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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تعزیز وسائل تنفیذ الشراكة العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة :۱۷الھدف 

0.bالغایة . 
تعزیز تعبئة الموارد المحلیة، بوسائل تشمل تقدیم الدعم الدولي إلى البلدان النامیة، لتحسین القدرات المحلیة في مجال تحصیل  :۱ -۱۷الغایة 

 الضرائب وغیرھا من اإلیرادات

0.cر. المؤش 
 نسبة المیزانیة المحلیة الممولة من الضرائب المحلیة :۲-۱-۱۷ المؤشر 

0.d. السلسلة 
   

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2021أذار/مارس 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 مجموع اإلیرادات الحكومیة اإلجمالیة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب المصدر :۱-۱-۱۷المؤشر 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 إدارة االحصاءات في صندوق النقد الدولي (شعبة مالیة الحكومة)

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 النقد الدولي (شعبة مالیة الحكومة)إدارة االحصاءات في صندوق 
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
الحكومة المركزیة للمیزانیة، و في المیزانیة المحلیة الممولة من الضرائب. ةالمركزی ةإنفاق الحكوم نسبة ھوإن التعریف الدقیق للمؤشّر 

أھمیة  لھا وحدة مؤسسیة للقطاع الحكومي العام ھي)، 81-2(الفقرة  GFSM 2014 2014دلیل إحصاءات مالیة الحكومة لعام  في الموصوفة
غالبًا ما تكون الحكومة  خاصة من حیث الحجم والقوة، وخاصة القدرة على ممارسة السیطرة على العدید من الوحدات والكیانات األخرى.

عادة ما تتم  حدة من الحكومة المركزیة تشمل األنشطة األساسیة للسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة الوطنیة.المركزیة للمیزانیة وحدة وا
) نفقاتعادة ما یتم تنظیم إیرادات الحكومة المركزیة للمیزانیة (وال (أو العامة). ساسیةحكومة العامة من المیزانیة األللتغطیة ھذا المكون 
معظم  من قبل الھیئة التشریعیة. الموافقة على المیزانیة من ناحیةالوظیفي،  حیث األداءمن  اوزارة المالیة، أو ما یعادلھ والتحكم فیھا من قبل

 الوزارات واإلدارات والھیئات والمجالس واللجان والسلطات القضائیة والھیئات التشریعیة والكیانات األخرى التي تشكل الحكومة المركزیة 
بسلطة امتالك األصول، أو تحمل الخصوم، أو الدخول في معامالت تتمتّع  عمومًا ال اوذلك ألنھ وحدات مؤسسیة منفصلة.للمیزانیة لیست 

على التعاریف الدولیة تلك المعتِمدة بما في ذلك اإلشارة إلى المعاییر والتصنیفات، ویفضل  ).42-2الفقرة  ،GFSM 2014 (انظر اخاصة بھ
بوضوح عن  على المستوى العالمي. كما ال بد من التعبیربعبارات قابلة للتطبیق المؤشر بطریقة واضحة وموّحدة و تعریفیجب  المتفق علیھا.

 إلخ.). وحدة القیاس (النسبة، الدوالر، عدد األشخاص،
 

 المفاھیم:
تم تعریف وی .المرتبطة بھا تصنیفاتالكما یتم توضیح ، GFSM 2014 الدلیل في المفاھیم والمصطلحات األساسیة المرتبطة بالمؤشر تم تحدید

-4(الفقرة  4في الفصل كما یتم تعریف النفقات  .5التصنیفات المرتبطة بھا بالتفصیل في الفصل و )،23-4(الفقرة  4اإلیرادات في الفصل 
 .8و 6 ینلَ في الفص فھي موضّحةالمصاحبة المستخدمة لحساب ھذا التجمیع  التفصیلیة في حین أن التصنیفات والمفاھیم )21
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2.B. وحدة القیاس 
 نسبة

 

2.C. التصنیفات 
 a.2أنظر الى 

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 
في صندوق  اتدارة اإلحصاءإل المبلّغ عنھاحصاءات المالیة اال ھي الشتقاق ھذا المؤشر البیانات الفعلیة والموصى باستخدامھا مصادرإن 
وفقا  ھاویتم تجمیع ، الخ)ومكاتب اإلحصاءات الوطنیةبنوك المركزیة، المالیة والوزارات ال( مختلفة وطنیة وكاالت تأتي من وھي الدولي. النقد

