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ت قديم
أعد صندوق النقد العربي استبيانا حول النظام الخاص لنشر البيانات في الدول العربية وأرسله إلى المراكز
اإلحصائية ووزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ،في إطار االستعدادات الخاصة
باالجتماع السادس للجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" المزمع عقده يومي  6و 7نوفمبر
 2019بأبوظبي.
يهدف االستبيان إلى ا لتعرف على تجارب الدول العربية التي طبقت النظام الخاص لنشر البيانات  2و إبراز
جهود الدول العربية األخرى التي تعمل على توفير متطلبات االنضمام إلى هذا النظام من خالل إعداد
اإلحصاءات ونشرها و فقا لدورية محددة وجدول زمني معلن .يتكون االستبيان من أسئلة حول المرحلة
التحضيرية لتطبيق معايير النظام الخاص لنشر البيانات ،وأنواع البيانات المعنية بالنشر ومميزاتها ،والتقنيات
المستخدمة في نشر البيانات على البوابة اإل لكترونية لصندوق النقد الدولي ،كما يتطرق االستبيان إلى آفاق

التطوير في هذا المجال.
استلم صندوق النقد العربي كما هو مبين بالجدول الموالي رقم ( )1عشرون استبيانا من  13دولة عربية هي:
المملكة األردنية الهاشمية و اإل مارات العربية المتحدة و الجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان ودولة
فلسطين ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية وا لمملكة المغربية .تتوزع االستبيانات
على الشكل التالي :ثمانية استبيانا معبأة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ،و األجهزة
اإلحصائية وأربع استبيانات من وزارات المالية العربية.
يقدم التقرير أهم نتائج االستبيان حول النظام الخاص لنشر البيانات في الدول العربية ،حيث تم إدراج
مالحظات ومقترحات الدول المشاركة فيه.

 2النظام الخاص لنشر البيانات ( ) SDDSالصادر عن صندوق النقد الدولي.
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جدول رقم ()1
استجابة ال مؤسسات اإلحصائية على االستبيان المرسل
البنوك المركزية ومؤسسات

األجهزة اإلحصائية

النقد العربية

األردن

وزارات المالية

✓
✓

اإلمارات

✓

البحرين
تونس

✓

الجزائر

✓

جيبوتي
السعودية
السودان

✓
✓

سورية
الصومال

✓

العراق
سلطنة عمان

✓

فلسطين

✓

✓
✓

✓

قطر
القمر المتحدة
الكويت

✓

لبنان

✓

ليبيا
مصر

✓

✓

✓
✓

المغرب
موريتانيا

✓

اليمن

العدد اإلجمالي

8

8

)✓) تشير إلى استالم صندوق النقد العربي رد من الجهة المعنية
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أوالً :متطلبات تطبيق معايير النظام الخاص لنشر البيانات ()SDDS
يقدم الجزء األول من التقرير تعريفا ل لنظام الخاص لنشر البيانات و أهم معايير النشر المتضمنة فيه ،إضافة
إلى أهم متطلبات التي يجب على الدول إنجازها لغرض االنضمام إلى هذا النظام  .3فقد اتخذ صندوق النقد
الدولي خطوات لتحسين الشفافية واالنفتاح في البلدان األعضاء في مجال توفير اإلحصاءات للعموم ،من
خالل وضع معايير طوعية لنشر البيانات االقتصادية و النقدية و المالية .في هذا اإلطار ،تم إطالق النظام
الخاص لنشر البيانات في عام  1996لمساعدة الدول األعضاء التي تسعى للوصول إلى األسواق المالية
الدولية على توفير البيانات االقتصادية والمالية حسب دورية النشر محددة وجدول زمني معلن.
يتكون النظام الخاص لنشر البيانات من حوالي  20نوعا من البيانات تغطي أهم إحصاءات القطاع الحقيقي
ومالية الحكومة والدين العام وميزان المدفوعات والنقد واالئتمان وبعض مؤشرات اجتماعية (جدول رقم
(  .))2يقتضي االنضمام في  SDDSإلى أن البلد يجب أن يفي بمتطلبات "مدونة السلوك اإلحصائية" المقدمة
في دليل المشتركين والمستخدمين المتاحة على الموقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي .تتمحور التزامات
الدول حول اتباع الممارسات الجيدة في أربع مجاالت :تغطية البيانات وتواترها ومواعيد نشرها ودقة البيانات
وجودتها وتيسير ولوج الجمهور إلى هذه البيانات .تتعهد البلدان المشاركة بما يلي:
• إعداد البيانات االقتصادية والمالية والنقدية وفق المعايير والمنهجيات اإلحصائية الدولية.
• نشر البيانات التي يتطلبها  SDDSوفقا للدورية المحددة وجدول زمني معلن على البوابة اإللكترونية
لصندوق النقد الدولي -صفحة البيانات الوطنية الموجزة (  )NSDPالمرتبطة بقاعدة البيانات المركزية
للنشر (.)DSBB
•

تزويد صندوق النقد الدولي بجدول ما قبل النشر يعرض تواريخ اإلصدار للشهر الحالي وما ال يقل عن
األشهر الثالثة المقبلة لكل فئة من فئات البيانات التي سيتم نشرها على الموقع .DSBB

• تقديم معلومات مفصلة عن ممارساتهم اإلحصائية ،وتتبع البيانات الوصفية بصرامة ارتكزا على معايير
تقييم جودة البيانات ( )DQAFالصادر عن صندوق النقد الدولي.
• تحديث البيانات الوصفية كل عام أو كلما طرأ تغييرا عليها.
• استخدام تقنيات و إجراءات تبادل البيانات إلكترونيا وفقا للمعايير الدولية (.)SDMX
من جانب آخر ،يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة كيفية تنفيذ الدول المشاركة اللتزاماتها في مجال نشر
البيانات وفقا لنظام  ،SDDSحيث يتم نشر تقارير سنوية حول هذا الشأن .و منذ إنشائه في عام  ،1996عرف
النظام الخ اص لنشر البيانات عدة مراجعات حيث تم تقييم التحسينات الالزمة لتطويره .و في عام  ،2012تم
إنشاء ( )SDDS Plusحيث تشكل هذه الصيغة مستوى أعلى من معايير نشر اإلحصاءات عبر الموقع
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لإلشارة إلى أنه تم إعداد تقرير حول نشر اإلحصاءات في الدول العربية ،حيث تطرق إلى وضعية تطبيق معايير النظام العام المعزز لنشر
البيانات ( )e-GDDSفي الدول العربية وتم عرض التقرير في االجتماع الخامس للجنة الفنية لمبادرة عربستات-نوفمبر .2018
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اإللكتروني لصندوق النقد الدولي لكونها تتضمن إجراءات جديدة خاصة في نشر بيانات القطاع المالي لسد
الفجوات التي أبرزتها األزمة المالية العالمية لعام  .2009باإلضافة إلى متطلبات  ،SDDSيركز SDDS
 Plusعلى نشر البيانات بشكل أفضل لتحسين الشفافية وتعزيز النظام المالي الدولي .يحتوي SDDS Plus
على تسع فئات إضافية من البيانات ،وتلتزم الدول المنضمة باالمتثال الكامل للمتطلبات في غضون خمس
سنوات من تاريخ االنضمام .قبل هذا التاريخ ،يمكن للبلدان االنضمام من خالل احترام خمس فئات من
البيانات اإلضافية التسع على األقل .تغطي هذه الفئات الميزانيات العمومية القطاعية و العمليات الحكومية
والدين اإلجمالي ووضع الشركات المالية األخرى و مؤشرات السالمة المالية وسندات الدين والمشاركة في
المسح المنسق الستثمارات المحافظ االستثمارية والمسح المنسق لالستثمارات المباشرة والمسح المتعلق
بتكوين العمالت الحتياطيات النقد األجنبي .يوفر دليل  SDDS Plusل لمستخدمين  4مزيدا من التفاصيل حول
متطلبات هذا النظام.
جدول رقم ()2
أنواع البيانات المعنية بالنشر حسب النظام الخاص لنشر
إحصاءات القطاع
الحقيقي
-

