
 "عربستات"منجزات مبادرة اإلحصاءات العربية 

 2017لعام  

 للجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربيةاالجتماع الرابع 

 "عربستات"

 

 2017نوفمبر 8-9

 أمانة اللجنة الفنية 

 صندوق النقد العربي



 

أهمًالتوصياتًالمعتمدةًفيًالجتماعاتًالثالثًالسابقةًللجنةً: أولًا
 .الفنية
 .2017خاللًعامً" عربستات"منجزاتًمبادرةً: ثانياًا

استبياناتًالوضعًاإلحصائيًفيًالدولًالعربية. 
التدريبًوبناءًالقدراتًاإلحصائية. 
تطويرًقواعدًالبياناتًاإلحصائيةًالعربية. 
الدراساتًوالتقارير. 

 

 نقاط العرض

 



 التذكير بالتوصيات المعتمدة في الجتماعات الثالث السابقة للجنة الفنية: أولا 
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 2017عام " عربستات"منجزات مبادرة 

 .إعدادًاستبياناتًلتقييمًالوضعًاإلحصائيًفيًالدولًالعربية1.

 .توفيرًالبرامجًالتدريبيةًلفائدةًالمؤسساتًاإلحصائية2.

 .توفيرًالدعمًالفنيًللمؤسساتًاإلحصائيةًالعربية3.

 القيامًبدراساتًوإعدادًتقاريرًفيًالمجالتًاإلحصائية4.

 ".عربستات"تطويرًقاعدةًاإلحصاءاتًخاصةًبمبادرة5ً.

 .ضمنًموقعًالصندوًق" عربستات"تصميمًوإطالقًموقعًإلكترونيًلمبادرة6ً.

 .تعيينًمنسقينًألنشطةًالمبادرةًفيًالمؤسساتًاإلحصائيةًالعربيةًالمعنية7.
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2017عام " عربستات"منجزات مبادرة   

 اإلستبياناتً. 1

 

 
 

ا   2017خالل عام « عربستات»منجزات مبادرة : ثانيا

بيئة أعمال المشروعات المتوسطة •

 والصغرى
المستجدات في تطبيق المنهجيات واألدلة االحصائية • .االستقرار المالي في الدول العربية•

 .الدولية

 الشمول المالي في الدول العربية • سياسات الدعم في الدول العربية•
 .إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية•

استبيان التطلعات ورؤى الدول العربية •

 .حول تفاعل الصندوق مع احتياجاتها
تطورات التقنيات المالية الحديثة في الدول •

 مؤشرات السالمة المالية في الدول العربية• العربية

استبيان مقترحات أعضاء اللجان وفُرق •

 .العمل التي يتولى الصندوق أمانتها
 حماية مستهلكي الخدمات المالية •

 استخدام البيانات الكبيرة في الدول العربية•

المواضيع المقترحة الجتماعات اللجنة الفنية  لمبادرة • .الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية• 

 ."عربستات"

دراسة إدارة مخاطر السيولة النقدية ومتطلبات •

  3بازل 
 

النظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول •

 العربية
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2017عام " عربستات"منجزات مبادرة   

استبيانًالتطلعاتًورؤىًالدولًالعربيةًحولًتفاعلًالصندوقًمعًاحتياجاتها: 
 " (عربستات"أهمًمقترحاتًالدولًالعربيةًحولًمبادرةً)       

 
 

احصائية مواضيع في القصيرة التدريبية والدورات العمل ورش تكثيف اقتراح :العربية الحصائية القدرات بناء 
 .بتوفيرها الدول تلتزم التي الدولية المتطلبات من اآلن اصبحت التي

 

يلي ما اقتراح تم :والدولية والقليمية العربية والحصائية المالية المؤسسات مع التنسيق: 
 خبراتهم من تستاادةلال العربية الدول في االحصائيين الخبراء مع للتواصل قنوات فتح. 

للصندوق االلكترونية الشبكة على موحد عربي إحصائي الكتروني موقع اتستحداث. 

عربتسات" اإلحصاءات ونظام العربية للدول الوطنية االحصاءات منظومات بين ما شبكي ربط نظام وضع". 

