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التعريف بالمشاركين

RealSoftشركة البرمجيات املتقدمة –الخبير اإلحصائي أحمد موافي: املدرب

:الخبرات واملجاالت العملية

لتحليل اإلحصائي وإعداد التقارير اإلحصائيةا-
التصانيف واملؤشرات اإلحصائية الدولية-
املنهجيات الدولية في تنفيذ املسوح اإلحصائية-
استخدام السجالت اإلدارية لغايات اإلنتاج اإلحصائي-
ات الحديثةتنفيذ املسوح والتعدادات اإلحصائية باستخدام التقني-
-SPSS
-SDMX
-BI Solutions-Statistical Side
-Statistical Data Warehouse Design (S-DW)



SDMXفيديو تعريفي 



المشاكل والتحديات –الوضع الراهن 

:اتصاالت معقدة

استهالك الوقت1.

البشريمعرض للخطأ2.

قم فيما يتصل بسالمة استخدام الرفقدان الجودة 3.

االحصائي

وغياب العمل المؤسسياالعتماد على األفراد4.

تكامل األنظمةلعدم ازدواجية الجهد 5.

:البياناتضعف في تكامل

الصيغ والمعنىفيغموض1.

.البيانات الوصفية غير منظمة أو غير موجودة2.

.التحقق من  الصحة بشكل يدوي ومرهق3.

.اناتال توجد حوكمة للبيانات وال سلسلة إلدارة البي4.

:معالجة المعلوماتصعوبة في 

معالجة يدوية1.

كاملهامشاكل تتعلق  بانتظام البيانات وت2.

التحديثات بطيئة3.

:خدمات البياناتبطء في تقديم 

صيغ متعددة1.

نظمةبيانات وصفية غير مهيكلة أو غير م2.

ير اتفاقيات الخدمة وتوفير البيانات غ3.
مهيكلة ومنظمة
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شركاءدخول 
انتاججدد في 

المعلومات 
اإلحصائية

حماية امن و 
المعلومات

االستجابة للطلبات 
والمتكررةالجديدة 

بمتطلبات اإليفاء
دوليةالالوكاالت 

المشاكل والتحديات –الوضع الراهن 
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محدودية 
الوصول إلى 
المعلومات 

التاريخية

ليس من السهل 
الرد على طالبي 
المعلومات من 

دون تدخل 
أخصائي تقنية 

المعلومات

ليس من السهل 
الوصول الى 
المعلومات 

المطلوبة وتعزيزها 
لصانعيوتقديمها 

القرار

تعقيد متابعة 
إجراءات 
الحوكمة

ين التنسيق ب
األطراف

المنتجين 
دينوالمستفي

المشاكل والتحديات –الوضع الراهن 
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تعقيدات عملية 
اإلنتاج اإلحصائي 

والمعلوماتي

عبء العمل
، الذي المتكرر

، يستهلك األيام
وحتى األشهر من  

.وقت اإلنتاج

البيانات التعامل مع 
الوصفية بأسلوب 

ورقي لسالمة تحليل 
واستخدام المنتج 

االحصائي

االنتهاء صعوبة 
في الوقت 

رلتوفيالمناسب 
.البيانات

المشاكل والتحديات –الوضع الراهن 



{{{{{{{{{{{{{{{{{{v{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ {{{v

التحول الرقمي في العمل اإلحصائي



SDMXمبادرة 
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SDMXمبادرة 

❖ US Federal Reserve Board and Bank of New York

❖ European Central Bank

❖ Joint External Debt Hub (WB, IMF, OECD, BIS)

❖ UN/TRADECOM at UN Statistical Division

❖ NAAWE (National Accounts from OECD/Eurostat)

❖ European Statistical System (Eurostat and National Statistical Institutes)

❖ Mexican Federal System

❖ IMF (BOP, SNA, SDDS/GDDS)

❖ Food and Agriculture Organization

❖ Millennium Development Goals (UN System, others)

❖ International Labor Organization

❖ Bank for International Settlements

❖ Marchioness Islands (Spanish/Portuguese Statistical Region)

❖ UNESCO (Education)

❖ Australian Bureau of Statistics

❖ International Energy Agency

❖ World Health Organization

❖ NSOs all over the world.



