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 املعين بسجالت األعمال التجاريةتقرير فريق فيسبادن   
 مقدمة - أوال 

ُعقد االجتماع الرابع والعشرون لفريق فيسـبادن املعـين بسـجالت األعمـال التجاريـة،       - 1
ــن   ــرة مـــــ ــبتم   18إىل  15يف الفتـــــ ــا 2014أيلول/ســـــ ــة   (1)يف فيينـــــ ــافت   ي ـــــ واستضـــــ

دوليـة، وُُظـم    منظمـات  7بلـدا و   42مشاركا مـن   94النمساوية  وضم االجتماع  اإلحصاء
جلســات، وجلســة اســت نائية واحــدة، ومناقشــة مائــدة مســتديرة  ويقــدم  ــذا التقريــر     10يف 

موجزا مقتضبا للمواضيع اليت ُوقشت يف كل جلسة من  ـذ  اللسـات، وتتـتم بعـرد عـدد      
ــة       ــة ل وــراد اإلحصــائية وكيفي ــة املتصــلة بســجالت  األعمــال التجاري مــن التحــديات اةالي

 التصدي هلا 
  

تقرير فريـق فيسـبادن عـن اجتماعـ  الرابـع والعشـرين املتعلـق بسـجالت          - ثاُيا 
 األعمال التجارية

 اللسة األوىل: التقارير املرحلية القطرية   - ألف 
ــما ُـــوربرت راينـــر،    - 2 ــة، الـــيت ترأسـ ــاوية،  ُكرســـت اللسـ ــاء النمسـ مـــن  ي ـــة اإلحصـ

ق فيســبادن افتتــاج االجتمــاع باســتعراد  التقــارير املرحليــة القطريــة  ومــن تقاليــد فريــ  لعــرد
التطورات األخرية يف إطار سجالت األعمال التجاريـة يف كـل دولـة ومنظمـة عضـو  وُعـرد       

تقريــرا قــد ُقــدم   54تقريــرا خــالل  ــذ  اللســة، يف حــني كــان مــا وموعــ     38مــا وموعــ  
جتمـاع أو تقـارير   سواء منما اليت ُعرضـت يف اال  -مسبقا  وميكن االطالع على مجيع التقارير 

ــع والعشــرين      ــتمكن مــن حضــور االجتمــاع الراب ــيت ن ت ــدان واملنظمــات ال ــع   -البل علــى املوق
  (1)الشبكي للمؤمتر

وخالل السنتني املاضيتني ُأعدت التقارير املرحلية باستخدام منوذج يضّم عـدة أجـزاء،    - 3
ــة عــن ســجل األعمــال الت      ــدم الــزء األول بعــا املعلومــات العام ــي يق ــة ل وــراد  حي جاري

اإلحصائية يف البلد، ويعرد الزء ال اين بإجياز أ م اإلجنازات والتطـورات الـيت دـمداا السـنة     
السابقة، ويعرد الزء ال الي اخلطط املستقبلية  وللمرة األوىل، أدرج يف  ـذا النمـوذج جـزء    

   رابع يتعلق بالتحديات الرئيسية اليت تواج  تطوير السجل وتعّمد  واستخدام

__________ 

 لالطالع على مزيد من التفاصيل  www.statistik.at/wiesbaden2014اُظر  (1) 
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ــد ُأجنــزت أو ُيخطــط         - 4 ــة ق ــات تطــوير  ام ــة أن عملي ــة القطري ــارير املرحلي ــت التق وبين
ــة،      ــادة يف اســتخدام البياُــات اإلداري ــة مــا يلــي: الزي إلجناز ــا  وتتضــمن قائمــة املواضــيع املقبل
وحتســني جــودة الســجل، وعمليــات حتديــد الســمات، وإدخــال تصــنيفات جديــدة، ومــت ريات 

ة ن ُتشـمل بعـد، وإُتـاج البياُـات الدميوورافيـة ل عمـال التجاريـة،        جديدة ووحـدات إحصـائي  
وإعادة تصميم أسـاس السـجل، وتعزيـز دور السـجالت كدعامـة رئيسـية  ومت لـت التحـديات         
ــة، وعــدم       ــات اإلداري ــة الوصــول إىل البياُ ــة املفروضــة علــى إمكاُي ــود القاُوُي الرئيســية يف القي

ة البياُـــات املدخلـــة، وأُشـــطة حتديـــد الســـمات   وجـــود ِّـــدمشدات مشـــتركة للمويـــة، وجـــود 
وكمشكلة عامة، أبل ت البلدان عن تقليص املوارد املخصصة للسجالت ُتيجـة لقيـود امليزاُيـة    

 اليت تواجمما املكاتب اإلحصائية الوطنية   
 

 اللسة ال اُية: الوحدات اإلحصائية وحتديد السمات - باء 
ت األعمــال التجاريــة وحتديــد الوحــدات    ركــزت اللســة علــى أُشــطة حتديــد  ــا      - 5

اإلحصائية الواجب إدراجما يف سجل األعمال التجارية  وترأس اللسـة وايتـان سـان لـويس،     
 ،وأسـتراليا  ،بلـدان تتلفـة )األردن   10خـبريا مـن    11من اهلي ـة اإلحصـائية الكنديـة  وعـرد     

 ،ومن وليـا  ،الشـمالية  أيرلنـدا و العظمـى  ل يطاُيا املتحدة واململكة ،واملكسيك ،وكندا ،وفرُسا
 للجماعـــات اإلحصـــائي املكتـــب ومـــن( واليابـــان ،ألمريكيـــةا املتحـــدة والواليـــات ،و ولنـــدا
ــة ــد وــال يف وخــ اام أُشــطتمم األوروبي ــة وأظمــرت  الســمات حتدي ــيت املعلومــات ُوعي  ال

 لتجاريـة ا األعمـال   ـات  حتديـد  وأمهيـة  فائـدة  بوضـوج  وكميتـما  الـدورة   ذ  خالل تبادهلا مت
  وتنوعـت مواضـيع العـرود فشـملت     وتعّمـد   السـجل  وضع يف اإلحصائية الوحدات وحتديد

حتديــد وتعريــف وحــدات األعمــال التجاريــة والوحــدات اإلحصــائية، وتنفيــذ وتعّمــد وحتســني  
أُشطة حتديد  ات األعمال التجارية ب دوات التحقق اليت تستخدم البياُـات الضـريبية، فضـال    

 م ل  ذا ال ُامج والتحديات اليت تواجم   عن فوائد تعمد
ويف تلك اللسة ُوقش وُذكر بوضوج أن عـدة بلـدان تسـتطيع الوصـول إىل البياُـات       - 6

اإلدارية الالزمة لوضع السجالت أو تعمد ا  وري أن عددا قليال جدا من الدول ميلـك بياُـات   
عقـدة، اـا حيـد بشـكل كـبري      إدارية تزود السجالت مبعلومات مفصلة كافيـة عـن الشـركات امل   

