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 كر وتقديرش
 

التددي سدداهمت فددي  يتقددم الجهدداز المركددزي لإلحصدداء الفلسددطيني بالشدكر والتقدددير إلددى جميددع أصددحاب ومددراء المؤسسددات
لمدا أبددوه مدن حدرص منقطدع النظيدر أثنداء تأديدة إنجاح جمع البيانات من الميدان، والى جميع العداملين فدي هدذا المسدح 

 .واجبهم
 
، بقيادة فريق فني مدن الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني، وبددعم 5102 مسح المالية والتأمينفيذ تنو  طتم تخطي دقل

 يدةمثلمال بتدكمب ةلدثمم 5102لعام ( CFG)ل الرئيسية للجهاز يو متلا ةعو مجمو  دولة فلسطينكل من ن بيك مالي مشتر 
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاالوكو ، فلسطيندولة  النرويجية لدى

 
ل الرئيسية للجهاز     يو متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت
(CFG)  المسحالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 لاولجداة ئمقا
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 المقدمة
 

ة االقتصاد، واالتفاقيات االقتصادية لمعو و  لمية والمتمثلة بتحرير التجارة بين الدول،عاال يةدصاقتاال اتطور لتار عتبت
ى لعمين تأ ،صرفيةمتسهيالت  ،نقود لقن)المشتركة من أهم العوامل التي جعلت السرعة في تنفيذ المعامالت المالية 

 تتحقق دون وجود نشاط متخصص يقوم بإنجاز نأ اهلكان  امحاجة ملحة، والتي ( ماليةالت الاممعالن م اهير وغ، عئضالبا
 .ليةاالم اطةوسلابأنشطة  لتمثالمعامالت، والمه هذل ثم
 
 ةعلقتالم ئيةاحصإلختلف الدول أهمية خاصة للبيانات ام يية فحصائاألجهزة اإل أولت يةالمال ساطةالو  نشطةية أهمأل ا  نظر و 
 .خرىألا ةيدصاتقالا طةشنلأل تهاعن تلك التي أول ه األنشطة والتي ال تقلذبه
 

.  1025 امع نعك ذلين و مالتأو  ةاليلما حستقرير م نم العشرين عددلطيني أن يصدر االفلس حصاءلإلكزي المر  جهازال يسر
س التي تمار  يةدتصاحصائية االقتصادية التي تغطي معظم األنشطة االقإلح او لمسامن  سلةلعلما  بأن الجهاز يقوم بتنفيذ س

 . يل سنو شكب 1994عام من  ارا  اعتب فلسطين في
 

التأمين و  ةاليملا ح، وغطى مسفلسطين وىستم داول علىضت في جر عوالتي  1025 مالعسح ملات نابيا رقريلتا ذاه ليشم
بورصة فلسطين وشركات  إضافة الى ةراض المتخصصقإلا تامية ومؤسسالسإلاو ة والبنوك التجاري سلطة النقد الفلسطينية

 ا شمل صرافي العمالت للمرة الثالثةكمإضافة إلى الشركات القابضة للمرة األولى، ، ةماليال اقر و األبل امعتت يالتة لوساطا
 .  فلسطينالعاملة في  نيمطى كافة شركات التأغ قدف ينأملتا طانشل ةبسنالب امأ.  2997منذ عام 

 
مل أكما ون.  نطيلقومية لفلسا تداد منظومة الحساباعرافدا أساسيا إلا هتاعضو مو  فالتخابادية تصح االقسو لما ئجتاتشكل ن

ن في يمأوالت ةيلألنشطة الما ةيادصتقسمات االلا رزبأ نإحصائية واضحة ع ر صورةيفو ي تف حالمس اهذ جئانت متسه أن
 .نات اإلحصائيةياالب هذهم والخاص لمثل اعلا نيلقطاعاهتمين من لمامات اتمات واهاجبحي ، وأن تففلسطين

 
  
  
 

   عال عوض
 رئيس الجهاز

 5102، أولتشرين 
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 ولالالفصل ا
 

 لرئيسيةائج النتا
 

 هلت ويتتتتتتتتتامتتتتتتتتت   تتتتتتتتت و    تيتتتتتتتتتةآلال ئيستتتتتتتتتية ات المؤشتتتتتتتتت  ا 5102م ال عتتتتتتتتت تتتتتتتتتت مينلاليتتتتتتتتتة و المائج مستتتتتتتتتح ايستتتتتتتتتت    متتتتتتتتتن  تتتتتتتتتت
ب تتتتتتتتتتة ائج غيتتتتتتتتتت   ال تتتتتتتتتتتالي التتتتتتتتتتتا، وب0991م ام تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت لثتتتتتتتتتتةالثات ل متتتتتتتتتت   لعمتتتتتتتتتتاافي اط صتتتتتتتتتت  ائج تشتتتتتتتتتتمل  شتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتتا أن
ب تتتتتتتتتتتتة ل متتتتتتتتتتتت   القات الشتتتتتتتتتتتت كاج اد  إ، كتتتتتتتتتتتت ل  تتتتتتتتتتتتتم 5104و 0991 تتتتتتتتتتتتامي ء استتتتتتتتتتتتتث ابقة بالستتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتت و ا  تتتتتتتتتتتتة بال مق
 .ولىألا
 

 تالمؤسساعدد  1.1
 ام هتت ،5102م امؤسستتة  تت 25 تلعمتتاافي ات صتت  اشتت ك ستتتث اءإب ليتتةالماطة الوستتال ام تتة فتتي م تتالعات المؤسستتاب تتع  تتدد 

 42  تة مت  امق تت مينت اشت ك 9و، ليتةام أو اقت اشت ك 9و ،ولتىألاب تة ل مت   القات الش كاتشمل  ليةاومؤسسة م ا  ب ك 52
 511ت لعمتاافي اط صت  ام تة فتي  شتالعات المؤسستاب تع  تدد  اكمت . ب تةالقات الشت كاتشتمل ال 5104م الية  تامؤسسة م

 .فةاة ص  ش ك
 

 ملينالعاعدد  1.1
ض ا تت  إلات الب تتو  ومؤسستتافتتي  ما  ا تت 8,148 ، متت هما  ما تت 01,114 ليتتةالماطة الوستتا تامؤسستتفتتي  م يناعتتلاب تتع  تتدد 

 تتت مينلات افتتي شتت ك م ينالعتتاب تتع  تتدد  افيمتت ،ب تتةالقات الشتت كاو فة الصتت  ات اليتتة وشتت كالما و اقألات المت صصتتة وشتت كا
  . ما  ا  0,551

 
 ملينالعات اتعويض 3.1

 081.8 ام هت ،5102م ا ت أم يكتي  م يتون دوال 511.5 يمتته  امت ليةالماطة الوسات افي مؤسس م ينالعات اب غت تعوي 
ت الشتتت كافة و الصتتت  ات اليتتتة وشتتت كالما و اقألات المت صصتتتة وشتتت كاض ا تتت  إلات الب تتتو  ومؤسستتتافتتتي  أم يكتتتي  م يتتون دوال

  .ت مينلات افي ش ك أم يكي  م يون دوال 52.4، وب ةالقا
 

 اإلنتاج 1.1
لب تتتو  ا  تتتتاجإحيتتتل ب تتتع ، 5102م ا تتت أم يكتتتي  م يتتتون دوال 115.1ليتتتة الماطة الوستتتات افتتتي مؤسستتت اإل تتتتاجب غتتتت  يمتتتة 

  م يتتتتون دوال 295.2 ب تتتةالقات الشتتتت كافة و الصتتت  ات اليتتتة وشتتتت كالما و اقألات المت صصتتتة وشتتتت كاض ا تتتت  إلات اومؤسستتت
 .أم يكي  م يون دوال 81.0 ت مينلات اش ك أ تاجب ع  افيم، أم يكي

 
  لوسيطاك ستهل الا 1.1 

ض ا تت  إلات الب تتو  ومؤسستتافتتي  أم يكتتي  م يتتون دوال 011.4 ام هتت أم يكتتي  دوالم يتتون  511.1 يطلوستتا  ستتتهاالاب تتع 
ت افتتتي شتتت ك أم يكتتتي  م يتتتون دوال 59.5و ،ب تتتةالقات الشتتت كافة و الصتتت  ات اليتتتة وشتتت كالما و اقألات المت صصتتتة وشتتت كا
 .ت مينلا
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  فةالمضالقيمة ا 1.1
في  أم يكي  م يون دوال 402.0 ام ه ليةالماطة الوسات افي مؤسس أم يكي  م يون دوال 412.9فة الم القيمة ات ب غ
م يون  21.8و  ب ةالقات الش كافة و الص  ات الية وش كالما و اقألات المت صصة وش كاض ا   إلات الب و  ومؤسسا

  .ت مينلات افي ش ك أم يكي  دوال
 

 1111م اللع اتهاعلى مكون فلسطينفي لية الماطة الوسات افي مؤسسفة المضالقيمة اتوزيع 

 
 

 اإلنتاجئب على الضر ا فياص 1.1
ت الب و  ومؤسسافي  أم يكي  م يون دوال 52.0 ام ه أم يكي  م يون دوال 51.2 يمته  ام اإل تاجئب   ى ال   ات ب غ
في  أم يكي  م يون دوال 5.4و ب ة،القات الش كافة و الص  ات الية وش كالما و اقألات المت صصة وش كاض ا   إلا

  .ت مينلات اش ك
 

 لياجمإلابت الثالي اسمألر التكوين ا 1.1
م يون  50.5 ام هلية الماطة الوسات افي مؤسس أم يكي  م يون دوال 52.4لي ا مإلابت الثالي اسمأل  التكوين اب غت  يمة 

ب ة، القات الش كافة و الص  ات الية وش كالما و اقألات المت صصة وش كاض ا   إلات الب و  ومؤسسافي  أم يكي  دوال
  .ت مينلا تافي ش ك أم يكي  م يون دوال 4.0و
 

