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میزانإعدادفيالسادسةالطبعةمنھجیةعربیةدول9اتباعالىاالستبیاننتائجتشیر•
Balanceالدولياالستثمارووضعالمدفوعات of Payments and International

Investment Position Manual, sixth edition (BPM6)عامفيالصادرة
2008.

Balanceالمدفوعاتلمیزانالخامسةالطبعةدلیلعربیةدول7تطبق• of Payments
Manual, fifth edition (BPM5)1993عامفيالدوليالنقدصندوقعنالصادر.

أخريالىدولةمنالمدفوعاتمیزانإعدادفيمنھجیةكلتطبیقفيالبدءتاریخیختلف•



 ً مصادر الحصول على البیانات وكیفیة معالجتھا:  ثانیا
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میزان المدفوعات-1
المیزان الجاري1.1

المیزان التجاري1.1.1

البضائعمنكلفيعامةبصورةالعربیةالدولفيالخارجیةللتجارةالرئیسیةالمكوناتتتمثل

السلعيبالتركیحسبتصدیرھاالُمعادوالسلعالسلعیةوالوارداتالصادراتتشملالتي(العامة

نفقاتھاإلیمضافاالوصولمیناءفيقیمتھاأساسعلىاالقتصادیةاألغراضوحسبوالجغرافي

ً معالجتھایتموالتي،)”CIF“والتأمینالنقل علىیدھاقیتمحیثالمدفوعاتمیزانإعدادلمنھجیةوفقا

نضم(الخدماتمیزانفيوالتأمینالشحننفقاتوتسجیل(FOB)التصدیرمیناءفيقیمتھاأساس

منفصلندبفيیدرجوالذيالنقديالغیرالذھببندالىإضافة.)التامینوخدماتالنقلخدماتبندي

.السلعضمن
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)تابع(المیزان التجاري 1.1.1

.المدفوعاتمیزانإعدادلمتطلباتوفقامبوبةالسلععلىالحصول•
قالمناطبیاناتعلىلھاالُمعدةالجھاتمنالواردةالخارجیةالتجارةبیاناتشمولعدم•

.الحرة
بعضيفعنھااإلفصاحیتمالوالتيالنفطبقطاعالخاصةالبیاناتعلىالحصولصعوبة•

.العربیةالدول
نعاإلبالغنظامواقعمنالمصرفيالجھازمنالواردةالبیاناتعلىالدولبعضإعتماد•

.(ITRS)الدولیةالمعامالت
.المناسبالتوقیتفيالبیاناتعلىالحصول•
الُمقیمةالشركاتقبلمنالخارجفيوبیعھاشراؤھایتمالتيالسلععلىالحصولصعوبة•

.)المتاجرةقیدالسلع(
الجمركیةذالمنافعلىالمروربدونالخارجيالعالممعتبادلھایتمالتيالسلعتقییمصعوبة•

.الدولبعضفي
السفنتموینوالمسافرینقبلمنالمشتراةبالسلعتتعلقتفصیلیةبیاناتعلىالحصول•

.والتجھیزللتصلیحالُمعدةالسلعالىإضافةوالناقالت،
.البیاناتشمولیةدرجةعلىیؤثرالذياألمروالمعابر،الحدودعلىالسیطرةصعوبة•

تتمثل 
التحدیات التي 
تواجھ بعض 
الدول العربیة 

عند إعداد 
بیانات التجارة 
الخارجیة وفقاً 
لمنھجیة إعداد 

میزان 
المدفوعات 

:فیما یلي
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)تابع(المیزان التجاري 1.1.1

الواجببالمتطلباتوإبالغھمالمباشرالتنسیقبھدفالبیاناتلتلكالُموفرةالجھاتفيالمسؤولینمعالدوریةاالجتماعاتعقد•
ً الخارجیةالتجارةبیاناتفيتوافرھا .حلھاعلىوالعملالبیاناتاختالفأسباببحثالىإضافةالمدفوعات،میزانلدلیلوفقا

