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 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء



 حمتويات العرض 

 النشـــأة واهلــدف

 إشرتاك مصر 

   SDDSوالعناصرالرئيسية  األبعاد 

 اجلهات املشاركة

 ما مت حتقيقه للجهاز

 اللوحة اإللكرتونية ملعايري نشر البيانات



 النشــــأة

بدأ صندوق النقد الدولي مبادرته اخلاصة مبعايري نشرالبيانات يف أعقاب األزمات املالية الدوليـة  

 .، واليت أكدت الدور الذي يسهم به قصور املعلومات يف اضطراب  األسواق  1995 -94يف الفرتة  

 . مبادرة لنشر البيانات 1996أقر اجمللس التنفيذي للصندوق يف مارس 

أنشأ املعيار لتسرتشد به البلـــدان األعضاء وعلى األخص البلدان اليت تستطيع دخـو  أسـواق رأس   

 . املا  الدولية أو اليت تسعى لدخوهلا 

 .1996أصبح إشرتاك البلدان األعضاء يف املعيار اخلاص لنشر البيانات متاحا ألو  مرة يف إبريل 

وتشـكل ذـذا الوثيقـة    « النظام العـام لنشـر البيانـات    » صدرت وثيقة بعنوان  1998فى يناير 

وجيـر  حتـديه ذـذا الوثيقـة     .. املصدر املرجعى األساسى هلذا النظـام العـام وكيفيـة تطبيقـه     

 .بإنتظام لكى تتضمن التغريات فى النظام العام لنشر البيانات 



 اهلدف منه 

حتسني نطاق تغطية البيانات اإلحصائية املتاحة لالطالع العام ومد  جودة ذذا البيانات ودرجـة  

حداثتها باإلضافة إىل تطوير املعلومات اليت ترتكز عليهـا عمليـات األسـواق املاليـة وتقييمـات      

 . السياسات االقتصادية عمومًا

 .تتاح املؤشرات املذكورة لكافة املستخدمني االطالع عليها واستخدامها حسب احتياجاتهم 

 تعزيز توفـــري إحصاءات شاملة يف توقيت مناســـب، وبالتالي تسهيل جهود البلدان النتــاج  

 .سياسات اقتصادية كلية سليمة وحتسني عمل األسواق املالية

 تعزيز اإلطالع على املعلومات الضرورية لصانعى السياسات واملشاركني فى أسواق رأس املا   

 .العاملية للمساعدة فى منع حدوث األزمات املالية أو ختفيف حدتها



اهلدف منه / تابع  

القطـاع اققيقـي ، وقطـاع    : مؤشرًا تتوزع على أربعة قطاعـات اقتصـادية وذـي    22ويضم املعيار 

 .املالية العامة، والقطاع املالي، والقطاع اخلارجي، ويتم نشر البيانات ضمن مواعيد حمددة مسبقًا

توفري اإلحصـاءات يف الوقـت املناسـب وبشـكل شـامل  وبالتـالي املسـاذمة يف متابعـة سياسـات          

 .االقتصاد الكلي السليمة 

تطوير النظم اإلحصائية لـد  البلـدان حيـه يسـمح لةجهـزة املنتجـة للبيانـات بـالت كم فـى          

 .براجمها للتطوير اإلحصائى بشكل منظم 

 .  التنسيق الفعا  بني األجهزة املنتجة للبيانات واملستخدمني واجملتمع الدوىل 



 إشـــرتاك مصــــر

( 59)بصفتها العضـو رقـم    2005يناير  31قد مت االعالن عن اشرتاك مصر رمسيا بداية من 

 . من قائمة املشرتكني بالنظام اخلاص لنشر البيانات 

والوزارات    IMFمنسقًا بني صندوق النقد الدوىل( حلقة الوصل)أنشأ الوزير مكتبًا يكون  

واهليئات املنتجة للبيانات داخل مصر لإلشراف على تنفيذ متطلبات املعيار فى البيانات التـى  

 . تنتجها ذذا الوزارات واهليئات من خال  جتمع ممثلى تلك اجلهات 

مت حتديد منسق لكل جهـة مشـاركة يكـون حلقـة الوصـل بـني مكتـب املنسـق القـومى          

 .واإلدارات املنتجة للبيانات داخل تلك اجلهات بعد االشرتاك الرمسى 

فى ذلك )رئيس جملس الوزراء بتعيني السيد وزير التخطيط / صدر قرار السيد  2003فى عام 

كمنسق قومى على املستو  الوزار  للوفاء مبتطلبات املعيـار اخلـاص لنشـر البيانـات     ( الوقت

 (SDDS  ) املطلوبة لصندوق النقد الدوىل. 



