
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
14/04/2013  

  اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية

  حلقة النقاشمحضر 
  

  قاعة اجتماعات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المكان

  14:30 – 13:00الساعة  :الزمان

  14/04/2013الموافق  األحد :اليوم والتاريخ

  

  الحضور والغياب

  )الحضورمرفق قائمة (

  

  :جدول األعمال

  "J1اعداد حسابات قومية لمنطقة القدس "حلقة نقاش بخصوص موضوع 

  

  :مقدمة

وترأستها  كريم النشاشيبي حلقة نقاش. بناء على طلب من السيد دصاءات االقتصادية عقدت اللجنة االستشارية لإلح

  ).مرفق قائمة الحضور(األعضاء  غالبيةرئيس الجهاز بحضور / السيدة عال عوض

والذي خرج بتوصية  31/3/2013وقد جاءت هذه الحلقة كأحد المتابعات على االجتماع الرابع للجنة والمنعقد بتاريخ 

ر المؤشرات من خالل فحص امكانية توفJ1  مفادها ضرورة بحث موضع اعداد حسابات قومية لمنطقة القدس 

  .والمدخالت المالئمة لذلك

  

  حلقة النقاشمجريات 

تم استعراض واقع اعداد الحسابات القومية من قبل أمينة خصيب واالشارة الى الخطوات الحثيثة التي قام بهـا   -

وذلك في خطوة لرصد الواقع االقتصادي والتعرف علـى أهـم    J1الجهاز لتنفيذ مسوح ميدانية لمنطقة القدس 

م البيانات الالزمة لصانعي السياسات للعمل على دعـم صـمود   االنشطة االنتاجية في منطقة القدس سعياً لتقدي

 .المقدسين وتثبيت الهوية المقدسية لهم

 :والتي تنحصر بالتالي J1تم االشارة الى المسوح المنفذة في الجهاز حول منطقة القدس  -

 .المسوح االقتصادية وبشكل سنوي لألنشطة االقتصادية المختلفة .1

 )غير المنظم(اءات مسوح سنوية حول النقل واالنش .2

من خالل المسوح االقتصـادية والسـجالت   ) الخاص والتابع لالنروا(استيفاء بيانات التعليم والصحة  .3

 .االدارية

 .استيفاء بيانات انفاق واستهالك االسرة لفحص النمط االستهالكي .4

يتعلق بعضها في عدم تم االشارة الى المعوقات التي تعترض عملية اعداد حسابات قومية لمنطقة القدس والتي  -

حيث أنه وعند النظر الى جوانب اعداد .  اتفاقها مع المعايير الدولية، واآلخر يتعلق بعدم توفر البيانات الالزمة

 :الحسابات القومية فاننا نورد التالي



انه من المتعذر تنفيـذه لعـدم    إال لإلعدادمن البيانات الالزمة % 70يتوفر ما يقارب  اإلنتاججانب  .1

الحكومة، الصحة والتعليم الحكـومي اضـافة الـى    : نية استكمال باقي البيانات الخاصة بكل منامكا

 .بيانات الوساطة المالية وبيانات الضرائب والرسوم الجمركية

الصادرات والـواردات اضـافة الـى     وأهمهايتعذر تطبيقه لعدم توفر معظم البيانات  اإلنفاقجانب  .2

 .الحكومي نفاقواإلالتكوين الرأسمالي االجمالي 

  

لعدم توفر غالبية البيانات من جانب االنفاق فانه سـيتم فحـص   تم االتفاق ضمن حلقة النقاش على أنه ونظراً  -

تنفيذه من جانب االنتاج من خالل البحث في امكانية توفير او الحصول على المؤشـرات المتبقيـة، وبالتـالي    

 .اد الحسابات القومية من جانب االنتاجامكانية اعدانحصر النقاش في الجلسه فقط على بحث 

تم االشارة في حلقة النقاش الى الجهود التي بذلتها دائرة الحسابات القومية لرصد أهم االنشطة االنتاجيـة فـي    -

االستهالك الوسيط اضافة الى القيمة المضافة ونسـبة   اإلنتاج: من خالل توفير جداول حول J1اقتصاد القدس 

مساهمة األنشطة االقتصادية من اجمالي القيمة المضافة التي امكن تغطيتها وذلك لألنشطة االقتصـادية التـي   

وكان الهدف من هذه الجداول هو ألغراض التعـرف علـى االوضـاع    .  شملتها المسوح المنفذة في الجهاز

، نطقة القدس داخل الحواجز من خالل معطيات ومؤشرات توفر صورة لصانعي القراراالقتصادية الخاصة بم

 .كما أن هذه المؤشرات تنشر سنوياً في كتاب القدس االحصائي السنوي

  
 
  :النقاشات

 غير المتوفرةالخطوات الكفيله لتجاوز الصعوبات والبحث في امكانية توفير المؤشرات تركزت النقاشات حول  .1

 .الحسابات القومية من جانب االنتاج إلعدادوذلك  أمكنحيثما 

انحصرت المؤشرات غير المتوفرة سواء لجانب االنتاج أو االنفاق بالتالي، حيث تم استثناء تلك المتعلقة بجانب  .2

