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 تمھید:  
 لالنشطةمن البیانات والمعلومات والمؤشرات اإلحصائیة المھمة  كبیرة نتاج كمیاتإتعمل األجھزة اإلحصائیة على 

لدى  عادةً والقطاعات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والتي تعكس صورة رقمیة عنھا غیر ان ھذه المؤشرات تكون مفھومة 
ً على إاإلحصائیین والمختصین والباحثین والمخططین ، في حین تسعى األجھزة اإلحصائیة ووفق معاییر الجودة و عتمادا

  . مستویاتھم على اختالف تاجھا اإلحصائي الى جمھور المستخدمیننإحة إتاالمبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة الى 

أھم المسؤولیات  يھ اإلعداد والنشر المنتظم لبیانات ومعلومات إحصائیة ذات جودة عالیة تلبي احتیاجات المستخدمینف
  .االحصائي الوطنينظام طة بالاالمن

ولغرض نشر وترویج مؤشرات االنتاج االحصائي واالعالن عن البیانات االحصائیة فالبد من كتابة خبر احصائي او 
الموقع االلكتروني للجھاز لیتم التعریف بابرز االستنتاجات واھمھا في قصة اخباریة ایسمى بالبیان الصحفي ینشر على م

  .قصیرة واضحة عن التقریر االحصائي المنفذ بجھود كبیرة

فالبیان الصحفي ھو احد االسالیب الرئیسة الیصال المعلومات االحصائیة الى وسائل االعالم والجمھور بشكل مبسط یدل 
احصائیة لظاھرة معینة ترتبط باالحداث العامة في المجتمع یفھمھا المستخدمین  من مؤشراتاجھ على اھمیة ماتم انت

  .بانواعھم

  

  

 

 

 

  الدكتور مھدي محسن العالق
 رئیس الجھاز المركزي لالحصاء

1



 

 قدمةم: 

نتاجھ اإلحصائي من خالل كتابة الخبر اإلحصائي او ما یسمى بالبیان الصحفي إكن لإلحصائي الترویج واإلخبار عن یمِ    
خباریة قصیرة تعطي للقارئ صورة واضحة عن التقریر اإلحصائي المنفذ إلینشر أبرز اإلستنتاجات وأھمھا في قصة 

ھمیة ما أدل على بجھود كبیرة ، وعن أھم المؤشرات التي تم التوصل الیھا من خالل عرضھا بشكل مختصر ومبسط وی
  .نتاجھ لظاھرة معینة وفي فترة زمنیة محددة إتم 

عدادھا من خالل تنفیذ إنتاج المؤشرات االحصائیة وسیلة لعرض اھم المؤشرات التي تم إلن البیان الصحفي بالنسبة إ
 .مسح او إحصائیة معینة او سجالت إداریة لتقریر شھري او فصلي او سنوي

یختلف اسلوب كتابة البیانات الصحفیة عن اسلوب كتابة التقاریر والبحوث اإلحصائیة حیث یستخدم اسلوب الھرم 
  :أن تدرج  أي ) OPPOSITE PYRAMID( بالكتابةالمقلوب 

  
  .المعلومات األكثر أھمیة .1
 .المعلومات المھمة .2
 المعلومات األقل أھمیة  .3
                                                                  التفاصیل   .4

  

  

باھم ماورد في اسلوب كتابة التقاریر بحیث یبدأ البیان  خالفب اأي أن یكون تسلسل فقرات البیان الصحفي معكوس
دور تكون اھم نتائجھ عدد  ،والمعلومة المھمة مثال احصاء ابنیة القطاع الخاصالتقریر اي الربط بین عنوان التقریر 

 .الخ...  ثم اكثر المواد استخداماً ،ھل ازدادت كلفة البناء او انخفضت  ومن ثم ،في القطاع السكن 

  
   "الً یترك الجزء األخیر من البیان دون تجاھل معلومات مھمة وخاصة اذا كان البیان طو ان ھذا االسلوب یتیح للقارئ "

 المعلومات االكثر اھمیة
 المعلومات المھمة

 المعلومات االقل اھمیة
 التفاصیل
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ُّ ــعــیُ  البیان الصحفي أحد األسالیب الرئیسة إلیصال األخبار إلى وسائل اإلعالم والجمھور ، حیث یمكن لإلحصائي أن  د
تم استنتاجھ من التقریر الرئیس ویرغب بأن یكتب مثل الصحفي أھم مؤشر كعنوان للخبر اإلحصائي الذي یمثل أھم ما 

