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 مقدمة :

في مجال البشرية والمؤسسية القدرات الهادفة إلى بناء  "عربستاتفي إطار مبادرة االحصاءات العربية "
في اإلحصائي لى تعميق معرفته بالوضع إ، يسعى صندوق النقد العربي العربياإلحصائي العمل 

عتمدة في هذه الماإلحصائية والمؤسسية والمنهجيات  القانونيةالبيئة  خاصة بمجاالتالدول العربية، 
 الدول. 

هم المؤسسات التي تقوم بععداد ألاإلحصائي العمل  حولرض ثالثة استبيانات الصندوق لهذا الغ عد  أ
مؤسسات النقد ووزارات المالية والبنوك المركزية و اإلحصائية وهي: األجهزة  نات االقتصادية والماليةالبيا

ومدى تطبيقها  ،مؤسسة حصاءات الصادرة عن كلاإلوضعية تقييم إلى  االستبيانات تهُدف العربية.
 . بينهاالتنسيق فيما  طبيعةو  وتحليل بياناتهاالدولية في إعداد  لمعاييرل

م اسُتل  حيث ، 2114 سبتمبر 22رسال االستبيانات إلى المؤسسات المعنية في الدول العربية في إتم 
استبيانًا منها  37 هاوبلغ عدد، 2114من ق بل عد ة دول خالل الربع األخير من عام معبأة استبيانات 

  .من وزارات المالية 9واإلحصائية األجهزة  من 12ن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وم 16

حديث ت، منها مواصفات البيئة القانونية والمؤسسيةمشتركًا يتناول  الثالثة محوراً  نت االستبياناتتضم  
 عنلموارد المتاحة و ونوعية ا، خرىاألُ  حصاءاتمنتجي اإلرق التنسيق مع باقي طُ و  طار القانونياإل
  .اإلحصائيود استراتيجية للنهوض بالمجال وج

 بياناتالإعداد ونشر الوطنية العربية طبيعة اإلحصائية  استبيان األجهزةغطي يُ ذلك،  إلى باإلضافة
 مسوحاتال أهمو ، االمنهجيات المستخدمة في إعدادهم و الحسابات القومية والتضخ  ، تحديًدا الصادرة

 القائم وضعالالعربية فيتناول وزارات المالية أما استبيان . التي تقوم بعجرائها ةاالجتماعيو  ةاالقتصادي
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 استبيان البنوكغطي يُ  ،في حين .عتمدة في هذا المجالالمُ  الدولية بيانات مالية الحكومة والمنهجياتل
 ان المدفوعات.حصاءات النقدية وميز المستخدمة في إعداد اإل المركزية العربية طبيعة المنهجيات

في االستبيانات الواردة سئلة األاألجوبة على  منها ؤ قراأهم االستنتاجات التي تم استفيما يلي  جُندر 
 :ستكملةالمُ 

 حصاءات العربيةنتجي اإلة القانونية والمؤسسية لم  مواصفات البيئ: أولا 

 القانونياإلطار تحديث  . أ
 اإلحصائي  للعمل مةنظ  وانين المُ أهمية تحديث القسية لبيئة القانونية والمؤسمن ااألول  القسم ستعرضي

عملية  تهُدفووزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.  الوطنيةاإلحصائية في األجهزة 
تطبيق أحدث واستيعاب المستجدات و اإلحصائي العمل  لتطويرمناسبة بيئة توفير التحديث إلى 

 . وليةالد اإلحصائية  المنهجيات
 

م نظ  القانون المُ  حديثقامت بت من المؤسسات في المائة 26.8أن االستبيانات دراسة من خالل يتضح 
في  68.8هذه النسبة بلغت و  .ذلك لمواكبة التطورات في الميادين االقتصادية واالجتماعية ،عملهال

في  41.7وزارات المالية وفي  في المائة 22.6و في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية المائة
 (.1، الشكل )اإلحصائية األجهزة في  المائة
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  اإلحصائية للمؤسسات  تحديث اإلطار القانوني(: 1شكل )ال
 

  مئوية(نسبة )                                                                                

 
 

لتحسين البنية التحتية للعمل المالية  اتووزار لبنوك المركزية ه اوليالذي ت االهتمام تعكس النتائج
 فيبشكل عام وليس  عملهام ل جزءَا من تحديث التشريعات التي تحكُ شك  الذي قد يُ ، هافي اإلحصائي 

تحديث القوانين المنظمة إلى اإلحصائية األجهزة فيه  الوقت الذي تحتاجفي  .فقط مجال اإلحصاء
 مشاريع قوانينععداد قيامها بإلى  ،القانوني إطارها د ثُتحَ التي لم  ،مؤسساتدة أشارت ع ، فقدلعملها

في  91 نبيً كما  .ومؤسسة النقد الفلسطينية(ردن واأل )البنوك المركزية لتونس واإلمارات في هذا الشأن
 .اإلحصائياستراتيجية للنهوض بالعمل  لديهابأن مؤسسات ال المائة من

 
 إلحصاءاتا يالتنسيق بين منتج .ب

إعداد في الوطنية ووزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية  اإلحصائية األجهزة  تعتمد
ومؤسسات أخرى  ،مجموعة من مؤسسات القطاع العام والخاص عن رعلى بيانات تصدُ  اتاإلحصائي

دقة  ضمانلكل دولة في  اَ ضروري اَ حصاءات أمر اإل التنسيق بين منتجي عتبرحكومية. ويُ  غير
 بشكل عام.  اإلحصائي مخرجات العمل 
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 الوسيلة هو" التنسيق المباشر"ن أ النتائج تُبي نحيث ، السالفة الذكرعلى المؤسسات  يرك ز التقرير

وطنية  لجنة عْبرَ تقوم بالتنسيق منها  في المائة 22ومن المؤسسات،  في المائة 44.4 لدى ةالمعتمد
في  31.6 المنهجيتيننسبة المؤسسات التي تعتمد  وبلغت. 1لإلحصاءوطني  سمجل أو ،لإلحصاءات

ل تُ ، في حين التنسيق المباشر تعتمديتضح أن البنوك المركزية ووزارات المالية و  .المائة أجهزة فض 
 . (2، الشكل )المنهجيتاناعتماد اإلحصاء 

 
المباشر  للقاء والتنسيقمناسبة  تعتمدها، التيالعربية ، في البلدان إلحصاءاتل الوطنية لجنةالعتبر تُ 

، المعتمدة في إعدادها والمنهجيات سة البيانات الصادرةدراب حيث تختصبين منتجي اإلحصاءات 
شتى المنظومات اعتماد المعايير الدولية في بوخاصة فيما يتعلق اإلحصائي مستجدات العمل  مناقشةو 

 .اإلحصائية
 حصاءات العربيةإلفي امنهجية التنسيق (: 2شكل )ال

       مئوية(نسبة )                                                                                         

 

                                                           
 ن، وفي سلطنة عمان هناك مجلس أعلى للتخطيط.يوجد المجلس الوطني لإلحصاء في تونس والجزائر وفلسطي 1
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 .حصاءاتمنتجي اإلفي تعزيز التنسيق بين  ماً اه دوراَ بحكم مهامها العربية  اإلحصائيةاألجهزة  تلعب
، في التخطيط االستراتيجي والمساهمةصادية االقت الدراساتععداد ب من هذه األجهزة عضباليقوم 

 نعف ،اإلحصائية جهزةألل ةداريإلاوضعية لا. وفيما يخص والمغرب السعوديةو  مصرفي  تحديداً و 
يتبع  في حين ،لوزارة التخطيطمنها  في المائة 41.6يتبع و  يتمتع باالستقاللية اإلدارية والمالية، ثلثها
لقدرة على اب تتمتعالعربية  ئيةاإلحصا األجهزة ير النتائج إلى أنشوتُ . 2خرىلمؤسسات أُ  في المائة 22

 شر البيانات.ندولية في إعداد و المعايير الاعتماد 
 
 البشرية والمالية والتجهيزات الموارد .ج

التقنيات مواكبة مستجدات و  هامة في إعداد المسوحات والدراسات اً موارد اإلحصائييتطلب العمل 
 اإلحصائية مؤسسات ال بعض وما تزال نهجيات ومعايير دولية في هذا المجال.اعتماد مو اإلحصائية 

وتبين نتائج االستبيانات  عاني من عدم كفاية الموارد المالية والبشرية للقيام بمهامها على أكمل وجه.تُ 
 ، حيثابهالالزمة للقيام بالمهام المنوطة بشرية الموارد ال لديهاتوفر تالمؤسسات  من في المائة 73أن 

مالية وزارات المن  في المائة 66.7من البنوك المركزية و في المائة 93.8 التالي:كهذه النسب تتوزع 
  العربية.اإلحصائية جهزة فقط من األ في المائة 21و

نها من مك  تُ التي موارد ال لديهافر من المؤسسات تتو  في المائة 73، فعن الموارد الماليةأما وضعية 
 66.7 حدود فيو في البنوك المركزية العربية،  في المائة 93.8إلى  نسبةالوصلت  ذإ .االقيام بعمله
التجهيزات  وفيما يخص. اإلحصائية جهزةاألفي  في المائة 21وزارات المالية وفي  في المائة
نها من مك  التي تُ  والبرمجيات التجهيزات كفايةدت من المؤسسات أك   في المائة 83.8 فعن ،والبرمجيات

                                                           
 .رئاسة الوزراء لإلحصاء الفلسطيني والجهاز المركزي لإلحصاء في السودان  يتبعانمثاَل، الديوان الوطني لإلحصاء بالجزائر تابع لوزارة المالية والجهاز المركزي  2
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في في المائة  83.3في البنوك المركزية و في المائة 93.8إلى نسبتها  حيث تصل ها،مهامالقيام ب
 .(3، الشكل )وزارات الماليةفي  في المائة 66.7و اإلحصائيةاألجهزة 

