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 "عربستات"للجنة الفنية ملبادرة اإلحصاءات العربية  سادساالجتماع ال
 صندوق النقد العريب 

 تطوير العمل اإلحصائي

 (SDDS) املعيار اخلاص لنشر البياانت متطلبات وفق 

   املركزيجتربة بنك الكويت 
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 اإلمارات العربية املتحدة -أبوظيب
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 المركزي الكويت بنك في إلحصاءاتا :األول المحور

 (SDDS)االستعداد لالنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات : المحور الثاني

 والفرص التحديات :الثالث المحور

 آفاق تطوير العمل اإلحصائي في بنك الكويت المركزي: المحور الرابع

 احملتويات
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 احملور األول إلحصاءات في بنك الكويت المركزيا
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 من أساسيًا جزًءا المركزي، الكويت بنك يُشكل
 .الكويت دولة في اإلحصائي للعمل الوطنية المنظومة

 والنقدية االقتصادية اإلحصاءات ونشر وتحليل تجميع
 .المختلفة والمالية

 دليل مع والمالية النقدية اإلحصاءات إعداد يتوافق
 .2000 لعام والمالية النقدية اإلحصاءات

 الخاصة والمالية النقدية لإلحصاءات شاملة تغطية
 .والمالية المصرفية بالمؤسسات

 إلحصاءات في بنك الكويت المركزيا
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إعداد ونشر 
اإلحصاءات النقدية 

والمالية بصفة 
وعلى أساس   دورية

 شهري

تزويد المنظمات 
اإلقليمية والدولية 
 بالتقارير ذات الصلة

تجميع ونشر بيانات 
 ،ميزان المدفوعات

ووضع االستثمار 
الدولي بدورية ربع 

 سنوية

نظام ُمصمم بطريقة 
تتوافق مع نماذج 
اإلبالغ القياسية 

الدولية والذي يُتيح 
تجميع إحصاءات 
القطاع الخارجي 
على أساس ربع 

 سنوي

استخدام قاعدة 
بيانات حديثة 

 ومتطورة

 إلحصاءات في بنك الكويت المركزيا
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 الثايناحملور  (SDDS)االستعداد لالنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات 
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العمل على استكمال كافة المتطلبات الخاصة بالنظام 
 العام المعزز لنشر البيانات

 e-GDDS  

وذلك كمرحلة انتقالية الستيفاء المتطلبات الخاصة 
 باالنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات

 SDDS 

 العمل على إنشاء صفحة البيانات القومية الموجزة 

(NSDP) 

  

 (SDDS)االستعداد لالنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات 
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 (SDDS) إحصائيات المعيار الخاص لنشر البيانات

 
 
 
 

 

 

IMF Dissemination standards bulletin board (DSBB) 

NSDP SDDS 

 137إجمالي عدد الدول 
دولة التي لديها صفحة 

 موجزة

( دول عربية 9منها )  

إجمالي عدد الدول 
58المنضمة   

( دول عربية 6منها )  
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 (SDDS)االستعداد لالنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات 

تحسين عملية 
إنتاج المؤشرات 
واإلحصاءات 
االقتصادية 

 والمالية

تعزيز سالمة 
وجودة البيانات 

 المنشورة

توفير إحصاءات 
 آنية وشاملة

 دعم الشفافية
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 يتوافر البيان بشكل ربع سنوي وسنوييتم النشر، و  ال حداثة ثالثة أرابع سنة – دورية سنوية IIPوضع االستثمار الدويل ( 4

 يتوافر البيان بشكل ربع سنوي وسنوييتم النشر، و  ال حداثة ربع سنوية – دورية ربع سنوية الدين اخلارجي( 5

 غري متاح حداثة شهر واحد – دورية شهرية االحتياطيات الدوليةمنوذج ( 3

بإحصاءات المركزي الكويت بنك يختص 
 .الخارجي والقطاع المالي القطاع
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 (SDDS) متطلبات املعيار اخلاص لنشر البياانت القطاع
  للنشراملوقف احلايل 

 بنك الكويت املركزييف 
 القطاع املايل: أواًل 
 بفرتة حداثة شهر ونصف – يتم النشر على أساس شهري حداثة شهرية – دورية شهرية مسح شركات اإليداع( 1

 بفرتة حداثة شهر ونصف –يتم النشر على أساس شهري  حداثة كل أسبوعني – دورية شهرية مسح البنك املركزي( 2

 يومًيا يومًيا أسعار الفائدة( 3

 القطاع اخلارجي: اثنًيا
 شهور 3بفرتة حداثة  –يتم النشر على أساس فصلي  حداثة ربع سنوية –دورية ربع سنوية  BoP   ميزان املدفوعات( 1

 ونصف بفرتة حداثة شهر –يتم النشر على أساس شهري حداثة أسبوع واحد – دورية شهرية األصول االحتياطية الرمسية( 2

