيد يف إحصاءات مالية
احلكومة ونظام احلسابات القومية،
اإلطار م1-7
املعامالت فوق اخلط ،53-4 ،اجلدول 4م1-
املعامالت املالية ،يف بيان العمليات،
 26-4إىل  ،31-4اجلدول ،1-4
اجلدول  .2-4راجع أيضا معامالت
األصول املالية واخلصوم
معامالت املقايضة،22-3 ،19-3 ،
 23-4 ،125-3 ،112-3 ،88-3إىل
30-7 ،35-4 ،24-4
املعامالت النقدية
التحويالت 10-3 ،إىل 18-3
تعريف8-3 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
64-3 ،28-1
املبادالت9-3 ،

املعامالت غير النقدية
انعكاسات اقتصادية19-3 ،
أنواع20-3 ،
بين طرفين 21-3 ،إىل 25-3
تعريف19-3 ،
الداخلية26-3 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
64-3 ،28-1
يختلف قيد هذه املعامالت يف نظام
احلسابات القومية ،اإلطار م1-7
معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام،
46-4 ،9-1
العالقة بين ،م ،63-4م 1-6إىل م-6
 ،56اإلطار م1-6
معدات النقل ،54-7 ،اجلدول 4-7
معدات تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر
واالتصاالت ،56-7 ،52-7 ،اجلدول
4-7
املقاولون33-6 ،
املقاييس املشتقة 140-3 ،إىل ،142-3
161-3
مكاسب وخسائر احليازة
استهالك رأس املال الثابت يف تقدير،
 13-10 ،68-6إىل 14-10
تتراكم بصورة مستمرة .34-3 ،راجع
أيضا وقت القيد
ف149-3 ،
تُعرض على أساس صا ٍ
تعريف1-10 ،10-4 ،33-3 ،
التغير يف صايف القيمة الناشئ عن،
37-4
تقدير 9-10 ،127-3 ،إىل 10-10
تُقيَّد خالل فترة اإلبالغ 33-3 ،إىل
 99-3 ،34-3إىل ،127-3 ،100-3
12-10 ،7-10
حساب مكاسب احليازة 9-10 ،إىل
10-10
رموز تصنيف ،4-10 ،اجلدول م3-8
على أدوات الدين التي ال تستحق عنها
فائدة45-10 ،
على أسهم صناديق االستثمار34-10 ،
على األصول الثابتة 13-10 ،إىل
15-10
على األصول غير املالية 19-10 ،إىل
20-10
على األصول املالية ذات القيم النقدية
الثابتة23-10 ،
على األصول املالية املقومة بعمالت
أجنبية44-10 ،
على الذهب النقدي21-10 ،
على اخملزونات 16-10 ،إىل 17-10
على املشتقات املالية42-10 ،
على النفائس18-10 ،
على حصص امللكية 30-10 ،إىل
33-10
على حقوق السحب اخلاصة22-10 ،

على خيارات اكتتاب املوظفين43-10 ،
على نظم التأمين والتقاعد والضمانات
املوحدة 35-10 ،إىل 41-10
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 ،2-10 ،46-4 ،10-4اجلدول ،5-4
اجلدول 1-10
قياس 9-10 ،إىل 10-10
قيد5-10 ،
كمنافع اقتصادية37-3 ،
ال تشمل التغير يف قيمة8-10 ،
لسندات الدين 24-10 ،إىل 29-10
املتحققة وغير املتحققة 6-10 ،إىل
 ،7-10م 31-6إىل م33-6
حمايدة وحقيقية11-10 ،
امللكية
االقتصادية،5-7 ،39-3 ،38-3 ،
م4-4
حتويل األصول إىل أشكال جديدة عند
حتويل ملكيتها41-3 ،
تطالب احلكومة40-3 ،
تكاليف نقل 6-8 ،60-6 ،إىل ،8-8
 ،42-8الشكل البياين 1-8
حدود األصول و 5-7 ،إىل 13-7
الشركات ،مقابل السيطرة على،32-2 ،
اإلطار 2-2
غير مقيمين13-2 ،
يف الشراكة بين القطاعين العام
واخلاص ،م 61-4إىل م،63-4