من القدرة على تعمد  ذ  اهلياكل التجارية بطريقة آلية  وبدون  ذ  املعلومات اهلامة، يصـب   
ــائية      ــر الدراســـات االستقصـ ــة تعمـــد ســـجل متماســـك ل ـــرد تـــوفري أطـ ــن الصـــعب لل ايـ مـ

ــة  و ــذا  ــو الســبب الرئيســي       الالزمــة ــة وقطاعــات النشــا  املطلوب ــاطق ال رافي حســب املن
يـــدفع عـــدة بلـــدان إىل االســـت مار يف حتديـــد  ـــات األعمـــال التجاريـــة ويتـــي  حتديـــد  لـــذيا

 إحصائية متماسكة  وحدات
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ــذ  اللســة،           - 7 ــيت طرحــت خــالل   ــذي مت عرضــ  واألســ لة ال ــو  ال ــى ا ت ــاء عل وبن
ــد اســت مار ُمجــدئ للمؤسســات اإلحصــائية،       فــإن ــة  ــو بالت كي ــد  ــات األعمــال التجاري حتدي
ــرو علــى ــة ميكــن أن تتلــف      ال ــتم مجعمــا خــالل  ــذ  العملي ــيت ي م مــن أن عمــق املعلومــات ال

باختال  احتياجات كل مكتب إحصائي  ومت التشديد أيضـا علـى أن املؤسسـات اإلحصـائية     
تبحي عن طرق لتخفيف عبء اإلجابة والتكلفة اليت تنش  عـن عمليـة حتديـد  ـات األعمـال      

ريـة مـن قبيـل البياُـات الضـريبية  وت بـّين أيضـا بوضـوج         التجارية عن طريق أدوات وبياُات إدا
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية يواج  حتديا يف تنفيذ السـجل األورو  جملموعـات    أن

الشـركات، الــذي سيتضــمن  ــات وموعــات الشــركات الكــ   املتعــددة النســيات العاملــة  
ــائ    يف ــات اإلحصـ ــا املؤسسـ ــزال بعـ ــرياز، ال تـ ــا  وأخـ ــول  أوروبـ ــاكل يف الوصـ ــ  مشـ ية تواجـ
البياُات اإلدارية، أما املؤسسات اليت تستطيع الوصول إىل تلك البياُات فإهنـا تواجـ  حتـديا     إىل

 يتم ل يف مطابقة امللفات بدقة، ُظرا لعدم وجود ِّدِّدات  وية فردية   
 

ــراد        - جيم  ــة ل و ــال التجاري ــة وســجالت األعم ــة: الســجالت اإلداري اللســة ال ال 
إلحصائية على املستو  الـدو:: التطـورات واالسـتخدامات واألفكـار الديـدة      ا

 لوضع رموز فردية لتحديد اهلوية
ُخصصت اللسة ملوضوٍع ُيعت  اآلن حيويا بالنسبة لودة البياُات املتعلقة مبؤسسـات   - 8

ــ  الط      ــة بســرعة وُيفــت  في ــات اإلداري ــ  اســتخدام البياُ ــد في ــق  ــو  األعمــال، يف ســياٍق يتزاي ري
اارسات مستودعات البياُات، اليت تقتضي دمج البياُـات الزئيـة  و ـذا املوضـوع  ـو: قيـام       

ــإدارة أو إُشـــاء      ــب، بـ ــة، يف ال الـ ــات اإلداريـ ــة   ”اهلي ـ ــد اهلويـ ــة لتحديـ ــوز فرديـ ميكـــن  “رمـ
يستخدمما اإلحصـائيون، أو األفضـل مـن ذلـك، ميكـن هلـم أن يشـاركوا فيمـا  وقـد تـرأس            أن

 يار تايي، من املعمد الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية يف فرُسا  ذ  اللسة ب
وقدمت خالل  ذ  اللسة أربعـة عـرود  وكـان العـرد األول، املقـدم مـن منظمـة         - 9

إُشـاء ُظــام وطــين  ”األمـم املتحــدة للتنميـة الصــناعية، دراسـة حالــة إفراديـة مــن فيتنـام بعنــوان      
ــة  ــدا      وُذكــ“لتســجيل املؤسســات التجاري ــرا معق ــة كــان أم ر أن تســجيل املؤسســات التجاري

ســـجال  68ومر قـــا يف املاضـــي، ألن النظـــام اإلداري الالمركـــزي لل ايـــة كـــان يتـــ لف مـــن  
ن تكن تتواصل فيما بينما  أما اآلن، فقـد أصـب  ُظـام حتديـد اهلويـة الفرديـة متكـامال         مستقال

ة عمليـات تكنولوجيـا املعلومـات،    بدرجة عاليـة ومشـتركا بـني اإلدارات، وتـتم إدارتـ  بواسـط      
 ويسم  أيضاز بالتحقق من البياُات وبتبادل املعلومات إلكتروُيا 

أما العرد ال اين، الذي قدم  املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، فقـد تضـمن        - 10
حصـائي  حتليال لميع املبادرات املتعلقة بالرموز الفردية لتحديد اهلوية، اليت تؤثر على النظام اإل
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ــات الشــركات ليســتخدم        ــد أُشــس الســجل اإلحصــائي األورو  اةــا: جملموع األورو   وق
أساســا كــ داة لتحســني جــودة واتســاق إحصــاءات الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورو  عــن    
طريق إدخال ُظام لتحديد  وية الوحدات القاُوُية اليت  ـي جـزء مـن وموعـات الشـركات،      

موعات الشركات  وتبني مبادرة منظومـة تـرابط سـجالت املؤسسـات     أو اليت تسيطر عليما و
التجارية الـيت أطلقتـما املفوضـية األوروبيـة كيـف يـتم تطـوير التـرابط القـاُوين بـني السـجالت            
اإلداريــــــة للمؤسســــــات التجاريــــــة يف االحتــــــاد األورو ، وكيــــــف ميكــــــن لإلحصــــــائيني  

ــيني ــة الســجل األو   األوروب ــك لتحســني ُوعي رو  جملموعــات الشــركات وتقــد   اســتخدام ذل
 بياُات  يف الوقت املناسب   

ــة      - 11 ومتحــور العــرد ال الــي، الــذي قدمــ  البنــك املركــزي األورو ، حــول ِّــدِّد  وي
ــامالت        ــة يف وــال املع ــات العامل ــة تشــمل الكياُ ــة عاملي ــوف ر ت طي ــذي ي ــة، ال ــات القاُوُي الكياُ

ني أيضا ب سباب اختاذ وموعـة العشـرين  ـذ  املبـادرة     ومت الت كيد على ا تمام اإلحصائي املالية 
 ا السريع  فقد ُوصف ُظام ِّدِّد  وية الكياُات القاُوُيـة آُـذاب ب ُـ  ُظـام مـن ثالثـة       رّووتط

