
 لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجهاز

 لإلحصاءات االقتصادية العامة اإلدارة
 اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية

 )1(محضر االجتماع رقم 
 
 22/12/2011الموافق  الخميس :زمانال

 . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المكان
 .3:30 -13:00 من :الساعة

 .رمرفق قائمة الحضو  :الحضور
___________________________________________________________________________ 

رئيس الجهاز / وترأستها السيدة عال عوضللجنة االجتماع التمهيدي  لإلحصاءات االقتصاديةعقدت اللجنة االستشارية 
سعيد . محمود الجعفري ود. من د وتغيب كل) مرفق قائمة الحضور(والباحثين  األكاديميينبحضور كافة األعضاء من 

 .هيفا ألسباب اضطرارية
االقتصادية، وتقديم المساعدة  باإلحصاءاتوالمنهجيات ومصادر البيانات الخاصة  األدواتتهدف اللجنة االستشارية لتقييم 

 .الالزمة في سبيل تطوير قدراته في الحكم على البيانات والربط بين المؤشرات المختلفة
 إضافة، )ISIC,4(باالعتماد على التصنيف المحدث  2010ا االجتماع في ظل انجاز الحسابات القومية جاء توقيت هذ

 .2012والتنبؤات االقتصادية للعام  2011االقتصادي للعام  األداءواقع  إعداد إلى
 

 مجريات االجتماع
ا •

العامة لها، ومن ثم  واألهدافاللجنة  أهميةفتتحت السيد عال عوض االجتماع بالترحيب بالحضور والتأكيد على 
 .وٕاقراره األعمالاالقتصادية باستعراض جدول  اإلحصاءاتمدير عام / قام السيد صالح الكفري

ت •
أنه  إلىوالمنهجيات، وتقييم المخرجات الدورية، كما أشار  األدواتم نقاش األهداف العامة للجنة من حيث تقييم 

خاصة باللجنة الستعراض كافة التطورات والمواضيع المتعلقة  يةالكترونسيكون هنالك موقع على صفحة الجهاز 
 اللجنة بأهميةالبند المتعلق  األعمالباللجنة، كما استعرض وفق بنود جدول 

 .للجنة واألهمية باألهداف والمتعلقينوالثاني  األولالبند  إقرارتم   :القرارات
ت •

وفتح باب النقاش لتساؤالت واستفسارات اللجنة،  ألعضاءللمهام اللجنة االستشارية  األساسيةم استعراض البنود 
دراسة  إلى إضافةوفق ما تتطلبه الحاجة،  األعضاءوالتأكيد على ضرورة وجود دراسات تحليلية تناط ألحد 

 .اإلحصائيةالمبادرات التطويرية لبعض المواضيع 
 :النقاشات



ت .1
ال بد أن تكون محددة وتعطى  ضاءاألعركزت غالبية النقاشات على أن المهام التي ستعرض على 

 .لألعضاءيكون هنالك نظام حقوق وامتيازات واضح  أنقبل فترة، وعلى ضرورة 
أ .2

بكل عضو، وبالتالي ال بد من وجود نظام واضح للتكليفات  المناطه األعباءعلى حجم  األعضاءكد 
 .لكل عضو في المستقبل

ت .3
في حال تم تكليفه بقضايا محددة، كما  لكل عضو TOR إيجادعلى ضرورة العمل على  م التأكيد
وتوسع  ألهميةاالقتصادية نظرا  اإلحصاءاتأن اجتماعيين في العام ال يكفي لنقاش  إلىأشار 

 .المواضيع التي تطرحها
ت .4

الحسابات القومية، ميزان (ندوات أو لقاءات حول مواضيع تخصصية  إعدادضرورة  إلى م اإلشارة
 .أكثر على منهجيات العمل وآلياته لإلطالعوذلك ....) المدفوعات،

ت •
 اإلشارةهذا النظام هو بشكل مبسط، كما تم  أن إلى اإلشارةم استعراض نظام عمل اللجنة االستشارية، حيث تم 

 .13:00اعات بحيث يكون بعد الساعة النظر في موعد االجتم إعادةضرورة  إلى
كل (اجتماعات سنويا  أربعة إقرار إلى إضافةخصيب،  ةأمينسكرتاريا اللجنة من الجهاز وتسمية  إقرار :القرارات

 ).ربع

ت •
، والتي كانت نتيجة 2011االقتصادية خالل العام  اإلحصاءاتألهم التطورات التي شهدتها  عرض م تقديم

