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معجم المصطلحات االحصائية

تجميع كافة حيث تم اصدار أول نسخة من معجم المصطلحات•
لتقارير المصطلحات بمساعدة اإلحصائيين الذين يقومون بإعداد ا

ةاإلحصائية، وتم اعتماد التعريفات بناء على أسس علمي
1999

م حيث تاصدار النسخة الثانية من معجم المصطلحات •
ها في مراجعة وتجميع كافة المصطلحات التي تم استخدام

الجهاز في الفترة الممتدة بين اإلصدارين
2007

وقد اصدار النسخة الثالثة من معجم المصطلحات •
بعد أضيفت بعض المصطلحات التي دخلت لالستخدام

.صدور النسخة الثانية
2009

يع من حيث اضافة مواضتحديث المعجم بشكل مستمر •
ف، جديدة، ومصطلحات جديدة، والتأكد من صحة التعري
ل اعادة تفصيل مصدر التعريف وإعطاء رمز خاص لك

.مصطلح

2010-2018
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معجم المصطلحات االحصائية: تابع

ي الرابط تم نشر المصطلحات على الصفحة االلكترونية الرسمية للجهاز ف

:التالي
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/612/default.aspx
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المؤشرات االحصائية

 بحيثوتحديثه سنوياً، 2011بدأ العمل على دليل المؤشرات االحصائية منذ عام:

 افة مفصالً لكل مؤشر من المؤشرات اإلحصائية التي تنتجها كشرحاً يقدم

.الجهازفي اإلحصائية المتخصصة اإلدارات 

 شوراته،ومنالمؤشرات التي ينشرها الجهاز في تقاريره ودورياته وباالعتماد على

والتعريف بالمؤشرات وطريقة احتسابها.

لرابط تم نشر دليل المؤشرات على الصفحة االلكترونية الرسمية للجهاز في ا

:التالي

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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ربط المصطلحات بالمؤشرات االحصائية 

2015

توحيد المواضيع •
الرئيسية 

للمصطلحات 
والمؤشرات 

إعطاء رمز موحد •

لكل موضوع

2016

اجراء عمليات ربط •
المصطلحات 
بالمؤشرات 

2017

اعداد قاعدة •
للمصطلحات 
والمؤشرات 
اإلحصائية
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التصنيفات اإلحصائية
التييةالوصفالبياناتمنمهمجزءاإلحصائيةالتصنيفاتتعتبر

الصحيحوالعميقالفهمعلىعامبشكلوالمستخدمينالباحثينتساعد

.ناتالبيابينالمقارناتإجراءوإمكانيةالرسمي،اإلحصائيللرقم

ية بعد إجراء يلتزم الجهاز باستخدام كافة التصنيفات اإلحصائية المعيار
بما يتالءم مع خصوصية الواقع ( Localization)عملية توطين لها

وطين، في الفلسطيني، وقد يتم استخدام التصنيف الدولي كما هو دون ت
.وتلبيته لالحتياجات المحليةمالءمتهحال 
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التصنيفات المستخدمة في الجهاز

الى1993عامنشأتهمنذاالحصائيةالتصنيفاتباستخدامالجهازقام
:كاآلتيموزعةالحالي،يومنا

الصفحةعلىالتصنيفاتنشرعلىالعملتم2012عاموفي
حصائيةاالالتصنيفاتنظام:مظلةتحتللجهازالرسميةااللكترونية
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عددها نوع التصنيفات

8 تصنيفات دولية

10 ية تصنيفات دولية تراعي الخصوص

الفلسطينية

9 خليةتصنيفات محلية ولوائح ترميز دا

27 المجموع

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1014/default.aspx


ني، والذي تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مكونات النظام االحصائي الوط2007في عام -

ومية التي يشمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني باإلضافة للوزارات والمؤسسات الحك

.اإلحصائيتشارك في عملية جمع البيانات وإنتاج الرقم 

صادق مجلس الوزراء على قرار توحيد المصطلحات والتصنيفات 2009وفي عام -

صاء بحيث يكون مصدرها الجهاز المركزي لإلح, اإلحصائية في النظام االحصائي الوطني

.الفلسطيني

م عمليات الذي يحك( زنّار)الفلسطيني تم العمل على اطار التبادل البيني 2010وفي عام -

ق عليه للبيانات، تبادل البيانات إلكترونياً بين المؤسسات الحكومية لضمان تبادل سليم ومتف

ية بشكل سليم وبذلك يوفر البنية التحتية المناسبة لتصميم وبناء خدمات الحكومة اإللكترون

ر، يحتوى الموقع على التصنيفات المعي ارية حيث يضم تسعة وفعّال وقابل للتَوسُّع والتطوُّ

.عنهالمسؤولةعشر تصنيفاً، ومصدر كل تصنيف والمؤسسة 
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التصنيف الفلسطيني المركزي للمنتجات

، اإلصدار (CPC)حسب التصنيف الدولي المركزي للمنتجات

2.0

:للمنتجاتالمركزيالتصنيف

يعتبر ً .والخدماتالسلعلجميعشامالً تصنيفا

تعتبرالتيالمنتجاتيتضمن ً .االقتصاديللنشاطناتجا

المنتجات،يلتفصتتطلبالتياإلحصاءاتانواعجميعوتبويبلتجميعأداةيشكل

نتكوياوالنهائياوالوسيطاالستهالكاواالنتاجتغطيقداإلحصاءاتوهذه

.األسعاراوالخارجيةالتجارةاوالمالرأس

الفلسطينيالواقعمعيتالءمبماالتصنيفتوطينتم.

من خالل ترميز المنتجات السلعية والمواد 2018تم استخدام التصنيف في عام 

.الخام في سلسلة المسوح االقتصادية على الحد الرابع
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تحديات ومعيقات استخدام التصنيفات

ية التصنيفات بناءاً على الخصوصوجود بعض الصعوبات في توطين• 

.الدوليةالفلسطينية عند التحديث آلخر اإلصدارات 

ستوفاة من الحاجة الى وصف تفصيلي لترميز بعض بنود االستمارة الم

صادي، الميدان حسب الحد االخير في التصنيفات مثل النشاط االقت

.المهنةالمنتج، التخصص، 

ا المجالضعف التنسيق بين مكونات النظام اإلحصائي الوطني في هذ.
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مجاالت االستفادة المتوقعة من الزيارة 
الدراسية

بينهماالربطتحديثخاللمنوالمؤشراتالمصطلحاتقاعدةتطوير
.الفعّالالبحثواستخدام

فيالالفعّ البحثاستخدامخاللمناالحصائيةالتصنيفاتنظامتطوير
االحصاءجهازتجربةعلىبناءأخرىونواحيالتصنيفاتقواعد

.المصري

المنتجصيلتفيلزمحيثالمنتجاتتصنيفاستخدامصعوباتعلىالتغلب
.السابعالحدعلىلترميزه

تجربةإلغناءالمصرياالحصاءجهازتجربةمنواالستفادةاالطالع
.الجهاز
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