-

الحسابات القومية
(الناتج المحلي
اإلجمالي السنوي
والربعي)
مؤشر أسعار
المستهلكين
مؤشر اإلنتاج
الصناعي
مؤشرات العمالة
عدد السكان.

اإلحصاءات النقدية
والمالية
 مسح جهات تلقيالودائع

إحصاءات مالية
الحكومة
 العمليات الماليةللحكومة العامة

البيانات( )5

-

 مسح للبنكالمركزي

 العمليات الماليةللحكومة المركزية

 أسعار الفائدة الدين العام للحكومةالمركزية

 مؤشر سوقاألوراق المالية

-

إحصاءات القطاع
الخارجي
ميزان المدفوعات
الدين الخارجي
االحتياطي األجنبي
والسيولة بالعمالت
األجنبية
تجارة السلع
وضع االستثمار
الدولي
أسعار الصرف

 مؤشرات السالمةالمالية

فيما يتعلق بالدول العربية ،تختلف أنظمة نشر البيانات اإلحصائية حسب دورية نشر تلك البيانات وحسب
تواريخ نشرها والجهات المخولة باإلعداد والجهات المكلفة بالنشر .كما تتنوع طرق وأساليب النشر من هيكل
إحصائي آلخر ،حيث تكون في شكل جداول وتقارير ونشرات دورية .في هذا السياق ،تم تجميع نتائج
االستبيانات الواردة من المؤسس ات اإلحصائية حسب طبيعة اإلحصاءات التي تعدها ،والتي تختلف بين
األجهزة اإلحصائية فيما يتعلق بإحصاءات القطاع الحقيقي ،والبنوك المركزية ومؤسسات النقد فيما يخص

 4يتوفر دليل النظام الخاص لنشر البيانات (  )SDDS Plusالصادر عن صندوق النقد الدولي.
 5حسب دليلرالنظام الخاص لنشر البيانات – صندوق النقد الدولي
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اإلحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي ،ووزارات المالية فيما يتعلق بإحصاءات مالية
الحكومة.
هناك  6دول عربية تطبق النظام الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي ( ) SDDSوتعتمد خصائص
ومعايير هذا النظام وتشمل كل من :األردن وتونس و السعودية و فلسطين ومصر والمغرب ،في حين أن باقي
الدول المشاركة في االستبيان تطبق النظام العام المعزز لنشر البيانات ( )e-GDDSوتشمل كل من:
اإلمارات والجزائر والسودان و العراق وعمان ولبنان والكويت ،حيث تعمل األجهزة اإلحصائية في هذه
الدول على إنجاز متطلبات االنضمام إلى النظام الخاص لنشر البيانات ،أهمها تطبيق المعايير اإلحصائية
الدولية في إعداد البيانات ،ثم نشر البيانات التي يتطلبها  SDDSوفقا للدورية المحددة وجدول زمني معلن،
إضافة إلى توفير البيانات الوصفية لها (،)Metadata
من أهم المستجدات في النظام الخاص لنشر البيانات بالمقارنة مع ( )e-GDDSالتطرق لبيانات الدين العام
للحكومة ،حيث يتم نشر حجم دين الحكومة العامة والحكومة المركزية القائم حسب أجل االستحقاق .وإضافة
إلى ذلك يتم تقديم حجم هذا الدين مقسما بين دين داخلي وخارجي وفقا للمعايير الواردة في دليل ميزان
المدفوعات ومطبوعتي إحصاءات دين القطاع العام (  ) 2011وإحصاءات الدين الخارجي (  .) 2013كما يتم
نشر تصنيف الدين الخارجي للحكومة المركزية حسب العمالت .وينشر كذلك حجم الدين المضمون (الداخلي
والخارجي) من طرف الحكومة .و بيانات إجمالي الدين الخارجي التي تشمل قطاع الحكومة العامة ،والسلطات
النقدية ،والقطاع المصرفي وكافة القطاعات األخرى (موزعة بين دين المؤسسات والشركات العمومية وكذا
دين باقي القطاعات ذو ضمان عمومي من جهة ،وباقي الديون الخارجية من جهة أخرى) وبيانات االقتراض
الخارجي بين الشركات.
في معظم الدول ،تقوم وزارة المالية (أو جهاز اإلحصاء) بصفة المنسق الوطني مع مصالح صندوق النقد
الدولي في إطار  SDDSبتجميع البيانات االقتصادية والمالية المتعلقة بالحسابات القومية ومالية الحكومة
والدين العام والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمالي ،ويتم نشرها بصفة منتظمة وداخل آجال محددة معلنة
مسبقا على المواقع اإللكترونية للمؤسسات الوطنية  ، 6مع ربطها مع موقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي
وفي الحيز المخصص لذلك ).(National Summary Data Page
في هذا اإلطار ،يجب تظافر الجهود والتنسيق فيما بين مختلف المؤسسات اإلحصائية ا لمنتجة للبيانات
االقتصادية والمالية في توحيد المفاهيم وشفافية المناهج مع االلتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من
طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة .وقبل انضمام أي دولة إلى نظام  ،SDDSيتم وضع برنامج
للمساعدة التقنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ،من خالل تنظيم دورات تدريبية حول دالئل إعداد
اإلحصاءات االقتصادية والمالية والنقدية ،إضافة إلى تقديم المعونة الفنية تستهدف تقييم مدى التقيد بالمعايير
 6جهاز اإلحصاء بخصوص الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الحقيقي بشكل عام ،و وزارة والمالية فيما يتعلق بإحصاءات مالية الحكومة
والدين العمومي ،والبنك المركزي بالنسبة إلحصاءات القطاع النقدي والمالي و المبادالت الخارجية وميزان المدفوعات ووضع االستثمار
الدولي.
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والقواعد اإلحصائية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ،التي تمكن الدول من االنتقال من نظام e- GDDS
إلى نظام  .SDDSمن جانب آخر ،تعمل مختلف المؤسسات الوطنية المنتجة لإلحصاءات االقتصادية والمالية
على تطوير أنظمتها اإلحصائية بصفة متواصلة لالستجابة لمتطلبات المعايير الدولية وتطوراتها واالستفادة
من التقنيات المعلوماتية الحديثة.
ثانياً :وضعية تطبيق النظام الخاص لنشر البيانات في الدول العربية
تتطابق مميزات وخصائص نشر البيانات اإلحصائية في الدول المنظمة لنظام  SDDSنظرا العتمادها نفس
معايير هذا النظام ،.مع وجود اختالفات طفيفة خاصة في دورية النشر والجدول الزمني إلصدار بعض
اإلحصاءات ،حيث إن الدول يمكن لها أن تستفيد من مرونة في توقيت نشر البيانات طبقا للخيارات التي
يتيحها نظام .SDDS
بالمقابل ،هناك بعض االختالف في دورية نشر البيانات في الدول العربية األخرى ،نتيجة اختالف مستويات
التقدم في تطبيق المنهجيات والمعايير اإلحصائية الدولية ،إضافة إلى اختالف مستوى الموارد المالية
والبشرية لألجهزة اإلحصائية للقيام بمهامها .هناك بعض الدول تقترب من تطبيق خصائص النظام الخاص
لنشر البيانات ( ،) SDDSخاصة بالنسبة إلحصاءات القطاع الحقيقي واإلحصاءات النقدية والمالية
وإحصاءات القطاع الخارجي ،في حين ال يزال العمل ضروريا لتطوير نشر بيانات مالية الحكومة في هذه
الدول.
 .1.2مميزات نشر البيانات في الدول العربية المنضمة إلى ((SDDS

