
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
07/10/2012  

  اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية

  الثالثمحضر االجتماع 
  

  قاعة اجتماعات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المكان

  02:30 – 12:30الساعة  :الزمان

  07/10/2012الموافق  األحد :اليوم والتاريخ

  

  الحضور والغياب

  )قائمة الحضورمرفق في (

  

  :جدول األعمال

 االفتتاح والترحيب بالحضور .1

 05/06/2012الذي انعقد بتاريخ  الثانيالمتابعات على االجتماع  .2

 ة حول منهجية اعداد األرقام القياسية ألسعار المستهلكينبذة تعريف .3

 العالقة بين ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي .4

 خالل االجتماع القادم مواضيع مقترحة للدراسة والنقاش .5

 ما يستجد من أعمال .6

  

  :مقدمة

رئيس الجهاز / للجنة وترأستها السيدة عال عوض صاءات االقتصادية االجتماع الثالثعقدت اللجنة االستشارية لإلح

     باسم مكحول اضافة الى. ود  نصر عبد الكريم. وتغيب كل من د) مرفق قائمة الحضور(األعضاء  غالبيةبحضور 

  .، حيث رحبت السيدة عال بالحضور وافتتحت أعمال اللجنةألسباب اضطرارية كريم النشاشيبي. د

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

  .ين المؤشرات المختلفةالمساعدة الالزمة في سبيل تطوير قدراته في الحكم على البيانات والربط ب

بضرورة عقد أربعة اجتماعات  الثانييأتي تنظيم هذا االجتماع بناء على التوصيات للجنة االستشارية في اجتماعها 

  .سنوياً، وأن يشتمل االجتماع على مواضيع متخصصة ومتركزة ليتم إلقاء الضوء عليها بصورة أفضل وأكثر تركيزاً

  

  مجريات االجتماع

  05/06/2012المنعقد بتاريخ  الثانيالمتابعات على االجتماع ): 1(البند 

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

واإلشارة إلى أن كافة المتابعات قد تمت، في حـين سـيتم    الثانياستعراض المتابعات على االجتماع اضافة الى  تغيير

في أعقـاب االجتمـاع   للجهاز  الصفحة االلكترونيةبموقع اللجنة االستشارية على  المتابعة على الجزء الخاصاستكمال 

  .استكمال كافة المتطلبات لتجهيز الصفحةلضرورة 
 



  اسية ألسعار المستهلكنبذة تعريفية حول منهجية اعداد االرقام القي): 2(البند 

 المسـتهلك  ألسـعار في ظل االوضاع االقتصادية الحالية والنقاش المستمر حول معدالت التضـخم والـرقم القياسـي    

والتوجهات نحو تعزيز الحوار مع مستخدمي البيانات حول الموضوع فقد تقرر ادراج بند على جدول االعمال الخـاص  

عداد وقد تناولت المادة منهجية اإل المستهلكهجية اعداد االرقام القياسية ألسعار باللجنة الستعراض نبذة تعريفية حول من

  .عداد االوزان والمجموعات الرئيسة للرقم القياسيإاضافة الى منهجية 

  

  :النقاشات •

من اجمالي االنفاق لألسر  )وزنها(تركزت النقاشات حول الموضوع على نسبة االنفاق على المواد الغذائية  .1

 .وتأثير ذلك على االنفاق على المجموعات األخرى

 .ومراقبة ذلك لسلسلة زمنية) Item(ضرورة دراسة التغير الذي حصل على كل بند تم الحديث عن  .2

 .ومدى ارتباطه بالواقع الفلسطيني Engel Curveتم االشارة الى ضرورة دراسة  .3

 .سح انفاق واستهالك االسرة ضمن المواضيع المقترحة لالجتماع القادمضرورة الحديث عن منهجية اعداد م .4

 .لتكون سنوية بدال من كل خمس سنوات سنة االساسمنهجية تم طرح امكانية تغيير  .5

تساؤل عن امكانية انتاج ارقام قياسية للمحافظات وآخر بالعمالت االخرى كالدوالر والدينار، حيث تم االشارة  .6