اإلطار م ،4-4اإلطار م5-4
يف تصنيف عقود التأجير ،م4-4
القانونية ،5-7 ،38-3 ،م4-4
كخصائص الوحدات املؤسسية22-2 ،
ألصول غير منقولة13-2 ،
لألصول غير املنتَجة 90-7 ،إىل 91-7
للمؤسسات غير الهادفة للربح مقابل
السيطرة على ،اإلطار 1-2
للوحدات احلكومية79-2 ،47-2 ،
امللكية االقتصادية 38-3 ،143-2 ،إىل
،88-3 ،62-3 ،60-3 ،41-3
،37-7 ،5-7 ،100-3 ،93-3
 13-9 ،109-7إىل ،45-9 ،14-9
م ،4-4م ،16-4م ،21-4م،23-4
م ،33-4م 62-4إىل م ،65-4اإلطار
م ،4-4اإلطار م5-4
امللكية القانونية 38-3 ،إىل ،41-3
 4-7 ،141-5إىل ،96-7 ،5-7
 ،158-7م ،4-4م ،37-4م62-4
املنافع االجتماعية
أساليب تقديم ،نقدا مقابل عينا ،م8-2
التأمين اخلاص مقابل ،م 11-2إىل
م16-2
تصنيف مصروفات،16-6 ،24-4 ،
 ،98-6م ،4-2اجلدول  .8-6راجع
أيضا األنواع احملددة
تعتبر مدفوعات حتويالت ،م9-2

		
الفهرس

تعريف ،96-6 ،م4-2
راجع أيضا منافع املساعدة االجتماعية؛
منافع الضمان االجتماعي
سلع وخدمات توزع بوصفها 39-6 ،إىل
40-6
عدا معاشات التقاعد ،م7-2
الغرض من96-6 ،
ال تشتمل على التحويالت،97-6 ،
م10-2
املرتبطة بالعمل 104-6 ،إىل 106-6
املساعدة االجتماعية 101-6 ،إىل
102-6
املنافع االجتماعية املرتبطة بالعمل،
 104-6 ،16-6 ،48-4إىل ،106-6
 ،195-7م 22-2إىل م،24-2
اجلدول  ،8-6الشكل البياين م1-2
املنافع االقتصادية من امتالك األصول،
37-3
منتجات امللكية الفكرية
األخرى73-7 ،
األعمال الترفيهية واألدبية والفنية
األصلية41-8 ،72-7 ،
البحوث والتطوير 66-7 ،إىل ،67-7
38-8
برجميات الكمبيوتر وقواعد البيانات،
 69-7إىل 40-8 ،71-7
تصنيف 46-6 ،إىل ،37-8 ،47-6
 ،64-7اجلدول 5-7
تعريف64-7 ،
تقيد ضمن 46-6 ،إىل 37-8 ،47-6
إىل 41-8
التنقيب عن املعادن وتقييمها،47-6 ،
68-7
راجع أيضا نفقات البحوث وأعمال
التطوير
الصورة األصلية ونسخ65-7 ،
املنتجون غير السوقيين،43-2 ،37-2 ،
124-2 ،75-2 ،70-2 ،65-2
منتجون سوقيون
حتديد 64-2 ،إىل 75-2
حتويالت مشتريات سلع وخدمات،
 ،123-6 ،91-6 ،40-6م،27-2
م59-7
تصنيف اإليرادات من مبيعات السلع
واخلدمات بواسطة 136-5 ،إىل
138-5
تعريف65-2 ،
سمات 66-2 ،32-2 ،إىل ،69-2
73-2
الشركات كونها33-2 ،31-2 ،
يف إحصاءات مالية احلكومة4-2 ،
املنتج غير السوقي مقابل 64-2 ،إىل
 ،75-2الشكل البياين  .4-2راجع
أيضا املنتج غير السوقي
املنشآت التي تشتغل،76-2 ،24-2 ،
75-2

مؤسسات إقليمية ككيانات20-2 ،
املؤسسات غير الهادفة للربح كونها،
37-2
املنح
بين وحدات احلكومة العامة،82-2 ،
93-6 ،102-5 ،95-2
تستويف كافة متطلبات وشروط املطالبة
و105-5 ،
تصنيف 101-5 ،5-5 ،إىل ،104-5
 92-6إىل  ،94-6اجلدول ،7-5
اجلدول 7-6
تعريف92-6 ،101-5 ،5-5 ،
تقييم104-5 ،123-3 ،108-3 ،
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
102-5 ،5-5 ،162-3 ،153-3
توزيعها يف الترتيبات اإلقليمية ،م8-5
إىل م ،18-5م23-5
توقيت قيد105-5 ،16-5 ،86-3 ،
اجلارية94-6 ،103-5 ،
