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المنهجية المتبعة في إعداد ميزان المدفوعات : أوالا 

ووضع االستثمار الدولي في الدول العربية
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ميزانإعدادفيالسادسةالطبعةمنهجيةعربيةدول10اتباعالىاالستبياننتائجتشير▪

Balanceالدولياالستثمارووضعالمدفوعات of Payments and International
Investment Position Manual, sixth edition (BPM6)عامفيالصادرة

2008.

Balanceالمدفوعاتلميزانالخامسةالطبعةدليلعربيةدول7تطبق▪ of
Payments Manual, fifth edition (BPM5)فيالدوليالنقدصندوقعنالصادر

.1993عام

الىةدولمنالمدفوعاتميزانإعدادفيمنهجيةكلتطبيقفيالبدءتاريخيختلف▪

أخري



ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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ميزان المدفوعات-1

الميزان الجاري1.1

الميزان التجاري1.1.1

البضائعمنكلفيعامةبصورةالعربيةالدولفيالخارجيةللتجارةالرئيسيةالمكوناتتتمثل

السلعيبالتركيحسبتصديرهاالُمعادوالسلعالسلعيةوالوارداتالصادراتتشملالتي)العامة

نفقاتهاإليمضافاالوصولميناءفيقيمتهاأساسعلىاالقتصاديةاألغراضوحسبوالجغرافي

علىيدهاقيتمحيثالمدفوعاتميزانإعدادلمنهجيةوفقا ًمعالجتهايتموالتي،(”CIF“والتأمينالنقل

نضم)الخدماتميزانفيوالتأمينالشحننفقاتوتسجيل(FOB)التصديرميناءفيقيمتهاأساس

منفصلندبفييدرجوالذيالنقديالغيرالذهببندالىإضافة.(التامينوخدماتالنقلخدماتبندي

.السلعضمن
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(تابع)الميزان التجاري 1.1.1

.المدفوعاتميزانإعدادلمتطلباتوفقامبوبةالسلععلىالحصول▪

بياناتعلىلهاالُمعدةالجهاتمنالواردةالخارجيةالتجارةبياناتشمولعدم▪

.الحرةالمناطق

فينهاعاإلفصاحيتمالوالتيالنفطبقطاعالخاصةالبياناتعلىالحصولصعوبة▪

.العربيةالدولبعض

اإلبالغنظامواقعمنالمصرفيالجهازمنالواردةالبياناتعلىالدولبعضاعتماد▪

.(ITRS)الدوليةالمعامالتعن

.المناسبالتوقيتفيالبياناتعلىالحصول▪

كاتالشرقبلمنالخارجفيوبيعهاشراؤهايتمالتيالسلععلىالحصولصعوبة▪

.(المتاجرةقيدالسلع)الُمقيمة

منافذالعلىالمروربدونالخارجيالعالممعتبادلهايتمالتيالسلعتقييمصعوبة▪

.الدولبعضفيالجمركية

وتموينالمسافرينقبلمنالمشتراةبالسلعتتعلقتفصيليةبياناتعلىالحصول▪

.والتجهيزللتصليحالُمعدةالسلعالىإضافةوالناقالت،السفن

.اناتالبيشموليةدرجةعلىيؤثرالذياألمروالمعابر،الحدودعلىالسيطرةصعوبة▪

تتمثل التحديات التي 

تواجه بعض الدول 

العربية عند إعداد 

بيانات التجارة 

ا  الخارجية وفقا

لمنهجية إعداد 

ميزان المدفوعات 

:فيما يلي

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها



6

(تابع)الميزان التجاري 1.1.1

الواجببالمتطلباتوإبالغهمالمباشرالتنسيقبهدفالبياناتلتلكالُموفرةالجهاتفيالمسؤولينمعالدوريةاالجتماعاتعقد•
ا الخارجيةالتجارةبياناتفيتوافرها .حلهاعلىوالعملالبياناتاختالفأسباببحثالىإضافةالمدفوعات،ميزانلدليلوفقا