)مبعــق قريــب مــن الوحــدات     “للكياُــات ”مســتويات يقــوم علــى األســس التاليــة: ســجل      
 “العالقــات”وعلنيــةو ووموعــة مــن  القاُوُيــة(، مــع بطاقــة  ويــة فرديــة علــى الصــعيد العــاملي 

)صــالت  رميــة تبــّين املــالكني( ن حيــدهد بعــد وضــعما القــاُوين ومــد  ســّريتماو وســبل مت يــل    
 الشبكات/اجملموعات املفتوحة لالستخدام املتعدد )التجاري(   

ــات       - 12 ــاءات والدراسـ ــوطين لإلحصـ ــد الـ ــ  املعمـ ــذي قدمـ ــع، الـ ــرد الرابـ ــ  العـ وأوضـ
وبــة  ــذا املعمــد اإلحصــائي الــوطين، املســؤول تارتيــا عــن إدارة الســجل االقتصــادية، ســبب ر

اإلداري الفرُســـي كمممـــة وـــري إحصـــائية، يف أن يكـــون املشـــ ل ا لـــي لنظـــام ِّـــدِّد  ويـــة 
الكياُات القاُوُية يف فرُسا  وُذكر أن ربط النظام الـوطين لتحديـد اهلويـة بـالرموز املسـتخدمة      

ية يؤدي إىل زيادة القيمة املضافة لسجل األعمـال التجاريـة الـوطين     دد  وية الكياُات القاُوُ
 املشترب بني اإلدارات 

 
 اللسة الرابعة: إدارة العبء امللقى على اجمليبني   -دال  

ترأس اللسة، روالُد ستورم، من املكتب اإلحصائي األملاين  وُذكر أن العـبء الـذي    - 13
زال يـ ري مناقشـات واسـعة النطـاق       ية علـى اجمليـبني مـا   تلقي  الدراسات االستقصـائية اإلحصـائ  

وقــد اختــذت مكاتــب إحصــائية تتلفــة إجــراءات لقيــاس  ــذا العــبء مــن أجــل حتديــد حجمــ  
الفعلي وتوزيع   ومتك ن  ذ  املعلومـات مـن إدارة العـبء مـن أجـل التوصـل إىل توزيـع عـادل         

وة علــى ذلــك، ميكــن أن يســاعد علــى اجمليــبني وفقــا لقــدراام علــى تقــد  اإلحصــاءات  وعــال 
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املزج بذكاء بني مصـادر البياُـات اإلحصـائية ومعرفـة أفضـل مبعلومـات االستقصـاءات اةاليـة         
 على جتنب إجراء االستقصاءات وري الضرورية، وبالتا: ختفيف العبء امللقى على اجمليبني   

ل  ـذ  املسـ لة،   وُقّدم عرضان من النمسا وفرُسا أعطيـا فكـرة جيـدة عـن كيفيـة تنـاو       - 14
وبّينا الدور اةاسم لسجالت األعمال التجارية ل وراد اإلحصائية  ومبا أن  ـذ  السـجالت   
تشكل البنية التحتية األساسية إلجراء االستقصاءات، فإهنا ميكـن أن تتضـمن بياُـات قّيمـة عـن      

لـة صـحيحة   املشاركة يف االستقصاءات أو أن جتمـع تلـك البياُـات، وبالتـا: ميكـن أن تقـدم أد      
تبّين العبء امللقى على كل دركة يطلب منما تقد  اإلحصاءات  وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن     
للســجالت أن تســاعد علــى ختفيــف العــبء ُفســ : فاألمهيــة املتزايــدة الــيت تكتســيما  ــذ             
السجالت بصفتما دعامة لتبادل البياُات والمع بينما من أجـل إقامـة ُظـم إحصـائية متكاملـة      

أيضــا أداة لكفالــة توزيــع العــبء بشــكل عــادل ومتــوازن علــى الكياُــات املشــمولة جتعــل منــما 
ــق املشــاركة يف      ــاس العــبء يفضــي إىل توثي باالستقصــاءات  وأوضــ  العرضــان كالمهــا أن قي
االستقصــــاءات بشــــكل أفضــــل يف الســــجالت، لــــذا فــــإن هلــــذ  املســــ لة الســــلبية بالنســــبة   

ــبة    لإلحصــاءات ــة بالنس ــاراز إجيابي ــة آث ــات املشــاركة      الر ي ــزين بياُ للســجالت  وُذكــر أن خت
االستقصاءات مي ل مكسبا كبريا للسجالت، فمو يعزز دور ـا كبنيـة حتتيـة أساسـية ال وـق       يف

 عنما وكدعامة إلحصاءات األعمال 
 

 اللسة اخلامسة: الدور الداعم الذي تؤدي  سجالت األعمال التجارية - اء  
تـما البوسـنة واهلرسـك وبـيالروس ومصـر وُيوزيلنـدا       مشلت  ـذ  اللسـة عروضـاز قدم    - 15

ومنظمات دولية )الشعبة اإلحصائية التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة يف األمـم      
ــت      ــك املركــزي األورو (، وتول ــة، والبن ــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبي املتحــدة، واملكت

صــاءات  وركــزت اللســة علــى اســتخدام رئاســتما تــوال فيتا ــارجو مــن اهلي ــة الفنلنديــة لإلح 
سـجالت األعمــال التجاريــة ل وــراد اإلحصـائية لتكــون دعامــة إلعــداد اإلحصــاءات  ودور   
السجالت يعين أهنـا تقـوم مقـام إطـار للكياُـات املشـمولة باالستقصـاءات يف قطـاع األعمـال،          

ي أ ـم الوحـدات   وتوفر قوائم بريدية إلجناز الدراسات االستقصائية، وحتـدد الوحـدات، وت طـ   
وخصائصما األساسية  وباإلضافة إىل ذلك، تفـي السـجالت مبممتـما اةدي ـة املتم لـة يف دعـم       
ــات         ــني البياُ ــربط ب ــؤدي دور أداة لل ــي ت ــما  فم ــف مراحل ــداد اإلحصــاءات يف تتل ــة إع عملي
اإلداريــة وبياُــات الدراســات االستقصــائية، وتتــي  إمكاُيــة حتســني اتســاق النتــائج اإلحصــائية  

تتلف اجملاالت واةفاظ على  ذا االتساق عنـدما تسـتعمل اإلحصـاءات ب ُواعمـا املتعـددة       يف
ــول         ــات أساســية يف حل ــل بياُ ُفــس التصــنيفات والوحــدات  وُذكــر أيضــا أن الســجالت مت 
مستودعات البياُات، وت طي مت ريات تساعد يف تناول الروابط بـني املؤسسـات عـ  اةـدود،     
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ــداد إحصــاءات م  ــ الثني      ويف إع ــة  ويف الســنوات ال ــة العاملي ــال التجاري ــة األعم ــقة يف حال تناس
األخرية تطور دور السجالت من كوهنـا وـرد إطـار للدراسـات االستقصـائية التجاريـة لُتصـب         

