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ةستجابالانسبةتوزعحیثإحصائیة،ھیكل37منالصندوقاستلم
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البنوك المركزیة ومؤسسات النقد األجھزة اإلحصائیة وزارات المالیة

نسبة ردود المؤسسات على استبیان المستجدات
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في الدول العربیةةأدلة الحسابات القومیة المطبق

196819932008
التصنیف اإلحصائي 

المطبق حالیا
مالحظات

.في المائة60-40حوالي 2008في تطبیق دلیل بلغت نسبة التقدمISIC Rev 4√األردن
.في المائة20أقل من بلغت2008دلیل نسبة التقدم في تطبیقISIC Rev 4√اإلمارات

ISIC Rev 4√البحرین
، قامت ھیئة المعلومات بتوزیع خدمات 2008كخطوة أولى باتجاه العمل على تطبیق نظام األمم المتحدة للحسابات القومیة لعام 

.  الوساطة المالیة التي تقاس بطریقة غیر مباشرة على األنشطة والقطاعات المستفیدة
.في المائة 40و20شرع المعھد الوطني لإلحصاء في عملیة تغییر سنة األساس وتطبیق جزئي ما بین ISIC Rev 3√تونس

.في المائة40و20ما بین 2008بلغت نسبة التقدم في تطبیق نظام ISIC Rev 4√الجزائر
.في المائة80و60ما بین 2008بلغت نسبة التقدم في تطبیق نظام ISIC Rev 4√السعودیة

ISIC Rev 3√السودان
لقومیة لعام قام الجھاز المركزي لإلحصاء بوضع خطة عمل لتنفیذ المسوحات والتعدادات التي تساعد في تطبیق الحسابات ا

).في المائة20التقدم (، 2008

ً √العراق جزئیا
، وقد بلغت نسبة التقدم 2008قام الجھاز المركزي لإلحصاء بتطویر االستمارات اإلحصائیة وتنفیذ المسوحات لتتالءم مع نظام 

.في المائة60إلى 40ما بین 2008في تطبیق دلیل 

.في المائة40و20ما بین 2008بلغت نسبة التقدم في تطبیق نظام ISIC Rev 3√سلطنة عمان
.في المائة80إلى 60بلغت نسبة االنتقال ما بین ISIC Rev 4√فلسطین

√قطر
نظام جاري العمل على تطویر سبل جمع البیانات، ومن المقرر أن یتم االنتقال إلى. في المائة40و20بلغت نسبة التقدم ما بین 

.مم المتحدة األحسب ما توصي بھ 2008

.  في المائة60و40، وقد بلغت النسبة في تطبیقھا بین 2008وضعت اإلدارة العامة لإلحصاء خطة لتطبیق نظام ISIC Rev 3√الكویت

.في المائة20أقل من 2008بلغت نسبة التقدم في تطبیق نظام ISIC Rev 4√لیبیا
.ISIC Rev 4√مصر في المائة40-20حوالي 2008بلغت نسبة التقدم في تطبیق نظام 
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الدولة
قواعد البیاناتإحصاءات القطاع غیر الرسمياالستراتجیات

مالحظات النعم النعمالنعم 

.الھوامشباحتسابخاصھومسوحاتالرسميغیرالقطاعمثلالمتخصصھالمسوحبعضإلىاإلحصاءاتدائرةأشارت√األردن

√√√اإلمارات
یتم.ةالمتحققالمؤشراتعددوكذلكالمغطاةالمواضیعحیثمنسنويبشكلالبیاناتنتاجإلتطویرسنوات5مدتھااستراتیجیةخطةالھیئةلدى

.االقتصادیةالمسوحاتضمنالرسميغیرالقطاعدراجإ

√√√البحرین
بوابةعلىالنتائجشرنیتمحیثتنفیذھا،یتمالتيالمسوحاتكلتتوفركماالنشر،عملیةینظمقانونوجودإلىالبحرینفيالمعلوماتھیئةأشارت
.البحرین

.اإلحصائیةالمعلوماتنظممجالضمنجودةذاتإحصائیةمعلوماتتوفیرعلىالعمل:تطویرھاتمالتياالستراتیجیةمالمحأھم√√√تونس

.2035الجزائررؤیةضمناإلستراتیجیةھذهتندرجحیث،ونشرھااإلحصائیةالبیاناتنتاجإتطویراالستراتیجیةأھدافأھم√√√الجزائر

√√√السعودیة
2008نظاملتطبیقزمةالالالمسوحاتوتنفیذالبیاناتكافةبتوفیرالعشرینمجموعةتوصیاتعلىاستناداً وذلكبھامعمولاستراتیجیةالھیئةلدى

