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  عامة  لمحة

للقطاع  ن األدا  االقتصاااادل الكلتعصاااورا شااااملة ومتراسطة لمساااتخدمت البيانات  مالية الحكومة تقدم إحصاااا ات

والتعريفات تسااااتلد إلم مجموعة من المفاهيم  حيث ،لحكومت فت إمارا أسوظبت، واألدا  المالت لحكومة أسوظبتا

يعتبر القطاع الحكومت العام أحد . وق عليه دوليا  والقواعد المحاساااابية التت تشااااكً معيارا  متف دلةواأل واألنظمة

صاد المحلت إلمارا أسوظبت سية الخمسة المكونة لالقت صلف نظام الحساسات القومية  ،القطاعات الرئي  1993حيث ي

ولهذه الوحدات فت كً قطاع أهداف ، الوحدات المؤسااسااية المقيمة فت االقتصاااد إلم طمسااة قطاعات رئيسااية

 ويعتبر القطاع الحكومت العام واحدا ملها. ،رها عن أهداف الوحدات فت القطاعات األطرىمتشاسهة تختلف سدو

ساسات القومية   سسية فت نظام الح علم أنها أنواع فريدا من الكيانات  1993وتعرف الوحدات الحكومية كوحدات مؤ

ت مؤسسية أطرى فت ملطقة القانونية تلشأ سعمليات سياسية ولها سلطات تشريعية وقضائية وتلفيذية علم وحدا

ظر إليها كوحدات مؤسسية هت أن تتولم مسؤولية توفير السلع والخدمات معيلة. والوظائف الرئيسية للحكومة إذا ن  

طة التحويً،  لدطً وال روا سواساااا عادا توايع ا ئإل واإليرادات األطرى، إ ها من الضاااارا للمجتمع أو للفرد وتوفير تمويل

 .وقتواالشتغال ساإلنتاج غير الس

ويتألف القطاع الحكومت العام من جميع الوحدات الحكومية وجميع المؤساااساااات غير الهادفة للرسا غير المشاااتغلة 

 حكومية.ساإلنتاج السوقت والتت تسيطر عليها وتمولها سصورا رئيسية وحدات 

 

  األهمية

وذلك سهدف توفير مؤشرات اقتصادية ومالية عن القطاع  أسوظبت -تم إعداد هذه الملهجية من قبً مركز اإلحصا 

الحكومت لدعم السياسات واتخاذ القرارات االقتصادية فت إمارا أسوظبت وقياس التطوّرات التت حدثت فت هذا القطاع 

 .لقوميةمارا، وتوفير البيانات والمعلومات األساسية الالامة إلعداد إحصا ات الحساسات ااإلومدى مساهمته فت اقتصاد 

 

  األهداف

 .توفير مؤشرات اقتصادية ومالية لقياس األدا  االقتصادل للقطاع الحكومت فت إمارا اسوظبت 

 .ثة  توفير تقديرات لدعم متخذل القرار، وراسمت السياسات، والباح ين والمهتمين سإحصا ات ومؤشرات محدَّ

  علم البيانات الفعلية للجهات  مبليةتوفير سيانات ملقحة إلحصا ات مالية الحكومة للسلة المرجعية الساسقة

 الحكومية.

  قياس التطوّرات االقتصادية واللمو االقتصادل للقطاع الحكومت فت إمارا أسوظبت لتوجيه السياسات

 الحكومية.

 فت هذا القطاع.قياس االثر المباشر للقطاع الحكومت فت اقتصاد اإل ً  مارا، والتعرف علم مدى التطور الحاص

 .المساهمة فت سلا  نظام إحصائت وطلت فت دولة اإلمارات العرسية المتحدا ستوفير تلك المؤشرات 

 

 المستخدمة  والتعاريفالمفاهيم 

 :عامة التت تمتلكها  القطاع العام عام، وجميع الشااااركات ال عام من القطاع الحكومت ال تألف القطاع ال ي

 .الحكومة أو تسيطر علم قراراتها

  :يتألف القطاع الحكومت العام من جميع الوحدات الحكومية وجميع المؤسااسااات القطاع الحكومي العام

ر عليها وتمولها سصااورا رئيسااية وحدات غير الهادفة للرسا غير المشااتغلة ساإلنتاج السااوقت والتت تساايط

 .حكومية
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 :أنواع فريدا من الكيانات القانونية تلشااأ سعمليات سااياسااية ولها ساالطات تشااريعية  الوحدات الحكومية

ظر والوظائف الرئيسااية للحكومة إذا ن   معيلة.وقضااائية وتلفيذية علم وحدات مؤسااسااية أطرى فت ملطقة 

