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  البیانات لنشر الخاص المعیار إلى االنضمام في رغبتھا عن تونس أعربت 1997 سنة في
)SDDS( القومیة البیانات صفحةل إصدار  أول تاریخ ،2001 جوان 20 في رسمیا فیھ لتنخرط 

 إلى لالنضمام الالزمة المتطلبات توفیر على حالیا المركزي البنك مصالح تعمل و .)NSDP( الموجزة
.المحددة اآلجال في "SDDS +" البیانات لنشر المعزز الخاص المعیار

 كـّما البشریة، الموارد مستوى على المركزي بالبنك اإلحصائي النشاط دّعم األخیرة، السنوات في
: التنظیمي و القانوني المستویین على عالوة ،)االختصاصات حیث من( كیفا و

o2016 أفریل 25 في المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون سنّ  : القانوني المستوى على 
 84 و 83 الفصلین عبر دّعم الذي و التونسي المركزي للبنك األساسي النظام بضبط المتعلق

 المالیة المؤسسات و البنوك من اإلحصائیة البیانات لتجمیع للبنك القانونیة الّصالحیات
 اإلحصاءات إلعداد المعنویین و الطبیعیین األشخاص و العمومیة المنشآت و والمؤسسات

الجملي، الخارجي والوضع المدفوعات میزان و القروض و بالنقد المتعلقة

oالتي ،2011 جوان في لإلحصائیات العامة االدارة إحداث وقع : التنظیمي المستوى على 
.الصلة ذات المھن كل فیھا جمعت و اإلحصائیة بالمھام حصریا اختصت

: یلي كما لإلحصائیات العامة اإلدارة تتھیكل و
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الرئیسیة األھداف

 لعام الدولي النقد لصندوق المنھجیة المذكرات من االنتقال : المالیة و النقدیة اإلحصائیات إدارة
 نسختیھما في الدولي النقد صندوق مرشد و لدلیل وفقا والمالیة النقدیة اإلحصاءات تنمیط إلى 1984
.التوالي على 2008و 2000 لسنتي

 إلى (BPM5) الخامسة الطبعة من االنتقال : الجملي الخارجي والوضع المدفوعات میزان إدارة
.الدولي النقد لصندوق الدولي االستثمار ووضع المدفوعات میزان لدلیل (BPM6) السادسة الطبعة

Gross) اإلجمالي الخارجي الدین وضعیة إعداد : الخارجیة األخرى األصول و الدین إدارة

External Debt Position) الخارجي الدین إلحصاءات الجدید للمرشد طبقا (EDS Guide 2013)

 الحسابات نظام و )السادسة الطبعة( الدولي االستثمار ووضع المدفوعات میزان دلیل مع المتطابق
.)2008 نسخة( القومیة

 من البیانات قواعد تطویر : المالیة و االقتصادیة البیانات قاعدة في التصرف و التطویر وحدة
 منظمة معطیات من ھائالً  كماً  یحوي الذي )Data-Warehouse( البیانات مستودع إحداثخالل

  مؤشرات من المستخدم یحتاجھ ما مع الداخلیة بنیتھ بتطابق یتمیز و القرار اتخاذ في للمساعدة موجھة
6.التحلیل محاور و )... بیانیة رسوم منحنیات، القیادة، لوحة(
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 السادسة الطبعة( المدفوعات میزان إحصاءات تطویر أجل من اتخاذھا تم التي اإلجراءات
  )الدولي االستثمار ووضع

  في المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون سنّ  طریق عن المركزي للبنك اإلحصائي الدور تدعیم
  الفصلین عبر دّعم الذي و التونسي المركزي للبنك األساسي النظام بضبط المتعلق 2016 أفریل 25
 و البنوك من اإلحصائیة البیانات تجمیع في المركزي للبنك القانونیة الّصالحیات 84 و 83

 إلعداد المعنویین و الطبیعیین األشخاص و العمومیة المنشآت و والمؤسسات المالیة المؤسسات
الخارجي، للقطاع الشامل والوضع المدفوعات میزان و القروض و بالنقد المتعلقة اإلحصاءات

