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 الرسائل األساسية

في إنتاج إحصاءات عن الحسابات   أساسياً  واالستخدام أمراً َعد� تجميع جداول العرض يُ  •
القومية تتمّيز بالجودة واالت�ساق وتعكس مصادر البيانات المتاحة ضمن إطار متكامل  

 . وتضمن ضبطًا أفضل للجودة وتحققًا أسهل من ات�ساقها

قتصادية  توّفر جداول العرض واالستخدام بيانات متكاملة وتحليالً لنتائج الحسابات اال •
والبيئية واالجتماعية التي يمكن أن ُيسترَشد بها في فهم األبعاد االجتماعية واالقتصادية  

 .والبيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وفي رصدها

وقد أظهرت التجربة الفلسطينية في موازنة جداول العرض واالستخدام قدرتها على   •
مؤشرات االقتصاد الكلي للحسابات القومية وتحسين نوعيتها  اإلسهام في تحسين تقدير 

لكي تضمن أعلى درجات الموثوقية في   اً أو تلقائيّ  اً وات�ساقها. فموازنة الجداول تتم� يدويّ 
التقديرات، مع مراعاة جودة مصادر مختلف البيانات وحّل التناقضات الكبيرة بين العرض  

 . واالستخدام لكل� منتجٍ من المنتجات
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مقدمة 

 لمحة عامة

واحدة من أسس   االستخدامالعرض و جداوُل  عد� تُ 
المحاسبة االقتصادية وأداة جيدة لضمان جودة أرقام  
الناتج المحلي اإلجمالي وغيرها من مجاميع االقتصاد 

الكلي. إّنها أداة قوية لمقارنة البيانات من مختلف  
 ساق المعلومات االقتصادية المصادر وتحسين اتّ 

 . )2008لعام  نظام الحسابات القومية(

اتيجيات، بوصفها أداة إحصائية، هذه االستر تتضمنّ 
ق من اتساق اإلحصاءات للتحقّ  تنسيقياً  إطاراً 

من مختلف المصادر اإلحصائية،  ترداالقتصادية التي 
مثل الدراسات االستقصائية الصناعية، والدراسات  

، والدراسات  األسر المعيشيةاالستقصائية إلنفاق 
االستقصائية لالستثمار، وإحصاءات التجارة 

حساب البيانات  لستخدم كأساس هي تُ وجية. الخار
االقتصادية في الحسابات القومية والكشف عن  

 المشاكل المتعلقة بالبيانات االقتصادية.

في تحليل  االستخدامستخدم جداول العرض ووتُ 
األسواق والصناعات ودراسة اإلنتاجية على مستوى  

 أعلى من التصنيف. 

ولين على جد جداول العرض واالستخدامتحتوي  
.  االستخداموجدول   عرضجدول الهما  مترابطين

وينقسم إجمالي المعروض من السلع والخدمات في 
المقابل، باالقتصاد إلى اإلنتاج المحلي والواردات. 

الكلي للسلع والخدمات بأسعار   االستخدامينقسم 
الوسيط   االستهالكالمشترين في االقتصاد إلى 

رأس المال  النهائي وإجمالي تكوين االستهالكو
 وصادرات السلع والخدمات.

من مصفوفة  جداول العرض واالستخدام ن تتكوّ 
والمنتج. في جداول   القطاع بحسبمة مستطيلة مقّس 

بحيث   المنتجات كصفوف  ُتعرُض  ،االستخدامو عرضال
منتج استخدام هذا المنتج عند   كل�  يساوي عرُض 

 نفسه. ه السعرقياِس 

من السلع  )الميزانية التكميلية( ن إجمالي العرضيتكوّ 
 :ا يليمّ موالخدمات 

ي من السلع والخدمات اإلنتاج المحلّ وهو الناتج:  •
المنتجات   بحسبفة بأسعار األساس، مصنّ 

 والصناعات. 
 المنتجات   بحسبفة إجمالي الواردات المصنّ  •

 استهالك المقيمين في الخارج.  هابما في
عار  أعمدة التسوية للحصول على بيانات بأس •

منها اإلعانات    ةالضرائب مطروح(المشترين 
وهوامش التجارة والنقل  ،المنتج بحسبموّزعة 

  المرتبطة تسوياتالوموّزعة بحسب المنتج 
الشامل للتكلفة  السعر و/ الناقلة على متنتسليم الب

 . )والتأمين والشحن

 :كما يليإجمالي العرض من السلع والخدمات  يتكّون

قيمة السلع والخدمات  ووهالوسيط:  االستهالك •
  بحسبفة دخالت إنتاج، مصنّ المستخدمة كمُ 

 . والقطاعالمنتج 
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  االستهالكإلى إنفاق وينقسم النهائي  االستهالك •
ي االستهالكالنهائي لألسر المعيشية، واإلنفاق 
تخدم وف الربح النهائي للمؤسسات التي ال تستهد

ي  االستهالك، واإلنفاق مشاريع األسر المعيشية
 النهائي الحكومي. 

من   يتكّونإجمالي تكوين رأس المال، والذي  •
ر في إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغي� 

 المخزون. 
 .صادرات السلع والخدمات •

 تاح لالستخدام في االقتصاد ة المنتج المُ يّ كمّ  تتوّفر
وإّما عن طريق ا عن طريق اإلنتاج المحلي  إمّ 

من المنتج  نفسها الكّمّيةاستخدام وينبغي لواردات. ا
في فترة محاسبية لالستهالك   الذي يدخل اقتصاداً 

النهائي أو تكوين رأس المال أو   االستهالكالوسيط أو 
هذا   وعلى ،هذا هو مفهوم توازن المنتجفالصادرات. 

ول  اجدمن صفوف   كل صٍف  النحو يجب موازنةُ 
 . االستخدام العرض و

هذا  استخدامَ  منتجٍ  كل�  عرُض  يجب أن يساويَ و
،  )أسعار المشترين(نفسها األسعار ب المنتج عند قياسه

  مُ ستخدَ يُ و .تكلفة اإلنتاج القطاعناتج  وأن يساويَ 
، االستخدامن في موازنة جداول العرض وآهذان المبد

 . لما تقّدممبسٌط   شرٌح  1 الجدولوفي 

 االستخدام و العرضالهيكل العام لجداول  . 1  الجدول 

 ستخدام الاجدول  العرض جدول  

 ات النهائية االستخدام القطاعات  منتجات ال 

المنتجات  
 الزراعية

  المنتجات
 الخدمات  الصناعة  الزراعة الخدمات  الصناعية 

 ستهالك ال ا 
 نهائي ال

  إجمالي 
تكو�ن  
رأس 
 المجموع  الصادرات  المال

ت 
جا

منت
ال

 

المنتجات  
 الزراعية 

 
  بحسبالوسيط  االستهالك

 والفئة المنتج 

  بحسبات النهائية االستخدام
 والقطاع المنتج 

إجمالي  
  االستخدام 

 المنتج  بحسب

العمليات 
 الصناعية 

 الخدمات 

ت
عا

طا
لق

ا
 

 الزراعة 

   المنتج   بحسبناتج الصناعات 
إجمالي الناتج  

 القطاع  بحسب
 الصناعة 

 الخدمات 

  القيمة المضافة 
المكّون   بحسب القيمة المضافة 

 والقطاع 
 

إجمالي القيمة  
 المضافة 

   المنتج  بحسبإجمالي الواردات  الواردات
إجمالي  

 الواردات 

 القطاع  بحسب إجمالي الناتج  المنتج  بحسب العرضإجمالي   المجموع
ات النهائية  االستخدامإجمالي  
 الفئة بحسب

 

    = ال ينطبق  
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العرض واالستخدام في دولة  جداول 
 فلسطين: نظرة عامة 

أعّد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني جدول 
بعد إنشاء   1997العرض واالستخدام األّول لعام 

. وقد استرشد في تجميعه 1993الجهاز في عام 
بالتعداد األّول للسكان والمساكن والمنشآت لعام  

وبالدراسات االستقصائية االقتصادية  1997
 واالجتماعية ذات الصلة.

  2004وفي تجميع جداول العرض واالستخدام لعامي 
استخدم البيانات التفصيلية المتاحة واستعان  2013و

بمساعدة البعثات التقنية. أّما تجميع جداول العرض  
فقد استندت إلى   2013و 2004واالستخدام لعامي 

  54مصفوفات عرض واستخدام مستطيلة شملت 
ُف  مجموعًة من المنتجات. 87و قطاعاً  والقطاعاُت ُتعر�

باعتماِد التصنيف الصناعي الّدولي الموّحد لجميع 
في تصنيف من   )3التنقيح (األنشطة االقتصادية 

 أربعِة أرقام للبيانات األساسية.

عد� الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مؤّخرًا   وا�
باستخدام   2017جداول العرض واالستخدام لعام 

. ERETESبرنامج إريتيس لإلحصاءات القومّية 
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 االستخدام تجميع جداول العرض و .1

 اإلطار العام .ألف

  اً جزء  االستخدامتجميع جداول العرض و اعتبار ينبغي
من تحديد األهداف   من عملية إنتاج إحصائية تمتدّ 

النهائية  لجداول مرورًا بنشر اواحتياجات المستخدم 
 تقييم عملية اإلنتاج. ووصوالً إلى 

بعت الحالة الفلسطينية في مختلف  لذلك   مراحلات�
النموذج   االستخدامتجميع وحدات جداول العرض و
، وهو 1(GSBPM) العام إلجراءات العمل اإلحصائية

وينّظم أوجه الترابط في  يع خطوات التجميحّدد إطار 
 .شاملإحصائي  بأسلوببينها ما 

 مراحل النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية  . 1  الشكل 

 
 ..Modern Stats 2016مؤشرات الجودة لنموذج المنهجية العامة للعمل اإلحصائي   المصدر: 

 

 
أّعده في  الالزمة إلنتاج إحصاءات رسمية. وقد العمل اإلحصائية  إجراءاتمجموعة هو إطار يصف ويحدد النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية   1

ومنظمة التعاون والتنمية  والنظام األوروبي للحسابات االقتصادية المتكاملة الفريق المشترك بين لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  2008 عام
في  الذي تستخدمه هيئة اإلحصاءات   إجراءات العمل اإلحصائيةإلى نموذج  اً اإلحصائية استناد الفوقيةفي الميدان االقتصادي المعني بالبيانات 

 . https://unstats.un.org/oslogroup/methodology/docs/escm-edited/ESCM%20Chapter%204a%20-%20140423.docxنيوزيلندا. 

 ادارة الجودة/إدارة ال�يانات الوصفية

https://statswiki.unece.org/download/attachments/185794796/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%20%28GSBPM%29.docx?version=1&amp;modificationDate=1534324459306&amp;api=v2
https://statswiki.unece.org/download/attachments/185794796/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%20%28GSBPM%29.docx?version=1&amp;modificationDate=1534324459306&amp;api=v2
https://unstats.un.org/oslogroup/methodology/docs/escm-edited/ESCM%20Chapter%204a%20-%20140423.docx
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كذلك يساعد هذا النموذج على تحديث عمليات  
اإلنتاج اإلحصائي وإدماج معايير البيانات والبيانات  

الفوقية اإلحصائية كنموذج للتوثيق وبالتالي على  
تقييم جودة البيانات وتحسينها. ويتوّزع النموذج 

العام إلجراءات العمل اإلحصائية على ثماني مراحل 
تصميم منهجية   (2)تحديد االحتياجات؛   (1)وهي: 
تجميع  (4)بناء أسس إنتاج البيانات؛  (3)العمل؛ 

 تحليل البيانات؛   (6)إنتاج البيانات؛  (5)البيانات؛ 
 تقييم البيانات. (8)نشر البيانات و (7)

 مراحل التجميع .باء

ترتيبات   االستخداميتطلب تجميع جداول العرض و
اتفاقات بين الوكاالت المشاركة   تشملالة مؤسسية فعّ 

شعبة ( االستخدامفي عملية تجميع جداول العرض و
 .)2018، اإلحصاءات في األمم المتحدة

وتحدد هذه الترتيبات مهام ومسؤوليات الوكالة 
اإلحصائية داخل النظام اإلحصائي وعالقاتها مع  

 مختلف المؤسسات المعنية.

عرض  تبع تجميع جداول اليوفي الوقت نفسه، 
مراحل النموذج العام إلجراءات العمل   االستخدامو

 اإلحصائية بمزيد من التفصيل:

تصميم  و: تحديد االحتياجات 1المرحلة  
 منهجية العمل وبناء أسس إ�تاج ال�يانات 

بالمراحل رتبطة ذ المهام المنف� تُ  ،الل هذه المرحلةخ
الثالث األولى من النموذج العام إلجراءات العمل 

التي تتمثل في تحديد االحتياجات    ةاإلحصائي

 
 كاديميين واالقتصاديين. مجموعة من األمن  2004تأسست اللجنة االستشارية االقتصادية الفلسطينية في عام  2

،  أسس إنتاج البيانات وبناءمنهجية العمل وتصميم 
إلنشاء البيانات تجميع التي تسبق نشطة األ يوتغط

 . اإلحصائي  النظام

خالل هذه   تذفَ ة التي نُ يوفي ما يلي المهام الرئيس
 المرحلة:

المستخدمين من أجل تحديد حجم  ب التعريف •
 . االستخدامجداول العرض و

عقد عدة اجتماعات مع الشركاء في الوزارات ذات  •
وصل إلى  تّ من أجل الالعالقة ومصادر البيانات 

  بناءً جداول العرض واالستخدام فاق حول هيكل اتّ 
على توافر البيانات، والتحقيق في التصنيفات 

الالزمة المستخدمة ووضع مذكرة تفاهم رسمية 
 مع الشركاء.

مع اللجنة االستشارية  شاور للت تنظيم اجتماعات  •
  االستخدامتحديد هيكل جداول العرض ومن أجل  

 .2ةي والسلع االستراتيجية الرئيس
الجهاز المركزي  ضمن التحقق من توافر البيانات  •

 لإلحصاء الفلسطيني والنظام اإلحصائي. 
تشكيل أفرقة العمل وخارطة الطريق وعملية   •

 لمجموعات. بين االتنسيق 

حديد هيكل تنظيمي نبغي تالمرحلة، ي هذه  في  و 
ومسؤوليات  يتضمن أدواراً   العاملين من واضح 

يملكون بون و مدرّ العاملين واضحة، بعد التأكد من أن  
 .المنوطة بهم  مهام مختلف ال لالضطالع ب   ات ر ا مه ال 

  أي من وصولها فيتحقق من تسليم البيانات ينبغي ال
هو متفق  ما  بحسبلة ومفّص  كاملةً لها،  الوقت المحدد 

 متوقع. كما هو عليه أو 
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 ال�يانات : تجميع2المرحلة  

ذ الل هذه المرحلة، خ  ع البياناتيجمت جميع أنشطة ُتنف�
ُتعالج  . ثم مختلف المصادر الواردة منهابالتعاون مع 

متطلبات جداول  استيفاء البيانات من أجل هذه 
المدرجة  قل جميع البيانات نْ أي تُ ، االستخدامالعرض و

الحسابات  نظامتصنيفات والفي قاعدة البيانات مع 
ذ القومية.  المهام التالية: خالل هذه المرحلة، ُتنف�

من المسوح والتعدادات   تجميع البيانات •
باإلضافة إلى البيانات  )االقتصادية أو االجتماعية(

 التفصيلية الالزمة من السجالت اإلدارية.
ة من دّ مالتصنيفات المناسبة المستتحقق من  ال •

 جداولعدة م ابيانات واستخدالمصادر مختلف 
 . لتصنيفاتتهدف إلى المقارنة بين اتحويلية 

استخدام  من أجل البيانات بين جميع  تكييف ال •
 التالي:نموذج لا

ة التي يمثاٌل عن المكونات الرئيس هو 2 الجدول
المستخدمة في جداول تتشكّل منها قاعدة البيانات 

فقاعدة البيانات ينبغي أن  العرض واالستخدام.
قطاع  (2)الضفة الغربية؛  (1)(تتضّمن السنة، والمنطقة 

   ، والقطاع، والعرض واالستخدام، والمعاملة)غزة
)P1, P2 النشاط والمنتج   ، وتصنيف)، وغيرها

باإلضافة إلى القيمة والمصدر. فاإلشارة إلى المصدر  
 نة تسّهل تقديم اآلراء في مرحلة الموازنة. في كل خا

 : إ�تاج ال�يانات 3المرحلة  

لهذه المرحلة هو جداول العرض    ي ّن الناتج الرئيس إ 
واالستخدام غير المتوازنة التي تلي عددًا من األنشطة  

المتعّلقة بتنقية البيانات ومعالجتها، حيث يجري تحويل  
ستخدام  جميع البيانات إلى صيغة جداول العرض واال 

 . 3لإلحصاءات القومّية   باستخدام برنامج إريتيس 

ألنها تتكّون   أيضًا،وحساسة  جداً هذه المرحلة مهمة 
 من خطوتين مّتصلتين: 

وضع جميع البيانات في وحدة جداول العرض  .1
واالستخدام األولية غير المتوازنة التي تتطّلب  

تنقية البيانات، باإلضافة إلى تجميع البيانات 
بحيث تتناسب مع الهيكل   هااألساسية وتصنيف

المخطط له لجداول العرض واالستخدام  
ل به مختلف بِ أي الهيكل الذي قَ (الفلسطينية 

 .)الشركاء وتوافقوا عليه
إعداد متطلبات جداول العرض واالستخدام بأسعار  .2

واألسعار األساسية وباألسعار الحالية   المشترين 
 ئية لهذا الناتج.والثابتة، والخروج بصيغة نها 

في هذه المرحلة، تكون جداول العرض واالستخدام  
األّولية جاهزة للمباشرة بموازنة البيانات والمصادقة  

 عليها. 