.المدفوعاتميزانمنهجيةعلىالبياناتمعديلتدريبعملورشعقد•

ا البياناتعلىالحصول• .المجالهذافيالحديثةالتقنيةوسائلباستخدامإلكترونيا

.للبنوكالشهريةالبياناتخاللمنالمتاجرةقيدالسلعبياناتتحديد•

.نوكالبمنالُمستقاهالبياناتعلىتعتمدالتيالدولتلكفي(HS)للسلعالدوليالتصنيفبتحديثاتالمصرفيالجهازموافاة•

الخارجيةةالتجارلتقييمالجماركومصلحةاإلحصاءوجهازالمركزيالبنكتضمعمللجانتكوينعلىبالعملالدولبعضقيام•
.رينالمسافقبلمنالمشتراةوالسلعوالناقالتالسفنبتموينتتعلقبياناتعلىالحصولوكذاالموازي،االقتصادفي

.التجاريينالشركاءلدولالخارجيةالتجارةإحصائياتمعمقارناتعقد•

:تعمل الدول العربية على التغلب على تلك التحديات من خالل اتباع اإلجراءات التالية

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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ميزان الخدمات2.1.1

النقل،منبكلالخاصةالبنودعلىرئيسبشكلالخدميةوالمدفوعاتالمتحصالتتشتمل

المالية،والخدماتالحكومية،والخدماتوالسلعالتقاعد،ومعاشاتوالتأمينوالسفر،

ماتوخدالتشييد،وخدماتواالستشارات،والمعلوماتاآلليوالحاسباالتصاالتوخدمات

.األخرىاألعمال

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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(تابع)ميزان الخدمات2.1.1

عناإلبالغنماذجفيالواردةالبياناتدقة•

.(ITRS)الدوليةالمعامالت

ديمعقبلمناإلقامةلمفهومالدقيقالتطبيق•

.البيانات

التقديراتفيالمستعملةالتقنياتتطوير•
((Estimationالخدميةالمتحصالتبنودلبعض

Forecasts))التنبؤاتتطويرجانبإلى
رسممنتمكنالتيالبنودألهمالضرورية
اعالقطتوازناتفيللتحكمالضروريةالسياسات
.الخارجي

البياناتبعضعلىالحصولعلىالقدرةعدم•

(جابةاالستفيالتأخرأو)االستجابةلعدمنتيجة
.بالبياناتالمزودةالجهاتبعضقبلمن

حصرعلىالعربيةالدولبعضقدرةعدم•
بةنسيمثلالذيالرسميغيرالقطاعبيانات

.العربيةالدولبعضفيبهايستهانال

منكبيرقدركونمنالدولبعضتعاني•
ؤثريمماالرسميةالقنواتعبريتمالالخدمات

بتجارةالخاصةالبياناتشموليةعلى
.الخدمات

:بالنسبة للتحديات التي تواجه الدول العربية عند إعداد الميزان الخدمي فهي كالتالي

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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(تابع)ميزان الخدمات2.1.1

اإلحصائيةاألجهزةمعالتعاون•
المزودةاألخرىوالجهات
معديتزويدبهدفللبيانات

بالبياناتالمدفوعاتميزان
وذلكالخدمي،بالميزانالخاصة

مالتفاهمذكراتتوقيعخاللمن
.اإلطارهذافي

يفواستبياناتمسوحاتتنفيذ•
والوارداتالصادراتمجال

.الخدمية

ومةمنظبتطبيقالدولبعضقيام•
منلالستفادةاألعمالذكاء

اعدقومجالفيالحديثةالتقنيات
ةمتعددالبياناتوربطالبيانات،
موحدةرؤيةلتوفيرالمصادر
اإلحصاءاتعنومتكاملة

.البيانإعدادفيالمستخدمة

عمالمباشروالتنسيقاالتصال•
دقةمنللتأكدالبياناتمعدي

.والتصنيفالبيانات

ممفاهيتطبيقعلىالعمليمثل•
لميزانالسادسةالطبعة

البياناتإعدادعندالمدفوعات
أحدالخدماتبميزانالخاصة

يالتالمستقبليةاإلجراءاتأهم
علىالعربيةالدولبعضتعمل

.الشأنهذافيتنفيذها

العربيةالدولبعضتحاول•
خاللمنالبياناتعلىالحصول

معلمقاربتهاالسويفتنظام
ودالبنفيالمستخدمةالتقديرات

.بياناتعنهاتتوافرالالتي

:للتغلب على التحديات السابق ذكرها تقوم الدول العربية باإلجراءات التالية

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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ميزان الدخل3.1.1