.المدفوعاتمیزانمنھجیةعلىالبیاناتمعديلتدریبعملورشعقد•

ً البیاناتعلىالحصول• .المجالھذافيالحدیثةالتقنیةوسائلباستخدامإلكترونیا

.للبنوكالشھریةالبیاناتخاللمنالمتاجرةقیدالسلعبیاناتتحدید•

.نوكالبمنالُمستقاهالبیاناتعلىتعتمدالتيالدولتلكفي(HS)للسلعالدوليالتصنیفبتحدیثاتالمصرفيالجھازموافاة•

الخارجیةةالتجارلتقییمالجماركومصلحةاإلحصاءوجھازالمركزيالبنكتضمعمللجانتكوینعلىبالعملالدولبعضقیام•
.رینالمسافقبلمنالمشتراةوالسلعوالناقالتالسفنبتموینتتعلقبیاناتعلىالحصولوكذاالموازي،االقتصادفي

.التجاریینالشركاءلدولالخارجیةالتجارةإحصائیاتمعمقارناتعقد•

:تعمل الدول العربیة على التغلب على تلك التحدیات من خالل اتباع اإلجراءات التالیة
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میزان الخدمات2.1.1

النقل،نمبكلالخاصةالبنودعلىرئیسيبشكلالخدمیةوالمدفوعاتالمتحصالتتشتمل

المالیة،والخدماتالحكومیة،والخدماتوالسلعالتقاعد،ومعاشاتوالتأمینوالسفر،

ماتوخدالتشیید،وخدماتواالستشارات،والمعلوماتاآلليوالحاسباالتصاالتوخدمات

.األخرىاألعمال
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)تابع(میزان الخدمات2.1.1

عناإلبالغنماذجفيالواردةالبیاناتدقة•
.)ITRS(الدولیةالمعامالت

ديمعقبلمناإلقامةلمفھومالدقیقالتطبیق•
.البیانات

التقدیراتفيالمستعملةالتقنیاتتطویر•
)(Estimationالخدمیةالمتحصالتبنودلبعض

Forecasts)(التنبؤاتتطویرجانبإلى
رسممنتمكنالتيالبنودألھمالضروریة
اعالقطتوازناتفيللتحكمالضروریةالسیاسات
.الخارجي

البیاناتبعضعلىالحصولعلىالقدرةعدم•
)جابةاالستفيالتأخرأو(االستجابةلعدمنتیجة

.بالبیاناتالمزودةالجھاتبعضقبلمن

حصرعلىالعربیةالدولبعضقدرةعدم•
بةنسیمثلالذيالرسميغیرالقطاعبیانات

.العربیةالدولبعضفيبھایستھانال

منكبیرقدركونمنالدولبعضتعاني•
ؤثریمماالرسمیةالقنواتعبریتمالالخدمات

بتجارةالخاصةالبیاناتشمولیةعلى
.الخدمات

:بالنسبة للتحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند إعداد المیزان الخدمي فھي كالتالي
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)تابع(میزان الخدمات2.1.1

اإلحصائیةاألجھزةمعالتعاون•
المزودةاألخرىوالجھات
معديتزویدبھدفللبیانات

بالبیاناتالمدفوعاتمیزان
وذلكالخدمي،بالمیزانالخاصة

مالتفاھمذكراتتوقیعخاللمن
.اإلطارھذافي

يفواستبیاناتمسوحاتتنفیذ•
والوارداتالصادراتمجال

.الخدمیة

ومةمنظبتطبیقالدولبعضقیام•
منلالستفادةاألعمالذكاء

اعدقومجالفيالحدیثةالتقنیات
ددةالمتعالبیاناتوربطالبیانات،
موحدةرؤیةلتوفیرالمصادر
اإلحصاءاتعنومتكاملة