 
 العربية اإلحصائيةكفاية الموارد في المؤسسات  :(3شكل )ال

           مئوية(نسبة )                                                                                                            

 
 

في الموارد البشرية  اً ملحوظ اً حصائية عربية لديها نقصإأن هناك أجهزة نتائج يتضح من خالل هذه ال
 قلة ُتعاني من زالتما مكانيات المتاحة لها، ، ورغم اإلالعربية كما أن بعض وزارات المالية .والمالية

معتمدة الالموارد  ةبوفر البنوك المركزية  تميزتمن جانب آخر، و  والبشرية. المالية المواردالتجهيزات و 
واإلشراف على السياسة النقدية  مجالفي تطوير أساليب عملها في  ممما ساه ،اإلحصاءات لمجال
 واق المالية.األس
   
 
 



 ئي في الدول العربيةنتائج االستبيانات حول الوضع اإلحصا
 

8  

 

 العربيةحصاءات جودة اإلتقييم  .د
ر فعن توف   لذلك. المالئمة بلورة السياسات االقتصادية واالجتماعيةفي عاماَل هامَا حصاءات اإل لث  متُ 

نما  ،هذا المجال في الوحيد الشرط ليسالبيانات  سس من خالل اعتماد أُ جودة البيانات مستوى وا 
   .في إعدادها سبةإحصائية منا أساليبباع ات  و وطريقة نشرها  هاع مصادر وتنو  إعدادها في موضوعية 

 
سس ى أُ البيانات علتقوم بععداد  المؤسساتمن  في المائة 91.9نتائج المسح أن  تؤكدفي هذا السياق، 

نتجها تصف جودة اإلحصاءات التي تُ  فقطمنها  في المائة 8أن  ، في حين3جيدة بصفةو  موضوعية
 .4ةبالمتوسط

 
ع في مصادر البيانات تنو  لديها اإلحصائية  من األجهزة في المائة 83.3من جهة أخرى، فعن حوالي 

وفيما  .البنوك المركزية العربيةفي  في المائة 68.8النشر، مقابل وأساليب  اإلحصائية واألساليب
 اإلحصائيةساليب واأل مصادرالتنوع في  في المائة 66.7 النسبة فقد بلغت ،وزارات الماليةيخص 

 لنشر.ا أساليبع تنو  في  فقط في المائة 44.4و
 

 ،في المائة 77.8ل مث  تُ  (GDDS) 5بياناتاللعام لنشر االتي اعتمدت النظام وزارات المالية  أن ُيالحظ
وجاءت  ،في هذا المجال في المائة 87.2 التي بلغت نسبتها البنوك المركزيةأقل من مستوى ب وأتت

 . في المائة 72 حدود استقرت في التي اإلحصائيةمن األجهزة  بمستوى أعلى
 

                                                           
 ائية.األجهزة اإلحصيف  يف املائة 011أن هذه النسبة وصلت إىل  علما   3
 (.4الشكل ) عن جودة اإلحصاءات، مجيهات فقد عّبَ  اإلحصائية األجهزةأما  ،بعض البنوك املركزية ووزارات املالية 4

 الصادر عن صندوق النقد الدويل 5



 ئي في الدول العربيةنتائج االستبيانات حول الوضع اإلحصا
 

9  

 

، الصادر أيضًا عن صندوق النقد الدولي SDDS))بيق النظام الخاص لنشر البيانات تطوفيما يخص 
في  33.3التي انضمت إلى هذا النظام واألجهزة اإلحصائية  وزارات المالية ة في كل مننسبالبلغت 
 في ائةفي الم 37.2في حين بلغت النسبة  وهي األردن وتونس وفلسطين ومصر والمغرب، المائة،

ى التي انضمت إل مؤسسات، حيث تم إضافة مصرف البحرين المركزي إلى قائمة الالبنوك المركزية
 . (4الشكل ) ،(SDDSحصائية )النظام الخاص لنشر البيانات اإل

 
  حصاءاتجودة اإلتقييم  :(4شكل )ال

 مئوية(نسبة )                                                                                

 
 
 حصاءاتمجال اإلالدولي في المحلي  و  التعاون .ه

والدولية  لعربيةوا محليةإلى بناء شراكات مع المؤسسات ال تطوير عملهال اإلحصائيةتحتاج المؤسسات 
 المؤسسات دتحد  على المستوى المحلي، ف. لالستفادة من التجارب الناجحة في مجال االحصاءات

والبنوك المركزية ووزارات المالية  اإلحصائيةجهزة األفي  االتي يتم التعاون معهات الجه الثالث
هناك صندوق النقد العربي ودائرة  ،عربياً نتجة لإلحصاءات والقطاع الخاص. والقطاعات الحكومية المُ 
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والبنك ، هناك صندوق النقد الدولي ودولياً خرى. األُ مؤسسات الاالحصاءات في الجامعة العربية وبعض 
    .OECD6)) والتنميةاالقتصادي  ومؤسسات األمم المتحدة ومنظمة التعاون الدولي
   

o  على المستوى المحليالشراكة 
لديها  العربية ومؤسسات النقد جميع البنوك المركزيةأن  في الدول المشاركة ن االستبياناتبي  تُ 

 منهم في المائة 18.8غير أن  ،يةالوطن اإلحصائيةاألجهزة و  المالية اتشراكات جيدة مع وزار 
في المائة  19حوالي  إلى أن باإلضافة ،ةبالمتوسط الشراكة مع القطاعات الحكومية هذه وصف
  .اً مستوى الشراكة مع القطاع الخاص ضعيف اعتبر

 
 بأن لديها شراكة جيدة مع البنوك المركزية في الدول العربية المشاركة وزارات المالية قد بي نتف

 في المائة 33.3وَصَفت  في حين .اإلحصائيةمع األجهزة  الجيدة للشراكةفي المائة  77.8 ونسبة
الشراكة  في المائة 67 واعتبرت نسبة ،ةالشراكة مع القطاعات الحكومية بالمتوسط ذه الوزاراته من

دة أن لديها شراكة جي اإلحصائية األجهزة تدَ أك  قد و  .ةضعيفال أو ةبالمتوسطمع القطاع الخاص 
أن هذه النسبة ال تتعدى  غير ،خرىطاعات الحكومية األوالق مع البنوك المركزية ووزارات المالية

 لشراكة مع القطاع الخاص.اوصف في  في المائة 33.3
 
o  الدوليالعربي و الشراكة على المستوى 

البنوك مالية و وزارات الفي المائة من  91حوالي  نفقد بيَ ، العربية نظماتالممع شراكة فيما يتعلق بال
البنوك  في المائة من 43.8ن أفي حين  ،جيدة مع صندوق النقد العربي عالقاتلديها أن المركزية 

 األمانةفي  اإلحصاءاتدائرة ها شراكة جيدة مع ديلفي المائة من وزارات المالية  22.6المركزية و

                                                           
6 OECD : Organization of Economic Cooperation and Development  
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تتعامل بصفة جيدة مع  ئيةاإلحصامن األجهزة  في المائة 72. كما أن نسبة العامة للدول العربية
معهد الو  التعاون الخليجي مع أجهزة مجلساإلحصائية المؤسسات تتعامل  ،هاتين المنظمتين. كذلك
اتحاد و  الخليجي والمعهد العربي للتخطيطاإلحصائي والمركز  اإلحصائية العربي للتدريب والبحوث

 .المصارف العربية

الشراكة الجيدة  عنالعربية اإلحصائية المؤسسات  رتبع  ، المنظمات الدوليةالشراكة مع من جهة 
 بعقد شراكات جيدة اإلحصائيةجهزة جميع األ تتميزباإلضافة إلى ذلك، . مع صندوق النقد الدولي

البنوك المركزية ووزارات المالية شراكة ، في حين أن نسبة مم المتحدةمع البنك الدولي ومنظمات األ
 .ألمم المتحدةامع  المائة في 22.6و ك الدوليلبنمع ا في المائة 72 ىال تتعد

 إلحصاءات ا اتمؤسسبرامج تدريبية سنوية في  .و
ر السؤال ويتمحوَ  في البلدان العربية. اإلحصائيم العمل تقد  الهامة في ركائز العتبر التدريب أحد يُ 

درها في مجال كوا الستفادة اإلحصائيةات المؤسسره توف   وجود برنامج سنوي حول في االستبيانات
لديها المؤسسات  هذه في المائة من 64.9ح النتائج أن توض  . المتعلقة بهاوالتقنيات  اإلحصاءات
 88.9و البنوك المركزيةب في المائة 68.8النسبة  بلغت، حيث في هذا الشأن ةسنوي برامج تدريبية
المؤسسات هذه ر توف   .اإلحصائيةاألجهزة في  فقط في المائة 21و في وزارات الماليةفي المائة 

 االقليمية والدولية.و  المحلية من خالل التعاون مع المنظماتلكوادرها البرامج التدريبية 
 
 استنتاجات حول البيئة القانونية والمؤسسية لإلحصاءات العربية .ز

العربية من مجهود التحديث والتطوير خالل السنوات  اإلحصائيةالمؤسسات  تفاوتت استفادة
في تحديث إطارها القانوني وأساليب  هاماً  تطوراَ  دتشه   قد بنوك المركزيةفعذا كانت ال .الماضية
المؤسسات  لمواجهة التحديات المرتبطة باالستقاللية في نهج السياسة النقدية ومراقبة عملها



 ئي في الدول العربيةنتائج االستبيانات حول الوضع اإلحصا
 

05  

 

لبيئة افي مزيد من التطوير الإلى  بحاجة ما تزال اإلحصائيةفعن وزارات المالية واألجهزة  ،المصرفية
 .التشريعية الُمنظ مة لعملها

