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تقديم
مفصلــة لتدفــق الســلع والخدمــات يف االقتصــاد الفلســطيني ،وترتكــز
تهــدف جــداول العــرض واالســتخدام إىل تكويــن صــورة ّ
هــذه الجــداول عــى مطابقــة الطلــب عــى الســلع والخدمــات بالتســاوي مــع العــرض عليهــا ،وذلــك عــى مســتوى االقتصــاد
ككل ،ومســتوى كل ســلعة وخدمــة .وتعتــر جــداول العــرض واالســتخدام مــن أهــم األدوات التــي تع ـ ّزز جــودة البيانــات
مفصلة عىل مســتوى كل صنف .فمــــن الصعب أن تتســــاوى تدفقــــات الســــلع مــــا بــــن
اإلحصائيــة؛ كونهــا تعطــي صــورة ّ
العــــرض واالستخدام ،وعــــادة مــــا تكــــون هنالــك ثغــرة أو تبايــن بينهــا ،األمر الــــذي يســتوجب مــن املختصني الوقوف
عــى أســـباب هـــذا التبايـــن ،وتحديــد مصـــدره األكــر ترجيحـــاً .وقد تــم إعداد هــذه الجــداول ،للمــرة األوىل ،يف العام 1997
كتجربــة أوليــة ،ومــن ثــم تــم إعدادهــا للعــام .2004
لقــد اســتندت جــداول العــرض واالســتخدام إىل الربــط بــن بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت للعــام ،2017
ومســح إنفــاق واســتهالك األرسة الــذي تــم تنفيــذه مــن  ،2017/10 -12016/10الــذي غطَّــى طبيعــة وحجــم اســتهالك األرس
الفلســطينية ،إضافــة إىل سلســلة املســوح االقتصاديــة التــي يتــم تنفيذهــا ســنوياً ،ومســح القــوى العاملــة الــذي ينفــذ بشــكل
ربعــي عــى مــدار كل عــام ،إضافــة إىل تطويــر وتحديــث قاعــدة بيانــات الزراعــة للعــام  ،2016وتطويــر وإتاحــة بيانــات وزارة
املاليــة التــي شــكلت العامــل األســايس يف إنجــاح هــذا التمريــن .ويســعى الجهــاز إىل تنفيــذ هــذا التمريــن بشــكل ســنوي
لتعزيــز جــودة الســجالت اإلداريــة بالتعــاون والرشاكــة مــع الــوزارات ذات العالقــة ،ومبــا يضمــن تغطيــة أشــمل للبيانــات،
الســيام يف ظــل ســعي الجهــاز إىل تنفيــذ مســح القطــاع غــر املنظــم يف العــام  ،2020وتنفيــذ التعــداد الزراعــي  ،2020إضافــة
إىل تطويــر ســجل األعــال اإلحصــايئ املتمثــل بربــط بيانــات األنشــطة االقتصاديــة بــن كل مــن وزارة املاليــة ،وزارة االقتصــاد
الوطنــي ،والبلديــات ،والقطــاع الخــاص.
تــم اســتخدام برنامــــج  ERETESالــذي تــم تطويــره مــن قبــل املعهــد الوطنــي لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة ()INSEE
يف تنفيذ املوازنة لجداول العرض واالســتخدام ،وقد تـــمت مراجعـــة منهجية العمـــل عـــى إعداد هذه الجـــداول مـــن خـــال
العديــد مــن البعثـــات الفنيـــة مـــن املركز اإلقليمي للمســاعدات الفنيــة للرشق األوســط ( )METACواملعهــد الوطني لإلحصاء
والدراســات االقتصاديــة ،إضافــة إىل مراجعتهــا ومناقشــتها مــن قبــل أعضــاء اللجنــة االستشــارية لإلحصــاءات االقتصاديــة.
وختامــاً ،يتقــدم الجهــاز بالشــكر والتقديــر إىل الــركاء مــن وزارة املاليــة ،وســلطة النقــد الفلســطينية ،ووزارة الزراعــة،
ووزارة االقتصــاد الوطنــي ،والبلديــات ،عــى جهودهــم وتعاونهــم يف إتاحــة البيانــات ،األمــر الــذي ســاهم يف إنجــاح هــذا
التمريــن ،والشــكر موصــول ،أيض ـاً ،إىل اللجنــة االستشــارية لإلحصــاءات االقتصاديــة عــى دورهــا ،وكذلــك املعهــد الوطنــي
لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة ( ،)INSEEاإلســكوا ،املركــز اإلقليمــي للمســاعدات الفنيــة للــرق األوســط (،)METAC
والبنــك الــدويل عــى دعمهــم الفنــي املتواصــل .ونأمــل أن يعطــي هــذا التمريــن وصفـاً أشــمل لألنشــطة االقتصاديــة ،وبدرجــة
عاليــة مــن الجــودة ،ليكــون بذلــك أداة مهمــة ومرجعـاً أساســياً يســتند إليــه صانعــو القـرار وراســمو السياســات والباحثــون
يف عمليــات التخطيــط ورســم السياســات ،الســيام خطــة التنميــة بالعناقيــد.