لدخمنرئيسبشكلالدخلبميزانالخاصةوالمدفوعاتالمتحصالتتتكون

،والفائدةاستثمارهاالمعادواالرباحوالفوائداألرباحيشملالذياالستثمار

العمالوالحدودعمالعليهايحصلالتيالتعويضاتوتشملالعاملينوتعويضات

.(عاممنأقل)قصيرةزمنيةلفترةيعملونالذينالموسميون

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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:تتمثل أهم التحديات التي تواجه ُمعدي البيان في الدول العربية فيما يلي

.يةالعربالدولمنعددفيالجهاتبعضمنالواردةالبياناتشموليةمستوىانخفاض-

فيوذلكالمطلوب،وبالتفصيلالمناسبالتوقيتفيالبياناتبتوفيرالجهاتقيامعدم-
.العربيةالدولبعض

المعادواألرباحالرسمية،غيراألخرىللقطاعاتوالفوائداألرباح،تقديرصعوبة-

.العربيةالدولبعضفيالعاملينوتعويضاتالتأمين،قطاعوبياناتاستثمارها،

(تابع)ميزان الدخل3.1.1

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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(تابع)ميزان الدخل3.1.1

ودراسةنالتأميوإعادةالتأمينبقطاعالخاصةالبياناتلتجميعجديدةنماذجإعدادنحوالعربيةالدولبعضاتجاه-
.الماليةالرقابةهيئةالىإرسالهاأوالمجالهذافيالعاملةللشركاتمباشرةإرسالهاإمكانيةمدى

.الدولتلكفياألجنبياالستثمارلشركاتخاصمسحبإعدادالعربيةالدولبعضقيام-

.السويفتأوITRSمثلالبياناتلتلكأخرىمصادرعلىاالعتماد-

منهمالواردةالبياناتجودةلتحسينباإلحصاءاتالمزودةالجهاتمعميدانيةوزياراتدوريةاجتماعاتعقد-
ا وتكون .(المدفوعاتميزاندليلمنالسادسةالطبعة)المطبقةالمفاهيمألحدثوفقا

:للتغلب على تلك التحديات هناك بعض اإلجراءات التي تتخذها الدول في هذا الشأن

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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لرسميةاالتحويالتمنكلعلىالعربيةالدولمعظمفيالبندهذايشتمل-

جاريةالوالتحويالتالدخل،علىوالضرائبوالسلعية،النقديةالمنح)

والتحويالتالعاملين،تحويالت)الخاصةوالتحويالت،(األخرى

.(األخرىالجاريةوالتحويالتالشخصية،

ميزان التحويالت4.1.1

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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ميزانلمفاهيموفقاITRSالدوليةالمعامالتعناإلبالغنماذجفيدقيقهبصورةالبياناتتصنيفعدم•
.التحويلمنالغرضعنواضحةبصورةالتصريحأوالمدفوعات،

.عدم توافر البيانات الخاصة بالتحويالت بالشمولية المطلوبة في بعض الدول العربية•

عه بعض التحويالت الخاصة تتم خارج القنوات الرسمية، في بعض الدول العربية، األمر الذي يصعب م•
.الحصول على تلك البيانات

.غياب التنسيق التشريعي الذي يتيح الحصول على البيانات الخاصة بالتحويالت•

:تتمثل أهم التحديات التي تواجه الدول العربية المستوفية لالستبيان فيما يلي

(تابع)ميزان التحويالت 4.1.1

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها



15

تنظيم لقاءات وورش عمل
إضافة إلى)بصورة دورية 

( وسائل االتصال األخرى
لمعدي البيانات الخاصة 

.بميزان التحويالت

ة تحديث وتطوير االستمار
الخاصة بجمع البيانات 
ن بحيث تتضمن الغرض م
التحويل وغيرها من 