   SDDSاألبعاد والعناصرالرئيسية  

جيب على البلدان املشرتكة فى املعيار اخلــــاص لنشرالبيانات أن تلتزم بنشر فئات البيانـات  

 .املطلوبة على حنـو يتسم بالـدورية و اقداثة احملددين 

 1 :نطاق التغطية والدورية واقداثة للبيانات 

 االطالع بإتاحة البيانات لنشر اخلاص املعـــيار ويدعو عامة سلعة الرمسية تعترباإلحصاءات

 املعيار فى املشاركة البلــدان على جيـب لذا املسـاواة قـدم وعلى بسهولة البيانات على العام

 :يلى مبا تلتزم أن

املسبقة النشر مواعيد جداو  نشر .   

واحد  آن فى املعنية االطراف جلميع البيانات نشر. 

 2 : إتاحة البيانات لإلطالع العام 



   SDDSاألبعاد والعناصرالرئيسية  

جيب ان حتظى االحصاءات الرمسية بثقة مستخدميها وتت و  ذذة الثقة بـدورذا اىل ثقـة   

ومتثـل شـفافية   . فى موضوعية اجلهاز الذ  ينتج تلك االحصـاءات وفـى كفاءتـة املهنيـة    

املمارسات و االجراءات واحد مـن اذـم عوامـل خلـق ذـذة الثقـة لـذا يلـزم املعيـار  البلـدان           

 :املشرتكة مبا يلى 

  نشر شروط إنتاج االحصاءات الرمسية املتعلقة بسرية املعلومات الفردية . 

 حتديد املسئولني داخل اقكومة الذين ميكنهم االطالع على البيانات قبل نشرذا . 

  تقديم معلومات عن مايتم من تعديالت و االخطار املسبق بأذم التغيريات فى املنهجيـة

 .املتبعة

 3 : موضوعية البيانات 



   SDDSاألبعاد والعناصرالرئيسية  

رغم صعوبة اقكـم علـى اجلـودة ،ميكـن اسـتخدام بـدائل سـهلة املتابعـة تركـز علـى           

لذا يلزم املعيـار  ... املعلومات التى حيتاج اليها املستخدم لل كم على مستو  جودة البيانات

 : اخلاص البلدان املشرتكة مبا يلى 

نشر وثائق عن املنهجية و املصادر املستخدمة فى إعداد اإلحصاءات . 