د .عال عوض
رئيس الجهاز
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فريق العمل:
•أمينة خصيب /مدير دائرة الحسابات القومية-رئيس
الفريق
•حسن دويكات (الحسابات القومية)
•رشا مسعود (الحسابات القومية)
•رافع أبو عيل (الحسابات القومية)
•ريهام حسني (الحسابات القومية)
•آيات عايص (الحسابات القومية)
•إيناس مصطفى (الحسابات القومية)
•شادية أبو الزين (إحصاءات الزراعة)

الفريق المساند:
•محمد قاللوة /نائب مدير عام اإلحصاءات االقتصادية
•أحمد عمر /مدير دائرة التحليل والتنبؤ
•أرشف سامرة /مدير دائرة األسعار واألرقام القياسية
•آمنة النتشة /مدير دائرة الحسابات التابعة
•أمين قنعري /مدير دائرة إحصاءات الصناعة واإلنشاءات
•هاين األحمد /مدير دائرة إحصاءات الخدمات
•حسام خليفة /مدير دائرة التجارة الخارجية
•فائد ريان /مدير دائرة إحصاءات املالية والحكومة

•فداء عبيد (إحصاءات الزراعة)
•برهان عيىس (إحصاءات الزراعة)
•محمد عنرتي (الصناعة واإلنشاءات)
•أصالة خالد (التجارة الخارجية)
•فداء توام (معايري املعيشة)

اإلشراف الفني والمراجعة:
•د .صالح الكفري /مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

اإلشراف العام والمراجعة النهائية:
•د .عال عوض /رئيس الجهاز
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مقدمة

تعتــر جــداول العــرض واالســتخدام جــزءا ال يتجــزأ مــن نظــام الحســابات القوميــة ()SNA, 2008
الصــادر عــن خمــس منظــات دوليــة وهــي األمــم املتحــدة ،صنــدوق النقــد الــدويل ،البنــك الــدويل،
املفوضيــة االوروبيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة .حيــث تشــكل هــذه الجــداول االطــار
املركــزي لتجميــع بيانــات متســقة للناتــج املحــي االجــايل بحيــث يتــم دمــج جميــع مكونــات االنتــاج
والدخــل واإلنفــاق يف هــذه الجــداول اضافــة اىل توفريهــا لروابــط رئيســية ألجـزاء اخــرى يف اطــار نظــام
الحســابات القوميــة.
وبشــكل مبســط تصــف جــداول العــرض واالســتخدام الكيفيــة التــي تدخــل بهــا املنتجــات (الســلع
والخدمــات) يف اقتصــاد مــا (ســوا ًء كنتيجــة لإلنتــاج املحــي او عــن طريــق واردات مــن البلــدان
االخــرى) ويتــم تســجيلها يف جــداول العــرض ،وكيــف يتــم اســتخدام املنتجــات نفســها (كاســتهالك
وســيط ،أو اســتهالك نهــايئ ،أو تكويــن رأســايل إجــايل أو صــادرات) ويتــم تســجيلها يف جــداول
االســتخدام.

أهمية جداول العرض واالستخدام:
تعــرض جــداول العــرض واالســتخدام الروابــط بــن مكونــات اجــايل القيمــة املضافــة ومدخــات
ومخرجــات االنشــطة االقتصاديــة ،بحيــث متكــن الجــداول مــن إظهــار دور القطاعــات املؤسســية
املختلفــة (مثــل الــركات غــر املاليــة والحكومة..الــخ) ،وتوفــر آليــة مهمــة للربــط بني الحســابات
املختلفــة يف إطــار الحســابات القوميــة (حســاب البضائــع والخدمــات ،وحســاب االنتاج ،وحســاب
الدخــل وحســاب رأس املــال).
إن عمليــة تصميــم الروابــط املشــركة يف جــداول العــرض واالســتخدام تســهل التعامــل مــع
البيانــات وفحــص اتســاقها خاصــة البيانــات املتعلقــة بالســلع والخدمــات والتــي يتــم الحصــول
عليهــا مــن مصــادر احصائيــة مختلفــة مثــل مســوح األعــال واملســوح األرسيــة والبيانــات
اإلداريــة بحيــث يتــم تنســيقها داخــل اطــار عمــي واحــد ومفصــل ،كــا انهــا توفــر آليــة قويــة
للتغذيــة الراجعــة بشــأن جــودة ومتاســك مصــادر البيانــات األوليــة اضافــة اىل ذلــك تســاعد
الجــداول يف تقديــر مجاميــع الحســابات القوميــة التــي ال يتوفــر لهــا بيانــات متاحــة بشــكل
مبــارش .وعــى ســبيل املثــال يف حالــة عــدم توفــر مســح خــاص باإلنفــاق عــى الســلع االســتثامرية
ميكــن اســتخدام تفاصيــل بيانــات االنتــاج املحــي ألنــواع معينــة مــن املعــدات بالتزامــن مــع
بيانــات الــواردات مــا يســاعد يف تقديــر االنفــاق عــى اجــايل التكويــن الرأســايل لتلــك الســلع.
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يمكــن اســتعراض اســتخدامات جــداول العــرض واالســتخدام مــن
وجهــة نظــر احصائيــة ووجهــة نظــر تحليليــة كمــا فــي التالــي:
من وجهة نظر احصائية

من وجهة نظر تحليلية

1.1توفــر الجــداول اطــار لضــان جــودة حســاب الناتــج
املحــي االجــايل وفقــا لنهــج االنتــاج واإلنفــاق والدخــل،
وبالتــايل تعــزز جــودة املجاميــع االخــرى لالقتصــاد الــكيل.

1.1تعــد جــداول العــرض واالســتخدام اللبنــة االساســية
الشــتقاق جــداول املدخــات واملخرجــات.

2.2تضمــن جــداول العــرض واالســتخدام التكامــل واالتســاق
بــن الحســابات الرئيســية لنظــام الحســابات القوميــة:
حســابات الســلع والخدمــات ،وحســابات اإلنتــاج
وحســابات الدخــل.

2.2تعتــر جــداول العــرض واالســتخدام مهمــة لصنــع
السياســات والتخطيــط والتنبــؤ وميكــن االســتفادة
منهــا يف اق ـرار املوازنــة ،ويف خطــط التنميــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة.

3.3تتيــح الجــداول تقديـرات مــن مختلــف مصــادر البيانــات
االحصائيــة واإلداريــة املختلفــة.

