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 ".عربستات"أهدافًمبادرةًاإلحصاءاتًالعربيةً: أولًا
 .دراسةًحاجياتًالدولًالعربيةًعبرًالستبيانات: ثانياًا
 .الدوراتًالتدريبيةًالتيًيوفرهاًالصندوًق:ثالثاًا
 .المعونةًالفنيةًالتيًيوفرهاًالصندوقًللدولًاألعضاء: رابعاا

 ".عربستات"آفاقًتطويرًالمعونةًالفنيةًفيًإطارًمبادرةً: خامساًا
 

 نقاط العرض

 



 "عربستات"أهداف مبادرة اإلحصاءات العربية : أولا 
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 واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في 

 .تطويرًالنُظُمًاإلحصائيةًالعربيةًوتعزيزًالقدرات1.

توفيرًالدعمًالفنيًللمؤسساتًاإلحصائيةًبهدفًالمساعدةًعلىًتعزيز2ً.
 .إعتمادًالمعاييرًالدوليةًفيًإعدادًاإلحصاءات

 .تشجيعًالدراساتًواألنشطةًالبحثيةًاإلحصائية3.

 .التنسيقًبينًالمؤسساتًاإلحصائيةًًالمحليةًوالعربية4.

 .تشجيعًالشراكاتًمعًالمؤسساتًاإلقليميةًوالدولية5.
 



4 

واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في   

 ًًيتعلقًفيماًالعربيةًالدولًورؤًىًتطلعاتًحولًاستبيانً،2017 عامًالعربيًالنقدًصندوًقًأعد
ًقبلًمنًالمقترحةًبالمواضيعًالخاصةًاإلستماراتًإلىًإضافةًاحتياجاتها،ًمعًالصندوًقًبتفاعل
ًصندوًقًأمانتهاًيتولىًالتيًالعملًوفرًقًاللجانًوأعضاءً"عربستات" لمبادرةًالفنيةًاللجنةًأعضاء

 .العربيًالنقد
 
ًالماليةًووزاراتًالنقدًوسلطاتًالمركزيةًالبنوك) العربيةًالدولًمقترحاتًعلىًالصندوًقًإعتمد

 :إعدادًفيً(اإلحصائيةًواألجهزة
 

ًًالسياساتًمعهدًيوفرهاًالتيًالتدريبيةًللدورات2018ًو2017ً لعاميًعملًبرنامج
 .القتصادية

ًالسالمةًومؤشراتًالكبيرةًوالبياناتًالماليًالشمولًحولًالستبياناتًمنًمجموعةًوإنجاز
 .المتابعةًبصددًوغيرهاًالعربية،ًالدولًفيًالرسميًغيرًالقطاعًوإحصاءاتًالمالية

 
 

ا   دراسة حاجيات الدول العربية عبر الستبيانات:  ثانيا
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واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في   

ا   الدورات التدريبية التي يوفرها الصندوق: ثالثا
2017خاللًعامً  
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واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في   

ا   الدورات التدريبية التي يخطط أن يوفرها الصندوق: ثالثا

2018خاللًعامً  
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واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في   

فيًإطارًمهامهًالمتعلقةًبتوفيرًالمعونةًوالمشورةًالفنيةًللدولًًالعربية،ًيقومًصندوقًالنقدً
 :العربيًبايفادًبعثاتًالمعونةًالفنيةًالتية

 
 . بعثاتًالمشورةًالفنيةًلتتبعًبرامجًاإلصالحًالمتفقًعليهاًفيًإطارًالقروض•
 .بعثاتًالمعونةًالفنيةًلتطويرًالقطاعًالماليًوالنقدي•
 ".عربستات"بعثاتًالمعونةًالفنيةًفيًمجالًاإلحصاءاتًفيًإطارًمبادرةً•
 

 يمكنًأنًتكونًبعثاتًالمعونةًالفنيةًمشتركةًمعًأحدًالمؤسساتًاإلقليميةًوالدولية

ا  بعثات المعونة الفنية التي يوفرها صندوق النقد العربي للدول : رابعا

 األعضاء
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واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في   

 

 يبين كما الدولي النقد صندوق مع مشتركة بعثات أربعة ايفاد تم ،2014 عام في "عربستات" مبادرة أنشطة انطالق منذ
   :التالي الجدول

  

 

 
 

ا   بعثات المعونة الفنية التي يوفرها صندوق النقد العربي للدول األعضاء: رابعا

 مجال المعونة الفنية الهدف
 مراجعة الحسابات القومية السنوية النهائية•
 إعداد جداول العرض واالستخدام•
تدريب الكوادرعلى استخدام منهجيات و أدوات إعداد  •

 .الحسابات القومية السنوية المؤقتة
تحديث سنة األساس للحسابات القومية واعتماد معايير •

 .2008 النظام الجديد لعام 
 
تطوير مصادر البيانات لتعزيز جودة إحصاءات ميزان •

 .المدفوعات

 
 .الحسابات القومية•
 
 
 
 
 
 .إحصاءات ميزان المدفوعات•

 :الدروس المستفادة من بعثات المعونة الفنية المشتركة مع صندوق النقد الدولي 

 

اعتبار البعثة كمناسبة لتطوير التعاون مع المؤسسة اإلحصائية المعنية. 

االطالع على حاجيات الدول العربية المتزايدة للمعونة الفنية في مجال اإلحصاءات. 
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واقع وآفاق": عربستات"المعونة الفنية في   

ا   "عربستات"آفاق تطوير المعونة الفنية في إطار مبادرة : خامسا

 تعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية  واإلستفادة من تجارب المؤسسات األخرى اإلقليمية والدولية في

 .  هذا المجال

 

تنظيم ورش عمل في المجاالت اإلحصائية ذات األولوية بالنسبة للهياكل اإلحصائية في الدول العربية. 

 

تطوير قاعدة بيانات الدول العربية. 

 

تعميق التحليل اإلحصائي. 

 

تعزيز التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق باستخدام المنهجيات الدولية. 

 

 مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الشريكة ذات العالقة فيما يتعلق بإيفاد بعثات

 .المعونة الفنية المشتركة إلى الدول العربية في المجاالت اإلحصائية

 

 



 شكرا  

http://www.amf.org.ae 

 

http://www.amf.org.ae/

