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Subjects for Discussion

 International Guidelines on Statistical Business Registers

 Financial Production, Flows and Stocks in the System of National Accounts

 Manuals on Supply and Use Tables
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اسئلة للنقاش

ما هي أهم الوحدات االحصائية التي يجب أن تكون في السجل

 ؟؟؟؟؟؟فقط الوحدات المؤسسية والمنشآت

اضافة انواع اخرى كالوحدات المحلية أو وحدات نوع نشاط محلية وغيرها

 ع  بما يتناسب م( خصوصا االستمارات)المسوح هل من الضروري تعديل منهجيات وأدوات

الوحدات االحصائية حسب وضعها القانوني

لى  الى أي درجة يمكن ربط الوحدات االحصائية بالوحدات القانونية للتمكن من الحصول ع

البيانات من المصادر االدارية بدال من المسوح

ة للمنشآت  هل التعامل مع المنشآت متشابه بين تلك التابعة للوحدات المؤسسية وتلك التابع
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دليل المنتجات والتدفقات واألرصدة المالية في نظام الحسابات القومية  

 طريق التعامل مع البنوك المركزية

ال يتم التوزيع في معظم الدول وهل التوزيع صحيح لدى من قام بذلك

ما هي الجهات التي يجب ان تتعاون

 االسكواتجارب قريبة من واقع بلدان –عمليا كيف يمكن ذلك

  صناديق االستثمار غير مغطاة بشكل كافي وما هي الطريقة االنسب للتغطية

 االحتيازحساب انتاج الصرافين والمتاجرة باألوراق المالية تتضمن أرباح

 وما هي العواقباالحتيازالى أي مدى يمكن التغاضي عن ارباح

 طرف هل يمكن التعاون مع ال–عمليا هل يمكن تطبيق التوصيات المذكورة في الدليل

األخر

الوساطة المالية بطريقة غير مباشرة حساب قيمة خدماتFISIM

 (المشاريع)المؤسسية االسر المعيشية مقابل الوحدات
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األدلة الدولية الخاصة بتركيب جداول العرض واالستخدام

تجارب الدول التي اعدت الجداول

بدأت بجداول تفصيلية لألنشطة والسلع

تالتزمت تماما بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المركزي للمنتجا

مرحلة موازنة الجدول كانت قصيرة نسبيا

لم تساعد كثيرا في بناء القدرات الفنية لألجهزة االحصائية

 لم تساهم كثيرا في اكتشاف األخطاء والمشاكل والفجوات في مصادر البيانات

استخدام اسلوب البواقي بشكل مكثف

األسباب التي أدت لذلك

 لم تكن البيانات المتعلقة بالمنتجات متوفرة وفقا للتصنيف المركزي

  استخدام جداول الربط المتاحة من مصادر دولية وإقليمية

ةحجم التفاصيل المطلوب التعامل معها لم يسمح بإعطاء وقت كافي لمرحلة الموازن

 االعتماد على خبرات من خارج االجهزة دون وجود نظام فعال النتقال المعرفة

لنظرائهم داخل االجهزة االحصائية وخصوصا في مرحلة الموازنة 
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األدلة الدولية الخاصة بتركيب جداول العرض واالستخدام

الحلول المقترحة

ة بدأت بجداول مبسطة تتضمن أهم االنشطة واهم المنتجات دون االلتزام التام بأدل

التصنيف الدولية في السنوات االولى مم تركيب الجداول

توثيق جميع العمليات وخاصة خالل عمليات الموازنة

ايجاد حلول جذرية قدر االمكان لتصحيح األخطاء في مصادر البيانات

 زيادة التفاصيل وتطبيق انظمة التصنيف الدولية بشكل تدريجي

مرحلة الموازنة أهمية أكبر من حيث الوقت والجهدإيالء

 ضرورة وجود نظراء ذوي كفاءة عالية في حال وجود خبراء أثناء تركيب الجداول

اهج أن تكون الجداول هي المصدر االساسي لتوفير تقديرات الناتج المحلي حسب من

التقدير الثالث

السؤال للجنة 

ما رأي اللجنة بالحلول المقترحة


