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تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
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 شكر وتقدير
 

هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البيانات الخاصة بالحسابات القومية من         هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البيانات الخاصة بالحسابات القومية من         يتقدم الج يتقدم الج 

 إلعداد الحسابات القومية، والى جميع العاملين في دائرة          إلعداد الحسابات القومية، والى جميع العاملين في دائرة         ةةوزارات وممثلـيات التي ساهمت في توفير البيانات الالزم        وزارات وممثلـيات التي ساهمت في توفير البيانات الالزم        

 ..لسلسلة المنقحةلسلسلة المنقحةالحسابات القومية لما أبدوه من تفاني ومثابرة إلصدار االحسابات القومية لما أبدوه من تفاني ومثابرة إلصدار ا
 

، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،         ، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،         20052005-20002000إعداد تقرير الحسابات القومية     إعداد تقرير الحسابات القومية     تـم   تـم   لقـد   لقـد   

ل الرئيسية  ل الرئيسية  ييووممتتللاا  ةةععووممججمم وعدد من أعضاء      وعدد من أعضاء     ))PNA(( الوطنية الفلسطينية     الوطنية الفلسطينية    طةطةسلسلالالكل من   كل من   ن  ن  بيبيك  ك  وبـدعم مالي مشتر   وبـدعم مالي مشتر   

ـ  م  م 20082008لعـام   لعـام   ) ) CFG((للجهـاز   للجهـاز    ـ م ـ ممبب  ةةللثثم ـ ك الفلسطينية، مكتب الممثلية   الفلسطينية، مكتب الممثلية   ية  ية  لوطنلوطنطة ا طة ا السلالسل   النرويجية لدى   النرويجية لدى  ةةييمثلمثلممالال  ببتتك

 ..))SDC((نمية والتعاون نمية والتعاون تتية للية للررسسييلسولسواا  ةةللااالهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكالهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوك
 

ل الرئيسية للجهاز       ل الرئيسية للجهاز       ييووممتتللاا  ةةععووممججممأعضاء  أعضاء  قدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى           قدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى           يـت يـت 

))CFG ( (ن ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروعن ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروعالذيالذي.. 
 

  ننكمـا نـتقدم بجـزيل الـشكر والتقديـر إلـى الـسادة أعضاء اللجنة االستشارية للحسابات القومية من األكاديميي                    كمـا نـتقدم بجـزيل الـشكر والتقديـر إلـى الـسادة أعضاء اللجنة االستشارية للحسابات القومية من األكاديميي                    

 ..واالقتصاديين لما أبدوه من جهد في مراجعة بيانات الحسابات القومية وتقديمهم التوصيات في هذا المجالواالقتصاديين لما أبدوه من جهد في مراجعة بيانات الحسابات القومية وتقديمهم التوصيات في هذا المجال

 





 تنويه للمستخدمين
 

األمـور التالـية ينبغـي أن تـؤخذ بعين االعتبار عند االطالع على التقرير والذي يضم الحسابات القومية األساسية،                    األمـور التالـية ينبغـي أن تـؤخذ بعين االعتبار عند االطالع على التقرير والذي يضم الحسابات القومية األساسية،                    

 ::الحسابات القومية المؤسسية إضافة إلى الحسابات القومية الربعيةالحسابات القومية المؤسسية إضافة إلى الحسابات القومية الربعية
 

 إضافة إلى اإلدارة العامة والدفاع قد        إضافة إلى اإلدارة العامة والدفاع قد       البـيانات الخاصـة بالحكومة فيما يتعلق بالتعليم، الصحة والعمل االجتماعي          البـيانات الخاصـة بالحكومة فيما يتعلق بالتعليم، الصحة والعمل االجتماعي           •

جـرى تقيـيمها باالعـتماد علـى مبدأ االستحقاق بناء على توصيات نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم                     جـرى تقيـيمها باالعـتماد علـى مبدأ االستحقاق بناء على توصيات نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم                     

 ..19931993المتحدة المتحدة 

 ..20042004 باالستناد إلى التعداد العام للمنشآت  باالستناد إلى التعداد العام للمنشآت 20052005-20002000تم تنقيح بيانات المسوح االقتصادية لألعوام تم تنقيح بيانات المسوح االقتصادية لألعوام  •

المتعلقة بالحسابات القومية الربعية هي النسخة النهائية في ظل إنجاز الحسابات القومية السنوية من              المتعلقة بالحسابات القومية الربعية هي النسخة النهائية في ظل إنجاز الحسابات القومية السنوية من              تعتبـر النتائج    تعتبـر النتائج     •

جـوانب اإلنـتاج واإلنفـاق باألسعار الثابتة وفي ظل اكتمال المؤشرات قصيرة المدى الالزمة إلعداد الحسابات                 جـوانب اإلنـتاج واإلنفـاق باألسعار الثابتة وفي ظل اكتمال المؤشرات قصيرة المدى الالزمة إلعداد الحسابات                 

 ..القومية الربعيةالقومية الربعية

مجموعة من المثبطات السعرية والتي تم تحويلها إلى عملة الدوالر          مجموعة من المثبطات السعرية والتي تم تحويلها إلى عملة الدوالر          تم إعداد بيانات األسعار الثابتة باالعتماد على        تم إعداد بيانات األسعار الثابتة باالعتماد على         •

األمريكي، بالتالي فانه من الضروري مراعاة التغير في أسعار صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي واالهتالك               األمريكي، بالتالي فانه من الضروري مراعاة التغير في أسعار صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي واالهتالك               

   والتي أثرت بشكل واضح على البيانات باألسعار        والتي أثرت بشكل واضح على البيانات باألسعار       20052005-20002000الـذي حـدث للـشيقل اإلسرائيلي خالل األعوام          الـذي حـدث للـشيقل اإلسرائيلي خالل األعوام          

الثابـتة، وسيتم تالفي هذه المشكلة عند إعداد البيانات بالشيقل اإلسرائيلي لتالفي أي تأثيرات لمعدل سعر الصرف                 الثابـتة، وسيتم تالفي هذه المشكلة عند إعداد البيانات بالشيقل اإلسرائيلي لتالفي أي تأثيرات لمعدل سعر الصرف                 

 ..على البيانات باألسعار الثابتةعلى البيانات باألسعار الثابتة

 ::20052005-20002000الجدول التالي يبين معدل سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي خالل األعوام الجدول التالي يبين معدل سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي خالل األعوام  •
 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 
 العامالعام

 المؤشرالمؤشر

 المعدل السنويالمعدل السنوي 4.08 4.21 4.73 4.55 4.48 4.50

 
 

 
 
 
 
 
 





 فريق العمل
 

 إعداد التقريرإعداد التقرير •

 أمينة خصيبأمينة خصيب

 آمنه النتشةآمنه النتشة

 أحمد عمرأحمد عمر

 رانية أبو غبوشرانية أبو غبوش

 هاني االحمدهاني االحمد
 
 تصميم جرافيكيتصميم جرافيكي •

 احمد سوالمةاحمد سوالمة
 

 المراجعة األوليةالمراجعة األولية •

 إبراهيم الطرشةإبراهيم الطرشة
 
 تدقيق معايير النشرتدقيق معايير النشر •

 حنان جناجرهحنان جناجره
 

 النهائية النهائية المراجعة المراجعة  •

 محمود جراداتمحمود جرادات
 
 اإلشراف العام اإلشراف العام  •

 لؤي شبانه                         رئيس الجهازلؤي شبانه                         رئيس الجهاز.  .  دد
 
 
 
 





 تقديم
 

يمـثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة،                 يمـثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة،                 

عداد الحسابات القومية أحد أهم األهداف المتوخاة عند الشروع  ببناء           عداد الحسابات القومية أحد أهم األهداف المتوخاة عند الشروع  ببناء           وهذا يجعل من توفير البيانات األساسية الالزمة إل       وهذا يجعل من توفير البيانات األساسية الالزمة إل       

  اا منظم  منظم اا إحصائي  إحصائي ااوصفوصف   الحسابات القومية   الحسابات القومية  ، حيث تقدم  ، حيث تقدم  قـواعد البـيانات اإلحصائية االقتصادية بمختلف أنواعها وتشعباتها        قـواعد البـيانات اإلحصائية االقتصادية بمختلف أنواعها وتشعباتها        

تي تجري بين مختلف تي تجري بين مختلف  عن التعامالت ال عن التعامالت ال اإلحصائية المفصلة اإلحصائية المفصلةر البياناتر البياناتييتوفتوفتعمل على   تعمل على   لالقتـصاد ككـل، وبـنفس الوقت        لالقتـصاد ككـل، وبـنفس الوقت        

، وللوقوف على اتجاهات النمو في االقتصاد       ، وللوقوف على اتجاهات النمو في االقتصاد        فـي االقتصاد المحلي، وبين االقتصاد المحلي وباقي دول العالم           فـي االقتصاد المحلي، وبين االقتصاد المحلي وباقي دول العالم          األطـراف األطـراف 

الوطني من سنة ألخرى ومراقبة األداء االقتصادي وتقلباته عبر السنوات، لذلك فإن إعداد سلسلة زمنية متسقة ومنسجمة                 الوطني من سنة ألخرى ومراقبة األداء االقتصادي وتقلباته عبر السنوات، لذلك فإن إعداد سلسلة زمنية متسقة ومنسجمة                 

وباألسعار الجارية والثابتة يكتسب أهمية قصوى لما يعنيه ذلك من فتح آفاق المقارنة والقياس              وباألسعار الجارية والثابتة يكتسب أهمية قصوى لما يعنيه ذلك من فتح آفاق المقارنة والقياس              لبيانات الحسابات القومية    لبيانات الحسابات القومية    

 . . والتحليل االقتصاديوالتحليل االقتصادي
 

ـ    ـ   لقـد تبن  كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة     كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة    SNA93   نظام الحسابات القومية    نظام الحسابات القومية   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     ىىلقـد تبن

حيث عمل الجهاز على إصدار سلسلة زمنية منقحة لبيانات الحسابات       حيث عمل الجهاز على إصدار سلسلة زمنية منقحة لبيانات الحسابات         . . الجهود اإلحصائية المبذولة في الحقل االقتصادي     الجهود اإلحصائية المبذولة في الحقل االقتصادي     

   بمـا تطلـبه ذلك من إعادة النظر في الكثير من المنهجيات والفرضيات المستخدمة               بمـا تطلـبه ذلك من إعادة النظر في الكثير من المنهجيات والفرضيات المستخدمة              2005-2000القومـية  لألعـوام      القومـية  لألعـوام      

 مناسبا  في    مناسباً في   لـسنوات اإلعداد األولى والتي تأثرت بشكل كبير بحداثة التجربة وعدم توفر طاقم فني مؤهل ومدرب تدريبا                 لـسنوات اإلعداد األولى والتي تأثرت بشكل كبير بحداثة التجربة وعدم توفر طاقم فني مؤهل ومدرب تدريباً                

، وبالرغم من هذه الظروف استطاع طاقم الحسابات ، وبالرغم من هذه الظروف استطاع طاقم الحسابات مهمة شاقة ومعقدة، حتى لو توفرت المرجعية الفنية لذلك        مهمة شاقة ومعقدة، حتى لو توفرت المرجعية الفنية لذلك        حينه يعتبر   حينه يعتبر   

 ..القومية أن يتخطى كل العقبات وأن يحقق هذا اإلنجاز الذي ما كان ليرى النور لوال الجهود المضنية التي بذلها الفريقالقومية أن يتخطى كل العقبات وأن يحقق هذا اإلنجاز الذي ما كان ليرى النور لوال الجهود المضنية التي بذلها الفريق
 

 باألسعار   باألسعار  20052005-20002000ت القومية حيث تم إنجاز السلسلة الزمنية المنقحة لبيانات األعوام           ت القومية حيث تم إنجاز السلسلة الزمنية المنقحة لبيانات األعوام           وقـد توالت إصدارات الحسابا    وقـد توالت إصدارات الحسابا    

الجاريـة والثابـتة بعد سنوات من التأخير تضمنت تحسين جودة البيانات من مصادرها المختلفة، والتي من أهمها تنفيذ                   الجاريـة والثابـتة بعد سنوات من التأخير تضمنت تحسين جودة البيانات من مصادرها المختلفة، والتي من أهمها تنفيذ                   

ت باالعتماد على النتائج الخاصة بالتعداد،      ت باالعتماد على النتائج الخاصة بالتعداد،       وما ترتب عليه من تنقيح للبيانا       وما ترتب عليه من تنقيح للبيانا      20042004الـتعداد العـام للمنـشآت خالل العام         الـتعداد العـام للمنـشآت خالل العام         

 ..إضافة إلى تنفيذ الحسابات القومية وفق القطاع المؤسسي إضافة إلى إعداد الحسابات القومية الربعية باألسعار الثابتةإضافة إلى تنفيذ الحسابات القومية وفق القطاع المؤسسي إضافة إلى إعداد الحسابات القومية الربعية باألسعار الثابتة
 

لثابتة لألعوام  لثابتة لألعوام  هذا التقرير للسلسلة الزمنية المنقحة لبيانات الحسابات القومية الفلسطينية باألسعار الجارية وا           هذا التقرير للسلسلة الزمنية المنقحة لبيانات الحسابات القومية الفلسطينية باألسعار الجارية وا             نا تقديم نا تقديم يـسر يـسر 

من من    والثابتة  والثابتة  الجارية  الجارية باألسعارباألسعار حول الناتج المحلي اإلجمالي       حول الناتج المحلي اإلجمالي      النتائج الرئيسية النتائج الرئيسية  يتضمن بشكل أساسي      يتضمن بشكل أساسي     والذيوالذي،  ،  20002000-20052005

 والدخل المتاح    والدخل المتاح   اإلجمالياإلجمالي للدخل القومي     للدخل القومي    بياناتبياناتيشمل التقرير   يشمل التقرير   ووكما  كما      ..واإلنفاق وحسب التوزيع الجغرافي   واإلنفاق وحسب التوزيع الجغرافي     اإلنتاجاإلنتاج  جـوانب جـوانب 

ذلك بيانات الناتج المحلي اإلجمالي وفق القطاع المؤسسي إضافة إلى بيانات الناتج المحلي             ذلك بيانات الناتج المحلي اإلجمالي وفق القطاع المؤسسي إضافة إلى بيانات الناتج المحلي             اإلجمالي، ويتضمن التقرير ك   اإلجمالي، ويتضمن التقرير ك   

ومن الجدير بالذكر أن إصدار بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة في نفس             ومن الجدير بالذكر أن إصدار بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة في نفس             .  .  اإلجمالـي بـشكل ربعـي     اإلجمالـي بـشكل ربعـي     
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االقتـصادية الكلية األخرى، إضافة إلى االستفادة من عملية فحص المتغيرات االسمية والحقيقية لتلك المؤشرات، وبذلك                االقتـصادية الكلية األخرى، إضافة إلى االستفادة من عملية فحص المتغيرات االسمية والحقيقية لتلك المؤشرات، وبذلك                

 المستخدمين في مجاالت التخطيط ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار ولدى الدارسين             المستخدمين في مجاالت التخطيط ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار ولدى الدارسين            تفـي هذه البيانات باحتياجات    تفـي هذه البيانات باحتياجات    

 ..مهتمين بقضايا االقتصادمهتمين بقضايا االقتصادوالباحثين والوالباحثين وال

 واهللا ولي التوفيق،،،
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 ).).مليون دوالر أمريكيمليون دوالر أمريكي(( باألسعار الثابتة  باألسعار الثابتة 20002000-20052005

 :9شكل 

 





 ملخص تنفيذي
 

 :مقدمة

تؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ثنائية، فهي أوال تستخدم في مراقبة األداء االقتصادي والسياسة       

وثانيا، استخدام    . دية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية المختلفة  االقتصا

البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج االقتصاد القياسي والتي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية             

 .ل االقتصادي  والتخطيط االقتصادي الكلي والتنبؤ والتحلي     

وتوفر الحسابات القومية صورة وافية عن كافة المعامالت التي تتم في فترة محددة، وبالتالي تعطي صورة شاملة               

فهي تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسقا لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف القطاعات       . لالقتصاد الكلي في أية دولة   

 .مع بقية اقتصاديات دول العالم من جانب آخر     االقتصادية من جانب، واالقتصاد الكلي   

وبذلك نجد أن الحسابات القومية تمثل ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة، مما يجعل                 

  من توفير البيانات حول أداء االقتصاد الكلي من أهم األهداف المتوخاة عند الشروع ببناء قواعد البيانات اإلحصائية                   

 .االقتصادية
 

 ::األداء العام لالقتصاد الفلسطينياألداء العام لالقتصاد الفلسطيني
 
 :: مؤشرات الحسابات القومية األساسية مؤشرات الحسابات القومية األساسية ..11

 إلى أن االتجاه العام لقيم       إلى أن االتجاه العام لقيم      20052005  -20002000تـشير نـتائج السلـسلة الـزمنية المـنقحة باألسعار الجارية والثابتة لألعوام               تـشير نـتائج السلـسلة الـزمنية المـنقحة باألسعار الجارية والثابتة لألعوام               

يعكس يعكس ) )  واالدخار  واالدخار خل القومي المتاح اإلجمالي   خل القومي المتاح اإلجمالي   الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي، الد      الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي، الد      ((المؤشـرات الكلـية     المؤشـرات الكلـية     

 ملحوظا  من حيث النمو والتراجع والذي تأثر بشكل واضح بالظروف االقتصادية والسياسية المختلفة التي واكبت                 ملحوظاً من حيث النمو والتراجع والذي تأثر بشكل واضح بالظروف االقتصادية والسياسية المختلفة التي واكبت                ا اًتذبـذب تذبـذب 

 ..هذه السنوات مما انعكس جليا على قيم هذه المؤشراتهذه السنوات مما انعكس جليا على قيم هذه المؤشرات
 

  باألسعار الجارية والثابتة2005-2000 لألعوام أهم مؤشرات االقتصاد الكلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 ) ) القيمة بالمليون دوالر أمريكيالقيمة بالمليون دوالر أمريكي ( (

 المؤشر 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 األسعار الجارية

   الناتج المحلي اإلجمالي 4,194.7 3,897.2 3,432.6 3,840.9 4,198.4 4,479.9

   الدخل القومي اإلجمالي 4,863.9 4,223.3 3,656.2 4,093.8 4,427.8 4,836.0

 الدخل القومي المتاح اإلجمالي 5,499.5 5,157.2 4,707.7 4,879.0 5,183.8 5,968.3

 االدخار 424.9 157.3 19.6 171.2- 417.7- 484.8

 األسعار الثابتة
  الناتج المحلي اإلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي 4,118.5 3,765.2 3,264.1 3,749.6 4,196.7 4,478.8

  الدخل القومي اإلجمالي الدخل القومي اإلجمالي 4,770.6 4,096.7 3,512.0 4,011.6 4,425.6 4,804.4

 الدخل القومي المتاح اإلجماليالدخل القومي المتاح اإلجمالي 5,426.5 5,080.6 4,690.7 4,822.3 5,171.1 5,885.2

 
كمـا تبـرز نـتائج السلـسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية الطابع الخدماتي لالقتصاد الفلسطيني، حيث حقق نشاط              كمـا تبـرز نـتائج السلـسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية الطابع الخدماتي لالقتصاد الفلسطيني، حيث حقق نشاط              

في حين أن نشاط الوساطة المالية حقق في حين أن نشاط الوساطة المالية حقق .  .  بة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، يليه نشاط الصناعة      بة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، يليه نشاط الصناعة      الخـدمات أعلى نس   الخـدمات أعلى نس   

أقل نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، والجدول التالي يبين نسب مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي                 أقل نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، والجدول التالي يبين نسب مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي                 

 ::اإلجمالياإلجمالي



 حلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادينسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج الم

  باألسعار الجارية2005-2000 لألعوام 
 

 النشاط االقتصادي 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5.7 7.1 6.5 7.3  األسماكالزراعة  وصيد  10.0 8.7

15.1 17.1 17.3 15.0  والكهرباء المياهوإمدادات التعدين، الصناعة التحويلية  15.0 15.8

6.1 5.7 5.7 5.5  اإلنشاءات 7.7 8.2

10.0 9.8 10.2 10.7  تجارة الجملة والتجزئة 11.4 9.0

6.1 6.1 6.4 7.3  والتخزين واالتصاالتالنقل   4.1 5.7

4.5 3.6 3.8 4.0  الوساطة المالية 4.3 3.8

22.6 22.8 23.7 24.1  الخدمات 21.4 21.7

14.0 14.3 15.0 16.4  والدفاعمة  العااإلدارة 14.1 16.2

0.0 0.1 0.2 0.2  الخدمات المنزلية 0.2 0.2

 **أخرىأخرى 11.8 10.7 9.5 11.2 13.4 15.9

 المجموع 100 100 100 100 100 100

 .صافي ضريبة القيمة المضافة على الوارداتتشمل الشركات المملوكة للحكومة، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية و (*): 

  
  2005-2000فيما يتعلق بمؤشرات نصيب الفرد الواردة في السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية والثابتة لألعوام              

يتضح األثر الكبير لصافي الدخل من الخارج من جهة، وصافي التحويالت الجارية من الخارج من جهة أخرى، على   

 : مؤشرات من حيث رفعها بشكل ملحوظ والجدول التالي يوضح ذلك         هذه ال 
 

 2005-2000 اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل المتاح اإلجمالي لألعوامالناتج المحلي كل من  من نصيب الفرد

 باألسعار الجارية والثابتة
 

 يي       القيمة بالدوالر األمريك       القيمة بالدوالر األمريك

 ؤشرالم 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 األسعار الجارية

1,349.6 1,300.9 1,224.1 1,125.2  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1,454.7 1,314.0

1,456.8 1,372.0 1,304.7 1,198.5  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,686.8 1,424.0

1,797.9 1,606.2 1,554.9 1,543.2  لدخل القومي المتاح اإلجمالينصيب الفرد من ا 1,907.2 1,738.9

 األسعار الثابتة

1,349.2 1,300.4 1,195.0 1,070.0  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1,428.3 1,269.5

1,447.3 1,371.3 1,278.5 1,151.3  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,654.5 1,381.3

1,772.9 1,602.3 1,536.9 1,537.6  نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي  1,881.9 1,713.0

 
حسب القطاع المؤسسي باألسعار الجارية والثابتة حسب القطاع المؤسسي باألسعار الجارية والثابتة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة       في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة        الـناتج المحلـي اإلجمالي       الـناتج المحلـي اإلجمالي       ..22

 ::20052005-20002000لألعوام لألعوام 

يشية يساهم بأعلى نسبة في   إلى أن قطاع األسر المع      2005-2000تشير البيانات الواردة في السلسلة المنقحة لألعوام          

الناتج المحلي اإلجمالي ويليه قطاع الشركات غير المالية، ويشكل قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر         

 : المعيشية أدنى نسبة مساهمة والجدول التالي يوضح ذلك       
 
 
 



 2005-2000 ة لألعوامالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي في باقي الضفة الغربية وقطاع غز

  باألسعار الجارية والثابتة
 

 ) القيمة بالمليون دوالر أمريكي(

 المؤشر 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 األسعار الجارية
 قطاع األسر المعيشية 2,133.9 1,745.2 1,541.0 1,522.1 1,672.6 1,835.6

249.2 235.3 212.1 181.0 154.3 152.1 
ر الهادفة قطاع المؤسسات غي

 للربح وتخدم األسر المعيشية

 القطاع الحكومي العام 863.3 927.2 817.9 882.9 938.1 1,017.8

 قطاع الشركات المالية 191.7 159.1 145.1 155.5 163.8 220.7

 قطاع الشركات غير المالية 853.6 911.6 747.5 1,068.3 1,188.7 1,156.6

 األسعار الثابتة
 قطاع األسر المعيشية 2,122.1 1,647.9 1,375.2 1,458.5 1,670.7 1,760.7

245.5 225.9 211.8 172.4 153.6 153.5 
قطاع المؤسسات غير الهادفة 

 للربح وتخدم األسر المعيشية

 القطاع الحكومي العام 775.7 957.7 860.4 933.0 1,014.5 1,124.7

 لماليةقطاع الشركات ا 193.5 146.1 144.2 163.8 171.9 235.5

 قطاع الشركات غير المالية 873.7 860.0 711.8 982.5 1,113.7 1,112.5

 
 2005-2000الناتج المحلي اإلجمالي حسب الربع في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة باألسعار الثابتة لألعوام         . 3

 في  ا  ، بحيث يعكس تذبذب 2005-2000 يبين الشكل الوارد أدناه الناتج المحلي اإلجمالي الربعي باألسعار الثابتة لألعوام              

 وتبرز أثر المؤشرات   2005-2000األرباع المختلفة لهذه السنوات والتي ترتبط بشكل وثيق باألداء العام للسنوات         

 .االقتصادية قصيرة المدى في فحص األداء العام عبر األرباع المختلفة من األعوام     
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 الفصل األول
 
                                            المقدمة

 
لقـد سـعى الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تطوير منظومة إحصاءات اقتصادية تقوم على أساس االلتزام                  لقـد سـعى الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تطوير منظومة إحصاءات اقتصادية تقوم على أساس االلتزام                  

في في بالمعاييـر الدولـية واألخذ بمبدأ التدرج في عملية تطوير المنظومة، وحيث أن الحسابات القومية تمثل ذروة العمل                   بالمعاييـر الدولـية واألخذ بمبدأ التدرج في عملية تطوير المنظومة، وحيث أن الحسابات القومية تمثل ذروة العمل                   

اإلحـصاءات االقتصادية فقد أولى الجهاز اهتماما خاصا لبناء فريق فني مدرب ومؤهل للقيام بهذه المهمة الصعبة التي                  اإلحـصاءات االقتصادية فقد أولى الجهاز اهتماما خاصا لبناء فريق فني مدرب ومؤهل للقيام بهذه المهمة الصعبة التي                  

 ..علميا وفكريا وخبرة في مجال االقتصاد الكليعلميا وفكريا وخبرة في مجال االقتصاد الكلي  تتطلب جهداتتطلب جهدا
 

ي تعطي صورة   ي تعطي صورة   صورة وافية عن كافة المعامالت التي تتم في فترة محددة، وبالتال          صورة وافية عن كافة المعامالت التي تتم في فترة محددة، وبالتال          يوفر  يوفر   القومية    القومية   تتإن إصـدار الحـسابا    إن إصـدار الحـسابا    

فهي تتضمن وصفا  إحصائيا  منتظما  ومتسقا  لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف         فهي تتضمن وصفاً إحصائياً منتظماً ومتسقاً لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف             .. الكلي في أية دولة     الكلي في أية دولة    لالقتـصاد لالقتـصاد شـاملة   شـاملة   

وتقسم الحسابات إلى حسابات قطاعية       وتقسم الحسابات إلى حسابات قطاعية           ..القطاعـات االقتـصادية، واالقتـصاد الكلي مع بقية دول العالم على حد سواء             القطاعـات االقتـصادية، واالقتـصاد الكلي مع بقية دول العالم على حد سواء             

وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كما       وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كماً          .. أجزاء  من نظام المحاسبة القومية الكلي       أجزاء من نظام المحاسبة القومية الكلي       والتي تشكل جميعها    والتي تشكل جميعها   لألنشطةلألنشطة  وأخرىوأخرى

  األداءاألداء عن    عن   ينبئينبئ المحددة، بما     المحددة، بما    االقتصاديةاالقتصاديةكبيـرا  من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف، وفقا  للمبادئ والمفاهيم            كبيـراً من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف، وفقاً للمبادئ والمفاهيم            

 ..االقتصادي للدولةاالقتصادي للدولة
 

 االقتصادي والسياسة    االقتصادي والسياسة   األداءاألداءأوال  تستخدم في مراقبة     أوالً تستخدم في مراقبة     هي  هي  فف: : نائيةنائيةتؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ث        تؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ث        كما  كما  

وثانيا  تستخدم  وثانياً تستخدم  .  .  االقتـصادية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية المختلفة            االقتـصادية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية المختلفة            

 في إعداد الموازنات الوطنية      في إعداد الموازنات الوطنية     البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج االقتصاد القياسي، والتي تستخدم بدورها            البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذج االقتصاد القياسي، والتي تستخدم بدورها            

 ..والتخطيط االقتصادي الكلي والتنبؤ والتحليل االقتصاديوالتخطيط االقتصادي الكلي والتنبؤ والتحليل االقتصادي
 

، ،  الحسابات القومية في األراضي الفلسطينية منذ تأسيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني            الحسابات القومية في األراضي الفلسطينية منذ تأسيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني           تطـورت عملـية إعداد    تطـورت عملـية إعداد    

ة في إعداد السلسلة الزمنية المنقحة      ة في إعداد السلسلة الزمنية المنقحة      ، وحتى المرحلة الراهن   ، وحتى المرحلة الراهن   19941994  عامعامابـتداء من نشأتها من الصفر في إصدارها األول ل         ابـتداء من نشأتها من الصفر في إصدارها األول ل         

، إضافة إلى إعداد الحسابات القومية وفق القطاع المؤسسي وبيانات الناتج           ، إضافة إلى إعداد الحسابات القومية وفق القطاع المؤسسي وبيانات الناتج           20052005-20002000باألسـعار الجاريـة والثابـتة       باألسـعار الجاريـة والثابـتة       

  وقد رافق ذلك تطور في المنهجيات واآلليات المتبعة والتي سيتم اإلشارة لها الحقا عند                  وقد رافق ذلك تطور في المنهجيات واآلليات المتبعة والتي سيتم اإلشارة لها الحقا عند                ..المحلـي اإلجمالـي الربعـي     المحلـي اإلجمالـي الربعـي     

 ..منهجية إعداد الحسابات القومية الفلسطينيةمنهجية إعداد الحسابات القومية الفلسطينيةالتطرق إلى التطرق إلى 
 

 كدليل   كدليل  19931993لقـد تبنـى الجهـاز منذ بداية العمل على إعداد الحسابات القومية الفلسطينية نظام الحسابات القومية لعام                   لقـد تبنـى الجهـاز منذ بداية العمل على إعداد الحسابات القومية الفلسطينية نظام الحسابات القومية لعام                   

ظام ظام مرجعـي إلعـداد الحـسابات القومية وبالتالي فان إعداد الحسابات القومية الفلسطينية لم تواجه عملية االنتقال من ن            مرجعـي إلعـداد الحـسابات القومية وبالتالي فان إعداد الحسابات القومية الفلسطينية لم تواجه عملية االنتقال من ن            

 أحدث األسس والمعايير المتفق عليها       أحدث األسس والمعايير المتفق عليها      19931993حيث يبين نظام الحسابات القومية للعام       حيث يبين نظام الحسابات القومية للعام       .  .  19681968الحـسابات القومـية لعام      الحـسابات القومـية لعام      

فهو يوفر مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصانيف في        فهو يوفر مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصانيف في        .  .  دولـيا  إلعداد حسابات مترابطة ومنسجمة لالقتصاد الكلي       دولـياً إلعداد حسابات مترابطة ومنسجمة لالقتصاد الكلي       

 ..نات الالزمة التخاذ القرارات ورسم السياسات والتحليل االقتصادينات الالزمة التخاذ القرارات ورسم السياسات والتحليل االقتصاديإطار محاسبي متكامل مصمم لغايات توفير البياإطار محاسبي متكامل مصمم لغايات توفير البيا
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 ::أهداف الحسابات القوميةأهداف الحسابات القومية 1.11.1

 :: السؤال اآلتي بشأن االقتصاد السؤال اآلتي بشأن االقتصادتحاول الحسابات القومية اإلجابة علىتحاول الحسابات القومية اإلجابة على

نظام نظام ((  ""من يقوم بماذا، وبأية وسائل، وألي غرض، ومع من، ولقاء ماذا، وما هي المتغيرات التي تحدث في المخزون؟                 من يقوم بماذا، وبأية وسائل، وألي غرض، ومع من، ولقاء ماذا، وما هي المتغيرات التي تحدث في المخزون؟                 ""

 ).).19931993  لحسابات القوميةلحسابات القوميةاا

  اا حيث تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسق       حيث تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسق      ،  ،  توفـر الحـسابات القومية صورة وافية حول االقتصاد الكلي في أية دولة            توفـر الحـسابات القومية صورة وافية حول االقتصاد الكلي في أية دولة            

   ويكون  ويكون   ..لالقتـصاد ككـل وللعالقـة بين مختلف القطاعات االقتصادية، واالقتصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء                 لالقتـصاد ككـل وللعالقـة بين مختلف القطاعات االقتصادية، واالقتصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء                 

سابات القومية إلى حسابات للقطاعات وأخرى لألنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام             سابات القومية إلى حسابات للقطاعات وأخرى لألنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام              مقسما في نظام الح     مقسما في نظام الح    االقتـصاد االقتـصاد 

وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كما كبيرا من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف،      وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كما كبيرا من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف،      . . المحاسـبة القومية الكلي   المحاسـبة القومية الكلي   

تستخدم هذه الحسابات في مراقبة     تستخدم هذه الحسابات في مراقبة       و    و  ..ولةولةوفقـا للمبادئ والمفاهيم االقتصادية المحددة، بما ينبئ عن األداء االقتصادي للد           وفقـا للمبادئ والمفاهيم االقتصادية المحددة، بما ينبئ عن األداء االقتصادي للد           

األداء االقتصادي والسياسة االقتصادية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية              األداء االقتصادي والسياسة االقتصادية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية              

ماذج ماذج  تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية ن          تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية ن           كما    كما  ..المختلفة مما يساعد في صنع السياسات، واتخاذ القرارات       المختلفة مما يساعد في صنع السياسات، واتخاذ القرارات       

االقتـصاد القياسـي، التـي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية، التخطيط االقتصادي الكلي، والتنبؤ والتحليل                 االقتـصاد القياسـي، التـي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية، التخطيط االقتصادي الكلي، والتنبؤ والتحليل                 

 ..االقتصادياالقتصادي
 

 حيث تكون هذه البيانات مطابقة للتعاريف        حيث تكون هذه البيانات مطابقة للتعاريف        واإلقليمية  واإلقليمية ر بيانات إلى المنظمات الدولية    ر بيانات إلى المنظمات الدولية    يي توف  توف فيفي الحسابات القومية     الحسابات القومية    تـستخدم تـستخدم 

لمقبولة دوليا، األمر الذي يمكن الباحثين من مقارنة حجم االجماليات الرئيسية بين الدول وتقييم              لمقبولة دوليا، األمر الذي يمكن الباحثين من مقارنة حجم االجماليات الرئيسية بين الدول وتقييم              والمفاهـيم والتصنيفات ا   والمفاهـيم والتصنيفات ا   

 ..أداء االقتصاد المحلي بالمقارنة مع اقتصاديات مماثلة أخرىأداء االقتصاد المحلي بالمقارنة مع اقتصاديات مماثلة أخرى
         
 :: لمحة حول الحسابات القومية الفلسطينية لمحة حول الحسابات القومية الفلسطينية2.12.1

البيانات اإلحصائية االقتصادية الالزمة إلعداد     البيانات اإلحصائية االقتصادية الالزمة إلعداد      هي الجهد األولي لبناء قواعد        هي الجهد األولي لبناء قواعد       19941994تعتبـر الحـسابات القومـية لعـام         تعتبـر الحـسابات القومـية لعـام         

. . الحسابات القومية، وقد كان المحور األساسي إلصدار هذه الحسابات مجموعة من المرتكزات الضرورية إلتمام العمل              الحسابات القومية، وقد كان المحور األساسي إلصدار هذه الحسابات مجموعة من المرتكزات الضرورية إلتمام العمل              

 الذي شكل إطار المعاينة للمسوح االقتصادية التي نفذت ألول           الذي شكل إطار المعاينة للمسوح االقتصادية التي نفذت ألول          19941994حـيث كان حجر األساس فيها تعداد المنشآت لعام          حـيث كان حجر األساس فيها تعداد المنشآت لعام          

 معا  بعد أن     معاً بعد أن    19961996 و  و 19951995 تم إعداد الحسابات القومية للعامين        تم إعداد الحسابات القومية للعامين       19961996وخالل العام   وخالل العام   . .  كإسناد زمني   كإسناد زمني  19941994 عن عام     عن عام    مـرة مـرة 

وكان الهدف من ذلك هو تضييق الفجوة الزمنية في         وكان الهدف من ذلك هو تضييق الفجوة الزمنية في         ،  ،  تـم تنفيذ مسوح ميدانية باستمارتين منفصلتين للعامين المذكورين        تـم تنفيذ مسوح ميدانية باستمارتين منفصلتين للعامين المذكورين        

 نقلة نوعية تمثلت في إعداد جداول        نقلة نوعية تمثلت في إعداد جداول       19971997القومية للعام   القومية للعام   وقد كان إصدار الحسابات     وقد كان إصدار الحسابات     .  .  إصـدار حـسابات قومـية حديثة      إصـدار حـسابات قومـية حديثة      

 تم العمل على استصدار      تم العمل على استصدار     20032003وفي العام   وفي العام   .  .  العـرض واالسـتخدام كخطوة في تحقيق مستوى من االتساق بين البيانات           العـرض واالسـتخدام كخطوة في تحقيق مستوى من االتساق بين البيانات           

 باألسعار الجارية والثابتة وكانت الخطوة األساسية في إصدار البيانات           باألسعار الجارية والثابتة وكانت الخطوة األساسية في إصدار البيانات          20002000-19941994سلـسلة زمنـية مـنقحة لألعوام        سلـسلة زمنـية مـنقحة لألعوام        

سـعار الثابـتة باالعتماد على المثبطات السعرية الفلسطينية، كما تم إصدار بيان صحفي للنتائج الرئيسية للحسابات                 سـعار الثابـتة باالعتماد على المثبطات السعرية الفلسطينية، كما تم إصدار بيان صحفي للنتائج الرئيسية للحسابات                 باألباأل

 تم تنفيذ التعداد العام للمنشآت مما        تم تنفيذ التعداد العام للمنشآت مما       20042004، وفي العام    ، وفي العام    20032003، وإعـالن صحفي للعام      ، وإعـالن صحفي للعام      20022002-20012001القومـية للعامـين     القومـية للعامـين     

 باالعتماد على نتائج التعداد، مما استلزم بطبيعة         باالعتماد على نتائج التعداد، مما استلزم بطبيعة        20032003-20002000ام  ام  استدعى إعادة توزين بيانات المسوح االقتصادية لألعو      استدعى إعادة توزين بيانات المسوح االقتصادية لألعو      

  . .20032003-20002000الحال إجراء عملية التنقيح لبيانات الحسابات القومية لألعوام الحال إجراء عملية التنقيح لبيانات الحسابات القومية لألعوام 
   

يأتـي هـذا الجهـد فـي إصدار سلسلة زمنية منقحة لبيانات الحسابات القومية كضرورة لتوفير بيانات منقحة لألعوام                       يأتـي هـذا الجهـد فـي إصدار سلسلة زمنية منقحة لبيانات الحسابات القومية كضرورة لتوفير بيانات منقحة لألعوام                       

 الجارية والثابتة باالعتماد على التطورات والتغيرات المختلفة التي واكبت عملية إصدار بيانات              الجارية والثابتة باالعتماد على التطورات والتغيرات المختلفة التي واكبت عملية إصدار بيانات              باألسعار  باألسعار 20002000-20052005

 ..الحسابات القومية للسنوات المختلفةالحسابات القومية للسنوات المختلفة
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  20032003فـي الوقت ذاته فقد عكف الجهاز على توفير بيانات حول الناتج المحلي اإلجمالي بصورة ربع سنوية منذ العام                    فـي الوقت ذاته فقد عكف الجهاز على توفير بيانات حول الناتج المحلي اإلجمالي بصورة ربع سنوية منذ العام                    

ربعية من أهم فروع الحسابات القومية، وتعمل على توفير صورة شاملة ألبرز مؤشرات             ربعية من أهم فروع الحسابات القومية، وتعمل على توفير صورة شاملة ألبرز مؤشرات              القومية ال   القومية ال  تت تعد الحسابا   تعد الحسابا  ثثحـي حـي 

ففي حين تستخدم مؤشرات    ففي حين تستخدم مؤشرات    .  .  االقتـصاد الكلـي خـالل فترة زمنية أقصر مما يتم توفيره في الحسابات القومية السنوية               االقتـصاد الكلـي خـالل فترة زمنية أقصر مما يتم توفيره في الحسابات القومية السنوية               

ا بوجه عام ال تسمح بالمتابعة      ا بوجه عام ال تسمح بالمتابعة      االقتـصاد الكلـي ألغراض التحليل قصير األجل، ال تكون الحسابات السنوية كافية ألنه             االقتـصاد الكلـي ألغراض التحليل قصير األجل، ال تكون الحسابات السنوية كافية ألنه             

وفي الوقت نفسه، ال يعتبر االعتماد على تحليل المؤشرات         وفي الوقت نفسه، ال يعتبر االعتماد على تحليل المؤشرات         .  .  الضرورية عن كثب على مختلف التحركات قصيرة األجل       الضرورية عن كثب على مختلف التحركات قصيرة األجل       

فكثيرا ما تكون هذه المؤشرات غير كاملة من حيث الشمول، وليس من            فكثيرا ما تكون هذه المؤشرات غير كاملة من حيث الشمول، وليس من            .  .  قصيرة األجل فقط بديال كافيا ألسباب مختلفة      قصيرة األجل فقط بديال كافيا ألسباب مختلفة      

 ..قات االقتصادية المتبادلة من خاللهاقات االقتصادية المتبادلة من خاللهاالسهل دائما فهم العالالسهل دائما فهم العال
 

وبـذلك فان الحسابات الربعية تجمع ما بين الدقة والتفصيل في بيانات الحسابات القومية والذي يتم توفيره في الحسابات                   وبـذلك فان الحسابات الربعية تجمع ما بين الدقة والتفصيل في بيانات الحسابات القومية والذي يتم توفيره في الحسابات                   

ففي حين أن الحسابات الربعية تغطي فترة زمنية        ففي حين أن الحسابات الربعية تغطي فترة زمنية        .  .  السنوية، وما بين عامل الزمن الذي توفره المؤشرات قصيرة المدى         السنوية، وما بين عامل الزمن الذي توفره المؤشرات قصيرة المدى         

ـ  ـ أط ول ممـا هـي عليه المؤشرات قصيرة المدى التي تزودنا بمؤشرات شهرية، إال أن الحسابات الربعية توفر صورة        ول ممـا هـي عليه المؤشرات قصيرة المدى التي تزودنا بمؤشرات شهرية، إال أن الحسابات الربعية توفر صورة        أط

شاملة للتطورات االقتصادية خالل فترة زمنية مناسبة تسمح للباحثين ومستخدمي البيانات باستغاللها في توفير األبحاث               شاملة للتطورات االقتصادية خالل فترة زمنية مناسبة تسمح للباحثين ومستخدمي البيانات باستغاللها في توفير األبحاث               

 ..ؤشرات االقتصاد الكليؤشرات االقتصاد الكليوالتقارير المختلفة حول التطورات الجارية على ابرز موالتقارير المختلفة حول التطورات الجارية على ابرز م
 

واسـتكماال للعمـل على توفير قاعدة بيانات صلبة تساعد على تقديم صورة وافية حول االقتصاد الفلسطيني وتماشيا  مع         واسـتكماال للعمـل على توفير قاعدة بيانات صلبة تساعد على تقديم صورة وافية حول االقتصاد الفلسطيني وتماشياً مع         

بيانات الحسابات  بيانات الحسابات  إصدار  إصدار   على    على   الجهازالجهازالتوصـيات الدولـية الستكمال تطبيق النظام الخاص بالحسابات القومية فقد عمل             التوصـيات الدولـية الستكمال تطبيق النظام الخاص بالحسابات القومية فقد عمل             

 في إعداد    في إعداد   ويتم االعتماد ويتم االعتماد   ،، المؤسسي لخلق قاعدة صلبة للدراسات والتحليل االقتصادي        المؤسسي لخلق قاعدة صلبة للدراسات والتحليل االقتصادي       مـنظور القطـاع   مـنظور القطـاع   القومـية مـن     القومـية مـن     

، وبناء على   ، وبناء على   مرجعية أساسية ألي تسلسل في النظام     مرجعية أساسية ألي تسلسل في النظام     ككلحـسابات القومية المؤسسية على بيانات سلسلة الحسابات القومية          لحـسابات القومية المؤسسية على بيانات سلسلة الحسابات القومية          اا

، ، 20002000-19971997المؤسسية لألعوام   المؤسسية لألعوام    إصدار سلسلة للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات          إصدار سلسلة للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات         20032003ذلـك فقد تم في العام       ذلـك فقد تم في العام       

 لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف       لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف      ااتتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسق    تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسق    كخطـوة أساسـية لبـناء قاعـدة معلوماتية          كخطـوة أساسـية لبـناء قاعـدة معلوماتية          

  19931993 حيث فصل نظام الحسابات القومية        حيث فصل نظام الحسابات القومية       . . القطاعـات االقتـصادية، واالقتـصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء            القطاعـات االقتـصادية، واالقتـصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء            

ت للقطاعات وأخرى لألنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام المحاسبة القومية            ت للقطاعات وأخرى لألنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام المحاسبة القومية            المجـتمع االقتـصادي إلـى حسابا      المجـتمع االقتـصادي إلـى حسابا      

   المؤسسية التي تعطي صورة واضحة عن كل قطاع         المؤسسية التي تعطي صورة واضحة عن كل قطاع        وميةوميةحسابات الق حسابات الق الال العمل على إنتاج      العمل على إنتاج     وشروشرببومن هذا المنطلق    ومن هذا المنطلق    .  .  الكليالكلي

على توزيع مكونات الناتج    على توزيع مكونات الناتج    ة، وما هو القطاع األكثر انتشارا في االقتصاد الوطني، حيث يتم العمل             ة، وما هو القطاع األكثر انتشارا في االقتصاد الوطني، حيث يتم العمل              علـى حد    علـى حد   اقتـصادي اقتـصادي 

تم إصدار إعالن صحفي للناتج المحلي      تم إصدار إعالن صحفي للناتج المحلي      .  .  المحلـي اإلجمالي المحسوب بطريقة اإلنتاج على القطاعات المؤسسية الخمسة         المحلـي اإلجمالي المحسوب بطريقة اإلنتاج على القطاعات المؤسسية الخمسة         

 ..20042004 باألسعار الجارية فقط خالل العام  باألسعار الجارية فقط خالل العام 20022002-20012001اإلجمالي لألعوام اإلجمالي لألعوام 
 

 ::  هيكلية التقرير  هيكلية التقرير3.13.1

 :: إلى عدة فصول كما يلي إلى عدة فصول كما يلي20052005-20002000عار الجارية والثابتة عار الجارية والثابتة  القومية باألس القومية باألستت الحسابا الحسابالقد تم تقسيم تقريرلقد تم تقسيم تقرير

أهداف الحسابات القومية ولمحة عن الحسابات القومية       أهداف الحسابات القومية ولمحة عن الحسابات القومية        التي تتضمن     التي تتضمن    الحسابات القومية الحسابات القومية    عن  عن  ويشمل مقدمة   ويشمل مقدمة  ::الفـصل األول  الفـصل األول  

 .. وهيكلية التقرير وهيكلية التقريرالفلسطينيةالفلسطينية

 .. شرح مبسط لهذه المصطلحات شرح مبسط لهذه المصطلحات والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع والمصطلحات الواردة في هذا التقرير معالتعاريفالتعاريف يتناول أهم  يتناول أهم ::الفصل الثانيالفصل الثاني

 ..التقريرالتقرير يتناول عرضا ألبرز النتائج المستخلصة من  يتناول عرضا ألبرز النتائج المستخلصة من ::الفصل الثالثالفصل الثالث

والحسابات والحسابات    الجارية والثابتة، الحسابات المؤسسية،     الجارية والثابتة، الحسابات المؤسسية،    رر باألسعا  باألسعا ةة الحسابات القومية األساسي    الحسابات القومية األساسي    يتناول منهجية   يتناول منهجية  ::الفـصل الرابع  الفـصل الرابع  

 ..الربعيةالربعية

 .. وذلك من خالل التعرض ألبرز المالحظات المستخلصة وذلك من خالل التعرض ألبرز المالحظات المستخلصةلسلةلسلةالسالس يتناول جودة البيانات الواردة في  يتناول جودة البيانات الواردة في ::الفصل الخامسالفصل الخامس
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 ..قضايا فنية خاصة بإعداد الحسابات القوميةقضايا فنية خاصة بإعداد الحسابات القومية يتناول  يتناول ::السادسالسادسالفصل الفصل 

للحسابات للحسابات على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة        على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة        في جداول   في جداول   نتائج  نتائج  أهم ال أهم ال    عرض  عرض  وقد تم  في هذا التقرير       وقد تم  في هذا التقرير      ::جداولجداولالال

 ..ثابتة، الحسابات القومية المؤسسية، والحسابات القومية الربعيةثابتة، الحسابات القومية المؤسسية، والحسابات القومية الربعيةالقومية األساسية باألسعار الجارية والالقومية األساسية باألسعار الجارية وال
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 ..1993لقد تم تعريف المتغيرات وفقا  لنظام الحسابات القومية لعام لقد تم تعريف المتغيرات وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 
 
 ::مفاهيم عامةمفاهيم عامة. . 11
 
 ::الوحدة اإلحصائيةالوحدة اإلحصائية  

 :: نوعين رئيسيين من الوحدات اإلحصائية نوعين رئيسيين من الوحدات اإلحصائية))SNA’93((يعرف نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة يعرف نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

ما له من  حقوق على امتالك األصول     وتعرف بأنها كيان اقتصادي قادر بحكم : المؤسسة–الوحدة التنظيمية   -

بحيث يتوفر عنها حسابات كاملة .  وتحقيق الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى      

د ميزانية عمومية عن أصولها وخصومها في نهاية العام بما يشمل نشاطها االقتصادي أو    لألرباح والخسائر وتع 

 . التي تزاولها) المنشآت (مجموعة األنشطة االقتصادية  
 
 اإلنتاج من أنشطة   احتمالية مع (وهي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع           :المنشأة -

 خلق  منشآت الى الرئيسي غالبية القيمة المضافة، ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة      حيث يحقق النشاط ) ثانوية

 .وحدات إحصائية أكثر تجانسا  من الناحية اإلنتاجية    
 

 :: الصناعة الصناعة

ويتفق هذا التعريف مع تعريف     ويتفق هذا التعريف مع تعريف     .  .  االقتصادياالقتصاديتعـرف الـصناعة بأنهـا مجموعة من المنشآت التي تمارس نفس النشاط              تعـرف الـصناعة بأنهـا مجموعة من المنشآت التي تمارس نفس النشاط              

لـسلعي الموحد حيث تنقسم الصناعات إلى عدة مستويات، ويسمى أعلى مستوى تجميعي طائفة              لـسلعي الموحد حيث تنقسم الصناعات إلى عدة مستويات، ويسمى أعلى مستوى تجميعي طائفة              التـصنيف القياسـي ا    التـصنيف القياسـي ا    

 وهيكلية   وهيكلية  واستخدامهواستخدامهويتم تحديد المجموعات المتنوعة تبعا  لطبيعة اإلنتاج        ويتم تحديد المجموعات المتنوعة تبعاً لطبيعة اإلنتاج        .  .  التـبويب، أمـا األدنى من ذلك فيسمى قسم        التـبويب، أمـا األدنى من ذلك فيسمى قسم        

 .. الفلسطيني الفلسطينيباالقتصادباالقتصادعالقة عالقة وتتضمن الجداول المعروضة في هذا التقرير فئات التصنيف ذات الوتتضمن الجداول المعروضة في هذا التقرير فئات التصنيف ذات ال.  .  المدخالتالمدخالت
 
 ::القطاعالقطاع  

الحكومة، المؤسسات غير الهادفة للربح والتي      الحكومة، المؤسسات غير الهادفة للربح والتي      : : ينقـسم المجتمع في نظام الحسابات القومية إلى خمسة قطاعات مؤسسية          ينقـسم المجتمع في نظام الحسابات القومية إلى خمسة قطاعات مؤسسية          

في هذا التقرير، لم يتم عرض      في هذا التقرير، لم يتم عرض      .  .   والشركات غير المالية    والشركات غير المالية   ،،تخـدم األسـر المعيـشية، الشركات المالية، األسر المعيشية         تخـدم األسـر المعيـشية، الشركات المالية، األسر المعيشية         

غير أن معظم األنشطة يمكن ربطها بواحد أو اثنين من القطاعات المؤسسية            غير أن معظم األنشطة يمكن ربطها بواحد أو اثنين من القطاعات المؤسسية            ،  ،  لى مستوى القطاعات المؤسسية   لى مستوى القطاعات المؤسسية   البيانات ع البيانات ع 

 ..المذكورةالمذكورة

 المالية المساعدة مثل صرافي      المالية المساعدة مثل صرافي     األنشطةاألنشطة  يشمل بشكل رئيسي البنوك وشركات التأمين ومؤسسات            يشمل بشكل رئيسي البنوك وشركات التأمين ومؤسسات          ::قطاع الشركات المالية  قطاع الشركات المالية  

 ..نشطتهمنشطتهمأأالعمالت الذين يحفظون سجالت محاسبية متكاملة عن العمالت الذين يحفظون سجالت محاسبية متكاملة عن 

 والتي تنتج السلع والخدمات المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي          والتي تنتج السلع والخدمات المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي         األخرىاألخرىيشمل كل الجهات    يشمل كل الجهات        ::قطـاع الشركات غير المالية    قطـاع الشركات غير المالية    

ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من الحسابات، ويعود جزء                ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من الحسابات، ويعود جزء                .  .  لهالها

 .. لهذا القطاع لهذا القطاعاألنشطةاألنشطةهام من القيمة المضافة في باقي هام من القيمة المضافة في باقي 
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.  .   كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية سارية على الغير               كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية سارية على الغير              وهووهو  ::الحكومةالحكومةقطـاع   قطـاع   

ويالحظ في الجداول أن هناك جزءا  هاما  من النشاط         ويالحظ في الجداول أن هناك جزءاً هاماً من النشاط         .  .  مركزي ومحلي مركزي ومحلي : : وتظهـر الحكـومة في فلسطين على مستويين       وتظهـر الحكـومة في فلسطين على مستويين       

  . .11" " منتجو الخدمات الحكوميةمنتجو الخدمات الحكومية""تحت بند تحت بند  يرتبط بالقطاع الحكومي ويظهر  يرتبط بالقطاع الحكومي ويظهر االقتصادياالقتصادي

، وعلى الرغم من أنها تنتج سلعا        ، وعلى الرغم من أنها تنتج سلعاً       االسماالسمكما يشير   كما يشير   : : المؤسـسات غيـر الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية         المؤسـسات غيـر الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية         قطـاع   قطـاع   

ويمكن تقسيمها إلى ثالث    ويمكن تقسيمها إلى ثالث      . . وخـدمات، فـإن المؤسسات غير الهادفة للربح ال تولد دخال أو ربحا  للوحدات التي تملكها               وخـدمات، فـإن المؤسسات غير الهادفة للربح ال تولد دخال أو ربحاً للوحدات التي تملكها               

ومثال ذلك غرف التجارة والصناعة والتي تصنف ضمن قطاع الشركات          ومثال ذلك غرف التجارة والصناعة والتي تصنف ضمن قطاع الشركات          ((  مجموعة تخدم قطاع األعمال         مجموعة تخدم قطاع األعمال       ::مجمـوعات مجمـوعات 

والمجموعة الثالثة هي   والمجموعة الثالثة هي     ،،))كالمستشفى المملوك للحكومة  كالمستشفى المملوك للحكومة  ((، ومجمـوعة تـشكل جزءا  من قطاع الحكومة          ، ومجمـوعة تـشكل جزءاً من قطاع الحكومة          ))غيـر المالـية   غيـر المالـية   

لعمالية والمهنية والكنائس والجمعيات    لعمالية والمهنية والكنائس والجمعيات     االتحادات ا   االتحادات ا  األخيرةاألخيرةوتشمل المجموعة   وتشمل المجموعة     . .  المعيشية  المعيشية األسراألسرالمؤسـسات التـي تخدم      المؤسـسات التـي تخدم      

 ..الخيرية ومنظمات اإلعانة الممولة من القطاع الخاصالخيرية ومنظمات اإلعانة الممولة من القطاع الخاص

 يشتركون في السكن ويجمعون      يشتركون في السكن ويجمعون     نن الذي  الذي األفراداألفراد مجموعة صغيرة من      مجموعة صغيرة من     بأنهابأنها المعيشية    المعيشية   األسرةاألسرةتعرف  تعرف    :: المعيشية  المعيشية قطـاع األسر  قطـاع األسر  

 من   من  أساسيأساسيورة جماعية، تتألف بشكل     ورة جماعية، تتألف بشكل      معينة من السلع والخدمات بص      معينة من السلع والخدمات بص     أنواعاأنواعا كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون       كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون      أوأوبعـض     بعـض     

 كل   كل  أنأن لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ       لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ      باإلضافةباإلضافة تكون ضمن المنتجين      تكون ضمن المنتجين     أنأن المعيشية    المعيشية   لألسرلألسرويمكن  ويمكن    . .  والغذاء  والغذاء اإلسـكان اإلسـكان 

 وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات            وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات           اإلنتاجاإلنتاج االقتـصادية التي تقع ضمن حدود         االقتـصادية التي تقع ضمن حدود        األنـشطة األنـشطة 

 المعيشية التي يعمل     المعيشية التي يعمل    األسراألسرأو  أو  ((وتشمل الجداول المعروضة نشاط الخدمات المنزلية       وتشمل الجداول المعروضة نشاط الخدمات المنزلية       .  .   المعيشية  المعيشية ألسرألسرااتعتبر ضمن قطاع    تعتبر ضمن قطاع    

  األخرىاألخرى  األنشطةاألنشطة في العديد من      في العديد من     أيضاأيضاويشارك القطاع العائلي    ويشارك القطاع العائلي      . .  لهذا القطاع   لهذا القطاع  تنتسبتنتسبوالتي  والتي  ) ) أجورأجور مقابـل     مقابـل    أفـراد أفـراد لـديها   لـديها   

 ..المعروضة في الجداول مثل الزراعة والتجارة الداخليةالمعروضة في الجداول مثل الزراعة والتجارة الداخلية

 ::انونيانونيكيان القكيان القالال

 .ويقصد به الوضع القانوني للمؤسسة من حيث ملكية رأس المال كما حدده قانون التجارة والصناعة             

)   12(من المعروف أن تسجيل الشركات في الضفة الغربية يتم حاليا  اعتمادا  على قانون الشركات األردني رقم            

 .1929لسنة ) 18( الفلسطيني رقم   ، أما في قطاع غزة فيتم تسجيل الشركات من خالل القانون   1964لعام 

واعتمادا  على هذين القانونين في تسجيل الشركات وبناءا  على الواقع الموجود في فلسطين يمكن تصنيف الكيان           

 :القانوني إلى إحدى الخيارات التالية    

سة الفردية  سة الفردية  هذا النوع من المؤسسات لم ترد في القانون األردني وال الفلسطيني، ويقصد بالمؤس            هذا النوع من المؤسسات لم ترد في القانون األردني وال الفلسطيني، ويقصد بالمؤس            : :  فردية  فردية منـشأة منـشأة  ..11

 ..التي يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحدالتي يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد

ويقـصد بهـا الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية             ويقـصد بهـا الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية             : :  الـشركة العاديـة العامـة      الـشركة العاديـة العامـة      ..22

ويسمى هذا النوع من الشركات أحيانا       ويسمى هذا النوع من الشركات أحياناً      ((وبالتـضامن والـتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها           وبالتـضامن والـتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها           

 .. من الشركات حسب القانون األردني فقط من الشركات حسب القانون األردني فقطوهذا النوعوهذا النوع) ) بشركات التضامنبشركات التضامن

 ورثة صاحب محل ال توجد بينهم عقود         ورثة صاحب محل ال توجد بينهم عقود        أوأو ثالثة    ثالثة   أوأوهي شركة عادة ما تكون بين اثنين        هي شركة عادة ما تكون بين اثنين        : : محاصةمحاصة//شركة واقع شركة واقع  ..33

 ..وهذا النوع لم يرد في القانونين المذكورين أعالهوهذا النوع لم يرد في القانونين المذكورين أعاله.   .   سوى العرف والتقاليد وال تتمتع بأي شخصية قانونيةسوى العرف والتقاليد وال تتمتع بأي شخصية قانونية

.   .   عرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء          عرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء           وت  وت ::الـشركة العاديـة المحـدودة     الـشركة العاديـة المحـدودة      ..44

 اكثر،  وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،               اكثر،  وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،              أوأواألول شريك عام    األول شريك عام    

 .. اكثر محدودو المسؤولية،  وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة اكثر محدودو المسؤولية،  وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركةأوأووالثاني شريك والثاني شريك 

                                                 
 نفسها وفقا    نفسها وفقا   نشطةنشطةاألاأل تعمـل الكثيـر من الدول على نشر البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات االجتماعية الحكومية تحت طوائف التبويب المتعلقة بهذه                       تعمـل الكثيـر من الدول على نشر البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات االجتماعية الحكومية تحت طوائف التبويب المتعلقة بهذه                      11

 ..لتوصيات نظام الحسابات القوميةلتوصيات نظام الحسابات القومية
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وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من األشخاص       وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من األشخاص       : : ة مساهمة خصوصية  ة مساهمة خصوصية   شـرك  شـرك  ..55

وال يزيد عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها       وال يزيد عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها       ) ) 22((  عنعن  يقـل يقـل   الال

 ..بمقدار حصته في رأس المالبمقدار حصته في رأس المال

يتالف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح لالكتتاب        يتالف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح لالكتتاب         وهي الشركة التي      وهي الشركة التي     ::الشركة المساهمة العامة المحدودة   الشركة المساهمة العامة المحدودة    ..66

 ..العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركةالعام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة

وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ غير            وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ غير            : : شـركة محـدودة األسهم    شـركة محـدودة األسهم     ..77

مع العلم أن هذا النوع من الشركات حسب القانون         مع العلم أن هذا النوع من الشركات حسب القانون             .. كل واحد منهم    كل واحد منهم   المدفـوع مـن قيمة األسهم التي يحملها       المدفـوع مـن قيمة األسهم التي يحملها       

 ..الفلسطيني وتسجل الشركات بناءا  عليه في قطاع غزة فقطالفلسطيني وتسجل الشركات بناءاً عليه في قطاع غزة فقط

وهي شركة تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ الذي تعهد كل             وهي شركة تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ الذي تعهد كل             : : شركة محدودة الضمان  شركة محدودة الضمان   ..88

ية،  وهذا النوع من الشركات حسب القانون        ية،  وهذا النوع من الشركات حسب القانون        عـضو مـن أعضائها بدفعه لموجودات الشركة في حال التصف          عـضو مـن أعضائها بدفعه لموجودات الشركة في حال التصف          

 ..الفلسطيني وتسجل الشركات بناءا  عليه في قطاع غزة فقطالفلسطيني وتسجل الشركات بناءاً عليه في قطاع غزة فقط

وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها غير محدودة،  وهذا النوع من الشركات             وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها غير محدودة،  وهذا النوع من الشركات             : : شـركة غيـر محدودة    شـركة غيـر محدودة     ..99

 ..حسب القانون الفلسطيني،  وتسجل الشركات بناءا  عليه في قطاع غزة فقطحسب القانون الفلسطيني،  وتسجل الشركات بناءاً عليه في قطاع غزة فقط

  أنأنوهي جمعيات تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محددة ويمكن             وهي جمعيات تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محددة ويمكن             : : اونيةاونيةجمعـية تع  جمعـية تع   ..1010

