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مشروع اإلسكوا لتعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر المؤشرات الموضوع: 

 قصيرة األجل من أجل تحقيق نمو مستدام االقتصادية

 
 لتداولامؤشرات  ورشة عمل تدريبية حول

7201 أيار/ مايو 22-24  

، عمانمسقط  
 

 
المقترح -عمل ورشة عمل برنامج  

 

 2017 أيار/ مايو 22 االثنين: ولاأل اليوم

 الوقت موضوعال

 9:15-9:00 المشاركين تسجيل -

 :االفتتاحية جلسةال -

o اإلسكوا 

o UNSD  

o العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول االحصائي المركز 

o المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عمان 

 

 (اإلسكوا) الاألعم جدول عتمادإو ورشة التدريبيةال أهدافو مقدمة -

 

9:15-10:00 

 

 التجزئة لتجارة التداول مؤشر تجميع :ىاألولجلسة ال

 : الجلسة رئيس
 ، مركز اإلحصاء التركيأوزكان سينجيز السيد  :المحاضر

 بالمؤشر المتعلقة والتعاريف المفاهيم: مقدمة 

o تعريفال 

o هدفال 

o تصنيفال 

o تغطيةالو نطاقال 

 مناقشات/البلدان خالتامد
 

 ناتالبيا جمع 

o البيانات مصدر 

o عيجمتال طريقة 

o العينات أخذ 

o و صحةال من والتحقق التدقيق 

 

 مناقشات/البلدان خالتامد

10:30-11:30 
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             12:00-11:30 استراحة                 

 تابع() التجزئة لتجارة التداول مؤشر تجميع: الثانيةجلسة ال
 : الجلسة رئيس

 ، مركز اإلحصاء التركيزكانأو سينجيز السيد  :لمحاضرا

 (والحجم القيمة) الحساب منهجيات 

o اتتقديرال 

o احتساب المؤشر 

 المرجعية الفترة -

 االنكماش -

 السالسل حجم قياس -

 مناقشات/البلدان خالتامد

 

o التقديرات موثوقية 

o المراجعة 

 

 مناقشات/البلدان خالتامد

12:00-1:00 

 

 

 

 

1:00-2:00 

 

                 3:00 2:00       اءغذ استراحة                  

 

 

 تابع() التجزئة لتجارة التداول مؤشر تجميع: ثةالثالجلسة ال
 : الجلسة رئيس

 إدواردز روب) المضافة القيمة لضريبة اإلدارية النظم من التداول مؤشر احتساب-GCC 

Stat) 
 

 مناقشات/البلدان خالتامد

3:00-4:00 

                  4:15-4:00                   استراحة

 
 تابع() التجزئة لتجارة التداول مؤشر تجميع: الرابعةجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 

 السيد، التجزئة لتجارة التداول مؤشر سابتحوا تجميع منهجيات على تجريبية أمثلة 

 مركز اإلحصاء التركي أوزكان، سينجيز

 

 مناقشات/البلدان خالتامد

 

4:15-6:00 

 

 

 

 2017 أيار/ مايو 23 الثالثاء: لثانيا اليوم

 الوقت موضوعال

 

 للصناعة التداول مؤشر تجميع: الخامسةجلسة ال

 : الجلسة رئيس
 ، مركز اإلحصاء التركيمانسإميرو نيامينب السيد :المحاضر
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 بالمؤشر المتعلقة والتعاريف المفاهيم: مقدمة 

o تعريفال 

o هدفال 

o تصنيفال 

o تغطيةالو نطاقال 

 

  مناقشات/دانالبل خالتامد

 البيانات جمع 

o البيانات مصدر 

o عيجمتال طريقة 

o العينات أخذ 

o و صحةال من والتحقق التدقيق 

 

 مناقشات/البلدان خالتامد

 

9:00-10:00 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00 

 

 (والحجم القيمة) الحساب منهجيات 

o اتتقديرال 

 

