
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
الفلسطینياألعمال اإلحصائي سجل 

قنعیرأیمن : اعداد

مدیر دائرة احصاءات الصناعة واإلنشاءات



ما ھو السجل االعمال

طةأنش تمارس التي االقتصادیة الكیانات تسجیل على یقوم نظام ھو 
 صادیةاالقت األنشطة في العاملة الكیانات جمیع تشمل بحیث اقتصادیة،

.المختلفة
لھا وجدی التي العاملة االقتصادیة المنشآت على الحال بطبیعة ینطبق ھذا 

.ثابت مكاني عنوان
یةالرسم بالجھات تتمثل النظام ھذا وإدارة تشغیل على القائمة الجھات 

 صاداالقت وزارة وھي االقتصادیة، الكیانات ھذه تسجیل نظام على القائمة
 هھذ بترخیص العالقة ذات األخرى الجھات جمیع مع بالتقاطع الوطني
.االقتصادیة انشطتھا لمزاولة الكیانات



الھدف من سجل األعمال الفلسطیني

وذو ومحوسب محدث یكون اعمال سجل على بالحصول العلیا الوطنیة المصلحة تحقیق 
.متعددة استخدامات

ترابطھاو تناسقھا یضمن بما الرسمیة المؤسسات لدى االداریة السجالت وحوسبة تطویر 
.وجودتھا وتكاملھا

االقتصادیة الكیانات جمیع تضم واحده بیانات قاعدة خلق.

السجالت على اكثر بشكل لالعتماد واإلقلیمیة الدولیة والمعاییر المتطلبات مع التجاوب 
.الرسمي االحصائي الرقم إلنتاج االداریة

توالتعدادا المسوح على الكامل االعتماد من بدال اإلحصائي العمل تكلفة تخفیض.

نالمستجوبی عاتق على الملقى العبء تقلیل في سیساھم السجل وتحدیث بناء.

تكون ما عادة االداریة السجالت من المستوفاة البیانات الن البیانات جودة عنصر تحقیق 
.ومصداقیة دقة اكثر

الجھات مختلف بین للمنشآت وموحدة مشتركة تصنیفات استخدام.

أي من مالاألع سجل بیانات على المستمر التحدیث من الجھات لمختلف االستفادة تحقیق 
.كانت جھة



الوضع الراھن في فلسطین

ادتعد ھو والمؤسسات المنشآت عن اإلحصائیة للمعلومات األساسي المصدر 
.سنوات 5 كل االحصاء جھاز ینفذه والذي المنشآت

المعنیة ساتللمؤس اإلداریة السجالت بیانات على یعتمد ال التعداد بیانات تحدیث 
 مفاھیم دوجو ولعدم متسقة، سجالت توفر لعدم االقتصادیة المنشآت بترخیص

.الرسمیة الجھات كافة لدى محدده ومتغیرات

بشكل اقتصادیة انشطة/منشآت بتسجیل حالیا تقوم مؤسسة 20-17 حوالي ھناك 
.رسمي

نوات،س خمس كل الشاملة التعدادات إجراء خالل من التعداد بیانات تحدیث یتم 
 ةاالقتصادی المسوح عینة المنشآت على تطرأ التي التغیرات خالل من أو

.السنویة

150,000 حوالي )2012 المنشآت تعداد( منشآت تعداد اخر في المنشآت عدد 
 الجھات لدى تسجیلھا او ترخیصھا تم المنشآت نصف من اقل ولكن منشأة

.منھا جزء في األقل على او الدولة في الرسمیة



اللجنة الوطنیة لسجل االعمال
الفلسطیني االعمال سجل إلنشاء:

المنشآت بسجل العالقة ذات المؤسسات مختلف من وطنیة لجنة تشكیل تم.

لسجل واضح لمفھوم للوصول العمل وورش االجتماعات من العدید عقد تم 
.االعمال

مؤسساتال /المنشآت وترخیص تسجیل حول الحالي للواقع تقییم دراسة اجراء تم 
.الرسمیة الجھات مختلف لدى

من المختلفة اإلداریة السجالت ومطابقة فحص مھمة عاتقھ على الجھاز اخذ 
:یلي ما تم حیث  2012 المنشآت تعداد مع الجھات مختلف

الرسمیة الجھات مختلف من المنشآت سجالت جمع تم.

من ودھاوج یشكل والتي المفقودة والمتغیرات سجل كل وبیانات جودة تحدید تم 
.االعمال سجل لبناء الضروریات

ومھاومفھ الرسمیة الجھات كافة سجالت في توفرھا الواجب المتغیرات تحدید 
.الجھات مختلف لدى المستخدمة التصنیفات تحدید الى باإلضافة

الرسمیة الجھات لدى منشأة لكل التعریفي لرقما على التعرف تم.