لتعرفلوذلك،االقتصادیةالمسوحاتفيالمتضمنوالعمالةالعاملةلقوىاتقدیرخاللمنمباشرةغیربطریقةالرسميغیرالقطاعاحتسابیتم.
.المنشآتخارجالعمالةعلى

.الشھریةاإلحصائیةوالنشرةالسنويالكتابالمركزیصدرحیثالبیانات،بوابةعبرتداربیاناتقاعدةتوجد√√√ُعمان

.الرسميغیراعالقطاحتسابیتمالكما.سنواتخمسكلتحدیثھایتماإلحصائيالعمللتطویرالوطنیةاالستراتیجیةضمناستراتیجیةتوجد√√√السودان

√√√العراق
لجمیعوتوفیرھاالرسمیةالبیاناتلنشرارشادیةتوجیھاتتشملحیث،2014عاممنذالبیاناتلنشرسیاسةتحدیدھياالستراتیجیةمالمحأھم

بینلتمییزاإلىیفتقربعضھالكن،دوریةمسوحاتخاللمناالقتصادیةاألنشطةكافةتغطیةیتم.استخدامھاسھولةضمانوكذلكالمستخدمین
.الرسميوغیرالرسميالقطاع

√√√فلسطین
الكترونيرابطیوجد(2022-2018الرسمیةاإلحصاءاتلتطویروطنیةاستراتیجیةبناءعلىالعملوجاريسنوات5دوریتھااستراتیجیةتوجد

.اإلحصائیةاتللمؤشردوريبشكلالجھازینفذھاالتيالمیدانیةالمسوحبعضخاللمنالرسميغیرللقطاعجزئياحتسابیتم.)لالستراتیجیة

√√√قطر
المستشارین والعمل نتاج البیانات عن طریق استضافة الخبراء وإھم مالمح االستراتیجیة الحالیة تتعلق بتطویر خطة لنشر البیانات وكذلك تطویر أ

.  ال یتم حساب القطاع غیر الرسمي. على انتاج مؤشرات جدیدة مثل الرقم القیاسي لإلیجارات، الخ

√√√الكویت
العملیاتوتحسینریةالبشالمواردتنمیةإطارتحسینوكذلكوالمؤسسيالتنظیميواإلطارالسیاساتبتحسینتتعلقالحالیةاالستراتیجیةمالمحھمأ

.الرسميغیرالقطاعحسابیتمال.الدولیةالمؤسساتمعللتعاونأولویاتوضع.اإلحصائیة

√√√لیبیا
التحتیةنیةالبوتطویروإدارتھاالبشریةالمواردتنمیةإطاروتحسینوالمؤسسيالتنظیميواإلطارالسیاسات،تحسینھي:االستراتیجیةمالمحأھم

.اإلحصائیةالسیاساتوتنفیذووضعاإلحصائیةوالعملیاتاإلحصائیة

√√√مصر
قواعدمعالتعاملفيالجھازجھودمنوبالرغمبیاناتقواعدتتوفركما.ئياصحاإلللنظامالوطنیةاالستراتیجیةاعدادعلىقائمالعملالیزال

.المادیةاالمكانیاتلىإاحتیاجاتھموتحدیدالبیاناتمستخدميفئاتاختالف:ومنھاتحدیاتھناكاناالالبیانات

االستراتیجیات لتطویر ونشر البیانات والقطاع غیر الرسمي وقواعد البیانات المعمول بھا في األجھزة اإلحصائیة
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التحدیات التي تواجھھا المراكز اإلحصائیة عند إعداد الحسابات القومیة

العاملةوالكوادرالتمویلفينقص.

للبیاناتالمزودةالجھاتمعللتنسیقواضحآلیةوجودعدم.

المحلیةالتطوراتبسببالجغرافیةالتغطیةضعف.

مسوحاتللاالستجابةضعفوكذلكالقطاعاتبعضفياإلحصائیةالبیاناتفينقص
.اإلحصائیةالمؤشراتإصدارتأخرإلىإضافة.االقتصادیة

وفقاحساباتالإلعدادالمطلوبالتفصیلومستوىالبیاناتاستیفاءودقةالبیاناتشمولیة
.المناسبالوقتفيتوفرھامدىوكذلك2008نظاملتوصیات

االعتماد على المسوح المیدانیة في ظل ضعف بعض السجالت اإلداریة.

في مستوى التفصیل المطلوب لبعض السلع والخدماتنقص الشمول.

 غیر في و التأاالعتماد على التقدیر لمجموعة من البنود مثل تقدیرات الواردات من الخدمات
.المخزون

النقلاعدم تغطیة القطاع غیر المنظم في مجال الصناعة والخدمات عد.

عدم توفر رقم قیاسي للواردات والصادرات.

التطورات اإلداریة المحلیة.

مشاكل خاصھ باحتساب القطاع غیر الرسمي.

ضعف التنسیق بین المؤسسات المختلفة.

