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 تمهيد

" ثالثة عربستاتأعد صندوق النقد العربي بصفتة أمانة اللجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية "

والمراكز اإلحصائية  ،رات الماليةاوزوالبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،  إلى أرسلتاستبيانات 

على أخر المستجدات والتدابير المتخذة لتطوير األدلة والمنهجيات  في الدول العربية، وذلك للوقوف

 .(1موضحة في الجدول رقم ) ،مؤسسات عربية 33 تسلم الصندوق ردود من .اإلحصائية
 

 
 (1جدول رقم )

 

 
 استبيان المستجدات والتدابير المتخذة لتطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية  

 

 
2017 

 

 
البنوك المركزية  وزارات المالية  

ومؤسسات النقد 

 العربية

األجهزة 

 اإلحصائية
 

 
 - × - األردن

 

 
 × × - اإلمارات

 

 
 × × - البحرين

 

 
 -  × - تونس

 

 
 × - × الجزائر

 

 
 -  - - جيبوتي

 

 
   × × السعودية

 

 
 × × × السودان 

 

 
 × - - سورية

 

 
 -  - - الصومال

 

 
  - ×  - العراق

 

 
   - × سلطنة عمان

 

 
 × × × فلسطين

 

 
 × × × قطر

 

 
 -  - - القمر المتحدة

 

 
 × × - الكويت

 

 
 -  × - لبنان

 

 
 × × - ليبيا

 

 
 × × - مصر

 

 
 -  × × المغرب

 

 
 -  × - موريتانيا

 

 
 × - - اليمن

 

 
 11 15 7 العدد اإلجمالي 

 

 
تشير إلى استالم صندوق النقد العربي رد من الجهة المعنية×   
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واألجهزية اإلحصائية  ،وزارات الماليةوالبنوك المركزية،  جانب االستبيان مناإلجابة على بلغت نسبة 

 (.1)، شكل رقم على التوالي 1في المائة 53و  73و  79 حوالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنهجيات األدلة وجراءات التي قامت بها المؤسسات المعنية لتطوير إلتحديد أهم اإلى  اتتهدف االستبيان

اإلحصاءات وستثمار الدولي، إلميزان المدفوعات ووضع اوطبقة خاصة فيما يتعلق بالحسابات القومية، الم  

في تحديد الجهات المسؤولة عن انتاج البيانات اإلحصائية وإحصاءات مالية الحكومة و ،النقدية والمالية

سوحات ذات الطابع الوطني ،الدول العربية التنسيق مع باقي  استعراض كيفية . إضافة إلىومعرفة الم 

، وعدد تهادوريوطبيعة هذه النشرات كذلك إلحصاءات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتاج ونشر ا

ً على دور في الهياكل اإلحصائية.اإلحصائيين العاملين  االسترتيجيات  وأهمية ركزت االستبيانات أيضا

 . انتقال إلى أحدثهإلاإلحصائية، لغرض ا دلة والمنهجياتألبالنهوض لالمعمول بها في المؤسسات المعنية 
 

 العربية: وضعية اإلحصاءات في الدول أوال  
 

، قام صندوق  2015أكتوبر  21-20الذي عقد في مدينة أبوظبي بتاريخ  تلبية لتوصيات االجتماع الثاني

استبيان حول أهم احتياجات الدول  " بإعدادعربستاتالنقد العربي بصفته أمانة اللجنة الفنية لمبادرة "

له إلى الدول العربية في السادس من " وارساعربستاتالعربية وآفاق تطوير مبادرة اإلحصاءات العربية "

واألدلة بالمنهجيات  المتعلقةتشير النتائج . 2تقرير حول نتائج االستبيانبذلك د قد أعو ،2016مارس عام 

 مايلي : إلىالمطبقة في الدول العربية اإلحصائية 

 

 

                                                           
 النسبة ال تتضمن استبيانات الصومال، جيبوتي والقمر. 1
 موقع صندوق النقد العربي. 2

,  وزارة المالية
36.8

البنك المركزي 
ومؤسسات 

78.9, النقد

االجهزة 
,  اإلحصائية
57.9

 ( : نسبة ردود المؤسسات على استبيان المستجدات1شكل )
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 نظام الحسابات القومية  .1

 

بعض شرعت في القيام ب، كما 1993غالبية الدول العربية على منظومة الحسابات القومية لعام تعتمد 

سوحات المالية عديل استبيانات الم  ت :مثل 2008نتقال إلى منظومة الحسابات القومية إلل تمهيداً  جراءاتاإل

حدث الذي يتماشي مع نظام  ،االقتصادية والديمغرافيةو  .2008واعتماد التصنيف الصناعي الم 

 

 دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة .2

 

غالبية الدول تعتمد  ، في حينسبعة دول عربية الطبعة السادسة من ميزان المدفوعات بشكل ك لي ت طبق

إجراءات قام بعدة لكن من بينها من ، اعداد إحصاءات ميزان المدفوعات عندالطبعة الخامسة على العربية 

 نتقال إلى الطبعة السادسة من ميزان المدفوعات.إلهامة ت سهل عملية ا

 

 حصاءات النقدية والماليةإلدليل ا .3

 

 دليلدول تطبق  8عدد و ،2008 طبق دليل اإلحصاءات النقدية والماليةت  دول عربية  7عدد  تضح أنأ

 اليه.تمهيداً لالنتقال  2008اإلحصاءات  دليلتعديل المسوحات النقدية لتتماشي مع هي بصدد و 2000

 

 إحصاءات مالية الحكومة .4

 

في  .ليبشكل ك 2014مالية الحكومة لعام إحصاءات دليل دول على  4وعددها بعض الدول العربية  تعتمد

 .2001تعتمد على دليل إحصاءات مالية الحكومة  بقية الدول العربية مازالتحين 

 

 لنشر البيانات المعزز نظام الخاص والعامال .5

 

تونس ومصر، وفلسطين، ووهي : األردن،  SDDS النشر الخاص معيارخمسة دول عربية إلى أنضمت 

 هاتخاذإو تطلبات نظام النشر الخاصم   ستيفاء بعض شروطإب األخرى قامت الدول العربيةكما والمغرب. 

نضمام إلى إلسعياً منها ل االقتصادية والماليةواإلحصائية،  تحسين جودة البيانات هدفباإلجراءات  بعضل

دولة عربية تعمل على استكمال شروط  15 أن في حين .التابع لصندوق النقد الدولي الخاص معاير النشر

 .e_GDDSاإلنضمام إلى النظام العام المعزز لنشر البيانات 

 

 األدلة والمنهجيات اإلحصائيةتطوير حول  ستجداتم  ال: نتائج استبيان ثانيا  

نت االستبيانات الثالثة بعض  واألجهزة اإلحصائية ،وزارات الماليةوالمرسلة للبنوك المركزية،  تضمَّ

باقي التنسيق مع رق ، وط  قةطبدلة والمنهجيات اإلحصائية الم  ألشتركة خاصة فيما يتعلق باالمحاور الم  

العاملين في اإلحصائيين  عددو ،صدرهات  والنشرات اإلحصائية التي  نتجي اإلحصاءات األ خرىم  

 " لنشر البيانات.SDDSإضافة إلى اإلجراءات المتخذة لالنضمام إلى معيار الخاص ". المؤسسات المعنية

 بالبنود التالية :إضافية تتعلق  ثالثة محاوراألجهزة اإلحصائية الخاص بستبيان الا ىطكما غ

 سوحات ذات الطابع الوطني.الم   ▪

 الجهات المسئولة عن المؤشرات اإلحصائية. ▪

 القدرات اإلحصائية والحوكمة. ▪
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 المراكز اإلحصائيةالمرسل إلى ستبيان اال حولتقرير  .1

 .اتاستبيان عشرة هحتى تاريخاستلم صندوق النقد العربي من المراكز واألجهزة اإلحصائية 

 

 األول : األدلة والمنهجيات اإلحصائيةالمحور 

ام  الحسابات ــلالنتقال إلى نظالدول العربية انتهجتها ( أهم اإلجراءات التي 2دول رقم )ــجح ــوضي  

 :2008ة لعام ــالقومي

 ( 2جدول رقم )

 2008نظام الحسابات القومية لاالجراءات لالنتقال  

 

 الدول 

النظام 

المطبق 

 حاليا  

مع  عدد العاملين

ذكر عدد 

 اإلحصائيين

 اإلجراءات

 1993 اإلمارات

يعمل في الهيئة 

 107اإلتحادية 

 13موظف منهم 

 إحصائي

يتوقع االنتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 

نشطة ألتم فصل ا، حيث 2019بحلول عام  2008

الثانوية عن النشاط الرئيسي عند تجميع وترتيب 

بيانات المسوحات االقتصادية. إضافة إلى تطبيق 

تمهيداً  ISIC 4التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

في تطبيق  نسبة التقدم .2008لالنتقال إلى نظام 

 .3 : جزئي2008الحسابات القومية 

 1993 البحرين

يعمل في هيئة 

 61المعلومات 

 14موظف منهم 

 إحصائي.