 :التالية األمورمجموعة من التطورات الفنية على أهم المواضيع االقتصادية، حيث تم التركيز في العرض على 
إ .1

الضفة (اول العرض واالستخدام وجداول المدخالت والمخرجات، وتفصيالتها حسب المنطقة جد عداد
 .القطاعات المؤسسية إلى إضافة، )الغربية وقطاع غزة

ا .2
بيانات المسوح  وٕاعداد، )ISIC,4(النظام المحدث من التصنيف الدولي الصناعي  إلىالنتقال 

 .صنيفاالقتصادية والحسابات القومية بناء على هذا الت
ت .3

خدمة الباحثين بتوفير سنة  وألغراضالخطوة التي تم اتخذها في الحسابات القومية  إلى اإلشارةم 
مصفوفة  إعداد، حيث تم األحدث فالتصني إلىمرجعية للمقارنة في الحسابات القومية نتيجة االنتقال 

وفق  2009العام ويتم من خاللها ربط بيانات ) ISIC,3 & ISIC,4(للبيانات باعتماد التصنيف 
 ).ISIC,4(والتي تعتمد  2010المقارنة مع بيانات العام  ألغراض األحدثالتصنيف 

ت .4
 إلىاالقتصادية لكافة المتطلبات الخاصة باالنضمام  لإلحصاءاتالعامة  اإلدارة إيفاء إلى اإلشارةم 

 .المعيار الخاص لنشر البيانات



ت .5
 .2011خالل العام  القياسية األرقامالتطورات على  إلى اإلشارةم 
سلسلة زمنية بناء  إعداد إمكانيةمدى  إلىالبعض  أشارأثنى الحاضرون على هذه التطورات، كما  :النقاش

 كما، لمحدودية البيانات حيث تم اإلشارة إلى عدم إمكانية استعراض سلسلة سابقة، األحدثعلى التصنيف 
 .منية وقتما تم تغيير التصانيفسالسل ز  إعدادضرورة  إلىأن التجارب الدولية ال تشير 

ت •
 .األعضاءمن  وٕاقرارها) ISIC,4(باالعتماد على ألـ  2012م استعراض بيانات الحسابات القومية للعام 

ت •
 .واستعراض السيناريوهات المحددة لهذه التنبؤات 2012م استعراض التنبؤات االقتصادية 

 .بعد نقاشها مع السادة في وزارة المالية نشرها وذلك راروٕاق 2012التنبؤات االقتصادية للعام  إقرارتم  :النقاش
 
 
 
 
 
 

 التوصيات
 
أوراق بحثيـة، مـع التأكيـد علـى أهميـة الشـروط المرجعيـة  إعدادلدى  لألعضاءنظام حقوق وامتيازات  إعدادضرورة  -

 .الموقعة بين الطرفين
 .وميةندوات متخصصة لمنهجيات العمل على مواضيع متخصصة كالحسابات الق إعداد -
 .عقد أربعة اجتماعات سنويا نظرا لزخم المواضيع المتعلقة باإلحصاءات االقتصادية -
 .سكرتاريا اللجنة من الجهاز وتسمية أمينة خصيب لهذا الموضوع إقرار -
 .صفحة للجنة على موقع الجهاز إدراجالعمل على  -
 .الثابتة باألسعاربدء العمل على البيانات و ) ISIC,4(الجارية وفق ألـ  باألسعاراعتماد بيانات الحسابات القومية  -
، مع ضرورة نقاش النموذج مع السادة في وزارة المالية بمشاركة 2012السيناريوهات الخاصة بالتنبؤات للعام  إقرار -

 .كريم النشاشيبي. د
 

 
  المتابعات

 
 الموعد الزمني الجهة المسئولة المتابعة

بدء العمل على الحسابات القومية 
الثابتة باالعتماد على  ألسعاربا 2010
 الجارية باألسعارالبيانات  إقرار

 10/1/2012 الحسابات القومية

نشر البيان الصحفي الخاص بالتنبؤات 
 االقتصادية

 27/12/2011 دائرة التحليل والتنبؤ



يوسف داود ضمن اللجنة . د إدراج
 االستشارية للقوى العاملة

 27/12/2011 دائرة القوى العاملة

صفحة  إعدادعلى  ISDلمتابعة مع ا
 للجنة على موقع الجهاز

ISD  2012 األولخالل الربع 

 
 
 