المقترحات للتطویر العمل اإلحصائي

إعداد استراتیجیة وطنیة لإلحصاء.
تفعیل دور المنظمات العربیة واإلقلیمیة بشكل أكبر.
قاعدة بیانات خاصة بھماعداداالستفادة من الخبراء اإلحصائیین في الدول العربیة و.
ودة للبیانات الربط االلكتروني مع الجھات مما یوفر الجھد والوقت وكذلك توقیع اتفاقیات مع الجھات المز

.لضمان تدفقھا
 ي المجاالت االعتماد علیھا فتوفیر بیانات أخرى غیر اإلداریة والمسوحات مثل البیانات الضخمة وزیادة

.اإلحصائیة
العلميوضع آلیة للمتابعة وتقییم الجودة، وكذلك اعتماد ضوابط خاصة للمعطیات في إطار البحث.
یةسمضرورة تحدید المعاییر التي یجب توافرھا لدى الھیاكل اإلحصائیة المنتجة لإلحصاءات الر.
وضع برامج تدریبیة لرفع الكفاءة الفنیة للكوادر البشریة العاملة باإلحصاء.
یة تنقیح تعزیز اإلطار القانوني حول رقم التعریف اإلحصائي بھدف الوصول إلى رقم موحد وكذلك إمكان

.بعض بنوده
العمل على مواصلة استخدام التقنیات الحدیثة في جمیع مراحل اإلنتاج اإلحصائي.
دمج مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة ضمن أولویات اإلنتاج اإلحصائي.
السعي إلى التعاون الدولي مع الھیاكل اإلحصائیة في الدول العربیة  .
لمراقبة تطویر وتعزیز بناء نظام المراقبة اإلحصائي الوطني لتوفیر قاعدة بیانات تشمل مؤشرات ا

.2030اإلحصائیة بما فیھا مؤشرات التنمیة المستدامة 
ي كافة تنویع وتطویر أسالیب نشر البیانات لسھولة الحصول علیھا والعمل على زیادة استخدامھا ف

.ح المجتمعالمجاالت وتعزیز وتطویر آلیات وسیاسات نشر وترویج البیانات اإلحصائیة لمختلف شرائ
إدراج نظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتھ.
توفیر سلة تمویل خاصة باألنشطة اإلحصائیة.
نشاء وحدة أو نظام للمراقبة والتقییم في النظام اإلحصائيإ.
في األدلة تبادل الخبرات اإلحصائیة بین الدول العربیة لالستفادة من تجارب الدول العربیة المتقدمة

.والمنھجیات اإلحصائیة، وكذلك استخدام البرامج الجاھزة في مجال العمل اإلحصائي
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دلیل إحصاءات مالیة الحكومة المطبقة في الدول العربیة

مالحظات حول المنھجیة198620012014
.یاناترسال البیانات إلى المعنیین في صندوق النقد الدولي وتم تدوین مالحظاتھم على البإكما تم . 2014وفقاً لدلیل 2016تم تعبئة البیانات المالیة لعام √األردن

√اإلمارات
، وذلك استناداً إلى خطة العمل 2015الصادر عن صندوق النقد الدولي خالل عام 2014قامت وزارة المالیة بتطبیق دلیل احصاءات مالیة الحكومة 

ة وحكومات اإلمارات، بالتشاور مع الخبراء المالیین المختصین في الحكومة االتحادیالمعتمدة من قبل مجلس تنسیق السیاسات المالیة الحكومیة في الدولة 
.لمالیةارة االتي تھدف إلى اعتماد أحدث المعاییر الدولیة لمشروع جمع البیانات المالیة على مستوى الدولة وتعزیز مبدأ الشفافیة الذي تنتھجھ وز

.سیتم إعداد البیانات الفصلیة حسب دلیل إحصاءات مالیة الحكومة بمجرد إنتاج البیانات النھائیة وسیتم نشرھا بأثر رجعي√الجزائر

وكذلك القیام بمؤامة 2014على أساس نقدي وتصنیف كافة اإلیرادات والمصروفات بالموازنة العامة والدین العام وفقا لدلیل 2014یتم تطبیق دلیل √السعودیة
.البیانات التاریخیة إلى التصنیف الجدید

ت ومراكز نفاق والتدفقاإلیرادات وا:وكذلك اعادة تصنیف اإل. صولي نظام االستحقاق، وحصر وتقییم األإلالتحول التدریجي من النظام النقدي √السودان
.رصدةألا

كما . لل یطبق نظام توحید الحسابات في جداول اكساأن النظام الموحد لمعلومات اإلدارة المالیة مازال قید اإلنجاز، حیث ما زإلى اشارت وزارة المالیة √العراق
).2013للسنة المالیة (2001تلحق مع الرواتب واألجور في الفصل األول فقط كما في دلیل إحصاءات  رواتب التقاعدیةالأن 