يتوقع االنتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 

قامت هيئة المعلومات . 2019بحلول عام  2008

توزيع خدمات الوساطة المالية بما يتوافق مع ب

لغرض اإلنتقال إلى نظام  2008توصيات نظام 

. إضافة إلى تحديث بعض 2008الحسابات القومية 

يف بعض األصول نالمفاهيم والتعاريف وتص

وكذلك  2008لمواكبة التغييرات الجديدة لنظام 

نسبة  .ISIC 4توفير دليل األنشطة االقتصادية 

:  2008التقدم في تطبيق الحسابات القومية 

35%. 

 

 

 

 

                                                           
 األجهزة اإلحصائية في الدول العربية.كما ورد من   3
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 1993 الجزائر

العدد اإلجمالي 

 122منهم  543

ندس دولة في هم

اإلحصاء 

 45و )ماجستير( 

 تقني في اإلحصاء

 .)بكالوريوس(

القومية لعام يتوقع االنتقال إلى نظام الحسابات 

، حيث قام الديوان الوطني 2018في نهاية  2008

حول استهالك  ةوطني اتاعداد مسوحلإلحصاءات ب

األسر باستخدام تصنيف وظائف االستهالك 

COICOP  ومسوحات حول  ،2008الخاص بنظام

حسابات مين والبنوك بهدف اعداد أمؤسسات الت

القيام . كذلك القطاع المؤسسي للشركات المالية

جراء ربط بين بنود مالية الحكومة "االنفاق" إب

والعمليات االقتصادية حسب نظام الحسابات القومية 

. إضافة إلى تبني التصنيف الدولي لالنشطة 2008

والتصنيف المركزي للمنتجات  ISIC 4االقتصادية 

CPC 2  ً2008نظام  لالنتقال إلى تمهيدا . 

 1968 السودان

العدد اإلجمالي 

 193منهم  463

 إحصائي.

وضع خطة لالنتقال إلى نظام الحسابات  بصدد

 فريقية.إلبمساعدة اللجنة االقتصادية ا 2008القومية 

 

 1993 سورية

العدد االجمالي 

في  60منهم   618

 ينالمائة احصائي

تحديث االستمارات المالية )مصارف ومالية( بما تم 

وتطوير المسوح الميدانية  2008يتناسب مع نظام 

عمل االقتصادية والديمغرافية. كما تم وضع منهجية 

مع اجراء بعد التعديالت  1993تعتمد على نظام 

نسبة التقدم في . 2008ماشى مع نظام تعليها للت

 .%15:  2008تطبيق الحسابات القومية 

 1993 فلسطين

العدد االجمالي 

بعقد دائم و  270

 .بعقد مؤقت 112

احصائي  106منهم 

 مؤقت. 16دائم و 

يتوقع االنتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 

اعداد  تم ، حيث2019بحلول عام  2008

 2008لالنتقال إلى نظام  حصائية تمهيداً إاستراتيجية 

وكذلك اعتماد التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

ISIC 4 .نسبة  والبدء في تطبيق الحسابات المالية

 %40:  2008التقدم في تطبيق الحسابات القومية 
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 ... 1993 قطر

مرحلتين من أجل االنتقال إلى نظام تم اعتماد 

التنسيق مع اإلحصاءات  .2008الحسابات القومية 

التصنيف الصناعي الدولي  القطاعية لالنتقال إلى

وكذلك التنسيق مع وزارة المالية  (ISIC 4الموحد )

سمالي إلى أصول غير مالية أفي تقسيم االنفاق الر

تحسين التقنيات اإلحصائية للحصول على إجمالي و

نسبة التقدم س المال في المسح االقتصادي. أتكوين ر

 .%25: 2008تطبيق الحسابات القومية في 

 1993 الكويت

يعملللللل فلللللي االدارة 

حصلاء إلالمركزية ل

موظلللف ملللنهم  398

فلللللللي قطلللللللاع  160

 72بينهم  ،اإلحصاء

إحصائي والبقية فلي 

القطاعلللللللللللللللللللللللللات 

االقتصلللللادية وادارة 

 جغرافية.النظم ال

 2008يتوقع االنتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 

تم وضع خطة االنتقال إلى  ، حيث 2019في عام 

معالجة بعض و، 2008نظام الحسابات القومية 

 .1993االختالفات في نظام 

 1993 ليبيا

العلللللللدد االجملللللللالي 

 16مللللللللللللللنهم  208

 إحصائي.

 1993مازال العمل قائم بنظام الحسابات القومبة لعام

 1993 مصر

العدد االجمالي 

 427منهم  3828

 إحصائي.

 2008الحسابات القومية لعام  يتوقع االنتقال إلى نظام

قرار خطة واستيراتيجة وطنية إ .2018في نهاية 

لتوحيد المفاهيم اإلحصائية بالتنسيق مع البنك 

المركزي والوزارات المعنية بهدف تطبيق نظام 

نسبة التقدم في تطبيق الحسابات القومية  .2008

2008 :70%. 

 1993 اليمن

العدد االجمالي 

 800حوالي 

 40موظف منهم 

في المائة 

 حصائيين.إ

تم وضع خطة لتطبيق نظام الحسابات القومية بحلول 

 .قرارها من مجلس الوزراءإو 2018 عام
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 القدرات اإلحصائية والحوكمة:  الثانيالمحور 

 .الدول العربيةفي  حصائيةإلجهزة األابين والحوكمة حصائية إلاالقدرات  في تباين (3) برز الجدول التاليي  

 ليه األجهزة اإلحصائية:إفيما يلي نستعرض ما أشارت 

 ( 3جدول رقم )

 النسبة المئوية لمؤشرات القدرات اإلحصائية والحوكمة

 ضعيف مرضي جيد جيد جدا  
ضعيف 

 جدا

           الوضع القائم

 ... ... 11.1 33.3 55.6 انتاج البيانات

 ... ... ... ... 100.0 السريةمراعاة 

 ... ... ... 44.4 55.6 التنسيق

 ... ... 30.0 40.0 30.0 الموارد البشرية

 ... 20.0 ... 40.0 40.0 التجهيزات

 ... ... ... 71.4 28.6 اإلحصاءات حسب الجهات

 ... ... 10.0 30.0 60.0 في جمع البيانات وخزنهاالمعلومات قنية تاستعمال 

 ... ... ... 44.4 55.6 البرمجة والمتابعة

 ... ... ... 40.0 60.0 االهتمام بنوعية البيانات

           النزاهة والموضوعية

 ... ... ... 40.0 60.0 االستقاللية المهنية

 ... ... ... 20.0 80.0 االستقاللية العلمية

           المنهجية

 ... ... ... 20.0 80.0 تطبيق المعايير الدولية

 ... ... 30.0 ... 70.0 وضع المنهجيات على الموقع االلكتروني

 ... 20.0 20.0 20.0 40.0 برمجة االنشطة حسب استراتيجية معلنة 

           الدقة والموثوقية

 ... ... 11.1 33.3 55.6 رصد مستوى االستجابة

 ... ... ... 55.6 44.4 مراقبة عملية انتاج البيانات

           مدى اإلستجابة للحاجيات

 ... ... 22.2 33.3 44.4 نشر البيانات في الوقت المناسب

 ... ... 22.2 22.2 55.6 مراعات دورية النشر

تلبية رصد طلب البيانات االحصائية )القدرة على 

 مستعملي البيانات من حكومات وباحثين وغيرهم(رغبة 
44.4 33.3 22.2 ... ... 