  

 
-Equilibre Ressources-Emplois et Tableau Entréesلإلحصاءات القومّية هو اختصار للتسمية الفرنسية  ERETES) (نظام إريتيس 3

Sorties ) م بهدف مساعدة القّيمين على الحسابات القومّية  )ت والمخرجاتأرصدة العرض واستخدام جداول المدخال . هو برنامج ُصم�
التي تمتثل للمبادئ والخطوط  )بما فيها حسابات القطاعات(في تجميع جداول العرض واالستخدام والحسابات االقتصادية المتكاملة 

إريتيس لإلحصاءات القومّية كل� من المعهد الوطني  في إعداد نظام شارك ي  التوجيهية التي حددها نظام الحسابات القومية.
 .Eurostatوالنظام األوروبي للحسابات االقتصادية المتكاملة  INSEEلإلحصاءات والدراسات االقتصادية 
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 فلسطيندولة في  االستخداممة في جداول العرض وال�يانات المستخدَ قاعدة في ة يالمكونات الرئيس . 2  الجدول 

 القطاع  المنطقة السنة
 العرض

 المصدر  القيمة  المنتج النشاط المعامالت  االستخدام

2017 1 11 S P1 CCC003 CCC003001 

الف  آب
 الدوالرات 

$$ 

مسح عن زيت  
 الزيتون

2017 2 13 U P2 OOO001 CCC017001 

الف  آب
 الدوالرات 

$$ 

السجالت  
 اإلدارية 

 ال�يانات  : تحليل4المرحلة  

جداول العرض   ةوازن مشير هذه المرحلة إلى ت
مالحظات لحل  الوتقديم  )يدويا وآلياً ( واالستخدام

بالمرحلة   وثيقاً  تبط ارتباطاً وهي تر التناقضات
 السابقة. 

ذفي هذه المرحلة   :عديدة وهي مهام ُتنف�

مع المسؤولين من   للتشاورعقد اجتماعات  .1
مصادر البيانات للمشاركة  القّيمين على الوزارات و

هذه االجتماعات  شكّل وت .ة البياناتازن موفي 
للتحقق من البيانات الواردة من مصادر فرصًة 

مختلفة ومقارنتها وتبادل اآلراء بشأن األسباب 
هو  ها يلهذه االختالالت. وخير مثال عل نة ممكال
منتجات الزراعية، حيث البيانات الخاصة بال ةوازنم

من وزارة الزراعة واإلحصاءات   البيانات وردت
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  منالزراعية 

أّن االختالالت  بين الطرفين ناقشات تبّين إثر المو
 أسعار مختلفة اعتمادعن  ناجمةة كانت يالرئيس

ض هذا عرَ سوف يُ و(. فوضعت لها الحلول المناسبة
 ). البيانات ةوازنيتناول مالذي قسم الفي المثال 

ت إلى االختالالت  ة التي أدّ يتحديد السلع الرئيس .2
ألّن أعضاءها ومناقشتها مع اللجنة االستشارية 

بخصوصيات االقتصاد الفلسطيني ملّمون 
 .هافي ما بينأوجه الترابط مختلف و

برنامج إريتيس  باستخدام  يدوياً موازنة البيانات  .3
التجربة الفلسطينية  تشّدد و  .لإلحصاءات القومّية

في  هنا على أهمية استخدام وحدات الماكرو 
يًا لمزيد من الفعالية في موازنة   Excel برنامج توخ�

 .البيانات

 هاوتوثيقال�يانات : نشر 5المرحلة  

  جداول العرض واالستخدامنشر تُ ي هذه المرحلة، ف
بين جانبي العرض    ةوازنمبمجرد الو النهائي.

جداول  الناتجة في إطار  جمع البياناتتُ ، االستخدامو
ويكون المنشور المطبوع مع  العرض واالستخدام

 للنشر.  جاهزاً  ة البياناتوازنموثائق 

داد إع من مراحل  هذه هي المرحلة النهائية    أنّ بما  
تقييم إنتاج يتبعها  ، جداول العرض واالستخدام

عديدة من  ورش عمل واجتماعات  تعقد  ككل و البيانات 
بين    جداول العرض واالستخدام لترويج ل أجل ا 

 مستخدمي البيانات.غيرهم من  األكاديميين والطالب و
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لجداول    التصنيفات الفلسطينية .جيم
 العرض واالستخدام 

ينبغي استخدام التصنيفات اإلحصائية الدولية  
التصنيف الصناعي الدولي الموحد  مثل (الموحدة 

والتصنيف المركزي   ،لجميع األنشطة االقتصادية
 )وتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض ،للمنتجات 

بحيث نضمن  مستويات مناسبة من التفاصيل باعتماد 
في  لدولي.ااإلحصاءات على المستوى إمكانية مقارنة 

الوقت نفسه، ينبغي أن يؤخذ مستويان في االعتبار  
لهما  عند تحديد تجميع التصنيفات المستخدمة، أوّ 

مستوى العمل الذي يحتاج إلى المستوى األكثر 
شر الذي من التصنيفات، واآلخر هو مستوى النّ  تفصيالً 

أخذ ، مع تراكميايميل إلى أن يكون على مستوى أكثر 
 .في االعتبار ته يّ احتياجات المستخدم وسرّ 

جوانب مختلفة عند تحديد في فقد نظرت الدراسة 
ل ما  مستوى تفاصيل الصناعات والمنتجات التي تشم

 :يلي

 . وجودتها توافر بيانات المصدر •
 يةسوقالالقدرة على التمييز بين األنشطة  •

 . األنشطة غير السوقيةو
ضريبة طاع اقتلها بالتي يسمح  القطاعاتمستوى  •

 .باقتطاعهاوتلك التي ال يسمح لها القيمة المضافة 
القطاع  بحسب  للقطاعاتالتقسيمات الفرعية  •

 المؤسسي. 
 .ودراسات الرؤيةإلى البحوث  حاجة المستخدم  •
عريف ببعض المنتجات باعتبارها معّدة  تإمكانية ال •

 . نهائيالستهالك لال موسيط أالستهالك لال
ها من  روتأثيأهمية بعض الصناعات والمنتجات  •

مثالً زيت الزيتون درَج فقد ا�  قتصادية.الاالناحية 
بشكل منفصل عن الزيوت النباتية األخرى كحاجة  

في دولة  لمستخدمي البيانات ألنه منتج مهمّ 
 فلسطين.

هيكل مدخالت االقتصاد من خالل توفير روابط   •
افة إلى  بين العرض المحلي والصادرات، باإلض

بحيث  الوسيط والواردات  االستهالكالروابط بين 
من دراسة يتمكّن الباحثون وصانعو السياسات 

استبدال المنتجات المحلية  استراتيجيات 
 .بالواردات

  باعتماد  صون المتخّص   ي يوص  التصنيف الصناعي: 
 األنشطة   لجميع   الموحد   الدولي   الصناعي  التصنيف 

 تصنيف   في   عتمد ا   ولذلك.  ت ا لصناعل   االقتصادية
 هيكل   وضع   وفي مختلفة   مصادر   من   الواردة   البيانات 
 . النهائية  صيغته   في   واالستخدام   العرض   جداول 

  الموحد  الدولي   الصناعي   التصنيف  اعُتمد   كذلك 
 تصنيف في   4  التنقيح   االقتصادية،  األنشطة   لجميع 

 .هاساق تّ ال  ا صادر ضمان البيانات الواردة من كافة الم

في  اعُتمدالمرجع الدولي الذي إّن  المنتجات:تصنيف 
تصنيف جميع سلع وخدمات اإلنتاج في االقتصاد هو 

 CPC) 2.1التصنيف المركزي للمنتجات، اإلصدار 

Ver. 2-1) ) 1المرفق( . 

الالزمة   لروابطتوفير ابهدف  تحويلّيةوأعدت جداول 
تصنيفات  البين تصنيف الحسابات القومية للمنتجات و

ما يلي بعض أمثلة على    األخرى. فية للسلع التفصيلي
 : التحويلّية الجداول

بين التصنيف المركزي  التحويلّيةجداول العت مِ ُج  •
للمنتجات وبعض مصادر البيانات التي تستخدم 

التصنيف (التصنيف الصناعي الدولي الموحد 
الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة  

للتصنيفات المكونة من   )4االقتصادية، التنقيح 
 ستة أرقام. 

للربط بين   التحويلّيةالجداول واستخدمت   •
تصنيف الحساب القومي لمنتج ما والتصنيف الذي 

تستخدمه إحصاءات التجارة الخارجية لتصنيف 
 .)مجموعات النظام المنسق(السلع 
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واستخدم لربط   تحويليجدول  عدّ ا� ، وأخيراً  •
الذي  تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

والتصنيف  مسح اإلنفاق واالستهالكاسُتخدم في 
 . جدول العرض واالستخدامالمستخدم لمنتجات 

اجتماعات  إثر إلى الجوانب المذكورة أعاله، و استناداً 
جداول  عتمادر امع المستخدمين، تقرّ دت قِ عديدة عُ 

 منتجاً  87 الستخدام 2017 لعام العرض واالستخدام
.)انالمرفق( صناعياً  قطاعاً  54 في
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 االستخدام و  العرض جداول  يةهيكل .2

ن  ع خطوات إنشاء نسخة غير متوازنة في ما يلي 
 : جداول العرض واالستخدام

اإلنتاج المحلي : ي لاألو�  العرضبناء جدول  •
والواردات من السلع والخدمات ومصفوفات 

 التقييم. 
لي  االستخدامتقييد جدول  • الذي يغطي األو�

 ات النهائية.االستخدامالوسيط و االستهالك
 لقيمة المضافة. اإجمالي تركيب  •
 موازنة الجداول.  •

جداول تجميع  إّن الترابط شديد في إجراءات  
تعتبر مثالً . فمصفوفة التقييم العرض واالستخدام 

من المنتجات   العرض ضرورية لتحويل إجمالي  
باألسعار األساسية إلى إجمالي العرض من المنتجات 

 بأسعار المشترين.

 العرض جدول  .ألف

عرض السلع والخدمات  في جدول العرض شرح يبرز 
فترة زمنية ما خالل اقتصاد في منتج النوع  بحسب

نة ويميز بين ناتج الصناعات المحلية والواردات  معيّ 
شعبة اإلحصاءات في األمم  (نوع المنتج  بحسب

 . )2018المتحدة، 

 مصفوفة اإل�تاج المحلي 

حتوي مصفوفة اإلنتاج المحلي على معلومات حول ت
ف تصنّ و .في مختلف القطاعاتالمنتجات  عرض

ها مرتكزة  فلسطين إنتاجالتي تصدرها دولة مصفوفة ال
نوع المنتجات  تمّثل  وهي صفوف ال: هما بعدينلى إ
من التصنيف المركزي   2.1إلى اإلصدار  استناداً (

ل األعمدة و )للمنتجات    استناداً (الصناعات وهي تمث�
لجميع األنشطة  إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

 .)4االقتصادية، التنقيح 

 إعدادفي استخدمت مصادر بيانات مختلفة قد و
 :وتضّمنت ما يلي مصفوفة اإلنتاج

 الهيكلية  المسوحات )أ(

االقتصادية  البيانات الواردة من المسوحاتع يتجم •
 وضمانالوحدة اإلحصائية الصادرة عن السنوية 

السنوية   المسوحاتهذه  .ترابطها منطقياو هاساقاتّ 
سسات التي المؤجميع المؤسسات الخاصة وتشمل 

هي  ة يستة أنشطة رئيسال تبغي الربح حول 
والبناء والتجارة والنقل الصناعة التحويلية 

 ،واالتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات
 . 2017 لسنةويعتمد نطاقها على التعداد العام 

 المستخرجة من المسوحاتة يالمتغيرات الرئيس •
ومشتريات السلع  هي: مبيعات السلع والخدمات، و

في المخزون، والنفقات   اتروالخدمات، والتغيّ 
الرأسمالية، وبيانات العمالة، ومشتريات ومبيعات  

. فهذه  دون معالجةبالسلع والخدمات إلعادة بيعها  
 على حساب الهوامش التجارية. تساعد  راتالمتغيّ 

لنقل خارج مسح اخرى مثل المسوحات األ •
عن أنشطة القطاع معلومات ضّمن تي ذيال المنشآت 

للتصنيف الصناعي الدولي   وفقاً النظامي غير 
عن   4الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 



12 

لنقل البري غير المجدول للركاب ونقل البضائع عن  ا
 .4طريق البر

إنتاج حول  الفلسطيني    االستهالك مسح اإلنفاق و  •
وبيانات الحساب الخاص.    مشاريع األسر المعيشية 

، يقّدم كل خمس سنوات  ، الذي يجريهذا المسحف 
جداول العرض تجميع  تفيد في  بيانات تفصيلية  

 . واالستخدام 

 السجالت اإلدارية ) ب(

اإلحصاءات الزراعية المبنية على بيانات وزارة   •
الزراعة وتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء 

 ارة.الفلسطيني المبنية على بيانات الوز
بيانات وزارة المالية عن ضريبة القيمة المضافة  •

 والرسوم الجمركية. 
بيانات الحكومة المركزية والمحلية والحكومة في   •

 الخارج. 
 البيانات المالية من المصارف والبنك المركزي. •

لكن إذا كانت بعض البيانات غير متاحة في النظام 
 اإلحصائي الرسمي، يتّم التحقق من مصادر أخرى  

من أجل التوّصل إلى تقديرات عن البيانات   أوالً 
الناقصة. فقد استندت التقديرات المتعلقة بإنتاج 
مشاريع األسر المعيشية، على سبيل المثال، إلى 

ارة، باإلضافة إلى  حسابات غرفة التجارة ورابطة التج
بعض تقنيات النمذجة التي سوف تتناولها هذه 

الدراسة الحقًا ضمن الجزء المتعلق بمسائل موازنة  
 جداول العرض واالستخدام. 

ة التي تدخل في  يرات الرئيستقّدم هذه المصادر المتغيّ 
 بناء مصفوفة اإلنتاج المحلي: 

يظهر النشاط  (والثانوي من األلبان  ياإلنتاج الرئيس •
 . )األساسي للصناعة على ُقطر المصفوفة

ناتج السوق، الناتج المنتج لالستخدام النهائي   •
 الخاص وغير ذلك من الناتج غير السوقي.

 اإلنتاج النظامي وغير النظامي. •
 ل.هوامش التجارة والنق •

 (بآالف الدوالرت)  ، نسخة مبسطة2017الفلسطيني،  العرضجدول  . 3  الجدول 

  بحسب القطاعات اإل�تاج المحلي     

 عرض المنتجات 

إجمالي  
العرض  
بسعر  

 المشتري 

إجمالي  
العرض  
بالسعر  

 الزراعة  األساسي 
الصناعة  
 البناء  التحويلية 

ال�يع  
بالجملة  
 الخدمات  والتجزئة 

مجموع  
 الواردات القطاعات

 578 2,216  2  6 2,208 2,793 3,065 الزراعة 

 7,142 6,018 10 193 7 5,808  13,160 15,571 الصناعة التحويلية 

  2,416 0 2 2,414   2,416 2,929 البناء 

خدمات ال�يع  
  4,077 77 3,928 5 67  4,077 3,390 بالجملة والتجزئة 

 784 10,008 9,949 6 5 48  10,792 10,659 الخدمات 

 35,614 33,238 2,208 5,929 2,432 4,130 10,036 24,735 8,503 

 

 
-https://www.pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-en. 2019مسح النقل خارج قطاع المنشآت  - انظر فلسطين  4

v4.3/index.php/catalog/628/study-description . 
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 ة القيمتحديد منظومات  

ول العرض اجدمن خطوات تجميع في الخطوة األولى  
، ّيةسعار األساساألومصفوفة اإلنتاج المحلي ب ةلياألوّ 

األسعار األساسية ناقالت بتضاف إلى مجموع العرض 
  ةتقييم هوامش التجارة والنقل والضرائب مطروح 
بغية منها اإلعانات على المنتجات باألسعار األساسية 

ل   إلى إجمالي العرض بأسعار المشترين.التوص�

التقييم بين   رق فياوتربط مصفوفة التقييم الف
باألسعار األساسية وجداول   العرضول اجد

 بأسعار المشترين. االستخدام

 ة �هوامش التجا�ال 

رق بين مبيعات السلع اتمثل الهوامش التجارية الف
المشتراة إلعادة بيعها وتكاليف تلك السلع نفسها 

  الشروعالمشتراة إلعادة بيعها. ويمكن من حيث المبدأ 
جداول  امش التجاري في في تجميع مصفوفات اله

من   مإما من جانب العرض أ  العرض واالستخدام
جداول العرض  . عند تجميع  االستخدامجانب 

اعتماد نهج   ُيستحسن عموماً ، معياريةال واالستخدام
جانب  من البدء بتقدير الهوامش التجارية يقتضي 
بيانات عن المبلغ اإلجمالي بحيث تأتي الالعرض 

 المنتجات. ببحسللهوامش التجارية 

 :جاريةهوامش التالمصادر بيانات 

المنتج الذي   بحسبجمع تقديرات الهوامش التجارية تُ 
باالستناد إلى يكسبه تجار الجملة وتجار التجزئة  

فهذه المسوحات  االقتصادية السنوية. المسوحات
بيانات عن الناتج اإلجمالي للهوامش التجارية ب تأتي

، التي  ) الفرعية اتالقطاع  يهابما ف( القطاع بحسب
 المنتج. بحسبل بعد ذلك إلى هوامش حوّ تُ 

االقتصادية تقديرات بشأن  المسوحاتم دّ وال تق
 دة.تقديرات محدّ لذلك توضع قنوات توزيع السلع، و

من  ة كل منتج من إجمالي العرض حّص   تخدماستُ 
إلى  يةلتناسبة االحّص هوامش نسبة تقدير أجل 

يمكن تقدير الهامش و إجمالي الهوامش التجارية.
التجاري لكل منتج عن طريق ضرب هذه النسبة  

هوامش  بمجموع  )محسوبة باستخدام الصيغة أعاله(
 ساسية.األسعار األالمنتج ب

الهوامش   مجموعب نُ قارَ تُ المنتج   بحسبالنتيجة و
 . القطاع بحسبالتجارية 

 هوامش النقل 

تمثل هوامش النقل خدمات شحن المنتجات عند  
هوامش النقل هي  ف  .فاتورة منفصلة إصدار البائع

يدفعها المشتري بشكل منفصل  التي نقل الرسوم 
 الستالم الطلبات في الوقت والمكان المطلوبين.

حجم هوامش النقل، وحتى الناتج اإلجمالي لخدمات  و
نسبيا، من الهوامش   أصغر بكثيريكون عادة الشحن، 

 التجارية.