 
عاني من عدم يُ  زاليما  ثلثهافعن حوالي لدى وزارات المالية، تمويلية مكانيات إوجود  على الرغم من

مع طموحات هذه  بالتوازي ،هة إلعداد اإلحصاءاتالموج   كفاية الموارد المالية والبشرية والتجهيزات
س العتماد المناهج الجديدة في إعداد وتنفيذ يؤس  الذي  ،القانوني اإلطارالوزارات في تحديث 

حصاءات إلبراز دور على هذه المؤسسات دعم مجال اإل ، أصبح لزاماً الموازنة العامة للحكومة
  الكلية. اإلحصائيةالمنظومات مالية الحكومة في 

 
، خرىألُ رفته المؤسسات اعما برامج التحديث بالمقارنة مع استفادة من  األقل اإلحصائيةوتبقى األجهزة 

 إحصاءاتها بجودة ، رغم أنها تتميزتعاني من عدم كفاية الموارد البشرية والماليةأن هذه األجهزة حيث 
 . كمادوليةالمعايير الومجال التنسيق وتطبيق  اإلحصائيتوفير أساليب العمل في  االعتماد عليهابو 

، مع ضرورة هذا المجالاتها مع باقي الشركاء في قعالتنمية و  تطوير إطارها القانونيإلى  أنها تحتاج
 .(1، الجدول رقم )ها على إعداد برامج تدريبية سنويةحث  و  تمكينها من الموارد البشرية والمالية
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 لبيئة القانونية والمؤسسيةانتائج أهم  :(1) رقم جدولال

 مئوية()نسبة                                                                                                                   

 كافة المؤسسات وزارات المالية البنوك المركزية أجهزة االحصاء 

 56.8 22.6 68.8 41.7 يقانوناإلطار التحديث  .1
     طرق التنسيق : .2

 44.4 66.7 26.3 16.7 التنسيق المباشر 

 25.5 22.2 18.8 33.3 لجنة وطنية لإلحصاء 

 35.6 11.1 22.1 21.1 * نالمنهجيتا 
     )توفر الموارد( الموارد .3

  03.5 66.7 93.8 21.1 يةالبشر الموارد 

 03.5 66.7 93.8 21.1 الموارد المالية 

 83.8 66.7 93.8 83.3 التجهيزات 
     جودة اإلحصاءات .4

 11.1 88.9 87.2 111.1 اعتماد أسس موضوعية 

 03.5 66.7 68.8 83.8 ألساليبتوفر المصادر وا 

 60.6 44.4 68.8 83.8 تنويع النشر 
 GDDS  72.1 87.2 77.8 81.1 عام لنشر البياناتالنظام ال .5

 SDDS 33.3 37.2 33.3 35.1 لنشر البيانات خاصالنظام ال .6

 .المحليين اإلحصاءات في عملية التنسيق مع باقي منتجي اإلحصاءاتاعتماد كل من التنسيق المباشر واللجنة الوطنية  *
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 العربية اإلحصائيةاألجهزة في اإلحصاءات  وضعية: ثانياا 

من  هانمك  تُ  في جميع القطاعات والدراسات مسوحاتبععداد مجموعة من ال اإلحصائيةتقوم األجهزة 
بل مؤسسات حكومية من ق   صادرةات ءكما أنها تستخدم إحصا .اقتصادية واجتماعية مؤشراتإعداد 

من خالل هذه عربستات"، العربية " اإلحصائيةتهدف مبادرة  مؤشرات.هذه الداد إلع خاصةو 
 اإلحصائية األجهزة لمعتمدة من قبل واألساليب ا منهجياتالأهم مواصفات  التعر ف على، االستبيانات
ع تنو  مستوى باإلضافة إلى ، اأُلخرىجتماعية االقتصادية و اال حصاءاتاإلو الحسابات القومية في إعداد 

 نجزة.المُ  اإلحصائيةت مسوحاال
 

  الحسابات القومية .أ
منظومة الحسابات القومية لألمم معايير بصفة كاملة التي تعتمد  اإلحصائيةبلغت نسبة األجهزة 

جهزة األ معظم قوممن مجموع األجهزة المشاركة، في حين ت في المائة 21حوالي  1993SNA المتحدة
  .(2، الشكل )ئيةعتماد هذه المنظومة بصفة جز با

على  االستبيانفي يقتصر  إلى أن تطبيق معايير المنظومة الدولية للحسابات القومية اإلشارةر تجدُ 
وال يشمل جميع متطلبات المنظومة من  ،جمالي وتوزيعه حسب بنود الطلبالناتج المحلي اإل إعداد

بعض أن  يعزى ذلك إلى المال.االقتصادية والمالية وحساب رأس  إعداد مصفوفات تركيبية للحسابات
ال جهزة هذه األ نصف. كما أن المخرجاتو  تقوم بععداد مصفوفة المدخالت ال اإلحصائية جهزةألا
ن مصفوفة العمليات المالية يتم أباإلضافة إلى  ،لديها مصفوفة الحسابات االقتصادية المندمجة وجدي

 مصفوفة الحسابات االجتماعيةخص فيما يو  في المغرب وتونس. اإلحصاء مراكزبفقط  هاإعداد
Social Accounting Matrix،  تقوم بععدادهافقط  العربية اإلحصائيةالمراكز ثلث فعن. 
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من  في المائة  28.3فعن ، 2118SNAدرجة تطبيق منظومة الحسابات القومية الجديدة ب يتعلقفيما و 
على  حالياً بعض المراكز  تعمل، في حين .جزئيا معايير هذه المنظومة تعتمد اإلحصائيةاألجهزة 

 .7الجديدة ومةنظمالتوصيات  مع تتوافق للحسابات القومية جديدة أساستحضير سنة 

الموارد، حيث  من عدم كفايةالدول العربية بعض قطاع الحسابات القومية في  انيعخر، يُ آومن جانب 
التجهيزات  في كل منيد مستوى جلديها  العربية اإلحصائيةاألجهزة من فقط  في المائة 41.6أن 

  .ماليةالو  بشريةالموارد الو 

، زمني معلن هذه المراكز بعصدار الحسابات القومية وفق جدول   ، تقومجودة اإلحصاءات وفيما يخص
عداد دليل البيانابتنويع أساليب النشر  كما تقوم ، يتم إعداد ونشر اإلطاروفي هذا  .اإلحصائية توا 

، في العربية اإلحصائيةمن األجهزة  في المائة 66.7 بلق   الربعية( من) الحسابات القومية الفصلية
  نشرها.تمراكز بععداد هذه الحسابات وال تقوم بعض الحين 

 مارات.المغرب واإل فيفقط )المحافظات( يتم إعدادها  اإلقليميةأن الحسابات القومية أيضًا  الحظيُ و 
 تعمل على اإلحصائيةبعض المراكز  فعن، التابعة(الحسابات ) الفرعية في مجال الحسابات القوميةو 

المثال، يوجد حساب فرعي لقطاع  على سبيلو  هذا النوع من الحسابات في بعض القطاعات. إعداد
ويقوم مركز اإلحصاء في  مان وفلسطين ومصر والمغرب.عُ سلطنة و  8السياحة في تونس والسعودية

إلعداد هذا  اً قائم اً المغرب مشروعلدى  في حين ،بععداد حساب فرعي لقطاع البيئة 9وفلسطين تونس
بععداد في تونس والجزائر وفلسطين  اإلحصائيةمراكز لاتقوم كما  ،الحساب في إطار الحسابات القومية

                                                           
طني لإلحصاء الموريتاني، وتم البدء في مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بالسعودية الديوان الوطني لإلحصائيات بالجزائر والمركز الو  7

 وفق برنامج زمني محدد. 2118بتطبيق نظام 
 تقوم بععداده الهيئة العامة للسياحة واآلثار. 8
 يتم إعداد حساب البيئة في فلسطين بصفة جزئية. 9
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وحساب لقطاع  ،مان. ويتم إعداد حساب لقطاع الزراعة في سلطنة عُ لقطاع الصحة ةفرعي اتحساب
  اع التعليم في فلسطين.من حساب قط وجزءً  ،في مصر االتصاالت

التوقعات  إلعدادكعطار محاسبي  ُتستخدم، حيث في التحليل االقتصادي هاماً  اً دور  القومية لحساباتلو 
فقط من األجهزة  في المائة 33.3ح من خالل نتائج المسح أن ويتض  . االقتصادية الفصلية والسنوية

 في المائة  72 أن ، في حين10مية الفصليةتوقعات للحسابات القو العربية تقوم بععداد  اإلحصائية
 توقعات للحسابات القومية السنوية. ملديه

 ، حيث يتم نشر تقارير سنويةاإلحصائيةبر نشرات الحسابات القومية من أهم إصدارات األجهزة عتَ تُ 
فات مصفو و  ،حسابات القومية التابعةالتقارير . كما يتم إصدار فصليةالنشرات الو  فاق االقتصاديةآلاك

  .الحسابات القومية

لةدورية البيانات السرعة الحصول على  فيتحديات تواجه األجهزة اإلحصائية العربية عدة  من  المفص 
 اختالف أنظمة قواعد البياناتو  ،شركات القطاع الخاصو  داريةمن السجالت اإل وخاصةً  مصادرها،

دراك أهمية العمل اإلحصائي تمويل المسوحل شك  يُ كما . وضعف الموارد البشرية والخبرات  قلةو ات وا 
 . 11خليجيةالر اإلحصاءات في الدول العربية غير يأمام تطو  أكبر التحديات الوعي

القياسية للتجارة األرقام ل في إعداد تتمث   المستوى التطبيقي، مجموعة من التحديات على هناك أيضاً 
نفاق الحكومي حسب دليل صنيف اإلوت الالزمة إلعداد ميزان المدفوعات والبيانات والخدمات

