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 مقدمة حول المعيار

عام  IMFتم استحداث المعيار الخاص بنشر البيانات من قبل صندوق النقد الدولي •

1996. 

 لالطالع المتاحة اإلحصائية البيانات تغطية نطاق تحسين إلى المعيار هذا يهدف •

 المعلومات تطوير إلى باإلضافة حداثتها ودرجة البيانات هذه جودة ومدى العام

 .عموما   االقتصادية السياسات وتقييمات المالية األسواق عمليات عليها ترتكز التي

القطاع : وهيأربعة قطاعات اقتصادية مؤشرا  تتوزع على  22ويضم المعيار •

 الحقيقي ، وقطاع المالية العامة، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي

حيث تتاح المؤشرات المذكورة . يتم نشر البيانات ضمن مواعيد محددة مسبقا   •

 .لكافة المستخدمين االطالع عليها في الوقت المعلن وبشكل متساو
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 (تابع)مقدمة حول المعيار 

 :يحدد  المعيار أربعة ابعاد للنشر•

  :هي رئيسة متطلبات ثالثة تحقق ان وعلى :The Data البيانات -1   
 الحداثة ، Periodicityاالنتظام/الدورية ،Coverage التغطية/الشمولية

Timeliness  

ويتضمن توفير Access by the publicالوصول للبيانات من قبل الجمهور  -2   

 .البيانات لالستخدام العام وبشكل متساو

 بالبيانات ثقة خلق على العمل خالل من :Integrity المنشورة البيانات سالمة -3    

 .تامة بشفافية للجمهور واتاحتها

 المتعلقة المعايير من مجموعة المعيار يؤطر حيث : Quality البيانات نوعية -4    

 ومصادر االعداد منهجية مثل المنشورة اإلحصاءات نوعية من للتأكد بالبيانات

 البيانات
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 متطلبات المعيار
 يتوجب للمعيار المنظمة الدول ان اال طوعي، بشكل االكتتاب ان من الرغم على•

 وData بالمعلومات الصندوق وتزويد المعيار بمتطلبات بالوفاء االلتزام عليها

 .المحددة الفترات ضمنMetadata  البيانات وصف

يقوم الصندوق بإتاحة هذه البيانات للجمهور من خالل نشرها على موقعه ضمن •
 Dissemination Standards Bulletin)اللوحة االلكترونية لمعايير النشر

(Board  DSBB. 

 باللغة شامال توثيقا DSBB البيانات نشر لمعايير االلكترونية اللوحة توفر•

 ويتم المعيار يتطلبها التي البيانات لكافة للبلدان اإلحصائية للممارسات اإلنجليزية

 القومية البيانات صفحة " في الواردة الفعلية البلدان ببيانات الكترونيا ربطها
   . NSDP الموجزة

 بيانات نشر مواعيد يحدد  ARC الصندوق موقع على  مسبق زمني جدول نشر•

  .المعيار متطلبات حسب المؤشرات

 المعيار في المطلوبة المؤشرات لكافة Metadata للبيانات  وصف توفير•

 .المؤشرات ومنهجيات ونشر اعداد تفاصيل متضمنة
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 (تابع)متطلبات المعيار
  (االكثر على مؤشرين )المرونة خياري من االستفادة المعيار يتيح•

 متطلبات كل تحقيق استيفاء في الدول تمكن عدم حال في للدول

 بعض اعداد في الدول تمكن عدم المثال، سبيل على .المعيار

 بعد البيانات بنشر التمكن عدم او ربعي او  شهري بشكل المؤشرات

  .المطلوبة الفترة

 العالقة ذات الجهات مع للتنسيق وطني منسق تعيين المعيار يتطلب•

 .أخرى جهة من الدولي النقد صندوق ومع جهة من المعني البلد في
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 متابعة الصندوق لمتطلبات المعيار

 للمعيار الوطني المنسق الى شهري تقرير بإرسال دوري وبشكل الصندوق يقوم•

 . المعيار بمتطلبات باإليفاء المعنية الدول التزام مدى يبين

 التزام مدى حول موقعه على دوري سنوي تقرير بنشر الصندوق يقوم كذلك•

 تطبيق في الدول ممارسات ومتضمنا المعيار بمتطلبات باإليفاء االعضاء الدول

 .المعيار
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 .دولة 67 الى آنذاك بالمعيار المكتتبة الدول عدد ليرفع 28//2010/1 بتاريخ المعيار الى األردن انضم-

 متطلبات تحقيق في الصندوق مع والمنسق المبادر كونه للمعيار الوطني المنسق األردني المركزي البنك-

  .العالقة ذات الجهات مع وبالتعاون للمعيار االنضمام

 .للمعيار وطنيا منسقا تعيين تم-

 :المعيار في  المشاركة الجهات -  

 العامة االحصاءات دائرة - 

   الحقيقي القطاع -1  

 .اإلجمالي المحلي الناتج -      

 .المنتجين وألسعار الصناعي لإلنتاج القياسي الرقم -      

  المستهلك ألسعار القياسي الرقم -      

 والبطالة العمالة -      

 واألجور الرواتب -        

 ..السكان واحصاءات الخارجية التجارة إحصاءات الى باإلضافة        

 

  

 انضمام األردن الى المعيار 



 الجهات المشاركة بالمعيار

 االردني المركزي البنك•

    مصفوفة الفائدة، اسعار االيداع، شركات مسح المركزي، البنك ميزانية   

 االحتياطيات الدولي، االستثمار وضع المدفوعات، ميزان الدولية، االحتياطيات

  .الخارجي الدين األجنبية،

   المالية وزارة•

 .والخارجي  الداخلي العام الدين مؤشرات للحكومة، العامة الموازنة خالصة     

 عمان بورصة•

 .الخ ... السوقية القيمة االسهم اسعار التداول حجم  االحصائية المؤشرات اهم     
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 اإلحصاءات والمؤشرات المعنية بالمعيار

