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)SDDS(  المعيار الخاص لنشر البياناتSpecial Data Dissemination Standard (SDDS)
: المنشأ والغرضOrigin and Purpose:

 مبادرة “المعيار الخاص لنشر1996 أطلق صندوق النقد الدولي عام
البيانات” والذي يمثل اطاراً لنشر البيانات االحصائية من خالل توفير عدد
 وذلك من اجل تحسين نطاق،من المؤشرات بمواصفات ومواعيد محددة
،تغطية البيانات القطرية المتاحة لإلطالع العام وجودتها ودرجة حداثتها
وتحسين المعلومات التي ترتكز عليها عمليات األسواق المالية الدولية
 وبالتالي تسهيل عملية صنع القرار في،وتقييم السياسات اإلقتصادية عموما
.القطاعين العام والخاص

 غير انه يجب على البلدان،إن اإلشتراك في هذا المعيار طوعي للبلدان
التي تشترك بالمعيار اإللتزام ببعض الممارسات الخاصة بنشر البيانات
 كذلك ان تضع الخطط الكفيلة، ودوريته، وقت النشر،والمتعلقة بالشمول
 ويتولى التنسيق لهذا العمل منسق،التي تؤدي إلى تحسين جودة إحصاءاتها
.وطني للدولة
وقد برزت الحاجة إلى وضع معايير لنشر البيانات خالل األزمات المالية
 حيث ساد اإلعتقاد بأن ضعف،التي وقعت في العالم منتصف التسعينيات
.المعلومات أسهم في وقوع هذه األزمات

:أهمية المعيار الخاص لنشر البيانات

، الدورية،• تعزيز عملية توفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث (التغطية
.)ووقت النشر
• تسترشد به البلدان التي تتمتع بالقدرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال
أو تلك التي تسعى للنفاذ إليها في مجال نشر البيانات األساسية التي تسمح
، والمشاركين في األسواق المالية بوجه خاص،لمستخدمي البيانات عموما
.باإلطالع على المعلومات الكافية لتقييم األوضاع االقتصادية في بلدانهم
• تسهيل جهود البلدان إلنتهاج سياسات إقتصادية كلية سليمة وبالتالي
.المساعدة في منع حدوث األزمات المالية أو تخفيف حدتها
.• توفير البيانات اإلحصائية الالزمة للمقارنات الدولية
• تعزيز دور البلد العضو في الخارطة اإلحصائية الدولية وتقوية عضويته
.في صندوق النقد الدولي
.• تعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات االقتصادية والمالية في البلدان

International Monetary Fund (IMF) launched the “ Special Data Dissemination Standard (SDDS)” in 1996, which represents a framework for disseminating of statistical data by providing a number of indicators with certain specifications and deadlines, in order to improve
the scope of data coverage, quality and timeliness and improve accessing data that based on international financial markets, operations
and evaluations of economic policies in general, and thus facilitate
decision-making process in both public and private sectors.
The subscription to SDDS is voluntary for countries, but it should
be noted that subscribed countries should abide to some of inclusive
practices of data dissemination including, time of publishing and periodicity, as well as to developing plans to ensure improving data quality, and a national coordinator would be assumed to coordinate this
work in the country.
The need to developing standards for data dissemination emerged
during the world financial crisis in mid-nineties, where the lack and
weakness of information and statistics contributed to the occurrence
of these crises.

Importance of SDDS:

• Enhancing the availability and provision of an integrated and comprehensive data in terms of (coverage, periodicity and timeliness of
publication).
• Guiding countries that have or seek access to capital markets to
disseminate key data so that users in general and financial markets
participants in particular, have adequate information to assess the
economic situations of countries.
• Facilitating efforts of countries to pursue sound macroeconomic
policies and assisting in preventing financial crises or mitigating the
consequences.
• Providing statistical data for international comparisons and compatibilities.
• Strengthening role of member countries in the international statistical map and strengthening its membership in the International Monetary Fund.
• Enhancing the principle of transparency in publishing economic and
financial data of member countries.

: أبعاد المعيار الخاص لنشر البياناتDimensions of SDDS include:

.) والحداثة (وقت النشر، الدورية، نطاق التغطية:• البيانات
.• إتاحة اإلطالع العام على البيانات
.• موضوعية البيانات
.• جودة البيانات

:مؤشرات المعيار

 مؤشراً موزعة على أربعة قطاعات22 يضم المعيار الخاص لنشر البيانات
 القطاع الحقيقي ويعتبر الناتج المحلي اإلجمالي من أهم:اقتصادية وهي
 قطاع المالية العامة وتعتبر عمليات الحكومة،المؤشرات في هذا القطاع
 القطاع المالي ومن أهم مؤشراته،العامة من أهم المؤشرات في هذا القطاع
 والقطاع الخارجي ويعتبر ميزان المدفوعات ووضع،مسح شركات اإليداع
.االستثمار الدولي من أهم المؤشرات في هذا القطاع

• Data: coverage, periodicity, and timeliness ( time of publishing).
• Access by the public.
• Integrity of data.
• Data quality.