 دعامة متعددة االستعماالت وعلى قدر كبري من التطور يف وال اإلحصاءات التجارية   
ني كيــف أن بلــداُا، م ــل بــيالروس والبوســنة وأوضـحت العــرود القطريــة للمشــارك  - 16

ــة األخــرية لتنظــيم ســجالاا ووحــدااا واســتخدام         ــا يف اآلوُ ــت جمود  ــد ك  ف واهلرســك، ق
ــ لف     ــيالروس، تتـ ــتعملي الســـجالت  ويف بـ ــة أفضـــل إىل مسـ ــة لتقـــد  خدمـ امللفـــات اإلداريـ

يـة، بينمـا   السجالت من جـزء إداري وآخـر إحصـائي  ويشـمل الـزء األول الوحـدات القاُوُ      
ــام          ــى وضــع ُظ ــاين الوحــدات اإلحصــائية  وســريك ز العمــل يف املســتقبل عل يشــمل الــزء ال 
مركزي للبياُات الوصفية وإقامة الـروابط بـني البياُـات الزئيـة  وتسـتعمل البوسـنة واهلرسـك        

 ، وري أهنا ال تسـتعمل بعـُد بياُـات إمجـا: رقـم األعمـال الـيت جيـري التفـاود         اإلداريةالبياُات 
بش هنا حالياز مع إدارة الضرائب  وُيخطط إلُشاء وحدة معنية مبجموعات الشـركات، وتنفيـذ   
التصنيف القطاعي املؤسسي، وحتديد السمات يف تعّمـد السـجالت  وتسـعى مصـر، روـم أهنـا       
ــة مــن      ــة دــركات األعمــال، إىل االســتفادة بفعالي ــة لتحديــد  وي ال تســتعمل بعــُد رمــوزا فردي

ــة  ــات اإلداري ــات      البياُ ــني البياُ ــداد، ب ــني ســنوات إجنــاز التع ــرات الفاصــلة ب ــربط، يف الفت و وال
اإلدارية وبياُات التعداد للتعـويا عـن عـدم التعمـد الـدائم للسـجالت  واهلـد  املتـوخى  ـو          
إتاحــة قاعــدة متســقة للدراســات االستقصــائية ل عمــال التجاريــة  وُصــّممت أعمــال التطــوير   

قطــاع األعمــال، وتوســيع الت طيــة، وحتســني الــودة    هبــد  إُشــاء مســتودع خــات ببياُــات 
وك فت ُيوزيلندا من استخدام البياُات اإلداريـة يف املنصـة الديـدة لبياُـات االقتصـاد الزئـي       
عن طريق عمليات موحـدة تـوفر حاليـا مصـدرا متسـقا للبياُـات الزئيـة خلدمـة أوـراد مجيـع           

ت باملروُة، وحيـل  ـذا النظـام ِّـل العمليـات      إحصاءات األعمال  ويّتسم اهليكل الديد للبياُا
املنفصلة لمع البياُات املعمول هبا سابقاو وتتميـز واجمـة املسـتعملني بـدور ا باملروُـة وميكـن       

 تعديلما وفقا الحتياجات كل مستعمل   
وُــاقش املشــاركون النمــوذج  العــام إلجــراءات العمــل اإلحصــائية، وطرحــت الشــعبة    - 17

قة اليت قدمتما وموعة مـن األفكـار والقواعـد تتعلـق بكيفيـة أداء السـجالت       اإلحصائية يف الور
لدور ا الداعم إلعداد اإلحصاءات يف تتلف مراحل العملية، واملتم ل يف تيسري مجـع البياُـات   
ــاملي      ــي العـ ــاء التقييمـ ــائج االستقصـ ــا ُتـ ــة أيضـ ــر ا  وأوردت الورقـ ــما وُشـ ــما وحتليلـ ومعالتـ

از( املتعلــق بالوضــع اةــا: لــ امج ســجالت األعمــال التجاريــة   بلــد 116أجــاب عليــ   )الــذي
ل وــراد اإلحصــائية  وقــدم املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة عرضــاز عــن مشــروع   

ــاد:   ” ــة القابلــة لالســتخدام التب الــذي سُينشمــس  “النظــام األورو  لســجالت األعمــال التجاري
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ــى املســتو  األورو ،   ــة عل ــة     ــيكال ل عمــال التجاري وسُتشــكل ســجالت األعمــال التجاري
املتســقة والقابلــة لالســتخدام التبــاد: أحــد العناصــر األساســية هلــذا اهليكــل، وســتدعم إعــداد     
إحصــاءات متناســقة ل عمــال التجاريــة يف البلــدان األوروبيــة  وقــدم البنــك املركــزي األورو  

ــذي  ــو      ــات املؤسســات والفــروع، ال ــة ســجل قاعــدة بياُ ــراز عــن حال ــني   تقري ــاون ب مثــرة التع
ــراد          ــن أوـ ــل مـ ــي بكـ ــجل يفـ ــو سـ ــاد األورو ، و ـ ــة يف االحتـ ــة الوطنيـ ــار  املركزيـ املصـ

 االستعماالت اإلحصائية واالحتياجات املتعلقة بالرقابة   
 

 اللسة السادسة: منمجية إدارة أطر سجالت األعمال التجارية   -واو  
ءات الوطنيـة باململكـة املتحــدة    تـوىل رئاسـة اللسـة أُـدرو ألـن، مــن مكتـب اإلحصـا        - 18

واستمدفت  ذ  اللسة اسـتطالع تتلـف املمارسـات يف إُشـاء أطـر للدراسـات االستقصـائية        
اُطالقـا مـن سـجالت األعمـال التجاريـة ل وـراد اإلحصـائية  ويف حـني تسـتند معظـم تلـك            

عــة واملصــطلحات الســجالت إىل البياُــات اإلداريــة، فــإن  نــاب تباينــاز داســعاز يف املمارســة املتب 
املستعملة فيما يتعلق مبنمجية إدارة األطر، حيي تتراوج الُنظم بني أطر ثابتة سنوية وسـجالت  
ُمبادرة يف وملما ميكن استخالت إطار يومي منما  وبالنظر إىل اتساع ُطاق  ـذا املوضـوع،   

قـات مـن   فقد كان تقد  ثالث ورقات فقط يف  ذا املوضوع م ريا للد شة  وكاُت  ذ  الور
 تقد  سويسرا وفرُسا وجورجيا  وُقا  املناقشة الرئيسية اليت برزت  ي:  

العالقــة بــني الســجالت اإلداريــة والســجالت اإلحصــائية، وكيفيــة اســتخدام كــال          • 
النوعني من السجالت يف إعداد اإلحصاءات هبد  اةـد مـن اةاجـة إىل بياُـات عـن      