مكونات جداول العرض واالستخدام
تتكــون جــداول العــرض واالســتخدام مــن مصفوفــة مســتطيلة مقســمة حســب االنشــطة واملنتجــات ،ويف كال الجدولــن (جــدول العــرض
وجــدول االســتخدام) تُعــرض املنتجــات كصفــوف بحيــث يكــون عــرض كل منتــج مســاوي الســتخدام هــذا املنتــج عنــد قياســه عــى نفــس
االســعار .ويشــمل اجــايل العــرض مــن الســلع والخدمــات البنــود التاليــة:
·اإلنتاج :وهو كل ما يتم انتاجه من سلع وخدمات عىل االسعار األساسية ويصنف وفقا للمنتجات واألنشطة.
·الواردات :تصنف وفقا للسلع وتشمل استهالك املقيم من الخارج.
·أعمــدة التعديــات تضــاف الحتســاب البيانــات وفقــا لألســعار املشــرين (الرضائــب  -اعانــات املنتجــات ،وهوامــش التجــارة
والنقــل لــكل منتــج ،وتعديــات .)CIF/FOB
اما اجاميل االستخدامات من السلع والخدمات بأسعار املشرتين يشمل التايل:
·االستهالك الوسيط :قيمة السلع والخدمات املستخدمة كمدخالت لعملية االنتاج وتصنف وفقا للسلع واألنشطة.
·االســتهالك النهــايئ :يقســم اىل اســتهالك نهــايئ لــأرس املعيشــية ،واالســتهالك النهــايئ للمؤسســات الغــر هادفــة للربــح التــي
تخــدم االرس املعيشــية ،واالســتهالك النهــايئ للحكومــة العامــة.
·اجاميل التكوين الرأساميل ويشمل اجاميل التكوين الرأساميل الثابت ،والتغري يف املخزون.
·الصادرات من السلع والخدمات.
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الشكل( )1ادناه يعرض جداول العرض واالستخدام بشكل مبسط
جدول االستخدام
االستخدام النهائي
المجموع

االستخدام النهايئ حسب املنتج لكل نشاط

الصناعات
أنشطة
الخدمات

صناعة

المنتجات
زراعة

خدمات

منتجات
صناعية

منتجات
زراعية
منتجات
زراعية
منتجات
صناعية

االستهالك النهايئ حسب املنتج والنشاط
االقتصادي

املنتج

مجموع
االستخدام حسب
املنتج

صادرات

تكوين استهالك
رأسمالي نهائي

جدول العرض

خدمات
مجموع االنتاج
حسب النشاط
االقتصادي

مجموع القيمة
املضافة

انتاج األنشطة االقتصادية حسب املنتج

صناعة
أنشطة
الخدمات

النشاط االقتصادي

زراعة

القيمة املضافة حسب املكونات وحسب
النشاط االقتصادي

مجموع الواردات
مجموع االنتاج حسب النشاط االقتصادي

مجموع الواردات حسب املنتج

الواردات

مجموع العرض حسب املنتج

املجموع

الموازنة لجانبي العرض واالستخدام:
يحتــوي جــدول االســتخدام بأســعار املشــرين عــى مجموعــة مــن توازنــات املنتجــات التــي تغطــي كافــة املنتجــات املحتمــل تواجدهــا يف االقتصــاد
مرتبــة عــى شــكل مصفوفــة مســتطيلة مــع املنتجــات التــي تــم تســعريها حســب اســعار املشــرين والتــي تظهــر يف الصفــوف يف حــن يظهــر يف
االعمــدة األشــكال املختلفــة مــن االســتخدامات.
ويحتــوي جــدول العــرض بأســعار املشــرين عــى مصفوفــة مســتطيلة مــن الصفــوف املوازيــة لنفــس مجموعــات الســلع املوجــودة يف جــداول
االســتخدام واألعمــدة املوازيــة للعــرض مــن االنتــاج املحــي الــذي تــم تســعريه باألســعار االساســية اضافــة اىل االعمــدة التــي توضــح الــواردات
والتعديــات عــى االســعار الالزمــة للحصــول عــى العــرض الــكيل لــكل مجموعــة مــن املنتــج /املنتجــات التــي تــم تســعريها بأســعار املشــرين.
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التجربة الفلسطينية في اعداد جداول العرض واالستخدام:
تــم اعــداد جــداول العــرض واالســتخدام يف فلســطني ألول مــرة يف عــام  ،1997واعتــرت هــذه التجربــة اوليــة حيــث انهــا
اعتمــدت عــى تقديــر مجموعــة مــن املصــادر غــر املتوفــرة وتــم تنفيــذ الجــداول لكامــل االرايض الفلســطينية ولكافــة
القطاعــات كمجاميــع ثــم تالهــا اعــداد الجــداول لعــام  2004التــي شــهدت تطــورا عــى مســتوى التغطيــة االحصائيــة
كــا انهــا الســنة االكــر اســتقرارا ضمــن االعــوام .2007-2000
وانطالقــا مــن أهميــة تنفيــذ جــداول العــرض واالســتخدام التــي تــم ذكرهــا والتوصيــات يف نظــام الحســابات القوميــة
 2008عــى رضورة تحديــث الجــداول ،تــم اختيــار العــام  2017إلعــداد جــداول العــرض واالســتخدام يف فلســطني
لألســباب التاليــة:
1.1جاء تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2017كمصدر بيانات مهم يف توفري تغطية افضل.
2.2تعديل استامرة املسوح االقتصادية للعام  2017لتتضمن متطلبات تنفيذ جداول العرض واالستخدام.
3.3توفــر بيانــات حــول انفــاق واســتهالك االرسة للعــام  2017وتنفيــذ املســح بعينــة تســمح بتوفــر متطلبــات جانــب
الطلــب للمنتجــات املطروحة.
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مصادر بيانات جداول العرض واالستخدام:

اإلستهالك النهائي
اإلستهالك الوسيط
اإلنتاج

التكوين الرأسمالي
اإلجمالي

الواردات

الصادرات

جانب العرض

جانب االستخدام

مصادر جانب العرض:

مصادر جانب اإلستخدام:

أوالً :املسوحات امليدانية ،وتنقسم اىل قسمني:

أوالً :املســوحات امليدانيــة :حيــث يتــم االعتــاد عــى
املســوح اإلقتصاديــة واملســوح األرسيــة ومــن أهمهــا مســح
إنفــاق واســتهالك األرسة ويتــم تنفيــذه كل خمــس ســنوات
لتغطيــة قطــاع األرس املعيشــية.