 .. غير ربحية غير ربحيةأوأوتكون ذات أهداف ربحية تكون ذات أهداف ربحية 

 وهي عادة مؤسسات ليس لها رأس مال وتقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة                وهي عادة مؤسسات ليس لها رأس مال وتقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة               ::هيئة أو جمعية خيرية   هيئة أو جمعية خيرية    ..1111

 الربح ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من            الربح ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من           إلىإلىف  ف  أو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشات التي تهد       أو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشات التي تهد       

الـتكلفة ومـثال ذلـك الجمعيات الخيرية والجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية                الـتكلفة ومـثال ذلـك الجمعيات الخيرية والجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية                

 .   .   واألندية الرياضيةواألندية الرياضية

 ..انانالطيرالطيرشركات شركات  شركات التأمين أو البنوك أو  شركات التأمين أو البنوك أو منشأة تابعة لشركة أجنبية مثل أفرع منشأة تابعة لشركة أجنبية مثل أفرع : : فرع شركة أجنبيةفرع شركة أجنبية ..1212
 

 :ملكية المؤسسة

خاص وطني أو خاص أجنبي أو       تكون  أن حيث يمكن ) فأكثر% 51أي (ويقصد بذلك ملكية أغلبية رأس مال المؤسسة         

 . قطاع أهلي أو شركة حكومة وطنية أو شركة حكومة أجنبية      
 

 ::اإلقامةاإلقامة

ن في ذلك   ن في ذلك   يمويمو  وهذا يعني انهم سيق       وهذا يعني انهم سيق     ..يعتبر األفراد والمنشآت مقيمين في االقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم االقتصادي          يعتبر األفراد والمنشآت مقيمين في االقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم االقتصادي          

وبهذا فإن مفهوم اإلقامة هو مفهوم اقتصادي،       وبهذا فإن مفهوم اإلقامة هو مفهوم اقتصادي،       .  .  االقتـصاد بجـزء هـام من أنشطتهم االقتصادية ويمكثون لفترة طويلة           االقتـصاد بجـزء هـام من أنشطتهم االقتصادية ويمكثون لفترة طويلة           

 .. ويجب أال يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة ويجب أال يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة،،وليس له عالقة بمفهوم قانونيوليس له عالقة بمفهوم قانوني

فإذا ما بقي فرد، أو     فإذا ما بقي فرد، أو     ":  ":  السنة الواحدة السنة الواحدة ""ز االهتمام االقتصادي هو قاعدة      ز االهتمام االقتصادي هو قاعدة      وبالنسبة لألفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مرك      وبالنسبة لألفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مرك      

.  .   من حيث المدلول االقتصادي     من حيث المدلول االقتصادي    كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيما  في ذلك البلد                  كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد                  

بلوماسية والمنظمات الدولية من غير     بلوماسية والمنظمات الدولية من غير     ويـستثنى من هذه القاعدة الطالب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الد           ويـستثنى من هذه القاعدة الطالب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الد           

ويعتبر األفراد من المجموعات الثالثة المذكورة غير مقيمين في االقتصاد          ويعتبر األفراد من المجموعات الثالثة المذكورة غير مقيمين في االقتصاد          .  .  مواطنـي الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات       مواطنـي الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات       

 ..الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم األصلي بغض النظر عن مدة تواجدهمالذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم األصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم
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 مكان مركز    مكان مركز   بأنهبأنهوهذا منسجم مع مفهوم اإلقامة      وهذا منسجم مع مفهوم اإلقامة      .  .  ة في البلد الذي تتواجد فيه     ة في البلد الذي تتواجد فيه     أمـا بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوما  مقيم       أمـا بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوماً مقيم       

.  .   تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة       تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة      أنأن ال يتم عادة بشكل عابر دون         ال يتم عادة بشكل عابر دون        إنتاجيإنتاجياالهـتمام االقتـصادي، الن ممارسة نشاط        االهـتمام االقتـصادي، الن ممارسة نشاط        

 الذين يبقون في مياه دولة       الذين يبقون في مياه دولة      األسماكاألسماك  واالستثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي            واالستثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي            

 مشروع محدد دون     مشروع محدد دون    إلنجازإلنجازمـا لفتـرة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاوالت التي تقوم بااللتزام التعاقدي                مـا لفتـرة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاوالت التي تقوم بااللتزام التعاقدي                

 الوطني للعاملين فيها طالما      الوطني للعاملين فيها طالما     االقتصاداالقتصادحيث تعتبر هذه األنشطة مقيمة في       حيث تعتبر هذه األنشطة مقيمة في          هذا االلتزام،   هذا االلتزام،  إنجازإنجاز بعد    بعد   اإلقامةاإلقامةتوفر النية لتمديد    توفر النية لتمديد    

ـ  ـ أنه أما إذا كانوا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة         أما إذا كانوا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة           . . م ال يحـتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخارج        م ال يحـتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخارج        أنه

التـي يمارسونه فيها حيث يدفعون الضرائب ويحظون بترخيص في مزاولة عملهم، فيعتبر نشاطهم حينئذ مقيما  في تلك                  التـي يمارسونه فيها حيث يدفعون الضرائب ويحظون بترخيص في مزاولة عملهم، فيعتبر نشاطهم حينئذ مقيماً في تلك                  

 .     .     الدولةالدولة
 

 ::باقي الضفة الغربيةباقي الضفة الغربية

ية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية               ية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية               الـضفة الغرب  الـضفة الغرب  تعنـي   تعنـي   

 ..1967عام عام 
 

 :)J1(القدس 

     .1967يقصد بأنها ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام             
 

 ::التثبيطالتثبيط

لى البيانات وذلك باشتقاق أرقام قياسية مناسبة لتحويل البيانات الخاصة بالناتج           لى البيانات وذلك باشتقاق أرقام قياسية مناسبة لتحويل البيانات الخاصة بالناتج           وهـو العمـل على عزل أثر األسعار ع        وهـو العمـل على عزل أثر األسعار ع        

   ..المحلي اإلجمالي من األسعار الجارية إلى األسعار الثابتة، باالعتماد على سنة أساس مناسبةالمحلي اإلجمالي من األسعار الجارية إلى األسعار الثابتة، باالعتماد على سنة أساس مناسبة
 

 ::المؤشرات قصيرة المدىالمؤشرات قصيرة المدى

 ..غيرهغيرههي مؤشرات ذات دورية أقل من سنة، والتي قد تكون لمدة شهر أو ربع سنة أو هي مؤشرات ذات دورية أقل من سنة، والتي قد تكون لمدة شهر أو ربع سنة أو 
 

 ::الرقم القياسي لإلنتاج الصناعيالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

 ..هو وسيلة إحصائية لقياس التغير في اإلنتاج الصناعي خالل فترة من الزمنهو وسيلة إحصائية لقياس التغير في اإلنتاج الصناعي خالل فترة من الزمن
 

 ::القيد على أساس االستحقاقالقيد على أساس االستحقاق

وهـو تسجيل أو تقييد التدفقات في الوقت الذي تنشأ فيه القيمة االقتصادية أو تحول أو تستبدل أو تحول ملكيتها، بحيث                     وهـو تسجيل أو تقييد التدفقات في الوقت الذي تنشأ فيه القيمة االقتصادية أو تحول أو تستبدل أو تحول ملكيتها، بحيث                     

 التي تنطوي على تغير في الملكية حين تنتقل الملكية، وتقيد الخدمات وقت تقديمها وتقيد المخرجات في                  التي تنطوي على تغير في الملكية حين تنتقل الملكية، وتقيد الخدمات وقت تقديمها وتقيد المخرجات في                 تقـيد الـتدفقات   تقـيد الـتدفقات   

 ..الوقت الذي تظهر فيه المنتجات إلى حيز الوجود ويقيد االستهالك الوسيط عندما تستعمل المواد واللوازمالوقت الذي تظهر فيه المنتجات إلى حيز الوجود ويقيد االستهالك الوسيط عندما تستعمل المواد واللوازم
 

 ::القيد النقديالقيد النقدي

قات والمدفوعات النقدية الفعلية في اللحظة التي تدفع فيها دون          قات والمدفوعات النقدية الفعلية في اللحظة التي تدفع فيها دون          وهـو القـيد على أساس استحقاق الدفع والذي يبين التدف          وهـو القـيد على أساس استحقاق الدفع والذي يبين التدف          

 ..تحمل تكاليف أو غرامات إضافية، حيث يقدم القيد النقدي وصفا  للتدفقات النقدية بشكل أشمل مما تقدمه المحاسبة النقديةتحمل تكاليف أو غرامات إضافية، حيث يقدم القيد النقدي وصفاً للتدفقات النقدية بشكل أشمل مما تقدمه المحاسبة النقدية
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 :اإلنتاج  مفاهيم . 2
 

 : : اإلنتاجاإلنتاج

والتي يتم  والتي يتم  ت النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما           ت النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما            خالل فترة زمنية محددة بقيمة المنتجا       خالل فترة زمنية محددة بقيمة المنتجا      اإلنتاجاإلنتاجيقـاس   يقـاس   

.  .   الذاتي  الذاتي اإلجمالياإلجمالي لغايات التكوين الرأسمالي الثابت       لغايات التكوين الرأسمالي الثابت      أوأوستهالك ذاتيا    ستهالك ذاتياً   اسـتخدامها مـن قـبل وحدات أخرى ألغراض اال         اسـتخدامها مـن قـبل وحدات أخرى ألغراض اال         

منتجات التي تستغرق وقتا     منتجات التي تستغرق وقتاً    ، واألخيرة تعني ال   ، واألخيرة تعني ال   ""بالمنتجات تحت التشغيل  بالمنتجات تحت التشغيل  ""السلع النهائية، وما يسمى     السلع النهائية، وما يسمى     :  :  ويشمل اإلنتاج فئتين  ويشمل اإلنتاج فئتين  

وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها         وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها         .  .  ، مثل القطعان التي تربى للذبح واألعمال اإلنشائية       ، مثل القطعان التي تربى للذبح واألعمال اإلنشائية       إلنتاجهاإلنتاجهاطويال   طويالً  

كما هو الحال في المنتجات تحت      كما هو الحال في المنتجات تحت      ((العملـية اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية               العملـية اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية               

 والمحاصيل   والمحاصيل  اإلنشاءاتاإلنشاءات  أعمالأعمال، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك               ، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك               ))للالتشغيالتشغي

 ..الزراعية الشتويةالزراعية الشتوية

 ::إلىإلى  اإلنتاجاإلنتاجويمكن تصنيف ويمكن تصنيف 

 مجدية اقتصاديا ، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع          مجدية اقتصادياً، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع         بأسعاربأسعارمخرجات مسوقة، وهي السلع والخدمات التي تباع        مخرجات مسوقة، وهي السلع والخدمات التي تباع         

 . . ت التي تباع في المخازن ومحالت البيع بالتجزئةت التي تباع في المخازن ومحالت البيع بالتجزئةوالخدماوالخدما

، مثل المنتجات ، مثل المنتجات اإلنتاجيةاإلنتاجية للحساب الخاص، وهي السلع والخدمات المستهلكة في نفس الوحدة         للحساب الخاص، وهي السلع والخدمات المستهلكة في نفس الوحدة        اإلنتاجاإلنتاجمخـرجات   مخـرجات    

 ..الزراعية التي تنتج وتستهلك في نفس المزرعةالزراعية التي تنتج وتستهلك في نفس المزرعة

مؤسسات التي ال تهدف    مؤسسات التي ال تهدف     ال  ال أوأو، وهي السلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة         ، وهي السلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة         أخرىأخرىمخـرجات غيـر مسوقة      مخـرجات غيـر مسوقة       

 ..مثال ذلك خدمات التعليم التي تقدمها الحكومةمثال ذلك خدمات التعليم التي تقدمها الحكومة.  .   غير مجدية اقتصاديا  غير مجدية اقتصادياًأسعارأسعار مقابل  مقابل أوأوللربح، والتي تقدم مجانا  للربح، والتي تقدم مجاناً 
 

 يتم التقييم بعدة طرق، اعتمادا   على الضرائب          يتم التقييم بعدة طرق، اعتماداً  على الضرائب         أنأنويمكن  ويمكن  .  .  اإلنتاجيةاإلنتاجيةيـتم تقييم المخرجات حالما تنشأ السلع من العملية          يـتم تقييم المخرجات حالما تنشأ السلع من العملية          

الضرائب غير  الضرائب غير  ""كان يشار لهذه الضرائب باسم      كان يشار لهذه الضرائب باسم      (( والـواردات التي يتم اعتبارها في التقييم،          والـواردات التي يتم اعتبارها في التقييم،         نـتاج نـتاج اإلاإل علـى     علـى    واإلعانـات واإلعانـات 

  19931993ويوصي نظام الحسابات القومية لعام      ويوصي نظام الحسابات القومية لعام      ).  ).  19931993 حيث الغي هذا االصطالح في نظام         حيث الغي هذا االصطالح في نظام        19681968في نظام     في نظام     " " المباشـرة المباشـرة 

 الخدمة التي يتلقاها المنتج      الخدمة التي يتلقاها المنتج     أوأو قيمة السلعة     قيمة السلعة    سيسياألسااألساويعني السعر   ويعني السعر   .  .  األساسيةاألساسية  وباألسعاروباألسعار المنتجين    المنتجين   بأسعاربأسعاربـأن يتم التقييم     بـأن يتم التقييم     

وتسمى وتسمى .  .  اإلنتاجيةاإلنتاجية قبضه قبل المباشرة بالعملية       قبضه قبل المباشرة بالعملية      أوأو ممنوحة باستثناء ما يتم جبايته        ممنوحة باستثناء ما يتم جبايته       إعاناتإعانات  أوأو ضرائب مفروضة     ضرائب مفروضة    أيةأيةقـبل   قـبل   

، وهي تتألف بشكل رئيسي من الضرائب       ، وهي تتألف بشكل رئيسي من الضرائب       19931993في نظام   في نظام   " " اإلنتاجاإلنتاج على    على   األخرىاألخرىبالـضرائب   بالـضرائب   ""مـثل هـذه الـضرائب       مـثل هـذه الـضرائب       

 تحوله الحكومة لمنشأة ما بهدف تخفيض        تحوله الحكومة لمنشأة ما بهدف تخفيض       أنأن ما يمكن     ما يمكن    أماأما.  .   ورسوم الترخيص   ورسوم الترخيص  األبنيةاألبنية  أوأو  األرضاألرضلى استخدام   لى استخدام   المفروضة ع المفروضة ع 

 ..اإلنتاجيةاإلنتاجية يتلقاها المنتج قبل المباشرة بالعملية  يتلقاها المنتج قبل المباشرة بالعملية أنأن التي يمكن  التي يمكن لإلعاناتلإلعانات فيصلح كمثل  فيصلح كمثل اإلنتاجاإلنتاجالتلوث بغض النظر عن حجم التلوث بغض النظر عن حجم 

باستثناء باستثناء (( والواردات    والواردات   اإلنتاجاإلنتاج على    على   واإلعاناتواإلعانات كل الضرائب     كل الضرائب    إليهإليه مضافا     مضافاً   األساسياألساسيأمـا سعر المنتج فهو عبارة عن السعر         أمـا سعر المنتج فهو عبارة عن السعر         

 على هذه الضرائب هي      على هذه الضرائب هي     أمثلةأمثلةوأبرز  وأبرز  ".  ".   على المنتجات   على المنتجات  واإلعاناتواإلعاناتبالضرائب  بالضرائب  ""والتي تسمى   والتي تسمى   ) ) ضـريبة القـيمة المـضافة     ضـريبة القـيمة المـضافة     

  أكثرهاأكثرها   متعددة لعل   متعددة لعل  أشكاالأشكاال تأخذ    تأخذ   أنأن فيمكن    فيمكن   اإلعاناتاإلعاناتأما  أما  .  .  ضـريبة المبيعات، وضريبة المكوس، والرسوم على الواردات       ضـريبة المبيعات، وضريبة المكوس، والرسوم على الواردات       

 .. على الصادرات أو الواردات على الصادرات أو الوارداتاإلعاناتاإلعاناتانتشارا  انتشاراً 

 السوق، وتكلفة    السوق، وتكلفة   أسعارأسعار:  :   التقييم الباقيين وهما    التقييم الباقيين وهما   أسلوبيأسلوبي بشكل موجز تعريف      بشكل موجز تعريف     19931993ويـناقش نظام الحسابات القومية لعام       ويـناقش نظام الحسابات القومية لعام       

في التقييم  في التقييم    األسلوباألسلوبوقد تم استخدام هذا     وقد تم استخدام هذا     .  .   ضريبة القيمة المضافة    ضريبة القيمة المضافة   إليهإليهالعـوامل، ويمثل سعر السوق سعر المنتج مضافا          العـوامل، ويمثل سعر السوق سعر المنتج مضافاً         

 التقييم حسب تكلفة العوامل فال       التقييم حسب تكلفة العوامل فال      أسلوبأسلوبأما  أما  .  .  فـي الحـسابات القومية الفلسطينية لصعوبة فصل ضريبة القيمة المضافة          فـي الحـسابات القومية الفلسطينية لصعوبة فصل ضريبة القيمة المضافة          
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 ال   ال  أعالهأعاله المذكورة    المذكورة   األربعةاألربعة التقييم    التقييم   أساليبأساليبوبطبيعة الحال فإن أي من      وبطبيعة الحال فإن أي من          ..22 الواردات  الواردات أوأو  اإلنتاجاإلنتاج ضرائب على     ضرائب على    أيـة أيـة يـشمل   يـشمل   

 ..منتج بشكل مستقلمنتج بشكل مستقلتشمل هوامش النقل التي يتقاضاها التشمل هوامش النقل التي يتقاضاها ال
 

 ::الخدمات الماليةالخدمات المالية

ويعتبر ذلك ضروريا  الن المؤسسات     ويعتبر ذلك ضرورياً الن المؤسسات     .  .   الخدمات المالية بحاصل مجموع تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة         الخدمات المالية بحاصل مجموع تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة        إنـتاج إنـتاج يقـاس   يقـاس   

.  .   عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد على الودائع            عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد على الودائع           إيراداتهاإيراداتهاالمالـية فـي كثير من الحاالت تحقق         المالـية فـي كثير من الحاالت تحقق         

  أنأن  إذإذ مباشر فإن احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة اكثر تعقيدا ،           مباشر فإن احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة اكثر تعقيداً،          بأسلوببأسلوب احتساب تكاليف الخدمة الفعلية يتم        احتساب تكاليف الخدمة الفعلية يتم       أنأنوفـي حين    وفـي حين    

وتساوي مجموع دخل الملكية   وتساوي مجموع دخل الملكية   ) )  خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة        خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة       والتي تسمى والتي تسمى ((الـتكلفة المحتـسبة     الـتكلفة المحتـسبة     

ئد المستحقة على هذه المؤسسات، ويستثنى من ذلك دخل         ئد المستحقة على هذه المؤسسات، ويستثنى من ذلك دخل          قيمة الفوا   قيمة الفوا  إجماليإجماليالمـستحق للمؤسـسات المالية مطروحا  منه        المـستحق للمؤسـسات المالية مطروحاً منه        

 .. الخاصة بالمؤسسات نفسها الخاصة بالمؤسسات نفسهااألموالاألموالالملكية المتحقق من استثمار الملكية المتحقق من استثمار 

 السالبة لنشاط وهمي، وذلك      السالبة لنشاط وهمي، وذلك     باإلشارةباإلشارة تظهر تكلفة الخدمة المحتسبة       تظهر تكلفة الخدمة المحتسبة      اإلنتاجاإلنتاج بطريقة    بطريقة   اإلجمالياإلجماليوفي احتساب الناتج المحلي     وفي احتساب الناتج المحلي     

 ال يتم بالتعريف فصل تكلفة الخدمة المحتسبة عن الفوائد المدفوعة فإنه ال              ال يتم بالتعريف فصل تكلفة الخدمة المحتسبة عن الفوائد المدفوعة فإنه ال              انه  انه وباعتباروباعتبار.  .  لـتفادي االحتساب المضاعف   لـتفادي االحتساب المضاعف   

 المعيشية، ويترتب على ذلك عدم       المعيشية، ويترتب على ذلك عدم      باألسرباألسر  أوأو سواء بما يتعلق بالمؤسسات       سواء بما يتعلق بالمؤسسات      اإلنفاقاإلنفاقيمكـن قـياس تكلفة الخدمة من جانب         يمكـن قـياس تكلفة الخدمة من جانب         

الك وسيط لنشاط وهمي وهو     الك وسيط لنشاط وهمي وهو     وعليه فقد ظهرت تكلفة الخدمة المحتسبة كاسته      وعليه فقد ظهرت تكلفة الخدمة المحتسبة كاسته      .  .   تكلفـة الخدمة المحتسبة كبند نفقة       تكلفـة الخدمة المحتسبة كبند نفقة      إدراجإدراج

  األسراألسر جزءا  من تكلفة الخدمة مدفوعة في الواقع من قبل  جزءاً من تكلفة الخدمة مدفوعة في الواقع من قبل أنأنوباعتبار  وباعتبار  .  .  األخرىاألخرى متـبع فـي العديـد من الدول           متـبع فـي العديـد من الدول          إجـراء إجـراء 

، فإن تقدير االستهالك الوسيط الكلي تبعا        ، فإن تقدير االستهالك الوسيط الكلي تبعاً       ))والتـي يصنف استهالكها كاستهالك نهائي وليس استهالك وسيط        والتـي يصنف استهالكها كاستهالك نهائي وليس استهالك وسيط        ((المعيـشية   المعيـشية   

 ..أيضاأيضا الواقع وبالتالي تكون القيمة المضافة اقل قليال  من الحقيقة  الواقع وبالتالي تكون القيمة المضافة اقل قليالً من الحقيقة  قليال  من قليالً منأعلىأعلىلذلك يصبح لذلك يصبح 
 

 ::خدمات التأمينخدمات التأمين

التأمين ضد الحوادث مثل    التأمين ضد الحوادث مثل    ((وفي حالة التأمين على غير الحياة       وفي حالة التأمين على غير الحياة       .  .   التأمين بقيمة تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة       التأمين بقيمة تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة      إنتاجإنتاجيقاس  يقاس  

أقساط التأمين المستحقة بما    أقساط التأمين المستحقة بما    : : دمة المحتسبة تساوي  دمة المحتسبة تساوي  تكون تكلفة الخ  تكون تكلفة الخ  ) ) تأمـين المركبات والحريق والتأمين البحري وغيرها      تأمـين المركبات والحريق والتأمين البحري وغيرها      

 المطالبات   المطالبات  -  اإلسناداإلسناد الفنية لفترة     الفنية لفترة    االحتياطاتاالحتياطاتالدخل المتحقق من استثمار     الدخل المتحقق من استثمار      +  + اإلسناداإلسناديتعلق بالمخاطر المترتبة خالل فترة      يتعلق بالمخاطر المترتبة خالل فترة      

  األصولاألصولمن  من  أي الدخل   أي الدخل   ((بالدخل المذكور في المعادلة السابقة دخل الملكية        بالدخل المذكور في المعادلة السابقة دخل الملكية          ويقصدويقصد.  .  اإلسناداإلسنادالمـستحقة الدفـع عن فترة       المـستحقة الدفـع عن فترة       

 مكاسب   مكاسب  إلىإلى  إضافةإضافة) ) األراضياألراضي  كإيجاركإيجار والحصص، واألصول غير المالية غير المنتجة         والحصص، واألصول غير المالية غير المنتجة        األسهماألسهم  وأرباحوأرباحالمالـية كالفـوائد     المالـية كالفـوائد     

 ..االقتناء المتحققةاالقتناء المتحققة

  أعالهأعاله، فهو يتألف من المكونات الثالث المذكورة        ، فهو يتألف من المكونات الثالث المذكورة        األسلوباألسلوب يقاس بنفس     يقاس بنفس    اإلنتاجاإلنتاج التأمـين على الحياة فإن        التأمـين على الحياة فإن       إلـى إلـى وبالنـسبة   وبالنـسبة   

 الستخدامها في دفع  الستخدامها في دفع االحتياطاتاالحتياطات الفنية، حيث تقوم شركات التأمين ببناء هذه       الفنية، حيث تقوم شركات التأمين ببناء هذه      االحتياطاتاالحتياطاتتناقص في   تناقص في    قيمة ال   قيمة ال  إلـى إلـى   إضـافة إضـافة 

 ..المستحق من المطالبات المترتبة على بوالص التأمين المشمولة في هذه البرامجالمستحق من المطالبات المترتبة على بوالص التأمين المشمولة في هذه البرامج
 

 ::االستهالك الوسيطاالستهالك الوسيط

.  .  اإلنتاجيةاإلنتاجية المحولة في العملية      المحولة في العملية     أوأوة  ة   المتلف  المتلف أوأو المستهلكة    المستهلكة   أوأواالسـتهالك الوسـيط هو مجموع قيمة  المدخالت المستخدمة             االسـتهالك الوسـيط هو مجموع قيمة  المدخالت المستخدمة             

 ..لإلنتاجلإلنتاجوهو يقاس خالل فترة زمنية محددة بشكل مشابه وهو يقاس خالل فترة زمنية محددة بشكل مشابه 

                                                 
للمزيد من االطالع على نقاش لهذه المفاهيم للمزيد من االطالع على نقاش لهذه المفاهيم .  .   ينص النظام بشكل واضح على تجنب استخدام التقييم بتكلفة العوامل نظرا  للصعوبات الخاصة بمفهوم هذا التقييم ينص النظام بشكل واضح على تجنب استخدام التقييم بتكلفة العوامل نظراً للصعوبات الخاصة بمفهوم هذا التقييم2

 .. في النظام المذكور في النظام المذكور62326232  -  6.2306.230راجع الفقرات راجع الفقرات 
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 هوامش النقل وهوامش تجارة      هوامش النقل وهوامش تجارة     إليهإليه سعر المنتج مضافا       سعر المنتج مضافاً     بأنهابأنها المشترين، والتي تعرف      المشترين، والتي تعرف     بأسعاربأسعارويتم تقييم االستهالك الوسيط     ويتم تقييم االستهالك الوسيط     

  بأسعاربأسعارستوى االقتصاد الكلي هي نفسها سواء حسبت        ستوى االقتصاد الكلي هي نفسها سواء حسبت         االستهالك الوسيط  على م      االستهالك الوسيط  على م     إجماليإجماليوتكون قيمة   وتكون قيمة   .  .  الجملة والتجزئة الجملة والتجزئة 

 ..أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمينأما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.  .   المنتجين المنتجينأسعارأسعار  أوأوالمشترين المشترين 
 

 ::القيمة المضافةالقيمة المضافة

ويعرف إجمالي القيمة   ويعرف إجمالي القيمة   .  .  إنتاجيإنتاجي وحدة تمارس أي نشاط       وحدة تمارس أي نشاط      أليةألية القيمة المتولدة     القيمة المتولدة    إلىإلى ويشير    ويشير   باإلنـتاج باإلنـتاج هـي مفهـوم يـتعلق       هـي مفهـوم يـتعلق       

أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح        أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح        .  .  صل طرح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج      صل طرح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج      المـضافة بحا  المـضافة بحا  

ويعكس صافي القيمة المضافة مستوى النشاط اإلنتاجي بصورة        ويعكس صافي القيمة المضافة مستوى النشاط اإلنتاجي بصورة        .  .   المضافة  المضافة استهالك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة      استهالك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة      

رة دقيقة، فإن مفهوم إجمالي القيمة المضافة هو        رة دقيقة، فإن مفهوم إجمالي القيمة المضافة هو        أفـضل،  إال أنه بسبب صعوبة قياس استهالك رأس المال الثابت بصو            أفـضل،  إال أنه بسبب صعوبة قياس استهالك رأس المال الثابت بصو            

 ..األكثر استخداما األكثر استخداماً

  بأسعاربأسعار وقيمة االستهالك الوسيط      وقيمة االستهالك الوسيط     األساسيةاألساسية  باألسعارباألسعار  اإلنتاجاإلنتاجوالقـيمة المـضافة بأسعار المنتجين تتمثل بالفرق بين قيمة           والقـيمة المـضافة بأسعار المنتجين تتمثل بالفرق بين قيمة           

 فانه يتم    فانه يتم   واإلعاناتواإلعاناتئب  ئب   ما استثنيت هذه الضرا     ما استثنيت هذه الضرا      وإذا    وإذا  ..اإلنتاجاإلنتاجعلى  على  ) ) اإلعاناتاإلعاناتناقص  ناقص  ((المـشترين مـضافا لذلك الضرائب       المـشترين مـضافا لذلك الضرائب       

 . . األساسيةاألساسية  باألسعارباألسعارالحصول على القيمة المضافة الحصول على القيمة المضافة 
 

 ::اإلجمالياإلجماليالناتج المحلي الناتج المحلي 

 والقيمة   والقيمة  لإلنتاجلإلنتاجوبشكل مشابه   وبشكل مشابه   .  .   الذي يتم خالل فترة زمنية محددة       الذي يتم خالل فترة زمنية محددة      لإلنتاجلإلنتاج مقياسا  تجميعيا      مقياساً تجميعياً    اإلجمالياإلجمالييعتبـر الناتج المحلي     يعتبـر الناتج المحلي     

ويقدر عادة  ويقدر عادة      ..وإعاناتوإعانات وفقا  لما يؤخذ في االعتبار من ضرائب          وفقاً لما يؤخذ في االعتبار من ضرائب         ليلياإلجمااإلجما يختلف تقييم الناتج المحلي       يختلف تقييم الناتج المحلي      أنأنالمـضافة يمكن    المـضافة يمكن    

 ..األساسيةاألساسية  األسعاراألسعار  أوأو المنتجين  المنتجين أسعارأسعار  أوأو السوق  السوق بأسعاربأسعار  اإلجمالياإلجماليالناتج المحلي الناتج المحلي 

ووفق أسلوب  ووفق أسلوب  .  .   وطريقة الدخل   وطريقة الدخل  اإلنفاقاإلنفاق وطريقة    وطريقة   اإلنتاجاإلنتاجطريقة  طريقة  : : ، هناك ثالثة طرق   ، هناك ثالثة طرق   اإلجمالياإلجماليولتقديـر الـناتج المحلـي       ولتقديـر الـناتج المحلـي       

 .. االقتصادية االقتصاديةاألنشطةاألنشطة القيمة المضافة لكافة  القيمة المضافة لكافة إجماليإجمالي من خالل جمع  من خالل جمع اإلجمالياإلجماليالناتج المحلي الناتج المحلي  يمكن قياس  يمكن قياس اإلنتاجاإلنتاج

 يساوي إجمالي المبالغ المنفقة على       يساوي إجمالي المبالغ المنفقة على      أنأن العـرض من مكونات القيمة المضافة لكافة السلع والخدمات يجب             العـرض من مكونات القيمة المضافة لكافة السلع والخدمات يجب            أنأن  وباعتـبار وباعتـبار 

 ::نفس السلع والخدمات، فإن المتطابقة التالية ال بد أن تتحققنفس السلع والخدمات، فإن المتطابقة التالية ال بد أن تتحقق

التغير في المخزون   التغير في المخزون    +  + اإلجمالياإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت    التكوين الرأسمالي الثابت    + + االستهالك النهائي   االستهالك النهائي   = =  السوق    السوق   بأسعاربأسعار  اإلجمالياإلجماليلي  لي  الناتج المح الناتج المح 

 ).).سلع وخدماتسلع وخدمات(( الواردات  الواردات -) ) سلع وخدماتسلع وخدمات((الصادرات الصادرات + + 

رأس رأس  فإن القيمة المضافة الكلية تستخدم كدخل على          فإن القيمة المضافة الكلية تستخدم كدخل على         اإلنتاجيةاإلنتاجية الدخل مرتبط تماما  بالعملية       الدخل مرتبط تماماً بالعملية      أنأنوبـنفس المنطق، وباعتبار     وبـنفس المنطق، وباعتبار     

  اإلنتاجيةاإلنتاجية الضرائب المدفوعة ذات الصلة بالعمليات        الضرائب المدفوعة ذات الصلة بالعمليات       إلىإلى  إضافةإضافة) ) تعويضات العاملين تعويضات العاملين ((والعمل  والعمل  ) ) فـائض التشغيل  فـائض التشغيل  ((المـال   المـال   

 :: قائمة قائمةأيضاأيضاوعليه تكون المتطابقة التالية وعليه تكون المتطابقة التالية .  .  اإلعاناتاإلعاناتمطروحا  منها مطروحاً منها 

مين للعاملين المقيمين وغير    مين للعاملين المقيمين وغير    المستحقة على المنتجين المقي   المستحقة على المنتجين المقي   ((تعويضات العاملين   تعويضات العاملين   = =  السوق    السوق   بأسعاربأسعار  اإلجمالياإلجماليالـناتج المحلي    الـناتج المحلي    

استهالك رأس  استهالك رأس  ) + ) +  وهي مقيمة بالتعريف    وهي مقيمة بالتعريف   اإلنتاجاإلنتاجالمستحق للمؤسسات التي تمارس     المستحق للمؤسسات التي تمارس     ((صافي فائض التشغيل    صافي فائض التشغيل    ) + ) + المقيمـين المقيمـين 

 .. والواردات والوارداتاإلنتاجاإلنتاجعلى على ) ) اإلعاناتاإلعاناتمطروحا  منها مطروحاً منها ((الضرائب الضرائب + + المال الثابت المال الثابت 

رات مستقلة عن استهالك رأس المال الثابت، مما استدعى         رات مستقلة عن استهالك رأس المال الثابت، مما استدعى         وقـد تعذر في الحسابات القومية الفلسطينية الحالية توفير تقدي         وقـد تعذر في الحسابات القومية الفلسطينية الحالية توفير تقدي         

 ..، أي شامال  استهالك رأس المال الثابت، أي شامالً استهالك رأس المال الثابتاإلجماليةاإلجماليةعرض فائض التشغيل بقيمته عرض فائض التشغيل بقيمته 
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 ::فئات االستخدام النهائيفئات االستخدام النهائي. . 33
 

 ::االستهالك النهائياالستهالك النهائي

، والحكومة، والمؤسسات غير    ، والحكومة، والمؤسسات غير     المعيشية  المعيشية األسراألسر االسـتهالك النهائي الذي يتم تسجيله في الحسابات القومية يتم من قبل               االسـتهالك النهائي الذي يتم تسجيله في الحسابات القومية يتم من قبل              إنإن

 تعتبر المنتجات التي تستخدم في العملية        تعتبر المنتجات التي تستخدم في العملية       إذإذوبهذا المعنى ال يعتبر استهالك المنشآت استهالكا  نهائيا ،         وبهذا المعنى ال يعتبر استهالك المنشآت استهالكاً نهائياً،         .  .  الهادفـة للـربح   الهادفـة للـربح   

 .. بمثابة استهالك وسيط بمثابة استهالك وسيطاإلنتاجيةاإلنتاجية

 كافة السلع والخدمات  كافة السلع والخدمات  على علىاإلنفاقاإلنفاق المشترين، وهو يتألف من  المشترين، وهو يتألف من بأسعاربأسعار   المعيشية المعيشيةلألسرلألسراالسـتهالك النهائي  االسـتهالك النهائي  ويـتم تسجيل    ويـتم تسجيل    

  إيجارإيجار  أماأما.  .   لحساب المالكين لحساب المالكينإجماليإجمالي المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت     المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت    إنـشاء إنـشاء باسـتثناء اإلنفـاق علـى       باسـتثناء اإلنفـاق علـى       

 .  .   المعيشية المعيشيةاألسراألسرالمساكن فيصنف كاستهالك نهائي منفق من المساكن فيصنف كاستهالك نهائي منفق من 

 كما كان    كما كان   19931993ابات القومية لعام    ابات القومية لعام     في نظام الحس    في نظام الحس   للربحللربح  االستهالك النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف      االستهالك النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف      ويعامـل   ويعامـل   

 .. مطروحا  منها قيمة المقبوضات من المبيعات مطروحاً منها قيمة المقبوضات من المبيعاتاإلنتاجاإلنتاج فهو يقاس بقيمة  فهو يقاس بقيمة 19681968في نظام في نظام 

 الذي يفيد    الذي يفيد   اإلنفاقاإلنفاق من ذلك     من ذلك    األولاألولويتألف  ويتألف  .  .   فردي وآخر جماعي    فردي وآخر جماعي   إنفاقإنفاق:  :   فئتين  فئتين إلىإلى لهذين القطاعين     لهذين القطاعين    اإلنفاقاإلنفاقويمكـن تقسيم    ويمكـن تقسيم    

 الحكومة على الدفاع     الحكومة على الدفاع    إنفاقإنفاق:  :   الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك       الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك      اإلنفاقاإلنفاق  ، أما ، أما الخدمات الطبية الخدمات الطبية :  :  ، مـثال ذلـك    ، مـثال ذلـك    األفـراد األفـراد 

 . .  العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئةواألمنواألمن
 

 ::اإلجمالياإلجماليالتكوين الرأسمالي التكوين الرأسمالي 

، والتغير في المخزون، وصافي حيازة      ، والتغير في المخزون، وصافي حيازة      اإلجمالياإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت    التكوين الرأسمالي الثابت    :  :   ثالثة مركبات   ثالثة مركبات  إلىإلىيمكـن تقـسيم هذا البند       يمكـن تقـسيم هذا البند       

.  .  كمجموع لهذه المركبات الثالثة   كمجموع لهذه المركبات الثالثة   ) )  االستثمار  االستثمار أوأو ( (اإلجمالياإلجمالي، حيث يعر ف التكوين الرأسمالي      ، حيث يعّرف التكوين الرأسمالي      ))يازات الثمينة يازات الثمينة الحالح((الـنفائس   الـنفائس   

 .. المشترين كما هو الحال عند قياس االستهالك المشترين كما هو الحال عند قياس االستهالكبأسعاربأسعارويتم قياس االستثمار ويتم قياس االستثمار 

ن به، من السلع الرأسمالية      ن به، من السلع الرأسمالية       بقيمة ما يقتنيه المنتجون، مطروحا  منه ما يتصرفو         بقيمة ما يقتنيه المنتجون، مطروحاً منه ما يتصرفو        اإلجمالياإلجماليويتمثل التكوين الرأسمالي الثابت     ويتمثل التكوين الرأسمالي الثابت     

 المعيشية بهذا المعنى منتجة      المعيشية بهذا المعنى منتجة     األسراألسر المعيشية على المساكن، حيث تكون        المعيشية على المساكن، حيث تكون       األسراألسر  إنفاقإنفاقبما في ذلك    بما في ذلك    ((الجديـدة والمـستعملة     الجديـدة والمـستعملة     

 تكلفة نقل الملكية     تكلفة نقل الملكية    أيضاأيضا الجوفية، ويضاف لذلك      الجوفية، ويضاف لذلك     واألصولواألصول  األراضياألراضي للتحسينات الرأسمالية على      للتحسينات الرأسمالية على     إضافةإضافة،  ،  ))اإلسكاناإلسكانلخدمات  لخدمات  

 غير   غير  أوأوالخ،  الخ،  ... ...  تكون ملموسة كالمساكن والمباني واآلالت والمعدات         تكون ملموسة كالمساكن والمباني واآلالت والمعدات        أنأنويمكـن للسلع الرأسمالية     ويمكـن للسلع الرأسمالية         33..األصـول األصـول لهـذه   لهـذه   

 ..الخالخ... ... ملموسة مثل حقوق االمتياز والعالمات التجارية وبرامج الكمبيوتر ملموسة مثل حقوق االمتياز والعالمات التجارية وبرامج الكمبيوتر 

 تقيم   تقيم  أنأن ويجب    ويجب   . .  المخزون مطروحا  منها قيمة السلع الخارجة منه        المخزون مطروحاً منها قيمة السلع الخارجة منه       إلىإلىأما التغير في المخزون فيقاس بقيمة السلع الداخلة         أما التغير في المخزون فيقاس بقيمة السلع الداخلة         

 من المخزون، بحيث يتم التثبت من تجنب احتساب          من المخزون، بحيث يتم التثبت من تجنب احتساب         إخراجهاإخراجها  أوأو  إدخالهاإدخالها لحظة    لحظة   بأسعاربأسعار الجاريـة، أي      الجاريـة، أي     باألسـعار باألسـعار الـسلع   الـسلع   

 ..والتي تم نقاشها فيما سبقوالتي تم نقاشها فيما سبق" " المنتجات تحت التشغيلالمنتجات تحت التشغيل""ويشمل التغير في المخزون ويشمل التغير في المخزون .  .  مكاسب االقتناء غير الفعليةمكاسب االقتناء غير الفعلية

 االستهالك بل يحتفظ بها بشكل       االستهالك بل يحتفظ بها بشكل      أوأو  لإلنتاجلإلنتاجر الوقت وهي ال تستخدم أساسا       ر الوقت وهي ال تستخدم أساسا        ال تتلف مع مرو     ال تتلف مع مرو    أصولأصولوتعرف النفائس بأنها    وتعرف النفائس بأنها    

ولم ولم .  .   والمجوهرات واللوحات والتحف الفنية وما شابه       والمجوهرات واللوحات والتحف الفنية وما شابه      واأللماسواأللماسمثال ذلك الذهب غير النقدي      مثال ذلك الذهب غير النقدي      ،  ،  رئيـسي كمخزون للقيمة   رئيـسي كمخزون للقيمة   

 . . يؤخذ هذا العنصر باالعتبار في التكوين الرأسمالي في االحتسابات الحاليةيؤخذ هذا العنصر باالعتبار في التكوين الرأسمالي في االحتسابات الحالية
 
 

                                                 
 غير المنتجة الملموسة وتكاليف نقل       غير المنتجة الملموسة وتكاليف نقل      األصولاألصول يشمل التحسينات الرأسمالية لكل       يشمل التحسينات الرأسمالية لكل      اإلجمالياإلجمالي التكوين الرأسمالي الثابت      التكوين الرأسمالي الثابت     أنأن  إذإذيط بهذا التعريف،    يط بهذا التعريف،     هـناك بعض التبس     هـناك بعض التبس    3

.  .  لحةلحة المفت  المفت  الجوفية، مصادر المياه والمصادر غير العضوية       الجوفية، مصادر المياه والمصادر غير العضوية      واألصولواألصول  لألرضلألرض  إضافةإضافة غير المنتجة الملموسة،      غير المنتجة الملموسة،     األصولاألصولوتشمل  وتشمل  . .  غير المنتجة   غير المنتجة  األصولاألصولالملكية لكل   الملكية لكل   

 غير ملموسة مثل براءات االختراع والعقود القابلة للتأجير          غير ملموسة مثل براءات االختراع والعقود القابلة للتأجير          أصوال  أصوال  غير المنتجة الملموسة،    غير المنتجة الملموسة،   لألصوللألصول  إضافةإضافة،  ،  أيضاأيضا غير المنتجة عامة تشمل       غير المنتجة عامة تشمل      األصولاألصول  أنأنفي حين   في حين   

 .. في فلسطين في فلسطينتدنيةتدنية قيم م قيم م ذات ذاتأنهاأنها محاولة لتقدير قيم هذه المعامالت والتي يفترض  محاولة لتقدير قيم هذه المعامالت والتي يفترض أيةأيةوعلى أي حال لم تجر وعلى أي حال لم تجر   . . واسم الشهرة القابل للشراءواسم الشهرة القابل للشراء
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 ::لواردات من السلع والخدماتلواردات من السلع والخدماتالصادرات واالصادرات وا

تـشمل الـصادرات والـواردات المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة                  تـشمل الـصادرات والـواردات المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة                  

 ..والهداياوالهدايا
 
 ::مركبات الدخلمركبات الدخل. . 44
 

 ::تعويضات العاملينتعويضات العاملين

  أليأليمان االجتماعي، والتي تدفع     مان االجتماعي، والتي تدفع      النقدية والعينية، بما في ذلك المساهمات في الض         النقدية والعينية، بما في ذلك المساهمات في الض        األجوراألجور مجموع    مجموع   بأنهبأنهيعـرف هذا البند     يعـرف هذا البند     

 ..مستخدم مقابل عمل يؤديهمستخدم مقابل عمل يؤديه
 

 ::الضرائب على اإلنتاجالضرائب على اإلنتاج

وتتألف وتتألف .  .  تعـرف الـضرائب بأنها مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامة                تعـرف الـضرائب بأنها مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامة                

ها أو بيعها أو تصريفها، ومن      ها أو بيعها أو تصريفها، ومن      الـضرائب على اإلنتاج من ضرائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاج             الـضرائب على اإلنتاج من ضرائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاج             

 ..ضرائب أخرى على اإلنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاجضرائب أخرى على اإلنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج
 

 ):):باستثناء ضريبة القيمة المضافةباستثناء ضريبة القيمة المضافة((الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات 

تي تصبح مستحقة   تي تصبح مستحقة   تـتألف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من ضرائب مفروضة على السلع والخدمات وال             تـتألف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من ضرائب مفروضة على السلع والخدمات وال             

 ..لحظة عبور هذه السلع الحدود الوطنية أو الجمركيةلحظة عبور هذه السلع الحدود الوطنية أو الجمركية

وتشمل رسوم الواردات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على أنواع معينة من السلع عند عبورها لحدود                 وتشمل رسوم الواردات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على أنواع معينة من السلع عند عبورها لحدود                 

 . . المنطقة االقتصاديةالمنطقة االقتصادية

التي تفرض  التي تفرض  ( ( ت العامة ورسوم المكوس     ت العامة ورسوم المكوس     ضريبة المبيعا ضريبة المبيعا ) ) عدا ضريبة القيمة المضافة   عدا ضريبة القيمة المضافة   ((وتشمل ضرائب الواردات األخرى     وتشمل ضرائب الواردات األخرى     

 ..وما إلى ذلكوما إلى ذلك.... ....  تفرض على الخدمات تفرض على الخدماتأنأن التي يمكن  التي يمكن األخرىاألخرىوالضرائب والضرائب ) ) على سلع معينة كالتبغ والوقود والسياراتعلى سلع معينة كالتبغ والوقود والسيارات
 

 ::اإلعانات على اإلنتاجاإلعانات على اإلنتاج

وهي وهي .  .  محليينمحليينتعرف اإلعانات على اإلنتاج بأنها مدفوعات جارية تقدمها الحكومة دون مقابل للمنتجين أو المستوردين ال              تعرف اإلعانات على اإلنتاج بأنها مدفوعات جارية تقدمها الحكومة دون مقابل للمنتجين أو المستوردين ال              

 على   على  األخرىاألخرى  اإلعاناتاإلعاناتتتألف من اإلعانات على المنتجات التي تدفع على كل وحدة من السلعة أو الخدمة المنتجة، ومن                 تتألف من اإلعانات على المنتجات التي تدفع على كل وحدة من السلعة أو الخدمة المنتجة، ومن                 

 .. يتلقاها المنتج المقيم من الحكومة كنتيجة لممارسته العملية اإلنتاجية يتلقاها المنتج المقيم من الحكومة كنتيجة لممارسته العملية اإلنتاجيةأنأن التي يمكن  التي يمكن اإلنتاجاإلنتاج
 

 :: فائض التشغيل فائض التشغيلإجماليإجمالي

بما بما (( تعويضات العاملين  تعويضات العاملين إجماليإجمالي مطروحا  منها  مطروحاً منها األساسيةاألساسية  باألسعارباألسعار القيمة المضافة  القيمة المضافة إجماليإجمالي يساوي  يساوي بأنهبأنهيعـرف هـذا البند    يعـرف هـذا البند    

ويمكن تحليل  ويمكن تحليل  .  .   على المنتجات   على المنتجات  اإلعاناتاإلعانات، ومطروحا  منها الضرائب ناقص      ، ومطروحاً منها الضرائب ناقص      ))فـيها التعويـضات المدفوعة لغير المقيمين      فـيها التعويـضات المدفوعة لغير المقيمين      

 في الحسابات    في الحسابات   باإلمكانباإلمكانولم يكن   ولم يكن   .  .  44 صافي فائض التشغيل واستهالك رأس المال الثابت        صافي فائض التشغيل واستهالك رأس المال الثابت       إلىإلى فـائض التـشغيل       فـائض التـشغيل      إجمالـي إجمالـي 

 .. مثل هذا التمييز بالنظر لعدم توفر البيانات مثل هذا التمييز بالنظر لعدم توفر البياناتإجراءإجراءالقومية الفلسطينية القومية الفلسطينية 
 

                                                 
  أنأن  إذإذ للغايات الضريبية،  للغايات الضريبية، أساسيأساسي يجب التمييز بين استهالك رأس المال الثابت واالهتالك الدفتري لرأس المال الثابت الذي يستخدم في المحاسبة التجارية بشكل  يجب التمييز بين استهالك رأس المال الثابت واالهتالك الدفتري لرأس المال الثابت الذي يستخدم في المحاسبة التجارية بشكل 4

 ..قادم المادي، وهو متغير يتعلق بالنظرة للمستقبلقادم المادي، وهو متغير يتعلق بالنظرة للمستقبل الثابتة نتيجة االستخدام والتراجع والت الثابتة نتيجة االستخدام والتراجع والتاألصولاألصولاستهالك رأس المال الثابت يقيس االنخفاض في استهالك رأس المال الثابت يقيس االنخفاض في 
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 ::الملكيةالملكيةدخل دخل 

  األصلاألصل وضع    وضع   أوأو،  ،  إلىإلى  أموالأموال، مقابل تقديم    ، مقابل تقديم    ))كاألرضكاألرض((هو الدخل الذي يتلقاه مالك اصل مالي أو اصل ملموس غير منتج             هو الدخل الذي يتلقاه مالك اصل مالي أو اصل ملموس غير منتج             

 ..خرىخرىأأالملموس غير المنتج تحت تصرف، وحدة مؤسسية الملموس غير المنتج تحت تصرف، وحدة مؤسسية 
 

 ::55الدخل القومي االجماليالدخل القومي االجمالي

 الدخل الناجم عن ممارسة      الدخل الناجم عن ممارسة     بأنهبأنه  األولياألوليويعرف الدخل   ويعرف الدخل   .  .   المتحقق للمقيمين   المتحقق للمقيمين  األولياألولييقـيس هذا المتغير القيمة الكلية للدخل        يقـيس هذا المتغير القيمة الكلية للدخل        

  اإلجمالياإلجماليويمكن قياس الدخل القومي  ويمكن قياس الدخل القومي  .  .   الجوفية  الجوفية واألصولواألصول  األراضياألراضي ملكية    ملكية   أوأو مالية    مالية   أصولأصول نتيجة ملكية     نتيجة ملكية    أوأو  إنتاجيإنتاجينـشاط   نـشاط   

 ::نود التاليةنود التاليةكمجموع للبكمجموع للب

 .. تعويضات العاملين المقبوضة للمقيمين تعويضات العاملين المقبوضة للمقيمين-

 ).).وهي مقيمة بالتعريفوهي مقيمة بالتعريف  (   ( اإلنتاجيةاإلنتاجية فائض التشغيل المتحقق للوحدات  فائض التشغيل المتحقق للوحدات -

 .. والمتحققة للحكومة والمتحققة للحكومةاإلعاناتاإلعانات والواردات مطروحا  منها  والواردات مطروحاً منها اإلنتاجاإلنتاج الضرائب على  الضرائب على -

 .. الجوفية المتحقق للمقيمين الجوفية المتحقق للمقيمينواألصولواألصول  واألراضيواألراضي المالية  المالية األصولاألصول الدخل من  الدخل من -

 ::  ويطرح من ذلك  ويطرح من ذلك

 . .  الجوفية المستحق على المقيمين الجوفية المستحق على المقيمينواألصولواألصول  واألراضيواألراضي المالية  المالية األصولاألصولالدخل من الدخل من -

 المتحقق للمقيمين وطرح الدخل      المتحقق للمقيمين وطرح الدخل     األولياألولي الدخل    الدخل   إضافةإضافة آخر عن طريق      آخر عن طريق     بأسلوببأسلوب يقدر    يقدر   أنأن  اإلجمالياإلجماليويمكـن للدخل القومي     ويمكـن للدخل القومي     

 ..اإلجمالياإلجمالي المتحقق لغير المقيمين من الناتج المحلي  المتحقق لغير المقيمين من الناتج المحلي األولياألولي
 

 ::اإلجمالياإلجماليالمتاح المتاح الدخل الدخل 

السلع والخدمات المنتجة   السلع والخدمات المنتجة   (( على السلع والخدمات االستهالكية       على السلع والخدمات االستهالكية      لإلنفاقلإلنفاقيقـيس هذا المتغير الدخل المتوفر للمقيمين والقابل         يقـيس هذا المتغير الدخل المتوفر للمقيمين والقابل         

 :: محليا  كمجموع للبنود التالية محلياً كمجموع للبنود التاليةاإلجمالياإلجماليويمكن قياس الدخل المتاح ويمكن قياس الدخل المتاح .  .   لالدخار لالدخارأوأو) )  المستوردة المستوردةأوأومحليا  محلياً 

مساهمات وعوائد  مساهمات وعوائد  ،  ،  الجارية المتحققة على الدخل والثروة وغيرها المستحقة للمقيمين       الجارية المتحققة على الدخل والثروة وغيرها المستحقة للمقيمين       الضرائب  الضرائب  اإلجمالي،  اإلجمالي،  الـدخل القومي    الـدخل القومي    

تحويالت محلية  تحويالت محلية  ،  ،   وتعويضات التأمين على غير الحياة للمقيمين       وتعويضات التأمين على غير الحياة للمقيمين      أقساطأقساطصافي  صافي  ،  ،  الـضمانات االجتماعية المستحقة للمقيمين    الـضمانات االجتماعية المستحقة للمقيمين    

. . ))أعالهأعاله الواردة    الواردة   األشكالاألشكالخذ أيا  من    خذ أياً من     تأ  تأ أنأنوالتي يمكن   والتي يمكن   ((التحويالت الجارية المقبوضة من غير المقيمين       التحويالت الجارية المقبوضة من غير المقيمين       أخرى و   أخرى و   متـنوعة   متـنوعة   

 . . مطروحا  من ذلك نفس البنود السابقة على جانب المدفوعاتمطروحاً من ذلك نفس البنود السابقة على جانب المدفوعات

  إلىإلى صافي التحويالت من غير المقيمين          صافي التحويالت من غير المقيمين         إضافةإضافة بصورة مبسطة من خالل       بصورة مبسطة من خالل      اإلجمالياإلجمالي قياس الدخل المتاح      قياس الدخل المتاح     أيـضا أيـضا ويمكـن   ويمكـن   

 ..اإلجمالياإلجماليالدخل القومي الدخل القومي 
 

                                                 
 ..19931993، وقد الغي هذا االصطالح في نظام ، وقد الغي هذا االصطالح في نظام 19681968 في نظام الحسابات القومية لعام  في نظام الحسابات القومية لعام اإلجمالياإلجمالي كان يشار لهذا البند بالناتج القومي  كان يشار لهذا البند بالناتج القومي 5
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

 :عام لالقتصاد الوطنياألداء ال
 

  الحسابات القومية األساسية1.3

 والتي تغطي مؤشرات االقتصاد الكلي       والتي تغطي مؤشرات االقتصاد الكلي      20052005-20002000أشـارت النـتائج النهائـية لبـيانات الحسابات القومية األساسية            أشـارت النـتائج النهائـية لبـيانات الحسابات القومية األساسية            

الفلـسطيني فـي هـذه الفتـرة إلى تذبذب في الناتج المحلي اإلجمالي من حيث النمو والتراجع وفي مختلف المؤشرات       الفلـسطيني فـي هـذه الفتـرة إلى تذبذب في الناتج المحلي اإلجمالي من حيث النمو والتراجع وفي مختلف المؤشرات       

خـرى والتـي تعكس الظروف السياسية واالقتصادية التي مرت بها األراضي الفلسطينية خالل هذه الفترة، حيث أنه                  خـرى والتـي تعكس الظروف السياسية واالقتصادية التي مرت بها األراضي الفلسطينية خالل هذه الفترة، حيث أنه                  األاأل

وبالنظـر إلى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ومع النظر إلى نسب النمو المختلفة                   وبالنظـر إلى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ومع النظر إلى نسب النمو المختلفة                   

، أما خالل ، أما خالل %%0.70.7 بنسبة  بنسبة 19991999 تراجع مقارنة بالعام   تراجع مقارنة بالعام  20052005في العام   في العام   للـناتج المحلـي اإلجمالي باألسعار الثابتة نجد انه          للـناتج المحلـي اإلجمالي باألسعار الثابتة نجد انه          

 بنسبة   بنسبة  20022002 مقارنة بالعام     مقارنة بالعام    20032003 فقـد حقق الناتج المحلي اإلجمالي أعلى نسبة نمو خالل العام              فقـد حقق الناتج المحلي اإلجمالي أعلى نسبة نمو خالل العام             20052005-20002000الفتـرة   الفتـرة   

 %.%.13.313.3– وبنسبة  وبنسبة 20012001 مقارنة مع العام  مقارنة مع العام 20022002، واعلى نسبة تراجع خالل العام ، واعلى نسبة تراجع خالل العام 14.914.9%%
 

 إلى االجتياحات اإلسرائيلية الطويلة والمكثفة على كافة األراضي الفلسطينية وما  إلى االجتياحات اإلسرائيلية الطويلة والمكثفة على كافة األراضي الفلسطينية وما 20022002حاد في العام حاد في العام ويعـزى التراجع ال   ويعـزى التراجع ال   

رافقهـا من تدمير للبنى التحتية وشلل لحركة االقتصاد ووقف تنقل األفراد والبضائع بين المناطق المختلفة، كما ورافق                  رافقهـا من تدمير للبنى التحتية وشلل لحركة االقتصاد ووقف تنقل األفراد والبضائع بين المناطق المختلفة، كما ورافق                  

لعسكرية ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى مناطق        لعسكرية ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه إلى مناطق        هـذه األزمـة إغالق كامل للمعابر وزيادة في عدد الحواجز ا           هـذه األزمـة إغالق كامل للمعابر وزيادة في عدد الحواجز ا           

عملهـم في إسرائيل، وانعكس ذلك جليا في القيمة المنخفضة للناتج المحلي اإلجمالي، كما واثر على النمو الحاصل في                   عملهـم في إسرائيل، وانعكس ذلك جليا في القيمة المنخفضة للناتج المحلي اإلجمالي، كما واثر على النمو الحاصل في                   

 ..20022002 والذي يعزى جزء كبير منه إلى االنخفاض الحاد في قيمته خالل العام  والذي يعزى جزء كبير منه إلى االنخفاض الحاد في قيمته خالل العام 20032003العام العام 
 

 بالتعافي من خالل حمالت واسعة إلعادة أعمار ما تم تدميره في             بالتعافي من خالل حمالت واسعة إلعادة أعمار ما تم تدميره في            يي بدأ االقتصاد الفلسطين    بدأ االقتصاد الفلسطين   20052005   و  و 20042004فـي األعوام    فـي األعوام    

فتـرة سابقة، وكان زخم اإلجراءات االقتصادية التي تم تنفيذها إلصالح ما تم تدميره اقل نسبيا مقارنة بحدة اإلجراءات                   فتـرة سابقة، وكان زخم اإلجراءات االقتصادية التي تم تنفيذها إلصالح ما تم تدميره اقل نسبيا مقارنة بحدة اإلجراءات                   

 قطاع غزة فكانت وتيرة األزمة السياسية واإلجراءات  قطاع غزة فكانت وتيرة األزمة السياسية واإلجراءات  في باقي الضفة الغربية، أما     في باقي الضفة الغربية، أما    20022002التدميـرية التي تمت في العام       التدميـرية التي تمت في العام       

 ..اإلسرائيلية التعسفية متصاعدة مما اثر بشكل سلبي على حركة االقتصاداإلسرائيلية التعسفية متصاعدة مما اثر بشكل سلبي على حركة االقتصاد
 

ومـن الجديـر ذكـره أن اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية أثرت على دخل الفرد الفلسطيني وبالتالي أدت إلى انخفاض                   ومـن الجديـر ذكـره أن اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية أثرت على دخل الفرد الفلسطيني وبالتالي أدت إلى انخفاض                   

، مما  ، مما  20042004 وحتى العام     وحتى العام    20022002في األعوام   في األعوام   ) ) ديونديون((تلفة حيث كانت قيمه سالبة    تلفة حيث كانت قيمه سالبة    ملحوظ في قيم االدخار عبر السنوات المخ      ملحوظ في قيم االدخار عبر السنوات المخ      

انعكس مباشرة على مستوى االستثمار في االقتصاد الفلسطيني وفتح الباب للجوء إلى رفع قيمة الديون الخارجية لتغطية                 انعكس مباشرة على مستوى االستثمار في االقتصاد الفلسطيني وفتح الباب للجوء إلى رفع قيمة الديون الخارجية لتغطية                 

 . . هذه النقص وأدى إلى عجز في صافي اإلقراض واالقتراضهذه النقص وأدى إلى عجز في صافي اإلقراض واالقتراض
 

روضة وجود ارتفاع في قيمة بعض المؤشرات باألسعار الثابتة عنها في الجارية لباقي             روضة وجود ارتفاع في قيمة بعض المؤشرات باألسعار الثابتة عنها في الجارية لباقي             ومـن المالحظ من البيانات المع     ومـن المالحظ من البيانات المع     

الـضفة الغـربية وقطاع غزة، حيث من الطبيعي أن تلجأ المثبطات السعرية إلى تخفيض قيمة األسعار الجارية، إال أن                    الـضفة الغـربية وقطاع غزة، حيث من الطبيعي أن تلجأ المثبطات السعرية إلى تخفيض قيمة األسعار الجارية، إال أن                    

واقع الفلسطيني حيث أن    واقع الفلسطيني حيث أن    الـسبب الرئيـسي لهـذا االرتفاع هو التغير الحاصل في أسعار الصرف والخصوصية في ال               الـسبب الرئيـسي لهـذا االرتفاع هو التغير الحاصل في أسعار الصرف والخصوصية في ال               

البيانات من مصادرها المختلفة يتم تسجيلها بالشيقل اإلسرائيلي، ومن ثم يتم تحويلها إلى الدوالر األمريكي، وسيتم الحقا                 البيانات من مصادرها المختلفة يتم تسجيلها بالشيقل اإلسرائيلي، ومن ثم يتم تحويلها إلى الدوالر األمريكي، وسيتم الحقا                 

 ..في فصل المنهجية تفصيل هذه اآلليةفي فصل المنهجية تفصيل هذه اآللية
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   المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي       : أوال

اهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي، فيالحظ أن االقتصاد الفلسطيني هو       فيما يتعلق بالمس

والذي يشمل كل من الفنادق والمطاعم، األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية، أنشطة التعليم والصحة         (اقتصاد خدماتي 

بالدرجة األولى ويبدو ذلك من خالل حجم        )  اعية والشخصية والعمل االجتماعي باإلضافة إلى األنشطة المجتمعية واالجتم    

   خالل السنوات    % 24.1-% 21.4مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي حيث تراوحت مساهمته  ما بين          

2000- 2005. 