التركيز على تلك المنتجات  و المستخدم ه واألسلوب  
عادة    - التي تنطوي على خدمات نقل كبيرة  

المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة ومنتجات 
ثم   - قة بالبناء الحديد والصلب والمنتجات المتعل

جمع المعلومات حول هوامش النقل من األنشطة 
 المختارة في مؤسسات مختارة. 

 :جاريةلهوامش التامصادر بيانات 

المسوح االقتصادية السنوية التي تشمل شركات   •
 النقل.
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دراسات إحصائية حول أنشطة النقل في  •
والطاقة  الصناعة التحويليةالصناعات التالية: 

 رة.والبناء والتجا

 الضرائب واإلعانات على المنتجات  

لضريبة على المنتج هي ضريبة مستحقة الدفع لكل ا
  قد تكون الضريبة مبلغاً و .ة أو خدم ةوحدة من سلع

من المال لكل وحدة من سلعة أو خدمة، أو   محدداً 
القيمة، كنسبة مئوية محددة من سعر   بحسبحسب تُ 

منتج  ال. تصبح الضريبة على ةأو الخدم ةالسلع
رد،  وستيُ أو  باع نتج أو يُ يُ عندما عادًة مستحقة الدفع 

 حاالتفي  أيضاً ولكنها قد تصبح مستحقة الدفع 
م أو  سل� نقل أو تُ تُ ر أو ّج ؤر سلعة أو تصدّ أخرى، عندما تُ 

كوين رأس المال م لالستهالك الخاص أو تستخدَ تُ 
 الخاص. 

 : ضرائبفئات من البين ثالث تمييز الويمكن 

 القيمة المضافة.  الضرائب على •
 الضرائب على الواردات.  •
 خرى على المنتجات.األضرائب ال •

ترتبط جميع الضرائب واإلعانات على المنتجات 
 مبكمية أو قيمة السلع والخدمات السوقية المنتجة أ 

 المباعة.

 رات:ثالث فئات من المتغيّ بين تمييز الويمكن 

تؤثر  وهي ضرائب مستحقة في وقت التداول:  •
ترتبط نقلها، وعلى على بيع السلع والخدمات أو 

في حاالت  ، وتهاقيمفي معظم الحاالت ب تعرفتها
أن يعمد  ، مثل ضريبة القيمة المضافة، يمكن أخرى

 .اقتطاعهاإلى ن وشترالم
نة:  تجات معيّ محددة على من إعاناتضرائب أو  •

ضرائب مفروضة على التبغ والمنتجات  وهي 
فتطال  اإلعاناتأّما ؛ يهاالنفطية والعروض وما إل

 . االحتياجات األساسية 
الصادرات  فعلى الصادرات: إعانات ضرائب أو  •

من الضرائب السابقة.  في معظم الحاالت معفاة 
ال  (ومن ناحية أخرى، قد تتأثر بضرائب خاصة 

؛ أو )على المواد الخام باهظة الثمنالضرائب ما سيّ 
 .)2020اإلسكوا، ( للترويج لها   إعانات توّفرتقد 

الضرائب على  توزيعفلسطين، يمكن دولة في حالة ف
 : الفئتين التاليتين المنتجات إلى

 .)الرسوم الجمركية(رسوم االستيراد  •
 . المقتطعةضريبة القيمة المضافة غير  •

 يالمصدر الرئيسهي اإلحصاءات الحكومية  
أّما أرقام ضريبة القيمة المضافة واإلعانات، الستخراج  

 موّزعةبيانات تفصيلية فإلعداد تفاهم المذكرات 
 . جداول العرض واالستخدام جميع تلج المنت بحسب

ن  ع الرسوم الجمركية مباشرة  تصدر، المقابلفي 
  بحسباإلحصاءات الجمركية التي تقدم هذه الرسوم 

ستخدم  يُ و لتصنيف النظام المنسق. اإلنتاج وفقاً 
بين النظام المنسق وتصنيف المنتج   التحويلّي جدول ال

  في وضع جداول العرض واالستخدامالمعتمد في 
المنتج. بحسبمنظومة رسوم االستيراد 
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 (بآالف الدوالرت)  فلسطينفي دولة  تحديد القيمةمصفوفة  . 4  الجدول 

  مصفوفات تحديد القيمة   

 عرض المنتجات 
إجمالي العرض  
 هوامش النقل  الهوامش التجا��ة  بسعر المشتري 

  ةالضرائب مطروح
 إلعانات منها ا

إجمالي العرض  
 بالسعر األساسي 

 2,793 93 33 145 3,065 الزراعة
 13,160 1,436 11 964 15,571 الصناعة التحويلية 

 2,416  96 418 2,929 البناء 
خدمات ال�يع  

 4,077 840  1,527- 3,390 بالجملة والتجزئة 

 10,792 6 139-  10,659 الخدمات 
 35,614   2,375 33,238 

 

العالم:   سائر بلدانالمعامالت مع  
 الواردات والصادرات

جوانب مختلفة من  ب الواردات والصادرات  رتبطت
من  الواردات حيث (  االستخدامول العرض واجد

 . )االستخدامجانب   منجانب العرض والصادرات 

معامالت من غير  هيواردات السلع والخدمات ف
بينما الصادرات هي معامالت المقيمين إلى المقيمين، 

ليست المعامالت و .غير المقيمين من المقيمين إلى
ُتضاُف إليها ، حيث وحسب مبيعاتبالضرورة 

 .والهدايا والمنح اتالمقايض

السلع عندما  في صادرات الواردات وتحدث حركة الو
نظام  (الملكية بين المقيمين وغير المقيمين نتقل ت

يجب تسجيل  و .)2008 لعام الحسابات القومية
 الملكية.في ر تغي� عند حدوث هذا الالمعاملة 

 فيالمنتج  بحسبالموّزعة الواردات عن البيانات إّن 
سعار األب قيمةً إحصاءات التجارة الخارجية هي األكثر 

في وُيسترَشُد بها  ؛الشاملة للتكلفة والتأمين والشحن
ّن تحديد قيمة  أغير المنتج؛  بحسبتقييم الواردات 

يجري عند التسليم على متن الناقلة الواردات مجموع 
 المنتج. بحسبالصادرات  مثلما

 مصادر البيانات للواردات والصادرات

في دولة فلسطين، تشكّل إحصاءات التجارة 
ستخرج منها التي تُ ة يالمصادر الرئيسالخارجية 

التي تحصل على (السلع بيانات واردات وصادرات 
ت مباشرة من اإلحصاءات الجمركية في وزارة  البيانا

المصدر  ميزان المدفوعات ، بينما يمّثل )المالية
 لخدمات.ستخرج منه بيانات االذي تُ  يالرئيس

 اإلحصاءات الجمركية )أ(

بيانات واردات وصادرات السلع من البيانات   ُتستخرج
ل واردات وصادرات السلع  سّج التي تُ  الجمركية

 تصنيف النظام المنسق.مستخدمًة ل يفصبالت

 ميزان المدفوعات  ) ب(

وهو   للخدمات   ي المصدر الرئيس ميزان المدفوعات هو  
حسابات أّما ال   ل واردات وصادرات الخدمات. يسّج 

 د� عَ صيد مُ الرّ   توافقان ألنّ فيوعات  القومية وميزان المدف 
ألحدث طبعة من دليل صندوق النقد الدولي.   فقاً وِ 
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 ) اتدوالرال بماليين( 2019ميزان المدفوعات الفلسطيني،  . 5  الجدول 

 2019 المؤشر 

 1,779.9- ) الصافي(رصيد الحساب الجاري 

 5,509.6- ) صافي(السلع 

 1,747.9 ) تسليم على متن الناقلة (الصادرات 

 7,257.5 ) تسليم على متن الناقلة(الواردات 

 992.8- ) صافي (الخدمات  

 911.4 الصادرات

 8.4 خدمات النقل 

 726.0 خدمات السفر 

 15.9 خدمات االتصاالت 

 93.8 خدمات البناء 

 14.2 خدمات أعمال أخرى 

 21.5 خدمات حكومية 

 31.6 خدمات أخرى 

 1,904.2 واردات

 251.9 خدمات النقل 

 1,434.5 خدمات السفر 

 12.9 خدمات اإلتصاالت 

 36.9 خدمات التأمين 

 126.7 خدمات أعمال أخرى 

 31.8 الخدمات الحكومية 

 9.5 خدمات أخرى 

 3,030.9 ) صافي(الدخل 

 3,211.9 إيصاالت 
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 2019 المؤشر 

 2,970.3 تعويضات العاملين 

 2,945.8 ومنها من إسرائيل 

 241.6 إيرادات االستثمار 

 181.0 مدفوعات 

 1,691.6 ) الصافي(تحويالت جارية 

 2,265.5 التدفقات الوافدة 

 628.2 إلى القطاع الحكومي 

 398.6 منها من تحويالت المانحين 

 1,637.3 إلى القطاعات األخرى 

 170.8 منها من تحويالت المانحين 

 573.9 التدفقات الخارجة 

 1,690.9 ) الصافي(المال والحساب المالي رأس 

 284.4 ) الصافي(حساب رأس المال 

 284.4 ) الصافي(تحويالت رأس المال  

 284.4 التدفقات الوافدة 

 14.9 إلى القطاع الحكومي 

 14.9 منها من تحويالت المانحين 

 269.5 إلى القطاعات األخرى 

 0.0 التدفقات الخارجة 

 0.0 ) الصافية(التصرف في األصول غير المنتجة وغير المالية / حيازة

 1,406.5 ) الصافي(الحساب المالي 

 188.4 ) الصافي(االستثمار األجنبي المباشر 

 56.5 )الصافي(ر في االستثمار في الخارج  التغي� 
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 2019 المؤشر 

 131.9 )الصافي(ر في االستثمار في دولة فلسطين التغي� 

 35.5- ) الصافي(االستثمار األجنبي حافظة 

 12.5- ) الصافي(ر في األصول التغي� 

 23.0- ) الصافي(ر في الخصوم التغي� 

 1,374.1 ) الصافي(أنواع أخرى من االستثمار األجنبي  

 892.4 ) الصافي(ر في األصول التغي� 

 20.6 منها قروض لغير المقيمين

 846.2 منها العملة والودائع

 481.7 ) الصافي(ر في الخصوم التغي� 

 187.0 منها قروض لغير المقيمين

 288.6 منها العملة والودائع

 89.0 صافي األخطاء والسهو 

 120.5 الرصيد اإلجمالي 

 120.5- التمويل 

 0.0 تمويل استثنائي 

 120.5- ) نقصان =  + / زيادة =  - (ر في احتياطي األصول التغي� 

 . لدليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، الطبعة السادسة وفقاً  2019ميزان المدفوعات،  المركزي لإلحصاء الفلسطيني:الجهاز  

 

 االستخدام جدول  باء

السلع والخدمات عمال است  االستخدامن جدول يبيّ 
لالستهالك الوسيط   االستخدامالمنتج ونوع  بحسب
النهائي، وإجمالي  االستهالك، ونفقات القطاع بحسب

نات ن مكوّ يبيّ كما  تكوين رأس المال، والصادرات.
لتعويض   القطاع بحسبالقيمة المضافة إجمالي 
ت منها اإلعانا ة، والضرائب األخرى مطروحالعاملين

على اإلنتاج، واستهالك رأس المال الثابت، وصافي 
التشغيل وصافي الدخل المختلط. فائض
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 (بآالف الدوالرات)  نسخة مبّسطة – 2017 ،جدول العرض في دولة فلسطين . 6  الجدول 

 المنتجات 

إجمالي  
  االستخدام

بسعر  
 المشتري 

 القطاعاتبحسب  الوسيط  االستهالك

 الصادرات 
  االستهالك

 النهائي 

إطار  
التعاون  
 الزراعة العالمي 

الصناعة  
 الخدمات  التجارة  البناء  التحويلية 

 65 574 11 230 51 2,444 17  3,392 الزراعة

الصناعة  
 1,444 6,074 1,891 1,686 407 1,406 2,142 505 15,553 التحويلية 

 2,793 3,449 1 502 9 1 7  6,762 البناء 

 146 1,089  25     1,259 التجارة 

  7,399 375 1,978 443 72 397 109 10,773 الخدمات 

 4,447 18,585 2,278 4,420 910 3,923 2,562 614 37,739 المجموع 

 

الفلسطيني  االستخدامنات جدول فيما يلي مكوّ 
 األولي: 

في دولة  الوسيط  االستهالكمصفوفة  
 فلسطين 

وضع التقديرات في البيانات المستخدمة  ستخرجتُ 
من    االستخدامجدول التي تشكّل جزءًا من لية األوّ 

صورة كاملة عن  فتقّدم   مصادر بيانات مختلفة
 :على الشكل التالي المنتج بحسبموّزعة دخالت المُ 

جميع المؤسسات  التي تشمل لسنوية ا المسوحات •
قطاعات ستة ضمن الربح  التي ال تبغي الخاصة و

والبناء والتجارة  التحويلية  ةع االصنة هي يرئيس
والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية 

لى تستند هذه المسوحات بدورها إو .)والخدمات
 . 2017سنة التعداد العام ل

 ألنشطة النقل.النظامي لقطاع غير مسح ا •
 اإلحصاءات الحكومية.  •
السجالت اإلدارية للحكومة المحلية والحكومة في   •

 الخارج. 
بغي بيانات الميزانية لألونروا والمؤسسات التي ال ت •

 الربح. 

الفعلي   االستخدامالوسيط إلى  االستهالكيشير و
للسلع والخدمات في عملية اإلنتاج، أي أنه ال يغطي  

الوسيط المحفوظ   االستهالكاقتناء المنتجات لغرض 
 في المخزون. 

هو تحديد ف االستخداممن جدول  يالهدف الرئيسأّما 
في  دخالت هياكل تكلفة الصناعات وهيكل المُ 

ق الستخدامات النهائية. ا دخالت في نهج المُ  وُيطب�
الحصول على  عبر ةالفلسطيني  االستخداممصفوفة  

أّما ة. يبيانات المسح حول هياكل التكلفة الرئيس
 مسحلمنشآت، وا مسحهي فمدخالت مصادر نهج الُ 

 ، واإلحصاءات الحكومية. اإلنفاق

   اتالقطاع  بحسبالوسيط  االستهالك ويتوّزع
لجميع  للتصنيف الصناعي الدولي الموحد وفقاً 

القطاع  بحسبو 4، التنقيح األنشطة االقتصادية
وغير   ّيةسوقبين البيانات  كذلك تتوّزعالمؤسسي. 

مدخالت  الهياكل بين   لالختالفات نظراً  ّيةسوق
ألّن مدخالت هذه العلى المطّبقة تجارية الهوامش الو

تطّبق و مختلفة قنوات تجارية هذه المؤسسات تسلك 
قواعد ضريبية مختلفة. 
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 (بآالف الدوالرات)  الك الوسيط في دولة فلسطينهمصفوفة االست . 7  الجدول 

 المنتجات 

إجمالي  
  االستخدام

بسعر  
 المشتري 

 الوسيط للصناعات  االستهالك

مجموع  
 الزراعة ات القطاع 

  الصناعة
 الخدمات  التجارة  البناء  التحويلية 

 1,628 36 2  1,048 542 3,065 الزراعة

الصناعة  
 6,145 1,686 407 1,406 2,142 505 15,553 التحويلية 

 40 15 7 13 5  2,834 البناء 

 277 72 5 79 98 23 3,390 التجارة 
 2,999 1,978 443 72 397 109 10,773 الخدمات 
 11,088 3,787 864 1,570 3,689 1,178 35,614 المجموع 

 

 ) P51اإلجمالي (تكو�ن رأس المال الثابت  

مجموع باإلجمالي قاس تكوين رأس المال الثابت يُ 
المنتجين من األصول الثابتة خالل  مقتنيات قيمة 

في  منها عمليات التصرف ةالفترة المحاسبية، مطروح
، باإلضافة إلى بعض النفقات المحددة على  األصول

الخدمات التي تضيف إلى قيمة األصول غير المنتجة 
  .)10.32 ةالفقر ،2008لعام  الحسابات القوميةنظام (

قيمة مجموع ويقاس إجمالي تكوين رأس المال ب
رات في  ، والتغي� اإلجمالي تكوين رأس المال الثابت

منها عمليات   ةالمخزون وعمليات الشراء مطروح
نظام الحسابات القومية  (األشياء الثمينة ب التصّرف

 . )10.31 ة، الفقر2008لعام 

ثمينة األراضي واألشياء ال شراء أنّ  شارة إلىوتجدر اإل
 . تندرج ضمن تكوين رأس المال الثابت اإلجماليال 

تقدير إجمالي تكوين رأس المال في  أسلوبانم ستخدَ يُ 
 : اإلجمالي الثابت

طلبات  من جميع  يتكّونوهو نهج الطلب:  •
على منتج تكوين رأس المال الثابت القطاعات 

الواردة من المعلومات إضافة إلى ، اإلجمالي
 .لقطاع العامفي ااإلدارية  والعائدات المسوحات

ستند إلى المنتج المتاح وهو ينهج العرض:  •
ص لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في  المخّص 
األصول الثابتة من اإلنتاج المحلي  عرض

 والواردات.

ق اختبارهما بانتظام للتحقّ يجري و ألسلوبانمج اديُ 
 لمقارنة بينهما. اوقابلية  هماساقن اتّ م

 نهج الطلب )أ(

من   "نهج الطلب"البيانات المستخدمة في ُتستمد� 
حساب تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي من  أجل 

 المصادر التالية:

التي تجريها السنوية االقتصادية  المسوحات •
عة  موزّ واللشركات غير الزراعية وغير المالية ا
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ر النشاط؛  بحسب تكوين  وهذه المسوحات توف�
 المنتج. بحسبرأس المال الثابت اإلجمالي 

تقدير في ستخدم بيانات الشركات المالية التي تُ  •
لشركات  في اتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي 

 فئة األصول.  بحسبوتتوّزع المالية 
لمؤسسات الحكومية  في االسجالت اإلدارية  •

باستخدام  المعنّيةالربح  المؤسسات التي ال تبغيو
 األصول. 