• دورية نشر البيانات
تقوم الدول بإعداد ونشر إحصاءات القطاع الحقيقي وفق دورية متشابهة .فالحسابات القومية (الناتج المحلي
اإلجمالي) ومؤشرات العمالة ،يتم نشرها بدورية ربع سنوية وسنوية ،في حين تنشر مؤشرات أسعار
المستهلكين (معدالت التضخم) ومؤشرات اإلنتاج الصناعي بصفة شهرية .أما إحصاءات مالية الحكومة،
فإنها تنشر بصفة شهرية بالنسبة لبيانات مالية الحكومة المركزية وشهرية أو ربعية بالنسبة للدين العام
الحكومي .من جهة أخرى ،يتم نشر إحصاءات القطاع النقدي والمالي بصفة شهرية في هذه الدول ،باستثناء
مؤشرات األسواق المالية (البورصات) التي تنشر بصفة يومية ،ومؤشرات السالمة المالية التي تكون ربعية
أو نصف سنوية .بخصوص إحصاءات القطاع الخارجي ،فتنشر بشكل ربع سنوي بالنسبة إلحصاءات ميزان
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي ،في حين أن بيانات التجارة السلعية واألصول
االحتياطية الرسمية تنشر بصفة شهرية.
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جدول رقم ()3
دورية نشر اإلحصاءات في الدول المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات ()SDDS
أنواع البيانات  /الدولة
إحصاءات القطاع الحقيقي

األردن

فلسطين

مصر

المغرب

تونس

الحسابات القومية

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

المستهلكين
(الناتج أسعار
مؤشر
المحلي اإلجمالي)
مؤشر اإلنتاج الصناعي

شهرية
شهرية

شهرية
شهرية

شهرية
شهرية

شهرية
شهرية

مؤشرات العمالة

ربعية

ربعية

ربعية

ربعية

ربعية/سنوية
ربعية/سنوية
شهرية وسنوية شهرية
شهرية وسنوية شهرية
ربعية
ربعية/سنوية

إحصاءات المالية العامة
العمليات المالية للحكومة العامة

سنوية

سنوية

ربعية

سنوية

العمليات المالية للحكومة المركزية

شهرية

شهرية

ربعية

شهرية

الدين العام للحكوم ة المركزية
اإلحصاءات النقدية والمالية

شهرية

شهرية

ربعية

ربعية

مسح جهات تلقي الودائع

شهرية

شهرية

شهرية

مسح للبنك المركزي
أسعار الفائدة

شهرية
شهرية

شهرية
شهرية

شهرية
شهرية

سوق األوراق المالية

يومية/شهرية

شهري

مؤشرات السالمة المالية
إحصاءات القطاع الخارجي

نصف سنوية

ربعية

ربعية

شهرية
شهرية
شهرية
شهرية
يومية/شهرية/فصلية يومية
يومية
أسبوعية/شهرية
ربعية
نصف سنوية

ميزان المدفوعات

ربعية

ربعية

ربعية

ربعية

الدين الخارجي
االصول االحتياطية الرسمية

ربعية
شهرية

شهرية
شهرية

ربعية
شهرية

ربعية
شهرية

تجارة السلع

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

وضع االستثمار الدولي
أسعار الصرف

ربعية/سنوية
يومية/شهرية

ربعية/سنوية
شهرية

ربعية/سنوية
يومية

ربعية/سنوية
يومية

ربعية
ربعية
شهرية
شهرية
ربعية
يومية

السعودية

سنوية
شهرية
ربعية

سنوية
شهرية
شهرية
شهرية
شهرية
يومية
يومية

ربعية
ربعية
ربعية
شهرية
شهرية
ربعية
يومية

• الجدول الزمني لنشرالبيانات
تقوم الدول العربية المنخرطة في النظام الخاص لنشر البيانات  SDDSبنشر اإلحصاءات ذات دورية ربعية
بعد انتهاء الربع المعني بثالثة أشهر كما هو الحال بالنسبة ل لحسابات القومية (الناتج المحلي اإلجمالي)
ومؤشرات العمالة وميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي .غير أن هناك بعض االختالف في توقيت
نشر اإلحصاءات الشهرية مثل مؤشرات أسعار المستهلكين وبعض إحصاءات مالية الحكومة ،وإحصاءات
القطاع النقدي والمالي  ،حيث تنشر البيانات بعد أسبوع أو أسبوعين أو في آخر الشهر الموالي للشهر
الم رجعي .وتعمل الدول المطبقة لمعايير النظام الخاص لنشر البيانات على التوافق مع الجدول الزمني للنشر.
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جدول رقم ()4
الجدول الزمني  7ل نشر اإلحصاءات في الدول المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات ()SDDS
أنواع البيانات /الدولة

