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 القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات
 مجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، بحسب المصدر: ٧-٧-٧١المؤشر 

  

 المعلومات المؤسسية
 :المنظمة/ المنظمات

 ة(مالية الحكوم شعبةالنقد الدولي ) في صندوقحصاءات إدارة اال

  
 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:
 31٧4الحكومة دليل إحصاءات مالية  ( من32-4)الفقرة  الرابع الفصل يتم تعريف مصطلح اإليرادات في

(GFSM 2014)  لتقييم استدامة  إنه مؤشر مالي .ما معاملة فية الناتجة عنالقيمة الصازيادة في على أنه
ة لإليرادات هي األنواع الرئيس لوحدات الحكومية العامة أربعة أنواع من اإليرادات.األنشطة المالية. ول

من  ٧3 رمزال، والمساهمات االجتماعية )(GFS 11 من إحصاءات مالية الحكومة ٧٧ رمزالالضرائب )
، (GFS 13 من إحصاءات مالية الحكومة ٧2 رمزال، والمنح )(GFS 12 إحصاءات مالية الحكومة

، تعتبر الرسوم ومن بينها (.GFS 14 من إحصاءات مالية الحكومة ٧4 رمزالواإليرادات األخرى )
 ،على وجه الخصوص ة إليرادات معظم الوحدات الحكومية العامة.المصادر الرئيسوالتحويالت اإلجبارية 
الوحدات الحكومية من الوحدات التي تتلقاها ، المبالغ غير المستحقة القبض حيث الضرائب إلزامية

تحقة القبض بواسطة مخططات التأمين المساهمات االجتماعية هي إيرادات فعلية أو محتسبة مس المؤسسية.
قبض المنح هي تحويالت مستحقة ال االجتماعي لتوفير مخصصات لمنافع التأمين االجتماعي المستحقة الدفع.

، والتي ال تفي منظمات دوليةمن قبل الوحدات الحكومية من وحدات حكومية أخرى مقيمة أو غير مقيمة أو 
اإليرادات األخرى هي جميع اإليرادات المدينة باستثناء  ة االجتماعية.بتعريف الضريبة أو الدعم أو المساهم

( 3) ؛( دخل الممتلكات٧ألخرى ما يلي: )تشمل اإليرادات ا الضرائب واالشتراكات االجتماعية والمنح.
( 5و ) ؛تحويالت غير المصنفة في مكان آخر( ال4) ؛والمصادرة ت( الغراما2) ؛مبيعات السلع والخدمات

 األقساط والرسوم والمطالبات المتعلقة بالتأمين على غير الحياة وأنظمة الضمان الموحدة.
  

اءات ماليّة دليل إحص من الخامسالفصل  المعامالت والتصنيفات المرتبطة بها مبينة بالتفصيل في المفاهيم:
 والقطاع) كيف تقوم وحدات الحكومة العامةبشكل يوضح  مرّكبةوهي  GFSM 2014 31٧4الحكومة 

تُعتبر تلك الضرائب ومساهمات التأمين االجتماعي التي تتضح من التقييمات  فقط بزيادة اإليرادات. (العام
، التاليوب واإلعالنات الضريبية واإلعالنات الجمركية والوثائق المماثلة بمثابة إيرادات للوحدات الحكومية.

 راداتحقيقية وال ينبغي تسجيلها كإي البة ليس لها قيمةيمثل الفرق بين التقييمات والمجموعات المتوقعة مط
)مثل  GFSM 2014 يعتمد اإلطار التحليلي لـ .(GFSM 2014 من الدليل 31-5أنظر الفقرة )

من خالل دمج عناصر إضافية  نطاقه وسعيو ،GFSM 1986 إطار عمل على (GFSM 2001 إطار
ذه بيع ه يعد لم ، حيثالتعامل مع األصول غير الماليةو مثال مهم هالمالية. وكمفيدة في تقييم السياسة 

إن التخلص من أصل غير مالي عن طريق البيع أو المقايضة ال يمثل إيرادات  في اإليرادات. مدرجأ األصول
، فإنه يغير تكوين الميزانية العمومية عن طريق استبدال أحد بدالً من ذلك على القيمة الصافية.ألنه ال يؤثّر 

، فإن المبالغ المستحقة القبض من تسديدات وبالمثل )األصل غير المالي( آلخر )عائدات البيع(.األصول 
لعمليات عن االمعامالت التي تزيد صافي القيمة تنتج ، بشكل عام القروض وصرف القروض ليست إيرادات.



