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تعزيز القدرة اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة الموضوع: 

 من أجل تحقيق نمو مستدام األجل

 مؤشرات أسعار العقارات السكنيةحول ورشة عمل تدريبية 

 2017آب/أغسطس  18 -14  

 تونس-تونس

 برنامج العمل المؤقت لورشة العمل

 

 2017آب/أغسطس  14 االثنين: لاألو اليوم

 الوقت موضوعال

00:9 -30:8 المشاركين تسجيل -  

 اإلسكوا-، فتحية عبد الفاضلورشة التدريبيةال أهدافو مقدمة -

  :الجلسة االفتتاحية -

 
00:9- 30:9  

 

 العربية المنطقة في أسعار العقارات السكنية مؤشر وضع على عامة نظرة :ىاألولجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 في السكنية العقارات أسعار لمؤشر الممارسات ونشر تجميع وطرق توافر على اإلقليمي لتقييما

 (ESCWA) اإلسكوا منطقة

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

00:10- 00:11  

 

        االستراحة األولى                         11:15 -11:00         

 مؤشر أسعار العقارات السكنية ستخداماتوا النظرية األسعار مؤشر :الثانيةجلسة ال
 : الجلسة رئيس

  (ودومرب مارك السيد) األسعار مؤشر نظرية على عامة نظرة

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

 

 ( برودوم مارك السيد) السكنية العقارات أسعار مؤشر استخدام من الغرض

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

15:11- 15:12  

 

 

15:12- 00:1  

 

                 30:1 -00:1       االستراحة الثانية                  
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 :البلدان عروض

 األردن -

 السعودية العربية المملكة  -

 عمان -

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

30:1 - 00:3  

 

 

 

 2017آب/أغسطس  15 الثالثاء: الثاني اليوم

 الوقت موضوعال

 

 البيانات ومصدر تعريف ،السكنية مؤشر أسعار العقارات مفهوم: الثالثةجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 مؤشر أسعار العقارات السكنية وتعاريف مفاهيم على عامة نظرة

  (برودوم مارك السيدمؤشر أسعار العقارات السكنية ) تجميع وطرق البيانات مصادر

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

00:9- 00:10  

 (برودوم مارك السيدأسعار العقارات السكنية ) تامؤشر لتجميع البديلة البيانات مصادر أهمية

 

 المحتملة للتغطية -

 توقيتال تحسين -

 الجودة دعم -

 والوزن السعر قياس تحسين -

  

 مناقشات/البلدان خالتادم

00:10- 00:11  

15:11 -00:11 االستراحة األولى  

 

 (برودوم مارك السيد) :الرئيسي المتحدث: لمستديرةا الطاولة مناقشات - البيانات جمع استراتيجيات وضع: الرابعةجلسة ال

 :الجلسة رئيس
 ما بلد في التجميع أساليب لتطوير االستراتيجية القضايا على عامة ظرةن

 

 البلدان/مناقشات مداخالت

15:11- 15:12  

 البيانات جمع خطط وضع وتحديات فرص

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

15:12- 00:1  

       1:30 -1:00 االستراحة الثانية

 

 تجارب البلدان: الخامسةجلسة ال

 :الجلسة رئيس
 أسعار العقارات السكنية اتمؤشر تجميع في تونس تجربة

 البيانات مصادر-

 استبيان -

 منها والتحقق البيانات معالجة -

 الحساب منهجية -

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

30:1-30:3  
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 2017آب/أغسطس  16 األربعاء: الثالث اليوم

 الوقت موضوعال

 

  الحساب منهجيات: السادسةجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 

00:10 -00:9 (مارك برودوم السيد) المختلطة التعديل وطرق اتمتوسطال/  ةبسيطال تالمعدال مؤشرات  

 

 )تابع( الحساب منهجيات: السابعةجلسة ال

 االسكوا: الجلسة رئيس

00:11 -00:10 اإليجار تجميع منهجية  

 11:15 -11:00 ستراحة األولىاال

 12:00 -11:15           تجريبية أمثلة

 

 المختلطة التعديل وطرق المتوسطات/  البسيطة المعدالت علىتمارين : الثامنةجلسة ال

00:1 -00:12  تمارينو عمل مجموعات  

30:1-00:1              االستراحة الثانية      

 المجموعات من أخرى مرة اإلبالغ

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

30:1- 30:3  

 

 

 

 2017آب/أغسطس  17 الخميس: الرابع اليوم

 الوقت موضوعال

 

 )تابع( الحساب منهجيات: التاسعةجلسة ال

 : الجلسة رئيس

00:10 -00:9 (مارك برودوم السيد) متطابق نموذج منهجية/  مبيعاتال تكرر وطريقة المتعة تراجع نهج  

 

 )تابع( الحساب منهجيات: العاشرةجلسة ال

 االسكوا: الجلسة رئيس

00:11 -00:10 تجريبية أمثلة  

 11:15 -11:00 االستراحة األولى

 12:00 -11:15           )تابع( تجريبية أمثلة

 

 المختلطة التعديل وطرق المتوسطات/  البسيطة المعدالت علىتمارين : الحادية عشرجلسة ال

00:1 -00:12  تمارينو عمل مجموعات  
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30:1-00:1              االستراحة الثانية      

 المجموعات من أخرى مرة اإلبالغ

 

 مناقشات/البلدان خالتادم

30:1- 00:3  

 

 ختامية مالحظات: الثانية عشرجلسة ال

 االسكوا: الجلسة رئيس

30:3 -00:3 التقدم إلى والطريق ختامية مالحظات  

 

 

 

 2017سطس آب/أغ 18 الجمعة: الخامس اليوم
 

 تونس - لإلحصاء الوطني المعهد إلى دراسية جولة هناك تكون سوف

 (اإلحصائي القانون) اإلحصائي للنظام الجديد التنظيم إعادة -

 (الجديدة البيانات وبوابة النشر) اإلحصائية المعلومات نظام -

 القومية الحسابات إحصاءات في األسعار مؤشرات استخدام -

00:10- 00:1  

 


