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أهمية املعيار الخاص لنشر البيانات للمملكة

 رينكانت اململكة الدولة الوحيده التي لم تنضم للمعيار الخص لنشر البيانات من بين دول مجموعة العش2019قبل شهر سبتمبرG20 

 2020الجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين خالل عام 15قرب موعد استضافة اململكة ألعمال الدورة

2030ج رؤية اململكة تعزيز الشفافية واالفصاح املالي وثقة املستثمرين من خالل توقيت ودقة البيانات املالية واالقتصادية كجزء من نه

ن مجلس الوزراء في يتعبر املعيار الخاص لنشر البيانات أحد أهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية االحصائية في اململكة والتي أقرت م
2019اململكة مطلع هذا العام 

االلتزام بأفضل املمارسات واملعايير الدولية في املجال االحصائي بما يعكس حجم ومكانة االقتصاد السعودي

 هناك ارتباط بين متطلبات مبادرة مجموعة العشرين املتعلقة بفجوة البياناتData Gap initiativesو املعيار الخاص لنشر البيانات



أهمية املعيار الخاص لنشر البيانات للدول املقترضة

 في فروق العائد على % 15زيادة شفافية البيانات تؤدي إلى خفض مقداره
بأجل استحقاق عام *الصاعدةالسندات الحكومية التي تصدرها األسواق 

.واحد، وذلك بعد تحسين مستوى الشفافية
*Emerging Market Bond Index Global (EMBIG)

 له داللة إحاإلصالحات 
ً
ْحِدث أثرا

ُ
صائية في فروق املتعلقة بشفافية البيانات ت

ندات العائد على السندات الحكومية، وهو الفرق بين سعر الفائدة على الس
. د آخرالحكومية األمريكية وسعر الفائدة على السندات التي يصدرها أي بل

.وتستخدم هذه الفروق كمقياس ملخاطر االستثمار في أي بلد



أهم خطوة لإلنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات
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املتطلبات وااللتزامات على الجهات ذات العالقة
M
o
F • General Government Operation

• Central Government Operation

• Central Government Debt

SA
M
A • DC Survey

• Central Bank Survey

• Interest Rate

• Stock Market

• FSIs

• Balance Of Payment

• IIP

• Official Reserve Assets

• International Reserve Template

• External Debt

• Exchange Rate

G
A
ST
A
T • GDP

• Production Index

• Labor Market 

• CPI

• PPI

• Merchandise Trade

• Population

املركزية تم استخدام خيارات املرونة فقط في بيانات عمليات الحكومة



NSDPصفحة البيانات الوطنية 

 قامت المملكة بتطبيق مبادرة تبادل البيانات االحصائية والبيانات الوصفيةSDMXعىل صفحة البيانات الوطنية

 ز منصة بسهولة االستخدام SDMXتتمي 



+SDDSوData Gap initiativesالعالقة بين 
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