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 4002 -4002 الحسابات القوميةبيانات ورقة مفهوم حول تنقيح سلسلة 
 

 :مقدمة
يمثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثةة  وذةذا 

وتطوير العمل على المصةادر المتاحةة لتحقيةل التةطيةة  يجعل من توفير البيانات األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القومية
أحةةةد أذةةةا األذةةةداة المتولةةةاة عنةةةد الشةةةروا ابنةةةاء قواعةةةد البيانةةةات اإلحصةةةائية ا قتصةةةادية بم تلةةة  أنواعهةةةا  الشةةةاملة للبيانةةةات

 ر البيانةةاتيتةةوفتعمةةل علةةى لالقتصةةاد ك،ةةل  و ةةنفت الوقةة   ا  منظمةة ا  إحصةةائي ا  وصةةف الحسةةابات القوميةةة   حيةةت تقةةد وتشةةاتاتها
  و ةةين ا قتصةةةاد مةةن ةهةةة فةةي ا قتصةةاد المحلةةةي األطةةراةعةةن التعةةةامالت التةةي تجةةري اةةين م تلةةة   اإلحصةةائية المفصةةلة

علةةى اتجاذةةات النمةةو فةةي ا قتصةةاد الةةوطني مةةن سةةنة أللةةر  ومرا تةةة  والوقةةوة مةةن ةهةةة ألةةر   المحلةةي و ةةاقي دوع العةةالا
إعةداد سلسةلة زمنيةة متسةقة ومنسةجمة لبيانةات الحسةابات القوميةة  التةالي  ي،تسة ب . ا قتصادي وتقلتاته عبر السةنوات األداء

 . و األسعار الجارية والثااتة أذمية قصو  لما يعنيه ذلك من فتح آفاق المقارنة والقياس والتحليل ا قتصادي
 

الم رةةةةات مةةن السةةةل   عمةةن لةةال مؤشةةر يقةةيت إةمةةةالي القيمةةة المةةةةافة لكافةةة األنشةةطة ا قتصةةةادية لنةةاتا المحلةةةييعتبةةر ا
 عوامةل ا نتةاا المحليةة)وال دمات لالستعماع النهائي التي ينتجها اقتصاد مةا اواسةطة المقيمةين و يةر المقيمةين مةن سة،انه  

 . و ةض النظر عن توزي  ذذا اإلنتاا محليا أو لارةيا( من األرض والعماع ورأس الماع
 

اعداد ايانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثااتة  وسعى دومةا  لقد ع،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على 
الى تحقيل مستويات تةطية أفةل لمؤشةرات النةاتا المحلةي ا ةمةالي بمةا يع،ةت صةورة وااةحة عةن ا قتصةاد الفلسةطيني  

وصةيات الدوليةة التةي تؤكةد علةى ولذلك شهدت الحسابات القومية تنقيحات مستمرة للبيانات تعزيزا لهذا الهدة وتماشيا  مة  الت
اةرورة الحصةةوع و شة،ل مسةةتمر علةى تنقةةيح  للحسةابات القوميةةة فةي جةةل اعتمةاد منهجيةةات ةديةدة أو تةةوفر مصةادر ايانةةات 

 .ااافية
                                

 :دواعي التنقيح
اعتمادا  على مجموعة من العوامل التي استدع  التنقيح  4002 -4002تنقيح ايانات الحسابات القومية لألعوا   تا

 :تتل ص بالتالي
 

 7102اعداد جداول العرض والستخدام  :أولا 
تعتبر ةداوع العرض وا ست دا  من أذا ا دوات المتتعة في العديد من ا ةهزة ا حصائية لتتت  ا تساق العا  للبيانات 

أذمية ذذه الجداوع في قدرتها على فحص مواطن الةع  ورصد أذا المعامالت التي ترد من مصادر م تلفة  حيت تنت  
 .ا قتصادية والمنتجات امن ةدولي العرض وا ست دا 

 

يتطرق ةان  العرض إلةمالي السل  وال دمات المعرواة في ا قتصاد من لالع ا نتاا المحلي أو الواردات  في حين 
  وال دمات المست دمة في ا قتصاد وفل ا ست دا  النهائي أو الوسيط بحيت يتعرض ةان  ا ست دا  الى اةمالي السل