لى نسبة لها   وتأتي األنشطة الصناعية في المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي حيث حققت أع 

، يليه نشاط  1999مع أن نشاط الصناعة شهد تراجعا مقارنة باألعوام ما قبل    % 17.3 والتي بلغت 2003في العام 

 %.16.4 ليساهم بنسبة  2002اإلدارة العامة والدفاع الذي بلغ ذروته في العام        
 

 الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادينسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة 

  باألسعار الجارية2005-2000 لألعوام 
 

 النشاط االقتصادي 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5.7 7.1 6.5 7.3  األسماكالزراعة  وصيد  10.0 8.7

15.1 17.1 17.3 15.0  والكهرباء المياهوإمدادات التعدين، الصناعة التحويلية  15.0 15.8

6.1 5.7 5.7 5.5  اإلنشاءات 7.7 8.2

10.0 9.8 10.2 10.7  تجارة الجملة والتجزئة 11.4 9.0

6.1 6.1 6.4 7.3  والتخزين واالتصاالتالنقل   4.1 5.7

4.5 3.6 3.8 4.0  الوساطة المالية 4.3 3.8

22.6 22.8 23.7 24.1  الخدمات 21.4 21.7

14.0 14.3 15.0 16.4  والدفاعمة العا اإلدارة 14.1 16.2

0.0 0.1 0.2 0.2  الخدمات المنزلية 0.2 0.2

 **أخرىأخرى 11.8 10.7 9.5 11.2 13.4 15.9

 المجموع 100 100 100 100 100 100

فة على تشمل الشركات المملوكة للحكومة، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضا: * مالحظة

 .الواردات

 
وقد شهدت األنشطة االقتصادية المختلفة تذبذبا واضحا في نسب المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي فمثال كانت أعلى                 وقد شهدت األنشطة االقتصادية المختلفة تذبذبا واضحا في نسب المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي فمثال كانت أعلى                 

للعام للعام % % 4.14.1 مقارنة مع     مقارنة مع    20022002في العام   في العام   % % 7.37.3نـسبة مـساهمة لقطاع النقل والتخزين واالتصاالت والتي وصلت  إلى             نـسبة مـساهمة لقطاع النقل والتخزين واالتصاالت والتي وصلت  إلى             

يادة نشاط قطاع النقل غير المنظم نتيجة إلى لجوء المواطنين للطرق االلتفافية الطويلة             يادة نشاط قطاع النقل غير المنظم نتيجة إلى لجوء المواطنين للطرق االلتفافية الطويلة             ، ويعود هذا االرتفاع إلى ز     ، ويعود هذا االرتفاع إلى ز     20002000

 ..للتغلب على اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في إغالق كافة الطرق الرئيسية بين مختلف المناطقللتغلب على اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في إغالق كافة الطرق الرئيسية بين مختلف المناطق

، وأدنى نسبة مساهمة    ، وأدنى نسبة مساهمة    %%8.28.2 بنسبة مساهمة تصل إلى       بنسبة مساهمة تصل إلى      20012001أمـا فيما يتعلق بنشاط اإلنشاءات فقد بلغ ذروته في العام            أمـا فيما يتعلق بنشاط اإلنشاءات فقد بلغ ذروته في العام            

 %.%.5.55.5 حيث بلغت  حيث بلغت 20022002في عام في عام 
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 GDP (2000-2005( الناتج المحلي اإلجمالي: ثانيا

 والقيمة   لإلنتاجوبشكل مشابه      .  الذي يتم خالل فترة زمنية محددة  لإلنتاج مقياسا  تجميعيا   اإلجمالييعتبر الناتج المحلي  

ولتقدير الناتج     .وإعانات وفقا  لما يؤخذ في االعتبار من ضرائب مالياإلج  يختلف تقييم الناتج المحلي أن المضافة يمكن 

   . وطريقة الدخل اإلنفاق وطريقة اإلنتاج طريقة : ، هناك ثالثة طرق اإلجماليالمحلي  

 في باقي الضفة   2005-2000 لألعوام الشكل التالي يوضح اتجاه الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة         

 :وقطاع غزة الغربية 
 

  الجارية والثابتة باألسعار2005-2000باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لألعوام  في اإلجماليالناتج المحلي : 1شكل

 )مليون دوالر أمريكي(
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الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة

 
 

ى قيمته باألسعار الجارية    ى قيمته باألسعار الجارية    ومـن المالحظ من خالل الشكل السابق تقارب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إل              ومـن المالحظ من خالل الشكل السابق تقارب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إل              

ويعـود ذلـك إلى النمو الحاصل في معدالت سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي مقابل الدوالر، والتي أدت إلى تراجع في                    ويعـود ذلـك إلى النمو الحاصل في معدالت سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي مقابل الدوالر، والتي أدت إلى تراجع في                    

 ..األسعار إذا ما تم قياسها بالدوالر األمريكياألسعار إذا ما تم قياسها بالدوالر األمريكي
فلسطيني قد حقق أعلى معدل     فلسطيني قد حقق أعلى معدل     أمـا بالنسبة إلى نسب النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، فنجد االقتصاد ال              أمـا بالنسبة إلى نسب النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، فنجد االقتصاد ال              

  20022002، ووصل أدنى معدل له في العام        ، ووصل أدنى معدل له في العام        %%11.911.9 بنسبة    بنسبة   20042004، يليه العام    ، يليه العام    %%14.914.9 بنسبة نمو   بنسبة نمو  20032003للـنمو خـالل العام      للـنمو خـالل العام      

 . . كما تم ذكره سابقاكما تم ذكره سابقا% % 13.313.3بتراجع بلغ بتراجع بلغ 
 

ثابتة في باقي   باألسعار ال2005-2000الشكل التالي يبين نسب النمو والتغير الحاصل على معدالت النمو خالل األعوام               

 : الضفة الغربية وقطاع غزة  
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  الثابتة باألسعار2005-2000باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لألعوام  في اإلجمالي النمو في الناتج المحلي ةنسب: 2شكل
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 GNI (2000-2005(الدخل القومي اإلجمالي  : ثالثا 

 كافة الفلسطينيين المقيمين في االقتصاد الوطني والمتحققة نتيجة     دخل والذي يقيس  -جماليأما الدخل القومي اإل   

.   من الناتج المحلي اإلجمالي     بشكل واضح    فقد كانت قيمته أعلى -مشاركتهم بعمل إنتاجي أو امتالكهم ألصول مالية   

اإلضافة إلى عوائد استثمارات المقيمين     ويعود ذلك بشكل أساسي للعوائد المتحققة من عمل الفلسطينيين في إسرائيل ب         

  .ألموالهم في الخارج 

الشكل التالي يبين اتجاه الدخل القومي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة باألسعار الجارية والثابتة خالل          

 : 2005-2000األعوام 
 

  الجارية والثابتة باألسعار2005-2000 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لألعوام في اإلجماليالدخل القومي : 3شكل

 )مليون دوالر أمريكي(
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 GDI (2000-2005(  الدخل المتاح اإلجمالي  : رابعا 

 الدول النامية، يفوق الدخل القومي المتاح اإلجمالي كال  من الناتج المحلي اإلجمالي والدخل             معظمكما هو الحال في   

 الجارية التي يقدمها المجتمع الدولي باإلضافة إلى تحويالت    ساعدات والتحويالت  ويعود ذلك للم  . الي  اإلجمالقومي

وتشير بيانات السلسلة الزمنية المنقحة إلى أن قيمة الدخل القومي المتاح           .    الفلسطينيين في الشتات لعائالتهم في الداخل   

كانت على النحو    ) بالمليون دوالر أمريكي  (لجارية والثابتة اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة باألسعار ا

 : الموضح في الشكل التالي   
 

  الجارية والثابتة باألسعار2005-2000 لألعوام باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في اإلجماليالمتاح القومي الدخل : 4شكل

 )مليون دوالر أمريكي(
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 من   2005-2000رنة أهم مؤشرات االقتصاد الكلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األعوام    كما يمكن مقا

 :خالل الشكل التالي   
 

   الثابتة باألسعار2005-2000 لألعوام في باقي الضفة الغربية وقطاع غزةأهم المؤشرات االقتصادية : 5شكل

 )مليون دوالر أمريكي( 
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ومن المالحظ كذلك حدوث تذبذب واضح في قيم االدخار، ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى التذبذب في الدخل المتاح                          

اإلجمالي إضافة إلى توجه األسر المعيشية لإلنفاق من مدخراتهم ألغراض االستهالك بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية     

 سالبة، ويبين الشكل التالي كل   2004-2002خار خالل األعوام التعسفية التي أثرت على دخل الفرد وكانت قيمة االد 

 :2005-2000من االدخار وصافي التحويالت من الخارج باألسعار الثابتة في األراضي الفلسطينية خالل األعوام         
 

 الثابتة  باألسعار2005-2000 ألعوامل في باقي الضفة الغربية وقطاع غزةاالدخار وصافي التحويالت من الخارج : 6شكل

 )مليون دوالر أمريكي (
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 :مؤشرات نصيب الفرد : خامسا 
 
 باألسعار الجارية. 1

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل المتاح اإلجمالي في باقي الضفة الغربية 

 :على النحو التالي) بالدوالر األمريكي (2005-2000وقطاع غزة  باألسعار الجارية لألعوام 
 المؤشر 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1,454.7 1,314.0 1,125.2 1,224.1 1,300.9 1,349.6

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,686.8 1,424.0 1,198.5 1,304.7 1,372.0 1,456.8

 نصيب الفرد من الدخل المتاح اإلجمالي 1,907.2 1,738.9 1,543.2 1,554.9 1,606.2 1,797.9

 
 باألسعار الثابتة  . 2

كان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل المتاح اإلجمالي في باقي الضفة الغربية           

 :على النحو التالي   ) بالدوالر األمريكي  (2005-2000 لألعوام  ةوقطاع غزة باألسعار الثابت 
 المؤشر 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1,428.3 1,269.5 1,070.0 1,195.0 1,300.4 1,349.2

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,654.5 1,381.3 1,151.3 1,278.5 1,371.3 1,447.3

 نصيب الفرد من الدخل المتاح اإلجمالي 1,881.9 1,713.0 1,537.6 1,536.9 1,602.3 1,772.9
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 :حيث يبين الشكل التالي نصيب الفرد من أهم مؤشرات الحسابات القومية باألسعار الثابتة      
  

  2005-2000  لألعوام  في باقي الضفة الغربية وقطاع غزةنصيب الفرد من مؤشرات الحسابات القومية: 7شكل

 )دوالر األمريكي ( الثابتةباألسعار

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي نصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي
االجمالي المتاح الدخل من الفرد نصيب

 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاقالناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق :  : سادسا سادساً

تشير النتائج إلى أن اإلنفاق االستهالكي النهائي حقق أعلى قيمة لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في           

 مليون دوالر بينما شكل اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر  5,683.3، حيث بلغت 2004ام األراضي الفلسطينية للع 

 %.81.6 والتي بلغت   2005المعيشة النسبة األكبر منه خالل العام   

 وهي أعلى قيمة له، حيث شكل التكوين      2000 مليون دوالر في العام    1,561.1أما التكوين الرأسمالي اإلجمالي فقد بلغ      

من التكوين الرأسمالي اإلجمالي لنفس العام، ووصلت أدنى قيمة للتكوين             %  58.3ي من المباني ما نسبته    الرأسمال

أما الميزان التجاري فشهد عجزا متواليا خالل هذه          .   2002 مليون دوالر في العام     954.1الرأسمالي اإلجمالي إلى    

 مليون دوالر في    2,651.9بحيث وصلت إلى     2000حيث كانت أعلى قيمة للعجز في العام    ) 2005-2000(الفترة 

، ويوضح الشكل التالي اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار             2004-2003حين كانت القيمة مشابه في األعوام     

 :  الثابتة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة  
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 2005-2000 ألعوامل  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةفي اإلنفاق بطريقة اإلجمالي الناتج المحلي مكوناتأهم : 8شكل

 )مليون دوالر أمريكي ( باألسعار الثابتة
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  الحسابات القومية المؤسسية2.3

 إلى أن قطاع األسر المعيشية يساهم بأعلى نسبة في        2005-2000تشير البيانات الواردة في السلسلة المنقحة لألعوام          

لناتج المحلي اإلجمالي ويليه قطاع الشركات غير المالية، ويشكل قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر         ا

 : المعيشية أدنى نسبة مساهمة والجدول التالي يوضح ذلك       
 

 الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القطاع المؤسسي باألسعار الجارية والثابتة 

 2005-2000 لألعوام
 

 )القيم بالمليون دوالر أمريكي(

 المؤشر 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 األسعار الجارية
 قطاع األسر المعيشية 2,133.9 1,745.2 1,541.0 1,522.1 1,672.6 1,835.6

249.2 235.3 212.1 181.0 154.3 152.1 
قطاع المؤسسات غير الهادفة 

 معيشيةللربح وتخدم األسر ال

 القطاع الحكومي العام 863.3 927.2 817.9 882.9 938.1 1,017.8

 قطاع الشركات المالية 191.7 159.1 145.1 155.5 163.8 220.7

 قطاع الشركات غير المالية 853.6 911.6 747.5 1,068.3 1,188.7 1,156.6

 األسعار الثابتة
 قطاع األسر المعيشية 2,122.1 1,647.9 1,375.2 1,458.5 1,670.7 1,760.7

245.5 225.9 211.8 172.4 153.6 153.5 
قطاع المؤسسات غير الهادفة 

 للربح وتخدم األسر المعيشية

 القطاع الحكومي العام 775.7 957.7 860.4 933.0 1,014.5 1,124.7

 قطاع الشركات المالية 193.5 146.1 144.2 163.8 171.9 235.5

 قطاع الشركات غير المالية 873.7 860.0 711.8 982.5 1,113.7 1,112.5
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   الحسابات القومية الربعية3.3

  باالعتماد على المؤشرات االقتصادية باالعتماد على المؤشرات االقتصادية20052005-20002000أشارت النتائج الخاصة ببيانات الحسابات القومية الربعية لألعوام أشارت النتائج الخاصة ببيانات الحسابات القومية الربعية لألعوام 

بعي لباقي الضفة الغربية وقطاع بعي لباقي الضفة الغربية وقطاع قـصيرة المدى المتاحة ضمن الدورية المطلوبة إلى تذبذب واضح في الناتج المحلي الر      قـصيرة المدى المتاحة ضمن الدورية المطلوبة إلى تذبذب واضح في الناتج المحلي الر      

غـزة باألسعار الثابتة، إضافة إلى ذلك فان االتجاه العام لهذا التذبذب يشير إلى تراجع واضح في إجمالي الناتج المحلي                    غـزة باألسعار الثابتة، إضافة إلى ذلك فان االتجاه العام لهذا التذبذب يشير إلى تراجع واضح في إجمالي الناتج المحلي                    

 وذلك بالمقارنة مع األرباع الثالثة األولى من العام          وذلك بالمقارنة مع األرباع الثالثة األولى من العام         20042004 ولغاية الربع الثاني من العام        ولغاية الربع الثاني من العام       20002000للـربع الـرابع من العام       للـربع الـرابع من العام       

 أوضاعا طبيعية حقق فيها الناتج المحلي اإلجمالي نموا بمعدل           أوضاعا طبيعية حقق فيها الناتج المحلي اإلجمالي نموا بمعدل          20002000، حـيث مثلت األرباع الثالثة األولى للعام         ، حـيث مثلت األرباع الثالثة األولى للعام         20002000

 ..خالل الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاتهخالل الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته% % 3.13.1خالل الربع الثاني مقارنة بالربع األول، وخالل الربع الثاني مقارنة بالربع األول، و% % 7.47.4
 

، سجل الناتج المحلي اإلجمالي تراجعا ملحوظا حيث        ، سجل الناتج المحلي اإلجمالي تراجعا ملحوظا حيث        20002000 من عام     من عام    ومع اندالع انتفاضة األقصى مع بداية الربع الرابع       ومع اندالع انتفاضة األقصى مع بداية الربع الرابع       

ـ  ـ بلغ هذا التراجع انعكس على مختلف األنشطة      هذا التراجع انعكس على مختلف األنشطة      %.  %.  20.420.4 نـسبة التـراجع عـن الربع الثالث من العام ذاته حوالي               نـسبة التـراجع عـن الربع الثالث من العام ذاته حوالي              تتبلغ

ة ة  والتذبذب نتيج   والتذبذب نتيج  عع، واستمرت في التراج   ، واستمرت في التراج   20002000االقتـصادية والتـي تـراجعت بشكل كبير خالل الربع الرابع من العام              االقتـصادية والتـي تـراجعت بشكل كبير خالل الربع الرابع من العام              

 ..الستمرار االغالقات والحصارالستمرار االغالقات والحصار
 

  باألسعار الثابتة 2005-2000الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لألرباع الخاصة باألعوام : 9شكل

 )مليون دوالر أمريكي (
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، في حين سجل الربع     ، في حين سجل الربع     20002000ة بالربع الرابع من العام      ة بالربع الرابع من العام      مقارنمقارن% % 3.23.2 فقد تراجع الربع األول بنسبة        فقد تراجع الربع األول بنسبة       20012001فيما يتعلق بعام    فيما يتعلق بعام    

مقارنة مع الربع األول من العام ذاته، حيث سجلت أنشطة اإلنشاءات، الصناعة، تجارة             مقارنة مع الربع األول من العام ذاته، حيث سجلت أنشطة اإلنشاءات، الصناعة، تجارة             % % 11.811.8الثانـي نمـوا  بنـسبة       الثانـي نمـواً بنـسبة       

 بنسبة  بنسبة الجملـة والتجزئة، النقل والتخزين واالتصاالت نموا  خالل هذا الربع، كما وسجل الربع الثالث من نفس العام نموا    الجملـة والتجزئة، النقل والتخزين واالتصاالت نمواً خالل هذا الربع، كما وسجل الربع الثالث من نفس العام نمواً   

وذلك بالمقارنة مع الربع وذلك بالمقارنة مع الربع % % 3.83.8مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ولكن عاد وتراجع خالل الربع الرابع بنسبة            مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ولكن عاد وتراجع خالل الربع الرابع بنسبة            % % 1.81.8

 ..الثالث من العام نفسه، حيث سجلت أنشطة اإلنشاءات، الصناعة، النقل والتخزين واالتصاالت تراجعا  خالل هذا الربعالثالث من العام نفسه، حيث سجلت أنشطة اإلنشاءات، الصناعة، النقل والتخزين واالتصاالت تراجعاً خالل هذا الربع
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، ، 20012001مقارنة بالربع الرابع من العام مقارنة بالربع الرابع من العام % % 11.411.4 تراجع بنسبة     تراجع بنسبة    20022002ألول من العام    ألول من العام    كمـا أشـارت النتائج إلى أن الربع ا        كمـا أشـارت النتائج إلى أن الربع ا        

مقارنة بالربع األول من العام ذاته، وهذا يدل على أن التراجع الحاد كان في              مقارنة بالربع األول من العام ذاته، وهذا يدل على أن التراجع الحاد كان في              % % 7.67.6كمـا وتـراجع الربع الثاني بنسبة        كمـا وتـراجع الربع الثاني بنسبة        

جتياحات واإلغالقات المتكررة   جتياحات واإلغالقات المتكررة    ويعود ذلك إلى اإل     ويعود ذلك إلى اإل    20052005-20002000 مقارنة مع أرباع الفترة       مقارنة مع أرباع الفترة      20022002الـربع الثاني من العام      الـربع الثاني من العام      

مـن سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل هذا الربع، حيث سجلت أنشطة اإلنشاءات، الصناعة، تجارة الجملة والتجزئة،                مـن سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل هذا الربع، حيث سجلت أنشطة اإلنشاءات، الصناعة، تجارة الجملة والتجزئة،                

مقارنة بالربع  مقارنة بالربع  % % 2.52.5الوسـاطة المالـية تراجعا  خالل هذا الربع، في حين سجل الربع الثالث من نفس العام نموا  بنسبة                   الوسـاطة المالـية تراجعاً خالل هذا الربع، في حين سجل الربع الثالث من نفس العام نمواً بنسبة                   

وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه،        وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه،        % % 7.27.2نفسه، كما وسجل نموا  خالل الربع الرابع بنسبة         نفسه، كما وسجل نمواً خالل الربع الرابع بنسبة         الثاني من العام    الثاني من العام    

 ..وظهر ذلك في أنشطة الزراعة وصيد األسماك، بسبب ازدياد الطلب على العاملين في قطف الزيتونوظهر ذلك في أنشطة الزراعة وصيد األسماك، بسبب ازدياد الطلب على العاملين في قطف الزيتون
 

،  ،  20002000مقارنة بالربع الرابع للعام مقارنة بالربع الرابع للعام % % 2.02.0 سجل نموا  بنسبة  سجل نمواً بنسبة 20032003كمـا أوضـحت النتائج إلى أن الربع االول من العام    كمـا أوضـحت النتائج إلى أن الربع االول من العام    

مقارنة بالربع األول من العام ذاته، كما وسجل الربع الثالث من نفس العام             مقارنة بالربع األول من العام ذاته، كما وسجل الربع الثالث من نفس العام             % % 6.86.8كمـا وسجل الربع الثاني نموا  بنسبة        كمـا وسجل الربع الثاني نمواً بنسبة        

وذلك بالمقارنة  وذلك بالمقارنة  % % 2.42.4مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في حين سجل الربع الرابع تراجعا  بنسبة              مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في حين سجل الربع الرابع تراجعاً بنسبة              % % 6.26.2نموا  بنسبة   نمواً بنسبة   

 .. الربع الثالث من العام نفسه الربع الثالث من العام نفسهمعمع

مقارنة بالربعين الرابع من    مقارنة بالربعين الرابع من    % % 2.22.2 سجال نموا  بنسبة      سجال نمواً بنسبة     20042004كمـا أظهرت النتائج إلى أن الربعين األول والثاني من العام            كمـا أظهرت النتائج إلى أن الربعين األول والثاني من العام            

مقارنة بالربع األول من العام ذاته، كما  مقارنة بالربع األول من العام ذاته، كما  % % 2.22.2، كما وسجل الربع الثاني نموا  بنسبة        ، كما وسجل الربع الثاني نمواً بنسبة        20042004 واألول من العام      واألول من العام     20032003العام  العام  

مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في حين سجل الربع الرابع           مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في حين سجل الربع الرابع           % % 11.611.6ربع الثالث من نفس العام نموا  بنسبة        ربع الثالث من نفس العام نمواً بنسبة        وسجل ال وسجل ال 

 ..وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسهوذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه% % 3.33.3تراجعا  بنسبة تراجعاً بنسبة 
 

، ، 20042004الرابع من العام    الرابع من العام    مقارنة بالربع   مقارنة بالربع   % % 3.23.2 سجل تراجعا  بنسبة      سجل تراجعاً بنسبة     20052005كما أوضحت النتائج إلى أن الربع األول من العام          كما أوضحت النتائج إلى أن الربع األول من العام          

مقارنة بالربع األول من العام ذاته، كما وسجل الربع الثالث من نفس العام نموا               مقارنة بالربع األول من العام ذاته، كما وسجل الربع الثالث من نفس العام نمواً              % % 1.11.1كمـا وسجل الربع الثاني نموا  بنسبة        كمـا وسجل الربع الثاني نمواً بنسبة        

وذلك بالمقارنة مع الربع    وذلك بالمقارنة مع الربع    % % 2.62.6مقارنـة بالربع الثاني من العام نفسه، كما وسجل الربع الرابع نموا  بنسبة              مقارنـة بالربع الثاني من العام نفسه، كما وسجل الربع الرابع نمواً بنسبة              % % 10.110.1بنـسبة   بنـسبة   

 ..ن العام نفسهن العام نفسهالثالث مالثالث م
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

سـيتم التعـرض في هذا الفصل إلى المنهجية المعتمدة لدى الحسابات القومية الفلسطينية في العمل على إعداد البيانات                   سـيتم التعـرض في هذا الفصل إلى المنهجية المعتمدة لدى الحسابات القومية الفلسطينية في العمل على إعداد البيانات                   

لى لى باألسعار الجارية والثابتة، حيث سيتم التطرق إلى منهجية إعداد الحسابات القومية األساسية باألسعار الجارية إضافة إ               باألسعار الجارية والثابتة، حيث سيتم التطرق إلى منهجية إعداد الحسابات القومية األساسية باألسعار الجارية إضافة إ               

 ..تلك المعدة باألسعار الثابتة باعتماد المثبطات السعرية الالزمة في هذا المجالتلك المعدة باألسعار الثابتة باعتماد المثبطات السعرية الالزمة في هذا المجال

كمـا سيتم التعرض للمنهجية المتبعة إلعداد الحسابات القومية حسب القطاع المؤسسي باألسعار الجارية والثابتة، إضافة            كمـا سيتم التعرض للمنهجية المتبعة إلعداد الحسابات القومية حسب القطاع المؤسسي باألسعار الجارية والثابتة، إضافة            

ر حول األرباع المختلفة للعام باالعتماد على       ر حول األرباع المختلفة للعام باالعتماد على       إلـى منهجـية إعداد الحسابات القومية الربعية باألسعار الثابتة والتي تصد           إلـى منهجـية إعداد الحسابات القومية الربعية باألسعار الثابتة والتي تصد           

 ..مجموعة من المؤشرات االقتصادية قصيرة المدىمجموعة من المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى
 

   الحسابات القومية األساسية السنوية  الحسابات القومية األساسية السنوية1.41.4

  السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية1.1.41.1.4
 

   مصفوفة مصادر البياناتمصفوفة مصادر البيانات  1.1.1.41.1.1.4
 

 : : الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج والدخلالناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج والدخل

 النشاط المصدر ت فنيةمالحظا

ال توفر اإلحصاءات الزراعية بيانات   

حول تعويضات العاملين في النشاط     

الزراعي والتي يتم الحصول عليها من        

كما يتم تقدير   .  مسح القوى العاملة   

االستهالك الوسيط إلنتاج الثروة السمكية     

نظرا  لعدم توفر البيانات من اإلحصاءات 

 .الزراعية لذلك  

 معاصر الزيتون تقدير إنتاج  ويوفر مسح

المزارع من عصر الزيتون كنشاط  

 .صناعي ثانوي

 حصاءات الزراعية اإل

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

 مسح معاصر الزيتون 

 الزراعة وصيد األسماك   

 التعدين واستغالل المحاجر    المسح الصناعي   
 مسح الصناعي  ال 

 مسح معاصر الزيتون 

 مسح إنفاق واستهالك األسرة    

 لصناعة التحويلية   ا

 المسح الصناعي   

 ميزانيات البلديات والمجالس القروية    

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

 إمدادات المياه والكهرباء    

يتم استخدام مسح القوى العاملة في تقدير    اإلنشاءات )القطاع المنظم ( مسح المقاولين  
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 النشاط المصدر ت فنيةمالحظا

تعويضات العاملين لقطاع اإلنشاءات   

غير المنظم والتي ال تتوفر من مسح     

 .األبنية القائمة

 ) القطاع غير المنظم (مسح األبنية القائمة  

 تجارة الجملة والتجزئة    مسح التجارة الداخلية     
 الفنادق والمطاعم    مسح الخدمات  
القطاع (مسح النقل والتخزين واالتصاالت     

 )المنظم

القطاع غير   ( مسح النقل غير المنظم   

 )المنظم

النقل والتخزين واالتصاالت  

 مسح المالية والتأمين    

 تقديرات إلنتاج الصرافين ووكالء التأمين  
 

 الوساطة المالية   

 
 
 

 مسح الخدمات

 مسح إنفاق واستهالك األسرة

 إليجارات المحتسبةاتقديرات 

 المسوح االقتصادية 
 

األنشطة االيجارية 

والعقارية والتجارية 

 وخدمات األعمال

 )ةللحكومة المركزي (الموازنة العامة    

  ميزانيات البلديات والمجالس القروية   

 )الحكومة المحلية  (

 ميزانيات المؤسسات خارج الموازنة 

الصندوق القومي الفلسطيني للحكومة في        

 الخارج

 اإلدارة العامة والدفاع   

 مسح الخدمات  

 UNRWAميزانية 

 ميزانية وزارة التعليم  

 التعليم

 مسح الخدمات  

 UNRWAميزانية 

 صحة ميزانية وزارة ال  

 الصحة والعمل االجتماعي   

أنشطة الخدمة االجتماعية  مسح الخدمات  

 والمجتمعية والشخصية
 الخدمات المنزلية   مسح إنفاق واستهالك األسرة    
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 : اإلنفاق مصادر الناتج المحلي اإلجمالي حسب

 المعاملة المصدر مالحظات

يتم اللجوء إلى التقدير في حال     

 أحدث    عدم توفر المسح بناء على 

 مسح تم تنفيذه

 اإلنفاق النهائي لألسر المعيشية   مسح إنفاق واستهالك األسرة   

حيث يوفر مسح انفاق واستهالك   

االسرة الفلسطيني مدفوعات    

القطاع العائلي للحكومة من      

رسوم خدمات مختلفة والتي  

تطرح من إنتاج الحكومة   

المركزية الحتساب اإلنفاق  

 النهائي الحكومي لها 

 :اإلدارية الحكومية وتشمل   السجالت  

 الحكومة المركزية 

 الحكومة المحلية  

 المؤسسات خارج الموازنة  

 الحكومة في الخارج  

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

 اإلنفاق النهائي الحكومي 

حيث يوفر مسح انفاق واستهالك   

االسرة مدفوعات القطاع العائلي    

من التعليم والصحة والتي يقدر       

بالمؤسسات  منها الجزء المتعلق 

غير الهادفة الى الربح وتخدم      

 االسر المعيشية 

 مسح الخدمات 

 UNRWAميزانية 

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

اإلنفاق النهائي للمؤسسات التي ال   

تهدف إلى الربح وتخدم األسر     

 المعيشية

يمكن الحصول أيضا  على هذه     

البيانات من المسوح االقتصادية،    

 بتراكم إال أن المشكلة فيها تكمن   

األخطاء اإلحصائية لتعدد   

 . المصادر

التكوين الرأسمالي من    (مسح المقاولين  

 )األبنية

التكوين الرأسمالي   (مسح األبنية القائمة 

 )من األبنية

إحصاءات التجارة الخارجية من السلع      

الرأسمالية حسب التصنيف االقتصادي     

التكوين الرأسمالي من غير      ( الموحد  

 )األبنية

 أسمالي الثابت اإلجمالي  التكوين الر 

 التغير في المخزون  المسوح االقتصادية  

ويعتمد هذا التقدير على مصادر       

 مختلفة 

 )السلع  (إحصاءات التجارة الخارجية  

 )الخدمات (تقديرات حساب باقي العالم 

 الصادرات 

ويعتمد هذا التقدير على مصادر       

 مختلفة

 )السلع  (إحصاءات التجارة الخارجية  

 )الخدمات (اب باقي العالم تقديرات حس

 الواردات  
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 :والدخل المتاح اإلجمالي  اإلجمالي    الدخل القومي مصادر

 المعاملة المصدر مالحظات
 صافي تعويضات العاملين في الخارج      

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

 المقبوضة   )المقيمين(تعويضات العاملين   ميزان المدفوعات  

 في الخارج

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

) لغير المقيمين(تعويضات العاملين   ميزان المدفوعات  

 المدفوعة للخارج  
 صافي دخل الملكية   

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

 ية المقبوض دخل الملك  ميزان المدفوعات  

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

 دخل الملكية المدفوع    ميزان المدفوعات  

 صافي التحويالت الجارية من الخارج     
يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

  ميزان المدفوعات  
 

  الخارج التحويالت الجارية المقبوضة من   

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

  ميزان المدفوعات  
 التحويالت الجارية المدفوعة للخارج 

 
 ححاألسس العامة للتنقياألسس العامة للتنقي  2.1.1.42.1.1.4

ت ت ال شـك أن تـراكم قاعدة بيانات متسقة عبر سلسلة زمنية متتالية من السنوات ترصد الكثير من المؤشرات والمتغيرا                   ال شـك أن تـراكم قاعدة بيانات متسقة عبر سلسلة زمنية متتالية من السنوات ترصد الكثير من المؤشرات والمتغيرا                   

مكن صناع القرار في أي بلد من       مكن صناع القرار في أي بلد من       تت   أنها  أنها  الوطني وهيكليته، كما    الوطني وهيكليته، كما   لالقتصادلالقتصاد فرصة إرساء مالمح ثابتة       فرصة إرساء مالمح ثابتة      تتيحتتيح الكلية    الكلية   االقتصاديةاالقتصادية

 الوطني من حيث  الوطني من حيث االقتصاداالقتصاد من نتائج جوهرية لواقع     من نتائج جوهرية لواقع    استخالصهاستخالصه    رسـم سياساتهم وصياغة قراراتهم على ضوء ما يمكن        رسـم سياساتهم وصياغة قراراتهم على ضوء ما يمكن        

 المخرجات في مرافق اإلنتاج المختلفة، أو نسب         المخرجات في مرافق اإلنتاج المختلفة، أو نسب        إلىإلىو نسب المدخالت    و نسب المدخالت     عبر السنوات، أ    عبر السنوات، أ   االقتصاديةاالقتصاديةنـسب النمو لألنشطة     نـسب النمو لألنشطة     

 ).).تعويضات العاملين، الضرائب، فائض التشغيلتعويضات العاملين، الضرائب، فائض التشغيل((مكونات القيم المضافة مكونات القيم المضافة 
 

 ::وفيما يلي األسس العامة التي اتبعت في تنقيح السلسلة الزمنية باألسعار الجاريةوفيما يلي األسس العامة التي اتبعت في تنقيح السلسلة الزمنية باألسعار الجارية

اد مصادر البيانات األكثر حداثة للسجالت اإلدارية       اد مصادر البيانات األكثر حداثة للسجالت اإلدارية       حيث تم اعتم  حيث تم اعتم  : : تحديث مصادر البيانات كلما كان ذلك ممكنا      تحديث مصادر البيانات كلما كان ذلك ممكنا       •

 . . كالحكومة ووكالة الغوث، وتلك المتعلقة بتقديرات عدد السكانكالحكومة ووكالة الغوث، وتلك المتعلقة بتقديرات عدد السكان

لمنهجية األحدث والتي    لمنهجية األحدث والتي    على ا على ا   باالعتمادباالعتماد  توحـيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات         توحـيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات          •

ات اإلحصائية من ناحية وهيكلية االقتصاد الوطني من        ات اإلحصائية من ناحية وهيكلية االقتصاد الوطني من        تـبلورت مع تراكم المعرفة الفنية واإللمام بواقع البيان        تـبلورت مع تراكم المعرفة الفنية واإللمام بواقع البيان        

ويشمل ذلك توحيد منهجية احتساب إنتاج الحكومة واإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها            ويشمل ذلك توحيد منهجية احتساب إنتاج الحكومة واإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها            .  .  ناحـية أخرى  ناحـية أخرى  

 المنهجية األكثر حداثة وتوحيدها      المنهجية األكثر حداثة وتوحيدها     باعتمادباعتمادوقد مكن هذا التوجه     وقد مكن هذا التوجه     . . مالكوها واحتساب التكوين الرأسمالي وغيرها    مالكوها واحتساب التكوين الرأسمالي وغيرها    

 إحراز تقدم كبير على مستوى جودة البيانات، كما أنه يوفر األساس الالزم قبل القيام بأي                 إحراز تقدم كبير على مستوى جودة البيانات، كما أنه يوفر األساس الالزم قبل القيام بأي                إلىإلىت  ت  عبـر السنوا  عبـر السنوا  

 ..بيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنواتبيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنواتالالعمليات لمقارنة عمليات لمقارنة 
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 فبعد أن تم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوحيد           فبعد أن تم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوحيد          ::العام لهيكلية البيانات  العام لهيكلية البيانات  تساق  تساق  تحـسين مستوى اال   تحـسين مستوى اال    •

نسبة المدخالت إلى   نسبة المدخالت إلى   ها بقـدر ما كان ذلك ممكنا ، تم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث                ها بقـدر ما كان ذلك ممكناً، تم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث                منهجـية إعـداد   منهجـية إعـداد   

  منطقية معدالت النمو في اإلنتاج والقيمة المضافة      منطقية معدالت النمو في اإلنتاج والقيمة المضافة      ،  ،  نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة     نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة     ،  ،  المخـرجات المخـرجات 

لمظاهر الشاذة للبيانات عند    لمظاهر الشاذة للبيانات عند    وقد مكن ذلك من كشف وتعديل ا      وقد مكن ذلك من كشف وتعديل ا      .  .  وكذلك التوزيع الجغرافي للبيانات عبر السلسلة     وكذلك التوزيع الجغرافي للبيانات عبر السلسلة     

 ..النظر في النسق العام الذي تشير إليه السلسلةالنظر في النسق العام الذي تشير إليه السلسلة

 على مدى    على مدى   واالستخدامواالستخدامفقد مكن إعداد جداول العرض      فقد مكن إعداد جداول العرض      : : واالستخدامواالستخدام مـن تعديالت جداول العرض        مـن تعديالت جداول العرض       االسـتفادة االسـتفادة  •

، ، اتات الداخلي للبيان   الداخلي للبيان  االتساقاالتساقسـنتين متتاليتـين من استخالص نتائج حول التعديالت الرئيسية المطلوبة لتحقيق             سـنتين متتاليتـين من استخالص نتائج حول التعديالت الرئيسية المطلوبة لتحقيق             

  لالقتصادلالقتصادوذلك عند مقارنة مجموع ما هو معروض بمجموع ما هو مستخدم من السلع على مستوى تفصيلي                 وذلك عند مقارنة مجموع ما هو معروض بمجموع ما هو مستخدم من السلع على مستوى تفصيلي                 

 ..الكليالكلي

إجـراء تعـديالت ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج                إجـراء تعـديالت ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج                 •

ذ كافة اإلمكانيات في تحقيق سلسلة منطقية       ذ كافة اإلمكانيات في تحقيق سلسلة منطقية       فبعد أن تستنف  فبعد أن تستنف  : : والـناتج المحلـي حسب اإلنفاق باألسعار الجارية       والـناتج المحلـي حسب اإلنفاق باألسعار الجارية       

 للسلسلة الزمنية باألسعار الجارية ويتم تجميع كافة         للسلسلة الزمنية باألسعار الجارية ويتم تجميع كافة        االقتصاديةاالقتصاديةالمعاملة  المعاملة  / / االقتصادياالقتصاديعلـى مـستوى النـشاط       علـى مـستوى النـشاط       

البـيانات ضـمن منظومة الحسابات القومية، ال بد وأن تظل هناك تباينات بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب                 البـيانات ضـمن منظومة الحسابات القومية، ال بد وأن تظل هناك تباينات بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب                 

، وهنا تجري عملية توزيع لهذه ، وهنا تجري عملية توزيع لهذه ةةاق من ناحية أخرى بسبب تباين مصادرهما اإلحصائي       اق من ناحية أخرى بسبب تباين مصادرهما اإلحصائي       اإلنتاج من ناحية واإلنف   اإلنتاج من ناحية واإلنف   

التبايـنات بتعديل أحد الجانبين أو كليهما، مع الحرص على عدم اإلخالل بهيكلية البيانات واتجاهها العام عبر                 التبايـنات بتعديل أحد الجانبين أو كليهما، مع الحرص على عدم اإلخالل بهيكلية البيانات واتجاهها العام عبر                 

 ..السلسلة الزمنيةالسلسلة الزمنية

حيث تم  حيث تم  : :  نتائجها باألسعار الثابتة    نتائجها باألسعار الثابتة   إعـادة النظـر فـي السلسلة الزمنية باألسعار الجارية بعد الحصول على            إعـادة النظـر فـي السلسلة الزمنية باألسعار الجارية بعد الحصول على             •

فحـص منطقـية اتجاه البيانات بعد تثبيطها والعودة إلى البيانات باألسعار الجارية إلجراء أي تعديالت يعتقد                 فحـص منطقـية اتجاه البيانات بعد تثبيطها والعودة إلى البيانات باألسعار الجارية إلجراء أي تعديالت يعتقد                 

بأنها ضرورية للحصول على نتائج منطقية باالستناد إلى المعرفة بواقع االقتصاد الكلي الفلسطيني وأدائه العام               بأنها ضرورية للحصول على نتائج منطقية باالستناد إلى المعرفة بواقع االقتصاد الكلي الفلسطيني وأدائه العام               

 ..عبر تلك األعوامعبر تلك األعوام

 بما يضمن قدر اإلمكان تهميش أي معدالت         بما يضمن قدر اإلمكان تهميش أي معدالت        حيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة       حيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة       توتو •

 ::وتمثل ذلك من خاللوتمثل ذلك من خاللزيادة ناجمة عن تطور التغطية اإلحصائية عبر السنوات المختلفة زيادة ناجمة عن تطور التغطية اإلحصائية عبر السنوات المختلفة 
 

 ::20042004شآت شآت بناء على نتائج تعداد المنبناء على نتائج تعداد المن) ) إعادة التوزينإعادة التوزين((المسوح االقتصادية المسوح االقتصادية نتائج نتائج تعديل تعديل : : أوال أوالً        

حيث تبين من نتائج التعداد العام      حيث تبين من نتائج التعداد العام      .  .  تـم تعـديل نتائج المسوح االقتصادية سواء تلك التي تنفذ بالعينة أو بالحصر الشامل              تـم تعـديل نتائج المسوح االقتصادية سواء تلك التي تنفذ بالعينة أو بالحصر الشامل              

 والتي   والتي  20032003-20002000 عدم شمول التغطية في األطر المستخدمة لتنفيذ المسوح االقتصادية لألعوام             عدم شمول التغطية في األطر المستخدمة لتنفيذ المسوح االقتصادية لألعوام            20042004للمنـشآت عام    للمنـشآت عام    

 .. كأساس كأساس19971997اعتمدت تعداد اعتمدت تعداد 
 

  تعديل نتائج المسوح االقتصادية تعديل نتائج المسوح االقتصادية–رات إعادة التوزين رات إعادة التوزين     مبر    مبر

 ..20042004رفع مستوى التغطية لمجتمع المنشآت االقتصادية في ضوء نتائج التعداد العام للمنشآت عام رفع مستوى التغطية لمجتمع المنشآت االقتصادية في ضوء نتائج التعداد العام للمنشآت عام  ..11

 ..مسحمسحالال معالجة حاالت عدم االكتمال في إعادة التوزين كما اعتمدت في دورة  معالجة حاالت عدم االكتمال في إعادة التوزين كما اعتمدت في دورة أسلوبأسلوبتوحيد توحيد  ..22

ة للمسوح للسنوات السابقة والتي تم االعتماد فيها على إطار التعداد           ة للمسوح للسنوات السابقة والتي تم االعتماد فيها على إطار التعداد           وجـود نسبة تحت التغطية في أطر المعاين       وجـود نسبة تحت التغطية في أطر المعاين        ..33

، وتم الكشف عن ذلك من خالل عمليات الربط         ، وتم الكشف عن ذلك من خالل عمليات الربط         20032003 والتحديثات التي تمت عليه حتى نهاية عام          والتحديثات التي تمت عليه حتى نهاية عام         19971997لعـام   لعـام   

 ..بين المنشآت في اإلطارينبين المنشآت في اإلطارين
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 ألف   ألف  1616 ما يقرب من      ما يقرب من      ( (20032003 مقارنة بنهاية     مقارنة بنهاية    20042004في عدد المنشآت مع نهاية      في عدد المنشآت مع نهاية      % % 2525وجـود نسبة نمو بقيمة      وجـود نسبة نمو بقيمة       ..44

 ..وهذه نسبة عالية دفعت للتحقق من دقة البيانات وفحص سنة التأسيس للمنشآتوهذه نسبة عالية دفعت للتحقق من دقة البيانات وفحص سنة التأسيس للمنشآت) ) منشأةمنشأة
 

  تعديل النتائج تعديل النتائج–    آلية إعادة التوزين     آلية إعادة التوزين 

، ومن هذه   ، ومن هذه   20042004لمختلف مراحل تنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية       لمختلف مراحل تنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية       إجـراء العديـد من المراجعات والفحوص        إجـراء العديـد من المراجعات والفحوص         ..11

 : : المراجعات والفحوصالمراجعات والفحوص

 .فات البيانات والتحقق من صحتها مراجعة مل •

 .مراجعة بيانات مجموعة من االستمارات بعد سحبها من اإلدخال والتأكد من سالمة إدخالها        •

مراجعة منطقية البيانات الخاصة بالمؤسسات المشتركة ألكثر من سنه والتأكد من عدم وجود قفزات           •

 .غير مبررة في بياناتها

 .  األوزان مراجعة ملفات األوزان وآلية تعديل  •

 . مراجعة آلية استخراج الجداول والتأكد من مطابقتها للقواعد الموضوعة لذلك           •

 إلى طبقات متجانسة كما هو معتمد في سحب عينة سلسلة المسوح االقتصادية              إلى طبقات متجانسة كما هو معتمد في سحب عينة سلسلة المسوح االقتصادية             20042004تقـسيم إطار المؤسسات     تقـسيم إطار المؤسسات      ..22

 . . لمختلف السنواتلمختلف السنوات

 ..سنوات المراد تعديل بياناتهاسنوات المراد تعديل بياناتها إلى ذات الطبقات، وكذلك األمر ألطر باقي ال إلى ذات الطبقات، وكذلك األمر ألطر باقي ال20032003تقسيم إطار المؤسسات تقسيم إطار المؤسسات  ..33

 بعد حذف المؤسسات التي سنة       بعد حذف المؤسسات التي سنة      20042004اسـتخراج عـدد المؤسسات في كل طبقة من طبقات إطار المؤسسات             اسـتخراج عـدد المؤسسات في كل طبقة من طبقات إطار المؤسسات              ..44

، و ، و 20012001 لتعديل بيانات     لتعديل بيانات    20022002، و ، و 20022002 لتعديل بيانات     لتعديل بيانات    20032003، و ، و 20032003 لتعديل بيانات عام      لتعديل بيانات عام     20042004تأسيـسها   تأسيـسها   

 ..20002000 لتعديل بيانات  لتعديل بيانات 20012001

 .. طبقة من طبقات األطر المراد تعديل بياناتها لذات العام طبقة من طبقات األطر المراد تعديل بياناتها لذات العاماستخراج عدد المؤسسات في كلاستخراج عدد المؤسسات في كل ..55

 مع باقي األعوام المراد مراجعة وتنقيح بياناتها         مع باقي األعوام المراد مراجعة وتنقيح بياناتها        20042004حـساب التغيـر النسبي في عدد المؤسسات خالل عام           حـساب التغيـر النسبي في عدد المؤسسات خالل عام            ..66

 .  .  حسب كل طبقةحسب كل طبقة

تنقيح تنقيح النـسبة المستخلـصة من البند السابق يتم استخدامها في رفع أو خفض بيانات السنوات المراد مراجعة و                 النـسبة المستخلـصة من البند السابق يتم استخدامها في رفع أو خفض بيانات السنوات المراد مراجعة و                  ..77

 ..بياناتها وذلك حسب كل طبقةبياناتها وذلك حسب كل طبقة

 ..تم جمع القيم لمختلف الطبقات لكل عام وبالتالي الحصول على بيانات ذلك العام بعد المعالجة والتنقيحتم جمع القيم لمختلف الطبقات لكل عام وبالتالي الحصول على بيانات ذلك العام بعد المعالجة والتنقيح ..88

المؤشرات المؤشرات ، ثم احتساب متوسط نصيب العامل من        ، ثم احتساب متوسط نصيب العامل من        هـذه المؤسـسات حسب فئات حجم العمالة       هـذه المؤسـسات حسب فئات حجم العمالة       تـصنيف   تـصنيف   تـم   تـم    ..99

 ..لنشاط االقتصاديلنشاط االقتصادي على مستوى الحد الرابع ل على مستوى الحد الرابع لاالقتصادية المختلفةاالقتصادية المختلفة

تـم تقديـر المؤشـرات االقتـصادية للمؤسسات الغير مشمولة في التغطية بضرب عدد عامليها بالمتوسطات                 تـم تقديـر المؤشـرات االقتـصادية للمؤسسات الغير مشمولة في التغطية بضرب عدد عامليها بالمتوسطات                  ..1010

 .. بعين االعتبار فئات حجم العمالة بعين االعتبار فئات حجم العمالةاألخذاألخذالمذكورة أعاله مع المذكورة أعاله مع 
 

 ::مراجعة البيانات من غير المسوح االقتصاديةمراجعة البيانات من غير المسوح االقتصادية: : ثانيا ثانياً

 ::ة التي أجريت لألنشطة والمعامالت سواء في التغطية أو المنهجيةة التي أجريت لألنشطة والمعامالت سواء في التغطية أو المنهجيةونسرد هنا على وجه الخصوص التعديالت الرئيسيونسرد هنا على وجه الخصوص التعديالت الرئيسي
 

 : : بيانات الحكومة المركزيةبيانات الحكومة المركزية

فـي هـذا المجـال تـم مـراجعة اإلنـتاج الخـاص بالحكـومة المركزية والتأكد من تطبيق طريقة حساب التكاليف                                      فـي هـذا المجـال تـم مـراجعة اإلنـتاج الخـاص بالحكـومة المركزية والتأكد من تطبيق طريقة حساب التكاليف                                      

))Cost Method ( (أتى من خالل مجموع التكاليف الخاصة بالحكومة أتى من خالل مجموع التكاليف الخاصة بالحكومة لقياس اإلنتاج الخاص بالحكومة المركزية والذي يتلقياس اإلنتاج الخاص بالحكومة المركزية والذي يت

 ..تعويضات العاملين، االستهالك الوسيط إضافة إلى إهتالك رأس المال الثابتتعويضات العاملين، االستهالك الوسيط إضافة إلى إهتالك رأس المال الثابت: : وهيوهي
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     ::جانب االستحقاق والجانب النقديجانب االستحقاق والجانب النقدي

ن ن حـيث تم التحقق من البيانات التي تعتبر وزارة المالية المزود األساسي لها وهي بيانات تعويضات العاملين في كل م                   حـيث تم التحقق من البيانات التي تعتبر وزارة المالية المزود األساسي لها وهي بيانات تعويضات العاملين في كل م                   

التعليم، الصحة إضافة إلى اإلدارة العامة والدفاع من خالل التأكد من أنها تراعي التوصيات الدولية في هذا المجال من                   التعليم، الصحة إضافة إلى اإلدارة العامة والدفاع من خالل التأكد من أنها تراعي التوصيات الدولية في هذا المجال من                   

 ..حيث اعتماد مبدأ االستحقاق لتسجيل كافة المعامالت الخاصة بالحكومةحيث اعتماد مبدأ االستحقاق لتسجيل كافة المعامالت الخاصة بالحكومة

زويدنا بها ضمن المعايير    زويدنا بها ضمن المعايير    إضـافة إلـى ذلـك فقد تم فحص البيانات الخاصة بالضرائب والرسوم الجمركية للتأكد من ت                إضـافة إلـى ذلـك فقد تم فحص البيانات الخاصة بالضرائب والرسوم الجمركية للتأكد من ت                

 ..الدولية الخاصة بجانب االستحقاقالدولية الخاصة بجانب االستحقاق
 

 ::تقدير بيانات الشركات المملوكة للقطاع العامتقدير بيانات الشركات المملوكة للقطاع العام

 شركات مملوكة كليا  للقطاع العام أو أن يكون القطاع العام مساهما  بحصة من               شركات مملوكة كلياً للقطاع العام أو أن يكون القطاع العام مساهماً بحصة من              إلىإلىيقـسم هـذا الـنوع من الشركات         يقـسم هـذا الـنوع من الشركات         

 ..األسهم في شركة مساهمةاألسهم في شركة مساهمة

، أما الجزء اآلخر منها فقد تم       ، أما الجزء اآلخر منها فقد تم       االقتصاديةاالقتصادية من الشركات جزئيا  في إطار المسوح         من الشركات جزئياً في إطار المسوح        وقـد تمـت تغطية بيانات هذا النوع       وقـد تمـت تغطية بيانات هذا النوع       

الحـصول علـيه مـن خـالل صفحة خاصة نشرت على اإلنترنت من قبل وزارة المالية تتضمن قائمة بأسماء هذه                     الحـصول علـيه مـن خـالل صفحة خاصة نشرت على اإلنترنت من قبل وزارة المالية تتضمن قائمة بأسماء هذه                     

 ::، ويمكن تلخيص آلية التقدير لهذه المؤسسات بالنقاط التالية، ويمكن تلخيص آلية التقدير لهذه المؤسسات بالنقاط التالية19991999الشركات وأرباح كل شركة لعام الشركات وأرباح كل شركة لعام 

 ..الذي تمارسه وعلى مستوى الحد األولالذي تمارسه وعلى مستوى الحد األول) ) ISIC ( (االقتصادياالقتصاديتم تصنيف هذه الشركات حسب النشاط تم تصنيف هذه الشركات حسب النشاط  •

 القيمة المضافة والتي تم توفيرها       القيمة المضافة والتي تم توفيرها      إلىإلى) ) فائض التشغيل فائض التشغيل (( من األرباح     من األرباح    ثابتةثابتة نسبه    نسبه   باعتمادباعتمادالتقديـر للقيمة المضافة     التقديـر للقيمة المضافة      •

 ..من خالل بيانات السلسلةمن خالل بيانات السلسلة

 القيمة المضافة حسب النشاط والتي تم        القيمة المضافة حسب النشاط والتي تم       إلىإلى نسب اإلنتاج     نسب اإلنتاج    باستخدامباستخدامتم تقدير اإلنتاج    تم تقدير اإلنتاج    : :  الوسيط  الوسيط واالستهالكواالستهالكاإلنتاج  اإلنتاج   •

 بطرح القيمة المضافة من      بطرح القيمة المضافة من     احتسابهاحتسابه الوسيط فقد تم      الوسيط فقد تم     االستهالكاالستهالكالحـصول علـيها من خالل بيانات السلسلة، أما          الحـصول علـيها من خالل بيانات السلسلة، أما          

 ..اإلنتاجاإلنتاج

  االقتصادياالقتصاديألداء  ألداء   نسب نمو معينة تعكس ا      نسب نمو معينة تعكس ا     اعتماداعتماد تعذر الحصول عليها فقد تم        تعذر الحصول عليها فقد تم       التيالتيولتقدير إنتاج هذه الشركات للسنوات      ولتقدير إنتاج هذه الشركات للسنوات      

الفنادق الفنادق في  في    وتجدر اإلشارة إلى أن األنشطة لهذه الشركات تركزت             وتجدر اإلشارة إلى أن األنشطة لهذه الشركات تركزت           ..الـذي تميـزت بـه كـل سنة من هذه السنوات           الـذي تميـزت بـه كـل سنة من هذه السنوات           

 ..والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئةوالمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة
 

 ): ): GFCF(( الثابت اإلجمالي  الثابت اإلجمالي الرأسماليالرأسمالياحتساب التكوين احتساب التكوين 

سابقة كبند تجميعي   سابقة كبند تجميعي   الالسنوات  سنوات  الالفي  في    رأسمالي الثابت رأسمالي الثابت قـبل إعـداد جداول العرض واالستخدام، كان يتم احتساب التكوين ال           قـبل إعـداد جداول العرض واالستخدام، كان يتم احتساب التكوين ال           

وال شك أن تعدد المصادر اإلحصائية      وال شك أن تعدد المصادر اإلحصائية      .  .   من المسوح االقتصادية والسجالت اإلدارية للحكومة وغيرها        من المسوح االقتصادية والسجالت اإلدارية للحكومة وغيرها       GFCFلكافة قيم   لكافة قيم   

حيان حيان لهذا البند كان يؤثر على موثوقية تقديره نتيجة لتراكم األخطاء اإلحصائية وغير اإلحصائية فيه، وكان في معظم األ                 لهذا البند كان يؤثر على موثوقية تقديره نتيجة لتراكم األخطاء اإلحصائية وغير اإلحصائية فيه، وكان في معظم األ                 

 بأسلوب آخر تنحصر فيه      بأسلوب آخر تنحصر فيه     GFCFولذلك فقد تم احتساب       ولذلك فقد تم احتساب       .  .  يقـدر بأقل من الواقع كما بينت جداول العرض واالستخدام         يقـدر بأقل من الواقع كما بينت جداول العرض واالستخدام         

 ..البيانات بمصدرين رئيسيين، األمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق لقيم هذا البندالبيانات بمصدرين رئيسيين، األمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق لقيم هذا البند

 ::ماما إلى مكونين رئيسيين وه إلى مكونين رئيسيين وهGFCFووفقا  لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات ووفقاً لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات 

األبنية األبنية ) ) SNA93((ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية         ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية         : : الـتكوين الرأسـمالي من األبنية     الـتكوين الرأسـمالي من األبنية      •

مع استثناء  مع استثناء  ) ) المنظم وغير المنظم  المنظم وغير المنظم  ((ويتم احتسابه من إجمالي إنتاج قطاع اإلنشاءات        ويتم احتسابه من إجمالي إنتاج قطاع اإلنشاءات        .  .  الـسكنية وغيـر السكنية    الـسكنية وغيـر السكنية    

ارية من مجموع هذا اإلنتاج والتي تقدر       ارية من مجموع هذا اإلنتاج والتي تقدر       كما يتم طرح نسبة مقدرة للصيانة الج      كما يتم طرح نسبة مقدرة للصيانة الج      .  .  الـصادرات مـن هذا النشاط     الـصادرات مـن هذا النشاط     

 %. %. 1515بحوالي بحوالي 
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 ::ويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهماويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهما: : التكوين الرأسمالي من غير األبنيةالتكوين الرأسمالي من غير األبنية •

  ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات              ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات            ::الـواردات مـن الـسلع الرأسمالية      الـواردات مـن الـسلع الرأسمالية       ..11

والذي تصنف والذي تصنف ) ) (Broad Economic Classification BECللـواردات من السلع حسب تصنيف  للـواردات من السلع حسب تصنيف  

ويتم التأكد عند إدراج هذه البيانات من استثناء كافة السلع          ويتم التأكد عند إدراج هذه البيانات من استثناء كافة السلع          .  .  فـيه الـسلع حسب غرضها االقتصادي      فـيه الـسلع حسب غرضها االقتصادي      

كما يتم رفع   كما يتم رفع   . . الرأسمالية المستخدمة من قبل القطاع العائلي باللجوء إلى مسح إنفاق واستهالك األسرة           الرأسمالية المستخدمة من قبل القطاع العائلي باللجوء إلى مسح إنفاق واستهالك األسرة           

 ).).Under coverage((لمعدالت المقدرة لعدم شمول التغطية لمعدالت المقدرة لعدم شمول التغطية قيم هذه الواردات من السلع الرأسمالية باقيم هذه الواردات من السلع الرأسمالية با

ويشمل ذلك نطاق ضيق جدا  من اإلنتاج بالنظر إلى واقع          ويشمل ذلك نطاق ضيق جداً من اإلنتاج بالنظر إلى واقع          : : اإلنـتاج المحلـي مـن السلع الرأسمالية       اإلنـتاج المحلـي مـن السلع الرأسمالية        ..22

ويتم الحصول على هذا البند من المسح الصناعي والذي يشكل رقما  هامشيا             ويتم الحصول على هذا البند من المسح الصناعي والذي يشكل رقماً هامشياً            . . الـصناعات الفلسطينية  الـصناعات الفلسطينية  

 ..GFCFجدا  مقارنة بإجماليجداً مقارنة بإجمالي
 

 ::يجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوهايجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوهااإلاإل

ويشكل هذا البند في    ويشكل هذا البند في    .  .  يوصـي نظـام الحسابات القومية باحتساب هذه القيمة ضمن إنتاج األنشطة العقارية وااليجارية             يوصـي نظـام الحسابات القومية باحتساب هذه القيمة ضمن إنتاج األنشطة العقارية وااليجارية             

 ..تقريبا تقريباً% % 6060األراضي الفلسطينية نسبة عالية جدا  من القيمة المضافة لهذا النشاط تصل إلى األراضي الفلسطينية نسبة عالية جداً من القيمة المضافة لهذا النشاط تصل إلى 

 البند من مسح إنفاق واستهالك األسرة والذي كان دوما  يعتقد بالمبالغة في تقديره نتيجة العتماده                 البند من مسح إنفاق واستهالك األسرة والذي كان دوماً يعتقد بالمبالغة في تقديره نتيجة العتماده                ويتم الحصول على هذا   ويتم الحصول على هذا   

على القيمة السوقية لإليجار والتي يعتقد بأنها تتأثر بميل أصحاب المباني إلى رفع القيمة االيجارية تحسبا  منهم من عدم                   على القيمة السوقية لإليجار والتي يعتقد بأنها تتأثر بميل أصحاب المباني إلى رفع القيمة االيجارية تحسباً منهم من عدم                   

 ..ررقدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد اإليجاقدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد اإليجا

وقد تم تحسين التقديرات الخاصة بهذا البند من خالل البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت                     

 : وذلك وفق اآللية التالية    1997

تـم الحـصول على القيمة اإلجمالية لإليجارات المحتسبة من خالل ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها                 تـم الحـصول على القيمة اإلجمالية لإليجارات المحتسبة من خالل ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها                  •

بمتوسط اإليجار السنوي والذي تم احتسابه بقسمة القيمة اإلجمالية         بمتوسط اإليجار السنوي والذي تم احتسابه بقسمة القيمة اإلجمالية         ) ) بيانات التعداد بيانات التعداد والـذي وفـرته     والـذي وفـرته     ((مالكـوها   مالكـوها   

 ..لإليجارات الفعلية على عدد الوحدات السكنية المؤجرةلإليجارات الفعلية على عدد الوحدات السكنية المؤجرة

، والذي اعتبر على أنه يمثل      ، والذي اعتبر على أنه يمثل      %%3030بعد الحصول على الرقم اإلجمالي لإليجارات المحتسبة طرح منها ما نسبته            بعد الحصول على الرقم اإلجمالي لإليجارات المحتسبة طرح منها ما نسبته             •

 ..حميلها لصافي اإليجار الفعليحميلها لصافي اإليجار الفعليهامش الربح وأي نفقات أخرى تم تهامش الربح وأي نفقات أخرى تم ت

، حيث افترض أن نوعية الوحدات السكنية التي        ، حيث افترض أن نوعية الوحدات السكنية التي        %%12.512.5تم تعديل الرقم الناتج بنسبة رفع معينة قدرت بحوالي          تم تعديل الرقم الناتج بنسبة رفع معينة قدرت بحوالي           •

يقطـنها مالكوها أفضل من نوعية الوحدات السكنية المؤجرة وأن العالقة بين نوعية المسكن وقيمته االيجارية                يقطـنها مالكوها أفضل من نوعية الوحدات السكنية المؤجرة وأن العالقة بين نوعية المسكن وقيمته االيجارية                

 .  .  هي عالقة طرديةهي عالقة طردية
       

 المشاكل الفنية التي رافقت عملية معالجة بيانات السلسلة الزمنية المنقحةالمشاكل الفنية التي رافقت عملية معالجة بيانات السلسلة الزمنية المنقحة: : 3.1.1.43.1.1.4

 :لقد واجه فريق العمل على بيانات السلسلة الزمنية المنقحة صعوبات فنية كبيرة يمكن تلخيصها بما يلي 

 تحقق   تحقق    عدم      عدم    االقتصاديةاالقتصاديةلوحظ أثناء العمل على معالجة بيانات المسوح        لوحظ أثناء العمل على معالجة بيانات المسوح        : : االقتصاديةاالقتصادية بـيانات المسوح      بـيانات المسوح     اتـساق اتـساق  •

 تتوفر  بين المتغيرات      تتوفر  بين المتغيرات     أنأن الداخلي للبيانات لكل سنة من السنوات من حيث العالقة المنطقية التي يجب               الداخلي للبيانات لكل سنة من السنوات من حيث العالقة المنطقية التي يجب              االتساقاالتساق

 إعطائها صورة غير دقيقة وغير مبررة عن نسب النمو عبر            إعطائها صورة غير دقيقة وغير مبررة عن نسب النمو عبر           إلىإلىالمخـتلفة التـي توفرها المسوح، باإلضافة        المخـتلفة التـي توفرها المسوح، باإلضافة        

ببعض التعديالت المكتبية على البيانات بشكل      ببعض التعديالت المكتبية على البيانات بشكل      الـسنوات، األمـر الذي استدعى طاقم الحسابات القومية القيام           الـسنوات، األمـر الذي استدعى طاقم الحسابات القومية القيام           

 . .  ومالئمة للواقع ومالئمة للواقعانسجاماانسجامايجعلها اكثر يجعلها اكثر 
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: : البيانات الخاصة بإنفاق واستهالك األسرة في السنوات التي لم ينفذ فيها مسح إنفاق واستهالك األسرة              البيانات الخاصة بإنفاق واستهالك األسرة في السنوات التي لم ينفذ فيها مسح إنفاق واستهالك األسرة              تقديـر   تقديـر    •

