
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .5142-4991تنويه لمستخدمي بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة 

 5142بشأن تغيير سنة األساس لعام 
 

 مقدمة:
 إعداد يتمو الحسابات القومية باألسعار الثابتة في معرفة النمو الحقيقي للمتغيرات االقتصادية المختلفة، بيانات أهمية إعداد تكمن 
 واألسعاروما ينبثق عنه من أدلة معيارية تتعلق بمقاييس الحجوم  8002بيانات باالعتماد على نظام الحسابات القومية هذه ال
اشتقاق الحجوم أو ما تسّمى الحسابات  )المثبطات السعرية( القياسية المختلفة واألرقامعلى األسعار باالعتماد ويتم ، الثابتة

 لثابتة.القومية باألسعار ا
 

 في حين، 4991منذ العام  باألسعار الجارية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بإعداد بيانات الحسابات القومية باشرلقد 
سنة أساس إلعداد البيانات باألسعار ك 4991 العام وباعتماد 8000إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة منذ العام ب باشر

وقد تم  كسنة أساس، 4991على العام  اعتمادا   8000 -4991داد سلسلة زمنية للحسابات القومية لألعوام حيث تم إعالثابتة، 
تماشيا  مع التوصيات الدولية بتحديث سنة األساس كل خمس نوات، ونظرا  لخصوصية  8001الحقا  االنتقال الى سنة األساس 

نظرا  لعدم توفر سنة تحقق المتطلبات  8002لما بعد العام  تحديث سنة األساسالحالة الفلسطينية فقد كان من الصعب 
العام ة وبمصادر بيانات وتغطية مالئمة. وقد قام الجهاز خالل توفر سنة طبيعياألساسية لتحديث سنة األساس والتي من أهمها 

وتماشيا  مع لحداثة ل مراعاة  ، وذلك 8042لتصبح لبيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة  تحديث سنة األساسب 8041
 .لتوصيات الدوليةا

 
 :5142سنة األساس 

 8042البيانات الجارية للعام  تصبح، إذ 8042-4991ليكون أساسا  لسلسلة بيانات الحسابات القومية  8042تم اعتماد العام 
بآلية االنتقال لسنة األساس تبعة بالمنهجية المالمتعلقة النقاط بعض وهنا ال بد من اإلشارة الى هي نفسها البيانات الثابتة، 

 :أهمهامن ، مستخدمي البياناتلدى  تساؤالتالقد تثير ، والتي 8042
 بمعنى آخر تبقى نسب النمو أو 8042على الرواية االقتصادية التاريخية ما قبل عام  الحفاظأنه تم  ،من الجدير ذكره ،

الحفاظ على نسب النمو على مستوى األنشطة وكذلك ، 8001ثابتة كما كانت بأساس التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي 
االقتصادية المختلفة، وعلى مستوى المنطقة الجغرافية )الضفة الغربية وقطاع غزة(، وكذلك على مستوى األرباع المختلفة 

أحدث التوصيات الدولية المتبعة في هذا  من كل عام )تم إتباع نفس المنهجية للحسابات القومية الربعية(، وهذا يتوافق مع
 المجال.

 ق لم يتم استخدام منهجيات أو طر ، كما لم يرافق تحديث سنة األساس أي تنقيح لبيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية
 جديدة أو تصنيفات حديثة.احتساب 

  ؤدي إلى فقدان ي ن ذلكفإ 8002القومية بناء على توصيات نظام الحسابات الحفاظ على نسب النمو التاريخية في ظل
 أّن حاصل جمع، وهذا يعني 8042ما قبل عام  ( لمكونات الناتج المحلي اإلجماليLoss of additivity) الجمعخاصية 

تم الحصول عليها بطريقة االستقراء الرجعي للبيانات، وعليه  التيالمكونات الفرعية ألي متغير ال تتساوى مع قيم المتغير 



متطابقة من امل كل سلسلة بيانات بحد ذاتها كسلسلة مستقلة هدفها التعبير عن النمو الحقيقي للبيانات وليس لتكون جزءا  عت  
 حسابية. 

  يط، أية متطابقات أخرى، كاإلنتاج واالستهالك الوس مستوى  خاصية الجمع على مستوى الناتج المحلي اإلجمالي وعلىت فقد
 ، وعلى مستوى المنطقة الجغرافية. ةوعلى مستوى األرباع المختلف

  صيل األنشطة االقتصادية على خاصية الجمع على مستوى تفا، 8042سنة األساس  ما بعد لألعوامتحافظ البيانات
 .والمناطق

  معرفة النمو الحقيقي للمتغيرات االقتصادية تعتبر ضرورة اقتصادية لالحسابات القومية باألسعار الثابتة في ظل أن
التعامل تترك لهم حرية فانه مع بعض المتغيرات كمتطابقات حسابية  الذين يتعاملون البيانات  يمستخدملة، ولكن المختلف

 .وبما يخدم التحليل االقتصادي الذي يقومون به مناسبا   يرونهوفق ما  الجمعخاصية عدم  فقدانالفروقات الناتجة عن مع 
  وألية تفاصيل أخرى عن المنهجية المتبعة 8042قال لسنة األساس في االنت 8002تم اتباع نظام الحسابات القومية ،

 :ألمم المتحدةشعبة اإلحصاء التابعة ل يمكنكم الرجوع لرابط الدليل على موقع
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp      
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