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آية الرابي
هبة هندي

2017ديسمبر / كانون األول 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني



مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك، المنتج، كميات اإلنتاج
(ربعي)الرقم القياسي ألسعار الجملة ، ومؤشر (شهري )الصناعي 

(  شهري )المؤشرات الرئيسية الخاصة بالتجارة الخارجية 

(   ربعي)المؤشرات الرئيسية الخاصة  بالحسابات القومية 

الفلسطينيأهم المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء



اجتماع فريق الخبراء حول االحصاءات االقتصادية قصيرة االجل

الذيمهيديالتاالجتماعفيالجهازشارك،(االسكوا)قدمتهالذياإلحصائيةالقدراتتعزيزمشروعخالل➢
الورشمنسلسلةعقدتمثمومناألجل،قصيرةمؤشراتحولاألعضاءدولاحتياجاتلعرضعقدهتم

.مؤشرمنأكثرعلىالضوءسلطتالتيالتدريبية

2016فبراير/شباط18-16األردن،:االجتماعانعقادوتاريخمكان➢

:لالجتماعالرئيسيالهدف➢

حولدوليةالالتوصياتمعتماشياً األجلقصيرةاإلحصاءاتإعداددائرةتوسيععلىاالعضاءدولحث1.
.االجلقصيرةاالقتصاديةالمؤشراتموضوع

.عالموضًوحولالدراسيةوالزياراتوالبعثاتالتدريبيةللورشاالعضاءدولاحتياجاتتحديد2.



اجتماع فريق الخبراء حول االحصاءات االقتصادية قصيرة االجل-تابع 

:االجتماعوقائع➢

.األجلقصيرةالمؤشراتإعدادفيالدوللتقدمعامتقييماستعراضتم1.

بيانات،الجمعمنبدءاالمؤشرات،علىالعملفيالعربيةالدولتواجهالتيالتحدياتاستعراضتم2.
.ومقارنتهاالنتائجقراءةالىالمتغيراتواشتقاق

.واألسعارالربعيةالقوميةالحساباتحولالدولمنعرضتقديمتم3.

.وارداتوالللصادراتالقياسيةباألرقامالخاصةالمؤشراتحولالخبراءقبلمنعروضاتتقديمتم4.

.الموضوعحولاالحصاءشعبةعنصدرتالتيالدوليةواألدلةالمعاييرمناالستفادةضرورة5.

.الدوليةالمنظماتطرحتهاالتيالجودةمعاييرمناالستفادةضرورة6.

.استخدامهوضرورةERETESبرنامجحولالخبراءقبلمنعرضتقديم7.



اجتماع فريق الخبراء حول االحصاءات االقتصادية قصيرة االجل-تابع 

:المتابعات➢

67اصلمنمؤشر36توفيريتمحيثفلسطين،فيالمتوفرةاالجلقصيرةبالمؤشراتاالسكواتزويدتم1.
.دولياعليهممتفقمؤشر

.طينفلسفيمتوفرةالغيرالمؤشراتحولالمطلوبةالتدريبيةباالحتياجاتاالسكواتزويدتم2.

ذاتاألجلرةقصياإلحصاءاتومعالجةجمعفيالمستخدمةالتقنياتحولباالستبياناالسكواتزويدتم3.
.األولوية

.األسعاربمؤشراتالخاصةالبياناتمصادرتطويرعلىالعملتم4.

ةالتجربتعميمعلىاالتفاقتمفقد،INSEEخاللمنERETESلبرنامجفلسطينتطبيقبدءعلىبناء5.
.يتملمالمقترحهذاأنإالاألردنيلإلحصاء



المؤشرات االقتصادية للورش التدريبية التابعة لمشروع تعزيز القدرات االحصائية

رش المؤشرات االقتصادية التي تم التطرق لها خالل الو 
:االسكواالتدريبية التي نفذتها 

.مؤشرات األرقام القياسية للتجارة الخارجية1.

.مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي2.

.مؤشر إنتاج البناء3.

.مؤشر الميول االقتصادية4.

.مؤشر أسعار العقارات السكنية5.

.ري األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجا6.



مؤشرات األرقام القياسية للتجارة الخارجية . 1

:الورش التدريبية التي تناولت مؤشر األرقام القياسية للتجارة الخارجية

2017مارس / آذار9-6ورشة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصيرة األجل، القاهرة، 

:  الهدف من الورشة➢
األرقاماحتسابًوبتجميعالمتعلقةالمنهجياتفيمتخصصينخبراءقبلمنتدريبيةموادومناقشةعرض1.