يتا است دا  ذذه السل  وال دمات إما كمدلالت إلنتاا سل  ولدمات ألر  أو يتا استهالكها نهائيا من قبل ا سر 
 . والح،ومة والمؤسسات  ير الر حية أو كاستثمار أو يتا تصديرذا
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 ست دا  بحاةة الى توفر مصادر ايانات على المستو  التفصيلي بما ي د  اناء مصفوفة إن اعداد ةداوع العرض وا
 .المدلالت والم رةات ولتكون اذلك بمثابة أداة ل دمة صناا القرار

 

الحسابات القومية في الجهاز المركزي لإلحصاء  ارناماةداوع العرض وا ست دا  في فلسطين من لالع  اعدادتاري يا  تا 
وفل توفر تةطية  4002و  0992لألعوا     علما أنه قد تا تنفيذه4002لدورات م تلفة كان آلرذا للعا   ينيالفلسط

 .مناستة للبيانات
 

لقد ساذا تنفيذ ةداوع العرض وا ست دا  في فحص الترابطات في ا قتصاد وع،ت المعامالت التي جهرت ما اين ةانبي 
و ما يعزز من ةودة ا حصاءات ا قتصادية وتحسين   بما يحقل التوازن ا قتصادي اين الجانبين العرض وا ست دا 

 (.القطاا  ير المنظا)مستويات التةطية والشموع لكافة القطاعات ا قتصادية وتوفير تقديرات لألنشطة  ير الرسمية 
 

 :يةلألستاب التال 4002وقد ةاء تنفيذ ةداوع العرض وا ست دا  للعا  
 .وأكثر حداثة كمصدر ايانات مها في توفير تةطية افةل 4002تنفيذ التعداد العا  للس،ان والمساكن والمنشآت  .0
 .سمح اتوفير متطلتات ةان  الطل  للمنتجات المطروحةبما ي 4002تنفيذ مسح انفاق واستهالك ا سرة للعا   .7

 
 7102استنادا الى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  7102 -7102تنقيح المسوح القتصادية  : ثانياا 

تعتبر المسوح ا قتصادية من أذا مصادر ايانات الحسابات القومية  حيت أنها تةطي ايانات المنشآت العاملة في األنشطة 
 .الم تلفة  و التالي تعطي صورة عن أداء القطاا ال اص و ير الر حي

 

المسوح ا قتصادية على إطار التعداد العا  للس،ان والمساكن والمنشآت كإطار للمعاينة وسح  ويتا ا عتماد في عينة 
 .العينات الم تلفة وفل النشاط والتوزي  الجةرافي

 

وفل التوصيات الدولية فإن تنقيح المسوح الم تلفة يتا في أعقاب تنفيذ تعداد المنشآت والذي يوفر تةطية شاملة لبيانات 
  2112وأعقته التعداد العا  للس،ان والمساكن والمنشات للعا   2112ا بأنه تا تنفيذ تعداد المنشات للعا  المنشآت  علم

من أةل إيجاد سلسلة زمنية متناسقة وأكثر دقة وتعبيرا عن الواق  و التالي اقتةى ذلك تعديل البيانات ما اين التعدادين 
ا ستهالك   اإلنتاا  تعويةات العاملين  عدد العاملين  لمؤسساتعدد ا)ا قتصادي للمؤشرات ا قتصادية الرئيسية 

ليشمل اذلك انشطة الصناعة  ا نشاءات  تجارة الجملة ( التكوين الرأسمالي الثاا  اإلةماليو القيمة المةافة    الوسيط
 .والتجزئة  النقل والت زين  المعلومات وا تصا ت ااافة الى ال دمات

 
 لمنهجيات المتبعة في المسوح القتصادية نحو استخدام أكبر للسجالت الداريةالتطور في ا: ثالثاا 

امن سعي الجهاز المركزي يرتتط ذذا المواوا و ش،ل متاشر في التنقيح على سلسلة المسوح ا قتصادية  حيت أنه و 
ى سلسلة المسوح لإلحصاء الفلسطيني الدؤوب على تطوير منهجيات العمل فقد ع،  الجهاز على تطوير العمل عل

للحصوع  السجالت ا داريةا قتصادية والسعي لالنتقاع التدريجي للسجالت ا دارية من لالع قوائا الشركات المسجلة في 
ذذا العمل الذي أجهر تحسنا  في مستويات التةطية لبيانات الشركات والمنشآت .  على البيانات ال اصة بالقطاا ال اص