بلدان  130باً تقری قام، 2020في دورة التقاریر السنویة لعام  ت أي االستبیان السنوي إلحصاءات مالیة الحكومة.البیانا لجمع لطریقة موحدة
تجمیع أما بالنسبة للبلدان التي ال تبلغ حالیاً عن البیانات والتي أثبتت قدرتھا على  .۲-۱-۱۷ شرمؤرصد العن السلسلة ذات الصلة ب باإلبالغ

الوطنیة السلطات  یرادات ذات الصلة إلحصاءات مالیة الحكومة، ینخرط صندوق النقد الدولي بالتواصل معوتقدیم تقریر عن سلسلة اإل
یجب أن تتیح الخطوات الموضحة  .المدیر التنفیذي عندما تدعو الحاجةومكاتب  صندوق النقد الدولياإلدارات المختصة في وبالتشاور مع 

 تقریبًا.بالكامل صندوق النقد الدولي عضویة  تغطیةب ،مع مرور الوقت ،أعاله
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 a.3أنظر الى 

 

3.C  .الجدول الزمني لجمع البیانات 
لجمع البیانات السنویة إلحصاءات  2020عام تواریخ التخطیط التالي لجمع المصدر: أكملت إدارة إحصاءات صندوق النقد الدولي جولة 

 .2021عام  كانون أول/ودیسمبر أیلول/بین سبتمبر 2021. ومن المقرر عقد دورة التحصیل لعام 2021 شباط/في فبرایر مالیة الحكومة
 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
. 2021عام  أوائل في ۲-۱-۱۷ جداول عالمیة ومؤشرات أخرى، بما في ذلك نشرالمقرر  ومن ،الوطنیة فور معالجتھایتم نشر البیانات 

 .أكثرأو  سنوات األخیرة خمسال، باإلضافة إلى 2019بالنسبة لمعظم البلدان، ستكون السنة المرجعیة ھي سلسلة السنة المالیة 
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 a.3أنظر الى 

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
التابعة لصندوق النقد الدولي (شعبة مالیة الحكومیة؛ البرید) ھي المنظمة المسؤولة عن تجمیع ھذا المؤشر واإلبالغ عنھ  اتإدارة اإلحصاء

 على المستوى العالمي.
 

3.G. التفویض المؤسسي 
 a.3أنظر الى 
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 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

التغطیة الفعلیة للمصاریف  فھم مدى "في المیزانیة المحلیة الممولة من الضرائب ةالمركزی ةالحكومإنفاق  نسبةعن " ۲-۱-۱۷یدعم المؤشر 
استخالصھ الذي یمكن  ،من شأن ھذا المؤشر شكل ضرائب. علىمن خالل تعبئة اإلیرادات المحلیة المتراكمة ومصاریف رأس المال في بلد 

للمحللین ، أن یوفّر صندوق النقد الدوليفي حصاءات اإلدارة إلالسلطات الوطنیة  تبلغ عنھاالتي  مباشرةً من سالسل إحصاءات مالیة الحكومیة
كما ھو موضح  ذة وإدارة اإلیرادات / الضرائبمجموعة بیانات قابلة للمقارنة عبر البالد تسلط الضوء على العالقة بین المیزانیة الوطنیة المنفّ 

إحصاءات مالیة  مالحظة مجموعة متنوعة من المؤشرات أو اشتقاقھا مباشرةً من إطاریمكن . كما GFSM 2014من  4في مرفق الفصل 
مع بیانات االقتصاد الكلي األخرى (أي الناتج المحلي ھذه اإلحصاءات ، بینما یمكن اشتقاق مؤشرات أخرى باستخدام مزیج من الحكومة

مقارنة یعزز قابلیة  األمر الذي .إلطار تقاریر إحصاءات مالیة الحكومة یةأساس باستخدام سالسل تُعدّ ۲-۱-۱۷المؤشر  ستمدیُسوف  اإلجمالي).
ھناك أیضًا أوجھ تكامل  باستخدام البیانات المالیة. أھداف التنمیة المستدامة رصدإنشاء نتائج تحلیلیة قویة لدعم  ویضمن البیانات بین البلدان

 .مدالطویلة األ األھداف اإلنمائیة بتحقیق لما یتعلّق انمھمّ  نالمؤشرا كال الضریبي".یسھل فھم "العبء  ، مما۱-۱-۱۷المؤشر  مع
 