  لتشغيلائض اف 1.1
 أم يكي  م يون دوال 011.5 ام ه أم يكي  م يون دوال 081.4لية الماطة الوسات التشغيل في مؤسسائض اب غت  يمة ف

م يون  51.0وب ة، القات الش كافة و الص  ات الية وش كالما و اقألات المت صصة وش كاض ا   إلات الب و  ومؤسسافي 
  .ت مينلات افي ش ك أم يكي  دوال
 

  دوال 21,139.6 د ب ع  5102م افي   م ينالعات امن تعوي     مل بالعامتوسط  صيب  أن الىلمسح ائج اتشي   ت
 . 5102م ا  أم يكي  دوال 68,953.4 صيب العامل ب    من اإل تاج في حين ب ع   .أم يكي

 

تعويضات العاملين    
44.3% 

صافي الضرائب على 
 %8.0اإلنتاج 

االهتالك السنوي       
9.0% 

فائض التشغيل        
38.7% 
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 ي الثالفصل ا
 

 لجودةالمنهجية و ا
 

لمكتبية اية و  الميدات العم يالعي ة و ا  و اطإلاو  فينالص  اومسح  ت مينلالية و الما   مسح استمإل ا  لفصل    ا ايشمل ه 
ي ة المعاء ا طأت من حيل  االبيالتط ق لد ة ال من  ا ات وتقييمه االبيا ود   لىإ فةا إت،  االبيال ة او دولة ومع

ت اءا   إلات، و  االبيال ة المكتبية، ومعات العم ياي و  الميدالعمل الم ت فة، من العمل احل افي م   ي ةالمعاء غي  ا طأو 
 .لتق ي ا الم شو   في ه ات  االبيات   ى احظلمااهم أ لىالتط ق ا، ك ل  ءا طالالمت    ل حد من ه ه ا
 

 لمسحاف اهدأ 1.1
 :ليةالتات المؤش  ا ن  ت ااتوفي  بي لىامة ابصفة  مسح لاهدف ي

  .ديا تصالاط ال شالمشمولة حسب ادية ا تصالاشطة  ألام ة في العات المؤسسا دد . ا
 .تهمالم ت فة وتعوي اتهم ام ين بتص يفالعا دد . ب
 .لم ت فةاشطة  ألاوية حسب  الثال ئيسية و اشطة  ألامن  اإل تاج يمة . ج
 .لم ت فةاية اإل تا شطة  ألالمست دمة في ات ال دمالس   و امن ( اإل تاجت امست زم)لوسيط ا  ستهاالا. د
 .لم ت فةا اتهافة ومكو الم القيمة ا. هت
 .لمدفو ةالمقبو ه و المت و ة ات لتحوياات و المدفو ا. و
 .ديةا تصالاشطة  ألافة ابت لكالثالي اسمأل  التكوين ات و المو وداح كة . ز

 

 :ي ي اه من تحقيق م األم كو   ات  االبياوتمكن 
تت   قلمالقوميتة ات ابالحستام القوميتة، و لت  وفتق  ظتات ابالحساد ا دزمة إللااسية اسالات  االبياهمة في توفي  المسا .0

 .2008لمتحد  امم ألامن 
 .ديا تصالالتح يل البحل و اض اغ  زمة اللاات  االبياتوفي   .5
 .لمشمولةاشطة  ألالمهتمين بالم ططين و ات و ا  الق  ازمة لمت  ي لاات  االبياوفي  ت .5
 
 لمسح ارة استما 1.1

  ي س س ةات با  استمإلمشت كة م  اسئ ة ألاء و ا ز ألافة اس توحيد كاسأ  ى  5102 مال عمسح لات ا  استمالقد تم تصميم 
ل قل ات، ومسح ال دما  ية، مسح الدا   الت ات، مسح اءاش إلا ة، مسح الص التي ت م مسح ادية و ا تصالا لمسو ا
و د  و ي في .  لمسحا المشمولة به ات المؤسسا   صوصية ا تبإلا   بألات، م  الاتصالات و المع ومامسح لت زين و او 

ت ا، وهي ب ت مينلالية و الماشطة   لمتع قة باه  الظو التي تد س ادية ا تصإلات المتغي  اهم أل ات شمولها  استمالاتصميم 
ت المدفو ا نالقومية وميز ات ابالحساد ا دزمة إللااسية اسألادية ا تصالات  االبيات من ا احتيالاتي لت بية الو ت تا

لدولية العمل ادلة أت حسب المدفو ا نالقومية وميز ات ابالحسام ا ظفي  لتي حدثتات التغي  ايتفق م   ا، وبملف سطين
 .  (BPM-6)، و(SNA-2008)لحديثة ا
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 :تيةآلال ئيسية ات الالم ا عة  من الو ات المتغي  ا   استمالاوتشمل 
 .تهمالم ت فة وتعوي اتهم المؤسسة بتص يفام ون في العا. 0
 .وية الثاشطة  ألال ئيسي و اط ال شامن  اإل تاج يمة . 5
 .ليالما  استثمإلا يمة . 5
 .لم ت فةات ال دمالس   و امن  اإل تاجت ا يمة مست زم. 4
 .لمقبو ةالمدفو ة و ات لتحوياات و المدفو ا يمة . 2
 .لحكوميةات  اا الاو  اإل تاج  ى ئب ال   ا يمة . 1
 .5102د وهي اس إلال س ة  ا اكههتااصول و ألات   ى ه ه افا إلافي ال مؤسسة وصصول ألاح كة . 1
 
  لعينةار و اطإلا 3.1

 

 :تأمينلات اوشرك تلعملافي اوصر  ليةالما ورا ل ات اوشرك ليةالمات الخدما طانش 3.1.1
لدولي اسي القيا ي الص التص يف ادية   ى ا تصالاشطة  ألالف سطي ي في تص يف اء احصلم كزي لااز ال هايعتمد 

ت المؤسسافة او د تم تص يف ك.  لمتحد امم الاد   ن الصا( ISIC-4) ب ال  الت قيح ادية، ا تصالاشطة  ألافة الك
ل ي تم تحديثه من او  5105ت ام ل م شالعاد اعدلتاس اسالمب ي   ى از و ال هالمست دم في ا ام لهالعالس ل ات في آلم شاو 
 .لتص يفا ا  ى ه  ا  دا تمإل ئيسية ادية ا تصالا اشطته أل اوفقلف سطي ية، ال قد ات س طة    س ااو 
 

 طالية و شالما و اقألا طاو ش ليةالمات ال دماط التي تق   من  شات المؤسسافة اك 5102 ت مينلالية و المامسح  يغطي
 ي ة من م است دإ لىا فةا إلاب مؤسسة، 25لتي ب غت او  (ملاحص  ش) ت مينلا طاو ش( ولىألا    ل م)ب ة القات الش كا
 .0991م ام     لثةالثات ل م   لعماافي اط ص  ا ش ، حيل تم شمولمؤسسة 055فين ب غت الص  ا
 

في حين  ت مينلالية و الماشطة   بعة حدود ألأ  ى مستوى )لية التاشطة  ألا س التي تمات المؤسسافة اك لمسحايشمل 
    (/فاك) (Tabulation Category)لتبويب ائفة ا عة في طالو او (  مسة حدودت   ى مستوى لعماافي اط ص  ا ش
 :لتص يفالية في الماطة الوسا
 

 (ISIC-4)ط النشادليل  دياقتصالاط النشا
 11 :عد وتشملالتقادي  اوتمويل صن تأمينلا الية عدالمات الخدماشطة أن
 1400 (ل قداس طة )لم كزية الب و  ا
 1409 (ميةساالا ية و الت الب و  ا)  ى ألالية الماطة الوساع او أ 
 1495 (لمت صصةاض ا   الات امؤسس)  ى الالق وض ال م ح اشكأ
 1451 ب ةالقات الش كا
 11 تأمينلالية و المات الخدماشطة نعدة ل المساشطة نل ا
 1100 (بو صة ف سطين)لية الماق اسو ألا   ادإ
 1105 (ليةالما و اقألات اش ك)سية اسالالس   الية و الما و اقألالمتع قة بعقود اطة الوساشطة أ 
 11055 لعم ةافة وتغيي  الص  اتب اشطة مكأ 

 11 (تأمينلات اشرك)مي الز إل اعي اجتمإلا نالضما اعد عدالتقادي  اوصن تأمينلادة اعا  و  تأمينلاتمويل 
 1200  الحيا  ى  ت مينلا
 1205  الحيا  ى  ت مينلاف  ا ت مينلا
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  تلعملافي اط صر انش 3.1.1
 

 :لهدفامجتمع 
 . 5102م افة ل عالص  اط ا س  شالتي تمادفة ل  بح الهالحكومية في ف سطين ات غي  المؤسسالهدف هو  مي  ام تم  

 
 :ينةالمعار اطإ
        ته اوتحديث 5105م ال ع تام ل م شالعاد التعدافي  التي تم حص هافة الص  ات ائمة ب مي  مؤسساهو    اطإلا

 .5102م ال ع
 

  :لعينةاتصميم 
:  و ين لىا  ا تيإلات حسب المؤسساحيل  سمت ، حد ات م ح ة و ا ئية م تظمة اطبقية  شو  لمسح هي  ي ةا ا ي ة ه 

ل وع ا اماكبي    الة لهالعمالتي فئة ح م ات المؤسساوهي  مي   ما  اش ا  حص   التي تم حص هات المؤسساول هي ألال وع ا
 .متوسطة وصغي   الة لهالعمالتي فئة ح م ائية م تظمة وهي ابط يقة  شو  ا ها تيإلتي تم ات المؤسساي فهي  الثا
 