 المصدر : استبيان المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية
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 الوضع القائم ▪

 

مستوى في في المائة من األجهزة اإلحصائية أن التنسيق مع بقية الهياكل اإلحصائية كان  56نحو أشار 

فقد أظهرت النتائج أن  ،في جمع البيانات وخزنهاتكنولوجيا المعلومات ما فيما يتعلق باستعمال أ. اً جيد جد

ضعف إلى  في المائة 20في حين أشار  .في المائة من األجهزة اإلحصائية تستخدمها بصفة جيدة جداً  60

 .رية في األعمال اإلحصائيةراعي الس  ت  التجهيزات. يذكر أن جميع األجهزة اإلحصائية 

 

 النزاهة والموضوعية ▪

 

في المائة من األجهزة اإلحصائية في الدول العربية  80أظهرت النتائج أن ستقاللية العلمية، إلفيما يتعلق با

 ستقاللية المهنية. إللنسبة لبابمستوى جيد جداً في المائة  60مقابل ، بمستوى جيد جداً 

 

 ات والمعايير الدوليةالمنهجيتطبيق  ▪

 

لديها. كما أن  الدولية جيد جداً ر يتطبيق المعايإلى أن مستوى في المائة من األجهزة اإلحصائية  80أشار 

عتمدة في العمل اإلحصائي الم  المنهجيات نشر ستوى أن م  يعتبرون من األجهزة اإلحصائية في المائة  70

 نشطةألبرمجة امستوى ن أمنهم إلى في المائة  40في حين أشار  .جيد جداً  االلكترونيموقع اللى ع

 .جيد جداً  ةحسب استيراتيجية معلن اإلحصائية

 

 الدقة والموثوقية ▪

 

في المائة من األجهزة  44بالنسبة إلى  عملية إنتاج البيانات جيد جداً ومتابعة النتائج أن مستوى مراقبة  ينتب  

 اإلحصائية. 

 

 ستعملينتلبية حاجيات الم   ▪

 

في المائة من  44جيد جداً بالنسبة إلى حددة شر البيانات في األوقات الم  مستوى نأظهرت النتائج أن 

 جيد جداً.إلى أن مستواها  في المائة 56فيما يتعلق بمراعاة دورية النشر أشار األجهزة اإلحصائية. 
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 ولة عن المؤشرات اإلحصائيةؤالجهات المسالمحور الثالث : 

 أوال : السجالت اإلدارية

تعلقة الم   حصول على البياناتلل السجالت االدارية علىالدول العربية  جميع تعتمد ،إلى جانب الم سوحات

في المائة من  70إلى  60. كذلك مابين والتجارة الخارجية السنويةمؤشرات الحسابات القومية بخاصة 

تعلقة بالفالحة والصيد البحري، األجهزة اإلحصائية تعتمد على السجالت االدارية بالنسبة للبيانات الم  

إحصاءات ميزان المدفوعات، واإلحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات مالية الحكومة، واإلتصاالت، و

 (.4)جدول رقم  ،الخ(،واإلحصاءات المتعلقة بقطاع الخدمات )تعليم، صحة، وسياحة
 

 ( 4جدول رقم )

 الحصول على البيانات من خالل السجالت اإلدارية

  

ت
را
ما
ال
ا

 

ن
ري
ح
لب
ا

 

ئر
زا
ج
ال

ن 
دا
سو

ال
 

ية
ور
س

 

طر
ق

ن 
طي
س
فل

 

ت
وي
لك
ا

 

يا
يب
ل

صر 
م

 

ن
يم
ال

ي  
ال
جم
ا

ن  
 م
)%

(

ي
ال
جم
ال
ا

 

                          بات القوميةالحسا

 91.0 10 √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ السنوية

 81.8 9 √ √  √ √ √ √ √ √ √   الربعية

 100.0 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التجارة الخارجية

 27.3 3            √ √ √     الدخل واالستهالك

التطورات 

 االقتصادية
    √ √ √       

 
    3 27.3 

إحصاءات 

 األسعار
√ √       √     

 
√   4 36.4 

إحصاءات السكان 

 والعمالة
√ √     √   √ √ 

√ 
    6 54.5 

إحصاءات النشاط 

 االقتصادي
                

 
        

 الفالحة 

 والصيد         

 البحري        

√   √ √ √ √ √   

 

√   7 63.6 

 الصناعات 

 التحويلية        
    √ √ √       

 
    3 27.3 

 الصناعات 

 االستخراجية      
    √ √ √       

 
    3 27.3 

 النفط 

 والغاز        
    √ √ √   √ √ 

 
√   6 54.5 

 45.5 5 √ √        √ √ √     التجارة    

 63.6 7   √    √ √ √ √ √   √ االتصاالت

 54.5 6   √    √ √ √ √ √     النقل

 الموارد 

 الطبيعية        
      √ √   √ √ 

 
√ √ 6 54.6 

 احصاءات 

 البيئية        
    √ √ √   √ √ 

 
√ √ 7 63.6 
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 االقتصادية واالجتماعية ثانيا  : الم سوحات

. كما حصاءات األسعارإسوحات عند اعداد هذا االستبيان على الم  بالمعنية األجهزة اإلحصائية جميع تعتمد 

عند اعداد الحسابات سوحات ستند إلى الم  تاألجهزة اإلحصائية في المائة من  90 النتائج إلى أنتشير 

 في المائة من الدول العربية على المسوحات 90ما بالنسبة إلحصاءات الدخل واالستهالك فتعتمد أ. القومية

  (.5جدول رقم )
 

 

 

إحصاءات القطاع 

 غير الرسمي
    √   √       

 
√   3 27.3 

اإلحصاءات 

 اإلجتماعية
    √ √ √     √ 

√ 
√   6 54.5 

إحصاءت مالية 

 الحكومة
    √ √ √   √ √ 

 
√ √ 7 63.6 

اإلحصاءات 

 النقدية والمالية
    √ √ √   √ √ 

√ 
√ √ 8 72.7 

 72.7 8 √ √ √ √ √   √ √ √     ميزان المدفوعات 

 60.0 7 √ √ √ √     √ √ √     التمويل والتامين

 70.0 8   √ √ √ √   √ √ √   √ التعليم

 63.6 7   √ √ √ √   √ √ √     الصحة

 72.7 8   √ √ √ √   √ √ √   √ السياحة

 72.7 8   √ √ √ √   √ √ √   √ الثقافة

 63.6 7   √ √ √ √   √ √ √     الرياضة

 المصدر : استبيان المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية

 

 

    

 ( 5جدول رقم )

 الحصول على البيانات من خالل المسوحات

  

ت
را
ما
ال
ا

 

ن
ري
ح
لب
ا

 

ئر
زا
ج
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ن 
دا
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ن
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ا

ن  
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)%

(

ي
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                          سابات القوميةالح

 81.8 9 √ √  √ √ √ √   √ √ √ السنوية

 72.7 8   √ √ √ √ √     √ √ √ الربعية

 18.2 2          √     √     التجارة الخارجية

 90.9 10 √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ الدخل واالستهالك

التطورات 

 االقتصادية
  √ √   √     √  √ √ 6 54.5 

 100.0 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ إحصاءات األسعار

إحصاءات السكان 

 والعمالة
√   √ √ √   √ √ √ √ √ 9 81.8 
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إحصاءات 

النشاط 

 االقتصادي

                         