 البشرية والمادية له،  البشرية والمادية له، حـيث يعتبر تنفيذ مسح إنفاق واستهالك األسرة بشكل سنوي أمرا صعبا في ظل التكاليف       حـيث يعتبر تنفيذ مسح إنفاق واستهالك األسرة بشكل سنوي أمرا صعبا في ظل التكاليف       

بـل أنه وضمن التوصيات الدولية في هذا المجال فان تنفيذ هذا المسح يتم كل خمس سنوات، فإذا أخذنا بعين                    بـل أنه وضمن التوصيات الدولية في هذا المجال فان تنفيذ هذا المسح يتم كل خمس سنوات، فإذا أخذنا بعين                    

االعتـبار أهمية توفير بيانات سنوية حول إنفاق واستهالك األسرة ألغراض إعداد الحسابات القومية من جانب    االعتـبار أهمية توفير بيانات سنوية حول إنفاق واستهالك األسرة ألغراض إعداد الحسابات القومية من جانب    

ام التي لم ينفذ فيها مسح فعلي استندت على احدث بيانات متوفرة من             ام التي لم ينفذ فيها مسح فعلي استندت على احدث بيانات متوفرة من             اإلنفاق فان توفير هذه البيانات في األعو      اإلنفاق فان توفير هذه البيانات في األعو      

 ::خالل مسح فعلي منفذ من خالل اتباع الخطوات التاليةخالل مسح فعلي منفذ من خالل اتباع الخطوات التالية

يتم استخدام بيانات أحدث مسح تم تنفيذه ميدانيا  والذي يوفر بيانات حول نصيب الفرد في العينة من اإلنفاق في                   يتم استخدام بيانات أحدث مسح تم تنفيذه ميدانياً والذي يوفر بيانات حول نصيب الفرد في العينة من اإلنفاق في                    •

والذي يتأتى من خالل احتساب إنفاق      والذي يتأتى من خالل احتساب إنفاق      ) ) بالشيقل اإلسرائيلي بالشيقل اإلسرائيلي ((الـشهر علـى مـستوى السلعة ومجموعات السلع          الـشهر علـى مـستوى السلعة ومجموعات السلع          

 ..األفراد في العينة مقسما  على مجموع عدد األفراد في العينة وذلك وفق المستوى الجغرافياألفراد في العينة مقسماً على مجموع عدد األفراد في العينة وذلك وفق المستوى الجغرافي

يتم تعميم البيانات للفرد على مستوى إنفاق السكان الكلي من خالل بيانات أعداد السكان على مستوى األراضي                 يتم تعميم البيانات للفرد على مستوى إنفاق السكان الكلي من خالل بيانات أعداد السكان على مستوى األراضي                  •

 ..الفلسطينيةالفلسطينية

 ::لجة بيانات العام الذي لم ينفذ فيه المسح ميدانيا حسب الخطوات المذكورة أعاله ولكن بتعديللجة بيانات العام الذي لم ينفذ فيه المسح ميدانيا حسب الخطوات المذكورة أعاله ولكن بتعديليتم معايتم معا •

 . لهPecsعدد السكان للعام الذي يتم تقدير بيانات  

 .سعر صرف الشيقل مقابل الدوالر لذلك العام 

 . ما بين سنة تنفيذ المسح وسنة التقدير(CPI)معدل التضخم  

 هذا الموضوع في البند الخاص بإنتاج        هذا الموضوع في البند الخاص بإنتاج       إلىإلىلقد تم التطرق بالتفصيل     لقد تم التطرق بالتفصيل     : : لقطاع العام لقطاع العام تقديـر الشركات المملوكة ل    تقديـر الشركات المملوكة ل     •

، إال أن المشاكل الفعلية الحتساب أنشطة هذه الشركات تكمن في صعوبة            ، إال أن المشاكل الفعلية الحتساب أنشطة هذه الشركات تكمن في صعوبة            الـشركات المملـوكة للقطاع العام     الـشركات المملـوكة للقطاع العام     

مة الحكومة في   مة الحكومة في   تحديد القائمة الفعلية لهذه الشركات، كما ال يتم توفير بيانات حول قيم اإليرادات ونسبة مساه              تحديد القائمة الفعلية لهذه الشركات، كما ال يتم توفير بيانات حول قيم اإليرادات ونسبة مساه              

 ..كل شركة على حدا مما يستدعي إجراء تقديرات معينة باالعتماد على معلومات لألعوام السابقةكل شركة على حدا مما يستدعي إجراء تقديرات معينة باالعتماد على معلومات لألعوام السابقة

حيث اتضح من خالل احتساب بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية          حيث اتضح من خالل احتساب بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية          : : احتساب البيانات باألسعار الثابتة   احتساب البيانات باألسعار الثابتة    •

تة عنها بالجارية، والذي يعود إلى أسباب تتعلق في         تة عنها بالجارية، والذي يعود إلى أسباب تتعلق في         والثابتة ارتفاع قيم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثاب       والثابتة ارتفاع قيم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثاب       

  منهجـية احتساب األسعار الثابتة والمثبطات السعرية واعتماد الشيقل اإلسرائيلي في احتساب األرقام القياسية         منهجـية احتساب األسعار الثابتة والمثبطات السعرية واعتماد الشيقل اإلسرائيلي في احتساب األرقام القياسية         

فـي حين يتم تحويل المثبطات إلى الدوالر األمريكي ألغراض تثبيط قيم بيانات األسعار الجارية والتي هي                 فـي حين يتم تحويل المثبطات إلى الدوالر األمريكي ألغراض تثبيط قيم بيانات األسعار الجارية والتي هي                 

هذا األمر استدعى اللجوء إلى تعديل السلسلة الخاصة بالرقم القياسي لسعر           هذا األمر استدعى اللجوء إلى تعديل السلسلة الخاصة بالرقم القياسي لسعر           .  .  الر األمريكـي  الر األمريكـي  مقـيمة بالـدو   مقـيمة بالـدو   

 بحيث يتم تحييد األثر الواضح       بحيث يتم تحييد األثر الواضح      20052005-20002000صـرف الـدوالر األمريكي مقابل الشيقل اإلسرائيلي لألعوام          صـرف الـدوالر األمريكي مقابل الشيقل اإلسرائيلي لألعوام          

 ..20022002لالهتالك في سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي خالل هذه الفترة وباألخص خالل العام لالهتالك في سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي خالل هذه الفترة وباألخص خالل العام 
 

  السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الثابتة السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الثابتة22.1.4
 

 مقدمةمقدمة    1.2.1.41.2.1.4

 الثابتة يتم ذلك باحتساب المقدار الذي تتجاوز به قيمة المخرجات            الثابتة يتم ذلك باحتساب المقدار الذي تتجاوز به قيمة المخرجات           باألسعارباألسعار القيمة المضافة القتصاد ما       القيمة المضافة القتصاد ما      إجمالـي إجمالـي لقـياس   لقـياس   

 المنتجة والمستهلكة    المنتجة والمستهلكة    يتم تثبيط السلع والخدمات     يتم تثبيط السلع والخدمات    أنأنالتـي ينـتجها االقتـصاد قـيمة المدخالت الوسيطة المستهلكة، على             التـي ينـتجها االقتـصاد قـيمة المدخالت الوسيطة المستهلكة، على             

 .. مناسبة مناسبةأسعارأسعارباستعمال مثبطات باستعمال مثبطات 
∑p2 .q2 Value Added=∑P1.Q1 - 
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 يتم  يتم ألنهألنه، نظرا ، نظرا Double Deflation Methodالمزدوج المزدوج ) ) التصحيحالتصحيح((حـيث تـسمى هـذه العملـية بعملية التكميش     حـيث تـسمى هـذه العملـية بعملية التكميش     

ط القيمة الجارية   ط القيمة الجارية    وتثبي  وتثبي لألسعارلألسعاربرقم قياسي   برقم قياسي   ) )   P1.Q1 ( (الحـصول علـيه مـن خـالل تثبيط القيمة الجارية للمخرجات           الحـصول علـيه مـن خـالل تثبيط القيمة الجارية للمخرجات           

 ..على النحو نفسهعلى النحو نفسه))  p2 .q2 ( (لالستهالك الوسيطلالستهالك الوسيط

 معاملة شاملة لجميع القيود في الحسابات بحيث تكون مفيدة           معاملة شاملة لجميع القيود في الحسابات بحيث تكون مفيدة          األسعاراألسعار يعامل تأثير التغيرات في       يعامل تأثير التغيرات في      أنأنونظـرا النـه قد يلزم       ونظـرا النـه قد يلزم       

 بحيث تشمل جميع  بحيث تشمل جميع واألحجامواألحجام  األسعاراألسعار مجموعة من مقاييس      مجموعة من مقاييس     إعدادإعداد التحليل االقتصادي، بالتالي من الضروري        التحليل االقتصادي، بالتالي من الضروري       أنواعأنواعلجميع  لجميع  

حيث انه من المزايا الرئيسة العداد مقاييس       حيث انه من المزايا الرئيسة العداد مقاييس           ..تـدفقات الـسلع والخـدمات وذلك من خالل جداول العرض واالستخدام           تـدفقات الـسلع والخـدمات وذلك من خالل جداول العرض واالستخدام           

 محاسبي كالذي توفره جداول العرض واالستخدام، هو انه يتيح التحقق من االتساق              محاسبي كالذي توفره جداول العرض واالستخدام، هو انه يتيح التحقق من االتساق             إطارإطار ضـمن     ضـمن    واألحجـام واألحجـام   األسـعار األسـعار 

ها، والذي هو ضروري لتغطية كل تدفق للسلع والخدمات في االقتصاد،           ها، والذي هو ضروري لتغطية كل تدفق للسلع والخدمات في االقتصاد،           العـددي ومن موثوقية مجموعة المقاييس بأكمل      العـددي ومن موثوقية مجموعة المقاييس بأكمل      

ومن ومن . . أيضاأيضا الثابتة    الثابتة   وباألسعاروباألسعار الجارية    الجارية   باألسعارباألسعاربمـا فـي ذلـك السلع والخدمات غير السوقية التي يكون تقييمها صعبا               بمـا فـي ذلـك السلع والخدمات غير السوقية التي يكون تقييمها صعبا               

يمة المضافة  يمة المضافة   الق  الق إجماليإجمالي قياس    قياس   إمكانيةإمكانية محاسبي هي     محاسبي هي    إطارإطار ضمن    ضمن   واألحجامواألحجام  األسعاراألسعار العـداد مقايـيس       العـداد مقايـيس      األخـرى األخـرى المـزايا   المـزايا   

 الثابتة، فيما يدعى بطريقة التصحيح       الثابتة، فيما يدعى بطريقة التصحيح      باألسعارباألسعار  اإلنتاجاإلنتاج الثابتة من     الثابتة من    باألسعارباألسعار الثابـتة بطرح االستهالك الوسيط        الثابـتة بطرح االستهالك الوسيط       باألسـعار باألسـعار 

 ..، وهي الطريقة التي تم اتباعها العداد الحسابات القومية الفلسطينية باألسعار الثابتة، وهي الطريقة التي تم اتباعها العداد الحسابات القومية الفلسطينية باألسعار الثابتةالمزدوجالمزدوج
 

  الثابتة  الثابتة األسعاراألسعارت القومية العداد ت القومية العداد  دائرة الحسابا دائرة الحساباالمنهجية المتبعة في المنهجية المتبعة في     2.2.1.42.2.1.4

عـند الحديث عن المنهجية المتبعة ينبغي التطرق بداية إلى واقع األرقام القياسية الفلسطينية، ومن ثم آلية التثبيط والتي                   عـند الحديث عن المنهجية المتبعة ينبغي التطرق بداية إلى واقع األرقام القياسية الفلسطينية، ومن ثم آلية التثبيط والتي                   

 ::تنقسم إلى مرحلتين يتم من خاللها عرض للمثبطات السعرية المستخدمةتنقسم إلى مرحلتين يتم من خاللها عرض للمثبطات السعرية المستخدمة
 
 ::واقع األرقام القياسية الفلسطينيةواقع األرقام القياسية الفلسطينية: : أوالأوال  

 بهدف تركيب األرقام القياسية لها، حيث تم إصدار          بهدف تركيب األرقام القياسية لها، حيث تم إصدار         19951995 المستهلك منذ أوائل عام       المستهلك منذ أوائل عام      أسعارأسعارأ الجهاز بجمع بيانات عن      أ الجهاز بجمع بيانات عن      بـد بـد 

ومن ثم واظبت دائرة األسعار     ومن ثم واظبت دائرة األسعار     ). ). 19951995تشرين الثاني،   تشرين الثاني،    (  ( 19951995أول رقـم قياسي فلسطيني ألسعار المستهلك في أواخر          أول رقـم قياسي فلسطيني ألسعار المستهلك في أواخر          

فيما فيما . .  كسنة أساس   كسنة أساس  19961996شهريا باعتماد متوسط أسعار عام      شهريا باعتماد متوسط أسعار عام      علـى إصـدار الرقم القياسي الفلسطيني السعار المستهلك          علـى إصـدار الرقم القياسي الفلسطيني السعار المستهلك          

 باعتماد متوسط    باعتماد متوسط   19971997فقد تم إصدارها في عام      فقد تم إصدارها في عام      ) ) المحلي والمستورد المحلي والمستورد ((يـتعلق باألرقـام القياسية السعار المنتج والجملة         يـتعلق باألرقـام القياسية السعار المنتج والجملة         

 ..كسنة أساسكسنة أساس  19961996أسعار عام أسعار عام 

ت فانه تم اللجوء إلى استخدام األرقام       ت فانه تم اللجوء إلى استخدام األرقام       فـي المقابل وفي ظل تعذر توفر أرقام قياسية ألسعار المنتج والجملة حول الخدما             فـي المقابل وفي ظل تعذر توفر أرقام قياسية ألسعار المنتج والجملة حول الخدما             

ــتاب اإلحــصائي اإلســرائيلي   ــيها مــن الك ــم الحــصول عل ــي ت ــذه األعــوام، والت ــتاب اإلحــصائي اإلســرائيلي  القياســية اإلســرائيلية له ــيها مــن الك ــم الحــصول عل ــي ت ــذه األعــوام، والت                                       القياســية اإلســرائيلية له

))Statistical Abstract of Israel (  (   مر الذي مر الذي بافتـراض أن التـرابط وثيق بين االقتصاد الفلسطيني واإلسرائيلي، األ  بافتـراض أن التـرابط وثيق بين االقتصاد الفلسطيني واإلسرائيلي، األ

مع ذلك يجب أن نأخذ بعين االعتبار االختالف في هيكلية المعامالت        مع ذلك يجب أن نأخذ بعين االعتبار االختالف في هيكلية المعامالت        . . يجعـل حـركة التغير في األسعار متقاربة بينهما        يجعـل حـركة التغير في األسعار متقاربة بينهما        

المخـتلفة في كال االقتصاديين األمر الذي استدعى اللجوء إلى استخدام األوزان النسبية للسلع ومجموعاتها المعتمدة في                 المخـتلفة في كال االقتصاديين األمر الذي استدعى اللجوء إلى استخدام األوزان النسبية للسلع ومجموعاتها المعتمدة في                 

 ..ةةجداول العرض واالستخدام الفلسطينيجداول العرض واالستخدام الفلسطيني
   

   آلية التثبيطآلية التثبيط: : ثانيا ثانياً

 بحيث تكون بشكل تفصيلي كما       بحيث تكون بشكل تفصيلي كما       المثبطات السعرية   المثبطات السعرية  إعدادإعداد  المرحلة األولى حيث تم   المرحلة األولى حيث تم   : :  مرحلتين  مرحلتين إلىإلىيمكن تقسيم هذه العملية     يمكن تقسيم هذه العملية     

، بينما في المرحلة الثانية تم استخدام هذه المثبطات لتثبيط المعامالت           ، بينما في المرحلة الثانية تم استخدام هذه المثبطات لتثبيط المعامالت           هـي الهيكلـية فـي جـداول العرض واالستخدام         هـي الهيكلـية فـي جـداول العرض واالستخدام         

 ..لخدمات في جداول العرض واالستخداملخدمات في جداول العرض واالستخدامالمختلفة للسلع واالمختلفة للسلع وا
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 ::األولىاألولىالمرحلة المرحلة 

  يتم إصدارها في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      يتم إصدارها في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      والتي  والتي  ) ) Indices ( (سعريهسعريه  مؤشراتمؤشراتوفـيها يـتم استعمال ثالث       وفـيها يـتم استعمال ثالث       

 ::وهي كالتاليوهي كالتالي

 Wholesaler Price((، الرقم القياسي السعار الجملة ، الرقم القياسي السعار الجملة ))Consumer Price Index((الـرقم القياسي السعار المستهلك  الـرقم القياسي السعار المستهلك  

Index((    الـرقم القياسـي السـعار المنتج    ، الـرقم القياسـي السـعار المنتج ،))Producer Price Index  .(  .( إضافة إلى استعمال األوزان النسبية للسلع إضافة إلى استعمال األوزان النسبية للسلع

وبالتالي تظهر لدينا سلسلة من األسعار على       وبالتالي تظهر لدينا سلسلة من األسعار على       .  .  ومجموعاتها بشكل تفصيلي كما هو معتمد في جداول العرض واالستخدام         ومجموعاتها بشكل تفصيلي كما هو معتمد في جداول العرض واالستخدام         

 ).).100100==19971997(( كسنة أساس  كسنة أساس 19971997مستوى تفصيلي باعتماد عام مستوى تفصيلي باعتماد عام 
 

 ::المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية

 في فحص اتساق البيانات وموضوعيتها عبر    في فحص اتساق البيانات وموضوعيتها عبر   أهميتهأهميته المحاسبي الذي سبق وان تحدثنا عن         المحاسبي الذي سبق وان تحدثنا عن        باإلطارباإلطاروفـيها يـتم االستعانة      وفـيها يـتم االستعانة      

 توصيات نظام الحسابات القومية      توصيات نظام الحسابات القومية     إلىإلىوذلك استنادا   وذلك استنادا      عرض واستخدام   عرض واستخدام  إلىإلى  األنشطةاألنشطةومنه يتم توزيع    ومنه يتم توزيع    ،  ،   المخـتلفة   المخـتلفة  األنـشطة األنـشطة 

SNA93        حيث يشكل جانب     حيث يشكل جانب     االقتصاد هو في الواقع عرض للمصادر المتاحة فيه واالستخدامات لها           االقتصاد هو في الواقع عرض للمصادر المتاحة فيه واالستخدامات لها          ننأأ والـذي يبـين       والـذي يبـين 

 ..العرض إجمالي اإلنتاج في االقتصاد، بينما يشكل جانب االستخدام االستعماالت المختلفة لهالعرض إجمالي اإلنتاج في االقتصاد، بينما يشكل جانب االستخدام االستعماالت المختلفة له

 ما عدا    ما عدا   - الحقا  الحقا هاهاإليإلي والتي سيتم التطرق      والتي سيتم التطرق     - المناسبة لها   المناسبة لها  األسعاراألسعاربـذلك تـم تثبيط هذه المعامالت كلها باستعمال مثبطات           بـذلك تـم تثبيط هذه المعامالت كلها باستعمال مثبطات           

  ).).Residual(( البواقي  البواقي بأسلوببأسلوباالستيراد والذي يتم الحصول عليه االستيراد والذي يتم الحصول عليه 
 

 المثبطات السعرية المستخدمة لألنشطة والمعامالت المختلفة عبر السنواتالمثبطات السعرية المستخدمة لألنشطة والمعامالت المختلفة عبر السنوات: : ثالثا ثالثاً

لمختلفة لمختلفة قـبل الحديث عن آلية التثبيط، ال بد من اإلشارة إلى المثبطات السعرية المستخدمة لتثبيط األنشطة والمعامالت ا                 قـبل الحديث عن آلية التثبيط، ال بد من اإلشارة إلى المثبطات السعرية المستخدمة لتثبيط األنشطة والمعامالت ا                 

 ::على جانبي العرض واالستخدامعلى جانبي العرض واالستخدام
 

 جانب العرضجانب العرض: : أوالأوال

 اإلنتاجاإلنتاج. . 11

 ::وينقسم اإلنتاج إلى عدة أقساموينقسم اإلنتاج إلى عدة أقسام  

 ..2005-20002000 أوال، اإلنتاج من السلع حيث تم فيه استخدام الرقم القياسي ألسعار المنتج الفلسطيني لألعوام  أوال، اإلنتاج من السلع حيث تم فيه استخدام الرقم القياسي ألسعار المنتج الفلسطيني لألعوام 

عتماد على البيانات المتوفرة، والذي سيتم التطرق إليه        عتماد على البيانات المتوفرة، والذي سيتم التطرق إليه        ثانـيا، اإلنتاج من األبنية فقد تم تركيب رقم قياسي خاص به باال            ثانـيا، اإلنتاج من األبنية فقد تم تركيب رقم قياسي خاص به باال            

 ..عند الحديث عن التكوين الرأسمالي الثابت من األبنيةعند الحديث عن التكوين الرأسمالي الثابت من األبنية

. . فقد تم استخدام الرقم القياسي السعار المنتج اإلسرائيلي لكافة السنوات         فقد تم استخدام الرقم القياسي السعار المنتج اإلسرائيلي لكافة السنوات         ) ) باستثناء اإلدارة العامة والدفاع   باستثناء اإلدارة العامة والدفاع   (( ثالثا، الخدمات    ثالثا، الخدمات   

د تم تركيب رقم خاص بها باالعتماد على البيانات المتوفرة، سيتم التطرق إليه الحقا              د تم تركيب رقم خاص بها باالعتماد على البيانات المتوفرة، سيتم التطرق إليه الحقا              وأخيـرا، اإلدارة العامة والدفاع، فق     وأخيـرا، اإلدارة العامة والدفاع، فق     

 ..عند الحديث عن االستهالك النهائي للحكومةعند الحديث عن االستهالك النهائي للحكومة

المياه والكهرباء، الفنادق، النقل، الوساطة المالية باإلضافة إلى أنشطة الخدمة المياه والكهرباء، الفنادق، النقل، الوساطة المالية باإلضافة إلى أنشطة الخدمة : : يـستثنى مـن ذلـك بعض الخدمات مثل        يـستثنى مـن ذلـك بعض الخدمات مثل        

ية، والذي تم فيها استخدام الرقم القياسي ألسعار المستهلك عوضا عن الرقم القياسي             ية، والذي تم فيها استخدام الرقم القياسي ألسعار المستهلك عوضا عن الرقم القياسي             االجتماعـية  والمجتمعية والشخص    االجتماعـية  والمجتمعية والشخص    

 ..ألسعار المنتج وذلك لكون أسعار المستهلك اكثر منطقية من استخدام أسعار المنتج اإلسرائيلي لهذه األنشطة والخدماتألسعار المنتج وذلك لكون أسعار المستهلك اكثر منطقية من استخدام أسعار المنتج اإلسرائيلي لهذه األنشطة والخدمات
 
 الضرائب على الوارداتالضرائب على الواردات. . 22

 ..ةة وفيها تم استخدام الرقم القياسي السعار الجمل وفيها تم استخدام الرقم القياسي السعار الجمل
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 الواردات من السلع والخدمات الواردات من السلع والخدمات . . 33

 ::وقد تم الحصول عليها بأسلوب البواقي، على أساس أنوقد تم الحصول عليها بأسلوب البواقي، على أساس أن  

الضرائب على  الضرائب على  ++اإلنتاجاإلنتاج ( (–الصادرات  الصادرات  + + التكوين الرأسمالي التكوين الرأسمالي + + االسـتهالك النهائي  االسـتهالك النهائي  + + االسـتهالك الوسـيط   االسـتهالك الوسـيط   = =  الـواردات  الـواردات 

العداد أرقام قياسية مقبولة للواردات،     العداد أرقام قياسية مقبولة للواردات،     والسبب في احتساب الواردات بأسلوب البواقي هو عدم توفر بيانات           والسبب في احتساب الواردات بأسلوب البواقي هو عدم توفر بيانات           ).  ).  الوارداتالواردات

إضـافة إلى اشتمال الواردات على نطاق واسع جدا من السلع يجعلها تشتمل على أرقام قياسية متباينة جدا، كما انه إذا                     إضـافة إلى اشتمال الواردات على نطاق واسع جدا من السلع يجعلها تشتمل على أرقام قياسية متباينة جدا، كما انه إذا                     

أخـذنا بعـين االعتبار كبر حجم القيمة الكلية للواردات األمر الذي يسمح بعدم إلحاق تشوه كبير بها نتيجة امتصاصها                    أخـذنا بعـين االعتبار كبر حجم القيمة الكلية للواردات األمر الذي يسمح بعدم إلحاق تشوه كبير بها نتيجة امتصاصها                    

من التشوهات التي قد تمس به وذلك بعدم        من التشوهات التي قد تمس به وذلك بعدم        ) ) وهي المتغير األكثر أهمية   وهي المتغير األكثر أهمية   ( ( ايـنات وأخيـرا ، تخلـيص القيمة المضافة        ايـنات وأخيـرا ، تخلـيص القيمة المضافة        للتبللتب

 أي تـشوه باألرقام القياسية للمكونات األساسية للقيمة المضافة إال وهي اإلنتاج واالستهالك الوسيط عند تحقيق                  أي تـشوه باألرقام القياسية للمكونات األساسية للقيمة المضافة إال وهي اإلنتاج واالستهالك الوسيط عند تحقيق                 ثثإحـدا إحـدا 

 ..ابتةابتةالتوازن بين جانبي العرض واالستخدام باألسعار الثالتوازن بين جانبي العرض واالستخدام باألسعار الث
 

 جانب االستخدامجانب االستخدام: : ثانياثانيا
 

 االستهالك الوسيطاالستهالك الوسيط. . 11

األول من السلع واآلخر من الخدمات حيث يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة اإلسرائيلي              األول من السلع واآلخر من الخدمات حيث يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة اإلسرائيلي              : : وينقـسم إلـى قسمين    وينقـسم إلـى قسمين    

20002000وام  وام  بينما يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة الفلسطيني لألع        بينما يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة الفلسطيني لألع        .  .   فيما يتعلق بالخدمات    فيما يتعلق بالخدمات   2005-20002000لألعوام  لألعوام  

 ..  فيما يتعلق بالسلع  فيما يتعلق بالسلع20052005-
 
 االستهالك النهائياالستهالك النهائي. . 22  

أوال، االستهالك النهائي لألسر المعيشية، والذي تم تثبيطه باستعمال الرقم القياسي ألسعار المستهلك             أوال، االستهالك النهائي لألسر المعيشية، والذي تم تثبيطه باستعمال الرقم القياسي ألسعار المستهلك             : :   وهـو عدة أنواع     وهـو عدة أنواع   

 . . 2005-20002000الفلسطيني لألعوام الفلسطيني لألعوام 

حيث أن إنتاج الحكومة    حيث أن إنتاج الحكومة    . . االعتماد على البيانات المتوفرة   االعتماد على البيانات المتوفرة   ثانـيا، االستهالك النهائي للحكومة، وفيه تم تركيب رقم خاص ب          ثانـيا، االستهالك النهائي للحكومة، وفيه تم تركيب رقم خاص ب          

وبالتالي تم تركيب رقم قياسي للحكومة      وبالتالي تم تركيب رقم قياسي للحكومة          ..يتألف من المصاريف الجارية وتعويضات العاملين واهتالك رأس المال الثابت         يتألف من المصاريف الجارية وتعويضات العاملين واهتالك رأس المال الثابت         

سي السعار الجملة   سي السعار الجملة   حيث تم استخدام الرقم القيا    حيث تم استخدام الرقم القيا    .  .  من األرقام القياسية لهذه البنود موزنة حسب مساهمتها في اإلنتاج الكلي          من األرقام القياسية لهذه البنود موزنة حسب مساهمتها في اإلنتاج الكلي          

فـي تثبيط المصاريف الجارية للحكومة، أما تعويضات العاملين فقد تم افتراض ثباتها نسبيا عبر السنوات، في حين تم                   فـي تثبيط المصاريف الجارية للحكومة، أما تعويضات العاملين فقد تم افتراض ثباتها نسبيا عبر السنوات، في حين تم                   

وأخيرا، االستهالك  وأخيرا، االستهالك  .  .  افتراض ثبات الرقم القياسي الهتالك رأس المال الثابت نظرا لتشكيله نسبة ضئيلة جدا من اإلنتاج              افتراض ثبات الرقم القياسي الهتالك رأس المال الثابت نظرا لتشكيله نسبة ضئيلة جدا من اإلنتاج              

 تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية وفيها تم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة               تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية وفيها تم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة              النهائـي للمؤسـسات التـي ال      النهائـي للمؤسـسات التـي ال      

 ..الفلسطيني لهذه األعوامالفلسطيني لهذه األعوام) ) المحلي والمستوردالمحلي والمستورد((اإلجمالي اإلجمالي 
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ول يتم الحصول   ول يتم الحصول   التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي والتغير في المخزون، حيث أن األ         التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي والتغير في المخزون، حيث أن األ         : : ويحتوي على مكونين رئيسين   ويحتوي على مكونين رئيسين     

عليه من األبنية وغير األبنية، ويتم تثبيط بيانات األبنية باستخدام رقم قياسي خاص باإلنتاج من األبنية والذي تم تركيبه                   عليه من األبنية وغير األبنية، ويتم تثبيط بيانات األبنية باستخدام رقم قياسي خاص باإلنتاج من األبنية والذي تم تركيبه                   

وحيث أن اإلنتاج لهذا النشاط يتألف من       وحيث أن اإلنتاج لهذا النشاط يتألف من       .  .  باالعتماد على بيانات عوامل اإلنتاج التي تدخل في نشاط اإلنشاءات واألبنية          باالعتماد على بيانات عوامل اإلنتاج التي تدخل في نشاط اإلنشاءات واألبنية          

ط، تعويضات العاملين وصافي الضرائب على اإلنتاج باإلضافة إلى إجمالي فائض التشغيل، فقد اعتمد   ط، تعويضات العاملين وصافي الضرائب على اإلنتاج باإلضافة إلى إجمالي فائض التشغيل، فقد اعتمد   االسـتهالك الوسي  االسـتهالك الوسي  

أما بالنسبة  أما بالنسبة  .  .  على كل من االستهالك الوسيط وتعويضات العاملين بشكل أساسي لتركيب الرقم القياسي النتاج اإلنشاءات             على كل من االستهالك الوسيط وتعويضات العاملين بشكل أساسي لتركيب الرقم القياسي النتاج اإلنشاءات             

ة السعار الجملة فيما يخص مستلزمات اإلنتاج والتي تم         ة السعار الجملة فيما يخص مستلزمات اإلنتاج والتي تم         لالسـتهالك الوسـيط فقد تم استخدام األرقام القياسية الفلسطيني         لالسـتهالك الوسـيط فقد تم استخدام األرقام القياسية الفلسطيني         
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، أما فيما يخص تعويضات العاملين فقد       ، أما فيما يخص تعويضات العاملين فقد       19981998الحـصول علـى أوزانهـا النسبية من جداول العرض واالستخدام لعام             الحـصول علـى أوزانهـا النسبية من جداول العرض واالستخدام لعام             

 ..استخدمت بيانات مسح القوى العاملة لمتوسط اجر العامل اليومي في نشاط اإلنشاءات العداد هذا الرقماستخدمت بيانات مسح القوى العاملة لمتوسط اجر العامل اليومي في نشاط اإلنشاءات العداد هذا الرقم

من غير األبنية، فقد تم تثبيطها باستخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة الفلسطيني الخاص بالواردات فيما               من غير األبنية، فقد تم تثبيطها باستخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة الفلسطيني الخاص بالواردات فيما               أمـا البـيانات     أمـا البـيانات     

 ..2005-20002000يتعلق باألعوام يتعلق باألعوام 

بالنـسبة للمكـون الثانـي للتكوين الرأسمالي اإلجمالي أال وهو التغير في المخزون فقد تم اللجوء إلى األرقام القياسية                    بالنـسبة للمكـون الثانـي للتكوين الرأسمالي اإلجمالي أال وهو التغير في المخزون فقد تم اللجوء إلى األرقام القياسية                    

 ..نيةنيةألسعار الجملة الفلسطيألسعار الجملة الفلسطي
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 ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن        ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن         ..20052005-20002000وفـيها يتم استخدام األرقام القياسية ألسعار المنتج الفلسطيني لألعوام           وفـيها يتم استخدام األرقام القياسية ألسعار المنتج الفلسطيني لألعوام            

 لتثبيط الصادرات، إال أن  لتثبيط الصادرات، إال أن  ))Export Price Index((نظام الحسابات القومية يوصي باستخدام الرقم القياسي للصادرات نظام الحسابات القومية يوصي باستخدام الرقم القياسي للصادرات 

مركزي لإلحصاء الفلسطيني أدى إلى اللجوء إلى استخدام المثبط المستخدم في تثبيط اإلنتاج             مركزي لإلحصاء الفلسطيني أدى إلى اللجوء إلى استخدام المثبط المستخدم في تثبيط اإلنتاج             عـدم توفره لدى الجهاز ال     عـدم توفره لدى الجهاز ال     

               ..نظرا الن معظم الصادرات هي من اإلنتاج المحلينظرا الن معظم الصادرات هي من اإلنتاج المحلي
 

 آلية التثبيطآلية التثبيط: : رابعا رابعاً

 ::يمكن توضيح هذه العملية من خالل الخطوات التاليةيمكن توضيح هذه العملية من خالل الخطوات التالية

 إلى جداول العرض واالستخدام      إلى جداول العرض واالستخدام     تتعار الجارية لكافة السنوا   عار الجارية لكافة السنوا   يـتم في البداية تحويل كافة البيانات التجميعية باألس        يـتم في البداية تحويل كافة البيانات التجميعية باألس         •

 .. كأساس في توزيع المجاميع كأساس في توزيع المجاميع19981998باعتماد هيكلية جداول العرض واالستخدام لعام باعتماد هيكلية جداول العرض واالستخدام لعام 

يـتم مـوازنة جداول العرض واالستخدام باألسعار الجارية لكل عام المتصاص التباينات بين الجانبين في بند                 يـتم مـوازنة جداول العرض واالستخدام باألسعار الجارية لكل عام المتصاص التباينات بين الجانبين في بند                  •

 ..ت السلعت السلعالواردات على مستوى تفصيلي لمجموعاالواردات على مستوى تفصيلي لمجموعا

يـتم تثبـيط مجموعات السلع على جانبي العرض واالستخدام للمعامالت واألنشطة المختلفة باعتماد المثبطات               يـتم تثبـيط مجموعات السلع على جانبي العرض واالستخدام للمعامالت واألنشطة المختلفة باعتماد المثبطات                •

الـسعرية التي تم الحديث عنها سابقا، وينبغي اإلشارة هنا إلى إن المثبطات هي بالشيقل اإلسرائيلي، وبما أن                  الـسعرية التي تم الحديث عنها سابقا، وينبغي اإلشارة هنا إلى إن المثبطات هي بالشيقل اإلسرائيلي، وبما أن                  

 المثبطات بالشيقل اإلسرائيلي على المثبط الخاص        المثبطات بالشيقل اإلسرائيلي على المثبط الخاص       البـيانات تـصدر بالـدوالر األمريكي فكان ال بد من قسمة           البـيانات تـصدر بالـدوالر األمريكي فكان ال بد من قسمة           

 ..بسعر صرف الدوالر وذلك لعزل اثر سعر الصرف على البيانات والذي اهتلك بشكل كبير عبر السنواتبسعر صرف الدوالر وذلك لعزل اثر سعر الصرف على البيانات والذي اهتلك بشكل كبير عبر السنوات

وفـي الـنهاية، يـتم تحقـيق التوازن بين العرض واالستخدام باألسعار الثابتة على المستوى التفصيلي للسلع                  وفـي الـنهاية، يـتم تحقـيق التوازن بين العرض واالستخدام باألسعار الثابتة على المستوى التفصيلي للسلع                   •

 ..لبواقي، بحيث يكون الرقم القياسي الخاص بها مشتقا ضمنيالبواقي، بحيث يكون الرقم القياسي الخاص بها مشتقا ضمنياباحتساب الواردات بأسلوب اباحتساب الواردات بأسلوب ا
 

   الحسابات القومية المؤسسية2.4

تعـتمد منهجية إعداد الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي على بيانات الحسابات القومية األساسية، حيث تم                 تعـتمد منهجية إعداد الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي على بيانات الحسابات القومية األساسية، حيث تم                 

  20052005-20002000ات الحسابات القومية األساسية لألعوام   ات الحسابات القومية األساسية لألعوام   إعداد بيانات هذا التقرير فيما يتعلق بالقطاعات المؤسسية على بيان         إعداد بيانات هذا التقرير فيما يتعلق بالقطاعات المؤسسية على بيان         

 ..19931993كأساس للتوزيع القطاعي للمؤسسات وباالستناد إلى توصيات نظام الحسابات القومية كأساس للتوزيع القطاعي للمؤسسات وباالستناد إلى توصيات نظام الحسابات القومية 

تـم اتـباع نهجين في العمل على إعداد الحسابات القومية المؤسسية باالعتماد على طبيعة البيانات ومصادرها، فالنهج                  تـم اتـباع نهجين في العمل على إعداد الحسابات القومية المؤسسية باالعتماد على طبيعة البيانات ومصادرها، فالنهج                  

 ..ت التي بطبيعتها مصنفة قطاعيا  والثاني حسب النشاط واستنادا  إلى الكيان القانوني للمؤسسةت التي بطبيعتها مصنفة قطاعياً والثاني حسب النشاط واستناداً إلى الكيان القانوني للمؤسسةاألول تلقائيا  للبيانااألول تلقائياً للبيانا
 

 ::النهج األول ويشملالنهج األول ويشمل

إنتاج هذا النشاط يخدم األسر المعيشية بطبيعته لذا فقد صنف ضمن قطاع األسر             إنتاج هذا النشاط يخدم األسر المعيشية بطبيعته لذا فقد صنف ضمن قطاع األسر             : : الـزراعة وصـيد األسماك    الـزراعة وصـيد األسماك     •

 المعيشية المعيشية 
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 ضمن قطاع الشركات الماليةضمن قطاع الشركات الماليةوهذه أنشطة خدمات مالية تقع وهذه أنشطة خدمات مالية تقع : : الوساطة الماليةالوساطة المالية •

  هذههذه  تصنف ضمن قطاع الشركات غير المالية حيث تعتبر الحكومة مساهمة في          تصنف ضمن قطاع الشركات غير المالية حيث تعتبر الحكومة مساهمة في          : : الـشركات المملوكة للحكومة   الـشركات المملوكة للحكومة    •

 الشركات وليست حكومية بطبيعتها الشركات وليست حكومية بطبيعتها 

 أنشطة الحكومة ضمن القطاع الحكوميأنشطة الحكومة ضمن القطاع الحكومي: : اإلدارة العامة والدفاعاإلدارة العامة والدفاع •

قطاع األسر  قطاع األسر  ((والتي ضمن تصنيف القطاع العائلي      والتي ضمن تصنيف القطاع العائلي      األنـشطة التي تخدم األسر المعيشية       األنـشطة التي تخدم األسر المعيشية       : : الخـدمات المنـزلية   الخـدمات المنـزلية    •

 ))المعيشيةالمعيشية
 

 :يشملوالنهج الثاني 

التعدين واستغالل المحاجر، الصناعة التحويلية،     التعدين واستغالل المحاجر، الصناعة التحويلية،     : : األنـشطة التي يتم جمع بياناتها من المسوح االقتصادية وتتمثل بالتالية          األنـشطة التي يتم جمع بياناتها من المسوح االقتصادية وتتمثل بالتالية          

نشطة العقارية وااليجارية والتجارية، أنشطة     نشطة العقارية وااليجارية والتجارية، أنشطة     إمـدادات المـاء والكهرباء، اإلنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل، األ          إمـدادات المـاء والكهرباء، اإلنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل، األ          

 ..الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية، المطاعم والفنادق، التعليم، الصحة والعمل االجتماعيالخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية، المطاعم والفنادق، التعليم، الصحة والعمل االجتماعي

 ::وقد تم االستناد إلى الكيان القانوني للمؤسسة لتوزيع المؤسسات االقتصادية إلى القطاعات المختلفة كالتاليوقد تم االستناد إلى الكيان القانوني للمؤسسة لتوزيع المؤسسات االقتصادية إلى القطاعات المختلفة كالتالي

 بسبب تنفيذ الجهاز     بسبب تنفيذ الجهاز     كأساس وذلك   كأساس وذلك  2004باعتماد عام   باعتماد عام     20052005-20002000نـي للسنوات    نـي للسنوات    تـم توحـيد الكـيان القانو      تـم توحـيد الكـيان القانو       

 .. للتعداد العام للمنشات في ذلك العام للتعداد العام للمنشات في ذلك العامالمركزي لإلحصاء الفلسطينيالمركزي لإلحصاء الفلسطيني

إعـادة ترميـز القطاع المؤسسي بناءا  على الكيان القانوني أساسا مع األخذ باالعتبار ملكية المؤسسة، نشاطها                 إعـادة ترميـز القطاع المؤسسي بناءاً على الكيان القانوني أساسا مع األخذ باالعتبار ملكية المؤسسة، نشاطها                  

 . . االقتصادي وعدد عامليهااالقتصادي وعدد عامليها

 .. حسب القطاع والنشاط االقتصادي حسب القطاع والنشاط االقتصادياإلنتاجاإلنتاججميع بيانات متغيرات حساب جميع بيانات متغيرات حساب تت 

 ..استخراج نسبة تمثل مساهمة كل قطاع من إجمالي قيمة المتغير لكل نشاطاستخراج نسبة تمثل مساهمة كل قطاع من إجمالي قيمة المتغير لكل نشاط 

 .. وباعتماد النتائج النهائية للحسابات القومية وباعتماد النتائج النهائية للحسابات القوميةيتم إعادة توزيع بيانات هذه األنشطة حسب النسب المذكورةيتم إعادة توزيع بيانات هذه األنشطة حسب النسب المذكورة 
 

 آلية ترميز القطاع المؤسسيآلية ترميز القطاع المؤسسي

ـ  ـ اع  الدولية وتوصيات    الدولية وتوصيات   توصياتتوصياتالال  األراضي الفلسطينية ومع األخذ بعين االعتبار     األراضي الفلسطينية ومع األخذ بعين االعتبار     تمادا  علـى طبـيعة المؤسـسات فـي          تماداً علـى طبـيعة المؤسـسات فـي          اع

 مع مراعاة ملكية     مع مراعاة ملكية    بهذا الخصوص تم إعادة ترميز القطاع المؤسسي استنادا  إلى الكيان القانوني كما ذكر آنفا              بهذا الخصوص تم إعادة ترميز القطاع المؤسسي استناداً إلى الكيان القانوني كما ذكر آنفاً             المستشارين  المستشارين  

ي المؤسسة، وعليه تم تصنيف بيانات المسوح االقتصادية إلى        ي المؤسسة، وعليه تم تصنيف بيانات المسوح االقتصادية إلى        المؤسـسة وطبـيعة النـشاط االقتصادي وعدد العاملين ف         المؤسـسة وطبـيعة النـشاط االقتصادي وعدد العاملين ف         

 ::الثالث قطاعات التاليةالثالث قطاعات التالية
 

 : : قطاع الشركات غير الماليةقطاع الشركات غير المالية

الشركات العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة       الشركات العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة       : : يـشمل هذا القطاع المؤسسات ذات الكيانات التالية       يـشمل هذا القطاع المؤسسات ذات الكيانات التالية       

 ..ان، الشركات غير المحدودة، وفروع الشركات األجنبيةان، الشركات غير المحدودة، وفروع الشركات األجنبيةالمساهمة العامة المحدودة، الشركة محدودة الضمالمساهمة العامة المحدودة، الشركة محدودة الضم
 

 : : قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشيةقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

يـضم هذا القطاع المؤسسات غير الهادفة للربح فقط والتي تخدم األسر المعيشية حسب تعريف نظام الحسابات القومية                  يـضم هذا القطاع المؤسسات غير الهادفة للربح فقط والتي تخدم األسر المعيشية حسب تعريف نظام الحسابات القومية                  

ضمن أنشطة الخدمات وكيانها هيئة أو جمعية خيرية أو جمعيات          ضمن أنشطة الخدمات وكيانها هيئة أو جمعية خيرية أو جمعيات          لهـذه المؤسـسات وهـذه الخاصية تقع بشكل أساسي           لهـذه المؤسـسات وهـذه الخاصية تقع بشكل أساسي           

 . . تعاونية غير هادفة للربحتعاونية غير هادفة للربح
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 : : قطاع األسر المعيشيةقطاع األسر المعيشية

، الشركات  ، الشركات  ))المحاصةالمحاصة((المؤسسات الفردية، شركات الواقع     المؤسسات الفردية، شركات الواقع     : : يقـع ضـمن هـذا التبويب المؤسسات ذات الكيانات التالية          يقـع ضـمن هـذا التبويب المؤسسات ذات الكيانات التالية          

 . .  الهادفة للربح الهادفة للربحتعاونيةتعاونيةمحدودة األسهم، الشركة العادية العامة، الجمعيات المحدودة األسهم، الشركة العادية العامة، الجمعيات ال
 
 

   الحسابات القومية الربعية  الحسابات القومية الربعية3.43.4

عند الحديث عن منهجية إعداد الحسابات القومية الربعية ال بد من التطرق إلى مصادر بيانات هذه الحسابات، حيث يتم                   عند الحديث عن منهجية إعداد الحسابات القومية الربعية ال بد من التطرق إلى مصادر بيانات هذه الحسابات، حيث يتم                   

 بدورية   بدورية  تنفـيذ مؤشـرات الحـسابات القومية الربعية باالعتماد على مجموعة من المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى               تنفـيذ مؤشـرات الحـسابات القومية الربعية باالعتماد على مجموعة من المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى               

 شهرية أو ربعية لمختلف األنشطة االقتصادية، حيث سنستعرض فيما يلي أبرز مصادر بيانات الحسابات القومية الربعيةشهرية أو ربعية لمختلف األنشطة االقتصادية، حيث سنستعرض فيما يلي أبرز مصادر بيانات الحسابات القومية الربعية

وفـق األنـشطة االقتـصادية المكـونة للناتج المحلي اإلجمالي الربعي قبل التطرق للمنهجية المتبعة في إعداد هذه                   وفـق األنـشطة االقتـصادية المكـونة للناتج المحلي اإلجمالي الربعي قبل التطرق للمنهجية المتبعة في إعداد هذه                   

 ..الحساباتالحسابات
 

 ::القومية الربعيةالقومية الربعيةمصادر بيانات الحسابات مصادر بيانات الحسابات : : أوال أوالً

 نشاط الزراعة وصيد األسماكنشاط الزراعة وصيد األسماك •

نظـرا لعـدم توفر مؤشرات مالئمة حول الزراعة والتي تبين كميات اإلنتاج الزراعي بشكل ربعي على األقل، فقد تم                    نظـرا لعـدم توفر مؤشرات مالئمة حول الزراعة والتي تبين كميات اإلنتاج الزراعي بشكل ربعي على األقل، فقد تم                    

 ..االعتماد على أعداد العاملين في نشاط الزراعةاالعتماد على أعداد العاملين في نشاط الزراعة
 

 نشاط التعدين واستغالل المحاجر والصناعة التحويليةنشاط التعدين واستغالل المحاجر والصناعة التحويلية •

ولية فان المصدر األساسي لهذا النشاط هو الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي، والذي باشر الجهاز            ولية فان المصدر األساسي لهذا النشاط هو الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي، والذي باشر الجهاز            ضـمن التوصـيات الد    ضـمن التوصـيات الد    

 من خالل مسح ربعي يغطي كميات اإلنتاج         من خالل مسح ربعي يغطي كميات اإلنتاج        20072007المركـزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذه اعتبارا من شهر كانون ثاني           المركـزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذه اعتبارا من شهر كانون ثاني           

شاطها الرئيس ضمن التعدين، الصناعة شاطها الرئيس ضمن التعدين، الصناعة الـصناعي ألكبـر المؤسسات الصناعية في االقتصاد الفلسطيني والتي يندرج ن          الـصناعي ألكبـر المؤسسات الصناعية في االقتصاد الفلسطيني والتي يندرج ن          

في حين تم اللجوء إلى استخدام مؤشر كميات الكهرباء المستهلكة          في حين تم اللجوء إلى استخدام مؤشر كميات الكهرباء المستهلكة          . . التحويلـية إضـافة إلـى إمدادات المياه والكهرباء        التحويلـية إضـافة إلـى إمدادات المياه والكهرباء        

كمؤشـر ألداء نشاط الصناعة التحويلية، ومؤشر عدد العاملين لنشاط التعدين في األعوام التي لم ينفذ فيها مسح الرقم                   كمؤشـر ألداء نشاط الصناعة التحويلية، ومؤشر عدد العاملين لنشاط التعدين في األعوام التي لم ينفذ فيها مسح الرقم                   

 ..كميات اإلنتاج الصناعيكميات اإلنتاج الصناعيالقياسي لالقياسي ل
 

 إمدادات المياه والكهرباءإمدادات المياه والكهرباء •

تعتبر كميات الكهرباء المستهلكة أبرز مؤشر على نشاط إمدادات الكهرباء والمياه، والتي يتم الحصول عليها من خالل                 تعتبر كميات الكهرباء المستهلكة أبرز مؤشر على نشاط إمدادات الكهرباء والمياه، والتي يتم الحصول عليها من خالل                 

  تقرير استهالك الطاقة السنوي والذي يصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بشكل سنوي ويعرض ضمن بياناته              تقرير استهالك الطاقة السنوي والذي يصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بشكل سنوي ويعرض ضمن بياناته              

 ..كميات الكهرباء المستهلكة بشكل شهريكميات الكهرباء المستهلكة بشكل شهري
 

 اإلنشاءاتاإلنشاءات •

 ::فيما يتعلق بنشاط اإلنشاءات، يمكن القول بأنه يتوفر عدد من المؤشرات المناسبة لفحص هذا النشاط وهيفيما يتعلق بنشاط اإلنشاءات، يمكن القول بأنه يتوفر عدد من المؤشرات المناسبة لفحص هذا النشاط وهي

كمـية اإلسمنت المستوردة والتي يتم الحصول عليها بشكل شهري من واقع بيانات السجالت اإلدارية لمصادر                كمـية اإلسمنت المستوردة والتي يتم الحصول عليها بشكل شهري من واقع بيانات السجالت اإلدارية لمصادر                 •

 ..البياناتالبيانات

بنية من خالل مسح رخص األبنية والذي يقوم الجهاز بجمع بياناته بشكل منتظم ويتم إصدار نتائجه                بنية من خالل مسح رخص األبنية والذي يقوم الجهاز بجمع بياناته بشكل منتظم ويتم إصدار نتائجه                رخص األ رخص األ  •

 ..بشكل ربعيبشكل ربعي

 ..أعداد العاملين في نشاط اإلنشاءات وذلك من خالل مسح القوى العاملة والذي تتوفر بياناته بشكل ربعيأعداد العاملين في نشاط اإلنشاءات وذلك من خالل مسح القوى العاملة والذي تتوفر بياناته بشكل ربعي •
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 تجارة الجملة والتجزئةتجارة الجملة والتجزئة •

استهالك األسر كمؤشر لهذا النشاط بحيث يتم تثبيطه باستخدام الرقم القياسي           استهالك األسر كمؤشر لهذا النشاط بحيث يتم تثبيطه باستخدام الرقم القياسي           تشير التوصيات الدولية إلى استخدام معدل       تشير التوصيات الدولية إلى استخدام معدل       

يعتبر مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني والذي ينفذ في الجهاز المصدر الرئيس لهذا النشاط،              يعتبر مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني والذي ينفذ في الجهاز المصدر الرئيس لهذا النشاط،              .  .  ألسعار المستهلك ألسعار المستهلك 

الخاص بهذه البيانات، ويفتح    الخاص بهذه البيانات، ويفتح    إال أن عدم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري منتظم يجعل من الصعوبة الحصول على المؤشر                إال أن عدم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري منتظم يجعل من الصعوبة الحصول على المؤشر                

المجـال الستخدام مؤشر بديل يتمثل في أعداد العاملين في نشاك التجارة من واقع بيانات مسح القوى العاملة الذي يتم                    المجـال الستخدام مؤشر بديل يتمثل في أعداد العاملين في نشاك التجارة من واقع بيانات مسح القوى العاملة الذي يتم                    

 ..تنفيذه بشكل ربعيتنفيذه بشكل ربعي
 
 الفنادق والمطاعمالفنادق والمطاعم •

 الحصول عليه من خالل  الحصول عليه من خالل  يـتم االستناد إلى عدد ليالي المبيت كمؤشر على النشاط الخاص بالمطاعم والفنادق والذي يتم   يـتم االستناد إلى عدد ليالي المبيت كمؤشر على النشاط الخاص بالمطاعم والفنادق والذي يتم  

 ..مسح الفنادق والذي يقوم الجهاز بجمع بياناته بشكل شهريمسح الفنادق والذي يقوم الجهاز بجمع بياناته بشكل شهري
 
 النقل والتخزين واالتصاالتالنقل والتخزين واالتصاالت •

 :: يتم اللجوء إلى العديد من المؤشرات لقياس نشاط النقل والتخزين واالتصاالت وهي يتم اللجوء إلى العديد من المؤشرات لقياس نشاط النقل والتخزين واالتصاالت وهي

  عدد مركبات النقل المرخصة عدد مركبات النقل المرخصة −

 البريد الصادرالبريد الصادر −

 أعداد المكالمات الوطنية والدوليةأعداد المكالمات الوطنية والدولية −

 د خطوط الهاتف الجديدةد خطوط الهاتف الجديدةإعداإعدا −

هذه المؤشرات تستخدم لقياس أنشطة البريد واالتصاالت والنقل والتي تندرج تحت مسح إحصاءات النقل والتخزين                 هذه المؤشرات تستخدم لقياس أنشطة البريد واالتصاالت والنقل والتي تندرج تحت مسح إحصاءات النقل والتخزين                 

 ..واالتصاالت والذي ينفذ داخل الجهازواالتصاالت والذي ينفذ داخل الجهاز
 

 الوساطة الماليةالوساطة المالية •

 :: من المؤشرات الالزمة لفحص أداء نشاط الوساطة المالية من المؤشرات الالزمة لفحص أداء نشاط الوساطة المالية

  التسهيالت االئتمانية  التسهيالت االئتمانية  −

  مقاصة الشيقل بين البنوك مقاصة الشيقل بين البنوكحركةحركة −

 موجودات ومطلوبات سلطة النقد الفلسطينيةموجودات ومطلوبات سلطة النقد الفلسطينية −

 ..وتعتبر سلطة النقد الفلسطينية المصدر الرئيس لهذه البياناتوتعتبر سلطة النقد الفلسطينية المصدر الرئيس لهذه البيانات
 

 األنشطة االيجارية والعقارية والتجارية وخدمات األعمالاألنشطة االيجارية والعقارية والتجارية وخدمات األعمال •

ل التعداد العام للسكان والمساكن   ل التعداد العام للسكان والمساكن    يعتبـر الـنمو في أعداد المباني السكنية الحديثة المؤشر المالئم لقياسها وذلك من خال               يعتبـر الـنمو في أعداد المباني السكنية الحديثة المؤشر المالئم لقياسها وذلك من خال              

إال أن تعذر توفر مؤشرات شهرية حول ذلك استدعى فحص اإليجارات الفعلية والمحتسبة والصادرة عن               إال أن تعذر توفر مؤشرات شهرية حول ذلك استدعى فحص اإليجارات الفعلية والمحتسبة والصادرة عن               .  .  والمنـشآت والمنـشآت 

 ..مسح إنفاق واستهالك األسرة في هذا المجال، إضافة إلى االعتماد على أعداد العاملين في األنشطة االيجارية والعقاريةمسح إنفاق واستهالك األسرة في هذا المجال، إضافة إلى االعتماد على أعداد العاملين في األنشطة االيجارية والعقارية
 

 مة والدفاعمة والدفاعاإلدارة العااإلدارة العا •

تعتبر السجالت المتوفرة لدى وزارة المالية والتي توفر بيانات حول اإليرادات والنفقات للحكومة المركزية هي المؤشر                تعتبر السجالت المتوفرة لدى وزارة المالية والتي توفر بيانات حول اإليرادات والنفقات للحكومة المركزية هي المؤشر                

األنـسب، وذلـك من خالل مؤشرات الرواتب واألجور للعاملين في نشاط اإلدارة ا لعامة والدفاع من خالل الموازنة                   األنـسب، وذلـك من خالل مؤشرات الرواتب واألجور للعاملين في نشاط اإلدارة ا لعامة والدفاع من خالل الموازنة                   

 ..العامة لوزارة الماليةالعامة لوزارة المالية
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 التعليمالتعليم •

تبـر السجالت المتوفرة لدى وزارة المالية والتي توفر بيانات حول اإليرادات والنفقات لوزارة التربية والتعليم العالي                 تبـر السجالت المتوفرة لدى وزارة المالية والتي توفر بيانات حول اإليرادات والنفقات لوزارة التربية والتعليم العالي                 تعتع

ـ  ـ ه  المؤشر األنسب، وذلك من خالل مؤشرات الرواتب واألجور للعاملين في نشاط التعليم من خالل الموازنة العامة                  المؤشر األنسب، وذلك من خالل مؤشرات الرواتب واألجور للعاملين في نشاط التعليم من خالل الموازنة العامة                 ييه

 ..لوزارة الماليةلوزارة المالية
 

 الصحة والعمل االجتماعيالصحة والعمل االجتماعي •

تبـر السجالت المتوفرة لدى وزارة المالية والتي توفر بيانات حول اإليرادات والنفقات للوزارة هي مصدر البيانات                 تبـر السجالت المتوفرة لدى وزارة المالية والتي توفر بيانات حول اإليرادات والنفقات للوزارة هي مصدر البيانات                 تعتع

الخـاص بنـشاط الـصحة والعمل االجتماعي، وذلك من خالل مؤشرات الرواتب واألجور للعاملين في نشاط الصحة                  الخـاص بنـشاط الـصحة والعمل االجتماعي، وذلك من خالل مؤشرات الرواتب واألجور للعاملين في نشاط الصحة                  

 ..والعمل االجتماعي من خالل الموازنة العامة لوزارة الماليةوالعمل االجتماعي من خالل الموازنة العامة لوزارة المالية
 

 المنهجية المتبعةالمنهجية المتبعة  ::ثانيا ثانياً

إن إعداد الحسابات القومية الربعية يتم باالعتماد على التوصيات الدولية وتوصيات المستشارين الفنيين في هذا المجال،                إن إعداد الحسابات القومية الربعية يتم باالعتماد على التوصيات الدولية وتوصيات المستشارين الفنيين في هذا المجال،                

 ..وفيما يلي تلخيصا  للمنهجية المتبعة في إعداد الحسابات القومية الربعية الواردة ضمن هذا التقريروفيما يلي تلخيصاً للمنهجية المتبعة في إعداد الحسابات القومية الربعية الواردة ضمن هذا التقرير
 

 : : المرحلة األولىالمرحلة األولى

ـ  ـ ي عمل على تجميع المؤشرات االقتصادية المختلفة لكافة األنشطة االقتصادية التي يغطيها االقتصاد الكلي الشتقاق              عمل على تجميع المؤشرات االقتصادية المختلفة لكافة األنشطة االقتصادية التي يغطيها االقتصاد الكلي الشتقاق              الالتم  تم  ي

من الجدير بالذكر أنه ينبغي مراعاة الحصول على تلك المؤشرات ضمن           من الجدير بالذكر أنه ينبغي مراعاة الحصول على تلك المؤشرات ضمن           . . الـناتج المحلـي اإلجمالـي باألسعار الثابتة       الـناتج المحلـي اإلجمالـي باألسعار الثابتة       

ؤشرات قصيرة المدى التي يتم الحصول عليها هي مؤشرات         ؤشرات قصيرة المدى التي يتم الحصول عليها هي مؤشرات         دوريـة محددة ال تقل عن ربع العام، حيث أن غالبية الم           دوريـة محددة ال تقل عن ربع العام، حيث أن غالبية الم           

 ..شهرية وربعيةشهرية وربعية
 

 ::المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية

يـتم العمـل علـى إعداد األرقام القياسية الخاصة باألنشطة االقتصادية الستخدامها في مجال إعداد الحسابات القومية                  يـتم العمـل علـى إعداد األرقام القياسية الخاصة باألنشطة االقتصادية الستخدامها في مجال إعداد الحسابات القومية                  

 ::وفيما يلي الخطوات المتبعةوفيما يلي الخطوات المتبعة.  .  الربعية لكل نشاط بشكل منفردالربعية لكل نشاط بشكل منفرد

 باألسعار الثابتة لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث          باألسعار الثابتة لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث         20052005-20002000ى بيانات الحسابات القومية     ى بيانات الحسابات القومية     االعتماد عل االعتماد عل  −

 ..يتم االرتكاز عليها لتقدير البيانات الربعيةيتم االرتكاز عليها لتقدير البيانات الربعية

تـم العمـل على إعداد أرقام قياسية ربعية لكل نشاط من األنشطة االقتصادية باعتماد منهجية جداول العرض                  تـم العمـل على إعداد أرقام قياسية ربعية لكل نشاط من األنشطة االقتصادية باعتماد منهجية جداول العرض                   −

 ..م وفقا لقواعد البيانات المتوفرة حول األنشطةم وفقا لقواعد البيانات المتوفرة حول األنشطةواالستخدام إلعداد هذه األرقاواالستخدام إلعداد هذه األرقا

العمـل علـى إعـداد الحسابات الربعية من خالل اعتماد هذه المؤشرات لتوزيع نسب مساهمة كل قطاع من                   العمـل علـى إعـداد الحسابات الربعية من خالل اعتماد هذه المؤشرات لتوزيع نسب مساهمة كل قطاع من                    −

 ..إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بصورة تفصيلية ضمن جداول العرض واالستخدامإجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بصورة تفصيلية ضمن جداول العرض واالستخدام

لحصول على البيانات الربعية للقطاعات المختلفة      لحصول على البيانات الربعية للقطاعات المختلفة      تجمـيع القـيم علـى مستوى تجميعي لألنشطة االقتصادية ل          تجمـيع القـيم علـى مستوى تجميعي لألنشطة االقتصادية ل           −

 ..بصورتها النهائية المعروضة في الملف التجميعي النهائي للحسابات القومية الربعيةبصورتها النهائية المعروضة في الملف التجميعي النهائي للحسابات القومية الربعية
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

 التغطية والشمول التغطية والشمول     1.51.5

سابات القومية الفلسطينية   سابات القومية الفلسطينية   ال شك أن أشواطا  كبيرة قد قطعت في مجال تحسين مستوى التغطية والشمول في منظومة الح               ال شك أن أشواطاً كبيرة قد قطعت في مجال تحسين مستوى التغطية والشمول في منظومة الح               

 ::ويمكن تلخيص ذلك بالنقاط التاليةويمكن تلخيص ذلك بالنقاط التالية.  .  19941994منذ أول إصدار لها عام منذ أول إصدار لها عام 

 ))باستثناء الزراعةباستثناء الزراعة((تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي كافة أنشطة ومرافق االقتصاد الوطني تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي كافة أنشطة ومرافق االقتصاد الوطني  -

 ..تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي القطاع غير المنظم في أنشطة اإلنشاءات والنقلتنفيذ مسوح اقتصادية تغطي القطاع غير المنظم في أنشطة اإلنشاءات والنقل -

 ..20042004 وتعداد المنشآت  وتعداد المنشآت 19971997العام للسكان والمساكن والمنشآت العام للسكان والمساكن والمنشآت االستناد إلى التعداد االستناد إلى التعداد  -

