
Work Plan for the of the first meeting on the Technical Advisory Group  on Economic Statistics  for the Arab countries (TAG)
برنامج عمل اللجنة الفنیة االستشاریة لإلحصاءات االقتصادیة (TAGES) في المنطقة العربیة، 9-10 تشرین الثاني/نوفمبر 2016، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة 

Country:                                البلد 
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Description                                     ESCWA UNSD LAS IMF World Bank GCC Stat UNDP/RBAS Countries 

Priorities

TAGES 

Contributions

Capacity Building

Workshop

Advisory mission

Study Visit

Partnership

االسكوا  شعبة 

اإلحصاء 

باألمم 

المتحدة

جامعة الدول 

العربیة

صندوق النقد 

الدولي

البنك الدولي المركز اإلحصائي 

لدول مجلس 

التعاون لدول 

الخلیج العربیة

 برنامج األمم 

المتحدة 

اإلنمائي/المكقب 

اإلقلیمي

أولویات الدول مساھمة األعضاء 

باالوراق حول المواضیع

Capacity Building

Workshop

Advisory mission

Study Visit

الشراكة

I. NSDS I. االستراتجیة الوطنیة لإلحصاء x

II- 2008 SNA Implementation الحسابات القومیة 2008 x x x x x

SUT (Simplified and at 

Constant Prices and Informal 

Sector) 

جداول العرض واالستخدام x x x x
Egypt and Jordan

مصر واألردن

Workshops (Case 

Studies) (حاالت دراسة) 

ورش عمل

ESCWA LAS 

IMF UNSD

Informal Sector القطاع غیر منظم x x

FISIM and Islamic Banking
خدمات الوساطة المایة غیر المباشرة والبنوك 

االسالمبة
x x x

ESCWA Paper 

ورقة االسكوا

Software Applications (ERETES  

BENCH  )
(ERETES  BENCH PPP)  نظم المعلومات x x x x x

HH Expenditures and Capital 

Formation
تقدیر اإلنفاق العائلي والتكوین الرأسمالي الثابت x x

Price Statistics إحصاءات األسعار x

x (CPI, 

PPI,XMPI)  

 األرقام القیاسیة

 ألسعار المستھلكین

 وأسعار المنتجین

والتجارة

x x x

Short Term Statistics المؤشرت القصیرة األمد x x

x (Falsh 

Estimates, 

Tendency 

Surveys)

x x

Economic Classifications and 

Trade and Industry Statistics
التصنیفات االقتصادیة والتجارة واصناعة x x

x (Trade in 

services, e 

commerce)

 تجارة الخدمات)

(واإللكترونیة

x x

Satellite Accounts
 الحسابات التابعة (الصحیة – البیئیة – التعلیمیة 

– السیاحیة – الزراعیة
x

III-Infrastrucutre and Operations II- البنیة التحتیة

Statistical Business Registers سجالت االعمال x x x
Tunisia ESCWA

تونس واالسكوا

Workshop Sep 2016 

and Medstat 

Working Group 2016

Economic/ Business Surveys and 

Census/Questionnaires
البحوث والمسوح والتعداد االقتصادیة x x

Kuwait

الكویت

Business Accounting حسابات الشركات x
Bahrain 

البحرین

IV. Core Set of Economic Indicators
مجموعة اإلحصاءات االقتصادیة

x

All TAGES 

Members

كل أعضاء اللجنة

Screening Tool To 

identify priority and 

availability

VII Agenda 2030 and SDGs مؤشرات التنمیة المستدامة x x x x x x

VIII. Dissemination نشر البیانات
x 

(SDMX)

x SDMX 

GDDS
x

ESCWA UNSD 

LAS UNDP