، تصنف التحويالت 31٧4 دليل إحصاءات ماليّة الحكومة في .التحويالت الرأسمالية استثناءً الحالية. وتُعّد 
كإيرادات ألنها تزيد من صافي قيمة المستلم وغالبًا ما يتعذر تمييزها عن التحويالت الجارية  تلقّاةالم الرأسمالية

غ النقدية المبالاإليرادات المحاسبية المستندة إلى  معامالت تسجيل لدى في تأثيرها على العمليات الحكومية.
الغ المب المدفوعات التي تتلقاها الحكومة من الضرائب، بعد حسمالبيانات التي تمثل يجب اإلبالغ عن 

ييم تقد البع الضرائب المدفوعة هذه البيانات وسوف تشمل .تي يتم تغطيتهاالفترة ال خالل المدفوعة
لضرائب وا الالحقة،بعد التقييمات  الضرائب المحسومة منالضرائب المدفوعة أو المبالغ المستردة  األصلي،

إليرادات امجموع يمكن تقديم  ،لذلك الحق للحسابات.المحسومة بعد أي إعادة فتح  المدفوعة أو المبالغ المستردة
اإلجمالي  المبلغ يصاف، أو على أساس اإلجمالي لجميع الضرائب المستحقةالمبلغ  مجملالضريبية على أساس 

ة، للفئة نفسها أو ذات الصل اإليرادات كإجمالي فئات اإلنفاقفئات يتم تقديم  .ناقص الضرائب المسترّدة
، وبالمثل .دائفوالإيرادات صافي إنفاق الفوائد أو صافي ك وليس كإجمالي إيرادات الفوائد تقديم يتم ،وتحديداً 

االيجار  بدالت ونفقات المنح وإيراداتونفقات  الفوائد االجتماعية والمساهمات االجتماعية وإيرادات تقديميتم 
ً عرض .كإجمالي هذه اإليرادات والنفقات  إجمالي النفقات المتكبدةكمبيعات السلع والخدمات  كما يتم أيضا

 افيكصت ، يتم عرض فئات اإليراداامالت الخاطئة أو غير المصرح بهافي حاالت المع إنتاجها.خالل عملية 
، قد بيل المثالعلى س تدفقات استرداد النفقات. كصافي نفقات، ويتم عرض فئات الاسترداد المبالغ ذات الصلة

يتم دفع المبالغ المستردة من ضرائب الدخل عندما تتجاوز قيمة الضرائب المدفوعة أو المدفوعة بطريقة أخرى 
السبب،  لهذا في إيرادات الضرائب. هذه المبالغ المستردة كخفض  مثل يتم تسجيل  الضريبة الفعلية المستحقة.

دليل  من 23-5و 32-5راجع الفقرتَين ) غير القابلة للتسديدالضريبية  الخصومصافي كالضرائب  إيراداتم قدّ تُ 
 (.31٧4إحصاءات مالية الحكومة 

  

 األساس المنطقي والتفسير
  

 ات راكمتالو  -ة العام اتوالقطاع الحكومة العامة ين نفقات وايراداتالمالية هي استخدام مستوى وتكو السياسة
وإعادة  االقتصاد،مثل استقرار  معيّنة أهداف لتحقيق -صول والخصوم الحكومية ألل ذات الصلة
يضاً ا حكوميةال اتوحدت، قد تقوم الباإلضافة إلى تعبئة اإليرادا .الدخلوإعادة توزيع  الموارد، تخصيص
االقتراض أو الحصول على أموال من مصادر أخرى غير  عبرفترة محددة خالل  أنشطتها جزء من بتمويل
-٧-٧١المؤشر مثالً أو عمليات بيع السلع والخدمات العرضية. إّن  كإيرادات الفوائد، ت االجباريةالتحويال