ساس األسنة  إلعدادباإلضافة إلى التحضيرات الالزمة  .2111إحصاءات مالية الحكومة لعام 
توصيات المنظومة الجديدة للحسابات القومية  االعتبارمع األخذ بعين للحسابات القومية 

2118SNA.  
                                                           

 والفصل المقبل. توقعات الناتج المحلي االجمالي للفصل الجاري 10
 قامت  دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس مركز اإلحصاء الخليجي، إلدراكها أهمية العمل اإلحصائي في التنمية االقتصادية واالجتماعية. 11
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 رفعإلى  فتهدُ  التدابيرمجموعة من ربية الع اإلحصائية األجهزة بعض اتخذولمواجهة هذه التحديات، 
عداد  إحصائية جديدة مسوحاتداد إلعوتوفير التمويل  ،اإلحصائيةمستوى التنسيق بين المؤسسات  وا 

 ةذتخ  التدابير المُ أهم م الجدول التالي . ويقد  مواعيدها المحددةبحصول على البيانات في الإطار للتعاون 
 : في هذا المجال

  اإلحصائية األجهزة  بل بعضتخذة من ق  التدابير الم  : (2رقم )جدول ال

 ليبيا قطر فلسطين عمان السعودية تونس ماراتاإل

 تعاونال آليات تطوير
 على الحصول لتسريع
 من التفصيلية البيانات
  الرسمية مصادرها

 التقنيات من االستفادة
 تجميع في الحديثة
 البيانات

 موضوع استثمار
 الكبيرة البيانات

وفير ت
التمويل 
ألغراض 
 البحوث

رفع مستوى 
 التنسيق

العمل على 
إنهاء دليل 
إحصاءات 

مالية الحكومة 
2111 

فتح التواصل 
 كترونياالل

ربط المؤسسات 
بقاعدة بيانات 

متعددة  رسمية
المستويات 
 واالستخدامات

تم توقيع 
مذكرات تفاهم 
للحصول على 

 في البيانات
مواعيدها 
 المحددة

التنسيق 
مع  المباشر

الجهات 
 المصد رة

 لبياناتل

الجهات وعية ت
بأهمية المعنية 
البيانات  إصدار

 في الوقت المحدد

لعمل على بناء ا 
القدرات لدى 

 قسم موظفي
 ةقوميالحسابات ال

 مسوحاتإجراء 
 األنشطةحول 

 درجةغير المُ 

زيادة التنسيق مع 
 بعض القطاعات

إصدار القانون 
لزام  اإلحصائي  وا 

 يقهالقطاعات بتطب

 

مة في تطوير مهام خرى قامت بمجهودات قي  األأن مجموعة من الدول العربية  شارة إلىاإل ردُ جت
ت على لَ عم   حيث .التقني على المستوى المؤسسي أو سواءً  الحسابات القومية خالل السنوات الماضية

بيق معايير تطبجتهدت او  ،وقطاعيةاقتصادية وما يتطلب من بحوث  تحديث سنة األساس للحسابات
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يتعلق األمر باألجهزة اإلحصائية للمغرب ومصر والجزائر . SNA1993 الحسابات القوميةمنظومة 
 وموريتانيا.

  خرى القتصادية والجتماعية األ   اإلحصاءاتيزات مم .ب

في  ت االقتصادية واالجتماعيةبععداد ونشر مجموعة من المؤشراالعربية  اإلحصائيةاألجهزة تقوم 
وظروف معيشة السكان واألرقام القياسية لألسعار،  والديموغرافية والعمالةنتاج والتجارة اإلمجاالت 
 معايير دولية.وفق  يتم إنجازها ميدانية مسوحاتعلى  اعتماداً 

حوالي و  لسكان والمساكناتعداد العربية  اإلحصائيةاألجهزة من نصف أكثر  أنجز، 2111ومنذ عام 
ت تحدياالبعض  واجهت هذه األجهزة. وقد االقتصادية المنشآت تعدادراء قام بعجمنها في المائة  64

يستمر ما الذي  خرائطيالتحيين التحضيرية تتمثل في المرحلة في الموارد مالية كبيرة  توفير ،أهمها
بعض الشركات والوحدات  تجاوبعف باإلضافة إلى ض، قبل تنفيذ عملية التعداد ُيقارب العامين

بععداد الرقم القياسي  اإلحصائيةاألجهزة جميع قامت  المسوحات الدورية،يخص  فيما االنتاجية.
تقوم األجهزة هذه الحظ أن بعض يُ كما  .باعتماد معايير دولية )قياس التضخم( ألسعار المستهلكين

( والبعض وقطر تونس والمغربمصر و ) العامفي  مراتأربع  العاملة ىقو للالمسح الوطني بععداد 
لذلك  .في العاممرة  اأُلخرى األجهزةُتعد ه  في حين ،فلسطين(و  والسعوديةين )الجزائر مرت اآلخر،

عداد على  العمل ألجهزةا بعضعلى  وجبيت لتقليص  حول السنة الجارية المسوحاتتحديث بياناتها وا 
 . عملالسوق التأخير الحاصل في إعداد مؤشرات 

كما أن  ،سر)أو ظروف معيشة السكان(استهالك األحول  مسحبععداد  اإلحصائية األجهزةتقوم جميع 
بصفة  بععداده أخرى أجهزة تقوم بينما ،نتاجمستوى اإلل مسحز نج  تُ  هذه األجهزةمن  في المائة 63.6

د هذه .كل عامنجزه يُ  اآلخروالبعض  بشكل فصلي،منتظمة   لكن مسوحات ديموغرافية، األجهزة كما ُتع 
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من  في المائة 24.2هناك  الدراسات حول مستوى الفقر،ما يخص أما في. ليس حديثاً  البعض منها
 ،البنك الدولي خاصة المنظمات الدولية معالفني بالتعاون  تقوم بهذه الدراسات اإلحصائية األجهزة
 .رمستوى المعيشي لألسالنفقات و التثمين نتائج المسح حول  في إطاروذلك 

العربية تقوم بجهود كبيرة لتغطية جميع مجاالت  يتض ح من االستبيانات أن األجهزة اإلحصائية
اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية مع حرصها على تطبيق المعايير الدولية، رغم التحديات التي 
تواجهها كحجم الموارد البشرية والمالية الالزمة لجمع وتحليل البيانات اإلحصائية، باإلضافة إلى دورها 

 ا يتطلب من تحديث لالطار القانوني والمؤسسي فيها. في تنسيق العمل اإلحصائي وم

 1993مجموعة من األجهزة اإلحصائية لم تستكم ل تطبيق معايير منظومة الحسابات القومية لعام  لكن
بشكل كلي، األمر الذي ال يمك نها من االنتقال السلس إلى االعتماد الكلي على منظومة الحسابات 

باألساس إلى الحاجة لتطوير الموارد البشرية وتدعيم الموارد المالية، . يعزى ذلك 2118القومية لعام 
باإلضافة إلى ضرورة تطوير البنية اإلدارية الُمكلفة بععداد الحسابات القومية في بعض األجهزة 
اإلحصائية المشاركة في االستبيان. نتيجة لذلك، فقد حالت هذه الظروف دون مشاركة هذه األجهزة في 

بصندوق النقد الدولي، على الرغم من اعتمادها معايير دولية  SDDSاص لنشر البيانات النظام الخ
الصادرة عن (، أهم مميزات إحصاءات 1رقم ) حقلمال بًينيُ  .في المسوحات االقتصادية واإلحصائية

 .شاركة في االستبيانالعربية المُ  جهزة اإلحصائيةاأل
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العربية عن احتياجاتها  اإلحصائيةجهزة بعض األ تر ، فقد عب  شريةوفيما يتعلق بمجال بناء القدرات الب 
 : أهم االقتراحات (3رقم )الجدول يبي ن . و لبرامج تدريبية في هذا الشأن

 (: أهم الحتياجات التدريبية لبعض األجهزة اإلحصائية3الجدول رقم ) 

 

 
 

 موريتانيا المغرب ليبيا قطر فلسطين السعودية تونس اإلمارات

يئات التي ال اله
 تهدف للربح

 

الحسابات 
 القومية الفصلية

 

مؤشرات  
التنمية 

المستدامة 
 الخاصة بالبيئة

 

التطبيقات  
 اإلحصائية 

 

 

سقاطات اإل
 السكانية

 

 

مؤشرات ال 
 الديموغرافية

 

 الحسابات القومية

 

 

 األرقام القياسية

 

 

اإلحصاءات 
 السكانية والحيوية

ميزان المدفوعات 
ار ووضع االستثم

الدولي حسب 
الطبعة السادسة 

BP6 

 

العالقة بين 
ميزان المدفوعات 
ووضع االستثمار 

الدولي  
والحسابات 

المالية وفق نظام 
الحسابات 

 2118القومية 

 

 

ورش عمل 
متخصصة 

في 
حصاء اإل

 والتخطيط

 

خبراء 
متخصصين 
في مجال 

حصاء اإل
التطبيقي في 

تدريب 
 الموظفين

 

دورات تدريبية 
في التعامل 

ع مخرجات م
 بيانات المسوح

الطرق الحديثة 
 لنشر البيانات

 

قواعد 
المعطيات 
 اإلحصائية 

 

ت ءاحصااإل
 الزراعية
 والصناعية

 

اإلحصاءات 
 البيئية

 

الحسابات 
 القومية

 

اإلحصاءات 
الديموغرافية 
 واالجتماعية
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      في الدول العربية حصاءات المالية العامةإ وضعية :ثالثاا 