مســوح املنشــآت ،حيــث يتــم االعتــاد عــى املســوح االقتصاديــة لتغطية
بيانــات منشــآت القطــاع الخــاص غــر املاليــة باإلضافــة إىل مســح املاليــة
والتأمــن لتغطيــة القطــاع املــايل ويتــم تنفيــذه ســنويا بشــكل حــر
شــامل.
املســوح األرسيــة ،حيــث يتــم االعتــاد عــى كل مــن مســح انفــاق
واســتهالك االرسة ومســح القــوى العاملــة
ثاني ـاً :الســجالت اإلداريــة :حيــث يتــم توفــر إي ـرادات ونفقــات
الــوزارة الحكوميــة مــن خــال الســجالت اإلداريــة بحيــث يتــم جمــع
ميزانيــات وزارة املاليــة ،وزارة األوقــاف ،وزارة الصحــة ووزارة التعليــم
باإلضافــة إىل غريهــا مــن املؤسســات الحكوميــة األخــرى .كــا يتــم
جمــع بيانــات مــن مصــادر أخــرى كوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن
االونــروا ،باإلضافــة إىل بيانــات التجــارة الخارجيــة لرصــد قيمــة الــواردات
الفلســطينية.
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ثاني ـاً :الســجالت اإلداريــة :حيــث يتــم توفــر إي ـرادات
ونفقــات الــوزارة الحكوميــة مــن خــال الســجالت اإلداريــة
حيــث يتــم جمــع ميزانيــات وزارة املاليــة ،وزارة األوقــاف،
وزارة الصحــة ووزارة التعليــم باإلضافــة إىل غريهــا مــن
املؤسســات الحكوميــة األخــرى .كــا يتــم جمــع بيانــات مــن
مصــادر أخــرى كوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن االونــروا،
باإلضافــة إىل بيانــات التجــارة الخارجيــة لرصــد قيمــة
الصــادرات الفلســطينية.

قائمة االنشطة االقتصادية الرئيسية والفرعية والمنتجات
التي احتوتها جداول العرض واالستخدام:
بعد دراسة االحتياجات األساسية لكافة مستخدمي جداول العرض واالستخدام ،تم اختيار  20نشاط رئييس وينبثق
عنها  49نشاط فرعي و 86منتج ،ولتحديد أبعاد الجداول االنشطة االقتصادية (الرئيسية والفرعية) واملنتجات
(السلع والخدمات) تم مراعاة ما ييل:
·تــم اختيــار األنشــطة االقتصاديــة باالعتــاد عــى التصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد لجميــع األنشــطة
االقتصاديــة ( ،)ISIC 4حيــث ان وصــف النشــاط مطابــق متامــا ملــا جــاء بالتصنيــف.
·تــم تصنيــف األنشــطة عــى مســتويني ،األول يكــون عــى مســتوى الحــرف ،مثــا زراعــة وصناعة وإنشــاءات،
والثــاين عــى مســتوى االنشــطة الفرعيــة ،مثــل زراعــة الحبــوب والخــروات ،وتربيــة الحيوانــات الحية.
·تــم تصنيــف الســلع باالســتناد عــى التصنيــف املركــزي للمنتجــات ( ،)CPC2مــع مراعــاة أن تكــون قامئــة
املنتجــات شــاملة لكافــة الســلع والخدمــات يف االقتصــاد الفلســطيني مــع الرتكيــز عــى إظهــار الســلع املهمة
يف االقتصــاد الفلســطيني كســلعة منفــردة مثــل الزيتــون الحــب وزيــت الزيتــون.

األنشطة اإلقتصادية
الرئيسية

األنشطة الفرعية

زراعة الحبوب والخرضوات والفواكه

نشاط الزراعة والغابات
وصيد االسماك

تربية الحيوانات الحية ومنتجات الحيوانات

التعدين والمحاجر

استخراج الحجارة والرمل والطني

املنتجات
الحبوب واألرز
الخرضوات والزهور
الفواكه
الزيتون الحب
املنتجات االخرى وخدمات الدعم الزراعي
الحليب الخام
دواجن
الحيوانات الحية
االسامك واملنتجات البحرية
بيض ،وعسل ،وصوف ،ومنتجات حيوانات
غري مصنفة يف مكان اخر.
الحجارة ،والرمال ،والطني
الخامات ومعادن اخرى
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األنشطة اإلقتصادية
الرئيسية

األنشطة الفرعية

املنتجات

تجهيز وحفظ اللحوم واألسامك
تجهيز الفاكهة والخرضوات

اللحوم املعالجة واألسامك
الفاكهة والخرضوات املعالجة
زيت الزيتون
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية
االخرى غري زيت الزيتون
منتجات االلبان
دقيق القمح
النشا ومنتجات حبوب مطحونة عدا
الدقيق
الخبز ،ومنتجات املخابز االخرى،
والحلويات ،الكنافة والبقالوة والحلويات
الرشقية
سكر وكاكاو وشوكوالتة ،ومنتجات سكرية
معكرونة ،شعرية ،وكسكس
القهوة والشاي وامللح والتوابل
علف الحيوانات
املرشوبات
منتجات التبغ
املنسوجات
مالبس
املنتجات الجلدية
احذية
املنتجات الخشبية عدا االثاث
منتجات ورقية
الطباعة وتسجيل الوسائط
املنتجات البرتولية املكررة
مواد كيميائية؛ االسمدة والدهانات
والبالستيك الخام واملطاط والغازات
الكيميائية
الصابون واملنظفات والعطور
منتجات العناية الطبية والصيدالنية
منتجات املطاط والبالستيك
االسمنت والجري والخرسانة والجص
الحجارة الجاهزة
منتجات اخرى معدنية غري فلزية

صناعة الزيوت والدهون
صناعة منتجات االلبان
صناعة النشا ومنتجات النشا ومنتجات حبوب
مطحونة