تعبئة  فهميدعم  "مجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، بحسب المصدر" ٧
أن  المؤشرومن شأن  ضريبية. وغير ضريبية مصادر المحلية للبلدان في شكلاإليرادات 

 األربعة األنواع بين العالقةتسلط الضوء على  لدانقابلة للمقارنة عبر الب بيانات مجموعة للمحللين يوفّر
بء "الع و )اإليرادات في شكل ضرائب( ذي الصلةلإليرادات باإلضافة إلى "العبء الضريبي" الرئيسة 
 .(االجتماعيةفي شكل ضرائب باإلضافة إلى المساهمات  اإليراداتالمالي" )

  
 منهجيةال

إحصاءات مالية  باستخدام سلسلة أساسية إلطار عمل ٧-٧-١٧سيتم اشتقاق المؤشر  ساب:تحطريقة اال
صندوق النقد  ت فيحصاءااإلإدارة الموضوعة من قبل  هذه االحصاءات يتم جمع سلسلة إيرادات .الحكومة

إذا  بحسب مايتم تصنيف كل معاملة إيرادات  .المعياريمن استبيان البيانات السنوي  ٧الدولي في الجدول 
 ومجاميع إيرادات إحصاءات مالية الحكومة هي آخر من اإليرادات. نوعأي أو  يضريبمن النوع الكانت 

هذه الفئة المحددة من التدفقات وتسمح  إلىالمنتمية إلدخاالت الفردية والعناصر ل عمليات جمععبارة عن 
اإليرادات  ،على سبيل المثال بترتيب هذه البيانات بطريقة يمكن التحكم فيها ومفيدة من الناحية التحليلية.

، فإن قيمة كل مجموعة من من الناحية النظرية التدفقات المصنفة كضرائب. كلّ الضريبية هي مجموع 



سلسلة  سيتم اشتقاق الفئة ذات الصلة. المنتمية إلىالقيم لجميع العناصر ة هي مجموع اإليرادات الرئيس
عنها السلطات الوطنية  تبلغمن البيانات التي  ٧-٧-٧١لرصد المؤشر  السنوية إحصاءات مالية الحكومة
لناتج ا، حيث يتم اشتقاق من الناتج المحلي اإلجمالي يتم االعراب عنها كنسبة مئوية)بالعملة الوطنية( والتي 

يق تطب من دون) لصندوق النقد الدولي التوقعات االقتصادية العالمية قاعدة بيانات المحلي اإلجمالي من
، أيلن يتغير الحساب بمرور الوقت )ال يتم استخدام المصادر المختلطة و التعديالت و / أو تقنيات الترجيح(.

 إحصاءاتة في جميع سالسل ع / مكونات رئيسألن هذه هي مجامي األساسية السلسلة ال يوجد أي انقطاع في
 م المطروحةطريقة التقديبشكل وثيق مع  التقديمسوف يتماشى . و(البلدان كافةعنها تبلغ التي  مالية الحكومة

 :في نسخته الورقية الكتاب السنوي إلحصاءات مالية الحكومة من 4حاليًا في الجدول العالمي 
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ز قابلية البيانات للمقارنة بين البلدان يعزّ  األمر الذي .GFSM 2014 تصنيفات مع توازت السالسل الزمنية
 أهداف التنمية المستدامة باستخدام البيانات المالية. رصدويضمن إنشاء نتائج تحليلية قوية لدعم 

  
 التفصيل

  

 في االستبيان السنوي الذي تستخدمه البلدان ةلالمفصّ  إحصاءات مالية الحكومةتصنيف إيرادات  تركيبة إنّ 
. كما يتّم إجراء المزيد من تفصيل على أنواع اإليرادات ٧-٧-٧١المؤشر  بتجميعتسمح لإلبالغ عن البيانات 
السنوي إلحصاءات  في االستبيان األخرى واإليرادات المنحو االجتماعيةوالمساهمات األربعة: الضرائب 

الضرائب على النحو تفصيل يتم و .أشكال إدارة اإليرادات الممكنةجميع من أجل اإلحاطة ب مالية الحكومة
  التالي:

 اإليرادات 1

 الضرائب  11

 وأرباح رأس المال الضرائب على الدخل واألرباح     111

 التي يدفعها االفراد         ٧٧٧٧

 التي تدفعها الشركات والمؤسسات األخرى         ٧٧٧3

 غيرها         ٧٧٧2

 الضرائب على األجور والقوى العاملة        111

 الضرائب على األمالك     111

 األموال الثابتةالضرائب المتراكمة على          ٧٧2٧

 الضرائب المتراكمة على صافي الثروة         ٧٧23

 الضرائب على العقارات والموروثات والهدايا         ٧٧22

 ضرائب رأس المال         ٧٧24

 غيرها من الضرائب المتراكمة على األمالك         ٧٧25

 الضرائب على السلع والخدمات     111



 الضرائب العامة على السلع والخدمات         ٧٧4٧

 ضريبة القيمة المضافة             ٧٧4٧٧

 ضرائب البيع             ٧٧4٧3

 الضرائب العامة على السلع والخدماتالضريبة على رقم المبيعات وغيرها من              ٧٧4٧2

 ضرائب المعامالت المالية والرأسمالية             ٧٧4٧4

٧٧43         >>>>> 

 األرباح واالحتكارات المالية         ٧٧42

 الضرائب على خدمات معيّنة         ٧٧44

 الضرائب على استخدام السلع وعلى تراخيص استخدام السلع أو أداء أي نشاط         ٧٧45

 الضرائب على اآلليات المتحركة             ٧٧45٧

 غيرها             ٧٧453

 غيرها من الضرائب على السلع والخدمات         ٧٧41

 الدولية الضرائب على التجارة والمعامالت      111

 الجمارك وغيرها من غرامات االستيراد         ٧٧5٧

 الضرائب على الصادرات         ٧٧53

 أرباح احتكارات االستيراد والتصدير         ٧٧52

 أرباح التبادل         ٧٧54

 ضرائب التبادل         ٧٧55

 غيرها من الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية         ٧٧51

 الضرائب األخرى      111

 
 ، على النحو التالي:عي والمساهمات االجتماعية األخرىتفرق المساهمات االجتماعية بين الضمان االجتما

 المساهمات االجتماعية 11

 مساهمات الضمان االجتماعي     111

 مساهمات الموظفين         ٧3٧٧

 مساهمات أرباب العمل         ٧3٧3

 مساهمات االعمال الحّرة أو البطالة         ٧3٧2

 المساهمات غير المخّصصة          ٧3٧4

 غيرها من المساهمات االجتماعية     111

 مساهمات الموظفين         ٧33٧

 مساهمات أرباب العمل         ٧333

 المساهمات المسندة         ٧332

 
  

  النحو التالي:حسب المصدر على بالمنح  فصيليمكن ت
 المنح 11

 من الحكومات األجنبية     111

 عملة جارية         ٧2٧٧

 رأس مال         ٧2٧3

 من المنظمات الدولية     111

 عملة جارية         ٧23٧

 رأس مال         ٧233

 من وحدات حكومة أخرى     111

 عملة جارية        ٧22٧



 رأس مال         ٧223

 
 

  :إضافية على النحو التالي ات، مع تفاصيل مكونةخمسة أنواع رئيسباإليرادات األخرى  فصيليتم تكما 
 

 اإليرادات األخرى 41

 دخل الملكية     414

 الفائدة         1111

 من غير المقيمين             11111

 من المقيمين غير الحكومة العامة             11111

 من غيرها من الوحدات الحكومية             11111

 أبربا  األسهم         1111

 الشركات شبه المساهمةسحوبات الدخل من          1111

         دخل االستثمابر سداددخل الملكية من          1111

 االيجابر         1111

 الًمعاد استثمابرها على االستثمابر األجنبي المباشر األبربا          1111

 مبيعات السلع والخدمات     411

 مبيعات المؤسسات السوقية         1111

 الرسوم اإلدابرية         1111

 للمؤسسات غير السوقيّةالمبيعات العرضية          1111

 مبيعات السلع والخدمات المسندة         1111

 الغرامات، الجزاءات، المصادرات     411

 التحويالت غير المصنّفة في أي مكان آخر     411

 عملة جابرية         1111

 اإلعانات             11111

 غيرها             11111

 برأس المال         1111

  التأمين المعيارية خططاألقساط والرسوم والمطالبات المتعلقة بالتأمين على غير الحياة و     411

