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اإلحصاءات املؤسسة من خالل جمع وإعداد تهدف 

لوقدد  ااملناسدد ة  دد  اإلحصدداتات تقددد   
املناسب ملتخذي القرار

تقددددددددددددد   ااحصدددددددددددداتات   دددددددددددد  ال دددددددددددداح    
.واملست مرين واملختص  

ةواإلشددددددددرافياألعمددددددداب الرقابيدددددددة  نجدددددددا  
ع القطاعدددددددات املاليدددددددة ال دددددددي تخ دددددددعلددددددد  

.ورقابة املؤسسةإلشراف 

باملتطل ددددددددددددددددددددددات وامل ددددددددددددددددددددددا راتاإل فددددددددددددددددددددددات 
.ااحصائية الدولية وااقليمية
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 السادسةمن الطبعة الخامسة من دليل إعداد ميزان املدفوعات إلى الطبعة االنتقال

 املدفوعاتقس  خاص مل زا  املدفوعات والتجارة الخارجية تح    ارة ااحصات إلعدا  وت ويب بيانات م زا   نشات م ت  1993   عام.

 الرابعةحسب الط عة 2007-1961ت   عدا  بيانات م زا  املدفوعات للفترة من عام.

 2007-2005ت  اانتقاب     الط عة الخامسة و عدا ها لالستخدام الداخل  للفترة.

 ت  2012   عام 
ً
الربع بشكل سنوي ومن 2005من عام تحويل بيانات امل زا  من الط عة الخامسة     الط عة السا سة، وتط يق الط عة السا سة بدتا

.2006بشكل ربع سنوي األوب من عام 

التطورات في ميزان املدفوعات
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 الفنية لغرض ميزان املدفوعاتاملساعدات

 2011املساعدة الفنية عام
 ااست مارمن هذه الزيارة هو تطوير بيانات م زا  املدفوعات للحساب املا   واملواضيع املتعلقة بالدخل من كا  الغرض.

 من التوصيات ال ي الزيارة عل  ترتب 
ً
ت مار الدو  ، وسهولة ساه  بشكل ك  ر    تقد ر ونشر بيانات وضع ااسمما . ال يانات و قتهاشمولية بدورها     يا ة انعكس  عد ا

.  املدفوعاتالط عة السا سة إلحصاتات م زا      اانتقاب 

 2018املساعدة الفنية عام
 و  بااست مارات وتحس   جو ة بيانات مسوح صندوق النقد الداملتعلقة للخدمات واملواضيع كا  الغرض من هذه الزيارة هو تطوير بيانات م زا  املدفوعات.

 ساه  بشكل ك  ر    مما. ال ي انعكس  بدورها     يا ة شمولية ال يانات و قتهاااشا ة بطرق جمع ال يانات وطريقة التقد ر الحالية، وعد  من التوصيات عل  الزيارة ترتب
.  تحسن بيانات الحساب املا   وتقليل بند السهو والخطأ

التطورات في ميزان املدفوعات
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 يعتبر من متطل ات اان مام للمعيار الخاص لنشر ال يانات(SDDS ) 
ً
 واحدا

ً
.شريطة نشره بشكل شهري وبتأخر  مني ا  تجاو  شهرا

حكومة طة النقد ة وال ت من النموذج بشكل عام عل  األصوب ااحتياطية األجنبية الرسمية واألصوب األخرى بالعمالت األجنبية ال ي تحتفظ بها السل
. املركزية، والتزامات النقد األجنبي قص ر األجل ال ي من املمكن أ  تؤ ي     استهالك ااحتياطيات وأصوب النقد األجنبي األخرى 

 ويت  تزويد صندوق النقد الدو   بال يانات عبر نظام م 2012بدأ العمل عليه    عامICS  بشكل شهري 2013من عام ابتداًت.

بيانات االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية
INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY TEMPLATE
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 ال يانات لنشر من متطل ات اان مام للمعيار الخاص(SDDS Plus )وأحد توصيات م ا رة مجموعة العشرين املعنية بفجوة ال يانات ،.

 شمل است مارات وي. التو يع الجغرا   مصنفة     حقوق ملكية وسندات   ن قص رة وطويلة األجلحسب  ت من املسح بيانات است مارات الحافظة
.الحكومة، وال نوك، والقطاع الخاص، وا يشمل است مارات ال نك املركزي 

 م وت  نشر ال يانات عل  نظام 2011بدأ العمل عليه    عامICS بشكل نصف سنوي 2013التابع لصندوق النقد الدو   ابتداًت من عام.

