
ICS
أداة آمنة على شبكة اإلنترنت لتبليغ البيانات القُطْرية

»النظــام المتكامــل لجمــع البيانــات« )ICS( هــو نظــام لتبليــغ البيانــات اإلحصائيــة والوصفيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت صممتــه 

إدارة اإلحصــاءات بصنــدوق النقــد الدولــي لكــي يســتخدمه المســؤولون عــن تبليــغ بيانــات البلــدان األعضــاء. 

تبليغ البيانات إلدارة اإلحصاءات بالصندوق

1- التبليغ بصيغة إكسيل ال يتضمن إال التنزيل والتحميل

SDMX 2- تقديم البيانات بصيغة إكسيل أو

3- متابعة كل البيانات المبلغة من خالل نظام ICS على 

المستوى القُطْري

4- إضافة أو تكليف مراسلين مؤهلين لتبليغ الصندوق 

بالبيانات اإلحصائية والوصفية 

5- طلب تغييرات في تكليفات التبليغ

6- تحديث معلومات االتصال على اإلنترنت

7- االطالع على آخر األخبار وجدول مواعيد 

التبليغ

8- الحصول على دعم مباشر من إدارة اإلحصاءات 

بالصندوق

صندوق النقد الدويل

النظام المتكامل لجمع البيانات
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كيفية التسجيل
سجِّل هنا لتصبح من 

ICS مستخدمي نظام

المساعدة المباشرة على 

اإلنترنت

تعرف على دورات تبليغ 

البيانات للقطاعات المختلفة

احصل على إجابات فورية 

ودعم بالبريد اإللكتروني

سجِّل بيانات الدخول هنا 

للوصول إلى الخدمات المتاحة

أو  البيانات  بتبليغ  املكلفين  ترشيح  بلد  لكل  القُطْري  املنسِّق  يتوىل 

إلكترونيا  البيانات  بتقديم  املكلفون  يقوم  ثم  ومن  عليهم،  املوافقة 

من خالل نظام ICS. واملنسق القُطْري هو شخص يعينه كل بلد عضو 

إلدارة  البيانات  تبليغ  على  اإلشراف  مسؤولية  ليتوىل  الصندوق  يف 

اإلحصاءات بالصندوق. 

ويمكن ألي مسؤول رسمي يف البلد العضو أن يصبح مراسال يف ظل 

نظام ICS، وذلك بطلب الوصول إىل النظام عن طريق صفحة التسجيل 

أو بترشيح من املنسق القُطْري.

• البيانات الشخصية

• بيانات البلد/الجهة المبلغِّة

• بيانات االتصال

• نطاق التبليغ

• التقارير

• إدارة اإلحصاءات

• اللوحة اإللكترونية لنشر 

البيانات

مراجعة البيانات وتقديمها من 

خالل نظام ICS على اإلنترنت 

التسجيل على اإلنترنت

المؤهلون للتسجيل

مراجعة البيانات قبل اإلرسالتحديد مجال تبليغ البياناتمعلومات المراسل

سَجِّل على اإلنترنت



3 ICS - النظام المتكامل لجمع البيانات   

اختر تغيير البلد 

المبلِّغ

نَزِّل استمارة تبليغ البيانات 

بصيغة إكسيل

حَمِّل استمارة تبليغ البيانات 

بصيغة إكسيل

تعامَل مع الطلبات 

والمراسلين والتقارير

أحصل على استمارة البيانات 

الوصفية على اإلنترنت

 Global حَمِّل تقرير بصيغة

SDMX-ML

ODP/ ارسِل تقريرا بصيغة

EcoFin SDMX

ادخُل إلى الجدول المسبق لمواعيد 

النشر، ومحرر المصادقة على 

البيانات، و/أو محرر البيانات 

الوصفية

اإلعدادات الالزمة لتقرير     

ODP/EcoFin SDMX

اختر تغيير لغة العرض

حدد نمط تقديم البيانات لكل 

تقرير 

بيانات المستخدم

بعد تسجيل الدخول، يمكنك تقديم البيانات اإلحصائية والوصفية بصورة 

آمنة إلدارة اإلحصاءات بالصندوق.

1- نَزِل وحَمِّل استمارات تقارير البيانات )DRF( بصيغة إكسيل 

 EcoFin SDMX 2- حَمِّل بصيغة

 Global SDMX 3- حَمِّل بصيغة

4- قدِّم استبيانات البيانات الوصفية

5- حرِّر جدولك المسبق لمواعيد النشر )النظام العام المعزز لنشر 

البيانات/المعيار الخاص لنشر البيانات/المعيار الخاص المعزز 

لنشر البيانات(

6- حرِّر البيانات الوصفية )النظام العام المعزز لنشر البيانات/المعيار 

الخاص لنشر البيانات/المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات(

7- صادِق على البيانات الوصفية )المعيار الخاص لنشر البيانات/

المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات(

8- حدد تفضيالت التبليغ

9- تعامَل مع طلبات التسجيل والمراسلين 

10- حدِّث بيانات المستخدم ومسموحات نطاق البيانات

ICS استخدام نظام



ICS - النظام المتكامل لجمع البيانات  4

املساعدة والفيديو التعليمي على شبكة اإلنترنت

هناك قاعدة معرفية متاحة لإلجابة عن األسئلة املتداولة ومساعدتك على الوصول إىل املعلومة التي حتتاج 

 .http://datareportinghelp.imf.org :إليها. وملزيد من املعلومات، اضغط على الرابط التايل

ICS مزايا استخدام نظام

• إرسال البيانات اإلحصائية والوصفية املبلغة بصورة فورية 
وآمنة وإلكترونية

• رؤية البيانات املبلغة يف حينها

• عملية موحدة ومؤتمتة

متطلبات النظام

الستخدام نظام ICS، حتتاج إىل:

• كمبيوتر متصل بشبكة اإلنترنت؛
• متصفح لشبكة اإلنترنت، ويفضل أن يكون مايكروسوفت 
إنترنت إكسبلورر )النسخة 10.0 أو أحدث( أو غوغل كروم؛

• مايكروسوفت إكسيل 2007 أو أحدث؛
• حساب بريد إلكتروين فردي

وتقديم  فورية  إجابات  على  احلصول  يمكنك 

أو   ICS نظام  من  اخلروج  دون  الدعم  طلبات 

التسجيل لدخول نظام آخر.

ICS دعم نظام

سجِّل لتصبح مراسال عن طريق استكمال استمارة 

التسجيل لنظام ICS املتاحة على اإلنترنت:

https://www-ics.imf.org

ICS Administrator
IMF Statistics Department
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, DC 20431
Email: icsinquiry@imf.org

http://datareportinghelp.imf.org/
https://www-ics.imf.org