صناعة املنتجات الغذائية مبا يف ذلك املخابز

الصناعة

صناعة االعالف الحيوانية الجاهزة
صناعة املرشوبات
صناعة منتجات التبغ
صناعة املنسوجات
صناعة املالبس
صناعة الجلود
صناعة االحذية
صناعة االخشاب عدا االثاث
صناعة الورق
طباعة وانتاج الوسائط املسجلة
صناعة املنتجات البرتولية املكررة
صناعة املواد الكيميائية االساسية واالسمدة
ومركبات النيرتوجني والبالستيك واملطاط
الصناعي يف اشكاله االولية
صناعة منتجات الرعاية الطبية
صناعة منتجات املطاط والبالستيك
صناعة املنتجات املعدنية الغري فلزية
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األنشطة االقتصادية
الرئيسية

االنشطة الفرعية
صناعة املعادن األساسية ومنتجات املعادن
املشكلة

الصناعة

صناعة اآلالت واملعدات

صناعة االثاث
صناعات اخرى ( مجوهرات ،سلع رياضية،
العاب ،والعاب االطفال)...
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
إمدادات الكهرباء
والغاز والبخار
وتكييف الهواء

املنتجات
املعادن األساسية
منتجات املعادن املشكلة باستثناء اآلالت
واملعدات
الكمبيوتر وااللكرتونيات واملنتجات املرئية
معدات كهربائية
اآلالت واملعدات غري املصنفة يف مكان
آخر
املركبات والسيارات وقطع غيار املركبات
اثاث املنزل
(مجوهرات  ،سلع رياضية  ،ألعاب،
والعاب االطفال)...
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
الهواء

جمع المياه وتزويدها
ومعالجتها ،مياه
الصرف الصحي

جمع املياه وتزويدها ومعالجة مياه الرصف
الصحي

االنشاءات

االنشاءات
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية

خدمات تجارة الجملة
والتجزئة

خدمات تجارة الجملة  ،باستثناء السيارات
والدراجات النارية
خدمات تجارة التجزئة  ،باستثناء السيارات
والدراجات النارية

النقل والتخزين

النقل والتخزين

أنشطة اإلقامة
والخدمات الغذائية

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

جمع املياه ومعالجتها وتزويدها
جمع ومعالجة مياه الرصف الصحي ،
والنفايات
املباين (السكنية ،والغري سكنية)
الهندسة املدنية
البناء املتخصص
تجارة الجملة والتجزئة للسيارات
والدراجات النارية
إصالح السيارات والدراجات النارية
خدمات تجارة الجملة  ،باستثناء
السيارات والدراجات النارية
خدمات تجارة التجزئة  ،باستثناء
السيارات والدراجات النارية
نقل الركاب
نقل البضائع
التخزين
الربيد الرسيع والخدمات الربيدية
أنشطة اإلقامة والخدمات الفندقية
الخدمات الغذائية واملطاعم
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االنشطة االقتصادية
الرئيسية

االنشطة الفرعية

المعلومات واالتصاالت

املعلومات واالتصاالت

األنشطة المالية
والتأمين

األنشطة املالية والتأمني

األنشطة العقارية

األنشطة العقارية

االنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

االنشطة املهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمات
اإلدارية والدعم

أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛
الضمان االجتماعي
االلزامي

اإلدارة العامة والدفاع ؛ الضامن اإلجتامعي
اإللزامي

اإلدارة العامة والدفاع ؛ الضامن
اإلجتامعي اإللزامي

التعليم

التعليم

التعليم

صحة االنسان

صحة االنسان

صحة االنسان

الفنون والترفيه
واالستجمام

الفنون والرتفيه واإلستجامم

الفنون والرتفيه واإلستجامم

أنشطة الخدمات
األخرى

أنشطة املنظامت العضوية
الخدمات الشخصية األخرى مبا يف ذلك إصالح
السلع الشخصية

الخدمات التي تنتجها املنظامت العضوية
الخدمات الشخصية األخرى مبا يف ذلك
إصالح السلع الشخصية

أنشطة الخدمات
المنزلية

الخدمات املنزلية

الخدمات املنزلية
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املنتجات
أنشطة النرش واإلذاعة والتلفزيون
املعلومات واالتصاالت
الخدمة املالية ،باستثناء FISIM
خدمات الوساطة املالية املقاسة بطريقة
غري مبارشة ()FISIM
التأمني وإعادة التأمني ومتويل املعاشات
التقاعدية باستثناء الضامن االجتامعي
اإللزامي
األنشطة املساعدة للخدمة املالية والتأمني
األنشطة العقارية
الخدمات القانونية ،وخدمات املحاسبة،
والخدمات االستشارية ،والخدمات
الهندسية
البحث العلمي والتطوير
اإلعالنات ،الخدمات البيطرية وغريها من
الخدمات املهنية والعلمية والتقنية
التأجري وااليجار (اآلالت والسلع
الشخصية).. ،
وكاالت السفر والخدمات ذات الصلة
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
األخرى

الموازنة والنتائج النهائية:
1.1تــم تنفيــذ جــداول عــرض واســتخدام لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــكل منفصــل ملراعــاة اإلختــاف اإلقتصــادي لــكل
منطقــة عنــد املوازنــة (ولكــن يف هــذا التقريــر تــم عــرض أمثلــة عــن عمليــات املوازنــة الخاصــة بالضفــة الغربيــة والتــي ال تشــمل
ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي ضمــه اإلحتــال االإرسائيــي عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة عــام . )1967
 2.متت املوازنة عىل مستوى السلعة وكذلك االنشطة لتحقيق االتساق املطلوب عىل مستوى املنتجات والنشاط التابع لها.
3.3كانــت الفروقــات الجوهريــة مــا بــن العــرض والطلــب بشــكل اســايس يف املنتجــات الزراعيــة واملنتجــات التابعــة لهــا ،وذلــك بســبب
كــر حجــم األنشــطة غــر الرســمية وغــر املنظمــة ( مثــال عــى ذلــك املشــاريع األرسيــة) يف هــذا القطــاع.

