
 

 أهمية اإلحصاءات الرسمية 

 اإلحصاءات الرسمية أساستمثل 
 
 ضروري ا

 
 والزم ا

 
اإلحصائية الدقيقة  ناتا، حيث تعتبر البيللتنمية املستدامة ا

بهدف تحقيق  واملكتملة والحديثة أدوات ضرورية للسياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج واتخاذ القرارات

 املطلوبة.الحتياجات او التغيرات املستقبلية ب للتنبيهعلى قدر كبير من األهمية وهي  ،التنمية املستدامة

املجتمع االقتصادية  وأركان بمثابة مصابيح تسلط الضوء على زوايااملؤشرات اإلحصائية هي في الواقع إن 

 ، كما مواطن القوة ونقاط الضعف فيها حيث تكشفوالديموغرافية واالجتماعية والبيئية 
 
تعمل أيضا

يتمكن صانعو السياسات من اتخاذ القرارات املناسبة  كيلإلى املخاطر املحتملة  تنبهكأجهزة إنذار مبكر 

 .املخاطر وتصحيح األوضاع في املجتمع لتالفي تلك

 بصفته الجهة املختصة برسم مصرف قطر املركزي أود أن اسلط الضوء هنا على أهمية اإلحصاءات في  

 والتنموية السياسة النقدية والتنسيق بينها وبين السياسة املالية لتحقيق األهداف االقتصادية وتنفيذ

ستقرار أسعار وا ،وحرية تحويله للعمالت األخرى  سعر صرف الريال ال يتعارض مع استقرار بما ،للدولة

  حصاءاتواإل تلعب البيانات  ، وفي هذا اإلطاراالستقرار املالي واملصرفيو السلع والخدمات 
 
 مهما

 
الرسمية دورا

وضع أهداف السياسة النقدية ومراقبتها من خالل املؤشرات اإلحصائية الدورية للتأكد من عدم خروجها  في

 في تحقيق ، كما أاعن نطاقها املخطط له
 
 محوريا

 
املالي واملصرفي من  ستقراراال ن تلك اإلحصاءات تلعب دورا

 رات الضغط التي يتم إجراؤها بصفة دورية. خالل مؤشرات اإلنذار املبكر واختبا

وال تقتصر أهمية اإلحصاءات الرسمية على املستوى املحلي فحسب بل تتعدى ذلك إلى املستويين اإلقليمي 

فقد  ،وألهمية اكتساب ثقة املجتمع الدولي فيما تصدره كل دولة من بيانات ،على املستوى الدوليف ،والدولي

 لها، لعل أهمها النظام العام  وضع صندوق النقد الدولي
 
عدة أنظمة ومعايير دولية يتم تصنيف الدول وفقا

ى هذه مام إللالنض كل دول العالم  وتسعى(، SDDS) املعيار الخاص لنشر البياناتو  (GDDS) لنشر البيانات

وتحسين إحصاءاتها للترقي من نظام إلى معيار ملا في ذلك من فوائد جمة تعود عليها سواء األنظمة واملعايير، 

بما يحقق لها وملؤسساتها املالية  ئتمانيتصنيفها اال ستثمارات الدولية أو تحسين اال جذب ناحية من 

واالقتصادية مكاسب عديدة لعل أهمها تخفيض كلفة اقتراضها من األسواق الدولية وزيادة تدفق 

 االستثمارات األجنبية.

 لتحقيق  لة عن اإلحصاءاتو املسؤ وال شك في أن التنسيق بين األجهزة 
 
 ضروريا

 
الرسمية في الدول يعتبر أمرا

في النظام اإلحصائي، كما أنه يسهم في تحسين نظم تلك اإلحصاءات. وفي دولة قطر فإن  االتساق والفعالية



 في هناك تنسيق وتعا
 
جهاز التخطيط واإلحصاء ووزارة املالية ومصرف قطر ون كامل بين تلك األجهزة ممثلة

بحيث أصبحت  ، والحداثة والدورية التغطية املركزي من أجل تحسين اإلحصاءات الرسمية بالدولة من حيث

 .(SDDSنضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات )ال اإلحصاءات الرسمية لدولة قطر اليوم مؤهلة ل

 

 

 

 خالد بن سعود ال ثاني 

 املدير التنفيذي  

 ستقرار النظام املالي واإلحصاء ا قطاع  

 عضو لجنة اإلحصاء االستشارية 

 

 

 

 