. من مهامها إعداد اإلحصائية ت المالية العربية من المؤسسات الحكومية المنتجة للبياناتعتبر وزاراتُ 
 االستبيانن من خالل تبي   .القطاعات في هذا المجاللعامة والتنسيق مع باقي ونشر إحصاءات المالية ا

يتالءم مع متطلبات لالقانوني والمؤسسي  اإلطارلت على تحديث من وزارات المالية عم   اً أن عدد
بجهود حثيثة لتطوير هذه الوزارات كما تقوم  .وتنفيذ الموازنةالمعتمدة في إعداد المنهجيات الجديدة 

أن  كافية لديها، إال   ر موارد ماليةتوف  من  رغمعلى الو لكن، . اإلحصائيةأساليب إعداد ونشر البيانات 
 مجالالالزمة لتطوير  واإلمكانات ارد الماليةبتخصيص المو م تقُ لم  12وزارات المالية العربية بعض

 .المالية حصاءاتاإل

 منهجية إعداد إحصاءات المالية العامة .أ

 على ارتكازاً  في هذا المجال معايير دوليةعلى  االعتمادإعداد إحصاءات المالية العامة لب منهجية تتط  
من هذا الدليل  يعتبر. GFSM13 الصادر عن صندوق النقد الدولي ومةكدليل إحصاءات مالية الح

 والتصنيفات والقواعد غطي المفاهيم والتعاريفيُ حيث  ،إلحصاءات مالية الحكومةالمعايير العالمية  همأ
شكل مالئم للتحليل بتلخيص اإلحصاءات وعرضها ُيتيح  شامالَ  تحليلياً  م إطاراً قد  يُ كما  المحاسبية،
 .االقتصادية السياسات وضعوالتخطيط و 

دليل إحصاءات مالية  من وزارات المالية في المائة 33.3 نسبة تعتمد االستبيان، ائجوحسب نت
، في حين أن لياً تعتمده كالتي ، باستثناء وزارة المالية التونسية بصفة جزئية 1986 الحكومة لعام

بصفة جزئية،  2111دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  تعتمدمن الوزارات  في المائة 77.8

                                                           
ها املوارد املالية والبشرية والتجهيزات املالية املشاركة يف االستبيان ال يتوفر لدي واملؤسسية أن ثلث  وزاراتلبيئة القانونية كما جاء يف الفصل األول حول ا 12

 املناسبة إلعداد اإلحصاءات.
13 GFSM : Government Financial Statistics Manual  
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على استكمال  14بعض وزارات الماليةوتعمل  .قه كلياً طب  تُ التي  تفي اإلماراناء وزارة المالية باستث
 تطبيقالنها من مك  حسابات الدولة وتفعيل القوانين التنظيمية الجديدة لمالية الحكومة ت  تحديث إطار 

  .2111مالية الحكومة لعام دليل إحصاءات ل الكلي

المشاركة في وزارات المالية  نصف أك دالمدى للموازنة العامة،  وسطمتالطار اإلاعتماد  فيما يخص
خرى، من جهة أُ  .2111حصاءات مالية الحكومة لهذا االطار حسب معايير دليل إ نجازهاإ االستبيان

مارات في اإل ةكليبصفة على هذا الدليل والتصنيف القطاعي لمالية الحكومة  اإلحصائيةتعتمد البنية 
 ل مثل السعودية والسودان واليمن.في بعض الدو  ين تطبق جزئياً ردن، في حواأل
 
 مواصفات إحصاءات المالية العامة .ب

، ُتعتمد أسعار السوق بصفة المستخدمة في قيد التدفقات واألرصدة بالقواعد المحاسبيةفيما يتعلق 
، االستبيانالمشاركة في  العربية من وزارات المالية في المائة 44.4من قبل  هذا القيدتقييم في جزئية 
في  66.7 بنسبةالقيد على أساس االستحقاق بصفة جزئية يتم  .في قطر واليمن أنها ُتعتمد كلياً  حيث
 22.6نسبة وتعتمد  .ا من قبل وزارات المالية العربية األخرىال يعتمد كليً و من وزارات المالية،  المائة

يتم  على المعايير الدولية بصفة جزئية، في حين بياناتالمناهج وتصفية ال في المائة من وزارات المالية
 .مارات واليمنفي اإل كلياً اعتمادها 

 
البيانات من  وزارات المالية بجمعفي المائة من  88.9قوم ت، دقة وموثوقية البيانات حيثومن  

من  فقط في المائة 44.4، غير أن الدولةمصادر موثوقة وبمنهجية تأخذ بعين االعتبار خصوصية 

                                                           
 وزارات املالية يف قطر واملغرب. وخاصة 14
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في هذا و  .التعاريف والمجال والتصنيف القطاعي ووقت القيد توضح هذه المصادر الوزارات تعتبر أن
  تعمل جميع الوزارات المالية العربية على تحديث مصادر البيانات التي تستخدمها.السياق، 

 
تجميع لية بمن وزارات الما في المائة 22.6 نسبة، تقوم اإلحصائيةالتقنيات  أما في مجال استخدام

. البياناتهذه ع مصادر مع تنو  في التعامل تقنيات إحصائية على االعتماد كليًا على أساس البيانات 
 اإلحصائية  اإلجراءاتتقنيات سليمة في  علىبشكل كلي فقط من الوزارات  في المائة 44.4عتمد يو 
ئي على هذه التقنيات تبلغ في حين أن نسبة االعتماد الجز  ،تصحيح وتحليل البياناتمثل ، خرىاألُ 

 (.6، الشكل )على التوالي في المائة 22.2و في المائة 33.3
 

 الحكومة مالية(: بعض مواصفات إحصاءات 5شكل )ال
 مئوية()نسبة                                                                                      
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وزارات  في المائة من 88.9تعمل ، اإلحصائية والمخرجات الوسيطة البيانات وضبط تقييم فيما يخص
عصدار بأيضًا تقوم ، كما وعدم دقة المخرجات اإلحصائيةأسباب الفروق  منق التحق  على  المالية

تنشر البيانات  فقط من الوزارات في المائة 22.6، في حين أن امعلن اً زمني اإلحصاءات وفق جدوالً 
 . مستفيدينلجميع ال بذات الوقت

 
لجمع إحصائي دليل ير توفب والكويت المالية في األردن واإلماراتات ومن جهة أخرى، تقوم وزار 

تمد عتُ حيث  ،لمنهجية والمصطلحات والتعاريف والتصنيفات وأساس القيدإعداد وثائق ل يتضمن البيانات
، بصفة جزئيةخرى هذا الدليل ألُ وزارات المالية العربية اتوف ر في حين  .معايير دولية في هذا المجال

  (.7الشكل )
 

 الحكومة  ماليةبعض مواصفات إحصاءات اعتماد كلي ل(: 6شكل )ال
 مئوية()نسبة                                                                                        
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بذل إلى  تزال بحاجة ما ها،ديالمتوفرة ل اإلمكانياتمن رغم ، بالالعربية أن وزارات الماليةبالنتائج  بي نتُ 
لمعتمدة في إعداد ااألساليب والتقنيات تحديث و  اإلحصائيالعمل مزيد من الجهود لتطوير ال
ير دليل مالية يتطبيق معابشكل خاص في  دولية،المعايير الحسب  حصاءات االقتصادية والماليةاإل

 ائية في إعداد البيانات مع تنويع أساليب النشر. واعتماد تقنيات إحص 2111الحكومة لعام 

توفير ، خاصة األجهزة اإلحصائية، ُتشك ل أمرًا هامًا من حيث منتجي البياناتعملية التنسيق مع إن 
وسوف ُيساهم ذلك في  ،في جميع القطاعات االقتصاديةالشركات و  الوحدات االنتاجية عن إحصاءات

( أهم مواصفات إحصاءات المالية 2ُيبَين الملحق رقم ) .كُكل إحصاءات الحسابات القومية تطوير
 العامة حسب ردود وزارات المالية العربية الُمشاركة في االستبيان. 

إعداد ونشر  من حيثللمعايير الدولية  اداً ماعت أقلأن وزارات المالية ب (2) الملحقيوضح    
 مع األخذ بعينو  مركزية ومؤسسات النقد العربية.والبنوك ال اإلحصائية، مقارنة مع األجهزة اإلحصاءات

 داءوقياس األأساليب الشفافية على عتماد االب ،وزارات المالية العربية لمعظم ،الجديد هالتوج   االعتبار
من الجهود العتماد دليل  بذل المزيدمن الضروري أصبح  ، فقدفي منهجية إعداد وتنفيد الموازنة العامة

جميع في ععداد البيانات بوتطبيق أساليب وتقنيات إحصائية  ،2111لعام  ومةإحصاءات مالية الحك
 مراحل.ال

  في الدول العربية صاءات النقدية والمدفوعات الخارجيةحاإل يةوضع: رابعاا 

ن من خالل تبي   .بنوك المركزية ومؤسسات النقد من أهم منتجي اإلحصاءات في الدول العربيةال برعتَ تُ 
في مجال إعداد ونشر البيانات المالية والنقدية باعتماد معايير  ملموساً  راً تطو   هناكبأن  الستبيانا

تحديث المنظومة  خرى. يعزى ذلك إلى الجهود التي بذلتها فياألُ  اإلحصائيةالمؤسسات ب مقارنةً دولية، 
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 .15ئياإلحصابشرية والتجهيزات الالزمة لتطوير العمل المالية و الموارد الوتوفير ة التشريعي

المعايير  تطبيق أهمهامواضيع عدة  الخاص بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية االستبيان غطييُ 
 2118و 2111لعامي  MFSM16 دليل اإلحصاءات النقدية والمالية ودليل التجميع منها ،الدولية