 :تالطبقا

 :سة حسبالد  اتم تقسيم م تم  
 .لعي ةامن  J1لقدس اء استث إوتم ( غز  طاع ، الغ بية  فةال)لم طقة ا -0
 ((.لا م 5-0) ، صغي  (ل ا م 1-5) ، وسط( كث ال فا م 8)كبي   )لة العمافئة ح م  -5
 

 :لعينةاحجم 
 .فةامؤسسة ص   122 بتل ئيسي العي ة  ل مسح اقدي  ح م تم ت
 

  :ناوز ل اب احس
لع ص  في ايمث ه  ا  ماه مقدأ لوزن   ى العي ة ويمكن تفسي  ا  ل ع ص  في ا تيالال احتمإه مق وب أ لوزن   ى ايع ف 

ل لتي تمت  اابة است إلات  دم الالتعويض  ن حا  ا ابحيل تم م   ناوز ألاوتم تعديل . لم تم اص  العي ة من   ا
 .ت االبيا م ية  م  

 
 ي نالميدالعمل ا رةادا  تنظيم و  1.1

 لمعد  ل ل ،ال طة اوفق  اي الت سيق ميدات و  االبياي مسؤولية ت في   م ية  م   الميدالعمل امة ل مسو  و العا   ادإلاتتولى 
ي متتن م ستتق ل عمتتل  الميتتدالعمتل اويتشتتكل ف يتتق .  ي الميتتدازمتة ل عمتتل لاات ادو ألا ج و ال متتات و التع يمتتاد ا تتدإل فةا تإلاب
ت افظتالمحاتب فتي المش وع و ود مكات اليالتد يق لم ت ف فعابعة و المتاف و اش  إلاية، وتتط ب مهمة  اي وف ق ميد الميدا

 بتتل وبعتتد  نالميتتدام تتة فتتي العالفتت ق اد افتت  أكتتز لت ميتت  اكم   امهاستتت دإلعمتتل بحيتتل يتتتم اطق اتكتتون   يبتتة متتن م ت تتف م تت
 عتتتة ا ي  وم  التقتتابتتة ا ج وكتال متتتالم ت فتتة وتعبئتتة المستتح ات ادو أم وتستتت يم ستتتاإليتتومي، حيتتتل تتتتم  م يتتة العمتتل اء اتهتت إ

 .ليوميالعمل اوتد يق حصي ة 
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 ت ناالبيالجة وجدولة امع 1.1
لمسح ات م تم  ائمة مؤسساد  ا دإ، حيل تم 5102 ت مينلالية و المات مسح  اال ة بيازمة لمعلاامج الب  افة اد كا دإتم 

ل، وبعد  ل  اد الات بعد  االبيال وتد يق اد إت ومن ثم المؤسسال مي  ه ه ( فلغااصفحة )لتع يفية ات  االبياوصفحة 
ية أمن  اوت ظيفه ات وتد يقه االبيال اد اء من اته إلابعد   .ئيةال هاول ال داج است   المسح و ات  اا  ت  م ية  دولة بي

ود قت ه ه .  لمسحا اله  ا  لمعد  مسبقا ءالصما ولال دا ج المسح و ل  وفق  مائج اولية ل تأول اج  داست   إء، تم ا طأ
 .ل ش اض اغ  ئية ألال ها اول بصو تهال دا لىإل وصول  اصة بهال ات دالالمعاق و اتسإلا د اول وفق  و ال دا
 

 ت ناالبيادقة   1.1
 

 ةينالمعاء اخطأ 1.1.1
 تي ة  ي ةالمعاء ا ط ث  ب تت ال ت مينلات اش كو ب ة القات الش كاو لية الما و اقألات المص في وش كاط ال شات  اابي
 .  ي ةالمعاء ا طأب احتساسة، ول ل  لم يتم الد  الم تم   (ملالشالحص  ا)م است دإل
 

ستتة، ولتت ل  متتن الد  ات م تمتت  العي تتة لوحتتدام استتت د تي تتة إل ةي تتالمعاء ا طتت ث  ب ت تتتتلعمتتاافي ات مستتح  صتت   تتاابي ابي متت
هتتتم ين ألالتبتتتاب احتستتتاو تتتد تتتتم  ،ت تتتاالبيال متتتن  تتتا الحصتتتول   يهتتتالتتتتي  تو تتت  الحقيقيتتتة القتتتيم المؤكتتتد ظهتتتو  فتتت وق  تتتن ا
لتق يت    تى الم كو   فتي ات ال ش  ل تقدي  ات الية في مستوياشكإيو د  ين، والالتباب اهو مبين في  دول حس ات كمالمؤش  ا

 تدد : ل ئيستيةات اين ل مؤشت  التباب العي ة وحسا ة بتصميم ت  ااب  اسبلمستوى ألا ال ش    ى ه امستوى ف سطين، وتم 
 .فةالم القيمة الوسيط، ا  ستهاالا، اإل تاجم ين، العات ام ين، تعوي العا
 

 1111ت على مستوى فلسطين، المؤشر اين لبعض التباب اجدول حس
 

 لمتغيرا
 لتقديراقيمة 

مل امع)  C.V ريالمعيا الخطا
 %(ينالتبا

 %11لثقة افترة 
 علىلالحد ا دنىلالحد ا لقيمةا لوحدةا

 1017.4 818.2 5.4 49.9 918  دد ملينالعاعدد 

 3140.3 2252.0 8.3 222.6 1999.1  لف دوالا لوسيطاك ستهل إلا 

 28227.7 16000.2 13.9 3064.6 11113.9  لف دوالا  اإلنتاج 

 25364.9 13470.8 15.4 2981.1 19417.8  لف دوالا فةالمضالقيمة الي اجمإ

 3596.6 2313.9 10.9 321.5 1955.1  لف دوالا ملينالعات اتعويض 

 

  ةنيالمعاء غير اخطأ 1.1.1
لتتي يمكتتن او  الهتتاد إو أت  تاالبيال  متت  لمشتت وع،  تااحتل ت فيت  الحتتدول فتي كتتل م  افهتتي ممك تة  ي تةالمعاء غيتت  ا طتأ امتأ
 :ي ي امط كال شاحسب  الها مإ
 

 :تأمينلاط اونش بضةالقات الشركاط اونش ليةالما ورا ل اط الية ونشالمات الخدماط النش بةاجستإلات معدال
 %.94.5 بة ب غتاست إلا سبة  -
 .تالمؤسسالي ا مإمن % 2.8 بة ب غتاست إلات  دم الا سب ح -
 %.0.9 ب غت لشمولاد  اء زيا طأ سبة  -
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 :يلي ات كملعملافي اط صر انشل بةاستجإلات ت معدالناك     
 تالالحاعدد  بلةالمقانتيجة 

 73 كتم تإ

 6 5102م ائي  بل  امغ ق  ه

 2 .ت االحصول   ى بياولم يتم  5102م او بعد  ال ئي  اامغ ق  ه

 1 امتو ف مؤ ت

 3 نالع و الم يستدل   ى 

 2 5102م اط في  ا س  شالم يم

 11 دي م ت فا تصالاط ال شا

 13  فض

 5 تابايمس  حس ف ع ال

 1  قل م كية

 5 (:............................حدد)  ى أ

 122 لمجموعا

 
  مؤسسة في ف سطين 055 نالميداه من المستوفالعي ة اح م. 
 لة اح 52 =بةاست الات  دم الا دد ح 
 لةاح 55 =لشمولاد  ات زيالا دد ح 
 011=  55 -055= فية الصالعي ة ا 
  12 =بةاست إلا سبة% 
  52 =بةاست الا سبة  دم% 
 .بة  يد    ى مستوى ف سطيناست الا سبة  أنبة ا الات ل معدالحظ من  ايا
 

فقتد  اثي هت لحتد متن تاو  ءا طتألادي اولتفت: تنااالبيال ادخاء اخطأو ( حثالبا)بلة المقاء اخطأ، و (لمبحوثا)بة استجإلاء اخطأ
و م يتتة  نالميتتدا ت متتن تتاالبيال  م يتتة  متت  ت متتن  تتا تتاالبياتعزيتتز د تتة  اه  لتتتي متتن شتتات اءا تت  إلا  م مو تتة متتن ات تتاتتتم 
 .ت االبيال ة امع
 

 رنة ابلية للمقالقا 1.1
، (ISIC-4) ديةا تصتاإلشتطة  لتدولي لأا ي الصت التصت يف اب  متن ال  الت قيح التق ي  حسب ا الم شو    من ه ات  االبيا

 امتتتن هتتت  (ISIC-3)لتتتل الثالت قتتتيح ابقة  شتتت ت حستتتب الستتتات الستتت و ا أنلع تتتم امتتت   5100م ام تتت   تتتلت قتتتيح يستتتت دم ا اوهتتت 
ل به متن  تااحتستاتتم و  يته فقتد  5118لقوميتة ا تابالحستام ا ظتت اتحتديث  تى  ء  اب ت FISIMب احتستا تتم اكم.  لتص يفا
 د تتي، ا  ا تتيد)ل لتتثاات لعمتتاائتتد   تتى الفو ا  استتعأم استتت دإ لتتىا فةا تتإ، FISIMلتتت اب  يمتتة احتستتالم  عتتي فتتي الستتع  ا

 تبقةالسات الس و ام   5102 مالع لم كو اد لب ا  ة اسيؤث    ى مق امم،  (ئي ياس  إ، شيكل أم يكي  دوال
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 لجودةات ضبط اءاجر إ 1.1
 

 ينالميدالعمل ا 1.1.1
 :تيالابت اءا   إلاو د تمث ت ه ه  

لعمل ام ف يق او  ،لتد يقات المعتمد  من ش كالية و المات امية ل مؤسسال تات اي الميز ا   المط وبة من و ات  االبياتم توفي  
لعمل بصو   الو وف   ى سي  المش وع ا   ادز حتى يتس ى إلا  إلالمش وع بتق ي  يومي حول ا   ادإي بتزويد  الميدا