موضوع االول نظرا للتكلفة العالية له في حين ان اصدار الرقم القياسي بالعمالت االخرى الى عدم امكانية ال

 .يتم تزويده للباحثين بناء على طلبهم
  

  :القرارات/التوصيات •

دراسة التغيرات على السلع او البنود عبر السنوات ضمن دائرة األسعار وهو ما يتم حاليا العمل عليه ضـمن   .1

 .توصيات البعثة الفنية التي تمت من خالل المستشار الفني آندل

 .على الوضع الفلسطيني Engelدراسة مدى انطباق منحنى  .2

  

 .العالقة ما بين ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي :متخصصةمواضيع ): 3(البند 

بناء على توصيات اللجنة االستشارية في اجتماعها الثاني حول ضرورة اختيار موضوع متخصـص لتركيـز النقـاش    

م ، فقد تلفلسطين عليه، وبناء على االجماع حول اختيار موضوع العالقة بين ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

وفـرق  ) تدفقات ميـزان المـدفوعات  (الفروقات ما بين ميزان المدفوعات عرض حول الموضوع والتطرق إلى  تقديم

  .األرصدة لوضع االستثمار الدولي

  :النقاشات •

الفروقات ما بين ميزان المدفوعات فيما يتعلق بالتدفقات وفرق األرصدة لوضع تركزت النقاشات حول  .1

 .االستثمار الدولي

االختالفات في أسعار والقيمة الناتجة عن  الثابتة لألصول Re-evaluationتم التساؤل عن عملية ألـ  .2

 .، ولم تحدد آليات لتقدير هذه القيمة، والتغيرات في اسعار السوقالصرف

عند الحديث عن االستثمار  Stocks of Investmentوليس ألـ  Flowsمن الضروري التركيز على ألـ  .3

لم الخارجي، مع عدم اهمال قيم األرصدة لدورها في تحديد حجم االنشاط االقتصادي مع الع ةعرفاألجنبي لم

 . االستثمار مع الخارج ومساهمتها في اعداد احصاءات الدين الخارجي والميزانية العمومية للحسابات القومية



شكل بالخارجية المساعدات العجز في الحساب الجاري يشير الى انعكاسات خطيرة الن تغطيته تتم من خالل  .4

 .ت وطنيةسيموارد تتحكم بها جهات خارجية ول أساسي ومن العمل في اسرائيل، وهي

سواء لألصول أو ) FDI(االستثمار المباشر  رصيدفي  Over reportingتم التساؤل عن أسباب ألـ  .5

 Underفي حين نجد هنالك  األرصدةحيث ان مسح االستثمار االجنبي يمتاز بتغطية عالية لهذه  الخصوم

reporting هذا البند يستوفى من سلطة  حيثوتحديداً أرصدة العملة والودائع  االستثمارات األخرى أرصدة في

 .النقد وال يشمل عرض النقد خارج البنوك

تم استعراض التمرين الذي يربط اعداد الميزان حسب أحدث التوصيات لصندوق النقد الدولي مع الطريقة  .6

عدم اتساق واالكاديمية التي تدرس في الجامعات، وتبين اتساق كامل في تسجيل حسابات الميزان في الجهاز 

 .حسب المفهوم األكاديمي Official Settlement Accountفي بند 

محمود الجعفري بتقديم نبذه . دالى احتساب قيمة االستثمارات الفلسطينية في اسرائيل، وتقرر قيام تم التطرق  .7

، وتوفير البيانات التفصيلية عن الدراسة المذكورة لطاقم عن دراسة االستثمارات الفلسطينية في اسرائيل

 .الجهاز
  

  :القرارات/التوصيات •

فـي   التـي يـتم تـداولها    )رصيد العمالت( عرض النقدحول  بتقديرات الجهاز تزويد سلطة النقدالطلب من  .1

 .، بما يشمل تقدير العملة المتداولة خارج المصارفاالراضي الفلسطينية

حول توصيات االجتماع بخصوص موضوع االستثمار الدولي إلرسالها الـى أعضـاء اللجنـة     TORاعداد  .2

