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المتفق عليها من قبل اللجنة الفنيةواألدوات الوسائل .  2

.الدورية عن الدول العربيةحصائية إلاإصدار التقارير والنشرات •

اناتتجميع البيانات اإلحصائية الصادرة عن الدول العربية ومعالجتها وإدراجها ضمن قاعدة بي•

.موحدة

الدوليةائية للدول العربية العتماد وتطبيق أحدث المنهجيات والمعايير اإلحصتقديم المشورة الفنية •

ة في الدولتنظيم الندوات والمؤتمرات لكبار الفنيين، وعقد الدورات التدريبية للكوادر االحصائي•

.العربية

ثين والمهتمينتوفير موقع الكتروني لنشر المعلومات والبيانات اإلحصائية العربية، وإتاحتها للباح•
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:  2013سبتمبر 11البرنامج األول للمبادرة جاء بناء على توصيات االجتماع األول للجنة الفنية المنعقد بتاريخ 

عداد استبيان شامل لتقييم درجة تطور الوضع اإلحصائي في الدول العربيةإ1.

د العربيالنقصندوق البرامج التدريبية وورشات عمل بالتنسيق مع معهد السياسات االقتصادية في 2.

نظيم ورش عمل محلية في الدول العربية تعقد خالل بعثات المعونة الفنيةت3.

وثالث أو أربع دول 2013توفير الدعم الفني للدول العربية، حيث سيتم اختيار دولة أو دولتان في عام 4.

2014في 

«عربستات»مناقشة تطوير قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة بمبادرة 5.

«عربستات»تصميم وإطالق موقع إلكتروني لمبادرة 6.

حصائية لهذا الغرضإلوتعيين ضباط االتصال في المؤسسات اتجميع البيانات ونشرها7.
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منجزات برنامج عمل للمبادرة توصيات االجتماع األول للجنة الفنية

ي تم إرسال ثالثة استبيانات لتقييم وضع اإلحصاءات ف

ة النقد البنوك المركزية ومؤسس)المؤسسات االحصائية العربية 

وإعداد تقرير حول( ووزارات المالية واألجهزة اإلحصائية

النتائج

 إعداد استبيان لتقييم درجة تطور الوضع اإلحصائي

أبوظبي تنظيم برنامجين تدريبيين حول الحسابات القومية في

(2014مارس وديسمبر)

البرامج التدريبية لفائدة المؤسسات اإلحصائية

لإلحصاءالوطنيالمكتبكوادرلفائدةتدريبيتينورشتينعقد

(2008ونظامالفصلية)القوميةالحساباتحولموريتانيافي
تنظيم ورش عمل محلية في الدول العربية

يتانيامورإلىالدوليالنقدصندوقمعمشتركةبعثةأولايفاد

لتأخيراتقليصفيلإلحصاءالوطنيالمكتبمساعدةإلىتهدف

السنويةالقوميةالحساباتنشرفيالحاصل

تان في اختيار دولة أو دول: توفير الدعم الفني للدول العربية

2014وثالث أو أربع دول في 2013عام 

تصميم المرحلة االولى من قاعدة اإلحصاءات االقتصادية 

جزء ارها يمكن اعتبأحدث التقنيات المعلوماتية العربية باعتماد

«عربستات»من قاعدة البيانات اإلحصائية لمبادرة 

 مناقشة تطوير قاعدة بيانات وإحصاءات خاصة بمبادرة

عربستات»

ال في الصندوق واألشغكترونياللتطوير خدمات التواصل ا

.«اتعربست»وي موقع مبادرةتيحموقع جديد جارية لتصميم

 عربستات»تصميم وإطالق موقع إلكتروني لمبادرة»

هم جمع لدى الصندوق ضباط االتصال في الدول العربية فيما ي

إحصاءات التقرير االقتصادي العربي الموحد

المؤسسات وتعيين ضباط االتصال فيتجميع البيانات ونشرها

لهذا الغرضحصائيةإلا
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:صندوق النقد العربي الداعمة لبرنامج عمل المبادرة أنشطة 

