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 1034 ،كانون أول –هـ 3416 ،صفر. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .1031 ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة .3102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -اهلل رام 
 

 : جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –رام اهلل  ،0421.  ب.ص
 

  (271/270) 1 2700 298: هاتف
  (271/270) 1 2710 298: فاكس

 3000100100: الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  1027: المرجعي الرمز                             http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 3114الفلسطينية  لإلحصاءات الرسمية

http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصاادر البياناات الخاصاة بالحساابات القومياة مان 
كماا يتقادم الجهااز بالشاكر للساادة فاي   .إلعاداد الحساابات القومياة ةساهمت في توفير البياناات الززما وزارات وممثليات

 .سلطة النقد الفلسطينية على ما أبدوه من جهود في مراجعة بيانات الحسابات القومية
 

ق فنااي ماان الجهاااز المركاازي بقيااادة فرياا ،3102للعااام  إعااداد تقرياار الحسااابات القوميااة باألسااعار الجاريااة والثابتااةتاام لقااد 
ل الرئيسااية يااو متلا ةعااو مجموعاادد ماان أع اااء  دولااة فلسااطينكاال ماان ن باايك لإلحصاااء الفلسااطيني، وباادعم مااالي مشااتر 

 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلا، الوكدولة فلسطين النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم( CFG)للجهاز 
 

ل الرئيسية للجهاز     يو متلا ةعو مجمأع اء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت
(CFG) الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع. 
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 فريق العمل
 

 إعداد التقرير  

  رانيا أبو غبوش 

  هالنتشآمنه  

 حسن دويكات 
 
 ر

 

 رشا مسعود 
 
 

 

  

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

  

 المراجعة األولية  

  أمينة خصيب 

  ابراهيم الطرشة 
 صالح الكفري. د

 

   

 المراجعة النهائية 
 محمد قاللوة      
 عناية زيدان     

 
  اإلشراف العام  

 رئيس الجهاز عال عوض  
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 مستخدمينتنويه لل
 

عند اإلطالع على التقرير والذي يضم الحسابات القومية األساسية إضافة إلى الحسابات القومية المؤسسية ينبغي أن تؤخذ 
 :األمور اآلتية بعين االعتبار

 المنقحة يةالسكان تقديراتال باالستناد إلى 1031، 1031 عوامتم إعداد بيانات نصيب الفرد من المؤشرات المختلفة لأل 
 .1007العام للسكان والمساكن والمنشآت  للتعداد المبنية على النتائج النهائية

  كسنة أساس 1004بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة تعتمد على العام. 

  األمر الذي  عند اعداد البيانات الخاصة بنشاط الوساطة المالية، 1000تم تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية
 .انعكس على مؤشرات االنتاج واالستهالك الوسيط للقطاع المالي

  تم إعداد بيانات األسعار الثابتة باالعتماد على مجموعة من المثبطات السعرية والتي تم تحويلها إلى عملة الدوالر
الضروري مراعاة التغير في أسعار نه من إ، بالتالي فمما قد يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض المثبطات السعرية األمريكي

  .1004استنادا إلى سنة االساس للعام  الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي صرف

لألعوام  ، ومثبط سعر الصرفالجدول التالي يبين معدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيقل اإلسرائيلي
1031 ،1031: 

 

المؤشر                        

 العام    
 مثبط سعر الصرف المعدل السنوي لسعر الصرف

3103 3.8551 0.8610 

3102 201011 100112 
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  المو وع

   
 

 قائمة الجداول
 المقدمة

 

 01 النتائج الرئيسية :الفصل األول

 32 الحسابات القومية األساسية  3.3 

 14 الحسابات القومية المؤسسية 1.3 
 25 جودة البياناتو  المنهجية :الفصل الثاني   

 12 الحسابات القومية األساسيةمنهجية  3.1 
 10 الحسابات القومية المؤسسيةمنهجية  1.1 

 12 جودة البيانات 1.1 

 13 الموثوقية 4.1 

 33 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث   
   

 21 الجداول 
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 جداولالقائمة 
 

 الجدول
 

 الصفحة 

 3102، 3103جداول الحسابات القومية باألسعار الجارية 

ـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي فـــي  االقتصـــاديةألنشـــطة امســـاهمة نســـبة  :0-0جدول   عـــوامفلســـطين لألفـــي الن
 باألسعار الجارية 1031 ،1031

20 

 لألعـوامالضـفة الغربيـة  في الناتج المحلي اإلجمـالي فـي االقتصاديةألنشطة امساهمة نسبة  :3-0جدول    
 باألسعار الجارية 1031، 1031

23 

 لألعــوام قطــاع غــزةفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي  االقتصــاديةألنشــطة امســاهمة نســبة  :2-0جدول    
 باألسعار الجارية 1031، 1031

22 

 22 باألسعار الجارية 1031، 1031 لألعوام االقتصادي النشاط بحس فلسطين فياإلنتاج  :0-3جدول    

باألســـعار  1031، 1031 لألعـــوام االقتصـــادي الضـــفة الغربيـــة حســـب النشـــاط فـــياإلنتـــاج  :3-3جدول    
 الجارية

24 

 24 باألسعار الجارية 1031، 1031 لألعوام االقتصادي حسب النشاط قطاع غزةفي اإلنتاج  :2-3جدول    

 1031، 1031 لألعــــــوام النشــــــاط االقتصـــــادي بحســـــ فلســــــطينفـــــي االســـــتهالك الوســــــيط  :0-2جدول    
 باألسعار الجارية

21 

 1031، 1031 لألعــوام الضــفة الغربيــة حســب النشــاط االقتصــاديفــي االســتهالك الوســيط  :3-2جدول    
 باألسعار الجارية

24 

 1031، 1031 لألعــــوام االقتصــــاديحســــب النشــــاط  قطــــاع غــــزةفــــي االســــتهالك الوســــيط  :2-2جدول    
 باألسعار الجارية

21 

باألســعار  1031، 1031 لألعــوام االقتصــادي النشــاط بحســ فلســطينفــي القيمــة المضــافة  :0-2جدول    
 الجارية

41 

 1031، 1031 لألعــــوام االقتصــــادي الضــــفة الغربيــــة حســــب النشــــاطفــــي القيمــــة المضــــافة  :3-2جدول    
 باألسعار الجارية

40 

باألسـعار  1031، 1031 لألعـوام االقتصـادي قطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة  :2-2جدول    
 الجارية

43 

باألســـعار  1031، 1031 لألعـــوام فلســـطينفـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي واإلنفـــاق عليـــه   :0-4جدول    
 الجارية

42 

 1031، 1031 لألعـــــوامالضـــــفة الغربيـــــة فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي واإلنفـــــاق عليـــــه   :3-4جدول    
 باألسعار الجارية

 

42 
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 الجدول
 

 الصفحة 

باألســعار  1031، 1031 لألعــوام قطــاع غــزةفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي واإلنفــاق عليــه   :2-4جدول 
 الجارية

44 

 باألسعار الجارية 1031، 1031متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فلسطين لألعوام  :0-4جدول    
 

44 

باألســعار  1031، 1031لألعــوام  قوميــة الرئيســية فــي الضــفة الغربيــةمتغيــرات الحســابات ال :3-4جدول 
 الجارية

44 

باألســــعار  1031 ،1031متغيــــرات الحســــابات القوميــــة الرئيســــية فــــي قطــــاع غــــزة لألعــــوام  :2-4جدول 
 الجارية

41 

 

 باألسعار الجارية 1031، 1031 لألعوامنصيب الفرد حسب المنطقة مؤشرات  :1جدول   
 

44 

  3102، 3103ثابتة جداول الحسابات القومية باألسعار ال

 :باألسـعار الثابتـة 1031، 1031 لألعـوام االقتصادي النشاط بحس فلسطينفي اإلنتاج  :0-4جدول 
 1004سنة األساس 

40 

باألســعار  1031، 1031 لألعــوام االقتصــادي الضــفة الغربيــة حســب النشــاطفــي اإلنتــاج  :3-4جدول 
 1004سنة األساس : الثابتة

43 

باألســــعار  1031، 1031 لألعــــوام االقتصــــادي حســــب النشــــاط قطــــاع غــــزةفــــي اإلنتــــاج  :2-4جدول 
 1004سنة األساس : الثابتة

42 

 1031، 1031لألعــــوام  االقتصــــادي النشــــاط بحســــ فلســــطين فــــياالســــتهالك الوســــيط  :0-1جدول 
 1004سنة األساس : باألسعار الثابتة

42 

 1031، 1031 لألعـوام االقتصـادي الضفة الغربية حسب النشـاط فياالستهالك الوسيط  :3-1جدول    الجدول
 1004سنة األساس : باألسعار الثابتة

44 

 1031، 1031 لألعـــوام االقتصـــادي قطـــاع غـــزة حســـب النشـــاطفـــي االســـتهالك الوســـيط  :2-1جدول    :جدول
 1004سنة األساس : باألسعار الثابتة

44 

   
باألسـعار  1031، 1031لألعوام  االقتصادي النشاط بحس فلسطين فيالقيمة المضافة  :0-01جدول 

 1004سنة األساس : الثابتة

41 

 1031، 1031 لألعــوام االقتصــادي الضــفة الغربيــة حســب النشــاطفــي القيمــة المضــافة  :3-01جدول    
 1004سنة األساس : باألسعار الثابتة

44 

 1031، 1031 لألعــــوام االقتصــــادي قطــــاع غــــزة حســــب النشــــاطفــــي القيمــــة المضــــافة  :2-01جدول    
 1004سنة األساس : باألسعار الثابتة

41 

باألســعار  1031، 1031 عــواملأل فلســطينفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي واإلنفــاق عليــه  :0-00جدول    
 1004سنة األساس : الثابتة

11 
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 الجدول
 

 الصفحة 

ــــه  :3-00جدول  ــــي اإلجمــــالي واإلنفــــاق علي ــــاتج المحل  1031، 1031 لألعــــوامالضــــفة الغربيــــة  فــــيالن
 1004سنة األساس : باألسعار الثابتة

10 

باألسـعار  1031، 1031 لألعـوام قطـاع غـزةفـي الناتج المحلي اإلجمـالي واإلنفـاق عليـه  :2-00جدول    :
 1004سنة األساس : الثابتة

13 

باألســــعار  1031، 1031لألعــــوام  ابات القوميــــة الرئيســــية فــــي فلســــطينمتغيــــرات الحســــ :0-03جدول    
 1004سنة األساس : الثابتة

12 

باألسـعار  1031، 1031متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية لألعـوام  :3-03جدول 
 1004سنة األساس : الثابتة

12 

باألســـعار  1031، 1031متغيـــرات الحســـابات القوميـــة الرئيســـية فـــي قطـــاع غـــزة لألعـــوام  :2-03جدول 
 1004سنة األساس : الثابتة

12 

ســـنة : باألســـعار الثابتـــة 1031، 1031 لألعـــوامحســـب المنطقـــة مؤشـــرات نصـــيب الفـــرد  :02جدول    
 1004األساس 

14 

   

3102، 3103 باألسعار الجارية جداول الحسابات القومية المؤسسية  

نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية في  :02جدول 
 باألسعار الجارية 1031، 1031لألعوام  فلسطين

11 

   

      حسب النشاط االقتصادي لألعوام لقطاع األسر المعيشيةالقيمة المضافة في فلسطين  :04جدول 
 باألسعار الجارية 1031، 1031

41 

   

لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية القيمة المضافة في فلسطين  :04جدول 
 باألسعار الجارية 1031 ،1031حسب النشاط االقتصادي لألعوام 

40 

   

لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي  القيمة المضافة في فلسطين :01جدول 
 باألسعار الجارية 1031، 1031لألعوام 
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مقدمةال  
 

يمثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة، وهذا 
يجعـل مــن تـوفير البيانــات األساســية الالزمـة إلعــداد الحســابات القوميـة أحــد أهــم األهـداف المتوخــاة عنــد الشـروع ببنــاء قواعــد 

لالقتصــاد ككــل،  ا  منظمــ ا  إحصــائي ا  وصــف الحســابات ، حيــث تقــدممختلــف أنواعهــا وتشــعباتهاالبيانــات اإلحصــائية االقتصــادية ب
فـي االقتصـاد  األطـرافعن التعامالت التي تجري بين مختلف  اإلحصائية المفصلة ر البياناتيتوفتعمل على وبنفس الوقت 

علــى اتجاهــات النمــو فــي االقتصــاد  والوقــوف مــن جهــة أخــر ، ، وبــين االقتصــاد المحلــي وبــاقي دول العــالممــن جهــة المحلــي
إعــداد سلســلة زمنيــة متســقة  يكتســببالتــالي،  . االقتصــادي وتقلباتــه عبــر الســنوات الــوطني مــن ســنة ألخــر  ومراقبــة األداء

اس ومنسجمة لبيانات الحسابات القومية وباألسعار الجارية والثابتة أهميـة قصـو  لمـا يعنيـه ذلـك مـن فـتح آفـاق المقارنـة والقيـ
 . والتحليل االقتصادي

 
كإطــار عمــل دليلــي شــامل  SNA’93 نظــام الحســابات القوميــة منــذ نشــ ته الجهــاز المركــزي لءحصــاء الفلســطيني ىلقــد تبنــ

، مــع تــوفر الجهــود الحثيثــة حاليــا  لالنتقــال والعمــل بتوصــيات يوجــه كافــة الجهــود اإلحصــائية المبذولــة فــي الحقــل االقتصــادي
 .  حيثما أمكن ووفقا  لجاهزية مصادر البيانات 1000ية نظام الحسابات القوم

 
، 1031-3224 عـــواملألالجاريـــة والثابتـــة  باألســـعارعلـــى إصـــدار بيانـــات الحســـابات القوميـــة وبصـــورة دوريـــة عمـــل الجهـــاز 

 .2102-0991 عواملألوفق القطاع المؤسسي  اإلجماليبيانات الناتج المحلي  إلى باإلضافة
 

 يتضـمنبحيث  ،1031للعام لحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة بيانات اليسرنا في هذا التقرير تقديم النتائج الرئيسية 
واإلنفـاق  اإلنتـاج مـن جوانـب والثابتـة الجاريـة باألسـعارحـول النـاتج المحلـي اإلجمـالي  النتـائج الرئيسـيةبشكل أساسـي  التقرير

اإلجمـالي ونصـيب الفـرد مـن والـدخل المتـا   اإلجمـاليللـدخل القـومي  بيانـاتيشـمل التقريـر و كما   .وحسب التوزيع الجغرافي
  .هذه المؤشرات

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 
 
 

  
 

 عز عوض
 رئيس الجهاز

 3102، ديسمبر
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 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

 الحسابات القومية األساسية  1.1
ف تاانا  قتألتاا ت  البتقئاا  ألااي أ  لاعاا  الاااتئح العا ااى استعااتلى   ااي عتاائو   1083 أشاات ن ائااتلح الاتااتقتن اللوعااا  ل  اات 

م فاى ااا  وصال 2012علت اا  قتل ات   1083فاى ال ات   %2.2ع ااو  وور  أع اياىم عتاتنم اعاوام ق ا    7,477ألاي نوص 
         علت اااااا   %0.1قاتاااااق   ئ ات اااااتم وور  أع اياااااى عتاااااتن  1,793ئح العا اااااى استعاااااتلى ألاااااي ااااااوالى اصاااااار الفااااا و عااااا  الاااااات

 .1081قتل ت  
 

 ع ااو  وور  أع اياى 8,068 ق ا  ااوالى وفلا ف تانا أعت   ي ص او الوخل اللوعى استعتلى قتألت ت  البتقئ    ي عتئو  
اعااوام  وور  أع ايااى عاللااتم 1,935 م وق غاان لاعاا  اصااار الفاا و عااا  2012 اا  ال اات  % 3.6اعااوام قاتااق   عاللااتم  2013 اات  

خااانل ال ااات   ع ااااو  وور  أع اياااى 8,767ق ااا   وم أعااات الاااوخل اللاااوعى العئااات  استعاااتلى فلااا2012 ااا  ال ااات   %0.5قاتاااق  
 2013 ااات  وور  أع ايااى  2,103م وق غااان لاعاا  اصااار الفاا و عااا  1081 اا  ال اات  % 8.0 قاتااق  تم ئ ات اا عاللااتم  1083
 .2012   ال ت   %3.1قاتق   تم ئ ات  عاللتم 