إعداد جداول العرض واالستخدام التي تكفل تحقيق االتساق الداخلي للبيانات على مستوى تفصيلي لألنشطة والسلع                إعداد جداول العرض واالستخدام التي تكفل تحقيق االتساق الداخلي للبيانات على مستوى تفصيلي لألنشطة والسلع                 -

 ..وتكشف عن مواطن القصور وعدم الشمول في تغطية البياناتوتكشف عن مواطن القصور وعدم الشمول في تغطية البيانات

 ..الرأسمالي الثابت اإلجماليالرأسمالي الثابت اإلجماليتطوير منهجية احتساب بعض المعامالت كالتكوين تطوير منهجية احتساب بعض المعامالت كالتكوين  -

 ..إعداد المثبطات السعرية الالزمة لتنفيذ بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتةإعداد المثبطات السعرية الالزمة لتنفيذ بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة -

 والذي وفر    والذي وفر   20042004 باالستناد إلى نتائج تعداد المنشآت        باالستناد إلى نتائج تعداد المنشآت       20032003-20002000إعـادة تـوزين المـسوح االقتصادية لألعوام         إعـادة تـوزين المـسوح االقتصادية لألعوام          -

 ..ية التي مصدرها األساسي المسوح االقتصاديةية التي مصدرها األساسي المسوح االقتصاديةمستوى أفضل من التغطية والشمول لمؤشرات الحسابات القوممستوى أفضل من التغطية والشمول لمؤشرات الحسابات القوم

تحسين جودة البيانات الخاصة بالحكومة إضافة إلى تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية باالعتماد على مبدأ               تحسين جودة البيانات الخاصة بالحكومة إضافة إلى تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية باالعتماد على مبدأ                -

 ..االستحقاق وفق التوصيات الدولية في هذا المجالاالستحقاق وفق التوصيات الدولية في هذا المجال

شآت في العمل على إعداد مؤشرات نصيب الفرد        شآت في العمل على إعداد مؤشرات نصيب الفرد        االعـتماد على النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمن         االعـتماد على النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمن          -

 ..من المؤشرات االقتصادية المختلفةمن المؤشرات االقتصادية المختلفة

تحـسين وتطويـر الحـسابات القومـية الربعية والمؤشرات االقتصادية الالزمة في هذا المجال من خالل اعتماد                  تحـسين وتطويـر الحـسابات القومـية الربعية والمؤشرات االقتصادية الالزمة في هذا المجال من خالل اعتماد                   -

انات أنشطة الصناعة   انات أنشطة الصناعة   التوصيات الدولية بتنفيذ مسح الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي كمؤشر أساسي لتقدير بي            التوصيات الدولية بتنفيذ مسح الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي كمؤشر أساسي لتقدير بي            

 . . التحويليةالتحويلية
 

وعلـى الرغم من ذلك، تظل هناك بعض اإلشكاليات والتحديات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات، نوردها           وعلـى الرغم من ذلك، تظل هناك بعض اإلشكاليات والتحديات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات، نوردها           

 ::في المحاور الرئيسية التاليةفي المحاور الرئيسية التالية
 

  سجل المنشآت  سجل المنشآت تحديثتحديث: : أوال أوالً

غير أن واقع المنشآت الفلسطينية وطبيعتها      غير أن واقع المنشآت الفلسطينية وطبيعتها      .  .  20042004يـستند سجل المنشآت إلى تعداد حديث نسبيا  والذي نفذ خالل العام             يـستند سجل المنشآت إلى تعداد حديث نسبياً والذي نفذ خالل العام             

حيث تتسم هذه المنشآت بصغر حجمها في الغالب، وسرعة حركتها في والدة            حيث تتسم هذه المنشآت بصغر حجمها في الغالب، وسرعة حركتها في والدة            .  .  يجعـل عملـية تحديـثها أمـرا  صعبا         يجعـل عملـية تحديـثها أمـراً صعباً        

كما أن عدم كفاية التفاصيل الموجودة لدى السجالت اإلدارية الحكومية، يجعل عملية            كما أن عدم كفاية التفاصيل الموجودة لدى السجالت اإلدارية الحكومية، يجعل عملية            .  .  مؤسـسات جديدة وإغالق أخرى    مؤسـسات جديدة وإغالق أخرى    

 .. صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير من المال والجهد صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير من المال والجهدالتحديث هذهالتحديث هذه

وعلـى الـرغم مـن كافة اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز في مجال تحديث إطار المنشآت االقتصادية سواء من خالل     وعلـى الـرغم مـن كافة اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز في مجال تحديث إطار المنشآت االقتصادية سواء من خالل     

الحصول على السجالت اإلدارية للوزارات وغرف التجارة والصناعة أو من خالل المسوح الميدانية، تظل هناك شكوك                الحصول على السجالت اإلدارية للوزارات وغرف التجارة والصناعة أو من خالل المسوح الميدانية، تظل هناك شكوك                

الية هذا التحديث وقدرته فعال  على تغطية كافة المؤسسات الجديدة التي ولدت في االقتصاد المحلي وإسقاط                الية هذا التحديث وقدرته فعالً على تغطية كافة المؤسسات الجديدة التي ولدت في االقتصاد المحلي وإسقاط                فـي مدى فع   فـي مدى فع   

 ..تلك التي أغلقتتلك التي أغلقت
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وال شـك أن تحديث إطار المنشآت بصورة مناسبة له أهميته في توفير إطار معاينة شامل، األمر الذي ينعكس بطبيعة                    وال شـك أن تحديث إطار المنشآت بصورة مناسبة له أهميته في توفير إطار معاينة شامل، األمر الذي ينعكس بطبيعة                    

 ..ادية لكامل المجتمع االقتصاديادية لكامل المجتمع االقتصاديالحال على مدى تمثيل نتائج المسوح االقتصالحال على مدى تمثيل نتائج المسوح االقتص
 

   القطاع غير المنظم القطاع غير المنظم : : ثانيا ثانياً

على الرغم من محاولة تغطية القطاع غير المنظم في كل من نشاطي اإلنشاءات والنقل بتنفيذ مسوح خاصة بهما، إال أنه                    على الرغم من محاولة تغطية القطاع غير المنظم في كل من نشاطي اإلنشاءات والنقل بتنفيذ مسوح خاصة بهما، إال أنه                    

لخدمات وبعض  لخدمات وبعض  تظـل هناك العديد من األنشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم يصعب رصدها، كالتجارة الداخلية وا               تظـل هناك العديد من األنشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم يصعب رصدها، كالتجارة الداخلية وا               

ولعل إعداد جداول العرض واالستخدام يعين على سد بعض الفجوات في هذا المجال، إال              ولعل إعداد جداول العرض واالستخدام يعين على سد بعض الفجوات في هذا المجال، إال              .  .  أنـشطة الصناعة التحويلية   أنـشطة الصناعة التحويلية   

 .  .  أنها تظل قائمة على التقدير والتعديل المكتبي وليس على واقع ميدانيأنها تظل قائمة على التقدير والتعديل المكتبي وليس على واقع ميداني

لبيتي المستهلك ذاتيا  من السلع، غير أنه       لبيتي المستهلك ذاتياً من السلع، غير أنه       ويفـيد مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني في توفير البيانات حول اإلنتاج ا            ويفـيد مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني في توفير البيانات حول اإلنتاج ا            

ويعتقد أنه باإلمكان تطوير تغطية القطاع غير المنظم لألنشطة عدا          ويعتقد أنه باإلمكان تطوير تغطية القطاع غير المنظم لألنشطة عدا          . . ال يوفـر بـيانات حـول اإلنـتاج المـسوق منها           ال يوفـر بـيانات حـول اإلنـتاج المـسوق منها           

 ..اإلنشاءات والنقل لتحقيق تغطية أفضل لإلنتاج المحلي والقيمة المضافةاإلنشاءات والنقل لتحقيق تغطية أفضل لإلنتاج المحلي والقيمة المضافة
 

 اإلحصاءات الحكومية اإلحصاءات الحكومية : : ثالثا ثالثاً

، ميزانيات البلديات   ، ميزانيات البلديات   ))الحكومة المركزية الحكومة المركزية ((الموازنة العامة   الموازنة العامة   : : ت الحكومية من أربعة مصادر رئيسية     ت الحكومية من أربعة مصادر رئيسية     يـتم إعـداد اإلحصاءا    يـتم إعـداد اإلحصاءا    

) ) لتغطية المؤسسات خارج الموازنة   لتغطية المؤسسات خارج الموازنة   ((، ميزانيات المؤسسات خارج الموازنة      ، ميزانيات المؤسسات خارج الموازنة      ))لتغطية الحكومة المحلية  لتغطية الحكومة المحلية  ((والمجالس القروية   والمجالس القروية   

 كما يتم تقدير اإلنتاج والقيمة المضافة للشركات         كما يتم تقدير اإلنتاج والقيمة المضافة للشركات        ). ). لتغطية الحكومة في الخارج   لتغطية الحكومة في الخارج   ((وبـيانات الصندوق القومي الفلسطيني      وبـيانات الصندوق القومي الفلسطيني      

 ..المملوكة للحكومة بناء على أرباح وخسائر بعض هذه الشركاتالمملوكة للحكومة بناء على أرباح وخسائر بعض هذه الشركات

 ::وتتركز مشكلة التغطية في اإلحصاءات الحكومية بما يليوتتركز مشكلة التغطية في اإلحصاءات الحكومية بما يلي

هذه هذه تقوم دائرة اإلحصاءات المالية والحكومية بجمع بيانات النفقات واإليرادات ل         تقوم دائرة اإلحصاءات المالية والحكومية بجمع بيانات النفقات واإليرادات ل         : : تغطية المؤسسات خارج الموازنة   تغطية المؤسسات خارج الموازنة    

وتتلخص مشكلة هذه المؤسسات بعدم التمكن من الحصول على قائمة          وتتلخص مشكلة هذه المؤسسات بعدم التمكن من الحصول على قائمة          .  .  المؤسسات من خالل استمارة خاصة بذلك     المؤسسات من خالل استمارة خاصة بذلك     

شاملة بهذه المؤسسات من وزارة المالية على الرغم من كافة المحاوالت للحصول عليها بسبب عدم تعاون الوزارة                 شاملة بهذه المؤسسات من وزارة المالية على الرغم من كافة المحاوالت للحصول عليها بسبب عدم تعاون الوزارة                 

 ضمن القائمة لدينا وخصوصا  الهيئة العامة        ضمن القائمة لدينا وخصوصاً الهيئة العامة       كمـا نعاني أيضا  من ضعف تجاوب المؤسسات المدرجة        كمـا نعاني أيضاً من ضعف تجاوب المؤسسات المدرجة        .  .  المذكـورة المذكـورة 

ويتم اللجوء إلى تقدير إنتاج هذه المؤسسات بناء        ويتم اللجوء إلى تقدير إنتاج هذه المؤسسات بناء        .  .  للبترول وبكدار واللتين تمتلكين وزنا  كبيرا  من هذه المؤسسات        للبترول وبكدار واللتين تمتلكين وزناً كبيراً من هذه المؤسسات        

 ..على بعض االفتراضات والتي قد ال تنجح في رصد اإلنتاج الفعلي لهاعلى بعض االفتراضات والتي قد ال تنجح في رصد اإلنتاج الفعلي لها

ة العديد من الشركات سواء من خالل مساهمتها بنسب معينة من           ة العديد من الشركات سواء من خالل مساهمتها بنسب معينة من           تمتلك الحكوم تمتلك الحكوم : : تغطية الشركات المملوكة للحكومة   تغطية الشركات المملوكة للحكومة    

وقد تم التمكن من تقدير إنتاج بعض هذه الشركات بناء على األرباح التي             وقد تم التمكن من تقدير إنتاج بعض هذه الشركات بناء على األرباح التي             .  .  راس المـال أو امـتالك كامـل لها        راس المـال أو امـتالك كامـل لها        

غير أن العديد من الشركات تظل غير مغطاة في هذا غير أن العديد من الشركات تظل غير مغطاة في هذا .  .   عبر اإلنترنت  عبر اإلنترنت 19991999صـرحت بها وزارة المالية عن عام        صـرحت بها وزارة المالية عن عام        

ـ  ـ التقدي ونعـتقد أن عدم شمول إنتاج هذه الشركات في الناتج المحلي اإلجمالي يسبب قدرا  غير بسيط من عدم                  ونعـتقد أن عدم شمول إنتاج هذه الشركات في الناتج المحلي اإلجمالي يسبب قدراً غير بسيط من عدم                  .  .  ررالتقدي

 .. نظرا  لضخامة حجم اإليرادات التي تحققها هذه الشركات نظراً لضخامة حجم اإليرادات التي تحققها هذه الشركات))Under coverage((شمول التغطية شمول التغطية 
 

 لتجارة الخارجية لتجارة الخارجية اا: : رابعا رابعاً

ا بالواقع السياسي والجغرافي لألراضي الفلسطينية والذي       ا بالواقع السياسي والجغرافي لألراضي الفلسطينية والذي       ترتبط مشكلة عدم الشمول في إحصاءات التجارة الخارجية هن        ترتبط مشكلة عدم الشمول في إحصاءات التجارة الخارجية هن        

ويتم اللجوء إلى تعديل    ويتم اللجوء إلى تعديل    ).  ).  خاصة إسرائيل خاصة إسرائيل ((ال يسمح برصد كافة تدفقات السلع بين األراضي الفلسطينية ودول باقي العالم             ال يسمح برصد كافة تدفقات السلع بين األراضي الفلسطينية ودول باقي العالم             

لى االفتراضات  لى االفتراضات  بـيانات الـتجارة الخارجـية بتقدير درجة عدم شمول التغطية فيها إال أنها تظل دوما  تقديرية وقائمة ع                  بـيانات الـتجارة الخارجـية بتقدير درجة عدم شمول التغطية فيها إال أنها تظل دوماً تقديرية وقائمة ع                  

 ..والتعديالت المكتبيةوالتعديالت المكتبية
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 الحسابات القومية الربعية الحسابات القومية الربعية : : خامسا خامساً
 
 المؤشرات قصيرة المدى المستخدمةالمؤشرات قصيرة المدى المستخدمة.  .  11

إن إصـدار حسابات قومية ربعية يجعل من الضروري توفر عدد من المؤشرات قصيرة المدى بدورية مالئمة تتناسب                  إن إصـدار حسابات قومية ربعية يجعل من الضروري توفر عدد من المؤشرات قصيرة المدى بدورية مالئمة تتناسب                  

ل عائقا أمام العمل على إصدار الحسابات الربعية بالدورية ل عائقا أمام العمل على إصدار الحسابات الربعية بالدورية مـع اإلصـدار الربعي، إال أن توفر المؤشرات غالبا ما يشك          مـع اإلصـدار الربعي، إال أن توفر المؤشرات غالبا ما يشك          

 :: إلى األقسام التالية إلى األقسام التاليةنشطةنشطةوبالتالي يمكن تقسيم المؤشرات باالعتماد على توفرها ضمن األوبالتالي يمكن تقسيم المؤشرات باالعتماد على توفرها ضمن األ.  .  المناسبةالمناسبة
 

 ::مؤشرات غير متوفرة حاليامؤشرات غير متوفرة حاليا 

 من خالل عدد من      من خالل عدد من     يجـري العمـل علـى إعـداد وتركيب أهم مؤشرات االقتصاد الكلي لألنشطة االقتصادية المختلفة               يجـري العمـل علـى إعـداد وتركيب أهم مؤشرات االقتصاد الكلي لألنشطة االقتصادية المختلفة               

هذا األمر ال يتوفر لبعض األنشطة نظرا لعدم توفر مؤشرات مالئمة لقياسها، األمر الذي      هذا األمر ال يتوفر لبعض األنشطة نظرا لعدم توفر مؤشرات مالئمة لقياسها، األمر الذي      .  .  المؤشـرات قـصيرة المدى    المؤشـرات قـصيرة المدى    

يـشير إلـى ضرورة العمل على إجراء تقديرات لهذه األنشطة من ناحية، إضافة إلى االعتماد على أعداد العاملين في                    يـشير إلـى ضرورة العمل على إجراء تقديرات لهذه األنشطة من ناحية، إضافة إلى االعتماد على أعداد العاملين في                    

 .  .  ل المثالل المثالبعض األنشطة كنشاط الزراعة على سبيبعض األنشطة كنشاط الزراعة على سبي

 ::يمكن مالحظة هذا النمط في العمل من خالل األنشطة التالية والتي ال يتوفر حاليا مؤشرات مناسبة لقياسهايمكن مالحظة هذا النمط في العمل من خالل األنشطة التالية والتي ال يتوفر حاليا مؤشرات مناسبة لقياسها

 نشاط الزراعة وصيد األسماكنشاط الزراعة وصيد األسماك -

 تجارة الجملة والتجزئةتجارة الجملة والتجزئة -

 الخدمات المنزليةالخدمات المنزلية -

 أنشطة الخدمة االجتماعية والمجتمعية والشخصيةأنشطة الخدمة االجتماعية والمجتمعية والشخصية -

 ة وخدمات األعمالة وخدمات األعمالاألنشطة االيجارية والعقارية والتجارياألنشطة االيجارية والعقارية والتجاري -
 

 ::مؤشرات ال يتم الحصول عليها بالدورية المناسبةمؤشرات ال يتم الحصول عليها بالدورية المناسبة 

تكمـن هـذه المشكلة في بعض المؤشرات حيث أن اإلصدار الخاص بكل منها ال يتم الحصول عليه بالدورية المالئمة،                    تكمـن هـذه المشكلة في بعض المؤشرات حيث أن اإلصدار الخاص بكل منها ال يتم الحصول عليه بالدورية المالئمة،                    

وء إلى التقدير   وء إلى التقدير   وفـي الـوقت المناسب إلصدار الحسابات القومية الربعية األمر الذي يتسبب في تأخير إصدارها أو اللج                وفـي الـوقت المناسب إلصدار الحسابات القومية الربعية األمر الذي يتسبب في تأخير إصدارها أو اللج                

 ..لهذه األنشطةلهذه األنشطة
 
 : : التغطية والشمولالتغطية والشمول.  .  22

نظـرا لكـون المنهجـية المتبعة في العمل على الحسابات القومية الربعية تعتمد على جداول العرض واالستخدام                  نظـرا لكـون المنهجـية المتبعة في العمل على الحسابات القومية الربعية تعتمد على جداول العرض واالستخدام                   

التغطية الخاصة بالبيانات هي لباقي الضفة التغطية الخاصة بالبيانات هي لباقي الضفة  إضـافة إلـى توفر مجموعة من المؤشرات قصيرة المدى، بالتالي فان  إضـافة إلـى توفر مجموعة من المؤشرات قصيرة المدى، بالتالي فان  

 .. وقطاع غزة، وال يتوفر حسابات قومية ربعية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة وقطاع غزة، وال يتوفر حسابات قومية ربعية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدةالغربيةالغربية

البـيانات المتوفـرة حاليا  هي باألسعار الثابتة باالعتماد على المثبطات السعرية المتوفرة ومن جانب اإلنتاج وال                  البـيانات المتوفـرة حالياً هي باألسعار الثابتة باالعتماد على المثبطات السعرية المتوفرة ومن جانب اإلنتاج وال                   

 ..يتوفر بيانات باألسعار الجارية أو بيانات من جانب اإلنفاقيتوفر بيانات باألسعار الجارية أو بيانات من جانب اإلنفاق
 

   ثوقيةثوقية المو المو2.52.5

) ) مسوح وسجالت إدارية  مسوح وسجالت إدارية  ((يـتم إعـداد الحـسابات القومية في فلسطين باالستناد الى مجموعة من المصادر اإلحصائية                يـتم إعـداد الحـسابات القومية في فلسطين باالستناد الى مجموعة من المصادر اإلحصائية                

كما أن كافة المعالجات للبيانات تتم      كما أن كافة المعالجات للبيانات تتم      .  .  من الموثوقية من الموثوقية ) ) وأحيانا  متميزة وأحياناً متميزة ((والمنهجـيات العلمـية التـي تتسم بدرجة مقبولة          والمنهجـيات العلمـية التـي تتسم بدرجة مقبولة          

ويحتوي ويحتوي . . ))Human Error((تي تقلص كثيرا  احتماالت الخطأ البشري تي تقلص كثيراً احتماالت الخطأ البشري بـصورة آلـية من خالل البرامج المحوسبة وال  بـصورة آلـية من خالل البرامج المحوسبة وال  

 من خالل معادالت للتأكد من عدم        من خالل معادالت للتأكد من عدم       ))Checks((الـنظام المحوسب لملفات الحسابات القومية على مجموعة من الفحوص           الـنظام المحوسب لملفات الحسابات القومية على مجموعة من الفحوص           
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هو أو هو أو وتكفل هذه اإلجراءات تهميش األخطاء التي قد تنجم عن الس       وتكفل هذه اإلجراءات تهميش األخطاء التي قد تنجم عن الس       .  .  وجـود أخطـاء في المعالجة أو التحويل أو غيرها         وجـود أخطـاء في المعالجة أو التحويل أو غيرها         

 ..عدم الدقة عند إعداد البياناتعدم الدقة عند إعداد البيانات

وعلى الرغم من اتخاذ هذه اإلجراءات في معالجة بيانات الحسابات القومية لضمان موثوقيتها، تظل هناك بعض القضايا                 وعلى الرغم من اتخاذ هذه اإلجراءات في معالجة بيانات الحسابات القومية لضمان موثوقيتها، تظل هناك بعض القضايا                 

 ::التي تشوب موثوقية البيانات والتي يمكن إجمالها فيما يليالتي تشوب موثوقية البيانات والتي يمكن إجمالها فيما يلي
 

 ::بيانات المسوح االقتصاديةبيانات المسوح االقتصادية

على مدى شفافية   على مدى شفافية   ) ) بعد التأكد من شمول اإلطار وتمثيل العينة      بعد التأكد من شمول اإلطار وتمثيل العينة      ((قتصادية بشكل أساسي    قتصادية بشكل أساسي    تعـتمد موثوقية بيانات المسوح اال     تعـتمد موثوقية بيانات المسوح اال     

وقد لوحظ في كثير من الحاالت أن هذه الشفافية مفقودة خاصة عندما قورنت نتائج              وقد لوحظ في كثير من الحاالت أن هذه الشفافية مفقودة خاصة عندما قورنت نتائج              .  .  المبحوثـين فـي اإلدالء بالبيانات     المبحوثـين فـي اإلدالء بالبيانات     

وتعود وتعود .  .  لمنشأة من مدلي آخر بالبيانات    لمنشأة من مدلي آخر بالبيانات    االسـتمارات عبـر السنوات للمنشأة ذاتها، أو عند إعادة تعبئة االستمارة لنفس ا             االسـتمارات عبـر السنوات للمنشأة ذاتها، أو عند إعادة تعبئة االستمارة لنفس ا             

نزعة المدلين بالبيانات بشكل عام إلى التحفظ بشأن إيراداتهم والميل إلى           نزعة المدلين بالبيانات بشكل عام إلى التحفظ بشأن إيراداتهم والميل إلى           : : المـشكلة في ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما       المـشكلة في ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما       

: : وثانيهماوثانيهما.  .  تخفيـضها خوفا  من سلطات الضرائب، على الرغم من وجود قانون يكفل حماية وسرية البيانات اإلحصائية               تخفيـضها خوفاً من سلطات الضرائب، على الرغم من وجود قانون يكفل حماية وسرية البيانات اإلحصائية               

ال تحمل سجالت محاسبية مناسبة لتوثيق كافة المعامالت   ال تحمل سجالت محاسبية مناسبة لتوثيق كافة المعامالت   ) ) الصغيرة الحجم في معظمها   الصغيرة الحجم في معظمها   ((ثيـرا  مـن هذه المؤسسات       ثيـراً مـن هذه المؤسسات       أن ك أن ك 

وبذلك يعتمد المدلي بالبيانات على الذاكرة في استيفاء البيانات، والتي قد تكون           وبذلك يعتمد المدلي بالبيانات على الذاكرة في استيفاء البيانات، والتي قد تكون           .  .  التـي تقـوم بها خالل السنة المحاسبية       التـي تقـوم بها خالل السنة المحاسبية       

 .. سنة اإلسناد الزمني للمسح عن سنة تنفيذه سنة اإلسناد الزمني للمسح عن سنة تنفيذهغير دقيقة في كثير من األحيان خاصة إذا تباعدتغير دقيقة في كثير من األحيان خاصة إذا تباعدت

وال تخفـى أهمية المسوح االقتصادية في منظومة الحسابات القومية والتي تمثل العمود الفقري لها في تحقيق الموثوقية                  وال تخفـى أهمية المسوح االقتصادية في منظومة الحسابات القومية والتي تمثل العمود الفقري لها في تحقيق الموثوقية                  

طقية طقية وقد تم اللجوء إلى التعديالت المكتبية بعد مقارنة البيانات عبر السنوات لحل مشاكل عدم المن              وقد تم اللجوء إلى التعديالت المكتبية بعد مقارنة البيانات عبر السنوات لحل مشاكل عدم المن              .  .  المطلـوبة للبيانات  المطلـوبة للبيانات  

فـي نـتائج المسوح االقتصادية، خاصة عند إعداد السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية والثابتة في أعقاب عملية                  فـي نـتائج المسوح االقتصادية، خاصة عند إعداد السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية والثابتة في أعقاب عملية                  

ويظل حل هذه اإلشكالية مرهونا  بالوعي اإلحصائي لدى المبحوثين وثقتهم بسرية           ويظل حل هذه اإلشكالية مرهوناً بالوعي اإلحصائي لدى المبحوثين وثقتهم بسرية           .  .  إعـادة التوزين للمسوح االقتصادية    إعـادة التوزين للمسوح االقتصادية    

 ..ى تطوير مستوى مسك الدفاتر والسجالت المحاسبية لدى تلك المنشآتى تطوير مستوى مسك الدفاتر والسجالت المحاسبية لدى تلك المنشآتالبيانات التي يدلون بها، باإلضافة إلالبيانات التي يدلون بها، باإلضافة إل
 

 ::اإلحصاءات الزراعيةاإلحصاءات الزراعية

تفتقـر اآللـية التي تجمع بها البيانات اإلحصائية عن النشاط الزراعي لمستوى الموثوقية والشمول الالزمين لتمثيل هذا                  تفتقـر اآللـية التي تجمع بها البيانات اإلحصائية عن النشاط الزراعي لمستوى الموثوقية والشمول الالزمين لتمثيل هذا                  

ستهالك الوسيط واهتالك رأس المال الثابت، وال       ستهالك الوسيط واهتالك رأس المال الثابت، وال       كما أن البيانات التي تجمع تغطي فقط معامالت اإلنتاج واال         كما أن البيانات التي تجمع تغطي فقط معامالت اإلنتاج واال         .  .  النـشاط النـشاط 

ويعود ضعف تغطية هذه    ويعود ضعف تغطية هذه    .  .  توفـر أي متغيـرات عن التكوين الرأسمالي أو التغير في المخزون أو تعويضات العاملين              توفـر أي متغيـرات عن التكوين الرأسمالي أو التغير في المخزون أو تعويضات العاملين              

.  .  البيانات بشكل أساسي إلى عدم وجود تعداد زراعي يغطي كافة الحيازات الزراعية الموجودة في األراضي الفلسطينية               البيانات بشكل أساسي إلى عدم وجود تعداد زراعي يغطي كافة الحيازات الزراعية الموجودة في األراضي الفلسطينية               

وتظل مشكلة البيانات الزراعية مرهونة     وتظل مشكلة البيانات الزراعية مرهونة     .  .  كل هذا التعداد متطلبا  أساسيا  لتنفيذ مسح إحصائي بعينة علمية ممثلة          كل هذا التعداد متطلباً أساسياً لتنفيذ مسح إحصائي بعينة علمية ممثلة          حيث يش حيث يش 

 ..بتنفيذ هذا التعداد الذي يأمل الجهاز في تنفيذهبتنفيذ هذا التعداد الذي يأمل الجهاز في تنفيذه
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 الفصل السادس
 

 قضايا فنية خاصة
 

 تقدير اإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوهاتقدير اإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوها 1.61.6

 المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوها ضمن حدود         المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوها ضمن حدود        االيجاريةااليجارية باعتبار القيمة     باعتبار القيمة    19931993 القومية    القومية   يوصـي نظـام الحـسابات     يوصـي نظـام الحـسابات     

وهي بذلك الحالة االستثنائية الوحيدة للخدمات التي تنتجها األسر المعيشية الستهالكها الخاص وتدخل ضمن              وهي بذلك الحالة االستثنائية الوحيدة للخدمات التي تنتجها األسر المعيشية الستهالكها الخاص وتدخل ضمن              ،  ،  اإلنـتاج اإلنـتاج 

 حسب   حسب  ))K(( والتجارية وخدمات األعمال      والتجارية وخدمات األعمال     يجاريةيجاريةواالواالوتدرج هذه القيمة ضمن إنتاج األنشطة العقارية        وتدرج هذه القيمة ضمن إنتاج األنشطة العقارية        .  .  66حـدود اإلنتاج  حـدود اإلنتاج  

ويشكل هذا البند في األراضي الفلسطينية نسبة       ويشكل هذا البند في األراضي الفلسطينية نسبة       .  .  ))ISIC((ة  ة  التـصنيف الـصناعي القياسي الدولي لألنشطة االقتصادي       التـصنيف الـصناعي القياسي الدولي لألنشطة االقتصادي       

 ..تقريبا تقريباً% % 6060عالية جدا  من القيمة المضافة من هذا النشاط تصل إلى عالية جداً من القيمة المضافة من هذا النشاط تصل إلى 

سح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني الذي يشتمل سؤاال         سح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني الذي يشتمل سؤاالً        وفـي سـنوات سابقة، كان يتم الحصول على هذا البند من م            وفـي سـنوات سابقة، كان يتم الحصول على هذا البند من م            

غير أنه كان دوما  يعتقد بالمبالغة      غير أنه كان دوماً يعتقد بالمبالغة      .  .   لمسكنها فيما لو قامت بتأجيره      لمسكنها فيما لو قامت بتأجيره     االيجاريةااليجاريةلألسرة التي تقطن مسكنا  تملكه عن القيمة        لألسرة التي تقطن مسكناً تملكه عن القيمة        

مباني إلى رفعها تحسبا     مباني إلى رفعها تحسباً    فـي تقدير هذه القيمة نتيجة العتمادها على القيمة السوقية لإليجار والتي تتأثر بميل أصحاب ال               فـي تقدير هذه القيمة نتيجة العتمادها على القيمة السوقية لإليجار والتي تتأثر بميل أصحاب ال               

 .  .  من عدم قدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد اإليجارمن عدم قدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد اإليجار

إعداد تقديرات محسنة لهذا البند من خالل البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن              إعداد تقديرات محسنة لهذا البند من خالل البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن              العمل باستمرار على    العمل باستمرار على    تـم   تـم   

وفيما يلي الخطوات التي اتبعت في هذا       وفيما يلي الخطوات التي اتبعت في هذا       .  .  يجاريةيجاريةاالاال والذي يوفر بيانات تفصيلية عن المساكن وقيمها          والذي يوفر بيانات تفصيلية عن المساكن وقيمها         19971997والمنشآت  والمنشآت  

 ::المجالالمجال

 السنوية للوحدة السكنية المؤجرة وذلك بقسمة القيمة اإلجمالية لإليجارات           السنوية للوحدة السكنية المؤجرة وذلك بقسمة القيمة اإلجمالية لإليجارات          االيجاريةااليجاريةتـم احتـساب متوسـط القيمة        تـم احتـساب متوسـط القيمة         ..11

 .  .  على عدد الوحدات السكنية المؤجرةعلى عدد الوحدات السكنية المؤجرة) ) باقي الضفة، غزة التي يوفرها التعدادباقي الضفة، غزة التي يوفرها التعداد: : حسب المنطقةحسب المنطقة((الفعلية الفعلية 

ر القيمة اإلجمالية األولية لإليجارات المحتسبة من خالل ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها               ر القيمة اإلجمالية األولية لإليجارات المحتسبة من خالل ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها               تم تقدي تم تقدي  ..22

 ).).11البند رقم البند رقم ((بمتوسط اإليجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بمتوسط اإليجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة ) ) والذي وفرته أيضا  بيانات التعدادوالذي وفرته أيضاً بيانات التعداد((

هذه النسبة أيضا  أية نفقات جارية على       هذه النسبة أيضاً أية نفقات جارية على       ، وتشمل   ، وتشمل   %%3030 الفعلية هو     الفعلية هو    االيجاريةااليجاريةافتـرض أن هـامش الربح في القيمة         افتـرض أن هـامش الربح في القيمة          ..33

 .. للمسكن كي يدفعها المستأجر للمسكن كي يدفعها المستأجرااليجاريةااليجاريةويحملها على القيمة ويحملها على القيمة ) ) المالكالمالك((المسكن يقدرها المؤجر المسكن يقدرها المؤجر 

بمـا أن اإليجـارات المحتسبة هي استهالك المالك الذاتي، فيفترض أال تشمل هذا الهامش، إذ  أنه ال يتقاضى من                     بمـا أن اإليجـارات المحتسبة هي استهالك المالك الذاتي، فيفترض أال تشمل هذا الهامش، إذ  أنه ال يتقاضى من                      ..44

 ألنه هو الذي يدفعها في كل        ألنه هو الذي يدفعها في كل       االيجاريةااليجاريةنفقات المسكن الجارية على القيمة      نفقات المسكن الجارية على القيمة      نفـسه ربحـا ،  وال يعمـل على تحميل           نفـسه ربحـاً،  وال يعمـل على تحميل           

 .. المحتسبة المحتسبةااليجاريةااليجاريةوبذلك تم طرح هذه النسبة من القيمة وبذلك تم طرح هذه النسبة من القيمة .  .  األحوالاألحوال

فهي أفضل في   فهي أفضل في   (( نظـرا  الخـتالف نوعـية المساكن التي يقطنها مالكوها بشكل عام عن نوعية المساكن المؤجرة                  نظـراً الخـتالف نوعـية المساكن التي يقطنها مالكوها بشكل عام عن نوعية المساكن المؤجرة                  ..55

و قدرت  و قدرت  .  .  %%12.512.5بنسبة  بنسبة  ) ) 44(( المحتسبة بعد تعديلها في بند        المحتسبة بعد تعديلها في بند       االيجاريةااليجارية تم رفع القيمة      تم رفع القيمة     ، فقد ، فقد ))األولـى عنها في الثانية    األولـى عنها في الثانية    

فيال، بيت مستقل،   فيال، بيت مستقل،   ((هـذه النـسبة بـناء علـى آلـية معينة وضع فيها وزن خاص لكل نوع من أنواع المساكن                     هـذه النـسبة بـناء علـى آلـية معينة وضع فيها وزن خاص لكل نوع من أنواع المساكن                     

 . . طرديةطردية هي عالقة  هي عالقة االيجاريةااليجاريةوقد بني هذا على اعتبار أن العالقة بين نوعية المسكن وقيمته وقد بني هذا على اعتبار أن العالقة بين نوعية المسكن وقيمته ). ). الخالخ……شقةشقة
 
 
 
   

                                                 
تهالكها الخاص من السلع ضمن هذه الحدود، أما تهالكها الخاص من السلع ضمن هذه الحدود، أما ، يعتبر إنتاج األسر المعيشية ألغراض اس، يعتبر إنتاج األسر المعيشية ألغراض اس19931993فـي تعـريف حـدود اإلنـتاج في نظام الحسابات القومية     فـي تعـريف حـدود اإلنـتاج في نظام الحسابات القومية      6

 ..ويستثنى من هذه الخدمات اإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوهاويستثنى من هذه الخدمات اإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوها.  .  الخدمات فال تدخل نهائيا  في هذه الحدود حسب توصيات النظامالخدمات فال تدخل نهائياً في هذه الحدود حسب توصيات النظام
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  تقدير صافي اإليجارات تقدير صافي اإليجارات2.62.6

 سواء أكانت لمبان سكنية  سواء أكانت لمبان سكنية إيجاريهإيجاريه كافة ما تحقق في االقتصاد الوطني من قيم       كافة ما تحقق في االقتصاد الوطني من قيم      وااليجاريةوااليجاريةيـشتمل إنتاج األنشطة العقارية      يـشتمل إنتاج األنشطة العقارية      

 ..أو غير سكنية، أو كانت قيما  فعلية أو محتسبةأو غير سكنية، أو كانت قيماً فعلية أو محتسبة

من اإليجارات والذي تدفعه القطاعات المؤسسية      من اإليجارات والذي تدفعه القطاعات المؤسسية      لتغطية الدخل المتحقق للقطاع العائلي      لتغطية الدخل المتحقق للقطاع العائلي      صافي اإليجارات   صافي اإليجارات   ويـتم احتساب    ويـتم احتساب    

 . . األخرى، سواء من الحكومة أو المؤسسات غير الهادفة للربح أو مؤسسات األعمالاألخرى، سواء من الحكومة أو المؤسسات غير الهادفة للربح أو مؤسسات األعمال

فعـند النظر لالقتصاد الوطني من زاوية القطاعات المؤسسية الخمسة التي يتألف منها، نجد أن إيرادات هذه القطاعات                  فعـند النظر لالقتصاد الوطني من زاوية القطاعات المؤسسية الخمسة التي يتألف منها، نجد أن إيرادات هذه القطاعات                  

 :: كما يلي كما يليمن النشاط االيجاري قد تمت تغطيتهامن النشاط االيجاري قد تمت تغطيتها

 ..من المسوح االقتصادية سواء كنشاط رئيسي أو ثانويمن المسوح االقتصادية سواء كنشاط رئيسي أو ثانوي: : القطاع غير الماليالقطاع غير المالي ..11

 ..من مسح المالية والتأمين كإيراد نشاط ثانويمن مسح المالية والتأمين كإيراد نشاط ثانوي: : القطاع الماليالقطاع المالي ..22

 ..77 إيرادات غير ضريبية إيرادات غير ضريبية-من السجالت اإلدارية للحكومةمن السجالت اإلدارية للحكومة: : قطاع الحكومةقطاع الحكومة ..33

، ، UNRWAمن السجالت اإلدارية ل     من السجالت اإلدارية ل     : : قطـاع المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية          قطـاع المؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية           ..44

 ..ونتائج مسح الخدمات للمؤسسات غير الهادفة للربحونتائج مسح الخدمات للمؤسسات غير الهادفة للربح

 : : قطاع األسر المعيشيةقطاع األسر المعيشية ..55

بالنـسبة لدخل القطاع العائلي من اإليجارات التي تدفعها األسر المعيشية نفسها فهي مغطاة من مسح                بالنـسبة لدخل القطاع العائلي من اإليجارات التي تدفعها األسر المعيشية نفسها فهي مغطاة من مسح                 

PECS.. 

 . . ات األخرى فال بد من تقديرهاات األخرى فال بد من تقديرهابالنسبة لدخل القطاع العائلي من اإليجارات التي تدفعها القطاعبالنسبة لدخل القطاع العائلي من اإليجارات التي تدفعها القطاع 

بناء على ما تقدم، ال بد من تغطية اإليجارات التي تدفعها القطاعات األخرى للقطاع العائلي وذلك من خالل احتساب                   بناء على ما تقدم، ال بد من تغطية اإليجارات التي تدفعها القطاعات األخرى للقطاع العائلي وذلك من خالل احتساب                   

 ::أيأي. . صافي اإليجارات المدفوعة للقطاعات األخرىصافي اإليجارات المدفوعة للقطاعات األخرى

موع اإليجارات  موع اإليجارات   مج  مج -) ) UNRWA+ + الحكومة  الحكومة  + + كافة المسوح االقتصادية    كافة المسوح االقتصادية    ((مجمـوع اإليجـارات المدفـوعة مـن         مجمـوع اإليجـارات المدفـوعة مـن         

 ).).UNRWA+ + الحكومة الحكومة + + كافة المسوح االقتصادية كافة المسوح االقتصادية ((المقبوضة من المقبوضة من 

وشمل وشمل ) ) عدا القطاع العائليعدا القطاع العائلي((وبـذلك يتم استثناء أي قيم ايجارية دفعتها القطاعات االقتصادية األخرى لبعضها البعض          وبـذلك يتم استثناء أي قيم ايجارية دفعتها القطاعات االقتصادية األخرى لبعضها البعض          

 .. التي دفعتها هذه القطاعات للقطاع العائلي التي دفعتها هذه القطاعات للقطاع العائليااليجاريةااليجاريةكافة القيم كافة القيم 

 سمالي الثابت اإلجماليسمالي الثابت اإلجماليتقدير التكوين الرأتقدير التكوين الرأ 3.63.6

كما يمكن من السجالت    كما يمكن من السجالت    . . توفـر المـسوح االقتصادية قيمة التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لكافة األنشطة االقتصادية            توفـر المـسوح االقتصادية قيمة التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لكافة األنشطة االقتصادية            

بينما ال  بينما ال  .  .  UNRWA، وكذلك الخاص ب     ، وكذلك الخاص ب     ))لكافة أنواع الحكومة  لكافة أنواع الحكومة  ((اإلداريـة الحصول على اإلنفاق الرأسمالي الحكومي        اإلداريـة الحصول على اإلنفاق الرأسمالي الحكومي        

 ..ند من اإلحصاءات الزراعية أو لنشاط القطاع غير المنظمند من اإلحصاءات الزراعية أو لنشاط القطاع غير المنظمتتوفر أي بيانات عن هذا البتتوفر أي بيانات عن هذا الب

، تأكد عدم شمول التغطية عندما ظهرت قيمة مجموع         ، تأكد عدم شمول التغطية عندما ظهرت قيمة مجموع         19981998 و    و   19971997العرض واالستخدام لألعوام    العرض واالستخدام لألعوام      عـند إعداد جداول   عـند إعداد جداول   وو

الـتكوين الرأسمالي من السلع أقل بكثير من قيمة مجموع المعروض في االقتصاد الوطني من منتجات محلية وواردات                  الـتكوين الرأسمالي من السلع أقل بكثير من قيمة مجموع المعروض في االقتصاد الوطني من منتجات محلية وواردات                  

   ..سلع الرأسماليةسلع الرأسماليةلللل

ـ وو ـ ب بأسلوب آخر تنحصر فيه البيانات بمصدرين      بأسلوب آخر تنحصر فيه البيانات بمصدرين      التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي     التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي     احتساب  احتساب  تطوير آلية   تطوير آلية    فقـد تم      فقـد تم     ،  ،  ذلكذلكب

 ..رئيسيين، األمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق لقيم هذا البندرئيسيين، األمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق لقيم هذا البند

                                                 
انب اإلنفاق حسب توصية النظام، وهو بذلك ال يشمل إيراداتها أو  أن احتساب إنتاج الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح يتم من جالى يجدر التذكير هنا 7

من قيمة إنتاجها عند احتساب إنفاقها النهائي في الناتج المحلي اإلجمالي حسب ) والتي يمكن أن تشمل تأجير مباني(ولكن يتم طرح مبيعاتها الجارية .  مبيعاتها

 ).UNRWAخاصة للحكومة و (هي هامشية جدا  إن لم تكن صفرا  غير أن هذه القيمة حسب الواقع الفلسطيني .  اإلنفاق
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 ::ى مكونين رئيسيين وهماى مكونين رئيسيين وهماإلإلالتكوين الرأسمالي الثابت التكوين الرأسمالي الثابت ووفقا  لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات ووفقاً لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات 

  ))SNA93((  19931993ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية         ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية         : : الـتكوين الرأسـمالي من األبنية     الـتكوين الرأسـمالي من األبنية        -

مع مع ) ) المنظم وغير المنظم  المنظم وغير المنظم  ((ويتم احتسابه من إجمالي إنتاج قطاع اإلنشاءات        ويتم احتسابه من إجمالي إنتاج قطاع اإلنشاءات        .  .  األبنـية الـسكنية وغيـر السكنية      األبنـية الـسكنية وغيـر السكنية      

رح نسبة مقدرة للصيانة الجارية من مجموع هذا اإلنتاج والتي          رح نسبة مقدرة للصيانة الجارية من مجموع هذا اإلنتاج والتي          كما يتم ط  كما يتم ط  .  .  اسـتثناء الصادرات من هذا النشاط     اسـتثناء الصادرات من هذا النشاط     

 %. %. 1515تقدر بحوالي تقدر بحوالي 

 ::ويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهماويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهما: : التكوين الرأسمالي من غير األبنيةالتكوين الرأسمالي من غير األبنية    -

  ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات للواردات          ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات للواردات        ::الـواردات من السلع الرأسمالية    الـواردات من السلع الرأسمالية     ..11

 والذي تصنف فيه السلع حسب  والذي تصنف فيه السلع حسب Broad Economic Classification (BEC)لع حسب تصنيف لع حسب تصنيف من السمن الس

  BECوقد تم رصد البنود التالية بناء على ورودها في تصنيف التجارة الخارجية             وقد تم رصد البنود التالية بناء على ورودها في تصنيف التجارة الخارجية             .  .  غرضـها االقتصادي  غرضـها االقتصادي  

 ::والتي تدخل في تقدير التكوين الرأسمالي الثابتوالتي تدخل في تقدير التكوين الرأسمالي الثابت

 وقطع الغياروقطع الغيار) ) للباستثناء معدات النقباستثناء معدات النق((السلع الرأسمالية السلع الرأسمالية : : 44البند البند 

 ..معدات النقل وقطع الغيارمعدات النقل وقطع الغيار: : 55البند البند 

 ..سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخرسلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر: : 66البند البند 
 

حـيث يـتم تحري مكونات هذه التصنيفات واختيار البنود التي تعتبر تكوينا  رأسماليا  حسب توصيات نظام الحسابات                  حـيث يـتم تحري مكونات هذه التصنيفات واختيار البنود التي تعتبر تكويناً رأسمالياً حسب توصيات نظام الحسابات                  

 كل من القطاع العائلي والقطاعات األخرى، فيتم تقدير          كل من القطاع العائلي والقطاعات األخرى، فيتم تقدير         أما بالنسبة للبنود التي يشترك في استهالكها      أما بالنسبة للبنود التي يشترك في استهالكها      .  .  19931993القومـية   القومـية   

 .. واستثناؤه من القيمة الكلية واستثناؤه من القيمة الكليةPECSذلك الجزء المستهلك من قبل القطاع العائلي باالعتماد على مسح ذلك الجزء المستهلك من قبل القطاع العائلي باالعتماد على مسح 

باعتماد نسبة معينة لعدم شمول التغطية           باعتماد نسبة معينة لعدم شمول التغطية           قيم  قيم  الاليتم رفع   يتم رفع   وبعـد تحديـد البنود الواجب إدراجها ضمن التكوين الرأسمالي،           وبعـد تحديـد البنود الواجب إدراجها ضمن التكوين الرأسمالي،           

))Under coverage((..    ويعـتقد بـأن هـذه النسبة هي أقل من النسبة الكلية لعدم شمول التغطية في الواردات      ويعـتقد بـأن هـذه النسبة هي أقل من النسبة الكلية لعدم شمول التغطية في الواردات  )) تقدر تقدر

 ).).بنصف تلك النسبةبنصف تلك النسبة
 

ويشمل ذلك نطاق ضيق جدا  من اإلنتاج بالنظر إلى واقع الصناعات ويشمل ذلك نطاق ضيق جداً من اإلنتاج بالنظر إلى واقع الصناعات : : اإلنـتاج المحلي من السلع الرأسمالية     اإلنـتاج المحلي من السلع الرأسمالية      ..22

 المسح الصناعي والذي يشكل رقما  هامشيا  جدا  مقارنة          المسح الصناعي والذي يشكل رقماً هامشياً جداً مقارنة         ويـتم الحـصول على هذا البند من       ويـتم الحـصول على هذا البند من       .  .  الفلـسطينية الفلـسطينية 

 ..التكوين الرأسمالي الثابتالتكوين الرأسمالي الثابتبإجمالي بإجمالي 
 

 ) ) FISIM ( (  خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة  خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة4.64.6

تمـثل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة إنتاج المؤسسات المالية مقابل خدمات اإلقراض واالقتراض                تمـثل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة إنتاج المؤسسات المالية مقابل خدمات اإلقراض واالقتراض                

ـ  ـ الت إذ ال يتقاضى الوسطاء الماليون ثمنا       إذ ال يتقاضى الوسطاء الماليون ثمناً      .  .  ي تقـوم بها كوسيط بين المودعين من ناحية والمقترضين من ناحية أخرى            ي تقـوم بها كوسيط بين المودعين من ناحية والمقترضين من ناحية أخرى            الت

مباشـرا  نظيـر قيامهم بهذه الخدمة، إنما يحققون العائد الذي يغطي مصاريفهم و يحقق فائض التشغيل لديهم من خالل                    مباشـراً نظيـر قيامهم بهذه الخدمة، إنما يحققون العائد الذي يغطي مصاريفهم و يحقق فائض التشغيل لديهم من خالل                    

وبذلك فهم ال   وبذلك فهم ال   ).  ).  المودعينالمودعين((ائدة التي يدفعونها لمقرضيهم     ائدة التي يدفعونها لمقرضيهم     أعلى من أسعار الف   أعلى من أسعار الف   ) ) من مقترضيهم من مقترضيهم ((تقاضـي أسـعار فائـدة       تقاضـي أسـعار فائـدة       

 .  .  يتقاضون ثمنا  مباشرا  مقابل خدماتهم في هذه الوساطةيتقاضون ثمناً مباشراً مقابل خدماتهم في هذه الوساطة
 

 ::ويتم قياس قيمة اإلنتاج من الوساطة المالية بصورة غير مباشرة من خالل المعادلة التاليةويتم قياس قيمة اإلنتاج من الوساطة المالية بصورة غير مباشرة من خالل المعادلة التالية

  –) )  عوائد يتقاضونها نظير استثمار أموالهم الخاصة       عوائد يتقاضونها نظير استثمار أموالهم الخاصة      باستثناء أي باستثناء أي ((مجموع دخول الملكية التي يتقاضاها الوسطاء الماليون        مجموع دخول الملكية التي يتقاضاها الوسطاء الماليون        

 ..مجموع الفوائد التي يدفعونهامجموع الفوائد التي يدفعونها
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في االقتصاد الوطني استخدام يوازيه، سواء أكان هذا        في االقتصاد الوطني استخدام يوازيه، سواء أكان هذا        ) ) عرضعرض((وكمـا هـو معـروف نظريا ، ال بد أن يقابل كل إنتاج              وكمـا هـو معـروف نظرياً، ال بد أن يقابل كل إنتاج              

أو الحكومي أو المؤسسات التي     أو الحكومي أو المؤسسات التي     االستخدام على شكل استهالك وسيط لقطاع األعمال، أو استهالك نهائي للقطاع العائلي             االستخدام على شكل استهالك وسيط لقطاع األعمال، أو استهالك نهائي للقطاع العائلي             

 ..ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية، أو صادرات لغير المقيمينال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية، أو صادرات لغير المقيمين

ال تظهر في سجالت أو حسابات أي من القطاعات المذكورة أعاله وال ال تظهر في سجالت أو حسابات أي من القطاعات المذكورة أعاله وال ) ) غير الملموسة مباشرةغير الملموسة مباشرة((غيـر أن هـذه القـيمة     غيـر أن هـذه القـيمة     

ويمكن أن يتم ذلك بإحدى   ويمكن أن يتم ذلك بإحدى   .  .  ن هذا اإلنتاج  ن هذا اإلنتاج  ولـذلك ال بد من إيجاد طريقة لتخصيص قيمة االستخدام م          ولـذلك ال بد من إيجاد طريقة لتخصيص قيمة االستخدام م          .  .  يـصرح عـنها   يـصرح عـنها   

 ::الطريقتين التاليتينالطريقتين التاليتين

 كاستهالك وسيط لصناعة وهمية، بحيث يكون إنتاج هذه الصناعة           كاستهالك وسيط لصناعة وهمية، بحيث يكون إنتاج هذه الصناعة          (FISIM)أن تخـصص القيمة اإلجمالية ل       أن تخـصص القيمة اإلجمالية ل        ..11

وقد كانت هذه هي توصية نظام الحسابات القومية        وقد كانت هذه هي توصية نظام الحسابات القومية        ).  ).  FISIMبنفس قيمة ال    بنفس قيمة ال    ((صـفرا  وقيمتها المضافة سالبة      صـفراً وقيمتها المضافة سالبة      

الطـريقة التـي تـم اتـباعها في الحسابات القومية الفلسطينية نظرا  لبساطتها وعدم تعقيدها،                الطـريقة التـي تـم اتـباعها في الحسابات القومية الفلسطينية نظراً لبساطتها وعدم تعقيدها،                ، وهـي    ، وهـي    19681968

 ..وخصوصا  أن هذه القيمة ليست ذات شأنوخصوصاً أن هذه القيمة ليست ذات شأن

أن يتم توزيع هذه القيمة على القطاعات المختلفة التي استهلكتها من خالل طريقة معيارية معينة حسب توصية                 أن يتم توزيع هذه القيمة على القطاعات المختلفة التي استهلكتها من خالل طريقة معيارية معينة حسب توصية                  ..22

 توزع هذه القيمة تقريبيا  باعتماد الوزن النسبي للفوائد المدفوعة           توزع هذه القيمة تقريبياً باعتماد الوزن النسبي للفوائد المدفوعة          ويمكن أن ويمكن أن .  .  19931993نظـام الحـسابات القومية      نظـام الحـسابات القومية      

 ..88من قبل كل قطاعمن قبل كل قطاع) ) من مجموع الفوائد المدفوعةمن مجموع الفوائد المدفوعة((
 

وعلـى الـرغم من سهولة الطريقة األولي مقارنة بالثانية، إال أنها تؤدي إلى المبالغة في تقدير االستهالك الوسيط الكلي        وعلـى الـرغم من سهولة الطريقة األولي مقارنة بالثانية، إال أنها تؤدي إلى المبالغة في تقدير االستهالك الوسيط الكلي        

سبب ذلك أن كامل القيمة تخصص كاستهالك وسيط وال         سبب ذلك أن كامل القيمة تخصص كاستهالك وسيط وال         .  .   المحلي اإلجمالي   المحلي اإلجمالي  لالقتـصاد وبالتالـي تخفـيض قيمة الناتج       لالقتـصاد وبالتالـي تخفـيض قيمة الناتج       

يـستثنى مـنها ذلك الجزء الخاص بالقطاع العائلي والحكومي والمؤسسات غير الهادفة للربح والذي يستخدم كاستهالك                 يـستثنى مـنها ذلك الجزء الخاص بالقطاع العائلي والحكومي والمؤسسات غير الهادفة للربح والذي يستخدم كاستهالك                 

 ..سبيةسبيةومع ذلك، يعتقد بأن هذه المشكلة في التقدير ليست ذات شأن بالنظر إلى قيمتها النومع ذلك، يعتقد بأن هذه المشكلة في التقدير ليست ذات شأن بالنظر إلى قيمتها الن.  .  نهائي لهانهائي لها
 

  إعداد هوامش التجارة في الحسابات القومية الفلسطينية إعداد هوامش التجارة في الحسابات القومية الفلسطينية 5.65.6
فـي الواقـع الفلـسطيني تعتبـر البيانات المتعلقة بإنتاج تجارة الجملة هي موثوقة نسبيا ، أما تلك المتعلقة بنشاط تجارة              فـي الواقـع الفلـسطيني تعتبـر البيانات المتعلقة بإنتاج تجارة الجملة هي موثوقة نسبياً، أما تلك المتعلقة بنشاط تجارة              

ت التالية إلعداد   ت التالية إلعداد   وبذلك، يتم اتباع الخطوا   وبذلك، يتم اتباع الخطوا   .  .  Undercoverageالتجـزئة فيعتـريها الكثيـر من عدم شمول في التغطية            التجـزئة فيعتـريها الكثيـر من عدم شمول في التغطية            

 ::هوامش التجارةهوامش التجارة
 
 هوامش تجارة التجزئةهوامش تجارة التجزئة. . 11

باالستهالك باالستهالك ) ) التي يتم الحصول عليها من مسح التجارة الداخلية       التي يتم الحصول عليها من مسح التجارة الداخلية       ((ويـتم تقديـرها بـضرب نسب هوامش تجارة التجزئة           ويـتم تقديـرها بـضرب نسب هوامش تجارة التجزئة           

من استثناء من استثناء وال بد وال بد .  .  العائلـي فقـط وذلك لالعتقاد بأن تجارة التجزئة ترتبط باستهالك القطاع العائلي في أغلب األحوال     العائلـي فقـط وذلك لالعتقاد بأن تجارة التجزئة ترتبط باستهالك القطاع العائلي في أغلب األحوال     

 ..، وكذلك كافة الخدمات، وكذلك كافة الخدماتOwn Use Account Productionكافة السلع ألغراض االستهالك الذاتي كافة السلع ألغراض االستهالك الذاتي 
 
 هوامش تجارة الجملةهوامش تجارة الجملة. . 22

يراعـى فـي تقديـرها بأن يتم توزيع قيم هذه الهوامش باالعتماد على الوزن النسبي للسلع من إجمالي االستخدام بعد                     يراعـى فـي تقديـرها بأن يتم توزيع قيم هذه الهوامش باالعتماد على الوزن النسبي للسلع من إجمالي االستخدام بعد                     

 ..االستهالك النهائي العائلياالستهالك النهائي العائلياستثناء هوامش التجزئة التي قدرت من استثناء هوامش التجزئة التي قدرت من 
 
 

                                                 
 ال يوجد داع لعرضها هنا نظرا  لتعقيدها هغير أن  .، من خالل اعتماد قيمة مرجعية لسعر الفائدةFISIMيوصي النظام بطريقة أكثر تعقيدا  لتوزيع قيمة ال  8

 . من النظام127.6ريقة بالتفصيل يمكن مراجعة فقرة وللتعرف على هذه الط.  وصعوبة تطبيقها على الواقع الفلسطيني
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  معالجة أنشطة التأمين في بيانات الحسابات القومية معالجة أنشطة التأمين في بيانات الحسابات القومية6.66.6

فال تعتبر األقساط التي يدفعها فال تعتبر األقساط التي يدفعها .  .  لنـشاط التأمين ومعامالته خصوصية تنعكس على طريقة معالجته في الحسابات القومية        لنـشاط التأمين ومعامالته خصوصية تنعكس على طريقة معالجته في الحسابات القومية        

ألنها في واقع الحال تتألف     ألنها في واقع الحال تتألف     ) )  أو نهائيا  لدافعيها    أو نهائياً لدافعيها   وال استهالكا  وسيطا   وال استهالكاً وسيطاً  ((حاملـو البوالص في مجملها إنتاجا  لشركات التأمين         حاملـو البوالص في مجملها إنتاجاً لشركات التأمين         

 ::من مكونينمن مكونين

 جزء يتعلق برسوم لقاء خدمة التأمين التي تقدمها الشركةجزء يتعلق برسوم لقاء خدمة التأمين التي تقدمها الشركة 

 ..وجزء آخر يمثل حقا  مستقبليا  لحاملي البوالص عند وقوع الحادث ليتم تقاضيه من هذه الشركةوجزء آخر يمثل حقاً مستقبلياً لحاملي البوالص عند وقوع الحادث ليتم تقاضيه من هذه الشركة 

ديها من أقساط التأمين والذي يدر عليها عائدا  ماليا  يعينها          ديها من أقساط التأمين والذي يدر عليها عائداً مالياً يعينها          كما أن شركات التأمين تقوم باستثمار االحتياطي الذي يتكون ل         كما أن شركات التأمين تقوم باستثمار االحتياطي الذي يتكون ل         

 ..على سد التعويضات لمستحقيها ودفع المصاريف الجارية على اإلنتاجعلى سد التعويضات لمستحقيها ودفع المصاريف الجارية على اإلنتاج
 

 :: والتي تساوي والتي تساوي(SC)وبذلك يتمثل إنتاج شركات التأمين من رسوم خدمة التأمين وبذلك يتمثل إنتاج شركات التأمين من رسوم خدمة التأمين 

 ..))C(( التعويضات المدفوعة  التعويضات المدفوعة –    ))PS((   الفنية الفنيةاالحتياطاتاالحتياطاتعوائد استثمار عوائد استثمار  +  + (P)أقساط التأمين المقبوضة أقساط التأمين المقبوضة = = 

أما االستهالك الوسيط لهذه الشركات فهو يتمثل بالمصاريف الجارية         أما االستهالك الوسيط لهذه الشركات فهو يتمثل بالمصاريف الجارية         . . ويـسجل اإلنتاج بطبيعة الحال في حساب اإلنتاج       ويـسجل اإلنتاج بطبيعة الحال في حساب اإلنتاج       

 ..التي تنفقها شركات التأمين للقيام بهذا اإلنتاجالتي تنفقها شركات التأمين للقيام بهذا اإلنتاج
 

ا  لعدم تسجيل رسوم هذه الخدمة كاستهالك       اً لعدم تسجيل رسوم هذه الخدمة كاستهالك       ، فيتم تقديره نظر   ، فيتم تقديره نظر   ))على جانب االستخدام  على جانب االستخدام  ((وفـيما يتعلق باستخدام هذا اإلنتاج       وفـيما يتعلق باستخدام هذا اإلنتاج       

ويتم هذا التقدير بتوزيع اإلنتاج باالعتماد على الوزن النسبي         ويتم هذا التقدير بتوزيع اإلنتاج باالعتماد على الوزن النسبي         .  .  وسـيط أو نهائـي من قبل القطاعات المؤسسية المختلفة         وسـيط أو نهائـي من قبل القطاعات المؤسسية المختلفة         

 ..نشاط من إجمالي أقساط التأمين المدفوعةنشاط من إجمالي أقساط التأمين المدفوعة/ / ألقساط التأمين المدفوعة من قبل كل قطاعألقساط التأمين المدفوعة من قبل كل قطاع

أمين، فهي تعتبر في واقع الحال تحويالت من حاملي بواليص التأمين إلى شركات             أمين، فهي تعتبر في واقع الحال تحويالت من حاملي بواليص التأمين إلى شركات             وفـيما يـتعلق بمعالجـة أقـساط الت        وفـيما يـتعلق بمعالجـة أقـساط الت        

حاملو البوالص على جانب االستخدام، وشركات التأمين       حاملو البوالص على جانب االستخدام، وشركات التأمين       ((وبذلك فهي تسجل في حساب توزيع الدخل الثانوي         وبذلك فهي تسجل في حساب توزيع الدخل الثانوي         .  .  التأمـين التأمـين 

 ).).على جانب المواردعلى جانب الموارد
 

 كتحويالت في حساب توزيع الدخل الثانوي ولكن         كتحويالت في حساب توزيع الدخل الثانوي ولكن        وتنطبق المعالجة ذاتها على التعويضات المقبوضة والتي تسجل أيضا         وتنطبق المعالجة ذاتها على التعويضات المقبوضة والتي تسجل أيضاً        

 ..لص على جانب الموارد ويسجل شركات التأمين على جانب االستخداماتلص على جانب الموارد ويسجل شركات التأمين على جانب االستخداماتااحيث يسجل حاملو البوحيث يسجل حاملو البو.  .  بصورة معاكسةبصورة معاكسة

أمـا بالنسبة لصافي أقساط التأمين، فهي تدخل في حساب تخصيص الدخل األولي، حيث يعتبر هذا الصافي ملكية تحقق                   أمـا بالنسبة لصافي أقساط التأمين، فهي تدخل في حساب تخصيص الدخل األولي، حيث يعتبر هذا الصافي ملكية تحقق                   

 ..البوالص ولكنها في عهدة شركات التأمينالبوالص ولكنها في عهدة شركات التأمينعائدا  ألصحاب عائداً ألصحاب 
 

 :: ب ب(NP)حيث يتمثل صافي أقساط التأمين حيث يتمثل صافي أقساط التأمين 

   ))SC ( ( رسوم خدمة التأمين رسوم خدمة التأمين–  (PS) الفنية  الفنية االحتياطاتاالحتياطاتعوائد عوائد  +  + (P)أقساط التأمين المقبوضة أقساط التأمين المقبوضة 
 