للقارئ العادي او للمختصین بشكل مباشر لیكونوا قادرین على ربط المعلومات والمؤشرات اإلحصائیة  عرضھیتم 
  .باألحداث العامة في حیاة المجتمع

  
  :الھدف من كتابة البیان الصحفي

  
  :تسعى األجھزة اإلحصائیة المتطورة الى اإلعالن عن اإلنتاج اإلحصائي بالبیان الصحفي باعتباره 

 .أداة لتسویق المنتجات اإلحصائیة لتحقیق الھدف من اإلنتشار والوصول الى كافة المستخدمین .1
 .نواع المستخدمین بضمنھم اإلعالمیینأحصائي جدید لكافة إنتاج إلتقدیم واستعراض  .2
 . نجازھا حدیثاً إحصاءات جدیدة تم إطریقة سریعة لإلعالن عن نتائج  .3
أفضل طریقة للتواصل مع وسائل اإلعالم والمستخدمین بشكل عام للمقارنة مع مؤشرات سنویة سابقة أو  .4

 .منتجات إحصائیة أخرى
 .زیادة الثقة باإلنتاج اإلحصائي للجھاز المركزي لإلحصاء .5

  : الصحفي ان یحتوي األساسیات في ھیكلتھ وكما یليالبد للبیان           
 تحدث كما ھو المعتاد في كل خبر صحفي بموضوعیة وبشكل طبیعي ، إذكر تفاصیل :  ھیكل البیان الصحفي

م الموضوع الى افتتاحیة تذكر فیھا فحوى البیان وتفاصیلھ واھمیتھ ومن  وزودأكثر  ّ القارئ بمعلومات قس
ألنھا المرجع الذي تأخذه وسائل اإلعالم ، ثم ركز في المستفید منھ واعمل بإتقان لعرض ھذه المعلومات 

إحصائیات وأرقام أو الوسط حول التفاصیل التي تدعم بیانك وتعزز إھتمام المستخدمین ، إضافة الى وضع 
 .جداول ورسوم بیانیة  ومعلومات التواصل مع المھتمین

نتباه واألنظار علینا ان نعرف الھدف یجذب اإل) كتابة خبر إحصائي (صحفي ولغرض إعداد بیان  
 .من كتابة البیان الصحفي كي نتمكن من عرض وشرح أھم المؤشرات التي نرغب اإلعالن عنھا

 .ختصار ، من صفحة او صفحتین ال أكثر وبجمل قصیرة وغیر مكررةأن یتسم بالبساطة واإل 
لمتوقع أن تكون للقراء خبرة في یفضل استخدام المصطلحات الفنیة بالحد األدنى إذ لیس من ا 
 .الفنیة المتخصصةستخدام المصطلحات ا
 .استخدام ألوان متناسقة فیما بینھا ضمن فقرات البیان 

 ویكتب بخط إختیار عنوان حیوي وواضح لجذب انتباه القارئ  :العنوان الرئیسPT BOLD  HEADING  
 :مع مراعاة اآلتيویكون عنوانا مختصرا )14بحجم (
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ً عن بیع مادة غذائیة او عصیر (إحصائیة  إنتبھ إلى أنك تقدم معلومات .1 فاجعل العنوان  )ولیس إعالنا
ً یوحي بخبر ومعلومة مھمة تلفت اإلنتباه   .بسیطاً ومفھوما

ً یجذب  .2 احرص على أن یتضمن العنوان الكلمات الرئیسة حول المجال اإلحصائي ، واجعلھ مبھرا
 .القراء

  سفل العنوان أ هصدارإ وتاریخواسم التقریر  یكتب اسم المدیریة المصدرة للبیان الصحفي :اسم المدیریة
 .العنوانوبلون مختلف عن ) 10بحجم خط (والى الیمین الرئیس 

 التي ترغب عرضھا بأھمیة شدیدة كما المسح او النشرة االحصائیة  لمحتوى تقریركتب خالصة ت :خالصة ال
،  نات لجذبھم الكمال قراءة البیان البیا يبطریقة مختصرة ومفھومة لمستخدملو كانت عناوین رئیسة و

بالتأكید من المستخدمین والقراء من الیقرأ سوى العنوان فبھذه الخالصة إدفعھم الى قراءة المزید وطلب 
ً من ذكر اسم الجھات المساندة في تنفیذ اإلحصائیة ویفضل ان نحدد العنوان . اإلطالع على التقریر، وكن متأكدا

 )12یكون حجم الخط (. والخالصة بعد كتابة مضمون البیان
 وغیر فنیة تسھل على القارئ فھم العنوان تكتب بطریقة مختصرة : ناوین الفرعیةالع.                

