
 

  "عشر السابعةالدورة "استعداداً لتنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية 

  الفـريـق الميـدانـي المكلـف بـالتـنـفيـذ  إلحصاء الفلسطيني يشرع بتـدريـبا
  

  :السيدة عوض 
  .المسوح االقتصادية ستساهم في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين •

  ي إنجاح المسوح االقتصادية بالمساهمة ف مطالبةجميع المؤسسات المعنية  •
  

 18/03/2012 اليـوم األحـد  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بدأ أعلنت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن 

وذلك بهـدف  .  من سلسلة المسوح االقتصادية في األراضي الفلسطينية عشر السابعةبتدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة 

في هـذه   يشارك حيث وير معرفة الباحث الميداني لمختلف عناصر العمل الميداني إضافة إلى كيفية التعامل الفني مع االستمارة،تط

مـن خريجـي   في محافظـات غـزة،    30وفي محافظات الضفة الغربية  90 متدرب ومتدربة بواقع 120حوالي  التدريبية الدورة

وفي  في مدينة رام اهللا لإلحصاء الفلسطينيالمقر الرئيسي  في ، وذلك ستة أيامالتدريب لمدة  الجامعات والمعاهد الفلسطينية، ويستمر

  .مقر اإلحصاء في مدينة غزة
  

 عشـر  السابعةلدورة ل بجمع البيانات من الميدان 01/04/2012من  وأضافت السيدة عوض، أن اإلحصاء الفلسطيني سيقوم اعتباراً

عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة، بحيث تمثل المؤسسـة وحـدة    ها بطريقةاختيار عينة تمل من سلسلة المسوح االقتصادية،

سـتوفر  مؤسسة موزعة على جميع المحافظات في األراضي الفلسطينية، حيث  5,200وقد بلغ حجم العينة حوالي  المعاينة األولية،

، ة، التجارة الداخلية، الخدمات، مقاولي اإلنشاءات، النقل والتخـزين الصناع"بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات االقتصادية 

أعـداد   أعداد المؤسسات، ، ويتم من خاللها جمع البيانات اإلحصائية عن2011والتي ستغطي بيانات عام " االتصاالت والمعلومات

مشـيرة   . اإلجمالي التكوين الرأسمالي الثابتو ،االستهالك الوسيط إجمالي القيمة المضافة، اإلنتاج، تعويضات العاملين، المشتغلين،

هذه البيانات تعتبر القاعدة األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين باإلضافة إلـى  إلى أن 

  .توفير المادة اإلحصائية للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين باالقتصاد الوطني الفلسطيني
  

بمثابة الركيزة األساسية لبناء منظومة الحسابات القومية في  سلسلة المسوح االقتصادية تعتبروأشار رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن 

فلسطين، إضافة ألهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن األنشطة االقتصادية المختلفة، ومن موقـع الجهـاز المركـزي لإلحصـاء     

لتاريخية عن إصدار الرقم اإلحصائي الرسمي الفلسطيني، أن يواصل تنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية كـل  الفلسطيني ومسؤولياته ا

  .   عام بصفة دورية
  

ن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح االقتصادية هي ألغراض إحصائية فقـط، وأن نشـر   ونوهت السيدة عوض، إ

جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عمال بأحكام قانون اإلحصـاءات  البيانات والمعلومات سيكون من خالل 

إلحصاء الفلسطيني العاملين بالميـدان  اجميع موظفي الجهاز وأضاف رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن  .2000العامة الفلسطيني لعام 

الباحث أو الباحثة قبل  بطاقةاالقتصادية التأكد من  المؤسساتالجهاز، لذا نرجو من جميع أصحاب  بطاقة عمل صادرة عنيحملون 

  .التجاوب معه أو معها

في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح االقتصادية هو الضـمانة األساسـية    اإلحصاء الفلسطينين التعاون مع واعتبرت السيدة عوض، إ

بيانات علمية موثوقة عن اقتصـادنا الفلسـطيني ألهـداف     لنجاح مسيرتنا اإلحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من

    .التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء االقتصاد الفلسطيني وتطويره