 الفالحة 

 والصيد         

 البحري        

    √   √   √ √ √    √ 6 54.5 

 الصناعات

 التحويلية        
    √   √ √ √ √ √ √ √ 8 72.7 

 الصناعات 

 االستخراجية     
    √   √ √ √ √ √ √ √ 8 72.7 

 النفط 

 والغاز       
    √   √ √ √ √ √ √ √ 8 72.7 

 54.5 6     √ √ √ √ √   √     التجارة    

 45.5 5 √    √ √ √ √         االتصاالت

 54.5 6 √    √ √ √ √   √     النقل

 الموارد 

 الطبيعية       
        √     √  √ √ 4 36.4 

 احصاءات 

 البيئية        
            √        1 9.1 

إحصاءات 

القطاع غير 

 الرسمي

    √   √   √      √ 4 36.4 

اإلحصاءات 

 اإلجتماعية
    √ √ √   √   √ √ √ 7 63.6 

إحصاءت مالية 

 الحكومة
          √          1 9.1 

اإلحصاءات 

 النقدية والمالية
          √   √      2 18.2 

ميزان 

 المدفوعات 
            √        1 9.1 

 27.3 3      √ √       √     التمويل والتامين

 18.2 2 √      √             التعليم

 18.2 2 √      √             الصحة

 36.4 4 √ √  √ √             السياحة

 27.3 3 √    √ √             الثقافة

 18.2 2 √    √               الرياضة

  المصدر : استبيان المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية
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 المحور الرابع : التحديات عند اجراء المسح الميداني

 تحدياتمنها  نذكر ،سوحات الميدانيةلم  ئها لحصائية عند اجراإلالتحديات التي تواجه المراكز ا تتعدد

 .النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية ماكنألو صعوبة الوصول إلى بعض اأ تتعلق بالتطورات المحلية

دلى بها.فراد المجتمع وعدم دقة المعلومات أحصائي لدى بعض إلضعف الوعي اإضافة إلى   كذلك أشار الم 

 نمالتحديات كما وردت  همألفيما يلي نستعرض ملخص  إلى ضعف الموارد المادية والتجهيزات.البعض 

 جهزة اإلحصائية :ألا

 

يانات المسوحات بجهزة اإلحصائية بألتزويد اإلى طء استجابة بعض المؤسسات في القطاع الخاص ب .1

 االقتصادية.

 جهزة اإلحصائيةألاعليها  عملتيتناسب مع المسوحات الجديدة التي  ، حيث الالتمويل الماليضعف  .2

 .إحصائي(كثر من جهاز أ من )مكرر

 اعداد مؤشرات دقيقة.من أجل لحة صبح حاجة م  أتوسيع حجم العينة  .3

 تكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات في جمع البيانات المتعلقة بالمسوحات. .4

 الرسمية. ءاتحصالإلجهزة اإلحصائية والقطاعات المنتجة ألتحسين التعاون بين ا ةضرور .5

 حصاءات شاملة.إتغطية القطاع الخاص للوصول إلى نطاق  توسيع مستوى .6

 المعلومات. ةضعف معدل االستجابة وجود .7

 تحديث اإلطار العام للمسوحات.ضرورة   .8

خاصة فيما يتعلق  ئيةاإلحصاعمل األجهزة على الدولية بعض المنظمات والمؤسسات  يتعد .9

 .بالمسوحات الميدانية

 اكثر من جهاز إحصائي(.من ضعف الوعي اإلحصائي لدى فئات المجتمع )مكرر  .10

خر المصدر بتزويد أحصائي عند تإلصعوبة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل ا .11

 حصائية للجهاز اإلحصائي.إلالبيانات ا

 . ماكن داخل الدولةألالوصول إلى العديد من ادون التطورات المحلية حالت  .12

 حصائية.إلجهزة األضعف الموارد البشرية والمادية لدى بعض ا .13

 في السجالت االدارية.البيانات اإلحصائية  اكتمالنقص  .14

 

 االستبيان المرسل إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقدحول تقرير  .2

ستلم صندوق النقد العربي من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أربعة عشر استبيان بنسبة بلغت أ

 في المائة من اجمالي االستبيانات المرسلة إليها. 79نحو 

 المحور األول : األدلة والمنهجيات اإلحصائية

نتقال إلى ميزان المدفوعات إلامن أجل اإلجراءات التي انتهجتها الدول العربية إختالف في نالحظ أن هناك 

( أهم اإلجراءات التي 6دول رقم )يوضح ج. 2008الطبعة السادسة واإلحصاءات النقدية والمالية لعام  

 قامت بها الدول العربية :
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 ( 6جدول رقم )

 2008أهم االجراءات لالنتقال إلى ميزان المدفوعات الطبعة السادسة واإلحصاءات النقدية 

 اإلجراءات عدد العاملين النظام المطبق حاليا   الدول 

 األردن

ميزان المدفوعات الطبعة 

جزئي الخامسة و

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 8ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 8 :والمالية

بالقطاع  اجراء العديد من المسوحات المعنيةميزان المدفوعات:

خرى بالمملكة. طلب بيانات ألالخارجي بالتعاون مع الجهات ا

 .تفصيلية بما يتوافق مع متطلبات الطبعة السادسة

 

 اإلمارات

ميزان المدفوعات الطبعة 

الخامسة/دليل اإلحصاءات 

 2008النقدية والمالية 

ميزان المدفوعات:  -

  احدموظف  و

اإلحصاءات النقدية  -

 : موظفينوالمالية

الحصول على البيانات من خالل إحصاءات ميزان المدفوعات:

 القطاع المصرفي وعبر الشركاء األساسيين.

 البحرين

ميزان المدفوعات الطبعة 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 3ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 5 :والمالية

حصاءات المالية توسيع التغطية لإلوالمالية :اإلحصاءات النقدية 

في النشرة اإلحصائية الشهرية لتشمل على شركات األعمال 

االستثمارية ومحالت الصيرافة كما تم إضافة بيانات القروض 

 والتسهيالت لغير المصارف وشركات التامين.

 تونس

ميزان المدفوعات الطبعة 

الخامسة/دليل اإلحصاءات 

 1984والمالية النقدية 

ميزان المدفوعات:  -

 موظف  22

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 8 :والمالية

ادارج العديد من البنود في الطبعة الخامسة ميزان المدفوعات:

تحت بند الخدمات حسب متطلبات الطبعة السادسة كخدمات 

الصيانة واالصالح وخدمات الصناعات التحويلية القائمة على 

وكذلك  ادراج السلع المعاد تصديرها كبند تكميليومدخالت مادية 

تنويع واعادة تدوير السلع تحت بنود تتطابق مع الطبعة السادسة. 

مصادر المعطيات بتعميم المسوحات على قطاع الخدمات 

ً وواالستثمار.  للمرشد الجديد  اعداد وضعية الدين الخارجي طبقا

المالي وغير  التبويب القطاعيوحصاءات الدين الخارجي. إل

 .لدين المؤسسات الخارجي  المالي

 

حصاءات النقدية وفقاً إلتنميط ااإلحصاءات النقدية والمالية :

متثال إلى المعايير ومواثيق الممارسات السليمة إلوا 2008لدليل 

. 

 

 السعودية

ميزان المدفوعات الطبعة 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 5المدفوعات: ميزان  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 8 :والمالية

سد بعض الفجوات في الميزان من خالل ميزان المدفوعات:

وضع بيانات جديدة واالعتماد على البيانات من جهات 

 متخصصة.

 

 البالغاتعداد نماذج إالبدء باإلحصاءات النقدية والمالية :

عادة تصنيف إالدولي والنقد صندوق الموحد الصادرة عن 

 ميزانية موحدة للبنوك المرخصة.

 السودان

ميزان المدفوعات الطبعة 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 7ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 7 :والمالية

ً للطبعة السادسة منذ  ميزان المدفوعات: وتم  2015يطبق وفقا

 تحويل السالسل الزمنية إلى منهجية الطبعة السادسة.

تعزيز البيانات المالية والنقدية بما اإلحصاءات النقدية والمالية :

 ً على  يتوافق مع أحدث المنهجيات الدولية. كما يتم العمل حاليا

حدث األدلة أل نتقالإلجمع البيانات المطلوبة التي تساهم في ا

 والمنهجيات.
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 العراق

ميزان المدفوعات الطبعة 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 7ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظف 11 :والمالية

البنك المركزي عضو في لجنة وطنية  يعتبر ميزان المدفوعات:

ممثلين من الهياكل تضم التي لتطوير عمل اإلحصاءات 

 اإلحصائية في الجمهورية ويترأسها الجهاز المركزي لالحصاء.

ل مع صندوق التدريب المتواصاإلحصاءات النقدية والمالية :

حضور المشاورات مع صندوق النقد النقد العربي والدولي، و

 الدولي.