أوالً :تحديد الفروقات:
تــم رصــد الفروقــات عــر املنتجــات لتحديــد الفروقــات ذات الــوزن األكــر ،حيــث تبــن أن الســلع
الزراعيــة شــهدت الفروقــات األكــر اضافــة اىل املنتجــات ذات الصلــة بهــا.
فيام ييل أهم السلع التي شهدت فروقات واضحة:
1.1الزيتون الحب
2.2زيت الزيتون
3.3الحليب الخام
4.4منتجات األلبان
5.5الحيوانات الحية
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ثانياً :عملية املوازنة:
المجموعة األولى :الزيتون الحب وزيت الزيتون
 .1الزيتون الحب:
فيام ييل استعراض لجانب العرض والطلب لكل منهام (مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):
165,360

46,000

70

5,720

7,232

0

إجاميل
الفروقات

51,720

120,942

172,662

الفحوصات التي تم اجراؤها:
1.1مقارنة انتاج الزيتون الحب مع السنوات السابقة حيث تبني أن قيمة االنتاج ال تتناسب مع كمية االنتاج والتي هي حوايل
 78000طن.
2.2تم فحص بيانات االنتاج تبني ان السعر املستخدم يف احتساب قيمة االنتاج هو  $2.12لكيلو الزيتون فكانت
قيمة االنتاج = السعر* الكمية =  ،165,360 = 78,000*2.12يف حني أن سعر كيلو الزيتون من احصاءات األسعار بعد
تحويله للدوالر هو  1.25دوالر.
3.3تم فحص قيمة االستهالك الوسيط ،وتبني ان القيمة متدنية جدا وال تتناسب مع قيمة ما ورد يف مسح معارص الزيتون.
4.4بعد فحص واردات حب الزيتون من التجارة الخارجية تم رفع القيمة اىل  150الف دوالر.
5.5تم فحص الكميات التي وردت من واقع مسح معارص الزيتون فكانت الكمية حوايل  76الف طن من اصل  78الف طن
(كامل االنتاج الزراعي) والفرق بني الكميات الواردة من املعرصة والكميات من اإلنتاج الزراعي كانت حوايل  2الف طن
للمشاريع االرسية.
التوصية:
•فيام يخص املشاكل التي ظهرت يف الزيتون الحب كانت التوصية مبوازنة الكميات وليس القيم وبالتايل تتبع الكميات
الواردة من املصادر املختلفة ومن ثم استخدام السعر الرسمي من احصاءات االسعار.
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االستنتاجات والتوصيات:
أوال :االستهالك الوسيط (تم االعتامد عىل البيانات الواردة من مسح معارص الزيتون كونه مسح شامل ودرجة الثقة فيه عالية مقارنة مع
املصادر االخرى).
1.1من مسح املعارص تبني ان كمية الزيتون الحب املستخدم إلنتاج زيت الزيتون هو حوايل  76الف طن ،يف حني كانت كمية االنتاج من الزيتون
الحب الواردة من احصاءات الزراعة  80.8الف طن.
2.2الفرق بني كمية الزيتون يف املعرصة و كمية الزيتون املنتج حوايل  2.2الف طن ،وهذا الفرق منطقي حيث أن النسبة االكرب من الزيتون تذهب
إلنتاج الزيت اما النسبة املتبقية تذهب للمشاريع األرسية إلنتاج املخلالت.
3.3بعد مراجعة االسعار تم استخدام سعر  1.25دوالر أمرييك للزيتون املستخدم يف انتاج الزيت ،وسعر  2.12دوالر أمرييك للزيتون املستخدم يف
انتاج املخلالت يف املشاريع االرسية.
4.4بالتايل فإن االستهالك الوسيط بالقيمة اصبح:

للمعارص  95,000 =1.25*76,000الف دوالر
لإلنتاج األرسي 4,664 =2.12*2,200 :الف دوالر
اجاميل االستهالك الوسيط =  99,664=42,240+95,000الف دوالر

ثانيا :االستهالك النهايئ
تم مراجعة الكميات من واقع مسح انفاق واستهالك االرسة وتبني أن:
1.1االستهالك األرسي من الزيتون الحب  2,600طن سنويا.

2.2السعر املستخدم يف مسح إنفاق وإستهالك األرس هو  2.17دوالر ،يف حني أن سعر املستهلك هو  2.006دوالر.
اجاميل االنفاق األرسي =  5215.6 =2.006*2600الف دوالر
النتيجة:
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

اإلنتاج

100,750

استهالك وسيط

99,664

الواردات

150

استهالك نهايئ

5,218

هوامش التجارة
والنقل

3,982

التصدير

0

104,882

104,882
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2.2زيت الزيتون :
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

اإلنتاج

150,414

استهالك وسيط

0.0

الواردات

700

اإلنفاق نهايئ

72,000

هوامش التجارة
والنقل

55

الصادرات

37,300

151,169

109,300

إجاميل
الفروقات
41,869

الفحوصات التي تم اجراؤها:
تم مقارنة الكميات من املصادر املختلفة ،حيث تم مقارنة الكميات من مسح معارص الزيتون وإحصاءات الزراعة.تم فحص بيانات التجارة الخارجية والتأكد من صحتها.تم فحص بيانات االنفاق االرسي عىل زيت الزيتون ،واتضح ان قيمة االستهالك ال تتناسب مع كمية االستهالك لألرس يف الضفة.ال يوجــد بيانــات عــن االســتهالك الوســيط لزيــت الزيتــون وهــذا غــر منطقــي الن زيــت الزيتــون يدخــل يف صناعــة الصابــون ويف نشــاطالفنــادق واملطاعــم كســلعة وســيطة.
االستنتاجات والتوصيات:
فيام يخص املشاكل التي ظهرت فان التوصية كانت مبوازنة الكميات ومراجعة االسعار وتقدير االستهالك الوسيط.

