
مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من 

اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج 

ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل

عواطف حسين إمام  

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء



عــنــاصــر الــعــرض

مقدمة:أوالا 

األنشطة التى قامت االسكوا بتنفيذها:ثانياا 

مجاالت الدعم الفنى:  ثالثاا 

الوضع الحالى للمؤشرات قصيرة االجل المختارة: رابعاا 

ئية أوجه االستفادة من مشروع تعزيز القدرات اإلحصا:خامساا 

التوصيات:سادساا 



مــقــدمـــة: أوالا 
جودةذاتإحصاءاتونشرإنتاجعلىاإلحصائيةاألجهزةتحرص•

تخدمىمسحاجةلتلبيةجديدةإحصاءاتاستحداثإلىباإلضافةعالية

الجيدةتوالممارساالدوليةوالتعاريفالمفاهيمألحدثطبقاالبيانات

.واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتكافةفى

ونشرانتاجفىاإلحصائيةالقدراتتعزيزمشروعإطارتنفيذوفى•

,المستدامةالتنميةأجلمناألجلقصيرةاالقتصاديةالمؤشرات

تنفيذب(االسكوا)اسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةقامت

خاللاألعضاءللدولالوطنيةالقدراتلدعماألنشطةمنالعديد

0سنواتثالثاستمرتوالتىالمشروعتنفيذفترة



األنشطة التى قامت االسكوا بتنفيذها: ثانيا 

مشاركة تنظيم زيارات لتقييم وضع المؤشرات  قصيرة األجل وذلك ب•

هذه جميع شركاء العمل اإلحصائى المساهمين  فى جمع وانتاج ونشر

نة تشمل قيام المنسق الوطنى بتكوين لجأسفرت عن المؤشرات والتى 

عضو من كل هذه الجهات  والتواصل معهم بصفة دورية مع إخطار 

االسكوا بالقضايا الهامة التى تدعم تطوير وجودة نوعية هذه 

.المؤشرات للمناقشة وإيجاد الحلول المناسبة

ألجل اجتماع الخبراء والذى تم فيه االتفاق على المؤشرات قصيرة ا•

.ذات األولوية

.ورش العمل التدريبية  •

عيةهذا باإلضافة إلى زيارات الدعم الفني والزيارات االستطال



مجاالت الدعم الفنى: ثالثاا 

الرقم القياسى  لإلنتاج الصناعي-

األرقام القياسية للصادرات والواردات-

مؤشر اإلنتاج في البناء-

مؤشرات الميول االقتصادية-

الحسابات القومية الربعية-

(تجارة الجملة والتجزئة) مؤشر التداول -

مؤشر اسعار العقارات السكنية-

تطبيقات البرمجية الحتساب األرقام القياسية للصادرات والوارداتال-



الوضع الحالى للمؤشرات قصيرة األجل المختارة: رابعاا 

الرقم القياسى لإلنتاج الصناعى•

منشأة  تمثل 401يقوم الجهاز بإنتاج هذا المؤشر شهريا بعينة حجمها 

2007/2006من إجمالى المنشآت بأساس وأوزان عام % 60

الرقم القياسى للصادرات والواردات•

ثم 2007قام الجهاز بانتاج هذا المؤشر بصفة دورية سنوية حتى عام •

توقف  لوجود مشاكل فى كميات الصادرات والواردات

الحسابات القومية الربعية•

ر تقوم وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى بأنتاج هذا المؤش

.  بصفة دورية ربعية



الوضع الحالى للمؤشرات قصيرة األجل :رابعا (  تابع)