 فلسطين

ميزان المدفوعات الطبعة 

الخامسة/دليل اإلحصاءات 

 2008والمالية النقدية 

ميزان المدفوعات:  

 موظفيين إثنين

السنوية  و الربعيةتم اعداد سلسلة البياناتميزان المدفوعات: 

 وارسالها لصندوق النقد الدولي البداء الراي والمالحظات.

المالية  تجميع بيانات شركاتاإلحصاءات النقدية والمالية :

 مين ونشرها بشكل ربع سنوي.أالتوشركات 

 قطر

ميزان المدفوعات الطبعة 

الخامسة/دليل اإلحصاءات 

 2008النقدية والمالية 

 5ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 6 :والمالية

رسال إالمركزي ب مصرف قطريقوم ميزان المدفوعات:

حيث يتم  ،إلى صندوق النقد الدولي المدفوعات إحصاءات ميزان

 لطبعة السادسة.لوفقاً ة اإلحصاءات معالج

استقبال بعثة فنية من صندوق  تماإلحصاءات النقدية والمالية : 

 .لتطوير اإلحصاءات النقدية والمالية النقد الدولي

 الكويت

ميزان المدفوعات الطبعة 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 6ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 10 :والمالية

كد من سالمة المنهجيات المتبعة في تقدير أالتميزان المدفوعات:

جعة المستمرة للجهات والمؤسسات اوالمر بنود ميزان المدفوعات

والشركات التي يتم االعتماد عليها في الحصول على البيانات 

 وكذلك التطوير المستمر لنماذج تجميع البيانات.

 

 لبنان

الطبعة  ميزان المدفوعات

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 5ميزان المدفوعات:  -

 موظفين 

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين 10 :والمالية

تحسين نظام البالغات عن المعلومات  ميزان المدفوعات:

الدولية، إضافة إلى تفاصيل أكثر دقة للتحويالت وكذلك إطالق 

المالي و المسح المنسق لالستثمار المباشر للقطاع المصرفي

 مين.أوقطاع الت

 يتم باستمرار تحديث التعاميم اإلحصاءات النقدية والمالية :

 التجارية للمصارف ةالموجهالصادرة عن مصرف لبنان و

ً للمعايير المحاسبية الدولية األخرى والمؤسسات المالية  وفقا

 وبالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف.

 

 ليبيا

ميزان المدفوعات الطبعة 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

... 
 تم تنقيح النماذج الخاصة بالمسوحات.ميزان المدفوعات: 

 

 مصر

المدفوعات الطبعة ميزان 

السادسة/دليل اإلحصاءات 

 2000النقدية والمالية 

 جاري العمل على تطبيق الطبعة السادسة ميزان المدفوعات: ...

 موريتانيا

ميزان المدفوعات الطبعة 

الخامسة/دليل اإلحصاءات 

 2008النقدية والمالية 

 5ميزان المدفوعات:  -

 موظفين

اإلحصاءات النقدية  -

 موظفين إثنين: والمالية

صندوق النقد الدولي. مساعدات فنية من  تلقي ميزان المدفوعات:

تطبيق التوصيات فيما يتعلق بالتحويالت واالستثمار  كذلك

 االجنبي ومداخيل السياحة.

جراءات الرامية إلى إلاتخاذ كافة ا:اإلحصاءات النقدية والمالية

 الدولي.تطوير الحسابات النقدية حسب توصيات صندوق النقد 
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 المحور الثاني : طرق التنسيق مع الهياكل اإلحصائية الوطنية

تتعلق بطرق التنسيق بينها وبين الهياكل  مسائلإلى عدة العربية  أشارت البنوك المركزية ومؤسسات النقد

حول  ومؤسسات النقد العربية نستعرض فيما يلي أهم ما تتطرق اليه البنوك المركزية .اإلحصائية الوطنية

 : هذا الموضوع

وتنظيم القوانين بين الهياكل اإلحصائية فيما يتعلق باإلحصاءات التي  التعاون والتنسيق المتواصل .1

بين مؤسسات  ورش العملكذلك عقد اإلحصاءات و هذه على أسس تبادلتصدرها الجهات المعنية 

 .الدولة

ظام الكتروني بديل للنظام ماد نالصادرات والواردات في ميزان المدفوعات عبر اعتإحصاءات ضبط  .2

 وربطها بالمصارف التجارية والمحطات الجمركية والبنك المركزي مع بعض الوزارات. الورقي،

بهدف توفير بيئة داعمة لجودة  لإلحصاء الجهاز المركزيو البنك المركزيالتنسيق المستمر بين  .3

البيانات اإلحصائية والتأكد من تطبيق المنهجيات والمعايير المتبعة وضمان اتساقها والحصول عليها 

حصاء خاصة فيما إلإضافة إلى تدعيم وضبط التعاون مع الجهاز المركزي لوفقاً لجدول زمني مسبق. 

 يتعلق بتبادل المعلومات.

 حصاءات االقتصادية والمالية والنقدية.إلعمل متعلقة باالتنسيق من خالل لجان  .4

 حصاء.إلعقد االجتماعات بين اللجان المشتركة في كل من وزارات الدولة والجهاز المركزي ل .5

ً بين البنك المركزي والدوائر ا .6 حصاءات في إلخرى المتعلقة باأل  تبادل المعلومات وربطها الكترونيا

 وزارات الدولة.

 وجه التعاون بين البنك المركزي والهياكل اإلحصائية األخرى.أنسيقة ودورية لبحث عقد اجتماعات ت .7

 التنسيق المستمر بين البنك المركزي والجهاز اإلحصائي خاصة عند اجراء المسوحات الميدانية. .8

 خاصة فيما يتعلق بالتصاريح البنكية." IFRS" التقارير المالية الربط االلكتروني لتبادل .9

 

 النقدية والماليةاإلحصاءات الثالث : استراتيجة النهوض باحصاءات ميزان المدفوعات والمحور 

حصاءات ميزان المدفوعات بإجود استراتيجة للنهوض وبومؤسسات النقد العربية البنوك المركزية  تشارأ

من قبل الدول  ةالمعتمد هم مالمح االستيراتجياتأنستعرض فيما يلي  والمالية. النقديةاإلحصاءات و

 :العربية

أن االستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق جمع إحصاءات ميزان ذكر البنك المركزي األردني  ▪

ً  أشارالمدفوعات وتحسينها وزيادة جودتها وشموليتها. كما  نه يتم التنسيق مع دائرة الرقابة من أأيضا

  الموحدة. البالغاتأجل تطبيق 

لحصول على البيانات الضرورية لميزان المدفوعات لمشروع  عنمارات المركزي إلمصرف اأعرب  ▪

 عبر نظام سويفت.

لى اعداد ونشر البيانات بشكل إأشار مصرف البحرين المركزي أنه يسعى من خالل االستراتيجية  ▪

ان المدفوعات ووضع فصلي بدل سنوي. إضافة إلى تدريب عدد كبير من الكوادر إلعداد ميز

 وكذلك التوجه إلى النظام الكتروني الستالم وتجميع البيانات. ،االستثمار الدولي
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حصاءات ميزان المدفوعات إلنهوض بلاستراتيجية تهدف  أن له ذكر البنك المركزي التونسي ▪

صياغة قواعد العمل اإلحصائية والنظم المعلوماتية من خالل حيث قام ب واإلحصاءات النقدية والمالية،

ً إلى تطوير نظام الكتروني لتجميع لمواءمتها مع توصيات ال تحديثها طبعة السادسة. كما أشار أيضا

ستثمارات االجنبية. إضافة إلى تعميم المسوحات إلوضبط المعطيات عبر مسوحات تدفقات ومراكز ا

 يتعلقأما فيما . المدفوعات نود ميزانبعلى بعض قطاعات الخدمات وتعميم التقديرات لبعض 

لمعلوماتية بما فيها نظام ة لنظمأ دادإلى اعفتهدف االستراتيجية  ،والماليةصاءات النقدية إلحبا

 حصاء.إلدارة العامة لإلالمعلومات ل

ستمرة لتحسين هو الجهود الم  لديها ستيراتيجية إلمؤسسة النقد العربي السعودي أن أهم مالمح ا أكدت ▪