 وفروع المؤسسات وأهم اإلصدارات. ومصادر البيانات ومعايير النشر

 حصاءات النقديةمواصفات اإل .أ

 لعام يتم تطبيق دليل اإلحصاءات النقدية والمالية ودليل التجميع ،فيما يتعلق باعتماد معايير دولية
ك و البنفي  بصفة كلية. ويتم تطبيقه جزئياً في المائة من البنوك المركزية العربية  68.8بنسبة  2000
  .العراق واليمناألردن و  في ةالمركزي

في  43.8 في بصفة كلية 2118 لعام حصاءات النقدية والمالية ودليل التجميعدليل اإليتم تطبيق 
وفي . جزئياً  انُعمفي اإلمارات والجزائر وسلطنة هذا الدليل عتمد يُ و ، 17من البنوك المركزيةالمائة 

 يتم نشر دليل التجميع. الو  ،كلياً  2118لسنة دليل اإلحصاءات النقدية والمالية المغرب يتم اعتماد 
عة للقطاع جم  الميزانية المُ عداد تقوم جميع البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بع، من جهة أخرىو 

 عةجم  ميزانية مُ  إصداريتم كذلك  وخرى. يداع األُ اإل مؤسساتالتي تشمل البنك المركزي و  المصرفي
  .18خرى في الدول العربيةللمؤسسات المالية األُ 

                                                           
 كما جاء يف الفصل األول حول مواصفات البيئة لقانونية واملؤسسية. 15
 . Monetary and Financial Statistics Manual وق النقد الدويلصند- دليل اإلحصاءات النقدية واملالية 16
 عتمد هذا الدليل كليا  يف  البحرين والسعودية وفلسطني والكويت ولبنان.ي   17
صناديق  ستثىنرب، ت  ويف املغ .التأمني الوطنيةللبنوك املتخصصة وشركات التمويل وشركات االستثمار وشركات  عةة اجملمَ إعداد امليزانييف دولة قطر، يتم  18

 .التقاعد غري االجباري
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 اإليداععلى غرار مؤسسات  اً فروع بأن لديها زية ومؤسسات النقد العربيةدت جميع البنوك المركأك  
 في األقاليم والمحافظات. اً فروع لديهايوجد خرى من المؤسسات المالية األُ  في المائة 21أن و خرى، األُ 

مستوى  علىسواًء حصاءات النقدية والمالية على مصادر جيدة تعتمد اإل، بمصادر البياناتفيما يتعلق 
مصادر بياناتها عن خرى، فالمالية األُ  . أما في المؤسساتاإليداعمؤسسات  أوشاط البنوك المركزية ن

فت جودة هذه المصادر وص   أن في حين .من البنوك المركزية في المائة 37.2 بنسبةجيدة برت اعتُ 
  .المائةفي  18.7في  وضعيفة، في المائة من البنوك المركزية 37.2متوسطة في الب

، 19اً معلن اً زمني تقوم البنوك المركزية العربية بعصدار اإلحصاءات وفق جدوالً ، نشر البيانات مجالفي 
  مؤسساتال ظمعمقوم تو  ،لكترونياإل الدخول، مثل أساليب النشر بتنويعيع هذه المؤسسات جمتقوم كما 

  .ععداد ونشر دليل البياناتب

فصلية التي يتم الشهرية و النشرات الير السنوي و البنوك المركزية التقر  أهم إصداراتويندرج ضمن 
لمؤسسات إعداد نشرة شهرية لإلحصاءات النقدية يتم و  .ع تنفيذ السياسات النقديةإعدادها في إطار تتب  

 ويقوم .خرىاألشهرية أو فصلية للمؤسسات المالية  اتإعداد نشر  كما يتم. يداع في الدول العربيةاإل
(، أهم 3رقم ) حقلموُيلخ ص ال .20االستقرار الماليبية بعصدار تقرير زية العر بعض البنوك المرك
 .حسب الدول العربية المشاركة في االستبيان ديةقنمميزات إحصاءات ال

في البحرين ولبنان والمغرب وقطر تتميز بمستوى جيد يتضح من خالل هذه النتائج أن البنوك المركزية 
 نوك مركزية أخرىبتحتاج  حين في ،زمة في هذه اإلحصاءاتفي اعتمادها المعايير والمواصفات الال

  حصاءات النقدية.في اإل الدولية معاييرالمنهجيات و المستوى اعتمادها على رفع  إلى

                                                           
 .على صفحة املصرف االلكرتونية قريبا   متاحا   وسيكون، جدول زمين معلن داخليا   يف قطر، وفق  االحصاءات إعداد يتم 19
 .ويت واملغربان والعراق وفلسطني وقطر والكع محول االستقرار املايل يف األردن واإلمارات والبحرين والسعودية و  إصدار تقرير 20
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 خارجيقطاع المواصفات إحصاءات ال . ب

مهام ضمن  المدفوعات ووضع االستثمار الدوليإعداد إحصاءات التجارة الخارجية وميزان  يندرج
المؤسسات هذه  تعتمد الصرف. تطورات سعر إلى باإلضافة ،العربية النقد ومؤسسات مركزيةالبنوك ال

عن صندوق النقد  الصادر دليل ميزان المدفوعات، خاصة على معايير دولية في توفير اإلحصاءات
 .21الدولي

ومصر  اوليبي مان وفلسطين وقطر والكويتتونس والجزائر وعُ األردن و عتمد كل من ي، اإلطارفي هذا 
في إعداد ونشر إحصاءات القطاع  ميزان المدفوعاتمعايير الطبعة الخامسة لبشكل كلي على  واليمن

معايير الطبعة السادسة لميزان كليًا تعتمد فلسعودية والكويت ولبنان والمغرب وا العراقأما . الخارجي
  .وليبيا مان وقطر، في حين تعتمدها جزئيًا الجزائر وعُ المدفوعات

 االنتقالمن  هعلى إعداد البنية األساسية التي ستمكن العمل التونسي خرى، بدأ البنك المركزيهة أُ جمن 
 ذلك من خالل تحديث ،االستثماري الدوليالسادسة من دليل ميزان المدفوعات والوضع  إلى الطبعة

صدار المصطلحات ومصادر البيانات و  وق النقد الدولي صندوقد م . مة لهذا االنتقالنظ  مُ ال وانينالقا 
 تقديمو توضيح أعمق لبعض المصطلحات شملت العمل على ميزان المدفوعات  لدائرةمساعدة فنية 

ر. وفي االستثماالخدمات و  في كالمسوحاتالمقترحات فيما يتعلق بتنويع مصادر المعلومات  بعض
ث سيتم نشر إحصاءات حيخالل هذه السنة،  كلياً  السادسة الطبعة إلى االنتقال الجزائر، من المنتظر

ميزان المدفوعات  نشرسيتم قطر، وفي  .2015عام  الطبعة في أواخرهذه ميزان المدفوعات حسب 
صندوق النقد إحصاءات في كليًا  حسب هذه الطبعة هنشر يتم  بينما ،لطبعة السادسةاوفق  جزئياً 
وفقًا للطبعة  مدفوعاتعداد ميزان الإفي خطوات األولى الفي مصر ببدأ البنك المركزي و  .الدولي

 .السادسة
                                                           

21 BPM-Balance of  Payements  Manual 
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سة في معايير الطبعة الخامعلى  كلياً لميزان المدفوعات والتصنيف القطاعي  اإلحصائيةالبنية  تعتمد
كليًا البنية والتصنيف القطاعي وفقًا للطبعة العراق يعتمد أصبح في حين  ،الدول العربيةمعظم 
 غرب.والمولبنان  ، إلى جانب السعودية والكويتالسادسة

البنوك المركزية  في المائة من 72، تعتمد ستخدمة في القيدالمحاسبية المُ وفيما يتعلق بالقواعد 
 ستحقاقااليتم القيد على أساس  .لتقييم التدفقات واألرصدةأسعار السوق  ومؤسسات النقد العربية كلياً 

 بقيةفي  ين يتم تطبيقه جزئياً ، في حوليبيا لبنانالبحرين والجزائر وفلسطين وقطر و و  األردن في كلياً 
معايير دولية  البنوك المركزية باعتماد معظم، تقوم مناهج توحيد وتصفية البيانات وفيما يخص الدول.
  .كلية بصفة

في الدول  بصفة كلية 22(IIP) الوضع الستثماري الدوليإعداد عملية تقوم البنوك المركزية بعنجاز 
دولة وفي  .هععدادب جهاز االحصاءمع مؤسسة النقد  تعاونت ثحي ،دولة فلسطين العربية باستثناء

يتم  وكذلك، بصفة كلية الوضع االستثماري الدولييقوم المركز الوطني لإلحصاء بععداد  ،ماراتاإل
 .23المغربفي مكتب الصرف ب كلياً  إنجازه

البيانات  بية بجمعالبنوك المركزية العر  في المائة من 81.2، تقوم دقة وموثوقية البياناتفي مجال و 
في  91 من جهة أخرى، تعتبر .الدولةتأخذ بعين االعتبار خصوصية  من مصادر موثوقة وبمنهجية

مصدر البيانات يوضح التعاريف والمجال أن العربية النقد  اتالبنوك المركزية ومؤسسمن  المائة
اإلضافة إلى ب االستبيان.بية المشاركة في بصفة كلية في الدول العر  والتصنيف القطاعي ووقت القيد

 اآلخرالبعض  يقومبصفة كلية، في حين  تحديث مصادر البياناتالبنوك المركزية بمعظم ذلك، تقوم 
  .جزئياً بتحديث هذه البيانات 

                                                           