وجود عالقة وثيقـة بـني  ـذين النـوعني     طريق الدراسات االستقصائية  ويتطلب ذلك 
من السجالت، ويتحقق ذلك يف فرُسا ع  تكليف مؤسسة واحـدة بتعّمـدمها  وي ـري    
ذلك من مممة السجل، وحييـد بـ  عـن أن يكـون وـرد إطـار ألخـذ العينـات، ليصـب           

  جزءا ال يتجزأ من عملية إعداد البياُات
األوىل يف العمليــة  والنظــر يف كيفيــة  يشــكل اةصــول علــى البياُــات اإلداريــة اخلطــوة • 

استخدامما يف إُشاء اإلطار يكتسي ُفس القدر من األمهية، كالنظر على سبيل امل ـال  
يف سياسة حتـديي البياُـات والتحقـق مـن صـحتما وكوهنـا مناسـبة لُتسـتخدم كمـت ري          

  ُمساعد، وذلك حسبما ورد يف الورقة اليت قدمتما سويسرا
لـق بسـجل األعمـال التجاريـة يف جورجيـا، ُطـاُق عمليـات التنقيـة الـيت          ُأبرز ، فيما يتع • 

  يتعني تنفيذ ا لتحويل مدخالت سجالت األعمال التجارية إىل إطار مناسب
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ــراد       -زاي   ــة ل وــ ــال التجاريــ ــجالت األعمــ ــودة ســ ــاس جــ ــابعة: قيــ ــة الســ اللســ
 اخل ة العملية - اإلحصائية

تولت رئاسـة اللسـة سـفيتالُا دـوتوفا، مـن مكتـب اإلحصـاءات يف إسـتوُيا  وذكـر           - 19
املشاركون أن من الواض  أن للسـجالت دوراز بـالا األمهيـة، ألهنـا ُقطـة االُطـالق يف سلسـلة        
ــا:       ــي اإلمجـ ــاتج ا لـ ــن النـ ــات عـ ــاج بياُـ ــمي بإُتـ ــيت تنتـ ــادية الـ ــاءات االقتصـ إعـــداد اإلحصـ

ــة اإلُتــاج     فالســجالت، بوصــفما أساســا  ــزّود عملي ــوفر إطــارا هلــا، ت لإلحصــاءات وبوصــفما ت
ببياُـات عـن الكياُـات االقتصـادية املشـمولة باالستقصـاءات يف كـل مرحلـة مـن مراحـل  ــذ            
العملية، و ي مجع البياُـات وجتميز ـا وحتليلـما  ولـذا تتوقـف جـودة اإلحصـاءات االقتصـادية         

لتجاريـة  وُقـدمت ثالثـة عـرود يف  ـذ       بشكل كبري على جودة بياُـات سـجالت األعمـال ا   
اللسة )من البل األسود وفنلنـدا والـدامنرب(  ورك ـز العـرد األول علـى جتربـة إُشـاء سـجل         
ــذ املراحــل األوىل إلُشــاء         ــاس الــودة من ــادن قي ــاد مب ــن املمــم جــدا اعتم ــّين أن م ــد  وب جدي

 ودة   السجل  ويتي  ذلك إمكاُية إُشاء أطر ُاجحة تشمل أطراز لقياس ال
وقــدم العــرد التــا: اخلطــط واخلــ ات املتعلقــة بتنفيــذ عمليــات قيــاس جــودة بياُــات   - 20

السجالت يف إطار ُظام إعداد اإلحصاءات التجارية  وُاقش املشـاركون مسـ لة فعاليـة إدراج    
البياُات من تتلف اجملاالت اإلحصائية ضمن ُظام موحـد للمعلومـات عنـدما ُيتـاج ملسـتعملي      

إمكاُية االطالع على  ذ  البياُات علـى املسـتو  الزئـي )ل ـرد مقارُـة بياُـاام       السجالت 
وفحصما(، وُاقشوا كذلك مس لة تلقـي املعلومـات املناسـبة بشـ ن املؤدـرات الرئيسـية لـودة        
بياُات السجالت  وبدا واضحا أن النظام املتكامل ُيحّسـن املسـ لتني، أي فعاليـة عمليـة إُتـاج      

 البياُات املنتجة   البياُات وجودة 
أمــا العــرد ال الــي، فتنــاول املمارســة املتبعــة يف جتميــع وُشــر تقــارير الــودة املتعلقــة    - 21

ــادن       ــو  تقــارير الــودة واملب ــة مــن الســجل  وُقــدمت  ــة تفصــيلية عــن ِّت حبفــن ُُســٍا ثابت
ودة، حتكم جتميع  ذ  التقارير  وتطرقت العرود إىل مسائل مشـتركة  ـي مؤدـرات الـ     اليت

ومصــادر وأدوات جتميــع  ــذ  املؤدــرات، وقنــوات وطــرق إطــالع املســتعملني علــى  ــذ           
املعلومــات  وركــزت املناقشــة علــى تبــادل املمارســات، ومســ لة الــودة، وأمهيــة التمييــز بــني    

 األخطاء والت يريات الفعلية يف البياُات، وضرورة حتديد خطة عمل لتحسني الودة   
 

 : أساليب وسياسات تعمد السجالت  اللسة ال امنة - حاء 
كان ال رد من اللسـة، الـيت تـوىل رئاسـتما فـابيو توماسـيين مـن املكتـب اإلحصـائي           - 22

ــة ب ســاليب وسياســات تعمــد ســجالت األعمــال       االحتــادي لسويســرا، عــرد املســائل املتعلق
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نفـذة يف بلـدان   التجارية ل وراد اإلحصائية  وبينت املسامهات أم لة الستراتيجيات التعمـد امل 
تتلفــة باالســتناد إىل مصــادر تتلفــة، وباســتخدام تعــدادات املؤسســات أو البياُــات اإلداريــة    
ــذ        ــدة عــن أحــدث املســتجدات يف وــال تنفي ــرود إعطــاء فكــرة جي ــات والع وأتاحــت الورق
ــرة         ــرود مرتبطــة مباد ــات والع ــت الورق ــد  وكاُ ــتراتيجية التعم ــدأ اس ــق مب ــات وتطبي العملي

اليــة يف كــل بلــد، وأوضــحت اخلطــوة التاليــة الــيت يلــزم اختاذ ــا حــ  ُتســتخدم     باألوضــاع اة
 سجالت األعمال التجارية بشكل أفضل يف العمليات اإلحصائية   

 وقدمت عرود من ألباُيا وجورجيا و ولندا وتوُس، على النحو التا::   - 23
ت الــى تعــدادعرضــت ألباُيــا النظــام الــذي تســتخدم  يف تعمــد الســجالت، القــائم ع    • 

املؤسســات  وأكــدت أمهيــة التحقــق مــن األخطــاء يف التصــنيف واإلبــال  عنــما حــ    
  يتسق تعزيز جودة سجالاا وحتسني إجراءااا

وعرضت جورجيا، د هنا د ن توُس، استراتيجيتما املتبعة يف دمج املصـادر اإلداريـة،    • 
تخدام تقنيــة وتطرقــت علــى األخــص لضــرورة إجــراء دراســة استقصــائية خاصــة باســ  

