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 دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المجال االحصائي

 

 مقدمة  

عداد اإلحصاءات عمل المؤسسة منذ انشاءها على جمع، وتبويب، وتصنيف، ت النقدية وا 
حيث ألساليب االحصائية. دولية، واممارسات ال، وذلك وفقًا ألفضل الواالقتصاديةوالمالية، 

المؤسسة.  إلشرافمالية التي تخضع القطاعات التقوم المؤسسة بجمع هذه االحصاءات من 
المالية وغير كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع األجهزة الحكومية، والهيئات، والمؤسسات 

تهدف المؤسسة من خالل جمع و المالية في المملكة من أجل الحصول على البيانات. 
عداد هذه اإلحصاءات إلى   ما يلي:وا 

 نجاز األعمال الرقابية واإلشرافية على القطاعات المالية توفير البيانات الالزمة إل
 .التي تخضع تحت إشراف ورقابة المؤسسة

 .متابعة التطورات المالية، والنقدية، واالقتصادية في المملكة 
 في الوقت المناسب لمتخذي القراراإلحصاءات المناسبة  تقديم . 
  وأوراق العمل التي من شأنها أن تساعد متخذي  ،الدراساتالتقارير الدورية، و إعداد

 .القرار في رسم السياسات المناسبة
 والمختصين. للباحثيناالحصاءات  توفير 
 والمبادرات االحصائية الدولية واالقليمية.بالمتطلبات  الوفاء 

 
التقنية في جمع واالنظمة الوسائل باالستفادة من منذ وقت طويل كما تقوم المؤسسة 

الكبير في  للتطوررًا القطاع المصرفي، وكذلك احصاءات أنظمة المدفوعات. ونظاحصاءات 
االهتمام الكبير من قبل البنوك المركزية واألجهزة الوسائل واالنظمة التقنية، و  مجال

االحصائية المختلفة لالستفادة من هذه الوسائل، قامت المؤسسة بتطوير أنظمة جمع 
الوسائل والطرق للتحقق من استخدام أفضل لسابق. كما تم البيانات لتصبح أكثر مرونة من ا

نطاق نظام جمع البيانات ليشمل قطاع التأمين، توسيع وكذلك تم  ،صحة ودقة البيانات
 وشركات التمويل إلى جانب القطاع المصرفي. 
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ونظرًا لكون المملكة عضوًا في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية واالقليمية مثل 
وغيرها، الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومجموعة العشرين، ومجلس التعاون صندوق النقد 

لالهتمام الكبير من قبل متخذي القرار والباحثين والمستثمرين بالبيانات، فإن هذا األمر و 
تعلقة لمؤسسة بذل المزيد من الجهود من أجل االلتزام بالمتطلبات الدولية الميتطلب من ا

لمتخذي القرار والباحثين ودقه تقديم احصاءات أكثر تفصياًل بالجانب اإلحصائي، و 
خالل األزمة العالمية كما أن االهتمام في االحصاءات ازداد أهمية أعقاب والمستثمرين. 

 ضرورةم، حيث ظهرت الكثير من المبادرات والتوصيات حول 2008م و 2007عامي 
 ر تفصياًل. احصاءات أكثتحسين جودة البيانات، وتوافرها، وتقديم 

 
وتستعرض هذه الورقة بإيجاز بعض انجازات المؤسسة في سبيل تطوير العمل 

ئي، إضافة إلى االحصائي، والتحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسة في العمل االحصا
 الخطط المستقبلية المتعلقة بالجانب االحصائي.

 
  خالل السنوات السابقة العمل االحصائيفي مجال انجازات المؤسسة 

 

 االنتقال من الطبعة الخامسة من دليل إعداد ميزان المدفوعات إلى الطبعة السادسة 
 

o  االنجازات 

م تم انشاء قسم خاص لميزان المدفوعات والتجارة الخارجية تحت إدارة 1993في عام 
إلعداد وتبويب بيانات ميزان المدفوعات. وقد تم إعداد مركز المعلومات واإلحصاءات 

م حسب الطبعة الرابعة. بعد ذلك تم 2007 -1961بيانات ميزان المدفوعات للفترة من عام 
عدادها لالستخدام الداخلي للفترة االنتقال إلى الطبعة الخا م. وكانت 2007-2005مسة وا 

