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  :مقدمة

رئيس الجهاز / للجنة وترأستها السيدة عال عوض الرابعصاءات االقتصادية االجتماع عقدت اللجنة االستشارية لإلح

  ).مرفق قائمة الحضور(األعضاء  غالبيةبحضور 

تهدف اللجنة االستشارية لتقييم األدوات والمنهجيات ومصادر البيانات الخاصة باإلحصاءات االقتصادية، وتقديم 

  .على البيانات والربط بين المؤشرات المختلفةمنهجيات العمل المساعدة الالزمة في سبيل تطوير 

  

  مجريات االجتماع

  07/10/2012بتاريخ المنعقد  الثالثالمتابعات على االجتماع ): 1(البند 

 ماللمجلس دون الثالثتقرر اعتماد محضر االجتماع بدون تعديالت، كما  وإقرارهتم استعراض جدول االعمال للحضور 

بحيـث أشـار   واإلشارة إلى أن كافة المتابعات قد تمـت،   الثالثاستعراض المتابعات على االجتماع اضافة الى  تغيير

ريان الى ما تم العمل عليه فيما يتعلق باالستثمار االجنبي وعرض النقد، كما تم اعطـاء ملخـص حـول     الزميل فائد

لألعضاء للدراسة وتقديم التوصيات، كما  وإرفاقهاالمتابعة المتعلقة بتقدير قيمة الوحدات السكنية المملوكة لغير المقيمين 

الباحث عيسى سميرات ألعضاء اللجنـة ليـتم دراسـتها مـن     من قبل  الى ضرورة ارسال المنهجية المعدة تم االشارة

  .االعضاء ونقاشها خالل االجتماع القادم
 



  المسوح االقتصادية: المحور األساسي لالجتماع): 2(البند 

لتطوير االقتصادية على تطوير عمل كافة البرامج، وسعياً  لإلحصاءاتالمتابعات المستمرة ضمن االدارة العامة في ظل 

 مسوح العاملة فقد تم تخصيص المحور االساسي لهذا االجتماع ليكون حول المسوح االقتصادية وذلك في أعقابال جودة

  .باسم مكحول. من قبل د م سلسلة المسوح االقتصادية ومنفذةاستقدام بعثة فنية لتقيي

من خالل الزميل أيمن  تم تقديم عرض حول منهجية عمل المسوح االقتصادية في الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 -10/02خـالل الفتـرة    ئج وتوصـيات البعثـة الفنيـة المنفـذة    باسم مكحول ألهم نتـا . قنعير، ثم أعقبها عرض د

07/03/2013.  

  

  :النقاشات •

موضوع تقليص العينة الستيفاء الحد الثاني من البيانات مع مراعاة تنفيذها لتشمل الحد تركزت النقاشات حول  .1

الرابع كل أربع سنوات وبما يخدم اعداد الحسابات القومية، حيث كان هنالك العديد من الجدل حول أهمية الحد 

 .الرابع للباحثين

رة أن تنسجم مع تعريف الحسابات تعريف أنشطة الخدمات في المسوح االقتصادية وضروتم الحديث عن  .2

القومية، حيث تم التنويه الى أن االنشطة منسجمة وتتبع كالها المعايير الدولية من حيث استخدام ألـ 

)ISIC,4(. 

) ISIC,4(حسب ألـ  2008 -2000التأكيد على ضرورة اعداد سلسلة زمنية للمسوح االقتصادية لألعوام  .3

 .الثابتة باألسعارذها اضافة الى التأكيد على ضرورة تنفي

االستهالك له نتائج البعثة بأن يتم اسقاط بنود  أوصتكان هنالك اشارة الى أنه ومن غير المحبذ وفق ما  .4

 .تقديرات حوله، حيث أن بنود االستهالك الوسيط ذات أهمية للباحثين وإعدادالوسيط 

، حيث )Undergroung Economy(تم طرح استفسارات حول القطاع غير المنظم واالقتصاد غير المنظور  .5

في منطقة االسكوا، كما تم  Pilotضمن ) Survey 2-1(أشارت رئيس الجهاز الى أن الجهاز قام بتنفيذ مسح 

االشارة الى أن موضوع االقتصاد غير المنظور جاري المتابعة عليه حيث تعتبر جداول العرض واالستخدام 

ة االنطالق لفحص االقتصاد غير المنظور ومن المتوقع أن يتم نقط 2004والتي قام الجهاز بتنفيذها للعام 

اطالع اللجنة على بنود الموازنة للجداول خالل اجتماع خاص بجداول العرض واالستخدام على أن يعقد خالل 

 .ومن ثم تحديد احد االعضاء لتقديم االستشارة المطلوبة بهذا الخصوص 4/2013شهر 

اخذ التغييرات في التكوين االقتصادي لغزة والذي اختلف كلياً بعد الحرب وهل تم االشارة الى ضرورة أن يتم  .6

ما زالت األسئلة التي تطرح في المسوح تعكس الواقع االقتصادي أم نحن بحاجة الى اضافة أسئلة أخرى 