الرأسمالية94-6 ،103-5 ،
العينية95-6 ،92-6 ،104-5 ،
كتحويالت10-3 ،
مصادر /اجلهات املتلقية،102-5 ،
93-6
املنح اجلارية 103-5 ،إىل ،104-5
 ،94-6م13-5
عند تغير أسعار الفائدة أو أسعار الصرف
املنح الرأسمالية94-6 ،103-5 ،
املنشأة (املنشآت)2 ،34- 2 ،24- 2 ،
127- 2 ،124- 2 ،98- 2 ،75منطقة جتارة حرة ،11-2 ،م ،6-5م19-5
منطقة جغرافية95-2 ،90-2 ،8-2 ،
املنظمات الدينية 39-5 ،61-2 ،إىل
40-5
منظمات دولية
اإلقليم االقتصادي ألي16-2 ،
امتالك169-7 ،
راجع أيضا الترتيبات اإلقليمية
رسوم العضوية واملساهمات52-9 ،
السمات اجلوهرية16-2 ،
مقيمة يف 16-2 ،إىل 21-2
املنح من/إىل 101-5 ،إىل ،104-5
 92-6إىل  ،93-6اجلدول ،7-5
اجلدول7-6
منهجية /مبادئ إعداد إحصاءات،1-1 ،
 25-1إىل 35-1
املهن احلرة33-6 ،
املواد واإلمدادات،147-3 ،91-3 ،26-3 ،
 ،47-8 ،3-8 ،79-7 ،29-6اجلدول
6-7
موارد بيولوجية
غير الفالحية52-10 ،55-8 ،101-7 ،
فالحية 58-7 ،إىل  34-8 ،63-7إىل
 ،36-8اجلدول 5-7
موارد بيولوجية فالحية 58-7 ،إىل ،63-7
 34-8إىل  ،36-8اجلدول 5-7
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املوارد احليوانية 62-7 ،60-7 ،إىل
 34-8 ،63-7إىل 35-8
املوارد الطبيعية
اإليرادات املرتبطة ،9-5 ،اجلدول 4م2-
تراخيص وتصاريح استخدام،78-5 ،
 ،109-7م 18-4إىل م،35-4
م ،48-4اإلطار م ،1-4الشكل البياين
م ،1-4اجلدول 8-7
تصاريح الستخدام .راجع تصاريح
تصنيف 90-7 ،إىل 103-7
تقييم أداء املالية العامة يف البلدان
الغنية ،9-5 ،59-4 ،اجلدول 4م2-
دخول وخروج من حدود األصول-10 ،
 49إىل 52-10
راجع أيضا الريع؛ أنواع املوارد الطبيعية
ذات الصلة
الريع من/عن 122-5 ،إىل ،129-5
120-6
الضرائب على استغالل،74-5 ،54-5 ،
82-5 ،78-5
عقود التأجير ،م 16-4إىل م،17-4
م 53-4إىل م55-4
كأصول غير مالية50-3 ،
كأصول غير منتَجة19-7 ،17-7 ،
امللكية 38-3 ،إىل 5-7 ،39-3
مملوكة لغير مقيمين13-2 ،
نضوب52-10 ،
نظام احملاسبة البيئية االقتصادية ،م-7
 108إىل م ،110-7م122-7
املوارد الطبيعية لألخشاب،82-5 ،
،34-8 ،82-7 ،61-7 ،127-5
 ،52-10م 28-4إىل م29-4
املوارد املائية ،102-7 ،12-7 ،م32-4
إىل م ،34-4م119-7
الضرائب على71-5 ،62-5 ،
املوارد املعدنية وموارد الطاقة،50-3 ،
 97-7إىل  ،54-8 ،99-7م،35-4
م122-7
املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم
األسر املعيشية،86-6 ،61-2 ،
األشكال البيانية 4-2 ،2-2 ،1-2
مؤسسات غير هادفة للربح مسؤولة بصورة
مشتركة أمام مستويين من مستويات
احلكومة ،79-2 ،اإلطار 1-2
تعريف36-2 ،
خصائص 36-2 ،إىل 37-2
راجع أيضا املؤسسات غير الهادفة للربح
التي تخدم األسر املعيشية
سيطرة على ،اإلطار 1-2
عالقتها بقطاعات االقتصاد ،الشكل
البياين 1-2
يف قطاع احلكومة العامة،58-2 ،2-1 ،
83-2 ،64-2
يف قطاع الشركات املالية،53-2 ،
57-2
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يف قطاع الشركات غير املالية52-2 ،
