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 الدورية،، التغطية(تعزيز عملية توفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث 
 .)ووقت النشر

 تلك أو  المالبه البلدان التي تتمتع بالقدرة على النفاذ إلى أسواق رأس تسترشد
لمستخدمي  تسمحالتي األساسية التي تسعى للنفاذ إليها في مجال نشر البيانات 

على باإلطالع  خاص،المالية بوجه األسواق البيانات عموما، والمشاركين في 
 .في بلدانهماألوضاع االقتصادية المعلومات الكافية لتقييم 

 المساعدة  وبالتاليإقتصادية كلية سليمة إلنتاج سياسات جهود البلدان تسهيل
 .التخفيف من حدتهاالمالية أو األزمات في منع حدوث 

 الدولية وعمل الدراساتللمقارنات اإلحصائية الالزمة البيانات توفير. 

 في  عضويتهالدولية وتقوية اإلحصائية دور البلد العضو في الخارطة تعزيز
 .صندوق النقد الدولي

 والمالية في البلداناالقتصادية مبدأ شفافية نشر البيانات تعزيز. 



 انضمت منها بلدا 19 ،بلدا   77 حاليا   SDDS في األعضاء البلدان عدد•
 +SDDS.ل

 .(18/09/2019) وذلك السعوديه العربية المملكة كانت للمعيار انضم بلد آخر•
 المملكة ،واألردن المغرب، تونس، مصر، فلسطين،:المعيار في العربية الدول•

 .السعودية العربية
 16/04/1996أول بلد تقدم لإلنضمام كانت بريطانيا في •
 .19/02/1999اول بلد حقق متطلبات المعيار كانت كندا في •
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 للمعيار 22 الوضع راهن للمؤشرات إعداد دراسة  . 

قرار مجلس الوزراء، فريق وطني، شراكة وطنية. 

تعديل خطط العمل في المصادر، دورية ووقت نشر المخرجات. 

 بعثات فنية منIMF. 
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دورية  المؤشر
 المؤشر

 المؤسسة وقت النشر

عمليات الحكومة 
 العامة

 MoF سنة سنوي 

عمليات الحكومة 
 المركزية

 MoF شهر شهري 

 MoF ربع سنة ربع سنوي  دين الحكومة المركزية



دورية    المؤشر
 المؤشر

 المؤسسة وقت النشر

 PCBS أشهر ثالثة ربع سنوي  الربعية الحسابات القومية

 PCBS أسابيع ستة شهري  الرقم القياسي الصناعي

الرقم القياسي ألسعار 
 المستهلك

 PCBS شهر شهري 

 PCBS شهر شهري  الرقم القياسي ألسعار المنتج

 PCBS ثالثة أشهر ربع سنوي  البطالة

 PCBS ثالثة أشهر ربع سنوي  العمالة

 PCBS ثالثة أشهر ربع سنوي  األجور



دورية    المؤشر
 المؤشر

 المؤسسة وقت النشر

مسح شركات 
 اإليداع

 PMA شهر شهري 

مسح البنك 
 المركزي 

 PMA أسبوعين شهري 

 PMA يوم يومي أسعار الفائدة

سوق األوراق 
 المالية 

 PEX يوم يومي



 المؤسسة وقت النشر دورية المؤشر المؤشر

 PCBS & PMA ربع سنة ربع سنوي ميزان المدفوعات

 PMA أسبوع شهري األصول االحتياطية الرسمية

النموذج القياسي لبيانات 

ات الدولية والسيولة ياالحتياط

 بالعمالت األجنبية

 PMA شهر شهري

 PCBS أسابيع 8 شهري (للسلع) التجارة الدولية

 PCBS & PMA تسعة أشهر سنوي وضع اإلستثمار الدولي

 MoF ربع سنة ربع سنوي الدين الخارجي

 PMA يوم يومي أسعار الصرف

 PCBS ينشر مرة في السنة سنوي السكان



 إعداد صفحة البيانات القومية الموجزةNSDP. 

 إعداد البيانات الوصفية للمؤشراتMetadata. 

 إعداد جداول مواعيد النشر المسبقARC. 

تعيين منسق وطني. 

رسالة رسمية من البلد. 

نشر البيانات لكافة المؤشرات. 