  االستجواب اهلاتفي مبساعدة الكمبيوتر لتحديي املعلومات املتعلقة بالوحدات ا لية
وعرضت  ولندا مبدأ العمليات املتكاملـة تكـامال تامـا واملوجمـة  ـو حتقيـق النـواتج،         • 

  وتشمل المع اإللكتروين للبياُات
ــيت تتبع     •  ــتراتيجية ال ــام ســجالاا، واالس ــوُس ُظ ــد ا، وخاصــة   وعرضــت ت ــا يف تعم م

 ئي املتبع الستنتاج وضع الوحدات اإلجراء اإلحصا
ودـــدد املشـــاركون يف مالحظـــاام اخلتاميـــة علـــى ضـــرورة التواصـــل والتعـــاون مـــع    - 24

 املستعملني وتبادل اخل ات مع املعا د الوطنية األخر  لإلحصاء 
 

سـجالت األعمـال التجاريـة     البياُات والنواتج املستقاة منُشر اللسة التاسعة:  - طاء 
 ل وراد اإلحصائية

ترأس اللسة التاسـعة ريتشـارد كاليـُتن، مـن مكتـب الواليـات املتحـدة لإلحصـائيات          - 25
العمالية، وُقّدمت فيما أربع ورقات  وتناولت ثالث منما )ورقات تـوُس واملكسـيك ومنظمـة    

األعمــال التجاريــة  ويف الورقــة    التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي( قضــايا دميوورافيــا     
ــّين أن إُشــاء األعمــال        ــات مصــنفة حســب اةجــم والعمــر تب التوُســية، عــرد أصــحاهبا بياُ
التجارية الديدة والص رية أساسٌي لنمو العمالة العام  وتظمر بياُات ااثلة مـن بلـدان أخـر ،    

 ـري العمالـة سـلبيا بـدون     م ل الواليات املتحـدة، أمناطـاز ااثلـة  ومـن املـرج  أن يكـون صـايف ت       
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إُشاء أعمال جتارية جديدة، اا يـ  ن علـى الـدور الرئيسـي ألُشـطة مبادـرة األعمـال اةـرة          
وتناولت الورقـة املكسـيكية إحصـاءات دميوورافيـا األعمـال التجاريـة يف ذلـك البلـد، وقـدمت          

تـبني العمالـة عنـد     ُتائج دراستني  وتضمنت الدراسة األوىل دميوورافيـا األعمـال التجاريـة الـيت    
إُشـاء األعمـال التجاريــة وعنـد إهنائمــا وصـايف إمجـا: الــت ري، وكـذلك الت ــيري مصـنفاز حســب        
القطاعــات الصــناعية  أمــا الدراســة ال اُيــة فقــدمت إيضــاحات بشــ ن الديناميــة االقتصــادية          

سـنة    20باستخدام أمنـا  اسـتمرار األعمـال التجاريـة مـن عـدة وموعـات يزيـد عمر ـا عـن           
وأظمرت  اتان الدراستان مناذج مـن أمنـا  النمـو والتراجـع مفيـدة لفمـم الديناميـة االقتصـادية         

 األساسية والدور املمم الذي تقوم ب  األعمال التجارية املبتدئة ومبادرو األعمال اةرة   
ودــددت ورقــة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى الــدور الرئيســي   - 26

عمال التجارية ل وراد اإلحصائية كمصـدر لبياُـات دميوورافيـا األعمـال التجاريـة      لسجل األ
وعلــى أمهيــة تطبيــق املعــايري الدوليــة مــن أجــل إتاحــة أقصــى قــدر اكــن مــن القابليــة للمقارُــة   
وإضافة إىل ذلك بّينت دراسة استقصائية عامليـة أن عـدد البلـدان الـيت باتـت تقـدم بياُـات عـن         

بلــداز، و ــذا إجنــاز  ائــل ن يتحقــق م لــ   71مــال التجاريــة قــد وصــل اآلن إىل دميوورافيــا األع
على مد  العشرين عاما األخرية  فـالتوافر املتزايـد للبياُـات عـن دميوورافيـا األعمـال التجاريـة        
استنادا إىل منمجيات قابلة للمقارُة ُسبيا يزيد فممنا لالقتصادات الوطنيـة، علـى النحـو املـبني     

 رقات، ولالقتصاد العاملي على حد سواء   يف  ذ  الو
وعرضت الورقـة الرابعـة الـيت قـدمما مكتـب الواليـات املتحـدة لإلحصـائيات العماليـة           - 27

تعاريف متباينة للبياُـات الضـخمة  وعرضـت تعريفـا يسـتخدم  مكتـب اإلحصـاءات العماليـة         
  يف الســجل تتــي ةســجالت  اإلحصــائية ل عمــال التجاريــة مــن أجــل إدراج أصــنا  إضــافي  يف

ــري الرحبــي            ــاع و ــن األعاصــري، والقط ــار النامجــة ع ــد اآلث ــل حتدي ــدة م  إُشــاء منتجــات جدي
وعرضت الورقة أيضا مبادرات أخر  ُتتخذ يف الواليات املتحدة السـتخدام البياُـات اإلداريـة    
 املوجودة بصورة أك ر فعالية من أجل معالـة االحتياجـات مـن املعلومـات دون تطـوير أدوات     

 جديدة لمع البياُات   
 

اللسـة العادـرة: املبــادن التوجيميـة الدوليـة بشــ ن سـجالت األعمـال التجاريــة        - ياء 
 ل وراد اإلحصائية  

ترأس اللسة العادرة كارسـ  بولدسـن، مـن اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا، وُـوربرت         - 28
تقـد  عـرد مـوجز للحالـة      راينر، من اهلي ة اإلحصائية يف النمسـا  وكـان اهلـد  مـن اللسـة     

الرا نة ملشروع املبادن التوجيمية ودعوة فريق فيسبادن إىل تقـد  تعليقـات واقتراحـات خطيـة     
ــع فصــول        ــي  تقــد  تعليقــات ت طــي مجي بشــ ن املشــروع  وهلــذا ال ــرد، ُعــرد اســتبيان يت
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تـما إىل  املشروع  وستتوىل اللجنة االقتصـادية ألوروبـا عقـب ذلـك تلخـيص التعليقـات   إحال      
فرقــة العمــل الــيت أُشــ  ا مكتــب مــؤمتر اإلحصــائيني األوروبــيني مــن أجــل إعــداد املبــادن           
التوجيمية  وميكن االطالع، يف املوقع الشـبكي للمـؤمتر، علـى الصـي ة اةاليـة ملشـروع فصـول        
املبادن التوجيمية واملسرد، وعلى االستبيان، مـن أجـل تقـد  التعليقـات )كـان املوعـد النـمائي        

 (   2014تشرين األول/أكتوبر  10قد  التعليقات  و لت
، ُقـدم ملخـص لميـع    2012ويف االجتماع ال الي والعشرين لفريق فيسبادن يف عـام   - 29