الجهات
أو

المؤسسات

القوائم و 
الرموز

المعاجم 
االحصائية هيكل 

البيانات
تدفق 
البيانات

هيكل 
االتاحة 

المعلومات
ية للنشر

االحصائيةلبياناتاوهيئةشكلتوحيدفيفاعلبشكلتساهموالتيالعالميةاالحصاءلغةبمثابةاليومتعتبر
8601االيزوشهادةعلىبحصولهاوالمعتمدةالدوليةالمعاييرمناصبحتحتىومعطياتها

بالنسبةائدهفواكثروضوحااكثراالحصائيةالبياناتجعلفيفاعلبشكلالوصفيةالمعطياتتلكتساهم
الخ...زمنيةالوالسالسلالمنتجةوالجهاتوالمفاهيمالتصانيفامثلتهامن،والمستفيدينللمستخدمين

البياناتمستخدممكنيتبحيثالبياناتقواعدفيالالمركزيةالتوجيهيةومبادئهابنيتهافيالمنصةهذهتعتمد
لدىبياناتالتبقىبحيثمركزيةمستودعاتتشييدالىاللجوءدونالحاجةعندالبياناتعناالستعالممن

.واستدامتهابنشرهاالمعنيةالمصدريةالجهة

للبياناتالسليمدامواالستخالفائدةمعدالتاعلىلتحقيقوالمستخدمينالمنتجينبينالتواصلوتسهيلتعزيز
االحصائية

SDMXالتعريف بمنصة تبادل  البيانات 



SDMXالتعريف بمنصة تبادل  البيانات 

يير من حيث المعاوالحاسوبي اإلحصائي الممارسات الفضلى في العمل 
.والنماذج واألدوات واألساليب

Bank for 

International Settlement

العالميةاالحصاءلغة

المستخدمون|   المنظمون   |  المنتجون 

المركزية البيانات|       مركزية الحوكمة     

المواصفات المعيارية|       العمل المشترك      

نهج تكراري تصاعدي|       منتجات صناعية       

إقليميا ودولياحصائي مقبول على نطاق واسعااطار 

محددضمن هيكلبيانات وصفية منظمةوالمفاهيم وتوفير توحيد المعايير

ن قبل البيانات الوطنية والبيانات الوصفية مونشرتحسين كفاءة جمع
المنتجين لها

ضمن فية نقطة وصول واحدة  لكل من البيانات والبيانات الوصمكين انشاءت
آليات وإجراءات حوكمه البيانات

المستقلةاالحصائيةخطوط اإلنتاجالعمل على تكامل 

اطار عمل احصائي دولي   
أساليب|   أدوات    |   معايير  |  نماذج    



سجل مركزي 
للمنتجات الصناعية  

اإلحصائية

قناة االتصال
البيانات) المعطيات الوصفية , (تنظيم تدفق البيانات  ,

تتنظيم تدفق البيانا

قاعدة البيانات 
اإلحصائية الوطنية

(مركزية)

حوكمة 
البيانات

الخدمات االحصائية

(االتاحة والنشر)

المنتجونالمستخدمون

قواعد 
بيانات 

قطاعية 
المركزية

SDMXالتعريف بمنصة تبادل  البيانات 



لمنصة التباد

5الجهة رقم  4الجهة رقم  3الجهة رقم 1الجهة رقم  2الجهة رقم 
االتاحة 

المعلوماتية

الحاكمية المعطيات الوصفية البيانات البيانات المعطيات الوصفية

خدمة تسجيل  المنتجات االحصائية والنشر التنسيق ,االسترجاع ,البحث

المنتجون المستخدمون

SDMXالتعريف بمنصة تبادل  البيانات 



الجهات
أو

المؤسسات

القوائم و 
الرموز

المعاجم 
االحصائية هيكل 

البيانات
تدفق 
البيانات

هيكل 
االتاحة 

المعلومات
ية للنشر

مبادئ عامة
الطلب اساس االنتاج▪
توحيد المعايير والمواصفات اساس التكامل▪
الشراكة والتعاون اساس النجاح▪
التحول الى المنتجات الصناعية▪
نهج تكراري تصاعدي ومحطات للتحسين المستمر والتكامل  الصناعي▪
تدفق للبيانات والمعطيات الوصفية بشكل آلي وبدون تدخل بشري▪