البيانات من لالع القوائا المالية ومقارنتها اذات البيانات التي تا الحصوع عليها من لالع المسجلة والحصوع على 
 .المسوح ا قتصادية المستوفاة من الميدان متاشرة من لالع عينة مسحو ة من التعداد
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 7102 -7102بيانات الحصاءات الزراعية : اا رابع
لإلحصاءات الزراعية للفترة محدثة قاعدة ايانات والتي وفرت وزارة الزراعة تا ا عتماد بش،ل كامل على البيانات الواردة من 

  وتا فحص ذذه البيانات من لالع الترابط في ات الزراعة في المحافظاتتقديرات مديريوالتي تستند على  4002 -4002
 .ةداوع العرض وا ست دا  والذي أكد على ةودة البيانات

ومطابقة كميات ا نتاا الزراعي الواردة من وزارة الزراعة  م  قاعدة البيانات التي تا الحصوع عليها من الوزارة إن توفر 
على  يا ا نتاا وا ستهالك الوسيط للنشاط كان لها التأثير المصادر األلر  من لالع ةداوع العرض وا ست دا  

 .ا النشاط و التالي حجا مساذمته في الناتا المحلي ا ةماليالزراعي وساذا بالتالي في رف  القيمة المةافة لهذ
بصورة وااحة ومتاشرة على ايانات الحسابات القومية والذي استدعى  توفير ذذه البيانات كان   اد أن ينع،ت بالتالي

 .التنقيح لهذه الفترة لمواكتة ذذه التطورات على قاعدة البيانات من الوزارة
 

 كومي وفق المنطقةالنفاق الح: اا خامس
في اعادة  (الةفة الةر ية وقطاا  زة)ساذا توفر ايانات تفصيلية حوع ا نفاق الح،ومي على مستو  المنطقة الجةرافية 

توزي  اةمالي النفقات الح،ومية على المستو  الجةرافي بما يةمن التمثيل األنس  ولع،ت ا نفاق الح،ومي الفعلي وفقا 
 .لذلك  وقد تا ذلك من لالع لقاءات تشاورية وتنسيل تا  م  وزارة المالية اهذا ال صوص

 
 :القوميةالنتائج الخاصة بالحسابات 

 

ي الناتا المحلي ا ةمال يمة في  ارتفاعا  للبيانات أجهر  أفةلان التطور الحاصل في العمل على تحقيل مستويات تةطية 
 :قبل و عد التنقيح   والش،ل التالي يبين التةير في  يمة الناتا المحلي ا ةمالي4002 -4002و سيما في السنوات 

 
  7102سنة الساس : باألسعار الثابتة 7102 -7112مقارنة الناتج المحلي الجمالي في فلسطين لألعوام 

 (بيانات سابقة ومنقحة)
 القيمة بالمليون دو ر أمري،ي

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 بيانات منقحة بيانات سابقة



 دائرة الحسابات القومية                                                                                                            الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       

 

4 
 

 7102سنة الساس : باألسعار الثابتة 7102 -7112مقارنة التغير في الناتج المحلي الجمالي في فلسطين خالل األعوام 
 %( نسبة مئوية) بيانات سابقة ومنقحة

 
 في البيانات السابقة تعتمد على تقديرات الحسابات القومية الر اية التي صدرت سابقا   4002  4002نس  التةير لألعوا  : مالحظة

 
 :مما سبق يمكن استنتاج ما يلي

 أكثر شمولية وتةطية لألنشطة ا قتصادية الم تلفة مما انع،ت اتمثيل أفةل  تعتبر السلسلة المنقحة الحالية
 .لالقتصاد الفلسطيني

  النمو أو التراة  على الناتا المحلي ا ةمالي بم،وناته الم تلفة اتجاذات لا ت تل  الرواية ا قتصادية من حيت
 .نتيجة لتحسن مستويات التةطية دا  تزايكان التةير في  يمة الناتا المحلي ا ةمالي الذي شهد  وإنما

  من حيت عد  السيطرة على المعاار والحدود والمناطل الجةرافية التي تق   فلسطينتعتبر األوااا التي تشهدذا
لارا السيطرة و يرذا من المعوقات من أذا المحددات التي تعيل من ام،انية تحقيل شمولية لقياس المؤشرات 

 .د ةهود مستمرة في العمل م  الشركاء للحصوع على ايانات أكثر شمولية باستمرارتوةا قتصادية ولهذا السب  
  تشير التوصيات الدولية الى ارورة اةراء تنقيحات مستمرة للحسابات القومية في حاع تا الحصوع على ايانات

 .أحدث وأكثر شمولية
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