.البيانات المطلوبة

قيام بعض الدول بإعداد 
اون دراسة أو استبيان بالتع

مع الجهات األخرى المعنية
الت بهدف تقدير تلك التحوي

ير التي تتم عبر القنوات غ
.الرسمية

عناإلبالغنظامتطبيق
ITRSالدوليةالمعامالت

قومالتالتيالدولبعضفي
.بتطبيقه

:وللتغلب على هذه التحديات، قامت الدول باتخاذ عدد من اإلجراءات كالتالي

(تابع)ميزان التحويالت 4.1.1

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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الحساب الرأسمالي2.1

املنتجةغريال صولمنلكعىللالس تبياناملس توفيةالعربيةادلولمعظميفالرأ ساميلاحلسابحيتوي

.الرأ سامليةوالتحويالت،(منظورةغريأ ومنظورة)فهياوالترصفاملاليةغري

عدادعندالعربيةادلولأ مامالتحدايتمنعدديوجد :اكلتايلويهالبيان،هذاا 

ضافةاملطلوبة،وادلقةابلتفاصيلالبياانتعىلاحلصولميثل• بتكلالزتويديفامالانتظاىلا 

.الشأ نهذايفالعربيةادلولبعضتواجهاليتالتحدايتأ مهأ حدالبياانت،

.العربيةادلولبعضيفالتحويلمنالغرضعنواحضةبصورةالترصحيعدم•

املدفوعاتزيانمبيانمعدةاجلهةميكناذليالعربية،ادلولبعضيفالترشيعي،ال طارغياب•

تكلدلهياتتوفراليتاملعنيةاجلهاتمنالرأ ساميلابحلساباخلاصةالبياانتعىلاحلصولمن

.البياانت

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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وافر سعي بعض الدول العربية، التي ال تت
لديها بيانات إلعداد الحساب الرأسمالي، 
ظام نحوتجميع البيانات المطلوبة من خالل ن

السويفت، وكذا الطلب من الجهات األخرى
موافاتها ( خاصة وزارة الخارجية)المعنية 

يلية حتى بتلك البيانات المطلوبة بصورة تفص
تتمكن تلك الدول من إعداد ميزان الحساب

.الرأسمالي

لىًتسعىًمعظمًالدولًالعربيةًنحوًالحصولًع
.بياناتًتخصًهذاًالبندًمنًمصادرًأخرى

:طبقت بعض الدول العربية اإلجراءات التالية للتغلب علي التحديات السابقة

الحساب الرأسمالي2.1

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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الحساب المالي3.1

واستامثراتاملبارش،ال جنيبالاستامثربنودمنلكمنالعربيةادلولمعظميفاملايلاحلسابيتكون

.الاحتياطيةال صوليفوالتغريال خرى،والاستامثراتاحلافظة،

:ييلفاميالشأ نهذايفالعربيةادلولتواجهاليتالتحدايتوتمتثل

.العربيةدلولابعضيفاملطلوبةالشموليةودرجةوالتوقيتابدلقةالبياانتتوافرعدم•

.رسيةتالبياانهذهتعتربالعربيةادلولبعضيفاملعنيةاجلهاتمنعددهناككام•

دقةأ كرثلتكونربهتامقاوحماوةلاملصادراملتعددةالبياانتجتميعمنالعربيةادلولبعضتعاين•

.املدفوعاتمزيانملعايريوفقاومشولية

يفوذكل(صولال أجانبيفخاصة)والرشاكتابل فراداخلاصةالبياانتعىلاحلصولصعوبة•

.العربيةادلولبعض

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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جنبيًتطويرًاالستبيانًالخاصًباالستثمارًاأل
أكثرًالمباشرًواستثماراتًالحافظةًلكيًتكون

.شموليةًودقة

أو  ITRSبعض األنظمة مثل تطبيق 
ت الغير نظام السويفت لتوفير البيانا

.متوفرة

مع التعاون بين الجهات المعدة لميزان المدفوعات
ية الصناديق السيادية في بعض الدول العرب
ناديق للحصول على البيانات الخاصة بتلك الص
.وفقاً لمفاهيم إعداد ميزان المدفوعات