 

 المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي 1.1.1
صتو الف تنااى هو استعتلىم فاناظ أ  ارلئاعت ائ  ق قتلعتتهع  الاتقا  لألاشن  ارلئصتوا  فى الاتئح العا ى ف

ف تنا   قتلو ت  األولي واقوو ذلك ع  خنل ات  عتتهع  هذا اللنتع فى الاتئح العا ى استعتلى فى الئصتو خوعتئى
 اسلتع خوعتن  أاشن ) :ع يل  واشعل اشتن الخوعتنم %10.1 لتت ا ق غن اتقئ  قتألت ت  ا ثاا م1083خنل ال ت  

 اسوا ا الخوعتن  م أاشن العهاا  وال  عا  والئلاا  واألاشن م أاشن  الئ  ا  والصا  اتت ا واسال لت ا   األاشن م والن ت 
ئتت ة التع   والئتزل  واصن  اشتن  ا ا  م(األخ  الخوعتن  م وأاشن الفاو  والئ فا  والئت ا م والخوعتن العتتاوة

أعواوان اليه قتء والغتز أاشن  الئ وا م الصات   الئاوا ا م  ا ا م %8..8الذي ق غن اتقئ   تتن الات ا االع يقتن والو  
وا ة الافتاتن وع تلتئهت هأعواوان العاتم والقخت  وئيااف الهواء اشتن م و %...8م لئصل ألي وأاشن  الص ف الصاى وا 

ع  الاتئح م %...اشتءان ااث ئصل عتتهعئ  ألي اشتن اسب   %1..8اسوا ة ال تع  والوفتع الذي ق غن اتق  عتتهعئ  
ع  الاتئح العا ى % 8.1أواي اتق  عتتهع  وص ن ألي الل والئخزا  ال يتان عتتهع  أاشن فاعت العا ى استعتلىم 

 .استعتلى
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 الجارية باألسعار 1013 للعام *في فلسطينتج المحلي اإلجمالي نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في النا

 
 ..819القاتاتن قتتئباتء ذلك التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت  * 
 الخوعتن العازلا م خوعتن الوتتن  العتلا  العلتت  قصو ة غا  عقتش ةم ال تو  التع يا  وصتفى ض اق  اللاع  العضتف    ي الوا وان**

 
 ( GDP) اإلجماليالناتج المحلي   1.1.1

الذي ل لاع  العضتف  العئولوة ع  ال ع ا  اسائتتا  ل واعل اسائتج العلاع  و علاتتتم ئتعا اتم  استعتلىا ئق  الاتئح العا ى 
وفلتم لعت  استعتلىاخئ ف ئلاا  الاتئح العا ى  أ واللاع  العضتف  اعي   لإلائتجوقشيل عشتق    .ائ  خنل فئ ة زعاا  عاووة

  .وا  تاتناؤخذ فى ار ئقت  ع  ض الر 
 

 (مليون دوالر أمريكي) الجارية والثابتة باألسعار 1013-1002 ملألعوا *فلسطين في اإلجماليالناتج المحلي 

 
 ..819التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت   القاتاتن قتتئباتء ذلك*  
 

  (GNI) الدخل القومي اإلجمالي  3.1.1
يتف  الف تناااا  العلاعا  فى ارلئصتو الوناى والعئالل  ائات  عشت يئه   وخلأعت الوخل اللوعى استعتلىم والذي الاس 

وا وو ذلك .  ع  الاتئح العا ى استعتلى قشيل واضحاعئنيه  ألصول عتلا م فلو يتان لاعئ  أ  ي و ق عل أائتتى أ
قشيل أتتتى ل  والو العئالل  ع   عل الف تناااا  فى أت الال قتسضتف  ألي  والو اتئبعت ان العلاعا  ألعواله  فى 

  .الخت ج
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2% 

 الخدمات

 تجارة الجملة والتجزئة

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

 اإلدارة العامة والدفاع

 **أخرى

 المعلومات واالتصاالت

 اإلنشاءات

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 النقل والتخزين 

3114 3115 3116 3117 3118 3119 3101 3100 3103 3102 

 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية
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 (مليون دوالر أمريكي) الجارية والثابتة باألسعار 1013-1002 ملألعوا *فلسطين في اإلجماليالدخل القومي 

 
 ..819القاتاتن قتتئباتء ذلك التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت  *      

 
   (GDI) المتاح اإلجماليالقومي  الدخل 2.1.1

الوول الاتعا م افوق الوخل اللوعى العئت  استعتلى ينم ع  الاتئح العا ى استعتلى والوخل  ع ظ يعت هو الاتل فى 
التت ا  الئى الوعهت العتئعع الوولى قتسضتف  ألي ئاوانن  تت وان والئاواننوا وو ذلك ل ع. استعتلى اللوعى

 .الف تناااا  فى الشئتن ل تلنئه  فى الواخل
 

 (مليون دوالر أمريكي) الجارية والثابتة باألسعار  1013-1002 ملألعوا* فلسطين في اإلجماليالمتاح القومي الدخل 

 
 ..819القاتاتن قتتئباتء ذلك التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت  *     

 
 

 إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني   1.1.1
أتعتلى اسائتج أضتف  ألي الوا وان ع  الت ع والخوعتنم فى اا  ائيو  أتعتلى  :أتعتلى ال  ض فى ارلئصتو ع ائيو  

ارتئهنك الوتانم اسافتق ارتئهنيى الاهتلىم الئيوا  ال أتعتلى استعتلى أضتف  ألي : الن ر فى ارلئصتو ع 

3114 3115 3116 3117 3118 3119 3101 3100 3103 3102 

 الدخل القومي االجمالي باالسعار الثابتة الدخل القومي االجمالي باالسعار الجارية

3114 3115 3116 3117 3118 3119 3101 3100 3103 3102 

 الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الثابتة الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الجارية
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ع او   26,455الن ر قتألت ت  التت ا   وأتعتلى ال  ض ااث ق غن لاع  يل ع  ا .والخوعتنالصتو ان ع  الت ع 
 .وور  أع ايى

 
 1013العام مكونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني خالل 

 

 

 

 
 مؤشرات نصيب الفرد  1.1.1

 

  :باألسعار الجارية: أوال
 ف تااانا اصاااار الفااا و عااا  الااااتئح العا اااى استعاااتلىم الاااوخل اللاااوعى استعاااتلى والاااوخل اللاااوعى العئااات  استعاااتلى فاااى  ق ااا 

 :  ي الااو الئتلى 1083، 1081قتألت ت  التت ا  لأل وا  
 اللاع  قتلوور  األع ايى

 2102 2102 المؤشر

 2,992.2 2,787.2 اصار الف و ع  الاتئح العا ى استعتلى

 3,270.5 2,999.1 الف و ع  الوخل اللوعى استعتلى اصار

 3,555.6 3,431.6 اصار الف و ع  الوخل اللوعى العئت  استعتلى

 
 :باألسعار الثابتة :ثانيا

 ف تنا ق   اصار الف و ع  الاتئح العا ى استعتلىم الوخل اللوعى استعتلى والوخل اللوعى العئت  استعتلى فى 
 :  ي الااو الئتلى 1083، 1081لأل وا    البتقئ  قتألت ت

 اللاع  قتلوور  األع ايى
 2102 2102 المؤشر

 1,793.3 1,807.5 اصار الف و ع  الاتئح العا ى استعتلى

 1,935.1 1,925.3 اصار الف و ع  الوخل اللوعى استعتلى

 2,102.7 2,187.7 اصار الف و ع  الوخل اللوعى العئت  استعتلى

 

  

 االنتاج
74% 

 الواردات
36% 

 العرض    اجمالي

االستهالك 
 الوسيط

37% 

االنفاق 
االستهالكي 

 النهائي
55% 

التكوين 
الرأسمالي 
 االجمالي

01% 

 الصادرات
8% 

 اجمالي الطلب
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      ملألعوا *فلسطين في اإلجماليالمتاح القومي الدخل االجمالي، الدخل القومي االجمالي،  المحلينصيب الفرد من الناتج 
   1002سنة األساس : (دوالر أمريكي) الثابتة باألسعار 1002-1013

 
 ..819التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت   القاتاتن قتتئباتء ذلك* 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق   1.1.1
قتألتاا ت   1083ع اااو  وور  أع ايااى خاانل ال اات   8,516 ئشااا  الائااتلح ألااي أ  اسافااتق ارتاائهنيى الاهااتلى وصاال ألااي

م اااااث شااايل اسافاااتق ارتااائهنيى الاهاااتلى لألتااا  الع اشاااا  عااات لاعئااا  1081علت اااا  عاااع ال ااات  % ..3لاااو ه  قئ اتاااعالبتقئااا  
% 4.4تم لاو ه ئ ات اعا  أتعاتلى اسافاتق ارتائهنيى الاهاتلىم عتاتن % 3.3. أي عت اتقئ ع او  وور  أع ايىم   6,247

علت اا  % 4.2 قاتاق ام اعاو و  وور  أع ايى عتاتن ع ا 1,644وق غن لاع  الئيوا  ال أتعتلى استعتلى .  2012   ال ت  
ع اااو   2,726 ااوالى وق غان لاعاا  ال تاز فااى العاازا  الئتات ي لصااتفى الصاتو ان عاا  التا ع والخااوعتن . عاع ال ات  التااتقق

 .1081   ال ت   %88.9 قاتق  تم ئ ات  وور  أع ايى عتتنم 
 

   1013-1002 ملألعوا* فلسطينفي  اإلنفاقبطريقة  اإلجماليالناتج المحلي  مكوناتأهم 
 1002سنة األساس (: مليون دوالر أمريكي) باألسعار الثابتة 

 
 ..819القاتاتن قتتئباتء ذلك التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت  * 
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1. 

 

  الحسابات القومية المؤسسية 1.1
اتته  قأ  ي اتق  فى الاتئح العا ى استعتلى  الش يتن غا  العتلا ألي أ  لنتع  1083ئشا  القاتاتن الختص  قتل ت  

الئتلى اوضح  والشيلواشيل لنتع الش يتن العتلا  أواي اتق  عتتهع م .  األت  الع اشا وا ا  لنتع  التت ا قتألت ت  
 :ذلك

 
 باألسعار الجارية 3102للعام *  في فلسطين جماليالتوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية في الناتج المحلي اال

 
     

 والثابتة الجارية رباألسعا 1013، 1011 لألعوام *فلسطينالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي في 
 (اللاع  قتلع او  وور  أع ايى)        

 القطاع
 األسعار الثابتة األسعار الجارية

2102 2102 2102 2102 

 2,067.2 2,265.8 3,235.1 3,340.8 لنتع األت  الع اشا 

 357.9 387.7 722.4 597.4 لنتع العؤتتتن غا  الهتوف  ل  قح وئخو  األت  الع اشا 

 1,509.8 1,328.7 2,815.0 2,199.8 اللنتع الايوعى ال ت 

 277.5 284.8 404.3 474.1 لنتع الش يتن العتلا 

 3,264.6 3,047.8 5,299.2 4,667.3 لنتع الش يتن غا  العتلا 

 7,477.0 7,314.8 12,476.0 11,279.4 الناتج المحلي اإلجمالي

 .7691القاتاتن قتتئباتء ذلك التزء ع  عاتفظ  اللوس الذي ضعئ  أت الال  اوة ق او اائنلهت ل ضف  الغ قا   ت  * 
 .القاتاتن ئشعل القاوو الئ وا ا  :مالحظة

 

 

 

  

 قطاع األسر المعيشية
%26   

قطاع الشركات غير 
 المالية
%42 

 قطاع الشركات المالية

%3 

 القطاع الحكومي العام

%23 

قطاع المؤسسات غير 
الهادفة للربح وتخدم األسر 

 المعيشية
%6 
 



 3102الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

 

1. 

 

 بتاىالفصل ال
 

 وجودة البيانات المنهجية

 
قتألتاا ت  التت ااا  هااذا الفصاال العاهتااا  الع ئعااوة لااو  الاتااتقتن اللوعااا  الف تانااا  فااى ال عاال   ااي أ ااواو القاتاااتن  ااتولائ

ااائ  الئناا ق ألااي عاهتااا  أ ااواو الاتااتقتن اللوعااا  قتألتاا ت  التت ااا  أضااتف  ألااي ئ ااك الع ااوة م ااااث 1083ل  اات   والبتقئاا 
تااووة قاتااتن الاتااتقتن اللوعااا   ألااي ااائ  الئنا قم يعاات ن التاا  ا  النزعا  فااى هااذا العتاتلالبتقئاا  قت ئعاتو العبقنااتقتألتا ت  

 .اس واووعو  الئغنا  والشعول لعخئ ف العصتو  العتئخوع  فى 
 

 الحسابات القومية األساسية منهجية  1.1
 

 الحسابات القومية باألسعار الجاريةمنهجية  1.1.1
 

 لمتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية األسس العامة ا: أوالا 
 ئئااح مالي اا  ارلئصاتوا  عؤشا ان والعئغاا ان لر شك أ  ئ اي  لت وة قاتاتن عئتل   ق  ت تا   زعااا  عئئتلاا  عا  التااوان 

الااوناى عاا  ااااث  ارلئصااتوع لوالااوئئاااح اتاائخنا ائااتلح توه ااا  الااوناى وهاي ائاا م  لنلئصااتوف صاا  أ تااتء عنعااح بتقئاا  
العخ تااتن فااى ع افااق اسائااتج العخئ فاا م أو اتاار  ألااي قاا  التاااوانم أو اتاار العااوخنن  ارلئصااتوا اتاار الاعااو لألاشاان  
الئاى ئا  م ااث ئ ئق  الالتن الئتلا  ع  أها  األتاس (ئ واضتن ال تع ا م الض الرم فتلض الئشغال)عيواتن اللا  العضتف  

 :قاتاتن الاتتقتن اللوعا  أ واو   ي ال علائقت هت فى 
 

 تحديث مصادر البيانات: 

وئاا  ار ئعااتو   ااي القاتاااتن عاا   ئاا  ا ئعااتو عصااتو  القاتاااتن األيباا  اواباا  ل تااتنن اسوا ااا  يتلايوعاا  وويتلاا  الغااوث
 .عصتو هت العخئ ف 

 

 توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات:  

لعاهتااا  األاااوث والئااى  ئق ااو ن عااع ئاا اي  الع  فاا  الفاااا  واسلعاات  قوالااع القاتاااتن اساصااتلا  وهاي ااا    ااي ا قتر ئعااتو
عباال قاتاااتن الئيااوا   العاهتااا  األيباا  اوابا  وئوااااوهت  قاا  التااوان قت ئعاتوولااو عيا  هااذا الئوتاا   . ارلئصاتو الااوناى

ليتفاا  ( الئالاااح ال اقااع)ا ئعااتو الئصااااف اللاتتااى الصااات ى الااوولى اضااتف  ألااي م   وغااا  األقاااا اااتااعتلى البتقاان لألقاال أ
قاتااتن أو اائتاتر الاوف  األتتس النز  لقل اللات  قأي  ع اتن لعلت اا   ععت .811قاتاتن الاتتقتن اللوعا  عاذ ال ت  

 .لاتر الاعو  ق  التاوان
 

  بةين النةاتج المحلةي اإلجمةالي حسةب اإلنتةاا والنةاتج إجراء تعديالت ميكانيكيةة فةي المرحلةة النهائيةة لتحقيةق التةوازن
 : المحلي حسب اإلنفاق باألسعار الجارية

ل ت تا    ارلئصتوا الع تع   / ارلئصتويق و أ  ئتئافذ يتف  اسعيتااتن فى ئالاق ت ت   عانلا    ي عتئو  الاشتن 
اتتقتن اللوعا م ر قو وأ  ئظال هااتك ئقتاااتن قاا  الزعاا  قتألت ت  التت ا  وائ  ئتعاع يتف  القاتاتن ضع  عاظوع  ال

اااث ئا  م  الاتئح العا ى استعتلى اتر اسائتج ع  اتاا  واسافتق ع  اتاا  أخ   قتقر ئقتا  عصتو هعت اساصاتلا
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والعئأئااا  عاا  ا ئعااتو  واسافااتق اا ض لااا  صااتفى التااهو والخنااأ فااى التااواول لئوضاااح الئقتااااتن عاات قااا  تااتاقى ارائااتج 
 .عصتو  قاتاتن عخئ ف  ل تتاقا 