 .لتعكس التغير في التكوين االقتصادي للقطاع

بالواقع الزراعي من خالل االستفسار عن بعض كان هنالك استفسارات أخرى تتعلق بتنفيذ مسوح متعلقة  .7

البستنة الشجرية والمسح الزراعي الهيكلي، حيث تم االشارة من قبل رئيس الجهاز الى : المسوح الزراعية مثل

 .أن التعداد الزراعي شكل نقطة انطالق بخصوص االطالع وتقييم العمل على النشاط الزراعي

أن أي توصيه للبعثة الفنية ال تنسجم وال تتفق مع توصيات دولية أو تم االشارة من قبل رئيس الجهاز الى  .8

 .معايير دولية لن يتم نقاشها 

   



  :القرارات/التوصيات •

مراجعة تقرير البعثة الفنية من قبل الجهاز ودراسته بحيث سيتم الخروج بمجموعة من التوصيات للعمل عليها  .1

 .خالل المرحلة القادمة

 .تنفيذ الموازنة لجداول العرض واالستخدام بحضور أعضاء اللجنةالمتابعة على موضوع  .2

الخطوة التي تعقب موضوع جداول العرض واالستخدام ستكون المتابعة علـى موضـوع االقتصـاد غيـر      .3

 .المنظور

  

 .J1موضوع القدس ): 3(البند 

ات قومية في منطقة القـدس  كريم النشاشيبي فقد تم التوصيه بضرورة طرح موضوع اعداد حساب. طلب من دبناء على 

J1كريم الى أهمية فحص االداء االقتصادي للقدس . ، حيث أشار دJ1 حيث تم التطرق الى الورقة التي تم تزويده بها ،

والتي تمخضت عن النقاشات الداخلية في الجهاز حول اعداد حسابات قومية والتي أوصت بعدم امكانية اعداد حسـابات  

التعاريف والمفاهيم اضافة الى عدم امكانية الحصول على قطاعـات مهمـة مثـل القطـاع      قومية للقدس لعدم انطباق

يصطلح على تسـمية المجمـوع بالنـاتج     تقديرات حوله لن تجعل باإلمكان أنالحكومي والقطاع المصرفي وبالتالي ال

  .المحلي االجمالي

السياسية والوطنيـة   لألهميةية للقدس نظرا توجيهات رئيس الجهاز كانت بضرورة اعادة البحث في اعداد حسابات قوم

لمنطقة القدس، وبالتالي كانت التوصيات بضرورة ان يتم افراد اجتماع طارئ لها وخاص بحيث تـم تحديـد الموعـد    

اعداد حسابات قومية اضافة الى النواقص والمعيقات حـول   ةللحديث عن امكاني 14/4/2013المبدئي لالجتماع بتاريخ 

  .الموضوع ولسماع توصيات وتوجيهات اللجنة حوله

  

  :القرارات/التوصيات •

موعـد االجتمـاع   (خالل الشهر الحـالي   J1 لقدساعداد حسابات قومية لعقد اجتماع طارئ لبحث موضوع  .1

 .)14/04/2013االحد : المبدئي

 .البيانات المتوفرة وما هي النواقص وكذلك المعيقات حول الموضوعمادة تتضمن ما هي اعداد  .2

  

  

 .مواضيع مقترحة للدراسة والنقاش لالجتماع القادم): 4(البند 

 :تم استعراض المواضيع التي سيتم نقاشها خالل اجتماع اللجنة القادم وذلك للدراسة والنقاش وهي

 .جداول العرض واالستخدام .1

 .احث عيسى سميرات حول االستثمار في اسرائيلالدراسة التي أعدها الب .2

  

  
   



  :التوصيات والمتابعات

  مالحظات الجهة المسئولة  المتابعة

تزويد األعضاء بمنهجية العمل علـى  

  الدراسة التي أعدها الباحث سميرات

    دائرة مالية الحكومة

تزويد األعضاء بورقة الموقف حول 

J1اعداد حسابات قومية لمنطقة القدس 

الحسابات دائرة 

  القومية

  

اعداد عقد اجتماع لمناقشة موضوع 

بتاريخ  J1لقدس حسابات قومية ل

14/04/2013  

    سكرتاريا اللجنة

تزويد األعضاء بمواد االجتماع بما 

باسم . يشمل تقرير البعثة الفنية ل د

  .مكحول

دائرة القطاعات 

  الخدمية

  بعد االعتماد الرسمي من الجهاز لتوصيات البعثة

ارسال ورقة تقدير قيمة الوحدات 

السكنية المملوكة لغير المقيمين 

  اللجنة للدراسة والتوصيه  ألعضاء

  يتم التنسيق مع وزارة المالية إلعداد مادة العرض  دائرة مالية الحكومة

صفحة  تحديثعلى  ISDالمتابعة مع 

  .على موقع الجهاز االستشارية للجنة

ISD +السير الذاتية ألعضاء اللجنة الحصول على  أمينة خصيب

  لوضعها على الموقع

  

  -انتهى-

  

  

  أمينة خصيب

  اللجنة سكرتاريا
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