.البیانإعدادفيالمستخدمة

عمالمباشروالتنسیقاالتصال•
دقةمنللتأكدالبیاناتمعدي

.والتصنیفالبیانات

ممفاھیتطبیقعلىالعملیمثل•
لمیزانالسادسةالطبعة

البیاناتإعدادعندالمدفوعات
أحدالخدماتبمیزانالخاصة

يالتالمستقبلیةاإلجراءاتأھم
علىالعربیةالدولبعضتعمل

.الشأنھذافيتنفیذھا

العربیةالدولبعضتحاول•
خاللمنالبیاناتعلىالحصول

معلمقاربتھاالسویفتنظام
ودالبنفيالمستخدمةالتقدیرات

.بیاناتعنھاتتوافرالالتي

:للتغلب على التحدیات السابق ذكرھا تقوم الدول العربیة باإلجراءات التالیة
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میزان الدخل3.1.1

خلدمنرئیسيبشكلالدخلبمیزانالخاصةوالمدفوعاتالمتحصالتتتكون

،والفائدةاستثمارھاالمعادواالرباحوالفوائداألرباحیشملالذياالستثمار

العمالوالحدودعمالعلیھایحصلالتيالتعویضاتوتشملالعاملینوتعویضات

.)عاممنأقل(قصیرةزمنیةلفترةیعملونالذینالموسمیون



مصادر الحصول على البیانات وكیفیة معالجتھا

13

:تتمثل أھم التحدیات التي تواجھ ُمعدي البیان في الدول العربیة فیما یلي

.العربیةالدولمنعددفيالجھاتبعضمنالواردةالبیاناتشمولیةمستوىانخفاض-

.العربیةالدولبعضفيوذلكالمطلوب،وبالتفصیلالمناسبالتوقیتفيالبیاناتبتوفیرالجھاتقیامعدم-

اعقطوبیاناتاستثمارھا،المعادواألرباحالرسمیة،غیراألخرىللقطاعاتوالفوائداألرباح،تقدیرصعوبة-

.العربیةالدولبعضفيالعاملینوتعویضاتالتأمین،

)تابع(میزان الدخل3.1.1
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)تابع(میزان الدخل3.1.1

ودراسةنالتأمیوإعادةالتأمینبقطاعالخاصةالبیاناتلتجمیعجدیدةنماذجإعدادنحوالعربیةالدولبعضاتجاه-
.المالیةالرقابةھیئةالىإرسالھاأوالمجالھذافيالعاملةللشركاتمباشرةإرسالھاإمكانیةمدى

.الدولتلكفياألجنبياالستثمارلشركاتخاصمسحبإعدادالعربیةالدولبعضقیام-

.السویفتأوITRSمثلالبیاناتلتلكأخرىمصادرعلىاالعتماد-

منھمالواردةالبیاناتجودةلتحسینباإلحصاءاتالمزودةالجھاتمعمیدانیةوزیاراتدوریةاجتماعاتعقد-
ً وتكون .)المدفوعاتمیزاندلیلمنالسادسةالطبعة(المطبقةالمفاھیمألحدثوفقا

:للتغلب على تلك التحدیات ھناك بعض اإلجراءات التي تتخذھا الدول في ھذا الشأن
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لرسمیةاالتحویالتمنكلعلىالعربیةالدولمعظمفيالبندھذایشتمل-
جاریةالوالتحویالتالدخل،علىوالضرائبوالسلعیة،النقدیةالمنح(

والتحویالتالعاملین،تحویالت(الخاصةوالتحویالت،)األخرى
.)األخرىالجاریةوالتحویالتالشخصیة،

میزان التحویالت4.1.1
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لمفاھیموفقاITRSالدولیةالمعامالتعناإلبالغنماذجفيدقیقھبصورةالبیاناتتصنیفعدم•
.التحویلمنالغرضعنواضحةبصورةالتصریحأوالمدفوعات،میزان

.عدم توافر البیانات الخاصة بالتحویالت بالشمولیة المطلوبة في بعض الدول العربیة•

صعب بعض التحویالت الخاصة تتم خارج القنوات الرسمیة، في بعض الدول العربیة، األمر الذي ی•
.معھ الحصول على تلك البیانات

.غیاب التنسیق التشریعي الذي یتیح الحصول على البیانات الخاصة بالتحویالت•

:تتمثل أھم التحدیات التي تواجھ الدول العربیة المستوفیة لالستبیان فیما یلي

)تابع(میزان التحویالت 4.1.1
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تنظیم لقاءات وورش عمل
إضافة إلى(بصورة دوریة 