 

 توحيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة:  

 .قعت اضع  لو  اسعيت  ئهعاش أي ع ورن زاتوة اتتع     ئنو  الئغنا  اساصتلا   ق  التاوان العخئ ف 

 
 1002تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية : ثانياا 

 اساصتلىفى ظل ت ى التهتز لعوايق  الئوصاتن الوولا  فى ارائلتل الي أاوث الع تاا  والئوصاتن الوولا  فى ال عل 
  ي الاظت  والذي تتء اتئيعترم ل  عل  1001فلو قتش  التهتز الخنوان ارولي لنائلتل ألي اظت  الاتتقتن اللوعا  

ع  خنل الئغاا  والئنوا  فى األووان الختص  قتعع القاتاتن ع  التتنن  ولو تتء هذا ارائلتل.  8113الختا قتل ت  
اروا ا  والعتو  العخئ ف  ع  خنل ئنوا  ارتئعت ان لئواير العفتها  والئ  افتن الئى و ت ألاهت اظت  الاتتقتن اللوعا  

 :لتواار الئتلا عت ائ  ق قت 1001ع  أق ز الئغاا ان الئى ئ  ئنقالهت وفق اظت  ال ت  .  1001
 

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين .1

واا يس ذلك   ي ئصااف  1001الاشتن العتلى ع  أق ز األاشن  الئى شع هت الئغاا  وفق اظت  الاتتقتن اللوعا  ا ئق  
 :الئتلى  ي يل ع  ارائتج وارتئهنك الوتان ع  خنل الع تعنن ارلئصتوا  ععت يت  ل  األب  

   أو  ألي  يم األع  الذفلو ئ  ئصااف القاوو الئتلا  اتئهنك وتان 1001وفق ئوصاتن اظت  الاتتقتن اللوعا
 :ا ئفتع قاو ارتئهنك الوتان وقتلئتلى ااخفتض اللاع  العضتف 

 ( وا ال تع ا )ل عؤتت   ألتتن الئأعا  .8

 .الايوعا  عبل  تو  اتئصوا  ع تعنن  تعا  ضع  قاو عشئ اتن ايوعا  ال تو  .1

 .يقاو عافصل ضع  استئهنك الوتان الصاتا  التت ا  لآلرن والع وانئ  أضتف   .3

 اائتتر خوعتن الوتتن  العتلا  العلتت  قصو ة غا  عقتش ة   او(FISIM ) فلو ئ  اتئباتء أ قت  األته  والوخل
 .ي  فى عؤتتتن أخ   قت ئقت ه وخل ع يا  علقوضالاتت     العشت  

 ئ  ئصااف قاو أ قت  ارته    ي أا  وخل ع يا  ولاس يعت يت  ع عورم تتقلتم قئصااف  يتا اوان وئاوانن. 

 
 المسوح االقتصادية .1

ت  الاتتقتن اللوعا  ات اء ئ وانن   ي اتئعت ة العتو  ارلئصتوا  لئئعتشي عع الئوصاتن الوولا  وفق ارائلتل الي اظ ئ 
 :م ولو شع ن الئ وانن الئتلى1001

   ئتتال القاوو الختص  قتل تو  الايوعا  عبل  تو  العاتي  واتئصوا  الع تعنن ال تعا  ضع  عشئ اتن خوعا
 .ايوعا  وئاتر ضع  عتئ زعتن ارائتج ولاس ئاوانن عئاو  

 ن والئاوانن التت ا ئ  ا توة ئ ئار ق ض القاوو الختص  قترتئهنك الوتا. 

  ااتت ان األ اضىم الفوالو   ي الل وض والووالعم أ قت  )عبل  اضتف  قاوو ئئ  ق قوخل الع يا  العوفوع والعلقوض
 .وذلك رتئيعتل ال عل   ي اتتقتن ئوزاع الوخل وا  توة الئوزاع( األته 

  اضتف  توول ختا قتلئاوانن العئاو     ي أ  اشعل الض الر   ي وخل وأ قت  العؤتت م  وائر الئلت و
 .والضعت  ارتئعت ى اضتف  ألي العاح والئق  تن الالوا  وال ااا  وئاوانن أخ  
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1. 

 

 الحسابات القومية باألسعار الثابتةمنهجية   1.1.1
 ارتااائهنك الوتااااناتصااال نااا   لاعااا  البتقئااا  اااائ  ذلاااك قتائتاااتر  قتألتااا ت  اللاعااا  العضاااتف  رلئصاااتو عااات أتعاااتلىللااااتس 

اااائ  ئبقاااان التااا ع والخاااوعتن العائتااا  والعتااائه ي  قتتااائ عتل  أ م   اااي قتألتااا ت  البتقئااا  ارائاااتجقتألتااا ت  البتقئااا  عااا  لاعااا  
 .عاتتق  أت ت عبقنتن 

∑P2 .Q2 Value Added=∑P1.Q1 -  
 

اائ  الاصاول  ألاا م اظا ا Double Deflation Methodالعازووج ( الئصاااح)ااث ئتعي هذه ال ع ا  ق ع ا  الئيعاش 
 وئبقاان اللاعا  التت اا  لنتائهنك الوتاان لألتا ت قا ل  لاتتاى (  P1.Q1)   ا  ع  خانل ئبقاان اللاعا  التت اا  ل عخ تاتن

(P2 .Q2 ) ي الااو افت  . 
 

ع تع ا  شاتع   لتعااع اللااوو فاى الاتاتقتن قاااث ئياو  عفااوة لتعااع  األتا ت ا تعل ئاأبا  الئغاا ان فاى  أ ا ز   ألا واظ ا 
قاااث ئشاعل تعااع ئاوفلتن  واألاتات  األتا ت عتعو   عا  علاتااس  أ واوالئا ال ارلئصتويم قتلئتلى ع  الض و ي  أاواع

ائاااح الئالااق عاا  ارئتااتق م والااذي  اا ض وارتاائخوا تااواول الأناات  عاتتااقى ائعباال فااى التاا ع والخااوعتن وذلااك عاا  خاانل 
هااو ضاا و ي لئغناااا  ياال ئااوفق ل تاا ع والخااوعتن فاااى ف قتلئااتلىوعاا  عوبولااا  عتعو اا  العلاااتااس قأيع هااتم  ل قاتاااتن ال ااووي

 .أاضتم  البتقئ  وقتألت ت التت ا   قتألت ت  ام ع لوارلئصتوم قعت فى ذلك الت ع والخوعتن غا  التولا  الئى ايو  ئلااعهت 
 

  :الثابتة البيانات باألسعار المنهجية المتبعة إلعداد
 اااو الاااواث  اا  العاهتااا  العئق اا  لااو  والاا ة الاتااتقتن اللوعااا  فااى ال عاال   ااي أ ااواو القاتاااتن قتألتاا ت  البتقئاا  ااقغااى 

 .الئن ق قواا  ألي والع األ لت  اللاتتا  الف تنااا م وع  ب  آلا  الئبقان
 
 واقع األرقام القياسية الفلسطينية : أوال 

اظقاان والاا ة و قهااوف ئ يااار األ لاات  اللاتتااا  لهااتم و  .811العتاائه ك عاااذ أوالاال  اات   أتاا ت قااوأ التهااتز قتعااع قاتاااتن  اا  
يتاا  أتاتسم  8119  ي أصاوا  الا ل  اللاتتاى الف تانااى ألتا ت  العتائه ك شاه ات قت ئعاتو عئوتان أتا ت   ات  األت ت  

يتااا   .811  اات ااااث ياات  اتاائخو  تااتقلت  ااا  ئاا  ال تااوء ألااي ئاااواث تااا  األتااتسإااا  وضااع  الئوصاااتن الوولااا م فأر أ
 فاعاات . يتااا  أتااتس لعوايقاا  الئغاااا ان الهاي ااا  الئااى شااهوهت ارلئصااتو .100ا ئعااتو ال اات   ائااي أتااتس ل اتااتقتن اللوعااا 

 .100فلااو ئاا  أصااوا هت قت ئعااتو عئوتاان أتاا ت   اات  ( العا ااى والعتاائو و)ائ  ااق قتأل لاات  اللاتتااا  ألتاا ت  العااائح والتع اا  
 .يتا  أتتس

 

  آلية التثبيط: ثانياا 
البتقئاا    اي عاهتاا  ئئعتشااي عاع الئوصااتن الوولااا م وقت ئعاتو ن الا  الئيعاااش  اتائاون قاتااتن الاتااتقتن اللوعاا  قترتا ت 

 :  يعون العاهتا  ااث ا ئ.  العزووج يعت هو عئقع وولات
م والئاى (الئالااح ال اقاع) لت  لاتتا  ئ ا ى ارائلتل الي الئصااف اللاتتى الصاات ى العوااو قاتاخئ  العاوبا  ئصعا  أ . 8

ئنلااا  الئوتااع فاااى  لااات  لاتتااا  وعااا  باا  عبقناااتن تاا  ا  اشاان  وقتلئاااتلى ئصااعا  أ  عااا  األعو اائشااعل الئوتااع فاااى عت
 .األاشن  ارلئصتوا 

عبقناتن تا  ا     الغ قا  ولناتع غازة ععات اتائو ي ئخصااايعت ئ  ع ا تة ارخئنفتن الت  ا  عت قا  يل ع  الضف .1
 ..100وارتئخوا  ل  ت   تواول ال  ض ع تعنن   ي عتئو  العانل  التغ افا  وقت ئعتو
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 الحسابات القومية المؤسسيةمنهجية   1.1
ئ ئعااو عاهتااا  أ ااواو الاااتئح العا ااى استعااتلى اتاار اللنااتع العؤتتااى   ااي قاتاااتن الاتااتقتن اللوعااا  األتتتااا م ااااث ئاا  

 وفااق اللنااتع العؤتتااىقاااتءم   ااي ئصااااف عصااتو  القاتاااتن أ ااواو قاتاااتن هااذا الئل ااا  فاعاات ائ  ااق قتللنت ااتن العؤتتااا  
 .وقترتئاتو ألي ئوصاتن اظت  الاتتقتن اللوعا 

 
 منهجية العمل 1.1.1 

ااااث ئاا  اهتااا  فااى ال عاال   ااي أ ااواو الاتااتقتن اللوعااا  العؤتتااا  قتر ئعااتو   ااي نقا اا  القاتاااتن وعصااتو هتم  أئقااتعئاا  
 عا  اتار عات و ون ل قاتااتن الئاى قنقا ئهات عصااف  لنت ااتم الاهح األول ئ لتلاتم ى فئصااف القاتاتن وفق اللنتع العؤتتى 

 .واليات  اللتاواى ل عؤتت ارلئصتوي الاشتن صافن القاتاتن قتر ئعتو   ي البتاى فى الاهح و  العصو م
 

 :النهج األول ويشمل

   أائتج هذا الاشتن اخو  األت  الع اشا  قنقا ئ  لذا فلو صاف ضع  لنتع األت  : وصاو األتعتك الز ا
 .الع اشا 

   وهذه أاشن  خوعتن عتلا  ئلع ضع  لنتع الش يتن العتلا : الئأعا  وأاشن األاشن  العتلا. 

 أاشن  الايوع  ضع  اللنتع الايوعى: اسوا ة ال تع  والوفتع. 

  لنتع األت  الع اشا  ئصاف ضع األاشن  الئى ئخو  األت  الع اشا  : الخوعتن العازلا. 
 

 :يشملو النهج الثاني 
الئ ااوا  واتاائغنل العاااتت م الصااات   الئاوا ااا م : األاشاان  الئااى ااائ  تعااع قاتاتئهاات عاا  العتااو  ارلئصااتوا  وئئعباال قتلئتلااا 

وا ة الافتااااتن وع تلتئهااات هالعااااتأعاااواوان م أعاااواوان اليه قاااتء والغاااتز والقخااات  وئياااااف الهاااواء م وأاشااان  الصااا ف الصااااى وا 
أاشاان   ملع  وعااتن وارئصااترنام الالاال والئخاازا م ئتاات ة التع اا  والئتزلاا  واصاان  الع يقااتن والااو تتن الات ااا اساشااتءانم 

الخااااوعتن اروا ااااا   أاشاااان م األاشاااان  العهاااااا  وال  عااااا  والئلاااااا م األاشاااان  ال لت ااااا  واراتت ااااا م خااااوعتن ارلتعاااا  والن اااات 
ولاو ئا  ارتائاتو  مأاشن  الخوعتن ارخ  م الفاو  والئ فا  والئت ا م الصا  وال عل ارتئعت ىم الئ  ا م والخوعتن العتتاوة

  . وة عؤش ان ختص  قتلواوة العؤتتا  وأهعهت اليات  اللتاواى والئاظا  ارلئصتوي وا  واو العوازاتن التاوا ألي 
 

  طاع المؤسسيالق تصنيف 1.1.1
قهذا الخصوا اتئاتوام ألي الياات  اللاتاواى الوولا  وئوصاتن العتئشت ا   ئوصاتن ل ائ  ئصااف اللنت تن العؤتتا  وفلتم 

عااع ع ا ااتة ع يااا  العؤتتاا  ونقا اا  الاشااتن ارلئصااتوي و اااوو ال ااتع ا  فااى العؤتتاا م و  ااا  ئاا  ئصااااف قاتاااتن العتاااو  
 :الئتلا ارلئصتوا  ألي البنث لنت تن 

 
 : قطاع الشركات غير المالية

الشاا يتن ال توااا  العاااوووةم الشاا ي  العتااتهع  الخصوصااا م الشاا ي  : اشااعل هااذا اللنااتع العؤتتااتن ذان الياتاااتن الئتلااا 
 .العتتهع  ال تع  العاوووةم الش ي  عاوووة الضعت م وف وع الش يتن األتاقا 
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 : التي تخدم األسر المعيشيةو قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح 
اض  هذا اللنتع العؤتتتن غا  الهتوف  ل  قح فلن والئى ئخو  األت  الع اشا  اتر ئ  اف اظت  الاتتقتن اللوعاا  لهاذه 
العؤتتااتن وهااذه الختصااا  ئلااع قشاايل أتتتااى ضااع  أاشاان  الخااوعتن وياتاهاات هالاا  أو تع ااا  خا ااا  أو تع اااتن ئ تواااا  

 . غا  هتوف  ل  قح
 

 : قطاع األسر المعيشية
م الشا يتن عااوووة (العاتصا )العؤتتاتن الف واا م شا يتن الوالاع : الع ضع  هذا الئقوار العؤتتتن ذان الياتاتن الئتلاا 

 . الهتوف  ل  قح التع اتن الئ تواا  مالش يتن غا  العاوووة األته م الش ي  ال توا  ال تع م
 

 جودة البيانات  3.3
 ا عل التهتز قشيل اباث   ي ئوتااع اناتق الئغناا  والشاعول .811قواا  أ واو عاظوع  الاتتقتن اللوعا  فى ال ت   عاذ

 :وذلك    ن اق الخنوان الئتلا 
 (قتتئباتء الز ا  )ئافاذ عتو  الئصتوا  ئغنى يتف  أاشن  وع افق ارلئصتو الوناى  -
 .العاشآن ألاشن  اساشتءان والالل ئافاذ عتو  الئصتوا  ئغنى اسائتج خت ج -

 .أ واو العبقنتن الت  ا  النزع  لئافاذ قاتاتن الاتتقتن اللوعا  قتألت ت  البتقئ  -

ئاتااا  تااووة القاتاااتن الختصاا  قتلايوعاا  أضااتف  ألااي ئ ااك العئ  لاا  قتلضاا الر وال تااو  التع يااا  قتر ئعااتو   ااي عقااوأ  -
 .العتتلارتئالتق وفق الئوصاتن الوولا  فى هذا 

فااى ال عاال   ااي  .100ائااتلح الئ ااواو ال اات  ل تاايت  والعتااتي  والعاشااآنم    ااي ئلااوا ان التاايت  العقاااا  ار ئعااتو   ااي -
 .أ واو عؤش ان اصار الف و ع  العؤش ان ارلئصتوا  العخئ ف 