 



 NSDPصفحة البيانات القومية الموجزة 

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesVi

ew.aspx?tabID=0&lang=en&ItemID=1727&mid=12276 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=en&ItemID=1727&mid=12276
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 ARCجداول مواعيد النشر المسبق 

ARC 
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 اإلنجازات الفلسطينية/ التحضيرات

 .IMFإعداد البيانات الوصفية، واعتمادها من قبل •
 .NSDPنشر •
 .ARCإعداد •
 .مؤشر 22نشر •
 



 خيارات المرونة

بالنسبة لحداثة البيانات لمؤشر  الخاصيمكن استخدام خيار المرونة •
 .تحقيق متطلبات مؤشر اإلنتاج الصناعي بشرطالحسابات القومية 

أو الحداثة / عن الدورية و اإلعتيادييمكن استخدام خيار المرونة •
 .لمؤشر عمليات الحكومة العامة

ال تستخدم خيارات المرونة عن دورية بيانات ميزان المدفوعات •
 .والحسابات القومية

 

 لم يتم طلب أي من خيارات المرونة عند انضمام فلسطين للمعيار



 ماذا بعد اإلنضمام؟

METADATA 

ARC 

NSDP 

SDDS Country 



 ماذا في حال عدم التزام البلد بمتطلبات المعيار؟

التواصل المباشر من قبل الصندوق مع المشترك. 
 ممثل البلد في الصندوق. 
محافظ البك المركزي للبلد. 
 نشر مالحظة فيDSBB تشير للقرار. 
 حذف البيانات الوصفية –المجلس التنفيذي. 



 حيث يهدف المعيار بشكل أساسي إلى معالجة وكشف الثغرات المتعلقة
 .وقوعهاباألزمات المالية قبل 

 تدعو المبادرة وتشجع الدول األعضاء فيSDDS  لإلنضمام ل

SDDS Plus  من خالل توجيه رسالة رسمية إلدارة الصندوق على ان

يوفر البلد الذي يرغب باإلنضمام متطلبات المؤشرات التسعة الجديدة 
 حسب دورية ووقت النشر كما هو موضح في الجدول أدناه



 وقت النشر المطلوب الدورية المطلوبة المؤشر

Sectoral Balance Sheets 
 الميزانية العمومية القطاعية

 أربعة شهور ربع

General Government Operations  عمليات
 الحكومة العامة

 شهر بعد ربع اإلسناد 12 ربع

General Government Total Gross Debt 
 إجمالي دين الحكومة العامة

 شهور من فترة اإلسناد  4 ربع

Other Financial Corporations Survey 
 مسح الشركات المالية األخرى 

 ربع بعد نهاية ربع االسناد ربع

Financial Soundness Indicators 
 مؤشرات السالمة المالية 

 ربع بعد نهاية ربع االسناد ربع

Debt Securities 
 سندات الدين

 أربعة شهور ربع

دوريته سنويا وستكون الدورية نصف  (CPIS)مسح استثمار الحافظة المنسق 
 .2015سنوي ابتداء من شهر حزيران 

 شهور  7

 شهور بعد نهاية فترة اإلسناد 9 سنويا (CDIS)مسح االستثمار المباشر المنسق 

 ربع بعد نهاية ربع االسناد ربع (.COFER)احتياطي العمالت االجنبية 



 إعدادCheck List بالمتطلبات تشمل: 
الجهات الوطنية الشريكة 
  خطة توفير المؤشرات غير المتوفرة حاليا 
آلية االنضمام 
 مؤشرالوضع الراهن لكل إعداد جدول بمؤشرات المعيار يلخص 
 :بد من التنويه إلى القضايا التالية المرتبطة بالمعيار الجديدوال  
 اإلنضمام للمعيار الجديد طوعي للبلدان األعضاء فيSDDS. 

 على الدول االعضاء اتباع التوصيات والمنهجيات واألدلة األحدث في
 .عملها وهي بحاجة العتماد الصندوق في حال عدم االلتزام بذلك

 هناك إمكانية لفترة انتقالية في االنضمام، حيث باإلمكان توفير خمسة من
المؤشرات ووضع خطة لألربعة المتبقية على أن يتم توفير كل 

 .2019المؤشرات مع نهاية عام 
 