) وسائل االتصال األخرى
لمعدي البیانات الخاصة 

.بمیزان التحویالت

ة تحدیث وتطویر االستمار
الخاصة بجمع البیانات 
ن بحیث تتضمن الغرض م
التحویل وغیرھا من 

.البیانات المطلوبة

قیام بعض الدول بإعداد 
اون دراسة أو استبیان بالتع

مع الجھات األخرى المعنیة
الت بھدف تقدیر تلك التحوی

یر التي تتم عبر القنوات غ
.الرسمیة

عناإلبالغنظامتطبیق
ITRSالدولیةالمعامالت

قومالتالتيالدولبعضفي
.بتطبیقھ

:وللتغلب على ھذه التحدیات، قامت الدول باتخاذ عدد من اإلجراءات كالتالي

)تابع(میزان التحویالت 4.1.1



مصادر الحصول على البیانات وكیفیة معالجتھا

18

الحساب الرأسمالي2.1
املنت�ة�ريا�ٔصولمنلك�ىللالس�تبياناملس�توفيةالعربیةا�ولمعظميفالرٔأساميلاحلسابحيتوي

.الرأٔساملیةوالتحویالت،)منظورة�رئأومنظورة(فهياوالترصفاملالیة�ري

:اكلتايلويهالبیان،هذإا�دادعندالعربیةا�ولٔأمامالت�د�تمن�ددیو�د

بت�الزتویديفام�نتظاىلٕاضافةاملطلوبة،وا�قة�لتفاصیلالبیا�ت�ىلاحلصولميثل•
.الشأٔنهذايفالعربیةا�ولبعضتوا�هاليتالت�د�تٔأمهٔأ�دالبیا�ت،

.العربیةا�ولبعضيفالتحویلمنالغرضعنواحضةبصورةالترصحي�دم•
املدفو�اتزيانمبیانمعدةاجلهةميكنا�يالعربیة،ا�ولبعضيفالترشیعي،إالطارغیاب•

ت��هياتتوفراليتاملعنیةاجلهاتمنالرٔأساميل�حلساباخلاصةالبیا�ت�ىلاحلصولمن
.البیا�ت
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وافر سعي بعض الدول العربیة، التي ال تت
لدیھا بیانات إلعداد الحساب الرأسمالي، 

ظام نحوتجمیع البیانات المطلوبة من خالل ن
السویفت، وكذا الطلب من الجھات األخرى

موافاتھا ) خاصة وزارة الخارجیة(المعنیة 
یلیة حتى بتلك البیانات المطلوبة بصورة تفص

تتمكن تلك الدول من إعداد میزان الحساب
.الرأسمالي

لى تسعى معظم الدول العربیة نحو الحصول ع
.بیانات تخص ھذا البند من مصادر أخرى

:طبقت بعض الدول العربیة اإلجراءات التالیة للتغلب علي التحدیات السابقة

الحساب الرأسمالي2.1
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الحساب المالي3.1

واست�راتاملبارش،أ�جنيب�ست�ربنودمنلكمنالعربیةا�ولمعظميفاملايلاحلسابیتكون
.�حتیاطیةأ�صوليفوالتغريأ�خرى،و�ست�راتاحلافظة،

:یيلف�الشأٔنهذايفالعربیةا�ولتوا�هاليتالت�د�تو�متثل

.العربیة�ولابعضيفاملطلوبةالشمولیةودر�ةوالتوقيت��قةالبیا�تتوافر�دم•
.رسیةتالبیا�هذهتعتربالعربیةا�ولبعضيفاملعنیةاجلهاتمن�ددهناككام•
دقةٔأكرثلتكونر�هتامقاوحماو�املصادراملتعددةالبیا�تجتمیعمنالعربیةا�ولبعضتعاين•

.املدفو�اتمزيانملعایريوفقاومشولیة
يفوذ�)صولا�ٔ �انبيف�اصة(والرشاكت�ٔ�فراداخلاصةالبیا�ت�ىلاحلصولصعوبة•