مساااؤولية توفير السااالع والخدمات للمجتمع أو لفرادى األسااار إليها كوحدات مؤساااساااية هت أن تتولم 

التحويً، وإعادا توايع الدطً وال روا سواساااطة  األطرى،المعيشاااية وتمويً توفيرها من الضااارائإل واإليرادات 

 .السوقتساإلنتاج غير  واالشتغال

 :أنه عمليةم علم اإلنتاج سشكً عا 1993يعرف نظام الحساسات القومية  إنتاج القطاع الحكومي العام 

ي ضطلع سها تحت مسؤولية وسيطرا وإدارا وحدا مؤسسية تستعمً فيها اليد العاملة واألصول لتحويً 

 .والخدماتمدطالت السلع والخدمات إلم مخرجات من السلع 
 

 :تتكون مخرجات الوحدات المكونة للقطاع الحكومت العام من
 

 :وهت عبارا عن ساااالع وطدمات جماعية يتم توفيرها للمجتمع ككً أو  مخرجات غير سووووقية جماعية

 لقسم كبير من األسر المعيشية ومعظم هذه الخدمات تقدم مجانا.

 :وهت عبارا عن طدمات فردية تقدم إلم فرادى األساار المعيشااية، وغالبا  مخرجات غير سوووقية درةية

 .تقدم سأسعار ليست ذوات داللة اقتصادية
 

سوق، لذلك يتم تقييم إنتاج هذا القطاع وكون إنتاج  سعار ال صعإل تقييم إنتاجها سأ سوق فانه ي الحكومة ال يباع فت ال

 .سكلفة اإلنتاج

 :تقيم جميع مخرجات الوحدات الحكومية فت نظام الحسااااااسات  كلفة اإلنتاج للقطاع الحكومي العام

سيط، تع ستهالك الو ستهالك رأس القومية سمجموع تكاليف إنتاجها أل مجموع )اال ستخدمين، ا ضات الم وي

 .المال، الضرائإل األطرى مخصوما ملها اإلعانات علم اإلنتاج(

 :هو قيمة السااالع والخدمات التت تساااتخدم كمدطالت  االسووته ا الوسوويق للقطاع الحكومي العام

د تحول هذه السلع لعملية اإلنتاج ساست لا  األصول ال استة التت يعد استهالكها إهالكا  لرأس المال ال است، وق

والخدمات المسااااتخدمة أو تسااااتهلك كليا  فت عملية اإلنتاج وقد تعود سعت المدطالت إلم الظهور سعد أن 

المشاسهة. تكون قد تحولت وأدمجت فت المخرجات وهلاك مدطالت قد تستهلك كليا  م ً الكهرسا  والخدمات 

طدمية( تساااتهلك أثلا  المدا  سااالعية،) الوسااايط من مدطالت فت عملية اإلنتاج حيث يعتبر االساااتهالك

 .المحاسبية

 :تعرف القيمة المضااافة علم أنها قيمة جميع الساالع والخدمات التت أنتجت طالل فترا  القيمة المضووادة

 .إنتاج ولكلها لم تستخدم علم الفور فت عملية اإلنتاج لتلك الفترا

 :اسً أدائهم العمً، سوا  كانت نقدية تشمً جميع المبالغ المستحقة للموظفين مق تعويضات الموظفين

 أو عيلية قبً طصم أل استقطاعات ملها م ً حصة التأميلات االجتماعية والضرائإل وما شاسهها.

 هذا يشااامً اإلجباري )القطاع الحكومي(: االجتماعي الضووما  - والدداع العامة اإلةارة قطاع 

 أيضااا   وتشاامً المركزية الحكومة قبً من وتشااغً الحكومية، فت األنشااطة تعمً التت الملشاا ت القطاع

 .اإلجبارل االجتماعت الضمان

 :ما يلفقه القطاع الحكومت العام سما فت ذلك اإلنفاق  هو اإلنفاق االسووووته كي النهائي الحكومي

المحتساااإل علم السااالع والخدمات االساااتهالكية الفردية والجماعية، وقيمة هذا اإلنفاق تسااااول قيمة 

المخرجات غير السااااوقية مطروحا ملها قيمة عائد المبيعات. وهذا العائد قد يأتت من سيع سعت الساااالع 

اقتصادية أو من سيع قدر قليً من السلع والخدمات سأسعار ذوات أهمية  ةداللذات  ليستوالخدمات سأسعار 

 .اقتصادية )سيع مخرجات السوق ال انوية(
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 :هو مجموع قيم ما يحواه الملتجون من أصاااول ثاستة مخصاااوم ملها  تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

ضافة االستب -قيمة األصول ال استة التت يتخلص ملها الملتجون )اإلضافات  عادات( طالل الفترا المحاسبية، إ

إلم اإلضاااافات التت تتم علم األصاااول غير الملتجة م ً اساااتصاااالن األراضااات، وتلمية وتوسااايع الغاسات 

واالستزراع والبساتين.. إلخ، والتت تستغرق فترا أك ر من سلة، وكذلك تشمً ال روا الحيوانية من حيوانات 

تشاااامً تكاليف نقً الملكية فيما يتعلق سشاااارا  وسيع األراضاااات والملاجم الترسية وإدرار األلبان.. إلخ، كما 

 والغاسات.. إلخ.