 وعية والتغطية والدورية.نالبيانات من حيث ال

تبني مسح لالستثمار  السوداني أن االستيراتيجية تشمل على عدة بنود منها :كزي وضح البنك المر ▪

الوصول إلى تقديرات معقولة فيما يتعلق بتحويالت العاملين السودانيين بالخارج، واالجنبي المباشر، 

واردة من المصارف البيانات ال ةتحسين جودووراق المالية العداد بيانات جيدة، ألاالتفاق مع سوق او

وحل العقبات  ،التجارية عن طريق تكثيف ورش العمل وبرامج التوعية لمعدي البيانات بالمصارف

 باإلحصاءات النقدية والمالية. سح الميداني المتعلقمالتي تقف في وجه عمل ال

الدولية في االستيراتيجية إلى مواكبة التطورات  يسعى من خالل هأشار البنك المركزي العراقي ان ▪

 إحصاءات ميزان المدفوعات واإلحصاءات النقدية والمالية. مجال

التحول إلى الطبعة السادسة من  هو ستيراتيجيةإلأهم مالمح اأن الفلسطيني إلى ت مؤسسة النقد أشار ▪

رصدة االستثمارات الدولية. إضافة إلى اعداد أو المدفوعات ميزان المدفوعات لموائمة تدفقات ميزان

 اءات النقدية والمالية على أساس التدفقات لشركات اإليداع والشركات المالية األخرى.اإلحص

ستيراتيجية إلى االنضمام إلى معيار النشر الخاص إلمصرف قطر المركزي من خالل ايسعى  ▪

SDDS. 

حصاءات ميزان المدفوعات إعداد إن االستراتيجية تهدف إلى ضمان أذكر بنك الكويت المركزي ب ▪

 حصاءات النقدية وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً وضمان دوريتها وحداثة نشرها.إلوا

حصاءات النقدية إلنتقال إلى الطبعة السادسة قريباً. كما أشار أيضا  فيما يتعلق باإللصرف لبنان ميسعى  ▪

 9المالية رقم على المصارف بتطبيق المعيار الدولي للتقارير  سيقوم مع لجنة الرقابةأنه والمالية 

(IFRS9وسيت )2010افق مع تعديل نموذج و  ً  مع متطلبات هذا المعيار. تماشيا

تدريب القائمين على اعداد ميزان  إلى من خالل االستيراتيجية نه يهدفأكزي الليبي البنك المرأشار  ▪

 المدفوعات والحصول على المزيد من الدعم الفني.

اعادة تصنيف  األولى تركز على :تتضمن مرحلتيناستراتيجية  إلىأشار البنك المركزي المصري  ▪

في ضوء البيانات المتاحة. في حين يتم في  دخال بعض التحسيناتإبعض بنود ميزان المدفوعات و

دراجها على النظام الحالي والبحث في القضايا إالمرحلة الثانية تعديل اقتراحات التحسينات المطلوب 

 ير والتنفيذ وايجاد الحلول لها.المنهجية المطروحة للتطو

 مصادر.الوكذلك تحسين  2017عام  نه سيقوم بمراجعة حتى نهايةأالبنك المركزي الموريتاني  أكد ▪
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 المحور الرابع : تناسب الموارد المتاحة في البنك المركزي

. المتاحة لدى البنوك المركزية و التجهيزاتأنقص سواًء في الموارد البشرية ب المعنية الجهاتبعض  أكدت

 .ومؤسسات النقد العربية الموارد المتاحة لدى البنوك المركزيةالتالي ( 7قم )ريستعرض جدول 

 ( 7جدول رقم )

 تناسب الموارد المتاحة في البنك المركزي ومؤسسات النقد العربية 

  
الموارد 

 البشرية

التجهيزات 

 والبرمجيات
 مالحظات

   √ √ األردن

 √ √ اإلمارات
هناك حاجة لزيادة عدد الموظفين خالل 

 سنة

   √ √ البحرين

 × × تونس
نقص في الموارد البشرية المتخصصة 

 والتجهيزات بحاجة إلى دعم

   √ √ السعودية

   √ √ السودان

   √ √ العراق

   √ √ قطر

   √ √ فلسطين

   √ √ الكويت

 ضرورة دعم الكادر بإقتصاديين √ × لبنان

 نقص في الموارد البشرية √ × ليبيا

   √ √ المغرب

  √ √ مصر

 × × موريتانيا
في الوقت الحالي التتناسب مع حجم 

 العمل

 المصدر : استبيان المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية
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 المحور الخامس : النماذج االقتصادية لدى البنك المركزي

لتنبؤات بالمتغيرات لنماذج  لديها البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيةمن  في المائة 86تبين أن 

سعار أوالتضخم، والمتوسط خاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي االجمالي، القصيرو يناالقتصادية على المدى

 معدإلى في المائة  14حوالي أشار متغيرات الكتلة النقدية ومؤشرات ميزان المدفوعات. بالمقابل والفائدة، 

 (.8جدول رقم ) بالمتغيرات االقتصادية تنبؤاتلنماذج اقتصادية لأية استخدام 

 

 ( 8جدول رقم )

 

 توفر نماذج اقتصادية لدى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية

 

 مالحظات حول النموذج االقتصادي ال نعم  

 

   √ األردن

 FPASعدة نماذج : نموذج اقتصادي كلي 

يستخدم لتوقعات متوسطة وطويلة األجل 

لمتغيرات الناتج والتضخم واسعار الفائدة. 

وكذلك نماذج لتحليل الترابطات االقتصادية 

-Eوالتوقعات قصيرة االجل باستخدام 

VIEWS 

 

 -   √ اإلمارات

 

 نموذج الختبار االجهاد للمصارف   √ البحرين

 

   √ تونس
المدفوعات  نموذج للتنبؤات الخاصة بمؤشرات

 الخارجية ومؤشرات النقد

 

   √ السعودية

نموذج اقتصاد كلي يغطي أهم القطاعات 

والمؤشرات االقتصادية: الناتج والمالية العامة 

 وميزان المدفوعات

 

 جاري العمل على إعداده وتطبيقه   √ العراق

 

 يستخدم في تقدير التضخم   √ قطر

 

   √ فلسطين

تحليل العالقة بين نموذج هيكلي يركز على 

المتغيرات االقتصادية والعوامل التي تؤثر في 

مستواها واثر السياسات المالية واالقتصادية 

على األداء االقتصادي والتضخم وميزان 

 المدفوعات

 

   √ الكويت

يستخدم نموذج اقتصاد كلي للتنبؤ بأهم 

المتغيرات االقتصادية، كالناتج المحلي 

الجارية والثابتة والتضخم االجمالي باالسعار 

 وااليرادات النفطية وغير النفطية

 

   √ لبنان

يستخدم مؤشر اقتصادي لدى مصرف لبنان 

إلستطالع االوضاع االقتصادية الفصلية 

 )كالصناعة والتجار والبناء(

 

 GPM   √ المغرب

 

 نموذج للتضخم والمجاميع النقدية   √ موريتانيا

 

 المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائيةالمصدر : استبيان 
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 االستبيان المرسل إلى وزارات المالية حول تقرير  .3

في المائة من اجمالي  32من وزارات المالية بنسبة بلغت استبيانات  ستةأستلم صندوق النقد العربي 

 االستبيانات المرسلة إليها.