 مناقشات/البلدان مداخالت

11:00-11:30 

استراحة                   11:30-12:00                

 

 تابع() للصناعة التداول مؤشر تجميع: السادسةجلسة ال

 :الجلسة رئيس

 مركز اإلحصاء التركيإميروسمان بنيامين السيدتابع(، ) (والحجم القيمة) الحساب منهجيات ، 

o احتساب المؤشر 

 المرجعية الفترة -

 االنكماش -

 السالسل حجم قياس -

o التقديرات موثوقية 

o المراجعة 

 
 مناقشات/البلدان خالتامد

 

12:00-1:00 

 بيريز روزا إيلينا السيدة إسبانيا؛ المركز اإلحصاء في في للصناعة التداول مؤشر إنتاج ،

INE 

 

 مناقشات/البلدان خالتامد

1:00-2:00 

                     3:00 -2:00 غذاء استراحة

 

 تركستات أوزكان، سينجيز ب؛والحسا التجميع منهجيات على تجريبية أمثلة 

 

 مناقشات/البلدان مداخالت

3:00-4:00 

      استراحة              4:00-4:15

 بيريز روزا إيلينا السيدة إسبانيا؛ حالة ،والحساب التجميع منهجيات على تجريبية مثلةأ ،INE 

 

 مناقشات/البلدان مداخالت

4:15-5:15 
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 واالسبانية التركية  لتجربة :نشرال ممارسات: السابعةجلسة ال

 :الجلسة رئيس

 والنشر الزمنية السالسل تحليل 

 السرية مستوى 

 
 :قبل من العروض تقديم سيتم

 INE، بيريز روزا إيلينا السيدة

 مركز اإلحصاء التركي أوزكان، سينجيز السيد

 ، مركز اإلحصاء التركيإميروسمان بنيامين السيد

 
 مناقشات/البلدان خالتامد

5: 15-6:00 

 

 

 2017 أيار/ مايو 24 األربعاء: الثالث اليوم

 الوقت موضوعال

 

 الفصلي اإلجمالي المحلي الناتجو التداول اتمؤشر: ثامنةالجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 المحلي الناتج سياق في للصناعة التداول التجزئة ومؤشر لتجارة التداول مؤشر استخدام 

 الفصلي اإلجمالي

، مركز إميروسمان بنيامين السيدو مركز اإلحصاء التركي أوزكان، سينجيز سيدال: تركيا من أمثلة

 اإلحصاء التركي

 

 

 مركز اإلحصاء التركي أوزكان، سينجيز السيد :وهارزملي التركي اإلحصائي النظام عرض 

 

 مناقشات/البلدان خالتامد

9:00- 11:30 

 12:00-11:30 استراحة

 

 التجزئة لتجارة التداول اتمؤشرحول تمارين : التاسعةجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 تمارينو عمل مجموعات 

 

 من قبل: التجزئة لتجارة التداول حول مؤشرات التمرينات إعداد تم

 ، مركز اإلحصاء التركيإميروسمان بنيامين السيدوأوزكان  سينجيز السيد

 

 المجموعات من اإلبالغ 

 

12:00-1:00 

 

 

 

1:00-2:00 

 3:00-2:00 غذاء استراحة

 

 

 للصناعة التداول اتمؤشرحول تمارين : العاشرةجلسة ال

 : الجلسة رئيس

 تمارينو عمل مجموعات  

 

 من قبل: للصناعة التداول حول مؤشرات التمرينات إعداد تم

 ، مركز اإلحصاء التركيإميروسمان بنيامين السيدو INE، بيريز روزا إيلينا السيدة

 

 

3:00-4:00 
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استراحة                      4:00-4:15                

 المجموعات من اإلبالغ 

 

 

4:15-5:00 

 

 

 

 

  ختامية مالحظات: الحادية عشرجلسة ال

 االسكوا: الجلسة رئيس

 األجل القصيرة االحصاءات حول االسكوا عمل 

 

 ختامية  مالحظات 

 

5:00-5:30 

 

 