 .    مستم  
 

 ت ناالبيالجة امع 1.1.1
ل ت  تتا تاالبياتعزيتز د تة  اه  لتتتي متن شتات اءا ت  إلا  م مو تة متن ات تا، تتم ا هاتستتات و  تاالبيالتحقتق متن  تود  ا تل أمتن 

 :تيآلابت اءا   إلا، و د تمث ت ه ه اوحوسبته ال تها م ية مع
   استمالات اشة لكل صفحة من صفحايكون شلمسح بحيل ا   استمل إلاد إلامج اتم ت هيز ب  . 
  ت االبيالتد يق وم طقية ا   من حيل استمالالي   ى آلالم  عية ل تد يق الش وط ائمة من امج بقالب  اتم تغ ية. 
  ى صحيحةألامغ وطة و  اهاحدإلمسو  ات ت  يبية لكل من ا  استمإ لاد إل مج من  االب  ا  ية التحقق من فاتم  . 
  مج امتل   تى ب  تالكمبيتوت  وتتم تتد يبهم بشتكل كالب م تة و ال ا  فتي م تا تصتإلات من  وي  االبيا  مد  ي ا تياتم

 .  لاد إلا
 

 ت ناالبيات على احظمل 1.1
لتق يت ، وهتي   تى ا اع   تى هت طتاإلا    تد ا تبتإلابعتين  ا ت هألتتي ي تب امتة و الهالف يتة ات احظتلماا  م مو ة من اه 
 :  تيآلال حو ا

 تمتهلت ي او  لقتدسافظتة امتن مح ل تزءا تد  فتي  لت  ا  بية متو  ت مينت الية وش كات ما  ب و  ومؤسساه  يو د ال  
 .0911م الغ بية  ال  فة  الهحتاائيل   و   بعيد اس  إ

  حتد او مية بشتكل متدمج فتي ستط  ستاإلا يتة و الت الب تو  او الف ستطي ية ل قتد المتع قتة بس طتتة ات  تاالبياول ال دا   ت
 .شطة ألا س ه ه التي تمات الش كالف دية لبعض ات  االبياظ   ى س ية الفصل ول حفاية  امكإو ل  لعدم 

 اوهتت  ولتتىألال متت   لمستتح ا فتتي ب تتةالقات الشتت كا  شتتاطل اد تتإليتتة هتتو الماطة الوستتاط ا شتتصتتل فتتي الحا هتتملمالتغييتت  ا 
 .ل ديدا  شاطلا الية بسبب ه الماطة الوساع ا ط ت فيالمؤسسام ين و دد العاد  م حوظة في  دد ازي لىإدى أم  ألا

 ب احتسإ تمFISIM  لتت اب  يمتة احتستالم  عي في السع  ام است دإحيل تم  5118لقومية ا تابالحسام ا  ى  ظ ء  اب
FISIM ،(ئي ياس  ا، شيكل أم يكي   د ي، دوالأ  ا دي)ل لثاات لعماائد   ى الفو ا  اسعأم است دا لىا فةا إ. 

 
 ت لعملات صرف معدال 

 :أم يكي  دوال لىا، ل تحويل 5102م الية لعالتات لعماات ص ف د معدالا تماتم 
 5.8815= ئي ي اس  إشيقل / أم يكي  دوال
 1.1191=  د ي   أ  ادي / أم يكي  دوال
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 للالثافصل لا
 

 تالمصطلحاهيم و المفا
 

لمتحد  امم ألالمقت حة من الدولية ال ظم الية، وك ل  المات اءاحصإلالمتع قة بالدولية ات التوصياحدل أع اتبإلقد تم 
لمست دمة في ات ا يف ل مصط حالتعاهم أوتشمل .  تالمدفو ا نالقومية وميز ات ابالحساد ا دلدولي إلال قد اوص دوق 

 :ي ي المسح ما
 
 :ئيةاحصإلالوحدة ا

دية ا تصاشطة   ط با تبالال صوم و اصول وتحقيق الا  متاإله من حقوق   ى  اد  بحكم مادي  ا تصا ناكي اه  تع ف ب
 .  ىاف اط  أت م  امل بصفقالتعاو 
 
 :دياقتصإلاط النشا

س ألعمل و  التي تست دم اشطة ت ف  من  بل وحد  معي ة و  ألات و اءا   إلا م ية تدمج م مو ة من  لىامصط ح يشي  
لعمل اطبيعة  لىال ئيسي ادي ا تصإلاط ال شايشي   اكم(. تاس   و دم)ت محدد  ات لت تج م ت ال دمائ  و الب ال و الما
ويسهم ( ب ال  الت قيح ا)دية ا تصالاشطة  لموحد لأالدولي التص يف ا  ه حسب أمت من ال ي  المؤسسة و ا سه ال ي تما
  . حد الو المؤسسة ا ل اشطة د ألالة تعدد افة في حالم القيمة اكب   د  من  ب
 

 (:ISIC-4)ط النشادليل 
سية ال ئيسي م ه هو توفي  م مو ة  يالغ ض او . لم ِت ةادية ا تصالاشطة  ألالدولي لتص يف ا  المعيالتص يف هو ا اه 
 .التي تقوم بهات اطال  ش ات وفقآلم شادية حتى يمكن تص يف ا تصالاشطة  ألامن 

 
 (مؤشر: )مليناعلاعدد 

 .ليةالماطة الوساشطة أ ت ام ين في مؤسسالعام موع  دد 
 

 : ملينالعات اتعويض
 .هي  با    ن التعوي ات المتحققة ل مقيمين 

  
 :اإلنتاج

 ت   ت ط الات مست دمة في  شاي س   و دمأء  يمة استتث إ ، ب لم شتالم ت تة متن  بتل ات ال تدمالست   و اه أ ع ف   تى ي
لمسته كة من  بل  فس ات ال دمالست   و اء  يمتة استث اوب اإل تاجت في الم ت ام است دإط  ا  م ا تبإلالشت كة بعتين افيته 

و أ( ل  دائم ات فتتي  و التغيتت  او أبتتت الثال المتتاس أ  )ل المتتاس ألمستتت دمة لتكتتوين   ات ال تدمالست   و ا ا تد ا  فيم لم شا
 .تيال ائي ال ها  ستهالإل
 
 .وية الثاشطة  ألا  تاجإ يمة +  ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج يمة =  اإل تاج أني أ 

 :ي ي اكم( SNA 2008)لقومية ات ابالحسام الية وفق  ظالماطة الوساشطة أ ل ئيسي في اط ال شامن  اإل تاجويع ف 
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 :ليةالماشطة  ألا. ا
 يةالت الب و  ا  : 

( ئ ةالدا)لمقبو ة ات لعموالا+  ش  ابصو   غي  مب المقاسةلية الماطة الوسات ا دم= ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج
 .تلعماا  ص ف ا بأ+ 
 .لمدفو ةائد الفو ا ام ه امط وحئد الفو امن  ش  ابصو   غي  مب المقاسةلية الماطة الوسات ا دمتكون تو 
 

 لمت صصةاض ا   إلات امؤسس : 
 لمقبو ةائد الفو ا+ ت لعموالا=  اإل تاج

 

 ميةساإلالب و  ا: 
( ئ ةالدا)لمقبو ة ات لعموالا+  ش  اة بصو   غي  مبسالمقالية الماطة الوسات ا دم= ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج

 .تلعماا  ص ف ا بأ+ 
 

  ب ةالقات الش كال قد و اس طة: 
+  اإل تاجئب   ى ال   افي اص+ م ين العات اتعوي = ليف التكام موع = ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج

 .بتالثال الماس ا    هتاإ+ لوسيط ا  ستهاإلا
 

 تلعماافي ات ص  اش ك: 
 .لبي امش اه+ ء الش  امش اه+ لمقبو ة ات لعموالا= ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج   
 

 ليةالما و اقألات ابو صة ف سطين وش ك: 
 (.ئ ةالدا)لمقبو ة ات لعموالا= ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج
 .سهمألاسهم و مولة تحويل الاول ات مثل  مولة تدلعموالات من اداي  الالمقبو ة  مي  ات لعموالاوتشمل 

 

 :ت مينلاشطة أ . ب
 الحيا  ى  ت مينلاط ا ش  : 

ت اطاحتيالا  استثمإلد ل من افي اص+ لمستحقة ات البالمطا -لمكتسبة اط ا سألا= ل ئيسياط ال شامن  اإل تاج
لموز ة   ى اء ا ت إلا( ئ ا س)سب امك -  الحيا  ى  ت مينية ل لف ات اطاحتيالات في التغي  ا - ت مينلف ية ل ا
 .ت مينلال  ام ي بو اح
 

    الحيا  ى  ت مينلاف  ا ت مينلاشطة أ : 
ت اطاحتيالا  استثمالد ل من افي اص+ لمستحقة ات البالمطا -لمكتسبة اط ا سالا= ل ئيسي اط ال شامن  اإل تاج

 .ت مينلف ية ل ا
 :ه يتكون من إلية فالماطة الوساشطة أ وي في  الثاط ال شامن  اإل تاج اما
 .لمقدمة ل غي ات ال دمات اداي  إ+  ي الت اط ال شات من اداي  إلا
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 : يالت اط ال شات من اداي  إلا. ا
ت تص يعية   ى اية  م يأل اد إوي دون  اط ثا ي ك شالت اط ال شالمتع قة بائ  الب ات  ااد ببياي  إلا ايتع ق ه 

 ة المبا اإل تاجت ايشمل  ل  مست زم ، وال(ا  يعتب  تص يع ل ي الا اتغ يفه وأئ  الب اء ت زيء استث إب)لس   اه ه 
يسمى  ا ي بمالت اط ال شاد من اي  إلاوتتمثل  يمة .  اإل تاجت التي تس ل  من مست زماو  اءهالة ش  اب فس ح