أوال :جانب العرض:
بعد مراجعة بيانات االنتاج من مسح معارص الزيتون ،تبني ان انتاج زيت الزيتون  17,701طن وبسعر املنتج  8دوالرللكيلو لتصبح القيمة  17,701 :طن *  $8سعر كيلو الزيت =  141,608ألف دوالر

ثانيا :جانب الطلب:
تم احتساب كمية االستهالك السنوي من زيت الزيتون يف الضفة من مسح انفاق االرس وهي  18.24كيلو لالرسة الواحدة وبناء عليه فانقيمة االستهالك النهايئ من زيت الزيتون يف الضفة = عدد أرس الضفة* كمية االستهالك السنوي من زيت الزيتون* سعر كيلو زيت الزيت
للمشرتين
 594,458ارسة *  18.24كيلو*  86,743 = $8الف دوالر .حيث كانت الكمية املستهلكة من قبل االرس هي  10,853الف طن.
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بيانات الصادرات املرصودة توضح ان كمية الزيت املصدر  4,548طن بسعر  8دوالر والقيمة  36,384الف دوالر.تم تقدير كمية التغري يف املخزون من زيت الزيتون بـ  500طن* 8دوالر =  4,000ألف دوالر حيث ان االستهالك كان اقل مام تمانتاجه عام  2017وبالتايل فان التغري يف املخزون ايجابيا.
تم تقدير استهالك وسيط لنشاط املطاعم والفنادق  575طن أي ما قيمته  4,600الف دوالر ،واستهالك وسيط لنشاط انتاج الصابون 500طن أي ما قيمته  4,000ألف دوالر.
تم تقدير الصادرات غري املرصودة من زيت الزيتون بحوايل  830طن ،أي ما قيمته  6,636الف دوالر.النتيجة (مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

استهالك وسيط

8,600

اإلنتاج

141,608

استهالك نهايئ

86,743

الواردات

700

التصدير

43,020

هوامش التجارة
والنقل

55

تغري يف املخزون

4,000

142,363

142,363
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المجموعة الثانية :الحليب الخام ومنتجات األلبان:
3.3الحليب الخام
فيام ييل استعراض لجانب العرض والطلب لكل منهام (مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

اإلنتاج

288,165

استهالك وسيط

37,440

الواردات

5,770

استهالك نهايئ

5,245

هوامش التجارة
والنقل

1,203

التصدير

0.00

295,138

42,685

إجاميل
الفروقات
252,453

تحليل جانب العرض:
تم فحص االسعار املستخدمة من قبل دائرة الزراعة لكل من حليب البقر والغنم واملاعز وكانت  0.85دوالر .و 1.23دوالر و 1.24دوالر عىل التوايل ،مام كان له اثر يف رفع قيمة االنتاج من الحليب الخام وبعد مراجعة اسعار الحليب تبني رضورة استخدام أسعار
املنتج الصادرة عن الجهاز.
تم التأكد من كمية الحليب املنتج وفقا إلنتاجية الحيوانات من الحليب وهي  288,084طن من الحليب.وبالتايل اصحبت قيمة انتاج الحليب بعد تعديل االسعار  248,125الف دوالر.
 الورادات :كمية الحليب املستورد  8,000طن تم اعتباره حليب بقري وهو املستخدم عادة من قبل مصانع األلبان وبسعر 0.75دوالر وبالتايل كانت قيمة الواردات  5,770دوالر.
تحليل جانب الطلب:
 .1االســتهالك النهــايئ :بعــد الرجــوع اىل بيانــات انفــاق واســتهالك االرس يف الضفــة الغربيــة ،تبــن ان كميــة االســتهالك الشــهري للحليــب
الخــام بلــغ  0.61كيلــو لــارسة ،أي  7.32كيلــو ســنويا لــأرسة الواحــدة ،و بعــد رضب الكميــة بعــدد االرس يف الضفــة بلــغ االســتهالك
الســنوي لــأرس  4,357طــن بســعر  1.16دوالر وبالتــايل فــان قيمــة االســتهالك  5,052دوالر.
 .2االستهالك الوسيط تم تفصيله وفق النشاط املستخدم للحليب الخام كتايل:
 نشــاط صناعــة األلبــان :بعــد تحليــل البيانــات مــن املســوح االقتصاديــة فــان كميــة الحليــب املســتخدم يف صناعــة االلبــان  48,000طــن،وبســعر  0.77دوالر لكيلــو الحليــب البقــري ،أي مــا قيمتــه  36,960الــف دوالر .
 نشــاط الزراعــة لصغــار املاشــية :بعــد الرجــوع اىل خـراء ومهنــديس الزراعــة تــم احتســاب نســب الحليــب التــي تذهــب إلرضــاع صغــاراملاشــية وتــم تقديــر الكميــات  77,000طــن ( 34,615للبقــر ،و 41,500للغنــم) ورضبــه بســعر املنتــج الصــادر عــن الجهــاز  0.78 :دوالر
للبقــر 1.25 ،دوالر لالغنــام ،وبالتــايل بلغــت اجــايل القيمــة  78,875الــف دوالر.
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 املطاعــم والفنــادق :تــم تقديــر كميــة الحليــب الخــام املســتخدم يف املطاعــم والفنــادق  10,000طــن وبســعر  0.78أي بقيمــة 7,800ألــف دوالر.
 املشــاريع االرسيــة :تــم تقديــر كميــة الحليــب الخــام املســتخدم يف املشــاريع االرسيــة ب  156,000طــن ( 95,000بقــري61,000 ،مــن االغنــام) بنــاء عــى دراســة وتحليــل لواقــع ســوق االلبــان يف الضفــة مــن خــال كميــات االلبــان املنتجــة ونســبة الحليــب
املســتخدم فيهــا اتضــح ان جــزء كبــر مــن انتــاج االلبــان يف الضفــة يــأيت مــن خــال مشــاريع ارسيــة ال تغطيهــا املســوح االقتصاديــة،
وبــرب الكميــات بســعر  0.78دوالر لحليــب البقــر و  1.25دوالر لحليــب الغنــم ،فــان قيمــة االســتهالك الوســيط لهــذه املشــاريع
 149,100ألــف دوالر.
وبالتايل فان اجاميل االستهالك الوسيط للحليب الخام  272,736الف دوالر.
النتيجة:
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

