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في الدول العربیةإحصاءات مالیة الحكومة

عربیةاإلحصاءات المبادرة االجتماع الخامس للجنة الفنیة ل
"عربستات"

أمانة اللجنة الفنیة 
صندوق النقد العربي



إحصاءات مالیة الحكومة

:محاور العرض

تمھید:أوالً •

• ً 2014دلیلإلىالنتقالاوإجراءاتالمطبقةاألدلة:ثانیا

• ً واستدامتھاالعامةالمالیةأوضاعدراسة:ثالثا

• ً للتطویرمقترحات:رابعا
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تمھید
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وزارات المالیة على االستبیانینردود
استبیان إحصاءات 

مالیة الحكومة
استبیان المستجدات في

تطبیق األدلة والمنھجیات
األردن

اإلمارات
الجزائر

السعودیة
السودان

العراق
ُعمان

فلسطین
قطر

الكویت
مصر

المغرب
710العدد اإلجمالي 

النسبة إلى إجمالي 
الدول العربیة

%31.845.5%

عنالمعلوماتتجمیعتم
مالیةبالمتعلقةاألدلةتطبیق

:خاللمنالحكومة
مالیةإحصاءاتاستبیان

.الحكومة
بإحصاءاتالخاصالجزء

ناستبیافيالحكومةمالیة
ألدلةاتطبیقفيالمستجدات"

."والمنھجیات
التيالعربیةالدولعدد

.12التقریرتناولھا
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النتقال إلى ااألدلة المطبقة وإجراءات 
2014دلیل 



2014النتقال إلى دلیل ااألدلة المطبقة وإجراءات 
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أھم اإلجراءات المتخذة لالنتقال ألحدث دلیل الدلیل المعتمدالدول العربیة

جاري االنتقال إلى األردن
2014

ً 2016لعامالمالیةالبیاناتتعبئةتم− .2014لدلیلوفقا

.البیاناتعلىمالحظاتھمتدوینتموقدالدوليالنقدصندوقفيالمعنیینإلىالبیاناتأرسلت−

2014اإلمارات

أعضاءتدریب.2014الحكومةمالیةإحصاءاتدلیلتطبیقبشأنالفنيالفریقمععملوورشةاجتماععشرأربعةعقد−
.العامةالمالیةإحصاءاتلتقاریروفقاالحساباتموائمةعلىاإلماراتحكوماتمنالفنيالفریق

.اإلماراتحكوماتفيالمالیةللدوائرمیدانیةزیارة14بعددالقیام−
یةمالإحصاءاتلتقاریراإلماراتبوابةنظامفيالجدیدةالحساباتوتحمیلالمعنیةالجھاتحساباتمواءمةتحدیث−

.المالیةالبیاناتتوفیردقةفيتسھموالتيالحكومة
القیامدبعاإلماراتوحكوماتالمستقلةاالتحادیةالجھاتقبلمنالمقدمةالمالیةالبیاناتوفحصتجربةبعملیةالقیام−

.2014الحكومةمالیةإحصاءاتدلیلتحدیثاتبتطبیق
2014دلیلتحدیثاتحسبوالنشرالتقاریرنظامتحدیث−
.2014الحكومةمالیةإحصاءاتدلیلتطبیقبشأنالمالیةالسیاساتتنسیقلمجلسعرضوتقدیمالتوصیاترفع−

.رجعيبأثرونشرھاالنھائیةالبیاناتإنتاجبمجرد2014الحكومةمالیةدلیلحسبالفصلیةالبیاناتإعدادسیتم−2001الجزائر

2014السعودیة

.نقديأساسعلى2014دلیلتطبیق−
البیاناتبمؤاءمةالقیاموكذلك2014لدلیلوفقاالعاموالدینالعامةبالموازنةوالمصروفاتاإلیراداتكافةتصنیف−

.الجدیدلتصنیفلالتاریخیة
.الحكومیةللجھاتوتوعویةتدریبیةدوراتتنظیم−

2001السودان
.االستحقاقنظاماليالنقديالنظاممنالتدریجيالتحول−
.االصولوتقییمحصر−
.االرصدةومراكزوالتدفقاتواإلنفاقاإلیراداتتصنیفإعادة−

.نقديأساسعلىبالمائة100بنسبة2001الحكومةمالیةإحصاءاتدلیلتطبیقیتم−2001فلسطین

جاري االنتقال إلى العراق
2014

أنماك."إكسل"جداولفيیطبقالحساباتتوحیدنظاممازالحیثاإلنجاز،قیدالمالیةاإلدارةلمعلوماتالموحدالنظام−
.)2013المالیةللسنة(2001إحصاءاتدلیلفيكمافقطاألولالفصلفيواألجورالرواتبمعتلحقالتقاعدرواتب



)تابع(
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أھم اإلجراءات المتخذة لالنتقال ألحدث دلیل دالدلیل المعتمةالدول العربی

ُعمان
وجاري 1986

ة االنتقال مباشر
2014إلى 

بھاقامتالتياإلجراءاتأھمأما.GFS2014منھجیةعلىمبنيجدیدحساباتدلیلتصمیممناألخیرةالمراحلفيالوزارة
:فھيالوزارة