√سلطنة عمان
تصمیم دلیل :  اما أھم اإلجراءات التي قامت بھا الوزارة)GFS2014(الوزارة في المراحل االخیرة من تصمیم دلیل حسابات جدید مبني على منھجیة

).(IPSASو )   (GFSتصمیم تقاریر مبني على و) GFMIS(تحول الى نظاموالحسابات جدید

فلسطین
كما توفر وزارة المالیة البیانات المالیة . الصادر عن صندوق النقد الدولي GFSM2001تستخدم وزارة المالیة دلیل إحصاءات مالیة الحكومة العامة √

التي تعد لیة حصاءات حیث تقوم الوزارة بنشر التقاریر الدوریة المالیة الشھریة والربعیة والسنویة على موقع وزارة الماإلالالزمة إلعداد التقاریر وا
.  مصدر للبیانات الرئیسیة

√قطر
كما تم استكمال وتحدیث تصنیف بیانات المالیة العامة وفق . 2014تم اعادة تصنیف شجرة الحسابات لیتوافق مع متطلبات احصاءات مالیة الحكومة 

.GFS2001-2014المعاییر الدولیة إلحصاءات مالیة الحكومة 

IMFنظرا لعدم توافر النسخة المعتمدة من قبل 2014لم یتم تطبیق دلیل √الكویت

لیبیا
وقد شكل فریق من الوزارة بالخصوص 2014جاري العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلعداد دلیل إلحصاءات مالیة الحكومة وفق دلیل العام √

.وتم عقد ورش عمل بالخصوص تحت اشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

مصر
ن أر األفضل لمصضمن ، حیث أنھ وفقا لما تم التشاور علیھ من صندوق النقد الدولي في ھذا الخصوص 2014ال توجد أیة إجراءات لالنتقال إلى دلیل √

.في الوقت الراھن2014اصدار دلیل إحصاءات وحالیا وعدم تطبیق 2001تبقى على تطبیق دلیل إحصاءات 

تشیر إلى الدلیل المطبق في الدول العربیة" √"
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التحدیات التي تواجھھا وزارات المالیة عند إعداد إحصاءات مالیة الحكومة

.الرابعالبابمنھاخاصةواألبوابللبنودالمرتفعالعدد•

.مختلفةمعاییرحسبالرئیسیةاألبوابلبنودالفرعیةالبنودتصنیفاألوقاتبعضفيیتطلب•

البنودتوىمسعلىتفصیليبشكلولیساالجمالیاتمستوىعلىنفقاتھاتسجلالجھاتبعض•
.والفروع

للجھاتلیةالتفصیالتقاریرصدارإلتسھیلمستمرةبصورةالحالیةاألنظمةتحدیثإلىالحاجة•
.الحكومیة

جھدایتطلبمماالمختلقةوالحكوماتالجھاتلدىالمحاسبیةوالمبادئالمالیةاألنظمةاختالف•
.والتوحیدالموائماتعدادإفي

.جدیدتدریبیتطلبمماالدولةمستوىعلىالفنيالفریقأعضاءتغیر•

.لنظاملالمطلوبةاإللكترونيالربطعملیةعنالمستقلةوالجھاتالمالیةالدوائربعضتأخر•

فياباتالحستحدیثمعوالدوائرالمستقلةالجھاتلدىاإللكترونیةاألنظمةبعضموائمةتأخر•
.البیاناتلجمعاإللكترونيالنظام

.الجھاتبعضلدىمنفصلةسنویةربعبیاناتتقدیممنالتمكنعدم•

.ینالرئیسالشركاءمعالبیاناتلنشرالخاصالمعیارإلىلالنضمامالمتطلباتاستكمال•

.)واالستحقاقالنقدي(التسعیروطرقالمستخدمةالمفاھیماختالف•

ً یكونالقدواالقتصاديالمالياألداءربط• وزارةأنخاصةالزمنیةالفتراتمستوىعلىمتاحا
.السنةمدارعلىمتابعةتقاریرتصدرالمالیة

جنبياألاالستثمارمسحأھمھا،النقدسلطةمعمشتركھمسوحبتنفیذیقوماإلحصائيالجھاز•
الطبعةالمدفوعاتمیزاندلیلونستخدمCDISالمباشراألجنبيلالستثمارالمنسقللمسحوالتابح

.السادسة

المقترحات للتطویر العمل اإلحصائي في وزارة المالیة

وظیفي تدریب الجھات الحكومیة من خالل ورش العمل والتدریب عن بعد على التصنیف االقتصادي وال•
عقد دورات وورش عمل خاصة في المجال اإلحصائي، وكذلك تدریب الكوادر العاملة في الھیاكل •