.العربیةا�ولبعض
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بیان قیام بعض الدول العربیة بتطویر االست
الخاص باالستثمار األجنبي المباشر 
ولیة واستثمارات الحافظة لكي تكون أكثر شم

.ودقة

قیام بعض الدول بتطبیق بعض
أو نظام السویفت  ITRSاألنظمة مثل 

.ةلتوفیر البیانات الغیر متوفر

مع التعاون بین الجھات المعدة لمیزان المدفوعات
یة الصنادیق السیادیة في بعض الدول العرب
نادیق للحصول على البیانات الخاصة بتلك الص
.وفقاً لمفاھیم إعداد میزان المدفوعات

التنسیق مع الجھات ذات الصلة 
لبیان الموفرة للبیانات لموافاة معدي ا
ناسبة بالتوقیت والدقة والشمولیة الم

.ووفقا لمفاھیم میزان المدفوعات

:قامت بعض الدول العربیة بتطبیق اإلجراءات التالیة للتغلب علي التحدیات سالفة الذكر

)تابع(الحساب المالي3.1
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وضع االستثمار الدولي-2

واست�راتبارش،امل أ�جنيب�ست�رمنلكيفا�ويل�ست�رلوضعاملكونةالبنود�متثل
.�حتیاطیةوأ�صولأ�خرى،و�ست�راتاحلافظة،

:یيلف�ضهانعر ا�ويل،�ست�روضعبیانٕا�دادعندالت�د�تمن�ددالعربیةا�ولبعضتوا�ه

.اخلارجيفاملقمينيتاست�رارصیدحولدقيقةبیا�تتوافر�دممنالعربیةا�ولبعضتعاين•

.عريبالا�ولبعضيفدوریةبصورةاملبارشأ�جنيب�ست�رمسحتنفيذ�دم•

.املطلوبةوالشمولیةو��قةاملناسبالتوقيتيفالبیا�تورود�دم•

.اجلغرايفلتوزیعاحسبس�نویةبصورةاملبارشأ�جنيب�ست�ررصیدٕا�داد�ىلالقدرة�دم•

.)ورشاكتفرادأٔ (أ�صول�انببیا�تتوفري�ىلالقدرة�دممنالعربیةا�ولبعضتعاين•
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.العربیةا�ولعضبيف�برياحتد�ً اخلار�ة�لتدفقاتتتعلقبیا�تتوافر�دمميثل•
.العربیةا�ولبعضيفتقد�ریةاملبارشأ�جنيب�ست�ربیا�ت•
�ري�كونیةاملعن اجلهاتمنالواردةالبیا�تمنالكثرئأناىلٔأشارالعربیةا�ولمن�دد•

.التحویلمنالغرضعنواحضةبصورةإالفصاحلعدمنتي�ةواحضة
.عربیةالا�ولبعضيفس�نويربع�شلك�لهيااحلصولالميكنالبیا�تبعض•
املدفو�اتانمزي تدفقاتمع�ٔ�رصدةاخلاصةالبیا�تا�ساق�دممنا�ولبعضتعاين•

سعراتتغري احلس�بانيفأ��ذ�دم:مثلأ�خرىالفنیةالقضا�من�دداىلٕاضافة
(ITRS)�اللمنالواردة(FDI)بیا�ت�ىلو�ع�دالسوقيةالقميةوتغرياتالرصف،

.الرشاكتمزيانیاتواقعمنالواقعیةأ�رصدةوليس

)عتاب(وضع االستثمار الدولي-2
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:الیةللتغلب على تلك التحدیات تتبع بعض الدول العربیة اإلجراءات الت