 :هت أصول ملتجة تستعمً سصورا متكررا أو مستمرا فت عمليات إنتاجية لمدا تزيد عن  األصول الثابتة

ر عام، واألصاااول ال استة ال تشااامً الالت والمعدات فحساااإل سً تشااامً األصاااول المختلفة، م ً: األشاااجا

والحيوانات التت تسااتعمً سصااورا متكررا أو مسااتمرا إلنتاج ملتجات أطرى م ً الفاكهة أو ملتجات األلبان، 

وتشمً كذلك األصول غير الملموسة م ً سرامج الحاسإل اللت، واألعمال الفلية األصلية المستعملة فت 

 اإلنتاج.

 :المسااااتعملة فت اإلنتاج طالل الفترا  يم ً اللقص فت قيمة األصااااول ال استة إه ا رأس المال الثابت

نتيجة للتدهور المادل أو التقادم أو التلف العادل، ويمكن أن يقتطع هذا اإلهالك من أو المالية المحاساااابية 

 تكوين رأس المال ال است.صافت تكوين رأس المال ال است اإلجمالت للحصول علم 

 :سا  للبيع فت قيمة السلع والخدمات التت ت السلع والخدمات المسوقة باع فت السوق أو المعدا أسا

سلع والخدمات الملتجة محليا  والمستوردا  سعر يهدف إلم تغطية تكلفة اإلنتاج وتشمً جميع ال السوق س

 ما عدا المشتريات المباشرا من الخارج سواسطة الحكومة والعائالت.

  :م سسعر ال يغطت عادا  تكلفة قيمة السلع والخدمات األطرى التت تقدالسلع والخدمات غير المسوقة

صة التت  سعر رمزل(، ويتكون معظمها من إنتاج ملتجت الخدمات الحكومية، الهيئات الخا إنتاجها )مجانا  أو س

 ال تهدف إلم الرسا وتخدم العائالت.

 مجموع دطول علاصااار اإلنتاج التت أساااهمت فت العملية عبارا  هت ريقة الدخل:القيمة المضوووادة بط

تاجية  تاجية وااإلن ية اإلن تة فت العمل تاج والواردات وقيمة مسااااااهمة الموجودات ال اس ئإل علم اإلن لضاااارا

 طالل فترا املية محددا غالبا  ما تكون سلة.)استهالك راس المال ال است( 

 شير الثابتة: األسعار سلة الحقيقت اللمو إلم ت سل  طريق عن وذلك عليها، الحصول تم التت الزملية لل

مخزوناتها التت تم شاارااها سغر   أو والخدمات الساالع تدفقات قيم من الوقت مع تغيرات األسااعار أثر إاالة

 إعادا سيعها.

 ساللشاط للقيام المرافقة الحالية ساألسعار قيمتها تحديد يجرى سلسلة إلم تشير :الجارية األسعار. 

 :إماراتت(. درهم (المتحدا العرسية اإلمارات دولة عملة ةرهم 

 

 حصائية(الوحدات اإل-)الجغرادية التغطية

 .وملطقة العين( -ملطقة الظفرا –من ملاطق )ملطقة أسوظبت  تشمًإمارا أسوظبت سما 

 

 اإلصدارةورية 

  ةسلويرسع 

 سلول 
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  التصانيف المستخدمة

ا للتشاسه، ويشكًِّّ التصليف  ي عرَّف التصليف سأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفق 

لتجات، واللفقات،  األساس لجمع البيانات ونشرها فت مختلف المجاالت اإلحصائية م ً: )اللشاط االقتصادل، والم 

والمهن أو الصحة،.. إلخ( إذ يسما تصليف البيانات والمعلومات سوضعها فت فئات ذات معلم من أجً إنتاج إحصا ات 

ا لخصائصها المشتركة لكت تكون اإلحصا ات موثوقة مفيدا، حيث إن جمع البيانات يتطلإل ترتيب ا د ا وملهجيًّا وفق  قيق 

 وقاسلة للمقارنة.

  تصنيف الوظائف الحكومية(COFOG):  يعد تصليف الوظائف الحكوميةClassification of the Function 

of Government (COFOG)  المتوافق مع نظام الحساسات القومية الصادر عن األمم المتحدا سالتعاون مع

ملظمة التعاون والتلمية، أحد ركائز الدليً حيث يصلف "نفقات الحكومة " حسإل طبيعتها الوظيفية لقياس 

تقييم  مدى تحقيق اللفقات الحكومية ألهدافها العامة سما يساعد المحللين ومراقبت أدا  األجهزا الحكومية

 فاعلية اإلنفاق الحكومت.

 :كأحدث  2008إلم  نظام  1993المركز علم التحول من نظام فت جارل العمً  نظام الحسابات القومية

األنظمة فبشكً عام فإن الفوارق سين اللظامين ليست جوهرية فت نطاق حساب اللاتج المحلت اإلجمالت، 

مات اإلنتاج فت كً نشاط اقتصادل، وادلة األرقام القياسية حيث يركز هذا الدليً علم تعريف اإلنتاج ومستلز

كما أن سعضها   لألسعار والتصليف الوظيفت لإلنفاق الحكومت، وتصليف نفقات االسر حسإل الغر  وغيرها

 قاسً للتطبيق والبعت االطر يم ً تحدل فت تطبيقه.

  إحصا ات مالية الحكومة ل الحكومة:ةليل إحصاءات مالية ً م الصادر عن إدارا اإلحصا ات 2014عام يعتبر دلي

م من دليً إحصا ات مالية الحكومة. 2001سصلدوق اللقد الدولت تحدي ا  أد طً علم الطبعة الصادرا فت العام 

والغر  من هذا الدليً هو أن يكون مرجعا  يصف نظام إحصا ات مالية الحكومة ويغطت المفاهيم والتعاريف 

بة، ويقدم إطارا  تحليليا  شامال  يمكن وفقا  له تلخيص اإلحصا ات وعرضها سشكً والتصليفات والقواعد المحاس

  .مالئم للتحليً والتخطيط وتقرير السياسات

  التصنيف الصناعي الموحد لألنشطة االقتصاةية التنقيح الرابعISIC 4): ) هو تصليف إحصائت معتمد

قتصادية، حيث إن التصليف الصلاعت الدولت علم التصليف الصلاعت الدولت الموحد لجميع األنشطة اال

الموحد لألنشطة االقتصادية هو التصليف المرجعت لألنشطة اإلنتاجية. كما يعرف اللشاط االقتصادل سأنه 

ا ماديًّا، وأحيانا ال تجلت الملشأا  )جميع ما تمارسه أو تقدمه الملشأا من أعمال أو طدمات تحقق لها عائد 

 يًّا، كما هو الحال فت الجمعيات الخيرية التت تعتمد علم التبرعات(.من أعمالها مردود ا ماد

 2.1التصنيف المركزي للمنتجات CPC:  وي شكًِّّ التصليف المركزل للملتجات تصليفا  كامال  للملتجات

يشمً السلع والخدمات، والغر  من هذا التصليف هو أن يكون معيارا  دوليا ، لتجميع وتبويإل جميع أنواع 

ً اإلنتاج الصلاعت، والحساسات القومية وصلاعات الخدمات، البيا ً عن الملتج، سما يشم نات التت تتطلإل تفاصي

والتجارا المحلية والخارجية فت السلع األساسية، والتجارا الدولية فت الخدمات، وميزان المدفوعات، 

لمقارنة دولية وتشجيع واالستهالك، وإحصا ات األسعار، واألغرا  األساسية األطرى هت توفير إطار 

 التلسيق سين مختلف أنواع اإلحصا ات التت تتعلق سالسلع والخدمات.
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 المصاةر األساسية للبيانات

 : ات إحصا ات مالية الحكومة هتمصادر البيانات المستخدمة فت إنتاج مؤشر 
 

 :البيانات المالية للجهات الحكومية وفق للتعريف الحكومت فت الحساسات القومية تستخدم البيانات اإلةارية 

 المالية وواارا المالية. يعد مصدرها الرئيست دائراوالتت  الستخراج مؤشرات األدا  االقتصادل
 

 : للقطاع لحكومت العام فت إمارا أسو ظبت فيما يلت مؤشرات األدا  االقتصادلتتركز مصادر حيث  

o تقسم الجهات التاسعة لحكومة إمارا أسوظبت إلم قسمين رئيسيين هما ة إمارة أبو ظبي:حكوم: 

I. :يتم جمع  الجهات والدوائر الحكومية المحلية المربوطة مع ةائرة مالية أبو ظبي

، وفت سعت األوقات يتطلإل التواصً مع مالية أسو ظبت طالل دائراسيانات هذه الجهات من 

 مباشر.الجهات سشكً  هذه

II. :يتم تقدير سياناتها أو التواصً مع  الجهات والهيئات الحكومية المحلية المستقلة

 الجهات سشكً مباشر فت حال كانت البيانات المالية مؤثر استلادا  للبيانات اإلجمالية.

o  حسإل مصادر البيانات  االتحاديةالجهات التاسعة للحكومة  تقسم :االتحاةيةالجهات الحكومية

 :هماقسمين رئيسيين 

I.  يتم توفير المالية: الوزارات والجهات الحكومية المربوطة بشكل مباشر مع وزارة

سيانات هذه الجهات من طالل واارا المالية ومع نفس هذه الجهات سشكً مباشر فت حال 

  تطلإل االمر.

II. :يتم توفير البيانات اإلجمالية لهذه  الجهات والهيئات الحكومية االتحاةية المستقلة

  ة.الجهات من طالل واارا المالية ومع نفس هذه الجهات سشكً مباشر إذا استدعت الحاج

 

السجالت المالية المتوفرا سدائرا المالية أسوظبت تستند على: دمؤشرات األةاء المالي لحكومة أبوظبي  أما

 ية المحلية فت إمارا أسوظبت.من البيانات المالية للجهات الحكوم تشملهسما 

 

 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

 .المراسالت الرسمية اإللكترونية لجمع البيانات اإلدارية 

 نظمة الرسط االلكترونت مع الجهات الحكوميةأ 

 

 جمع البيانات ةقيرط

 .السجالت اإلدارية 

 

 آلية تدقيق البيانات

  :ت من طاللكً عام يتم التدقيق علم البياناسش

 :يتم هذا التدقيق فت مرحلة التحليً للتأكد من اتساق البيانات للسلسلة  التدقيق المنطقي للبيانات

 وتشمً العامة، الجودا إلطار وفقا الملتجة، المخرجات جودا من التحقق يتم العملية هذه فتو الزملية.

 :التحقق أنشطة

 .المطلوب اللحو علم وتكون واالستجاسة التغطية معدالت من التحقق .1

 (.وجدت إن) الساسقة الدورات إحصا ات مع مقارنة .2
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 الوصفية. البيانات وجود من التحقق .3

 حد علم والخارجية الداطلية) الصلة ذات البيانات من غيرها مع الملتجة اإلحصا ات أرقام مقارنة .4

 (.سوا 

 .اإلحصا ات فت تضارب وجود عدم من التأكد .5

 .التوقعات مع اإلحصا ات مقارنة صحة من التحقق .6

 

ن التوصيات أال إ ،من الصعإل الحكم سشكً مطلق علم نتائج أل عمً احصائت :إحصاءات مالية الحكومةجوةة 

لم ضرورا تطبيق سعت المعايير الخاصة سجودا البيانات اإلحصائية وسما يضمن تم يً هذه البيانات للواقع إالدولية تشير 

إطار تقييم سطذ نه يتم األإف حصا ات مالية الحكومةإ لضمان جوداونه إومن هذا الملطلق ف .سدرجة عالية من المصداقية

طذ سالشروط األساسية للجودا، وسأسعاد صلدوق اللقد الدولت، حيث يعمً المركز علم األمن جودا البيانات الصادر 

 سعاد للجودا هت:أوهلاك طمسة  .هذه الجودا

o :بعد علم الكفا ا المهلية والشفافية سشكً أساست، وفت ويركز هذا ال ضمانات الموضوعية

ن المركز يركز علم استخدام ذول الخبرات والكفا ات العالية فت مجال الحساسات إهذا المجال ف

ً الموظفين سبرامج تدريبة فت هذا الموضوع، وإتاحة الفرصة لهم لالطالع علم تجارب  القومية، وتأهي

 طرين من طالل المشاركات الخارجية. ال

o :يركز هذا البعد علم تطبيق الملهجيات الدولية والممارسات السليمة، ويركز  س مة المنهجية

أحدث التطورات وااللتزام سموائمة الملهجيات المستخدمة فت  ةعلم متاسع أساستالمركز سشكً 

 المية فت هذا المجال.ن تكون مطاسقة للمعايير العأعملة مع التوصيات الدولية و

o :ن تكون اللتائج تعكس واقع االقتصاد، وهلا ال سد من أويركز هذا البعد علم  الدقة والموثوقية

ة سشكً يالحكومالجهات كافة لتشمً غالبية أو ن المركز يركز علم جمع سيانات ألم إاإلشارا 

 علم مستوى من الدقة.أتفصيلت لضمان 

o :القطاع ن المركز يصدر سيانات إلدورية واتساق البيانات، وهلا فيركز هذا البعد علم ا المنفعة

سدورية ثاسته مع تحسين فت الفترا الزملية سين السلة المرجعية السلوية والرسع سلوية  الحكومت

ما علم صعيد االتساق فيعمً المركز علم مراجعة االتساق الداطلت للبيانات، أ .وإصدار اللتائج

 مع مصادر ثانوية.الحكومت سيانات القطاع ومقارنة 

o :جرا  إوالمؤشرات االقتصادية والمالية للقطاع الحكومت سعد االنتها  من حساب  سهولة االط ع

نشرها سكافة وسائً وعمليات االتساق والمراجعة يعمً المركز علم تزويد البيانات لمتخذل القرار 

 دا فت المركز.لكافة المستخدمين وفق سياسية اللشر المعتم وإتاحتهااللشر 

 

 المؤشرات حساب طريقة

I.  :طريقة احتساب مؤشرات األةاء المالي 

يتم احتساب مؤشرات األدا  المالت ساالستلاد إلم البيانات المالية لميزان المراجعة الصادر عن دائرا المالية أسوظبت 

 والمتضمن إيرادات ومصروفات الدائرا والجهات الحكومية المحلية فت اإلمارا.

o  تحصلها مجموع األموال التت ، وهت عن معاملة ةفت القيمة الصافية ناتج الزيادااإليرادات: هت

ضريبية. غير  اتتأتت اإليرادات من الضرائإل أو إيراد د، وقمن مختلف المصادر والجهات الحكومة

المعتمد لدى الدوائر والواارا  إجمالت جميع المعامالت المسجلة فت إطار الموارد تهوسمفهوم آطر 

المستحقة القبت فت الحساسات الجارية وتحويالت رأس المال  الضرائإل، سما فت ذلك المالية

حكومة أسوظبت نجد أن  توسالرجوع إلم إيرادا المستحقة القبت المسجلة فت حساب رأس المال.

 : لإليرادات هت أنواع رئيسيةأرسع  هلاك
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 الحكومية.الضرائإل والتحويالت اإلجبارية األطرى التت تفرضها الوحدات  .1

 األصول.الملكية المستمد من ملكية  دطً .2

 والخدمات.السلع  سيع .3

 .من وحدات أطرى المحصلةالطوعية  التحويالت .4

 

 سحسإل التالت: تمؤشرات اإليرادا إنتاجيتم و

 إيرادات سترولية وعائدات ضريبية .1

   للدوائراإليرادات الجارية  .2

 اإليرادات الرأسمالية .3

 

o  تلاط سها  معاملة، والحكوماتفت القيمة الصافية ناتج عن  انخفا اللفقات )المصروفات(: هت

مسؤولية توفير سلع وطدمات مختارا للمجتمع  :مسؤوليتان عامتان فت الميدان االقتصادل هما

 التحويالت.إعادا توايع الدطً وال روا عن طريق مدفوعات ، وعلم أساس غير سوقت
 

 

 : لحكومة أبوظبي األةاء الماليمخرجات مؤشرات 

 إيرادات حكومة أسو ظبت المحلية  

 األهمية اللسبية إليرادات حكومة أسوظبت  

  حكومة أسوظبت إيراداتمعدالت نمو  

  االقتصادلقيمة اللفقات العامة لحكومة أسوظبت المحلية حسإل التقسيم  

 األهمية اللسبية لللفقات العامة لحكومة أسوظبت المحلية حسإل التقسيم االقتصادل  

 اللفقات العامة لحكومة أسوظبت المحلية حسإل اللوع 

 األهمية اللسبية لللفقات العامة لحكومة أسوظبت المحلية حسإل اللوع 

 

II.  :طريقة احتساب مؤشرات األةاء االقتصاةي 

العامة. ويشمً ذلك تلفيذ  اإلداراذات الطبيعة الحكومية، التت تقوم سها عادا  األنشطة الحكومتيشمً القطاع 

 األنشطةاللوائا الخاصة سها، وكذلك إدارا البرامج القائمة علم أساسها، كما يشمً وإصدار القوانين وتفسيرها 

والشؤون  الحكومية،وادارا البرامج الهجرا،  العام والسالمة وطدماتالتشريعية والضرائإل والدفاع الوطلت واللظام 

 اإللزامت. االجتماعتأنشطة الضمان أيضا ويشمً هذا القطاع  الخارجية،

 علم ثالث وظائف رئيسية: حسإل التصليف الوظيفتيلتج المركز مؤشرات األدا  االقتصادل للقطاع الحكومت 

 .اإلدارا العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعت اإلجبارل أو نشاط وظائف .1

 وظيفة أو نشاط التعليم. .2

 وظيفة أو نشاط الصحة.  .3

o  :يتم حساب اإلنتاج الحكومت سطريقة مختلفة عن حساب اإلنتاج فت  إنتاج القطاع الحكومي

سقية القطاعات االقتصادية األطرى، حيث أن الحكومة تقوم سإنتاج الخدمات التت تخدم األغرا  العامة 

كلفة ت"سطريقة القطاع الحكومت نتاج إوال تهدف إلم الرسا. ووفقا  للظام الحساسات القومية يتم تقدير 

وعليه  نه يصعإل تقييم إنتاجها سأسعار السوق،إباع فت السوق فإنتاج الحكومة ال ي  كون " لاإلنتاج

سمجموع تكاليف إنتاجها أل مجموع )االستهالك الوسيط، تعويضات حساب إنتاج هذا القطاع  يتم

ويتم  .المستخدمين، استهالك رأس المال، الضرائإل األطرى مخصوما ملها اإلعانات علم اإلنتاج(

احتساب اإلنتاج لحكومة إمارا أسو  اإلنتاج للقطاع الحكومت فت إمارا أسو ظبت من طالل احتساب

 .ظبت المحلية مضافا إليه حساب حصة إمارا أسو ظبت من اإلنتاج )المخرجات( للحكومة االتحادية
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 -الضرائإل األطرى  +استهالك رأس المال العاملين+تعويضات  +االستهالك الوسيطالمعادلة الحساسية: 

 اإلعانات علم اإلنتاج

o :الوسيط فت اللفقات التشغيلية االستهالك  يتم ً االسته ا الوسيق للقطاع الحكومي العام

نفاق للبيانات المالية التفصيلية ألسواب الميزانية وسلود االنفاق األطرى، وذلك سعد إعادا تصليف سلود اإل

درج ضمن لالتت تالبيانات المشار إليها فت الملهجية و)ميزان المراجعة( الواردا من مصادر 

احتساب االستهالك الوسيط للقطاع  مالقومية. ويتاالستهالك الوسيط سموجإل نظام الحساسات 

حساب و حساب االستهالك الوسيط لحكومة إمارا أسو ظبت :الحكومت فت إمارا أسو ظبت من طالل

 .كومة االتحاديةحصة إمارا أسو ظبت من االستهالك الوسيط للح

)السلع والخدمات الحكومة علم شرا  السلع  إنفاق = مجموعالستهالك الوسيطالمعادلة الحساسية ل

 ) االستهالكية

o :هت عبارا عن مستحقات العاملين نتيجة مشاركتهم فت العملية اإلنتاجية  تعويضات العاملين

وعيلا ويشمً ذلك المزايا المملوحة للعاملين م ً أوسوا  تم الحصول علم هذه المستحقات نقدا 

مزايا السكن والمساهمات التت تدفعها الملشأا عن العامً م ً الضمان الصحت وصلاديق االدطار 

والمساهمات االجتماعية األطرى. وسمفهوم مبسط آطر فإن تعويضات العاملين تتم ً فت البيانات 

ميزانية الجهات الحكومية، وذلك سعد إعادا تصليف سلود  ر( فتواألجولرواتإل )االمالية فت الباب األول 

نفاق للبيانات المالية التفصيلية ألسواب الميزانية )ميزان المراجعة( الواردا من مصادر البيانات اإل

المشار إليها فت الملهجية والتت تلدرج ضمن مفهوم تعويضات العامين سموجإل نظام الحساسات 

 .القومية

o يتم احتساب القيمة المضافة للقطاع الحكومت سطريقة  دة للقطاع الحكومي:القيمة المضا

الدطً حيث تتم ً فت تعويضات العاملين مضاف إليه اهتالك راس المال المقدر للسلة المرجعية 

لم الرسا وال يوجد فائت تشغيً وضرائإل إوكون الحكومة ال تهدف  .علم األصول ال استة للحكومة

كر ساسقا. ويتم ن احتساب القيمة المضافة يكون من طالل مكوناتها كما ذ  إدات فعلم اإلنتاج والوار

حساب القيمة المضافة لحكومة إمارا س حساب القيمة المضافة للقطاع الحكومت فت إمارا أسوظبت

والتت يتوفر  ،حساب حصة إمارا أسو ظبت من القيمة المضافة للحكومة االتحاديةو أسو ظبت المحلية

 .ات من طالل دائرا المالية للحكومة المحلية والبيان الختامت للحكومة االتحاديةعلها سيان

 .ال استة صولاألعلم  +االهتالكالعاملين  = تعويضاتالقيمة المضافة للحكومةالمعادلة الحساسية: 

 

o :لتج ما من أصول ثاستة مخصوما ي   تكو  رأس المال الثابت اإلجمالي قاس سمجموع ما يحواه م 

مله قيمة األصول التت يتخلص ملها أثلا  الفترا المحاسبية ساإلضافة علم سعت اإلضافات إلم قيمة 

األصول غير الملتجة التت تحدث نتيجة نشاط إنتاجت لوحدات مؤسسية م ً استصالن األراضت 

 ال الثفت البيانات المالية فت الباب ويتم ً تكوين راس المال . إنتاجيتها.. إلخوتحسيلها أو ايادا 

( فت ميزانية الجهات الحكومية، وذلك سعد إعادا تصليف سلود االنفاق للبيانات اللفقات الرأسمالية)

المالية التفصيلية ألسواب الميزانية )ميزان المراجعة( الواردا من مصادر البيانات المشار إليها فت 

سموجإل نظام الحساسات  تكوين راس المال ال است المشار إليهلتت تلدرج ضمن مفهوم الملهجية وا

 الحكومت العام لحكومة إمارا أسو ظبت للقطاعال است  راس المالتكوين القومية. حيث يتم احتساب 

 .حصة إمارا أسو ظبت من التكوين الرأسمالت ال است للحكومة االتحاديةو

o هو قيمة ما تلفقه الحكومة العامة  للقطاع الحكومي العام: اإلنفاق االسته كي النهائي

إلنتاج السلع والخدمات التت تستهلكها ذاتيا  أل أنه يساول قيمة اإلنتاج اإلجمالت للحكومة ناقص 

مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة، مع األطذ فت االعتبار أن إجمالت قيمة اإلنتاج 
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االستهالك الوسيط من البضائع والخدمات، وقيماة تعويضات  الحكومت يساول مجموع قيمة

االستهالك  . ويتم حسابالموظفين، وإهالك رأس المال ال است، وصافت الضرائإل غير المباشرا

حصة و االستهالك اللهائت لحكومة إمارا أسو ظبتساحتساب مارا أسوظبت إللقطاع الحكومت لاللهائت 

 .هائت للحكومة االتحاديةإمارا أسو ظبت من االستهالك الل

 -الضرائإل األطرى  +استهالك رأس المال العاملين+تعويضات  +االستهالك الوسيطالمعادلة الحساسية: 

 .مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة  -اإلعانات علم اإلنتاج

 

 : إلمارة أبوظبي األةاء االقتصاةيمخرجات مؤشرات 

  التصليف الوظيفتإنتاج القطاع الحكومت حسإل.  

 حسإل التصليف الوظيفت الحكومةالوسيط لقطاع  االستهالك. 

  التصليف الوظيفتحسإل  الحكومةالقيمة المضافة لقطاع. 

  حسإل التصليف الوظيفت الحكومةتكوين رأس المال ال است لقطاع. 

  حسإل التصليف الوظيفت الحكومةتعويضات العاملين لقطاع. 

  حسإل التصليف الوظيفت الحكومةاللهائت لقطاع  االستهالكاإلنفاق علم. 

 

 وقتية إصدار البيانات

 ( 90التقديرات السلوية سعد انتها  السلة المرجعية س الثة أشهر .)يوم 

 ( 90التقديرات الرسعية سعد انتها  الرسع المرجعت س الثة أشهر .)يوم 

  قصم ستة أشهرأاللتائج الفعلية سعد انتها  السلة المرجعية سحد. 

 

 أسلوب نشر البيانات

متخذل القرار  يتم تزويدوقاسلة لللشر  مالية حكومة أسوظبت المحلية كأرقام مطلقة سيانات سرية غيرتعتبر إحصا ات 

 يتم نشرها علم شكً نسإل لكافة فئات مستخدمت البيانات، أما إحصا ات مالية الحكومة إلمارا أسوظبتوسها فقط. 

سياسة  التت يصدرها المركز، وفق والتت تقيس األدا  االقتصادل فهت تلشر ضمن تقارير ونشرات الحساسات القومية

و رسوم أإما تقرير أو نشرا أو جداول إحصائية  ،نشر اإلحصا ات علم اشكال مختلفة ميتوالمركز.  اللشر المعتمدا فت

 طالل وسائً مختلفة تتم ً فت التالت:  حيث يتم نشرها من ،و علم شكً طبرأتصورية وسيانية 

   أسوظبت –الموقع اإللكترونت الرسمت لمركز اإلحصا.  

 .سواسة اسعاد المتعاملين 

 .أنظمة الرسط اإللكترونية مع الجهات الحكومية 

 طبار الصحفية.األ 

  أسوظبت المختلفة فت مواقع التواصً االجتماعت. -ملصات مركز اإلحصا 

 ة.الرسمي الخطاسات 