 :ليةالتادلة المعا    وهو يحسب من المتاتج  ن ال الي ا مإلال بح ال ي يتمثل في ا ي الت امش الهاب
 (.لمفقودالف و التا+ م العاية ام زون بد+ ت المشت يا) -م العا   ام زون + ت المبيعا=  ي الت امش الها
 :لمقدمة ل غي ات ال دمات اداي  إ. ب     

  ى مثل الات المؤسسة ل  هاوية من  بل  اشطة ث  شطة  دمية كأ  سة ا م  ن ممال الد ل ات اداي  إلاتمثل ه ه 
 .تال دمامن  الية وغي هالمات ا  استشالات اداي  ا  لمص فية و ات ال دمات اداي  ا  ب ية و ألا  اي إ

  
 :لوسيطاك ستهل الا

 اكهستهاإلتي يقيد ابتة الثاصول ألاء استث إ، باإل تاجة ت لعم يتتلتتتي تستتته   كمتتد اات ال تتدمالستت   و ايتكتتون متتن  يمتتة 
 .بتالثال الماس أل   اكستتهاإبوصفه 

 
 :فةالمضالقيمة ا

فة الم القيمة الي ا مإويع ف .  ي تا إط اي  شأ س اية وحد  تملمتولد  ألالقيمة ا لىإويشي   اإل تاجمفهوم يتع ق ب
س أ    ستهاإلحصول   يه بط   افة فيتم الم القيمة افي اص امأ.  اإل تاجلي ا مإلوسيط من ا  ستهاالاصل ط   ابح
 .فةالم القيمة الي ا مإبت من الثال الما
 

 :اإلنتاجئب على الضر ا
ئب   ى الف من     وتت.  مةالعالحكومة ا لىإلم ت ون ا ابل يدفعها ية ودون مقا بإو  ي ية أت  قدية اهي مدفو 

لم تج ا ايدفعه اإل تاج  ى   ى أئب ا، ومن    او تص يفهأ او بيعهأ اه تا إت   د ال دمالس   و ات تدف    ى الم ت ا
 .اإل تاج سته لعم ية ا تي ة مم لمقيما
 
 :اإلنتاجعلى  تنااعإلا

س مستتوى استأ ي    تى المشا لىإلمقيمة، ا  ت غيالحكومافي  ل   ابملحكومتتتة، ا ابتتتل تقتتتدمها يتتتة بتتتدون مقات  امتتتدفو 
 .او تستو دها او تبيعهتأ التتي ت ت هتات ال تدماو ألست   او  يمتة أس كميتة استاتى و   أي اإل تا  اطها شت
 
 :كهتل إلا

لمستتتت دمة متتتتن  بتتتتل المم وكتتتتة و ابتتتتة الثاصتتتتول الا ي يتتتتة لم تتتزون التالقيمتتتة استتتبية، فتتتتي المحالفتتتتت   اء اث تتتأض ا فتتتت إلاهتتتو 
و ألطبيعتتتتتتتي الت تتتتتتتف ادي، و المتتتتتالطبيعيتتتتتة  تي تتتتتة ل تتتتتتدهو  ا  ا تتتت  ألاو الطبيعتتتتي الت تتتتف ادي، و المتتتتام تتتتتتج  تي تتتتتتة ل تتتتتتتدهو  

 .لطبيعيةادت الحتتتو الت تتتف  تي تتتة او ألطبيعيتتتة ا  ا تتت  ألا
 
 (مؤشر) :لتشغيلائض اف

لي ا مإصول من ألا  هتاا  و  اإل تاجئب   ى ال   افي ام ين وصالعات المتبقية بعد  صم تعوي القيمة ا    ن اوهو  ب
 .صولألا  هتاإليه إ ا  فالتشغيل م ائض اوي فالتشغيل فيسائض الي فا مإ امأ.  فةالم القيمة ا
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 :لياجمإلابت الثالي اسمألر التكوين ا
صول ألا    يمة تص فهم في الم ت ة  اصول ألائمتتة متتن ات  ديتتد  و الم ت تتين لم ت تتات ا استتتحو إيتكتتون متتن  يمتتة 

 .ل وعابتة ل فس الثا
 

 :(FISIM) المقاسة بصورة غير مباشرةخدمات الوساطة المالية 
 افة إلى الف ق بين سع  الفائد  متن  بتل المقت  تين وستع  الفائد  الم  عي باإل  إلتى الب تو  عهتو الفت ق بتين الستع  المتدفو 

 .إلى المود ين فع يا   عالم  عي والسع  المدفو 
 

 :ريةاستثمالالمحفظة ا
ت ا  استثمإ:  و ين لىاوتقسم  ت مينلات الية وش كالمات المؤسسا التي تقوم بهات ا  استثماإل    ن م مو ة من اهي  ب

دن  فيسة ا ي، معا  أت، ا  ا ق)صول حقيقية أت في ا  استثما  ، و (  ىألية ات مات  زي ة وس دا و أت، اسهم، س دألية ام
 (.اوغي ه

 
 :ئيةاحصإلات المؤشر اب احتسا
 

 ت التعوي ا            
    ب م ينالعا دد 

 ت التعوي امن     ب ملالعا صيب   .0

   

 اإل تاجمن     بمل العا صيب   .5 اإل تاج             
     ب م ينالعا دد  
      

 فةالم القيمة امن     ب ملالعا صيب   .2 فةالم القيمة ا           
    اب م ينالعادد             
   
   

 
 

 
 اإل تاج لىإفة الم القيمة ا سبة   .2    011× فة     الم القيمة ا         

  اإل تاج           

 
 فةالم القيمة ا لىإت التعوي ا سبة   .2 011×        ت التعوي ا         

  فةالم القيمة ا        

 
 

 اإل تاج لىإلس وي ا  هتاإلا سبة   .1 011×    لس ويا  هتاإلا         
  اإل تاج             
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PCBS: Finance and Insurance Survey, 2015
2015مسح المالية والتأمين، : PCBS م

 التكوين الرأسمالي 
الثابت اإلجمالي

إجمالي القيمة 
المضافة

 تعويضات  اإلنتاج االستهالك الوسيط
العاملين

عدد العاملين عدد 
المؤسسات

G. F. C. F. Gross Value 

Added

Intermediate 

Consumption

Output Compensa-

tions of 

employees

Number of 

employed 

Persons 

No. of 

Ent.

Total of Financial Intermediaries 35387.4 465885.0 206755.4 672640.4 206216.7 10074 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 30963.9 390928.1 173485.2 564413.3 173739.0 7645 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit Institutions + ومؤسسات اإلقراض  6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 126.3 19417.8 2696.1 22113.9 2955.2 918 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 172.7 4703.5 1328.4 6031.9 4076.5 185 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 4124.5 50835.6 29245.7 80081.3 25446.0 1326 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

ISIC

2015، *عدد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 1جدول 
 Table 1: Number of Enterprises and Employed Persons and Main Economic Indicators by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط
(Value in USD 1000)
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PCBS: Finance and Insurance Survey, 2015 2015مسح المالية والتأمين، : PCBSم 

 (Value in USD 1000)

العاملين بدون أجر العاملين بأجر المجموع
Non-Wage Employees Wage Employees Total

Total of Financial Intermediaries 206216.7 319 9755 10074 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 173739.0 0.0 7645 7645 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 2955.2 319 599 918 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 4076.5 0.0 185 185 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 25446.0 0.0 1326 1326 9 65 شركات التأمين

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

(القيمة باأللف دوالر أمريكي) 

 2015، *عدد وتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 2جدول 
 Table 2: Number and Compensations of Employees by  Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

عدد المؤسسات

No. of Ent.

دليل النشاط

ISIC

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

عدد العاملين
No. of Employees

تعويضات العاملين

Compensations 

of Emloyees
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 (Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي) 
مزايا اجتماعية أخرى مزايا اجتماعية المزايا العينية الرواتب واألجور النقدية تعويضات العاملين عدد العاملين عدد المؤسسات

Total of Financial Intermediaries 6851.7 12345.2 2511.5 184508.3 206216.7 10074 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 6723.0 11845.9 2009.0 153161.1 173739.0 7645 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 22.5 9.4 134.0 2789.3 2955.2 918 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 81.4 284.1 17.9 3693.1 4076.5 185 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 24.8 205.8 350.6 24864.8 25446.0 1326 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

ISIC

 2015، *عدد وتعويضات العاملين حسب مكونات التعويضات والنشاط االقتصادي في فلسطين: 3جدول 
 Table 3: Number and Compensations of  Employees by Components of Compensations and by Economic Activity in Palestine*, 2015

Other Social 

Benefits

Payments in-

Kind

Social Benefits Cash wages and 

salaries

دليل النشاط
Compensations 

of employees

Number of 

employed 

Persons

No .of Ent Economic Activityالنشاط االقتصادي
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 (Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

اضافات 
وتحسينات 
راسمالية

اصول من انتاج 
المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market 

Value at 

End of Year

Depreciation 

 During  the 

Year

Written- 

offs & 

Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital 

Add. & 

Improv.

Produced for 

Own- 

Account

Purchased 

Assets

Total Market 

Value at 

Beginning 

of Year

No. of 

Ent.

Total of Financial  Intermediaries 468460.4 41845.2 620.9 3644.0 19388.1 0.0 22548.4 41936.5 472634.0 419 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 367697.6 37882.4 343.8 3377.5 15864.0 0.0 19695.0 35559.0 373742.3 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 7797.5 496.3 3.9 0.0 36.9 0.0 89.4 126.3 8171.4 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 7321.3 580.1 3.4 0.0 5.6 0.0 167.1 172.7 7732.1 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 85644.0 2886.4 269.8 266.5 3481.6 0.0 2596.9 6078.5 82988.2 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2015، *حركة األصول الثابتة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 4جدول 
Table 4: Fixed Assets by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC

Value of Gross Additions قيمة االضافات االجمالية القيمة السوقية 
في بداية العام

عدد 
المؤسسات

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  
خالل العام

قيمة التالف 
والمفقود

قيمة االصول 
المباعة خالل العام
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(Value in USD 1000)

اضافات وتحسينات 
راسمالية

اصول من انتاج 
المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market 

Value at 

End of Year

Depreciation 

During  the 

Year

Written-

offs and 

Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital Add. & 

Improv.