 فاا  وئوااااو عاهتااا  ئ  ئاااواث القاتاااتن عاا  عصااتو هت العخئااافق ااو أ  : ال اات  لهاي ااا  القاتاااتنئتااتق ئاتااا  عتاائو  ار -
اتاق  م اتاق  العاوخنن ألاي العخ تاتنئ  الاظ  فى هاي اا  هاذه القاتااتن عا  اااث اأ واوهت قلو  عت يت  ذلك ععياتمم 

وياذلك الئوزااع التغ افاى  عانلاا  ع اورن الاعاو فاى اسائاتج واللاعا  العضاتف م ئ واضتن ال تع ا  ألاي اللاعا  العضاتف 
عياا  ذلااك عاا  يشااف وئ ااوال العظااته  الشااتذة ل قاتاااتن  اااو الاظاا  فااى الاتااق ال اات  الااذي  ولااو.  األ ااوا ل قاتاااتن  قاا  

 .القاتاتنئشا  ألا  

عااا   .100ل  ااات   وارتااائخوا فلاااو عيااا  أ اااواو تاااواول ال ااا ض  :وارتااائخوا عااا  ئ اااوانن تاااواول ال ااا ض  ارتااائفتوة -
وذلك  او علت ا  عتعاوع عات هاو م واخ ى ل قاتاتنال ارئتتقاتئخنا ائتلح اول الئ وانن ال لاتا  العن وق  لئالاق 

 .الي ى لنلئصتوع  وض قعتعوع عت هو عتئخو  ع  الت ع   ي عتئو  ئفصا ى 

 

فاى او وهات  و  ي ال غ  ع  ذلكم ئظل هاتك ق ض اسشيتلاتن والئاواتن فى عتتل ئناوا  الئغناا  والشاعول فاى القاتااتنم
 :العاتو  ال لاتا  الئتلا 

 
 سجل المنشآت  تحديث: أوالا 

وتعداد  دمنشآد ا دمدنف   دن  .100اتئاو تتل العاشآن ألي الئ واو ال ت  ل تيت  والعتتي  والعاشآن والذي افذ خانل ال ات  

اااااث ئئتااا  هاااذه .  غاااا  أ  والاااع العاشاااآن الف تااانااا  ونقا ئهااات ات ااال  ع اااا  ئااااوابهت أعااا ام صااا قتم   .1081خدددال دمعددد   
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غانق أخا  العاشآن قصغ  اتعهت فى  يعات أ   او  يفتاا  الئفتصاال .  الغتلرم وتا    ا يئهات فاى وروة عاشاآن توااوة وا 
 .العوتووة لو  التتنن اسوا ا  الايوعا م ات ل  ع ا  الئاواث هذه ص ق  وع لوة وئئن ر اليبا  ع  العتل والتهو

 

  العاشاااآن ارلئصاااتوا  تاااواء عااا  خااانل و  ااي الااا غ  عااا  يتفااا  استااا اءان الئاااى الاااو  قهااات التهاااتز فااى عتاااتل ئااااواث أنااات
الاصول   ي التتنن اسوا ا  ل وزا ان وغ ف الئتات ة والصاات   أو عا  خانل العتاو  العاواااا م ئظال هااتك شايوك فاى 
تالتن ئ اك  عو  ف تلا  هاذا الئااواث ولو ئا  ف انم   اي ئغناا  يتفا  العؤتتاتن التوااوة الئاى ولاون فاى ارلئصاتو العا اى وا 

 .نالئى أغ ل
 

ور شااك أ  ئاااواث أناات  العاشااآن قصااو ة عاتتااق  لاا  أهعائاا  فااى ئااوفا  أناات  ع تاااا  شااتعلم األعاا  الااذي اااا يس قنقا اا  
 .الاتل   ي عو  ئعبال ائتلح العتو  ارلئصتوا  ليتعل العتئعع ارلئصتوي

 
  القطاع غير المنظم : ثانياا 

  اشاتنى اساشاتءان والالال قئافااذ عتاو  ختصا  قهعاتم أر أاا    ي ال غ  ع  عاتول  ئغنا  اللنتع غا  العاظ  فى يل عا
ئظاال هاااتك ال واااو عاا  األاشاان  الئااى اعت تااهت اللنااتع غااا  العاااظ  اصاا ر  صااوهتم يتلئتاات ة الواخ ااا  والخااوعتن وق ااض 

أر أاهات  ول ل أ واو تواول ال  ض وارتئخوا  ا ا    ي تو ق ض الفتوان فى هذا العتاتلم.  أاشن  الصات   الئاوا ا 
 .  ئظل لتلع    ي الئلوا  والئ وال العيئقى ولاس   ي والع عاوااى

 

وافاو عتح أافتق واتئهنك األت ة الف تنااى فى ئوفا  القاتاتن اول اسائتج القائى العتائه ك ذائااتم عا  التا عم غاا  أاا  ر 
اا  اللنااتع غاا  العااظ  لألاشاان   اوا اساشااتءان وا ئلاو أاا  قتسعياات  ئناوا  ئغن. ااوف  قاتااتن اااول اسائاتج العتاوق عاهاات

 .والالل لئالاق ئغنا  أفضل لإلائتج العا ى واللاع  العضتف 
 

 لتجارة الخارجية ا: ثالثاا 
والاذي ر اتاعح ق صاو  لف تانا ئ ئقن عشي    و  الشعول فى أاصتءان الئتت ة الخت تاا  هاات قاتلوالع التاتتاى والتغ افاى 

وائ  ال توء ألي ئ وال قاتاتن الئتت ة الخت تا  قئلاوا  (.  ختص  أت الال)ووول قتلى ال تل   ف تنا يتف  ئوفلتن الت ع قا  
 .و ت   و  شعول الئغنا  فاهت أر أاهت ئظل ووعتم ئلوا ا  ولتلع    ي ارفئ اضتن والئ وانن العيئقا 

 
 الزراعيةاإلحصاءات : رابعأ

يعاات أ  .  الانز  لئعباال هاذا الاشاتن لشاعولائفئلا  اللاا  الئاى ئتعاع قهات القاتااتن اساصاتلا   ا  الاشااتن الز ا اى لعتائو  
م ور ئاااوف  أي عئغاااا ان  ااا  الئياااوا  ال أتاااعتلى أو الئغاااا  فاااى يعااااتن ارائاااتج الز ا اااىالقاتااااتن الئاااى ئتعاااع ئغناااى فلااان 

 .العخزو  أو ئ واضتن ال تع ا 
 

 صافي السهو والخطأ: خامساا 
اظا ام  العا اى قاا  تاتاقى ارائاتج وارافاتق حئ  ال عل   اي اشا  قااو صاتفى التاهو والخناأ والاذي ائ  اق قتلف ولاتن فاى الااتئ

أ   ااقغاى  صاتفى التاهو والخناأ ر يعت أا  وضاع  الئوصااتن الوولاا  فاإم ر ئعتو يل تتار   ي عصتو  قاتاتن عخئ ف 
 .لي عصتو  القاتاتن والئأيو ع  ولئهت وشعولهتوذلك ق و ال توع أ مالاتئح العا ى ارتعتلىع  % .ائتتوز 
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  الموثوقية 2.1
( عتاااو  وتاااتنن أوا اااا )اااائ  أ اااواو الاتاااتقتن اللوعاااا  فاااى ف تااانا  قترتااائاتو ألاااي عتعو ااا  عااا  العصاااتو  اساصاااتلا  

يعات أ  يتفا  الع تلتااتن ل قاتااتن ئائ  قصااو ة .  عا  العوبولااا ( اازةوأااتاااتم عئع)والعاهتااتن ال  عاا  الئاى ئئتاا  قو تا  علقولا  
واائاوي الاظات  العاوتار لع فاتن الاتاتقتن  . آلا  ع  خنل الق اعح العاوتق  والئى ئل ا يبا ام اائعترن الخناأ القشا ي

.  الئاواال أو غا هاتاللوعا    اي عتعو ا  عا  الفااوا عا  خانل ع اتورن ل ئأياو عا   او  وتاوو أخناتء فاى الع تلتا  أو 
 .وئيفل هذه است اءان ئهعاش األخنتء الئى لو ئات     التهو أو  و  الول   او أ واو القاتاتن
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 الفصل البتلث
 

 المفاهيم والمصطلحات

 
 .1001ئ  ئ  اف العئغا ان وفلتم لاظت  الاتتقتن اللوعا  ل ت  ا
 

  مفاهيم عامة. 0
 

 :القطاع المؤسسي
الئتلااا   اللنت ااتنألااي  عصاااف  .عتعو اا  عاا  الواااوان العؤتتااا  العشاائ ي  فااى عهتعهاات ارتتتااا  وتاا وياتئهت واهااوافهتهااو 

ال ات م لناتع  الاياوعىلنتع الش يتن غاا  العتلاا م لناتع الشا يتن العتلاا م اللناتع : قترتئاتو ألي اظت  الاتتقتن اللوعا 
األت  الع اشا  أضتف  لاتتر قلا  ال تل  والذي ااف و لا   ولنتع  الع اشا م العؤتتتن غا  الهتوف  ل  قح الئى ئخو  األت

 .اتتر عتئلل
 

  :قطاع الشركات المالية
لنتع ائيو  ع  تعاع الش يتن العلاع  الئى ئشئغل قصو ة  لاتا  قئوفا  الخوعتن العتلا  قعت فاهت خوعتن الئتعا  وئعوال 

 .اخ  الع تشتن الئلت وا  الي واوان عؤتتا  
 

 :قطاع الشركات غير المالية
 اوا الخاوعتن )ائ يز اشتن  ال لاتى فاى اائاتج التا ع او الخاوعتن التاولا  الئى  لنتع اشعل يل الش يتن وأشقته الش يتن

 .(العتلا 
 

 : القطاع الحكومي
عاا  واااوان الايوعاا  الع يزااا  والايوعااتن العا ااا  ألااي تتااار صاااتواق الضااعت  ارتئعاات ى الئااى ئف ضااهت وئتااان   ائااألف

  اهت ئ ك الواوان وئشعل يذلك العؤتتتن غا  الهتوف  ل  قح الئى ئائح أائتتت غا  تولى وئتان    اهات وئعولهات قصاو ة 
 .7... لات  الواوان الايوعا  أو صاتواق الضعت  ارتئعت ى

 

 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية
ئئااألف عاا  العؤتتااتن غااا  الهتوفاا  ل اا قح والئااى ئااوف  تاا ع وخااوعتن غااا  التااولا  لألتاا  الع اشااا  الئااى ر ئتااان    اهاات  

 .الايوع 
 

 :قطاع األسر المعيشية
ع ااا   أاوا اتيل وخ ها  وبا وئه  واتائه يو   أو ق ضعتعو   صغا ة ع  األف او الذا  اشئ يو  فى التي  واتع و   هو 

 ضاع ئياو   أ لألتا  الع اشاا   واعيا .  والغاذاءع  الت ع والخوعتن قصو ة تعت ا م ئئاألف قشايل أتتتاى عا  استايت  

                                                 
افتااهت وفلاات  األاشاان اليبااا  عاا  الااوول   ااي اشاا  القاتاااتن العئ  لاا  قااتلئ  ا  والصااا  والخااوعتن ارتئعت ااا  الايوعااا  ئااان نوالااف الئقوااار العئ  لاا  قهااذه  ئ عاال 8

 .لئوصاتن اظت  الاتتقتن اللوعا 
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الئى ئلع ضع  اووو اسائتج وئعات س عا   ارلئصتوا يل األاشن   أ العائتا  قتسضتف  ليواه  العتئه يا  ال لاتاا م أذ 
 .ع  الاتتقتن ئ ئق  ضع  لنتع األت  الع اشا  عئيتع  لقل تهتن ر ئائفظ قعتعو   

 

 :اإلقامة
ئ اا ف اسلتعااا  هاااات عااا  عاظاااو  الئصااتوي ر لاااتاواىم والع اااات  األتتتاااى لئاوااااو اسلتعاا  لياااات  عاااتم هاااو ع ياااز العصااا ا   

ئصتوا  والذي ا  ف قأا  وتوو عال تياى أو عولع أائاتتى أو عوالاع أخا   واخال اسل اا  ارلئصاتوي لق او عات ئلاو  فاا  ارل
أو عاا  قعقتشاا ة أاشاان  وع اتعنن الئصااتوا    ااي اناتق واتااع قلصااو ارتائع ا  فاهاات ألتاال غاا  عتااعي أو لعااوة عاااووة أو 

 .غا  عاووةم ولياهت  توةم عت ئيو  نوا  
 
  هيم اإلنتاامفا. 3
 

 :(المخرجات)  اإلنتاا
ئ  ف   ي أاهت الت ع والخوعتن العائت  ع  لقل العاشأة قتتئباتء لاع  أي ت ع وخوعتن عتئخوع  فاى اشاتن ر ئأخاذ فاا   

الشاا ي  ق ااا  ار ئقاات  عخااتن  اتاائخوا  العائتااتن فااى ارائااتج وقتتاائباتء لاعاا  التاا ع والخااوعتن العتاائه ي  عاا  لقاال افااس 
او (  أس العاااتل البتقااان او الئغاااا ان فاااى لاااوال  التااا و)لئياااوا   أس العاااتل العاشاااتة فاعااات  اااوا التااا ع والخاااوعتن العتااائخوع  

 . لنتئهنك الاهتلى الذائى
 

  :مخرجات سوقية
ذان ورلاا  الئصااتوا  أو اتاا ي الئصاا ف قهاات قن الاا  أخاا   فااى التااوق أو  ا ئااز  والخااوعتن الئااى ئقااتع قأتاا ت   التاا ع ىهاا

والخااوعتن الئااى ئقااتع فااى العخااتز  وعااانن القاااع  التاا عتلاتااق  لع ظاا  يعاات هااو الاااتل ق قا هاات أو الئصاا ف قهاات فااى التااوق
 .قتلئتزل 

 

 :لالستعمال النهائي الخاص اإلنتاا مخرجات
يتتائهنك اهاتلى أو ئياوا  والخوعتن الئى اائفظ قهت عتليو العشت اع الئاى أائتئهات رتائ عتله  الاهاتلى الخاتا  الت ع هى 

 . أس عتل
 

 :مخرجات غير سوقية أخرى
ئئيو  ع  ت ع وخوعتن ف وا  او تعت ا  ئائتهت الايوع  او العؤتتتن الئى ر ئهاوف الاي الا قح وئخاو  ارتا  الع اشاا   

 .والئى ئوف  الت ع او الخوعتن قشيل عتتاى او قتت ت  لاتن ذان اهعا  الئصتوا  لنت  الع اشا  او ل عتئعع ييل
 

 :الخدمات المالية
ذلك ض و اتم ر  العؤتتتن العتلاا   وا ئق .  الخوع  الف  ا  والعائتق  ئي ف عتعوع  ع  العئاصلأائتج الخوعتن العتلا   

اائتاتر  اائ .  الووالاع ا  ن ااق لاعا  الفا ق قاا  الفوالاو   اي اللا وض والفوالاو   اي  أا اوائهتفى يبا  ع  الاترن ئالق 
العلتتا  قصاو ة  العتلاا خاوعتن الوتاتن  )  الخوعا  العائتاق  قأت ور عقتش  قااعات اائ  اائتاتر ئي فا الف  ا ئيتلاف الخوع  
خاااااوعتن العنلعااااا م ئاااااوفا   مخاااااوعتن الع القااااا  العتلاااااا  :ئئضاااااع  الخاااااوعتن العتلاااااا  .ئ لااااااوا أيبااااا قصاااااو ة ( غاااااا  عقتشااااا ة

 .مافئ اض العختن  وخوعتن اريئئتر والئواولالتاول 
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  :خدمات التأمين
الئااأعا  )غااا  الااااتة    ااياتلاا  الئااأعا   وفااى. والعائتااق  الف  ااا ئي فاا  الخوعاا  ق والعلااا الئااأعا   اسائااتج العئااأئى عاا  أاشاان 

ألتاتن الئاأعا  : ئياو  ئي فا  الخوعا  العائتاق  ئتاتوي( وغا هاتضو الاواوث عبل ئأعا  الع يقاتن والا ااق والئاأعا  القاا ي 
 لفئا ة استاااتو  الفااا لعئالاق عا  اتائبعت  ارائاتناتن الاوخل ا+ العئ ئقا  خانل فئا ة استااتو  قتلعخاتن العتائال  قعات ائ  اق 