حساب التي تدخل في إحصاءات تراخيص البناء  •
القيمة السوقية لتكوين رأس المال الثابت 

 ألسر المعيشية في المساكن.دى الاإلجمالي 
القطاع الزراعي   فياقتناء اآلالت والمعدات  •

من أجل  المتاحة من التعداد الزراعي السابق 
واإلحصاءات الزراعية  تحديد هيكل تلك األصول،

 كمية األصول المستخدمة. لمجموع 

 نهج العرض ) ب(

 استناداً تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي  حسبيُ 
المنتج من تعداد  بحسبإلى المعلومات المتاحة 

 .االقتصادية السنويةالمسوحات المؤسسات وكذلك 
ر هذه المصادر القائمة المتوقعة بالمنتجات التي  وتوفّ 

  المحتمل بالعرض يحتمل استخدامها، وبالتالي تقديراً 
 من المنتجات. 

تشك�ل إحصاءات التجارة الخارجية حول السلع 
  عرضة ليمصادر البيانات الرئيسالرأسمالية المستوردة 

 األصول. 

 رات في المخزون التغيُّ  

رات في المخزون هي الفارق بين التدفقات لتغي� ا
ن المخزون خالل الفترة  الوافدة والتدفقات الخارجة م

مة بسعر السوق في يوم المعاملة  قيد االعتبار، مقي�
يمكن حساب السلعة عند دخولها وخروجها بأسعار (

   .)مختلفة

المنتج   بحسب المخزونرات في ر التغي� وتقد� 
المسوحات باستخدام البيانات المستمدة من 

 االقتصادية السنوية.

لألسرة النهائي  االستهالكاإلنفاق على  
 المعيشية 

المعيشية   ةي النهائي لألسراالستهالكغطي اإلنفاق ي
مشاريع األسر  النفقات التي تتحملها  يأساسبشكل 

شراء السلع والخدمات في المقيمة  المعيشية
السلع والخدمات التي  ، عمليًا، يشملوهو  ية.االستهالك

ليست   األسر المعيشيةأّن  علماً  كدخل عيني تتلقّاها
ي النهائي  االستهالكاإلنفاق شتّق وي .ها هي التي تنفق

مشاريع المنتج من إنفاق  بحسبلألسر المعيشية 
على السلع والخدمات الذي يستند   األسر المعيشية

 .مسح اإلنفاق واالستهالك الفلسطينيإلى  أساساً 

نفقات استهالك  حول معلومات  مسحال ام هذقدّ يو
ى السلع والخدمات،  عل  مشاريع األسر المعيشية

 الفئات المستخدمة.حول التفاصيل فيستفيض في 
مشاريع األسر المعلومات المتعلقة باستهالك وتنطلق 

حيث  ألسر المعيشيةمسوحات امن عادة  المعيشية
وفقًا لتصنيف   مشاريع األسر المعيشيةف إنفاق صن� يُ 

يربط  الذي جدول وال، االستهالك الفردي حسب الغرض
النهائي   االستهالكبين البيانات المتعلقة بنفقات 

 .متوفر ليخدم هذا الغرض الغرض والمنتجات بحسب

 :على الشكل التالي المسحوتتلخص منهجية 

، وبالتالي، أخذ شهراً   12امتّدت فترة المسح على  •
رات الموسمية في في االعتبار التغي�  المسحتصميم 

الفواكه والخضروات  إلنفاق على استهالك واال
 والمالبس. 

  )مذكرات(دت كل أسرة معيشية بدفتر تسجيل و� زُ  •
أجرت  و  اليومية.  هاونفقات هااستهالكدّونت فيه 
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كل أسرة  زيارات ل 10إلى  8عاملة ميدانية 
 مصداقية البيانات.ل اً ضمان معيشية

اقتصرت فترة التسجيل لكل أسرة معيشية على   •
فترات   ذات األسر المعيشيةشهر واحد. وأعطيت 

أقل في أنماط اإلنفاق  تبايناً طول األتسجيل ال
فترة التسجيل األطول في عيب أّما ال  .االستهالكو
عدم  المرتفعة من حيثالنسبة المئوية  كانتف

 يتبالملل أو نس تاالستجابة ألن األسر شعر
. وتوصي األمم ين استهالكها ونفقاتها اليوميةتدو

المتحدة ومنظمة العمل الدولية بفترة تسجيل  
تتراوح بين ثالثة وأربعة أسابيع. واختار الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني فترة تسجيل مدتها 
مشاريع األسر أربعة أسابيع لتغطية نفقات 

على السلع والخدمات التي تتكرر خالل   المعيشية
 الشهر.

مشاريع اعتمدت مراجع زمنية مختلفة لبنود إنفاق  •
نح اإلنفاق اليومي  واستهالكها. ومُ  األسر المعيشية

النقل فترة مرجعية مدتها وسائل على الغذاء و
شهر واحد، في حين أعطيت السلع المعمرة  

شهرا،  12والرسوم التعليمية فترة مرجعية مدتها 
إلى السنوات  دَ د� باستثناء النقل الشخصي الذي مُ 

فترتان للدخل مت خدِ واستُ  الثالث السابقة.
 شهر واحد وسنة واحدة.  همامرجعيتان 

ويستند تصنيف قائمة السلع األساسية إلى توصية  
األمم المتحدة بشأن نظام الحسابات القومية تحت  

وتضم   لغرض.ا حسبالفردي  االستهالكاسم تصنيف 
فاق مجموعة من مجموعات اإلن 50القائمة 

على أهميتها   ص لكل منها رقم بناءً خص� ويُ ، االستهالكو
سلع غذائية، ومجموعات  من المعيشية لألسرة

نقل  وسائل ، ويةطب اتكن، وعالجاسممالبس، و 
  21إلى  1المجموعات فواتصاالت، وسلع معمرة. 

السلع ذات الصلة باألغذية والمشروبات  تشمل 

ي تنتجها السلع التتضّم  22والسجائر. والمجموعة 
المجموعات   أّمااألسرة المعيشية وتستهلكها محليا. 

 ألغذيةباستثناء ا ،جميع العناصرفتضّم  45إلى  23
   50والمشروبات والسجائر. وتشمل المجموعات  

على   تجميع البياناتويجري السلع المعمرة.  55إلى 
ل النفقات تمث� لكي أساس فترات مرجعية مختلفة 

 .فترة عام كامل

 للحكومة النهائي  االستهالكاإلنفاق على  

النهائي للحكومة العامة من    االستهالكتألف نفقات ت
النفقات، بما في ذلك النفقات التي يجب تقدير قيمتها  

بشكل غير مباشر، والتي تتكبدها الحكومة العامة على 
ية الفردية وخدمات االستهالكالسلع والخدمات 

لعام بات القومية نظام الحسا(الجماعي  االستهالك
النفقات   اعتباروبالتالي يمكن  .)9.114 ة، الفقر2008

ومشتريات السلع   العاملينالنهائية مجموع تعويضات 
 والخدمات، واستهالك رأس المال الثابت. 

ة المستخدمة يوفي ما يلي مصادر البيانات الرئيس
 النهائي للحكومة:  االستهالكلحساب نفقات 

 العامة لفلسطين. الميزانية  •
 بيانات الحكومة المحلية من الميزانية.  •

نفقات االستهالك الحكومي   معادلة بسيطة لحساب
 : النهائي

P1 = P3 – للحكومة الحالية المبيعات . 

ي  االستهالكهو اإلنفاق  P3هو الناتج و P1حيث أّن 
 النهائي. 
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مجموعات السلع والخدمات  بحسبفي دولة فلسطين بالدينار األردني  المعيشية تو��ع إنفاق األسر  . 8  الجدول 
 2017لعام  والمنطقة

 مئوية) النسبة  بال(  اإلنفاق مجموعات السلع والخدمات 

نة  3,739 عدد مشاريع األسر المعيشية في العي�

 5.5 المعيشية متوسط حجم األسرة 

 30.5 النفقات النقدية لألغذية  -ألف

 4.7 الخبز والحبوب 

 7.4 اللحوم والدواجن

 0.6 األسماك والمنتجات البحرية 

 2.7 منتجات األلبان والبيض 

 0.9 الزيوت والدهون 

 2.5 الفواكه والمكسرات 

 4.5 الخضروات والبقوليات والدرنات 

 1.5 السكر والحلويات 

 1.6 األغذية والمشروبات غير الكحولية 

 1.6 مواد غذائية أخرى 

 2.5 الوجبات السريعة والوجبات في المطعم 

 55.0 النفقات النقدية لغير المواد الغذائية  -دال

 5.2 المالبس واألحذية 

 8.7 السكن

 3.3 األثاث واألواني

 1.3 العمليات المنزلية 

 3.5 الرعاية الطبية

 14.2 النقل وسائل 

 4.3 االتصاالت

 4.1 التعليم
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 مئوية) النسبة  بال(  اإلنفاق مجموعات السلع والخدمات 

 1.5 االستجمام 

 2.1 الرعاية الشخصية 

 5.4 التبغ والسجائر 

 0.0 المشروبات الكحولية

 1.1 النفقات غير الغذائية األخرى 

 0.1 الرعاية االجتماعية 

 7.6 التحويل النقدي  -هاء

 0.7 الضرائب -واو

 6.2 االستهالكي اإلنفاق غير  -زاي

 100.0 ) زاي+واو +هاء+دال +ألف (مجموع النفقات النقدية 

 . 2017الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  : المصدر

 

ي النهائي للمؤسسات  االستهالكاإلنفاق  
 األسر المعيشية تخدم التي ال تبغي الربح و

 تأّلف اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات التي  ي
النفقات   يها، بما فال تبغي الربح وتخدم األسر المعيشية

التي يجب تقدير قيمتها بشكل غير مباشر، والتي  
تتكبدها المؤسسات غير الحكومية المقيمة على السلع  

ية الفردية، وربما على خدمات  االستهالكوالخدمات 
لعام نظام الحسابات القومية (ي الجماع  االستهالك

 . )9.115، الفقرة 2008

اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات  ف بيانات صن� وتُ 
 بحسبالتي ال تبغي الربح وتخدم األسر المعيشية 

لتصنيف المركزي للمنتجات، والمصادر  ل  وفقاً المنتج 
 هي:، وة للبياناتيالرئيس

يها التي تجراالقتصادية السنوية  المسوحات •
ا المسح هذ الربح، ألنّ التي ال تبغي لمؤسسات ا
التي تصنيف القطاعات وتحديد المؤسسات يح تي

 . ال تبغي الربح 
التي ال تبغي السجالت اإلدارية ألنشطة المؤسسات  •

 وزارة الداخلية.  الربح في
 ميزانية األونروا.  •

لقيمة اإجمالي  ربعيةبناء  .جيم
 المضافة 

المنتجين أو القيمة المضافة مساهمة  إجمالي قيس ي 
إجمالي في القطاعات أو الجهات الفاعلة الفردية  

القيمة المضافة إجمالي  قاس  ي و  الناتج المحلي. 
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 االستهالك منه    قيمة الناتج مطروحاً باعتباره  
في الوسيط    االستهالك بمجرد تقدير  و  الوسيط. 

القيمة إجمالي مكن حساب  ي ،  االستخدام جدول 
إجمالي قدر  وي   . قطاع من القطاعات كل المضافة ل 

الناتج  كمجموع القيمة المضاقة باألسعار األساسية  
منه  باألسعار األساسية من جدول العرض مطروحاً 

الوسيط بأسعار المشترين من  االستهالك  مجموع 
شعبة (   االستخدام الجزء العلوي من جدول  

 . ) 2018اإلحصاءات في األمم المتحدة،  

نات إلى المكوّ إجمالي القيمة المضافة  توزيعيمكن 
 التالية:

 تعويضات العاملين. •
 على اإلنتاج.  اإلعاناتمنها   ةضرائب أخرى مطروح •
 إجمالي فائض التشغيل وإجمالي الدخل المختلط. •

في نظام الحسابات القومية، يشار إلى األجور 
في صندوق واشتراكات أصحاب العمل  والمرتبات  

أّما   . للعاملين تعويضات  على أنها  الضمان االجتماعي  
هو الجزء المتبقي ف تعويض موّردي الخدمات الرأسمالية  

إجمالي الدخل ى من الناتج، وهو بند متوازن، ويسمّ 
يستخدم و   . إجمالي فائض التشغيل أو    المختلط

ستخدم بينما يُ   دمج المنتج في حال المصطلح األخير  
 دمج.المصطلح األول إذا كان المنتج غير مُ 

 (D.1) تعويضات العاملين 

أو   ر، نقداً ومجموع األج ابأنه العاملين اتعّرف تعويضت
مقابل العمل   عاملالمؤسسة إلى  اي تدفعهتعينا، ال

نظام الحسابات (المنجز خالل الفترة المحاسبية 
 اتتألف تعويضتو .)7.5، الفقرة 2008لعام  القومية
األجور والمرتبات هما  ن يرئيسي مكّونينمن  العاملين

أو عينا؛ واشتراكات التأمين  ة الدفع نقداً المستحقّ 
ة  الفعليّ (على أرباب العمل  الدفع ة االجتماعي المستحقّ 

نظام الحسابات القومية لعام ( )والمنسوبة إليهم
 .)7.42، الفقرة 2008

 لقوى العاملة  ا مسحن ة مر البيانات المستمدّ توفّ و
ألجور عن ا قيماً المؤسسات  مسحو )ربع السنوي(

عّلقة  صناعات وغيرها من البيانات المتالوالمرتبات في 
 بالعمالة. 

أخرى   إعاناتضرائب أخرى على اإل�تاج و 
 على اإل�تاج

القيمة المضافة إجمالي ن اآلخر من  تألف المكوّ ي
منها   ةمطروحباألسعار األساسية من ضرائب أخرى 

والتي يمكن أن تظهر بشكل  على اإلنتاج اإلعانات
وتتأّلف الضرائب األخرى المفروضة على  منفصل.

باستثناء الضرائب   ،اإلنتاج من جميع الضرائب
المفروضة على المنتجات التي تتكبدها المؤسسات  

نظام الحسابات القومية لعام (في اإلنتاج عملها نتيجة 
وبالمثل، تتألف اإلعانات األخرى   .)7.97، الفقرة 2008
على باستثناء اإلعانات ، إلنتاج من إعاناتعلى ا

لمنتجات التي قد تتلقاها المؤسسات المقيمة نتيجة ا
الضرائب واإلعانات على  ف ختل ت في اإلنتاج.  عملها

تشمل ضرائب أو إعانات على  ، حيث يمكن أن اإلنتاج
ات للحد من إعانأو كشوف المرتبات أو القوى العاملة، 

رة على األراضي أو المباني أو  ضرائب متكرّ أو التلوث، 
نظام ( وما إلى ذلك من أنواع أخرى غيرها من الهياكل 
 .)2008 لعام الحسابات القومية

ستخدم تُ وفي الحسابات القومية الفلسطينية، 
في  المحلية  ةإحصاءات الميزانية وحسابات الحكوم

وزيعها إلنتاج وتتحديد ضرائب وإعانات أخرى على ا
 . القطاع بحسب



26 

إجمالي فائض التشغيل وإجمالي الدخل   
 ) B3/B2( المختلط

وإجمالي  فائض التشغيل إجمالي "ستخرج قيمة تُ 
ح تعويضات طرَ تُ عندما  يةكبق "الدخل المختلط

إجمالي والضرائب واإلعانات األخرى من  العاملين
 .القطاع بحسبساسية األسعار األالقيمة المضافة ب

 االستخدامجداول العرض و ةوازنم . دال

خطوة   االستخدامجداول العرض و  ةوازنمتشكّل 
  ّيةالقوم القّيمين على الحساباتن  ها تمكّ أساسية ألنّ 

من مصادر المستمّدة ساق البيانات من التحقيق في ات� 
بيانات مختلفة ذات تصنيفات مختلفة وتعاريف 

الناتج المحلي إجمالي مختلفة من أجل الحصول على 
 حتمل أن تكون مختلفة. يُ ج الثالثة التي هُ في النُ 

جداول العرض  ة في موازنة يالرئيس تتمّثل المسألة
مصادر مختلف  كيفية التوفيق بين  في واالستخدام
  جدول عرض واستخداموإدراجها ضمن المعلومات 

وتّتبع دولة   .فيه هذه المعلومات في ما بينها تسقت
في   )اإلنفاقنهج نهج اإلنتاج و(نهجين فلسطين 

نتائج   ماينتج عنهف تجميع الناتج المحلي اإلجمالي
ألخطاء اإلحصائية وغير اإلحصائية  بسبب ا مختلفة 

جدول العرض إطار   يشكّلو ا.مالمرتبطة بمصادره
لمكاتب اإلحصائية مواجهة تيح لي هيكالً واالستخدام 

 التوّصل إلىتلك المصادر بطريقة متماسكة، بهدف 
 مقياس واحد للناتج المحلي اإلجمالي. 

جداول  موازنة في المرحلة التحليلية  
 العرض واالستخدام 

نتج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني جداول أ
 54حسابات متوازنة شملت ب  االستخدامالعرض و

 منتجا. 87قطاعًا مستقالً و

  بياناتتضّمنت  مختلفة من المصادر اواستخدم أنواع 
جدول العرض يمثل و وبيانات إدارية.عن المسوحات 

  قطاعاتالحسابات من حيث ال واالستخدام
بين عالقة فاللمنتجات إلى ابالنسبة أّما والمنتجات. 

