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ورشة عمل حول أعداد جداول عرض واالستخدام

عمر هاكوز

للحسابات القومية واإلحصاءات االقتصاديةالمستشار اإلقليمي 
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أهم النتائج والتوصيات

أن يكون هدف جداول العرض واالستخدام تحسين مصادر البيانات

أهمية ابعاد الجدول والتصنيفات المستخدمة

ترشيد استخدام المسوح

ضرورة إجراء مقارنات ومقاربات مع مصادر أخرى

ضرورة تفعيل الحوار مع مستخدمي البيانات

اناتضرورة تحسين مستويات التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تجميع البي

اختيار المنهجية المناسبة لحساب هوامش النقل والتجارة والضرائب

أهمية تنظيم العمل والتوثيق 



أن يكون هدف جداول العرض واالستخدام تحسين مصادر البيانات

تحسين نوعية المسوح وترشيد استخدامها 

تحسين االتساق بين مختلف البينات

تحسين جودة تقديرات الناتج المحلي االجمالي

تحسين مستوى مشاركة الجهات المختلفة في تطبيق نظام الحسابات القومية

زيادة القدرة على تبرير األرقام وتوفير األدلة للحصول على الدعم 

اعدادها بشكلها التفصيلية مرة كل خمس سنوات وبطريقة مختصرة سنويا 

ترشيد استخدام الموارد



أهمية ابعاد الجدول والتصنيفات المستخدمة

السلع واألنشطة المهمة واالستراتيجية

المنتجات واألنشطة التي لها خصائص معينة 

حجم العمل يتناسب طرديا مع حجم التفاصيل 

صنيف االهتمام باستخدام جداول مرور لتحويل جميع البيانات واإلحصاءات المتاحة إلى تصنيف يتوافق مع ت

المنتجات واألنشطة للجداول



ترشيد استخدام المسوح

ضرورة استخدام جميع ما هو متاح من بيانات وتخفيض االعتماد على المسوح

تفعيل دور السجالت اإلدارية

تحسين مستوى جودة سجالت األعمال االحصائي 

تحسين االتساق بين البيانات المختلفة

زيادة القدرة على اكتشاف المشاكل والفجوات في البيانات



ضرورة تفعيل الحوار والتعاون

مع الشركاء الخارجيين

أهمها-بين الجهات المختلفة داخل الجهاز االحصائي 

 الهيكلية –المسوح االقتصادية

نفقات االسرة -المسوح االسرية

مسوح العمالة

سجالت االعمال

طريقة اختيار العينات



الهوامش والضرائب

احتسابها على اعلى مستوى من التفصيل 

والتحقق من صحتها –االستناد الى فرضيات 

احتسابها بأكثر من طريقة

تختلف المنهجيات من دولة إلى أخرى

موضوع الضرائب معقد ويحتاج إلى متابعة حثيثة مع المعنيين بالضرائب وبشكل مستمر

نفصلالتمييز بين هوامش النقل المتضمنة في قيمة السلع المستخدمة وتكاليف النقل المدفوعة بشكل م



أهمية تنظيم العمل والتوثيق 

ترتيب الملفات عامل مهم في النجاح

توثيق جميع العمليات واالحتفاظ بالبينات األولية بشكلها االصلي

تقييم مستويات الثقة من بداية العمل 

تساعد على اكتشاف األخطاء وعدم االتساق بين مختلف المصادر 

متابعة تطور مستويات االتساق بين مختلف المصادر
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