الفصول املقررة  وأتاحت مناقشـة امللخـص عـرد تعليقـات قّيمـة بشـ ن العديـد مـن املسـائل،          
وخى يف مـا بـني الفصـول  وُأخـذت     م ل توضي  الفصول، وا تو  الناقص، وُقل ا تو  املتـ 

 ذ  التعليقات يف اةسبان يف وضع املشاريع الالحقة  وُعرد يف االجتمـاع الرابـع والعشـرين    
ــارق يكمــن يف أن صــي ة مشــروع الفصــول         ــع ف ــات م ــداء التعليق ــدعو أيضــا إىل إب اســتبيان ي

 يقات املطلوبة   واملرفقات واملسرد باتت متاحة اآلن، وميكن أن تشكل أساساز إلبداء التعل
 

 اللسة االست نائية: السجل األورو  جملموعات الشركات - كا  
ــراد      - 30 ــة ل وـ ــال التجاريـ ــجلج ل عمـ ــركات سـ ــات الشـ ــجل األورو  جملموعـ إن السـ

اإلحصائية فريد من ُوع   فمو يتجاوز اةدود الوطنية وحيتوي على معلومات عـن وموعـات   
 هلا أُشطة ع  وطنية ام اإلحصـاءات يف واحـد علـى األقـل     املؤسسات املتعددة النسيات اليت

الســتخدام  يف األوــراد اإلحصــائية  2008مــن البلــدان األوروبيــة  وأُشــس الســجل يف عــام  
فقط، وذلك ب رد تيسري تنسيق أطر االستقصـاءات يف النظـام اإلحصـائي األورو  مـن أجـل      

جارية العاملية، م ل اإلحصـاءات التجاريـة   إُتاج إحصاءات عالية الودة عن أُشطة األعمال الت
لفروع الشركات األجنبية وإحصاءات االسـت مار األجـنا املبادـر  وعلـى أسـاس التعـاون بـني        
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واهلي ـات اإلحصـائية يف النظـام اإلحصـائي األورو ،     

وموعـة   10 000أك ـر مـن   ي طي السـجل األورو  جملموعـات الشـركات يف الوقـت اةـا:      
مــن وموعــات الشــركات ويرمــي إىل أن يصــب  عمــاد إحصــاءات األعمــال التجاريــة املعوملــة    

 النظام اإلحصائي األورو     يف
وتوخــــت الــــدورة االســــت نائية املخصصــــة للنظــــر يف الســــجل األورو  جملموعــــات   - 31

ماعـات األوروبيـة، عـرد    الشركات، اليت ترأسـما أمريي ـو ليـون مـن املكتـب اإلحصـائي للج      
اهليكــل والعمليــات املعمــول هبــا حاليــا يف الســجل  وأتــاج العــرد األول الــذي قدمتــ   ولنــدا  

 واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ما يلي:
 الوصف التفصيلي للميكل وللعمليات • 
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ــة إُشـــاء دائـــرة التســـجيل يف الســـجل األورو     •  إظمـــار التطـــورات األخـــرية )وءاصـ
 موعات الشركات(جمل

 إبراز التحديات املقبلة • 
أما العرد ال اين، الذي قدم  املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة أيضـا، فبـّين،        - 32

استنادا إىل إحد  الدراسات، أن املعلومات الواردة يف السجل ميكـن أن تسـتخدم يف تصـنيف    
 املؤدرات االقتصادية وفقا لبعدين مها:

 وملة على بلدان االحتاد األورو دي للعاألثر االقتصا • 
 ات األوروبية املتعددة النسياتاألثر االقتصادي العاملي جملموعات املؤسس • 
وجر  أيضا حتليل االسـتخدام ا تمـل هلـذ  اإلحصـاءات، مبـا يف ذلـك حتسـني جـودة          - 33

ــة الوط      ــال التجاري ــات الشــركات وســجالت إحصــاءات األعم ــة  الســجل األورو  جملموع ني
ــات     ويف ــرية يف بياُـــات الســـجل األورو  جملموعـ ــلة  واُـــب السـ ــائل املتصـ ــق باملسـ ــا يتعلـ مـ

الصــادرة عـــن ال ملـــان األورو  واجمللـــس   177/2008الشــركات، ُأدـــري  إىل الالئحـــة رقـــم  
األورو ، الـــيت تـــنص علـــى إُشـــاء إطـــار مشـــترب لســـجالت األعمـــال التجاريـــة ل وـــراد   

ــدد أيضــا ع  ــات الشــركات بوصــف  أحــد     اإلحصــائية  وُد ــة الســجل األورو  جملموع ــى أمهي ل
 2017-2013العناصــر اهلامــة يف املشــروع الــذي أطلقــ  النظــام اإلحصــائي األورو  للفتــرة  

ــة ل وــــراد اإلحصــــائية، القابلــــة        ــ ن النظــــام األورو  لســــجالت األعمــــال التجاريــ بشــ
 املتبادل    للتش يل

  
تحـديات الرا نـة املتصـلة بسـجالت األعمـال      مناقشة مائدة مسـتديرة: ال  - ثال ا 

 التجارية ل وراد اإلحصائية وسبل التصدي هلا 
توخــت مناقشــات املائــدة املســتديرة األخــرية حتديــد التحــديات الرا نــة لســـجالت          - 34

األعمال التجارية ل وراد اإلحصائية وسبل التصدي هلا، وترأسما ُوربرت راينـر، مـن اهلي ـة    
مسا  ودارب يف مناقشـات املائـدة املسـتديرة كـل مـن: دـريين آن أ ـد، مـن         اإلحصائية يف الن

مكتب الواليات املتحدة للتعداد، وإميان اةتـة، مـن المـاز املركـزي للتعب ـة العامـة واإلحصـاء        
يف مصــر، وإيرينــا كاراســيفا ومارينــا دــيمبرييفا، مــن الــدائرة االحتاديــة لإلحصــاءات اةكوميــة 

إيــرين ســليمنمك، مــن اهلي ــة اإلحصــائية يف  ولنــدا، وماســاو تاكا ادــي  االحتــاد الروســي، و يف
 املكتب اإلحصائي يف اليابان    من
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 وُحددت خالل تلك املناقشات التحديات الرئيسية التالية: - 35
يتم ـل التحــدي يف ازديـاد طلــب وموعـات املســتعملني،     - ازديـاد الطلبــات  )أ( 

من قبل املستعملني الوطنيني والدوليني، على املزيد مـن  داخليا يف املكتب اإلحصائي وخارجيا 
املعلومـات اإلحصـائية والتفاصـيل، وعلـى حتسـني الـودة وحسـن التوقيـت  وينب ـي أن تكـون           

