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  :مقدمة

رئيس الجهاز / عقدت اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية االجتماع الثاني للجنة وترأستها السيدة عال عوض
نصر عبد . ود  وديوسف دا. وتغيب كل من د) مرفق قائمة الحضور(بحضور كافة األعضاء من األكاديميين والباحثين 

  .، حيث رحبت السيدة عال بالحضور وافتتحت أعمال اللجنةالكريم ألسباب اضطرارية
تهدف اللجنة االستشارية لتقييم األدوات والمنهجيات ومصادر البيانات الخاصة باإلحصاءات االقتصادية، وتقديم المساعدة 

  .بط بين المؤشرات المختلفةالالزمة في سبيل تطوير قدراته في الحكم على البيانات والر 
يأتي تنظيم هذا االجتماع بناء على التوصيات للجنة االستشارية في اجتماعها األول بضرورة عقد أربعة اجتماعات سنويًا، 

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



  مجريات االجتماع
  22/12/2011المتابعات على االجتماع األول المنعقد بتاريخ ): 1(البند 

تقــرر اعتمــاد محضــر االجتمــاع األول للمجلــس دون تعــديالت، كمــا تــم اســتعراض المتابعــات علــى االجتمــاع األول، واإلشــارة 
عقــاب االجتمــاع إلــى أن كافــة المتابعــات قــد تمــت، فــي حــين ســيتم المتابعــة علــى الجــزء الخاصــة بالصــفحة االلكترونيــة فــي أ

تـم إقـرار جـدول األعمـال دونمـا  كمـالضرورة عرض مقترح الموقع االلكتروني للجنة في االجتماع للحصول على إقرار حوله، 
  .تغيير

 

  الحسابات القومية الربعية، المصادر والتطورات: مواضيع متخصصة): 2(البند 
ضـــرورة اختيـــار موضـــوع متخصـــص للحســـابات القوميـــة بنـــاء علـــى توصـــيات اللجنـــة االستشـــارية فـــي اجتماعهـــا األول حـــول 

مواضــيع متخصصــة، حيــث تـــم : عــرض لموضــوع الحســـابات القوميــة الربعيــة ضــمن بنـــدلتركيــز النقــاش، وبالتــالي تـــم تنفيــذ 
كمـا تـم اإلشـارة إلـى .  التطرق إلى المصادر للحسابات القومية الربعية والمؤشـرات التـي يـتم الحصـول عليهـا لتنفيـذ الحسـابات

هذا التطور الـذي أمكننـا مـن تنفيـذ المتطلبـات الخاصـة باالنضـمام للمعيـار الخـاص  ،لتطور الحاصل على الحسابات الربعيةا
حيـــث أثنــى المشـــاركون علـــى اختيــار موضـــوع متخصـــص والتركيــز علـــى الحســـابات الربعيــة، كمـــا كـــان مـــن . لنشــر البيانـــات

  .قترحات والنقاشات المفيدةقد فتح المجال للعديد من الم الواضح أن هذا الموضوع
  

 النقاشات:  
 .، وباألخص في موضوع الصادرات والواردات)Underground economy(تركزت غالبية النقاشات على  .1

تم الحديث عن القطاع غير المنظم ومنهجيات العمل عليه، حيث تم التنويه من خالل السيدة عال عوض إلى أن  .2
المنظم، ولكن من الضروري اإلشارة إلى أنه ال يوجد إجماع دولي حول  الجهاز قام بتنفيذ مسح حول القطاع غير
 .منهجية محددة لقياس القطاع غير المنظم

تم اإلشارة إلى اقتصاديات األنفاق وتأثيرها على اقتصاد قطاع غزة، حيث تم التنويه إلى أن عملية التهريب أو  .3
ومية من خالل آلية العمل على جداول العرض التجارة غير المسجلة يتم حصرها في بيانات الحسابات الق

 .واالستخدام والتي توفر فرصة لفحص جانبي العرض والطلب في االقتصاد

كريم النشاشيبي إلى أن وزارة المالية تقدر التهرب . كان هنالك إشارة إلى موضوع التهرب الضريبي، حيث أشار د .4
كما تم التنويه إلى أن الحصول على بيانات الصادرات .  وتعمل على تقدير هذه البيانات% 30الضريبي بحوالي 

والواردات ال بد أن يتم من خالل الحسابات القومية والتي توفر الصورة االشمل لهذه البيانات كون التجارة 
 .الخارجية توفر بيانات حول التجارة المرصودة فقط

كان هنالك نقاشات أخرى حول تمرين المرآة إضافة إلى التعاقد من الباطن وآلية احتسابه ضمن الحسابات  .5
  .القومية، التجارة الخارجية إضافة إلى ميزان المدفوعات

  

 القرارات/التوصيات:  
  :زت على إعداد التاليتم االتفاق على ضرورة إعداد مجموعة من الدراسات التحليلية حول المواضيع المطروحة وترك: أوالً 