4.B. التعلیقات والقیود 
ال نرى أي مشاكل في ما خّص في حین  مجامیع إقلیمیة وعالمیة. إنشاء بعدم صندوق النقد الدولي إدارة اإلحصاءات في توصيوقتنا ھذا، في 

بیانات االقتصادات المتقدمة بین یجمع عالقة مؤشر عالمي  نتساءل عن أھمیة نناللمقارنة عبر البلدان، إال أ ۲-۱-۱۷جدوى ومالءمة المؤشر 
  الدخل ناشئة والبلدان المنخفضةاألسواق الوبیانات 

من حیث المبدأ،  تعتبر الحكومة المركزیة للمیزانیة المستوى األنسب للتغطیة المؤسسیة حیث ستشمل جمیع البلدان. لإلبالغ عن ھذا المؤشر،
 ویتم اجراء المقارنات عبر البلدان جمیع الكیانات التي لھا تأثیر مادي على السیاسات المالیة. GFS إحصاءات مالیة الحكومة غطيتیجب أن 

األسواق الناشئة،  والعدید من النامیة اقتصادات األسواق ومع ذلك، بالنسبة لمعظم بشكل مثالي مع اإلشارة إلى القطاع الحكومي العام الموحد.
لموحدة والقطاعات الفرعیة التابعة لھا یمثل مشكلة بسبب القیود المفروضة على توافر و / أو توقیت بیانات تجمیع البیانات للحكومة العامة ا فإن

قد یكون  والعدید من الحكومات المحلیة. عدة والیات أو حكومات أو حكومات إقلیمیة؛ قد یكون لدى الدولة حكومة مركزیة واحدة؛ المصدر.
اإلحصاءات لجمیع الوحدات  یتم تجمیع أن 2014إحصاءات مالیة الحكومة  دلیل لذا یوصي جتماعي.لدى الدول أیضًا صنادیق للضمان اال

 :تجد أدناه توضیحاً لتركیبة اإلبالغ الحكومیة العامة من ھذا القبیل.
 
  

مذكرة  الحكومة العامة
الحكومة 
المركزیة 

(بما فیھا 
صندوق 
الضمان 

االجتماعي 
للمستوى 
 المركزي)

كزیة (باستثناء صنادیق الضمان الحكومة المر
 االجتماعي)

صنادیق 
الضمان 

 االجتماعي

حكومات 
 الدول

الحكومة 
 المحلیة

عمود 
 التوحید

الحكومة 
 العامة

خارج  المیزانیة
 المیزانیة

عمود 
 التوحید

الحكومة 
 المركزیة

BA=GL1 EA CC CG SSF SG LG CT GG=GL3 GL2 
 

 
  

الموحدة"   "الحكومة المركزیة  عن  تقاریر  الدول التي تقدم  للحكومة المركزیة  من  ھناك بعض  القطاع الفرعي  لمیزانیة بشكل لدون توفیر 
المیزانیة یعتزم منفصل. في  للحكومة المركزیة  الدولي لتوفیر بیانات  النقد  المسألة،  صندوق  على   الحاجة، عندوسنعمل على معالجة ھذه 

 أعاله.  5النحو المبین في المادة 
 

4.C. طریقة االحتساب 
ل الحكومة المركزیة  من استبیان  1تم جمعھا في الجدول  ی التي- GFS الخاصة بإحصاءات مالیة الحكومة میزانیةلسیتم دمج سلسلة إیرادات 

الفعلي للمیزانیة الرئیسة) على "ا  إنفاقسلسلة   مع-البیانات السنوي المقدم لجمیع البلدان   " باإلضافة لنفقاتالحكومة المركزیة للمیزانیة (التنفیذ 
اإل ). GFSM 2014 إلى " صافي االستحواذ على األصول غیر المالیة "، على النحو المحدد في االنفاق في إحصاءات بالغ عن سلسلة  یتم 

الجدولَ مالیة الحكومة ب في  التصنیف االقتصادي  لتلك البلدان  وكبدیل عن ذلك،  ).31 الرمز  المنضویة تحت(البنود  3و 2ین  حسب  بالنسبة 

Budgetary Extrabudgetary Consolidation 
Column

Central 
Government

BA=GL1 EA CC CG SSF SG LG CT GG=GL3 GL2

General Government Memorandum
: Central Govt. 
(incl. SSF of 
central level)