 مقرر االجتماع        
 أمينة خصيب

 



 
 

 قائمة الحضور
 

 0Bمن خارج الجهاز أعضاء اللجنة االستشارية 
 يوسف داوود. د 
 عبد الفتاح أبو الشكر. د 
 فتحي السروجي. د 
 باسم مكحول. د 
 محمد نصر. د 
 نصر عبد الكريم. د 
 كريم النشاشيبي. د 

 1Bالمشاركين من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 رئيس الجهاز/ السيد عال عوض 
 )محمود جرادات( مساعد الرئيس للشؤون اإلحصائية  
 )صالح الكفري( مدير عام اإلحصاءات االقتصادية  
 الطرشه إبراهيمالسيد  ACSPالمساعد الفني ل  
 أمينة خصيب 

 حسام خليفة 
 فائد ريان 
 أيمن قنعير 

 قاللوهمحمد  
 2Bالغياب  

 )سفر/ اعتذر ألسباب طارئة(  سعيد هيفا. د 
 )عد مالئمة الموعد/ اعتذر ألسباب طارئة(  محمود الجعفري. د 

 
 



 

 جدول األعمال
 

 .االفتتاح والترحيب بالحضور .1
 

 شاريةاألهداف العامة للجنة االست .2

 
 .أهمية اللجنة االستشارية .3

 
 .مهام اللجنة االستشارية .4

 
 .نظام عمل اللجنة االستشارية .5

 
 .مقترح القرارات المطلوب صدورها عن االجتماع التمهيدي للجنة االستشارية .6

 
 .2011استعراض أهم التطورات على اإلحصاءات االقتصادية خالل العام  .7

 
 2010نتائج الحسابات القومية  .8

 
 2012والتنبؤات للعام  2011االقتصادي للعام  األداء .9

 
 .تحديد موعد وجدول أعمال االجتماع القادم  .10

 
 .ما يستجد من أعمال .11



 
 األهداف العامة للجنة االستشارية

 
 

  ،تقيــيم األدوات والمنهجيــات ومصــادر البيانــات الخاصــة بالحســابات القوميــة، التجــارة الخارجيــة، ميــزان المــدفوعات
 .قام القياسية، والمسوح االقتصادية، وأي مخرجات أخرى تصدر عن اإلدارةاألسعار واألر 

 تقييم المخرجات الدورية الصادرة عن اإلدارة العامة لإلحصاءات االقتصادية. 
  تقــديم المســاعدة الالزمــة لفريــق اإلدارة العامــة لإلحصــاءات االقتصــادية فــي ســبيل تطــوير قدراتــه فــي الحكــم علــى

 .المؤشرات المختلفة بهدف تعزيز القدرات البحثية البيانات والربط بين
 تقديم دراسات بناء على طلب الجهاز لمواضيع اقتصادية محددة. 
 .وضع تصورات نهائية وتوصيات لكل موضوع فني ليتم طرحه من حيث المنهجية والنتائج والتطوير •
 



 
 

 أهمية اللجنة االستشارية
 

  ات االقتصادية بما يرفع نسبة الموثوقية علـى المسـتوى المحلـي والـدولي توسيع القاعدة المشاركة في إصدار المؤشر
 .في النتائج الصادرة

  وجود مرجعية دائمة تسـاعد فـي تفسـير الظـواهر المسـتجدة الناتجـة عـن التقلبـات االقتصـادية والسياسـية والتـي عـادة
 .ما تكون خارج نطاق التوقع والتنبؤ وتخلق العديد من المشاكل المتشابكة

  بط النتائج الصادرة عن الجهاز مع واقع االقتصاد الفلسطيني من خالل الخبرة باالقتصاد الفلسطيني ر. 
  اإلطـــالع علـــى كافـــة المســـتجدات علـــى األدلـــة والمعـــايير الدوليـــة الصـــادرة عـــن المنظمـــات الدوليـــة فـــي المواضـــيع

 .االقتصادية
 مــن المصــادر الفلســطينية وعــدم مواءمتهــا الحتياجــات  معالجــة القضــايا الفنيــة الناتجــة عــن قصــور البيانــات المتــوفرة

 .تطبيق نظام الحسابات القومية
  توحيــد الكفــاءات والخبــرات المحليــة للخــروج برؤيــة موحــدة لواقــع االقتصــاد الفلســطيني تســاعد السياســيين ومتخــذي