Indicators of SDDS:

SDDS includes 22 Indicators divided into four economic sectors: The
Real Sector, where GDP is the most important indicator of this sector.
Fiscal Sector, where the general government operations are the most
important indicators, The Financial Sector, where the depository corporations survey is the most important indicators. The External Sector
where the balance of payments and the international investment position are the most important indicators.

SDDS indicators include:
1. The Real Sector includes:
1 - National Accounts (GDP).
2 - Employment.
3 - Unemployment.
4 - Wages.
5 - Producer Price Index.
6 - Consumer Price Index.
7 - Production Index.
8 - Population.
2. Fiscal Sector includes:
1 - General Government Operations or Public Sector
Operations.
2 - Central Government Operations.
3 - Central Government Debt.
3. The Financial Sector includes:
1 - Depository Corporations Survey.
2 - Central Bank Survey.
3 - Interest Rates.
4 - Stock Market: share price index.
4. External Sector includes:
1 - Balance of Payments.
2 - Merchandise Trade.
3 - External Debt.
4 - Official Reserve Assets.
5 - Data Template on International Reserves and
Forgin Currency Liquidity.
6 - International Investment Position.
7 - Exchange Rates.
Procedures of Subscription to the SDDS:
• A formal adoption of SDDS as framework for the development of official statistics by the concerned country.
• Appointing a national coordinator of SDDS as an administrator of main contacts with IMF on issues related
to SDDS as well as coordination with various institutions producing statistics within the country to meet the
requirements of the SDDS.
• Publishing a National summary Data Page (NSDP) on
the web page of the concerned institution which is responsible for coordination and communication with the
International Monetary Fund.
• Preparing and publishing Advance Release Calendars
(ARC) to be provided, in advance, to the IMF to be published by IMF website on a regular basis.
• Preparing metadata of indicators and disseminating
them on the website of the International Monetary Fund,
and to be updated periodically.

:تشمل مؤشرات المعيار الخاص لنشر البيانات
: القطاع الحقيقي ويشمل.1
.) الحسابات القومية (الناتج المحلي اإلجمالي- 1
. العمالة- 2
. البطالة- 3
. األجور- 4
. الرقم القياسي السعار المنتج- 5
. الرقم القياسي السعار المستهلك- 6
. الرقم القياسي لإلنتاج- 7
. السكان- 8
: قطاع المالية العامة ويشمل.2
. عمليات الحكومة العامة أو عمليات القطاع العام- 1
. عمليات الحكومة المركزية- 2
. دين الحكومة المركزية- 3
: القطاع المالي ويشمل.3
. مسح شركات االيداع- 1
. مسح البنك المركزي- 2
 اسعار الفائدة- 3
 مؤشر أسعار األسهم: سوق األوراق المالية- 4
: القطاع الخارجي ويشمل.4
. ميزان المدفوعات- 1
. التجارة السلعية- 2
. الدين الخارجي- 3
. االصول االحتياطية الرسمية- 4
 النموذج القياسي لبيانات االحتياطيات الدولية والسيولة- 5
.بالعمالت االجنبية
. وضع االستثمار الدولي- 6
. اسعار الصرف- 7
:إجراءات االنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات
• إعتماد رسمي للمعيار الخاص لنشر البيانات كاطار لتطوير
.اإلحصاءات الرسمية من قبل الدولة التي ترغب باإلنضمام للمعيار
• تعيين منسق وطني للمعيار كمسؤول اإلتصال الرئيسي مع صندوق
النقد الدولي بشان االمور المتعلقة بالمعيار باالضافة الى التنسيق مع
مختلف المؤسسات المنتجة لإلحصاءات داخل البلد للوفاء بمتطلبات
.المعيار
• نشر صفحة البيانات القومية الموجزة على الصفحة اإللكترونية
للمؤسسة التي تتولى مسؤولية التنسيق والتواصل مع صندوق النقد
.الدولي
• إعداد ونشر جدول مواعيد النشر المسبق وتزويد الصندوق بها
.بشكل دوري
• إعداد البيانات الوصفية للمؤشرات ونشرها على موقع صندوق النقد
. وتحديثها بشكل دوري،الدولي

For more information: Please visit IMF website: http://www.dsbb.imf.org/Pages/SDDS/Home.aspx : يرجى زيارة موقع صندوق النقد الدولي:لمزيد من المعلومات