 المحور األول : األدلة والمنهجيات اإلحصائية

حصاءات مالية الحكومة إاإلجراءات التي انتهجتها الدول العربية لغرض االنتقال إلى دليل  في تبايننالحظ 

 :في هذا الشأن ( أهم اإلجراءات التي قامت بها الدول العربية9جدول رقم )يوضح .  2014

 ( 9جدول رقم )

 2014جراءات لالنتقال إلى إحصاءات مالية الحكومة إلهم اأ

 الدول 
النظام المطبق 

 حاليا  

عدد 

 العاملين
 اإلجراءات

 ... ... 2001 الجزائر

 2014 السعودية

عدة ادارات 

كال حسب 

 اختصاصه

ً لدليل  2016تم اصدار الميزانية العامة لعام  . انشاء 2014وفقا

وحدة المالية الكلية وادارة الدين العام بالوزارة. واالستعانة بخبراء 

موظف بالوزارة  3000تدريب اكثر من وهيل العاملين أدوليين لت

التصنيف االقتصادي. كما تم بناء نظام آلي يتوافق مع دليل على 

 .2014حصاءات مالية الحكومة إ

 2016تم العمل به منذ كانون الثاني عام  ... 2014 العراق

سلطنة 

 ع مان
 .2014مالية الحكومة دليل تم تشكيل فريق عمل لتطبيق  ... 1986

 2001 فلسطين
نقص في 

 عدد الكوادر

تم تصنيف شجرة الحسابات على النظام المالي الخاص بوزارة 

 المالية

 4 2014 قطر

. كما تم 2014استكمال وتحديث بيانات المالية العامة وفقا لدليل 

حصاءات مالية إتتوافق مع متطلبات لتصنيف شجرة الحسابات 

عادة تصنيف إلالحكومة. إضافة إلى تصميم قاعدة بيانات الكترونية 

. وضع آلية 2014كافة بنود االيرادات والمصروفات وفقاً لدليل 

 الحتساب صافي التمويل بشكل شهري.

 المغرب

1986 

بالموازاة مع 

تطبيق بعض 

 2001معايير 

5 
، وإصالح اإلطار 2001إنشاء لجنة مكلفة باإلعداد لتطبيق دليل 

 القانوني للمالية العامة، وتطوير النظم المعلوماتية.
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 مالية الحكومةحصاءات إالمحور الثاني : استراتيجة النهوض ب

نستعرض فيما يلي أهم  .مالية الحكومةحصاءات إاستراتيجة للنهوض بأن هناك  ستبياناالنتائج تبين من 

 :هامالمح

 

 

  

 ( 10جدول رقم )

 استراتيجة النهوض بإحصاءات مالية الحكومة

 مالحظات  ال نعم الدول     

  √ الجزائر
العمل على نشر بيانات المالية العامة، واإلحصاءات النقدية، 

 وإحصاءات القطاع الحقيقي، واإلحصاءات االجتماعية.

  √ السعودية

 2015لدى الوزارة تصور مستقبلي لتطبيق الدليل منذ عام 

واالشتراك في  ،SDDSواالنضمام إلى نظام  2020وحتى 

قاعدة بيانات الدين العام بصندوق النقد الدولي. إضافة إلى 

مبادرة النظام المالي الموحد والحساب المالي الموحد واالنتقال 

إلى نظام االستحقاق. والجهود مستمرة لتحسين جودة البيانات 

 من حيث النوعية والتغطية والدورية.

  √ العراق

بيانات شهرية إلى صندوق النقد الدولي تقوم الوزارة بإرسال 

حول حساب الدولة للموازنة الجارية واالستثمارية حسب 

 تصنيف الموازنة.

 تم تشكيل فريق عمل لتطبيق مالية الحكومة  √ سلطنة ع مان

  √ قطر
. في المرحلة  2014تم انتاج البيانات المالية وفق تصنيف 

 .SDDSاالخيرة تسعى الوزارة لالنضمام إلى معيار 

  √ فلسطين
مواكبة معايير النشر وتطبيق التحديثات التي تمت على دليل 

 ، إضافة إلى تدريب الكوادر.2014

  √ المغرب

وذلك من خالل تقوم وزارة المالية بتعزيز قدراتها اإلحصائية، 

صيانة وتحيين قاعدة المعطيات من أجل تمكنها لتتبع المؤشرات 

 المتعلقة باإلحصاءات المالية واالقتصادية.

 المصدر : استبيان المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية
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 المحور الثالث : تناسب الموارد المتاحة في وزارة المالية

 

واًء في الموارد إلى نقص المسجل سالبعض أشار  ردود وزارات المالية حول الموارد المتاحة، حيث تيناتب

 الموارد المتاحة لدى وزارات المالية. التالي (11قم )رالبشرية أو التجهيزات. يستعرض جدول 

 

 ( 11جدول رقم )

 

 

 تناسب الموارد المتاحة في وزارة المالية 

 

 

  
الموارد 

 البشرية

التجهيزات 

 والبرمجيات
 مالحظات

 

 

 × × الجزائر

بالنسبة  يوجد نقص ويمكن تجاوزه

، هناك تحسن في للموارد البشرية

 فقداما التجهيزات  مستوى الكفاءات.

   .سخرت الوزارة كل امكانياتها

 

 

 √ × السعودية

الزالت الوزارة بحاجة إلى كوادر 

حصاءات مالية إمتخصصة في مجال 

.الحكومة   

 

 

 - √ √ العراق

 

 

سلطنة 

 ع مان
× ×  

 

 

 √ √ قطر
بحاجة إلى دورات تدريبية لكوادر 

  الوزارة 

 

 

 نقص كبير بالكوادر البشرية - × فلسطين

  - √ √ المغرب  

 

 المصدر : استبيان المستجدات في تطوير األدلة والمنهجيات اإلحصائية

  

 تطوير اإلحصاءاترحات حول قتثالثا : م

واألجهزة  ،فيما يلي أهم اقتراحات البنوك المركزية ومؤسسات النقدية العربية، وزارات الماليةنستعرض 

 حصائية حول أية تطورات اإلحصاءات :إلا

 حصائية بين الدول العربية.إلدلة األتوحيد المعايير والمنهجيات وا .1
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نضمة إلى السيما الم  مجال اإلحصائي بين الدول العربية التبادل الخبرات وأفضل الممارسات في  .2

 .SDDSمعيار النشر الخاص 

 مؤشرات السالمة المالية للشركات المالية وغير المالية.تطبيق  .3

 عداد الميزانية القطاعية.إ .4

 .اتسيس قسم النمذجة االقتصادية والتنبؤأت .5

 عن المعامالت الدولية. البالغاتتطبيق نظام  .6

 .IIPتطوير قواعد بيانات ربعية لميزان المدفوعات وتكوين وضع االستثمار الدولي  .7

  .للدول العربية التي مازالت تعتمد المنهجيات القديمةتوفير التدريب والمعونة الفنية  .8

 خاصة االستثمارات في الحافظة. ،التعمق في طرق تقييم أصول الدين الخارجي .9

 وتقديم الحلول. في الدول العربية وضاع االقتصاديةأللتشخيص ا تدعيم الدراسات والبحوث الالزمة .10

حصاء وفق المعايير إلالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المشاركة لتحديث التشريعات المتعلقة با .11

 حصائية.إلاستقاللية الهياكل ادعم الدولية و

 حصاءات.إلختصة حسب نوعية اتكوين فرق عمل م   .12

 

 المتخذه لالنضمام إلى معيار النشر الخاصاالجراءات : رابعا  

ستيفاء بعض إالمالية واالجتماعية، ووحصاءاتها االقتصادية إ ةقامت العديد من الدول العربية بتحسين جود

. فيما يلي ملخص يهتمهيداً لالنضمام إل SDDS البيانات المتطلبات المتعلقة بمعيار النظام الخاص لنشر

 الخاص:النشر معيار  إلىجراءات التي قامت بها الدول العربية من أجل االنضمام إلألهم ا

 المملكة األردنية الهاشمية❖

 

 .ويتم نشر البيانات وفقاً لمتطلبات المعيار الخاص للنشر 2010انضم منذ عام 

 

 مملكة البحرين❖

 

 15، حيث يشمل النظام المعزز 2015أنضمت البحرين إلى النظام العام المعزز لنشر البيانات في عام 

قطاع اقتصادي، كالقطاع الحقيقي والذي يعتبر الناتج المحلي االجمالي أهم  15مؤشر موزعة على 

للتقرير األخير  القطاع المالي، والقطاع الخارجي. استناداً وقطاع عمليات الحكومة العامة، ومؤشراته، 

ن البحرين ال تتطبق معايير النشر في القطاع الخارجي خاصة فيما إف ،الصادر عن صندوق النقد الدولي

 .وذلك كما ورد من مصرف البحرين المركزي يتعلق بالدين الحكومي

 

 الجمهورية التونسية❖

 