األردن

مصر

فلسطين

المغرب

تونس

السعودية

إحصاءات القطاع الحقيقي
ب ددع دددد ث ددالثددة

 45ي ددوم مدن

أشددددد هر من

انته ددداء الربع

الحسابات القومية

بعدد ثالثدة أش دددددهر من

بعد ثالثة أشددهر من

بعدد ثالثدة أش دددددهر

الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

الربع المعني

الربع المعني

من الربع المعني

الناتج المحلي اإلجمالي السنوي

مع نشر الربع الرابع

م ددع نشددددددر ال ددرب ددع

مع نشدددددر الربدع

الرابع

الرابع

خالل أس دددددبوعين بع ددد

اسبوعين بعد شهر

 10ايام ب عد ن هاية

آخر الش دددددهر

انتهاء الشهر المعني

اإلسناد

الفترة المرجعية

التالي

خالل  6اسددددددابيع من

 35يوم ب عد ش دددددهر

ش دددددهر بعدد نهداية

آخر الش دددددهر

انتهاء الشهر المعني

اإلسناد

الفترة المرجعية

التالي

خالل  3شددددد هور من

 40يوم من موعددد

الربع المعني

انتهاء المسح

بعد ثالثة أشهر

ب ددع دددد ث ددالثددة
أشددددد هر من

الربع المعني

المعني

بداية ش دددددهر

بعد ثالثة أشدهر من
الربع المعني
مدع نش ددددددر الدربدع

يونيو من كل

الرابع

عام
خدددددددددددددددالل

مؤشر أسعار المستهلكين

األسدددددددب دددوع
األول م دددددن

خالل ش دددددهر بعددد
ان ددت دده ددداء الشدددددده ددر

الشددددددددده دددددر

المعني

الموالي
مؤشر اإلنتاج الصناعي

مؤشرات العمالة

آخر الش دددددهر

خالل  6اسدابيع من

الموالي

ان ددت دده ددداء الشدددددده ددر
المعني

المسح

 45ي ددوم مدن
انتهاء المسح

خالل  3ش ددهور من
الربع المعني

إحصاءات المالية العامة
ال عمليات المالية للحكومة العامة

ال عمليات المالية للحكومة المركزية

الدين العام للحكوم ة المركزية

خالل  6شددددد هور من

بعدد 6أ أش دددددهر من

 45يوم ب عد ن هاية

بع دددد س دددددنددة

خالل  6ش ددهور من

نهاية العام المعني

نهاية السنة

الفترة المرجعية

ونصف

نهاية العام المعني

خالل ش دددددهر من نهاية
الشهر المعني
خالل ش دددددهر من نهاية
الشهر المعني

 45يوم ب عد ن هاية

بعد  15يوما

الفترة المرجعية
 45يوم ب عد ن هاية

بعد  30يوما

الفترة المرجعية

بعد ش ددهر من
الشددددددددده دددددر
المعني

خالل شددددد هر من
نهاية الشهر المعني

ف ددي ن دده دددايددة

خالل شددددد هر من

ربعيين بعددد

نهاية الشهر المعني

الربع المعني

اإلحصاءات النقدية والمالية
مسح جهات تلقي الودائع

خالل شهر من الشهر
المعني

خالل الشهر التالي

بعد شهر من

بعد شهر من

خالل شهر من

إعداد المسح

إعداد المسح

الشهر المعني

بعد أسبوعين
مسح للبنك المركزي

أسعار الفائدة

بعد أسبوعين
بعد شهر من الشهر

بعد أسبوعين
خالل الشهر التالي

خالل
أسبوعين
 40يوما بعد
نهاية

المعني

بعد أسبوعين

الفصل

يوميا
8

 7المدة الم حددة لتاريخ النشر بعد انتهاء الفترة المرجعية.
 8بالنسبة لتاريخ نشر أسعار الفائدة على اإلئتمان ،وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي ينشر بعد عقد مجلس إدارة البنك كل ربع في حين
ينشر سعر الفائدة على الودائع  30يوما بعد نهاية الشهر.
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أنواع البيانات /الدولة

األردن

مصر

فلسطين

المغرب

تونس

السعودية

بعد األسددبوع
ال ددددم ددددوالددددي
ل ددددن دددده ددددايدددة
سوق األوراق المالية

اليومي/والشهر ي

االسدددددددب دددوع

بعد أسدبوعين من

ال ددم ددرج ددع ددي،

انتهاء الشهر

وبعد عش ددددرة

يوميا

أيددام لنهدداي ددة
الشددددددددده دددددر
المرجعي

مؤشرات السالمة المالية

كل  6شهور

ف ددي ن دده دددايددة
ش دددددهر م ددايو

خالل الربع التالي

ونهاية ش دددهر

بعد ثالثة أشهر

سبتمبر
إحصاءات القطاع الخارجي
ف ددي ب دددداي دددة ال ددرب ددع

ميزان المدفوعات
بعدد ثالثدة أش دددددهر من
الربع المعني
الدين الخارجي

االصول االحتياطية الرسمية

التالي
ف ددي ب دددداي دددة ال ددرب ددع

ربع بع دددد نهددايددة

ف ددي ن دده دددايددة

بعد ثالثة أشدهر من

الفترة المرجعية

ربعيين بعددد

الربع المعني

التالي

الربع المعني

أس دددددبوع ب عد الش دددددهر

اس ددبوعين بعد ش ددهر

اسدبوع بعد الشدهر

نهاية الشدددهر

المعني

اإلسناد

المعني

الموالي

ندده ددداي دددة الددربددع

بداية الربع التالي

المعني
أسعار الصرف

الفترة المرجعية

ربعيين بعددد

الربع المعني

الربع المعني

ثالثة أشددددهر بعد
وضع االستثمار الدولي

ربع بع دددد نهددايددة

ف ددي ن دده دددايددة

بعد ثالثة أشدهر من

يوميا

يوميا

ربع بع دددد نهددايددة
الفترة المرجعية
يوميا
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ف ددي ن دده دددايددة
ربعيين بعددد
الربع المعني
يوميا

بعد أسبوع
ثالث ددة أش دددددهر بع ددد
نهاية الربع المعني
يوميا

 .2خصائص نشر البيانات في الدول العربية غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات

تعمل الدول العربية األخرى على استكمال متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات ( )e-GDDSبشأن
تطبيق أفضل الممارسات لنشر اإلحصاءات حسب المعايير الدولية ،يالحظ أنه بالرغم من توفر البيانات
اإلحصائية في العديد من الدول العربية ،إالَ أن بعضها ،ال يتم نشرها بالطريقة التي تمكن من الوصول إليها
بسهولة .لذلك يسعى صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار مبادرة اإلحصاءات
العربية "عربستات" على دعم ومساعدة الدول العربية في القيام بنشر أهم البيانات المتاحة وفقا إلجراءات
محددة ،وباستخدام أدوات النشر الحديثة على الشبكة اإللكترونية.
فيما يتعلق بنتائج االستبيان ،هناك بعض االختالف في دورية نشر اإلحصاءات في هذه الدول نتيجة اختالف
مستويات التقدم في تطبيق المنهجيات والمعايير اإلحصائية الدولية ،إضافة إلى اختالف مستوى الموارد
المالية والبشرية لألجهزة اإلحصائية للقيام بمهامها.
هناك بعض الدول تقترب من تطبيق خصائص النظام الخاص لنشر البيانات ( ،) SDDSخاصة بالنسبة
إلحصاءات القطاع الحقيقي واإلحصاءات النقدية والمالية و إحصاءات القطاع الخارجي ،في حين ال يزال
العمل ضروريا لتطوير نشر إحصاءات مالية الحكومة في الدول العربية.
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جدول رقم ()5
دورية اإلحصاءات في الدول العربية غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات
أنواع البيانات  /الدولة