المرحلة األخيرة هي تحويل بيانات الميزان من الطبعة الخامسة إلى الطبعة السادسة، 
 م.2006وتطبيق الطبعة السادسة بدءًا من الربع األول من عام 

مارس  23-12 قامت ادارة االحصاء بصندوق النقد الدولي بزيارة للمملكة خالل الفترة
مساعدة فنية للقائمين على اعداد ميزان المدفوعات. وكان الغرض من هذه  لتقديمم، 2011

الزيارة هو تطوير بيانات ميزان المدفوعات للحساب المالي والمواضيع المتعلقة بالدخل من 
تم االستثمار، وتم في هذه الزيارة مناقشة بعض القضايا المتعلقة بوضع االستثمار الدولي و 

 توفير تدريب لموظفي مؤسسة النقد عن احصاءات القطاع الخارجي.
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وخالل هذه الزيارة تم االطالع على مصادر البيانات وتحديد مواطن الضعف في 
في زيادة شمولية  اسهمتوترتب على ذلك عددًا من التوصيات التي  ،الحساب المالي
يانات وضع االستثمار الدولي، ساهم بشكل كبير في تقدير ونشر ب ، مماالبيانات ودقتها

وسهولة االنتقال الى الطبعة السادسة إلحصاءات ميزان المدفوعات ونشرها بشكل ربعي مع 
م بشكل ربعي. وتم مؤخرًا كذلك 2006م بشكل سنوي و2005فترة تأخر لربع واحد بدءًا من 

 نشر بيانات وضع االستثمار الدولي بشكل ربعي.
 

o التحديات 

على اعداد احصاءات ميزان المدفوعات هو  القائمونالتزال تواجه  من الصعوبات التي
تقدير بعض بنود قطاع الخدمات وبيانات الحساب المالي فيما يخص القطاع الخاص سواًء 

 من االفراد أو الشركات. 
 
 

 إعداد بيانات مؤشرات السالمة المالية (FSIs) Financial Soundness Indicators 

 

o  االنجازات 

نظرًا ألهمية بيانات مؤشرات السالمة المالية في مراقبة ومتابعة االستقرار المالي،     
مؤشرات السالمة المالية تعتبر إحدى متطلبات مبادرات مجموعة دول العشرين وألن 

عداد المتعلقة بفجوة البيانات،  عملت المؤسسة خالل السنوات الماضية على جمع وا 
وفقًا لدليل مؤشرات لشركات االيداع )المصارف(   بيانات مؤشرات السالمة المالية

 Core)المؤشرات الرئيسة  كافةبإعداد م. حيث تقوم المؤسسة 2006السالمة المالية 

Indicators)  مؤشرات تشجيعية 8، إضافة إلى اً مؤشر  12وعددها (Encouraged 

Indicators)  اً مؤشر  27من أصل . 
 

o التحديات 

وتحديدًا  ،هناك بعض التحديات في إعداد بقية مؤشرات السالمة المالية التشجيعية    
المتعلقة بمؤشرات المؤسسات المالية األخرى، والمؤسسات غير المالية، واألفراد،  تلك

وأسواق العقار. حيث تكمن التحديات على سبيل المثال في عدم توفر البيانات التفصيلية 
الكافية للمؤسسات غير المالية، وعدم توفر مؤشر ألسعار العقار في الوقت الحالي 

 للمملكة.
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  بات التي تواجه المؤسسة في سبيل تطوير العمل االحصائيالتحديات والصعو 

 

 التوقيت 

التي ال تخضع إلشراف  المعنية خاصةإن عدم وصول البيانات االحصائية من الجهات 
يؤثر على دورية  بالتوقيت المناسبورقابة المؤسسة )جهات حكومية والقطاع الخاص( 

هداف المؤسسة التي تسعى لتحقيقها من على تحقيق بعض أ يؤثرالبيانات، وبالتالي وحداثة 
عدادا االحصاءات.  تعمل المؤسسة ، لتأخر وصول البيانات عن موعدهاوتفاديًا وراء جمع وا 

طراف ذات العالقة من أجل ضمان التواصل والتنسيق مع األومستمر على  بشكل دائم
عة تبادل وصول البيانات في الوقت المحدد، وذلك من خالل لجنة تتولى مسئولية متاب

، ومن خالل المراسالت الرسمية، وغيرها من الوسائل التي بين الجهات المعنيةالبيانات 
 تضمن استمرارية وصول البيانات في الوقت المحدد.