التنسيقًمعًالجهاتًذاتًالصلةً
لبيانًالموفرةًللبياناتًلموافاةًمعديًا
ناسبةًبالتوقيتًوالدقةًوالشموليةًالم

.ووفقاًلمفاهيمًميزانًالمدفوعات

:قامت بعض الدول العربية بتطبيق اإلجراءات التالية للتغلب علي التحديات سالفة الذكر

(تابع)الحساب المالي3.1

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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وضع االستثمار الدولي-2

واستامثراتبارش،املأال جنيبالاستامثرمنلكيفادلويلالاستامثرلوضعاملكونةالبنودتمتثل

.الاحتياطيةوال صولال خرى،والاستامثراتاحلافظة،

عدادعندالتحدايتمنعددالعربيةادلولبعضتواجه :ييلفاميضهانعرأادلويل،الاستامثروضعبيانا 

.اخلارجيفاملقمينيتاستامثرارصيدحولدقيقةبياانتتوافرعدممنالعربيةادلولبعضتعاين•

.عريبالادلولبعضيفدوريةبصورةاملبارشال جنيبالاستامثرمسحتنفيذعدم•

.املطلوبةوالشموليةوابدلقةاملناسبالتوقيتيفالبياانتورودعدم•

عدادعىلالقدرةعدم• .اجلغرايفلتوزيعاحسبس نويةبصورةاملبارشال جنيبالاستامثررصيدا 

.(ورشاكتفرادأ أ)ال صولجانببياانتتوفريعىلالقدرةعدممنالعربيةادلولبعضتعاين•

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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.العربيةادلولعضبيفكبرياحتداياأاخلارجةابلتدفقاتتتعلقبياانتتوافرعدمميثل•

.العربيةادلولبعضيفتقديريةاملبارشال جنيبالاستامثربياانت•

غريتكونيةاملعنأاجلهاتمنالواردةالبياانتمنالكثريأ ناىلأ شارالعربيةادلولمنعدد•

.التحويلمنالغرضعنواحضةبصورةال فصاحلعدمنتيجةواحضة

.عربيةالادلولبعضيفس نويربعبشلكعلهيااحلصوللميكنالبياانتبعض•

املدفوعاتانمزيأتدفقاتمعابل رصدةاخلاصةالبياانتاتساقعدممنادلولبعضتعاين•

ضافة سعراتتغريأاحلس بانيفال خذعدم:مثلال خرىالفنيةالقضاايمنعدداىلا 

(ITRS)خاللمنالواردة(FDI)بياانتعىلوالاعامتدالسوقيةالقميةوتغرياتالرصف،

.الرشاكتمزيانياتواقعمنالواقعيةال رصدةوليس

(عتاب)وضع االستثمار الدولي-2

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها
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:اليةللتغلب على تلك التحديات تتبع بعض الدول العربية اإلجراءات الت

تنفيذذذذذذذ مسذذذذذذ  •
االسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتثمار 
ر األجنبذذي المبا ذذ
.بصورة دورية

ل تعزيذذذز التواصذذذ•
بذذذين الجهذذذة المعذذذدة 
للبيذذذذذذان والجهذذذذذذات 

.المعنية األخرى

قيذذذذام بعذذذذض الذذذذدول •
ادر العربيذذة بتنويذذع مصذذ

البيانذذذذذذذذذات ب سذذذذذذذذذتخدام 
.المسوحات

قيذذذذام بعذذذذض الذذذذدول •
ت العربية ب عداد دراسذا

بحثيذذذذذذذة تهذذذذذذذد  الذذذذذذذى 
تحسذذذين مسذذذتوى جذذذودة

.البيانات

قيام بعض الدول •
العربية باستخدام 
التقنية الحديثة 
إلستيفاء المسوحات
.بصورة الكترونية

(عتاب)وضع االستثمار الدولي-2

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها



23

:لتاليةللتغلب على تلك التحديات تتبع بعض الدول العربية اإلجراءات ا-تابع 

توجه عدد من الدول 
ن العربية نحو إعداد بيا

وضع اإلستثمار الدولي
.وفقا للطبعة السادسة

التوجه نحو الحصول 
على مساعدة فنية 

/صندوق النقد الدولي )
(صندوق النقد العربي
للتغلب على تلك  

.التحديات

قيام بعض الدول •
مار بتشكيل لجنة لالستث

األجنبي المباشر من 
الجهات المعنية بهدف 
التنسيق والتغلب على
القضايا الفنية التي 
.تواجهها في هذا الشان

عقد الدراسات المقارنة 
للتاكد من إتساق بيانات

ميزان المدفوعات ووضع 
ي االستثمار الدولي مع باق

كلية البيانات االقتصادية ال
 DATA)األخرى 

CONSISTENCY).