Produced for 

Own- Account

Purchased 

Assets

Total Market Value 

at Beginning 

of Year

Grand Total 468460.4 41845.2 620.9 3644.0 19388.1 0.0 22548.4 41936.5 472634.0 المجموع الكلي
Land** 79284.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2905.1 2905.1 76379.8 **االراضي
Residential Buildings 14488.4 372.5 0.0 0.0 2506.4 0.0 0.0 2506.4 12354.5 أبنية سكنية
Non-Residential buildings 136837.3 5821.0 12.8 20.7 3435.2 0.0 2344.0 5779.2 136912.6 أبنية غير سكنية
Machines of Equipments 121200.0 15922.1 104.2 661.8 3086.1 0.0 9362.3 12448.4 125439.7 آالت ومعدات وأجهزة
Freight Vehicles 5718.0 1139.4 0.0 899.2 385.2 0.0 272.8 658.0 7098.6 سيارات نقل بضائع
Passengers Vehicles 8696.2 2236.8 0.0 1295.4 365.0 0.0 2852.1 3217.1 9011.3 سيارات نقل ركاب
Furniture and Furnishings 56615.6 6950.6 503.9 330.5 1748.0 0.0 1371.7 3119.7 61280.9 اثاث ومفروشات
Other 45620.0 9402.8 0.0 436.4 7862.2 0.0 3440.4 11302.6 44156.6 اخرى

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 Table 5: Fixed Assets in Financial Intermediaries Enterprises by Type in Palestine*, 2015

 2015، *حركة األصول الثابتة في مؤسسات الوساطة المالية حسب صنف األصل في فلسطين: 5جدول 

**Depreciation of land is the Depreciation Value on the Capital Additions and Improvements on land **االهتالك على االراضي هو قيمة االهتالك على االضافات والتحسينات الراسمالية لالراضي

التالف و 
المفقود

(القيمة بااللف دوالر امريكي)

Type of Asset

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  
خالل العام

قيمة االصول 
المباعة خالل العام

Value of Gross Additions قيمة االضافات االجمالية القيمة السوقية 
لألصول بداية العام

صنف االصل
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
ايرادات الخدمات المقدمة 

للغير
الهامش التجاري االنتاج من نشاط 

التأمين
االنتاج من النشاط 

المالي
االنتاج الكلي عدد المؤسسات

Revenues of 

Services

Trade Margin Insurance 

Output

Financial 

Output

Total Output No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 41692.4 0 77794.6 553153.4 672640.4 419 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 38846.5 0.0 0.0 525566.8 564413.3 35 + سلطة النقد
6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية
6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة
6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 22113.9 22113.9 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 559.2 0.0 0.0 5472.7 6031.9 9 + بورصة فلسطين
6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 2286.7 0.0 77794.6 0.0 80081.3 9
 شركات التأمين

65

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2015، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 6جدول 
 Table 6: Output from Principal and Secondary Activities by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
التكاليف الفوائد المقبوضة هامش بيع العمالت هامش شراء العمالت أرباح صرف العمالت العموالت خدمات الوساطة المالية 

المقاسة بصورة غير مباشرة
بصورة غير مباشرة

اإلنتاج  عدد المؤسسات

Expenses
 Interests   

Receivable

Currency 

Sale Margin

Currency Purchase 

Margin

Profit from 

Money 

Exchange 

Commissi-

ons

FISIM Output No. of 

Ent.

Total of Financial Activities 101704.2 20912.9 10463.5 10773.3 32787.1 94885.6 281626.8 553153.4 410 مجموع  الوساطة المالية

Comercial & Islamic Banks _ _ _ _ 32787.1 87219.0 281626.8 401632.9 16 6419 البنوك التجارية واإلسالمية

Other Credit  Institutions _ 20912.9 _ _ _ 1316.8 _ 22229.7 9 6492 مؤسسات اإلقراض المتخصصة

Holding Companies & PMA 101704.2 _ _ _ _ _ _ 101704.2 10 الشركات القابضه  وسلطه النقد + 6411

6420

Money Exchangers _ _ 10463.5 10773.3 _ 877.1 _ 22113.9 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange _ _ _ _ _ 5472.7 _ 5472.7 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2015، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي للمؤسسات المالية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 7جدول 
 Table 7: Output from Principal Activity for Financial Enterprises by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي )

تأمين على غير الحياة تأمين على الحياة المجموع تأمين على غير الحياة تأمين على الحياة المجموع تأمين على غير الحياة تأمين على الحياة المجموع
Non-life 

Insurance

Life Insurance Total Non -life 

Insurance

Life 

Insurance

Total Non-life 

Insurance

Life 

Insurance

Total ISIC

Insurance Corporations 7433.7 980.6 8414.3 183797.0 915.9 184712.9 76219.9 1574.7 77794.6 65 شركات التأمين

(Value in USD 1000)

دليل  

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

146.3

Non-life  Insurance

175.5

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

 2015، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: (تابع) 8جدول 

Changes in Technical Reserves for Life- 

Insurance

التغير في االحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة 
تأمين على  غير الحياة

Table 8(Cont.):  Output from Principal Activity for Insurance Corporations by Economic Activity  in Palestine*, 2015

claims المطالبات                                                                                            

ISIC

Insurance Corporations

Economic Activity المجموع
Total

 شركات التأمين

 2015، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 8جدول 
Table 8: Output from Principal Activity for Insurance Corporations by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

األقساطدليل النشاط صافي الدخل من استثمار االحتياطات الفنية االنتاج
OutputNet Income from Technical Reserves Premiums

تأمين على  الحياة

115010.8

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

النشاط االقتصادي

65

Life Insurance

115186.3
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
     إيرادات الخدمات المقدمة للغير

أخرى إيجار المباني إيجار الصناديق الحديدية
Other Building Rentals Rental of Safety Boxes Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 25927.9 15162.8 601.7 41692.4 419 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 23964.1 14280.7 601.7 38846.5 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 0.0 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 235.8 323.4 0.0 559.2 9 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1728.0 558.7 0.0 2286.7 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

Revenues of Services

ISIC

 2015، *اإلنتاج من النشاط الثانوي حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 9جدول 
Table 9: Output from Secondary Activity by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

المجموععدد المؤسساتدليل النشاط
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

Others 

Transfers

Grants and 

Donations 

Re-

Insurance 

Claims

Goveronment 

Fines

Insurance Claims Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 0.0 624.9 5865.6 205.3 5014.4 11710.2 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 0.0 623.8 0.0 205.3 5013.7 5842.8 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5 1.6 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 0.0 5865.6 0.0 0.0 5865.6 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2015، *التحويالت المتنوعة المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 10جدول 
Table 10:  Other Transfers Received by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع تعويضات إعادة عدد المؤسسات
التأمين

منح وتبرعات تعويضات تأمين ضد 
(ما عدا العاملين)الحوادث 

تحويالت اخرىغرامات حكومية
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
أرباح االحتياز

Holding Gains
Distributed 

Share

Profits Share Rent Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 532.8 10.3 35930.1 775.8 37249.0 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 0.0 10.3 30102.8 0.0 30113.1 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 532.8 0.0 0.0 0.0 532.8 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 0.0 701.9 0.0 701.9 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 0.0 5125.4 775.8 5901.2 9 65 شركات التأمين

\*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2015، *عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 11جدول 
Table 11: Returns Property Income Received by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع الحصص الموزعةأرباح االسهمعدد المؤسسات ريع األراضي
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

أخرى الماء الكهرباء الوقود والمحروقات والزيوت المجموع
Other Water Electricity Fuel & Oil Total 

Total of Financial Intermediaries 59438.4 953.2 7859.5 4726.6 72977.7  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 57727.1 772.5 7067.9 3490.5 69058.0 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 179.5 39.9 252.0 133.6 605.0 صرافي العمالت  66122

Palestine Exchange 54.3 3.6 92.1 10.1 160.1 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1477.5 137.2 447.5 1092.4 3154.6 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

ISIC

دليل النشاط

 2015، *مستلزمات اإلنتاج المستخدمة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 12جدول 
Table 12: Production Inputs by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

رسوم اشتراك في 
بورصة فلسطين

رسوم اتحادات 
ونقابات

استئجار ابنية استئجار آالت ومعدات عموالت مدفوعة 
لوكالء التأمين

برق ربريد وهاتف 
وفاكس

المجموع عدد المؤسسات

Palestine 

Exchange 

Fees

Union Fees Rent of 

Build.

Rent of Mach.& 

Equip.

Commissions 

to Insurance 

Agents

Teleco-

mmunication

Total No. Of Ent. 