 كذلك و الدولي االستثمار ووضع السادسة للطبعة المعمقة الدراسة شملت تحضیریة بأعمال القیام
 المعونة و التكوین جانب إلى المعلومات نظم و البیانات مصادر في التدفیق و األدلة و المناھج دراسة
... الدولي النقد صندوق مع الفنیة

 الدین وضعیة إعداد إلى اإلجراءات تھدف : الخارجي الدین بإحصائیات یتعلق فیما  
Grossاإلجمالي الخارجي External Debt Position)( الدین إلحصاءات الجدید للمرشد طبقا 
EDS( الخارجي Guide   الدولي االستثمار ووضع المدفوعات میزان دلیل مع المتطابق )2013

8.)2008 نسخة( القومیة الحسابات نظام و )السادسة الطبعة(
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 السادسة الطبعة المدفوعات میزان إحصاءات لتطبیق تنفیذھا المخطط اإلجراءات

السلع، بند عن بدال الخدمات بند تحت اإلصالح و الصیانة خدمات إدراج

كخدمة، آخرون یملكھا مادیة مدخالت على القائمة التحویلیة الصناعات خدمات تبویب

الدیوانیة، النظم على باالعتماد ذلك و تكمیلي كبند تصدیرھا المعاد السلع إدراج

العامة، البضائع بند تحت الناقالت بواسطة الموانئ في المشتراة السلع إدراج

 الحدود تتعدى والتي إھدائھا بغرض أو الخاص الستعمالھم المسافرون علیھا یحصل التي السلع إدراج
السفر، بند تحت ولیس العامة، البضائع بند تحت  الدیوانة من المجازة

 المبالغ إدراج و والصافیة، اإلجمالیة القیم توضیح مع السلع، بند تحت السلع في المتاجرة إدراج
 إصدار تمّ  الدیوانیة، الحدود عبر تمرّ  ال السلع من النوعیة ھذه أن بما و .للسلع اإلجمالیة القیم تحت الصافیة
العملیات، بھذه المركزي للبنك بالتصریح البنوك یطالب الغرض في منشور

الّسادسة، الّطبعة لتوجیھات طبقا الدولي االستثمار وضع إلعداد طریق خارطة برمجة
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 السادسة الطبعة المدفوعات میزان إحصاءات لتطبیق تنفیذھا المخطط اإلجراءات

 المرابیح و التأمین وخدمات )(FISIMمباشرة غیر بصورة المقیسة المالّیة الوساطة خدمات ضبط
 استثمار و مباشر استثمار من الدولي االستثمار وضع ببنود یتعلق ما كل جانب إلى استثمارھا المعاد

،)السوق سعر أساس على والمراكز التدفقات تقییم( الحافظة

 و الطبیة الخدمات غرار على الخدمات قطاعات على المسوحات بتعمیم المعطیات مصادر تنویع
.شموال و دّقة أكثر معطیات على للحصول المعلومات تكنولوجیا

 مع لمواءمتھا تحیینھا خالل من )التطبیقات( المعلوماتیة النظم و اإلحصائیة العمل قواعد صیاغة إعادة
.)(BPM6 المدفوعات میزان دلیل من السادسة الطبعة توصیات

 مراكز و تدّفقات حول مسوحات إجراء عبر المعطیات ضبط و لتجمیع الكتروني نظام تطویر
 نظرا )الحافظة في لالستثمار المنسق المسح و المباشر لالستثمار المنسق المسح( األجنبّیة االستثمارات

الدولیة، اإلحصائیة والمواصفات للمعاییر مطابقتھا و البیانات نوعیة تحسین في االیجابي ألثرھا

  بالتنبؤات القیام جانب إلى المدفوعات میزان بنود لبعض )(Estimation التقدیرات تعمیم
Forecasts)( توازنات في للتحكم الضروریة السیاسات رسم من تمّكن التي البنود ألھم الضرورّیة 