اإلمارات

البحرين

الجزائر

السودان

إحصاءات القطاع الحقيقي
الحسابات القومية
(الناتج المحلي اإلجمالي)
مؤشر أسعار المستهلكين

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

سنوية

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

مؤشر اإلنتاج الصناعي

غير متوفر

سنوية

ربعية

سنوية

مؤشرات العمالة

سنوية

ربعية

نصف سنوية

سنوية

إحصاءات المالية العامة
العمليات المالية للحكومة العامة

ربعية

سنوية

شهرية

سنوية

ال عمليات المالية للحكومة المركزية

ربعية

سنوية

شهرية

سنوية

الدين العام للحكومة المركزية

ال ينطبق

سنوية

سنوية

سنوية

اإلحصاءات النقدية والمالية
مسح جهات تلقي الودائع

شهرية

شهرية

شهرية

ربعية/سنوية

مسح للبنك المركزي

شهرية

شهرية

شهرية

أسعار الفائدة

شهرية

شهرية

شهرية

سوق األوراق المالية

شهرية

شهري

مؤشرات السالمة المالية

سنوية

نصف سنوية

ربعية/سنوية
شهرية/ربعية/
سنوية
يومية /
اسبوعية /
شهرية
بعد اسبوعين
من الشهر
التالي

سنوية

إحصاءات القطاع الخارجي
ميزان المدفوعات

سنوية

سنوية

ربعية

ربعية/سنوية

الدين الخارجي

سنوية

سنوية

سنوية

ربعية/سنوية

األ صول االحتياطية الرسمية

سنوية

سنوية

شهرية

ربعية/سنوية

وضع االستثمار الدولي

سنوية

سنوية

ربعية/سنوية

سنوية

أسعار الصرف

سنوية

شهرية

يومية

يومية
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جدول رقم ( 5تابع)
دورية اإلحصاءات في الدول العربية غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات
أنواع البيانات  /الدولة

العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

إحصاءات القطاع الحقيقي
الحسابات القومية
(الناتج المحلي اإلجمالي)
مؤشر أسعار المستهلكين

سنوية

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

ربعية/سنوية

سنوية

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

مؤشر اإلنتاج الصناعي
مؤشرات العمالة

سنوية
دورية

شهرية
ربعية

شهرية
ربعية/سنوية

إحصاءات المالية العامة
العمليات المالية للحكومة العامة
العمليات المالية للحكومة المركزية

شهرية

ربعية/سنوية
ربعية/سنوية

الدين العام للحكوم ة المركزية

شهرية

شهرية/سنوية

شهرية

شهرية
شهرية
شهرية

اإلحصاءات النقدية والمالية
مسح جهات تلقي الودائع

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

مسح للبنك المركزي

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

شهرية

أسعار الفائدة
سوق األوراق المالية

شهرية
يومية/شهرية

يومية/شهرية

شهرية
يومي

يومية
يومي

شهرية

مؤشرات السالمة المالية

نصف سنوية

ال ينشر

ربعية

إحصاءات القطاع الخارجي
ميزان المدفوعات

ربعية

الدين الخارجي

ربعية

األ صول االحتياطية الرسمية
وضع االستثمار الدولي

شهرية
ربعية/سنوية

شهرية
ال ينشر

أسعار الصرف

يومية/شهرية

يومية

ربعية

ربع سنوي

ربعية

ربعية

ربعية

ربعية

ربعية

شهرية

شهرية
ربعية/سنوية

شهرية
ربعية

شهرية

يومية

يومية

يومية

• الجدول الزمني لنشرالبيانات
يمكن تحديد مجموعتين من الدول العربية غير المنخرطة في النظام الخاص لنشر البيانات ) ،)SDDSاألولى:

تقترب من تطبيق معايير النظام الخاص لنشر البيانات حيث تقوم بنشر اإلحصاءات ذات الدورية الربعية بعد
انتهاء الربع المعني بثالثة أشهر كما هو الحال بالنسبة لل حسابات القومية (الناتج المحلي اإلجمالي) ومؤشرات
العمالة وميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي .غير أن هناك بعض االختالف في تواريخ النشر بالنسبة
ل إلحصاءات الشهرية مثل مؤشر أسعار المستهلكين وبعض إحصاءات مالية الحكومة ،وإحصاءات القطاع
النقدي والمالي ،حيث تنشر البيانات حسب البلدان بعد أسبوع أو أسبوعين أو بعد  20أو  40يوما بعد انتهاء
الشهر المعني .أما المجموعة الثانية من الدول فالزالت تنشر البيانات بدوريات متأخرة نسبيا عادة ما تكون
سنوية بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته.
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جدول رقم ()6
تاريخ نشر  9اإلحصاءات في الدول غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات
أنواع البيانات  /الدولة

اإلمارات

إحصاءات القطاع الحقيقي
الحسابات القومية
(الناتج المحلي اإلجمالي)
مؤشر أسعار المستهلكين

بعد ثالثة أشهر

بعد ثالثة أشهر

منتصف الشهر الموالي

 21من شهر

مؤشر اإلنتاج الصناعي

غير متوفر

مؤشرات العمالة

النصف الثاني من السنة

إحصاءات المالية العامة
العمليات المالية للحكومة
ربع بعد ربع االسناد
العامة
العمليات المالية للحكومة
ربع بعد ربع االسناد
المركزية
للحكومة
الدين العام
ال ينطبق
المركزية
اإلحصاءات النقدية والمالية
خالل شهر بعد شهر
مسح جهات تلقي الودائع
االسناد
خالل شهر بعد شهر
مسح للبنك المركزي
االسناد
شهريا
أسعار الفائدة
خالل شهر بعد شهر
سوق األوراق المالية
االسناد
النصف الثاني من السنة
مؤشرات السالمة المالية

البحرين

الجزائر

السودان

بعد ثالثة
أشهر
بعد  20يوما
بعد  40يوما
بعد شهر من
نهاية المسح
بعد  3أشهر
بعد  3أشهر
بعد  3أشهر

شهر واحد من نهاية الفترة بعد  20يوما

الشهر التالي للربع

شهر واحد من نهاية الفترة بعد  20يوما

التال للرب ع
الشهر ي

شهر واحد من نهاية الفترة بعد  20يوما
شهر واحد من نهاية الفترة
 3أشهر من نهاية الفترة

إحصاءات القطاع الخارجي
ميزان المدفوعات

 3أشهر بعد سنة االسناد

 3أشهر من نهاية الفترة

بعد  40يوما

الشهر التالي للربع

الدين الخارجي
االحتياطية
االصول
الرسمية

النصف الثاني من السنة

 3أشهر من نهاية الفترة

بعد  3أشهر

الشهر التالي للربع

النصف الثاني من السنة

 3أشهر من نهاية الفترة

بعد  20يوما

الشهر التالي للربع

وضع االستثمار الدولي

النصف الثاني من السنة

 3أشهر من نهاية الفترة

بعد  40يوما

أسعار الصرف

النصف الثاني من السنة

شهر واحد من نهاية الفترة يوميا

 9المدة المحددة لتاريخ النشر بعد انتهاء الفترة المرجعية.
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النصف الثاني من السنة
التالية
يوميا