 في الجداول. اهرة بوضوح ظ االستخدامالعرض و

في  الهويات األساسية  ةوازنمبع الويجب أن تتّ 
جداول العرض لحسابات القومية وتجميع ا

 فيما يلي الهويات العامة التي يجب و؛ واالستخدام
 بعها:أن تتّ 

 : pلكل منتج 

 : أنّ  بحيث ،pاالستخداممجموع  = pالعرض مجموع

الضرائب   + pامشواله + pالواردات + pالعرض المحلي
 = pاإلعانات على المنتجات - pعلى المنتجات

إجمالي  + pالنهائي االستهالك + pالوسيط االستهالك
 .pالصادرات + pتكوين رأس المال

بعض  العالقة أكثر تعقيداً ف، إلى القطاعاتبالنسبة أّما 
 القيمة المضافة.إجمالي لة من حيث ها ممثّ ألنّ  الشيء

 :iلكل قطاع 

إجمالي القيمة   = I)اإلنتاج( إجمالي القيمة المضافة
 : أنّ  بحيث I)الدخل( المضافة

  = Iالوسيط االستهالك مجموع - Iالناتج مجموع
إجمالي   + Iالدخل المختلط + Iالعاملين اتتعويض

اإلعانات  -  Iالضرائب على اإلنتاج + Iفائض التشغيل
 . Iعلى اإلنتاج

على أساس  واالستخدامجداول العرض موازنة  تم� ت
ر ضبط متغيّ المعادلة ب تطلّ تو ،كل منتج على حدة

المنتج في   ةوازنالصعوبة عند متمثل وتواحد أو أكثر. 
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ح أن تسبب االختالالت.  رّج يرات التي تحديد المتغيّ 
بأشواط رة الستخدامات المقدّ ااإلنتاج ى فقد تخّط 
استيعاب  يستطيع بحيث قليالً  االستخدامبينما كان 

 اإلنتاج والواردات. 

القّيمين على على خبرة ّدة  تعتمد هذه المرحلة بشو
العميق للبيانات ومصادرها   هموفهمتجميع البيانات 
 وازنات موثوقة. بهدف تحقيق م

الجهات المسؤولة عن  مع عديدة وتعقد اجتماعات 
من أجل  مصادر البيانات ومع اللجنة االستشارية 

 االختالالت.تي نجمت عنها السباب األلتحقيق في ا

  ولكن� ة وازنترعى إجراءات المنظرية عامة  ما من 
األدوات المفيدة المتاحة في نظام العرض 

 .كثيرة معالجة المشاكلمن أجل   االستخدامو
المعقولية   حولالتحقق من الهويات األساسية ف

وإجراءات البحث   ،واإلجراءات التلقائية ،والمصداقية
أّما  المشكالت. في حل� ا تساعد كل�هعن األخطاء 

لوفاء فيتمّثل باالتساق تحقيق االمتطلب األساسي ل
 كّل ، ألّن بالهويات األساسية لألسعار الحالية والثابتة

بما في ذلك الهوامش  (العرض  مجموعفرق بين 
باألسعار الحالية ( االستخداممجموع و  )والضرائب

هذه  و تساق.الاانعدام ألي منتج يشير إلى  )والثابتة
المالحظة هي نقطة البداية للعودة إلى البيانات  

البحث عن  معرض في ف .هاصيل اوتحليل المشكلة بتف
ق من  التحق� يمكن أن يساعد أسباب التناقضات، 

في  الهويات األساسية ألّن هذا التقييم هو  مصداقية
في ما غير متوقعة روابط بحث عن حاولة م  الواقع

يجب  نطقي غير م وجود رابطإذا بدا فالبيانات.  بين
تحليل المصادر   عبربحث عن تفسير مقبول ال

األساسية ومناقشة البيانات مع الخبراء في المجال  
 .)2012لمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، ا(المعني 

  الفوارقيل جرى تحل فقد في الحالة الفلسطينية، أّما 
لكل منتج ومناقشتها مع  االستخدامبين العرض و

صالبيانات. ولم والقّيمين على تجميع  الخبراء   ُيخص�
جداول  من أجل العمل على موازنة  ستقّل فريق م

القّيمون على هم ون ؛ فالمعنيّ االستخدامالعرض و
يزّودون فريق العمل  هم لبيانات األساسية ألنّ تجميع ا

فهم للبيانات المستخدمة في إطار بما يملكون من 
 . االستخدام العرض و

جداول العرض  ةوازنمفي  ةيالرئيسأّما الصعوبة 
 نُ عي� ، حيث يُ ةاليدوي ةوازنمفي ال فتتمّثل االستخدامو

 .يةمجاالت االقتصادالواحد لكل مجال من  شخٌص 
مجموعة ف هذه المجاالت من أن تتألّ يستحسن و

وأن النهائي  االستخداموفئات قطاعات من المتنّوعة 
، وأن في ما بينها بدرجة عالية من التفاعلتتمّيز 

يسمح لكل و .األساسية هويتها منيجري الّتحقق 
معّينة ضمن حدود  يشخص بتصحيح الملف الرئيس

د تصحيحات اآلخرين في نطاق مسؤوليته.  قيّ أن يو
وتستغرق هذه العملية بعض الوقت بسبب العدد  

 .العاملينالمحدود من 

مختلف في من الخبراء  نقاشلت أفرقة شكّ فقد ت
والعمل الجداول  ةوازنممناقشة من أجل المجاالت 

نشئت ذلك كوالبيانات.  المسوحاتعلى  لجنة  ا�
أكاديميين   تاستشارية للحسابات القومية ضمّ 

  وا بناًء على ما يتميزون به منواقتصاديين اختير
االقتصاد والتفاعالت بين في  ودرايةٍ  ةومعرف ةخبر

 الجهات الفاعلة في االقتصاد.معرفٍة بالقطاعات و

جداول العرض  تجميع في  ياتجماستخدام بر
 :واالستخدام

على توافر   جداول العرض واالستخداميعتمد تجميع 
البنية التحتية التكنولوجية المناسبة والموارد  

ر التطورات الرئيسية في استخدام  وتيّس  البشرية.
البرمجيات تجميع اإلحصاءات وتعزز حسن توقيت  

ها جداول العرض النواتج اإلحصائية، بما فيصدور 
 . واالستخدام 
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لمتطلبات  تتضّمن اوضع خطة واضحة  يجبلذلك، 
جميع مراحل وتغطي يا المعلومات تكنولوجفي مجال  

فقد  في الحالة الفلسطينية أّما  .البيانات تجميع
بيانات   تجميعفي مختلفة   ياتبرمج  تخدماستُ 

 . وموازنتها جداول العرض واالستخدام

جداول العرض واالستخدام لعام واستخدمت   •
الذي وضعته   المتكامل ةبسحامنظام ال 2004

الدراسات االجتماعية في مجموعة مرتبطة بمعهد 
ستخدم في بلدان منطقة البحر  يُ هو هولندا و
برنامج خدم هذا البرنامج مع استُ وقد  الكاريبي.
ACCESS  .كأداة لتخزين قواعد البيانات 

جداول العرض واالستخدام  خدمت استَ كذلك  •
لإلحصاءات  برنامج إريتيس 2017و 2013لعامي 

القّيمين على  مساعدة بهدف   مَ م� الذي ُص  القومّية
جداول  بيانات تجميع في  الحسابات القومية نظام 

والحسابات االقتصادية  العرض واالستخدام
التوجيهية التي   والخطوطللمبادئ  المتكاملة وفقاً 

مكتب  وقد وضعه دها نظام الحسابات القومية. حدّ 
المعهد  بالتعاون مع الفرنسي  اإلحصاء الوطني

 لإلحصاءات والدراسات االقتصاديةالوطني 
INSEE النظام األوروبي للحسابات االقتصادية  و

 .EUROSTAT المتكاملة

ظهر  ويالبيانات ل هذا البرنامج تجميع هّ سيُ و
  ةوازنملا كبداية نحو إتمامالمنتج في ختالالت الا

 .ةاليدويّ 

  لإلحصاءات القومّية برنامج إريتيس ن كل منيتضمّ و
 ثالثة عناصر:لمتكامل المحاسبة انظام و

  SYBASEقواعد البيانات  ياتاستخدام برمج •
 . )PROGRESSو ORACLEو

التجميع صفات اوماختيار نظام الحسابات القومية  •
،  ةع صناالفئات المعامالت، وفئات القطاع و(

وتحديد األسعار الحالية أو الثابتة، ومصدر  
 .)البيانات، وما إلى ذلك

 . تسويتهاتحويل البيانات وعمل وجداول الأوراق  •

جداول  دعم تجميع الذي يوعند اختيار البرنامج 
كجزء من نظام الحسابات  العرض واالستخدام

القومية، يجب أن تؤخذ في االعتبار مسائل مختلفة: 
ا الموارد  هبيئة قاعدة البيانات ومرونتها، ثانيها أول

الموارد  آخرها منصة نشر البيانات و اه والتكاليف؛ ثالث
  العاملينالبشرية وبرنامج التدريب الالزم لبناء قدرات 

 .موالحفاظ عليه

 شرطاً تشكّل بة الموارد البشرية الماهرة والمدرّ ف
تعزيزها  ، وينبغي البيانات تجميعمن شروط   أساسياً 

برامج التدريب ونقل الخبرات بين مختلف عن طريق 
 . القّيمين على الحسابات القومّية أجيال ومستويات 

بناء القدرات، ينبغي إعداد الوثائق لكل  جانب  وإلى 
تلخيص بر ع  ياتمرحلة من مراحل استخدام البرمج

 نتائج جميع األنشطة. 

 :االستخدامالعرض وجداول  ةموازن

الستخدام ة جداول العرض واوازن لقد سمحت م
إلى توافر البيانات.   تتحديد نوعية أفضل استندب

اعتبرت  فالبيانات المستمدة من السجالت اإلدارية 
تقديرات للتهريب   تضع وُ  في حينبيانات صلبة، 

  البياناتفي نقص البسبب المعيشية  ومؤسسات األسر
 مع الخبراء واللجنة االستشارية.ونوقشت بعد ذلك 

القّيمون على يحافظ  تتطلب عملية التحقيق أن
نة قدر اإلمكان،  هياكل معيّ ثبات على  تجميع البيانات

إنتاج منتج  بغية نسبة المدخالت إلى المخرجات  مثل
أللبان على سبيل المثال في الحالة كامعين، 

 الفلسطينية.
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إذا بدت كمية الحليب المتاحة إلنتاج منتجات األلبان ف
الت تقنية، فقد  معامِ  نتيجةغير موثوقة  في االقتصاد

تعديالت على إدخال حاجة إلى المؤسسات بكون ت
تعديل إنتاج إلى إنتاج الحليب أو استيراده، أو  

 الحليب ألنه استهالك وسيط إلنتاج منتجات األلبان. 

 برنامجالتي يقدمها مواصفات المختلف ما يلي  فيو
هو منتج واحد حول إريتيس لإلحصاءات القومّية  

 .زيت الزيتون

إلحصاءات للقّيمين على اإريتيس  برنامجيتيح 
  االستخدامنات العرض ومكوّ مختلف عرض القومّية 

 . هذه األخيرةوالعودة إلى مصادر  االختالالتومنها 

لوحظت قضايا  زيت الزيتونحول أدناه   الجدولفي ف
شروع في موازنة جداول  ت قبل اللَ ل� مختلفة وُح 

 :فتبّين أّن   العرض واالستخدام

حوالى يبلغ في العرض  اً فائضهذا المنتج يسّجل  .1
 دوالر أميركي.مليون  36.096

 هامش النقل. إلى الجداول تفتقد هذه  .2

 . االستخدام جانبي العرض و التدقيق فييجب  ،لذلك
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موازنة جوانب في إعداد المنهجّية مرحلة  
 االستخدام العرض و

، يجب على  االستخدامالعرض وجداول   ةوازنهدف مب
أن يحققوا بشكل  القّيمين على الحسابات القومّية 

البيانات المستخدمة  وفي  تناقضات  منهجي في أي� 
 الحسابات.بيانات هذه في تجميع  

  ،الفلسطينيةاول العرض واالستخدام جدوفي 
ذات المستويات األعلى  ة ياختيرت المنتجات الرئيس

 . ة الجداول وازن لشروع في ماالختالالت لمن حيث 

في   إريتيس لإلحصاءات القومّية برنامج تخدمُس او
  فأتاح، 2017 جداول العرض واالستخدام لعام تجميع

والمركزي، باستخدام نهج تكراري جداول  ال موازنة 
 وعرض اختالالت المنتج بطريقة منهجية. 

كمية المنتج   في جداول العرض واالستخدام، ُتعرض
لالستخدام في االقتصاد إما عن طريق   ةالمتاح

يجب  و الواردات.من خالل اإلنتاج المحلي أو  
من المنتج الذي يدخل نفسها  الكّمّيةاستخدام 

وسيط أو  فترة محاسبية لالستهالك الخالل  اقتصاداً 
  النهائي أو تكوين رأس المال أو الصادرات. االستهالك

المنتج في توازن من أجل تحقيق هذا هو األساس و
 . )2008 لعام نظام الحسابات القومية(

 االستهالك +الوسيط  االستهالك =الواردات  +الناتج 
 .الصادرات +إجمالي تكوين رأس المال  +النهائي 

 االجتهادالحسابات القومية يستطيع القّيمون على 
ل  وّص تلمن أجل اإلى المصادر األكثر موثوقية  استناداً 

عن طريق جداول العرض واالستخدام  ةوازن مإلى 
جداول العرض  في  ف. وفقًا للمقتضىتعديل المكونات 

والخدمات التي تمثل السلع تتوّزع ، واالستخدام
في الصفوف  ُتعرض المنتجات فاالقتصاد الكلي 

 في األعمدة.والقطاعات وفئات االستخدام النهائي 

المنتج المذكورة أعاله  موازنة يجب تطبيق هوية و
 كل منتج.على 

التفاصيل في  من حيث ة ي وتتمثل القيود الرئيس 
 البيانات المتاحة. في جودة  توافر البيانات المطلوبة و

يتحّقق من  هم أّول  البيانات  والقّيمون على تجميع  
أي ( صفوف  ال   المدرجة في البيانات األصلية   من 

 االستخدام و   العرض ول ا جد في   ) منتجات ال 
الذي   المصادر مختلف االتساق بين  انعدام   ون د حدّ وي 

 .ينبغي التحقيق فيه

ة في يرئيس   ) أي منتجات ( ثالثة مجاالت    ت د د� ُح قد  و 
 2017الفلسطينية لعام    جداول العرض واالستخدام 

من كان بعض  ف  تحسين جودة البيانات. سمحت بو 
في عد  سا و   ، بمنتجات أخرى  اً المنتجات مرتبط   تلك 

المتبادل رابط تال في  و البيانات األصلية   من ق  التحقّ 
 بينها.في ما 

   تبّين، جداول العرض واالستخداموعند موازنة 
ذات  المنتجات الماشية والحليب والزيتون هي  أنّ 

مثل  المرتبطة بهاالمنتجات  التناقضات األكبر، وأنّ 
منتجات اللحوم ومنتجات األلبان وزيت الزيتون 

  ةوازنمنت تمكّ بالتالي، و تناقضات مماثلة. أظهرت
 بين   رابطتالأخذ من جداول العرض واالستخدام 

البيانات مفصلة للماشية   .في االعتبار هذه المنتجات
 . )ج(  والزيتون ،) ب( والحليب ،)أ(

لمنتجات ذات  ا ةوازنيتضّمن مفي ما يلي عرض و
 التناقضات األكبر: 

 ض من الماشيةالمعروزيادة  )أ(

 ةغير المتوازن جداول العرض واالستخدامأظهرت 
 اً كبير اً المعروض من الماشية ونقصزيادة كبيرة في 

وفي ما يلي  ح.ائذبالفي المعروض من منتجات 
أرصدة المنتجات: 
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 ت) دوالرعرض واستخدام الماشية (بآالف ال

  االستخدام العرض 

  25,967 االستهالك الوسيط 257,736 النا�ج 

  22,687 االستهالك النهائي 108,309 الواردات 

  52 الصادرات 18,884 هوامش التجارة والنقل 

 -  * رات أخرىتغيُّ 
رات في  التغي� 

 المخزون 
346  

 335,877 التناقضات  = 49,052 مجموع االستخدام 384,929 مجموع العرض 

 رات في أسعار المشترين. رات األخرى إلى التغي� تشير التغي�  *

 

هذا المنتج، ينبغي استخدام المنتج   ةوازنمبهدف 
عرض اللحوم واستخدامها  ف اللحوم. أيّ  المطابق له

عرضها.   يتجاوز هااستخدام ألنّ نقيضة صورة قّدم ي
مصادر البيانات   مراجعةتستدعي هذه التناقضات و

 ة البيانات األصلية وتصنيفاتها. للتحقق من دقّ 

 الفحوصات التالية:  جريتا� لذلك 

للتأكد من جرى استعراض اإلحصاءات الزراعية  .1
ة، والتحقق من كميات يقدقالستخدام األسعار ا

 جميع أنواع الماشية. 
وا�جريت مشاورات مع المسالخ للتأكد من عدد   .2

التي تصل إليها ومن نسبة المدخالت إلى  المواشي
 . المخرجات في إنتاج اللحوم 

 ت) دوالرعرض واستخدام الماشية (بآالف ال

  االستخدام العرض 

  1,943 االستهالك الوسيط 17,104 النا�ج 

  290,104 االستهالك النهائي 14,087 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  49,457 هوامش التجارة والنقل 

  131 رات في المخزون التغي�  7,570 * رات أخرىتغيُّ 

  1,542 الصادرات  

 205,502- التناقضات  = 293,720 إجمالي االستخدام 88,218 إجمالي العرض 

 رات في أسعار المشترين. األخرى إلى التغي� رات تشير التغي�  *
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لوحظ في بيانات المسح الزراعي واالقتصادي أن 
  االستهالكال يتطابق مع  ةالحيوانيالثروة إنتاج 

لثروة، وأن إنتاج اللحوم ال يأخذ هذه االوسيط ل
قد   ح أن تكون هذه المسألةرّج وي ح في االعتبار.ائالذب
ف في صن� يُ  هاح، ألن معظمائعن تصنيف الذب تنتج

أنها في   علماً أنشطة تجارية كالقتصادية ا المسوحات
. ويؤدي هذا التصنيف الخاطئ ةصناعي  ةنشطأالواقع 

إنتاج اللحوم  التقارير التي تتناول إلى نقص في  
 . الماشيةمن  الوسيط  االستهالكو ةصناعيكأنشطة 

التناقضات بين الثروة الحيوانية واللحوم إعادة توزيع 
 يؤدي إلى التوازن التالي: 

 الماشية:منتجات 

إلى  دوالرمليون  335.877يعزى التناقض البالغ 
ط. الوسي  االستهالك

 (بآالف الدوالرات)  الماشيةموازنة 

  االستخدام العرض 

 + 335,877 25,967 االستهالك الوسيط 257,736 النا�ج 

  22,687 االستهالك النهائي 108,309 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  18,884 هوامش التجارة والنقل 

  346 رات في المخزون التغي�   

  52 الصادرات  

 -  التناقضات  = 384,929 مجموع االستخدام 384,929 مجموع العرض 

 اللحوم: منتجات 

 إلى الناتج. دوالرمليون  205.502عزى التناقض البالغ ي

 (بآالف الدوالرات) موازنة اللحوم

  االستخدام العرض 

 النا�ج 
17,104 

205,502 + 
  1,943 االستهالك الوسيط

  290,104 االستهالك النهائي 14,087 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  49,457 هوامش التجارة والنقل 

  131 رات في المخزون التغي�  7,570 رات أخرى تغيُّ 

  1,542 الصادرات  

 -  التناقضات  = 293,720 مجموع االستخدام 293,720 مجموع العرض 
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: محاوالت لقياس  األلبان الحليب ومنتجات ) ب(
 المعيشيةمشاريع األسر أنشطة 

أهمية في االقتصاد   األسر المعيشية تكتسي مشاريع  
 الفلسطيني ألنها تخلق فرص عمل وتسهم في اإلنتاج. 