الااتس قااافس األتاا ور فهااو  اسائااتجفاات   الااااتة  ااي  الئااأعا  ألاايوقتلاتااق  . العنتلقااتن العتاائال  الااوفع  اا  فئاا ة استاااتو -
 الئااأعا  يتن لاعاا  الئاااتلا فااى ارائاتنااتن الفاااا م ااااث ئلااو  شاا ألااي أضااتف  أ اانه العااذيو ةائااألف عاا  العيواااتن الاابنث 

 .قوالا الئأعا  العشعول  فى هذه الق اعح   يققاتء هذه ارائاتنتن رتئخواعهت فى وفع العتئاق ع  العنتلقتن العئ ئق  
 

 :االستهالك الوسيط
ائيااو  عاا  لاعاا  التاا ع والخااوعتن الئااى ئتاائه ك يعااوخنن ل ع ااا  ارائااتجم قتتاائباتء ارصااول البتقئاا  الئااى الاااو اتاائهنيهت 

  .قوصف  اتئهنيت ل أس العتل البتقن
 

 :القيمة المضافة
وا اا ف أتعاااتلى اللاعاا  العضاااتف  . أائااتتىواااوة ئعاات س أي اشاااتن  ألاااا اللاعااا  العئولااوة  ألاايواشااا   قتسائاااتجعفهااو  ائ  ااق 

صتفى اللاع  العضاتف  فاائ  الاصاول   اهات قنا   اتائهنك  أس  أعت. قاتصل ن   ارتئهنك الوتان ع  أتعتلى اسائتج
 .العضتف  العتل البتقن ع  أتعتلى اللاع 

 

 :الناتج المحلي اإلجمالي
العخ تااتن عااا  التاا ع والخااوعتن لنتااائ عتل  عااا  خاانل عؤشاا  الاااس أتعاااتلى اللاعاا  العضااتف  ليتفااا  األاشاان  ارلئصااتوا 

وقغاض الاظا   ا  (  واعال ارائاتج العا اا  ) ن  العلاعا  وغاا  العلاعاا  عا  تايتا م الاهتلى الئى اائتهت الئصتو عت قوات
اتاائهنك  أس العااتل خانل فئاا ة زعاااا  عااووة ور اشااعل الاتاوعتن   ااي خفااض لاعا  . ئوزااع هااذا اسائاتج عا ااات أو خت تااات

  .أو اتئازاف العوا و النقا ا  وئوهو هت البتقن
 
  فئات االستخدام النهائي. 2
 

 :االستهالك النهائي
 العؤتتااتن غااا  الهتوفاا  ل اا قحاضااتف  الااي  الايوعاا و  األتاا عاا  لقاال . هااو لاعاا  ارافااتق   ااي التاا ع والخااوعتن ارتاائهنيا 

 .وئخو  األت  الع اشا 
 

 : االستهالك النهائي لألسر المعيشية 
لاعئهاات قشاايل غااا  عقتشاا م   ااي التاا ع والخااوعتن ائيااو  ععاات ئافلاا  ارتاا  العلاعاا م قعاات فااى ذلااك الافلااتن الئااى اتاار ئلااوا  

ارتئهنيا  الف وا  قعات فاهات التا ع والخاوعتن الئاى ئقاتع قتتا ت  لاتان ذان ورلا  الئصاتوا  والتا ع والخاوعتن ارتائهنيا  
 .العيئتق  قتلخت ج

 

 :للحكومة النهائي االستهالك
اتار ا  اائ  ئلاوا هت قن الا  غاا  عقتشا ة   اي التا ع والخاوعتن  ائيو  ععت ئافل  الايوع  ال تع م قعت فى ذلك الافلتن الئى

 .ارتئهنيا  الف وا  والتعت ا 
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 :االستهالك النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وتخدم االسر المعيشية
ر قاو عا  ئلاوا  ائيو  ععت ئافل  العؤتتاتن العلاعا  غاا  الهتوفا  الاي الا قح وئخاو  ارتا  الع اشاا  وئئضاع  الافلاتن الئاى 

لاعئهااات قشااايل غاااا  عقتشااا م قعااات فاااى ذلاااك ارافاااتق العائتااار   اااي الخاااوعتن والتااا ع ارتااائهنيا  الف واااا  ولاااو اياااو    اااي 
 .الخوعتن ارتئهنيا  التعت ا 

 

:التكوين الرأسمالي اإلجمالي  
ئيااوا   أس العااتل البتقاان  اقاا  ااااتزة ارصااول العائتاا  عخصااوعت عاهاات لاعاا  ارصااول الئااى ئا  الئصاا ف قهاات وذلااك عاا  أتاال

 .والعخزواتن أو الت ع اللاع 
  

  :التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
ائيو  ع  لاع  اتئاواذان العائتا  لعائتتن تواوة ولتلع  ع  األصول العائتا  ااتلا لاعا  ئصا فه  فاى ارصاول البتقئا  

 .لافس الاوع
 

 :التغير في المخزون
قلاع  عات ااوخل العخزوااتن عخصاوعت عاا  لاعا  العتااوقتن قترضاتف  الاي لاعا  أاا  ختاتل   ئلتس الئغا ان فى العخزواتن 

 .تت ا  فى الت ع العائفظ قهت فى العخزو  خنل الفئ ة العاتتقا 
 

 :الصادرات والواردات من السلع والخدمات
 .لعلتاض  والهوااتئشعل العئتت ة قتلت ع والخوعتن قا  العلاعا  وغا  العلاعا م قعت فى ذلك القاع وا

 

 :2الدخل القومي االجمالي
والاااتس   اااي ااااا  الااااتئح العا اااى ارتعاااتلى زالاااو . هاااو اللاعااا  ارتعتلاااا  رتعاااتلى ا صاااوة الاااوخل ارولاااى ليتفااا  اللنت اااتن

ئ واضااتن ال ااتع ا  عاا  الخاات جم زالااو وخاال الع يااا  عاا  الخاات جم زالااو الضاا الر اااتلا ار تاااتن عاا  ارائااتج عاا  الخاات جم 
ا ئ واضاتن ال اتع ا  ل خات جم ااتلا وخال الع ياا  ل خات جم ااتلا الضا الر زالاو ار تااتن او الاو     اي العائتاتن اتل

 .ل خت ج
 

 :الدخل القومي المتاح اإلجمالي
اشئق ع  الوخل اللوعى ارتعتلى او الصتفى وذلك قأ  ئضاتف الاا  يال الئااوانن التت اا  الالواا  او ال اااا  الئاى ئ لئهات  

الواااوان العؤتتااا  العلاعاا  عاا  الواااوان غااا  العلاعاا م وقااأ  ئناا   ياال الئاااوانن التت ااا  الالوااا  او ال ااااا  الئااى لااوعئهت 
   .الواوان العؤتتا  العلاع  الي الواوان غا  العلاع 

 
 
 
 
 

                                                 
  .1001 ولو الغى هذا ارصنن  فى اظت  م8191فى اظت  الاتتقتن اللوعا  ل ت   استعتلىيت  اشت  لهذا القاو قتلاتئح اللوعى   
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 4.1 4.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
15.7 16.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.5 0.3 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 12.8 14.1 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
1.8 1.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.6 0.8 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

Construction 4.5 5.4 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
17.1 18.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 1.8 1.9 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 2.8 3.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 5.9 5.6 المعلومات واالتصاالت

Services 20.9 19.9 الخدمات

Accommodation and food service activities 1.5 1.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.6 4.1 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
2.5 1.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.5 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 6.6 7.2 التعليم

Human health and social work activities 3.4 3.2 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.5 0.5 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 1.3 1.8 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 14.8 13.5 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

FISIM -1.9 -2.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 5.3 5.3 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 8.9 7.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Total 100 100 المجموع

 باألسعار الجارية2013، 2012لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين: 1-1جدول 

Table 1-1: Percentage contribution to GDP in Palestine* by economic activities for the years 

2012, 2013 at current prices                               

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 

.1967للضفة الغربية عام 
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Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 3.4 4.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
16.5 17.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.7 0.4 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 14.5 15.7 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.6 0.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.7 0.9

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 4.3 4.9 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
17.5 19.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 2.1 2.2 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 3.4 4.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 7.7 7.2 المعلومات واالتصاالت

Services 19.1 17.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 1.5 1.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.4 3.9 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
3.2 1.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.5 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 5.4 6.3 التعليم

Human health and social work activities 2.6 2.3 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.3 0.5 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 1.2 1.7 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 10.3 9.3 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.1 الخدمات المنزلية

FISIM -2.3 -3.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 6.8 6.6 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 11.2 9.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Total المجموع 100          100         

 باألسعار 2013، 2012لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-1         جدول 

الجارية

Table 1-2: Percentage contribution to GDP in West Bank* by economic activities for the 

years 2012, 2013 at current prices                              

*The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 6.5 6.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
13.5 12.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 7.5 9.1 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
5.5 3.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.5 0.5 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

Construction 5.1 6.9 اإلنشاءات

Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
15.6 16.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 0.9 1.0 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 1.2 1.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 0.5 0.5 المعلومات واالتصاالت

Services 26.7 26.3 الخدمات

Accommodation and food service activities 1.6 1.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.3 4.6 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
0.6 0.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 0.3 0.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 10.4 10.5 التعليم

Human health and social work activities 5.6 6.2 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 1.0 0.4 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 1.9 2.2 أنشطة الخدمات االخرى

Public Administration and Defense 28.1 27.2 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

FISIM -0.8 -1.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 0.9 1.0 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 1.7 1.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Total المجموع 100               100              

 باألسعار الجارية2013، 2012نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام : 3-1جدول 

Table 1-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activities for the years 

2012, 2013 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 939.6 1,020.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
4,251.9 3,994.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 120.4 73.4 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 3,554.4 3,582.6 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
441.8 205.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
135.3 133.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 1,471.9 1,505.1 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,718.0 2,593.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 473.0 427.9 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 460.6 514.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 900.1 740.2 المعلومات واالتصاالت

Services 3,272.9 2,824.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 327.6 238.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 585.2 463.7 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
357.5 177.5 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
102.8 93.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 927.8 912.3 التعليم

Human health and social work activities 654.1 578.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 79.9 72.0 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 238.0 288.8 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 3,389.6 3,078.9 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 6.5 6.2 الخدمات المنزلية

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 662.6 596.8 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 1,104.4 829.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Output 19,651.1 18,132.0 اجمالي االنتاج

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في فلسطين:  1-2جدول 

 Table 2-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2012, 2013 at current prices                            

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 630.5 745.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
3,372.9 3,261.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 117.1 69.6 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 2,996.0 2,967.9 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
146.8 112.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
113.0 111.6

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 1,015.4 1,024.2 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,023.0 2,029.6

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية

Transportation and storage 405.6 371.6 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 413.1 460.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 879.6 723.1 المعلومات واالتصاالت

Services 2,204.3 1,922.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 229.8 179.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 419.5 340.0 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
328.6 149.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
84.6 75.8 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 569.1 591.0 التعليم

Human health and social work activities 372.2 326.4 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 44.3 57.1 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 156.2 203.7 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 1,948.2 1,759.9 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 4.5 4.4 الخدمات المنزلية

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 633.7 571.1 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 1,051.3 795.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Output 14,582.1 13,669.7 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-2جدول 

             Table 2-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2012, 2013 at 

current prices                             

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 309.1 275.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
879.0 733.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 3.3 3.8 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 558.4 614.7 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
295.0 93.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
22.3 21.4

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 456.5 480.9 اإلنشاءات

Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
695.0 563.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 67.4 56.3 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 47.5 53.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 20.5 17.1 المعلومات واالتصاالت

Services 1,068.6 901.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 97.8 59.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 165.7 123.7 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
28.9 28.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
18.2 18.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 358.7 321.3 التعليم

Human health and social work activities 281.9 251.6 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 35.6 14.9 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 81.8 85.1 أنشطة الخدمات االخرى

Public Administration and Defense 1,441.4 1,319.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 2.0 1.8 الخدمات المنزلية

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 28.9 25.7 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 53.1 33.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Output 5,069.0 4,462.3 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2013، 2012االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-2جدول 

Table 2-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2012, 2013 at current prices                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 422.3 496.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,287.5 2,129.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 54.4 39.3 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,959.8 1,982.0 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
220.9 65.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
52.4 43.6

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 912.7 899.4 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
589.1 458.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدارجات النارية

Transportation and storage 244.3 214.3 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 106.7 97.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 164.3 110.4 المعلومات واالتصاالت

Services 655.9 583.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 138.7 119.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.8 6.4 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
42.1 33.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
42.4 19.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 104.3 90.6 التعليم

Human health and social work activities 235.6 215.8 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 16.7 18.0 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 70.3 81.3 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 1,549.2 1,550.3 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

FISIM 243.1 313.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Intermediate Consumption 7,175.1 6,852.6 اجمالي االستهالك الوسيط

 باألسعار الجارية2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في فلسطين: 1-3جدول 

         Table 3-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years        

2012, 2013 at current prices                              

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 315.1 393.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,824.7 1,738.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 51.3 36.8 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,633.2 1,610.1 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
94.8 54.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
45.4 36.6

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 613.4 603.7 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
377.2 328.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 204.1 185.2 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 95.7 87.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 159.1 106.1 المعلومات واالتصاالت

Services 412.7 388.4 الخدمات

Accommodation and food service activities 89.7 89.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.0 5.8 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
32.5 25.9 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
34.5 13.8 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 66.6 54.5 التعليم

Human health and social work activities 127.7 130.2 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 12.1 13.3 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 44.6 55.3 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 978.2 961.3 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

FISIM 218.0 280.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Intermediate Consumption 5,198.2 5,072.9 اجمالي االستهالك الوسيط

 باألسعار الجارية2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-3جدول 

       Table 3-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years 

2012, 2013 at current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 107.2 102.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
462.8 391.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 3.1 2.5 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 326.6 371.9 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
126.1 10.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
7.0 7.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 299.3 295.7 اإلنشاءات

Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
211.9 129.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 40.2 29.1 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 11.0 10.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 5.2 4.3 المعلومات واالتصاالت

Services 243.2 195.3 الخدمات

Accommodation and food service activities 49.0 29.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.8 0.6 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
9.6 7.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
7.9 5.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 37.7 36.1 التعليم

Human health and social work activities 107.9 85.6 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 4.6 4.7 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 25.7 26.0 أنشطة الخدمات االخرى

Public Administration and Defense 571.0 589.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

FISIM 25.1 32.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Intermediate Consumption 1,976.9 1,779.7 اجمالي االستهالك الوسيط

 باألسعار الجارية2013، 2012االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-3جدول 

        Table 3-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years        

2012, 2013 at current prices

 49



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 517.3 524.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,964.4 1,864.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 66.0 34.1 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,594.6 1,600.6 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
220.9 140.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
82.9 89.4

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 559.2 605.7 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,128.9 2,135.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 228.7 213.6 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 353.9 416.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 735.8 629.8 المعلومات واالتصاالت

Services 2,617.0 2,240.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 188.9 119.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 579.4 457.3 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
315.4 144.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 60.4 74.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 823.5 821.7 التعليم

Human health and social work activities 418.5 362.2 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 63.2 54.0 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 167.7 207.5 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 1,840.4 1,528.6 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 6.5 6.2 الخدمات المنزلية

FISIM -243.1 -313.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 662.6 596.8 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 1,104.4 829.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Domestic Product 12,476.0 11,279.4 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 1-4جدول 

            Table 4-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2012, 2013 at 

current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 

.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 315.4 351.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,548.2 1,523.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 65.8 32.8 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,362.8 1,357.8 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
52.0 57.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
67.6 75.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 402.0 420.5 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,645.8 1,700.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 201.5 186.4 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 317.4 373.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 720.5 617.0 المعلومات واالتصاالت

Services 1,791.6 1,534.3 الخدمات

Accommodation and food service activities 140.1 89.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 414.5 334.2 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
296.1 123.5 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
50.1 62.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 502.5 536.5 التعليم

Human health and social work activities 244.5 196.2 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 32.2 43.8 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 111.6 148.4 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 970.0 798.6 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 4.5 4.4 الخدمات المنزلية

FISIM -218.0 -280.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 633.7 571.1 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 1,051.3 795.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Domestic Product 9,383.9 8,596.8 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-4جدول 

