
 

 

  

  

 

 
 

 املركز الوطين لإلحصاء
 

  بالتعاون مع
 

 مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية 

 (سيسرك -مركز انقرة )
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 :حول ضمن برنامج بناء القدرات اإلحصائية  الورشة االقليميةينظم 
 

 

 لدول جملس"االحصاءات والتصانيف الصناعية "

 " لدول اخلليج العربية  التعاون

 
 4102   نوفمرب   42  – 42

 أبوظيب  –دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 مركز التدريب اإلحصائي 

  



 

2 | P a g e  

 

 

 

 

 :حول الورشة االقليمية برنامج عمل 

 "لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية االحصاءات والتصانيف الصناعية "

 4102  نوفمرب   42  – 42
 
 

 اليوم األول: 
 

 التسجيل9:00 – 9:00

الجلسة االفتتاحية:9:45 – 9:00
 االفتتاح ةكلم 

 األمور االدارية وتقديم المشاركين 

 

في مساندة القرارات االقتصادية : دور وأهمية االحصاءات الصناعية الجلسة التمهيدية55:55 – 54:9
 مقدمة .5
 الصناعة واثرها على االقتصاد .2

 وأقسامهاتعريف الصناعة  .0

 استراحة55:00 – 55:55

 تابع / الجلسة التمهيدية  52:00 – 55:00

 االحصاءات الصناعية .5

 االقتصادية المنشأتطبيعة  .2

 الوحدة االحصائية  .0

52 0052 استراحة45
 

 طرق دراسة القطاع الصناعي 54:00 -52:45
 

 المسوح الميدانية 

 صادر االداريةالم 
 

 حاالت عدم االستجابة                         
 مثال على تنفيذ مسح الصناعة في االردن                            
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 اليوم الثاني: 

 (2002الصناعية ) لإلحصاءاتالتوصيات الدولية   00:50 – 00:9

  مقدمة  -
نطاق االحصاءات االصناعية

الوحدة االحصائية
 

استراحة50:45 – 50:00

(2002)تابع / التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية54500025
 خصائص الوحدات االحصائية 

 بنود البيانات وتعاريفها 

 نات المراد االبالغ عنها دولياالبيا 
 

   

5252 استراحة45
 

52 4554  االرشاد من اجل التنفيذ00
 

 واهدافها وانواعهامؤشرات االداء  

 مصادر البيانات وجمعها 

 استراتيجية جمع البيانات 
 جودة البيانات 

 نشر البيانات االحصائية 
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 اليوم الثالث: 

 

 ISIC4الصناعية  لألنشطةالتصانيف الدولية 0090050

 مقدمة .5
 التعريف والهدف .2

 اهميته .0

 لمحة تاريخية واستخداماته .4
 

 

50 0050 استراحة45
 

50 4552  التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد55
 

 ISIC3.1التغير في النطاق والتفصيل بالمقارنة مع  .5

 المفاهيم والمجموعات الجديدة .2

 قواعد التطبيق الجديدة .0

 استعراض تغييرات مختارة بالتفصيل .4
 

 

استراحة52:00 – 52:55
 

  )CPC Rev. 2(منتجات: التصيف المركزي لل00524550
 

 خالصة بأهم التغييرات الحديثة
 مع التصنيفات األخرى العالقة والترابط  - 
 المفاهيم الجديدة في تصنيف المنتجات: منتجات الملكية الفكرية  - 
استعراض للتغيرات في مجاالت مختارة في التصنيف المركزي  - 

50:4554 وختام الورشة التدريبية التقييم وتوزيع الشهادات00
 

 




