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:سجالت األعمال اإلحصائيةماهي 

ة بالبلد سجل األعمال االحصائي هو قاعدة بيانات تشتمل على الوحدات االقتصادي➢

طبيعة بشكلها القانوني واإلداري واالحصائي، وتقدم بيانات عن تلك الوحدات و

العالقة القائمة بينها 

دارية يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بسجالت األعمال من واقع المصادر اإل➢

واالحصائية

كما توفر سجالت األعمال اإلحصائية إطاراً متجانساً للمسوح االقتصادية،➢

ويمكن إعداد إحصاءات متعددة المجاالت بشكل مباشر من تلك السجالت

اً وجوب إعداد قاعدة بيانات سجالت األعمال بمراكز األجهزة اإلحصائية حصر➢



:االرشادات الدولية بخصوص السجالت االحصائية

ي عام أصدرت األمم المتحدة دليل توجيهي بخصوص سجالت األعمال اإلحصائية ف

:وتغطي تلك التوجيهات2015

القضايا الرئيسية الخاصة بإنشاء وإدامة السجالت▪

أنواع الوحدات المشمولة والتعريفات والمفاهيم ذات العالقة▪

استخدام المصادر اإلدارية واألخرى لتحديث السجالت▪

انتاج اإلحصاءات والبيانات باستخدام السجالت▪

استخدام السجالت اإلحصائية لربط مصادر البيانات والسجالت األخرى▪

دور السجالت اإلحصائية في تطوير وتحديث الخدمات وإنتاج االحصاءات▪



:كواواقع استخدام سجالت األعمال اإلحصائية في بلدان االس

مؤسسات أو عدد قليل من بلدان المنطقة العربية قام بتأسيس سجالت إحصائية لل➢

ال زالت في طور التأسيس

جة كافيةالعديد من بلدان االسكوا يبدي معرفة باإلرشادات الدولية لكن ليس بدر➢

ليس من بلدان االسكوا التي لم تؤسس لسجالت إحصائية عن المؤسسات% 75➢

لديها خبرة أو كوادر بشرية مؤهلة في هذا المجال 

مشاكل البلدان التي ال زالت في طور التأسيس لسجالت أعمال إحصائية تعاني➢

في طليعتها عملية تحديث السجالت وتصنيفها 

ةضعف التدريب المقدم من المنظمات اإلقليمية والدولية الى بلدان المنطق➢

الحاجة الى تبادل الخبرات مع البلدان ذات التجربة في انشاء السجالت➢

االحصائية



:معوقات إستخدام سجالت األعمال اإلحصائية في البلدان العربية

:المعوقات التشريعية•
تفاظ غياب قوانين داعمة لألجهزة اإلحصائية تمكنها من االح: عدم توفر القوانين المساندة➢

بسجالت عن المؤسسات  

ية ولكن وجود قوانين قديمة تعطي السلطة لألجهزة اإلحصائ: عدم كفاية التشريعات القائمة➢

نصوصها غير ملزمة لإلدارات الحكومية األخرى

ن وجود قوانين أقوى في محتواها م: وجود تشريعات تتعارض مع التشريع االحصائي➢

القانون المرتبط باإلحصاء مما يجعل اإلدارات الحكومية األخرى تحجم عن التعاون

ى من بلدان االسكوا تؤيد بأن أهم مشكلة تواجهها في تأسيس سجل مؤسسي لد% 70حوالي •

األجهزة اإلحصائية تتمثل في ضعف التشريعات



:المعوقات التقنية•

ألنشاء سجل أعمال احصائي يستوعب الوحدات المساندة عدم وجود البنية االلكترونية➢

اإلحصائية وتصنيفها حسب األنشطة أو القطاعات المؤسسية أو الكيان القانوني الخ

جهات قواعد بيانات السجالت االدارية المتوفرة لدى الالستيعابعدم وجود بنية الكترونية ➢

الحكومية والخاصة األخرى والتي تحتفظ ببيانات عن المؤسسات االقتصادية

أدواتها في العجز عن تطوير تواصل تقني مع الجهات التي تقوم بتسجيل المؤسسات الستغالل➢

(تصانيفاختالف ال)السجالت اإلحصائية وخاصة التي تغلق منها أو تعتبر غير ناشطةتحديث

ية الالزمة من بلدان االسكوا تعاني بدرجات مختلفة من ضعف في البنية االلكترون% 60حوالي ➢

إلنشاء السجالت



:التعاون بين األجهزة اإلحصائية والجهات األخرى

إدارات عديدة ذات مهام خاصة ولديها سجالت إدارية تامة عن المؤسسات ال تقوم بالتعاون مع➢

اناتاألجهزة اإلحصائية وتزويدها بنسخ عن السجالت العتبارات عملها الخاص وسّرية البي

القة  عدم وجود رقم تعريفي موّحد لدى األجهزة اإلحصائية واإلدارات الحكومية األخرى ذات الع➢

للمؤسسات والمنشآت االقتصادية 

ات في عدم القدرة على استغالل اليات العمل الحكومية الموجودة الخاصة تسجيل وإغالق المؤسس➢

السجالت المتوفرة لدى األجهزة اإلحصائية عن المؤسساتتحديث

بّع من قبل ضعف التزام الجهات األخرى باتباع التصنيف االقتصادي لألنشطة االقتصادية المت➢

األجهزة االحصائية



:سجالت األعمال في المنطقة العربيةاالحتياجات لتطوير 

السودان المغرب تونس  مصر فلسطين العراق سوريا

1 8 8 3 عدد الموظفين

2 6 2 2 توفر الخبرة

5 5 7 1 التدريب

6 2 7 3 4 9 التقنيات المناسبة

3 4 5 4 المعونة الفنية

1 1 3 1 6 5 التشريعات المساندة

2 1 2 9 6 مصادر البيانات

2 2 7 نطاق تغطية البيانات

4 9 1 8 الدولية الخاصة بسجالت األعمال االحصائيةالرشاداتابالمعرفة 



:أنشطة االسكوا ذات العالقة بالسجالت

جهات المساعدة في تطوير القدرات الذاتية لدى مكاتب االحصاء الوطنية وال•
متخصصة حول موضوع سجالتعمل تدريبية ذات العالقة من خالل ورش

األعمال اإلحصائية، وكذلك األمر اصدار منشورات تعريفية

ات المنهجيبالمستجدات في والتعريففرق الخبراءلاجتماعات تنظيم •
ف تلك ذات العالقة بالسجالت اإلحصائية لمحاولة تكييوالتعاريف الدولية

المنهجيات بما يتناسب مع المنطقة

داد والمنظمات االقليمية ذات العالقة إلعتنسيق مع وكاالت االمم المتحدةال•
يةأنشطة هادفة في المنطقة العربية لتطوير استخدام السجالت االحصائ

المنطقة المساعدة على تبادل الخبرات والتجارب بين المكاتب اإلحصائية في•
بة العربية وكذلك مع مكاتب إحصاء من خارج المنطقة خاصة التي لها تجر

متميزة في استخدام السجالت

بلدان تقديم الخدمات االستشارية المتخصصة على المستوى الوطني في ال•
األعضاء