  نشر تفاصيل العناصر واملطابقات مع البيانات ذات الصلة ، واألطر اإلحصائية لدعــــم

 . املضاذاة اإلحصائية وضمان منطقيتها

 4 : جودة البيانات 



 اجلهات املشاركة 

 1 :وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدار  

 اقسابات القوميـــة 

 2 : اجلهاز املركز  للتعبئة العامة واإلحصاء 

 .مؤشرات اإلنتاج  - 

 .  سوق العمل  - 

 . مؤشرات األسعار  -

 . السلع  جتارة -

 .   السكـــان -



 اجلهات املشاركة 

 3 :وزارة  املــــالية 

 .   عمليات اقكومة العامة أو القطاع العام  - 

 .  عمليات اقكومة املركزية  -

 ديــــون اقكومة املركزية -

 4 :البنك املركز  املصر  

 .اقسابات الت ليلية للقطاع املصرفى  - 

 .اقسابات الت ليلية للبنك املركز   -

 أسعـــــار الفائـــــــــــــــــــــــدة -



 اجلهات املشاركة 

 .سوق األوراق املالية - 

 ميـــــــزان املدفوعـــات -

 . اإلحتياطيات الدولية وسيولة العملة األجنبية  -

 . األستثمار الــــــدوىل  -

 أسعـــــار الصــــرف   -

 :البنك املركز  املصر  / تابع 



 : التعديالت التى قام بها اجلهاز 

 االشرتاك فى تركيب الرقم القياسى إلمجاىل اإلنتاج وذلك برتكيب

 .الرقم القياسى إلنتاج الصناعات  الت ويلية  
1 

 2 إصدار بيانات القو  العاملة والبطالة بدورية ربع سنوية بدال من سنو  

 تقليص فرتة انتاج بيانات الرقم القياسى الشهر  ألسعار املستهلكني

 .أيام من نهاية الفرتة املرجعية  10يوم ثم إىل  30يوم إىل  45من  
3 



 : التعديالت التى قام بها اجلهاز 

 يوم  30تقليص فرتة انتاج بيانات الرقم القياسى ألسعار املنتجني إىل 

 .من نهاية الفرتة املرجعية 
4 

 5 .  سنو إصدار بيانات االجور بدورية ربع سنوية بدال من 



 اللوحة اإللكرتونية ملعايري نشر البيانات

 بشبكة موقعه على البيانات نشر ملعايري االلكرتونية اللوحة الدوىل النقد صندوق أنشأ

 بنشر املتعلقة املشرتكني ممارسات عن املعلومات على العام االطالع لتسهيل االنرتنت

 .اخلاص باملعيار وملتزم مشرتك أنه يعنى اإللكرتونية اللوحة على البلد وجود وان البيانات

 :ويهدف انشاء اللوحة االلكرتونية اىل تسهيل ما يلى

 .تقييم املستخدمني للبيانات التى تقدمها البلدان ومواطن القصور فيها

 .مراقبة الصندوق ملد  التزام البلدان باملعيار 



 اللوحة اإللكرتونية ملعايري نشر البيانات

 :وتوفر اللوحة االلكرتونية االتى 

صفحة لعرض البيانات الوصفية لـكل بلد مشترك لكل فئة بيانـات مطلوبة 
 .وتغطية البيانات ومدى دوريتها وحداثتها

 .  جداول مواعيد النشر المسبقة لمختلف فئات وعناصر البيانات

وصالت الكترونية الى صفحات البيانات القومية الموجزة كما تشتمل اللوحة 
ايضاً عــلى خاصية إستعالم تسمح للمستخدمين باسترجاع البيانات الوصفية 

 .  حسب الموضوعات المختارة فيما بــين البلدان المشتركة

1 

2 

3 



 مناذج نشر البيانات

 1 ( :  NSDP) صف ة البيانات القومية املوجزة  

                    بلوحة  الصف ة ذذا تتصل ان وجيب املعيار عليها ينص التى البيانات عليها وينشر

  البيانات على  العام اإلطالع يسهل مما البيانات نشر ملعايري اإللكرتونية الصندوق

 .الوصفية والبيانات بالدولة اخلاصة



 مناذج نشر البيانات

 2 (  :  Metadata) صف ة البيانات الوصفية 

 والتى اخلاص املعيار بيانات من بيان لكل واملتعلقة بلد لكل الوصفية البيانات تعرض

  . متابعتها تسهل

  حتديثها ذلك يف مبا ، الوصفية بيانتها دقة عن املسئولة ذى املشرتكة البلدان تكون

 . املناسب الوقت فى

  وإمكانية مشوليتها من للتأكد للمشرتكني الوصفية البيانات الصندوق يراجع

   . الدوىل املستو  على مقارنتها

  عرضها لتسهيل الصندوق موظفو يقدمها مناذج فى الوصفية البيانات املعنى البلد ويوفر

  . االلكرتونية اللوحة فى



 مناذج نشر البيانات

  يف تغريات أية وتعديل أشهر ثالثة كل الوصفية البيانات صف ة مبراجعة اجلهاز ويقوم

  . البيان إعداد يف املستخدمة املنهجية

 يف بالتعديل فورًا املنهجية يف التعديل إرسا  يتم وقت أي يف البيان تعديل مت إذا

  . املعنى البيان صدور وقبل الوصفية البيانات



 مناذج نشر البيانات

 3 : اجلدو  الزمنى املسبق 

 . للجميع املساواة قدم وعلى بسهولة البيانات على األطالع امكانية تعزيز اىل يهدف

  البيانات فئات جلميع بالنسبة املسبقة النشر مواعيد جــــداو  توفري الصندوق يطلب

  املالية األوراق سوق بيانات ، الفائدة أسعار وذى) يوميًا، تنشر التى البيانات فئات عدا

 . (الصرف وأسعار

      الكرتونية مناذج خال  من الصندوق اىل املسبقة النشــر مواعيد جــداو  تقديـم

 .اإللكرتونية اللوحة فى نشرذا لتسهيل



 مناذج نشر البيانات

 :جيب مراعاة األتى عند إعداد اجلدو  الزمنى املسبق

  . الوصفية البيانات بصف ة البيان انتاج فرتة النشر ميعاد يتعد  ال أن

 . للبيان املنتجة اجلهة بها تعطل التى واألعياد األجازات تواريخ

  . (املتزامن النشر) احملدد امليعاد فى النشر



 شكراً على حسن استماعكم