(عتاب)وضع االستثمار الدولي-2

ا  فية مصادر الحصول على البيانات وكي: ثانيا

معالجتها



ا  ند اعداد التحديات التي تواجه الدول العربية ع:  ثالثا

ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
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فامينعرضاء،ال عضالعربيةادلوليفاملدفوعاتمزيانلعدادالراهنالوضعظلويفس بقماضوءعىل

:الشأ نهذايفالتحدايتأ مهييل

.السادسةالطبعةملتطلباتوفقاالبياانتبعضتوافروعدمدوري،بشلكاملسوحاتتنفيذ▪

ضافةاملصادر،هذهلتعددنتيجةمصادرهامنالبياانتجتميع▪ س تجعدماىلا  هذهبعضابةا 

.املصادر

.املطلوبةشموليةوالأوابدلقةاحملددالوقتيفخارجيةمصادرمنالبياانتعىلاحلصولصعوبة▪

.تفصيليةياانتبأعىلحتتويلادلولبعضيفعلهيااحلصوليمتاليتالبياانتبعض▪

.ادلولبعضيفس نويةربعبصورةالبياانتعىلاحلصولصعوبة▪
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بالغنظاميتطلب▪ جيات،املنأل حدثوفقااأمس مترااأتطويرااأ(ITRS)ادلوليةاملعامالتبياانتا 

.العربيةادلولمنعدديفاملدفوعاتمزيانبياانتمصادرأ مهمنالنظامهذايعتربحيث

حصاءاتجودةحتسنيحنوالهادفةاجلهودمناملزيدبذل▪ هبااملرصحخاصةاملدفوعاتمزيانا 

السجالت،SWIFTبياانتمسوحات،)ال خرىالبياانتمعمبقارنهتاوذكلالبنوكطرفمن

.انجعةبصفةوحتليلهاال حصاءاتلهذهوالتفصيلادلقةمنمزيدااأل ضفاءوذكل(...ال دارية

.ادلوليةواملاليةالاقتصاديةالبياانتقواعدأ مهيفالاشرتاكطريقعناللوجستيةاملوارددمع▪

حصاءاتالجميفالتطوراتلكملواكبةالالزمةاحلديثةوالربجمياتابلتطبيقاتالزتود▪ القطاعا 

.اخلاريج

ا  ند اعداد التحديات التي تواجه الدول العربية ع:  ثالثا

ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
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عادة▪ ملواءمهتاديهثاحتخاللمن(التطبيقات)املعلوماتيةوالنظمال حصائيةالعملقواعدصياغةا 

.(BPM6)املدفوعاتمزياندليلمنالسادسةالطبعةتوصياتمع

جراءعربال حصاءاتوضبطلتجميعالكرتويننظامتطوير▪ ومراكزقاتتدف أحولمسوحاتا 

نوعيةحتسنييفايبال جيل ثرهانظرا(املبارشوغرياملبارشلالستامثر)ال جنبي ةالاستامثرات

.ادلوليةال حصائيةواملواصفاتللمعايريومطابقهتاالبياانت

ضافة▪ الطبيةدماتاخلغرارعىلابخلدماتتتعلقأ خرىجمالتلتشملاملسوحاتمناملزيدا 

.ال خرىاخلدماتمنوغريهااملعلوماتوتقنيات

املدفوعاتمزيانبنودلبعض(Estimation)التقديراتمعلياتيفاملس تعمةلالتقنياتحتسني▪

ىل طاريفوذكلالبنودل مهForecasts))ابلتنبؤاتاملتعلقةاجلهودتطويرجانبا  رمسا 

.اخلاريج أالقطاعتوازانتيفللتحمكالرضوريةالس ياسات

ا  ند اعداد التحديات التي تواجه الدول العربية ع:  ثالثا

ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
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تقيميوكذااملبارش،ال جنيبالاستامثر(TOCK)رصيدتقيميجماليفحتدايتادلولبعضتواجهكام•