 )14حجم الخط ( 
 دقیقة ومباشرة ومتكونة من سطر او سطرین قدر االمكان الفرعیة تكون معلومات للعناوین       

 .)12حجم الخط (
  ماھو البیان ، " األسئلة التي تدور في ذھن القارئأضف المعلومات األكثر أھمیة لتشرحھا وتجیب فیھا عن

العنوان والخالصة لذا  اقرأوالتتوقع أن یكون كل قرائك قد  "ومن صاحبھ ، ما أھمیتھ ، مكانھ وتوقیتھ 
   .حاول ان تجعل ھذه الفقرة توضح نفسھا

 ھلى الفھم تساعد  والمھمة ان امكن انیة وجداول بسیطة للمعلومات االكثر اھمیةاضافة رسوم بی
 . وجذب اإلنتباه

  النشر االلكتروني  لغرضوضع تسلسل ورقم للبیان ً  )11حجم الخط ( .)2013 لسنة  25رقم (  مثال
  رقم  / كترونيلبرید األال / موقع الجھة التي اعدت البیان /تكتب في نھایة البیان الصحفي معلومات  االتصال

 .على معلومات اكثر تفصیالً المھتمین  ھاتف الشخص المسؤول عن اعداده لحصول
  
  
 
 
 
  
  
 

4



 

  بیان الصحفي نشرفي الشروط الواجب توفرھا 
  
 .یكتب بعد قیام اللجان التدقیقیة بالموافقة على المعلومات الواردة في المسح او النشرة االحصائیة .1
  .اإلحصائيیتم استحصال الموافقات الرسمیة لنشر البیان الصحفي وذلك ألھمیة ومصداقیة الخبر  .2
التدقیق اللغوي للبیان الصحفي، حیث یجب تدقیق كتابة البیان من قبل شخص ثان غیر الذي كتبھ حیث  .3

 .دائماً ترى العین الثانیة األخطاء اإلمالئیة والمنطقیة لیكون بالشكل األمثل
 التي للمعلوماتمدى فھمھ وشرح  ءتھاختبار سھولة وجودة البیان الصحفي وذلك بقیام شخص اخر بقرا .4

 .فیھ
قبل " أن یتم اإلعالن عن قرب اطالق البیان الصحفي حول الموضوع المقصود على الموقع األلكتروني للجھاز   .5

 ." یومین مثالً 
 Statistical calendarأن یصدر البیان الصحفي في الموعد المحدد لھ في الرزنامة اإلحصائیة  .6

 الزال فيكان المسح او النشرة االحصائیة  حتى وانینشر البیان الصحفي على الموقع االلكتروني و
 .مرحلة الطباعة

ویوضع  Flash-memoryیتم تزوید شعبة النشر األلكتروني بالبیان الصحفي بصیغتھ النھائیة في  .7
  .) jpg(الرسم البیاني بصیغة 

  
  إطار تقییم جودة البیان الصحف    

  للنشر ؟ھل تم وضع تسلسل لرقم البیان الصحفي من قبل شعبة النشر االلكتروني لیكون جاھزا 

 ؟ ھل یتصف البیان الصحفي بالبساطة واالختصار  

  االقل  ثم یتوسع ویشرح النتائجالمعلومات أي أن البیان یبدأ بأھم (ھل تم استخدام اسلوب الھرم المقلوب
 ؟)اھمیة

 ؟ معبر وغیر فني )سطر واحد(قصیر  حیوي ھل تم اختیار عنوان 

 ؟ ھل تم استخدام العناوین الفرعیة  

 ؟ ھل تم إدراج أشكال واضحة تعین على الفھم  

  ؟ )رقم الھاتف، البرید االلكتروني(ھل تم تحدید التاریخ ومعلومات االتصال 

مع المعاییر  سابقة اعید صیاغتھا لتتناسبوسندرج امثلة عن بیانات صحفیة لتقاریر ونشرات احصائیة 
  الدولیة في كتابة البیان الصحفي
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  1مثال 

بنسبة  2013انخفاض عدد إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 

عن العام الماضي% 28  
2014آذار  –إحصاء إجازات  البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص   

ألف إجازة مسجلة انخفاض  بنسبة  ) 31.9( خاص بلغ عدد إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع ال