ــة مدركــة الحتياجــات املســتعملني اة    ــة يف املســتقبل،  املكاتــب اإلحصــائية الوطني ــة وا تمل الي
التجاريـــة ل وـــراد اإلحصـــائية، ل ت خـــذ ا يف اةســـبان عنـــد وضـــع ســـجالت األعمـــا  وأن
 تنظر يف تعزيز استخدام تلك السجالتو   وأن

يعـاين العديـد مـن املكاتـب اإلحصـائية،       - القيود املفروضـة علـى امليزاُيـات    )ب( 
مبا فيما أفرقتما املعنيـة بسـجالت األعمـال التجاريـة ل وـراد اإلحصـائية، مـن قيـود مفروضـة          

اةاجة إىل تعمد تلك السجالت وتطوير ا حـ  يتسـق تلبيـة    على امليزاُيات، يف حني تتواصل 
احتياجات املستعملني  ويتطلب  ذا األمر اختـاذ مبـادرات ترمـي إىل تبسـيط إُتـاج السـجالت       

 وتبادل اخل ات واملمارسات اليدة فيما بني البلدانو  
ال يــزال اســتخدام مصــادر البياُــات  - اســتخدام مصــادر البياُــات اإلداريــة )ج( 

اإلداريـة مي ـل حتـديا كـبريا، لكنـ  ينطـوي أيضـا علـى مكاسـب ِّتملـة يف العديـد مـن البلــدان              
وتشــمل التحــديات مســ لة الت طيــة والتعــاريف، الــيت قــد ال تتســق مــع املتطلبــات اإلحصــائية،   
ومس لة حسن التوقيت  ويف بعا البلدان، يشكل عدم إمكاُية الوصول إىل املصـادر اإلداريـة   

تشــمل املكاســب ا تملــة الوصــول إىل املـوارد الــيت تكــون هلــا يف ال الــب ت طيــة  عقبـة أيضــا  و 
جيدة وتتضمن معلومـات مفصـلة ميكـن اسـتخدامما مبادـرة يف السـجالت أو يف التحقـق مـن         
صــحة املعلومــات الــواردة فيمــا، وختفيــف عــبء اإلجابــة علــى االستقصــاءات وزيــادة الكفــاءة  

تعاون جيـد مـع مـالكي مصـادر البياُـات اإلداريـة أمهيـة         املكتب اإلحصائي  ويكتسي إقامة يف
بال ة يف كفالة إجياد حلول مستدامة، وميكِّن املكتـب اإلحصـائي مـن اةصـول باسـتمرار علـى       
 معلومات ِّدثة عن الت ريات الطارئة على السجالت اإلدارية ويتي  ل  إمكاُية الت ثري فيماو  

ُيستخدم يف بعا البلـدان،   - الفردية استخدام رمز مشترب  ددات اهلوية )د( 
وليس يف مجيعما، رمز مشترب  ددات اهلويـة الفرديـة للمؤسسـات  فعـدم اعتمـاد رمـز وحيـد        
يفضي إىل عمل إضـايف للـربط بـني املعلومـات الـيت تتيحمـا دـ  مصـادر البياُـات أو ملقارُتـما           

ــن الســـجال    ــال التجاريـــة ل وـــراد اإلحصـــائية ووـــري  مـ ــائية )بـــني ســـجل األعمـ ت اإلحصـ
 والسجالت اإلدارية، على سبيل امل ال(و

ســجل األعمــال التجاريــة ل وــراد اإلحصــائية بوصــف  عمــاد إحصــاءات   ) ـ( 
ويضطلع سجل األعمال التجارية ل وراد اإلحصائية بـدور العمـاد مـن     - األعمال التجارية
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االستقصـــائية خـــالل إدمـــاج املعلومـــات املســـتمدة مـــن دـــ  مصـــادر البياُـــات )الدراســـات   
والتعدادات، والسـجالت اإلحصـائية والسـجالت اإلداريـة( وتيسـري مجـع البياُـات االقتصـادية         
وإُتاج اإلحصاءات املتسـقة  وميكنـ  أيضـا أن ييسـر تطـوير عمليـة إُتـاج موحـدة إلحصـاءات          
 األعمال التجارية  وينب ي أن متضي البلـدان قـدما يف تبـادل اخلـ ات املكتسـبة يف وضـع النـمج       

 املتكاملة واملخططات التنفيذيةو
مثــة حاجــة إىل مزيــد مــن العمــل يف وــال التصــنيف،    - التطــورات املنمجيــة )و( 

واســتخدام مصــادر بياُــات متنوعــة ومواءمــة الوحــدات والتصــنيفات مــع التوصــيات الدوليــة،   
ــات ال رافيــة مــن أجــل كفالــة جــودة ســجل األعمــال التجاريــة           واســتخدام وإُتــاج املعلوم

 وراد اإلحصائية ودقتما مبا يلا احتياجات املستعملني، اةالية واملقبلةو  ل 
يتطلــب وضــع أســاليب جديــدة واارســات جيــدة مــوارد   - التعــاون الــدو: )ز( 

ــدان ودعــم مشــاريع التطــوير املشــتركة           ــني البل ــا ب ــادل اخلــ ات يف م ــي تب ــذا ينب  كــبرية، ول
يضا يف هناية املطـا  علـى حتسـني قابليـة املقارُـة      تبادل األساليب واملمارسات قد يساعد أ وإن

دوليــاز ملعلومــات ســجل األعمــال التجاريــة ل وــراد اإلحصــائية  وميكــن أن يســاعد التعــاون    
الـدو: علـى تقلــيص الفجـوات بــني الـنظم اإلحصـائية املتطــورة وتلـك األقــل تطـورا، يف حــني        

ــدعم البلــ       أن ــدة ل ــتكون مفي ــدريب س ــدرات والت ــاء الق ــنظم اإلحصــائية  أُشــطة بن دان ذات ال
 تطوراو   األقل

ــة ل وــراد         )ج(  ــال التجاري ــني ســجالت األعم ــا ب ــة دوليــاز يف م ــة املقارُ قابلي
مــن املــرج  أن تــزداد أمهيــة قابليــة املقارُــة دوليــاز يف مــا بــني ســجالت األعمــال  - اإلحصــائية

جاريـة، وسـتحتاج   التجارية ل وراد اإلحصائية وما ُيستمد منـما مـن إحصـاءات األعمـال الت    
املكاتــب اإلحصــائية إىل معالــة  ــذا األمــر عنــد تطــوير األســاليب واملمارســات  وتفــرد          
االختالفات الوطنية من حيي التشريعات واهلياكل املؤسسـية والتباينـات اهليكليـة ووري ـا مـن      

 أوج  االختال  بعا القيود على حتقيق قابلية املقارُة دولياز   
إىل أن التحــديات الــيت مت حتديــد ا ينب ــي أن تعــا  علــى  ــو       وخُلــص املشــاركون   - 36

تدرجيي  ومـع ذلـك، تـدعو اةاجـة إىل وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة وحتديـد األولويـات ُظـرا           
  دودية امليزاُيات واملوارد   

 واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير  - 37
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