ستامثرهااملعادال رابح .ا 

ستامثرمسحابجراءادلولبعضتقوممل• .املبارشال جنيبلال 

جراءصعوبة• اس تخداهمملظيفوذكلادلول،بعضيفابخلارجالعاملنيلتحويالتواقعيةتقديراتا 

.الرمسيةغريالقنوات

عداديفالبياانتمصادرتواجهصعوابت• .املدفوعاتزيانمملفاهميوفقاالصحيحةابلطريقةاملعلومةا 

.ادلولبعضيفاخلارجاىلال ستامثرتدفقاتحولبياانتتوفرعدم•

.اخلاصللقطاعاململوكةالرشاكتوخاصةاجلهاتبعضجتاوبعدم•

ا  ند اعداد التحديات التي تواجه الدول العربية ع:  ثالثا

ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
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يفيمتثلواذليالفلسطيينالوضعمثلاخلاصةال وضاعذاتادلولبعضتواجهاليتالتحدايت▪

.واملعابراحلدودعىلالس يطرةعىلالقدرةعدم

.(رمقيأ وريقوأ)وصورهتا(وس نويفصيل،شهري،)ال حصاءاتاس تالموتريةوتنوعاختالف▪

الغرياصاخلابلقطاعاخلاصةاكملسوحاتالرضوريةوالاس تبياانتاملسوحاتبعضغياب▪

.عامةومؤسساتوزاراتمنالعامابلقطاعاملتعلقةوتكلواملايل،املرصيف

حصاءاتاملوفرةال خرىاجلهاتبعضمعالتنس يقتوفرعدم▪ بسببولادلبعضداخللال 

.الشأ نهذايفالترشيعيال طارغياب

ا  ند اعداد التحديات التي تواجه الدول العربية ع:  ثالثا

ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي
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الطبابة،التعلمي،ني،املغرتبالاستامثر،العقارات،)الاقتصاديةالاحصائيةالبياانتبعضتوفرعدم▪

عىلدال عامتيتطلباذليال مرادلول،بعضيف(.اخلال جنبية،العامةلادلخل،اخلدمات،

.ال طارهذايفالتقديرات

الشاملالفينمعوادلللتدريبادلولبعضيفادلويلالاستامثرووضعاملدفوعاتمزيانمعديحاجة▪

ىلاخلامسةالطبعةتطبيقمنللتحول .السادسةالطبعةتطبيقا 

ا  ند اعداد التحديات التي تواجه الدول العربية ع:  ثالثا

ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي



ا  الرؤية والخطط المستقبلية للتغلب على : رابعا

وتطبيق أحدث المنهجيات في إعداد القائمةالتحديات

الطبعة )الدولي ستثمارالميزان المدفوعات ووضع ا

في الدول العربية( السادسة
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توجه بعض الدول التي •
تطبق الطبعة الخامسة في 
إعداد ميزان المدفوعات 
ى ووضع اإلستثمار الدولي ال
ل تطبيق الطبعة السادسة خال

.الفترة المقبلة

بين تعزيز التعاون الم ترك•
فة المؤسسات المحلية، باإلضا
ر الى محاولة التنسيق المبا 
مع كافة مزودي البيانات 
لضمان جودة ودقة  مولية 

.المخرجات

التدريب المستمر بهد  •
ى إتاحة الفرصة للقائمين عل
إعداد ميزان المدفوعات 
ووضع االستثمار الدولي 
لتطبيق أحدث المنهجيات 
الدولية المتبعة في مجال 
علقة اإلحصاءات والتقنيات المت

.بها

زية قيام بعض البنوك المرك•
انات بتطبيق منهجية جمع البي

تم من خالل سويفت والتي سي
من خاللها جمع البيانات 
ة المتعلقة بالمعامالت الدولي

.حسب الغرض
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نوكًتنسيقًبعضًالب
المركزيةًمعً

األجهزةًالمصرفيةً
التابعةًلهاًبهدفً
غًتطبيقًنظامًاإلبال
عنًالمعامالتً

الدوليةًللمصارفً
(ITRS).