.جدیدحساباتدلیلتصمیم−
.GFMISنظامالىتحول−
.)IPSAS(و)GFS(علىمبنیةتقاریرتصمیم−

وجزئیاً (2001قطر
2014(

.2014الحكومةمالیةاحصاءاتمتطلباتمعلتتوافقالحساباتشجرةتصنیفإعادةتم−

.GFS2001-2014الحكومةمالیةمعاییروفقالعامةالمالیةبیاناتتصنیفوتحدیثاستكمال−

GFSالـلمتطلباتوفقاالعامةالحكومةلقطاعالمؤسسیةالتغطیةھیكلةتصنیفإعادة− بیاناتوتصنیف2001-2014
.الدوليالنقدصندوقمعاییرحسبالعامالدین

.شھريبشكلالتمویلصافيبیاناتالحتسابآلیةوضع−
.2014دلیلحسبوالمصروفاتاالیراداتبتصنیفالخاصةواالجراءاتالقواعددلیلإعداد−

.2014دلیلإلىلالنتقالخطواتأيإلىاإلشارةتتملم−2001الكویت

.نقديأساسعلىالبیاناتوتسجل%80بحواليقدرتبنسبة2001نظامیطبق−2001مصر

2001و1986المغرب
2014وجزئیاً 

المنظمالقانونياإلطارلخصوصیاتمراعاةالتعدیالتبعضإدخالمع1986دلیلأساسعلىاإلحصاءاتتقدم−
.العمومیةللمحاسبة

حاجیاتلتلبیةوذلك،2001دلیلتوصیاتأساسعلىاإلحصاءاتإعدادفيالشروعتم،1986دلیلمعموازاة−
.الدوليالنقدصندوقخاصةالدولیة،المؤسسات

.كلیاتطبیقھإلىالتطلعمعجزئیا،2014دلیلتطبیقبدأكما−

2014النتقال إلى دلیل ااألدلة المطبقة وإجراءات 



اق التقدیرات التي یتم إجراؤھا في سی
إعداد المیزانیة العامة
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ة في الدول التقدیرات التي یتم إجراؤھا سنویاً في سیاق إعداد المیزانیة العام
)دولة12(العربیة 

اإلجاباتنسبة المؤشر

100% اإلیرادات والنفقات العامة

67% الناتج المحلي االجماليالدین العام إلى 

67% الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي االجمالي

67% خدمة الدین العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

50% ج المحلي اإلجماليتخدمة الدین العام إلى النا



التقاریر والوثائق المصاحبة
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ة التقاریر والوثائق المصاحبة للمالیة العامة ومؤشرات المراقبة عند دراس
استدامة المالیة العامة

التقاریر والوثائق المصاحبة للمالیة العامة 
86% تقریر التطورات االقتصادیة والمالیة وتنبؤات أھم بنود المیزانیة
57% تقریر عن اإلطار المالي واالقتصادي متوسط المدى
43% تقریر عن اإلطار المالي واالقتصادي طویل المدى
43% حدود إنفاق قطاعیة
57% تطبیق الموازنة المعتمدة على النتائج

مؤشرات المراقبة عند دراسة استدامة المالیة العامة
86% نسبة عجز المیزانیة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي
86% نسبة الدین إلى إجمالي الناتج المحلي
43% المیزان األولي إلى إجمالي الناتج المحلي
43% نسبة خدمة الدین إلى إجمالي الناتج المحلي
29% نسبة خدمة الدین إلى الصادرات
29% تحلیل إمكانیة االستمرار في تحمل الدین) معادلة(نموذج 



2014حسب دلیل نسبة البنود المستحدثة
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المغرب فلسطین السعودیة اإلمارات األردن دلیل حسبنسبة البنود المستحدثة
2014

26% 30% 52% 61% 17% على مستوى بند اإلیرادات 

21% .. 92% 21% 21% على مستوى بند النفقات

.. .. 72% 76% .. على مستوى األصول غیر 
المالیة 

.. .. 50% 50% .. ةعلى مستوى األصول المالی



مقترحات للتطویر
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اآلليالربط:
بینآليربطشبكةوجودضرورة

الدولفياإلحصائیةاألجھزةمختلف
.العربیة

مجالفيبیاناتقواعدتطویر
علىالحكومةمالیةإحصاءات
.العربيالمستوى

التدریب:
إحصاءاتمجالفيعملورشعقد

.للمختصینالحكومةمالیة
للكوادربعدعنتدریبیةدوراتعقد

مالیةإحصاءاتبإعدادالمعنیة
.الحكومة

والمنھجیاتاألدلةعلىالتدریب
.2014دلیلمنھاخاصة

التنسیق:
ئیةاإلحصااألجھزةكافةبینالتنسیق

.الواحدةالدولةداخل
الخاصالقطاعمعوالشراكةالتنسیق

.المعلوماتتبادلمجالفي
اتالمنھجیوتوحیدالخارجيالتنسیق

.ةالعربیالدولبینالمعلوماتوتبادل

الخبراتتبادل:
یةاإلحصائالھیاكلبینالخبراتتبادل

جھزةاالبینالمشتركالتعاونوتكثیف
.العربیةالدولفياإلحصائیة

األخرىالدولمعالخبراتتبادل
مجالفيالرائدةالدولیةوالمؤسسات

.الحكومةمالیةإحصاءات
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شكراً لكم
صندوق النقد العربي

http://amf.org.ae

http://amf.org.ae/
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