.القياسيةاألرقامساباحتوآليةطريقةحيثمنالمطلوبةاالستفادةتحقيقوبالتاليالخارجيةللتجارةالقياسية
الرقمابالحتستمهيداوالصادراتالوارداتفيالكميةوحداتمشاكلمعالجةفيالتجاربمناالستفادة2.

.القياسي
.والصادراتللوارداتالقياسيةاألرقاماحتسابفيالدوليساعدلتطبيقأوليمقترحإعداد3.

:المتابعات➢
.تطويرًوزيادةًجودةًالبياناتًمنًخاللًزيادةًالشمولًلوحدةًالكميةًوالكميات1.
يتمًالتركيزًعلىًبعدًزيادةًالشمولًللكمياتًيتمًتعديلًبرنامجًاإلدخالًالمستخدمًفيًالتجارةًالخارجيةًبحيث2.

(.  عًإسرائيلالتجارةًم)وحدةًالكميةًوالكمياتًللسلعًوخاصةًالتيًيتمًتبادلهاًمنًخاللًفواتيرًالمقاصةً



(  تابع)مؤشرات األرقام القياسية للتجارة الخارجية .1

ألغراضخيرةاألالثالثةللسنواتالمرصودةالفلسطينيةوالوارداتالصادراتببياناتاالسكواتزويدتم3.
.القياسيةلألرقامالجديدالتطبيقعلىالفحص

:التوصيات➢
المخططمنانكحيثالخارجيةللتجارةالقياسيةاألرقامباحتسابالخاصالتطبيقبخصوصاالستفسار1.

في،(وقطرالكويت،األردن،مصر،)دولأربعةفيبالتنفيذللبدء10/2017شهرخاللجاهزيكوًنأن
.لسطينففياألرقامبإنتاجالعملبدءعندمنهلالستفادةعليهاالطالعنودجاهزالتطبيقكانحال



مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي . 2

:الورش التدريبية التي تناولت مؤشر اإلنتاج الصناعي

2016نوفمبر /تشرين الثاني17-14ورشة العمل التدريبية األولى حول اإلحصاءات القصيرة األجل، تونس، 

:  الهدف من الورشة➢
تسابواحبتجميعالمتعلقةالمنهجياتفيمتخصصينخبراءقبلمنتدريبيةموادومناقشةعرض1.

.الصناعياإلنتاجبمؤشرالخاصةالدوليةالتوصياتحسباألجلالقصيرةاإلحصاءات
اإلنتاجبمؤشرالخاصةاألجلالقصيرةاإلحصاءاتمجالفيالجيدةوالممارساتوالخبراتالمعرفةتبادل2.

.الصناعي
:المتابعات➢
.خرًىاألالبلدانمعمقارنةالمؤشرهذانشرحولالفلسطينيلإلحصاءالمركزًيالجهازوضعتقييم1.
ألسعاريالقياسالرقماحتسابفيالمعدلةالسبيرمعادلةاستخدامحولياماداالخبيررأيمناالستفادة2.

لعاماألسرواستهالكإنفاقمسحبياناتعلىباالعتماد2017لعاماألساسسنةلتحديثCPIالمستهلك
.2018عاممناألولالربعفيتنفيذهسيتموالذي2017



مؤشر إنتاج البناء. 3

:الورش التدريبية التي تناولت مؤشر اإلنتاج في البناء

2016نوفمبر /تشرين الثاني17-14ورشة العمل التدريبية األولى حول اإلحصاءات القصيرة األجل، تونس، 

:مالحظات➢

ختصًفيًتمًإلغاءًالمحورًالخاصًبمؤشرًاإلنتاجًللبناءًمنًأجندةًورشةًالعملًوذلكًلعدمًتمكنًالخبيرًالم1.
.هذاًالمجالًمنًالحضورًلظروفًطارئة



(  تابع)مؤشر إنتاج البناء. 3

تشرين 8-6لمهمة استشارية حول إنتاج ونشر مؤشر اإلنتاج للبناء، األردن، ( جافيالنزجيراردو)زيارة خبير 
2016أكتوبر / األول

:  الهدف من الورشة➢
.اءتقديمًالمساعدةًالفنيةًلدولةًفلسطينًفيًمجالًإنتاجًمؤشرًالرقمًالقياسيًلإلنتاجًفيًللبن1.