 
 
 التغطية  

تؤثر على القطاعات االقتصادية والمالية بيانات بعض والتفصيل في شمولية العدم إن 
وميزان  (IIP)مثل وضع االستثمار الدولي  واالحصاءاتمركز المعلومات أعمال ومخرجات 

ويقوم المركز لتفادي مثل هذه المركز.  يعدهاوغيرها من البيانات التي  (BOP)المدفوعات 
منهجيات والممارسات االحصائية للتعاريف والإعداد نماذج احصائية وفقًا التحديات على 

غرض وذلك لومن ثم تزويد الجهات المعنية بها كدليل استرشادي عند جمع البيانات الدولية 
  تتوافق مع المنهجيات والممارسات الدولية. استحداث بيانات احصائية شاملة ومفصلة

 
 الدقة 

 معتماشيها  عدم التناسق أو عدمبعض البيانات التي ترد للمؤسسة  أحيانًا يعتري
مثل هذه ولمعالجة  ،حصائية الدولية مما يؤثر على جودة البياناتالمنهجيات والممارسات اال

يقوم المركز بالتواصل مع الجهات ذات العالقة لتقديم المشورة بهدف الحصول على  المسائل
وكذلك يقوم المركز بالتعامل مع هذه البيانات وفقًا للمنهجيات والممارسات ،بيانات دقيقة

 االحصائية الدولية بهدف تحسينها.
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 المعرفة 

إن أحد التحديات التي تواجه مجال االحصاءات النقدية والمالية، واحصاءات ميزان 
في البنوك المركزية الذين يعملون على هذه االحصاءات، ندرة المتخصصين المدفوعات هو 

مما يصعب من عملية نقل وتبادل المعرفة والخبرات. ولتفادي مثل هذا النوع من التحديات  
من خالل تقديم مساعدات فنية، و بالتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل المؤسسة و تقوم 

 االستفادة من خبراتهمالهيئات والمنظمات الدولية من أجل خبراء في هذه الالتواصل مع 
ن يعملون على كما تهتم المؤسسة بالجانب التدريبي للموظفين الذي .ومالحظاتهم

رصة المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل االحصاءات، حيث تمنح الموظفين ف
االحصائية التي تعقدها الهيئات والمنظمات الدولية، والبنوك المركزية، واألجهزة االحصائية 

 المختلفة.
 
 

 الخطط المستقبلية المتعلقة في مجال االحصاءات 

زاد اهتمام المنظمات الدولية  م2008-2007بعد أعقاب األزمة المالية العالمية عامي 
اطلقت المرحلة واإلقليمية باإلحصاءات. ومن هذه المنظمات مجموعة دول العشرين التي 

، بحيث تلتزم م2009عام في  (I)  Data Gap Initiativesمبادرة فجوة البياناتمن  األولى
وًا في مجموعة المملكة عضوتوافرها. ونظرًا لكون  جودة البيانات الدول األعضاء بتحسين

يجاد بيانات دول العشرين،  ساهمت هذه المبادرة في تحسين العمل االحصائي في المملكة وا 
 . باإلحصاءاتأكثر تفصياًل، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العالقة 

 
وعددها  DGI-1 مبادرات فجوة البياناتملتزمة بالوفاء بمتطلبات ودول مجموعة العشرين 

لك التاريخ قامت المؤسسة منذ ذو متطلبات.  5 والمؤسسة ملتزمة بالوفاء بعدد ،متطلبات 9
، والمسح المنسق وهي بيانات وضع االستثمار الدوليمتطلبات بالكامل  3باستيفاء 

حصاءات أدوات الدين. كما   تم استيفاء متطلبين بشكل جزئي وهمالالستثمارات الحافظة، وا 
، وبيانات احصاءات Financial Soundness Indicators (FSIs)مؤشرات السالمة المالية 

 . International Banking Statisticsالمصارف الدولية 
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م، وافق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول 2015وفي سبتمبر من عام 
، حيث تم DGI-2مجموعة العشرين على اطالق المرحلة الثانية من مبادرة فجوة البيانات 

هذه المرحلة إضافة المزيد من المتطلبات االحصائية، إضافة إلى التوسع في بعض  في
 19، ليبلغ إجمالي المتطلبات االحصائية على الدول DGI-2متطلبات مبادرة فجوة البيانات 
ويوضح الجدول ادناه حسب الخطة الموضوعة لكل مبادرة.  متطلب تلتزم الدول باستيفائها

-DGIو  DGI-1ى المملكة استيفاءها ضمن مبادرة فجوة البيانات المتطلبات التي يجب عل

2. 