.اإلحصائیة إلعداد اإلحصاءات ومواكبة التطورات في المجال اإلحصائي
ي الدول تبادل الخبرات بین الھیاكل اإلحصائیة وتكثیف التعاون المشترك بین االجھزة اإلحصائیة ف•

.العربیة
• ً .توحید المعاییر والمنھجیات اإلحصائیة بین الدول العربیة ومراجعة البیانات دوریا
.توفیر األجھزة والمعدات للالزمة للحصول على البیانات•
.التنسیق التام بین األجھزة اإلحصائیة المختصة في الدولة•
.رمواكبة العمل من قبل أقسام دوائر المالیة والوحدات لتفادي األخطاء التي تظھر بین الحین واألخ•
.2014لحكومة القیام بتطبیق التحدیثات الالزمة وتوفیر تفاصیل البیانات حسب دلیل إحصاءات مالیة ا•
طلبات دلیل االنتظام بجمع البیانات المالیة الربع سنویة والسنویة وما بعدھا بصفة دوریة وآلیة حسب مت•

.2014إحصاءات مالیة الحكومة 
.االلتزام بالمواعید المحددة لتحمیل البیانات من قبل وزارة المالیة•
حیث یحقق النظام مجموعة من ،(FMIS(العمل على تطبیق نظام إدارة المعلومات المالیة الحكومیة •

ة علیھا، األھداف على المستوى االستراتیجي، من أبرزھا تحسین أسالیب اعداد الموازنة وتنفیذھا والرقاب
.وتوفیر البیانات المالیة وفق تصنیف إحصاءات مالیة الحكومة

• ً .متابعة التطورات الدولیة في مجال اإلحصاءات والتعرف على تجارب الدول المتقدمة إحصائیا
.أھمیة التواصل المستمر لإلحصائیین مع بقیة الھیاكل اإلحصائیة في الدولة•
حكومیة العمل على تطویر التعاون في مجال تبادل المعلومات والبیانات اإلحصائیة بین المؤسسات ال•

.والقطاع الخاص
براز األھداف المتوقعة من مخرجات ھذا العمل، إزیادة الوعي بأھمیة العمل اإلحصائي وذلك من خالل •

.ربطھا مع الحسابات القومیة ومیزان المدفوعاتولقیاس حالة االقتصاد الكلي بشكل عام 
.  دعم الجھات التي تقوم بجمع البیانات والمعلومات•

تفعیل قانون اإلحصاء••
.  استخدم الوسائل الحدیثة لحصر وتجمیع البیانات من خالل المنظومات•
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مالحظات حول إحصاءات میزان المدفوعاتدلیل إحصاءات میزان المدفوعاتالدول السادسةالخامسةالرابعةالعربیة

إضافة إلى ذلك . عة السادسةتناسب مع الطبتقام البنك المركزي األردني بتنفیذ العدید من الُمسوحات واالتصال مع الجھات المعنیة في المملكة للحصول على بیانات فصیلیة ×األردن
.جراء العدید من المسوحات والتواصل مع الجھات لتطویر مصادر بیانات میزان المدفوعاتإمواصلة العمل على فيیرغب البنك المركزي 

المخططومن2011سنةمنابتداءالبیاناتبتحدیثقامكما2015سنةفيالمدفوعاتمیزاندلیلمنالسادسةالطبعةتطبیقتمانھالمركزي،البحرینمصرفأشار×البحرین
.2019سنةسنویةالربعالبیاناتنشر

×تونس

2016ابریل25فيالصادر2016لسنة35عددالقانونسنّ طریقعنلھاإلحصائيالدوربتدعیمالسادسةالطبعةإلىاالنتقاللغرضالتونسيالمركزيالبنكقام
المالیةوالمؤسساتبنوكالمناإلحصائیةالبیاناتتجمیععندخاصةالمركزيللبنكالقانونیةالّصالحیاتعبرتدّعیمھاتموالذيللبنكاألساسيالنظامبضبطوالمتعلق

واإلصالحیانةالصخدماتبإدراجقامكما.الخارجيللقطاعالشاملوالوضعالمدفوعاتومیزانوالقروضبالنقدالمتعلقةاإلحصاءاتبإعدادوالمعنیینالعمومیةوالمنشآت
.السلعبندعنبدالالخدماتبندتحت

×الجزائر
.استثمارھاالمعاداحرباألمفھوملتغطیةجنبيألااالستثمارشركاتبمسحوالقیامتفصیالأكثراألخرىوالمؤسساتالمصارفمنالواردةمعطیاتبإدخالالجزائربنكقام

×السعودیة
مصادروایجادإحصاءاتھاتطویرلأجمنالدراساتبعضبإعدادقامتحیث،2012عاممنذالمدفوعاتمیزانمنالسادسةالطبعةالسعودیةالعربیةالمملكةتطبق
للبیاناتالمصدرةالجھاتمعمستمرالتنسیقأنكماللبیاناتجدیدة