اإلنتاج

248,125

استهالك وسيط

272,736

الواردات

5,770

اإلنفاق األرسي

5,052

هوامش التجارة
والنقل

23,893

التصدير

0
277,788

277,788

4.4منتجات األلبان:
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

اإلنتاج

96,922

استهالك وسيط

20,796

الواردات

73,739

اإلنفاق األرسي

238,842

هوامش التجارة
والنقل

65,421

التصدير

4,502

236,082

264,140

إجاميل
الفروقات
28,058
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االستنتاجات:
تحليل العرض:
تــم زيــادة االنتــاج اىل  322مليــون دوالر بنــاء عــى الزيــادة التــي تــم تقديرهــا عنــد موازنــة ســلعة الحليــب الخــام املســتخدم يف املشــاريعاالرسيــة التــي تســتخدم حليــب خــام بقيمــة  149100الــف دوالر وباحتســاب قيمــة التحويــل اىل االلبــان ،وعليــه كان اجــايل االنتــاج
املحــي لاللبــان  322مليــون دوالر (  225مليــون دوالر مــن املشــاريع االرسيــة  97 +مليــون دوالر مــن مصانــع االلبــان).
تحليل الطلب:
تــم زيــادة الصــادرات بســبب انفــاق الفلســطينني مــن أرايض  ،1948حيــث تشــر بيانــات الســياحة اىل أن انفــاق الســياح منهــم وعددهــم 1.5مليــون حــوايل  101062الــف دوالر عــى الغــذاء وحــوايل  94,795الــف دوالر عــى املشــريات واخــرى 36,238الــف دوالر بالتــايل
تــم زيــادة التصديــر بحــوايل  20مليــون.
تم زيادة االنفاق االرسي كون االنفاق عىل منتجات االلبان وباألخص الجبنة البلدية بشكل موسمي. تــم تقديــر االســتهالك الوســيط لنشــاط صناعــة الحلويــات التــي تســتخدم الجبنــة كاســتهالك وســيط حيــث ال يوجــد تفصيــل بهــذاالخصــوص يف بيانــات املســوح.
بعــد فحــص نفــس الســلعة لقطــاع غــزة تبــن وجــود تجــارة بينيــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بقيمــة  23مليــون دوالر منتجــاتالبــان.
النتيجة:
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):
322,000
(مــن املصانــع  97مليــون
ومــن املشــاريع االرسيــة
 225مليــون)

استهالك وسيط

28,796

الواردات

73,739

اإلنفاق األرسي

338,000

هوامش التجارة
والنقل

18,559

التصدير

47,502

اإلنتاج

414,298
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414,298

المجموعة الثالثة :الحيوانات الحية واللحوم
5.5الحيوانات الحية
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):

اإلنتاج

257,736

الواردات

108,309
366,045

تحليل جانب العرض:
تم تحليل االنتاج الكمي ومراجعة األسعار كام يف الجدول التايل:
النوع

االنتاج بالكميات ( طن)

االبقار
الغنم
املاعز
االجاميل

7,625
27532
9,297
44,454

ســعر كيلــو اللحــم القائــم (بــاب املزرعــة) قيمــة االنتــاج باأللــف
دوالر
بالــدوالر
34,770
4.56
23,167
8.36
77,722
8.36
342,660

بعد اعتامد األسعار الجديدة (باب املزرعة) اصبح االنتاج  342,660الف دوالر
من قيمة الواردات تم احتساب كمية الحيوانات الحية املستوردة وهي  17.3الف طن-اجاميل املعروض من الكميات حوايل  61الف طن

االنتاج (طن)

44,454

الواردات (طن)

17,338

اجاميل العرض
بالكميات

61,792

تحليل الطلب:
االســتهالك األرسي :تســتهلك االرس مــن الحيوانــات الحيــة بقيمــة  68.6مليــون دوالر عــى شــكل اضاحــي وعقيقــة مــن بيانــات مســح انفــاق االرس يف
الضفــة الغربيــة ،وتــم احتســاب الكميــات بهــدف موازنــة الكميــات املعروضــة بقســمة القيمــة عــى ســعر  $8وهــو ســعر كيلــو االغنــام املســتخدمة
عــادة يف االضاحــي .وبالتــايل تكــون الكميــة  8.75الــف طــن.
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االســتهالك الوســيط :تدخــل اللحــوم الحيــة بشــكل اســايس كســلعة وســيطة يف نشــاط املســالخ واملالحــم ،وتتوافــر البيانــات لهــذا النشــاط
وفقــا للتــايل:
القيمة باملليون دوالر
0.355
26
60

الجهة املستخدمة
املسالخ (نشاط صناعة)
نشاط التجاري للمالحم
املسالخ (وزارة الزراعة)
تحليل الكميات من بيانات المسالخ:
االنتاج بالكميات

النوع

الكمية باأللف طن

 30من الذبائح
 64من الذبائح
 6من الذبائح
اجاميل

ابقار
األغنام
املاعز

15.68
33.44
3.13
52.25

ســعر كيلــو اللحــم القائــم
(بــاب املزرعــة) بالــدوالر
72
4.56
280
8.36
26
8.36
378

القيمة باملليون دوالر

النتيجة بالكميات:

اإلنتاج

 44الف طن

اإلنفاق األرسي

 8.75الف طن

الواردات

 17الف طن

اإلستهالك
الوسيط

 52.25طن

اجاميل العرض
بالكميات

 61الف طن

اجاميل الطلب
بالكميات

النتيجة بالقيم:
(مالحظة :القيم باأللف دوالر أمرييك):
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 61الف طن

اإلنتاج

342,660

التصدير

0.25

هوامش التجارة
والنقل

5,076

اإلنفاق األرسي

78,745

الواردات

108,309

اإلستهالك
الوسيط

377,300

اجاميل العرض
بالكميات

456,045

اجاميل الطلب
بالكميات

456,045
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