تنفی������ذ مس������ح •
االس������������������تثمار 

ر األجنب��ي المباش��
.بصورة دوریة

ل تعزی���ز التواص���•
ب���ین الجھ���ة المع���دة 
للبی������ان والجھ������ات 

.المعنیة األخرى

قی����ام بع����ض ال����دول •
ادر العربی��ة بتنوی��ع مص��

البیان���������ات بإس���������تخدام 
.المسوحات

قی����ام بع����ض ال����دول •
ت العربیة بإعداد دراس�ا

بحثی�������ة تھ�������دف ال�������ى 
تحس���ین مس���توى ج���ودة

.البیانات

قیام بعض الدول •
العربیة باستخدام 
التقنیة الحدیثة 

إلستیفاء المسوحات
.بصورة الكترونیة

)عتاب(وضع االستثمار الدولي-2
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:لتالیةللتغلب على تلك التحدیات تتبع بعض الدول العربیة اإلجراءات ا-تابع 

توجھ عدد من الدول 
ن العربیة نحو إعداد بیا

وضع اإلستثمار الدولي
.وفقا للطبعة السادسة

التوجھ نحو الحصول 
على مساعدة فنیة 

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

.التحدیات

قیام بعض الدول •
مار بتشكیل لجنة لالستث

األجنبي المباشر من 
الجھات المعنیة بھدف 
التنسیق والتغلب على
القضایا الفنیة التي 
.تواجھھا في ھذا الشان

عقد الدراسات المقارنة 
للتاكد من إتساق بیانات

میزان المدفوعات ووضع 
ي االستثمار الدولي مع باق

كلیة البیانات االقتصادیة ال
 DATA)األخرى 

CONSISTENCY).

)عتاب(وضع االستثمار الدولي-2



 ً التحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند اعداد :  ثالثا
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یيلف�نعرض،أ�عضاءالعربیةا�وليفاملدفو�اتمزيانال�دادالراهنالوضعظلويفس�بقماضوء�ىل
:الشأٔنهذايفالت�د�تٔأمه

.السادسةطبعةال ملتطلباتوفقاالبیا�تبعضتوافرو�دمدوري،�شلكاملسو�اتتنفيذ•
هذهبعضٕاس�ت�ابة�دماىلٕاضافةاملصادر،هذهلتعددنتي�ةمصادرهامنالبیا�تجتمیع•

.املصادر
.املطلوبةولیةوالشمو��قةاحملددالوقتيف�ارجيةمصادرمنالبیا�ت�ىلاحلصولصعوبة•
.تفصیلیةتبیا��ىلحتتويالا�ولبعضيف�لهيااحلصولیمتاليتالبیا�تبعض•
.ا�ولبعضيفس�نویةربعبصورةالبیا�ت�ىلاحلصولصعوبة•
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يثح املهنجیات،ٔ��دثوفقاً مس�متراً تطو�راً (ITRS)ا�ولیةاملعامالتبیا�تٕابالغنظامیتطلب•
.العربیةا�ولمن�دديفاملدفو�اتمزيانبیا�تمصادرٔأمهمنالنظامهذایعترب

طرفمنهبااملرصح�اصةاملدفو�اتمزيانٕاحصاءاتجودةحتسنيحنوالهادفةاجلهودمناملزیدبذل•

وذ�)...إالداریةالس�الت،SWIFTبیا�تمسو�ات،(أ�خرىالبیا�تمعمبقارنهتاوذ�البنوك

.�جعةبصفةوحتلیلهاإالحصاءاتلهذهوالتفصیلا�قةمنمزیداً ٕالضفاء
.ا�ولیةةواملالی�قتصادیةالبیا�تقوا�دٔأمهيف�شرتاكطریقعناللوجستيةاملوارددمع•
.اخلار�القطاعاءاتٕاحصجماليفالتطوراتلكملوا�بةالالزمةاحلدیثةوالربجمیات�لتطبیقاتالزتود•
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توصیاتمعملواءمهتااحتد�هث�اللمن)التطبیقات(املعلوماتیةوالنظمإالحصائیةالعملقوا�دصیا�ةٕا�ادة•
.(BPM6)املدفو�اتمزياندلیلمنالسادسةالطبعة

�ست�راتراكزومتدفّقاتحولمسو�اتٕاجراء�ربإالحصاءاتوضبطلتجمیعالكرتويننظامتطو�ر•
للمعایريومطابقهتاالبیا�تعیةنو حتسنييفإالجيايبٔ��رهانظرا)املبارشو�رياملبارشلالست�ر(أ�جنبّیة