 يومًيا يومًيا أسعار الصرف( 6

Heat Map 

 متاحةو  (ودورية تغطية،) جزئًيا متوافقة بياانت
 .احلداثة فرتة يف التوافق ينقصها ولكن العام لالطالع

 جاريو  (وحداثة ودورية، تغطية،) كلًيا  متوافقة بياانت
 .العام لالطالع ااتحتها على العمل

 .كلًيا  متوافقة غري بياانت

 بفرتة حداثة شهر ونصف –يتم النشر على أساس شهري 

 شهور 3بفرتة حداثة  –فصلي على أساس مت اعتماد النشر من معايل احملافظ 
 شهور 3بفرتة حداثة  –فصلي على أساس مت اعتماد النشر من معايل احملافظ 

 (إمجايل الدين اخلارجي)

 .كلًيا  متوافقة بياانت
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 المدى الزمني القصير 
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 إلحصاءات 2020 لعام (ARC) اإلحصائي النشر خطة عن اإلعالن
 .اخلارجي والقطاع املايل القطاع ومؤشرات

1-  
 خطة التطوير

-2 .سنوية ربع بدورية (IIP) الدويل االستثمار وضع بياانت نشر  
-3 .سنوية ربع بدورية اخلارجي الدين إمجايل بياانت نشر  
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-1 .األجنبية ابلعمالت والسيولة الدولية االحتياطيات بياانت نشر  

 المدى الزمني المتوسط

 -2 .التفصيلية اخلارجي الدين بياانت نشر
 الدويل النقد صندوق من فينال دعمال -3

 خطة التطوير
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 يتوافر البيان بشكل ربع سنوي وسنوييتم النشر، و  ال حداثة ثالثة أرابع سنة – دورية سنوية IIPوضع االستثمار الدويل ( 4

 يتوافر البيان بشكل ربع سنوي وسنوييتم النشر، و  ال حداثة ربع سنوية – دورية ربع سنوية الدين اخلارجي( 5

 بفرتة حداثة شهر واحد -النشر بدورية شهرية يتم حداثة شهر واحد – دورية شهرية االحتياطيات الدوليةمنوذج ( 3
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 (SDDS) متطلبات املعيار اخلاص لنشر البياانت القطاع
  للنشراملوقف احلايل 

 بنك الكويت املركزييف 
 القطاع املايل: أواًل 
 بفرتة حداثة شهرية – يتم النشر على أساس شهري حداثة شهرية – دورية شهرية مسح شركات اإليداع( 1

 بفرتة حداثة كل أسبوعني –يتم النشر على أساس شهري  حداثة كل أسبوعني – دورية شهرية مسح البنك املركزي( 2

 يومًيا يومًيا أسعار الفائدة( 3

 القطاع اخلارجي: اثنًيا
 شهور 3بفرتة حداثة  –يتم النشر على أساس فصلي  حداثة ربع سنوية –دورية ربع سنوية  BoP   ميزان املدفوعات( 1

 ونصف بفرتة حداثة شهر –يتم النشر على أساس شهري حداثة أسبوع واحد – دورية شهرية األصول االحتياطية الرمسية( 2

 يومًيا يومًيا أسعار الصرف( 6

Heat Map 

 أسبوعبفرتة حداثة  –يتم النشر على أساس شهري 

 شهور 3بفرتة حداثة  –يتم النشر بدورية ربع سنوية 
 شهور 3بفرتة حداثة  –يتم النشر بدورية ربع سنوية 

 (تفصيالت الدين اخلارجي)

 .كلًيا  متوافقة بياانت

 املتوسطالزمني القصري و املدى 

 (2021نهاية عام )
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 الثالثاحملور  التحديات والفرص
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 التحديات
 

 .البياانت بتوفري زمةلامل التشريعية البيئة غياب•
 
 
 
 .اإلحصائية املسوح نقص•

 

 الفرص
 

 مع بعيد حد إىل املركزي الكويت بنك إحصاءات تتوافق •
 .املعتمدة الدولية القياسية واملنهجيات األدلة

 
 

  القطاع وإحصاءات واملالية النقدية اإلحصاءات جودة•
 .الكويت لدولة الكلي القتصادا وإحصاءات اخلارجي

 
 
 والتكنولوجية املادية املقومات املركزي الكويت بنك ميلك•

 .التطوير لعملية الداعمة والبشرية
 

التطوير املقرتحة ما هي إال خطوة على خطة 
 .طريق اإلجنازات لبنك الكويت املركزي
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 الرابعاحملور  آفاق تطوير العمل اإلحصائي في بنك الكويت المركزي

19  Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  



20 

 آفاق تطوير العمل اإلحصائي في بنك الكويت المركزي

تعزيز إجراءات التنسيق مع 
خمتلف املؤسسات والوحدات 
املنتجة للبياانت يف دولة 

 .الكويت

زايدة التوعية أبمهية العم   لعم  اإلحصائياب االرتقاء
 اإلحصائي

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  



   

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  