المختارة
مؤشر الميول االقتصادية•

تاج  يقوم مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بان-

ية مؤشر   ثقة المستهلك  المصرى فى اآلداء االقتصادى بصفة دور

م مفردة  ويمثل كل فرد أسرة معيشية تض1000شهرية  بعينة حجمها 

0سنة فأكثر18البالغين فى الفئة العمرية من 

ر يقوم المركز المصرى للدراسات االقتصادية باصدار بارومت-

شركة لتقييم اآلداء 120االعمال بشكل ربع سنوى بعينة مكونة من 

.االقتصادى والتوقعات المستقبلية 

ة تجارة الجمل) التداول واإلنتاج في البناءأما بالنسبة لمؤشرات •

.فال يتم انتاجهموأسعار العقارات السكنية( والتجزئة



مشروع تعزيز القدرات اإلحصائيةأوجه االستفادة  من :خامسا

الرقم القياسى لإلنتاج الصناعى-
تمحيثالصناعياإلنتاجمؤشرواعدادجمعمنهجياتبالمعرفةوتحسيندعم

:اآلتىمناقشة

لجمعالمستخدمةواالستماراتالبياناتومصادرالرقمهذاحسابمنهجية-

0المؤشرهذافىالدوليةالتوصياتوالمعلوماتوجيانتكواستخدامالبيانات

القطاعفيالعاملةوالمنشاَتللشركاتالتغطيةونسبةالعينةاختيارمنهجية-

.الصناعي

الصناعيالتصنيفوفقالصناعينتاجاإللمؤشرالتفصيليوالمستوىالتغطية-

4التنقيحالموحدالدولي

.البياناتجودةوتحسينالبياناتفيالفجواتمعالجةواساليبطرق-

.تحديثهاودوريةاالوزان-



مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا(تابع)

اإلحصائية
(

الرقم القياسى لإلنتاج الصناعى( تابع

:وكان من أهم توصيات  زيارات الدعم الفنى لهذا المؤشر اآلتى

.زيادة التمثيلخذ في االعتبار ألحجم العينة مع ازيادة-

شركاتالنمبدالالمنشاَتمنالصناعياالنتاجبياناتتجميعأهمية-

.تفصيالكثرأبياناتعلىالحصوللضمان

المنتجينألسعارالقياسىالرقمأساسوسنةأوزانتحديث-



مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا(تابع)

اإلحصائية

الرقم القياسى لإلنتاج الصناعى( تابع)

:جارى حاليا العمل على تطوير هذا الرقم كاآلتى

تحديث كل من األوزان  وسنة االساس -

2013/02012لتصبح

منشأة تمثل حوالى 600زيادة تمثيل العينة ليصبح حجمها حوالى -

0من المجتمع% 70

كما أنه تم االنتهاء من تطوير الرقم القياسى ألسعار المنتجين بأوزان 

بدأ من اصدار 2016وأساس يناير 2014/2013,2013/2012

اغسطس

. 2017وسبتمبر عام 



مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا( تابع)

اإلحصائية

الرقم القياسى للصادرات والواردات-

ة التواصل المستمر مع كل من الجهاز والجمارك والحصول على عين-

.من البيانات  لحل مشكلة الكميات 

تطبيقات البرمجية الحتساب األرقام القياسية  التدريب على   ال-

للصادرات والواردات

رف على تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين في هذا المجال والتع-

.الممارسات الجيدة في الدول األخرى

من المخطط انتاج هذا الرقم بصفة دورية ربع سنوية -



مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا( تابع)

اإلحصائية

مؤشر الميول االقتصادية -

معرفة كيفية تركيب مؤشر مركب من البيانات الوصفية -

التعرف على ماهية ومنهجيات بعض الدول فى إنتاج  هذا المؤشر-

التعرررف علررى منهجيررة جديرردة لحسرراب المؤشررر وهررى منهجيررة مركررز -

0البحوث المسحية لجامعة ميتشجن وتطبيقها

الل األداء االصناعى ختم  اجراء تجربة لحساب هذا المؤشر لتقييم -

.(يونية -مايو-أبريل)2016الربع الثانى من عام 

.استهدفت التجربة المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة-



مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا( تابع)