احصاءات القطاع 

 الحقيقي 

احصاءات مالية 

 الحكومة

اإلحصاءات النقدية 

 والمالية

إحصاءات القطاع 

 الخارجي

الحسابات القومية -

الناتج المحلي )

 ( االجمالي 

مؤشرات أسعار -

 المستهلكين

مؤشر االنتاج -

 الصناعي 

مؤشر الرقم القياسي -

 المنتجين   ألسعار

مؤشرات العمالة -

 والبطالة

مؤشرات الرواتب -

 واالجور

 

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 -

 

 االصول األحتياطية-

 الرسمية 

 

مؤشرات التجارة -

 الخارجية 

وضع اإلستثمار -

 الدولي 

مصفوفة االحتياطيات -

 الدولية
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القطاعات/البيانات المعنية بالنشر حسب أنواع اإلحصاءات   



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

Timeliness Periodicity Coverage (Meets 
SDDS) 

SDDS Data Category 

Jordan SDDS Jordan SDDS 

Real Sector 

Q1 1Q Q Q Yes National Accounts 

6W 6W M M Yes Production Index 

1Q 1Q Q Q Yes Employment 

1Q 1Q Q Q Yes Un Employment 

2W 1M M M Yes Consumer Price Index  

1M 1M M M Yes Producer Price Index 

18M 1Q A Q Yes Wages & Earnings 



 (  تابع)SDDSخصائص البيانات واإلحصاءات المعنية بالنشر
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Timeliness Periodicity Coverage 
(Meets 
SDDS) 

SDDS Data Category 

Jordan SDDS Jordan SDDS 

Fiscal Sector 

6M 2Q A A Yes General Gov. Operations 

1M 1M M M Yes Central Gov. Operations 

1M 1Q M Q Yes Central Gov. Debt 

1Q 1Q Q Q Yes Financial Sector 

1M 1M M M Yes Depository Corporations 
Survey 

2W 2W M M Yes Central bank Survey 

1D 1D D D Yes Interest Rates 

D 1D D D Yes Share Price Index 

 (تابع)بالمعيار دورية وموعد نشر البيانات الخاصة : أوالً 



 (  تابع)SDDSخصائص البيانات واإلحصاءات المعنية بالنشر
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Time Liness Periodicity Coverage 
(Meets SDDS) 

SDDS Data Category 

Jordan SDDS Jordan SDDS 

External Sector 

1Q 1Q Q Q Yes Balance of Payment 

1W 1W M M Yes Official Reserve Assets 

1M 1M M M Yes Reserve Template 

8W 8W M M Yes Merchandise Trade  

1Q 1Q Q Q Yes IIP 

1Q 1Q Q Q Yes External Debt 

1D 1D D D Yes Exchange Rates 

Socio – Demographic Data 

1M - A A Yes Population 



 خيارات المرونة في المعيار 

 الرواتب لمؤشر المرونة، معيار خياري من األردن استفاد•

 من بدال سنويا االجور مؤشر بإعداد والمتعلقة واألجور،

 انتهاء بعد شهرا 18 بعد األجور بيانات نشر وكذلك .ربعي

 (المعني الربع انتهاء بعد ربعيا )المعنية السنة
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تقارير أداء األردن في تحقيق متطلبات المعيار 

 الخاص بنشر البيانات

 النقد صندوق من الواردة التقارير تشير : الشهرية التقارير•

 متطلبات تحقيق  في انحرافات اية وجود بعدم األردن الى

 .للمعيار األردن انضمام فترة طيلة المعيار

 على المنشورة السنوية التقارير تشير كذلك: السنوية التقارير•

 متطلبات في انحرافات اية وجود بعدو الصندوق موقع

 انضمام ومنذ الموقع على المنشورة السنوات لكل المعيار

 .المعيار الى األردن
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 المطبقة حاليا المنهجية الجهة المسؤولة  نوع البيانات

 دائرة االحصاءات العامة الحسابات القومية
الحسابات القومية حسب  تم االنتهاء من اعداد نظام

 2008منهجية 

 وزارة المالية مالية الحكومة
تم االنتهاء من اعداد دليل احصاءات مالية الحكومة 

2014 

 البنك المركزي احصاءات النقدية 

االحصاءات النقدية  العمل حاليا على منهجية دليل

وسيتم اعداده ونشرة في نهاية  2016والمالية 

 2019عام 

ميزان المدفوعات 

والدين الخارجي 

ووضع االستثمار 

 الدولي 

 البنك المركزي
ميزان المدفوعات ومرشد وضع االستثمار  دليل

 (الطبعة السادسة)الدولي 

 التقدم فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات االقتصادية والنقدية والمالية



 مجاالت تطوير المعيار في االردن

    البيانات وتبادل نشر مجال في SDMX تقنية  استخدام•
Dataالبيانات ووصف Metadata النقد صندوق مع بالتعاون 

 .الدولي

 .األجور لمؤشر المتاحة المرونة خياري من األردن استفادة إزالة•

 على مباشرة  العالقة ذات الجهات قبل من البيانات نشر إمكانية•
 .الموجزة البيانات صفحة

 صندوق موقع على المالية السالمة مؤشرات نشر نظام في االشتراك•

  .الدولي النقد

 بنشر الخاص المعيار الى االنضمام متطلبات لتحقيق عمل خطة وضع•
 SDDS plus. المعزز البيانات
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 شكراً جزيالً لحسن استماعكم 
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