.الخارجيّ  القطاع
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  والمالیة النقدیة اإلحصاءات تطویر أجل من اتخاذھا تم التي اإلجراءات

  في المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون سنّ  طریق عن المركزي للبنك اإلحصائي الدور تدعیم
  الفصلین عبر دّعم الذي و التونسي المركزي للبنك األساسي النظام بضبط المتعلق 2016 أفریل 25
 و البنوك من اإلحصائیة البیانات تجمیع في المركزي للبنك القانونیة الّصالحیات 84 و 83

 إلعداد المعنویین و الطبیعیین األشخاص و العمومیة المنشآت و والمؤسسات المالیة المؤسسات
الخارجي، للقطاع الشامل والوضع المدفوعات میزان و القروض و بالنقد المتعلقة اإلحصاءات

 نسختیھما في الدولي النقد صندوق ومرشد لدلیل المعمقة الدراسة شملت تحضیریة بأعمال القیام
 نظم و البیانات مصادر في التدفیق و األدلة و المناھج دراسة كذلك و 2008 و 2000 لسنتي

... الدولي النقد صندوق مع الفنیة المعونة و التكوین جانب إلى المعلومات

  لسنتي نسختیھما في الدولي النقد صندوق ومرشد لدلیل وفقا والمالیة النقدیة اإلحصاءات تنمیط
.دولیا المقبولة السلیمة الممارسات ومواثیق المعاییر إلى واالمتثال التوالي على ،2008و 2000
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  والمالیة النقدیة اإلحصاءات لتطویر تنفیذھا المخطط اإلجراءات

 بھا تمتعت التي الفنیة المساعدة إطار في الدولي النقد وصندوق والمالیة النقدیة اإلحصائیات إدارة تعمل
 ومرشد دلیل حسب باحتسابھا تقوم التي اإلحصائیة البیانات مالئمة على 2018 و 2014و 2012 في

 النھائي الموعد تحدید تم لقد و .التوالي على ،2008و 2000 لسنتي نسختیھما في الدولي النقد صندوق
 بالبنك المتعلقة البیانات أولى مرحلة في لیغطي 2018 أكتوبر شھر بدایة المنھجیة لھذه الرسمي لالنتقال

 وفق البیانات أرسلت حیث فعال، ذلك تم لقد و .النقد ومكونات األخرى اإلیداع ومؤسسات المركزي
  .2018/10/01 من انطالقا الدولي النقد صندوق إلى الجدیدتین النسختین

 البیانات الدولي النقد صندوق لدى اإلحصائیات إدارة مع والمالیة النقدیة اإلحصائیات إدارة تبادلت
.تطابقھا من التحقق بھدف الدولي النقد صندوق لدلیل وفقا المحتسبة

 قطاع وحدات بعض على الجدیدة المنھجیة تطبیق على العمل والمالیة النقدیة اإلحصاءات إدارة بدأت
 خبیر قبل من علیھا الحصول تم التي اإلحصائیات على المصادقة مؤخًرا تم .األخرى المالیة المؤسسات

 وتشمل .المرحلة ھذه في نشرھا یتم لن ولكن 2018 لسنة الفنیة المساعدة بعثة خالل الدولي النقد صندوق
 إدارة ومؤسسات األعمال وبنوك المقیمة الغیر والبنوك المالي اإلیجار مؤسسات خاصة اإلحصائیات ھذه

.الدیون
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  والمالیة النقدیة اإلحصاءات لتطویر تنفیذھا المخطط اإلجراءات

 التمویل مؤسسات إدراج خالل من الحالیة اإلحصاءات تغطیة مجال توسعة سیتم ثالثة مرحلة في
 الودائع وصندوق الجماعي التوظیف ومؤسسات االستخالص وشركات التأمین ومؤسسات الصغیر

...واألمانات

الجدیدة المنھجیة متطلبات مع لیتالئم لإلحصائیات العامة لإلدارة المعلوماتي النظام تطویر
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