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الماليةالنقدية ونشر البيانات االقتصادية و

البنك المركزي األردني

2018تشرين الثاني 

صندوق النقد العربي



المحتويات

مقدمة: اوالً -

عنية أنواع وخصائص اإلحصاءات االقتصادية والمالية الم: ثالثاً -
.بالنشر 

.مجاالت تطوير نشر اإلحصاءات في االردن: رابعاً -

.البيئة القانونية والمؤسسية لنشر االحصاءات: ثانياً -

.خالصة واستنتاجات: خامساً -
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:االردنفياالحصائيةوالمعلوماتالبياناتونشربإعدادتقومالتيالجهات

العامةاالحصاءاتدائرة-

ية،اجتماعاحصاءاتزراعية،احصاءاتالسكان،احصاءاتاالسعار،االجمالي،المحليكالناتجاقتصاديةاحصاءات

.الخ....واالتصاالتالتكنولوجيقطاعي

االردنيالمركزيالبنك-

الودائع،،المرخصةللبنوكالموحدةالميزانيةالمركزي،البنكميزانية:تفاصيلهابكافةوالبنوكالنقوداحصاءات

.الصرافةشركاتمؤشراتالمالية،المتانةمؤشراتالنقد،عرضالصرف،اسعارالفائدة،اسعارالتسهيالت،

الماليةوزارة-

.والخارجيالداخليالعامالدينمؤشراتللحكومة،العامةالموازنةخالصة

عمانبورصة-

.الخ...السوقيةالقيمةاالسهماسعارالتداولحجماالحصائيةالمؤشراتاهم

مقدمة



• ثانيا 

• تطورات القطاع النقدي
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 ً ثانيا

البيئة القانونية لنشر إحصاءات البنك المركزي

االطار القانوني لنشر 

احصاءات البنك 

المركزي 

البيئة المؤسسية لنشر 

احصاءات البنك 

المركزي 



البيئة القانونية والمؤسسية لنشر االحصاءات: أوالً 

:اإلطار القانوني لنشر إحصاءات البنك المركزي االردني 

.مركزيهنالك إطار قانوني لنشر اإلحصاءات النقدية والمالية ضمن القانون المنظم للبنك ال•

وتعديالتن،، للبننك المركنزي الحن  فني 1971منن قنانون البننك المركنزي لعنام 45حسب المادة •

صصنة طلب أي معلومات وبيانات مباشنرة منن البننوك المرخصنة والمؤسسنات االئتمانينة المتخ

. بما في ذلك  السماح للبنك المركزي بنشر المعلومات اإلحصائية المجمعة

:البشريةالموارديتعلقفيما

ائية يتننوفر لنندب البنننك المركننزي مننوارد بشننرية مؤهلننة وكافيننة رعننداد ونشننر المؤشننرات اإلحصنن

.والنقدية والمالية بما فيها توفير التجهيزات والبرمجيات

:البياناتجودةتقييممجالفي

اليب هنالننك موقوقيننة عاليننة فنني اعنننداد ونشننر البيانننات حيننك يتبنننع البنننك المركننزي اف نن  ارسننن

.والمنهجيات الدولية وخصوصا منهجيات صندوق النقد الدولي
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(تابع)البيئة القانونية والمؤسسية لنشر اإلحصاءات 

:هنالك خطط دورية 

.لتطوير اعداد ونشر البيانات اإلحصائية بما يخص المؤشرات النقدية والمالية

:  في مجال التعاون الدولي 

اص بنشننر   يقننوم البنننك المركننزي بالتنسنني  مننع الجهننات ذات العالقننة بتحقينن  متطلبننات المعيننار الخنن

كمنا يقنوم البننك المركنزي بتزويند ARCضمن  الجدول الزمنني المسنب  لنشنر البياننات SDDSالبيانات 

للتعناون منع كمنا يسنعا البننك المركنزي ICSصندوق النقد الدولي بالمؤشرات النقدية عن طري  نظام 

ارير والذي يتني  للبننك المركنزي تزويند الصنندوق بالتقن  SDMXصندوق النقد الدولي لالشتراك بنظام 

.والبيانات بصوره سريعة ومتطورة 

:  في مجال البرامج التدريبية 

هنالك دورات وورش عم  تعقد بالتعاون مع المؤسسات  اإلقليمية والدولية حول نشر البيانات مث         