كشركات عامة112-2 ،
كشركة مقابل32-2 ،
كمنتجين سوقيين أو منتجين غير
سوقيين37-2 ،
املؤسسات املالية احلصرية،54-2 ،44-2 ،
128-2 ،121-2 ،56-2
املؤسسات اململوكة للدولة
راجع أيضا الشركات العامة
غير املقيمة57-2 ،20-2 ،
كوحدة حكومية47-2 ،
مثل1-2 ،
املؤسسة25-2 ،
املؤشرات املالية العامة ،اجلدول 4م1-
املياه اإلقليمية19-7 ،40-3 ،9-2 ،
امليزانية العمومية ،اجلدول  ،4-4اجلدول
1-7
إجمايل الدين يف 236-7 ،إىل 242-7
اشتقاق تعاريف األصول واخلصوم،
 14-7 ،6-7 ،43-3إىل 19-7
أصول القروض املتعثرة يف 262-7 ،إىل
263-7
األصول وااللتزامات االحتمالية يف،
 .13-7راجع أيضا بنود التذكرة يف
امليزانية العمومية
االلتزامات االحتمالية الصريحة يف،
 251-7 ،13-7إىل 260-7
االلتزامات الضمنية ملنافع الضمان
االجتماعي املستقبلية يف،13-7 ،
67-9 ،261-7
بنود تذكرة يف،142-7 ،47-4 ،49-3 ،
 234-7إىل  ،263-7اجلدول 10-7
تصنف األصول الثابتة يف 34-7 ،إىل
 ،74-7اجلداول  2-7إىل 5-7
تصنف األصول يف 43-4 ،إىل 44-4
تصنيف األصول غير املالية يف34-7 ،
إىل  ،117-7اجلدول 2-7
تصنيف األصول غير املنتَجة يف90-7 ،
إىل  ،117-7اجلدول 2-7
تصنيف األطراف املقابلة لهذه العالقات
املالية يف 264-7 ،إىل ،265-7
اجلدول 11-7
تصنيف التزامات الدين واألصول املالية
املقابلة ألدوات الدين حسب أجل
االستحقاق 266-7 ،إىل ،271-7
اجلدول 12-7
تصنيفات األصول املالية واخلصوم
يف 43-4 ،إىل  118-7 ،45-4إىل
227-7
تعريف1-7 ،39-4 ،56-3 ،17-1 ،
تقدير القيم السوقية لألصول واخلصوم،
 20-7 ،113-3 ،107-3إىل ،33-7
122-7
تكاليف نقل امللكية ،42-8 ،الشكل
البياين 1-8

شرطا ملعاملتها كوحدة مؤسسية مستقلة،
126-2
صايف الدين يف 243-7 ،إىل 245-7
صايف القيمة املالية235-7 ،
ظهور واختفاء أصول اقتصادية قائمة،
 48-10إىل 58-10
الغرض من2-7 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
 .30-1راجع أيضا امليزانية العمومية
يف اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية
احلكومة الوارد يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام .2014
يف اإلطار التحليلي إلحصاءات مالية
احلكومة الوارد يف دليل إحصاءات
مالية احلكومة لعام ،3-4 ،2014
 ،8-4 ،6-4الشكل البياين  ،1-4م-7
 ،21م72-7
يف تطبيق إطار إحصاءات مالية
احلكومة38-1 ،
القروض امليسرة يف ،246-7 ،م40-3
قياس صايف القيمة يف228-7 ،39-4 ،
إىل  ،333-7م ،48-6الشكل البياين
 ،1-7اجلدول 4-4
قيد األصول واخلصوم ذات الصلة
بالشراكة بين القطاعين العام
واخلاص يف ،م61-4
قيد اقتسام األصول يف ،م37-4
قيد صايف القيمة يف1-7 ،
قيد مراكز األرصدة يف36-3 ،
للمحاسبة56-3 ،
املتأخرات يف 247-7 ،إىل 250-7
متكامل،2-8 ،2-7 ،2-3 ،20-1 ،
 ،2-9م13-7
املعادلة األساسية54-3 ،
امللكية وحدود األصول يف 5-7 ،إىل
13-7
مؤشرات املالية العامة املتاحة من،
54-4 ،2-7
وقت قيد /إعداد37-7 ،1-7 ،57-3 ،
نون
نشر البيانات ،املمارسات السليمة يف،