ي تدعيم الدور اإلحصائي للبنك المركز
مع والجهات والهيئات األخرى المختصة بج
إحصاءات ميزان المدفوعات عن طريق 
القانون بهد  تمكين تلك الجهات 
نونية والحصول على كافة الّصالحيات القا
البنوك)إللزام الجهات والهيئات األخرى 

آت والمؤسسات المالية والمؤسسات والمن 
العمومية واأل خاص الطبيعيين 

للتصري  عن البيانات( والمعنويين
اإلحصائية إلعداد اإلحصاءات المتعلقة
بميزان المدفوعات ووضع اإلستثمار 

.الدولي

بنوكالبينم تركةبياناتقاعدةإن اء
ذاتاألخرىوالمؤسساتالمركزية
خاللمنوذلكالدولداخلالعالقة
.االلكترونيالربط بكات

إعداد استبيان يخص
ال ركات لتجميع 
بيانات االستثمار

.األجنبي

ا  الرؤية والخطط المستقبلية للتغلب على : رابعا

وتطبيق أحدث المنهجيات في إعداد القائمةالتحديات

الطبعة )الدولي ستثمارالميزان المدفوعات ووضع ا

في الدول العربية( السادسة
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املدفوعاتمزيانعدادابامللكفةال خرىواجلهاتاملركزيةابلبنوكوال حصائيةاملعلوماتيةاملنظومهدمع▪

:التاليةابلوظائفالقيامتضمناليتالبياانتقواعدبأ حدث

.وتنظميهاالبياانتختزين▪

.ومتاكمةلموحدةرؤيةلتوفرياملصادراملتعددةالبياانتربط▪

.واملؤرشاتالبياانتواقعمناملوضوعةواخلططالاسرتاتيجياتتنفيذمتابعة▪

.القرارواختاذوالتنبؤالتحليلل هدافالبياانتجودةحتسني▪

.ال حصاءاتونرشتوزيعس بلحتسني▪

جياد▪ الرمسيةغريلقنواتافهيايس تخدماليتادلوليفابخلارجالعاملنيحتويالتلتقديرطريقةا 

.التحويالتتكللجراء

احملليةسواءتللبياانأ خرىمصادرعىلال عامتدخاللمنودقهتاالبياانتومشوليةجودةحتسني▪

.أ وادلوليةمنا

ا  الرؤية والخطط المستقبلية للتغلب على : رابعا

وتطبيق أحدث المنهجيات في إعداد القائمةالتحديات

الطبعة )ستثمار الدولي الميزان المدفوعات ووضع ا

في الدول العربية( السادسة
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تذليلهبدفعات،املدفوأمبزياناملتعلقةابلبياانتاملزودةاجلهاتمجيعمعواجامتعاتلقاءاتعقد•

عدادمتطلباتتليبومصداقيةدقةذاتبياانتعىلواحلصولالعقبات ووضعدفوعاتاملمزيانا 

.ادلويلالاستامثر

ضافة• مزياناعداددليلجيةملنأوفقااجلهاتبتكلالبياانتمعديدلىاملفاهميوحتديثتوحيداىلا 

يفيهبملتدرأ(س نويةنصف–س نوية)دوريةبصورةمعلورشعقدخاللمنوذكلاملدفوعات

.الشأ نهذا

عدادجماليفواملاديالفينادلمعبتقدميالعريبالنقدصندوقيقومانالعربيةادلولبعضتقرتح• ا 

.ادلويلالاستامثرووضعاملدفوعاتمبزياناخلاصةاملسوحات

.العربيةادلوليفاملدفوعاتمزيانملعديمعلوورشدوراتعقد•

ا  الرؤية والخطط المستقبلية للتغلب على : رابعا

وتطبيق أحدث المنهجيات في إعداد القائمةالتحديات

الطبعة )الدولي ستثمارالميزان المدفوعات ووضع ا

في الدول العربية( السادسة
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األمانة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية


