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 :حول الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً
 2005 في األراضي الفلسطينية للعام المالية والتأمين مسح 

 

 مشتغل 4,700 يعمل فيها الوساطة المالية، ل أنشطة مؤسسة تعمل في مجا46
 

 في األراضي   التأمينالمالية و أصـدر الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسطيني تقريراً إحصائياً حول مسح              
باسـتثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوةً بعيد احتاللها             ( 2005الفلسـطينية للعـام     

الوساطة المالية والتي    أنشطة    يغطي هذا المسح جميع    حيث.  )1967للضـفة الغربـية فـي حزيران من عام          
سالمية ومؤسسات االقراض المتخصصة، سوق فلسطين      سـلطة النقد الفلسطينية، البنوك التجارية واال      (تشـمل   

 ).لألوراق المالية وشركات االوراق المالية

، عدد العاملين   الماليوفـر هـذا المسـح بصـفة عامـة بيانات حول عدد المؤسسات العاملة ضمن القطاع                  ي
الستهالك الوسيط  ، قيمة اإلنتاج، ا   أنشطة الوساطة المالية   ممارسة   نتيجةبتصـنيفاتهم المخـتلفة وتعويضـاتهم       

 القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة،      إجمالي من السلع والخدمات المستخدمة، إضافة إلى     ) مسـتلزمات اإلنتاج  (
وتكمن أهمية البيانات المتعلقة بهذا المسح في المساهمة في توفير          .  والتكويـن الرأسـمالي الثابـت االجمالي      

ة، إضافة إلى أغراض البحث والتحليل االقتصادي ولمتخذي        البـيانات األساسـية الالزمـة للحسـابات القومي        
 .القرارات والمخططين والمهتمين

 :لى النحو التالي كانت ع2005 -المالية والتأمين ويبين التقرير الصادر أن أهم النتائج الرئيسية لمسح 

  يعمل فيها. سسة مؤ46 في األراضي الفلسطينية  العاملـة في مجال الوساطة المالية  بلـغ عـدد المؤسسـات    
ـ  4,700  مليون  66.8أما بالنسبة لتعويضات العاملين فقد بلغت       .   إناث 1,173 ذكور و  3,527مـنهم    تغل مش

 .دوالر أمريكي
 

 مليون  42.1أما فيما يتعلق باالستهالك الوسيط فقد بلغ        .  مليون دوالر أمريكي   299.3وبلغـت قـيمة اإلنتاج      
 . مليون دوالر أمريكي257.2ة المضافة  القيم إجماليوقد بلغ.  دوالر أمريكي

بينما بلغ صافي الضرائب      . مليون دوالر أمريكي   34.5 االجمالي فقد بلغ     لتكوين الرأسمالي الثابت  ل وبالنسـبة 
إهتالك كان   مليون دوالر أمريكي، و    136.0فائض التشغيل   بلغ   مليون دوالر أمريكي، و    26.1علـى اإلنـتاج     
 .دوالر أمريكي مليون 28.3 األصول  الثابته

 
 مليون دوالر   194.3 أن االنتاج ارتفع من      2004 مع بيانات عام     2005ومن المالحظ عند مقارنة بيانات عام       

 44.1، وانخفض االستهالك الوسيط من      2005 مليون دوالر أمريكي عام      299.3 إلى   2004أمريكـي عـام     
 بينما ارتفع إجمالي القيمة 2005م  مليون دوالر امريكي عا  42.1 إلـى    2004ملـيون دوالر أمريكـي عـام        

 .2005مليون دوالر أمريكي عام  257.2 إلى 2004 مليون دوالرأمريكي عام 150.2المضافة من 
 