52-3 ،39-1
النصب التذكارية العامة 42-7 ،إىل ،43-7
 47-7إىل 50-10 ،30-8 ،48-7
النصب التذكارية 42-7 ،إىل ،43-7
 47-7إىل 50-10 ،30-8 ،48-7
نظام احلسابات القومية لعام 2008
استهالك رأس املال الثابت يف53-6 ،
إطار إحصاءات مالية احلكومة و،8-1 ،
 22-1إىل ،6-3 ،35-1 ،24-1
 ،6-4م 5-7إىل م ،72-7اجلدول
م ،1-7اجلدول م ،2-7اجلدول م-7
 ،3اجلدول م ،4-7اجلدول م5-7
تغطية املساهمات االجتماعية يف،
95-5

مبدأ توحيد البيانات يف167-3 ،
معاجلة األنشطة االقتصادية يف6-3 ،
معاجلة اإليرادات الضريبية يف25-5 ،
نظام القيد على أساس االستحقاق لقيد
األحداث االقتصادية
األرباح املوزعة87-3 ،
األقساط ،والرسوم ،واملطالبات اجلارية،
58-9 ،184-7 ،150-5
االستخدام يف إحصاءات مالية
احلكومة 27-1 ،إىل ،70-3 ،28-1
م ،43-5اإلطار م1-6
اإليرادات17-5 ،14-5 ،
تصاريح ،م43-4
تطبيق اإلطار املتكامل إلحصاءات مالية
احلكومة 37-1 ،إىل 75-3 ،38-1
تعريف10-5 ،62-3 ،
تعويضات العاملين10-6 ،
الريع123-5 ،
ضرائب الدخل43-5 ،
ضرائب املمتلكات47-5 ،
الضرائب على التلوث81-5 ،
الفائدة 108-5 ،إىل ،64-6 ،109-5
 ،44-9م89-3
مبيعات السلع141-5 ،
مدفوعات مسبقة ،م21-4
املساهمات االجتماعية احملتسبة،
م46-2
املستردة27-5 ،
معاشات التقاعد املرتبطة بالعمل ومزايا
التقاعد األخرى106-6 ،
معامالت املصروفات6-6 ،
منافع املساعدة االجتماعية ،م29-2
ميزته 69-3 ،إىل 2-4 ،74-3
وقت قيد املعامالت 62-3 ،60-3 ،إىل
13-9 ،13-8 ،13-5 ،64-3
نظام احملاسبة البيئية االقتصادية ،م-7
 105إىل م134-7
نظم األسلحة،74-7 ،52-7 ،49-6 ،
43-8
نظم البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية،
 ،39-7م ،12-4م58-4
نظم البناء والتملك ونقل امللكية ،م58-4
نظم التأمين والتقاعد والضمانات املوحدة
ترتيبات احلماية االجتماعية .راجع
احلماية االجتماعية
تصنيف 57-9 ،28-4 ،إىل 69-9
تصنيف 178-7 ،إىل 202-7
التغيرات يف احلجم 63-10 ،إىل -10
75
تقييم240-7 ،122-7 ،
توحيد البيانات164-3 ،
راجع أيضا التأمين؛ نظم معاشات
التقاعد؛ نظم الضمانات املوحدة
الفرق بين إحصاءات مالية احلكومة
ونظام احلسابات القومية يف،95-5 ،
م69-7

		
الفهرس

كأدوات دين ،243-7 ،236-7 ،اجلدول
12-7
مكاسب وخسائر حيازة على35-10 ،
إىل 41-10
نظم التصميم والبناء والتشغيل ونقل
امللكية ،م58-4
نظم التقاعد
االحتياطيات189-7 ،179-7 ،
استبعاد من صناديق الضمان
االجتماعي102-2 ،
إعادة تصنيف84-10 ،
إلزامية مقابل طوعية ،م17-2
أنواع ،191-7 ،116-6 ،م42-2
برامج الضمان االجتماعي مقابل،
،95-5 ،50-4 ،48-4 ،102-2
 ،194-7 ،106-6م 5-2إىل م7-2
البيع احملتسب للخدمات املؤداة إذا كان
رب العمل يتوىل إدارة النظام140-5 ،
تدفقات اقتصادية أخرى 38-10 ،إىل
40-10
تصنيف ،147-2 ،م،191-7 ،18-2
م 41-2إىل م43-2
التغيرات األخرى يف حجم 72-10 ،إىل
74-10
تقديرات اكتوارية خلصومها،181-7 ،
 197-7إىل  ،198-7م 57-2إىل
م58-2
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
164-3
احلد الفاصل بين الضمان االجتماعي،
اجلدول م1-2
ذات مزايا حمددة 116-6 ،إىل ،117-6
 36-10 ،64-9 ،191-7إىل -10
 72-10 ،41إىل  ،73-10م54-2
ذات مساهمات حمددة مقابل ذات مزايا
حمددة ،م17-2
ذات مساهمات حمددة،116-6 ،
،74-10 ،65-9 ،191-7 ،118-6
م 55-2إىل م59-2
راجع أيضا مستحقات التقاعد؛ صناديق
التقاعد
صايف القيمة230-7 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
م21-7
قائمة على مساهمات مقابل غير قائمة
على مساهمات ،م17-2
قيد تدفقات معاشات التقاعد املرتبطة
بالعمل ،م 41-2إىل م ،63-2اجلدول
م3-2
كخصوم على احلكومة العامة،179-7 ،
63-9 ،57-9
املرتبطة بالعمل ،م 22-2إىل م،24-2
م 41-2إىل م59-2
مساهمات لبرامج التأمين االجتماعي
املرتبطة بالعمل 19-6 ،إىل 29-6

املستقلة مقابل غير املستقلة ،م،17-2
م ،24-2م 42-2إىل م53-2
املعاجلة يف نظام احلسابات القومية
لعام  2008مقابل إحصاءات مالية
احلكومة95-5 ،19-4 ،22-1 ،
مكاسب وخسائر حيازة41-10 ،
املمولة مقابل غير املمولة،95-5 ،
 ،193-7م ،17-2م24-2
نظم الضمانات املوحدة
األساس املفاهيمي ،م71-4
األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة
الدفع املتعلقة،125-6 ،107-6 ،
اجلدول 11-6
األقساط والرسوم واملطالبات مستحقة
القبض املتعلقة 149-5 ،6-5 ،إىل
 ،151-5اجلدول 12-5
أنواع نظم التأمين ،م 68-4إىل م72-4
برنامج احلماية املالية عن طريق،
135-2
تُدَّد قيمة 180-7 ،122-7 ،إىل
181-7
التدفقات ومراكز األرصدة التي تقيدها،
م 78-4إىل م80-4
تُصَنَّف أي حتويالت على أنها ،م72-4
تصنيف 201-7 ،178-7 ،إىل 202-7
تعريف ،201-7 ،م71-4
توحيد البيانات164-3 ،
حملة ضمانات موحدة ،الوحدات
املؤسسية يف القطاع العام بصفتها،
م80-4
راجع أيضا نظم التأمين والتقاعد
والضمانات املوحدة
الضامن ،وحدات القطاع العام القائمة
بدور ،م79-4
كأداة الدين،243-7 ،236-7 ،
 ،253-7الشكل البياين 2-7
خمصصات تغطية املطالبات املشمولة،
 201-7 ،49-3إىل ،202-7
75-10 ،69-9 ،57-9
مصروفات امللكية على املبالغ املنصرفة
من دخل االستثمار 113-6 ،إىل
115-6
املصطلحات املستخدمة يف ،م73-4
إىل م77-4
مقدمو ،م72-4
مكاسب وخسائر حيازة35-10 ،
نظم ضمان الودائع/التأمين على الودائع،
 132-2إىل ،202-7 ،135-2
 .57-9راجع أيضا برامج احلماية
املالية
النفائس
استهالك رأس املال الثابت على55-6 ،
أنواع129-7 ،88-7 ،
تصنيف،43-6 ،44-4 ،25-4 ،50-3 ،
17-7
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تعريف87-7 ،18-7 ،
التغيرات يف تصنيف84-10 ،
تقييم48-8 ،9-8 ،89-7 ،20-7 ،
تكاليف نقل امللكية على48-8 ،7-8 ،
اخلسارة الناجمة عن الكوارث60-10 ،
قيدها كظهور واختفاء اقتصادي،
50-10
كمدفوعات عينية24-3 ،
مكاسب حيازة على18-10 ،
النفقات،28-5 ،53-4 ،21-4 ،7-3 ،
 ،32-6اجلدول  ،1-4اجلدول ،2-4
اجلدول 4م1-
هاء
هوامش الضمان 219-7 ،إىل ،220-7
