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 :مقدمة

رئيس الجهاز / للجنة وترأستها السيدة عال عوض الخامسصاءات االقتصادية االجتماع عقدت اللجنة االستشارية لإلح
 ).مرفق قائمة الحضور(األعضاء  غالبيةبحضور 

تهدف اللجنة االستشارية لتقييم األدوات والمنهجيات ومصادر البيانات الخاصة باإلحصاءات االقتصادية، وتقديم المساعدة 
 .على البيانات والربط بين المؤشرات المختلفةمنهجيات العمل الالزمة في سبيل تطوير 

 
 مجريات االجتماع

 31/03/2013المنعقد بتاريخ  الرابعت على االجتماع المتابعا): 1(البند 
 مــاللمجلــس دون الرابــعتقــرر اعتمــاد محضــر االجتمــاع بــدون تعــديالت، كمــا  وٕاقــرارهتــم اســتعراض جــدول االعمــال للحضــور 

بارسـال ة إلـى أن كافـة المتابعـات قـد تمـت وهـي متعلقـة واإلشـار  الرابـعاسـتعراض المتابعـات علـى االجتمـاع اضافة الـى  تغيير
، علمًا بأنه تم عقـد حلقـة نقـاش خاصـة بموضـوع القـدس J1ورقة موقف لالعضاء حول اعداد حسابات قومية لمنطقة القدس 

وخلصــت بمجموعــة مــن المتابعــات التــي يــتم العمــل حاليــا عليهــا، ومــن  14/4/2013اعقبــت االجتمــاع الرابــع وتمــت بتــاريخ 
 .الموازنة العامة لوزارة شؤون القدسي حول كريم النشاشيب. ضمنها تم استالم بيانات من د

. يوســف داود حــول التوصــيات الخاصــة بالبعثــة الفنيــة حــول المســوح االقتصــادية والمنفــذه مــن خــالل د. ورد استفســار مــن د
 .باسم مكحول، وذلك حول توفير بيانات المسوح االقتصادية على الحد الرابع وتمت االجابة على االستفسار

 



 ومراجعة سلة المستهلك 2010تحديث سنة االساس للعام : محور األساسي لالجتماعال): 2(البند 
لمواكبــة االقتصــادية علــى تطــوير عمــل كافــة البــرامج، وســعيًا  لإلحصــاءاتالمتابعــات المســتمرة ضــمن االدارة العامــة فــي ظــل 

لمحـور االساسـي لهـذا االجتمـاع ليكـون فقد تـم تخصـيص ا البرامج المختلفة لالدارة،تطوير التوصيات الدولية في العمل على 
وذلـك فـي ظـل التوصـيات التـي تشـير الـى ضـرورة تحـديث سـنة االسـاس كـل خمـس  2010تحـديث سـنة االسـاس للعـام حول 

 .2004سنوات، علمًا بأن سنة االساس المعتمده حاليا هي 
شـرف سـمارة، حيـث تطـرق زميـل أمـن خـالل ال وتخفيض قائمة السلع 2010تحديث سنة االساس للعام تم تقديم عرض حول 

، اضـــــافة الـــــى االوزان الترجيحيـــــة ألســـــعار المســـــتهلك 2010الــــى المبـــــررات لتحـــــديث ســـــنة االســـــاس وســـــبب اختيــــار العـــــام 
للمجموعــات الرئيســه وتصــنيف الســلع تبعــًا لوزنهــا فــي ســلة المســتهلك والتوصــيات الدوليــة حــول آليــة العمــل علــى تحــديث ســلة 

 . و حذف بعض السلعالمستهلك من خالل تحديث أ
 

 :النقاشات •
محمد نصر . ليكون سنة أساس، كما تم التأكيد من قبل د 2010كان هنالك تساؤالت حول مبررات اختيار العام  .1

 .الى امكانية اعتبارها سنة طبيعية حيث لم  تتغير االسعار بشكل جوهري وكانت االسعار مستقرة
فتحي السروجي الى التخوف من تقليص عدد السلع، حيث أنه وبالرغم من أنه تم حذف أسعارهم اال اننا . أشار د .2

 .حافظنا على أوزانهم وبالتالي األهمية النسبية لهم مازالت موجوده مما قد يشكل تشوه لسلة المستهلك
ا لكون السلع األكثر قد تؤثر على سعيد هيفا بتقليص عدد السلع وطالب بالمزيد من التقليص نظر . أشاد د .3

 ..االحتسابات
  



 :القرارات/التوصيات •
 .ليكون سنة األساس 2010كان هنالك اجماع حول مالئمة العام  .1
ضــرورة عمــل دراســة لسلســلة زمنيــة طويلــة، حيــث تــم االشــارة الــى االعضــاء بأنــه ســيتم اعــداد هــذه الدراســة مــن قبــل  .2

 .أحد االعضاء وفق ما يتم االتفاق عليه
 

 2008حول الجهود الدولية الطالق استراتيجية االنتقال الى نظام الحسابات القومية نبذه تعريفيه ): 4(البند 

تــــم تأجيــــل الموضــــوع الجتمــــاع قــــادم، حيــــث مــــن المتوقــــع طــــرح الموضــــوع خــــالل الورشــــة الوطنيــــة المقــــرر عقــــدها بتــــاريخ 
 .حول االستراتيجية 29/9/2013

 
 .موقع اللجنة االستشارية لالحصاءات االقتصادية على صفحة الجهاز ):5(البند 

م اطالع االعضاء على استكمال غالبية المواضيع الخاصة باللجنة على صفحة الجهاز حيث تم اغناؤها بالمواد اضافة ت
 .مال النواقصالى محاضر االجتماعات والمتابعات اضافة الى مواعيد االجتماعات القادمة، وجاري العمل على استك

 
 .مواضيع مقترحة للدراسة والنقاش لالجتماع القادم): 6(البند 

 :تم استعراض المواضيع التي سيتم نقاشها خالل اجتماع اللجنة القادم وذلك للدراسة والنقاش وهي
 .جداول العرض واالستخدام .1
 .2008استراتيجية االنتقال الى نظام الحسابات القومية  .2

 
 

  



 :والمتابعاتالتوصيات 
 مالحظات الجهة المسئولة المتابعة

وبـدء العمـل  2010اعتماد سنة االساس 
علــى الموضــوع فــي دائــرة االســعار علــى 
أن يــتم البــدء بهــا مــع شــهر كــانون ثــاني 

2014 

  دائرة االسعار

دعــــوة أعضــــاء اللجنــــة للورشــــة الوطنيــــة 
حــــــول اســــــتراتيجية االنتقــــــال الــــــى نظــــــام 

2008 

  أمينة خصيب

اطالع االعضاء على التطورات على 
خالل االجتماع  J1موضوع القدس 

 القادم للجنة

  أمينة خصيب

تكليف أحد االعضاء باعداد دراسة 
حول سلسلة زمنية طويلة ومتسقه 

 لبيانات االسعار

  سكرتاريا اللجنة

صفحة  استكمالعلى  ISDالمتابعة مع 
 .على موقع الجهاز االستشارية اللجنة

ISD +أمينة خصيب  

 
 -انتهى-

 
 

 أمينة خصيب
 اللجنة سكرتاريا
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