
 2009 للعام * في األراضي الفلسطينيةالمالية والتأمين مسح  حول حصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياًاإل
 

 ً مشتغال 6469 يعمل فيها الوساطة المالية، ل أنشطة مؤسسة تعمل في مجا49
 

راضي الفلسطينية للعام    في األ  المالية والتأمين أصـدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً إحصائياً حول مسح           

سلطة النقد الفلسطينية، البنوك التجارية واالسالمية      (الوساطة المالية والتي تشمل      أنشطة   يغطي هذا المسح جميع   .  2009

 ).ومؤسسات االقراض المتخصصة، بورصة فلسطين وشركات االوراق المالية
 

، عدد  المالي القطاع   فيول عدد المؤسسات العاملة      بصفة عامة بيانات ح     وفر ي المسحواشـار اإلحـصاء الفلسطيني أن       

من السلع والخدمات   ) مستلزمات اإلنتاج (العاملـين بتـصنيفاتهم المختلفة وتعويضاتهم، قيمة اإلنتاج، االستهالك الوسيط           

 تكمن أهمية و.   القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة، والتكوين الرأسمالي الثابت االجمالي         إجمالي المـستخدمة، إضافة إلى   

 في المساهمة في توفير البيانات األساسية الالزمة للحسابات القومية، إضافة إلى أغراض             أنشطة الوساطة المالية   بـيانات 

 .البحث والتحليل االقتصادي ولمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين
 

 :لى النحو التالي ع2009ام المالية والتأمين لعأهم النتائج الرئيسية لمسح واستعرض اإلحصاء الفلسطيني 
 

 موزعين على النحو     مشتغالً 6,469وقد بلغ عدد المشتغلين      .  مؤسسة 49 بلـغ عدد المؤسسات في األراضي الفلسطينية        

 . مليون دوالر أمريكي130.1أما بالنسبة لتعويضات العاملين فقد بلغت .   إناث1,720 ذكور و4,749: التالي
 

  إجمالي وقد بلغ .  مليون دوالر أمريكي   73.9االستهالك الوسيط   وبلغ  .  يون دوالر أمريكي  مل 344.7بلغت قيمة اإلنتاج    

 . مليون دوالر أمريكي270.8القيمة المضافة 
 
            صافي الضرائب على    فـي حين كان       . ملـيون دوالر أمريكـي     37.0 االجمالـي بلـغ      لـتكوين الرأسـمالي الـثابت     ا

 إهتالك األصول  الثابته   كان   مليون دوالر أمريكي، و    90.6فائض التشغيل   بلغ  مريكي، و  ملـيون دوالر أ    20.7اإلنـتاج   

 . مليون دوالر أمريكي29.4
 

.  2008مقارنة مع عام    % 18.1 يالحظ أن االنتاج قد انخفض بنسبة        2008 مع بيانات عام     2009عند مقارنة بيانات عام     

، حيث بلغ 2008مقارنة مع عام % 6.1ستهالك الوسيط بنسبة  كما انخفض اال  .   مليون دوالر امريكي   344.7حـيث بلغ    

 270.8، حيث بلغ    2008مقارنة مع عام    % 20.9وانخفض إجمالي القيمة المضافة بنسبة      .   ملـيون دوالر امريكي    73.9

 .2009مليون دوالر أمريكي عام 
 
 
 .1967 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات المنشورة ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس التي ضمته اسرائيل*