×السودان
الى2015العامحتىالتاریخیةالبیاناتتحویلتمكما.المدفوعاتمیزانإلحصاءاتالسادسةالطبعةإليالخامسةالطبعةمناالنتقالتمنھأالمركزيالسودانبنكأشار

.السادسةالطبعةمنھجیة

×العراق
ذلكإلىةإضافالمدفوعات،میزانإحصاءاتإعدادعلىاإلحصاءقسمیعملكماالعالقة،ذاتالحكومیةالمؤسساتجمیعمعدائمتنسیقوجودإلىالمركزيالبنكأشار
).(IFRSبالمصارفالخاصةالدوریةالمعامالتعناإلبالغنظاملتطبیقالمصرفيالجھازمعتنسیقوجودإلىالمركزيالبنكأشار

×سلطنة ُعمان
طریقةتحسینشانھمنوالذيITRSنظامتطبیقعلىحالیاوالعملالسادسةالطبعةتطبیقدونتحولالتيالقصورلمعالجةاألخرىاإلحصائیةالھیاكلمعالتنسیقیتم
.شمولیةأكثروجعلھاالبیاناتجمع

ً االنتقالتمانھالفلسطینیةالنقدسلطةأشارت×فلسطین .2017العاممنذمنھجیتھاوفقالبیاناتونشرالسادسةالطبعةإلىفعلیا

×قطر
ً المركزيقطرمصرفیُطبق مسحعلى)يوالمالالرأسماليالحساب(المدفوعاتمیزانبنودبعضالعتمادنظراً وذلكالخامسة،الطبعةالمدفوعاتمیزاندلیلحالیا

ً .واإلحصاءالتنمويالتخطیطوزارةبھتقومالذياالستثمار المركزيقطررفمصقبلمنرسالھإعندالمدفوعاتمیزانبیانبمعالجةیقومالدوليالنقدصندوقبأنعلما
ً وتطبیقھ .السادسةللطبعةوفقا

×الكویت
یزانمإحصاءاتعدادإعندالخاصةبیاناتھاعلىاالعتمادیتمالتيوالشركاتوالمؤسساتالجھاتمعالمنھجیاتمراجعةیتمكما،2009لعامالسادسةالطبعةتطبیقیتم

الحدیثةللمنھجیاتمواكبتھاومدىاإلحصائیةالبیاناتكفایةمنتأكدللالبیاناتجمعلنماذجالمستمروالتطویرالمدفوعات

×لبنان
عن مصادر معلومات التنسیق مع المؤسسات المعنیة ذات الصلة بھدف البحث: اإلجراءات التالیة التي تساھم في االنتقال إلى الطبعة السادسةالقیام بینوي مصرف لبنان

لمدفوعات تدقیق سالسل میزان ا. من شأنھا إیجاد تغطیة أشمل لبعض بنود میزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي) القطاع الخاص والعامفي كالمسوحات(جدیدة 
الزمنیة المحولة من الطبعة الخامسة الى السادسة وفق مصفوفة التحویل الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي

×المغرب
بیاناتإعدادمنھجیةتطویروكذلكالخدماتتجارةبخصوصالشركاتلدىبحثوإطالقالمعلوماتجمعمصادرتنویعمنھااإلجراءاتمنبالعدیدالصرفمكتبقام

.اإلداریةالمعطیاتاستغاللأجلمنالمؤسساتباقيمعشراكاتوتطویرالخارجیةاالستثمارات
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التحدیات التي تواجھھا البنوك المركزیة عند إعداد إحصاءات میزان المدفوعات

.وجود أنظمة وتشریعات لدى بعض المؤسسات تحول دون انتقال البیانات اإلحصائیة بسھولة ویسر.1

.اجراء المسوحات بحاجة إلى كوادر إحصائیة متخصصة ال تتوفر لدى البنك المركزي.2

.لتطور في مجال اإلحصاءاتة ادعم الموارد اللوجستیة عن طریق االشتراك في أھم قواعد المعطیات االقتصادیة والمالیة والتزود بالتطبیقات والبرمجیات الالزمة لمواكب.3

).BMP6(من خالل تحیینھا لمواءمتھا مع توصیات الطبعة السادسة من دلیل میزان المدفوعات) التطبیقات(إعادة صیاغة قواعد العمل اإلحصائیة والنظم المعلوماتیة .4

رھا االیجابي في تحسین نوعیة نظرا ألث) المسح المنسق لالستثمار المباشر و المسح المنسق لالستثمار في الحافظة(لكتروني لتجمیع وضبط المعطیات عبر إجراء مسوحات حول تدفّقات ومراكز االستثمارات األجنبیّة إتطویر نظام .5
.البیانات ومطابقتھا للمعاییر والمواصفات اإلحصائیة الدولیة