كذلك الحال بالنسبة . الف اجازة ) 44.4(  2012عن العام الماضي حیث بلغ عدد اإلجازات لسنة  28%

 2012عن سنة  % 18.5تریلیون دینار مسجلة نسبة انخفاض مقداره  2.2للكلفة التخمینیة حیث بلغت 

.تریلیون دینار  2.7حیث بلغت الكلفة التخمینیة   

2013- 1998نوع للسنوات الحسب بالترمیم  الممنوحة للقطاع الخاص و ءدد إجازات البناع: 1شكل   
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جازات البناء والترمیم الممنوحة إمحافظة بغداد تحتل المرتبة االولى في عدد 
2013للقطاع الخاص لسنة   

احتلت محافظة بغداد أعلى نسبة في عدد إجازات البناء والترمیم حیث بلغ عدد اإلجازات الممنوحة في ھذه 
ةــــــالممنوحة وبكلف في العراق من مجموع اإلجازات %)26.5(نسبة  إجازة شكلت )  8459(المحافظة   

 
 

الكلیة تلتھا  من مجموع  الكلفة التخمینیة %)37.1(نسبة شكلت ملیار دینار  )807.5( تخمینیة مقدارھا 
من مجموع األجازات الكلي بـكلـفة  %)7.4( شكلت نسبةإجازة )2,345( ھامحافظة بابل حیث بلغ عدد

تلیھا  الكلیة ، من مجموع الكلفة التخمینیة %)8.1(نـسبتھا دینار شكلت   مـلیـار) 176(تخمینیة مقدارھا 
جازات الكلي من مجموع اإل %)7(نسبة شكلت إجازة  ) 2،236(جازات محافظة البصرة حیث بلغ عدد اإل

. الكلیة من مجموع  الكلفة التخمینیة%) 6.8( شكلت نسبتھا ملیار دینار )148( تخمینیة مقدارھا بكلفة  
   

 
  

 
 

 
 

العراق/الجھاز المركزي لإلحصاء / مدیریة إحصاءات البناء والتشیید   
  2014لسنة )    20: (  رقم البیان 

 
WWW.COSit.gov.iq :معلومات االتصال    
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الرقم القیاسي العام بعد االستبعاد

  2مثال 
  

  2013ارتفاع مؤشر التضخم لشھر كانون االول 
  2014كانون الثاني  -  قسم االرقام القیاسیة

عن % 3.1وبمعدل  عن الشھر السابق% 0.4بمعدل  2013خالل شھر كانون االول ارتفع مؤشر التضخم 

  .2012شھر كانون االول لسنة 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة لھا اكبر تاثیر على معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي  ةمجموع
 السعار المستھلك

ة مع نفس  2013في شھر كانون الثاني % 7.1بمعدل  یةئلمجموعة المواد الغذا ارتفعت اسعار المستھلك بالمقارن
  2013مقارنة بشھر تشرین الثاني % 6.1وبمعدل  2012الشھر من سنة 

ث و  تھلك حی عار المس ي الس رقم القیاس نوي لل ر الس دل التغی اع مع ي ارتف اثیر ف كن ت م الس ي لقس رقم القیاس ان ال ك
دل  عاره بمع ت اس انون االول % 1.8ارتفع ھر ك ي ش نة  2013ف ن س ھر م س الش ع نف ة م دل  2012بالمقارن وبمع

  2013مقارنة بشھر تشرین الثاني % 1.5
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  الشهر

  
  

الرقم القیاسي السعار 
  المستهلك

الرقم القیاسي للمواد 
 الغذائیة

 الرقم القیاسي للسكن
السعار الرقم القیاسي 

 المستهلك بعد االستبعاد
CPI        

الرقم القیاسي 
2007=100 

معدل 
التغیر     

السنوي        
% 

  الرقم
القیاسي 

2007=100 

معدل 
التغیر     

السنوي        
% 

القیاسي الرقم 
2007=
100 

معدل التغیر     
السنوي        

% 

الرقم 
القیاسي 

2007=
100 

معدل 
التغیر     

السنوي        
% 

تشرین األول 
2013 

145.0 3.1  153.9 6.3 160.7 2.5 144.5 1.6 

تشرین 
الثاني
2013 

144.3 2.7  152.9 6.1 159.0 1.5 144.0 1.3 

كانون األول 
2013 

144.9 3.1  153.4 7.1 160.0 1.8 144.6 1.6 
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