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 2008مسح المالية والتأمين اإلحصاء الفلسطيني يعلن عن انطالق 

 تحقيق المساهمة في توفير البيانات األساسية الالزمة مسح المالية والتأمين  سيؤدي إلى : شبانه. د

 .إلعداد الحسابات القومية
 

، ولمدة ثالثة شهور    08/04/2009بـدأ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اعتبارا من اليوم األربعاء الموافق            

 ضمن أنشطة الوساطة    مسح معظم األنشطة الواقعة   هذا ال  يغطي   ، حيث 2008بتنفـيذ مـسح المالية والتأمين للعام        

الصادر عن  ) ISIC-3) (التنقيح الثالث ( في التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية          المالـية   

والتي يمارس منها بشكل عملي في األراضي الفلسطينية         يد من األنشطة الفرعية،    العد والذي يشمل األمـم المتحدة    

  فلسطين سوقمؤسسات اإلقراض المتخصصة،    سلطة النقد، البنوك التجارية، البنوك اإلسالمية،       : األنـشطة التالية  

رى والتي تمارس من قبل     أنشطة التأمين على الحياة وأنواع التأمين األخ      ،  ألوراق المالية، شركات األوراق المالية    ل

 .شركات التأمين
 

 النشاط المالي من األنشطة االقتصادية الهامة في االقتصاد         لؤي شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن     .  واعتبـر د  

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

 إلى زيادة مساهمة النشاط المالي في االقتصاد وكذلك استيعاب العديد من القوى             مما أدى  التأمين   المالـية وشركات  

 .العاملة الفلسطينية
 

عدد المؤسسات  بيانات حول    بصفة عامة إلى توفير      وأشـار رئـيس اإلحصاء الفلسطيني إلى أن هذا المسح يهدف          

عدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات العاملين      ،  صاديالعاملة في أنشطة المالية والتأمين حسب النشاط االقت       

قيمة اإلنتاج من األنشطة الرئيسية والثانوية حسب األنشطة        ،  فـي المؤسـسات العاملـة بأنـشطة المالية والتأمين         

تأمين من السلع والخدمات المستخدمة في أنشطة المالية وال       ) مستلزمات اإلنتاج (قيمة االستهالك الوسيط    ،  المخـتلفة 

، الناتج المحلي اإلجمالي  في  القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة ومدى مساهمة األنشطة المشمولة بالمسح          ،  المختلفة

حركة الموجودات  ،  قـيمة المدفوعات والتحويالت المتنوعة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة بالمسح          

 .ة المالية والتأمين المشمولة بالمسحوالتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لكافة أنشط
 

 في توفير البيانات األساسية الالزمة إلعداد       شـبانه إلـى أن البيانات التي سيوفرها هذا المسح ستساهم          . ونـوه د  

1993عام  لالحسابات القومية، بما يتعلق بأنشطة مسح المالية والتأمين المختلفة، وذلك وفق نظام الحسابات القومية               

توفير البيانات الالزمة لمتخذي القرارات     ، و بـيانات الالزمـة ألغراض البحث والتحليل االقتصادي       توفيـر ال  ، و 

 .والمخططين والمهتمين بأنشطة المالية والتأمين