 معالجة بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتةمعالجة بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة 7.67.6

ية باألسعار الثابتة تستند على مجموعة من المثبطات السعرية التي          ية باألسعار الثابتة تستند على مجموعة من المثبطات السعرية التي          تجـدر اإلشارة إلى أن منهجية إعداد الحسابات القوم        تجـدر اإلشارة إلى أن منهجية إعداد الحسابات القوم        

ولدى معالجة البيانات   ولدى معالجة البيانات   .  .   كسنة أساس   كسنة أساس  19971997يـتم اسـتقاؤها مـن واقع األرقام القياسية الفلسطينية باالعتماد على العام              يـتم اسـتقاؤها مـن واقع األرقام القياسية الفلسطينية باالعتماد على العام              

ثابتة عنها بالجارية نظرا    ثابتة عنها بالجارية نظرا    باألسـعار الجاريـة باعتماد المثبطات السعرية المتوفرة اتضح ارتفاع قيم البيانات باألسعار ال             باألسـعار الجاريـة باعتماد المثبطات السعرية المتوفرة اتضح ارتفاع قيم البيانات باألسعار ال             

لطبـيعة المنهجية المستخدمة بتحويل البيانات وكذلك المثبطات السعرية إلى الدوالر األمريكي األمر الذي نتج عنه تأثر                 لطبـيعة المنهجية المستخدمة بتحويل البيانات وكذلك المثبطات السعرية إلى الدوالر األمريكي األمر الذي نتج عنه تأثر                 

 ..المثبطات بقيمها النهائية بالرقم القياسي لسعر الصرف للدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيليالمثبطات بقيمها النهائية بالرقم القياسي لسعر الصرف للدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي
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 إعداد بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية بالشيقل اإلسرائيلي وباعتماد           إعداد بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية بالشيقل اإلسرائيلي وباعتماد          هذه المعضلة يمكن التغلب عليها من خالل      هذه المعضلة يمكن التغلب عليها من خالل      

األرقام القياسية المعدة بالشيقل يتم تثبيط البيانات والحصول عليها باألسعار الثابتة، كما تم مالحظة أن هذه اآللية تجنب                  األرقام القياسية المعدة بالشيقل يتم تثبيط البيانات والحصول عليها باألسعار الثابتة، كما تم مالحظة أن هذه اآللية تجنب                  

 ..عملية اإلعداد مشكلة ارتفاع القيم باألسعار الثابتة عنها بالجاريةعملية اإلعداد مشكلة ارتفاع القيم باألسعار الثابتة عنها بالجارية

) ) 20082008 كسنة أساس في اإلعداد خالل العام         كسنة أساس في اإلعداد خالل العام        20042004من المتوقع اعتماد العام     من المتوقع اعتماد العام     ((يمكـن القول أن اعتماد سنة أساس أحدث         يمكـن القول أن اعتماد سنة أساس أحدث         

يعـزز جـودة بـيانات الحـسابات القومـية باألسعار الثابتة ويوفر صورة أدق للواقع االقتصادي نظرا  لتغير األنماط                    يعـزز جـودة بـيانات الحـسابات القومـية باألسعار الثابتة ويوفر صورة أدق للواقع االقتصادي نظراً لتغير األنماط                    

الذي تم اختياره كسنة أساس للحسابات القومية باالعتماد على سلة          الذي تم اختياره كسنة أساس للحسابات القومية باالعتماد على سلة           وهو العام     وهو العام    19971997االستهالكية عبر السنوات منذ العام      االستهالكية عبر السنوات منذ العام      

 . . المستهلك واألوزان الخاصة بهاالمستهلك واألوزان الخاصة بها
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 األسعار الجاريةب 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 1-1جدول 
Table 1-1: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005  

at Current Prices 
 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.7 7.1 6.5 7.3 8.7 10.0  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 15.1 17.1 17.3 15.0 15.8 15.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 11.8 13.2 13.2 10.9 12.1 11.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 2.8 3.2 3.6 3.5 3.1 2.6 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 6.1 5.7 5.7 5.5 8.2 7.7 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 10.0 9.8 10.2 10.7 9.0 11.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 6.1 6.1 6.4 7.3 5.7 4.1   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.5 3.6 3.8 4.0 3.8 4.3 الوساطة المالية 

Other services 22.6 22.8 23.7 24.1 21.7 21.4 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 9.9 10.4 11.3 12.3 10.8 11.4 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 1.0 المطاعم والفنادق 

Education 8.3 7.8 7.7 7.4 6.8 5.5 التعليم 

Health and social work 2.7 3.0 3.2 3.2 3.0 2.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 14.0 14.3 15.0 16.4 16.2 14.1 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 4.3 3.7 4.1 3.8 3.0 4.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -2.6 -2.8 -2.9 -3.0 -3.2 -3.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 6.2 4.8 4.8 2.8 4.7 4.8 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 8.0 7.7 5.2 5.9 6.2 6.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموعالمجموع 
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 باألسعار الجارية 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام  في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 2-1جدول 
Table 1-2: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.3 6.5 6.2 7.0 8.2 10.2  كاألسماالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 18.5 19.1 18.6 15.1 17.2 17.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.7 1.1 0.7 0.9 0.9 1.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 15.3 15.7 15.0 11.9 13.9 15.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 2.5 2.3 2.9 2.3 2.4 1.6 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 5.7 5.3 5.8 5.4 7.7 7.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 10.7 10.1 10.3 10.9 9.4 12.0 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 7.6 8.3 8.8 9.6 7.4 5.3   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.8 4.1 4.6 4.5 4.3 4.7 الوساطة المالية 

Other services 20.2 20.3 21.4 21.2 18.6 18.7 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 9.1 9.5 10.5 11.0 9.7 9.9 التجارية العقارية وااليجارية واألنشطة 

Community, social and personal services 1.0 0.8 0.9 0.8 0.5 0.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.8 0.8 0.6 0.4 0.5 1.1 المطاعم والفنادق 

Education 6.6 6.2 6.3 6.3 5.3 4.2 التعليم 

Health and social work 2.7 3.0 3.1 2.7 2.6 2.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 10.9 12.4 13.5 15.0 13.1 11.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 4.0 3.6 3.3 3.0 2.7 3.8 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -2.4 -2.4 -2.7 -2.6 -2.8 -3.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 6.8 5.0 4.9 3.5 6.0 4.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 7.9 7.6 5.1 7.2 8.0 6.3 افي ضريبة القيمة المضافة على الوارداتص: زائد 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع  
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 باألسعار الجارية 2005-2000 قطاع غزة لألعوام في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 3-1جدول 
Table 1-3: Percentage Contribution to GDP in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 6.3 8.3 7.2 7.9 9.7 9.3  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 8.9 13.2 14.8 14.9 12.9 8.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 5.5 8.2 9.8 8.8 8.1 3.3 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.4 5.0 5.0 6.1 4.8 5.0 لكهرباء المياه واإمدادات 

Construction 6.9 6.4 5.4 5.7 9.2 8.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 8.6 9.3 10.1 10.3 7.9 10.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 3.2 1.6 1.9 2.7 2.1 1.6   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 3.8 2.4 2.4 2.9 2.8 3.3 الوساطة المالية 

Other services 27.3 27.8 27.8 30.0 28.2 27.5 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 11.5 12.4 12.7 14.9 13.2 14.8 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 1.1 1.1 0.9 0.6 0.7 0.6 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.7 المطاعم والفنادق 

Education 11.5 11.0 10.2 9.8 9.9 8.5 التعليم 

Health and social work 2.6 2.7 3.3 4.3 3.8 2.9 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 19.7 18.0 17.7 19.2 22.8 19.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 4.8 3.8 5.3 5.3 3.6 5.7 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -3.0 -3.3 -3.2 -3.6 -4.0 -4.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 5.3 4.7 4.9 1.5 2.0 4.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 8.2 7.7 5.6 3.1 2.7 5.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع  
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط في اإلنتاج: 1-2جدول 
Table 2-1: Output in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Millionليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                        القيمة بالم

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 720.8 619.5 666.3 606.4 666.0 736.4  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,662.0 1,681.1 1,478.9 1,417.2 1,653.2 1,820.9 ه والكهرباءالتعدين، الصناعة التحويلية والميا 

Mining and quarrying 37.5 63.4 32.2 42.8 46.4 77.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,373.6 1,348.9 1,176.3 1,118.9 1,349.6 1,488.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 250.9 268.8 270.4 255.5 257.2 255.2 رباء المياه والكهإمدادات 

Construction 717.3 771.9 761.5 635.0 882.8 1,067.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 638.8 633.7 581.7 522.7 524.6 630.6 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 403.1 347.6 323.3 318.1 299.4 289.7   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 263.5 194.3 183.7 180.3 190.7 220.2 الوساطة المالية 

Other services 1,232.5 1,141.5 1,074.2 948.2 1,007.1 1,079.1 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 467.1 460.9 448.2 435.7 449.5 511.1 التجارية العقارية وااليجارية واألنشطة 

Community, social and personal services 77.5 59.2 52.7 37.1 37.8 49.2 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 73.3 68.5 52.3 30.8 47.0 83.2 المطاعم والفنادق 

Education 413.5 358.6 330.4 280.8 294.9 254.2 التعليم 

Health and social work 201.1 194.3 190.6 163.8 177.9 181.4 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 1,078.7 1,006.3 788.8 900.4 1,017.1 1,016.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.8 2.9 6.4 5.9 6.4 7.9 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 351.6 336.6 303.1 257.8 248.4 300.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 277.4 204.0 187.2 97.4 182.8 203.8 الجمركيةالرسوم : زائد 

Plus: VAT on imports, net 357.6 323.1 203.3 201.6 242.5 256.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Output 7,705.1 7,262.5 6,558.4 6,091.0 6,921.0 7,629.0 مجموع اإلنتاج 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية حسب النشاط في اإلنتاج: 2-2جدول 
Table 2-2: Output in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
  Value In US$ Million                                                                                                                   القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                       

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 527.7 440.3 490.8 449.9 469.4 548.2  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,249.3 1,258.9 1,082.9 1,039.0 1,264.8 1,425.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 37.5 63.4 32.2 42.8 46.4 77.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,058.1 1,049.7 900.7 864.5 1,077.2 1,224.3 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 153.7 145.8 150.0 131.7 141.2 123.5 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 427.0 485.9 499.0 423.6 583.3 700.7 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 436.2 423.5 390.2 353.7 386.5 460.9 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 316.2 305.2 274.2 262.0 267.9 253.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 184.7 150.4 142.2 137.5 145.4 167.9 الوساطة المالية 

Other services 712.3 685.5 631.9 563.3 603.3 668.3 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 277.1 282.0 271.0 263.7 280.1 308.3 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 47.6 36.8 34.0 27.0 25.5 37.2 صيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخ 

Hotels and restaurants 45.6 45.7 32.1 18.5 33.8 63.4 المطاعم والفنادق 

Education 214.8 194.6 176.8 159.9 158.8 138.6 التعليم 

Health and social work 127.2 126.4 118.0 94.2 105.1 120.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 552.8 582.1 456.5 551.3 552.2 595.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.1 1.6 5.1 4.7 5.1 6.1 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 196.3 188.7 165.5 139.0 151.2 180.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 196.1 139.3 120.5 80.6 158.3 143.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 230.3 216.0 126.4 165.6 210.1 181.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Output 5,030.0 4,877.4 4,385.2 4,170.2 4,797.5 5,331.2 مجموع اإلنتاج 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي حسب النشاط قطاع غزةفي اإلنتاج : 3-2جدول 
Table 2-3: Output in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
  Value In US$ Millionبالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                          القيمة 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 193.1 179.2 175.5 156.5 196.6 188.2  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 412.7 422.2 396.0 378.2 388.4 395.9 باءالتعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهر 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 315.5 299.2 275.6 254.4 272.4 264.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 97.2 123.0 120.4 123.8 116.0 131.7 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 290.3 286.0 262.5 211.4 299.5 366.7 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 202.6 210.2 191.5 169.0 138.1 169.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 86.9 42.4 49.1 56.1 31.5 36.7   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 78.8 43.9 41.5 42.8 45.3 52.3 الوساطة المالية 

Other services 520.2 456.0 442.3 384.9 403.8 410.8 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 190.0 178.9 177.2 172.0 169.4 202.8 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 29.9 22.4 18.7 10.1 12.3 12.0 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 27.7 22.8 20.2 12.3 13.2 19.8 المطاعم والفنادق 

Education 198.7 164.0 153.6 120.9 136.1 115.6 التعليم 

Health and social work 73.9 67.9 72.6 69.6 72.8 60.6 حة والعمل االجتماعيالص 

Public administration and defense 525.9 424.2 332.3 349.1 464.9 420.4 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.7 1.3 1.3 1.2 1.3 1.8 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 155.3 147.9 137.6 118.8 97.2 120.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 81.3 64.7 66.7 16.8 24.5 59.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 127.3 107.1 76.9 36.0 32.4 75.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: دزائ 

Gross Output 2,675.1 2,385.1 2,173.2 1,920.8 2,123.5 2,297.8 مجموع اإلنتاج 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط في االستهالك الوسيط: 1-3جدول 
Table 3-1: Intermediate Consumption in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million                                                                                          القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                              

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 467.4 322.8 415.3 356.7 326.8 318.8  سماكاألالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 982.8 962.1 816.3 900.9 1,036.0 1,192.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 16.3 33.7 14.7 22.3 23.1 40.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 842.8 794.9 670.2 745.6 879.5 1,006.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 123.7 133.5 131.4 133.0 133.4 145.1 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 441.8 533.5 543.5 446.1 562.8 746.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 191.7 221.3 189.6 154.7 175.7 150.6 تجزئةتجارة الجملة وال 

Transport, Storage and Communications 131.4 91.2 78.9 66.3 76.0 115.7   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 64.1 44.1 38.0 43.3 43.1 41.0 الوساطة المالية 

Other services 217.4 184.3 165.6 122.3 162.2 182.9 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 21.6 22.2 15.6 13.6 27.8 34.8 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 32.8 22.7 18.3 11.2 15.0 20.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 41.1 38.3 28.2 18.3 27.6 42.0 المطاعم والفنادق 

Education 41.1 32.5 34.0 25.8 31.6 21.9 التعليم 

Health and social work 80.8 68.6 69.5 53.4 60.2 64.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 453.1 407.6 212.5 337.9 383.9 426.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 159.2 182.9 147.2 128.2 132.6 116.7 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 116.3 114.3 110.6 102.0 124.7 144.1 اشرةخدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مب: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Intermediate Consumption 3,225.2 3,064.1 2,717.5 2,658.4 3,023.8 3,434.3 الستهالك الوسيطمجموع ا 
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 باألسعار الجارية 2005-2000االقتصادي لألعوام  باقي الضفة الغربية حسب النشاطفي االستهالك الوسيط : 2-3جدول 
Table 3-2: Intermediate Consumption in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Millionلمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                        القيمة با

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 372.8 259.2 337.5 288.9 252.6 250.0  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 709.4 723.7 622.9 691.0 810.0 903.0 ءالتعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهربا 

Mining and quarrying 16.3 33.7 14.7 22.3 23.1 40.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 613.3 609.6 528.8 591.1 708.9 784.0 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 79.8 80.4 79.4 77.6 78.0 78.1 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 260.1 336.1 355.2 298.5 379.2 485.8 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 124.4 140.4 135.7 101.3 137.3 111.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 95.4 71.0 55.7 40.4 71.1 100.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 44.9 34.1 29.4 33.0 32.9 31.3 الوساطة المالية 

Other services 125.5 115.4 102.6 75.5 111.6 124.2 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 12.2 15.6 12.0 9.8 24.3 21.2 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 19.7 15.0 12.0 8.1 11.1 15.9 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 23.5 23.5 18.1 10.4 21.4 31.5 المطاعم والفنادق 

Education 22.5 21.8 20.0 15.7 19.6 15.0 التعليم 

Health and social work 47.6 39.5 40.5 31.5 35.2 40.6 ماعيالصحة والعمل االجت 

Public administration and defense 236.8 233.1 121.6 204.9 205.5 257.4 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 78.8 88.4 82.6 69.1 80.7 69.7 طاع العامالشركات المملوكة للق 

Less: FISIM 69.9 68.6 66.4 61.1 74.8 86.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 على الوارداتصافي ضريبة القيمة المضافة: زائد  

Gross Intermediate Consumption 2,118.0 2,070.0 1,909.6 1,863.7 2,155.7 2,419.0 مجموع االستهالك الوسيط 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاطفي االستهالك الوسيط : 3-3جدول 
Table 3-3: Intermediate Consumption in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million                                             القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                           

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 94.6 63.6 77.8 67.8 74.2 68.8  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 273.4 238.4 193.4 209.9 226.0 289.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 229.5 185.3 141.4 154.5 170.6 222.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 43.9 53.1 52.0 55.4 55.4 67.0 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 181.7 197.4 188.3 147.6 183.6 260.2 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 67.3 80.9 53.9 53.4 38.4 39.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 36.0 20.2 23.2 25.9 4.9 15.7 والتخزين واالتصاالتلنقل  ا 

Financial intermediation 19.2 10.0 8.6 10.3 10.2 9.7 الوساطة المالية 

Other services 91.9 68.9 63.0 46.8 50.6 58.7 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 9.4 6.6 3.6 3.8 3.5 13.6 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 13.1 7.7 6.3 3.1 3.9 4.2 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 17.6 14.8 10.1 7.9 6.2 10.5 المطاعم والفنادق 

Education 18.6 10.7 14.0 10.1 12.0 6.9 التعليم 

Health and social work 33.2 29.1 29.0 21.9 25.0 23.5 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 216.3 174.5 90.9 133.0 178.4 168.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 80.4 94.5 64.6 59.1 51.9 47.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 46.4 45.7 44.2 40.9 49.9 57.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Intermediate Consumption 1,107.2 994.1 807.9 794.7 868.1 1,015.3 مجموع االستهالك الوسيط 



                                                                                               92 
 

 ار الجاريةباألسع 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة : 1-4جدول 
Table 4-1: Value Added in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million                                                                                                             القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                           

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 253.4 296.7 251.0 249.7 339.2 417.6  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 679.2 719.0 662.6 516.3 617.2 628.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 21.2 29.7 17.5 20.5 23.3 36.3 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 530.8 554.0 506.1 373.3 470.1 482.3 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 127.2 135.3 139.0 122.5 123.8 110.1 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 275.5 238.4 218.0 188.9 320.0 321.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 447.1 412.4 392.1 368.0 348.9 480.0 رة الجملة والتجزئةتجا 

Transport, Storage and Communications 271.7 256.4 244.4 251.8 223.4 174.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 199.4 150.2 145.7 137.0 147.6 179.2 الوساطة المالية 

Other services 1,015.1 957.2 908.6 825.9 844.9 896.2 تادمالخ 

Real estate, renting and business services 445.5 438.7 432.6 422.1 421.7 476.3 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 44.7 36.5 34.4 25.9 22.8 29.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 32.2 30.2 24.1 12.5 19.4 41.2 المطاعم والفنادق 

Education 372.4 326.1 296.4 255.0 263.3 232.3 التعليم 

Health and social work 120.3 125.7 121.1 110.4 117.7 117.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 625.6 598.7 576.3 562.5 633.2 590.0 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.8 2.9 6.4 5.9 6.4 7.9 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 192.4 153.7 155.9 129.6 115.8 183.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -116.3 -114.3 -110.6 -102.0 -124.7 -144.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 277.4 204.0 187.2 97.4 182.8 203.8 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 357.6 323.1 203.3 201.6 242.5 256.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 4,479.9 4,198.4 3,840.9 3,432.6 3,897.2 4,194.7 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000االقتصادي لألعوام  باقي الضفة الغربية حسب النشاطفي القيمة المضافة : 2-4جدول 
Table 4-2: Value Added in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million            القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                            

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 154.9 181.1 153.3 161.0 216.8 298.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 539.9 535.2 460.0 348.0 454.8 522.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 21.2 29.7 17.5 20.5 23.3 36.3 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 444.8 440.1 371.9 273.4 368.3 440.3 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 73.9 65.4 70.6 54.1 63.2 45.4 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 166.9 149.8 143.8 125.1 204.1 214.9 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 311.8 283.1 254.5 252.4 249.2 349.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 220.8 234.2 218.5 221.6 196.8 153.0   لتخزين واالتصاالتواالنقل 

Financial intermediation 139.8 116.3 112.8 104.5 112.5 136.6 الوساطة المالية 

Other services 586.8 570.1 529.3 487.8 491.7 544.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 264.9 266.4 259.0 253.9 255.8 287.1 يجارية والتجاريةاألنشطة العقارية واال 

Community, social and personal services 27.9 21.8 22.0 18.9 14.4 21.3 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 22.1 22.2 14.0 8.1 12.4 31.9 المطاعم والفنادق 

Education 192.3 172.8 156.8 144.2 139.2 123.6 مالتعلي 

Health and social work 79.6 86.9 77.5 62.7 69.9 80.2 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 316.0 349.0 334.9 346.4 346.7 338.5 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.1 1.6 5.1 4.7 5.1 6.1 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 117.5 100.3 82.9 69.9 70.5 110.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -69.9 -68.6 -66.4 -61.1 -74.8 -86.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 196.1 139.3 120.5 80.6 158.3 143.9 وم الجمركيةالرس: زائد 

Plus: VAT on imports, net 230.3 216.0 126.4 165.6 210.1 181.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 2,912.0 2,807.4 2,475.6 2,306.5 2,641.8 2,912.2 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي  حسب النشاطقطاع غزةفي القيمة المضافة : 3-4جدول 
Table 4-3: Value Added in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million                                                                                                                                   القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                     

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 98.5 115.6 97.7 88.7 122.4 119.4 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 139.3 183.8 202.6 168.3 162.4 106.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 86.0 113.9 134.2 99.9 101.8 42.0 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 53.3 69.9 68.4 68.4 60.6 64.7 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 108.6 88.6 74.2 63.8 115.9 106.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 135.3 129.3 137.6 115.6 99.7 130.3 رة الجملة والتجزئةتجا 

Transport, Storage and Communications 50.9 22.2 25.9 30.2 26.6 21.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 59.6 33.9 32.9 32.5 35.1 42.6 الوساطة المالية 

Other services 428.3 387.1 379.3 338.1 353.2 352.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 180.6 172.3 173.6 168.2 165.9 189.2 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 16.8 14.7 12.4 7.0 8.4 7.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 10.1 8.0 10.1 4.4 7.0 9.3 المطاعم والفنادق 

Education 180.1 153.3 139.6 110.8 124.1 108.7 التعليم 

Health and social work 40.7 38.8 43.6 47.7 47.8 37.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 309.6 249.7 241.4 216.1 286.5 251.5 اعاإلداره العا مه والدف 

Households with employed persons 0.7 1.3 1.3 1.2 1.3 1.8 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 74.9 53.4 73.0 59.7 45.3 73.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -46.4 -45.7 -44.2 -40.9 -49.9 -57.7 ورة غير مباشرةخدمات الوساطة المالية المقاسة بص: ناقص 

Plus: Customs duties 81.3 64.7 66.7 16.8 24.5 59.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 127.3 107.1 76.9 36.0 32.4 75.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 1,567.9 1,391.0 1,365.3 1,126.1 1,255.4 1,282.5 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةفي الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 1-5جدول 
Table 5-1: GDP by Expenditure in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 5,483.5 5,601.5 5,050.2 4,688.1 4,999.9 5,074.6 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 4,486.0 4,400.3 3,976.3 3,512.7 3,804.6 3,839.1 لألسر المعيشيةائيالنه االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 832.5 1,048.9 880.6 1,002.9 1,038.1 1,111.1 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 165.0 152.3 193.3 172.5 157.2 124.4 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةلربح وتخدم األسر إلى ا

Gross capital formation 1,081.4 1,022.3 1,081.9 883.3 1,127.2 1,417.2 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  1,063.0 982.4 1,047.8 855.3 1,106.3 1,380.2 االجماليالثابت الرأسمالي التكوين  

 - Buildings 597.3 620.0 572.7 470.1 690.9 824.1  -المباني  

 - Non-buildings 465.7 362.4 475.1 385.2 415.4 556.1  -غير المباني  

Changes in inventories 18.4 39.9 34.1 28.0 20.9 37.0 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ة الممتلكات القيمصافي 

Net exports of goods and services -2,085.0 -2,425.4 -2,291.2 -2,138.8 -2,229.9 -2,297.1 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 561.2 483.8 409.1 379.8 437.9 698.0 الصادرات 

 - Goods 468.0 412.3 346.1 312.2 348.1 525.8   -السلع  

 - Services 93.2 71.5 63.0 67.6 89.8 172.2   -الخدمات  

Imports 2,646.2 2,909.2 2,700.3 2,518.6 2,667.8 2,995.1 الواردات 

 - Goods 2,336.3 2,622.1 2,413.2 2,144.7 2,241.5 2,625.9   -السلع  

 - Services 309.9 287.1 287.1 373.9 426.3 369.2   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 4,479.9 4,198.4 3,840.9 3,432.6 3,897.2 4,194.7 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام في الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 2-5جدول 
Table 5-2: GDP by Expenditure in Remaining West Bank for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million                                                       القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                 

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 3,599.0 3,727.5 3,303.2 3,124.5 3,448.7 3,375.9 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 3,057.8 3,038.7 2,711.7 2,440.9 2,784.9 2,668.3 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 456.8 599.2 491.7 608.1 584.1 643.6 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 84.4 89.6 99.8 75.5 79.7 64.0 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اقاإلنف

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 657.4 659.4 679.2 606.0 820.0 1,014.7 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  643.6 640.2 663.4 593.8 804.9 982.0 االجماليالثابترأسمالي  الالتكوين  

 - Buildings 328.7 321.1 332.9 307.1 475.5 527.2  -المباني  

 - Non-buildings 314.9 319.1 330.5 286.7 329.4 454.8  -غير المباني  

Changes in inventories 13.8 19.2 15.8 12.2 15.1 32.7 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -1,344.4 -1,579.5 -1,506.8 -1,424.0 -1,626.9 -1,478.4 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 470.3 410.1 333.5 315.7 373.1 615.8 الصادرات 

 - Goods 405.5 362.0 293.6 273.6 307.9 483.2   -السلع  

 - Services 64.8 48.1 39.9 42.1 65.2 132.6   -الخدمات  

Imports 1,814.7 1,989.6 1,840.3 1,739.7 2,000.0 2,094.2 الواردات 

 - Goods 1,568.7 1,759.5 1,635.7 1,459.1 1,651.2 1,785.6   -السلع  

 - Services 246.0 230.1 204.6 280.6 348.8 308.6   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 2,912.0 2,807.4 2,475.6 2,306.5 2,641.8 2,912.2 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  قطاع غزةفي الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 3-5جدول 
Table 5-3: GDP by Expenditure in Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
    Value In US$ Million                                                                                  القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                      

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 1,884.5 1,874.0 1,747.0 1,563.6 1,551.2 1,698.7 ئي النهااالستهالكي اإلنفاق 

Household final consumption 1,428.2 1,361.6 1,264.6 1,071.8 1,019.7 1,170.8 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 375.7 449.7 388.9 394.8 454.0 467.5 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 80.6 62.7 93.5 97.0 77.5 60.4 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 424.0 362.9 402.7 277.3 307.2 402.5 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  419.4 342.2 384.4 261.5 301.4 398.2 االجماليالثابت الرأسمالي التكوين  

 - Buildings 268.6 298.9 239.8 163.0 215.4 296.9  -المباني  

 - Non-buildings 150.8 43.3 144.6 98.5 86.0 101.3  -غير المباني  

Changes in inventories 4.6 20.7 18.3 15.8 5.8 4.3 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -740.6 -845.9 -784.4 -714.8 -603.0 -818.7 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 90.9 73.7 75.6 64.1 64.8 82.2 الصادرات 

 - Goods 62.5 50.3 52.5 38.6 40.2 42.6   -السلع  

 - Services 28.4 23.4 23.1 25.5 24.6 39.6   -الخدمات  

Imports 831.5 919.6 860.0 778.9 667.8 900.9 الواردات 

 - Goods 767.6 862.6 777.5 685.6 590.3 840.3   -السلع  

 - Services 63.9 57.0 82.5 93.3 77.5 60.6   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 1,567.9 1,391.0 1,365.3 1,126.1 1,255.4 1,282.5 الناتج المحلي االجمالي 
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 يةباألسعار الجار 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 1-6جدول 
Table 6-1: Major National Accounts Variables for Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices  

 
    Value In US$ Million                                                                                                        القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 4,479.9 4,198.4 3,840.9 3,432.6 3,897.2 4,194.7 المحلي االجمالي تجالنا  

Income vis-a-vis non-residents, net 356.1 229.4 252.9 223.6 326.1 669.2 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 268.3 203.4 203.1 140.2 199.4 619.1  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 87.8 26.0 49.8 83.4 126.7 50.1  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 4,836.0 4,427.8 4,093.8 3,656.2 4,223.3 4,863.9 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 1,132.3 756.0 785.2 1,051.5 933.9 635.6 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 5,968.3 5,183.8 4,879.0 4,707.7 5,157.2 5,499.5 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 5,483.5 5,601.5 5,050.2 4,688.1 4,999.9 5,074.6 النهائياالستهالك  

Savings 484.8 -417.7 -171.2 19.6 157.3 424.9 اإلدخار 

 
 
 

 باألسعار الجارية 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام حسابات القومية الرئيسية في متغيرات ال: 2-6جدول 
Table 6-2: Major National Accounts Variables for Remaining West Bank for the Years 2000-2005 at Current Prices  

 
    Value In US$ Million                                                                                                                                                                       القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                 

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 2,912.0 2,807.4 2,475.6 2,306.5 2,641.8 2,912.2 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 277.4 170.3 172.8 164.7 265.3 462.6 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 221.9 156.1 138.6 103.4 173.1 424.7  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 55.5 14.2 34.2 61.3 92.2 37.9  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 3,189.4 2,977.7 2,648.4 2,471.2 2,907.1 3,374.8 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 684.3 458.0 476.7 639.7 569.1 388.0 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 3,873.7 3,435.7 3,125.1 3,110.9 3,476.2 3,762.8 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 3,599.0 3,727.5 3,303.2 3,124.5 3,448.7 3,375.9 النهائياالستهالك  

Savings 274.7 -291.8 -178.1 -13.6 27.5 386.9 اإلدخار 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  قطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 3-6جدول 
Table 6-3: Major National Accounts Variables for Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices  

 
    Value In US$ Millionريكي                                                                                                                                                                                                        القيمة بالمليون دوالر أم

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 1,567.9 1,391.0 1,365.3 1,126.1 1,255.4 1,282.5 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 78.7 59.1 80.1 58.9 60.8 206.6 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 46.4 47.3 64.5 36.8 26.3 194.4  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 32.3 11.8 15.6 22.1 34.5 12.2  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 1,646.6 1,450.1 1,445.4 1,185.0 1,316.2 1,489.1 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 448.0 298.0 308.5 411.8 364.8 247.6 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 2,094.6 1,748.1 1,753.9 1,596.8 1,681.0 1,736.7 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 1,884.5 1,874.0 1,747.0 1,563.6 1,551.2 1,698.7 لنهائي ااالستهالك 

Savings 210.1 -125.9 6.9 33.2 129.8 38.0 اإلدخار 

 
 
 

 باألسعار الجارية 2005-2000نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي حسب المنطقة لألعوام : 1-7جدول 
Table 7-1: GDP Per Capita by Region for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
  $Value In USيكي                                                                                                                                                                                                                         القيمة بالدوالر األمر 

Region 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة 

Remaining West Bank and Gaza Strip 1,349.6 1,300.9 1,224.1 1,125.2 1,314.0 1,454.7 الغربية وقطاع غزةالضفة باقي  

Remaining West Bank 1,448.1 1,431.5 1,294.4 1,236.6 1,452.5 1,641.9 الضفة الغربية باقي  

Gaza Strip 1,198.2 1,098.6 1,114.4 949.9 1,094.5 1,155.6 غزةقطاع  
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 باألسعار الجارية 2005-2000نصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي حسب المنطقة لألعوام : 2-7جدول 
Table 7-2: GNI Per Capita by Region for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                       $Value In US                                                                                                                                                                                      القيمة بالدوالر األمريكي                  

Region 2005 2004 2003 2002 2001 2000 نطقةالم 

Remaining West Bank and Gaza Strip 1,456.8 1,372.0 1,304.7 1,198.5 1,424.0 1,686.8 الغربية وقطاع غزةالضفة باقي  

Remaining West Bank 1,586.0 1,518.3 1,384.7 1,325.0 1,598.3 1,902.7 الضفة الغربية باقي  

Gaza Strip 1,258.3 1,145.2 1,179.8 999.6 1,147.5 1,341.8 غزةقطاع  

 
 
 

 باألسعار الجارية 2005-2000نصيب الفرد من الدخل المتاح االجمالي حسب المنطقة لألعوام : 3-7جدول 
Table 7-3: GNDI Per Capita by Region for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                       $Value In US                                                                                                                                                                    القيمة بالدوالر األمريكي                                    

Region 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة 

Remaining West Bank and Gaza Strip 1,797.9 1,606.2 1,554.9 1,543.2 1,738.9 1,907.2 الغربية وقطاع غزةالضفة باقي  

Remaining West Bank 1,926.3 1,751.9 1,634.0 1,667.9 1,911.2 2,121.4 الضفة الغربية باقي  

Gaza Strip 1,600.7 1,380.6 1,431.6 1,347.0 1,465.6 1,564.9 ة غزقطاع 
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 1997سنة األساس : لثابتةباألسعار ا 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط في االنتاج: 1-8جدول 
Table 8-1: Output in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices:  

 1997 is the Base Year 
  

    Value In US$ Million                                                                                                                                               القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                         

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 747.3 653.7 720.4 631.6 677.0 746.8 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,659.3 1,696.1 1,530.0 1,508.1 1,695.1 1,853.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 40.7 68.6 38.1 46.1 43.1 66.8 استغالل المحاجرالتعدين و 

Manufacturing 1,380.1 1,377.0 1,237.6 1,217.5 1,398.3 1,537.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 238.5 250.5 254.3 244.5 253.7 249.6 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 794.9 843.7 792.2 623.6 799.1 1,179.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 573.2 595.2 551.5 533.2 532.2 628.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 290.1 263.8 249.1 249.4 282.9 356.2   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 274.7 199.5 189.3 175.9 174.7 235.8 ليةالوساطة الما 

Other services 1,160.4 1,062.4 1,016.1 886.9 965.6 1,093.5 الخدمات 

Real estate, renting and business services 429.4 418.2 402.0 370.2 413.9 525.2 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 93.5 70.5 63.1 44.0 43.0 53.2 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 58.9 56.8 45.0 26.6 44.8 72.3 المطاعم والفنادق 

Education 378.5 325.4 316.0 284.1 298.4 266.3 التعليم 

Health and social work 200.1 191.5 190.0 162.0 165.5 176.5 يالصحة والعمل االجتماع 

Public administration and defense 1,145.4 1,052.4 825.5 843.4 1,008.7 1,004.4 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 2.3 3.6 8.2 7.4 7.5 9.3 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 391.8 358.4 319.7 252.8 244.8 301.2 لمملوكة للقطاع العامالشركات ا 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 230.3 173.4 166.5 87.4 170.0 196.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 363.4 332.3 215.6 217.9 252.6 274.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: دزائ 

Gross Output 7,633.1 7,234.5 6,584.1 6,017.6 6,810.2 7,880.3 مجموع االنتاج 



                                                                                               
104 
 

 

 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000االقتصادي لألعوام  باقي الضفة الغربية حسب النشاطفي االنتاج : 2-8جدول 
Table 8-2: Output in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

   
  Value In US$ Million                                                                                   القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                       

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 547.1 464.6 530.6 468.6 477.2 555.9 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,249.9 1,276.1 1,126.8 1,112.9 1,298.5 1,452.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 40.7 68.6 38.1 46.1 43.1 66.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,063.1 1,071.6 947.6 940.7 1,116.1 1,264.6 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 146.1 135.9 141.1 126.1 139.3 120.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 473.2 531.1 519.1 416.0 528.0 774.2 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 391.4 397.8 370.0 360.8 392.1 459.2 ة والتجزئةتجارة الجمل 

Transport, Storage and Communications 227.5 231.6 211.3 205.4 253.1 311.1   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 192.6 154.4 146.5 134.1 133.2 179.8 الوساطة المالية 

Other services 672.0 638.8 598.1 527.0 577.6 674.9 الخدمات 

Real estate, renting and business services 254.7 255.9 243.1 224.1 257.9 316.8 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 57.4 43.8 40.7 32.0 29.0 40.2 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 36.6 37.9 27.6 16.0 32.2 55.1 المطاعم والفنادق 

Education 196.6 176.6 169.1 161.8 160.7 145.2 التعليم 

Health and social work 126.7 124.6 117.6 93.1 97.8 117.6 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 587.0 608.8 477.7 516.4 547.6 588.9 ه العا مه والدفاعاإلدار 

Households with employed persons 1.4 2.0 6.5 5.9 6.0 7.2 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 218.7 200.9 174.6 136.3 149.0 180.7 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لمقاسة بصورة غير مباشرةخدمات الوساطة المالية ا: ناقص 

Plus: Customs duties 162.8 118.4 107.2 72.3 147.2 138.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 234.1 222.1 134.1 179.0 218.8 194.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Output 4,957.7 4,846.6 4,402.5 4,134.7 4,728.3 5,517.1 مجموع االنتاج 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  االقتصادي حسب النشاط قطاع غزةفي االنتاج : 3-8جدول 
Table 8-3: Output in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
  Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                          

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 200.2 189.1 189.8 163.0 199.8 190.9 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 409.4 420.0 403.2 395.2 396.6 401.7 ه والكهرباءالتعدين، الصناعة التحويلية والميا 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 317.0 305.4 290.0 276.8 282.2 272.9 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 92.4 114.6 113.2 118.4 114.4 128.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 321.7 312.6 273.1 207.6 271.1 405.2 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 181.8 197.4 181.5 172.4 140.1 169.0 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 62.6 32.2 37.8 44.0 29.8 45.1   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 82.1 45.1 42.8 41.8 41.5 56.0 الوساطة المالية 

Other services 488.4 423.6 418.0 359.9 388.0 418.6 الخدمات 

Real estate, renting and business services 174.7 162.3 158.9 146.1 156.0 208.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 36.1 26.7 22.4 12.0 14.0 13.0 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 22.3 18.9 17.4 10.6 12.6 17.2 المطاعم والفنادق 

Education 181.9 148.8 146.9 122.3 137.7 121.1 التعليم 

Health and social work 73.4 66.9 72.4 68.9 67.7 58.9 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 558.4 443.6 347.8 327.0 461.1 415.5 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.9 1.6 1.7 1.5 1.5 2.1 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 173.1 157.5 145.1 116.5 95.8 120.5 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 67.5 55.0 59.3 15.1 22.8 57.8 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 129.3 110.2 81.5 38.9 33.8 80.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Output 2,675.4 2,387.9 2,181.6 1,882.9 2,081.9 2,363.2 مجموع االنتاج 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاطفي االستهالك الوسيط : 1-9جدول 
Table 9-1: Intermediate Consumption in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005  

at Constant Prices: 1997 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million                                                                                                                                            القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                            

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 457.5 315.1 422.8 380.3 336.2 343.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 997.3 987.0 894.6 973.4 1,078.3 1,308.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 14.4 30.3 14.1 20.9 21.9 43.0 اجرالتعدين واستغالل المح 

Manufacturing 884.3 845.8 766.9 831.6 926.6 1,065.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 98.6 110.9 113.6 120.9 129.8 200.2 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 451.3 555.7 605.0 495.9 593.7 813.1 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 182.4 214.0 185.4 146.4 169.6 163.8 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 120.2 83.6 75.2 65.5 73.5 135.2   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 58.9 40.5 35.1 39.6 40.3 55.1 الوساطة المالية 

Other services 204.4 176.3 159.8 119.6 156.6 195.5 الخدمات 

Real estate, renting and business services 20.3 21.0 14.9 12.6 26.7 41.1 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 31.0 21.5 17.5 10.5 14.4 23.3 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 40.6 38.3 28.3 19.0 27.1 38.3 المطاعم والفنادق 

Education 36.4 30.1 31.3 23.4 29.2 24.6 التعليم 

Health and social work 76.1 65.4 67.8 54.1 59.2 68.2 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 393.7 358.9 191.9 297.8 345.0 486.0 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 167.2 189.2 150.4 135.4 137.5 107.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 121.4 117.5 114.3 99.6 114.3 154.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Intermediate Consumption 3,154.3 3,037.8 2,834.5 2,753.5 3,045.0 3,761.8 مجموع االستهالك الوسيط 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية حسب النشاطفي االستهالك الوسيط : 2-9جدول 
Table 9-2: Intermediate Consumption in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices:  

 1997 is the Base Year  
 

    Value In US$ Million                                                      القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 364.9 253.0 343.6 308.0 259.8 269.1 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 721.5 745.7 687.9 750.7 844.7 980.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 14.4 30.3 14.1 20.9 21.9 43.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 643.5 648.6 605.1 659.3 746.9 829.9 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 63.6 66.8 68.7 70.5 75.9 107.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 265.7 350.1 395.4 331.8 400.0 529.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 118.4 135.8 132.7 95.9 132.5 120.9 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 87.3 65.1 53.1 39.9 68.8 116.9   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 41.3 31.3 27.2 30.2 30.7 42.0 الوساطة المالية 

Other services 118.1 110.3 99.0 73.6 107.8 132.3 الخدمات 

Real estate, renting and business services 11.5 14.7 11.4 9.1 23.4 25.1 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 18.6 14.2 11.5 7.6 10.7 18.4 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 23.2 23.5 18.2 10.8 21.0 28.7 المطاعم والفنادق 

Education 20.0 20.2 18.4 14.2 18.1 16.9 التعليم 

Health and social work 44.8 37.7 39.5 31.9 34.6 43.2 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 205.8 205.3 109.8 180.6 184.7 293.4 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنزليةالخدمات  

Public owned employed persons 82.7 91.4 84.4 73.0 83.7 64.1 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 72.8 70.5 68.5 59.7 68.6 92.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الجمركيةالرسوم : زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Intermediate Consumption 2,078.5 2,058.5 2,001.6 1,943.4 2,181.3 2,641.5 مجموع االستهالك الوسيط 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  االقتصادي شاطقطاع غزة حسب النفي االستهالك الوسيط : 3-9جدول 
Table 9-3: Intermediate Consumption in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Million                                                                                                                                                                                 القيمة بالمليون دوالر أمريكي                       

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000   االقتصاديالنشاط 

Agriculture and fishing 92.6 62.1 79.2 72.3 76.4 74.1 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 275.8 241.3 206.7 222.7 233.6 327.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 240.8 197.2 161.8 172.3 179.7 235.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 35.0 44.1 44.9 50.4 53.9 92.4 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 185.6 205.6 209.6 164.1 193.7 283.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 64.0 78.2 52.7 50.5 37.1 42.9 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 32.9 18.5 22.1 25.6 4.7 18.3   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 17.6 9.2 7.9 9.4 9.6 13.1 الوساطة المالية 

Other services 86.3 66.0 60.8 46.0 48.8 63.2 الخدمات 

Real estate, renting and business services 8.8 6.3 3.5 3.5 3.3 16.0 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 12.4 7.3 6.0 2.9 3.7 4.9 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 17.4 14.8 10.1 8.2 6.1 9.6 المطاعم والفنادق 

Education 16.4 9.9 12.9 9.2 11.1 7.7 التعليم 

Health and social work 31.3 27.7 28.3 22.2 24.6 25.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 187.9 153.6 82.1 117.2 160.3 192.6 عا مه والدفاعاإلداره ال 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 84.5 97.8 66.0 62.4 53.8 43.2 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 48.6 47.0 45.8 39.9 45.7 61.7 سة بصورة غير مباشرةخدمات الوساطة المالية المقا: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Intermediate Consumption 1,075.8 979.3 832.9 810.1 863.7 1,120.3 مجموع االستهالك الوسيط 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة : 1-10جدول 
Table 10-1: Value Added in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices:  

1997 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million                        القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 289.8 338.6 297.6 251.3 340.8 403.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 662.0 709.1 635.4 534.7 616.8 545.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 26.3 38.3 24.0 25.2 21.2 23.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 495.8 531.2 470.7 385.9 471.7 472.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 139.9 139.6 140.7 123.6 123.9 49.4 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 343.6 288.0 187.2 127.7 205.4 366.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 390.8 381.2 366.1 386.8 362.6 464.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 169.9 180.2 173.9 183.9 209.4 221.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 215.8 159.0 154.2 136.3 134.4 180.7 الوساطة المالية 

Other services 956.0 886.1 856.3 767.3 809.0 898.0 الخدمات 

Real estate, renting and business services 409.1 397.2 387.1 357.6 387.2 484.1 نشطة العقارية وااليجارية والتجاريةاأل 

Community, social and personal services 62.5 49.0 45.6 33.5 28.6 29.9 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 18.3 18.5 16.7 7.6 17.7 34.0 المطاعم والفنادق 

Education 342.1 295.3 284.7 260.7 269.2 241.7 التعليم 

Health and social work 124.0 126.1 122.2 107.9 106.3 108.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 751.7 693.5 633.6 545.6 663.7 518.4 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 2.3 3.6 8.2 7.4 7.5 9.3 لخدمات المنزليةا 

Public owned employed persons 224.6 169.2 169.3 117.4 107.3 193.9 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -121.4 -117.5 -114.3 -99.6 -114.3 -154.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 230.3 173.4 166.5 87.4 170.0 196.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 363.4 332.3 215.6 217.9 252.6 274.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 4,478.8 4,196.7 3,749.6 3,264.1 3,765.2 4,118.5 الناتج المحلي االجمالي 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000االقتصادي لألعوام  باقي الضفة الغربية حسب النشاطفي القيمة المضافة : 2-10جدول 
Table 10-2: Value Added in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Millionبالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       القيمة  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 182.2 211.6 187.0 160.6 217.4 286.8 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 528.4 530.4 438.9 362.2 453.8 471.5 باءالتعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهر 

Mining and quarrying 26.3 38.3 24.0 25.2 21.2 23.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 419.6 423.0 342.5 281.4 369.2 434.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 82.5 69.1 72.4 55.6 63.4 13.0 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 207.5 181.0 123.7 84.2 128.0 244.7 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 273.0 262.0 237.3 264.9 259.6 338.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 140.2 166.5 158.2 165.5 184.3 194.2   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 151.3 123.1 119.3 103.9 102.5 137.8 الوساطة المالية 

Other services 553.9 528.5 499.1 453.4 469.8 542.6 الخدمات 

Real estate, renting and business services 243.2 241.2 231.7 215.0 234.5 291.7 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 38.8 29.6 29.2 24.4 18.3 21.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 13.4 14.4 9.4 5.2 11.2 26.4 المطاعم والفنادق 

Education 176.6 156.4 150.7 147.6 142.6 128.3 التعليم 

Health and social work 81.9 86.9 78.1 61.2 63.2 74.4 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 381.2 403.5 367.9 335.8 362.9 295.5 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.4 2.0 6.5 5.9 6.0 7.2 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 136.0 109.5 90.2 63.3 65.3 116.6 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -72.8 -70.5 -68.5 -59.7 -68.6 -92.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 162.8 118.4 107.2 72.3 147.2 138.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 234.1 222.1 134.1 179.0 218.8 194.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 2,879.2 2,788.1 2,400.9 2,191.3 2,547.0 2,875.6 الناتج المحلي االجمالي 
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 1997سنة األساس :  الثابتةباألسعار 2005-2000لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة : 3-10جدول 
Table 10-3: Value Added in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Million                                                                                                                             القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                           

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 107.6 127.0 110.6 90.7 123.4 116.8 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 133.6 178.7 196.5 172.5 163.0 74.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 76.2 108.2 128.2 104.5 102.5 37.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 57.4 70.5 68.3 68.0 60.5 36.4 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 136.1 107.0 63.5 43.5 77.4 121.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 117.8 119.2 128.8 121.9 103.0 126.1  الجملة والتجزئةتجارة 

Transport, Storage and Communications 29.7 13.7 15.7 18.4 25.1 26.8   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 64.5 35.9 34.9 32.4 31.9 42.9 الوساطة المالية 

Other services 402.1 357.6 357.2 313.9 339.2 355.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 165.9 156.0 155.4 142.6 152.7 192.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 23.7 19.4 16.4 9.1 10.3 8.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 4.9 4.1 7.3 2.4 6.5 7.6 المطاعم والفنادق 

Education 165.5 138.9 134.0 113.1 126.6 113.4 التعليم 

Health and social work 42.1 39.2 44.1 46.7 43.1 33.9 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 370.5 290.0 265.7 209.8 300.8 222.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.9 1.6 1.7 1.5 1.5 2.1 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 88.6 59.7 79.1 54.1 42.0 77.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -48.6 -47.0 -45.8 -39.9 -45.7 -61.7 غير مباشرةخدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة : ناقص 

Plus: Customs duties 67.5 55.0 59.3 15.1 22.8 57.8 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 129.3 110.2 81.5 38.9 33.8 80.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 1,599.6 1,408.6 1,348.7 1,072.8 1,218.2 1,242.9 الناتج المحلي االجمالي 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةفي الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 1-11جدول 
Table 11-1: GDP by Expenditure in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Million                 القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                       

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 5,557.2 5,683.3 5,194.2 4,748.6 5,078.0 5,209.3 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 4,539.7 4,471.7 4,103.1 3,627.8 3,901.4 3,982.0 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 861.2 1,068.7 903.1 947.9 1,022.7 1,100.7 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 156.3 142.9 188.0 172.9 153.9 126.6 
تجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف  النهائي لمناالستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 1,231.5 1,148.5 1,204.0 954.1 1,120.0 1,561.1 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  1,212.4 1,106.5 1,167.9 924.6 1,099.2 1,524.1 االجماليالثابت  الرأسماليالتكوين  

 - Buildings 662.9 678.3 595.6 460.8 624.1 910.6  -المباني  

 - Non-buildings 549.5 428.2 572.3 463.8 475.1 613.5  -غير المباني  

Changes in inventories 19.1 42.0 36.1 29.5 20.8 37.0 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -2,309.9 -2,635.1 -2,648.6 -2,438.6 -2,432.8 -2,651.9 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 592.4 518.0 458.5 407.8 445.8 745.4 الصادرات 

 - Goods 494.2 442.9 394.4 341.8 363.2 546.6   -السلع  

 - Services 98.2 75.1 64.1 66.0 82.6 198.8   -الخدمات  

Imports 2,902.3 3,153.1 3,107.1 2,846.4 2,878.6 3,397.3 الواردات 

 - Goods 2,562.4 2,842.1 2,776.8 2,423.8 2,418.6 2,978.5   -السلع  

 - Services 339.9 311.0 330.3 422.6 460.0 418.8   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 4,478.8 4,196.7 3,749.6 3,264.1 3,765.2 4,118.5 الناتج المحلي االجمالي 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام في الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 2-11جدول 
Table 11-2: GDP by Expenditure in Remaining West Bank for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Million                                                                                                                                         القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                               

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 3,646.9 3,782.6 3,399.6 3,171.3 3,509.2 3,470.4 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 3,094.4 3,088.0 2,798.2 2,520.9 2,855.8 2,767.7 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 472.5 610.5 504.3 574.8 575.4 637.6 الحكوميالنهائيهالكي  االستاإلنفاق  

NPISH final consumption 80.0 84.1 97.1 75.6 78.0 65.1 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 750.7 748.5 761.0 659.1 821.3 1,117.0 اليالتكوين الرأسمالي االجم 

Gross fixed capital formation  736.4 728.3 744.3 646.2 806.3 1,084.3 االجماليالثابت الرأسمالي التكوين  

 - Buildings 364.8 351.3 346.2 301.0 429.6 582.5  -المباني  

 - Non-buildings 371.6 377.0 398.1 345.2 376.7 501.8  -غير المباني  

Changes in inventories 14.3 20.2 16.7 12.9 15.0 32.7 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -1,518.4 -1,743.0 -1,759.7 -1,639.1 -1,783.5 -1,711.8 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 496.4 439.3 375.2 340.6 381.2 655.4 الصادرات 

 - Goods 428.1 388.8 334.6 299.5 321.2 502.3   -السلع  

 - Services 68.3 50.5 40.6 41.1 60.0 153.1   -الخدمات  

Imports 2,014.8 2,182.3 2,134.9 1,979.7 2,164.7 2,367.2 الواردات 

 - Goods 1,745.0 1,933.0 1,899.5 1,662.5 1,788.3 2,017.1   -السلع  

 - Services 269.8 249.3 235.4 317.2 376.4 350.1   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 2,879.2 2,788.1 2,400.9 2,191.3 2,547.0 2,875.6  االجماليالناتج المحلي 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  قطاع غزةفي الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 3-11جدول 
Table 11-3: GDP by Expenditure in Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Millionر أمريكي                                                                                                                                                                                                        القيمة بالمليون دوال

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 1,910.3 1,900.7 1,794.6 1,577.3 1,568.8 1,738.9 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 1,445.3 1,383.7 1,304.9 1,106.9 1,045.6 1,214.3 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 388.7 458.2 398.8 373.1 447.3 463.1 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 76.3 58.8 90.9 97.3 75.9 61.5 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 480.8 400.0 443.0 295.0 298.7 444.1 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  476.0 378.2 423.6 278.4 292.9 439.8 االجماليالثابت الرأسمالي التكوين  

 - Buildings 298.1 327.0 249.4 159.8 194.5 328.1  -المباني  

 - Non-buildings 177.9 51.2 174.2 118.6 98.4 111.7  -غير المباني  

Changes in inventories 4.8 21.8 19.4 16.6 5.8 4.3 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -791.5 -892.1 -888.9 -799.5 -649.3 -940.1 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 96.0 78.7 83.3 67.2 64.6 90.0 الصادرات 

 - Goods 66.1 54.1 59.8 42.3 42.0 44.3   -السلع  

 - Services 29.9 24.6 23.5 24.9 22.6 45.7   -الخدمات  

Imports 887.5 970.8 972.2 866.7 713.9 1,030.1 الواردات 

 - Goods 817.4 909.1 877.3 761.3 630.3 961.4   -السلع  

 - Services 70.1 61.7 94.9 105.4 83.6 68.7   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 1,599.6 1,408.6 1,348.7 1,072.8 1,218.2 1,242.9 اتج المحلي االجماليالن 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 1-12جدول 
Table 12-1: Major National Accounts Variables for Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices:  

1997 is the Base Year 
 

  Value In US$ Million                        القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                   

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 4,478.8 4,196.7 3,749.6 3,264.1 3,765.2 4,118.5 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 325.6 228.9 262.0 247.9 331.5 652.1 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 257.8 208.6 222.9 180.7 224.2 609.5  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 67.8 20.3 39.1 67.2 107.3 42.6  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 4,804.4 4,425.6 4,011.6 3,512.0 4,096.7 4,770.6 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 1,080.8 745.5 810.7 1,178.7 983.9 655.9 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 5,885.2 5,171.1 4,822.3 4,690.7 5,080.6 5,426.5 ح االجمالي  المتاالدخل 

Final Consumption 5,557.2 5,683.3 5,194.2 4,748.6 5,078.0 5,209.3 النهائياالستهالك  

Savings 328.0 -512.2 -371.9 -57.9 2.6 217.2 اإلدخار 
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 1997سنة األساس : األسعار الثابتةب 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 2-12جدول 
Table 12-2: Major National Accounts Variables for Remaining West Bank for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Million                                                                                                                                                القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                          

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 2,879.2 2,788.1 2,400.9 2,191.3 2,547.0 2,875.6 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 262.8 170.5 174.2 161.2 253.1 446.9 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 219.9 159.4 147.4 111.8 175.0 414.7  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 42.9 11.1 26.8 49.4 78.1 32.2  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 3,142.0 2,958.6 2,575.1 2,352.5 2,800.1 3,322.5 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 653.2 451.6 492.2 717.1 599.6 400.4 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 3,795.2 3,410.2 3,067.3 3,069.6 3,399.7 3,722.9 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 3,646.9 3,782.6 3,399.6 3,171.3 3,509.2 3,470.4 النهائياالستهالك  

Savings 148.3 -372.4 -332.3 -101.7 -109.5 252.5 اإلدخار 

 
 
 

 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000لألعوام  قطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 3-12جدول 
Table 12-3: Major National Accounts Variables for Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    Value In US$ Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                          

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 1,599.6 1,408.6 1,348.7 1,072.8 1,218.2 1,242.9 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 62.8 58.4 87.8 86.7 78.4 205.2 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 37.9 49.2 75.5 68.9 49.2 194.8  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 24.9 9.2 12.3 17.8 29.2 10.4  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 1,662.4 1,467.0 1,436.5 1,159.5 1,296.6 1,448.1 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 427.6 293.9 318.5 461.6 384.3 255.5 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 2,090.0 1,760.9 1,755.0 1,621.1 1,680.9 1,703.6 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 1,910.3 1,900.7 1,794.6 1,577.3 1,568.8 1,738.9 النهائياالستهالك  

Savings 179.7 -139.8 -39.6 43.8 112.1 -35.3 اإلدخار 
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 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي حسب المنطقة لألعوام : 1-13جدول 
Table 13-1: GDP Per Capita by Region for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
  $Value In US                                    القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                                                                                                                       

Region 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة 

Remaining West Bank and Gaza Strip 1,349.2 1,300.4 1,195.0 1,070.0 1,269.5 1,428.3 الغربية وقطاع غزةالضفة باقي  

Remaining West Bank 1,431.7 1,421.7 1,255.3 1,174.9 1,400.3 1,621.2 الضفة الغربية باقي  

Gaza Strip 1,222.4 1,112.5 1,100.8 905.0 1,062.1 1,120.0 غزةقطاع  

 
 
 
 

 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000نصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي حسب المنطقة لألعوام : 2-13جدول 
Table 13-2: GNI Per Capita by Region for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
    $Value In US                                                         القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                                                                                                 

Region 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة 

Remaining West Bank and Gaza Strip 1,447.3 1,371.3 1,278.5 1,151.3 1,381.3 1,654.5 الغربية وقطاع غزةالضفة باقي  

Remaining West Bank 1,562.4 1,508.6 1,346.4 1,261.3 1,539.5 1,873.2 الضفة الغربية باقي  

Gaza Strip 1,270.4 1,158.6 1,172.5 978.1 1,130.4 1,304.9 غزةقطاع  

 
 
 
 

 1997سنة األساس : باألسعار الثابتة 2005-2000نصيب الفرد من الدخل المتاح االجمالي حسب المنطقة لألعوام : 3-13جدول 
Table 13-3: GNDI Per Capita by Region for the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
                       $Value In US                                                                  القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                                                                       

Region 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة 

Remaining West Bank and Gaza Strip 1,772.9 1,602.3 1,536.9 1,537.6 1,713.0 1,881.9  ة الغربية وقطاع غزالضفة باقي

Remaining West Bank 1,887.2 1,738.9 1,603.8 1,645.8 1,869.1 2,098.9   الضفة الغربية باقي

Gaza Strip 1,597.2 1,390.7 1,432.5 1,367.5 1,465.5 1,535.1   غزةقطاع
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط في اإلنتاج: 1-14جدول 
Table 14-1: Output in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 3,232.7 2,773.9 3,032.5 2,870.1 2,802.8 3,002.8  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 7,453.9 7,527.2 6,730.9 6,707.5 6,957.2 7,425.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 168.2 283.9 146.6 202.6 195.3 314.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 6,160.5 6,039.8 5,353.6 5,295.7 5,679.5 6,069.8 صناعة التحويليةال 

Electricity and water supply 1,125.2 1,203.5 1,230.7 1,209.2 1,082.4 1,040.6 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 3,217.1 3,456.2 3,465.8 3,005.4 3,715.1 4,352.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 2,864.9 2,837.4 2,647.5 2,473.9 2,207.7 2,571.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 1,807.8 1,556.3 1,471.5 1,505.5 1,260.0 1,181.4   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 1,181.8 870.0 836.1 853.4 802.5 898.0 الوساطة المالية 

Other services 5,527.7 5,111.2 4,889.0 4,487.8 4,238.1 4,400.3 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 2,094.9 2,063.7 2,039.9 2,062.2 1,891.6 2,084.2 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 347.6 265.1 239.8 175.6 159.1 200.6  الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصيةأنشطة 

Hotels and restaurants 328.7 306.7 238.0 145.8 197.8 339.2 المطاعم والفنادق 

Education 1,854.6 1,605.7 1,503.8 1,329.0 1,241.0 1,036.6 التعليم 

Health and social work 901.9 870.0 867.5 775.2 748.6 739.7 الجتماعيالصحة والعمل ا 

Public administration and defense 4,838.0 4,505.8 3,590.1 4,261.6 4,280.4 4,144.2 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 8.0 13.0 29.1 27.9 27.0 32.2 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 1,577.0 1,507.1 1,379.5 1,220.2 1,045.4 1,223.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 1,244.3 913.5 851.8 461.0 769.3 831.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 1,603.8 1,446.6 925.3 954.2 1,020.6 1,046.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Output 34,557.0 32,518.2 29,849.1 28,828.5 29,126.1 31,109.2 مجموع اإلنتاج 
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 جاريةباألسعار ال 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية حسب النشاط في اإلنتاج: 2-14جدول 
Table 14-2: Output in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 2,366.7 1,971.5 2,233.8 2,129.4 1,975.4 2,235.4  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 5,603.0 5,636.8 4,928.6 4,917.5 5,322.7 5,810.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 168.2 283.9 146.6 202.6 195.3 314.8 اجرالتعدين واستغالل المح 

Manufacturing 4,745.5 4,700.1 4,099.3 4,091.6 4,533.2 4,992.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 689.3 652.8 682.7 623.3 594.2 503.6 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 1,915.1 2,175.6 2,271.1 2,004.9 2,454.7 2,857.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 1,956.3 1,896.2 1,775.9 1,674.0 1,626.5 1,879.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 1,418.1 1,366.5 1,248.0 1,240.0 1,127.4 1,031.7   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 828.4 673.4 647.2 650.8 611.9 684.7 الوساطة المالية 

Other services 3,194.7 3,069.4 2,876.0 2,666.1 2,538.9 2,725.2 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 1,242.8 1,262.7 1,233.4 1,248.1 1,178.8 1,257.2 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 213.5 164.8 154.7 127.8 107.3 151.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 204.5 204.6 146.1 87.6 142.2 258.5 المطاعم والفنادق 

Education 963.4 871.3 804.7 756.8 668.3 565.2 التعليم 

Health and social work 570.5 566.0 537.1 445.8 442.3 492.6 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 2,479.3 2,606.4 2,077.7 2,609.3 2,323.9 2,429.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 4.9 7.2 23.2 22.2 21.5 24.9 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 880.4 844.9 753.2 657.9 636.3 734.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 879.5 623.8 548.3 381.5 666.2 586.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 1,032.9 967.1 575.3 783.8 884.2 739.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Output 22,559.3 21,838.8 19,958.3 19,737.4 20,189.6 21,739.3 مجموع اإلنتاج 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاط في اإلنتاج: 3-14جدول 
Table 14-3: Output in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 866.0 802.4 798.7 740.7 827.4 767.4  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,850.9 1,890.4 1,802.3 1,790.0 1,634.5 1,614.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,415.0 1,339.7 1,254.3 1,204.1 1,146.3 1,077.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 435.9 550.7 548.0 585.9 488.2 537.0 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 1,302.0 1,280.6 1,194.7 1,000.5 1,260.4 1,495.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 908.6 941.2 871.6 799.9 581.2 692.0 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 389.7 189.8 223.5 265.5 132.6 149.7   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 353.4 196.6 188.9 202.6 190.6 213.3 الوساطة المالية 