      Table 4-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2012, 2013 at 

current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 201.9 173.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
416.2 341.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.2 1.3 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 231.8 242.8 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
168.9 83.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
15.3 14.4

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 157.2 185.2 اإلنشاءات

Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
483.1 434.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 27.2 27.2 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 36.5 43.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 15.3 12.8 المعلومات واالتصاالت

Services 825.4 706.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 48.8 29.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 164.9 123.1 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
19.3 20.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
10.3 12.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 321.0 285.2 التعليم

Human health and social work activities 174.0 166.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 31.0 10.2 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 56.1 59.1 أنشطة الخدمات االخرى

Public Administration and Defense 870.4 730.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 2.0 1.8 الخدمات المنزلية

FISIM -25.1 -32.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 28.9 25.7 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 53.1 33.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Gross Domestic Product 3,092.1 2,682.6 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2013، 2012القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-4جدول 

Table 4-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2012, 2013 at current 

prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Final Use 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 14,444.3 13,285.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 10,522.5 9,693.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 3,381.7 3,126.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 540.1 464.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية

Gross Capital Formation 2,707.3 2,378.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross Fixed Capital Formation 2,972.2 2,499.2 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 2,399.9 1,961.7 المباني- 

 - Non-buildings 572.3 537.5 غير المباني- 

Changes in inventories -264.9 -120.7 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -4,732.2 -4,428.8 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 2,071.8 1,871.1 الصادرات

 - Goods 1,756.1 1,547.9 السلع- 

 - Services 315.7 323.2 الخدمات- 

Imports 6,804.0 6,299.9 الواردات

 - Goods 6,053.0 5,574.7 السلع- 

 - Services 751.0 725.2 الخدمات- 

Net errors and omissions 56.6 44.3 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 12,476.0 11,279.4 الناتج المحلي اإلجمالي

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2013، 2012لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في فلسطين: 1-5جدول 

       Table 5-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2012, 2013 at current prices                     

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Final Use 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 10,786.6 10,197.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 8,400.4 7,968.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 2,105.4 1,996.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 280.8 232.6
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية

Gross Capital Formation 2,505.7 2,182.0 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross Fixed Capital Formation 2,324.3 2,010.4 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 1,768.8 1,487.2 المباني- 

 - Non-buildings 555.5 523.2 غير المباني- 

Changes in inventories 181.4 171.6 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -3,947.4 -3,799.3 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 1,918.3 1,710.1 الصادرات

 - Goods 1,671.6 1,447.2 السلع- 

 - Services 246.7 262.9 الخدمات- 

Imports 5,865.7 5,509.4 الواردات

 - Goods 5,245.7 4,905.5 السلع- 

 - Services 620.0 603.9 الخدمات- 

Net errors and omissions 39.0 16.9 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 9,383.9 8,596.8 الناتج المحلي اإلجمالي

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2013، 2012لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-5جدول 

Table 5-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2012, 2013 at current prices

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Final Use 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 3,657.7 3,088.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 2,122.1 1,725.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 1,276.3 1,130.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 259.3 232.3
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية

Gross Capital Formation 201.6 196.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross Fixed Capital Formation 647.9 488.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 631.1 474.5 المباني- 

 - Non-buildings 16.8 14.3 غير المباني- 

Changes in inventories -446.3 -292.3 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -784.8 -629.5 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 153.5 161.0 الصادرات

 - Goods 84.5 100.7 السلع- 

 - Services 69.0 60.3 الخدمات- 

Imports 938.3 790.5 الواردات

 - Goods 807.3 669.2 السلع- 

 - Services 131.0 121.3 الخدمات- 

Net errors and omissions 17.6 27.4 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 3,092.1 2,682.6 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2013، 2012الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : 3-5جدول 

Table 5-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2012, 2013 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Variable 2013 2012 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 12,476.0 11,279.4 الناتج المحلي اإلجمالي

Net factor Income from abroad 1,160.4 857.5 صافي الدخل من الخارج

- Compensation of Employees, net 1,139.8 822.1 صافي تعويضات العاملين- 

- Property Income, net 20.6 35.4 صافي دخل الملكية- 

Gross National Income (GNI) 13,636.4 12,136.9 الدخل القومي اإلجمالي

Net Current Transfers from abroad 1,188.5 1,750.3 صافي التحويالت الجارية من الخارج

Gross National Disposable Income (GNDI) 14,824.9 13,887.2 الدخل القومي المتاح اإلجمالي

Final Consumption 14,444.3 13,285.4 االستهالك النهائي

Savings 380.6 601.8 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Variable 2013 2012 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 9,383.9 8,596.8 الناتج المحلي اإلجمالي

Net factor Income from abroad 1,101.6 793.7 صافي الدخل من الخارج

- Compensation of Employees, net 1,087.2 770.1 صافي تعويضات العاملين- 

- Property Income, net 14.4 23.6 صافي دخل الملكية- 

Gross National Income (GNI) 10,485.5 9,390.5 الدخل القومي اإلجمالي

Net Current Transfers from abroad 703.5 1,039.1 صافي التحويالت الجارية من الخارج

Gross National Disposable Income (GNDI) 11,189.0 10,429.6 الدخل القومي المتاح اإلجمالي

Final Consumption 10,786.6 10,197.2 االستهالك النهائي

Savings 402.4 232.4 االدخار

 باألسعار الجارية2013، 2012لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فلسطين: 1-6جدول 

          Table 6-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2012, 2013 at 

current prices

 باألسعار الجارية2013، 2012لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية: 2-6جدول 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

           Table 6-2: Major National Accounts variables for West Bank* for the years 2012, 2013 at 

current prices                           

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In US$ Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Variable 2013 2012 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 3,092.1 2,682.6 الناتج المحلي اإلجمالي

Net factor Income from abroad 58.8 63.8 صافي الدخل من الخارج

- Compensation of Employees, net 52.6 52.0 صافي تعويضات العاملين- 

- Property Income, net 6.2 11.8 صافي دخل الملكية- 

Gross National Income (GNI) 3,150.9 2,746.4 الدخل القومي اإلجمالي

Net Current Transfers from abroad 485.0 711.2 صافي التحويالت الجارية من الخارج

Gross National Disposable Income (GNDI) 3,635.9 3,457.6 الدخل القومي المتاح اإلجمالي

Final Consumption 3,657.7 3,088.2 االستهالك النهائي

Savings -21.8 369.4 االدخار

 باألسعار الجارية2013، 2012متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-6جدول 

Table 6-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2012, 2013 at current 

prices 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value In USD        القيمة بالدوالر األمريكي

Indicator 2013 2012 المؤشر

GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

Palestine* 2,992.2 2,787.2 *فلسطين

West Bank* 3,802.1 3,578.1 *الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,817.3 1,631.4 قطاع غزة

GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

Palestine* 3,270.5 2,999.1 *فلسطين

West Bank* 4,248.5 3,908.5 *الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,851.9 1,670.3 قطاع غزة

GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي

Palestine* 3,555.6 3,431.6 *فلسطين

West Bank* 4,533.5 4,340.9 *الضفة الغربية

Gaza Strip 2,136.9 2,102.8 قطاع غزة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باالسعار الجارية2013، 2012لألعوام * مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة: 7جدول 

Table 7: Per capita indicators by region* for the years 2012, 2013 at current prices 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 563.8 654.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,614.1 2,532.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 82.1 51.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,179.9 2,235.0 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
260.1 157.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
92.0 88.6 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 1,360.5 1,351.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,664.1 1,596.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 281.1 259.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 308.5 313.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 565.3 544.5 المعلومات واالتصاالت
Services 1,879.0 1,794.3 الخدمات

Accommodation and food service activities 161.7 141.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 295.3 284.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
149.5 109.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 71.5 57.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 577.0 567.8 التعليم
Human health and social work activities 387.2 377.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 51.7 58.0 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 185.1 197.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,880.5 1,909.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 3.8 3.9 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 389.7 373.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 488.8 498.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 11,999.2 11,832.6 اجمالي االنتاج
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في فلسطين:  1-8جدول 
 Table 8-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2012, 2013 at constant 

prices: 2004 is the base year                            

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 383.1 478.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,113.1 2,037.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 79.7 48.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,860.9 1,843.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
96.8 72.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
75.7 72.4 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 853.3 853.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,255.0 1,266.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 233.1 218.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 271.9 277.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 553.2 532.9 المعلومات واالتصاالت
Services 1,237.0 1,190.9 الخدمات

Accommodation and food service activities 110.5 101.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 201.7 204.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
131.4 91.0 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 60.4 46.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 372.0 360.1 التعليم
Human health and social work activities 213.2 214.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 33.8 45.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 114.0 127.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,001.3 1,029.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 2.6 2.7 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 372.4 357.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 465.2 477.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 8,741.2 8,722.5 اجمالي االنتاج

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-8جدول 
Table 8-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2012, 2013 at constant 

prices: 2004 is the base year                             

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 180.7 175.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
501.0 495.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 2.4 2.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 319.0 391.6 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
163.3 84.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
16.3 16.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 507.2 498.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
409.1 330.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 48.0 41.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 36.6 35.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 12.1 11.6 المعلومات واالتصاالت
Services 642.0 603.4 الخدمات
Accommodation and food service activities 51.2 40.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 93.6 80.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
18.1 18.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
11.1 11.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 205.0 207.7 التعليم
Human health and social work activities 174.0 162.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 17.9 12.3 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 71.1 70.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 879.2 879.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.2 1.2 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 17.3 16.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 23.6 21.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 3,258.0 3,110.1 اجمالي االنتاج

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-8جدول 
Table 8-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2012, 2013 at constant prices: 

2004 is the base year                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 253.9 315.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,455.6 1,441.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 33.8 25.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,250.8 1,344.1 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
139.4 42.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
31.6 28.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 601.8 636.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
369.0 292.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 153.5 144.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 55.9 64.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 112.6 76.2 المعلومات واالتصاالت
Services 401.5 377.4 الخدمات
Accommodation and food service activities 78.8 73.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.7 4.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
26.4 21.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 26.6 12.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 64.5 58.4 التعليم
Human health and social work activities 145.8 140.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 10.5 12.1 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 45.2 55.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 952.2 1,011.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 166.2 158.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Intermediate Consumption 4,522.2 4,517.8 إجمالي االستهالك الوسيط

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في فلسطين: 1-9جدول 
       Table 9-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years     

2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year                              

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 190.1 250.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,159.2 1,140.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 31.8 23.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,040.8 1,056.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
59.4 36.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
27.2 24.1 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 407.9 431.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
236.0 215.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 128.6 125.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 48.8 57.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 109.3 73.3 المعلومات واالتصاالت
Services 251.6 245.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 51.6 54.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.2 3.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
20.4 16.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 21.7 9.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 41.0 34.4 التعليم
Human health and social work activities 79.2 83.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 7.3 8.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 27.2 35.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 602.0 637.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 143.4 137.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Intermediate Consumption 3,276.9 3,313.5 إجمالي االستهالك الوسيط

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-9جدول 

          Table 9-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years           

  2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 63.8 65.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
296.4 300.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 2.0 1.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 210.0 287.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
80.0 6.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
4.4 4.7 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 193.9 205.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
133.0 76.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 24.9 19.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 7.1 7.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 3.3 2.9 المعلومات واالتصاالت
Services 149.9 131.6 الخدمات

Accommodation and food service activities 27.2 19.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.5 0.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
6.0 4.9 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 4.9 3.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 23.5 24.0 التعليم
Human health and social work activities 66.6 56.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 3.2 3.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 18.0 19.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 350.2 374.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 22.8 21.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Intermediate Consumption 1,245.3 1,204.3 إجمالي االستهالك الوسيط

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-9جدول 
           Table 9-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years             

    2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 309.9 339.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,158.5 1,091.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 48.3 25.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 929.1 890.9 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
120.7 115.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
60.4 59.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 758.7 715.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,295.1 1,304.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 127.6 115.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 252.6 249.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 452.7 468.3 المعلومات واالتصاالت
Services 1,477.5 1,416.9 الخدمات
Accommodation and food service activities 82.9 68.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 291.6 280.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
123.1 87.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 44.9 45.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 512.5 509.4 التعليم
Human health and social work activities 241.4 237.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 41.2 45.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 139.9 142.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 928.3 897.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 3.8 3.9 الخدمات المنزلية
FISIM -166.2 -158.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 389.7 373.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 488.8 498.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 7,477.0 7,314.8 الناتج المحلي اإلجمالي

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 1-10جدول 
Table 10-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2012, 2013 at constant 

prices: 2004 is the base year

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 193.0 228.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
953.9 896.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 47.9 24.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 820.1 787.0 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
37.4 36.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
48.5 48.3 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 445.4 422.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,019.0 1,051.4 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 104.5 93.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 223.1 220.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 443.9 459.6 المعلومات واالتصاالت
Services 985.4 945.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 58.9 46.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 198.5 201.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
111.0 74.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
38.7 37.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 331.0 325.7 التعليم
Human health and social work activities 134.0 130.9 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 26.5 37.1 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 86.8 91.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 399.3 392.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 2.6 2.7 الخدمات المنزلية
FISIM -143.4 -137.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 372.4 357.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 465.2 477.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 5,464.3 5,409.0 الناتج المحلي اإلجمالي

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-10جدول 
     Table 10-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2012, 2013 at 

constant prices: 2004 is the base year

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 116.9 110.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
204.6 194.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.4 1.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 109.0 103.9 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
83.3 78.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
11.9 11.5 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 313.3 292.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
276.1 253.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 23.1 21.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 29.5 28.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 8.8 8.7 المعلومات واالتصاالت
Services 492.1 471.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 24.0 21.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 93.1 79.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
12.1 13.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 6.2 8.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 181.5 183.7 التعليم
Human health and social work activities 107.4 106.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 14.7 8.8 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 53.1 50.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 529.0 505.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.2 1.2 الخدمات المنزلية
FISIM -22.8 -21.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 17.3 16.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 23.6 21.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,012.7 1,905.8 الناتج المحلي اإلجمالي

2004سنة األساس :   باألسعار الثابتة2013، 2012القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-10جدول 
            Table 10-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2012, 2013 at 

constant prices: 2004 is the base year                            
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2013 2012 االستخدام النهائي
Final consumption 8,516.4 8,822.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 6,246.7 6,535.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,957.6 1,989.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 312.1 296.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 1,644.0 1,578.1 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 1,826.6 1,755.9 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,425.3 1,364.8 المباني- 
 - Non-buildings 401.3 391.1 غير المباني- 
Changes in inventories -182.6 -177.8 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of goods and services -2,725.8 -3,084.9 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 1,333.4 1,290.4 الصادرات
 - Goods 1,150.0 1,085.6 السلع- 
 - Services 183.4 204.8 الخدمات- 
Imports 4,059.2 4,375.3 الواردات
 - Goods 3,624.1 3,866.0 السلع- 
 - Services 435.1 509.3 الخدمات- 
Net errors and omissions 42.4 -0.6 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 7,477.0 7,314.8 الناتج المحلي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في فلسطين: 1-11 جدول 
 Table 11-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2012, 2013 at constant prices: 2004 

is the base year

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2013 2012 االستخدام النهائي
Final consumption 6,179.2 6,280.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 4,812.2 4,874.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,206.1 1,259.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 160.9 146.7
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 1,543.1 1,443.6 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 1,418.1 1,318.7 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,028.3 938.0 المباني- 
 - Non-buildings 389.8 380.7 غير المباني- 
Changes in inventories 125.0 124.9 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of goods and services -2,245.9 -2,287.8 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 1,236.0 1,215.8 الصادرات
 - Goods 1,094.7 1,050.0 السلع- 
 - Services 141.3 165.8 الخدمات- 
Imports 3,481.9 3,503.6 الواردات
 - Goods 3,126.7 3,122.7 السلع- 
 - Services 355.2 380.9 الخدمات- 
Net errors and omissions -12.1 -26.9 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 5,464.3 5,409.0 الناتج المحلي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-11جدول 
Table 11-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2012, 2013 at constant prices: 