Total of Financial 

Intermediaries

138.7 4158.6 16816.6 364.1 11951.0 11343.8 127898.4 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 0.0 3695.6 13938.6 298.0 0.0 9514.0 104427.2 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض  6492

&Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 0.0 23.9 1156.6 0.0 0.0 260.4 2091.1 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 138.7 42.9 284.2 9.0 0.0 163.6 1168.3 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 396.2 1437.2 57.1 11951.0 1405.8 20211.8 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

دليل النشاط

ISIC

 2015، *مصاريف اإلنتاج األخرى حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 13جدول 
 Table 13: Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
أخرى عالن دعاية وإ  خدمات كمبيوتر نقل ركاب وبضائع وإلنقود تدقيق حسابات رسوم سلطة إلنقد

Other Adver. Computer 

Services

Passangers, Goods 

& Money Shipping

Auditing PMA Fees

Total of Financial Intermediaries 50030.2 21841.4 2330.4 3353.9 2933.1 2636.6  مجموع إلوساطة إلمالية 

Palestine Monetary Authority 46555.5 20548.4 1919.5 3222.3 2215.1 2520.2 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

&Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 315.2 27.7 64 12.5 114.4 116.4 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 321.5 20.5 51.3 46.6 90 0.0 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 2838 1244.8 295.6 72.5 513.6 0.0 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

دليل إلنشاط
ISIC

2015، *مصاريف إإلنتاج إألخرى حسب إلنشاط إالقتصادي في فلسطين: (تابع)13جدول 
Table 14(Cont): Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityإلنشاط إالقتصادي
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(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
ضرائب اخرى ضريبة القيمة المضافة رسوم جمركية المجموع عدد المؤسسات

Other Taxes Value Added Tax Customs Duties Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 1717.5 35591.4 206.3 37515.2 419 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 1197.3 33276.5 0.0 34473.8 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 70.6 363.1 0.0 433.7 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 111.3 109.9 0.0 221.2 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 338.3 1841.9 206.3 2386.5 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 دليل النشاط
  ISIC

 2015، *الرسوم والضرائب على اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 14جدول 
 Table 14: Fees and Taxes on Production by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activity النشاط االقتصادي
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2015مسح المالية والتأمين، : PCBS م

(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

Other Distributed 

Share

Profits Share Interest on loans 

and Bonds

Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 1786.9 51330.6 30591.6 12961.0 96670.1 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 0.0 50848.3 30573.7 12809.0 94231.0 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 1786.9 482.3 0.0 0.0 2269.2 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 0.0 17.9 7.8 25.7 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 0.0 0.0 144.2 144.2 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2015، *عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 15جدول 
Table 15: Returns Property Income Paid by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع أخرىعدد المؤسسات فوائد مستحقة على القروض 
والسندات

الحصص الموزعةأرباح االسهم
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2015مسح المالية والتأمين، : PCBS م

(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
أخرى جوائز على 

حسابات التوفير
منح وتبرعات أقساط اعادة التأمين غرامات حكومية ضريبة على دخل 

وأرباح المؤسسة
المجموع عدد 

المؤسسات

Other Prizes on 

Saving 

Accounts

Grants & 

Donations

Reinsurance 

Premiums

Goveronment 

Fines

Income Tax Total No. of 

Ent.

Total of Financial Intermediaries 19670.0 4537.5 12162.6 11744.9 26.1 38861.9 87003.0 419  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 18483.6 4537.5 11856.4 0.0 5.0 36622.4 71504.9 35 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

&Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 5.6 0.0 114.5 0.0 4.2 285.7 410.0 366 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 97.5 0.0 7.9 0.0 0.0 107.7 213.1 9 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1083.3 0.0 183.8 11744.9 16.9 1846.1 14875.0 9 65 شركات التأمين

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

ISIC 

دليل النشاط

 2015، *التحويالت والمدفوعات المتنوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 16جدول 
Table 16: Transfers and Other Payments by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activity النشاط االقتصادي
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2015مسح المالية والتأمين، : PCBS م

(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي) 

إستثمارات أخرى معادن نفيسة أراضي عقارات شهادات اإليداع سندات مالية أخرى سندات وأذونات 
حكومية

األسهم

Other 

Investment

Precious 

Minerals

Lands Real 

Estates

Certificates 

of Deposits

Securities Government 

Bills and 

Bonds

shares 

Total of Financial  

Intermediaries

140632.0 15641.2 43917.7 25629.8 0.0 301856.4 593531.9 234134.8 1355343.8 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 120458.0 15641.2 26679.2 2832.5 0.0 270813.6 593531.9 171721.3 1201677.7 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

&Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 424.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 424.2 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 1038.9 0.0 0.0 136.3 0.0 0.0 0.0 2837.5 4012.7 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 18710.9 0.0 17238.5 22661.0 0.0 31042.8 0.0 59576.0 149229.2 65 شركات التأمين

The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967*1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

2015، *المحفظة االستثمارية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 17جدول 
Table 17: Investments by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activity

(أصول مالية  ) محفظة األوراق المالية 
 Financial AssetsReal Assets

النشاط االقتصادي

أصول حقيقية
 دليل النشاط

  ISIC

المجموع

Total
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نسبة االهتالك 
السنوي إلى اإلنتاج

نسبة تعويضات 
العاملين إلى القيمة 

المضافة

نسبة القيمة  
المضافة إلى 

اإلنتاج

متوسط نصيب العامل 
بأجر من القيمة 
المضافة بالدوالر

نصيب العامل بأجر من 
اإلنتاج بالدوالر

متوسط نصيب العامل 
بأجر من تعويضات 
العاملين بالدوالر

Depreciation  

to Output %

Compensation 

of Employees 

to Value 

Added %

Value 

Added to 

Output %

Value Added 

per Paid 

Employee in 

(USD)

Output Per 

Wage Employee 

in (USD)

Compensation 

per Paid 

Employee in 

(USD)

Financial Intermediaries 6.2 44.3 69.3 47758.6 68953.4 21139.6 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 6.7 44.4 69.3 51135.1 73827.8 22725.8 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة 6420

Money Exchangers 2.2 15.2 87.8 32417.0 36918.0 4933.6 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 9.6 86.7 78.0 25424.3 32604.9 22035.1 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 3.6 50.1 63.5 38337.6 60393.1 19190.0 65 شركات التأمين

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

دليل النشاط 

ISIC

2015، *بعض المعدالت المستخلصة من المسح حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 18جدول 
Table 18: Selected Ratios by Economic Activity in Palestine*, 2015

Economic Activity النشاط االقتصادي

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

 
Economic development, in the form of trade liberalization between countries and economic 

agreements, is one of the most important elements that makes financial transactions (money 

transfers, insurance on goods, banking facilities, and other transactions) an essential need and 

which requires the production of relevant statistics in this field. The specialized activity 

involved in such transactions is known as financial intermediation. 

 

Due to the importance of financial intermediation represented by financial, monetary, and 

insurance activities, statistical agencies devote special attention to data related to these 

activities in the production of official statistics. 

 

The Palestinian Central Bureau of Statistics is pleased to issue the Twentieth volume of the 

Finance and Insurance Survey for 2015 in Palestine. 

 

This report comprises the survey data for 2015, presented in tables.  Enterprises engaged in 

financial intermediary activities (Palestine Monetary Authority, Banks, Money Exchangers 

for the third time since 1997, Palestine Exchange, stock market brokers, insurance companies, 

and Holding companies for the first time) were fully covered by this survey.      

 

The results of the economic surveys conducted in various fields constitute the foundations for 

the compilation of Palestinian National Accounts.  It is hoped that they will also meet the 

various needs and expectations of users in both private and public sectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

October, 2016                                       Ola Awad 

                                                                                                                   President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

The main findings of the Finance and Insurance Survey for 2015 are as follows, since the 

results included money exchangers activity for the third time since 1997, therefore the results 

of this survey are not comparable with previous years except years 1996 and 2014, also the 

holding companies are included for the first time. 

 

1.1 Number of Enterprises 

The survey results show that 53 enterprises were in operation during 2015 in financial 

intermediation activities including holding companies for the first time, of which 53 were 

banks and  financial enterprises, 9 were stock market brokers and, 9 insurance enterprises, 

compared with 45 enterprises in 2014 which excluded holding companies.  And 366 money 

exchangers enterprises in 2015.   

 

1.2 Number of Employees  

There were 10,074 employed persons in the financial intermediation enterprises, distributed as 

follows: 8,748 employed persons in banks, other credit institutions, stock market brokers, 

money exchangers, and holding companies, and 1,326 employed persons in insurance 

enterprises.  

 

1.3 Compensations of Employees 

The results indicate that the value of compensations to employees during 2015 in the financial 

intermediation enterprises was USD 206.2 million, distributed as follows: USD 180.8 million 

in banks, other credit institutions, stock market brokers, money exchangers, and holding 

companies, and USD 25.4 million in insurance enterprises.  

 

1.4 Output 

The results indicate that the value of output in the financial intermediation enterprises was 

USD 672.6 million, distributed as follows: USD 592.5 million in banks, other credit 

institutions, stock market brokers, money exchangers, and holding companies, and USD 

80.1 million in insurance enterprises.  

 

1.5 Intermediate Consumption  

The survey results show that the value of intermediate consumption in the financial 

intermediation enterprises was USD 7.602 million, distributed as follows: USD 72204 million 

in banks, other credit institutions, stock market brokers, money exchangers, and holding 

companies, and USD 7.05 million in insurance. 

   

1.6 Value Added 

The survey results indicate that the gross value added in the financial intermediation 

enterprises was USD 465.. million, distributed as follows: USD 47307 million in banks, other 

credit institutions, stock market brokers, money exchangers, and holding companies, and USD 

50.8 million in insurance enterprises. 
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[16] 

 

Distribution of Value Added in the Financial Intermediation Enterprises in Palestine  
for year 2015 

 

 
 

1.7 Operation Surplus 

The survey results indicate that the operating surplus in the financial intermediation 

enterprises was USD 180.4 million, distributed as follows: USD 76.05 million in banks, other 

credit institutions, stock market brokers, money exchangers, and holding companies, and USD 

20.1 million in insurance enterprises. 

 

The survey results indicate that the annual compensations per paid employee were USD 

77,75..6, while the output per wage employee was USD 68,953.4. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter describes the questionnaire of the economic surveys series, coverage and 

sampling and the implementation stage, and the accuracy of the data with respect to sampling 

errors and non-sampling errors in all of the survey stages involving data collection and data 

entry. 