Central Government (excluding social security funds) Social Security 
Funds

State 
Governments

Local 
Governments

Consolidation 
Column

General 
Government
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إجمالي   تبلغالتي  الوظیفي (  االنفاقعن  للتصنیف  الحكومة وفقًا  أو مھام  وظائف  الجدول COFOGتصنیف  في  إحصاءات مالیة من   7) 
مماثل.ف ،  الحكومة حساب  إجراء  المحلي   احتساب سیتمو یمكن  اإلنفاق  المركزیة  لنسبة  الحكومة  تمّولھمیزانیة  أنھ الضرائب  الذي   على 

  (الضرائب / اإلنفاق كنسبة مئویة) باستخدام سلسلة البیانات التالیة:
 
  

 1200 االنفاق 963 وع االیراداتمجم
 950 النفقات   800 الضرائب

 250 صافي االستحواذ على أصول غیر مالیة 105 المساھمات االجتماعیة
   25 المنح

   33 اإلیرادات األخرى
 %67 ۲- ۱-۱۷مؤشر أھداف التنمیة المستدامة                                                                             

 
 

الخاصة بصندوق النقد الدولي وتطبیق    إحصاءات مالیة الحكومة لقاعدة بیانات ةألساسیالتركیبة  سیتم ضمان االتساق عبر البلدان من خالل  
و / أو تقنیات   الحتسابالبسیطة  حسابیةالصیغ ال المؤشر (لن یتم تطبیق أي تعدیالت  والمستخدمة إلنتاج  المبلغ عنھا  البلد  مصدر  بیانات 
في لن ترجیح). أي انقطاع  الوقت (أي ال یوجد  الحساب بمرور  المختلطة ولن یتغیر  المصادر  استخدام  ألن ھذه ھي  األساسیة سلسلةال یتم 

اإلبالغ عنھا في كل بلد).یالتي    إحصاءات مالیة الحكومة  مجامیع / مكونات رئیسة في جمیع سالسل  تم 
 

4.D  .التحقق 
 c.4أنظر الى 

 
 

4.E. التعدیالت 
 غیر متوفر

 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
السلطات الوطنیة باستخدام استبیان  التي توفّرھاتم اإلبالغ عنھا رسمیًا ویلالعتماد حصریًا على البیانات التي  صندوق النقد الدولي یخطط

عندما تكون البیانات  .GFSM 2014 2014دلیل إحصاءات مالیة الحكومة للعام  منھجیة استنادًا إلى إحصاءات مالیة الحكومة المعیاریة
مع السلطات الوطنیة، بالتشاور  لالتصالفإننا نخطط  القطریة غیر متوفرة بسبب عدم تقدیم التقاریر إلى إدارة إحصاءات صندوق النقد الدولي،

السلسلة الرئیسة إلحصاءات مالیة ي، حسب االقتضاء، لضمان أن یتم اإلبالغ عن لصندوق النقد الدول اإلدارات والمكاتب اإلقلیمیة التابعة مع
 .ناقصةلالقیم ابیانات  تقوم إدارة اإلحصاءات في صندوق النقد الدولي بتقدیر. لن الحكومة

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
الحالیة لتوفیر سلسلة قابلة للمقارنة عبر البالد بتنسیق  GFSباالستفادة من قاعدة بیانات  صندوق النقد الدولي ستقوم دائرة اإلحصاءات في

فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة  مع ونحن نقدر مزید من المناقشة موحد.بشكل عرض تقدیمي 
 .لدان والخاصة بھذا المؤشرالقِیم التي تبلغ بھا البمن  اشتقاق المجامیع اإلقلیمیة أو العالمیة مزایا بشأن

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 c.4أنظر الى 
 

4.I  . إدارة الجودة 
 c.4أنظر الى 

 



 2021 أذار/مارس آخر تحدیث:

4.J  . ضمان الجودة  
 c.4أنظر الى 

 

4.K  . تقییم الجودة 
 c.4أنظر الى 

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 البیانات:توافر 

  :المستویات الثالثةواحد من  فيتصنیف المؤشر 
 معاییر تتوفّر فیھ و مؤشر واضح من الناحیة النظریةمصنّفاً في المستوى األول: فال ۲-۱-۱۷بأن یبقى المؤشر  نوصي
أحد المعاییر و .ة حالیاً متاح وھناك بیانات بانتظام من قبل الدول، األساسیةالبیانات  إنتاج یتم .المتوافق علیھا دولیاً  والمجامیع مكوناتال تجمیع