 .إلعداد لدراستها وتقديم مقترحات

في اسرائيل، وتوفير بيانات تفصـيلية   الفلسطينية تقديم نبذه عن دراسة االستثماراتمحمود الجعفري ب. قيام د .3

  .لطاقم الجهاز االستثمارات الفلسطينية في اسرائيل حول

  

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

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

ضاء بنبذه حول الموضوع تم تزويد األعسيضمن مؤشرات االقتصاد الكلي، حيث ) J1(معالجة بيانات القدس  .1

 .ورقة موقف للدراسةاضافة الى 

 .كريم النشاشيبي. نبذة تعريفية حول موضوع مالية الحكومة بحضور د تقديمتم ي .2

  

 الموقع االلكتروني للجنة االستشارية على صفحة الجهاز ): 5(البند 

المتطلبات من االعضاء حول السير الذاتية والمسمى الوظيفي لعرضه على الموقع  جاري العمل على استكمال كافة

  .االلكتروني
   



  :التوصيات والمتابعات

  مالحظات الجهة المسئولة  المتابعة

الطلب من سلطة النقد تزويد الجهـاز  

رصـيد  (بتقديرات حول عرض النقد 

التـي يـتم تـداولها فـي     ) العمالت

  .االراضي الفلسطينية

  .بما يشمل تقدير العملة المتداولة خارج المصارف  دائرة مالية الحكومة

المتابعة على موضوع اعداد دراسة 

 او البنود حول التغيرات على السلع

  .عبر السنوات

على الوضع  Engelدراسة مدى انطباق منحنى   دائرة االسعار

  .الفلسطيني

حول توصيات االجتماع  TORاعداد 

بخصوص موضوع االستثمار الدولي 

إلرسالها الى أعضاء اللجنة إلعداد 

  .لدراستها وتقديم مقترحات

المباني : (يشمل المتابعة على تقدير قيمة -  دائرة مالية الحكومة

الزراعية المملوكة لغير  واألراضي والحيازات

  ).مقيمين

وتقدير عرض النقد االجنبي بالتعاون مع سلطة  -

  النقد

تقديم نبذه عن دراسة االستثمارات 

  .الفلسطينية في اسرائيل

 وتوفير بيانات تفصيلية حول

  .االستثمارات الفلسطينية في اسرائيل

يقوم طاقم الجهاز بطلب البيانات التفصيلية   محمود الجعفري. د

  .محمود الجعفري. المذكورة من د

نبذة تعريفية حول موضوع  تقديم 

  . مالية الحكومة

  يتم التنسيق مع وزارة المالية إلعداد مادة العرض  دائرة مالية الحكومة

ضمن ) J1(معالجة بيانات القدس 

تم سي، حيث مؤشرات االقتصاد الكلي

ضاء بنبذه حول الموضوع تزويد األع

  موقف للدراسةورقة اضافة الى 

   أمينة خصيب

صفحة  تحديثعلى  ISDالمتابعة مع 

  .على موقع الجهاز االستشارية للجنة

ISD +الحصول على السير الذاتية ألعضاء اللجنة  أمينة خصيب

  لوضعها على الموقع

  

  -انتهى-

  

  

  أمينة خصيب

  اللجنة ةسكرتير

  

  

  

  



  

  

  قائمة الحضور
 

 الجهازأعضاء اللجنة االستشارية من خارج 

 سعيد هيفا. د

 عبد الفتاح أبو الشكر. د

 فتحي السروجي. د

 محمد نصر. د

  محمود الجعفري. د

  يوسف داود. د

 المشاركين من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

  عال عوض. أ

 محمود جرادات. أ

 صالح الكفري. د

  ابراهيم الطرشه. أ

 أمينة خصيب. أ

  خليفةحسام . أ  

  فائد ريان. أ  

  أشرف سماره. أ  

  أيمن قنعير. أ  

   الغياب 

  نصر عبد الكريم . د  

  )لظروف خاصةاعتذر (  باسم مكحول. د  

  )اعتذر لكونه خارج البالد(كريم النشاشيبي . د  
 