2004 is the base year

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2013 2012 االستخدام النهائي
Final consumption 2,337.2 2,542.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 1,434.5 1,661.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 751.5 730.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 151.2 150.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 100.9 134.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 408.5 437.2 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 397.0 426.8 المباني- 
 - Non-buildings 11.5 10.4 غير المباني- 
Changes in inventories -307.6 -302.7 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of goods and services -479.9 -797.1 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 97.4 74.6 الصادرات
 - Goods 55.3 35.6 السلع- 
 - Services 42.1 39.0 الخدمات- 
Imports 577.3 871.7 الواردات
 - Goods 497.4 743.3 السلع- 
 - Services 79.9 128.4 الخدمات- 
Net errors and omissions 54.5 26.3 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 2,012.7 1,905.8 الناتج المحلي اإلجمالي

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : 3-11 جدول 
Table 11-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2012, 2013 at constant prices: 2004 

is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2013 2012 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 7,477.0 7,314.8 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 591.2 476.7 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 579.2 455.2 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net 12.0 21.5 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 8,068.2 7,791.5 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 698.9 1,062.1 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 8,767.1 8,853.6 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 8,516.4 8,822.2 االستهالك النهائي
Savings 250.7 31.4 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2013 2012 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 5,464.3 5,409.0 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 554.4 437.9 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 546.1 423.5 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net 8.3 14.4 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 6,018.7 5,846.9 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 403.0 633.2 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 6,421.7 6,480.1 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 6,179.2 6,280.1 االستهالك النهائي
Savings 242.5 200.0 االدخار

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فلسطين: 1-12 جدول 
      Table 12-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2012, 2013 at 

constant prices: 2004 is the base year                            

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية: 2-12  جدول 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

Table 12-2: Major National Accounts variables for West Bank* for the years 2012, 2013 at  

constant prices: 2004 is the base year                          

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2013 2012 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 2,012.7 1,905.8 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 36.8 38.8 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 33.1 31.7 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net 3.7 7.1 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 2,049.5 1,944.6 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 295.9 428.9 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 2,345.4 2,373.5 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 2,337.2 2,542.1 االستهالك النهائي
Savings 8.2 -168.6 االدخار

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-12جدول 
Table 12-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2012, 2013 

at constant prices: 2004 is the base year 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 2013الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي
Indicator 2013 2012 المؤشر
GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
Palestine* 1,793.3 1,807.5 *فلسطين
West Bank* 2,214.0 2,251.3 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,182.9 1,159.0 قطاع غزة
GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
Palestine* 1,935.1 1,925.3 *فلسطين
West Bank* 2,438.6 2,433.6 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,204.6 1,182.6 قطاع غزة
GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي
Palestine* 2,102.7 2,187.7 *فلسطين
West Bank* 2,601.9 2,697.1 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,378.5 1,443.4 قطاع غزة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باالسعار الثابتة 2013، 2012لألعوام * مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة: 13جدول 
Table 13: Per capita indicators by region* for the years 2012, 2013 at constant prices : 2004 is 

the base year 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS : 3102 الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 3102 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 100 100 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Households 100 100 قطاع االسر المعيشية

Mining, manufacturing, electricity and 

water
100 100 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Households 17.9 28.7 قطاع االسر المعيشية

NPISH 0.8 1.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم االسر المعيشية

Government 3.1 4.1 القطاع الحكومي العام

Non-financial enterprises 78.2 65.9 قطاع الشركات غير المالية

Construction 100 100 اإلنشاءات

Households 63.7 64.9 قطاع االسر المعيشية

NPISH 0.9 0.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم االسر المعيشية

Non-financial enterprises 35.4 34.5 قطاع الشركات غير المالية

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
100 100 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Households 33.0 31.3 قطاع االسر المعيشية

NPISH 2.0 2.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم االسر المعيشية

Non-financial enterprises 65.0 66.7 قطاع الشركات غير المالية

Transportation and storage 100 100 النقل والتخزين

Households 64.4 59.2 قطاع االسر المعيشية

Non-financial enterprises 35.6 40.8 قطاع الشركات غير المالية

Financial and insurance activities 100 100 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Financial enterprises 100 100 قطاع الشركات المالية

Information and communication 100 100 المعلومات واالتصاالت

Households 0.5 0.5 قطاع االسر المعيشية

NPISH 0.0 0.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم االسر المعيشية

Non-financial enterprises 99.5 99.3 قطاع الشركات غير المالية

Services 100 100 الخدمات

Households 29.5 31.0 قطاع االسر المعيشية

NPISH 22.9 21.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم االسر المعيشية

Government 23.3 26.5 القطاع الحكومي العام

Non-financial enterprises 24.3 21.3 قطاع الشركات غير المالية

Public administration and defense 100 100 اإلدارة العامة والدفاع

Government 100 100 القطاع الحكومي العام

Households with employed persons 100 100 الخدمات المنزلية

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة * 

.1967الغربية عام 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2013، 2012لألعوام * نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية في فلسطين: 14جدول 

 Table 14: Percentage contribution of institutional sectors to value added of economic activities in 

Palestine* for the years 2012, 2013 at current prices  
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 517.3 524.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
352.0 536.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 11.3 0.6 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 324.7 518.0 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
16.0 17.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 356.4 393.1 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
702.9 668.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 147.2 126.5 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 3.6 2.9 المعلومات واالتصاالت

Services 771.0 694.4 الخدمات

Accommodation and food service activities 52.8 45.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 553.6 426.0 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
35.0 25.0 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
12.2 19.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 17.6 27.7 التعليم

Human health and social work activities 16.3 37.1 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 22.8 17.6 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 60.7 96.0 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 6.5 6.2 الخدمات المنزلية

Total 2,856.9 2,952.9 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

 باألسعار الجارية2013، 2012لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 15جدول 

 Table 15: Value added in Palestine* of household sector and economic activity for the years 

2012, 2013 at current prices                               
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
16.4 22.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1.0 0.3 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
15.4 22.2

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 4.8 3.5 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
42.0 41.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 0.0 0.0 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 0.1 1.2 المعلومات واالتصاالت

Services 598.5 474.9 الخدمات

Accommodation and food service activities 0.3 0.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.1 0.0 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
21.5 4.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 4.4 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 305.0 258.5 التعليم

Human health and social work activities 176.1 118.5 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 3.9 4.1 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 87.2 87.7 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

Total 661.8 543.3 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام     * القيمة المضافة في فلسطين: 16    جدول 

 باألسعار الجارية2013، 2012

     Table 16: Value added in Palestine* of NPISH sector and economic activity for the years      

2012, 2013 at current prices                               

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,535.6 1,229.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 54.7 33.5 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 1,268.9 1,082.3 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
203.7 104.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
8.3 8.4

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 198.0 209.1 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,384.0 1,425.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 81.5 87.1 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 732.1 625.7 المعلومات واالتصاالت

Services 635.0 477.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 135.8 72.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 25.7 31.3 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
258.9 114.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 43.8 54.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 69.9 103.4 التعليم

Human health and social work activities 44.6 44.7 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 36.5 32.3 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 19.8 23.8 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

Total 4,566.2 4,053.6 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

 باألسعار الجارية2013، 2012لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام  * القيمة المضافة في فلسطين: 17جدول 

 Table 17: Value added in Palestine* of non-financial enterprises sector and economic activity for 

the years 2012, 2013 at current prices                               

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 82



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Mining, manufacturing, electricity and 

water

60.4 77.2
التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

17.2 35.4
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

43.2 41.8 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Services 612.5 594.0 الخدمات

Education 431.0 432.1 التعليم

Human health and social work activities 181.5 161.9 الصحة والعمل االجتماعي

Public administration and defense 1,840.4 1,528.6 اإلدارة العامة والدفاع

Total 2,513.3 2,199.8 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Financial and insurance activities 353.9 416.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Total 353.9 416.9 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

FISIM -243.1 -313.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 662.6 596.8 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 1,104.4 829.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Total 1,523.9 1,112.9 المجموع

للحصول على الناتج المحلي اإلجمالي يتم جمع البنود التعديلية لمجموع القيمة  :مالحظة

.المضافة للقطاعات المؤسسية

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2013، 2012لجميع القطاعات االقتصادية  لألعوام * البنود التعديلية في فلسطين:  20   جدول 

Table 20:  Adjustment items in Palestine* of economic sectors for the years 2012, 2013 at 

current prices                            

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

Note: GDP will be obtained by adding the adjustment 

items to the total value added for the institutional sectors.

 باألسعار الجارية2013، 2012لقطاع الحكومة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 18        جدول 

Table 18: Value added in Palestine* of government sector and economic activity for the years 

2012, 2013 at current prices                               

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2013، 2012لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 19    جدول 

Table 19: Value added in Palestine* of financial enterprises sector and economic activity for the 

years 2012, 2013 at current prices                               
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 309.9 339.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
191.2 310.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 8.2 1.8 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 176.0 296.4 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
7.0 12.1

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 521.5 450.1 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
349.6 406.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 83.3 66.6 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 1.8 2.3 المعلومات واالتصاالت

Services 405.4 436.9 الخدمات

Accommodation and food service activities 20.4 26.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 274.0 262.2 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
10.5 15.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 5.0 12.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 12.5 16.8 التعليم

Human health and social work activities 14.8 24.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 5.1 15.2 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 63.1 65.0 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 3.8 3.9 الخدمات المنزلية

Total 1,866.5 2,015.6 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 21جدول 

2004

 Table 21: Value added in Palestine* of household sector and economic activity for the years 

2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year          

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
15.5 14.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 0.5 0.2 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
15.0 14.2

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 7.2 4.4 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
34.3 25.6 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 0.0 0.0 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 0.0 0.9 المعلومات واالتصاالت

Services 291.1 308.4 الخدمات

Accommodation and food service activities 0.2 0.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.1 0.1 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
8.8 2.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 3.7 0.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 127.1 161.2 التعليم

Human health and social work activities 96.0 77.3 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 1.9 3.6 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 53.3 62.5 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

Total 348.1 353.7 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

، 2012لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 22جدول 

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013

    Table 22: Value added in Palestine* of NPISH sector and economic activity for the years      

2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year                    

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 PCBS2013

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
899.5 708.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 40.1 24.1 التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 752.6 594.3 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
101.8 84.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
5.0 5.7

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Construction 230.0 260.6 اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
911.3 873.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 44.3 48.5 النقل والتخزين

Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Information and communication 450.9 465.1 المعلومات واالتصاالت

Services 363.5 298.6 الخدمات

Accommodation and food service activities 62.3 41.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 17.4 18.6 األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical 

activities
103.8 69.5 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
36.2 32.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 45.9 64.3 التعليم

Human health and social work activities 40.2 29.8 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 34.2 27.1 الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 23.5 15.2 أنشطة الخدمات االخرى

Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

Total 2,899.5 2,654.7 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

سنة :  باألسعار الثابتة2013، 2012لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 23جدول 

2004األساس 

 Table 23: Value added in Palestine* of non-financial enterprises sector and economic activity 

for the years 2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year                               

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Mining, manufacturing, electricity and 

water
52.3 57.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
18.9 30.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
33.4 27.8

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 

ومعالجتها

Services 417.4 373.0 الخدمات

Education 327.0 267.1 التعليم

Human health and social work activities 90.4 105.9 الصحة والعمل االجتماعي

Public administration and defense 928.3 897.8 اإلدارة العامة والدفاع

Total 1,398.0 1,328.7 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية :مالحظة

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

Financial and insurance activities 252.6 249.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Total 252.6 249.0 المجموع

Note: Data excludes adjustment items. .البيانات ال تشمل البنود التعديلية: مالحظة

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2013 2012 النشاط  االقتصادي

FISIM -166.2 -158.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Customs Duties 389.7 373.3 الرسوم الجمركية

VAT on Imports, net 488.8 498.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

Total 712.3 713.1 المجموع

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

Note: GDP will be obtained by adding the adjustment 

items to the total value added for the institutional sectors.

للحصول على الناتج المحلي اإلجمالي يتم جمع البنود التعديلية لمجموع : مالحظة

.القيمة المضافة للقطاعات المؤسسية

سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لقطاع الحكومة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 24        جدول 

2004

Table 24: Value added in Palestine* of government sector and economic activity for the years 

2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year                         

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

سنة :  باألسعار الثابتة2013، 2012لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 25      جدول 

2004األساس 

Table 25: Value added in Palestine* of financial enterprises sector and economic activity for 

the years 2012, 2013 at constant prices: 2004 is the base year

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2013، 2012لجميع القطاعات االقتصادية  لألعوام * البنود التعديلية في فلسطين: 26جدول 

Table 26: Adjustment items in Palestine* of economic sectors for the years 2012, 2013 at 

constant prices: 2004 is the base year
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Notice for Users  
 

The following notes should be considered by users of this report, which includes the annual 

National Accounts and the Institutional National Accounts: 

 Per capita data for macro-economic indicators for 2012 and 2013, were based on the 

revised populatoin estimates based on the final results of Population, Housing and 

Establishments Census 2007. 

 National Accounts data at constant prices were based on 2004 as a base year 

(2004=100). 

 The recommendations of SNA 2008 were applied to financial intermediation activities 

and are reflected in the output and intermediate consumption of the financial sector. 

 Data at constant prices were compiled on the basis of a set of price deflators converted 

into USD, which led to increases or decreases in deflators.  Therefore, changes in the 

exchange rate of the USD against the Israeli shekel should be taken into account based 

on 2004 as a base year.  

The following table shows the exchange rate and exchange rate deflators compared with 

NIS during 2012 and 2013: 

  

Exchange Rate Deflator Annual Average Exchange Rate 
Indicator  

                       Year 

0.8610 3.8551 2102 

0.8063 3.6100 2102 
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Introduction  
 

The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered the pinnacle of 

efforts to develop a contemporary integrated economic statistical system. As a result, the 

provision of basic data required for NA is a major objective when launching economic 

statistical programs. 

 

The National Accounts of any country should provide both a systematic statistical overview 

of the economy as a whole and a fairly detailed map of the transactions between various 

sectors of the economy with the rest of the world.  To enable growth rates and economic 

trends to be measured from year to year, and to monitor the performance of the economy and 

its cycle within a time period, systematic time series data within a comprehensive framework 

of current and constant prices are essential for the compilation of National Accounts and for 

the purposes of comparison and economic analysis. 

 

Since its establishment in 1993, PCBS has adopted the SNA 1993 as a comprehensive 

framework to guide all statistical economic work. This is in addition to the recent efforts to 

move towards the compilation of SNA 2008 recommendations when feasible upon the 

provision of  data sources. 

 

National Accounts at current and constant prices were issued for 1994-2012, in addition to 

Institutional National Accounts for 1997-2012. 

 

PCBS is pleased to issue the results of National Accounts at current and constant prices for 

2013 data. This report includes the main results of Gross Domestic Product at current and 

constant prices by production and expenditure and by region. The report also includes data on 

Gross National Income, Gross Disposable Income, related per capita indicators, and for the 

Gross Domestic Product by institutional sector.    

 

 

 

 

 

 

 

December 2014 Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Basic National Accounts 

The final findings of the National Accounts at constant prices for 2013 show a general growth 

in the value of Gross Domestic Product (GDP), Gross National Income (GNI) and Gross 

National Disposable Income (GNDI).  GDP in Palestine at constant prices was USD 7,477 

million during 2013, reflecting an increase of 2.2% compared with 2012. GDP per capita was 

USD 1,793 during 2013 with a decrease of 0.8% compared with the previous year.  
 

GNI at constant prices in Palestine for 2013 was USD 8,068 million, marking an increase of 

3.6% compared with 2012; GNI per capita was USD 1,935, reflecting an increase 0.5% 

compared with 2012. GNDI was USD 8,767 million during 2013 with a decrease of 1.0% 

compared with 2012, while GNDI per capita decreased by 3.9% in 2013 to USD 2,103.  

 

1.1.1. Percentage Contribution to GDP in 2013 

The Palestinian economy is service-oriented and services contributed 20.9% to GDP at 

current prices in 2013. (According to ISIC-rev 4, this includes the following activities: real 

estate; professional, scientific and technical activities; accommodation and food service 

activities; education; human health and social work activities; arts; entertainment and 

recreation; and other service activities). Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 

and motorcycles contributed 17.1%. Industrial activities, which include mining, 

manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning supply, water supply, sewerage, 

waste management and remediation activities, contributed 15.7%. Public administration and 

defense activities contributed 14.8%, while construction contributed 5.4% to GDP. 

Transportation and storage activities formed the lowest contribution of 1.8%. 