جدول رقم ( 6تابع)
تاريخ النشر في الدول العربية غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات
العراق

أنواع البيانات  /الدولة

قطر

عمان

الكويت

لبنان

إحصاءات القطاع الحقيقي
الحسابات القومية
(الناتج المحلي اإلجمالي)
مؤشر أسعار المستهلكين

بعد ثالثة أشهر

بعد ثالثة أشهر

بعد عام

الشهر التالي

آخر الشهر التالي

بعد شهر

مؤشر اإلنتاج الصناعي

الشهر التالي

الشهر التالي

مؤشرات العمالة

بعد ثالثة أشهر

بعد ثالثة أشهر

بعد ثالثة أشهر

إحصاءات المالية العامة
العمليات المالية للحكومة العامة
العمليات
المركزية

المالية

بعد أسبوعين من
انتهاء الشهر

بعد ستة أشهر

للحكومة

الدين العام للحكوم ة المركزية

بعد شهر
بعد أسبوعين من
انتهاء الشهر

بعد  6أسابيع

بعد شهر

اإلحصاءات النقدية والمالية
مسح جهات تلقي الودائع

بعد  6أسابيع

الشهر التالي

بعد  6أسابيع

الشهر التالي

مسح للبنك المركزي

بعد  4أسابيع

الشهر التالي

بعد  6أسابيع

أسعار الفائدة

بعد  6أسابيع

الشهر التالي

يومية

الشهر التالي
الشهر التالي

سوق األوراق المالية
مؤشرات السالمة المالية

يومية
بعد  3أشهر

ال تنشر

إحصاءات القطاع الخارجي
ميزان المدفوعات

بعد  6أشهر

الدين الخارجي

بعد  3أشهر

بعد ثالثة أشهر

بعد  3أشهر

الشهر التالي
الشهر التالي
-

االصول االحتياطية الرسمية

بعد  4أسابيع

بعد  6أسابيع

وضع االستثمار الدولي

ال ينشر

بعد  3أشهر

أسعار الصرف

يوميا

يوميا

يالحظ من خالل نتائج االستبيان أن في بعض الدول العربية تقوم جهات إحصائية بإعداد اإلحصاءات ويتم
نشرها من قبل مؤسسة إحصائية أخرى .في بعض الدول ،يتم إعداد الحسابات القومية ونشرها من قبل وزارة
التخطيط التنموي ،وفي دول أخرى تم إدماج جهاز اإلحصاء مع وزارة التخطيط مثال في العراق وقطر
والمغرب .بخصوص إحصاءات مالية الحكومة ،فإنها تنشر من قبل وزارات المالية .كما تنشر في بعض
الدول من قبل وزارة المالية وجهاز اإلحصاء أو وزارة المالية والبنك المركزي .فيما يتعلق باإلحصاءات
النقدية والمالية ومؤشرات السالمة المالية ،فإنها تنشر من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ،وفي
بعض الدول تنشر كذلك من قبل جهاز اإلحصاء .أما إحصاءات القطاع الخارجي ،فتنشر من قبل البنك
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المركزي وفي بعض الدول من قبل البنك المركزي وجهاز اإلحصاء  ،10وفي البعض اآلخر من قبل وزارة
المالية.
عملت معظم البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير أساليب وطرق تبادل البيانات مع
المؤسسات المنتجة لإلحصاءات ومع المؤسسات الدولية التي تهتم بنشر البيانات عن الدول العربية كصندوق
النقد الدولي ومنظمة األمم المتحدة .من أهم هذه األساليب والتقنيات ،هناك الشبكة اإل لكترونية الحكومية التي
ت ربط المؤسسات واإلدارات الحكومية مع جهاز اإلحصاء والبنك المركزي ،كما توجد برمجيات لتبادل
البيانات تربط البنك المركزي مع مصادر البيانات المعدة من قبل صندوق النقد الدولي ،إضافة إلى تقنية
 .SDMXمن جانب آخر ،تبين من خالل االستبيان أن األجهزة اإلحصائية العربية ت عتمد البريد االلكتروني
والمراجع الورقية والسجالت الرسمية في تبادل البيانات مع المؤسسات األخرى .غير أنه في بعض األجهزة
اإلحصائية تم استخدام تقنية ( )SDMXكوسيلة تبادل البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية األلفية.

ثالثاً :التحديات في تطبيق النظام الخاص لنشر البيانات في الدول العربية
إن توفر البيانات الشاملة والموثوقة ونشرها في الوقت المناسب يساهم في تنوير صناع القرار في تحديد
واختيار األولويات واإلشراف على تنفيذ السياسات العمومية والرفع من فعاليتها وكذا الكشف المبكر عن
المخاطر المحتملة ،خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تتميز بتسارع التحوالت االقتصادية والمالية
واالجتماعية والتحديات التي تطرحها.
من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المنتجة لإلحصاءات االقتصادية والمالية في الدول العربية هناك
ضرورة تطبيق أحدث المعايير اإلحصائية ا لدولية في كل األنظمة اإلحصائية ،خاصة في الحسابات القومية
ومالية الحكومة وميزان المدفوعات وإحصاءات النقدية والمالية ،وما يترتب عن ذلك من إنجاز مسوحات
متعددة ومكلفة .كما أن هناك أيضا في مجال تأهيل الموارد البشرية وبناء القدرات ،إضافة إلى توفير اإلطار
القانوني والمؤسسي لألجهزة اإلحصائية والتنسيق فيما بين المؤسسات والقطاعات المنتجة لإلحصاءات .ومن
بين التحديات التي تواجهها الدول العربية بخصوص تطبيق ا لنظام الخاص لنشر البيانات ،نذكر ما يلي:
• تنفيذ المسوحات اإلحصائية بشكل دوري.
• غياب بعض المسوحات واالستبيانات الضرورية كالمسوحات الخاصة بالقطاع الخاص غير المصرفي
والمالي ،وتلك المتعلقة بالقطاع العام من وزارات ومؤسسات عامة.
• تجميع البيانات من مصادر متعددة وإشكالية عدم استجابة بعض هذه المصادر.
• صعوبة الحصول على البيانات من مصادر خارجية في الوقت المحدد وبالدقة والشمولية المطلوبة.
• بعض البيانات التي يتم الحصول عليها ال تحتوي على بيانات تفصيلية.
• عدم تجاوب بعض الجهات وخاصة الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
 10في المغرب ،مكتب الصرف هي الجهة المكلفة بإعداد ونشر إحصاءات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات ووضع اإلستثمار الدولي.