2017مارس / آذار9-6ورشة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصيرة األجل، القاهرة، 

:  الهدف من الورشة➢
تسابًاإلحصاءاتًعرضًومناقشةًموادًتدريبيةًمنًقبلًخبراءًمتخصصينًفيًالمنهجياتًالمتعلقةًبتجميعًواح1.

.القصيرةًاألجلًحسبًالتوصياتًالدولية
.تبادلًالمعرفةًوالخبراتًوالممارساتًالجيدةًفيًمجالًاحتسابًمؤشرًاإلنتاجًفيًالبناء2.



(  تابع)مؤشر إنتاج البناء. 3

:المتابعات➢
مثلتلفة،المخالمصادرضمنالعالقةذاتالسجالتببعضالخاصةالبياناتومالئمةتوفرعلىالعملجارًي1.

علىتفصيالً ثرأكبياناتلتقديمالمهندسينونقابةالمحلي،الحكموزارةالمقاولين،اتحادالعامة،األشغالوزارة
فيالبناءاجإنتلحسابالمعتمدةالتقديرآليةوتحسينالمؤشرلبناءالمنظموغيرالمنظمالقطاعينمستوًى

.القوميةالحسابات

.تمًوضعًخطةًعملًلجمعًبياناتًربعيهًعنًمؤشرًإنتاجًالبناء2.

نودًوإرسالهاًإلىًتمًالحصولًعلىًاستمارةًمنقحةًلمؤشرًإنتاجًالبناءًبدولةًقطرًوتمًتعديلهاًوإضافةًبعضًالب3.
.ولمًيصلًردًبخصوصهاًلغايةًاآلناالسكوا



مؤشر الميول االقتصادية . 4

لمركز البحوث الدولي لمسوح الميول االقتصادية، 33ورشة عمل حول التقديرات السريعة والمؤتمر 

2016سبتمبر / ايلول16-13الدنمارك، كوبنهاغن

: الهدف من الورشة➢

اإلحصاءاتيفالتقديراتهذهدورحولالسريعةالتقديراتومستخدمينمنتجينبينللحوارمنتدىتوفير1.
.ونوعيتهاتوقيتهاًوالتقديراتبهذهيتعلقفيماالمستخدميناحتياجاتعلىخاصبشكلالتركيزمعالرسمية،

مالاألعدورةومؤشراتالمدى،قصيرةاإلحصاءاتبشأنالممارساتوأفضلالتوجيهيةالمبادئمناقشة2.
.االقتصاديةالميولومسوحالسريعةوالتقديراتالتجارية،

توفركونهااتالسياسصناعةفيضروريةتعتبروالتياألجلقصيرةالمؤشراتأهميةعلىالضوءتسليط3.
.اإلسنادفترةمنقريبةحديثةبيانات

:المتابعات➢

.تمًعقدًندوةًداخليةًللتعميمًواالستفادة1.



مؤشر أسعار العقارات السكنية. 5

2017أغسطس / آب18-14ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات أسعار العقارات السكنية، تونس 

: الهدف من الورشة➢

أسعارمؤشرابواحتسبتجميعالمتعلقةالمنهجياتفيمختصوًنخبراءقبلمنتدريبيةموادومناقشةعرض1.
.المؤشراحتسابحولعمليةوتمارينتطبيقيةأمثلةالعروضاشتملتكماالسكنيةالعقارات

الجيدةمارساتوالموالخبراتالمعرفةلتبادلأخرًىمناطقمنخبراءوكذلكاألعضاء،البلدانمنللخبراءمنبرا2.
.األخرًىالمنازلأسعارومؤشراتالسكنيةالعقاراتأسعارمؤشراتمجالفي

:المتابعات➢

تقييمتمًواألمالكوضريبةواألراضيالتراخيصسلطةفياإلداريةالسجالتمصادرمعاجتماعاتعقدتم1.
.تطويرهاعلىالعملوجارًيلديهمالمتوفرةالبياناتجودة

علىوالحصولالمختلفةالبياناتمصادرمعالتعاوًنبعدالسكنيةالعقاراتبأسعارخاصةبياناتقاعدةبناء2.
.المؤشراتهذهبإنتاجالخاصةالمدخالت



األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري . 6

:الورش التدريبية التي تناولت مؤشرات قيمة التداول

2016نوفمبر/ تشرين الثاني17-14ورشة العمل التدريبية األولى حول اإلحصاءات القصيرة األجل، تونس، . 1

2017مايو/ آيار24-22ورشة عمل تدريبية حول األرقام القياسية لحجم التداول، مسقط . 2

:الهدف من الورش➢

القياسيةاألرقامواحتساببتجميعالمتعلقةالمنهجياتفيمختصوًنخبراءقبلمنتدريبيةموادومناقشةعرض1.
.لدوليةاالتوصياتبحسبالصناعةوفيالتجزئةتجارةفيالتداولمؤشراتذلكفيبماالتداوللحجم



(تابع)-األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري . 6

.للبياناتالمختلفةالمصادرمناقشة2.