 األقساط والرسوم والمطالبات الحالية         1111

 األقساط             11111

 برسوم خطط التأمين المعيابرية             11111

 المطالبات الحالية             11111

 المطالبات الرأسمالية          1111
 

  
 معالجة القيم الناقصة

السلطات  رهاالتي توفّ تم اإلبالغ عنها رسميًا ويلالعتماد حصريًا على البيانات التي  الدولي صندوق النقد يخطط
حكومة دليل إحصاءات مالية ال منهجية استناًدا إلى إحصاءات مالية الحكومة المعياريةالوطنية باستخدام استبيان 

القيم بيانات  الدولي بتقديرتقوم إدارة اإلحصاءات في صندوق النقد لن  .GFSM 2014 31٧4للعام 
ندوق دارة إحصاءات صعندما تكون البيانات القطرية غير متوفرة بسبب عدم تقديم التقارير إلى إ .ناقصةلا

اإلدارات والمكاتب اإلقليمية  ، بالتشاور معالسلطات الوطنيةب لالتصالفإننا نخطط  ،النقد الدولي
الية السلسلة الرئيسة إلحصاءات م، لضمان أن يتم اإلبالغ عن ، حسب االقتضاءلصندوق النقد الدولي التابعة

 .الحكومة
  



 العالمية والوطنيةاألرقام مصادر االختالفات بين 
  

التي تختلف فيها المجاميع وتفاصيل المكونات ذات الصلة في السلسلة التي تنشرها السلطات  في الحاالت
اءات إدارة اإلحص قوم حينها، ستغير المبلغ عنها المنقّحةنسخ بسبب ال إحصاءات مالية الحكومةالوطنية عن 

 نية.من السلطات الوط في شكل إحصاءات مالية الحكومة سلسلة زمنية منقحة بطلب في صندوق النقد الدولي
  

 من أجل الرصد العالميالتقديرات اإلقليمية والعالمية وجمع البيانات 
الحالية لتوفير سلسلة قابلة  GFSباالستفادة من قاعدة بيانات  الدوليصندوق النقد  ستقوم دائرة اإلحصاءات في

راء فريق الخب مع ونحن نقدبر مزيد من المناقشة موحد.بشكل للمقابرنة عبر البالد بتنسيق عرض تقديمي 

 واشتقاق المجاميع اإلقليمية أ مزايا المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن

 .الِقيم التي تبلغ بها البلدان والخاصة بهذا المؤشرمن  العالمية
  
  

 مصادبر البيانات

  

 المصادر والبياناتجمع 
 نهاالمبلّغ عحصاءات المالية اال هي الشتقاق هذا المؤشر البيانات الفعلية والموصى باستخدامها مصادرإن 
بنوك المالية والوزارات ال) مختلفة وطنية وكاالت تأتي من وهي الدولي. في صندوق النقد اتدارة اإلحصاءإل

تبيان ت أي االسالبيانا لجمع وفقا لطريقة موحدة هاويتم تجميع ، الخ(ومكاتب اإلحصاءات الوطنيةالمركزية، 
عن السلسلة باإلبالغ  بلداً  ٧3١ قام ،31٧١لعام  السنوية االبالغ دورة في السنوي الحصاءات مالية الحكومة.