.ا�ولیةإالحصائیةواملواصفات
وتقنیاتبیةالط اخلدماتغرار�ىل�خلدماتتتعلقٔأخرىجماالتلتشملاملسو�اتمناملزیدٕاضافة•

.أ�خرىاخلدماتمنو�ريهااملعلومات
�انبٕاىلاملدفو�اتمزيانبنودلبعض(Estimation)التقد�راتمعلیاتيفاملس�تعم�التقنیاتحتسني•

الرضوریةالس�یاساترمسٕاطاريفوذ�البنودٔ�مهForecasts)(�لتنبؤاتاملتعلقةاجلهودتطو�ر
.اخلار�ّ القطاعتواز�تيفللتحمك
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تقيميوكذااملبارش،أ�جنيب�ست�ر(TOCK)رصیدتقيميجماليفحتد�تا�ولبعضتوا�هكام•

.ٕاست�رهااملعادأ�ر�ح

.املبارشأ�جنيبلٕالست�رمسح�جراءا�ولبعضتقوممل•

اس�ت�دا�ملظيفوذ�ا�ول،بعضيف�خلارجالعاملنيلتحویالتواقعیةتقد�راتٕاجراءصعوبة•

.الرمسیة�ريالقنوات

.املدفو�اتزيانمملفاهميوفقاالصحی�ة�لطریقةاملعلومةٕا�داديفالبیا�تمصادرتوا�هصعو�ت•

.ا�ولبعضيفاخلارجاىلإالست�رتدفقاتحولبیا�تتوفر�دم•

.اخلاصللقطاعاململوكةالرشاكتو�اصةاجلهاتبعضجتاوب�دم•



التحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند اعداد 
میزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

31

�دميف�متثليوا�الفلسطیينالوضعمثلاخلاصةأ�وضاعذاتا�ولبعضتوا�هاليتالت�د�ت•

.واملعا�راحلدود�ىلالس�یطرة�ىلالقدرة

.)رمقيوأٔ وريق(وصورهتا)وس�نويفصيل،شهري،(إالحصاءاتاس�تالموتريةوتنوعاختالف•

املرصيفلغريااخلاص�لقطاعاخلاصةاكملسو�اتالرضوریةو�س�تبيا�تاملسو�اتبعضغیاب•

.�امةومؤسساتوزاراتمنالعام�لقطاعاملتعلقةوت�واملايل،

غیاببب�س ا�ولبعضدا�للٕالحصاءاتاملوفرةأ�خرىاجلهاتبعضمعالتنس�یقتوفر�دم•

.الشأٔنهذايفالترشیعيإالطار



التحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند اعداد 
میزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

32

الطبابة،التعلمي،ني،املغرتب�ست�ر،العقارات،(�قتصادیة�حصائیةالبیا�تبعضتوفر�دم•

�ىلدإالع�یتطلبا�يأ�مرا�ول،بعضيف).اخلأ�جنبیة،العام�ا��ل،اخلدمات،

.إالطارهذايفالتقد�رات

الشاملالفينمعوا�للتدریبا�ولبعضيفا�ويلإالست�رووضعاملدفو�اتمزيانمعدي�ا�ة•

.السادسةالطبعةتطبیقٕاىلاخلامسةالطبعةتطبیقمنللتحول



 ً یق أحدث الرؤیة والخطط المستقبلیة للتغلب على تلك التحدیات وتطب: رابعا
الطبعة (المنھجیات في إعداد میزان المدفوعات ووضع اإلستثمار الدولي 

في الدول العربیة) السادسة

33
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توجھ بعض الدول التي •
تطبق الطبعة الخامسة في 
إعداد میزان المدفوعات 

ووضع اإلستثمار الدولي الى
ل تطبیق الطبعة السادسة خال

.الفترة المقبلة

ین تعزیز التعاون المشترك ب•
فة المؤسسات المحلیة، باإلضا
ر الى محاولة التنسیق المباش
مع كافة مزودي البیانات 