 

Target DGI-2 DGI-1 I & II           Data Gap Initiatives 

By 2021 √ √ Financial Soundness Indicators (FSIs) 

By 2021 √ √ Concentration and Distribution Measures (CDM) 

By 2021 √  Data for Globally Systemically Important Financial 

Institutions 

By 2016-2018   √  Shadow Banking 

By 2016 √  Derivatives - Triennial Survey 

By 2021 √ √ Securities Statistics 

By 2016-2021 √  Sectoral Accounts 

By 2021 √  Household Distributional Information 

By 2021 √ √ International Investment Position (IIP) 

By 2021 √ √ International Banking Statistics (IBS) 

By 2021 √ √ Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) 

By 2021 √  Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) 

By 2019-2021 √  Cross-Border Exposures of Nonbank Corporations 

By 2021 √ √ Government Finance Statistics 

By 2021 √ √ Public Sector Debt Statistics 

By 2021 √ √ Residential Property Prices 

By 2021 √  Commercial Property Prices (CPPI) 

 √  International Data Cooperation and Communication 
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 تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في املجال اإلحصائي
 
 
 



1 

 

 املحتويات

 أهداف املؤسسة من العمل االحصائي

 مقدمة

التقنية والمتطلبات الدولية االنظمة  

 الخطط المستقبلية

 انجازات المؤسسة
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 مقدمة

 في جمع اإلحصاءاتالمؤسسة جهود  . 
 
 مصادر االحصاءات : 
 داخلية 
خارجية 
 

 

 مقدمة
 أهداف املؤسسة

االنظمة التقنية 
 واملتطلبات الدولية

 انجازات املؤسسة الخطط املستقبلية
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 أهداف املؤسسة من جمع وإعداد االحصاءات

 أهداف املؤسسة مقدمة

عداد هذه اإلحصاءات إلى ما يلي  :تهدف المؤسسة من خالل جمع وا 
 

 ورقابة المؤسسةتخضع إلشراف على القطاعات المالية التي و اإلشرافية توفير البيانات الالزمة إلنجاز األعمال الرقابية. 
 

متابعة التطورات المالية، والنقدية، واالقتصادية في المملكة. 
 

تقديم اإلحصاءات المناسبة في الوقت المناسب لمتخذي القرار. 
  
إعداد التقارير الدورية، والدراسات، وأوراق العمل التي من شأنها أن تساعد متخذي القرار في رسم السياسات المناسبة. 
 

توفير االحصاءات للباحثين والمختصين. 
 

الوفاء بالمتطلبات والمبادرات االحصائية الدولية واالقليمية. 

 انجازات املؤسسة الخطط املستقبلية
االنظمة التقنية 
 واملتطلبات الدولية
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 االستفادة من االنظمة التقنية

التقنية االنظمة من االستفادة 

املدفوعات أنظمة واحصاءات املصرفي، القطاع احصاءات جمع في التقنية واالنظمة الوسائل من الستفادةا.  

 واستخراجها وتبويبها البيانات جمع ألنظمة املستمر  التطوير.   

البيانات ودقة صحة من التحقق  
 
 .آليا

 

الدولية املتطلبات   

واالقليمية الدولية واملنظمات الهيئات في  اململكة عضوية متطلبات.  

م2008 و م2007 عامي خالل العاملية املالية األزمة بعد اإلحصائية املتطلبات.   

 
 

 

 أهداف املؤسسة مقدمة
االنظمة التقنية واملتطلبات 

 الدولية
 انجازات املؤسسة الخطط املستقبلية
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 انجازات املؤسسة في مجال العمل االحصائي 

 الخامسة ثم السادسةمن دليل إعداد ميزان املدفوعات إلى الطبعة الرابعة االنتقال من الطبعة 

تشكيل فريق عمل داخلي لدراسة الوضع القائم والعمل على استيفاء املتطلبات. 