.النشروطرًقالتداولمؤشراتوإنتاجلجمعالمختلفةواألساليبالطرًقومناقشةعرض3.

فيالجيدةساتوالمماًروالخبراتالمعرفةلتبادلأخرى،مناطقمنخبراءوكذلكاألعضاء،البلدانلخبراءمنبراً 4.
.التداولمؤشراتمجال

:المتابعات➢

والمساكنللسكانالعامبالتعدادالخاصةالبياناتعلىالحصولبعدالمؤشرهذااحتسابعلىالعملجارًي1.
خاصمثبطيتوفرانهبماالصناعيالتداولمؤشرالحتياجاتتغطيةيوجدانهحيث2017والمنشآت

.الصناعيالتداوللحجمالقياسيةاألرقامبمؤشر

االستمارةفيسواءاألمرلزمأينماوالتعديل–الصناعةقسم–االقتصاديةالمسوحسلسلةاستمارةدراسة2.
مؤشرركيببتالخاصةاألوزانالشتقاقصحيحةسنويةبياناتعلىالحصولأجلمنالمستخدموالتصنيف

.الصناعيالتداول



(تابع)-األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري . 6

األرقاممؤشرنتاجبإوالبدءتوفيرهتممالدراسةفنيةبعثاتاستقطاباجلمناالحتياجاتكافةوتجميعدراسة3.
.الصناعيالتداوللحجمالقياسية

.إلعدادهلالزمةاالبياناتتوفيربعدمستقبالً التجزئةلتجارةالتداولمؤشراحتياجاتتغطيةدراسةسيتم4.



تقييم منسق اإلحصاء للمشروع

تحقيقاجلمنلاألجقصيرةاالقتصاديةالمؤشراتونشرإنتاجفياإلحصائيةالقدراتتعزيز”مشروعيعتبر➢
.الفلسطينيحصاءلإلالمركزًيالجهازفياإلحصائيةالقدرةوكفاءةمستوًىرفعفياألهميةبالغ“المستدامالنمو

والخبراتةالمعرفوتبادلاألعضاءالبلدانتجاربعلىاالطالعفيالفلسطينياإلحصاءاستفادةتمثلت➢
.األجلقصيرةاالقتصاديةالمؤشراتمجالفيالجيدةوالممارسات

لديناالمتوفرةياناتالبجودةوتعزيزالفلسطينيلإلحصاءالمركزًيالجهازينتجهاالتيالمؤشراتفيالثقةزيادة➢
.تجربتنانجاحمدىومعرفة

لحجميالقياسالرقممؤشرالبناء،انتاجمؤشرمثلجديدةمؤشراتاحتسابوآليةمنهجياتعلىالتعرف➢
.السكنيةالعقاراتأسعارومؤشرالتداول



تابع-تقييم منسق اإلحصاء للمشروع 

:التاليةلألسبابللمشروعثانيةمرحلةهناكيكوًنأنضرورة➢

.البياناتومستخدميالسياساترسمفيالمدىقصيرةاالقتصاديةالمؤشراتأهمية.1
.الجديدةالمؤشراتإلنتاجكمدخالتومالئمتهاالمتوفرةالبياناتلمصادرتقييميهبعثاتإرسالضرورة2.
بناء،الإنتاجمؤشر)الجديدةالمؤشراتإحدىإنتاجحولالمنطقةدولمنعربيةلدولةرائدةتجربةعرض3.

.األعضاءالدولعلىالتجربةوتعميم(التداولحجمومؤشر
واألرقامسعارباألالخاصةالمؤشراتعلىالتركيزتمحيثاألجلقصيرةاالقتصاديةالمؤشراتكافةشمولعدم4.

.القوميةالحساباتمؤشراتمناكبربشكلالقياسية
Sub)علىالتركيز5. regional workshops)تباراالعبعينواألخذالمشاركينمناقلعددعلىللتركيزنظرا

.الدولخصوصية



Thank You
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