لضمان جودة ودقة شمولیة 
.المخرجات

التدریب المستمر بھدف •
ى إتاحة الفرصة للقائمین عل
إعداد میزان المدفوعات 
ووضع االستثمار الدولي 
لتطبیق أحدث المنھجیات 
الدولیة المتبعة في مجال 
لقة اإلحصاءات والتقنیات المتع

.بھا

یة قیام بعض البنوك المركز•
نات بتطبیق منھجیة جمع البیا

تم من خالل سویفت والتي سی
من خاللھا جمع البیانات 
ة المتعلقة بالمعامالت الدولی

.حسب الغرض
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نوك تنسیق بعض الب
المركزیة مع 

األجھزة المصرفیة 
التابعة لھا بھدف 
غ تطبیق نظام اإلبال
عن المعامالت 

الدولیة للمصارف 
(ITRS).

تدعیم الدور اإلحصائي للبنك المركزي
والجھات والھیئات األخرى المختصة 

بجمع إحصاءات میزان المدفوعات عن 
طریق القانون بھدف تمكین تلك الجھات

ونیة والحصول على كافة الّصالحیات القان
البنوك (إللزام الجھات والھیئات األخرى 

والمؤسسات المالیة والمؤسسات 
یین والمنشآت العمومیة واألشخاص الطبیع

للتصریح عن البیانات ) والمعنویین
اإلحصائیة إلعداد اإلحصاءات المتعلقة 
بمیزان المدفوعات ووضع اإلستثمار 

.الدولي

بینمشتركةبیاناتقاعدةإنشاء
األخرىوالمؤسساتالمركزیةالبنوك

خاللمنوذلكالدولداخلالعالقةذات
.االلكترونيالربطشبكات

إعداد استبیان 
یخص الشركات 
لتجمیع بیانات 

.االستثمار األجنبي
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املدفو�اتمزيان��دادامللكفةأ�خرىواجلهاتاملركزیة�لبنوكوإالحصائیةاملعلوماتیةاملنظومهدمع•
:التالیة�لوظائفالقيامتضمناليتالبیا�تقوا�دبأٔ�دث
وتنظميهاالبیا�تختز�ن.
ومتاكم�مو�دةرؤیةلتوفرياملصادراملتعددةالبیا�تربط.
واملؤرشاتالبیا�تواقعمناملوضو�ةواخلطط�سرتاتیجیاتتنفيذمتابعة.
القرارواختاذوالتنبؤالت�لیلٔ�هدافالبیا�تجودةحتسني.
إالحصاءاتو�رشتوزیعس�بلحتسني.

ت�الجراءالرمسیة�ريالقنواتفهيا�س�ت�دماليتا�وليف�خلارجالعاملنيحتویالتلتقد�رطریقةٕاجياد•
.التحویالت

مهنااحمللیةءسواللبیا�تٔأخرىمصادر�ىلإالع�د�اللمنودقهتاالبیا�تومشولیةجودةحتسني•
.ٔأوا�ولیة
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تذلیلهبدف�ات،املدفو مبزياناملتعلقة�لبیا�تاملزودةاجلهاتمجیعمعواج��اتلقاءاتعقد•
ووضعدفو�اتاملمزيانٕا�دادمتطلباتتليبومصداقيةدقةذاتبیا�ت�ىلواحلصولالعقبات

.ا�ويل�ست�ر
مزيانا�داددلیلجیةملهن وفقااجلهاتبت�البیا�تمعدي�ىاملفاهميوحتدیثتوحيداىلٕاضافة•

يف�هبملتدر )س�نویةنصف–س�نویة(دوریةبصورةمعلورشعقد�اللمنوذ�املدفو�ات
.الشأٔنهذا

ٕا�دادجماليفواملاديالفينا�معبتقدميالعريبالنقدصندوقیقومانالعربیةا�ولبعضتقرتح•
.ا�ويل�ست�رووضعاملدفو�اتمبزياناخلاصةاملسو�ات

.العربیةا�وليفاملدفو�اتمزيانملعديمعلوورشدوراتعقد•



مع الشكر،،
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