Other services 2,333.0 2,041.8 2,013.0 1,821.7 1,699.2 1,675.1 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 852.1 801.0 806.5 814.1 712.8 827.0 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 134.1 100.3 85.1 47.8 51.8 48.9 ة المجتمعية واالجتماعية والشخصيةأنشطة الخدم 

Hotels and restaurants 124.2 102.1 91.9 58.2 55.6 80.7 المطاعم والفنادق 

Education 891.2 734.4 699.1 572.2 572.7 471.4 التعليم 

Health and social work 331.4 304.0 330.4 329.4 306.3 247.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 2,358.7 1,899.4 1,512.4 1,652.3 1,956.5 1,714.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 3.1 5.8 5.9 5.7 5.5 7.3 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 696.6 662.2 626.3 562.3 409.1 489.3 قطاع العامالشركات المملوكة لل 

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 364.8 289.7 303.5 79.5 103.1 244.3 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 570.9 479.5 350.0 170.4 136.4 307.5 يبة القيمة المضافة على الوارداتصافي ضر: زائد 

Gross Output 11,997.7 10,679.4 9,890.8 9,091.1 8,936.5 9,369.9 مجموع اإلنتاج 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط في االستهالك الوسيط: 1-15جدول 
Table 15-1: Intermediate Consumption in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 2,096.3 1,445.4 1,890.2 1,688.3 1,375.3 1,299.9  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 4,407.8 4,307.8 3,715.2 4,263.9 4,359.9 4,861.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 73.1 150.9 66.9 105.5 97.2 166.8 رالتعدين واستغالل المحاج 

Manufacturing 3,779.9 3,559.1 3,050.2 3,528.9 3,701.2 4,103.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 554.8 597.8 598.1 629.5 561.5 591.7 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 1,981.4 2,388.8 2,473.6 2,111.4 2,368.5 3,042.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 859.7 990.8 862.9 732.1 739.4 614.1 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 589.4 408.3 359.1 313.8 319.8 471.8   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 287.5 197.5 172.9 204.9 181.4 167.2 الوساطة المالية 

Other services 975.1 825.3 753.8 578.9 682.6 745.8 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 96.9 99.4 71.0 64.4 117.0 141.9 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 147.2 101.7 83.3 53.0 63.1 81.9 دمة المجتمعية واالجتماعية والشخصيةأنشطة الخ 

Hotels and restaurants 184.3 171.5 128.4 86.6 116.2 171.2 المطاعم والفنادق 

Education 184.3 145.5 154.7 122.1 133.0 89.3 التعليم 

Health and social work 362.4 307.2 316.4 252.8 253.3 261.5 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 2,032.1 1,825.0 967.1 1,599.3 1,615.6 1,738.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 714.0 818.9 669.9 606.7 558.0 475.9  للقطاع العامالشركات المملوكة 

Less: FISIM 521.5 511.8 503.4 482.8 524.8 587.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ة المضافة على الوارداتصافي ضريبة القيم: زائد 

Gross Intermediate Consumption 14,464.8 13,719.6 12,368.1 12,582.1 12,725.3 14,004.2 مجموع االستهالك الوسيط 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية حسب النشاط في االستهالك الوسيط: 2-15جدول 
Table 15-2: Intermediate Consumption in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 1,672.0 1,160.6 1,536.1 1,367.4 1,063.0 1,019.4  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 3,181.6 3,240.4 2,835.0 3,270.5 3,408.8 3,682.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 73.1 150.9 66.9 105.5 97.2 166.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 2,750.6 2,729.5 2,406.7 2,797.7 2,983.3 3,197.0 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 357.9 360.0 361.4 367.3 328.3 318.5 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 1,166.5 1,504.9 1,616.6 1,412.8 1,595.8 1,981.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 557.9 628.6 617.6 479.4 577.8 453.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 427.9 317.9 253.5 191.2 299.2 407.8   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 201.4 152.7 133.8 156.2 138.5 127.6 الوساطة المالية 

Other services 562.9 516.7 467.0 357.3 469.7 506.5 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 54.7 69.8 54.6 46.4 102.3 86.4 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 88.4 67.2 54.6 38.3 46.7 64.8 مجتمعية واالجتماعية والشخصيةأنشطة الخدمة ال 

Hotels and restaurants 105.4 105.2 82.4 49.2 90.1 128.4 المطاعم والفنادق 

Education 100.9 97.6 91.0 74.3 82.5 61.2 التعليم 

Health and social work 213.5 176.9 184.4 149.1 148.1 165.7 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 1,062.0 1,043.7 553.4 969.8 864.8 1,049.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 353.4 395.8 375.9 327.0 339.6 284.2 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 313.5 307.2 302.2 289.2 314.8 352.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 وارداتصافي ضريبة القيمة المضافة على ال: زائد 

Gross Intermediate Consumption 9,499.1 9,268.5 8,691.1 8,820.8 9,072.0 9,864.1 مجموع االستهالك الوسيط 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاط في االستهالك الوسيط: 3-15جدول 
Table 15-3: Intermediate Consumption in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 424.3 284.8 354.1 320.9 312.3 280.5  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,226.2 1,067.4 880.2 993.4 951.1 1,179.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,029.3 829.6 643.5 731.2 717.9 906.1 ةالصناعة التحويلي 

Electricity and water supply 196.9 237.8 236.7 262.2 233.2 273.2 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 814.9 883.9 857.0 698.6 772.7 1,061.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 301.8 362.2 245.3 252.7 161.6 160.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 161.5 90.4 105.6 122.6 20.6 64.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 86.1 44.8 39.1 48.7 42.9 39.6 الوساطة المالية 

Other services 412.2 308.6 286.8 221.6 212.9 239.3 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 42.2 29.6 16.4 18.0 14.7 55.5 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 58.8 34.5 28.7 14.7 16.4 17.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 78.9 66.3 46.0 37.4 26.1 42.8 قالمطاعم والفناد 

Education 83.4 47.9 63.7 47.8 50.5 28.1 التعليم 

Health and social work 148.9 130.3 132.0 103.7 105.2 95.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 970.1 781.3 413.7 629.5 750.8 688.7 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 360.6 423.1 294.0 279.7 218.4 191.7 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM 208.0 204.6 201.2 193.6 210.0 235.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Intermediate Consumption 4,965.7 4,451.1 3,677.0 3,761.3 3,653.3 4,140.1 مجموع االستهالك الوسيط 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط في القيمة المضافة: 1-16جدول 
Table 16-1: Value Added in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionمليون شيكل إسرائيلي                                 القيمة بال 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 1,136.4 1,328.5 1,142.3 1,181.8 1,427.5 1,702.9  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 3,046.1 3,219.4 3,015.7 2,443.6 2,597.3 2,563.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 95.1 133.0 79.7 97.1 98.1 148.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 2,380.6 2,480.7 2,303.4 1,766.8 1,978.3 1,966.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 570.4 605.7 632.6 579.7 520.9 448.9 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 1,235.7 1,067.4 992.2 894.0 1,346.6 1,310.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 2,005.2 1,846.6 1,784.6 1,741.8 1,468.3 1,957.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 1,218.4 1,148.0 1,112.4 1,191.7 940.2 709.6   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 894.3 672.5 663.2 648.5 621.1 730.8 الوساطة المالية 

Other services 4,552.6 4,285.9 4,135.2 3,908.9 3,555.5 3,654.5 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 1,998.0 1,964.3 1,968.9 1,997.8 1,774.6 1,942.3 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 200.4 163.4 156.5 122.6 96.0 118.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 144.4 135.2 109.6 59.2 81.6 168.0 المطاعم والفنادق 

Education 1,670.3 1,460.2 1,349.1 1,206.9 1,108.0 947.3 التعليم 

Health and social work 539.5 562.8 551.1 522.4 495.3 478.2 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 2,805.9 2,680.8 2,623.0 2,662.3 2,664.8 2,405.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 8.0 13.0 29.1 27.9 27.0 32.2 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 863.0 688.2 709.6 613.5 487.4 747.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -521.5 -511.8 -503.4 -482.8 -524.8 -587.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 1,244.3 913.5 851.8 461.0 769.3 831.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 1,603.8 1,446.6 925.3 954.2 1,020.6 1,046.8 تصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردا: زائد 

Gross Domestic Product 20,092.2 18,798.6 17,481.0 16,246.4 16,400.8 17,105.0 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي باقي الضفة الغربية حسب النشاط في القيمة المضافة: 2-16جدول 
Table 16-2: Value Added in Remaining West Bank by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 694.7 810.9 697.7 762.0 912.4 1,216.0  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 2,421.4 2,396.4 2,093.6 1,647.0 1,913.9 2,128.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 95.1 133.0 79.7 97.1 98.1 148.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,994.9 1,970.6 1,692.6 1,293.9 1,549.9 1,795.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 331.4 292.8 321.3 256.0 265.9 185.1 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 748.6 670.7 654.5 592.1 858.9 876.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 1,398.4 1,267.6 1,158.3 1,194.6 1,048.7 1,426.0 ة الجملة والتجزئةتجار 

Transport, Storage and Communications 990.2 1,048.6 994.5 1,048.8 828.2 623.9   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 627.0 520.7 513.4 494.6 473.4 557.1 الوساطة المالية 

Other services 2,631.8 2,552.7 2,409.0 2,308.8 2,069.2 2,218.7 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 1,188.1 1,192.9 1,178.8 1,201.7 1,076.5 1,170.8 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 125.1 97.6 100.1 89.5 60.6 86.9  والشخصيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية 

Hotels and restaurants 99.1 99.4 63.7 38.4 52.1 130.1 المطاعم والفنادق 

Education 862.5 773.7 713.7 682.5 585.8 504.0 التعليم 

Health and social work 357.0 389.1 352.7 296.7 294.2 326.9 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 1,417.3 1,562.7 1,524.3 1,639.5 1,459.1 1,380.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 4.9 7.2 23.2 22.2 21.5 24.9 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 527.0 449.1 377.3 330.9 296.7 449.8 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -313.5 -307.2 -302.2 -289.2 -314.8 -352.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 879.5 623.8 548.3 381.5 666.2 586.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 1,032.9 967.1 575.3 783.8 884.2 739.3 يبة القيمة المضافة على الوارداتصافي ضر: زائد 

Gross Domestic Product 13,060.2 12,570.3 11,267.2 10,916.6 11,117.6 11,875.2 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاط في القيمة المضافة: 3-16جدول 
Table 16-3: Value Added in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 441.7 517.6 444.6 419.8 515.1 486.9  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 624.7 823.0 922.1 796.6 683.4 435.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 385.7 510.1 610.8 472.9 428.4 171.3 ةالصناعة التحويلي 

Electricity and water supply 239.0 312.9 311.3 323.7 255.0 263.8 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 487.1 396.7 337.7 301.9 487.7 434.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 606.8 579.0 626.3 547.2 419.6 531.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 228.2 99.4 117.9 142.9 112.0 85.7   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 267.3 151.8 149.8 153.9 147.7 173.7 الوساطة المالية 

Other services 1,920.8 1,733.2 1,726.2 1,600.1 1,486.3 1,435.8 تاالخدم 

Real estate, renting and business services 809.9 771.4 790.1 796.1 698.1 771.5 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 75.3 65.8 56.4 33.1 35.4 31.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 45.3 35.8 45.9 20.8 29.5 37.9 المطاعم والفنادق 

Education 807.8 686.5 635.4 524.4 522.2 443.3 التعليم 

Health and social work 182.5 173.7 198.4 225.7 201.1 151.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 1,388.6 1,118.1 1,098.7 1,022.8 1,205.7 1,025.6 عا مه والدفاعاإلداره ال 

Households with employed persons 3.1 5.8 5.9 5.7 5.5 7.3 الخدمات المنزلية 

Public owned employed persons 336.0 239.1 332.3 282.6 190.7 297.6 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Less: FISIM -208.0 -204.6 -201.2 -193.6 -210.0 -235.3 ساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرةخدمات الو: ناقص 

Plus: Customs duties 364.8 289.7 303.5 79.5 103.1 244.3 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 570.9 479.5 350.0 170.4 136.4 307.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 7,032.0 6,228.3 6,213.8 5,329.8 5,283.2 5,229.8 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةفي الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 1-17جدول 
Table 17-1: GDP by Expenditure in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                 

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 24,593.3 25,080.9 22,984.8 22,188.6 21,041.4 20,693.0 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 20,119.6 19,702.5 18,097.2 16,625.5 16,011.2 15,655.0 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 3,733.7 4,696.5 4,007.9 4,746.7 4,368.7 4,530.7 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 740.0 681.9 879.7 816.4 661.5 507.3 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 4,850.0 4,577.4 4,924.0 4,180.6 4,743.6 5,778.9 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  4,767.5 4,398.7 4,768.8 4,048.1 4,655.7 5,628.2 االجماليالثابت الرأسمالي التكوين  

 - Buildings 2,678.9 2,776.0 2,606.5 2,225.0 2,907.6 3,360.5  -المباني  

 - Non-buildings 2,088.6 1,622.7 2,162.3 1,823.1 1,748.1 2,267.7  -غير المباني  

Changes in inventories 82.5 178.7 155.2 132.5 87.9 150.7 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -9,351.1 -10,859.7 -10,427.8 -10,122.8 -9,384.2 -9,366.9 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 2,516.9 2,166.3 1,862.0 1,797.6 1,842.8 2,846.3 الصادرات 

 - Goods 2,098.9 1,846.1 1,575.2 1,477.6 1,464.9 2,144.1   -السلع  

 - Services 418.0 320.2 286.8 320.0 377.9 702.2   -الخدمات  

Imports 11,868.0 13,026.0 12,289.8 11,920.4 11,227.0 12,213.2 الواردات 

 - Goods 10,478.1 11,740.5 10,983.1 10,150.7 9,433.0 10,707.7   -السلع  

 - Services 1,389.9 1,285.5 1,306.7 1,769.7 1,794.0 1,505.5   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 20,092.2 18,798.6 17,481.0 16,246.4 16,400.8 17,105.0 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام في الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 2-17جدول 
Table 17-2: GDP by Expenditure in Remaining West Bank for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                 

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي االستخدام  

Final consumption 16,141.4 16,690.0 15,033.8 14,788.1 14,513.4 13,766.1 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 13,714.2 13,605.9 12,341.7 11,552.7 11,719.9 10,880.7 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 2,048.7 2,682.9 2,237.9 2,878.1 2,458.1 2,624.4 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 378.5 401.2 454.2 357.3 335.4 261.0 
ي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف  النهائاالستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 2,948.4 2,952.5 3,091.2 2,868.2 3,450.8 4,137.6 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  2,886.5 2,866.5 3,019.3 2,810.5 3,387.3 4,004.4 االجماليالثابتالرأسمالي  التكوين  

 - Buildings 1,474.2 1,437.7 1,515.1 1,453.6 2,001.1 2,149.8  -المباني  

 - Non-buildings 1,412.3 1,428.8 1,504.2 1,356.9 1,386.2 1,854.6  -غير المباني  

Changes in inventories 61.9 86.0 71.9 57.7 63.5 133.2 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -6,029.6 -7,072.2 -6,857.8 -6,739.7 -6,846.6 -6,028.5 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 2,109.2 1,836.3 1,517.9 1,494.2 1,570.1 2,511.1 ادراتالص 

 - Goods 1,818.6 1,620.9 1,336.3 1,294.9 1,295.7 1,970.4   -السلع  

 - Services 290.6 215.4 181.6 199.3 274.4 540.7   -الخدمات  

Imports 8,138.8 8,908.5 8,375.7 8,233.9 8,416.7 8,539.6 الواردات 

 - Goods 7,035.5 7,878.2 7,444.5 6,905.8 6,948.8 7,281.2   -السلع  

 - Services 1,103.3 1,030.3 931.2 1,328.1 1,467.9 1,258.4   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 13,060.2 12,570.3 11,267.2 10,916.6 11,117.6 11,875.2 الناتج المحلي االجمالي 

 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 

132 
 

 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  قطاع غزةفي الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه : 3-17جدول 
Table 17-3: GDP by Expenditure in Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices 

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                 

Final use  2005 2004 2003 2002 2001 2000 النهائي تخداماالس  

Final consumption 8,451.9 8,390.9 7,951.0 7,400.5 6,528.0 6,926.9 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 6,405.4 6,096.6 5,755.5 5,072.8 4,291.3 4,774.3 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 1,685.0 2,013.6 1,770.0 1,868.6 1,910.6 1,906.3 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 361.5 280.7 425.5 459.1 326.1 246.3 
 النهائي لمنتجي الخدمات الخاصة التي ال تهدف االستهالكي اإلنفاق

 المعيشيةإلى الربح وتخدم األسر 

Gross capital formation 1,901.6 1,624.9 1,832.8 1,312.4 1,292.8 1,641.3 التكوين الرأسمالي االجمالي 

Gross fixed capital formation  1,881.0 1,532.2 1,749.5 1,237.6 1,268.4 1,623.8 االجماليالثابت الرأسمالي التكوين  

 - Buildings 1,204.7 1,338.3 1,091.4 771.4 906.5 1,210.7  -المباني  

 - Non-buildings 676.3 193.9 658.1 466.2 361.9 413.1  -غير المباني  

Changes in inventories 20.6 92.7 83.3 74.8 24.4 17.5 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -3,321.5 -3,787.5 -3,570.0 -3,383.1 -2,537.6 -3,338.4 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 407.7 330.0 344.1 303.4 272.7 335.2 الصادرات 

 - Goods 280.3 225.2 238.9 182.7 169.2 173.7   -السلع  

 - Services 127.4 104.8 105.2 120.7 103.5 161.5   -الخدمات  

Imports 3,729.2 4,117.5 3,914.1 3,686.5 2,810.3 3,673.6 الواردات 

 - Goods 3,442.6 3,862.3 3,538.6 3,244.9 2,484.2 3,426.5   -السلع  

 - Services 286.6 255.2 375.5 441.6 326.1 247.1   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السهو والخطأفيصا  

Gross Domestic Product 7,032.0 6,228.3 6,213.8 5,329.8 5,283.2 5,229.8 الناتج المحلي االجمالي 
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 باألسعار الجارية 2005-2000لألعوام  باقي الضفة الغربية وقطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 1-18جدول 
Table 18-1: Major National Accounts Variables for Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices  

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                 

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 20,092.2 18,798.6 17,481.0 16,246.4 16,400.8 17,105.0 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 1,597.1 1,027.1 1,151.0 1,058.3 1,372.4 2,728.9 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 1,203.4 910.7 924.3 663.6 839.2 2,524.7  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 393.7 116.4 226.7 394.7 533.2 204.2  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 21,689.3 19,825.7 18,632.0 17,304.7 17,773.2 19,833.9 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 5,078.3 3,385.0 3,573.7 4,976.7 3,930.2 2,591.7 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 26,767.6 23,210.7 22,205.7 22,281.4 21,703.4 22,425.6 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 24,593.3 25,080.9 22,984.8 22,188.6 21,041.4 20,693.0 النهائياالستهالك  

Savings 2,174.3 -1,870.2 -779.1 92.8 662.0 1,732.6 اإلدخار 

 
 
 

 باألسعار الجارية 2005-2000باقي الضفة الغربية لألعوام متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 2-18جدول 
Table 18-2: Major National Accounts Variables for Remaining West Bank for the Years 2000-2005 at Current Prices  

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionلقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                 ا

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 13,060.2 12,570.3 11,267.2 10,916.6 11,117.6 11,875.2 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 1,244.2 762.5 786.4 779.5 1,116.5 1,886.4 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 995.3 698.9 630.7 489.4 728.5 1,731.9  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 248.9 63.6 155.7 290.1 388.0 154.5  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 14,304.4 13,332.8 12,053.6 11,696.1 12,234.1 13,761.6 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 3,069.0 2,050.7 2,169.6 3,027.7 2,395.0 1,582.2 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross Disposable Income (GDI) 17,373.4 15,383.5 14,223.2 14,723.8 14,629.1 15,343.8 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 16,141.4 16,690.0 15,033.8 14,788.1 14,513.4 13,766.1 النهائياالستهالك  

Savings 1,232.0 -1,306.5 -810.6 -64.3 115.7 1,577.7 اإلدخار 
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 األسعار الجاريةب 2005-2000لألعوام  قطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 3-18جدول 
Table 18-3: Major National Accounts Variables for Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Current Prices  

 
                                                                                                                                                                                                      Value In NIS Millionالقيمة بالمليون شيكل إسرائيلي                                 

Indicator 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 7,032.0 6,228.3 6,213.8 5,329.8 5,283.2 5,229.8 المحلي االجمالي الناتج  

Income vis-a-vis non-residents, net 352.9 264.6 364.6 278.8 255.9 842.5 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 208.1 211.8 293.6 174.2 110.7 792.8  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 144.8 52.8 71.0 104.6 145.2 49.7  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 7,384.9 6,492.9 6,578.4 5,608.6 5,539.1 6,072.3 القومي االجمالي الدخل  

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 2,009.3 1,334.3 1,404.1 1,949.0 1,535.2 1,009.5 حويالت من الخارج   التصافي 

Gross Disposable Income (GDI) 9,394.2 7,827.2 7,982.5 7,557.6 7,074.3 7,081.8 المتاح االجمالي الدخل  

Final Consumption 8,451.9 8,390.9 7,951.0 7,400.5 6,528.0 6,926.9 النهائياالستهالك  

Savings 942.3 -563.7 31.5 157.1 546.3 154.9 اراإلدخ 
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  باألسعار الجارية2005-2000 الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي: 19جدول 
Table 19: Percentage Contribution to GDP by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005  

at Current Prices 
 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.7 7.1 6.5 7.3 8.7 10.0 الزراعة  وصيد األسماك 

Households sector 5.7 7.1 6.5 7.3 8.7 10.0  قطاع األسر المعيشية  

Mining, manufacturing, electr. and water 15.2 17.1 17.3 15.0 15.8 15.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Households sector 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.8  قطاع الشركات غير المالية  

Manufacturing 11.9 13.2 13.2 10.9 12.1 11.5 الصناعة التحويلية 

Households sector 4.8 5.5 4.3 5.2 4.4 6.7  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 7.0 7.7 8.8 5.7 7.6 4.8  قطاع الشركات غير المالية  

Electricity and water supply 2.8 3.2 3.6 3.6 3.2 2.6 إمدادات المياه والكهرباء 

Households sector 1.0 0.2 1.9 2.1 1.7 1.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector - - - - - - الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية ؤسسات غير قطاع الم 

Government sector 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 0.8   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 0.8 1.9 0.6 0.4 0.3 0.4  قطاع الشركات غير المالية  

Construction 6.2 5.7 5.7 5.5 8.2 7.7 اإلنشاءات 

Households sector 3.6 3.9 4.0 3.9 5.4 5.9  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 2.6 1.7 1.7 1.6 2.8 1.7  قطاع الشركات غير المالية  

Wholesale and retail trade 10.0 9.8 10.2 10.7 9.0 11.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Households sector 7.1 6.2 6.1 7.4 6.5 8.0  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 2.8 3.6 4.2 3.3 2.4 3.5  قطاع الشركات غير المالية  

Transport, Storage and Communications 6.1 6.1 6.4 7.3 5.7 4.2   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Households sector 2.8 1.3 1.8 3.3 2.7 2.1 سر المعيشية  قطاع األ 

NPISH sector - - - - - - قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  
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 ألسعار الجارية با2005-2000نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ): تابع (19جدول 
Table 19(Cont.): Percentage Contribution to GDP by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip  

2000-2005 at Current Prices 
 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Non- Financial enterprises sector 3.3 4.9 4.5 4.1 3.0 2.1  قطاع الشركات غير المالية  

Financial intermediation 4.5 3.6 3.8 4.0 3.8 4.3 الوساطة المالية 

Financial enterprises sector 4.5 3.6 3.8 4.0 3.8 4.3 قطاع الشركات المالية  

Other services 22.7 22.8 23.7 24.1 21.7 21.4 الخدمات 
Real estate, renting and business 
services 9.9 10.4 11.3 12.3 10.8 11.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Households sector 9.5 9.6 10.6 11.6 10.2 10.3  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 ة للربح وتخدم األسر المعيشية قطاع المؤسسات غير الهادف 

Non- Financial enterprises sector 0.5 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6  قطاع الشركات غير المالية  
Community, social and personal 
services 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Households sector 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1  قطاع الشركات غير المالية  

Hotels and restaurants 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 1.0 المطاعم والفنادق 

Households sector 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3 0.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector - - - - - - قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4  قطاع الشركات غير المالية  

Education 8.3 7.8 7.7 7.4 6.8 5.5 التعليم 

Households sector 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 3.4 3.5 3.4 3.2 2.4 2.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 4.3 3.7 3.9 3.9 3.7 3.0 عام   القطاع الحكومي ال 

Non- Financial enterprises sector 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.1  قطاع الشركات غير المالية  

Health and social work 2.7 3.0 3.2 3.2 3.0 2.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Households sector 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 1.1 1.3 1.3 1.4 1.2 0.8 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  
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  باألسعار الجارية2005-2000نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ): تابع (19جدول 

Table 19(Cont.): Percentage Contribution to GDP by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip  
2000-2005 at Current Prices 

 

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Government sector 0.9 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3  قطاع الشركات غير المالية  

Public administration and defense 14.0 14.3 15.0 16.4 16.2 14.1 اإلداره العا مه والدفاع 

Government sector 14.0 14.3 15.0 16.4 16.2 14.1 ع الحكومي العام   القطا 

Households with employed persons 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Households sector 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2  قطاع األسر المعيشية  

Public owned employed persons 4.3 3.7 4.1 3.8 3.0 4.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Non- Financial enterprises sector 4.3 3.7 4.1 3.8 3.0 4.4  قطاع الشركات غير المالية  

Total by Sectors 88.4 90.2 92.7 94.3 92.3 92.5 مجموع حسب  القطاعات 

Households sector 36.0 35.7 36.6 42.3 41.3 46.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 5.0 5.1 5.2 5.0 3.7 3.4  المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية قطاع 

Government sector 20.2 20.3 21.4 22.6 22.3 19.1   القطاع الحكومي العام  

Financial enterprises sector 4.5 3.6 3.8 4.0 3.8 4.3 قطاع الشركات المالية  

Non- Financial enterprises sector 22.7 25.5 25.7 20.4 21.2 19.1  قطاع الشركات غير المالية  

Less: FISIM -2.6 -2.7 -2.9 -3.0 -3.2 -3.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 6.2 4.9 4.9 2.8 4.7 4.9 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 8.0 7.7 5.3 5.9 6.2 6.1 في ضريبة القيمة المضافة على الوارداتصا: زائد 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموعالمجموع 

-: Percentage Contribution for economic sector less than 0.1%  - : : 0.10.1تعني أن نسبة مساهمة القطاع أقل من تعني أن نسبة مساهمة القطاع أقل من%% 
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  باألسعار الجارية2005-2000والقطاع المؤسسي لألعوام اإلنتاج في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي : 20جدول
 Table 20: Output by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 at Current Prices 

 
        Value In US$ Million                                                                                                                                                           القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                              

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 720.7 619.5 666.4 606.4 666.0 736.4 الزراعة  وصيد األسماك 

Households sector 720.7 619.5 666.4 606.4 666.0 736.4  قطاع األسر المعيشية  

Mining, manufacturing, electr. and water 1,662.1 1,681.1 1,479.0 1,417.2 1,653.2 1,820.9 اعة التحويلية والمياه والكهرباءالتعدين، الصن 

Mining and quarrying 37.5 63.4 32.2 42.8 46.4 77.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Households sector 9.6 25.2 14.0 16.4 15.2 9.8  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 27.9 38.2 18.2 26.4 31.2 67.4 غير المالية  قطاع الشركات  

Manufacturing 1,373.7 1,348.9 1,176.4 1,118.9 1,349.7 1,488.5 الصناعة التحويلية 

Households sector 479.8 576.9 356.4 457.7 405.2 928.7  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 لمعيشية قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر ا 

Non- Financial enterprises sector 893.4 771.7 819.6 661.1 944.3 559.7  قطاع الشركات غير المالية  

Electricity and water supply 250.9 268.8 270.4 255.5 257.2 255.2 إمدادات المياه والكهرباء 

Households sector 46.5 12.3 92.6 89.1 81.8 90.0 ر المعيشية  قطاع األس 

NPISH sector 1.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 154.9 151.5 149.0 148.5 157.3 149.1   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 47.8 104.7 28.7 17.8 18.0 16.1 لشركات غير المالية  قطاع ا 

Construction 717.4 771.9 761.5 634.9 882.7 1,067.4 اإلنشاءات 

Households sector 521.7 575.7 592.6 517.7 734.2 850.2  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 195.7 196.2 168.9 117.2 148.5 217.2  قطاع الشركات غير المالية  

Wholesale and retail trade 638.8 633.7 581.7 522.7 524.6 630.6 تجارة الجملة والتجزئة 

Households sector 477.5 440.2 340.3 362.7 389.2 454.4  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 161.3 193.5 241.4 160.0 135.4 176.2 الية  قطاع الشركات غير الم 

Transport, Storage and Communications 403.2 347.6 323.2 318.1 299.4 289.8   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Households sector 223.4 143.7 130.8 165.8 162.2 152.8  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  وتخدم األسر المعيشية قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح 
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  باألسعار الجارية2005-2000اإلنتاج في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ): تابع (20جدول 
 Table 20 (Cont.): Output by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 at Current Prices 

 
        Value In US$ Million      القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                   

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Non- Financial enterprises sector 179.8 203.9 192.3 152.3 137.2 137.0  قطاع الشركات غير المالية  

Financial intermediation 263.5 194.3 183.7 180.3 190.7 220.3 الوساطة المالية 

Financial enterprises sector 263.5 194.3 183.7 180.3 190.7 220.3 قطاع الشركات المالية  

Other services 1,232.6 1,141.5 1,074.2 948.2 1,007.2 1,079.1 الخدمات 
Real estate, renting and business 
services 467.1 460.9 448.2 435.7 449.5 511.1 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Households sector 437.7 415.9 415.7 407.3 414.7 453.6  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 1.6 3.4 1.9 1.6 2.2 21.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 27.8 41.6 30.6 26.8 32.6 36.5  قطاع الشركات غير المالية  
Community, social and personal 
services 77.6 59.3 52.7 37.1 37.7 49.2 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Households sector 32.5 24.7 20.3 16.2 22.5 27.4  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 37.8 27.2 22.4 18.7 13.4 11.4 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 7.3 7.4 10.0 2.2 1.8 10.4  قطاع الشركات غير المالية  

Hotels and restaurants 73.3 68.5 52.3 30.7 47.0 83.2 المطاعم والفنادق 

Households sector 51.1 46.4 29.9 26.6 31.9 49.0  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.6 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 22.2 21.6 22.4 4.1 14.9 33.6  قطاع الشركات غير المالية  

Education 413.4 358.7 330.4 280.8 294.9 254.2 التعليم 

Households sector 9.4 11.6 6.3 5.5 2.5 24.6  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 170.5 164.8 148.9 124.1 108.7 93.9 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 210.1 161.7 158.4 139.0 152.6 130.9    القطاع الحكومي العام 

Non- Financial enterprises sector 23.4 20.6 16.8 12.2 31.1 4.8  قطاع الشركات غير المالية  

Health and social work 201.2 194.2 190.6 163.8 178.0 181.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Households sector 31.9 21.8 16.6 17.3 21.3 27.8 ر المعيشية  قطاع األس 
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  باألسعار الجارية2005-2000اإلنتاج في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ): تابع (20جدول 
 Table 20 (Cont.): Output by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 at Current Prices 

 
        Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                         

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

NPISH sector 71.3 80.1 73.2 66.9 65.4 47.9 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 81.9 86.5 88.8 71.0 80.7 89.7 لعام   القطاع الحكومي ا 

Non- Financial enterprises sector 16.1 5.8 12.0 8.6 10.6 15.9  قطاع الشركات غير المالية  

Public administration and defense 1,078.7 1,006.3 788.8 900.4 1,017.1 1,016.2 اإلداره العا مه والدفاع 

Government sector 1,078.7 1,006.3 788.8 900.4 1,017.1 1,016.2   القطاع الحكومي العام  

Households with employed persons 1.8 2.9 6.4 5.9 6.4 7.9 الخدمات المنزلية 

Households sector 1.8 2.9 6.4 5.9 6.4 7.9  قطاع األسر المعيشية  

Public owned employed persons 351.6 336.6 303.1 257.8 248.4 300.0 لقطاع العامالشركات المملوكة ل 

Non- Financial enterprises sector 351.6 336.6 303.1 257.8 248.4 300.0  قطاع الشركات غير المالية  

Total by Sectors 7,070.2 6,735.4 6,168.0 5,792.0 6,495.6 7,168.6 مجموع حسب  القطاعات 

Households sector 3,043.8 2,916.9 2,688.2 2,694.7 2,953.2 3,812.6  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 283.3 276.5 247.0 211.7 190.0 174.9 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 1,525.7 1,406.1 1,185.1 1,258.9 1,407.7 1,386.0   القطاع الحكومي العام  

Financial enterprises sector 263.5 194.3 183.7 180.3 190.7 220.3 قطاع الشركات المالية  

Non- Financial enterprises sector 1,954.0 1,941.7 1,864.1 1,446.4 1,754.0 1,574.8  قطاع الشركات غير المالية  

Less: FISIM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 277.3 203.9 187.3 97.5 182.7 203.8 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 357.4 323.1 203.2 201.7 242.6 256.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Total 7,705.1 7,262.5 6,558.5 6,091.0 6,921.0 7,628.9 المجموعالمجموع 
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  باألسعار الجارية2005-2000اإلستهالك الوسيط في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام : 21ول جد
 Table 21: Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 

 at Current Prices 
 

        Value In US$ Million  القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       
Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 467.4 322.8 415.3 356.7 326.8 318.8 الزراعة  وصيد األسماك 

Households sector 467.4 322.8 415.3 356.7 326.8 318.8  قطاع األسر المعيشية  

Mining, manufacturing, electr. and water 982.9 962.1 816.3 900.9 1,035.9 1,192.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 16.4 33.7 14.7 22.3 23.1 40.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Households sector 3.2 12.3 5.5 7.1 6.0 7.2 عيشية  قطاع األسر الم 

Non- Financial enterprises sector 13.2 21.4 9.2 15.2 17.1 33.7  قطاع الشركات غير المالية  

Manufacturing 842.8 794.9 670.2 745.7 879.4 1,006.1 الصناعة التحويلية 

Households sector 263.6 346.5 189.9 278.9 231.9 648.2  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 579.0 448.3 480.2 466.7 647.5 357.9  قطاع الشركات غير المالية  

Electricity and water supply 123.7 133.5 131.4 133.0 133.4 145.2 مياه والكهرباءإمدادات ال 

Households sector 2.8 2.9 18.4 15.8 14.7 27.2  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 107.0 107.1 105.4 114.0 114.0 117.6   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 13.9 23.2 7.5 3.1 4.6 0.4  قطاع الشركات غير المالية  

Construction 441.8 533.5 543.5 446.1 562.9 745.9 اإلنشاءات 

Households sector 362.4 410.1 440.7 384.9 524.0 600.8  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 79.4 123.4 102.8 61.2 38.9 145.1  قطاع الشركات غير المالية  

Wholesale and retail trade 191.7 221.3 189.5 154.7 175.7 150.5 تجارة الجملة والتجزئة 

Households sector 158.0 178.4 107.9 108.5 134.3 120.0  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 33.7 42.9 81.6 46.2 41.4 30.5  قطاع الشركات غير المالية  

Transport, Storage and Communications 131.4 91.1 78.9 66.3 76.0 115.6   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Households sector 98.7 91.1 60.2 53.3 55.6 65.8  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 32.7 0.0 18.7 13.0 20.4 49.8  قطاع الشركات غير المالية  
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  باألسعار الجارية2005-2000مؤسسي لألعوام اإلستهالك الوسيط في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع ال): تابع (21جدول 
 Table 21 (Cont.): Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 

 at Current Prices 
 

        Value In US$ Million                                                                                                                                                                              القيمة بالمليون دوالر أمريكي                           

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000   االقتصاديالنشاط 

Financial intermediation 64.1 44.1 38.0 43.4 43.1 41.0 الوساطة المالية 

Financial enterprises sector 64.1 44.1 38.0 43.4 43.1 41.0 قطاع الشركات المالية  

Other services 217.4 184.3 165.5 122.3 162.2 182.9 الخدمات 
Real estate, renting and business 
services 21.6 22.2 15.6 13.6 27.8 34.8 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Households sector 14.3 11.9 8.3 8.5 16.2 21.1  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 1.1 1.4 0.8 0.5 1.5 1.2 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 6.2 8.9 6.5 4.6 10.1 12.5  قطاع الشركات غير المالية  
Community, social and personal 
services 32.8 22.7 18.3 11.3 15.0 20.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Households sector 14.1 8.7 8.0 5.6 7.7 8.7  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 14.4 11.5 7.2 4.6 6.8 6.7 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 4.3 2.5 3.1 1.1 0.5 4.7  قطاع الشركات غير المالية  

Hotels and restaurants 41.1 38.3 28.2 18.3 27.6 42.1 المطاعم والفنادق 

Households sector 30.7 25.9 20.4 16.5 20.4 26.7  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 10.4 12.3 7.8 1.8 7.1 15.2  قطاع الشركات غير المالية  

Education 41.1 32.5 34.0 25.8 31.6 21.9 التعليم 

Households sector 3.1 4.2 2.5 1.7 1.2 6.0  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 17.5 19.9 18.3 14.7 16.4 10.1 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 16.8 4.7 9.1 6.6 8.6 4.4 كومي العام   القطاع الح 

Non- Financial enterprises sector 3.7 3.7 4.1 2.8 5.4 1.4  قطاع الشركات غير المالية  

Health and social work 80.9 68.6 69.4 53.4 60.3 64.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Households sector 11.4 4.4 5.3 6.8 5.9 9.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 23.8 27.1 22.0 18.8 19.9 14.2 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 42.7 36.1 34.9 24.8 31.3 35.9   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 3.0 1.0 7.2 3.0 3.2 4.5  قطاع الشركات غير المالية  
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  باألسعار الجارية2005-2000اإلستهالك الوسيط في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ): عتاب (21جدول 
 Table 21 (Cont.): Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 

 at Current Prices 
 

        Value In US$ Million  القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Public administration and defense 453.1 407.6 212.5 337.8 383.9 426.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Government sector 453.1 407.6 212.5 337.8 383.9 426.3 ومي العام   القطاع الحك 

Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Households sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  قطاع األسر المعيشية  

Public owned employed persons 159.0 182.9 147.2 128.1 132.6 116.8 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Non- Financial enterprises sector 159.0 182.9 147.2 128.1 132.6 116.8  قطاع الشركات غير المالية  

Total by Sectors 3,108.8 2,949.7 2,606.8 2,556.4 2,899.0 3,290.1 مجموع حسب  القطاعات 

Households sector 1,429.6 1,419.1 1,282.4 1,244.3 1,344.8 1,860.0  المعيشية  قطاع األسر 
NPISH sector 57.1 60.5 48.6 38.8 44.7 32.4 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 619.5 555.6 361.9 483.2 537.8 584.3   القطاع الحكومي العام  

Financial enterprises sector 64.1 44.1 38.0 43.4 43.1 41.0 ركات المالية قطاع الش 

Non- Financial enterprises sector 938.5 870.5 875.9 746.6 928.7 772.5  قطاع الشركات غير المالية  

Less: FISIM 116.4 114.4 110.8 102.1 124.7 144.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Total 3,225.2 3,064.1 2,717.5 2,658.4 3,023.8 3,434.3 المجموعالمجموع 
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  باألسعار الجارية2005-2000النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب :  22جدول 
 Table 22: Gross Domestic Product by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 

 at Current Prices 
 

        Value In US$ Million                                                                                                                                                                                               القيمة بالمليون دوالر أمريكي          

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 253.3 296.7 251.1 249.7 339.2 417.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Households sector 253.3 296.7 251.1 249.7 339.2 417.6  قطاع األسر المعيشية  

Mining, manufacturing, electr. and water 679.2 719 662.7 516.3 617.4 628.7 تعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباءال 

Mining and quarrying 21.1 29.7 17.5 20.5 23.3 36.3 التعدين واستغالل المحاجر 

Households sector 6.4 12.9 8.5 9.3 9.2 2.6  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 14.7 16.8 9.0 11.2 14.1 33.7  الشركات غير المالية  قطاع 

Manufacturing 530.9 554 506.2 373.2 470.3 482.4 الصناعة التحويلية 

Households sector 216.2 230.4 166.5 178.8 173.3 280.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.3 0.2 0.3 0 0.1 0.1 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 314.4 323.4 339.4 194.4 296.8 201.8  قطاع الشركات غير المالية  

Electricity and water supply 127.2 135.3 139 122.6 123.8 110 إمدادات المياه والكهرباء 

Households sector 43.7 9.4 74.2 73.4 67.1 62.8  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 1.6 0.1 0 0 0 0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 47.9 44.4 43.6 34.6 43.3 31.5   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 33.9 81.5 21.2 14.6 13.4 15.7  قطاع الشركات غير المالية  

Construction 275.6 238.4 218 188.8 319.8 321.5 اإلنشاءات 

Households sector 159.3 165.6 151.9 132.8 210.2 249.4  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 116.3 72.8 66.1 56 109.6 72.1  قطاع الشركات غير المالية  

Wholesale and retail trade 447.1 412.4 392.2 368 348.9 480.1 تجارة الجملة والتجزئة 

Households sector 319.5 261.8 232.4 254.2 254.9 334.4  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 127.6 150.6 159.8 113.8 94 145.7  قطاع الشركات غير المالية  

Transport, Storage and Communications 271.8 256.5 244.3 251.8 223.4 174.2   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Households sector 124.7 52.6 70.6 112.5 106.6 87  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0 0 0.1 0 0 0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 147.1 203.9 173.6 139.3 116.8 87.2  قطاع الشركات غير المالية  
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  باألسعار الجارية2005-2000الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ):  تابع (22جدول 
 Table 22 (Cont.): Gross Domestic Product by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 

 at Current Prices 
 

        Value In US$ Million                                                                                 القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                        

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Financial intermediation 199.4 150.2 145.7 136.9 147.6 179.3 الوساطة المالية 

Financial enterprises sector 199.4 150.2 145.7 136.9 147.6 179.3 قطاع الشركات المالية  

Other services 1015.2 957.3 908.7 825.8 844.9 896.1 الخدمات 
Real estate, renting and business 
services 445.5 438.7 432.6 422.1 421.7 476.3 جاريةاألنشطة العقارية وااليجارية والت 

Households sector 423.4 404 407.4 398.8 398.5 432.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.5 2 1.1 1.1 0.7 19.8 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 21.6 32.7 24.1 22.2 22.5 24 الية  قطاع الشركات غير الم 
Community, social and personal 
services 44.8 36.6 34.4 25.8 22.7 29.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Households sector 18.4 16 12.3 10.6 14.8 18.7  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 23.4 15.7 15.2 14.1 6.6 4.7 فة للربح وتخدم األسر المعيشية قطاع المؤسسات غير الهاد 

Non- Financial enterprises sector 3 4.9 6.9 1.1 1.3 5.7  قطاع الشركات غير المالية  

Hotels and restaurants 32.2 30.2 24.1 12.4 19.4 41.1 المطاعم والفنادق 

Households sector 20.4 20.6 9.5 10.1 11.5 22.3  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0 0.3 0 0 0.1 0.4 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 11.8 9.3 14.6 2.3 7.8 18.4  قطاع الشركات غير المالية  

Education 372.3 326.2 296.4 255 263.3 232.3 التعليم 

Households sector 6.3 7.4 3.8 3.8 1.3 18.6  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 153 144.9 130.6 109.4 92.3 83.8 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 193.3 157 149.3 132.4 144 126.5   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 19.7 16.9 12.7 9.4 25.7 3.4  قطاع الشركات غير المالية  

Health and social work 120.3 125.6 121.2 110.4 117.7 117.2 الصحة والعمل االجتماعي 

Households sector 20.5 17.4 11.3 10.5 15.4 18.3  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 47.5 53 51.2 48.1 45.5 33.7 غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية قطاع المؤسسات  

Government sector 39.2 50.4 53.9 46.2 49.4 53.8   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 13.1 4.8 4.8 5.6 7.4 11.4  قطاع الشركات غير المالية  
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  باألسعار الجارية2005-2000الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة ):  تابع (22جدول 
 Table 22 (Cont.): Gross Domestic Product by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 

 at Current Prices 
 

        Value In US$ Millionالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                         القيمة ب

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Public administration and defense 625.6 598.7 576.3 562.6 633.2 589.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Government sector 625.6 598.7 576.3 562.6 633.2 589.9   القطاع الحكومي العام  

Households with employed persons 1.8 2.9 6.4 5.9 6.4 7.9 الخدمات المنزلية 

Households sector 1.8 2.9 6.4 5.9 6.4 7.9  قطاع األسر المعيشية  

Public owned employed persons 192.6 153.7 155.9 129.7 115.8 183.2 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Non- Financial enterprises sector 192.6 153.7 155.9 129.7 115.8 183.2  قطاع الشركات غير المالية  

Total by Sectors 3,961.4 3,785.7 3,561.2 3,235.6 3,596.6 3,878.5 مجموع حسب  القطاعات 

Households sector 1,614.2 1,497.8 1,405.8 1,450.4 1,608.4 1,952.6  قطاع األسر المعيشية  
NPISH sector 226.2 216.0 198.4 172.9 145.3 142.5 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 906.2 850.5 823.2 775.7 869.9 801.7   القطاع الحكومي العام  

Financial enterprises sector 199.4 150.2 145.7 136.9 147.6 179.3 قطاع الشركات المالية  

Non- Financial enterprises sector 1,015.5 1,071.2 988.2 699.8 825.3 802.3  قطاع الشركات غير المالية  

Less: FISIM -116.4 -114.4 -110.8 -102.1 -124.7 -144.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 277.3 203.9 187.2 97.5 182.7 203.8 الرسوم الجمركية: ائدز 

Plus: VAT on imports, net 357.4 323.1 203.2 201.7 242.6 256.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Total 4,479.9 4,198.4 3,840.9 3,432.6 3,897.2 4,194.7 المجموعالمجموع 
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 1997سنة األساس :  باألسعار الثابتة2005-2000ة وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة الغربي: 23جدول 
 Table 23: Gross Domestic Product by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 at Constant 

Prices: 1997 is the Base Year 
 

        Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                         

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 289.8 338.6 297.5 251.2 340.8 403.5 الزراعة  وصيد األسماك 

Households sector 289.8 338.6 297.5 251.2 340.8 403.5  قطاع األسر المعيشية  

Mining, manufacturing, electr. and water 662.1 709.0 635.4 534.7 616.7 545.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 26.2 38.4 24.0 25.2 21.2 23.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Households sector 8.0 16.6 11.7 10.8 8.4 1.7  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 18.2 21.8 12.3 14.4 12.8 22.1  قطاع الشركات غير المالية  

Manufacturing 495.9 531.2 470.7 385.8 471.7 472.3 الصناعة التحويلية 

Households sector 202.2 220.9 154.9 182.6 173.9 274.7  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 293.6 310.1 315.6 203.2 297.7 197.6  قطاع الشركات غير المالية  

Electricity and water supply 140.1 139.5 140.7 123.7 123.8 49.5 رباءإمدادات المياه والكه 

Households sector 48.3 9.7 75.1 13.2 67.1 35.1  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 1.8 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 52.8 45.7 44.2 90.6 43.4 14.2   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 37.3 83.9 21.5 19.7 13.3 0.2  قطاع الشركات غير المالية  

Construction 343.6 288.0 187.2 127.7 205.3 366.4 اإلنشاءات 

Households sector 198.6 200.2 130.4 77.8 134.9 284.3  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 145.0 87.8 56.8 49.9 70.4 82.1  قطاع الشركات غير المالية  

Wholesale and retail trade 390.8 381.2 366.1 386.9 362.6 464.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Households sector 279.3 242.0 216.9 267.4 265.0 323.4  قطاع األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 111.5 139.2 149.2 119.5 97.6 141.0  قطاع الشركات غير المالية  

Transport, Storage and Communications 169.9 180.3 173.9 183.8 209.4 221.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Households sector 77.9 50.4 50.2 82.1 99.9 110.3  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 91.9 129.8 123.6 101.7 109.5 110.7  قطاع الشركات غير المالية  
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 1997سنة األساس :  باألسعار الثابتة2005-2000لقطاع المؤسسي لألعوام الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي وا): تابع (23جدول 
 Table 23 (Cont.): Gross Domestic Product by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 at 

Constant Prices: 1997 is the Base Year 
 

        Value In US$ Millionلمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       القيمة با  

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النشاط  االقتصادي 

Financial intermediation 215.7 159.0 154.2 136.2 134.5 180.8 الوساطة المالية 

Financial enterprises sector 215.7 159.0 154.2 136.2 134.5 180.8 قطاع الشركات المالية  

Other services 955.9 886.0 856.4 767.2 808.9 898.1 الخدمات 
Real estate, renting and business 
services 409.0 397.2 387.2 357.5 387.4 484.0 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Households sector 388.7 365.8 364.7 339.3 365.8 439.4  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.6 1.8 1.0 0.5 0.7 20.2 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 19.7 29.6 21.6 17.7 20.7 24.4  قطاع الشركات غير المالية  
Community, social and personal 
services 62.5 48.9 45.7 33.5 28.5 30.0  والشخصيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية 

Households sector 25.8 21.4 16.2 20.4 18.6 19.3  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 32.6 21.0 20.3 10.8 8.3 4.8 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 4.1 6.5 9.2 2.3 1.6 5.9 الية  قطاع الشركات غير الم 

Hotels and restaurants 18.3 18.6 16.7 7.6 17.8 34.1 المطاعم والفنادق 

Households sector 11.6 12.7 6.7 6.3 10.6 18.5  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Non- Financial enterprises sector 6.7 5.7 10.0 1.3 7.1 15.3  قطاع الشركات غير المالية  

Education 342.1 295.4 284.7 260.6 269.2 241.7 التعليم 

Households sector 5.8 6.8 3.7 5.3 1.3 19.4  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 140.5 131.1 125.4 105.6 94.4 87.3 الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية قطاع المؤسسات غير  

Government sector 177.7 142.2 143.4 135.5 147.2 131.5   القطاع الحكومي العام  

Non- Financial enterprises sector 18.1 15.3 12.2 14.2 26.3 3.5  قطاع الشركات غير المالية  

Health and social work 124.1 126.0 122.0 108.0 106.3 108.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Households sector 21.2 17.5 11.4 17.5 13.8 17.0  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 48.9 53.1 51.5 45.9 41.1 31.1 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  

Government sector 40.4 50.5 54.2 40.5 44.5 49.7 اع الحكومي العام   القط 

Non- Financial enterprises sector 13.6 4.9 4.9 4.1 6.9 10.5  قطاع الشركات غير المالية  
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 1997 األساس سنة:  باألسعار الثابتة2005-2000الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ): تابع (23جدول 

 Table 23 (Cont.): Gross Domestic Product by Economic Activity and Institutional Sector in Remaining West Bank and Gaza Strip 2000-2005 at 
Constant Prices: 1997 is the Base Year 

 
        Value In US$ Million                                                                                                                                                                     القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                    

Economic Activity 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ديالنشاط  االقتصا 

Public administration and defense 751.7 693.5 633.5 545.6 663.7 518.3 اإلداره العا مه والدفاع 

Government sector 751.7 693.5 633.5 545.6 663.7 518.3   القطاع الحكومي العام  

Households with employed persons 2.3 3.7 8.2 7.4 7.6 9.3 الخدمات المنزلية 

Households sector 2.3 3.7 8.2 7.4 7.6 9.3  قطاع األسر المعيشية  

Public owned employed persons 224.7 169.2 169.2 117.5 107.4 193.8 الشركات المملوكة للقطاع العام 

Non- Financial enterprises sector 224.7 169.2 169.2 117.5 107.4 193.8  قطاع الشركات غير المالية  

Total by Sectors 4,006.5 3,808.5 3,481.6 3,058.2 3,456.9 3,801.2 مجموع حسب  القطاعات 

Households sector 1,559.5 1,506.1 1,347.5 1,281.5 1,507.6 1,956.1  قطاع األسر المعيشية  

NPISH sector 224.2 207.6 198.4 162.8 144.6 143.7 ح وتخدم األسر المعيشية قطاع المؤسسات غير الهادفة للرب 

Government sector 1,022.6 931.9 875.4 812.4 898.9 713.8   القطاع الحكومي العام  

Financial enterprises sector 215.7 159.0 154.2 136.2 134.5 180.8 قطاع الشركات المالية  

Non- Financial enterprises sector 984.4 1,003.9 906.0 665.2 771.4 806.8  قطاع الشركات غير المالية  

Less: FISIM -121.4 -117.5 -114.2 -99.6 -114.3 -154.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 230.3 173.4 166.4 87.5 170.0 196.8 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 363.4 332.2 215.7 218.0 252.6 274.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Total 4,478.9 4,196.7 3,749.6 3,264.1 3,765.3 4,118.5 المجموعالمجموع 
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 1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2000نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام : 1-24 جدول 
Table 24-1: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for Year 2000  

at Constant Prices:1997 is the Base Year 
 

2000 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 12.6 9.2 9.1 8.8 9.8  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 15.4 13.3 12.2 12.4 13.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 13.5 11.5 10.5 10.7 11.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 5.8 9.8 10.7 8.8 8.9 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 12.9 12.6 11.8 11.9 12.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 4.4 5.5 5.6 5.7 5.4   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.8 4.5 4.2 4.2 4.4 الوساطة المالية 

Other services 23.9 23.7 25.3 29.1 25.5 الخدمات 

Real estate, renting and business services 13.1 10.4 12.3 16.5 13.0 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.9 4.5 3.9 3.4 3.3 المطاعم والفنادق 

Education 6.5 5.4 5.7 6.0 5.9 التعليم 

Health and social work 2.6 2.7 2.7 2.5 2.6 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 14.0 12.1 12.3 12.1 12.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -4.5 -3.8 -3.4 -3.4 -3.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: صناق 

Plus: Customs duties 5.4 5.7 4.9 3.2 4.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 5.1 7.2 7.1 7.0 6.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 المحلي اإلجماليالناتج  
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 1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2001نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام : 2-24 جدول
Table 24-2: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for Year 2001  

at Constant Prices: 1997 is the Base Year 
 

2001 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 9.4 8.0 9.2 9.7 9.1  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 16.6 16.4 16.5 15.9 16.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 12.7 12.6 12.7 12.1 12.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 5.1 5.7 5.9 5.0 5.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 10.6 10.2 9.8 10.0 10.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 5.8 5.7 5.4 5.4 5.6   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 الوساطة المالية 

Other services 23.7 22.8 23.6 25.2 23.8 الخدمات 

Real estate, renting and business services 10.0 10.3 11.1 11.6 10.7 عقارية وااليجارية والتجارية الاألنشطة 

Community, social and personal services 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 2.7 2.3 2.0 2.3 2.3 المطاعم والفنادق 

Education 7.6 6.8 6.7 7.6 7.2 التعليم 

Health and social work 2.7 2.6 3.1 2.9 2.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 17.8 18.1 16.2 18.4 17.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -2.9 -2.9 -3.0 -3.4 -3.0 المالية المقاسة بصورة غير مباشرةخدمات الوساطة: ناقص  

Plus: Customs duties 3.7 5.6 5.8 3.0 4.4 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 6.5 6.7 6.8 6.9 6.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2002نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام : 3-24 جدول
Table 24-3: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for Year 2002  

at Constant Prices:1997 is the Base Year 
 

2002 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 9.1 6.2 8.4 7.1 7.7  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 16.2 17.1 16.3 16.0 16.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 11.7 12.4 11.8 11.4 11.8 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.7 4.0 3.8 3.7 3.8 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 4.4 4.4 3.0 3.8 3.9 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 11.6 12.2 11.7 14.6 12.5 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 5.5 5.2 6.7 5.2 5.6   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.0 4.0 4.0 4.7 4.2 الوساطة المالية 

Other services 26.0 27.4 26.2 26.2 26.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 11.1 12.6 11.2 11.1 11.5 والتجارية العقارية وااليجارية األنشطة 

Community, social and personal services 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 2.6 2.2 2.7 2.9 2.6 المطاعم والفنادق 

Education 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 التعليم 

Health and social work 3.3 3.4 3.3 3.2 3.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 16.2 16.6 17.8 16.2 16.7 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -2.9 -3.1 -3.2 -3.0 -3.0 صورة غير مباشرةخدمات الوساطة المالية المقاسة ب: ناقص 

Plus: Customs duties 2.8 2.3 2.9 2.7 2.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 6.9 7.4 6.0 6.3 6.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2003ة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام نسب: 4-24 جدول
Table 24-4: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for Year 2003  

at Constant Prices:1997 is the Base Year 
 

2003 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 8.1 7.5 9.0 7.2 7.9  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 16.3 17.0 17.7 19.4 17.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 11.6 12.2 12.7 13.9 12.6 ويليةالصناعة التح 

Electricity and water supply 3.5 3.6 3.8 4.3 3.8 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 5.7 5.8 4.6 3.8 5.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 10.9 10.8 9.6 9.6 10.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 6.6 5.9 6.2 5.7 6.1   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.6 4.3 3.8 3.7 4.1 الوساطة المالية 

Other services 24.0 23.8 26.1 25.1 24.8 الخدمات 

Real estate, renting and business services 10.1 9.3 11.7 11.3 10.6 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 1.9 2.2 1.9 1.7 1.9 المطاعم والفنادق 

Education 7.4 7.3 8.1 7.5 7.6 التعليم 

Health and social work 3.3 3.5 3.0 3.3 3.3 ماعيالصحة والعمل االجت 

Public administration and defense 17.2 16.5 16.4 17.5 16.9 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -3.1 -2.9 -3.0 -3.1 -3.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 3.5 5.3 4.0 5.1 4.4 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 6.0 5.8 5.4 5.8 5.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2004تصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام نسبة مساهمة األنشطة االق: 5-24 جدول
Table 24-5: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for Year 2004  

at Constant Prices:1997 is the Base Year 
 

2004 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 9.9 6.9 7.8 7.7 8.1  ماكاألسالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 19.4 16.5 18.2 16.1 17.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 14.2 11.9 13.1 11.4 12.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.8 3.1 3.5 3.0 3.3 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 7.1 7.7 6.5 6.0 6.9 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 9.5 9.7 9.8 9.5 9.6 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 6.2 5.3 5.2 6.1 5.7   التوالتخزين واالتصاالنقل 

Financial intermediation 3.9 3.8 3.8 3.6 3.8 الوساطة المالية 

Other services 22.5 21.0 22.6 24.2 22.6 الخدمات 

Real estate, renting and business services 10.1 9.1 9.4 10.6 9.8 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 1.4 1.7 1.3 1.4 1.5 المطاعم والفنادق 

Education 6.6 6.4 7.6 7.7 7.0 التعليم 

Health and social work 3.2 2.7 3.0 3.2 3.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 16.1 15.9 17.2 17.1 16.5 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -2.8 -2.7 -2.9 -2.8 -2.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 2.8 5.5 3.7 4.3 4.1 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 5.3 10.3 8.0 8.1 7.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 

 
 



                                                                                               
 

160 
 

 1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2005إلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي ا: 6-24 جدول
Table 24-6: Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for Year 2005  

at Constant Prices:1997 is the Base Year 
 

2005 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 6.0 6.7 7.5 5.7 6.5  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 13.9 15.2 16.6 16.9 15.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 1.3 1.4 1.5 1.3 1.4 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 9.8 10.8 11.8 12.1 11.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 2.8 3.0 3.3 3.5 3.1 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 6.9 8.1 9.1 6.7 7.7 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 9.4 9.7 9.7 8.8 9.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 5.1 5.2 5.8 6.0 5.5   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.9 4.8 4.9 4.6 4.8 الوساطة المالية 

Other services 22.3 23.0 23.4 23.9 23.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 8.6 9.8 9.8 10.0 9.5 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 1.4 1.5 1.5 1.7 1.5 طة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصيةأنش 

Hotels and restaurants 1.7 1.6 1.6 1.9 1.7 المطاعم والفنادق 

Education 7.6 7.7 7.7 7.5 7.6 التعليم 

Health and social work 3.0 2.4 2.8 2.8 2.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 18.2 16.9 15.9 16.0 16.8 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -2.6 -2.7 -2.8 -2.7 -2.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 5.5 5.2 4.9 4.9 5.1 مركيةالرسوم الج: زائد 

Plus: VAT on imports, net 10.3 7.8 5.0 9.1 8.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 
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  1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2000والربع للعام الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي : 1-25 جدول
Table 25-1: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for the Year 2000 at Constant Prices: 

1997 is the Base Year 
 

        Value In US$ Million                                                                                                                                                                             القيمة بالمليون دوالر أمريكي                           

2000 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 112.2 102.8 99.6 89.0 403.6  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 137.7 149.7 132.5 125.7 545.6 ية والمياه والكهرباءالتعدين، الصناعة التحويل 

Mining and quarrying 4.6 6.6 6.4 6.2 23.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 120.5 129.6 114.1 108.2 472.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 12.6 13.5 12.0 11.3 49.4 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 51.7 109.6 116.3 88.7 366.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 115.1 140.9 128.4 120.5 504.9 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 39.6 62.2 61.1 58.1 221.0   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 42.9 50.0 45.8 43.0 181.7 اطة الماليةالوس 

Other services 213.9 266.3 275.8 294.4 1,050.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 116.8 116.8 133.5 166.9 534.0 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 7.0 8.2 7.7 7.0 29.9 لمجتمعية واالجتماعية والشخصيةأنشطة الخدمة ا 

Hotels and restaurants 8.0 50.6 42.8 34.6 136.0 المطاعم والفنادق 

Education 58.5 60.9 62.0 60.8 242.2 التعليم 

Health and social work 23.6 29.8 29.8 25.1 108.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 124.9 136.1 134.3 123.1 518.4 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 2.1 2.6 2.4 2.2 9.3 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -40.0 -42.9 -36.9 -34.5 -154.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 48.0 64.7 52.1 31.9 196.7 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 45.5 80.4 77.6 71.4 274.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 893.6 1,122.4 1,089.0 1,013.5 4,118.5 الناتج المحلي اإلجمالي 
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  1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2001 الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام الناتج المحلي اإلجمالي في باقي: 2-25  جدول
Table 25-2: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for the Year 2001 at Constant Prices: 

1997 is the Base Year 
 

        Value In US$ Millionلمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       القيمة با 

2001 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 88.9 78.9 89.4 83.6 340.8  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 157.4 161.6 159.8 138.0 616.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 5.4 5.1 5.3 5.4 21.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 120.4 123.9 122.4 105.0 471.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 31.6 32.6 32.1 27.6 123.9 المياه والكهرباءداتإمدا  

Construction 48.6 56.4 57.5 42.9 205.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 100.7 100.5 94.9 86.7 382.8 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 54.8 56.4 51.8 46.4 209.4   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 33.6 34.2 34.4 32.2 134.4 الوساطة المالية 

Other services 224.7 224.8 228.5 218.1 896.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 95.2 101.3 107.4 100.2 404.1 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 7.0 7.7 7.1 6.8 28.6 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 25.9 23.0 19.3 19.5 87.7 المطاعم والفنادق 

Education 71.2 67.3 64.8 66.1 269.4 التعليم 

Health and social work 25.4 25.5 29.9 25.5 106.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 168.9 178.2 157.1 159.5 663.7 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.8 2.0 1.9 1.8 7.5 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -27.9 -28.2 -28.6 -29.6 -114.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 34.4 54.5 55.1 26.0 170.0 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 61.7 65.6 65.8 59.5 252.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 947.6 984.9 967.6 865.1 3,765.2 الناتج المحلي اإلجمالي 
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  1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2002الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام  :3-25 جدول
Table 25-3: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for the Year 2002 at Constant Prices: 

1997 is the Base Year 
 

        Value In US$ Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                                       

2002 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 77.5 49.4 65.2 59.2 251.3  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 138.0 136.0 126.4 134.3 534.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 6.4 5.6 5.5 7.7 25.2 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 99.7 98.7 91.6 95.9 385.9 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 31.9 31.7 29.3 30.7 123.6 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 37.2 35.3 23.0 32.2 127.7 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 98.7 96.9 90.7 122.6 408.9 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 47.1 41.3 52.2 43.3 183.9   واالتصاالتوالتخزين النقل 

Financial intermediation 34.2 31.8 31.0 39.3 136.3 الوساطة المالية 

Other services 222.1 217.8 203.0 219.7 862.6 الخدمات 

Real estate, renting and business services 94.7 100.8 87.2 93.4 376.1 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 8.2 9.5 7.7 8.1 33.5 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 22.5 17.2 20.4 24.1 84.2 المطاعم والفنادق 

Education 68.3 63.4 62.1 67.1 260.9 التعليم 

Health and social work 28.4 26.9 25.6 27.0 107.9 حة والعمل االجتماعيالص 

Public administration and defense 138.5 132.3 138.4 136.4 545.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 1.8 2.1 1.7 1.8 7.4 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -25.1 -24.9 -24.8 -24.8 -99.6 سة بصورة غير مباشرةخدمات الوساطة المالية المقا: ناقص 

Plus: Customs duties 24.0 18.5 22.5 22.4 87.4 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 59.0 58.9 46.7 53.3 217.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 853.0 795.4 776.0 839.7 3,264.1 اإلجماليالناتج المحلي  
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  1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2003الناتج المحلي االجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام : 4-25 جدول
Table 25-4: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for the Year 2003 at Constant Prices: 

1997 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million                    القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                                                        

2003 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 77.7 74.0 83.4 62.5 297.6  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 156.6 168.0 164.8 168.4 657.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 12.0 12.1 11.0 10.8 45.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 111.3 119.9 118.3 121.2 470.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 33.3 36.0 35.5 36.4 141.2 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 54.7 57.0 42.5 33.0 187.2 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 105.5 106.8 89.3 83.8 385.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 63.7 58.7 57.5 50.0 229.9   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 44.3 42.6 34.9 32.4 154.2 الوساطة المالية 

Other services 231.7 235.2 242.4 218.6 927.9 الخدمات 

Real estate, renting and business services 97.1 92.2 108.5 98.5 396.3 يجارية والتجارية العقارية واالاألنشطة 

Community, social and personal services 12.9 14.7 12.8 11.2 51.6 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 18.2 22.1 17.5 15.2 73.0 المطاعم والفنادق 

Education 72.1 71.7 75.3 65.6 284.7 التعليم 

Health and social work 31.4 34.5 28.3 28.1 122.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 165.9 162.8 152.3 152.6 633.6 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 2.0 2.4 2.0 1.8 8.2 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -29.7 -29.1 -28.1 -27.4 -114.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 33.8 50.9 37.9 43.9 166.5 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 57.4 57.5 50.2 50.5 215.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 963.6 986.8 929.1 870.1 3,749.6 الناتج المحلي اإلجمالي 
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  1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2004الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام : 5-25 جدول
Table 25-5: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for the Year 2004 at Constant Prices: 

1997 is the Base Year 
 

         Value In US$ Million                                                     القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                                                   

2004 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 107.3 77.1 78.3 75.9 338.6  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 209.9 185.1 183.5 158.0 736.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 15.1 16.7 16.5 16.6 64.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 154.1 133.2 132.1 111.8 531.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 40.7 35.2 34.9 29.6 140.4 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 77.2 86.4 65.5 58.9 288.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 103.4 109.2 98.1 93.5 404.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 67.3 59.4 52.1 59.7 238.5   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 42.7 42.3 38.3 35.7 159.0 الوساطة المالية 

Other services 243.7 236.6 227.8 238.5 946.6 الخدمات 

Real estate, renting and business services 109.7 102.4 94.9 104.1 411.1 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 13.2 12.8 13.5 13.0 52.5 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 15.1 19.4 13.3 13.8 61.6 المطاعم والفنادق 

Education 71.1 72.2 75.9 76.1 295.3 التعليم 

Health and social work 34.6 29.8 30.2 31.5 126.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 174.3 177.9 172.5 168.8 693.5 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -30.5 -30.0 -29.0 -28.0 -117.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 31.4 61.9 37.5 42.6 173.4 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 57.1 115.2 80.1 79.9 332.3 الوارداتصافي ضريبة القيمة المضافة على: زائد  

Gross Domestic Product 1,084.7 1,122.0 1,005.6 984.4 4,196.7 الناتج المحلي اإلجمالي 
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  1997سنة األساس: باألسعار الثابتة 2005الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعام : 6-25 جدول
Table 25-6: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic Activity and Quarter for the Year 2005 at Constant Prices: 

1997 is the Base Year 
 

         Value In US$ Million                                                                                                    القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                    

2005 
Economic Activity الربع الرابع 

Q IV 
  الثالثالربع

Q III 
 الربع الثاني

Q II 
 الربع االول

Q I 
 القيم السنوية

Annual Data 

 النشاط  االقتصادي

Agriculture and fishing 71.4 78.3 79.8 60.3 289.8  األسماكالزراعة  وصيد 

Mining, manufacturing, electr. and water 166.6 178.0 176.0 177.8 698.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 16.1 15.8 15.9 13.8 61.6 ين واستغالل المحاجرالتعد 

Manufacturing 117.2 126.3 124.6 127.7 495.8 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 33.3 35.9 35.5 36.3 141.0 المياه والكهرباءإمدادات  

Construction 82.5 94.7 96.4 70.0 343.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 113.0 113.2 102.9 92.3 421.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 61.7 61.1 61.7 62.8 247.3   والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 58.9 56.5 52.2 48.2 215.8 الوساطة المالية 

Other services 267.6 269.2 248.3 251.1 1,036.2 الخدمات 

Real estate, renting and business services 103.4 114.7 104.4 105.1 427.6 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 16.5 17.0 16.2 17.4 67.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 19.9 18.2 17.2 20.1 75.4 المطاعم والفنادق 

Education 91.1 90.3 81.9 78.8 342.1 التعليم 

Health and social work 36.7 29.0 28.6 29.7 124.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 218.2 197.1 168.7 167.7 751.7 اإلداره العا مه والدفاع 

Households with employed persons 0.6 0.6 0.5 0.6 2.3 الخدمات المنزلية 

Less: FISIM -31.4 -31.1 -30.2 -28.7 -121.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة: ناقص 

Plus: Customs duties 66.8 60.2 51.7 51.6 230.3 الرسوم الجمركية: زائد 

Plus: VAT on imports, net 122.9 90.9 53.5 96.1 363.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد 

Gross Domestic Product 1,198.8 1,168.7 1,061.5 1,049.8 4,478.8 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 1997سنة االساس: باألسعار الثابتة 2005-2000نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الربع لألعوام : 26جدول 
Table 26: GDP Per Capita in Remaining West Bank and Gaza Strip by Quarter for the Years 2000-2005 at Constant Prices:1997 is the Base Year 

 
  $Value In US                                                                                                                                                               القيمة بالدوالر األمريكي                                                           

Quarter 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الربع 

First Quarter 319.6 308.3 280.3 278.2 294.8 355.3 الربع االول 

Second Quarter 320.9 312.7 297.2 255.3 327.4 379.0 الربع الثاني 

Third Quarter 350.9 346.5 313.4 259.8 330.9 387.9 الربع الثالث 

Fourth Quarter 357.4 332.6 303.9 276.7 316.2 306.7 الربع الرابع 
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Notice for users  
 

The following notes should be considered by users of this report, including the Annual 
National Accounts, Institutional National Accounts, in addition to the Quarterly National 
Accounts: 
 

• The government data for education, health and social work, in addition to public 
administration and defense, was evaluated depending on the accrual basis based on the 
recommendations of  The United Nations System of National Accounts SNA’ 1993. 