 :والمؤشرات هي اإلنتاجاالنفاق وتركيز النقاش على جانب 

 )جانب االنتاج(نشاط االدارة العامة والدفاع  -

 )جانب االنتاج(يم والصحة نشاطي التعل -

 )جانب االنتاج(مؤشرات الحكومة المحلية ألنشطة الصناعة، امدادات المياه والكهرباء  -

 )جانب االنفاق(الصادرات والواردات  -

 )جانب االنتاج(الضرائب والرسوم الجمركية  -

 )جانب االنتاج(الوساطة المالية  -

 :لمؤشرات اعاله كالتاليتم تقديم مجموعة من المقترحات سيتم تصنيفها وفق ا .3

   التوصيات المقترحات المؤشر

الحصول على البيانات  -  االدارة العامة والدفاع

المطلوبة من خالل البلدية 

 .والغرفة التجارية

المتابعة مع وزارة المالية  -

حول البيانات الواردة في موازنة 

 .J1السلطة حول القدس 

نحن مع الخيار الثاني وهو 

الحصول على البيانات من خالل 

وزارة المالية حيث أنه ينسجم مع 

في الحسابات القومية ويبقى  المتبع

المصدر االقوى ونتالفى بذلك 

  .جوانب التقدير



من خالل االنظمة والقوانين  -

في منطقة القدس  المعمول بها

لمعرفة ما يتم دفعه من قبل 

  .االسر

مع وزارة التربية  المتابعة -  التعليم 

لمعرفة ما هي  والتعليم

المدارس التي يتم الصرف 

عليها من خالل موازنة 

 والحصول على، السلطة

الموازنة المرصودة 

الحكومي على  إلنفاقل

مدارس حكومية او تابعة 

  . لألوقاف

نتفق مع المقترح وجاري العمل 

  .على المتابعة

المتابعة مع وزارة المالية  -  الصحة

للحصول على الموازنة 

االنفاق المرصودة او 

الحكومي من خالل 

موازنة السلطة على 

 .المستشفيات

الحصول على انفاق الفرد  -

على الصحة من مسح 

PECS  لمنطقة القدسJ1  

نحن مع المقترح األول وسيتم 

العمل بناء على ذلك مع الحصول 

كذلك على االنفاق على الصحة 

للفحص  PECSمن خالل مسح 

  .والدراسة

دم وجود مؤسسات نظرا لع -  الوساطة المالية

مصرفية في منطقة القدس 

تبر وما هو متوفر يع

فروع، بالتالي كانت 

ن يتم فحص التوصيه أ

أنشطة صرافي العمالت 

من خالل الغرفة التجارية 

متابعة مع السيد عزام أبو (

  ).السعود

  جاري العمل على المتابعة

كانت المقترحات تنحصر  -  الضرائب والرسوم الجمركية

حول الضرائب التي 

يدفعها المقدسيين سواء 

رنونا او غيرها وهي اال

 معنطبق بالتالي ال ت

جاري المتابعة مع وزارة المالية 

حيث تم عقد اجتماع معهم بتاريخ 

  .بهذا الخصوص 17/4/2013



التعريف الخاص 

بالضرائب ضمن المحاسبة 

المقصود  وإنماالقومية، 

 بالضرائب هنا هو ما يتم

دفعه لموازنة السلطة، 

ن المتابعة هنا بالتالي فا

ستنحصر في التعرف 

لضرائب فقط على هذه ا

  .من خالل وزارة المالية
 

  

  :التوصيات والمتابعات

  مالحظات الجهة المسئولة  المتابعة

الماليـة للحصـول    المتابعة مع وزارة

  .على البيانات المطلوبة

دائرة الحسابات 

  القومية

القائم (زاهرة ابراهيم تم عقد اجتماع مع السيدة 

في وزارة المالية  )لإليراداتبأعمال االدارة العامة 

لبحث الموضوع وجاري  17/4/2013بتاريخ 

  المتابعة من خالل الوزارة على الموضوع

المتابعة مع وزارة التربية والتعليم  

 .للحصول على البيانات المطلوبة

الحسابات دائرة 

  القومية

  

المتابعة مع السيد عزام أبو السعود 

للحصول على معلومات وبيانات حول 

  القدس

دائرة الحسابات 

  القومية

  نحن بحاجة الى توجيهات في هذا المجال

كريم النشاشيبي . المتابعة مع د

للحصول على الدراسة التي أعدها 

  )AIX-Group(صائب بامية 

سكرتاريا اللجنة مع 

  النشاشيبيكريم . د

  

  

  -انتهى-

  

  

  أمينة خصيب

  اللجنة سكرتاريا

  

  

  

  

   



  

  قائمة الحضور
 

 أعضاء اللجنة االستشارية من خارج الجهاز 

 كريم النشاشيبي. د

 عبد الفتاح أبو الشكر. د

 فتحي السروجي. د

 سعيد هيفا. د

  محمود الجعفري. د

  باسم مكحول. د

 لإلحصاء الفلسطينيالمشاركين من الجهاز المركزي 

  عال عوض. أ

 صالح الكفري. د

  ابراهيم الطرشه. أ

 أمينة خصيب. أ

  حسام خليفة. أ  

  فائد ريان. أ  

  أشرف سماره. أ  

  أيمن قنعير. أ  

   الغياب 

 )يشارك في مؤتمر دولي في الخارج(محمد نصر . د  

  )تتعارض مع محاضرة له(يوسف داود . د  
 