.تعمیم المسوحات على بعض قطاعات الخدمات على غرار الخدمات الطبیة وتكنولوجیا المعلومات.6

.الضروریّة ألھم البنود التي تمّكن من رسم السیاسات الضروریة للتحكم في توازنات القطاع الخارجيّ )  (Forecasts(بعض بنود میزان المدفوعات إلى جانب القیام بالتنبؤات )   (Estimationتعمیم تقدیرات.7

ھدف التمكن من الحصول النقدیة والمالیة من أجل وضع، في مرحلة الحقة، اتفاقات تبادل بات تحدید مصادر البیانات الخاصة بالبیانات المالیة لمختلف قطاعات االقتصاد والتي ال تشملھا حالیا اإلحصاءات الصادرة عن إدارة اإلحصاء.8
.على ھاتھ البیانات مما سیمكن من توسیع نطاق تغطیة اإلحصاءات كما نص علیھ دلیل صندوق النقد الدولي

.مواكبة  قدر اإلمكان التحدیثات الدولیة في مجال العمل اإلحصائي وتنظیم وتطویر قاعدة البیانات بطریقة تسھل العمل اإلحصائي.9

تغطیة لعدد من اإلحصاءات مثل المسح ولى عن تعارض القوانین، مما ینعكس سلباً على الألاجة عدم وجود بیئة قانونیة ملزمة بتوفیر البیانات فیما یتعلق بالمؤسسات التي ال تخضع لرقابة وقوانین البنوك المركزیة، وذلك ناتج بالدر.10
.المالي

.ضعف التنظیم في عمل بعض الجھات الخارجیة المنتجة للبیانات غیر المصارف.11

.عدم وجود وحدات إحصائیة متخصصة في معظم الجھات المنتجة للبیانات عدا المصارف.12

.وليضعف كفایة وكفاءة البیانات المصدریة المتاحة كأساس إلعداد اإلحصاءات خاصة فیما یتعلق بإحصاءات میزان المدفوعات ووضع االستثمار الد.13

.عدم انتظام بعض الجھات المنتجة للبیانات عدا المصارف في تقدیم البیانات المطلوبة إلعداد اإلحصاءات في مواعیدھا.14

.عدم فھم طبیعة العمل اإلحصائي وعدم إیالءه االھتمام المناسب. 15

.عدم مرونة منھجیة وآلیة جمع البیانات في كثیر من األحیان. 16

.عدم مركزیة اإلحصاءات وعدم وجود قاعدة بیانات موحدة. 17

.تأسیس قاعدة بیانات إلكترونیة حدیثة تلبي احتیاجات البنوك المركزیة ومؤسسات النقد الحالیة والمستقبلیة.18

.لكتروني مع قواعد بیانات الجھات األخرىإعدم وجود ربط .19

.عدم وجود ربط في السالسل الزمنیة لبعض المؤشرات االقتصادیة.20

.إعتماد على مصادر عدیدة ومختلفة للحصول على المعلومات التي قد ال تناسب احتیاجاتنا من حیت التردد الزمني على الخصوص.21
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مقترحات للتطویر العمل اإلحصائي في البنوك والمصارف المركزیة
.تبادل التجارب مع الدول العربیة األخرى.1
.وضع استراتیجیة محددة تھدف إلى نطاق توسیع  جمع اإلحصاءات النقدیة والمالیة.2
.تحسین جودة اإلحصاءات المنشورة وشمولیتھا.3
.توفیر مرشد ألمثلة تطبیقیّة دقیقة وكافیة حول كیفیّة إعداد بیانات الخدمات المتّصلة بالتّجارة الخارجیّة.5
. إبرام اتفاقیات تبادل للبیانات بین البنك المركزي والھیاكل اإلحصائیة األخرى.6
.اإلقراض فیما بین الشركاتة بالتعمق في طرق تقییم أصول الدین الخارجي خاصة االستثمارات في الحافظة و الصكوك وفي التغییرات الجدیدة فیما یخص خصوم الدین المرتبط.7
).الخ...الحسابات القومیة، میزان المدفوعات، مالیة الحكومة، اإلحصاءات المالیة والنقدیة(تقسیم العمل حسب االختصاص لتكوین فرق حسب نوعیة اإلحصاءات .8