 تصنیف المستوى الخاص بفریق الخبراء المشترك المعني بأھداف التنمیة المستدامة المتوفر في الرابط التالي: الرئیسة من وصف 
classification-sdgs/tier-https://unstats.un.org/sdgs/iaeg/ ،  50ما ال یقّل عن أن "البیانات یتم إنتاجھا بانتظام من قبل  ھو %

ل الشك  مقدّم من البلدان وفقتقریر سنوي  +130أكثر من صندوق النقد الدولي، مع إحصاءات مالیة الحكومیة لقاعدة بیانات إّن  البلدان". من
 النقد الدولي بإنتاج بیانات خاصة باإلیرادات (والنفقات)  البلدان األعضاء في صندوق تقوم كافة الرئیس. یارالمع اھذ المعیاري نفسھ، تلبي

 لم تكن ترفع التقاریر من البلدان، شجعنا بشكل خاص تلك البلدان التي  السنویة GFS سلسلة من التماس االخیرة جولة في المراقبة. ألغراض
 .۱-۱-۱۷لرصد المؤشر الالزمة  الرئیسة اإلیرادات والنفقات سلسلة (كحد أدنى) توفیرمن أجل مدار السنوات القلیلة الماضیة  على

 
 :التفصیل

  
) 2( ) الرسوم اإلجباریة في شكل ضرائب وأنواع معینة من المساھمات االجتماعیة؛1للوحدات الحكومیة العامة أربعة أنواع من اإلیرادات: (

من  الوحدات األخرى. قبل من المتلقّاة) التحویالت األخرى 4و ( ) مبیعات السلع والخدمات؛3( دخل الممتلكات المستمدة من ملكیة األصول؛
 دلیل من 1-5تعتبر الرسوم والتحویالت اإلجباریة المصدر الرئیس لإلیرادات بالنسبة لمعظم الوحدات الحكومیة العامة (الفقرة  ھذه،

GFSM.( االجتماعیة، المنح، اإلیرادات  مساھماتیتم تمثیل ھذه األنواع األربعة من اإلیرادات من خالل المجامیع التالیة: الضرائب، ال
على سبیل المثال، فإن  ة االقتصادیة المعنیة.أنواع من النفقات المتكبدة وفقًا للعملی ثمانیة نفقاتلل ، یحدد التصنیف االقتصادي وبالمثل األخرى.

تعویض الموظفین، واستخدام السلع والخدمات، واستھالك رأس المال الثابت، كلھا تتعلق بتكالیف اإلنتاج غیر السوقي (وفي بعض الحاالت، 
أو  المنح تتعلق بالتحویالت النقدیة والتحویالت غیراالجتماعیة،  منتفعاتوالمنح والإّن اإلعانات  .ةالحكوم سلع والخدمات من قبللل) يالسوق 

ف. ومن األمثلة د المصاریالتصنیف الوظیفي للنفقات معلومات حول الغرض من تكبّ یوفر والثروة. عینیة، وتھدف إلى إعادة توزیع الدخلال
التفصیلي المستخدم في االستبیان السنوي الذي  إحصاءات مالیة الحكومة تصنیف تركیبة إنّ  التعلیم والصحة وحمایة البیئة.: على الوظائف

 .۲-۱-۱۷المؤشر  بتفصیل كاٍف لتجمیع تسمح تستخدمھ البلدان لإلبالغ عن البیانات
  

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :التباینمصادر 
االعتمادَ على البیانات الوطنیة المبلّغ عنھا بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنیة  إدارة اإلحصاءات في صندوق النقد الدوليتخطّط 

دلیل عام  منھجیة الذي یستند إلى ،لصندوق النقد الدولي معیاري إلحصاءات مالیة الحكومة التابعةالسنوي ال ستبیانباستخدام اال
2014 GFSM. 

 

 قائوثمراجع والال.  7 
The GFSM 2014 is available at http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/. A series of videos that discuss 
the GFS analytical framework are available at: IMF Statistics E-Learning Videos - YouTube. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmYAE4wV1YQzimXjDWMQ-4GwConTsP7-a
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