75-9
هيئات إعادة الهيكلة 129-2 ،إىل ،131-2
م46-3
هيئات تنظيم 156-2 ،إىل 159-2
هيئات تنظيم األسواق 156-2 ،إىل
159-2
هيئة اقتراض مركزية44-2 ،
واو
وحدات احلكومة
إقامة14-2 ،
األنشطة املساعدة لتقديم اخلدمات داخل،
72-2 ،45-2
أنواع اإليرادات يف1-5 ،13-3 ،
أنواع املصروفات 1-6 ،1-3 ،إىل 2-6
برامج احلماية االجتماعية و،46-2 ،
 100-2إىل 101-2
حتديد 39-2 ،إىل  64-2 ،47-2إىل
75-2
حتصل على أرباح موزعة وقد توزع
أرباحا113-5 ،
حتصل على اإلعانات86-6 ،
تُصنَّف اإليرادات من مبيعات السلع
واخلدمات141-5 ،136-5 ،
تصنيفها القطاعي76-2 ،38-2 ،2-1 ،
إىل 84-2
تعريف38-2 ،
خصخصة54-9 ،
راجع أيضا الشركات العامة
راجع أيضا قطاع احلكومة العامة
الريع على األراضي /ملكية األصول
اجلوفية تنتمي إىل 126-5 ،إىل
130-5
السيطرة على الشركات العامة107-2 ،
إىل  ،112-2اإلطار 2-2
شركة تابعة افتراضية 42-2 ،إىل
162-2 ،44-2
صايف القيمة229-7 ،
ضرائب مستحقة الدفع من42-5 ،
العالقات بين47-2 ،
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القطاع العام ،63-2 ،4-2 ،الشكل
البياين 3-2
ككيانات قانونية واجتماعية،30-2 ،
47-2
كمنتجين غير سوقيين،37-2 ،32-2 ،
 58-2 ،41-2إىل 59-2
مبادئ العزو الضريبي 33-5 ،إىل
40-5
املدرجة يف املوازنة وخارج املوازنة،
 80-2إىل 82-2
مسؤولة بصورة مشتركة أمام مستويين
من مستويات احلكومة،79-2 ،
 ،99-2اإلطار 1-2
املنتجون املشتغلون باإلنتاج السوقي
مقابل 64-2 ،35-2 ،24-2 ،إىل
 63-2 ،48-2 ،75-2إىل ،64-2
104-2
املنشآت هي24-2 ،
املوقع اجلغرايف40-2 ،
الوظائف االقتصادية38-2 ،
الوحدات احلكومية املدرجة يف املوازنة
والوحدات خارج املوازنة 41-2 ،إىل
 80-2 ،42-2إىل ،87-2 ،83-2
 ،93-2الشكل البياين 3-2
الوحدات خارج املوازنة 41-2 ،إىل ،44-2
 82-2 ،80-2إىل ،87-2 ،83-2
 ،93-2الشكل البياين 3-2
وحدات مسؤولة بصورة مشتركة79-2 ،
الوحدات املؤسسية
األسرة املعيشية بصفتها 28-2 ،إىل
60-2 ،29-2
إقامة 6-2 ،إىل 14-2
األنشطة املساعدة45-2 ،
تسيطر على47-2 ،
تصنيف األنواع ذات الصلة 125-2 ،إىل
162-2
تصنيف،124-2 ،63-2 ،50-2 ،
الشكالن البيانيان  1-2و ،4-2راجع
أيضا التصنيف القطاعي
تطبيق تعريف 39-2 ،إىل 48-2
تعريف22-2 ،14-1 ،
التغيرات يف التصنيف 76-10 ،إىل
79-10
توحيد البيانات لعرض إحصاءات،
157 -153-3
احلماية االجتماعية و ،46-2 ،امللحق 2
خصائص 22-2 ،إىل 25-2
الشركات العامة بصفتها48-2 ،
الشركات بصفتها 31-2 ،إىل 35-2
شركة تابعة افتراضية42-2 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،3-2 ،
7-4 ،23-2
يف القطاع العام63-2 ،
يف قطاع احلكومة العامة،58-2 ،
 76-2إىل 103-2

يف قطاع الشركات املالية 53-2 ،إىل
 115-2 ،57-2إىل 121-2
يف قطاع الشركات غير املالية،52-2 ،
114-2
قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي
تخدم األسر املعيشية بصفتها36-2 ،
إىل 61-2 ،37-2
الكيانات ذات الغرض اخلاص بصفتها،