ECO-SYSTEM

SDMXالتعريف بمنصة تبادل  البيانات 



لغة اإلحصاء العالمية•

ربط البيانات اإلحصائية مع البيانات الوصفية•

أداة لتكامل المنتجات اإلحصائية وتوحيد الجهود•

دحوار بين المستخدمين والمنتجين ضمن اتفاقيات تزوي•

أداة للتحول من المنتج التقليدي إلى المنتج الصناعي•

SDMX
Statistical Data and Metadata Exchange

تبادل الببيانات اإلحصائية ومعطياتها الوصفية

SDMXبمنصة تبادل التعريف 



أداة للتحول 
المنتج الصناعيإلى من المنتج التقليدي

تقديم
فهرس المحتويات

االقتصاد والمالية: الفصل األول
10.................................. الحسابات القومية 
23....................................ميزان المدفوعات 

42........................................التجارة الخارجية 
54.......................................األرقام القياسية 

62....................................االستثمار األجنبي 
71...................................الميزانية الحكومية 

80.................................................عرض النقد 

السكان: الفصل الثاني
91..............................................عدد السكان 

95......األسر المعيشية و الظروف السكنية 
100.............المساكن و الوحدات السكنية 

منهجية التعداد العام للسكان 
والمساكن

:الوصف
هو عد كل فرد من األفراد الموجودين على قيد الحياة 

داخل حدود بلد معين في لحظة وتاريخ معين وان تسجل 
خصائصه االجتماعية واالقتصادية في تاريخ إسنادها 

الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من 
.أفراد األسرة

:تعريف التعداد العام للسكان والمساكن
ت هو العملية الكلية لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانا

الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة 
بالسكان وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة 

في زمن معين، وهذا يعني أن يعد كل فرد من األفراد 
الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين في 

لحظة وتاريخ معين وان تسجل خصائصه االجتماعية 
واالقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها 

.منفصلة عن خصائص غيره من أفراد األسرة
:التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن

:المنطقة اإلدارية
هي جزء من المملكة العربية السعودية يشرف على 

.إدارتها جهاز حكومي تابع مباشرة لوزارة الداخلية

9192

مما يتكون الكتاب
فهرس محتويات-
قائمة بالمصطلحات-
المنهجيات-
الدورية واإلصدارات-
أمن وسالمة البيانات-
جداول البيانات-
(ملحق)قوائم الترميز -

SDMXبمنصة تبادل التعريف 

نهج 
تكراري 
وتراكمي

عدد السكان لعام حسب المناطق 

2018اإلدارية والجنسية، 

غير أردني أردني المنطقة

المجموع



تطبيق فكرة المنتج الصناعي على العمل اإلحصائي

الجهة المصدرية اسم الدليل

وزارة الداخلية

اروزارة التجارة واالستثم األنشطة اإلقتصادية

وزارة العمل المهن

وزارة الخارجية

الجمارك رةالسلع المستودرة والمصد

البنك المركزي العمالت

المناطق اإلدارية

الجنسية

المناطق اإلدارية

الجنسية

SDMXبمنصة تبادل التعريف 

عدد السكان لعام حسب المناطق اإلدارية 
2018والجنسية، 

غير أردني أردني المنطقة

المجموع



نشر البيانات

إتاحة 
البيانات

اتفاقيات 
التزويد

جمع
البيانات

الجهة المصدرية تعريف هيكل البيانات

وصف
البيانات

المعاجم أدلة الترميز

SDMXبمنصة تبادل التعريف 



الجهات
أو

المؤسسات

القوائم و 
الرموز

المعاجم 
االحصائية

تهيكل البيانا النشر واإلتاحة ات فهرس البيان

SDMXبمنصة تبادل التعريف 



المواقع اإللكترونية

✓ IMF SDMX Central

✓ Eurostat (Census HUB)

✓ UN Data (SDMX Web Service)

✓ UN comtrade Database

https://sdmxcentral.imf.org/overview.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_e4D0RVsUNtkw&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://comtrade.un.org/


تطبيقات عملية

 
 
:مجموعات عمل3تقسيم املشاركين إلى : ثانيا

ةتطبيقات احصاءات القوى العامل: املجموعة األولى❖

تطبيقات احصاءات األسعار: املجموعة الثانية❖

تطبيقات التجارة الخارجية: املجموعة الثالثة❖

"ةاملؤشرات السكانية والحيوي"تطبيق عملي : أوال
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