منجزات برنامج عمل الصندوق نوع النشاط

السياساتمعهدفيتدريبيامجنبر30حواليتنظيم

النقداتومؤسسالمركزيةالبنوكلفائدةللصندوقاالقتصادية

.العربيةاإلحصائيةواألجهزةالماليةووزاراتالعربية

البرامج التدريبية لفائدة المؤسسات اإلحصائية

ية ونشرة إحصاءات تنافسحصاءات العربيةالاةإصدار نشر

ية التجارة العربية البينية ونشرة إحصاءات االسواق المال

.العربية

لمؤسسات وتعيين ضباط االتصال في اتجميع البيانات ونشرها

حصائية لهذا الغرضإلا

2014لعاميالموحدالعربياالقتصاديالتقريرإصدار

.العربياالقتصادفاقآريرتقإلىباإلضافة،2015و
التقارير والدراسات االقتصادية

مجلس)المستوىعاليةدوريةاجتماعاتمنمجموعةعقد

(...المركزية،البنوكمحافظيومجلسالعربالماليةوزراء
ةالتنسيق والتشاور بين المؤسسات اإلحصائية العربي



أهم نتائج

في الدول العربيةتقييم وضع اإلحصاءات االستبيان حول 
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 المالية ثالثة استبيانات حول العمل اإلحصائي  في األجهزة اإلحصائية ووزاراتأعّد الصندوق

.المركزية ومؤسسات النقد العربيةوالبنوك 

بيقها تهُدف االستبيانات إلى تقييم وضعية اإلحصاءات الصادرة عن كل مؤسسة، ومدى تط

.  للمعايير الدولية في إعداد وتحليل بياناتها وطبيعة التنسيق فيما بينها

تمحيث،2014سبتمبر25فيالعربيةالدولفيالمعنيةالمؤسساتإلىاالستبياناتإرسالتم

األجهزةمن12والعربيةالنقدومؤسساتالمركزيةالبنوكمن16منهااستبيانا  37الماست

.الماليةوزاراتمن9واإلحصائية

نت االستبيانات الثالثة محورا  مشتركا  يتناول مواصفات البيئة القانون ية والمؤسسية، منها تضمَّ

ة الموارد تحديث اإلطار القانوني وُطرق التنسيق مع باقي منتجي اإلحصاءات األُخرى، ونوعي

.  المتاحة وعن وجود استراتيجية للنهوض بالمجال اإلحصائي

حول الوضع اإلحصائي في الدول العربيةالستبيان ا



9

لمنتجي اإلحصاءات العربية والمؤسسيةالبيئة القانونية مواصفات . 1

وزارات الماليةالبنوك المركزيةاإلحصاءأجهزة 
كافة المؤسسات

41.768.855.656.8اإلطار القانونيتحديث 

:طرق التنسيق 

16.756.366.744.4التنسيق المباشر•

33.318.822.225.0لجنة وطنية لإلحصاء•

50.025.011.130.6*المنهجيتان •

(توفر الموارد)الموارد 

50.093.866.773.0الموارد البشرية•

50.093.866.773.0الموارد المالية•

83.393.866.783.8التجهيزات•

اإلحصاءاتجودة 

100.087.588.991.9اعتماد أسس موضوعية•

83.868.866.773.0توفر المصادر واألساليب•

83.868.844.467.6تنويع النشر•

GDDS 75.087.577.881.1النظام العام لنشر البيانات 

SDDS33.337.533.335.1النظام الخاص لنشر البيانات 



مواصفات االحصاءات الصادرة عن األجهزة االحصائيةأهم -2
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معاييرلةكامبصفةبتطبيقتقوماالستبيانفيالمشاركةاإلحصائيةاألجهزةنصفحوالي

باعتماداألجهزةمعظمتقومحينفي،NAS)1993(المتحدةلألممالقوميةالحساباتمنظومة

.جزئيةبصفةالمنظومةهذه

المشاركةالمؤسساتنصفقبلمنجزئيةبصفة2008لعامالجديدةالمنظومةتطبيق.