 . +SDDSويعمل البنك المركزي لتطبيق متطلبات المعيار الخاص  2001انضمت منذ عام 

 

 الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية❖

 حصاء: إلفيما يلي مخلص للمسائل التقنية المتعلقة بالديوان الوطني ل

 للناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية والثابتة.  ةربعياإلحصاءات العداد إ .1

 عداد مؤشر ربعي لالنتاج الصناعي.إ .2
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 توفير ونشر مؤشرات ربعية حول سوق العمل. .3

 انتاج مؤشر أسعار المستهلكين شهرياً. .4

 البيانات. ةالتعاون والتنسيق مع بنك الجزائر ووزارة المالية فيما يتعلق بجود .5

 البيانات لصندوق النقد الدولي. ة( حسب متطلبات اطار تقييم جودMetadataاعداد بيانات وصفية ) .6

 

 المملكة العربية السعودية❖

 

 ث نطاق ودورية ومواعيد نشر البيانات. يمن ح 18متطلب من أصل  12تم استيفاء 

 .2014حصاءات مالية الحكومة إتم التحول إلى دليل  .1

 .2017تم التوسع في نشر بيانات مالية الحكومة للعام المالي  .2

 لجميع المتطلبات المتعلقة بالمعيار. العربي السعودياء مؤسسة النقد يفستإ .3

 تطلبات.حصاء كافة الم  إلستوفت الهيئة العامة لأكما  .4

 

 جمهورية السودان❖

 

 عداد البيانات اإلحصائية وفقاً الحدث المنهجيات واألدلة اإلحصائية. إيلتزم البنك المركزي ب .1

لكتروني للبنك إلسنوية على الموقع ا يلتزم البنك المركزي بنشر البيانات بصورة شهرية وربع .2

 المركزي وارسالها لصندوق النقد الدولي وفق جدول زمني.

 

 سلطنة ع مان❖

 

 جتماعية.إلقتصادية واإلتم إنشاء بوابة للبيانات والمؤشرات ا .1

تم و ،طويلةالإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على مؤشرات إحصائية مع بيانات وصفية للسالسل الزمنية  .2

 ضافة إلى ربط مع قواعد البيانات. إ ،لكترونيةإتغطيتها مع الجهات الحكومية بثالث طرق 

 

 

 دولة قطر ❖

 

 جاري العمل على اعداد الرقم القياسي لالنتاج الصناعي. .1

 بعية.جاري العمل على اعداد نشرة االستثمار األجنبي الر   .2

 على الموقع االلكتروني. هانتهاء من مستند المنهجية ونشرإلتم ا .3

التي تواجه كل جهة وعقد  تحدياتالتخطيط والمالية لتذليل التي التنسيق بين مصرف قطر ووزار .4

 اجتماعات دورية من أجل االنضمام إلى المعيار الخاص.

 . MetaDataاعداد وصف البيانات  .5

 المفضلة.اعداد جدول المقارنة مع الممارسات و اعداد صفحة البيانات الوطنية .6

 

 دولة فلسطين ❖

 2010معيار النشر الخاص منذ عام  إلىأنضمت فلسطين 

تعيين مسؤولي تنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن جميع األمور المتعلقة بمعيار النشر الخاص  .1

 والتنسيق مع جميع المؤسسات المنتجة لإلحصاءات في الدولة من أجل االيفاء بمتطلبات المعيار.

لكترونية للجهاز اإلحصائي والتنسيق مع صندوق النقد إلالبيانات الوطنية على الصفحة انشر صفحة  .2

 الدولي.
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سبق وتزويد صندوق النقد الدولي بشكل دوري. .3  اعداد ونشر الجداول اإلحصائية وفق جدول زمني م 

 دولي.اعداد البيانات الوصفية للمؤشرات ونشرها وتحديثها بشكل دوري على موقع صندوق النقد ال .4

 

 دولة الكويت❖

 

جاري العمل على تطبيق المعيار بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وتطبيق بعض المؤشرات كمؤشر 

 رقام القياسية للمنتجين وبيانات سوق العمل.ألا

 

 دولة ليبيا❖

 

 لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بمعيار النشر الخاص للبيانات.

 

 جمهورية مصر العربية❖

 

 .المعيار الخاص للنشر إلى 2005نذ عام منضمة م

 

 المملكة المغربية❖

 

 ".SDDS Plusإلى المعيار الخاص للنشر ويطمح إلى اإلنضمام إلى معيار "منضمة 

  االستنتاجيات:  خامسا  

 : فيما يليالدول العربية إلى صندوق النقد العربي برسلة من المؤسسات المعنية تبين من االستبيانات الم  

 المنهجياتباألدلة و يتعلقفيما  .1

المائة.  في 50 بحدودفي الدول العربية  2008نسبة التقدم لالنتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام بلغت 

 إلى مايلي : أيضاً  كما تشير النتائج

 .1993نظام الحسابات القومية  الدول العربية غالبيةتطبق  ▪

 .2000النقدية والمالية لعام غالبية الدول العربية دليل اإلحصاءات تطبق  ▪

 الطبعة السادسة من ميزان المدفوعات. علىدول عربية  سبعةمد تتع ▪

 بشكل كلي. 2014تعتمد أربعة دول عربية على دليل إحصاءات مالية الحكومة  ▪

 .SDDSخمسة دول عربية منضمة إلى معيار النشر الخاص للبيانات  ▪

 

 والتجهيزات الموارد البشرية  .2

 

تتناسب مع كمية العمل للدى الهياكل اإلحصائية المجال اإلحصائي في الحاجة إلى دعم الموارد العاملة  ▪

 حصاءات المعتمدة.إلالعداد ابعهدتها ناطة الم  

بالنسبة  في جمع البيانات وخزنهاتكنولوجيا المعلومات وتطوير التجهيزات المتاحة الحاجة لزيادة  ▪

 .الهياكل اإلحصائيةلبعض 

 عداد اإلحصاءات. إلالكوادر العاملة في الهياكل اإلحصائية تأهيل  ▪
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 المسوحات والسجالت االدارية .3

 

 عداد اإلحصاءات والمؤشرات االقتصادية.إفي تكتسي قيمة قصوى لسجالت االدارية ا ▪

 بالمسوحات على أكمل وجه.لتقوم الموارد المادية لدى بعض األجهزة اإلحصائية زيادة  ▪

 

 اإلحصائية واالقتصاديةالمؤشرات  .4

 

 حيث أصبح مطلب أساسي من بعض الهياكل اإلحصائية. الدراسات واألبحاث،زيادة  ▪

 .لمتغيرات االقتصاديةللتبؤات للقيام با النمذجة االقتصادية ستخداماتكثيف  ▪

 .تكوين فرق عمل متخصصة تدعم الدول العربية  ضرورةإلى أشارت بعض الهياكل اإلحصائية  ▪

 للعديد من الدول العربية. هام مؤشرات السالمة المالية يعتبر مطلب وتطبيق اعداد  ▪

 

 التوصياتسادسا  : 

اآلدلة والمنهجيات اإلحصائية في الدول نستعرض فيما يلي بعض التوصيات التي ت ساهم في تطوير 

 العربية:

 الهياكل اإلحصائية.تخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في تقديم المزيد من الدورات التدريبية الم   .1

تخصصة في األدلة والمنهجيات اإلحصائية من الدول العربية تهدف إلى تقديم الدعم عمل م   فرقتكوين  .2

 الفني للدول العربية التي تطبق المنهجيات القديمة.

من العاملين في المؤسسات العربية مجال اإلحصائي الفي اعداد قاعدة بيانات للخبراء المتخصصين  .3

 . اإلحصائية

 تكثيف التعاون المشترك بين الهياكل اإلحصائية في الدول العربية. .4

بحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير وتحسين األدلة والمنهجيات اإلحصائية في ألزيادة الدراسات وا .5

 الدول العربية.

 .وضاع االقتصادية في الدول العربية بكل دقة ومنهجيةألا متابعة .6

 نضمة إلى المعيار الخاص للنشر.بين الدول العربية وخاصة الدول الم   والخبراء الخبرات تبادل .7

 .SDDSعقد ورش عمل حول أهمية المعيار الخاص لنشر البيانات  .8

 