.عنیةالمالتنسیق مع الجھات الرسمیة في الدول المشاركة لتحدیث التشریعات المتعلقة باإلحصاء وفق المعاییر الدولیة من ذلك استقاللیة الھیاكل .10
.وضع برنامج لتبادل الخبرات في مجاالت تقنیة محددة ذات الصلة بمیدان اإلحصاء والتنبؤ بین البلدان األعضاء.11
.الوصول الى بیانات بتقدیرات معقولة فیما یتعلق بتحویالت العاملین بالخارج وتحویالت األجانب العاملین بالدولة .12
.فضلأعداد البیانات بصورة إاالتفاق مع سوق األوراق المالیة إلعداد بیانات جیدة تساعد على .13
.تبویب البیانات الواردة من المصارف التجاریة عن طریق تكثیف الورش والبرامج التوعویة لمعدي البیانات بالمصارف .14
.لنقد الدولين المؤسسات الدولیة السیما صندوق اء متبادل الخبرات مع المؤسسات الدولیة بھدف تطویر العمل اإلحصائي ورفع مستوى التعاون مع الھیاكل اإلحصائیة األخرى واالستعانة بالخبرا.15
.مزید من التوعیة بأھمیة العمل اإلحصائي.16
.توقیع مذكرات تفاھم مع بعض المؤسسات التي تقوم بجمع بعض البیانات اإلحصائیة.17
.تعدیل بعض النماذج المستخدمة في جمع البیانات لتصبح أكثر تناسقاً مع الممارسات والمتطلبات الفضلى.18
.دعم وتشجیع الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل اإلحصائي.19
.تطبیق المنھجیات الحدیثة من أجل زیادة الجودة اإلحصائیة.20
.تعزیز الحصول على بیانات أكثر تفصیلیاً ضمن البنود المعتمدة حالیاَ وتسریع طریقة الحصول علیھا.21
.جمع المعطیات ومعالجتھا والعمل على تقویة الربط بین إحصائیات الحسابات الخارجیة وباقي اإلحصائیات الماكرو اقتصادیةةبلورة دالئل تطبیقیة بخصوص كیفی.22
.جارب بین الدول العربیةالتتقویة اإلطار القانوني لجمع المعطیات وإعدادھا والتنسیق بین مختلف المؤسسات العاملة في إعداد اإلحصائیات الماكرو اقتصادیة وتبادل .23
.االستعانة بخبراء متخصصین لفترة زمنیة معینة لتطویر مواضیع إحصائیة محددة وكذلك تبادل التجارب بین الدول.24
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طرق التنسیق مع الھیاكل اإلحصائیة والبنوك المركزیة

األخرىالھیاكلمناناتالبیمختلفعلىللحصولالمعتمدةللوسیلةبالنسبةأمادوریة،بطریقةاإلحصائیةالھیاكلباقيمعالتنسیقیتم•
شكلعلىترسلبیاناتھناك.الرسميالموقععبروتنشررسمیاورقیةنسخةترسلالتيالدوریةالمسوحاتمثلالمصادرحسبتختلف

.المعنیةالجھةمنمصدقةورقیةبنسخةمتبوعةإلكترونیةأقراص
آلیاتتطویرخاللمنحصاءاتإعنالمسئولةالجھةاإلحصائيالجھازمعالتعاونقواعدوضبطتدعیمعلىالمركزيالبنكیعمل•

.البیاناتلتبادل
لتبادأوالھاتفطریقعنأوالبنكیةبالتصاریحیتعلّقفیماخاّصة(ITRS)المعطیاتلتبادللكترونيإنظامعبرالتنسیقیتم•

.األخرىوالھیاكلالوزاراتبعضمعمباشرةاإلحصائیةالمعطیات
الخاصةبالبیاناتلقیتعفیماللمعطیاتالمباشرالتبادلأوالھاتفطریقعنأوااللكترونياالتصالعبرالمالیةوزارةمعالتنسیقیتم•

.العموميالدینإحصاءاتعنالمسئولةالجھةباعتبارھاللدولةالخارجيبالدین
اإلحصائیةبیاناتالضبطولتجمیعالھاتفيأوااللكترونياالتصالعبرأوالعاديالبریدعبراألخرىوالمؤسساتالبنوكمراسلةیتم•

.الخارجيبالدینالمتعلقةالمفصلة
فیماماأقي،الورللنظامبدیلالكترونينظاماعتمادعبروالوارداتالصادراتبیاناتضبطیتمالمدفوعاتمیزانإحصاءاتمجالفي•

.الجمركیةحطاتوالمالتجاریةالمصارفبینیربطحیثاآلليبالحاسبمربوطنظامطریقعنفیتموالواردالصادرباستماراتیتعلق
.الصلةذاتاالخرىوالمؤسساتالخارجیةالتجارةوزارةمعللربطالعملجاريكما

.وبةالمطلالبیاناتكافةىعلللحصولالتجاریةالمصارفمعالمركزيالبنكیربطنظامیوجدالنقدیةاإلحصاءاتمجالفي•
.األخرىاإلحصائیةالھیاكلمعولقاءاتاجتماعاتعقد•
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