املسح املنسق الستثمارات الحافظة 
Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) 
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Financial Soundness Indicators( FSIs)السالمة املالية مؤشرات 

 ال ياناتتعتبر  حدى متطل ات م ا رات مجموعة  وب العشرين املتعلقة بفجوة

 لدليل مؤشرات ال( املصارف)عمل  املؤسسة خالب السنوات املاضية عل  جمع و عدا  بيانات مؤشرات السالمة املالية  لشركات اا داع 
ً
املالية سالمة وفقا

.  الصا ر عن صندوق النقد الدو  

 املؤسسة بإعدا  كافة املؤشرات الرئيسة تقوم(Core Indicates ) مؤشرات تشجيعية 8مؤشر،  ضافة     12وعد ها(Encouraged Indicators ) 27من أصل
.  مؤشر

   (.2009بدا ة من بيانات عام )ربع  بشكل 2013باملؤشرات الرئيسة منذ عام تقوم املؤسسة بتزويد صندوق النقد الدو
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 صندوق النقد الدو   املتعلقة باإلحصاتات النقد ة واملاليةتعتبر  حدى متطل ات.

 1لغرض  عدا  نموذج 2015س ق للمؤسسة طلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدو       يسمبرSR & 2SR.

  رساب ال يانات بصفة  ورية وشهرية للصندوق عبر نظام  
ً
.م2017بدا ة من شهر نوفمبر ICS ت  حاليا

Standardized Report Form SRFs - IMF



International Banking Statistics - IBS
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تعتبر  حدى متطل ات م ا رة مجموعة العشرين املتعلقة بفجوة ال يانات.

 2018وح ى الربع األوب 2016بال يانات الربعية للعام بتزويد بنك التسويات الدولية 2018قام  املؤسسة بدا ة عام.

ال يانات تح  املراجعة والدراسة من ق ل ال نك ق ل اعتما ها.
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 ذلك األفرا القطاع العام والخاص بما    عدم الشمولية والتفصيل    بعض بيانات.

 املطلوبةعدم وصوب ال يانات من جهات القطاع العام والخاص ال ي ا تخ ع إلشراف ورقابة املؤسسة باآلنية.

 لعدم للدقة القطاع العام والخاصال ي تر  من جهات تفتقر بعض ال يانات 
ً
.الدوليةواملمارسات ااحصائية تماشيها للمنهجيات نظرا

 اإلحصاتاتيعملو  عل  هذه الذ ن املدفوعات هو ندرة املتخصص   واملالية وم زا  أحد التحد ات ال ي تواجه مجاب ااحصاتات النقد ة  .

من القطاع الخاص 
ً
.عدم وجو  تشريعات منظمة للعمل ااحصائي تساه     توف ر ال يانات خصوصا

التحديات في مجال اإلحصاءات النقدية واملالية وميزان املدفوعات
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RMS ERMS
Microsoft SQL Server ما كروسوف  أكسس آلية ادارة البيانات

شركات التأم  ، شركات التمويلاملصارف، املصارف القطاعات

ويب بحيث  دخل كل بنك باس  مستخدم وكلمة مرورصفحة البر د االكترونيعبر آلية استقبال البيانات

:آ   عل  نوع   ت  بشكل
 

ً
 منع ال نك من   خاب ال يانات نهائيا

 ك  ر كارتفاع أو انخفاض)  شعار با  هنالك احتمالية خطأ
(   ال يانات املدخلة

التأكد من صحة البيانات دوي بعد  رساب التقارير ت  بشكل ش ة

   نشات و  راج تقارير جد دة أو تعد لهاسهولة .
ن مرونددددددة  دددددد  مشدددددداركة ال يانددددددات مددددددع مسددددددتخدمي ال يانددددددات مدددددد

و Excelو PDFخالب أ وات تقارير متعد ة وبصيغ مختلفة 
CSV.

 نمط ثاب  ومحدو  من التقارير.
صعوبة تعد ل التقارير أو  نشات تقرير جد د.
اناتصعوبة مشاركة التقارير مع مستخدمي ال ي.

التقارير

أنظمة إدارة البيانات 