.صندوق النقد الدولي واالسكوا وغيرها

6



• ثانيا 

• تطورات القطاع النقدي
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أنواع اإلحصاءات 

والمؤشرات المعنية 

بالنشر

خصائص البيانات 

واإلحصاءات المعنية 

بالنشر 

اإلحصاءات والمؤشرات المنشورة: ثالثا  



أنواع اإلحصاءات والمؤشرات المعنية بالنشر

احصاءات القطاع 

الحقيقي 

احصاءات مالية 

الحكومة

اإلحصاءات النقدية

والمالية

إحصاءات القطاع 

الخارجي

المسوحات 

البيانات )

(الفردية

الحسابات القومية -

الناتج المحلي )

( االجمالي 

مؤشرات أسعار -

المستهلكين

مؤشر االنتاج -

الصناعي 

مؤشرات تجارة -

الخدمات 

مؤشرات العمالة-

العمليات المالية -

للحكومة العامة

العمليات المالية -

للحكومة المركزية

الدين العام-

للحكومة المركزية

مسح جهات-

تلقي الودائع 

ميزانية البنك -

المركزي 

أسعار الفوائد-

سوق األوراق-

المالية

أسعار الصرف-

مؤشرات -

السالمة المالية 

ميزان المدفوعات -

الدين الخارجي -

ةاالصول األحتياطي-

الرسمية 

تجارة السلع -

وضع اإلستثمار -

الدولي 

أسعار الصرف-

مسوحات -

االستهالك

مسوحات -

العمالة 

التعداد -

السكاني 

المسوحات -

االقتصادية
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البيانات المعنية بالنشر حسب أنواع اإلحصاءات 



SDDSخصائص البيانات واإلحصاءات المعنية بالنشر
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دورية وموعد نشر البيانات الخاصة بالمعيار: أوالً 

TimelinessPeriodicityCoverage (Meets 
SDDS)

SDDS Data Category

JordanSDDSJordanSDDS

Real Sector

Q1QQQYesNational Accounts

6W6WMMYesProduction Index

1Q1QQQYesEmployment

1Q1QQQYesUn Employment

2W1MMMYesConsumer Price Index 

1M1MMMYesProducer Price Index

18M1QAQYesWages & Earnings



(  تابع)SDDSخصائص البيانات واإلحصاءات المعنية بالنشر
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TimelinessPeriodicityCoverage 
(Meets 
SDDS)

SDDS Data Category

JordanSDDSJordanSDDS

Fiscal Sector

6M2QAAYesGeneral Gov. Operations

1M1MMMYesCentral Gov. Operations

1M1QMQYesCentral Gov. Debt

1Q1QQQYesFinancial Sector

1M1MMMYesDepository Corporations 
Survey

2W2WMMYesCentral bank Survey

1D1DDDYesInterest Rates

D1DDDYesShare Price Index

(تابع)بالمعيار دورية وموعد نشر البيانات الخاصة : أوالً 



(  تابع)SDDSخصائص البيانات واإلحصاءات المعنية بالنشر
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Time LinessPeriodicityCoverage 
(Meets SDDS)

SDDS Data Category

JordanSDDSJordanSDDS

External Sector

1Q1QQQYesBalance of Payment

1W1WMMYesOfficial Reserve Assets

1M1MMMYesReserve Template

8W8WMMYesMerchandise Trade 

1Q1QQQYesIIP

1Q1QQQYesExternal Debt

1D1DDDYesExchange Rates

Socio – Demographic Data

1M-AAYesPopulation
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المسوحات المنشورة 