اإلحصائية

االقتصاديةالميولمؤشر(تابع)-

يةالتحويلالصناعاتفىتعملمنشأه137عددمنمكونةإختيارعينةتم-

ية،الغذائالمنتجاتصناعة)مثلاإلقتصاديةاألنشطةتنوعمراعاةمع

(..........المنسوجات،صناعة

–ة محافظة الجيز-محافظة القاهرة )شملت التجربة القاهرة الكبرى -

(.محافظة القليوبية

ى تم استخدام  منهجية مركز البحوث المسحية بجامعة ميتشجن ف-

حساب المؤشر 

تم تصميم استمارة تم مراجعتها مع منسق وخبير االسكوا--

اتم استيفاء هذه االستمارة ميدانيا ثم مراجعة البيانات  وادخاله-

.السالبهتم إعطاء قيم موجبة لإلجابات المتفائله وقيم سالبه لإلجابات-



مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا( تابع)

اإلحصائية
االقتصاديةالميولمؤشر(تابع)-

بعدجاباتاإلاجمالىإلىوالمتشائمةالمتفائلةاإلجاباتنسبتىحسابتم-

.المحايدةاإلجاباتاستبعاد

.النسبتينبينالفرقحسابتم-

.سالبهقيمةالمؤشريأخذالحتىالفارقهذاإلى100إضافةتم-

كلتكونعندما200ويأخذ(200-صفر)بينالمؤشرقيمةتتراوح-

ويأخذةسلبياإلجاباتكلتكونعندماصفرويأخذإيجابيةاالجابات

.اإليجابيةاإلجاباتمعالسلبيةاإلجاباتتتساوىعندما100

التىوالمالحظاتجميعتنفيذوتماالسكواخبيرعلىالعرضتم-

:أهمهامنكان



مؤشر الميول االقتصادية( تابع)-

تعديل بعض بنود االستمارة   المستخدمة فى جمع البيان-

:مثل ينهاتجميع بعض األنشطة اإلقتصادية  فى  عرض النتائج لوجود ترابط ب-

(صناعة منتجات التبغ–المشروبات –نشاط الصناعات الغذائية ) -

(الجلود –المالبس –نشاط صناعة المنسوجات )-

(صناعة األثاث –نشاط صناعة المنتجات الخشبية )-

(الطباعة وإستنساخ وسائل اإلعالم–صناعة الورق ومنتجاته )-

–النية صرناعة المستحضررات الصريد–صناعة المواد والمنتجات الكيميائيرة -

0(صناعة منتجات المطاط واللدائن

مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا( تابع)

اإلحصائية



مؤشر الميول االقتصادية( تابع)-

م جرررارى حاليرررا دراسرررة إدراج االسرررئلة الترررى تتضرررمنها االسرررتمارة الترررى تررر

نوى   تصميمها فرى هرذه التجربرة  إلرى اسرتمارة االنتراج الصرناعى الربرع سر

مكرن مشرتغل فرأكثر حترى ترتم االسرتفادة  وي25والتى تتعامل مع المنشرات 

مررن خررالل النتررائج  قيرراس مرردى تحسررن أو ترردهور  األداء ا فررى  اإلنترراج 

.الصناعى بصفة دورية ربعية

كنية أما بالنسبة لكل من مؤشر  التداول  والبناء وأسعار العقارات الس

فقررد تررم التعرررف علررى المنهجيررة المسررتخدمة فررى انترراج هررذه المؤشرررات

( اج  االستمارة المستخدمة وأساليب اإلنت,  مصادر وطرق جمع البيانات)

هررذا باإلضررافة إلررى التعرررف علررى تجررارب الرردول األخرررى فررى إنترراج هررذه

0المؤشرات

مشروع تعزيز القدرات أوجه االستفادة  من :خامسا( تابع)

اإلحصائية



مشررررروع تعزيررررز القرررردرات اإلحصررررائية فرررري إنترررراجاسررررتمرارية 

رات لما لهرذه المؤشرونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل

مرررن أهميرررة فرررى تحسرررين الحسرررابات القوميرررة الربعيرررة  وخاصرررة

المؤشرررات التررى  اليررتم انتاجهررا فررى معظررم الرردول مثررل مؤشررر 

0التداول والبناء 

الــتـوصــيــات : ســـادسا



شــــكـــرا