 136-2 ،43-2 ،15-2إىل 139-2
حلكومات الواليات 80-2 ،إىل ،83-2
 90-2إىل 94-2
للحكومات احمللية 95-2 ،إىل 99-2
للحكومة املركزية 85-2 ،إىل 89-2
املعامالت بين5-3 ،
معايير22-2 ،
املنشأة و24-2 ،
املؤسسة و25-2 ،
املوقع12-2 ،
نوعان من 27-2 ،إىل  .38-2راجع
أيضا األنواع احملددة
هيئة اقتراض مركزية كأنها44-2 ،
الوحدات احلكومية بصفتها38-2 ،
الوحدة الصورية املقيمة13-2 ،
يتحدد تصنيف26-2 ،
وحدة احلساب 130-3 ،51-3 ،إىل
131-3
الوحدة الصورية املقيمة،169-7 ،13-2 ،
م26-4
الودائع
تصنيف 137-7 ،إىل 33-9 ،142-7
إىل 35-9
تعريف137-7 ،33-4 ،
تقوَّم23-10 ،142-7 ،
الرواسب املعدنية129-5 ،10-4 ،
إىل ،19-7 ،9-7 ،55-6 ،130-5
،54-8 ،32-8 ،97-7 ،68-7
52-10
قابلة للتحويل مقابل غير قابلة للتحويل،
140-7
املدفوعات املسبقة مقابل226-7 ،
املقومة بالذهب126-7 ،
الوساطة .54-2 ،راجع أيضا جهات
الوساطة املالية
وضع االستثمار الدويل ،27-9 ،م،74-7
م 96-7إىل م98-7
وقت قيد التدفقات االقتصادية
األرباح املوزعة،112-5 ،87-3 ،
109-6
استخدام السلع واخلدمات،7-6 ،92-3 ،
28-6
استهالك رأس املال الثابت،90-3 ،
16-8
أسس القيد احملاسبي ،االختيارات،
 57-3 ،27-1إىل 68-3 ،60-3
إنتاج األصول الثابتة37-7 ،
اإليجارات التشغيلية90-3 ،

التدفقات االقتصادية األخرى 98-3 ،إىل
102-3
تعديل التصنيف83-10 ،102-3 ،
التغيرات األخرى يف حجم األصول،
 101-3 ،98-3إىل 102-3
ضرائب الدخل15-5 ،83-3 ،
الضرائب املفروضة على ملكية
املمتلكات84-3 ،
الضرائب والتحويالت اإللزامية/
املساهمات االجتماعية 77-3 ،إىل
12-5 ،86-3
ظهور أو اختفاء األصول القائمة52-10 ،
الغرامات واجلزاءات144-5 ،85-3 ،
يف إطار إحصاءات مالية احلكومة،
الطبيعة املتكاملة57-3 ،
يف سياق الترتيبات اإلقليمية ،م43-5
يف نظام القيد على أساس استحقاق
الدفع،70-3 ،69-3 ،66-3 ،
73-3 ،71-3
يف نظام القيد على أساس االستحقاق،
 62-3إىل  76-3 ،64-3إىل
102-3
يف نظام القيد على أساس االلتزامات،
71-3 ،69-3 ،65-3
يف نظام القيد على األساس النقدي،
،71-3 ،70-3 ،69-3 ،67-3
 103-3 ،72-3إىل 106-3
مبيعات السلع واخلدمات141-5 ،
اخملزونات47-8 ،91-3 ،
مزايا نظام القيد على أساس االستحقاق،
 68-3إىل 74-3
املسحوبات من دخل أشباه الشركات،
87-3
مشكالت 58-3 ،إىل ،75-3 ،59-3
14-5
معامالت اإليرادات 10-5 ،إىل 20-5
معامالت املصروفات 6-6 ،إىل 7-6
املعامالت يف األصول املالية واخلصوم،
 93-3إىل  13-9 ،2-9 ،97-3إىل
16-9
املعامالت يف األصول غير املالية،2-8 ،
 13-8إىل 17-8
املعامالت يف اخلدمات89-3 ،
املعامالت يف السلع ،واخلدمات،
واألصول غير املالية 88-3 ،إىل
92-3
معاملة يف العنصر غير املايل15-9 ،
مكاسب وخسائر احليازة 99-3 ،إىل
7-10 ،100-3
املنح105-5 ،86-3 ،
وكاالت اإلغاثة واملساعدة،61-2 ،
252-7 ،38-6
ياء
اليانصيب 66-5 ،63-5 ،إىل ،69-5
114-5
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