 
Percentage contribution of economic activity to GDP in Palestine* for 2013  

at current prices 

 
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

**Includes households with employed persons, FISIM, customs duties and VAT on net imports. 

 
1.1.2. Gross Domestic Product 

GDP aims to measure the value created by the productive activity of resident institutional 

units over a specific period of time. 
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GDP in Palestine* for 2004-2013 at current and constant prices (USD million) 

 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

 

1.1.3. Gross National Income 

This is the gross value of the initial earned income of residents. It is the income incurred by 

performing productive activities or by owning financial assets or land or subsoil assets. 

 
GNI in Palestine* for 2004-2013 at current and constant prices  (USD million) 

 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

 

1.1.4. Gross National Disposable Income 

This is the available income of residents for spending on the consumption of goods and 

services (locally produced or imported goods and services) or for savings.  
 
 
 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gross Domestic Product at Current Prices Gross Domestic Product at Constant Prices 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GNI at current prices GNI at constant prices 
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GNDI in Palestine* for 2004-2013 at current and constant prices (USD million) 

 
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 
 

1.1.5. Total Supply and Demand 

Supply and demand is perhaps one of the most fundamental concepts of the Palestinian 

economy. Supply refers to the gross output and imports of goods and services, while demand 

refers to intermediate consumption, final consumption, gross capital formation, and exports of 

goods and services. Where both gross supply or demand at current prices reached 26,455 

USD million. 
 

Components of supply and demand in the Palestinian economy for 2013 

 

 

 

 
1.1.6 Per Capita Indicators  

GDP per capita, GNI per capita and GNDI per capita are important indicators that measure 

different per capita indicators. These are calculated by dividing the indicator by the number of 

population over a specific period of time. 
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GNDI at current prices GNDI at constant prices 

Intermedi-
ate 

Consump-
tion 
27% 

Final 
consumpt

-ion 
55% 

Gross 
Capital 

Formation 
10% 

Exports 
8% 

Demand 

Output 
74% 

Imports 
26% 

Supply 



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2013 

 ]00[ 

 

1.  At Current Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2012 and 2013 at current prices (USD) were: 
  

       Value in USD 

Indicator 2012 2013 

GDP Per Capita  2,787.2 2,992.2 

GNI Per Capita 2,999.1 3,270.5 

GNDI Per Capita 3,431.6 3,555.6 

 

2.  At Constant Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2012 and 2013 at constant prices (USD) 

were: 
 

       Value In USD

Indicator 2012 2013 

GDP Per Capita  1,807.5 1,793.3 

GNI Per Capita 1,925.3 1,935.1 

GNDI Per Capita 2,187.7 2,102.7 

 
 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine* for 2004-2013 at constant prices (USD): 
2004 is the base year 

 
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

 

1.1.7. GDP by Expenditure  
The main findings for 2013 indicate that final consumption in Palestine at constant prices was 

USD 8,516 million, where it shows a decrease of 3.5% compared with the previous year.  

 

Household final consumption was USD 6,247 million, which contributed 73.3% of gross final 

consumption during 2013 and reflected a decrease of 4.4% compared with 2012. 
 

Gross capital formation increased by 4.2% in 2013 compared with 2012 to reach USD 1,644 

million. The trade balance recorded a deficit during this period of USD 2,726 million, which 

was a decrease of 11.6% compared with 2012. 
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Components of GDP by expenditure in Palestine* for 2004-2013 at constant prices 
(USD million): 2004 is the base year 

 

 *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

 

1.2 Institutional National Accounts  

The findings of 2013 at current prices show that non-financial enterprises provided the highest 

contribution to GDP, followed by the household sector. Financial enterprises provided the 

lowest contribution in 2013 at current prices, as the graph below illustrates:  

 
Percentage contribution of institutional sectors to GDP for 2013 in Palestine*                

at current prices 
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GDP in Palestine* by institutional sector for 2012, 2013 at current and constant prices 
 

       (Value in USD Million) 

Sector 
Current Prices  Constant Prices  

2012 2013 2012 2013 

Household sector 3,340.8 3,235.1 2,265.8 2,067.2 

NPISH sector 597.4 722.4 387.7 357.9 

Government sector 2,199.8 2,815.0 1,328.7 1,509.8 

Financial enterprises sector 474.1 404.3 284.8 277.5 

Non- financial enterprises sector 4,667.3 5,299.2 3,047.8 3,264.6 

Gross Domestic Product 11,279.4 12,476.0 7,314.8 7,477.0 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

Note: Data includes adjustment items. 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the methodologies adopted for compiling National Accounts at current 

and constant prices for 2013.  The methodology was based on the available price deflators, the 

methodology for compiling institutional national accounts at current and constant prices, and 

data coverage of various resources. 

 

2.1 Basic National Accounts Methodology 
 

2.1.1 National Accounts at Current Prices 
 

First: The main basis for the compilation process  

The preparation of this report covered several stages that were essential for thorough coverage 

of National Accounts for the year 2013 and were based on the following considerations: 

 The most recent administrative records available, primarily from the government and 

UNRWA. 

 Unifying the methodologies of the various data sources based on the most recent, such 

as the methodology for estimating gross capital formation (building and non-buildings) 

and adapting the ISIC-4 for all national accounts data since 1994. The use of the most 

up to date methodology contributes to improving data quality and comparability over 

years. 

 Improving the consistency of data by checking the data framework, such as the 

proportion of inputs to outputs, value added per employee, the logic of growth rates for 

both the output and value added, and the regional distribution of data. 

 Balancing GDP from both production and expenditure at current prices. This determines 

errors and omissions to verify distortion between production and expenditure due to the 

use of different sources for both. 

 Unifying data coverage for various economic activities to minimize over-coverage due 

to the improvement of statistical coverage over time. 

 

Second: Adoption of SNA 2008 Recommendations 

In line with the commitment of PCBS to adopt the latest international recommendations      

for statistical systems, PCBS started to adopt the first steps of SNA-2008. This took the form 

of developing and updating data collection tools such as surveys and administrative records, 

and improving questionnaires to address the concepts and definitions of SNA-2008 as 

follows: 
 

1. Financial and insurance activities 

Financial activity is one of the activities considerably affected by the changes in    SNA-2008, 

which altered the classification of economic transactions due to changes in output and 

intermediate consumption as follows: 

 According to the recommendations of SNA-2008, the following items were classified as 

intermediate consumption. This led to increases in intermediate consumption, and 

therefore reduction in the value added: 

a. Institutional insurance premiums (excluding employees). 

b. Government fees such as the issuance of official transactions classified as 

government purchases. 

c. Current maintenance of machinery and equipment was added as a separate item 

within the intermediate consumption. 
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d. Current maintenance of machines and equipment was classified as a separate item 

within intermediate consumption.  

 Calculation of FISIM by excluding dividends and investment income as property 

income. 

 Stock dividends classified as property income rather than revenues and transfers. 

 

2. Economic Surveys 

The questionnaire of economic surveys was adjusted to meet the international 

recommendations of SNA-2008: 

 The recording of government fees such as court fees, and the issuing of official 

transactions within government purchases and as intermediate consumption rather than 

transfers. 

 Rearrangement of some items of intermediate consumption and current transfers. 

 Adding property income items (excluding land rent, interest on deposits and loans, or 

stock dividends) as a requirement to compile the distribution and redistribution of 

income accounts. 

 Adding a table related to other transfers, including taxes on income and wealth, pension 

entitlements and social funds, and grants in kind, cash and other transfers 

 

2.1.2 National Accounts at Constant Prices  

The methodology for compiling National Accounts at constant prices was based on a set of 

price indices and deflators. PCBS compiled three types of price indices (consumer price 

index, producer and wholesale price index) based on 2004 as the base year for the CPI and 

2007 as the base year for the producer and wholesale price index. 
 

PCBS adopted a double–deflation method of deflating the main transactions. Also, updated 

methodology was used for the compilation of the National Accounts 2012 and 2013 in line 

with international recommendations to adopt the ISIC-rev 4 classification. The new 

methodology also takes into consideration discrepancies in prices between the West Bank and 

Gaza Strip. It recommends compiling separate indices for both the West Bank and Gaza Strip 

and therefore separate deflators, taking into account the usefulness of adopting the SUT 2004 

format.  

 

2.2 Institutional National Accounts Methodology 

The methodology for compiling Institutional National Accounts is based primarily on the 

annual National Accounts. Therefore, the results of this report for Institutional Accounts are 

based on the annual National Accounts for 2012 and 2013, and the classification of data 

sources according to the institutional sector based on the SNA recommendations. 
 

Two approaches were used to compile Institutional National Accounts based on sources of 

data and their particularity. 
 

First Approach: 

Agriculture and Fishing:        Classified as household sector. 

Financial Intermediation:        Financial enterprises sector. 

Public Administration and Defense:       Government sector. 

Household Services:         Household sector. 
 

Second Approach: 

This consists of all activities where data are collected from economic surveys and classified 

by institutional sector, based on different indicators for the institutional unit, mainly legal 
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entities, economic organization and annual budgets. A percentage contribution of each sector 

was used as a basis for distributing the data for each sector. 

 

2.3 Data Quality 

SNA-1993 was adopted as a reference for the preparation of the National Accounts since the 

establishment of the Palestinian Central Bureau of Statistics. Therefore, the preparation of 

Palestinian National Accounts did not undergo a transitional process from the SNA-1968.  

SNA-1993 is the most recent basic and internationally agreed standard for preparing accounts 

that are inter-related and for ensuring consistency for macroeconomic analysis. It provides 

concepts, definitions and classifications in the context of integrated accounting designed to 

provide data necessary for decision-taking, policy-making and economic analysis. 

 

2.3.1 Data Coverage 

Several procedures were adopted to ensure data quality and coverage in National Accounts 

data, summarized in the following: 

- Compilation of economic surveys covering all activities except agriculture. 

- Compilation of economic surveys covering the informal sector in construction and 

transportation activities. 

- Use of the Population, Housing and Establishments Census 2007 to calculate per capita 

data. 

- Compilation of the price deflators necessary to calculate constant prices data. 

- Improved data coverage of government data, especially relating to customs duties and 

VAT on an accrual basis. 

- Ensuring the consistency of data after updating from different sources and comparing the 

data structure (percentage of inputs to outputs, percentage of employee compensation to 

the value added, the logic for the growth rates in production and value added). 

- Use of adjustments of supply and of tables for 2004 to compare data consistency. 

 

2.4 Data Reliability 

The compilation of National Accounts relies on a system of data sources (surveys and 

administrative records) that have a high degree of reliability. In addition, the process of 

compilation is based on a computerized system that minimizes human errors by applying 

relevant checks. 
 

The reliability of data from the economic surveys was checked to ensure consistency since 

accuracy is dependent on the information submitted by the owners of establishments.  
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

Glossary of Terms Based on the System of National Accounts (SNA) 2008 

 

1. General Terms 
 

Institutional Sector:  

Institutional units are grouped together to form institutional sectors on the basis of their 

principal functions, behavior and objectives. There are five institutional sectors in the 

National Accounts system: government; non-profit institutions serving households; financial 

corporations; households; and non-financial corporations, in addition to the rest of world 

sector that has separate account. 
 

Financial Corporations Sector:  

This consists of all resident corporations that are principally engaged in providing financial 

services, including insurance and pension funding services, to other institutional units. 
 

Non-Financial Corporations Sector: 

This consists of corporations whose principal activity is the production of market goods or 

non-financial services.  
 

Government Sector:  
The general government sector consists mainly of central, state and local government units, 

together with social security funds imposed and controlled by those units. In addition, it 

includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and mainly financed by 

government units or social security funds.
1
 

 

Non-Profit Institutions Serving Households (NPISHs): 
This consists of non-market NPIs that are not controlled by government. 
 

Household Sector: 

A household is defined as a 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. Households are mainly consumers, but they 

may also be producers. All economic activity taking place within the production boundary 

and not performed by an entity maintaining a complete set of accounts is considered to be 

undertaken in the household sector. 
 

Residence: 

This is defined in economic and not legal terms. The main criterion to determine residence of 

an entity is the center of economic interest. Persons are considered residents of the country 

where they live for at least one year. Exceptions to this rule are embassy staff (apart from 

locally employed people who are residents of the country where they live), patients who are 

treated abroad, and students who live abroad even when their stay exceeds one year. 

  

  

                                                 
1 Many countries produce education, health, social, and public services data under this title according to the system of 

National Accounts.  
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2.  Production Concepts 
 

Production (Output):  

Defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the value of any 

goods and services used in an activity for which the establishment does not assume the risk of 

using the products in production, and excluding the value of goods and services consumed by 

the same establishment except for goods and services used for capital formation (fixed capital 

or changes in inventories) or own final consumption. 
  
Market Outputs:  

It includes goods and services sold at market prices or otherwise disposed of in the market, or 

in tender for sale or disposal in the market, such as most of the goods and services sold at 

warehouses and retail sale stores. 
 

Output for own final use:  
Consists of products retained by the producer for his own use in final consumption or capital 

formation. 
 

Other Non-Market Outputs:  
Consists of goods and individual or collective services produced by non-profit institutions 

serving households (NPISHs) or the government that are supplied free, or at prices that are not 

economically significant, to other institutional units or the community as a whole. 
 

Financial Services: 

This is the output of financial services that can be measured by the total cost of actual and 

calculated services. This is necessary because financial institutions accrue earnings from 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 service (services of financial 

intermediation measured indirectly FISIM) is more complicated and includes monitoring 

services, convenience services, liquidity provision, risk assumption, underwriting and trading 

services. 
 

Insurance Services: 

This is the output of insurance activities measured by the value of the actual and calculated 

cost of the service provided. In cases other than life insurance (insurance against accidents 

such as car insurance, fire, and maritime insurance), the cost of the calculated service equals 

the insurance premium with respect to future claims arising from the occurrence of the events 

specified in the insurance policies during the reference period, in addition to the income 

generated from investing the technical reserves in the reference period, minus claims payable 

for the reference period. 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: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 
 

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 
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output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the gross 

value less the value of fixed capital consumption. 
 

Gross Domestic Product or GDP: 

This measures the total value added of all economic activities, which consists of the output of 

goods and services for final use produced by both residents and non-residents (local factors of 

production), and regardless of the distribution of this production, locally or externally, during 

a specific period of time. It does not include deductions for depreciation of fixed capital or 

deterioration of natural resources. 

 

3. Final Consumption Groups 
 

Final Consumption: 

This is the amount of expenditure on consumption of goods and services by households, 

government and non-profit institutions serving households (NPISHs). 
 

Household Final Consumption:  

This consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on the individual consumption of goods and 

services, including those sold at prices that are not economically significant and including 

consumption goods and services acquired abroad. 
 

Government Final Consumption:  
This consists of expenditure, including expenditure whose value must be estimated indirectly, 

incurred by general government for both individual consumption of goods and services and 

collective consumption services. 
 

Final Consumption Expenditure of Non-profit Institutions Serving Households: 

This consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident NPISHs on individual consumption of goods and services, and 

possibly on collective consumption services. 
 

Gross Capital Formation: 

This is the acquisition minus the disposal of produced assets for the purpose of fixed capital 

formation, inventories or valuables. 
 

Gross Fixed Capital Formation:  
Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of new and 

existing products of produced assets minus the value of the disposal of fixed assets of the 

same type. 
 

Change in Inventory: 

This is measured by the value of entries into inventories minus the value of withdrawals and 

of any recurrent losses of goods held in inventories during the accounting period.  
 

Exports and Imports of Goods and Services: 

These include trading goods and services by residents and non-residents and sales, barter and 

gifts. 
 

Gross National Income:
2
 

This is the aggregate value of the gross balance of primary income from all sectors. It is 

defined as GDP plus compensation of employees receivable from abroad, plus property 

                                                 
2 Formerly known as Gross National Product (GNP) in SNA 1968, but the term became obsolete in SNA 2008.  
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income receivable from abroad, plus taxes, minus subsidies on production receivable from 

abroad, minus compensation of employees payable abroad, minus property income payable 

abroad, and minus taxes plus subsidies on production payable abroad. 
 

Gross National Disposable Income: 

Gross or net national disposable income may be derived from gross or net national income by 

adding all current transfers in cash or in kind receivable by resident institutional units from 

non-resident units and subtracting all current transfers in cash or in kind payable by resident 

institutional units to non-resident units. 

 