في ليس   األسر المعيشية قياس أنشطة مشاريع  لكّن  و 
؛ لذلك، تحاول جداول جميع الحاالت بالسهولة المتوّقعة 

اآلثار المترتبة   من خالل التقاطها    االستخدامالعرض و 
حصة  تتضمنه من معلومات حول    بما على كل نشاط، و 

 ة. نشط من هذه األ كل  ل ة األسر المعيشي مشاريع  

التي  قطاعاتالأبرز واحدة من هي منتجات األلبان 
ي مكونات وتؤدّ  .مشاريع األسر المعيشيةفيها دخل ت

بين منتجات الحليب ومنتجات   االستخدامالعرض و
  مشاريعإلى فهم أفضل لدور  همابينوالترابط   األلبان
 . في هذا المجال عيشيةالماألسر 

الحليب منتجات أدناه عرض جداول التوضح  
: واستخدامها  ومنتجات األلبان

 (بآالف الدوالرات)  عرض الحليب الخام واستخدامه

  االستخدام العرض 

  37,440 االستهالك الوسيط 288,165 النا�ج 

  5,245 االستهالك النهائي 5,770 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  1,203 هوامش التجارة والنقل 

  - رات في المخزون التغي�  - رات أخرى تغيُّ 

  - الصادرات  

 252,453 التناقضات  = 42,685 مجموع االستخدام 295,138 مجموع العرض 

 (بآالف الدوالرات)  عرض األلبان واستخدامها

  االستخدام العرض 

  20,796 االستهالك الوسيط 96,922 النا�ج 

  238,842 االستهالك النهائي 73,739 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  65,421 هوامش التجارة والنقل 

  - رات في المخزون التغي�   

  4,502 الصادرات  

 28,058- التناقضات  = 264,140 مجموع االستخدام 236,082 مجموع العرض 
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نسبة المدخالت إلى المخرجات من  اب سأظهر احت
على إنتاج كبير من  األلبانمنتجات الحليب ومنتجات 

كاستهالك وسيط   ةستخدممُ الحليب ونسبة صغيرة ُ
 األلبان وغيرها من المنتجات. في منتجات

الكافي  شكل بالمنتجات األلبان ر دّ قُ ت أخرى، ال   من جهة
ي سوى إنتاج المؤسسات الصناعية  غّط تال  األنه

  وال تأخذاالقتصادية السنوية  المسوحات فيلة المسّج 
 في االعتبار. مشاريع األسر المعيشيةإنتاج 

مصادر القّيمين على وتشير المناقشات التي جرت مع 
البيانات والمتخصصين في االقتصاد الفلسطيني إلى  

لحليب بمقدار ا من الوسيط االستهالكزيادة  هّميةأ
مع نسبة المدخالت إلى  الءم الزيادة تبحيث ت اقضالتن

المدخالت التي تستخدمها  يغطتو ،المخرجات
ابل، ينبغي زيادة  . بالمقمشاريع األسر المعيشية

المضافة إلى مدخالت   الكّمّيةمنتجات األلبان ب
 ضمننسبة المدخالت إلى المخرجات، معّدل الحليب، ب

 أللبان. ما تنتجه مشاريع األسر المعيشية من ا

وبعد مقارنة بين األسعار التي تستخدمها وزارة المالية  
وتلك التي تستخدمها اإلحصاءات الزراعية، تبين أن  

خدمت على الرغم من أن األسعار مختلفة استُ  أسعاراً 
الجهاز صادرة عن مة يجب أن تكون الرسمية المستخدَ 

توحيد األسعار فجرى المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 
من أجل الخروج  دة من اإلحصاءات الزراعية المستمَ 

 سقة. بيانات متّ ب

عيد  توزيع التناقضات اإلضافية على المكونات  ثّم ا�
 المتبقية من جانب استخدام منتجات األلبان وفقاً 

عيد ، واالستخدام مجموعتها في لحّص  من  حقق التّ ا�
اإلنفاق واالستهالك   بمسح تهامقارن طريق عناألرقام 

 الفلسطيني.

منتجات حليب وموازنة منتجات الفي ما يلي نتائج و
 األلبان:

 الحليب:

ُعّدلت أسعار الناتج وا�ضيفت  ،من جانب العرض
  ،االستخداممن جانب أّما  هوامش التجارة والنقل.

إلى  دوالرمليون  235.103ضيف التناقض البالغ ا� فقد 
  باعتبارهأللبان من منتجات االوسيط  االستهالك

.مشاريع األسر المعيشيةمن مدخالت  مدخالً 

 (بآالف الدوالرات) موازنة الحليب

  االستخدام العرض 

 + 235,103 37,440 االستهالك الوسيط 248,125 النا�ج 

  5,245 االستهالك النهائي 5,770 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  23,893 هوامش التجارة والنقل 

  - في المخزون رات التغي�  - رات أخرى تغيُّ 

  - الصادرات  

 -  التناقضات  = 277,788 مجموع االستخدام 277,788 مجموع العرض 
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 :األلبانمنتجات 

مليون  28.058ا�ضيف التناقض المذكور أعاله البالغ 
،  مشاريع األسر المعيشيةبند الناتج الخاص ب إلى دوالر

وُعِزَي التناقض المتبقي إلى المكونات المرتبطة 
  مجموعتها من إلى حّص  نظراً   االستخدامبجانب  

 . االستخدام

 (بآالف الدوالرات)  موازنة منتجات األلبان

  االستخدام العرض 

 النا�ج 
96,922 

225,078 + 
 + 8,000 20,796 االستهالك الوسيط

 + 99,158 238,842 االستهالك النهائي 73,739 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  18,559 هوامش التجارة والنقل 

   رات في المخزون التغي�   

 + 43,000 4,502 الصادرات  

 -  التناقضات  = 414,298 مجموع االستخدام 414,298 مجموع العرض 

 

التأكد من الزيتون ومنتجات زيت الزيتون:  (ج) 
 اّتساق البيانات اإلحصائية 

اإلحصاءات  ستخرجة من مالبيانات إنتاج الزيتون إّن 
من مسح سنوي لمعاصر الزيتون العاملة في والزراعية 

كمية الزيتون المضغوط وكمية  يتناول  دولة فلسطين
المسح  استند هذا  وقد .اً ومييستخرج زيت الزيتون الم

جميع الوحدات اإلحصائية  ضّم لى تعداد شامل إ
من أخطاء أخذ  خالٍ فهو وبالتالي  )معاصر الزيتون(

 . )2017مسح معاصر الزيتون، (العينات اإلحصائية 

، بلغت كمية إنتاج الزيتون المسجلة 2017في عام 
طن، في حين أظهر  78,000في اإلحصاءات الزراعية 

طن   76,000مسح معاصر الزيتون أّن كّمّية 
  إنتاج زيت الزيتون.في خدمت كاستهالك وسيط  استُ 

حقق من اّتساق  لتّ ائدته في انهج فالهذا وقد أظهر 
 . االستخدامالبيانات في جداول العرض و

إنتاج الزيتون يذهب  ّن ما تبّقى منبافتراض أو
التحقق من   ، يتم� مشاريع األسر المعيشيةمباشرة إلى 

البيانات التي   أي تناقضات وإنتاج تقديرات ألي� من
 . تشملها

 لزيتون وزيت الزيتونعرض اتوضح الجداول التالية 
: استخدامهماو
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 (بآالف الدوالرات)  واستخدامهعرض ال��تون 

  االستخدام العرض 

  46,000 االستهالك الوسيط 165,360 النا�ج 

  5,720 االستهالك النهائي 70 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  7,232 هوامش التجارة والنقل 

  - رات في المخزون التغي�  -  رات أخرى تغيُّ 

  - الصادرات  

 120,942 التناقضات  = 51,720 مجموع االستخدام 172,662 مجموع العرض 

 (بآالف الدوالرات)  عرض ��ت ال��تون واستخدامه

  االستخدام العرض 

  - االستهالك الوسيط 150,414 النا�ج 

 العرض أكبر حجمًا من االستخدام  72,000 االستهالك النهائي 700 الواردات 

  - التعاون العالمي إطار  55 هوامش التجارة والنقل 

  - رات في المخزون التغي�   رات أخرى تغيُّ 

  37,300 الصادرات  

 41,869 التناقضات  = 109,300 مجموع االستخدام 151,169 مجموع العرض 

 

بين الزيتون وزيت   ة وازن متوضح الجداول أعاله ال
 دقيق أّن جميع مصادر البياناتأظهر التّ وقد الزيتون. 
إيجاد مصادر أخرى الستيعاب  ال بّد من  لذا  .صحيحة 

 هذا التناقض.

  االستخدامجداول العرض وتجدر اإلشارة إلى أّن  و
إنتاج الزيتون  لضفة الغربية، في حين أن  تمّثل اأعاله 

حقق من التّ وعند   قطاع غزة.يبقى محدودًا في 
في قطاع غزة، تبين أنها  االستخدامجداول العرض و

في الضفة   العرض واالستخدام تتناقض مع جداول
 الغربية، أي أّنها تستخدم زيت الزيتون أكثر مما تنتجه.

،  االستخدامبين جدولي العرض و ةوازنفإّن الموهكذا، 
نتاج الضفة الغربية  إ التناقض بافتراض أّن   حّل  تمّ 

  في قطاع غزة.خدمُ ستُ ا

في ما يلي جداول عرض زيت الزيتون في قطاع و
: واستخدامه غزة
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 (بآالف الدوالرات)  واستخدامه جداول عرض ��ت ال��تون في قطاع غزة

  االستخدام العرض 

  700 االستهالك الوسيط 5,958 النا�ج 

 العرض أكبر حجمًا من االستخدام  20,623 النهائياالستهالك  - الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  - هوامش التجارة والنقل 

  - رات في المخزون التغي�  1,329 رات أخرى تغيُّ 

  - الصادرات  

 14,036- التناقضات  = 21,323 مجموع االستخدام 7,287 مجموع العرض 

 

 زيت الزيتون في المنطقتين تجارةً  ةوازنمسجلت 
دوالر، فاستطاعت حّل  مليون  8.414بينية بلغت نحو 

مشكلة التناقض في زيت الزيتون من جانبي العرض  
 بين المنطقتين.   االستخدامو

من (طن  40,000ا بالنسبة إلى الزيتون، وبما أّن أمّ 
لألسر المعيشية، فقد   تَص خص�  )طن 128,000أصل 

أي  ( استيعاب التناقض بافتراض أن جزءًا منه تمّ 
مشاريع األسر  ه تستخدما  )دوالرمليون  2.000حوالى 

كهدايا ألسرها، في حين أّن القيمة المتبقية  المعيشية
دخالت كمُ  تخدمستُ ادوالر  مليون  26.688والبالغة 

دخالت  المُ  تبِس تُ وقد احألسر المعيشية. في مشاريع ا
 ة التالية:استنادًا إلى المعادل

  = )38,000 *دوالر  0.702( الكّمّية *السعر  =القيمة 
 دوالر.مليون  26.688

 لزيتون وزيت الزيتون: موازنة افي ما يلي نتائج و

 :الزيتون

إلى دوالر مليون  26.688ا�ضيف التناقض البالغ 
ه  تنتجأزيت الزيتون الذي في الوسيط  االستهالك

وأضيفت قيمة التناقض  مشاريع األسر المعيشية
.كهدايادوالر مليون  2.000المتبقية البالغة  

 ال��تونموازنة 

  االستخدام العرض 

 52,660 مشاريع األسر المعيشية: + 46,000 االستهالك الوسيط 100,750 النا�ج 

 502هدايا بقيمة  + 5,720 االستهالك النهائي 150 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  3,982 هوامش التجارة والنقل 

  - رات في المخزون التغي�  - رات أخرى تغيُّ 

  دوالر  - الصادرات  

 -  التناقضات   = 104,882$ مجموع االستخدام 104,882$ مجموع العرض 
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 :زيت الزيتون

 بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  بينّيةدوالر كتجارة  مليون  14.036ا�ضيفت قيمة التناقض البالغة  

 موازنة ��ت ال��تون 

  االستخدام العرض 

 6,427 االستهالك الوسيط 141,608 النا�ج 
  14,036التجارة البينية مع قطاع غزة بقيمة 

 دوالراً 

  80,600 االستهالك النهائي 700 الواردات 

  - إطار التعاون العالمي  55 هوامش التجارة والنقل 

  4,000 رات في المخزون التغي�   رات أخرى تغيُّ 

  51,336 الصادرات  

 -  التناقضات  = 142,363 مجموع االستخدام 142,363 مجموع العرض 

 

 ج الثالثةهُ ع النُ جمَ تُ  االستخدامجداول العرض وفي 
إلنتاج تقدير ثابت   )اإلنتاج واإلنفاق والدخلأي (

وبما أن فائض التشغيل  للناتج المحلي اإلجمالي.
  االستخدامفي جداول العرض و متبقٍ  كبندٍ  حسبيُ 

الفلسطينية، فإن نهج اإلنفاق ونهج اإلنتاج يعطيان 
النتيجة نفسها بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 

ن  ين متميزي نهجنهاية المطاف إلى في وهذا يؤدي 
ن. يمتوازن

 2017مثال رقمي عن جداول العرض واالستخدام غير المتوازنة لعام  . 9  الجدول 

 (بآالف الدوالرات)  العرض ومصفوفة تحديد القيمةجدول 

 المنتجات 

مجموع 
العرض بسعر  

 المشتري 

هوامش 
التجارة 
 والنقل

ض��بة  
القيمة  

المضافة، 
الرسوم  
 الجمركية 

مجموع 
العرض  
بالسعر  
 الزراعة األساسي 

الصناعة  
 الخدمات  التجارة  البناء  التحويلية 

مجموع 
 الواردات القطاعات 

 350 1,674  1  5 1,667 2,024 87 70 2,181 الزراعة

الصناعة  
 5,958 4,819 9 131 7 4,672  10,777 3,067 2,206 16,050 التحويلية 

  2,005   2,005   2,005   2,005 البناء 

  2,692 53 2,579 5 56  2,692  2,276- 417 التجارة 

 571 7,452 7,401 3 5 43  8,022 6 135- 7,893 الخدمات

 6,880 18,642 7,462 2,715 2,021 4,777 1,667 25,521 3,159 135- 25,386 المجموع 
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 (بآالف الدوالرات)  جدول االستخدام

 المنتجات 

مجموع 
االستخدام  

بسعر 
 الزراعة المشتري 

الصناعة  
 الخدمات التجارة  البناء  التحويلية 

مجموع 
 الصادرات  القطاعات 

االستهالك 
 النهائي 

إطار 
التعاون 
 العالمي 

 65 881 156 1,222 19 1  794 408 2,324 الزراعة

الصناعة  
 1,697 6,906 1,214 4,577 1,092 334 1,072 1,654 425 14,394 التحويلية 

 1,973   31 12 6 10 4  2,005 البناء 

  392  25 6    19 417 التجارة 

  5,389 215 4,263 2,184 1,327 351 63 338 9,867 الخدمات

 3,734 13,567 1,585 10,119 3,313 1,669 1,432 2,515 1,190 29,006 المجموع 

 

 13,567,383 االستهالك النهائي   8,522,429 مجموع القيمة المضافة 

 3,734,494 إجمالي تكوين رأس المال   3,024,864 مصفوفة تحديد القيمة 

 1,585,379 الصادرات   

 6,879,512 الواردات   

 25,766,768 الناتج المحلي اإلجمالي  11,547,293 النا�ج المحلي اإلجمالي 
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في جداول العرض  النظاميالقطاع غير   .3
 االستخدام و

 مقدمة  .ألف

نظام  ( 2008بع نظام الحسابات القومية لعام يت� 
ودليل االقتصاد   )2008الحسابات القومية لعام 

الذي النظامي عريف الدولي للقطاع غير الت�  الموازي
الذي  العمل لخبراء إحصاءات وضعه المؤتمر الدولي 

وحدات  يعّرف هذا القطاع باعتباره مجموعة من ال
إنتاج السلع أو الخدمات بهدف على عمل التي ت

أساسي هو توليد فرص العمل والدخل لألشخاص 
تدنٍ مستوى مبوتعمل هذه الوحدات عادة  المعنيين.

تقسيم ضئيل أو معدوم بين العمل والتنظيم،  نم
وتستند  ورأس المال كعوامل إنتاج وعلى نطاق صغير.

إلى  معظم الحاالت  في،  حيثما وجدت، عالقات العمل
العرضية أو القرابة أو العالقات الشخصية  العمالة 

 واالجتماعية. 