• The economic surveys data for the years 2000-2005 was revised based on the findings of 
the Establishment Census 2004 conducted by PCBS. 

• The main findings for the Quarterly National Accounts are the final results during final 
compilation of the Annual National Accounts by production and expenditure sides at 
constant prices, and during completion of the Short-Term Indicators that are necessary 
to compile Quarterly National Accounts. 

• The following table is showing exchange rate (US$) compared with (NIS) during the 
years 2000-2005: 

  
 

Year 
 

Indicator 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Yearly Average 4.08 4.21 4.73 4.55 4.48 4.50 

 
CFG: Core Funding Group 
EC: European Commission 
WB: World Bank 
SDC: Swiss Agency Development and Cooperation 
GDP: Gross Domestic Product 
GNI: Gross National Income  
GNDI: Gross National Disposable Income 
PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics 
PNA:                          Palestinian National Authority 
RWB: Remaining West Bank. 
RWBGS: Remaining West Bank and Gaza Strip. 
SNA93: System of National Accounts 1993 
G.F.C.F:      Gross Fixed Capital Formation. 
PMA:      Palestinian Monetary Authority. 
NIS:      New Israeli Shekel 
NA:      National Accounts 
QNA:      Quarterly National Accounts 
INA:      Institutional National Accounts 
VAT:      Value Added Tax 
WPI:      Wholesale Price Index 
PPI:      Producer Price Index 
CPI:      Consumer Price Index 
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Preface 
 

The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered the peak of efforts 
exerted in developing a contemporary integrated economic statistical system. This makes the 
provision of basic data needed for NA among the major goals targeted when launching the 
various economic statistical programmes. 
 
National Accounts of any country are supposed to give both systematic statistical description 
of the economy as a whole and a quite detailed map of the transactions between the various 
parts of the economy and with the rest of the world.  In order to be able to measure the growth 
rates and the economic trends from year to year, and to monitor the performance of the 
economy and its cycle within a time series, it becomes necessary to have a systematic time 
series and a comprehensive framework for the data at current and constant prices needed for 
the compilation of national accounts for the purposes of comparisons and economic analyses. 
 
PCBS has adopted, since its establishment in 1993, the SNA’1993 as a comprehensive 
framework guiding all statistical efforts in the economic field.  The compilation of the revised 
time series for the national accounts data for the years 2000-2005 required revising many 
methodologies and hypothesis used in the earlier years when the compilation of such accounts 
was experimental and affected by the scarcity of required qualified staff.  Despite that, 
National Accounts staff  is to be congratulated for surmounting all obstacles and performing 
this work successfully. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
June, 2008 Luay Shabaneh,Ph.D 

PCBS President 
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Executive Summary 
 
Introduction: 
National Accounts in many countries perform a double goal: firstly, to assist in controlling 
economic performance and economic policy through an analysis of current economic reaction 
between different economic sectors; and, Secondly, to use the data in a comprehensive 
framework feeding in microeconomic models that are used in compiling national budgets and 
macroeconomic planning and economic forecasting. 
 
National Accounts provide a comprehensive picture for all transactions between periods, and 
of the macroeconomic situation in any country.  It consists of a systematic statistical 
description of the macroeconomic situation and of the relation between different economic 
sectors within the country, and the macroeconomic relation with the rest of the economic 
world. 
 
The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered to the peak of 
efforts toward developing a contemporary integrated economic statistical system.  Therefore 
providing the basic data needed for NA is a major goal when launching the various economic 
statistical programmes. 
 
General Palestinian Economic Performance: 
 
1. Annual National Accounts Indicators: 
The findings of the revised time series in current and constant prices of the Palestinian 
economy throughout 2000-2005 show that the value of total indicators of the Gross Domestic 
Product, the Gross national Income, and the Gross National Disposable Income have 
significant fluctuation, growth and decline caused by the political and economic situation 
throughout the years, as the table below tells us. 
 
Major National Accounts Indicators in Remaining West Bank and Gaza Strip for the 

Years 2000-2005 at Current and Constant Prices 
 

    Value In US$ Million  
Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Current Prices 

Gross Domestic Product (GDP) 4,194.7 3,897.2 3,432.6 3,840.9 4,198.4 4,479.9 

Gross National Income (GNI) 4,863.9 4,223.3 3,656.2 4,093.8 4,427.8 4,836.0 

Gross Disposable Income (GDI) 5,499.5 5,157.2 4,707.7 4,879.0 5,183.8 5,968.3 

Saving 424.9 157.3 19.6 -171.2 -417.7 484.8 

Constant Prices 

Gross Domestic Product (GDP) 4,118.5 3,765.2 3,264.1 3,749.6 4,196.7 4,478.8 

Gross National Income (GNI) 4,770.6 4,096.7 3,512.0 4,011.6 4,425.6 4,804.4 

Gross Disposable Income (GDI) 5,426.5 5,080.6 4,690.7 4,822.3 5,171.1 5,885.2 

 
The revised contribution of the most prominent economic activities of the Gross Domestic 
Product at current prices during 2000-2005, findings of the refined time series at current 
prices, show the service nature of the Palestinian economy.  The service sector provided the 
highest contribution to the GDP followed by industrial activities in some years and public 



 

 

administration and defense in others.  The activities of the financial intermediation registered 
the lowest contribution to the GDP.  The following table shows the contribution of various 
economic activities in the GDP. 
 
Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic 

Activity for the years 2000-2005 at Current Prices 
 

Economic Activity 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agriculture and fishing 10.0 8.7 7.3 6.5 7.1 5.7 

Mining, manufacturing, electr. and water 15.0 15.8 15.0 17.3 17.1 15.1 

Construction 7.7 8.2 5.5 5.7 5.7 6.1 

Wholesale and retail trade 11.4 9.0 10.7 10.2 9.8 10.0 

Transport, Storage and Communications 4.1 5.7 7.3 6.4 6.1 6.1 

Financial intermediation 4.3 3.8 4.0 3.8 3.6 4.5 

services 21.4 21.7 24.1 23.7 22.8 22.6 

Public administration and defense 14.1 16.2 16.4 15.0 14.3 14.0 

Households with employed persons 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

Other * 11.8 10.7 9.5 11.2 13.4 15.9 

Total 100 100 100 100 100 100 
Notes: 
(*): Includes Public owned enterprises, FISIM, Customs duties and VAT on imports, net 
 
Indicators of per capita GDP, GNI, and GDI in current and constant prices in 2000-2005 
reflect the significant impact of net income of non resident and the net current  transfers of 
them, as explained in the table below. 
 

Per Capita of GDP, GNI, GNDI in Remaining West Bank and Gaza Strip for the years 
2000-2005 

 
    Value In US$  

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Current Prices 

GDP Per Capita  1,454.7 1,314.0 1,125.2 1,224.1 1,300.9 1,349.6 

GNI Per Capita 1,686.8 1,424.0 1,198.5 1,304.7 1,372.0 1,456.8 

GNDI Per Capita 1,907.2 1,738.9 1,543.2 1,554.9 1,606.2 1,797.9 

Constant Prices 

GDP Per Capita  1,428.3 1,269.5 1,070.0 1,195.0 1,300.4 1,349.2 

GNI Per Capita 1,654.5 1,381.3 1,151.3 1,278.5 1,371.3 1,447.3 

GNDI Per Capita 1,881.9 1,713.0 1,537.6 1,536.9 1,602.3 1,772.9 

 
2. Gross Domestic Product  in Remaining West Bank and Gaza Strip by Institutional 
Sector for the Years 2000-2005 at Current and Constant Prices: 
The findings of the revised time series in current and constant prices of the Palestinian 
economy throughout 2000-2005 show that the Households sector provided the highest 
contribution to the GDP followed by the Non- Financial enterprises sector, the NPISH sector 
provided the lowest contribution, according to the table below. 
 



 

 

Gross Domestic Product  in Remaining West Bank and Gaza Strip by Institutional 
Sector for the Years 2000-2005 at Current and Constant Prices: 

 
    Value In US$ Million 

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Current Prices 

Households sector 2,133.9 1,745.2 1,541.0 1,522.1 1,672.6 1,835.6 

NPISH sector 152.1 154.3 181.0 212.1 235.3 249.2 

Government sector 863.3 927.2 817.9 882.9 938.1 1,017.8 

Financial enterprises sector 191.7 159.1 145.1 155.5 163.8 220.7 

Non- Financial enterprises sector 853.6 911.6 747.5 1,068.3 1,188.7 1,156.6 

Constant Prices 

Households sector 2,122.1 1,647.9 1,375.2 1,458.5 1,670.7 1,760.7 

NPISH sector 153.5 153.6 172.4 211.8 225.9 245.5 

Government sector 775.7 957.7 860.4 933.0 1,014.5 1,124.7 

Financial enterprises sector 193.5 146.1 144.2 163.8 171.9 235.5 

Non- Financial enterprises sector 873.7 860.0 711.8 982.5 1,113.7 1,112.5 

 
3. GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Quarter for the Years 2000-2005 at 
Constant Prices: 1997 is the Base Year. 
The following figure shows the GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Quarter for 
the Years 2000-2005 at Constant Prices: 1997 is the Base Year.  this reflects the fluctuation in 
different quarters that related to a general performance for the Years 2000-2005, and shows 
the affect of short-term economic indicators in monitoring the general performance during 
different quarters during the years.  
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Chapter One 
 

Introduction 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics seeks to develop a contemporary integrated 
economic statistical system committed to international standards.  This makes basic data 
needed for NA among the major goals targeted when launching the various economic 
statistical programs.  The compilation of National Accounts (NA) is considered the peak of 
efforts toward developing PCBS; therefore, there is a concentration on capacity building for 
professional staff in order to perform this difficult task which requires scientific and 
intellectual and experience in macroeconomic. 
 
National Accounts in many countries perform a double goal: firstly, to assist in controlling 
economic performance and economic policy through an  and analysis of current economic 
reaction between different economic sectors; and, Secondly, to use the data in a 
comprehensive framework feeding in microeconomic models that are used in compiling 
national budgets and macroeconomic planning and economic forecasting. 
 
The issuance of National Accounts provides a comprehensive picture of all transactions 
taking place in a specific period of time, and therefore gives a comprehensive picture of the 
macro-economy of  any State.  It is both a systematic statistical description for the whole 
economy and of the relationships between the various economic sectors and the rest of the 
world alike.  National Accounts are calculated for sectors and activities which are all parts of 
the overall system of national accounting.  The present status of accounts is a great deal of  
systematically classified and detailed information in accordance with economic concepts and 
principles which predict the economic performance of the state. 
 
The process of preparing National Accounts in the Palestinian territories developed 
continuously since the  establishments of the Palestinian Central Bureau of Statistics, from its 
inception in 1994 till the current process of compiling revised data series for the years 2000-
2005, in addition to the compilation of Institutional National Accounts and quarterly gross 
domestic product, parallel with development of methodologies and mechanisms which will be 
mentioned in details in the methodology chapter. 
 
Since the beginning of compilation National Accounts, SNA’1993 was adopted as a reference 
for the preparation of National Accounts.  Therefore the preparation of Palestinian national 
accounts did not face a transition process from SNA’1968 process.  SNA’1993 is the latest 
basic and internationally agreed standards for the preparation of the accounts that are 
interrelated and consistent for macroeconomic analysis.  It provides a set of concepts, 
definitions and classifications in the context of integrated accounting purposes, designed to 
provide data necessary for decision-taking, policy-making and economic analysis. 
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1.1  Objectives of the National Accounts: 
 
National Accounts endeavor to act in response to the following economic question: 
 “Who does what, by which means, for what purpose, with whom in exchange for what, with 
what changes in stocks?” (System of National Accounts SNA 1993) 
The National Accounts gives a coherent overview of the performance of the economy of the 
country.  Using a clearly structured statistical framework, it provides a detailed understanding 
of the different elements of the economic system and their interaction in relation to the rest of 
the world.  
 
The system of national accounts provides a set of concepts, definitions and detailed 
information within a broad accounting framework designed for purposes of policy making 
and decision-taking and subject for measuring the economic performance of the country. 
Additionally, they supply economic forms used in budget preparation, total economic 
planning and economic forecast and analysis.  
 
The National Accounts also provide data used in reports needed for the regional and 
international organizations.  Such data comply with internationally recognized standards that 
enable researchers to compare outputs of different countries and evaluate the performance of 
the domestic economy in relation to other similar economies. 
 
1.2 Overview about Palestinian National Accounts: 
National accounts for 1994 is considered the first effort to build statistical databases for 
national accounts, and cornerstone of their issuance was the requirement for the completion of 
the work.  The Establishment Census in 1994 was the framework of sampling for the 
inception of Economic Surveys carried out for the first time in 1994 according to a regular 
timetable.  During the year 1996 the National Accounts for the years 1995 and 1996 were 
compiled, together after the compilation of economic surveys for the years mentioned.  The 
goal is to narrow the gap in the issuance of modern national accounts.  The issuance of 
National Accounts in 1997 represented a quantum leap in the preparation of supply and use 
tables in achieving a level of consistency between data.  In the year 2003 there was an 
issuance for revised data series for the years 1994-2000 at current and constant prices and 
essential step in the issuance of data at constant prices based on Palestinian price deflators.  A 
press release of the main findings of national accounts for the years 2001-2002 were issued, 
and another one for the year 2003.  The year 2005 saw the implementation of the 
Establishments Census of 2004, requiring re-weighting Economic Survey data for the years 
2000-2003 based on the results of the census, which of course necessitated a revision process 
of national accounts data for those years. 
 
This effort of issuing a revised time series comes as a necessity to provide revised data for the 
years 2000-2005 at current and constant prices based on the various developments and 
changes that have accompanied the process of issuing national accounts data for the different 
years. 
 
At the same time PCBS worked on providing data on GDP quarterly since 2003.   Quarterly 
national accounts are one of the most important branches of national accounts, and provide a 
comprehensive picture of the main macroeconomic indicators over a period of time shorter 
than what is provided in the annual National Accounts.  While macroeconomic indicators are 
used for short-term analysis, the annual accounts are not sufficient because they generally do 
not allow necessary follow at the various short-term movements.  At the same time, a reliance 
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on short-term analysis of indicators is only an adequate substitute for various reasons.  Often, 
these indicators are not complete in terms of inclusiveness, and it is not always easy to 
understand the mutual economic relations generated. 
 
Quarterly national accounts (QNA) constitute a system of integrated quarterly time series 
coordinated through an accounting framework.  It adopts the same principles, definitions and 
structure as the annual national accounts.  In addition to that, it positioned between annual 
national accounts and short-term indicators, since QNA are commonly compiled by 
combining annual national accounts data with short-term indicators and annual estimates. 
 
To complement the work in conducting a solid database to provide adequate picture on the 
Palestinian economy, and committed to international recommendations to extend the scope of 
compilation of the system of national accounts, PCBS worked on the issuance of national 
accounts data by institutional sector to create a solid base for studies and economic analysis. 
National Accounts are considered the reference for compiling institutional national accounts 
data and the key to any sequence in the system.  In the year 2003 a data series was issued for 
gross domestic product by institutional sector at current and constant prices for the years 
1997-2000.  It was an essential step in building information by providing a description that 
was statistically steady and consistent for the whole economy and the relationship between the 
various economic sectors, and the macroeconomic situation with the rest of the world.  
 
SNA’ 1993 separates the economy into five institutional sectors which are all parts of the 
overall system of national accounting.  From this point of view work began on the production 
of institutional national accounts to give a clear picture of each economic sector at the end, 
and what is most prevalent sector in the national economy.  Another press release for GDP by 
institutional sectors at current prices for the years 2001-2002 was issued in 2004. 
 
1.3 Report Structure: 
The report of National Accounts at current and constant prices for the years 2000-2005 is 
divided into several chapters as follows: 
Chapter One: Includes introduction about national accounts, which contains the goals and 
over view about Palestinian National Accounts in addition to the report structure. 
Chapter Two: Deals with the most important definitions and concepts in this report with 
simplified explanation of these terms 
Chapter Three: Present an over view about the main findings extracted from the report.  
Chapter Four: Deals with National Accounts methodology at current and constant prices, 
Institutional National Accounts, and Quarterly National Accounts. 
Chapter Five: Deals with data quality and addresses the main remarks about the report. 
Chapter Six: deals with the main technical issues facing the preparation of National 
Accounts. 
The Main results tables: This report presents the most significant results in the tables at the 
level of Remaining West Bank and Gaza Strip for the basic National Accounts at current and 
constant prices, Institutional National Accounts, and Quarterly National Accounts. 
 

. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Glossary of Terms According to the System of National Accounts (SNA) 1993 
 
1. General terms 
 
Statistical unit: 
The United Nations System of National Accounts SNA 1993 defines two main types of 
statistical units: 
 
Institutional unit-Enterprise: 
An institutional unit is an economic entity that is capable, in its own right, of owning assets, 
incurring liabilities and engaging in economic activities and in transactions with other entities. 
 
Establishment: 
An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, which produces only a single group 
of goods (with the possibility of production from secondary activities) in which the principal 
productive activity accounts for most of the value added. 
Breaking down institutional units into establishments serves in creating more consistent 
statistical units in the productive sense. 
 
Industry: 
Industry is defined as a group of establishments engaged on the same, or similar, kinds of 
activity. This definition is in agreement with the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC). The highest level of aggregation is called 
the classification group, and the lowest level is called division. The various groups are 
determined in accordance with the nature of production, its use, and its structure of inputs. 
The tables in this report include classification standards linked with the Palestinian economy. 
 
Sector:  
The System of National Accounts divides the society into five institutional sectors: The 
government, non-profit institutions serving households or NPISHs, financial corporations, 
households, and non-financial corporations. This Report does not show data on the 
institutional sectors’ level; however, most activities can be related to one or two of the 
mentioned institutional sectors.  
 

Financial corporations: This sector includes main financial corporations such as banks and 
insurance companies and auxiliary financial activities like bureau de change that keep 
complete accounting records of their activities.   
 

Non-financial corporations: This sector includes all other institutional units, which are 
principally engaged in the production of market goods and services. Producers of this sector 
are distinguished from the family sector by keeping a complete set of accounts. A large 
portion of the value added in the rest of the activities is contributed by this sector.  
 

Government: a government is a legal entity established by political processes which have 
legislative, judicial or executive authority over other institutional units within a given area.  
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The government in Palestine has two levels: Local and central. Tables show that a significant 
portion of the economic activity is linked to the government’s sector; it is marked 
“government services’ producers.”1 
 
Non-profit institutions serving households (NPISHs): They consist of non-profit institutions. 
Despite the fact that they produce goods and services, NPISHs do not generate profit or 
income for their units.  
 

Three main groups of NPISHs may be distinguished: 
The first group serves the business sector such as chambers of trade and industry, which are 
classified within the non-financial corporations sector. The second group constitutes part of 
the government sector such as state-run hospitals. And the third type, which aims at serving 
households, includes professional and trade unions, churches, charitable societies, and 
privately subsidized organizations.  

Household: a household is a small group of persons who share the same living 
accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who consume certain 
types of goods and services collectively, mainly housing and food.  Although primarily 
consumer units, households can engage in any kind of economic activity.   All economic 
activities within the production boundaries and carried out by groups that do not keep 
complete sets of accounts fall within the household sector. The tables include paid work 
within the household. The family sector takes part in a number of other activities mentioned 
in the tables such as agriculture and domestic trade.  
 
Resident: 
Individuals and establishments are residents in a country when they have a center of economic 
interest in the economic territory of that country. The concept of residence used here is not 
based on nationality or legal criteria (although it may be similar to concepts of residence).   
An individual is said to be resident within the economic territory of a country when such 
individual maintains a center of economic interest in that territory - that is, when this 
individual engages, or intends to engage, in economic activities or transactions on a 
significant scale either indefinitely or over a long period of time, usually interpreted as one 
year.    
The rule excludes students, sick people, and foreign diplomats and international organizations 
other than country’s residents where such institutions exist. Individuals in the three 
aforementioned groups are considered non-residents in the economy but residents in their own 
country regardless of the length of the period of their stay.  
Establishments are always considered residents in the country where they operate. This is in 
line with the residency concept, which defines residency as the center of economic activity. 
The only exception here is concerning establishments that operate movable equipment such as 
fishermen who stay in the regional water of a certain country for a limited period in time. 
Companies that hold limited contracts are also excluded since they stay for the period of the 
contract with no intention to extend their stay once the project is over. These activities are 
considered residents in the economy of the country as long as they do not keep independent 
accounts of their overseas activities. Otherwise, they are considered residents in the country 
where they keep independent accounts of their activities and pay taxes and posses permission 
to operate, then their activity is considered resident in the country in question.          
 

                                                 
1 Many countries produce education, health, social, and public services data under this title in accordance with the System of 
National Accounts.  
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The Remaining West Bank: 
The West Bank excluding that part of Jerusalem, which was annexed after the 1967 
occupation by Israel.  
 
Jerusalem: 
That part of Jerusalem, which was annexed after the 1967 occupation by Israel.  
 
 
2. Production concepts: 
 
Production:  
Production is measured during a certain period of time by the value of the final products of 
goods and services produced by a certain establishment capable of being provided to other 
units though they can be self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital 
formation. Production includes two categories: Final products and the so-called (under 
operating products), which means products that take long time to produce such as livestock 
and establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the moment 
the production process is completed. However, the production of some goods may exceed the 
accounting period (such as the case of under operating products). The value of such products 
is estimated and registered during that accounting period, such as the case of establishment 
works and winter crops.  
 
Production can be classified as follows: 
 Market outputs: including goods and services sold at market prices such as most of 

the goods and services sold at warehouses and retail sail stores. 
 Outputs of private account: including goods and services consumed at the same 

production unit such as agricultural products, which are produced and consumed at the 
same farm. 

 Other non-market outputs: These are the goods and services produced by the 
government or non-profit institutions that are given free of charge or for minimal 
prices, including educational services provided by the government. 

 
Outputs are assessed when goods are produced from the production process. Assessment can 
be carried out in different ways based on taxes and subsidies on product and imports taken 
into consideration in the assessment (such as calling these taxes indirect taxes; a term used in 
SNA 1968 but became obsolete in SNA 1993). SNA 1993 recommends that the assessment be 
carried out at producers’ prices and basic prices. The basic price is the amount receivable by 
the producer from the purchaser for a unit of a good or service produced as output less any tax 
payable, and plus any subsidy receivable, on that unit as a consequence of its production. 
Other taxes on product “SNA 1993” consist mainly of taxes on land and building use and 
licensing fees. Whatever can be transferred by the government to an establishment in order to 
reduce pollution, regardless of the size of production, can be considered subsidies receivable 
by producers before starting the process of production. A producer's price is the basic price 
plus all taxes and subsidies on production and imports (excluding Value Added Tax VAT), 
which are known as “taxes and subsidies on product”. Most prominently; sales tax, custom 
duties, and duties on imports. Subsidies can take several forms most commonly subsidies on 
exports and imports. 
SNA 1993 briefly discusses the other two methodologies of assessment: market prices and 
costing factors. Market prices represent the product’s price plus VAT. This methodology has 
been used in the assessment of the Palestinian National Accounts since it was difficult to 
exclude VAT. Assessment by costing factors does not include any taxes on production or 
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imports2. However, none of the four assessment methodologies includes transportation 
margins receivable by producers independently.  
 
Financial services: 
 the output of financial services can be measured by the total cost of actual and calculated 
service. This is necessary because financial institutions gain earnings by the difference 
between interests on loans and deposits. As the calculation of the cost of the actual service is 
carried out directly, the calculation of the calculated service is more complicated. The 
calculated cost, (which is called the services of financial intermediation measured indirectly) 
equals the total of property income payable to financial institutions less gross value of payable 
interests on these institutions excluding property income receivable by investment of money 
of the same institution. 
Measuring GDP by using the output or production approach shows the calculated service in 
minus for an unreal activity in order to avoid duplicated calculation. Since by definition, cost 
of calculated service is not separated from payable interests, it is impossible to measure the 
cost of service from expenditure side whether concerning establishments or households. 
Therefore, cost of calculated service is not included as an expenditure item. Henceforth, the 
cost of calculated service is shown as intermediate consumption for an unreal activity. This 
method is used in a number of countries. Since part of the service cost is actually paid by 
households (whose consumption is classified as final consumption and not intermediate 
consumption) the assessment of gross intermediate consumption therefore becomes a little 
higher than the actual, henceforth, the value added becomes a little less than its actual value. 

Insurance services: 
The output of insurance is measured by the value of the actual and calculated cost of the 
service provided. In the case of other than life insurance (insurance against accidents such as 
car insurance, fire, and maritime insurance…etc) the cost of the calculated service equals: 
insurance premium with respect to future claims arising from the occurrence of the events 
specified in the insurance policies during the reference period + the income generated from 
investing the technical reserves in the reference period – claims payable for the reference 
period. Income here refers to property income (the income generated from the financial assets 
such as interests, shares, and stocks and the non-financial producing assets such as land lease) 
in addition to earnings on owned items.   
The output of life insurance is measured in the same way as it consists of the three 
aforementioned components in addition to the value of reduction of technical reserves, which 
are built by the insurance enterprises to pay the claims of an insurance policy included in the 
insurance program.   

 
Intermediate consumption: 
Intermediate consumption consists of the value of the goods and services consumed as inputs 
by a process of production. It is measured during a specific period in time in a way similar to 
measuring production. Intermediate consumption is estimated by purchase price, which is 
defined as the producers’ price plus transportation and wholesale and retail trade margins. The 
value of the gross intermediate consumption on the level of the total economy is the same 
whether calculated by purchase or producers’ price. However, on the detailed level, the two 
evaluations vary.   
 
 

                                                 
2 SNA 1993 shows clearly that using assessment by costing must be avoided because of the difficulties related to this concept 
of assessment. See 6.230-6.232 of SNA for more information. 
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Value added: 
Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 
that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 
production less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the 
gross value less the value of fixed capital consumption. The net value added reflects the 
performance of the economy in a better way; however, since it is difficult to measure the fixed 
capital consumption accurately, the concept of gross value added is more used.  
Value added at producers’ price is the difference between output at basic prices and the value 
of the intermediate consumption at purchase price plus taxes (less subsidies) on production. 
However, if taxes and subsidies are excluded, value added will be obtained in basic prices.  
 
Gross Domestic Product or GDP: 
Gross Domestic Product or GDP is the summary measure of the output or production during a 
certain period in time. Estimate of GDP, like the output and the value added, can vary 
according to taxes and subsidies taken into consideration. GDP is usually estimated at market 
prices, producers’ prices, or basic prices.  
There are three approaches to estimate the GDP: Output or Production approach, Expenditure 
approach, and Income approach. Output or Production approach measures the GDP as the 
sum of value added of all economic activities.  
Since supply is one of the components of the value added of all goods and services, it must 
equal the sum of money spent on same goods and services. Therefore, the following must 
apply: 
Gross Domestic Product at market prices = final consumption + gross fixed capital formation 
+ change in the inventory + exports (goods and services) – imports (goods and services).  
Also, since income is totally linked to the production process, the gross value added is used as 
an income on the capital (operating surplus) and employment (compensation of employees) 
plus paid taxes linked to the production processes less subsidies. Henceforth, the following 
applies:  
GDP at market prices = the compensation of employees (paid by resident producers to 
resident and non-resident employees) + net operating surplus (paid by institutional units that 
carry out production activities; residents by definition) + fixed capital consumption + taxes 
(less subsidies) on production and imports.  
However, the current Palestinian National Accounts was unable to provide independent 
estimates on the fixed capital consumption, which required projecting the operating surplus in 
its gross value i.e. including fixed capital consumption.  
 
3. Final consumption groups: 
 
Final consumption: 
Households, government, and non-profit institutions carry out the final consumption 
registered in the National Accounts. Therefore, the establishments’ consumption is not 
considered final consumption since products used in the production process are considered 
intermediate consumption.  
Households’ final consumption is registered in purchase’ price. It consists of expenditure on 
all goods and services excluding expenditure on building and construction, which are 
considered gross fixed capital formation for the property owners. Renting accommodation is 
classified as final consumption spent by households.  
Government and non-profit institutions consumption is dealt with in the SNA 1993 
similarly to the way it was dealt with in SNA 1968; it is measured by output value less sales 
revenues.  
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Expenditure of the two sectors can be divided into two types: individual and collective. The 
first includes spending that benefits individuals on medical services, for instance. Collective 
expenditure has a public nature such as the government’s spending on defense and security. 
 
Gross capital formation: 
Gross capital formation can be divided into three components: gross fixed capital formation, 
change in inventory, and net acquisitions of valuables. Henceforth, gross capital formation (or 
investment) can be defined as the total value of the three aforementioned components. It is 
measured at purchase price, as is the case with measuring consumption. 
Gross capital formation is the value of what producers own less what they spend on new and 
used capital goods (including households’ expenditure on accommodation where households 
are in this sense producers of accommodation services). In addition to capital improvements 
on lands and subsoil assets and the cost of property transaction of such assets.3 Capital goods 
can be tangible like houses, equipment, machinery…etc. or intangible like copyrights, 
trademarks, computer programs…etc. 
Change in the inventory can be measured by the value of the goods entering the inventory less 
the value of the goods leaving the inventory. Goods must be valued at current prices i.e. their 
prices at the time they enter or leave the inventory in order to avoid calculating unreal 
earnings of ownership. Change in the inventory also includes “under operating products”. 
Valuables are assets that do not become worn out as time goes by. They are not originally 
used as basis for production or consumption but kept as a valuable inventory. This includes 
gold, diamonds, jewelry, paintings…etc. This has not been taken into consideration in the 
capital formation in the current accounts. 
 
Exports and imports of goods and services: 
They include trading goods and services among residents and non-residents and selling, 
barter, and gifts. 

3. Income components: 
  
Compensation of employees: 
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including social 
security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for work done by the 
latter. 
 
Tax on a product: 
Taxes are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the general 
government. Taxes on a product consist of taxes on products payable on goods and services at 
production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 
a result of carrying out the production process. 
 
Taxes and duties on imports, excluding VAT: 
Taxes and duties on imports consist of taxes on goods and services that become payable at the 
moment when the goods cross the national or customs frontiers of the economic territory.  
Other imports taxes (excluding VAT) include sales tax, Excise (imposed on certain goods like 
tobacco and fuel) and other taxes that can be imposed on services…etc.  

                                                 
3 The definition can be simplified; gross fixed capital formation includes capital improvements of all non-produced assets and 
the costs of property transaction of all non-produced assets. It also includes tangible non-produced assets, land and subsoil 
assets, water sources, and non-organic cultivated sources. Non-produced assets include copyrights, rental contacts, and 
purchasable name of fame. In any case, such deals have not been estimated since they are of a neglected value in Palestine.   
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Subsidies on product: 
Subsidies are current unrequited payments that government units make to local producers or 
importers. They consist of subsidies on products made to each unit of produced goods or 
services and other subsidies on product made by the government to resident producers as a 
result of carrying out the production process. 
 
Gross Operating surplus: 
The operating surplus totals the value of the gross value added at basic prices less the total of 
compensation of employees (including compensations payable to non-residents) less taxes 
(minus subsidies on product). Gross operating surplus can be analyzed to net operating 
surplus and the fixed capital consumption.4  
However, this distinction was not possible in the Palestinian National Accounts since data 
were unavailable. 
 
Property income: 
Property income is the income receivable by the owner of a financial asset or a tangible non-
produced asset (such as land) in return for providing funds to, or putting the tangible non-
produced asset at the disposal of another institutional unit. 
 
Gross National Income5: 
GNI (gross national income) measures the gross value of the initial earned income of 
residents. It is the income incurred by carrying out production activities or by owning 
financial assets or land or subsoil assets. GNI can be measured by adding the following 
components: 

• Compensations of employees payable to residents  
• Operating surplus of production units (residents by definition) 
• Taxes on production and imports less governmental subsidies 
• Income generated by financial assets, lands, subsoil assets earned by residents 

Less: 
Income generated by financial assets, lands, subsoil assets paid by residents 
GNI can be estimated in a different way by adding the initial income earned by residents less 
initial income earned by non-residents from the GNI. 
 
Gross disposable income: 
Gross disposable income measures available income of residents, which can be spent on 
consumption of goods and services (locally produced or imported goods and services) or for 
savings. Gross disposable income can be measured by adding the following components: 
GNI, current payable current taxes on income and wealth and others payable to residents, 
residents social security contributions and revenues, net insurance premiums and claims other 
than life insurance payable to residents, local different transactions, current transactions of 
non-residents (which can take any of the aforementioned forms) 
Less: 
The same articles above on payments side. 
Gross disposable income can also be measured in a simplified way by adding the net 
transactions from non residents to the GNI. 

 
 

                                                 
4 A line must be drawn between the consumption of fixed capital and the book consumption of the fixed capital used in 
commercial accounting basically for tax purposes. Consumption of fixed capital measures the reduction of fixed assets as a 
result of use and depreciation. It is a variable related to future view.   
5 Formerly known as Gross National Product GNP in SNA 1968 but the term became absolute in SNA 1993  
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

The General Performance for National Economy:  
 
3.1 Annual National Accounts: 
The final findings of the revised time series at current and constant prices throughout      
2000-2005, that covers Palestinian macroeconomic indicators in this period, show that 
fluctuation in the value of the Gross Domestic Product, growth and decline and in other 
indicators was caused by political and economic situations in the Palestinian Territory 
throughout this period.  In looking at the actual Gross Domestic Product in Remaining West 
Bank and Gaza Strip and at the different growth rates for the Gross Domestic Product at 
constant prices we find that in the year 2005 GDP declined by 0.7% compared with 1999, but 
during the period 2000-2005, the GDP recorded the highest growth rate during the year 2003, 
14.9%, increases compared with the year 2002, and  the highest decline rate during 2002, 
13.3% compared with 2001.  
 
The steep decline in 2002 was caused by intensive Israeli destruction on the Palestinian 
Territory and followed by deterioration of the infrastructure and poor economic situation, a 
halt of passenger and freight vehicles in various places, and complete closure of the border, 
increased military checkpoints, and restrictions on Palestinian employees who work in Israeli. 
This was reflected in lowest value in GDP during the period, and it affected the growth rate in 
2003 in comparison to the decline during 2002. 
 
During the years 2004 and 2005 the Palestinian economy recovered and rebuilt from the 
destruction of the previous years in the Remaining West Bank, but in the Gaza Strip the 
political crisis was increasing which negatively affected the economic movement. 
 
The political crisis was felt on Palestinian per capita income then savings declined during the 
different years.  Saving was negative during the years 2002-2004, reflecting directly on the 
investment level on the Palestinian economy and increasing foreign debt value to cover this 
shortage and creating  shortages in net lending / borrowing. 
 
We notice an increase in some data at constant prices compared with current prices in  
Remaining West Bank and Gaza Strip, although the data at constant prices should be 
decreasing when compared with current prices since the deflator should decrease  the data at 
current prices, and put it under the changing in exchange rate.  The main reason for the 
increase is the special in Palestinian situation, where the data from different sources is 
recorded in New Israeli Shekels, then transferred to US Dollars.  We will clarify this 
mechanism in the following methodology chapter.     
 
Firstly: Percentage Contribution to GDP for the Years 2000-2005 at Current Prices:   
For percentage contribution to GDP by economic activity, we notice that the Palestinian 
economy is service-oriented at the top level.  The percentage contribution to GDP was 
between 21.4%-24.1% which includes (Real estate, renting and business services, community, 
social and personal services, hotels and restaurants, education, health and social work) during 
the years 2000-2005. 
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The findings show that industrial activities provided the second highest contribution to the 
GDP; the contribution reached 17.3% in 2003 as the largest contribution, despite that 
industrial activity declined compared with the years before 1999; it followed by Public 
administration and defense reaching a peak contribution in 2002 of about 16.4%. 
 
Percentage Contribution to GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip by Economic 

Activity for the years 2000-2005 at Current Prices 
 

Economic Activity 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agriculture and fishing 10.0 8.7 7.3 6.5 7.1 5.7 

Mining, manufacturing, electr. and water 15.0 15.8 15.0 17.3 17.1 15.1 

Construction 7.7 8.2 5.5 5.7 5.7 6.1 

Wholesale and retail trade 11.4 9.0 10.7 10.2 9.8 10.0 

Transport, Storage and Communications 4.1 5.7 7.3 6.4 6.1 6.1 

Financial intermediation 4.3 3.8 4.0 3.8 3.6 4.5 

services 21.4 21.7 24.1 23.7 22.8 22.6 

Public administration and defense 14.1 16.2 16.4 15.0 14.3 14.0 

Households with employed persons 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

Other * 11.8 10.7 9.5 11.2 13.4 15.9 

Total 100 100 100 100 100 100 

Notes: 
(*): Includes Public owned enterprises, FISIM, Customs duties and VAT on imports, net 
 
 The findings show significant fluctuation in Percentage Contribution to GDP, for instance the 
highest percentage contribution for Transport, Storage and Communications activity was 
7.3% in 2002, caused by activation of the informal sector an addition to the lengthy by pass 
road caused by closing all main roads between various places.  The lowest percentage 
contribution for this activity was 4.1% in 2000. 
 
The highest percentage contribution for Construction activity in 2001 was 8.2%.  The lowest 
percentage contribution for this activity was 5.5% in 2002. 
 
Secondly: GDP for the Years 2000-2005:   
Gross Domestic Product or GDP is the summary measure of the output or production during a 
certain period in time.  Estimates of GDP, like output and the value added, can vary according 
to taxes and subsidies taken into consideration.  There are three approaches to estimate the 
GDP: Output or Production approach, Expenditure approach, and Income approach. 
 
The following figure shows the GDP trend line in Remaining West Bank and Gaza Strip for 
the years 2000-2005 at current and constant prices: 
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Figure1: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at 
Current and Constant Prices (Value in US$ Million) 
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The figure indicates that the GDP at current and constant prices are approximately similar, 
caused by the growth rate in exchange rate of NIS compared with US$.  This makes the 
decline in prices if we measure in US$. 
 
But for the growth rate in GDP at constant prices, we find the Palestinian economy recorded 
the highest growth rate during 2003, about 14.9%, followed by 2004 by 11.9%.  It recorded 
the lowest growth rate during 2002, with a decline of about 13.3% as mentioned above. 

 
The following figure shows the growth rate and the changing in growth rate in Remaining 
West Bank and Gaza Strip for the years 2000-2005 at current and constant Prices: 
 

Figure2: The Growth Rate in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years  
2000-2005 at Constant Prices 
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Thirdly: GNI for the Years 2000-2005:   
GNI (gross national income) measures the gross value of the initial earned income of 
residents. It is the income incurred by carrying out production activities or by owning 
financial assets or land or subsoil assets. 
 
Income generated by financial assets, lands, subsoil assets paid by residents. 
GNI can be estimated in a different way by adding the initial income earned by residents less 
initial income earned by non-residents from the GNI. 
 
The following figure shows the increasing on GNI in Remaining West Bank and Gaza Strip 
for the years 2000-2005 at current and constant prices: 

 
Figure3: GNI in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at 

Current and Constant Prices (Value in US$ Million) 
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Fourthly: GNDI for the Years 2000-2005: 
As in many developing countries, GDI is more than GDP and GNI, caused by aids and current 
transfers from international community in addition to Palestinian transfers in foreign currency 
to their families.  The revised time series data indicate  that the GDI in Remaining West Bank 
and Gaza Strip  at current and constant prices (in US$ Million) as the following figure: 
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Figure4: GDI in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at 
Current and Constant Prices (Value in US$ Million) 
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We can compare the major macroeconomic indicators in Remaining West Bank and Gaza 
Strip for the years 2000-2005 at constant prices through the following figure: 
 

Figure5: Major Economic Indicators in Remaining West Bank and Gaza Strip for the 
Years 2000-2005 at Constant Prices (Value In US$ Million) 
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We also notice the  fluctuation in savings value, caused by fluctuation in GDI addition to the 
households expending from their savings for the consumption caused by the political crisis 
that is reflected on the per capita; the savings during 2000-2005 was negative.   The following 
figure shows the savings and current transfers vis-a-vis non-residents, net in Remaining West 
Bank and Gaza Strip for the years 2000-2005 at constant prices: 
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Figure6: The Saving and Current Transfers vis-a-vis non-Residents in Remaining West 
Bank and Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices (Value In US$ Million) 
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Fifth: Per Capita Indicators: 
 
1.  at Current Prices 
GDP,GNI,GDI Per Capita in Remaining West Bank and Gaza Strip for the years 2000-2005 
at current prices (US$)was: 

 
    Value In US$  

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

GDP Per Capita  1,454.7 1,314.0 1,125.2 1,224.1 1,300.9 1,349.6 

GNI Per Capita 1,686.8 1,424.0 1,198.5 1,304.7 1,372.0 1,456.8 

GNDI Per Capita 1,907.2 1,738.9 1,543.2 1,554.9 1,606.2 1,797.9 

 
2.  at Constant Prices 
GDP,GNI,GDI Per Capita in Remaining West Bank and Gaza Strip for the years 2000-2005 
at constant prices (US$)was: 
 

    Value In US$  
Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

GDP Per Capita  1,428.3 1,269.5 1,070.0 1,195.0 1,300.4 1,349.2 

GNI Per Capita 1,654.5 1,381.3 1,151.3 1,278.5 1,371.3 1,447.3 

GNDI Per Capita 1,881.9 1,713.0 1,537.6 1,536.9 1,602.3 1,772.9 

 
The following figure show per capita for important of National Accounts indicators: 
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Figure7: The Per Capita for National Accounts Indicators in Remaining West Bank and 
Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices (Value in US$) 
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Sixth: GDP by Expenditure Side 
The main findings indicate that the final consumption on the GDP had achieved the highest 
expenditure value on the GDP at constant prices in Remaining West Bank and Gaza Strip for 
the year 2004, about   5,683.3US$ million, whereas the final consumption of the households 
sector contribute the highest percent during the year 2005 by81.6%. 
 
Whereas the Gross Capital Formation was 1,561.1 US$ million in 2000 it’s the highest value 
for it, whereas the Capital Formation for buildings contribute the highest percent was 58.3% 
in the same year, the lowest for value Gross Capital Formation was   954.1954.1  US$ million in 
2002, but the trade balance recorded sequence deficit during this period, where the highest 
deficit amount 2,651.9  US$ million and was similar compared with 2003, 2004, the following 
figure shows expenditure on the GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip for the years 
2000-2005 at constant prices: 

 
Figure8: The Ingredients of GDP by  Expenditure Side in Remaining West Bank and 

Gaza Strip for the Years 2000-2005 at Constant Prices (Value in US$ Million) 
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3.2 Institutional National Accounts: 
The findings of the revised time series in current and constant prices of the Palestinian 
throughout 2000-2005 show that the Households sector provided the highest contribution to 
the GDP followed by the Non- Financial enterprises sector, NPISH sector provided the lowest 
contribution, as the table below tells us. 
 

Gross Domestic Product  in Remaining West Bank and Gaza Strip by Institutional 
Sector for the Years 2000-2005 at Current and Constant Prices 

 
    Value In US$ Million 

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Current Prices 

Households sector 2,133.9 1,745.2 1,541.0 1,522.1 1,672.6 1,835.6 

NPISH sector 152.1 154.3 181.0 212.1 235.3 249.2 

Government sector 863.3 927.2 817.9 882.9 938.1 1,017.8 

Financial enterprises sector 191.7 159.1 145.1 155.5 163.8 220.7 

Non- Financial enterprises sector 853.6 911.6 747.5 1,068.3 1,188.7 1,156.6 

Constant Prices 

Households sector 2,122.1 1,647.9 1,375.2 1,458.5 1,670.7 1,760.7 

NPISH sector 153.5 153.6 172.4 211.8 225.9 245.5 

Government sector 775.7 957.7 860.4 933.0 1,014.5 1,124.7 

Financial enterprises sector 193.5 146.1 144.2 163.8 171.9 235.5 

Non- Financial enterprises sector 873.7 860.0 711.8 982.5 1,113.7 1,112.5 

 
3.3 Quarterly National Accounts 
The findings of the Quarterly National Accounts for the years 2000-2005 based on available 
short-term indicators indicate the fluctuation in QNA in Remaining West Bank and Gaza 
Strip for the years at Constant Prices.  In addition the general trend for this fluctuation 
indicates a decline in GDP in fourth quarter 2000 until second quarter 2004 compared with 
the first three quarters of the year 2000, where the first three quarters of the year 2000 
represent normal situation.  GDP achieved a growth rate of about 7.4% during second quarter 
compared with the first quarter in the same year, and 3.1% during third quarter compared with 
the second quarter in the same year. 
  
When Al-Aqsa Intifada started in the fourth quarter 2000, GDP had recorded a decline, 
amounting 20.4% compared to the third quarter of the year 2000.  This decline was reflected 
on the different economic activities which declined during the fourth quarter.  This decreases 
and fluctuation continued caused by closing and  siege. 
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Figure9: GDP in Remaining West Bank and Gaza Strip for the Quarters of the  Years 
2000-2005 at Constant Prices  (Value in US$ Million) 
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As for the year 2001, the GDP declined amount 3.2% compared to the forth quarter of the 
year 2000, while the second quarter recorded an increase by 11.8% compared to the first 
quarter of the same year.  There were increases in the Construction, Manufacturing, 
Wholesale and Retail Trade, Transport, Storage and Communications.  The third quarter of 
the same year recorded  an increase by 1.8% compared to the second quarter of the same year, 
while it decreased during the fourth quarter by 3.8% compared to the third quarter of the same 
year.  There were decreases in the Construction, Manufacturing, Transport, Storage and 
Communications in this quarter. 
 
The findings indicate that the first quarter of the year 2002 declined by 11.4% compared to 
the fourth quarter of the year 2001, and the second quarter of the year 2002 decreased by 
7.6% compared to the first quarter of the same year.  This indicates that decline was reduced 
in the second quarter 2002 compared to the same quarters of the years 2000-2005.  This was 
caused by the closure by the Israeli Authorities during this quarter.  There were decreases in 
the Construction, Manufacturing, Wholesale and Retail Trade, and Financial Intermediation, 
while the third quarter for the same year recorded an increase by 2.5% compared to the 
second quarter of the same year.  Also the fourth quarter showed an increase by 7.2% 
compared to the third quarter of the same year.  This is appears in Agriculture activity caused 
by the increase in the demand for employees (related to the olive harvest). 
 
The findings indicate that the first quarter of the year 2003 increased by 2.0% compared to the 
fourth quarter of the year 2002, and the second quarter of the year 2003 increased by 6.8% 
compared to the first quarter of the same year.  Also the third quarter for the same year 
recorded an increase of 6.2% compared to the second quarter of the same year, while it 
decreased by 2.4% in the fourth quarter, compared to the third quarter of the same year. 
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The findings indicate that the first and second quarter of the year 2004 increased by 2.2% 
compared to the fourth quarter of the year 2003 and first quarter 2004, and the third quarter of 
the year 2004 increased by 11.6% compared to the second quarter of the same year.  Also it 
decreased by 3.3% in the fourth quarter, compared to the third quarter of the same year. 
 
The findings indicate that the first quarter of the year 2005 decreased by 3.2% compared to 
the fourth quarter of the year 2004, and the second quarter of the year 2005 increased by 1.1% 
compared to the first quarter of the same year.   The third quarter of the year 2005 increased 
by 10.1% compared to the second quarter of the same year.  Also it increased by 2.6% in the 
fourth quarter compared to the third quarter of the same year. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

This Chapter will present the adopted methodologies for the compilation of the National 
Accounts at current and constant prices based on the available price deflators.  In addition to 
that we will present the methodologies for compiling both the Institutional National Accounts 
at current and constant prices in addition to the compilation of the Quarterly National 
Accounts at constant prices based on the necessary short term indicators. 

 
4.1 Annual Basic National Accounts 

 
4.1.1 Revised Time Series at Current Prices 
 
4.1.1.1 Data sources for the GDP from the Production side 

Activity Source Notes 
Agriculture and 
Fishing 

- Agriculture Statistics 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
- Oil Presses Survey 
 
 
 

- The compensation of 
employees obtained from the 
Labour Force Survey. 
- Estimates available about the 
intermediate consumption of the 
Fishing production due to lack of 
data. 
- Oil presses survey provides 
estimates about the farmers 
production from pressing olives 
as a secondary activity. 

Mining and 
Quarrying 

Industry Survey  

Manufacturing - Industry Survey 
- Oil Presses Survey 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

Electricity and 
Water Supply 

- Industry Survey 
- Local government budgets 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

Construction Contractors’ Survey (Formal 
Sector) 
Existing building survey (Informal 
Sector) 
 

LFS data for the compensation of 
employees were used in 
estimating them for the informal 
sector. 
 

Wholesale and 
Retail Trade 

Internal Trade Survey  

Hotels and 
Restaurants 

Services Survey  

Transport Transport Survey (Formal Sector) 
Informal Transport Survey 
(Informal Sector) 
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Financial 
Intermediation 

Finance Survey 
 

 

Real Estate, 
renting and 
Business 
services 
 

- Services Survey 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
- Estimates for the Imputed rents 
from the economic surveys 
 
 
 

 

Public 
Administration 
and Defense 

- Central Government Budget 
- Local Government Budget 
- Government abroad Budgets 

 

Education - Services Survey 
- UNRWA Budget 
- Ministry of Education budget 
 
 
 

 

Health and 
social work 

- Services Survey 
- UNRWA Budget 
- Ministry of Health budget 
 
 
 

 

Community, 
social and 
personal 
services 

Services Survey  

Households with 
employed 
persons 

- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
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Data sources for the GDP from the Expenditure  side:  
Transaction Source Notes 

Household Final 
Consumption 

Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
 
 
 
 

 

Government 
Final 
Consumption 

Administrative records from: 
- Central Government 
- Local Government 
- Extra Budgetary institutions 
- Government Abroad 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
 
 

 

NPISH Final 
Consumption 

- Services Survey 
- UNRAWA Budget 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
 

 

Gross capital 
formation 

For Buildings (Contractors Survey) 
For Non buildings (Imports of 
capital goods from the Foreign 
trade statistics) 

 

Changes in 
inventories 

Economic surveys  

Exports  Foreign trade statistics (exports of 
goods) 
Rest of the world estimates 
(exports of services) 

 

Imports Foreign trade statistics (imports of 
goods) 
Rest of the world estimates 
(imports of services) 
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Data sources for the GNI and GNDI : 
Transaction Source Notes 

Income vis-à-vis non residents, net   
Compensation of employees (residents) 
receivable abroad 
Compensation of employees (non 
residents) payable abroad 
 

Balance of 
Payments 
 

 

Property Income, net   
Property Income receivable  
Property Income payable 

Balance of 
Payments 
 

 

Current Transfers from abroad, net   
Current Transfers receivable from abroad  

Current Transfers payable for abroad 

Balance of 
Payments 
  

 
4.1.1.2   The main basis for revision process 
During the process of compiling this time series, many economic indicators changed and a 
cumulative process of expertise was achieved.  Based on the following it was a necessity to 
have a revised time series for the National Accounts covering the period 2000-2005 based on 
the following considerations: 

 
• The updating process of the data sources when it was possible depending on the latest 

administrative records available from mainly the Government and UNRWA. 
• Unifying the methodologies from the various data sources based on the latest one, 

such as the methodologies for estimating the government production, imputed rent and 
the gross capital formation.  Using the latest methodologies improve the data quality 
for data compilation. 

• Unifying the data coverage for the data by economic activities.  This was 
accomplished by revising the economic surveys data based on the results of the 
Establishments Census 2004 since based on this, it showed that there was under 
coverage in the frames for compiling the economic surveys for the years 2000-2003 
that depended on the 1997 Census. 

• Improving the consistency of the data by checking the framework of the data, such as 
checking the proportion of the inputs to the outputs, the value added per employee, in 
addition to the logic of the growth rates for the output and value added, in addition to 
the regional distribution for the data. 

• Balancing the GDP from both the production and expenditure sides at current prices. 
• Re checking for the data at current prices after compiling those at constant prices 

based on the general overview about the performance of the economy. 
 

4.1.2 Revised Time Series at Constant Prices 
The methodology for compiling the National Accounts at constant prices based on a set of 
price indicies and delators.  Mainly PCBS produce three types of indicies (Consumer price 
index, producer and wholesaler price index) based on the average of the year 1996 as a base 
year. 
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The process for deflating divided into two steps: First step by compiling the necessary 
deflators in format and details of the SUT, while in the second step those deflators were used 
in order to deflate the various transactions in the SUT. 
 
The following table shows the various indices used to deflate various transactions: 

Transaction Price Index Source 
Output   
Output from Goods Pal-PPI PCBS 

Output from buildings Special Index based on the 
components of the output 

PCBS 

Services Pal- CPI PCBS 

VAT on Imports Pal-WPI PCBS 
Imports of goods and services Residual  
Intermediate Consumption   
From Goods Pal-WPI PCBS 
From Services Isr-WPI Israeli Abstract 

Final Consumption   

Household Final Consumption 
 

Pal- CPI PCBS 

Government Final Consumption Special Index based on the 
production of Government  

PCBS 

NPISH Final Consumption Pal-WPI PCBS 
Gross Capital Formation   

Gross Fixed Capital Formation 
 

Pal-WPI PCBS 

Changes in Inventories 
 

Pal-WPI PCBS 

Exports of goods and services Pal-PPI PCBS 

 
4.2 Institutional National Accounts 
The methodology for compiling the Institutional National Accounts is based mainly on the 
Annual Basic National Accounts, therefore the results of this report as for the institutional 
accounts depend on the annual national accounts for the years 2000-2005 as a basic for the 
institutional distribution for institutions and based on the recommendations of  the SNA’ 93. 
Two approaches were used to compile the institutional national accounts based on the sources 
of the data and there particularity. 
 
First Approach consists of: 
Agriculture and Fishing: classified as Household sector. 
Financial Intermediation: Financial  Institutions Sector. 
Public owned enterprise: Non Financial Instituations. 
Public Administration and Defense: Government Sector. 
Household Services: Household Sector. 
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Second Approach consists of: 
It consists of all activities where data are collected from the economic surveys, and those data 
were classified by their institutional sectors based on the legal entities. 
A percentage contribution for each sector was used as a basis for distributing the data for each 
sector. 

 
4.3 Quarterly National Accounts 
Before talking about the quarterly national accounts, it is necessary to introduce the main 
sources for the QNA. 
The QNA depend on a set of short-term indicators that serve as a tool for the compilation; 
those indicators must have a periodicity of monthly or quarterly basis.  The following table 
shows the main data sources for the compilation: 

Activity Available Indicator Recommendations 
Agriculture and Fishing Number of Employees in 

Agriculture 
 

The recommendations were to 
use the quantity of agricultural 
production. 

Mining and Quarrying Industrial Production Index Within the recommendations 
Manufacturing Industrial Production Index Within the recommendations 
Electricity and Water 
Supply 

Quantity of consumed water Within the recommendations 

Construction Number of Employees in 
Construction 
Building Licenses 
Quantity of imported cement 
 

Within the recommendations 
 

Wholesale and Retail 
Trade 

Number of Employees in 
Trade 
 

The recommendations to use 
the average of the household 
consumption. 

Hotels and Restaurants Number of Bed nights Within the recommendations 
 

Transport Number of licensed vehicles 
Number of Employees in 
Transport 

Within the recommendations 
 

Financial 
Intermediation 

Credit facilities 
PMA assets and liabilities 
Checks clearances 

Within the recommendations 
 

Real Estate, renting and 
Business services 
 

Number of Employees in 
Renting services 
 

The recommendations to use 
the number of new building.  

Public Administration 
and Defense 

Revenues and expenditures 
for central government Budget

Within the recommendations 
 

Education Revenues and expenditures 
for the Ministry of Education  
 

Within the recommendations 
 

Health and social work Revenues and expenditures 
for the Ministry of Health  
 

Within the recommendations 
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The QNA methodology: 
The following steps are used for the compilation of QNA: 

• Collecting the necessary short-term indicators for all economic activities in order to 
derive the GDP at constant prices.  Those data have to be monthly or quarterly. 

• From those indicators, indices derived for each activity based on the format of the 
Supply and Use Tables. 

• Based on the results of the annual national accounts, the value added for each activity 
was distributed based on the derived indices. 