قدم صندوق النقد الدولي دورة تدريبية. 

 م2005قدم صندوق النقد الدولي مساعدة فنية عام. 

 م لتطوير إحصاءات الحساب املالي في ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدولي2011قدم الصندوق مساعدة فنية عام. 

 ا من عام 2012في عام  للطبعة السادسة وبشكل ربعي وسنوي، وتم تطبيقها بدء 
 
م بشكل سنوي 2005م تم نشر بيانات ميزان املدفوعات وفقا

 .م بشكل ربعي وسنوي 2006و

 من عام 2012في عام 
 
 للطبعة السادسة، وتم تطبيقها بدءا

 
 .م2007م تم نشر بيان وضع االستثمار الدولي وفقا

 

 

 

 أهداف املؤسسة مقدمة
و التقنية االنظمة 

 املتطلبات الدولية
 انجازات املؤسسة الخطط املستقبلية
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 املؤسسة في مجال العمل االحصائي انجازات : تابع

 بيانات مؤشرات السالمة املالية إعداد(FSIs) Financial Soundness Indicators  

االنجازات 

ألهمية بيانات مؤشرات السالمة املالية في مراقبة ومتابعة االستقرار املالي، وألن مؤشرات السالمة املالية تعتبر إحدى متطلبات 
 
ادرات مب نظرا

مجموعة دول العشرين املتعلقة بفجوة البيانات، عملت املؤسسة خالل السنوات املاضية على جمع وإعداد بيانات مؤشرات السالمة املالية  

 لدليل مؤشرات السالمة املالية ( املصارف)لشركات االيداع 
 
 .  م2006وفقا

 املؤسسة بإعداد كافة املؤشرات الرئيسة تقوم(Core Indicators)  إضافة إلى  12وعددها ،
 
 Encouraged)مؤشرات تشجيعية  8مؤشرا

Indicators)  27من أصل  
 
 . مؤشرا

 

التحديات 

 ،تلك املتعلقة بمؤشرات املؤسسات املالية األخرى 
 
هناك بعض التحديات في إعداد بقية مؤشرات السالمة املالية التشجيعية، وتحديدا

 .  واملؤسسات غير املالية، واألفراد، وأسواق العقار

 التحديات على سبيل املثال في عدم توفر البيانات التفصيلية الكافية للمؤسسات غير املالية، وعدم توفر مؤشر ألسعار العقار في الوقت تكمن

 .الحالي للمملكة

 انجازات املؤسسة الخطط املستقبلية أهداف املؤسسة مقدمة
و التقنية االنظمة 

الدوليةاملتطلبات   
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 الخطط املستقبلية 

فجوة مبادرة من الثانية املرحلة اطالق على العشرين مجموعة دول  في املركزية البنوك ومحافظي املالية وزراء وافق م،2015 عام من سبتمبر  في 

 DGI-2 البيانات

 
البيانات فجوة مبادرة متطلبات بعض في التوسع إلى إضافة االحصائية، املتطلبات من املزيد إضافة املرحلة هذه في تم DGI-2 

 انجازات املؤسسة الخطط املستقبلية أهداف املؤسسة مقدمة

Target DGI-2 DGI-1 Data Gap Initiatives I & II 

By 2021 √ √ Financial Soundness Indicators (FSIs) 

By 2021 √ √ Concentration and Distribution Measures (CDM) 

By 2021 √   Data for Globally Systemically Important Financial Institutions 

By 2016-2018   √   Shadow Banking 

By 2016 √   Derivatives - Triennial Survey 

By 2021 √ √ Securities Statistics 

By 2016-2021 √   Sectoral Accounts 

By 2021 √   Household Distributional Information 

By 2021 √ √ International Investment Position (IIP) 

By 2021 √ √ International Banking Statistics (IBS) 

By 2021 √ √ Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) 

By 2021 √   Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) 

By 2019-2021 √   Cross-Border Exposures of Nonbank Corporations 

By 2021 √ √ Government Finance Statistics 

By 2021 √ √ Public Sector Debt Statistics 

By 2021 √ √ Residential Property Prices 

By 2021 √   Commercial Property Prices (CPPI) 

  √   International Data Cooperation and Communication 

و التقنية االنظمة 
الدوليةاملتطلبات   