15

• اختالف وتنوع وتيرة استالم اإلحصاءات :شهري ،فصلي ،وسنوي وطرق تبادلها (ورقي أو
رقمي).
قدمت بعض المؤسسات اإلحصائية العربية اإلجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحديات ومنها:
• تعزيز التعاون بين المؤسسات اإلحصائية الوطنية ،إضافة إلى التنسيق المباشر مع كافة مزودي
البيانات لضمان جودة وشمولية المخرجات.
• التدريب المستمر بهدف إتاحة الفرصة للقائمين على إعداد البيانات االحصائية لتطبيق أحدث
المنهجيات الدولية المتبعة في مجال اإلحصاءات والتقنيات المتعلقة بها.
• تدعيم اإلطار القانوني والمؤسسي للجهات والهيئات المختصة بجمع وإعداد البيانات االحصائية
وتوقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات بهدف تمكين تلك الجهات من كافة الصالحيات إللزام
الجهات والهيئات األخرى ( البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية
واألشخاص الطبيعيين والمعنويين) للتصريح عن البيانات اإلحصائية.
• دعم المنظومات المعلوماتية واإلحصائية بالجهات المكلفة بإعداد البيانات االحصائية وتحديث
قواعد البيانات.
رابعاً :خالصة واستنتاجات
عرف مجال نشر اإلحصاءات في الدول العربية تقدما ملحوظا ،حيث استفادت معظم المؤسسات اإلحصائية
العربية من تطور ات التقنية الجديدة والبرمجيات المتعلقة بتبادل البيانات ونشرها وتصميم قواعد البيانات
لفائدة المستعملين .واتضح من خالل االستبيان أن هناك  6دول عربية تطبق معايير النظام الخاص لنشر
البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي ،حيث يتم اتباع دورية محددة لنشر أنواع البيانات وجدول زمني
معلن للنشر من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية واألجهزة اإلحصائية ،في
حين تسعى الدول العربية األخرى إلى استكمال تطبيق مع ايير النظام العام المعزز لنشر البيانات () e-GDDS
وعدد من هذه الدول تتطلع إلى االنضمام إلى النظام الخاص لنشر البيانات (،)SDDS
معظم المؤسسات اإلحصائية المشاركة في االستبيان لديها خطة لتطوير نشر اإلحصاءات ،وتعمل ع لى توفير
بيانات عبر تقنيات تسمح للمستفيد الوصول إليها بسهولة ومرونة أكثر وضمان دورية وحداثة النشر وتطوير
قواعد البيانات والعمل على تحديث المواقع اإل لكترونية للمؤسسات اإلحصائية العربية.
قدمت بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد وبعض األجهزة اإلحصائية العربية مقترحات لتطوير نشر
اإلحصاءات تتعلق بضرورة تظافر الجهود والتنسيق فيما بين مختلف المؤسسات اإلحصائية ا لمنتجة للبيانات
االقتصادية والمالية في توحيد المفاهيم وشفافية المناهج مع االلتزام باحترام المعايير الدولية لنشر البيانات.
أشارت كذلك إلى أهمية وضع برنامج للمساعدة التقنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ،من خالل تنظيم
دورات تدريبية حول دالئل إعداد اإلحصاءات االقتصادية والمالية والنقدية ،إضافة إلى تقديم المعونة الفنية
تستهدف تقييم مدى التقيد بالمعايير والقواعد اإلحصائية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ،التي تمكن الدول
16

من االنتقال من نظام (  )e- GDDSإ لى نظام  SDDSو فتح المجال لتبادل التجارب واالستفادة من البلدان
العربية المشتركة في المعيار الخاص لنشر البيانات وخاصة عبر ورشات عمل متخصصة حسب قطاعات
البيانات اإلحصائية المدرجة في .SDDS
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خامساً :االستبيان

مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات"

SDDS

2019

SDDS: Special Data Dissemination System11
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مقدمة

في إطار التحضير لالجتماع الساد س لمبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" الذي سيعقد في أبو
ظبي يومي  7-6نوفمبر  ،2019وتنفيذا لتوصيات اللجنة الفنية للمبادرة ،أعد صندوق النقد العربي
استبيانا لغرض التعرف على تجارب الدول العربية التي طبقت النظام الخاص لنشر البيانات
( ) SDDSالصادر عن صندوق النقد الدولي ،إضافة إلى رصد أهم استعدادات باقي الدول العربية
من أجل تطبيق النظام الخاص لنشر البيانات.
يتكون االستبيان من أسئلة حول المرحلة التحضيرية لتطبيق معايير ال نظام الخاص لنشر البيانات،
وأنواع البيانات المعنية بالنشر ومميزاتها ،والتقنيات المستخدمة في نشر البيانات على البوابة
اإل لكترونية لصندوق النقد الدولي ،كما يتطرق االستبيان إلى آفاق التطوير في هذا المجال .سيتم إعداد
تقرير حول نتائج االستبيان وعرضه خالل االجتماع السادس للجنة الفنية لمبادرة "عربستات".
يتطلع صندوق النقد العربي إلى تعاونكم على استيفاء االستبيان ،وإعادته إلى قسم اإلحصاء بالدائرة
االقتصادية والفنية في الصندوق في موعد أقصاه  30إبريل  2019على البريد اإللكتروني
.STAT@amfad.org.ae

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

أمانة اللجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية
"عربستات"
صندوق النقد العربي
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اسم المؤسسة:
العنوان:
اسم الشخص المسؤول عن استيفاء االستبيان:
المسمى الوظيفي:
الهاتف الثابت:
الهاتف الجوال:
الفاكس:
البريد اإللكتروني الرسمي:
يرجى التكرم بإرسال االستبيان في موعد أقصاه  30إبريل  2019إلى العنوان التالي:

قسم اإلحصاء
الدائرة االقتصادية والفنية
صندوق النقد العربي
صندوق البريد 2818
ابوظبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف0097126171460 :
الفاكس0097126326454 :
بريد الكترونيSTAT@amfad.org.ae :
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أوالً :متطلبات تطبيق النظام الخاص لنشر البيانات)(SDDS
 .1بالنسبة للدول العربية التي انضمت إلى النظام الخاص لنشر البيانات
.1ما أهم المتطلبات التي أنجزتها مؤسستكم لالنضمام إلى النظام الخاص لنشر البيانات؟
• أنواع البيانات اإلحصائية والنقدية والمالية المنشورة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• تطبيق دورية البيانات وتاريخ نشرها حسب نظام (.)SDDS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------• تعريف البيانات المنشورة (.)Metadata

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2.1كيف تم التنسيق مع المؤسسات اإلحصائية الوطنية األخرى العتماد معايير النشر للنظام
SDDS؟

------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .3.1ما التحديات التي واجهت مؤسستكم في توفير البيانات اإلحصائية حسب الدورية المطلوبة
وحسب جدول زمني محدد؟ واإلجراءات المتخذة لمواجهة التحديات؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .2بالنسبة للدول العربية التي لم تنظم بعد إلى النظام الخاص لنشر البيانات
 .1.2هل قامت مؤسستكم بإنجاز متطلبات النظام العام لنشر البيانات ()e-GDDS؟ ومنها:
• أنواع البيانات اإلحصائية والنقدية والمالية المنشورة؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• تطبيق دورية البيانات وتاريخ نشرها حسب نظام ()e-GDDS؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- .2.2هل لدى مؤسستكم خطة عمل الستكمال متطلبات النظام الخاص لنشر البيانات ()SDDS؟
نعم