 

ونقل دول عدة من اإلحصاءات مجال في خبراء فريق تكوين قتراحا :العربية للدول الفنية المعونة تقديم 
 التطور درجة حيث من العربية الدول بين التااوت المبادرة هذه تراعي أن على لذلك، تحتاج التي للدول خبراتهم

 .الدولية االحصائية المعايير تطبيق في

  

  

 

 
 

ا   2017خالل عام « عربستات»منجزات مبادرة : ثانيا
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2017عام " عربستات"منجزات مبادرة   

ا   2017خالل عام « عربستات»منجزات مبادرة : ثانيا

 التدريبًوبناءًالقدراتًاإلحصائية. 2

 الدوراتًالتدريبية

 إحصاءات مالية الحكومة
 القطاع العام إحصاءات دين

 االحصاءات النقدية والمالية
 االقتصادي أساليب التنبؤ

 اآلفاق والمستجدات: االقتصادات العربية
 تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة التنافسية

 إحصاءات المراكز عبر الحدود
 االقتصاد القياسي

 إحصاءات تجارة الخدمات
 التضخم الديناميكي

دورة  32إلى  2012دورة عام  13انتقل عدد الدورات التدريبية من •

   2017عام  

ا عام  374كما انتقل عدد المشاركين من •  748إلى  2012متدربا
ا في عام   .   2016متدربا
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 2017عام " عربستات"منجزات مبادرة 

 .تطويرًقواعدًالبياناتًاإلحصائيةًالعربية. 3

ا   2017خالل عام « عربستات»منجزات مبادرة : ثانيا

قاعدة البيانات 
لمبادرة 

"عربتستات"  

البوابة االلكترونية 
للنظام العام المعزز 

    لنشر البيانات

(e-GDDS( 

البوابة العربية 
 للتنمية

قواعد 
اإلحصاءات في 
صندوق النقد 

 العربي

 " عربستات"هناكًثالثًأبعادًلتصورًقاعدةًاإلحصاءاتًلمبادرةً
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 2017عام " عربستات"منجزات مبادرة 

 .تطويرًقواعدًالبياناتًاإلحصائيةًالعربية. 3

ا   2017خالل عام « عربستات»منجزات مبادرة : ثانيا

 .مواصلة تحديث قاعدة بيانات األسواق المالية•

ا على • مواصلة تحديث قاعدة اإلحصاءات المتوفرة حاليا
 .الموقع اللكتروني للصندوق

 قواعد اإلحصاءات في صندوق النقد العربي( أ
 

ساهم الصندوق في إطالق البوابة العربية للتنمية عام •

2016. 

 .يساهم الصندوق في تطوير البوابة العربية للتنمية•

 البوابة العربية للتنمية( ب
 

www.arabdevelopmentportal.com 

التفاهم مع صندوق النقد الدولي حول مساعدة الدول العربية •

 .على النخراط في النظام العام المعزز لنشر البيانلت
صفحة )لنشر البيانات  NSDPاستخدام البوابة اللكترونية •

 .في صندوق النقد الدولي( البيانات القومية الموجزة
 .2017في نوفمبر  IMFإيفاد أول بعثة مشتركة مع •

البوابة اللكترونية للنظام العام المعزز لنشر ( ج

   e-GDDS)) البيانات
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 2017عام " عربستات"منجزات مبادرة 

 والتقاريرالدراساتً. 4
ا   2017خالل عام « عربستات»منجزات مبادرة : ثانيا

قياس اثر تنافتسية التجارة الخارجية على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج •

 .العربية

 .إعداد تنبؤات للحتسابات القومية التسنوية•

 .نماذج الجاذبية للتجارة الخارجية العربية•

 .تقرير حول التسياتسات والنُظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية•

 .تقرير حول إحصاءات القطاع غير الرتسمي في الدول العربية •

 .تقرير حول مؤشرات التسالمة المالية في الدول العربية •

 .تقرير حول اتستخدام البيانات الكبيرة في الدول العربية•



 شكرا  

http://www.amf.org.ae 

 

http://www.amf.org.ae/