نوع البيانات
الجهة المسؤولة

تعن نشر البيانا
المنهجية المتبعةتاريخ النشردورية النشر

مسح الصناعة

دائرة االحصاءات 

العامة 

سنوي

شهر 15بعد 

من سنة 

الدراسة 

والمسح 

استخدام االجهزة 

اللوحية 

&

االستبيانات 

  &

المقابالت 

مسح النقل

مسح االنشاءات

مسح الخدمات

مسح المالية والتأمين

مسح التجارة الداخلية

مسح االستخدام

التعداد العام للسكان

التعداد الزراعي
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مسوحات آخرى

نوع البيانات

الجهة 

المسؤولة

عن نشر 

البيانات

دورية 

النشر
المنهجية المتبعةتاريخ النشر

مسح فرص العمل

المستحدثة

دائرة 

االحصاءات 

العامة 

نصف

سنوي

مسح تكنولوجيا 

المعلومات في المنازل

سنوي

كل سنتين

ة مسح نفقات ودخل االسر

ربعي
بعد شهرين من انتهاء 

الربع 

:مسح مؤشرات ربعية  

الصناعة▪

الخدمات▪

النقل▪

االنشاءات▪

التجارة الداخلية▪
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المطبقة حالياالمنهجيةالجهة المسؤولة نوع البيانات

ا المنهجية المراد تطبيقه

حاليا ومستقبال 

1993الحسابات القومية نظامدائرة االحصاءات العامةةالحسابات القومي

تم االنتهاء مؤخرا من اعداد 

الحسابات القومية نظام

2008حسب منهجية 

وزارة الماليةمالية الحكومة
دليل احصاءات مالية الحكومة 

2001

ل العمل حاليا في تنفيذ دلي

احصاءات مالية الحكومة 

2014

البنك المركزية احصاءات النقدي
االحصاءات النقدية والماليةدليل

2000

العمل حاليا على منهجية 

االحصاءات النقدية دليل

وسيتم 2016والمالية 

اعداده ونشرة اعتبارا من 

2019عام 

ميزان المدفوعات

والدين الخارجي 

ووضع االستثمار

الدولي 

البنك المركزي

ميزان المدفوعات ومرشد دليل

الطبعة )وضع االستثمار الدولي 

(الخامسة 

ميزان المدفوعات دليل

ومرشد وضع االستثمار 

(الطبعة السادسة)الدولي 

تم تطبيقه منذ  )

(2018بداية

ة والماليةالتقدم فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات االقتصادية والنقدي



(تابع)خصائص البيانات واالحصاءات المعنية بالنشر
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:الجهات االدارية المكلفة بنشر االحصاءات 
البنك المركزي : االحصاءات النقدية والمالية -

وزارة المالية: احصاءات المالية العامة -

دائرة االحصاءات العامة: احصاءات القطاع الحقيقي -

البنك المركزي: احصاءات الطقاع الخارجي -

:أهم التقارير والنشرات االحصائية 
جين أسعار المستهلك ، الناتج المحلي االجمالي، العمالة والبطالة ، كميات االنتاج الصناعي، أسعار المنت-

رير مسح الصناعيين ، فرص العمل المستحدثة ، تقرير مسح قوة العمل، تقرير فرص العمل المستحدثة، تق

ية، النشره استخدام تكنولوجيا المعلومات  في المنازل ، تقرير نفقات ودخل االسرة ، النشرة االحصائية الشهر

ار المالي السنوي االحصائية السنوية، التقرير االقتصادي الشهري ، التقرير االقتصادي السنوي، تقرير االستقر

:أهم التقنيات وأساليب تبادل البيانات االحصائية 
الشبكة االلكترونية الحكومية المرتبطة بين مؤسسات الدولة -

البريد االلكتروني -

االقراص المدمجمة -

المذكرات والكتب والمراسالت الرسمية-

.المسوحاتفي تنفيذ التابلتاستخدام أجهزة -



مجاالت تطوير نشر االحصاءات 

ناتالبياوتبادلنشرمجالفيالنقدصندوقمعالتعاون•
DataالبياناتووصفMetadataتقنيةطريقعنSDMX.

والماليةالنقديةلإلحصاءاتالموحداإلبالغنماذجاعداد•
ميزانيةوكذلكSRF1المركزيالبنكبميزانيةوالخاصة

دليلمنهجيةضمن.SRF2اإليداعشركاتمسوحات

صندوقالىوتزويدها.2016والماليةالنقديةاإلحصاءات
.شهريبشكلالدوليالنقد

وقعمعلىالماليةالسالمةمؤشراتنشرنظامفياالشتراك•

.الدوليالنقدصندوق

SDDSالمعززالبياناتبنشرالخاصالمعيارالىاالنضمام• plus
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شكراً جزيالً لحسن استماعكم 
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