يعكس األنشطة النظامي لذلك فإن القطاع غير 
 األسر المعيشيةوبها األفراد  االقتصادية التي يضطلع

كمؤسسة تجارية   ل رسمياً سج� كمصدر للدخل وال تُ 
وخدمات   ة سلعاً النظامير األنشطة غير توفّ و ة.ستقلّ م

الهدف قد ال يكون بالضرورة  نّ قد تكون قانونية أل
الضمان في مساهمات الب من الضرائب وهرّ التّ 

هذه   لكنّ الحكومية.  األنظمةاالجتماعي، أو تجاوز 
األنظمة  في الواقع غير النظامية قد تتجاوز  األنشطة

تعمل على نطاق ألّنها بطبيعتها  وتتجنب الضرائب
.  عاملينأو بدون  العاملينمع عدد قليل من  ضّيق،

مجموعة فرعية من النظامي ويعتبر القطاع غير 
األصول المرتبطة باألنشطة  و ،األسر المعيشيةقطاع 

األسر المعيشية عن سلع ال تختلف عادة   ةالنظاميغير 
األنشطة المرتبطة   فإنّ ا لذ ية المعمرة.االستهالك

بالمعامالت  رتبط بشكل رئيسّي تالنظامي بالقطاع غير 
، )نقلووسفر  تجارةمن (في السلع والخدمات 

النشاط  تجدر اإلشارة إلى أنّ و التحويالت الجارية.بو
ليس مجموعة فرعية مثالية من النظامي غير 

ويمكن تغطية بعض األنشطة غير   االقتصاد الموازي
 كجزء من التحقيقات اإلحصائية المنتظمة النظامية

 . )2018 شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة،(

ن الرسم البياني التالي وحدات القطاع غير  ويبي� 
. في االقتصادالنظامي 
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 النظاميوحدات القطاع غير  . 2  الشكل 

 
 . 2012المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي،  :المصدر

 

 أساليب تقد�ر القطاع   .باء
 غير النظامي 

تقدير األنشطة  في ة يد عدأساليب يمكن استخدام 
لمتطلبات البيانات، والنظام   تبعاً  النظاميةغير 

اإلحصائي، والموارد المالية والبشرية، واحتياجات  
 السياسات. وواضعمنهم ما وال سيّ خدمين المست

بهدف   أسلوبانستخدم يُ وفي الحالة الفلسطينية، 
 تلك األنشطة:  تقدير

 األساليب المباشرة 

على التي ترتكز ستخدم األساليب المباشرة تُ 
 تقديرات  وضعفي والتدقيق الضريبي  المسوحات

خدمت استُ قد و النشاط االقتصادي.مجموع عن 
 ات عنتقديرفي وضع األساليب المباشرة التالية 

 : النظاميالقطاع غير 

األنشطة غير شمال منتظمان   مسحانجري ا�  •
 .بناءفي مجالي النقل والالنظامية 

 الوحدات

 األسر الحكومة ماليةال ماليةال غير
 المعيشية

 ال التي المؤسسات
 وتخدم  الربح تبغي

 المعيشية األسر

مؤسسات 
 غير القطاع

 النظامي

المؤسسية، التي  األسر
 غير مؤسساتال تملك 
، واألسر التي مدمجة

تقوم فقط باإل�تاج 
الستخدامها النهائي 
الخاص (بما في ذلك 

 يشغلها التيالمساكن 
 )مالكوها

 أو المسجلة األسر
 من أكثر تضم التي

 من محدد عدد
 العاملين

من دون عاملين: 
"مؤسسات غير 
نظامية تعمل 

 لحسابها الخاص"

مع عاملين: 
"مؤسسات 
القطاع غير 

 النظامي
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بيانات  بالالمسح االقتصادي السنوي بيانات  قورنت •
 ن مصلحة الضرائب. الصادرة ع 

الدراسة مثل  المسوحاتتوسيع نطاق تغطية  جرى  •
إلنفاق  ا مسحلقوى العاملة واالستقصائية ل

القطاع  حولالفلسطيني بمعلومات  االستهالكو
 .النظاميغير 

 األسر المعيشيةمختلطة بين  مسوحاتجريت اُ  •
 .)أو مسحان  مسح(والمؤسسات 

 األساليب غير المباشرة  

ي  ألساليب غير المباشرة هي أساليب االقتصاد الكلّ ا
التي تجمع بين مختلف المتغيرات االقتصادية 

حول  ومجموعة من االفتراضات بهدف إنتاج تقديرات 
وقد اسُتخدمت األساليب  نشاط االقتصادي الكلي.ال

 غير المباشرة التالية: 

ب التناقض: تستند هذه األساليب إلى  أسالي •
دة في تجميع ج المعتمَ هُ النُ مختلف االختالفات بين  

الناتج المحلي اإلجمالي، ال سيما ُنُهج اإلنتاج 
البيانات الواردة   ةقارنوهي تعتمد على م واإلنفاق.

من مصادر مختلفة مثل البيانات المستخرجة من  
المسوح االقتصادية والسجالت اإلدارية لدى إدارة  

 الضرائب في وزارة المالية. 
ستخدم في جميع األنشطة  تُ : ةيالكمّ  اليباألس •

ن كمية المنتجات الزراعية  تقارَ حيث الزراعية، 
 اتالمسوحفي تي اسُتخدمت المنتجة مع تلك ال
 كاستهالك وسيط. 

ب يلااألس هستخدم هذتَ : ةب النموذجييلااألس •
نمذجة االقتصاد القياسي والمعادالت السلوكية  

عن  بهدف تقدير الفجوة في االقتصاد الناجمة 
 . النظاميةاألنشطة غير 

: إطار  االستخدامجداول العرض و .جيم
 النظامي لتقد�ر القطاع غير 

مية خاصة في  يكتسي تقدير البيانات الناقصة أه
 حيث المسوحات اإلحصائية  العديد من البلدان 

في  ف .ال تغطي األنشطة غير النظامية تغطية كافية
  االستخدامالعرض وجداول زن اوتت، ال حاالت عديدة
ال يؤخذان   النظاميينغير  االستخدامأو / ألن العرض و

 جانبي ةوازنمتيح تفان على النحو الالزم. حسبفي ال
فرصة لتحسين تغطية القطاع  العرض واالستخدام

 .النظاميغير 

وتجدر اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى من أنشطة 
وخدمات يكون إنتاجها   توفر سلعاً   النظامي القطاع غير  

خالفًا لألنشطة اإلجرامية أو ( وتوزيعها قانونيين  
كذلك يظهر الفرق بين مفهوم  . ) اإلنتاج غير القانوني 

ومفهوم االقتصاد الخفي أو   النظامي ير  القطاع غ 
ذ   النظامي السري، ألن أنشطة القطاع غير  ال ُتنف�

ة متعمدة للتهرب من   الضرائب أو تسديد  بالضرورة بني�
الضمان االجتماعي بل بهدف خفض تكاليف مستحقات  

 . ) 2012المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، ( اإلنتاج  

، يشير أي فرق بين االستخداموفي جداول العرض و 
منتج إلى   أليّ  االستخداممجموع العرض ومجموع 

لكل  ةخاصمراجعة   ويتطّلب ،ساق في النظامعدم اتّ 
منتج وقطاع من أجل تحديد أسباب عدم االتساق. 

ن على والقّيم، يحّقق مراجعةال هوكجزء من هذ
في المنتجات ويناقشون البيانات  الحسابات القومّية 

 راء. مع الخب

، ُرِصدت ة جداول العرض واالستخداموازنم وخالل 
 ي: على الشكل التال تصخ� لُ و نظاميةعّدة أنشطة غير 
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 غير المدمجة: تنتج سلعاً  مشاريع األسر المعيشية .1
ويمكن  ،أو خدمات للبيع أو المقايضة في السوق

  ةاإلنتاجي األنشطةأن تشارك في أي نوع من 
والبناء  صناعة التحويلية كالزراعة والتعدين وال

وحدات  و  والتوزيع بالتجزئة وغيرها من األنشطة.
على أنواع العمالة   بناءً وزيعها يمكن تهذه اإلنتاج 

 على الشكل التالي:
  هاحسابالتي تعمل ل النظاميةالمؤسسات غير  •

  مشاريع األسر المعيشيةمبدئيًا تمثل  وهيالخاص، 
م أفراد األسرة وعاملين بشكل التي قد تستخد

أّما   ولها خصائصها الموصوفة في التعريف. قّطعمت
البيانات المتعلقة  ففي الحالة الفلسطينية، 

 صناعةحسابات الخاصة من زراعة والباستخدام 
 من مسح النفقات. فهي مستخرجة تحويلية وبناء 

هي و ،النظاميةمؤسسات أصحاب العمل غير  •
  التي توّظف عامالً واحداً  ألسر المعيشيةمشاريع ا

 أو أكثر على أساس مستمر. 
 إطاراً التي تشكل  االستخدامجداول العرض و •

األنشطة منها اللتقاط هذه األنشطة، ال سّيما  جيداً 
  مشاريع األسر المعيشيةوالمنتجات التي تستهلكها 

 . مرتفعة بنسب 

قسم  الي ورد فكما جداول العرض واالستخدام،  •
مشاريع   تبّين أنّ منتجات األلبان،  ةوازنالمتعلق بم

على منتجات   اً زائد  اً طلب تملك األسر المعيشية
األلبان يتجاوز الطلب الذي تسّجله المؤسسات  

بالدراسة االستقصائية   تهامقارنلدى و الرسمية.
 األسر المعيشية، تبّين أن إلنفاق األسر المعيشية

سر  مشاريع األمنتجات األلبان من  أيضاً تستهلك 
الرسمية   الشركاتوليس فقط من  المعيشية

 المنتجة لأللبان.
لة: أظهر جدول العرض التجارة غير المسّج  .2

فائضًا في استخدام بعض المنتجات   االستخدامو
القّيمين على مع وبالتعاون . اغير المنتجة محلي
، يمكن رصد تهريب هذه الحسابات القومّية

إحصاءات التجارة المنتجات من إسرائيل ضمن 
 الخارجية. 

غير المسجل: يستهلك غير المقيمين  االستهالك .3
  االقتصاد الفلسطيني، فيبعض السلع األساسية 

ها ُسج�  ل أو حتى أن� لت  وهذه البيانات لم ُتسج�
كتصدير للسلع. لذلك، وبالتعاون مع إحصاءات  

ُجمعت  الحسابات الفرعية والحسابات القومية، 
  )زيارات ليوم واحد(الوافدين  بيانات عن السياح

 مشترياتهم واستهالكهم من السلع.عن وتقديرات 

 مجموعة بحسبالشهري بالدينار األردني في دولة فلسطين المعيشية متوسط إنفاق واستهالك األسرة  . 10  الجدول 
 2017السلع والخدمات والمنطقة، 

 دولة فلسطين  مجموعة السلع والخدمات 

نة   3,739 عدد األسر المعيشية في العيِّ

 5.5 متوسط حجم األسرة المعيشية 

 5.3 األغذية العينية المنتجة ذا�يا 

 142.8 المنتجات غير الغذائية العينية 

 934.9 مجموع النفقات النقدية 
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تجميع جداول العرض  أمام تحديات ال .4
 والتوصيات العامة   االستخدامو

التحديات أمام تجميع جداول   .ألف
 االستخدام العرض و

عملية صعبة   االستخدامإن إعداد جداول العرض و
ومعقدة، وإنتاج مثل هذه األداة المعقدة ليس بالمهمة  

السهلة حتى في البلدان التي لديها ُنُظٌم إحصائية  
 متطورة. 

ة التي يواجهها الجهاز المركزي  يفالمشاكل الرئيس
لإلحصاء الفلسطيني مماثلة عمومًا لتلك التي تواجهها 

الوكاالت األخرى في المنطقة العربية وهي االفتقار  
من   العاملينإلى بيانات موثوقة ومفّصلة، والّنقص في 

 ذوي الخبرة التقنية المناسبة، والقيود المالية.

لة   النقص في ال�يانات المفصَّ

الكثير من   االستخدامب تجميع جداول العرض وتطل ي
الكافية يشكّل  فإن النقص في البيانات ا البيانات. لذ

من السجالت  أخوذة البيانات المأّما  .الّتحدي األكبر
ال تّتبع بالضرورة تصنيفات وحدة تقييس فاإلدارية 

 الحسابات وتوصياتها. 

وفي مواجهة هذه التحديات، ات�خذ الجهاز المركزي 
 إلحصاء الفلسطيني اإلجراءات التالية:ل

القّيمين على قد العديد من ورش العمل مع عَ  •
مصادر البيانات في الوزارات بهدف بناء القدرات 

والتوّصل إلى لغة مشتركة من خالل توحيد 
 التصنيفات باستخدام التعاريف المقبولة دوليا.

ّظم زيارات إلى المؤسسات للحصول على فكرة نَ  •
دخالت المستخدمة سلسلة اإلنتاج والمُ حول 

 ونسبة المدخالت إلى المخرجات.
ناقش الثغرات واالختالالت مع الخبراء في   •

مع اللجنة  اتورأجرى مشااالقتصاد الفلسطيني و
االستشارية بشأن هياكل المدخالت في قطاع 

 معين. 
تقدير من أجل سبًا من اقتصادات مماثلة م نِ استخدَ  •

 سب المدخالت إلى المخرجات.نِ 

 النقص في الموارد البش��ة 

عد� النقص في الموارد البشرية أخطر تحد تواجهه يُ 
وهو ُيعزى إلى ارتفاع ، المنظمات اإلحصائية الوطنية

أّما   .القّيمين على الحسابات القومّيةمعدل دوران 
قادر على منافسة الوكاالت  القطاع العام فهو غير 

القطاع الخاص من حيث المرّتبات مؤسسات الدولية و
الموارد  في التي تدفعها، وهذا بدوره يؤدي إلى خسارة 

 البشرية والقدرات.

وقد حاول الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
ب على هذه المشكلة من خالل السماح للموظفين غلّ التّ 

ارة مسح النفقات وإدارة من اإلدارات الشريكة مثل إد
الدراسات االستقصائية السنوية وإحصاءات التجارة 
الخارجية بالمشاركة في هذه العملية منذ البداية من 
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، العاملينأجل تعميم المعرفة مع العدد الكبير من 
 ."بناء القدراتالهادفة إلى استراتيجيتنا "ضمن 

 القيود المالية  

  مسوحاتعلى إجراء القيود المالية من القدرة  حد� ت
جداول العرض  مفّصلة تفيد في بناءسنوية 

ذ الجهاز  معالجة القيود المالية، نفّ بغية و .االستخدام و
المركزي لإلحصاء الفلسطيني استراتيجية يتم  

التفصيلية لسنوات عندما  المسوحاتتجميع بموجبها 
،  االستخدامجداول العرض وإلعداد يتم التخطيط 

الجداول في السنوات التي يتم فيها ويتم إعداد 
تعداد المؤسسات  يجري (إجراء تعداد المؤسسات. 

 )سنوات. 5بانتظام كل 

 توصيات عامةتقييم و .باء

بعض   جداول العرض واالستخدامتجميع  اعترضت 
موجزة في  قوة  بمجاالت ه تمّيز أيضاً ولكنّ التحديات، 

 :ما يلي

بناء القدرات في هدفه برنامج قوي تّم إعداد  .1
  ال سّيماالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

ذه  وه  القدرات اإلحصائية في الحسابات القومية.
  تتضّمن ، وهيعملية مستمرة وتراكميةال

 الممارسات التالية:

 تعيين موظفين مؤهلين 

تعيين موظفين مؤهلين في الحسابات يشكّل  
وفعالية،  عمل بكفاءة إلنجاز ال  اً مسبق  اً القومية شرط 

هذا و   . صميمالتالحسنة  تدريبية  ال برامج  جانب ال إلى 
تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية من  عبر يتحقق  

خالل المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي، 
األنشطة التدريبية التي مختلف  والمشاركة في 

يقوم مديرون ذلك،  ك   مها المنظمات الدولية.تنّظ 
تدريب ة في العمل ب سابقون يتمتعون بخبرة واسع 

في هؤالء    شارك وي موظفي الحسابات القومية  
على الصعيدين الوطني ( مختلف البرامج التدريبية  

نظام الحسابات التي تتناول تطبيق   ) والدولي 
ن على الحسابات و القّيم يليهم ،  2008القومية لعام  

الذين ينتقلون من الخلفية النظرية إلى القومّية  
 تجميع الحسابات القومية.في  األساليب العملية  

 التنقل الوظيفي الداخلي 

يتيح التنقل الوظيفي الداخلي لموظفي الحسابات 
القومية داخل المعهد اإلحصائي فرصة جيدة 

تحسين  هم في االكتساب المزيد من الخبرة ويس
ركز التنقل الوظيفي . ويت في إنجاز العمل فعاليتهم

الداخلي في اإلدارات التي تشكل مصادر البيانات  
التنقل الوظيفي  ف لحسابات القومية.في ا ةيالرئيس
لموظفي الحسابات القومية بالحصول على يسمح 

 تجميع البياناتبدءًا ب(العمل  عن دورة  صورة كاملة
تجهيزها وضمان جودتها داخل إدارة  مرورًا ب

ميزان  الً إلى وووصية، االقتصاد المسوحات
وفي   .)المدفوعات داخل إدارة التجارة الخارجية

الوقت نفسه، يشارك موظفون آخرون من تلك  
 إعداد جداول العرض واالستخداماإلدارات في 

وهذه تدريب على الحسابات القومية، يخضعون لل و
القّيمين على شكل فرصة للتعويض عن دوران ت

 . الحسابات القومّية

تجميع  في مختلفة  ياتتخدام برمجاختبار اس .2
 : االستخدامجداول العرض و

  اسُتخدمت برمجيات وقواعد بيانات مختلفة في
بحيث  الفلسطينية  االستخدامتجميع جداول العرض و

تمنح الحسابات القومية المرونة الالزمة الختبار 
 لالستخدام. هاالبرامج وتقييم أفضل مختلف 
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 ، يوصى بما يلي: االستخدامعند بناء جداول العرض و

وضع خارطة طريق إلعداد جداول العرض  •
هج النموذج العام إلجراءات  باع نَ ت� إ. االستخدام و

ويحدد عملية   بدّقةالعمل اإلحصائية ألنه موصوف 
 .تهاالتجميع من بداي

تعزيز التعاون بين المكتب اإلحصائي والوزارات   •
تبادل البيانات واالستفادة منها من أجل ذات الصلة 

من خالل الدخول في مذكرات تفاهم والمشاركة  
 وفريق العمل. نقاشال أفرقةفي 

مصادر البيانات  القّيمين على تعزيز العالقات مع  •
من من خالل االجتماعات وورش العمل المختلفة 

فهم مشترك حول متطلبات أجل الّتوّصل إلى 
 . االستخدامجداول العرض و

داعمة  القوة ال تؤدي دورستشارية إإنشاء لجنة  •
في توفير المعرفة  لقّيمين على الحسابات القومّيةل

 العامة عن االقتصاد.