IIP: International Investment Position
 22       
 تدابري يف جمال التجارة اخلارجية وإعداد ونشر إحصاءات  املبادالت اخلارجية.  مكتب الصرف، اقرتاحمهام يف املغرب من  23
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تجميع البيانات باعتماد تقنيات إحصائية للتعامل من البنوك المركزية ب في المائة 26.2 يقوم ما نسبته
 في هذا التجميع يعتمد جزئياً  نأبصفة كلية في الدول العربية، في حين  اتمع تنوع مصادر البيان
 اإلجراءاتفي  صحيحةتقنيات  اعتمادالبنوك بفي المائة من  87.2تقوم كما  .البنوك المركزية األخرى

ط تقييم وضبما يتعلق ب فيو  .بشكل كلي ،البيانات تصحيح وتحليل وتحديداً  ،خرىاألُ  اإلحصائية
وفي  اإلحصائيةفي أسباب الفروق بشكل كلي  قيتم التحق ،اإلحصائيةالوسيطة والمخرجات البيانات 

 .العربية البنوك المركزية بالمائة من 8112 بلق  من  عدم دقة المخرجات

إصدار على البنوك المركزية في المائة من  68.7تعمل ، استخدام المستفيدين للبياناتفي مجال و 
نشر البيانات خر، يتم آومن جانب  .اً معلن اً زمني وفق جدوالً  صفة كليةبالقطاع الخارجي حصاءات إ

في المائة  68.7تقوم كما  المؤسسات.في المائة من  87.2  بلمن ق   الوقت لجميع المستفيدين بنفس
 .البنوك المركزية بنشر دليل البيانات بصفة كلية في الدول العربيةمن 

 القطاع الخارجيحصاءات ا  حصاءات النقدية و اإلمالحظات حول  .ج

جيات والمعايير تطبيق المنهفي  كبيرةَ  اَ جهودلت ذالبنوك المركزية العربية بأن االستبيان نتائج بيًّنت 
 متطابقةالواردة أن اإلجابات أيضًا  وتبي ن، النقدية والمدفوعات الخارجية اإلحصاءات الدولية في مجال

مميزات إحصاءات القطاع أهم ، (4رقم ) حقلمال لخ صيُ و  .اإلحصائيةالبيانات مواصفات معظم في 
 .االستبيانالخارجي حسب الدول العربية المشاركة في 

   توصياتالستنتاجات و ال: خامساا 

ل األجهزة اإلحصائية الوطنية ووزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات مَ شَ الذي  ،بًين االستبيان
هذه في  اإلحصائيإلحصاءات االقتصادية والمالية، أن الوضع المسؤولة عن إعداد االنقد العربية 
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للعمل وتطبيق  مةنظ  تحديث البيئة القانونية المُ االحتياجات للموارد و  توياتمس فيه تتفاوتالمؤسسات 
 الدولية. المنهجيات والمعايير أحدث

في المائة من   22.6ة والبنوك المركزيالمائة من في  68.8في مجال البيئة القانونية والمؤسسية، قام 
مة لعملها. ويتوفر نظ  بتحديث التشريعات المُ  اإلحصائيةاألجهزة في المائة من  41.7و وزارات المالية

لدى غالبية البنوك المركزية كافة الموارد الالزمة ألداء عملها مقارنة بالثلثين لوزارات المالية. غير أن 
بًين في الوقت الذي عدم كفاية الموارد المالية والبشرية، أشار إلى  اإلحصائيةأكثر من نصف األجهزة 

المؤسسات المشاركة في االستبيان أن لديها أكثرية  وأكد تمعظمها كفاية التجهيزات والبرمجيات التقنية. 
إلى  البعض منهاأشار في حين  ،الدولية تالمحلية والمنظما اإلحصائيةعالقات جيدة مع الجهات 

معظم البنوك المركزية ووزارات  بي نسسات القطاع الخاص ذات الصلة. كما ضعف عالقاته مع مؤ 
برامج تدريبية سنوية، في الوقت الذي اقتصر ذلك على حوالي نصف األجهزة  بأن لديهاالمالية 

 . اإلحصائية

التعاون عملية التنسيق بين المؤسسات اإلحصائية فقد تبي ن أن هناك نقصًا في مجال وفيما يخص 
ل التنسيق المباشر مع باقي فض  المؤسسات المالية تُ ربما ألن ، ير المنهجيات واألساليب اإلحصائيةلتطو 

العمل يقتضي . اإلحصائية األجهزة لهاالتي تُفض  اللجان الوطنية للتنسيق  من بدالً  اإلحصاءاتمنتجي 
باإلضافة أساليب، د ة ع رَ من التنسيق بين المؤسسات المنتجة لإلحصاءات عبْ  اً الجيد مزيد اإلحصائي

 قنوات التواصل بين هذه المؤسسات.  ره التقنيات الجديدة لفتحاستغالل ما توف   إلى

اثنا من أصل  ،إحصائية فقط أجهزة ةن أن ستإعداد الحسابات القومية، فقد تبي  فيما يتعلق بمنهجية 
بشكل  1993SNAالقومية تقوم بتطبيق نظام الحسابات  ،عشر جهازًا إحصائيًا شارك في االستبيان

 يعزىو . اً جزئي  SNA2008إحصائية بتطبيق نظام الحسابات القومية أجهزة ةكلي، في حين تقوم سبع
المكلفة بععداد  اإلداريةالبنية قلة إلى ضعف الموارد البشرية والمالية، باإلضافة إلى  بصفة أساسيةذلك 
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 ُتعدهاصاءات االقتصادية واالجتماعية التي اإلح وفيما يخص بقيةالدول.  الحسابات القومية في بعض
سكان والمساكن التعداد لالكبرى  تنصف األجهزة تقوم بعجراء المسوحا أن، تبي ن اإلحصائيةاألجهزة 

إلى تحتاج  اإلحصائيةبعض األجهزة  ُيالحظ أنو ت االقتصادية. تعداد المنشئابعنجاز الثلث يقوم و 
عدادتحديث البحوث األُ  القوى خاصة بحوث ، منها بصفة دورية خالل كل فصل البعض خرى، وا 

حيث ، تحديث البيانات وأساليب النشرفي  اً ضعفأن هناك وقد تبي ن واألسعار.  اإلنتاجومستوى  العاملة
لصندوق  SDDSشارك في النظام الخاص لنشر البيانات فقط تُ  اإلحصائيةأن حوالي ثلث األجهزة 
 .اإلحصائيةمعايير دولية في إنجاز المسوحات ا اعتمادهالنقد الدولي، بالرغم من 

، َتبَين أن وزارات المالية العربية ال تعتمد بصفة كلية دليل إحصاءات المالية العامةوعلى صعيد 
 تونس التي تعتمد كليًا دليل إحصاءاتفي ، باستثناء وزارة المالية GFSMالحكومة إحصاءات مالية 

دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام كليًا ت امار إلمالية اوزارة تعتمد و ، 1986 لعام مالية الحكومة
في المائة من وزارات المالية العربية المشاركة في  78حوالي  لدليلعتمد معايير هذا ايو  .2111

نتائج االستبيان بَينت بعض القصور في مواصفات إحصاءات أن  ،. والجدير بالذكراالستبيان جزئياً 
ن حوالي نصف وزارات المالية تعتمد جزئيًا على تقنيات إحصائية في تجميع مالية الحكومة، حيث أ

لجميع المستفيدين. كما أن  ونشرهاتطبيق معايير دولية في مناهج توحيد وتصفية البيانات بالبيانات و 
 . بصفة كلية ر دليل لجمع اإلحصاءاتوزارات المالية فقط توف  ثلث 

حصاءات ميزان المدفوعاتاإلحصاءات شهدت فقد ومن جهة أخرى،  مع  بالتزامن هاماً تطورًا  النقدية وا 
تقوية دور البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وتحديث أساليب عملها في نهج السياسات النقدية 

باعتماد البنوك المركزية العربية  في المائة من 68.8حوالي  قوموي .العربية الدول معظموالمالية في 
 43.8أن  ، في حينبشكل كلي 2111لعام  MFSMات النقدية والمالية ودليل التجميع دليل اإلحصاء

فيما يخص . و 2118دليل اإلحصاءات النقدية والمالية ودليل التجميع لعام كليًا  يطبق في المائة
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نشاط البنوك في  ءً مصادر البيانات، تعتمد اإلحصاءات النقدية والمالية على مصادر جيدة سوا
مصادر بياناتها جيدة فاعتُبرت خرى، المالية األُ  أما المؤسساتخرى. األُ  اإليداعأو مؤسسات المركزية 

ر من البنوك المركزية. وفي مجال نشر البيانات،  في المائة 37.2 بنسبة معظم البنوك المركزية ُتصد 
ال يقوم  لبعض منهااغير أن  ر،أساليب النش تنويعوتقوم ب اً معلن اً زمني العربية اإلحصاءات وفق جدوالً 

 .ععداد ونشر دليل البياناتب

من مهام البنوك ُيعتبر إعداد إحصاءات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي 
في  BP5 ميزان المدفوعاتالمركزية ومؤسسات النقد العربية، ويتم تطبيق معايير الطبعة الخامسة ل

رجي في الدول العربية باستثناء العراق الذي يعتمد كليًا الطبعة إعداد ونشر إحصاءات القطاع الخا
تونس ، منها بعض الدول العربيةوتعمل السادسة، إلى جانب السعودية والكويت ولبنان والمغرب. 