هذهنصفأنكما.والمخرجاتالمدخالتمصفوفةبإعدادتقومالاإلحصائيةاألجهزةبعض

العملياتةمصفوفأنإلىإضافةالمندمجة،االقتصاديةالحساباتمصفوفةلديهايوجدالاألجهزة

صفوفةمبإعدادتقوماإلحصائيةاألجهزةثلثفقط.عربيتيندولتينفيإعدادهايتمالمالية

Socialاالجتماعيةالحسابات Accounting Matrix،

ماعية تقوم األجهزة اإلحصائية العربية بإعداد ونشر مجموعة من المؤشرات االقتصادية واالجت

، اعتمادا  معيشة السكان واألرقام القياسية لألسعاروظروف في مجاالت اإلنتاج والتجارة والعمالة 

.ميدانية يتم إنجازها وفق معايير دوليةمسوحاتعلى 
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أهم مواصفات اإلحصاءات الصادرة عن وزارات المالية-3

حينفيجزئية،بصفة1986لعامالحكومةماليةإحصاءاتدليلالماليةوزاراتثلثتعتمد

بصفة2001لعامالحكومةماليةإحصاءاتدليلتعتمدالوزاراتمنالمائةفي77.8أن

.جزئية

وانينالقوتفعيلالدولةحساباتإطارتحديثاستكمالعلىالماليةوزاراتمنعددتعمل

الحكومةاليةمإحصاءاتلدليلالكليالتطبيقمنتٌمِكنهاالحكومةلماليةالجديدةالتنظيمية

2001لعام

السوقأسعارمدتُعتواألرصدة،التدفقاتقيدفيالمستخدمةالمحاسبيةبالقواعديتعلقفيما

العربيةالماليةوزاراتمنالمائةفي44.4قبلمنالقيدهذاتقييمفيجزئيةبصفة

.االستبيانفيالمشاركة

والالمالية،وزاراتمنالمائةفي66.7بنسبةجزئيةبصفةاالستحقاقأساسعلىالقيديتم

منالمائةفي55.6نسبةوتعتمد.األخرىالعربيةالماليةوزاراتقبلمنكلي ايعتمد

.جزئيةبصفةالدوليةالمعاييرعلىالبياناتوتصفيةالمناهجالماليةوزارات
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البنوك المركزية العربية: النقدية أهم مواصفات اإلحصاءات -4

المائةفي68.8بنسبة2000لعامالتجميعودليلوالماليةالنقديةاإلحصاءاتدليلتطبيقيتم

.عربيةمركزيةكبنوثالثةفيجزئيا  تطبيقهويتم.كليةبصفةالعربيةالمركزيةالبنوكمن

43.8فيكليةبصفة2008لعامالتجميعودليلوالماليةالنقديةاإلحصاءاتدليلتطبيقيتم

.جزئيا  ةعربيمركزيةبنوكثالثةفيالدليلهذاويُعتمدالمركزية،البنوكمنالمائةفي

عةالميزانيةبإعدادالعربيةالنقدومؤسساتالمركزيةالبنوكجميعتقوم للقطاعالُمجمَّ

ميزانيةإصداريتمكذلك.األُخرىاإليداعومؤسساتالمركزيالبنكتشملالتيالمصرفي

عة .العربيةالدولفياألُخرىالماليةللمؤسساتُمجمَّ

المركزيةالبنوكقبلمنالنشرومعاييرجيدةإحصائيةتقنياتاعتماد
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البنوك المركزية العربية : إحصاءات القطاع الخارجي أهم مواصفات -5

منهجيةفيعربيةدول10فيكليبشكلالمدفوعاتلميزانالخامسةالطبعةمعاييرتعتمد

.الخارجيالقطاعإحصاءاتونشرإعداد

عربيةدولخمسفيالمدفوعاتلميزانالسادسةالطبعةمعاييروتطبق

المركزيةالبنوكمنالمائةفي75تعتمدالقيد،فيالُمستخدمةالمحاسبيةبالقواعديتعلقفيما

.واألرصدةالتدفقاتلتقييمالسوقأسعاركليا  العربيةالنقدومؤسسات

معاييرباعتمادالمركزيةالبنوكمنالمائةفي43.7فياالستحقاقأساسعلىالقيدويتم

.كليةبصفةدولية

الدولياالستثماريالوضعإعدادعمليةبإنجازالمركزيةالبنوكتقوم(IIP)فيكليةبصفة

اءاالحصجهازمعالمركزيالبنكتتعاونحيثحاالت،ثالثباستثناءالعربيةالدول

.الصرفمكتبأولإلحصاءالوطنيالمركزقبلمنإعدادهأويتمبإعداده،



شكرا  
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