  فيعمدة األصفوف والتخاذ قرار بشأن عدد إ •
توافر مصادر بحسب  االستخدامجداول العرض و

المشاركين في   العاملينالبيانات التفصيلية وحجم 
 إنتاج هذه الجداول. 

تحديد متطلبات تكنولوجيا المعلومات   •
 استخدامها.  ينبغيالتي  المالئمة ياتوالبرمج

مراحل مختلف إعداد الوثائق المناسبة خالل  •
ة  وازنالبيانات، ال سّيما في مرحلتي متجميع 

وينبغي   .هاوتعديل جداول العرض واالستخدام 
بين بيانات المصدر   والروابطتسجيل الخطوات 

البيانات المتوازنة وتوثيقها بشكل  من خالل
الموازنة الالحقة  إجراءات في مراجعتها منفصل و

من ساق بيانات المصدر وعدم اتّ  منق حقّ لتّ بهدف ا
عوامل أخرى. من أي زها وتحي� 
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 الخا�مة .5

في أدوات مفيدة هي  االستخدامجداول العرض و
تدفقات السلع حول ساق اإلحصاءات ق من ات� حقّ لتّ ا

من   مجموع العرضوالخدمات على أساس مبدأ أن 
 استخداماته.  مجموعكل منتج يساوي 

في   2008ويؤكد إدخال نظام الحسابات القومية لعام 
أهمية جداول العرض  على  لعديد من البلدانا

 من نظام التكامل لديها.  كجزء أساسي االستخدامو

من التجربة  استنتاجات أساسية يمكن استخالص 
  .االستخدامجداول العرض و موازنةالفلسطينية في 

في تحسين التقديرات  فموازنة هذه الجداول تسهم 
تعكس بوضوح شديد ها، وواتساقالبيانات  وجودة

 بيانات المصدر المتاحة في إطار التكامل، وتوفر نظاماً 
ل  أفضل لمراقبة جودة البيانات من مصادرها وتسهّ 

 .هاساقق من ات� حق� تحليل النتائج والتّ 

باع ويفضل اتّ  .تلقائياأو  يمكن موازنة الجداول يدوياً 
في ضمن أعلى موثوقية ألّنها تالطريقة اليدوية 

 لتقديرات مع مراعاة جودة مختلف مصادر البيانات.ا
المنتج   عرضة بين الكبيرالتناقضات ويجري تحليل 

القّيمين على واستخدامه وإخضاعها للمناقشات بين 
 مصادر البيانات. القّيمين على والحسابات القومّية 

لون عادة  ِخ دْ فال يُ القّيمون على الحسابات القومّية أّما 
بل  البيانات المتعلقة بالناتج المحليتغييرات على 

،  صينمن خالل التعاون مع المتخّص  حلوالً  ونيجد
 .تهايحالصإلثبات لنتائج احيث يتأكّد هؤالء من 

على  االستخدامجداول العرض وال تساعد ، وأخيراً 
المستوى إنتاج إحصاءات الحسابات القومية ذات 

إّنها  ، بل حسبالجودة واالتساق فالعالي من حيث 
إلحصاءات  عن اتحليالت متكاملة وضع  أيضاً ر تيّس 

 واالجتماعية.االقتصادية والبيئية 
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لحسابات  في ا القطاعاتتصنيف  . 1المرفق 
 القومية الفلسطينية 

 التسمية - القطاع رمز القطاع

AAA  ،األسماك صيد  والغابات والزراعة 

AAA001 زراعة الحبوب والخضروات والفواكه 

AAA002  والمنتجات الحيوانيةالحّية الحيوانات 

BBB  التعد�ن والمقالع 

BBB001  محاجر الحجر والرمل والطين 

CCC  التحويلية صناعة  ال 

CCC001  تجهيز وحفظ اللحوم واألسماك 

CCC002  والفواكه تصنيع الخضروات 

CCC003  تصنيع الزيوت والدهون 

CCC004  تصنيع منتجات األلبان 

CCC005  النشويات ومنتجات النشا ومنتجات مطحنة الحبوب صناعة 

CCC006 المخابز  ها المنتجات الغذائية بما في صناعة 

CCC007  صناعة األعالف الحيوانية المحضرة 

CCC008  صناعة المشروبات 

CCC009  منتجات التبغ صناعة 

CCC010  صناعة األقمشة 

CCC011  صناعة المالبس 
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 التسمية - القطاع رمز القطاع

CCC012  صناعة الجلود 

CCC013  صناعة األحذية 

CCC014  صناعة األخشاب باستثناء األثاث 

CCC015  صناعة الورق 

CCC016 طباعة الوسائط المسجلة واستنساخها 

CCC017  صناعة المنتجات النفطية المكررة 

CCC018  المواد الكيميائية األساسية واألسمدة ومركبات النيتروجين والبالستيك والمطاط الصناعي  صناعة
 بأشكالها األولية

CCC019  تصنيع منتجات الرعاية الطبية 

CCC020  صناعة منتجات المطاط والبالستيك 

CCC021  صناعة المنتجات المعدنية غير الفلزية األخرى 

CCC022  األساسية، ومنتجات المعادن المصّنعة صناعة المعادن 

CCC023  صناعة اآلآلت والمعدات 

CCC024  صناعة األثاث 

CCC025   المجوهرات والسلع الرياضية واأللعاب ولعب األطفال ...(الصناعات التحويلية األخرى ( 

CCC026  إصالح وتركيب اآلالت والمعّدات 

DDD  وتكييف الهواء إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

DDD001 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

EEE ع المياه ومعالجتها وإمدادها والصرف الصحي يجمت 

EEE001 ع المياه ومعالجتها وإمدادها والصرف الصحي يجمت 

FFF  البناء 

FFF001  البناء 
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 التسمية - القطاع رمز القطاع

GGG  بالجملة والتجزئة  التجارة 

GGG001 والدراجات النارية المركبات اآللية الجملة والتجزئة وإصالح بتجارة ال 

GGG002  والدراجات النارية المركبات اآللية باستثناء الجملة بتجارة الخدمات 

GGG003  والدراجات النارية المركبات اآللية  باستثناءالتجزئة بتجارة الخدمات 

HHH  النقل والتخ��ن 

HHH001  النقل والتخزين 

III  أنشطة اإلقامة والطعام والخدمات 

III001  أنشطة اإلقامة والطعام والخدمات 

JJJ  المعلومات واالتصاالت 

JJJ001  المعلومات واالتصاالت 

KKK  األنشطة المالية والتأمينية 

KKK001  األنشطة المالية والتأمينية 

LLL  األنشطة العقا��ة 

LLL001  األنشطة العقارية 

MMM  األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

MMM001  األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

NNN  أنشطة الخدمات اإلدا��ة وخدمات الدعم 

NNN001 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 

OOO الضمان االجتماعي اإللزامي و  ؛اإلدارة العامة والدفاع 

OOO001 الضمان االجتماعي اإللزامي و ؛اإلدارة العامة والدفاع 

PPP  التعليم 

PPP001 التعليم 

QQQ  صحة اإلنسان 

QQQ001 صحة اإلنسان 
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 التسمية - القطاع رمز القطاع

RRR الفنون والترفيه واالستجمام 

RRR001  الفنون والترفيه واالستجمام 

SSS  أنشطة الخدمات األخرى 

SSS001  أنشطة المنظمات القائمة على العضوية 

SSS002  إصالح السلع الشخصية  ها الشخصية األخرى بما فيالخدمات 

TTT   كأرباب عمل األسر المعيشيةأنشطة 

TTT001  كأرباب عمل   األسر المعيشيةأنشطة 

UUU  المنظمات خا�ج الحدود اإلقليمية 

UUU001  المنظمات خارج الحدود اإلقليمية 

XMC  اإلقليمي التصحيح 

XMC000  اإلقليمي التصحيح 
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لحسابات  المنتجات في اتصنيف  . 2المرفق 
 القومية الفلسطينية 

 التسمية -المنتج رمز المنتج 

AAA األسماك صيد  الزراعة، والغابات و 

AAA001  زراعة الحبوب والخضروات والفواكه 

AAA001001  الحبوب واألرز 

AAA001002  الخضروات والزهور 

AAA001003 الفاكهة 

AAA001004  الزيتون 

AAA001005  إلنتاج الزراعي االمنتجات األخرى وأنشطة دعم 

AAA002 والمنتجات الحيوانية الحّية الحيوانات 

AAA002001  الحليب الخام 

AAA002002 الدواجن 

AAA002003  ّة الحيوانات الحي 

AAA002004  األسماك والمنتجات البحرية 

AAA002005  خر آ ضمن أي رمز فة الحيوانية األخرى غير المصنّ البيض والعسل والصوف والمنتجات 

BBB  التعد�ن والمقالع 

BBB001  محاجر الحجر والرمل والطين 

BBB001001  محاجر الحجر والرمل والطين 

BBB001002  خامات ومعادن أخرى 

CCC التحويلية   الصناعة 

CCC001  تجهيز اللحوم واألسماك وحفظها 
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 التسمية -المنتج رمز المنتج 

CCC001001  عة واألسماك المصنّ اللحوم 

CCC002  تصنيع الخضروات والفواكه 

CCC002001  ّعة الفواكه والخضروات المصن 

CCC003  تصنيع الزيوت والدهون 

CCC003001  زيت الزيتون 

CCC003002  الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بخالف زيت الزيتون 

CCC004  تصنيع منتجات األلبان 

CCC004001  األلبان منتجات 

CCC005  النشويات ومنتجات النشا ومنتجات مطحنة الحبوب صناعة 

CCC005001  دقيق القمح 

CCC005002  منتجات النشويات والحبوب باستثناء الدقيق 

CCC006  المخابز  ها المنتجات الغذائية بما فيصناعة 

CCC006001 والبقالوة والحلويات الشرقية منتجات المخابز والحلويات والكنافة غيرها من الخبز و 

CCC006002  السكر والكاكاو والشوكوالته والمنتجات الحلوة 

CCC006003  والكسكس   النودل اآلسيوية المعكرونة وشرائح 

CCC006004  القهوة والشاي والملح والتوابل 

CCC007  رة صناعة األعالف الحيوانية المحّض 

CCC007001  األلياف الحيوانية 

CCC008  صناعة المشروبات 

CCC008001  المشروبات 

CCC009  صناعة منتجات التبغ 

CCC009001 منتجات التبغ 

CCC010  صناعة األقمشة 
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CCC010001  المنسوجات 

CCC011  صناعة المالبس 

CCC011001 المالبس 

CCC012  صناعة الجلود 

CCC012001  المنتجات الجلدية 

CCC013  صناعة األحذية 

CCC013001 ة حذي ألا 

CCC014  صناعة األخشاب باستثناء األثاث 

CCC014001 المنتجات الخشبية األخرى غير األثاث 

CCC015  صناعة الورق 

CCC015001 المنتجات الورقية 

CCC016  واستنساخها طباعة الوسائط المسجلة 

CCC016001 وتسجيلها  طباعة الوسائط 

CCC017  النفطية المكّررة صناعة المنتجات 

CCC017001  المنتجات النفطية المكّررة 

CCC018  المواد الكيميائية األساسية واألسمدة ومركبات النيتروجين والبالستيك والمطاط الصناعي بأشكالها   صناعة
 األولية

CCC018001  األسمدة والدهانات والبالستيك الخام والمطاط والغازات الكيميائية والمواد الكيميائية 

CCC018002 ف والعطور ينظتالمواّد الصابون و 

CCC019  منتجات الرعاية الطبية تصنيع 

CCC019001  ة الطبيّ الصيدالنّية ومنتجات الرعاية 

CCC020 منتجات المطاط والبالستيك  صناعة 

CCC020001  منتجات المطاط والبالستيك 

CCC021 المنتجات المعدنية غير الفلزية األخرى  صناعة 
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CCC021001  األسمنت والجير والخرسانة والجص 

CCC021002  األحجار النهائية 

CCC021003  المنتجات المعدنية غير الفلزية األخرى 

CCC022  تصنيع المعادن األساسية، ومنتجات المعادن المصّنعة 

CCC022001  المعادن األساسية 

CCC022002  ّات عة، باستثناء اآلالت والمعدّ المنتجات المعدنية المصن 

CCC023 اآلآلت والمعدات  صناعة 

CCC023001 والمنتجات اإللكترونية والبصرية  الحاسوب 

CCC023002  المعدات الكهربائية 

CCC023003  ّضمن أي رمز آخر ات غير المصّنفة  اآلالت والمعد 

CCC023004 المركبات اآللية والسيارات وقطع غيار المركبات اآللية 

CCC024  صناعة األثاث 

CCC024001 األثاث 

CCC025   المجوهرات والسلع الرياضية واأللعاب ولعب األطفال ...(الصناعات التحويلية األخرى ( 

CCC025001   المجوهرات والسلع الرياضية واأللعاب ولعب األطفال ...(الصناعات التحويلية األخرى ( 

CCC026 وتركيبها  إصالح اآلالت والمعدات 

CCC026001  وتركيبها  والمعداتإصالح اآلالت 

DDD  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

DDD001 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

DDD001001 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

EEE ع المياه ومعالجتها وإمدادها والصرف الصحي يجمت 

EEE001 ومعالجتها وإمدادها والصرف الصحي ع المياه يجمت 

EEE001001 ع المياه ومعالجتها وإمدادها  يجمت 

EEE001002  الصرف الصحي والنفايات وجمعها ومعالجتها 
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FFF  البناء 

FFF001  البناء 

FFF001001  السكنية وغير السكنية (المباني ( 

FFF001002  الهندسة المدنية 

FFF001003 ةالمتخصص اإلنشاءات 

GGG  بالجملة والتجزئة  التجارةخدمات 

GGG001  بالجملة والتجزئة وإصالح المركبات اآللية والدراجات النارية التجارة 

GGG001001  المركبات اآللية والدراجات النارية في بالجملة والتجزئة التجارة 

GGG001002  إصالح المركبات اآللية والدراجات النارية 

GGG002  بالجملة، باستثناء المركبات اآللية والدراجات النارية التجارة خدمات 

GGG002001  بالجملة، باستثناء المركبات اآللية والدراجات النارية التجارة خدمات 

GGG003  بالتجزئة، باستثناء المركبات اآللية والدراجات النارية التجارة خدمات 

GGG003001  بالتجزئة، باستثناء المركبات اآللية والدراجات النارية التجارة خدمات 

HHH  النقل والتخ��ن 

HHH001  النقل والتخزين 

HHH001001  نقل الركاب 

HHH001002 نقل البضائع 

HHH001003 واالختزان  التخزين 

HHH001004  خدمات البريد السريع والبريد 

III  أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

III001  أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

III001001  أنشطة اإلقامة والخدمات الفندقية 

III001002  والمطاعم خدمات الطعام 

JJJ  المعلومات واالتصاالت 

JJJ001  المعلومات واالتصاالت 
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JJJ001001  أنشطة النشر واإلذاعة والتلفزيون 

JJJ001002  المعلومات واالتصاالت 

KKK  األنشطة المالية والتأمينية 

KKK001  األنشطة المالية والتأمينية 

KKK001001  الخدمات المالية، باستثناء خدمات الوساطة المالية التي تقاس بشكل غير مباشر 

KKK001002  خدمات الوساطة المالية التي تقاس بشكل غير مباشر 

KKK001003  والمعاشات التقاعدية، باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي تمويل التأمين وإعادة التأمين 

KKK001004  األنشطة المساعدة للخدمات المالية والتأمين 

LLL  األنشطة العقا��ة 

LLL001  األنشطة العقارية 

LLL001001  األنشطة العقارية 

MMM  األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

MMM001  والعلمية والتقنية األنشطة المهنية 

MMM001001  الخدمات القانونية والمحاسبية واالستشارية والهندسية 

MMM001002  البحوث العلمية والتطوير 

MMM001003 والخدمات البيطرية وغيرها من الخدمات المهنية والعلمية والتقنية الدعاية 

NNN  أنشطة الخدمات اإلدا��ة وخدمات الدعم 

NNN001 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 

NNN001001  اآلالت والسلع الشخصية وما إليها(اإليجار والتأجير ( 

NNN001002  الصلةوكاالت السفر والخدمات ذات 

NNN001003  جاريةالتنظيف، واألمن، والصيانة ال(أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم األخرى ( 

OOO الضمان االجتماعي اإللزامي و  ؛اإلدارة العامة والدفاع 

OOO001 الضمان االجتماعي اإللزامي و ؛اإلدارة العامة والدفاع 

OOO001001 الضمان االجتماعي اإللزامي و ؛اإلدارة العامة والدفاع 
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PPP  التعليم 

PPP001 التعليم 

PPP001001 التعليم 

QQQ  صحة اإلنسان 

QQQ001 صحة اإلنسان 

QQQ001001 صحة اإلنسان 

RRR الفنون والترفيه واالستجمام 

RRR001  الفنون والترفيه واالستجمام 

RRR001001  الفنون والترفيه واالستجمام 

SSS   الخدمات األخرى أنشطة 

SSS001  أنشطة المنظمات القائمة على العضوية 

SSS001001  الخدمات التي تنتجها المنظمات القائمة على العضوية 

SSS002 إصالح السلع الشخصية ها الخدمات الشخصية األخرى بما في 

SSS002001 إصالح السلع الشخصية ها الخدمات الشخصية األخرى بما في 

TTT   كأرباب عمل األسر المعيشيةأنشطة 

TTT001  كأرباب عمل   األسر المعيشيةأنشطة 

TTT001001  كأرباب عمل   األسر المعيشيةأنشطة 

UUU  المنظمات خا�ج الحدود اإلقليمية 

UUU001  المنظمات خارج الحدود اإلقليمية 

UUU001001  المنظمات خارج الحدود اإلقليمية 

XMC  اإلقليمي التصحيح 

XMC000  اإلقليمي التصحيح 

XMC000000  اإلقليمي التصحيح 
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