أما بالنسبة للبلدان التي ال تبلغ حالياً عن البيانات والتي أثبتت قدرتها  .٧-٧-٧١رصد المؤشر ل ذات الصلة
نقد ينخرط صندوق اليرادات ذات الصلة إلحصاءات مالية الحكومة، ع وتقديم تقرير عن سلسلة اإلتجميعلى 

مكاتب و صندوق النقد الدولياإلدارات المختصة في السلطات الوطنية وبالتشاور مع  الدولي بالتواصل مع
بما  ،معالجة أوجه القصور في البيانات ستسعى أنشطة تنمية القدرات إلى .المدير التنفيذي عندما تدعو الحاجة

مع مرور  ،يجب أن تتيح الخطوات الموضحة أعاله إقليمية.حلقات عمل  في ذلك من خالل
 ا.تقريبً بالكامل صندوق النقد الدولي عضوية  تغطيةب ،الوقت

  

 التعليقات والقيود 
جميع الكيانات التي لها تأثير مادي على  GFS إحصاءات مالية الحكومة غطيتمن حيث المبدأ، يجب أن 

بشكل مثالي مع اإلشارة إلى القطاع الحكومي العام  ويتم اجراء المقارنات عبر البلدان السياسات المالية.
لبيانات تجميع ا األسواق الناشئة، فإن والعديد من النامية األسواقاقتصادات  ، بالنسبة لمعظمومع ذلك الموحد.

للحكومة العامة الموحدة والقطاعات الفرعية التابعة لها يمثل مشكلة بسبب القيود المفروضة على توافر و / 
 يات أوعدة وال ؛ن لدى الدولة حكومة مركزية واحدة، قد يكوعلى سبيل المثال أو توقيت بيانات المصدر.

قد يكون لدى الدول أيًضا صناديق للضمان  والعديد من الحكومات المحلية. ؛حكومات أو حكومات إقليمية
اإلحصاءات لجميع الوحدات  يتم تجميع أن 31٧4إحصاءات مالية الحكومة  دليل لذا يوصي االجتماعي.

 :تجد أدناه توضيحاً لتركيبة اإلبالغ الحكومية العامة من هذا القبيل.
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تقوم بعض الدول باإلبالغ عن بيانات للحكومة العامة الموحدة مع وجود قطاع فرعي واحد أو أكثر لم يتم 
 دونمن ، هناك بعض الدول التي تبلغ عن "حكومة مركزية موحدة" وبالمثل اإلبالغ عنه بشكل منفصل.

 الحاجة بالضرورة إلى توفير القطاع الفرعي للحكومة المركزية للميزانية بشكل منفصل.
المرجح من المصادر المتاحة من خالل حساب المتوسط  يجمالي العالماإل، يمكن حساب من الناحية النظرية

إدارة  توصي المرة، هذه، ومع ذلك .المعرب عنه بالدوالر االميركيلناتج المحلي اإلجمالي باستخدام ا
ا ال نرى أي مشاكل في مفي حين  مجاميع إقليمية وعالمية. إنشاء بعدم صندوق النقد الدولي اإلحصاءات في

عالقة مؤشر عالمي  نتساءل عن أهمية نناللمقارنة عبر البلدان، إال أ ٧-٧-٧١خّص جدوى ومالءمة المؤشر 
، األمر جة هذالمعال الدخل. األسواق الناشئة والبلدان المنخفضةوبيانات بيانات االقتصادات المتقدمة بين يجمع 

حدة ، والحكومة المركزية المويتم تقديم البيانات القطرية، عند اإلبالغ عنها، عن الحكومة المركزية للميزانية
 ، وللحكومة العامة الموحدة.الضمان االجتماعي( صناديقع وبدون )م

  

تبر الحكومة تع الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل ذات القدرات اإلحصائية المحدودة،للعديد من األسواق  بالنسبة
الحكومة المركزية في  ألغراض المقارنة. المركزية للميزانية المستوى األنسب للتغطية المؤسسية

مؤسسية حدة و هي (،1٧-3 )الفقرة 31٧4دليل إحصاءات مالية الحكومة  في موضح كما هو الميزانية،
أهمية خاصة من حيث الحجم والقوة، وخاصة القدرة على ممارسة السيطرة على  لها قطاع الحكومي العاملل

 يةساسكومة العامة من الميزانية األحللدة ما تتم تغطية هذا المكون عا العديد من الوحدات والكيانات األخرى.
ة لتحكم فيها من قبل وزار( وانفقاتية )والعادة ما يتم تنظيم إيرادات الحكومة المركزية للميزان )أو العامة(.

 .من قبل الهيئة التشريعية الموافقة على الميزانية من ناحية، الوظيفي حيث األداءمن  ا، أو ما يعادلهالمالية
  
  

 توافر البيانات

 المؤشر مستوى توافر البيانات الحالية /
( 3-٧-٧١)كما المؤشر  ٧-٧-٧١بأن يبقى المؤشر  نوصي :المستويات الثالثةواحد من  فيتصنيف المؤشر 

 والمجاميع اتمكونال تجميع معاييرتتوفّر فيه و مؤشر واضح من الناحية النظريةمصنّفاً في المستوى األول: فال
 ً ً ة حامتاح وهناك بيانات ،بانتظام من قبل الدول البيانات األساسية إنتاج يتم .المتوافق عليها دوليا أحد و .ليا

تصنيف المستوى الخاص بفريق الخبراء المشترك المعني بأهداف التنمية من وصف ة المعايير الرئيس
sdgs/tier-https://unstats.un.org/sdgs/iaeg- المستدامة المتوفر في الرابط التالي: 

classification/ ،  قاعدة إّن  البلدان". من %51عن ما ال يقّل أن "البيانات يتم إنتاجها بانتظام من قبل  هو
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Column
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Government
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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 مقّدم من البلدان وفق تقرير سنوي ٧31أكثر من ، مع صندوق النقد الدوليإحصاءات مالية الحكومية لبيانات 
ء في البلدان األعضا تقوم كافة ،بعيداً عن دول النزاعات .الرئيس يارالمع البي هذت ،الشكل المعياري نفسه

من  31٧١ جولة في المراقبة. ألغراض النقد الدولي بإنتاج بيانات خاصة باإليرادات )والنفقات( صندوق
 لىلم تكن ترفع التقارير ع، شجعنا بشكل خاص تلك البلدان التي من البلدان السنوية GFS سلسلة التماس

لرصد مة الالز ةالرئيس والنفقاتاإليرادات  سلسلة )كحد أدنى( توفيرمن أجل مدار السنوات القليلة الماضية 
 .٧-٧-٧١المؤشر 

 

 

  

 الجدول الزمني

 هاجمع البيانات وإصدارالجدول الزمني ل
 عام جولة صندوق النقد الدولي دائرة اإلحصاءات في أكملتتواريخ التخطيط المستقبلي لجمع المصادر: 

 31٧1 إحصاءات عام جمع دورةأما  .31٧1فبراير شباط/  3في  لجمع إحصاءات مالية الحكومة 31٧١
 .31٧1ديسمبر كانون األول/ سبتمبر وأيلول/ ما بين فمن المخّطط لها أن تحصل في الفترة الممتدة 

  
-٧١ ، بما في ذلكجداول عالمية ومؤشرات أخرى المقرر إصدار ومن ،فور معالجتها ر البيانات القطريةيتم نش

، ستكون السنة المرجعية هي سلسلة السنة المالية البلدان. بالنسبة لمعظم 31٧1عام  أوائل في 3-٧-٧١و ٧-٧
 لتوضيح االتجاهات. 31٧5-31٧3تقديم بيانات  ، مع31٧1

  
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

؛ البريد د الدولي )شعبة مالية الحكوميةالتابعة لصندوق النق اتإدابرة اإلحصاء

( هي المنظمة المسؤولة عن تجميع هذا المؤشر واإلبالغ عنه  STAGODATA@imf.org اإللكتروني:

 على المستوى العالمي.
  
  

 المراجع

 
 على الرابط التالي:متاح  31٧4إحصاءات مالية الحكومة  دليل

 http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/  

 الرابط التالي:  على GFSتتوفر سلسلة من مقاطع الفيديو التي تناقش اإلطار التحليلي لـ  
YouTube -Learning Videos -MF Statistics EI 

 
يمكن للمحللين أيًضا استخدام  ،٧-٧-٧١المؤشر على الرغم من أن هذا غير متوقع في إطار اإلبالغ عن  

اصة خالستكمال هذا المؤشر بتدابير إحصاءات مالية الحكومة لصندوق النقد الدولي  قاعدة بيانات إيرادات
 . (4 الفصل ، ملحق GFSM 2014 الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورأس المال )انظرب
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