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 2010مسح المالية والتأمين اإلحصاء الفلسطيني يعلن عن انطالق العمل الميداني ل
 

 السـيـدة عــوض
 .تحقيق المساهمة في توفير البيانات األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القوميةمسح المالية والتأمين سيؤدي إلى 

 

، ولمدة ثالثة شهور بتنفيذ مسح المالية والتأمين        03/04/2011حد  بـدأ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اعتبارا من اليوم األ         

 التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية        ضمنمسح معظم األنشطة الواقعة     هذا ال  يغطي   ، حيث 2010للعـام   

والتي يمارس منها بشكل عملي في       ية،الصادر عن األمم المتحدة والتي تشمل العديد من األنشطة الفرع         ) ISIC-4) (رابعالتنقيح ال (

ومؤسسات وشمل سلطة النقد، والبنوك التجارية، والبنوك اإلسالمية،         الوساطة المالية، : األراضـي الفلـسطينية األنـشطة التالـية       

 األخرى  أنشطة التأمين على الحياة وأنواع التأمين     بينما تشمل   .  ، وبورصة فلسطين  كات األوراق المالية  اإلقراض المتخصصة وشر  

 .والتي تمارس من قبل شركات التأمين
 

 النشاط المالي من األنشطة االقتصادية الهامة في االقتصاد          واعتبـرت الـسيدة عـال عـوض، رئـيس اإلحصاء الفلسطيني، أن            

لية وشركات  الفلـسطيني، نظـراً لما طرأ على هذا النشاط من تطور بعد العملية السلمية، حيث تم افتتاح العديد من المؤسسات الما                    

  قد أدى  هذه المؤسسات   افتتاح  وأضافت أن  . التأمين بعد أن كان االقتصاد شبه محروماً من هذه المؤسسات نتيجة لسياسة االحتالل            

 .إلى زيادة مساهمة النشاط المالي في االقتصاد وكذلك أدى إلى استيعاب العديد من القوى العاملة الفلسطينية
 

عدد المؤسسات العاملة في أنشطة المالية      ،   بصفة عامة إلى توفير البيانات التالية      المسح يهدف وأشـارت الـسيدة عـوض، أن هذا         

عدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات العاملين في المؤسسات العاملة بأنشطة المالية           ،  والتأمـين حـسب النشاط االقتصادي     

من ) مستلزمات اإلنتاج (قيمة االستهالك الوسيط    ،   حسب األنشطة المختلفة   قـيمة اإلنتاج من األنشطة الرئيسية والثانوية      ،  والتأمـين 

القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة ومدى مساهمة األنشطة       ،  الـسلع والخـدمات المـستخدمة فـي أنشطة المالية والتأمين المختلفة           

ة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة      قيمة المدفوعات والتحويالت المتنوع   ،  المـشمولة بالمـسح بالناتج المحلي اإلجمالي      

 .حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لكافة أنشطة المالية والتأمين المشمولة بالمسح، بالمسح
 

زمة  تحقيق المساهمة في توفير البيانات األساسية الال       ونـوهت الـسيدة عـوض، أن البيانات التي سيوفرها هذا المسح ستؤدي إلى             

من األمم  إلعـداد الحـسابات القومية، بما يتعلق بأنشطة مسح المالية والتأمين المختلفة، وذلك وفق نظام الحسابات القومية المقترح        

توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات     ، و توفير البيانات الالزمة ألغراض البحث والتحليل االقتصادي      ، و 1993المـتحدة عـام     

 .مين بأنشطة المالية والتأمينوالمخططين والمهت
 

هي ألغراض إحصائية فقط، وأن نشر      ،  2010مسح المالية والتأمين    أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من        ونوهت السيدة عوض،    

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

 جميع موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية             مضيفة أن   .2000العامـة الفلـسطيني لعام      

الباحث التأكد من هوية    المؤسسات المالية وشركات التأمين      بطاقة تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع          وهي عبارة عن  الجهـاز   

 . قبل التجاوب معهالميداني