 . القرار في وضع الخطط التنموية متوسطة وطويلة المدى

 دارة العامـة لإلحصـاءات االقتصـادية ليكـون قـادرًا علـى إعـداد وتحليـل المؤشـرات تعزيز قـدرات الكـادر الفنـي فـي اإل
 .المختلفة عن طريق االستفادة من الخبرات المتاحة في اللجنة

  خلق قاعدة مرجعية للسياسيين واالقتصاديين والدول األخرى والمؤسسات الدولية باالعتماد علـى الورقيـات والتقـارير
 .جنة االستشاريةالتي ستنشر من قبل الل



 
 

 مهام اللجنة االستشارية
 
 

 .مراجعة وثائق وأدوات اإلحصاءات االقتصادية وتحديثها حيث يلزم .1
 .تطوير آليات العمل من خالل الدراسات المعمقة وحسب ما تتطلبه الحاجة .2
 .نقاش نتائج مؤشرات االقتصاد الكلي .3
ات الفنيــــة المســــتقدمة ذات العالقــــة باإلحصــــاءات المشــــاركة فــــي ورش العمــــل النهائيــــة التــــي تعــــرض نتــــائج البعثــــ .4

 .االقتصادية
 .مراجعة ودراسة التقارير الفنية التي تعرض على أعضاء اللجنة .5
 .تحديد االحتياجات من المؤشرات االقتصادية لتلبية متطلبات مستخدمي البيانات .6
 .مية الخاصة بالقدسدراسة المبادرات التطويرية لبعض المواضيع اإلحصائية كموضوع الحسابات القو  .7
 

 



 

 المعدل نظام عمل اللجنة االستشارية
 
 

 : نظام اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية
 .2012خالل العام  أربعة اجتماعاتتعقد اللجنة  .1
 
 .على طلب ثالثة من أعضائها ءللجنة أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب رئيسها أو بنا .2
 
 .لعادية قانونية بحضور ثلث أعضائها على األقلتكون اجتماعات اللجنة ا .3

 
 .، ويتم تسمية السيدة أمينة خصيبتحدد سكرتاريا اللجنة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .4
 
تتولى اإلدارة العامة لإلحصاءات االقتصادية مسؤولية تحضير جدول األعمال لكل اجتماع، ويدعى أعضاء  .5

 .بوع عمل من موعد االجتماع وفق جدول أعمال محدداللجنة لالجتماع العادي قبل أس
 
 .مهاميتولى كل عضو من أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ ما يتعلق به من  .6
 .ووضع التوصيات العامة لإلحصاءات االقتصادية دارةاإلمن قبل  المقدمة لهاتقوم اللجنة بدراسة التقارير  .7
  

 



 

 لتمهيدي للجنة االستشاريةمقترح القرارات المطلوب صدورها عن االجتماع ا
 

 
 )حول مهام وعضوية اللجنة( 2011/تمهيدي / 1قرار اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية رقم  .1

قررت اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية اعتماد مقترح مهام أعمال اللجنة والعضوية في هذه اللجنة والمعد 
 .بالتعديالت التي تمت الموافقة عليها أثناء االجتماع التمهيدي للجنة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

تم إقرار العضوية، في حين أن المهام تم إقرارها مع وجود نظام حقوق وامتيازات، إضافة إلى شروط مرجعية  ←
 .تحدد لكل عضو يتم اختياره إلعداد دراسة

 
 )حول نظام اللجنة( 2011/مهيدي ت/ 2قرار اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية رقم  .2

قررت اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية اعتماد مقترح نظام اللجنة المعد من الجهاز المركزي لإلحصاء 
 .الفلسطيني بالتعديالت التي تمت الموافقة عليها أثناء االجتماع التمهيدي للجنة

 
 .جت في المحضرتم اقتراح مجموعة من المقترحات على نظام العمل أدر  ←

 
حول بيانات الحسابات القومية ( 2011/تمهيدي / 3قرار اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية رقم  .3

 )2012والتنبؤات االقتصادية  2010
قررت اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية اعتماد بيانات الحسابات القومية، والتنبؤات االقتصادية والمعدة من 

 .لمركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعديالت التي تم االتفاق عليها أثناء االجتماع التمهيدي للجنةالجهاز ا
 
، إضافة إلى اعتماد التنبؤات االقتصادية ونشرها بعد نقاشها مع السادة 2010اعتماد بيانات الحسابات القومية تم  ←

 . في وزارة المالية
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