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سجل األعمال اإلحصائي

ومنظمةوشاملةكاملةقائمةهواإلحصائياألعمالسجل

ضمنتعملالتياألعماللوحداتدوريبشكلومحدثة

الجهةبهاتحتفظوالتيوالخدمات،السلعإنتاجعملية

يفالمساعدةبغرضإحصائيةألهدافالرسميةاإلحصائية

تبارهباعالخصوصوجهعلىاإلحصائيةالبياناتاستكمال

كمصدروالمسوح،لتنفيذوالتنسيقلإلعداد(الفقريالعمود)

صه،وخصائاألعماللمجتمعاإلحصائيللتحليلللمعلومات

ناءوبوتحديداإلدارية،السجالتبياناتاستخدامأجلومن

.اإلحصائيةالوحدات



ادوار سجل األعمال اإلحصائي

ومباشرحيتسجيل•

(31/12/2018مثال)زمنيامحددةللحظةيؤخذاطار•

للمسوحمعاينةاطار•

للمسوحمساند•

اساسيةاحصائيات•

معلوماتمصدر•

الدوليالمستوىعلىبياناتتبادل•

اإلحصاءوخدماتمخرجاتلحداثةاساسالسجل•



:مصادر بيانات سجل األعمال اإلحصائي

قضايا عامة

التعاون مع مزودي البيانات•

ID–التعريف المستخدمة انظمة•

تعريف واستخدام مصادر بيانات خارجية•

االحصائيمع التسجيل االداريةتوحيد السجالت •

Matchingالربط بين السجالت •

االعمالالوحدات المستخدمة في السجالت مع سجل ادماج•

االحصائي

ئيةواالحصااالداريةالعالقة بين الوحدات في كل من السجالت •



مصادر بيانات السجالت
مصادر سجالت نموذجية•

على التغطية، التكلفة، تخفيف العبء)مزايا استخدام بيانات السجالت •
(المستجيبين، المحتوى والوقتية

جالت اختالف المفاهيم بين الس)سلبيات استخدام بيانات السجالت /مساوئ•
(ملياتوالعاالدارية، الوقتية، تغيرات التشريعات االحصائيةوالمتطلبات 

مراقبة جودة بيانات السجالت•

الحصول على بيانات السجالتوامكانيةالقضايا القانونية •

واالحصائيةاالداريةحافظ على الفصل بين بيانات السجالت •

IDغير متكرر فريدهأنشاء معرفات •
اضافيةاستخدم قطاع محدد ومصادر •

ه لعائد محدد العتبة والتغطية والتي تعتمد على مثال قانون الضريبة وتغطيت•
للمنشآت 

غير العتبة تغير التغطية مثل تانمراقبة التغيرات على القوانين التي يمكن •
الحدية في جباية الضريبة من المنشآت



مصادر بيانات السجالت

االحصائيةتعريف الوحدات 

تعريف المؤسسات•

Local Unit: تعريف المنشآت والوحدات المكانية•

وحدات الىLegal unitsالتحويل من وحدات قانونية •

احصائية

صل قواعد التحويل والتي تعتمد على كل دولة بشكل منف•

وحسب ما هو متوفر



احصائيةمصادر 

تعداد المنشآت•

(مثال حصر منشآت مدن كبيرة)كعينة اقليميحصر •

المسوح االقتصادية•

Profiling-ملفات خاصة بالمنشآت الكبيرة انشاء•
تجميع المصادر من السجالت والمسوح•

وتحديث السجلالنشاءربط السجالت •

االساسيالمنهج •

الربطانواع•

المعيرة•

ربط النصوص في ظل عدم وجود معّرف رقمي فريد•

Blockingالتجميع •
حوسبة عملية الربط •

اخرىمصادر بيانات •



الممارسات الدوليةافضل

تجربة فرنسا

يالفرنساالحصاء

االعمالسجل 
االداري
–واالحصائي

يُحدث يوميا

غرفة الصناعة

......

غرفة النقل

غرفة المهن

غرفة التجارة

غرفة المهن



الممارسات الدوليةافضل

تجربة تونس

الضمان 
االجتماعي

ةدائرة الضريب

:  التونسياالحصاء
احصائياعمالسجل 

سنوي



الممارسات الدوليةافضل

االولىالمرحلة –تجربة فلسطين 

تعداد

1سجل

2سجل

3سجل

سجل 
اعمال
اداري

SBR

المبادرة 

من 

االحصاء



في العراقاحصائياعمالالبدء بسجل 
تقييم الوضع الراهن في توفير اطر معاينة للمنشآت1.

(ةالسجالت الرسميالىالوصول امكانيةالرسمية ومدى االحصاءاتقانون )القانون 2.

توفر رقم تعريفي موحد وفريد لكل منشأة عند الترخيص3.

معايير التصنيف لدى المؤسسات الرسمية ومدى تقاطعها مع التصنيفات في4.
(، النشاط االقتصادياالحصائيةالوحدات )المطلوبة /الجهاز

العالقة بين الشركاء5.

تعداد المنشآت6.

تم التمكن من ذلكانحصر ميداني 7.

التمويل8.

القدرات البشرية المتاحة9.

الشركاء المتوقعين10.

تحليل تفصيلي للسجالت المتاحة11.

المعلومات والقطاعات–التغطية 12.

اعالهالخطوات القادمة بناء على ما ذُكر 13.



المتاحةاالداريةتقييم السجالت 

اسم الملف

التخزينطريقة

الوحدة 

عدد الوحدات

الحقول/عدد المتغيرات

التغطية الجغرافية

التغطية القطاعية

(تمان)استالمه/تاريخ سحبه

المسؤولالشخص 



(المتغيرات)تقييم محتوى سجل 

اسم المتغير

(داللة المتغير)معنى المتغير 

نوع المتغير

(القيم المفقودة)المفقودة عدد الحاالت

واالمثلةفي حال نعم يتم وضع الحاالت -ال  /نعممنتظمةحاالت غير

طول المتغير

....\% # $ شاذة ضمن المتغيراشارات

العدد لحاالت التكرارمتكررة حاالت

(بدون تكرار)االساسلحاالت العدد

ال/نعملتنظيفهل بحاجة

مالحظات



تجميع السجالت

تجميع السجالت•

تقييمها•

دراسة التقاطع فيما بينها•

داثة الشمولية، الح.. والعمود الفقري المتوقعاالفضلاختيار •
..نات، والتحديث المستقبلي، الرقم التعريفي، حوسبة البيا

تتحديد المتغيرات من اجل ربطها والعالقة فيما بين السجال•

تهيأت السجالت والبيانات للربط•

محوسبةربط اداةتحديد •

محوسبةتدقيق اداةاستخدام –التدقيق اليدوي •

(االولىالنسخة )بناء سجل •