مرحلة جمع البیانات 

وزارة( والرسمیة الحكومیة الجھات كافة من اإلداریة السجالت جمع تم 
.)خال ..... ,التجاریة الغرف ,البلدیات ,المالیة وزارة ,الوطني االقتصاد

اتبیان جمع عملیة اثناء مواجھتھا تم التي العقبات من الكثیر یوجد 
 عدم ,الجھات كافة لدى محوسبة بیانات وجود عدم :أھمھا ومن السجالت

 التعریفات اختالف ,جمعھا یتم التي والمتغیرات البیانات في تفصیل وجود
 ینب وحتى الجھاز وبین المختلفة الجھات بین للمتغیرات والمفاھیم

 ختلفم لدى التصنیفات ذات استخدام عدم ،بینھا فیما األخرى المؤسسات
  .أةمنش بكل الخاص الموحد التعریفي الرقم وجود عدم الرسمیة، الجھات

والسجالت الملفات صیغ تجانس عدم: Word, Excel, pdf, ….



مرحلة وصف البیانات

صیغة الى السجالت جمیع تحویل تم Excel وصفھا عملیة لتسھیل 
.معھا والتعامل

ةوطبیع الملف ماھیة معرفة لتسھیل وذلك السجالت جمیع وصف تم 
.سویا الملفات ومقارنة الداخلیة المتغیرات

تعریفیةال واألرقام السجالت لكافة موحد تعریفي رقم وجود عدم اكتشاف تم 
.جھة بكل خاص داخلي وحید تعریفي رقم عن تعبر الموجودة

جمیع بھا تشترك رئیسیة متغیرات اعتماد تم بینھا فیما السجالت لربط 
 واسم أةللمنش التجاري االسم :وھي بینھا ربط برنامج لبناء وذلك السجالت

.الھاتف ورقم المالك



تنظیف البیانات

برنامج باستخدام یدویا البدایة في البیانات تنظیف تم excel خالل من 
 امارق وفصل الھواتف ارقام من واالحرف اإلشارات كإزالة بسیطة قواعد

 فسن في ھاتف رقم من اكثر وجود حال في متغیر من اكثر في الھواتف
.المالك واسم التجاري االسم من اإلشارات وإزالة ,المتغیر

برنامج باستخدام بیانات تنظیف برنامج بناء تم ,الحقا duke لغة في  
java ةامالئی والغیر االمالئیة األخطاء من ممكن قدر اكبر معالجة وتم 

.البیانات ربط احتمالیة لتحسین



ربط البیانات

برنامج في أداة استخدام البدایة في تم excel وھي fuzzy lookup 
 بیرینك وجھد لوقت ویحتاج منخفضة جودة ذو الربط وكان البیانات لربط
 لخروجل یدویا وتحلیلھا نتائجھا دراسة تم حیث ناجحة تجربة كانت ولكن

.تجارب عدة عبر تطورت البیانات لربط خاصة بقواعد

المعمقة التحلیلیة الدراسة من المستفادة والدروس القواعد جمیع ترجمة تم 
  duke برنامج خالل من برمجیة رموز الى للملفات

یراتالمتغ مقارنة یتم حیث المقارنھ أساس على الربط برنامج عمل یقوم 
 االخر الملف في النظیرة بالمتغیرات معین ملف في

لافض النتائج كانت مره كل وفي مرات عدة الربط برنامج تحدیث تم



تحسینات على برنامج الربط

المستخدم فالتصنی ان حیث االقتصادي النشاط تصنیفات توحید محاولة تم 
 ھو التجاریة الغرف في والتصنیف ISIC4 ھو 2012 المنشآت تعداد في

ISIC3 االعتماد میت  وانما معین عالمي تصنیف یوجد فال البلدیات في اما 
.بھم الخاص القانون على

بین ربطال تم ISIC3 و ISIC4

توىالمح نفس تجمع التي األنشطة كل لوضع للنشاط مجموعات عمل تم 
 سلنف التابعة للمنشآت الربط عملیة یسھل وبذلك واحدة مجموعة في

.المجموعة

یدویا االتوماتیكي الربط عدم ملف ربط  



التقدم في نتائج عملیة الربط

 مج فقط ثم بدأت بالزیادة من خالل تحدیث برنا% 25نسبة الربط ب بدأت
%50الربط الى ان وصلت النسبة حوالي 



الخطة المستقبلیة
صوترخی بتسجیل الخاصة العمل نماذج ضمن لتكون المتغیرات من االدنى الحد ایجاد 

.الرسمیة الترخیص /التسجیل جھات كافة لدى المؤسسات /المنشآت

جھات ةكاف لدى المعنى /المفھوم بذات لتكون المتغیرات بتلك الخاصة المفاھیم توحید 
.الرسمیة الترخیص التسجیل

الرقم اتذ تحمل المؤسسة /المنشأة تكون بحیث المؤسسة /للمنشأة موحد تعریفي رقم ایجاد 
.الرسمیة الترخیص التسجیل جھات كافة لدى