 )Underground economy(إعداد دراسة استكشافيه حول االقتصاد المخفي  .1

 دراسة حول القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات .2

 GDP Deflatorتطوير  .3

إعداد دراسة تحليليه مقارنة للقوى العاملة لتفسير التقلبات وعرضها على اللجنة االستشارية إلحصاءات القوى  .4
 .العاملة



ضرورة إرسال الدراسة الخاصة باألنفاق في قطاع غزة والتي يدرسها الزمالء في دائرة التحليل والتنبؤ إلى اللجنة : انياً ث
 ).2011، آذار Easing the Blockade: وبعنوان OCHAالدراسة هي من إعداد (االستشارية 

  
 مواضيع مقترحة للدراسة ونقاشها خالل االجتماع القادم): 3(البند 

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

ضمن مؤشرات االقتصاد الكلي، حيث تم تزويد األعضاء بنبذه حول الموضوع ) J1(معالجة بيانات القدس  .1
 .وتزويدهم بورقة موقف للدراسة

فوعات ووضع االستثمار الدولي وطرحه للنقاش لالجتماع تم تنفيذ عرض حول التناسق ما بين تدفقات ميزان المد .2
 .القادم

  
تم االتفاق على ضرورة تزويد اللجنة بكافة الوثائق الالزمة لدراسة الموضوع الثاني في البند الثالث  :القرارات/ التوصيات

  :بحيث تشتمل على التالي) وضع االستثمار الدولي(
 وميزان المدفوعات البيانات الخاصة بوضع االستثمار الدولي 

 التقارير والبيانات الصحفية حول الموضوع  
 ملخص أو ورقة موقف حول ما المطلوب العمل عليه خالل االجتماع القادم حول هذا الموضوع. 

 أي بيانات يتم طلبها من األعضاء في هذا الجانب. 

  
  

 )والمتطلبات الرؤية(الموقع االلكتروني للجنة االستشارية على صفحة الجهاز ): 4(البند 

، حيث تم استعراض صفحة المجلس على صفحة الجهاز ةتم نقاش المقترح الخاص بالموقع االلكتروني للجنة االستشاري
االستشاري لإلحصاءات الرسمية وتم اإلشارة إلى أنه سيضم بصورة عامة نفس المواضيع باإلضافة إلى الدراسات واألبحاث 

  .جتماعاتأو أوراق العمل التي تتمخض عنها اال
  

  :التوصيات والمتابعات
 المتابعة على إعداد الدراسات التحليلية المقترحة. 

  ضرورة إرسال الدراسة الخاصة بموضوع األنفاق في قطاع غزة والمعدة من قبل OCHAإلى اللجنة االستشارية. 

 ليتزويد اللجنة بكافة الوثائق الالزمة حول وضع االستثمار الدولي بحيث تشتمل على التا:  
 البيانات الخاصة بوضع االستثمار الدولي وميزان المدفوعات .1

 التقارير والبيانات الصحفية حول الموضوع .2

 .ملخص أو ورقة موقف حول ما المطلوب العمل عليه خالل االجتماع القادم حول هذا الموضوع .3

 بدء العمل على الموقع االلكتروني للجنة في ظل إقرار المقترح.  
  
  
  

  مالحظات  المسئولة الجهة  المتابعة
المتابعة على إعداد الدراسات التحليلية 

  للمواضيع المقترحة
سيتم إقرارها بعد إقرار المواضيع المطروحة   الحسابات القومية

  واعتمادها



إرسال المواد الخاصة بوضع االستثمار 
  الدولي

    دائرة مالية الحكومة

إرسال الدراسة الخاصة باألنفاق في 
  قطاع غزة

  بعد اعتماد المحضر والتوصيه  التحليل والتنبؤدائرة 

على إعداد صفحة  ISDالمتابعة مع 
، والحصول للجنة على موقع الجهاز

على السير الذاتية ألعضاء اللجنة 
  لوضعها على الموقع

ISD +أمينة خصيب   

  
  -انتهى-

  
  

  أمينة خصيب
  اللجنة ةسكرتير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة الحضور
 



 االستشارية من خارج الجهاز أعضاء اللجنة 

 سعيد هيفا. د

 عبد الفتاح أبو الشكر. د

 فتحي السروجي. د

 باسم مكحول. د

 محمد نصر. د

  محمود الجعفري. د
  كريم النشاشيبي. د

 المشاركين من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

  عال عوض. أ
 محمود جرادات. أ

 صالح الكفري. أ

  براهيم الطرشها. أ
 أمينة خصيب. أ

  حسام خليفة. أ  
  فائد ريان. أ  
  أشرف سماره. أ  

  أيمن قنعير. أ  
  محمد قاللوه. أ  

 الغياب   
  )اعتذر لعدم مالئمة الموعد( نصر عبد الكريم . د  
  )اعتذر لعدم مالئمة الموعد( يوسف داود . د  

 