 إنجاز شروط االنتقال إلى معايير الطبعة السادسة. والجزائر ومصر وقطر، على 

البنوك المركزية ومؤسسات النقد في المائة من  72عتمد وفيما يتعلق بمواصفات هذه االحصاءات، ت
 على أساس االستحقاق بشكل كلي يتم القيد. و لتقييم التدفقات واألرصدةالعربية كليًا على أسعار السوق 

البنوك في باقي  ، في حين يتم تطبيقه جزئياً وليبيا البحرين والجزائر وفلسطين وقطر ولبناناألردن و  في
البنوك  معظم، تقوم مناهج توحيد وتصفية البيانات أما فيما يخص. ركة في االستبيانالمركزية المشا

  بصفة كلية.معايير دولية  المركزية باعتماد

، تقوم البنوك المركزية بعنجازه كليًا في الدول IIP الوضع الستثماري الدوليإعداد عملية وفي مجال 
جهاز بين مؤسسة النقد و  ة فلسطين حيث يتم التعاونالعربية المشاركة في االستبيان، باستثناء دول

الوضع االستثماري اإلمارات بععداد يقوم المركز الوطني لإلحصاء بفي إعداد هذه الوثيقة. و  االحصاء
 من قبل مكتب الصرف. بصفة كلية، كما هو الحال في المغرب حيث يتم إنجازه كلياً  الدولي
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البيانات من مصادر  تقوم معظم البنوك المركزية العربية بجمع، دقة وموثوقية البياناتب وفيما يتعلق
مصدر البيانات المؤسسات أن  أكثرية. وتعتبر الدولةموثوقة وبمنهجية تأخذ بعين االعتبار خصوصية 

العربية المشاركة في بصفة كلية في الدول  يوضح التعاريف والمجال والتصنيف القطاعي ووقت القيد
  .بصفة كلية تحديث مصادر البياناتبالبنوك المركزية معظم م تقو إلى ذلك، باإلضافة االستبيان. 

تجميع البيانات من البنوك المركزية تقوم ب في المائة 26.2ن أن ، تبي  تقنيات إحصائيةوحول اعتماد 
ة مناسبتقنيات  اعتمادكما يتم  بصفة كلية. باعتماد تقنيات إحصائية للتعامل مع تنوع مصادر البيانات

 . تصحيح وتحليل البيانات، مثل اإلحصائيةي باقي االجراءات ف

في أسباب الفروق  كلياً  يتم التحقق ،اإلحصائيةتقييم وضبط البيانات الوسيطة والمخرجات وبخصوص 
استخدام المستفيدين العربية. وفي مجال ب البنوك المركزية في أغل وفي عدم دقة المخرجات اإلحصائية

في  اً معلن اً زمني وفق جدوالً القطاع الخارجي حصاءات إإصدار وك المركزية على ، تعمل البنللبيانات
  .معظم الدول العربية

وضع اإلحصاءات العربية، حيث أن بعض الدول عملت في  تبايناَ أن هناك تضح يم، على ما تقد   وبناءً 
ات ووزار  ةزيك المركو والبن ئيةاإلحصا ةز األجهكل من في  اإلحصائيعلى تحديث وتطوير العمل 

حصاءات إللية في إعداد امعايير ومنهجيات دو  من اعتماد غيرها وتمكنت المالية وتقدمت على
 ونشرها.

في االستبيان بتعزيز وتقوية دور البنوك المركزية التي شاركت خرى األُ  بالمقابل، قامت معظم الدولو  
 يجبالتي  اإلحصائيةاألجهزة  تطويرفي بمجهود أقل  ولكن ،ووزارات المالية في مجال اإلحصاءات

الوضع االقتصادي واالجتماعي التي تُبي ن مؤشرات النظرًا لدورها في إنتاج  باهتمام كبيرأن تحظى 
 .بلدلل
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في الجهات  اإلحصائيف على مكامن القوة والضعف في العمل لتعر  المجال للقد أتاح هذا االستبيان 
أبرزت نتائج االستبيان وجود احتياجات . الدول العربية المصدرة للبيانات االقتصادية والمالية في

 من الممكنالتي مؤسسات إحصائية معينة في هذه الدول،  من ق بلدة حد  للمشورة الفنية في مجاالت مُ 
قليمية  التعاون مع مؤسساتمن خالل "عربستات"،  مبادرة اإلحصاءات العربية تعملأن  عربية وا 

سس التي سيتم وحسب األولويات واألُ طبقَا لإلمكانيات المتاحة رها ل توفيبُ دراسة سُ على ودولية، 
 هذه االحتياجات:ن الجدول التالي ملخصًا لوُيبي  وضعها لهذا الغرض. 
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 .12(، الصفحة 2* باإلضافة إلى احتياجات التدريب التي وردت في الجدول رقم )

 

 الزمني المدى االحتياجات المؤسسات

 

 

 

األجهزة 

 اإلحصائية*

إعداد مصفوفات الحسابات القومية باستخدام برمجية 

ERETES 

 

 القصير

 الحسابات القومية الفصلية 

تقنيات اعتماد مستجدات نظام الحسابات القومية لعام 

0220 

 

 

االرقام القياسية، خاصة للتجارة الخارجية )الخدمات(،  المتوسط

 اإلحصاءات السكانية والديموغرافية 

 الحسابات القومية الفرعية للسياحة والبيئة والصحة

 التقنيات اإلحصائية المعتمدة في المسوحات

 

 

 وزارات المالية

 

 0222منهجية اعتماد دليل االحصاءات المالية لعام 

 

 القصير

  اعتماد تقنيات إحصائية في تجميع البيانات

 اعتماد دليل لجمع البيانات وتقنيات حديثة لنشر القصير

 

 البنوك المركزية

  0220تقنيات اعتماد دليل اإلحصاءات النقدية والمالية لعام 

 

 اعتماد الطبعة السادسة لميزان المدفوعات المتوسط  

 القصير البياناتإعداد دليل نشر 
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 المالحق

 

 

 

 

 

 

 



 حصاءات الصادرة عن األجهزة اإلحصائية *(: أهم مواصفات اإل1) ملحق

جزئياكليا

منظومة الحسابات القومية 
1993

2332123232335041.6

منظومة الحسابات القومية 
2008

221211221221058.3

113313131331500الموارد المالية
113331131331500الموارد البشرية

اعتماد معايير دولية في 
المسوحات

3233-333333391.78.3

133133.30

نسبة االعتماد )%(

دخول النظام الخاص لنشر 
البيانات**

13111131

تانياالمغربمصرليبياقطرفلسطين موري ُعمانالسعوديةالجزائرتونساإلماراتالمعيار/الدولة السودان

 
 األجهزة اإلحصائية  للدول العربية المشاركة في االستبيان.* 
 .SDDSالنظام الخاص الصادر عن صندوق النقد الدولي  **

 ( ال يعتمد أو ال تكفي بالنسبة للموارد.1( جزئيًا و)2( االعتماد كليًا و)3تم إعطاء اإلجابات كما يلي: )



 ( : أهم مواصفات إحصاءات المالية العامة*2) حقلم

جزئياكليا
دليل إحصاءات مالية 

الحكومة 1986
21311212111.133.3

دليل إحصاءات مالية 
الحكومة 2001

23222122211.177.8

أسعار السوق لتقييم 
التدفقات واالرصدة

22221311322.244.4

يتم القيد على أساس 
االستحقاق

122122122066.7

23222333244.455.6اعتماد تقنيات إحصائية
نشر البيانات في نفس 
الوقت لجميع المستفيدين

32322333255.644.4

اليمنالمغربالكويتقطر
نسبة االعتماد في 

الدول العربية السودانالسعوديةتونساإلماراتاألردنالمعيار/الدولة

 ( ال يعتمد.1( جزئيًا و)2( االعتماد كليًا و)3* تم إعطاء األوزان التالية لإلجابات: )



 (: أهم مواصفات اإلحصاءات النقدية في الدول العربية*3) حقلم 

جزئياكليا
دليل اإلحصاءات النقدية 

2000
23313233333333268.818.7

دليل اإلحصاءات النقدية 
2008

123123123133313143.818.7

333331313333113168.70إصدار ميزانيات مجمعة **

23313122232323137.537.5جودة مصادر البيانات**

333313133313333381.20نشر البيانات ***

فروع المؤسسات المالية 
األخرى

133313313313500

اليمنالمغربمصرليبيا
نسبة االعتماد

لبنانالكويتقطرفلسطينعمانالعراق السعوديةالجزائرتونسالبحريناإلماراتالمعيار/الدولة األردن

 
 ( ال يعتمد من ق بل البنك المركزي أو ضعيف.1ًا و)( جزئي2( االعتماد كليًا و)3*     تم إعطاء األوزان التالية لإلجابات: )

 **   في المؤسسات المالية اأُلخرى، غير مؤسسات اإليداع.

 .*** نشر البيانات وفق جدواًل زمنيًا معلناً 



 (  : أهم مواصفات إحصاءات القطاع الخارجي في الدول العربية4) حقلم

جزئياكليا
الطبعة الخامسة لميزان 

المدفوعات
322331333333362.512.5

الطبعة السادسة لميزان 
المدفوعات

111123321233213131.225

أسعار السوق لتقيم التدفقات 
واالرصدة

23333223333323337525

يتم القيد على أساس 
االستحقاق

323232223323322243.756.2

3393.712.5** 3333333323333 * 3الوضع االستثماري الدولي

332233233333333381.218.7مصادر البيانات موثوقة

322232233333233256.243.7اعتماد تقنيات إحصائية

نشر البيانات وفق جدول 
زمني معلن

323313133312333368.712.5

اليمن
نسبة االعتماد

ليبيا المغربمصرلبنانالكويتقطرفلسطين عمانالعراقالسعوديةالجزائرتونسالبحريناإلماراتاألردنالمعيار/الدولة

 
 ( ال ُيعتمد من قبل البنك المركزي.1( جزئيًا و)2االعتماد كليًا و)( يعني 3تم إعطاء األوزان التالية لإلجابات: )

 *   إعداد الوضع االستثماري الدولي في االمارات من ق بل المركز الوطني لإلحصاء.
 ** إعداد الوضع االستثماري الدولي في المغرب من ق بل مكتب الصرف.