)ةكافة ذوي العالق بھاتم ذلك من خالل مجموعة من ورش العمل واالجتماعات التي شارك (

ملیاتع من وغیرھا الموحد والرقم والتصنیفات السجالت نماذج وحوسبة وتطویر تحسین 
 علیھا ماداالعت او االحصائي االعمال سجل لتحدیث اعتمادھا سیتم التي للسجالت التطویر

.مساندة كسجالت

وتأھیلھم ورفع للتحدیث رسمي سجالت كمصدر المعتمدة الرسمیة المؤسسات طواقم تدریب 
  .ولوجستیا فنیاً  ودعمھم

المؤسسات في ةالمعتمد السجالت مع اآللي الربط عملیة لتطبیق المالئمة التحتیة البنیة دراسة 
.تطویره یحتاج ما وتطویر الرسمیة

بطالر نتائج على معتمدا االحصائي االعمال لسجل واآللي الدوري للتحدیث دلیل اعداد 
التفاھم ومذكرات



المستقبلیة الخطة
 فقدلضمان نجاح خطة العمل المستقبلیة:
 حیث اعمال، سجل وٕانشاء یتوافق بما 2017 المنشآت تعداد استمارة تصمیم تم 

.الفني الفریق خالل من علیها التوافق تم التي المتغیرات لكافة االستمارة شمول تم
فلسطیني لاعما سجل انشاء تواجه قد التي العقبات على للتعرف تجربة تنفیذ 

:حیث وتذلیلها،
بلدیة دحدو  داخل والمنشآت لمبانيل شامل حصر مشروع تنفیذ على العمل جاري 

 وصناعة جاریةت وغرفة اهللا رام بلدیة وهي جهات ثالث بین التعاونب وذلك اهللا رام
  لجمع فریق تدریب تم حیث االحصاء، جهاز الى باإلضافة والبیرة اهللا رام محافظة
 البیانات لجمع نموذج اعداد تم وقد ،2017 القادم التعداد بیانات تحاكي بیانات
 باإلضافة الفني الفریق خالل من علیها التوافق تم والتي الرئیسیة المتغیرات یضم
 المفاهیم حیدتو  تم كما التجاریة، والغرفة البلدیة من لكل المطلوبة المتغیرات الى

  .المستخدمة والتصنیفات
 المیدان في البیانات جمع على جاري العمل زال وما.
رةبوزا الخاص المنشآت سجل مع المیدان من القادمة البیانات ربط یتم كما 

.التجاریة الغرفة وسجل البلدیة وسجل الوطني االقتصاد

البیانات جمع من االنتهاء بعد تقییمي تقریر اعداد سیتم.



الخطوات القادمة

والغرفة هللا امر بلدیة مع بالتعاون تنفذ التي التجربة نتائج من باالستفادة 
:سیتم فانھ التجاریة

لمستمرا والتحدیث الرسمیة الجھات جمیع بین مشتركة بیانات قاعدة بناء 
.القاعدة على

بینھا وفیما 2012 تعداد مع البیانات مصادر لكافة الربط استكمال.

البیانات قاعدة لتغذیة البلدیات لكافة والمنشآت المباني حصر مشروع عمل 
 مختلف تحكم التي للقوانین وفقا تحدیثھا على العمل ثم ومن الرئیسیة
.الرسمیة الجھات



الخطة المستقبلیة
دىل المسجلة المؤسسات /المنشآت كافة تشمل واحدة بیانات قاعدة خلق 

 حدیثھاوت وإدارتھا، البیانات لتبادل صیغة وإیجاد الرسمیة الجھات مختلف
.الترخیص /السجیل جھات لمختلف الیومي العمل خالل من یتم

سجل 
االعمال 
المركزي

1بلدیة رقم 

وزارة االقتصاد 
الوطني

مراكز خدمات 
الجمھور

ةمؤسسات رسمی
2بلدیة رقم 

nبلدیة رقم 

جھاز االحصاء



:االعمال سجل من االستفادة

يف المالیة وزارة لدى الضرائب ملف بیانات من االستفادة حالیا یتم 
 في اءاالحص مع التجاوب ترفض التي المؤسسات بیانات على الحصول

.االقتصادیة المسوح سلسلة استمارة استیفاء

المسوح لسلةس مشروع على العاملین كافة فیھا شارك تدریبیة دورة تنفیذ تم 
.الضرائب ملف من االستفادة كیفیة حول الجھاز في االقتصادیة

في قةالعال ذوي من فني فریق تشكیل یتم الحالي العام خالل المخطط من 
 ةوزار لدى الضرائب ملف بین التقاطع تظھر مصفوفة إلعداد الجھاز
 ملف من ادةاالستف یتم بحیث االقتصادیة المسوح سلسلة واستمارة المالیة

 في رةالمتوف غیر المؤشرات واستكمال المؤشرات توفیر في الضرائب
 كتل على للحصول اعداده یتم مختصر نموذج خالل من الضرائب ملف

.الضرائب ملف مع كمرفق ادراجة خالل من أو میدانیا المؤشرات



مع الشكر
االحصاء الفلسطیني