ال

في صورة الجواب بنعم ،يرجى ذكر أبرز مالمح الخطة؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ثانياً :طبيعة البيانات المطلوبة وأساليب النشر
 . 1إحصاءات القطاع الحقيقي حسب نظام SDDS
أنواع البيانات المطلوبة

الدورية

تاريخ النشر

توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

الحسابات القومية
 الناتج المحلي اإلجمالي الربعياإلجمالي السنوي
المحلي
الناتج
اإلجمالي)
المحلي
(الناتج
مؤشر اإلنتاج الصناعي
مؤشرات العمالة
 عدد السكان النشيطينمعدل
السنوي الربعي
البطالةاإلجمالي
المحلي
المشتغلين
مؤشر األجور والرواتبمؤشر ات األسعار
مؤشر أسعار المستهلكين
مؤشر أسعار االنتاج

 . 2إحصاءات مالية الحكومة حسب نظام SDDS
أنواع البيانات المطلوبة

الدورية

تاريخ النشر

ا لعمليات المالية للحكومة العامة
 اإليرادات(الناتج المحلي اإلجمالي)
 النفقاتالرصيد (فائض/عجز)التمويل التمويل الداخليالتمويل الخارجيا لعمليات المالية للحكومة المركزية
 اإليرادات النفقات الجاريةمنها :فوائد الدين
فوائد الدين
الداخلي
الخارجي
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

 . 3إحصاءات مالية الحكومة حسب نظام ( SDDSتابع)

أنواع البيانات المطلوبة

الدورية

تاريخ النشر

(فائض/عجز)
الرصيد صافي التمويل الداخلي صافي التمويل الخارجي الدين العام للحكومة المركزيةأ -الدين القائم حسب أجله:
الدين العام الداخلي قصير االجل*الدين العام الداخلي طويلالدين العام الخارجي قصير
االجل**
االجل* -الدين العام الخارجي طويل
إجمالي الدين العام القائم االجل**ب -الدين العام الخارجي حسب
العمالت :الدوالر األمريكي
 أألوروالين الياباني
 -- عمالت أخرىج -الدين العام المضمون من قبل الدولة
الدين الداخليالدين الخارجي* :الدين العام قصير األجل يغطي سنة أو أقل.
** :الدين العام طويل األجل يغطي أكثر من سنة.
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

 . 4البيانات النقدية والمالية حسب نظام SDDS
أنواع البيانات المطلوبة

الدورية

تاريخ النشر

أ -مسح جهات تلقي الودائع:
M1
M2
M3
صافي األصول األجنبية:
مطلوبات على غير المقيمين
خصوم لغير المقيمين
االئتمان المحلي
بنود أخرى
ب -مسح للبنك المركزي
مطلوبات على غير المقيمين
خصوم لغير المقيمين
مطلوبات على جهات تلقي الودائع
صافي مطلوبات على الحكومة
مطلوبات على قطاعات أخرى
المركزية
القاعدة النقدية
بنود أخرى
ج -أسعار الفائدة
أسعار الفائدة في السوق النقدي
أسعار الفائدة على سندات الحكومة
د مؤشر سوق األوراق المالية
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

 . 5إحصاءات القطاع الخارجي حسب نظام SDDS
أنواع البيانات المطلوبة

الدورية

تاريخ النشر

أ -ميزان المدفوعات:
رصيد الحساب الجاريM2السلعية
الصادرات
الواردات السلعية
إيرادات الخدمات
نفقات الخدمات
إيرادات الدخل األولي
نفقات الدخل األولي
إيرادات الدخل الثانوي
نفقات الدخل الثانوي
 رصيد الحساب الرأسماليأصول
خصوم
 رصيد الحساب الرأسمالياالستثمار األجنبي المباشر
استثمارات الحافظة
المشتقات المالية
استثمارات أخرى
أصول أجنبية
صافي السهو أو الخطأ
ب -االحتياطي األجنبي والسيولة
بالعمالت األجنبية:
 االحتياطي األجنبي:الذهب
SDR
العمالت األجنبية
وضع االحتياطي لدى صندوق النقد
وضع االستثمار الدولي ()IIP
ج-
الدولي
 االستثمارات المباشرةاألصول
الخصوم
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

أنواع البيانات ال مطلوبة (تابع)

الدورية

تاريخ النشر

 استثمارات الحافظةاألصول
الخصوم
 القروضاألصول
الخصوم
 االحتياطي األجنبيصافي الوضع الخارجيسعر الصرفد -الدين العام الخارجي:
 الحكومة العامة الدين قصير األجلأدوات السوق النقدي
القروض
االئتمان التجاري
خصوم الدين األخرى
 الدين طويل األجلالسندات
القروض
االئتمان التجاري
خصوم الدين األخرى
 الدين الخارجي للسلطات النقدية الدين قصير األجلأدوات السوق النقدي
القروض
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

أنواع البيانات ال مطلوبة (تابع)

الدورية

تاريخ النشر

 الدين طويل األجلالسندات
القروض
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
 الدين الخارجي للبنوك الدين قصير األجلأدوات السوق النقدي
القروض
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
 الدين طويل األجلالسندات
القروض
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
 الدين الخارجي لقطاعات أخرى الشركات المملوكة للدولة والدينالمضمون من قبل الدولة:
 الدين قصير األجلأدوات السوق النقدي
القروض
االئتمان التجاري
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

أنواع البيانات ال مطلوبة (تابع)

الدورية

تاريخ النشر

 الدين طويل األجلالسندات
القروض
االئتمان التجاري
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
 الدين الخارجي الخاص غيرالمضمون من قبل الدولة:
 الدين قصير األجلأدوات السوق النقدي
القروض
االئتمان التجاري
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
 الدين طويل األجلالسندات
القروض
االئتمان التجاري
الودائع والعمالت
خصوم الدين األخرى
 الدين الخارجي المرتبط باالستثماراألجنبي المباشر:
خصوم الدين المرتبطة باالستثمار
المباشر
 إجمالي الدين الخارجي -عدد السكان
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توفر وصف
للبيانات
)(Metadata

مدى التقدم في انجاز
متطلبات SDDS

 . 6ما التقنية المعتمدة لديكم في نشر البيانات على البوابة اإل لكترونية لصندوق النقد الدولي؟
...................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................................... ..........................

 . 7هل قامت مؤسستكم بتنظيم برنامج تدريبي أو ورش عمل بمساعدة صندوق النقد الدولي أو جهة
أخرى حول استعدادات تطبيق نظام SDDS؟
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

 . 8ماهي أبرز التحديات التي تواجه مؤسستكم بخصوص االلتزام بمعايير النظام الخاص لنشر
البيانات؟
...................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................................... ..........................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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 . 9يرجى تقديم أية مقترحات أو مالحظات أخرى تمكن حسب وجهة نظركم من تسهيل االنضمام
إلى النظام الخاص لنشر البيانات؟
...................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................................... ..........................
...................................................................................................................
............................................................... ....................................................
...................................................................................................................

مع الشكر على حسن تعاونكم في تعبئة االستبيان.
صندوق النقد العربي
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