  

2.1 Questionnaire 
The questionnaire used in this survey has much in common with the other questionnaires in 

the economic surveys series.  In designing the questionnaire, it was taken into account that it 

should comprise the major economic variables pertaining to insurance and financial activities 

and should meet the requirements and updates for compiling Palestinian National Accounts 

according to the latest international manuals (SNA 2008 and BPM6).  

 

The questionnaire included these variables: 

1. The persons engaged in enterprise and compensation of these employees. 

2. Value of output from main activity and secondary activity. 

3. Value of financial investment.  

4. Production inputs of goods and services. 

5. Payments and transfers. 

6. Taxes on production. 

7. Assets and net additions on those assets and depreciation. 

 

2.2 Coverage and Sampling 
 

2.2.1 Coverage 

The survey covered all enterprises engaged in the activities classified under the tabulation 

category K according to ISIC-4, including money exchangers. There was full coverage of all 

enterprises engaged in the relevant activities, and use sample for money exchangers 

enterprises. 

The number of financial intermediation enterprises and insurance enterprises was 35 

enterprises and holding companies activity for the first time, and sample size of money 

exchangers was 777 enterprises. it's worth mentioning that survey for 2015 include money 

exchangers enterprises for the third time since 1997. 

 

2.2.2 Exchangers activity  
 

2.2.2.2 Target Population  

All nongovernment enterprises engaged in the exchange activities in state of Palestine      

during 2015. 

 

2.2.2.2 Sampling Frame  
A list of all exchangers enterprise that have been censused in the census of the enterprises      

in 2012. 

 

2.2.2.3 Sample size  

The estimated sample size is 122 exchangers enterprises. 
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The sampling of money exchangers survey is a single-stage stratified random-systematic 

sample in which enterprises were divided into two group: the first group is overall enterprises 

that have size of employees were 8 employees and more, the second group is enterprises 

chosen in a systematic random way that enterprises have employees size of (1-7) employees.  

 

2.2.2.4 Sample strata  

The population was divided by: 

1- region (west bank, gaza strip) and J1 was excluded from the sample. 

2- Employment size level :large (8 employees and more), medium (3-7 employees), small   

(1-2 employees).  

 

2.2.2.5 Weights Calculation  
The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability, then we adjust the  weights to compensate for the non-

response cases during the data collection process. 

 

2.3 Field Work Operations 

This phase included field work operations, data processing and tabulation:  

 Preparation stage: This included development of the questionnaire, a manual, dummy 

tables, a work plan, a time-table, and editing and coding rules. 

 Implementation stage: These took place following the recruitment and training of  

    qualified interviewers responsible for data collection in the field.  
 

  2.2 Data Processing and Tabulation 

 This included: 

-  Developing a data entry program and training of data entry clerks. 

-  Organizing data entry processes. 

-  Post-data entry editing. 

-  Tabulation. 

 

2.5 Accuracy of the Data 
 

2.5.1 sampling Errors 
 

Financial intermediation activity and insurance activity:  

The findings of the survey were not affected by sampling errors due to covering all of the 

census in the survey.  

 

Money exchangers activity:   

The findings of the survey may be affected by sampling errors due to use sampling in 

conducting the survey for units of the target population . this increase the chance of variances 

occurring from the actual values obtained from comprehensive enumeration. The variance of 

the key items in the survey was computed and dissemination was carried out on Palestine as a 

whole for reasons related to sample design and computation of the variance of the different 

indicators. 
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Variance Account for some of the indicators of Palestine, 2015 
 

Variable 
Estimate Value Standard 

Error 
CV 

95%Confidence Interval 

Unit Value Lower Upper 

Number of Employed 
Persons 

Number 
918 49.9 5.4 818.2 1017.4 

Intermediate 
Consumption 

USD 1000 
2696.1 222.6 8.3 2252.0 3140.3 

Output USD 1000 22113.9 3064.6 13.9 16000.2 28227.7 

Gross Value Added USD 1000 19417.8 2981.1 15.4 13470.8 25364.9 

Compensations of 
Employees 

USD 1000 
2955.2 321.5 10.9 2313.9 3596.6 

 

2.5.2 Non-sampling Errors 

These types of error could appear in one or in all of the survey stages that include data 

collection and data entry. 

 

Response rate for financial intermediation activity included holding companies and 

insurance activity: 

- Response rate = 94.2% 

-   Non- response rate = 5.8% 

- Over-coverage error rate = 1.9% 

 

Response rate for money exchangers activity: 

- main sample: 122 enterprise  

- of Non-response cases : 25 case 

- of Over-coverage cases : 22 cases 

- Net sample =122 – 22 =100 

- Response rate = 75.0% 

- Non-response rate = 25.0% 
 

Response errors: This type of error is related to respondents, field workers, and data entry 

personnel.  To avoid mistakes and reduce their impact, a series of steps were established to 

enhance the accuracy of the data through the process of data collection from the field and data 

processing. 

 

2.6 Comparability 

Published data in this report are based on ISIC-4 of economic activities, whereas 

published reports before 2011 were based on ISIC-3 of economic activities. 

Additionally, FISIM was calculated based on the updates of System of National 

Accounts 2008, by using the reference price to calculate the purchase margin and sale 

margin for each currency (USD, NIS, & JD). therefore the results of this survey are 

not comparable with previous years. 
 

2.7 Data Quality Control 
 

2.7.1 Field Work 

 Data were obtained from the accounts of the financial enterprises. The field work team 

provided the project management with daily progress reports about completeness and 

response rates. 

 The main field work team was selected based on skills acquired from the training course: 

one worker in the north of the West Bank, one in the south, and the third in the middle of 
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the West Bank. The project manager also collected data in Ramallah and Al- Bireh 

governorates. 

 

2.7.2 Data Processing 

To ensure the quality and consistency of data, a series of measures were implemented to 

enhance the accuracy of data as follows: 

 Creation of a data entry program prior to the collection of data to ensure this would be 

ready. 

  A set of validation rules were applied to the program to check the consistency of data. 

 The efficiency of the program was pre-tested by entering a few questionnaires, including 

incorrect information, and checking its efficiency in capturing the incorrect information. 

 Well-trained data personnel were selected and trained for the main data entry. 

 Weekly data files were received by project management to be checked for accuracy and 

consistency: correction notes were provided to data entry management for 

implementation. 
 

2.8 Notes on Data 

1. No financial enterprises were in those parts of Jerusalem Governorate which were 

annexed by Israel in 1967.  

2. Tables of data related to the Palestine Monetary Authority, commercial banks and 

Islamic banks are integrated to maintain the confidentiality of individual data for some 

of these enterprises. 

3. The important change in the financial intermediation activity is the coverage of 

holding companies for the first time, this led to a marked increase in the number of 

employees and the number of enterprises in the financial intermediation sector because 

of this new activity. 

4. FISIM was calculated based on the updates of System of National Accounts 2008, by 

using the reference price in calculating the purchase margin and sale margin for each 

currency (USD, NIS, & JD). 
 

 

 Exchange rates 

The exchange rates adopted in the survey for 2015 were: 

        USD / NIS = 508863 

              USD / JD   = 0.7090 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

PCBS has been following the latest recommendations of international financial statistics, as 

well as international regulations proposed by the United Nations and the International 

Monetary Fund for the preparation of national accounts and balance of payments. The main 

definitions of terms used in the survey include: 
 

Statistical Unit: 

It is an economic entity that is capable, in its own right, of owning assets, incurring liabilities 

and engaging in economic activities and in transactions with other entities. 

 

Output: 

It is 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. 
 

This means that production = value of production from main activity + value of production of 

secondary activities. 

 

The  production of the main activity in financial intermediation activities according to the 

system of national accounts (SNA 2008) is as follows: 
 

A. Financial activities: 
 

• commercial banks: 

The main activity of production = FISIM + commissions receivable + profit exchange.  

 

• Other Credit Institutions: 

 The main activity of production = commissions receivable + receivable Interests  

 

  •Monetary Authority an Holding Companies: 

   Total expenses and costs equals the intermediate consumption + compensations of   

 employees + consumption of fixed capital + net tax on products. 
 

• Money Exchangers: 

The main activity of production = Purchase Margin + Sale Margin. 
 

• Palestine Exchange and securities firms: 

The main activity of production = income property arrested + commissions received 

(creditor). 

It consists of the arrested property income dividends and income from contributing to 

facilities and other enterprises, in addition to the net land rents. 
 

B. Insurance activities: 
 

• Life insurance activities: 

Production of the main activity = premiums earned - claims due + net income from the 

investment of insurance technical reserves - changes in technical reserves for life insurance - 

gains (losses) on acquisition of distributed policyholders. 
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• Non-life insurance activities: 

Production of the main activity = earned premiums - claims due + net income from the 

investment of insurance technical reserves. 

The production of secondary activity in financial intermediation, which consists of: 

Revenue from commercial activity + income for services rendered to others. 
 

A. Income from business activity: 

This relates to the income statements of the goods to the business activity without introducing 

any secondary manufacturing processes (excluding the fragmentation of the goods or 

packaging that is not industrialized), not including production inputs sold to buy the same 

which are recorded within the production requirements. The amount of revenue from 

commercial activity, including so-called margin trading, which is the gross profit resulting 

from the trade is calculated by the following equation: 

Commercial margin = sales + stocks last year - (purchases + stock beginning of the year + 

damaged or missing stock). 
 

  B. Income for services rendered to others: 

This represents income from the exercise of service activities as secondary activities by the 

enterprises to other bodies, such as the rental of buildings, revenue and income from banking 

services, financial advisory services, and other services. 
 

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 

output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the gross 

value less the value of fixed capital consumption.  

 

International Standard Industrial Classification (ISIC-4): 

It is the United Nations International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities. This classification is the international standard for the classification of productive 

economic activities. The main purpose is to provide a standard set of economic activities so 

that entities can be classified according to the activity they carry out. 

 
 

Number of Employees (Indicator): 

Indicator measures the number of all employed individuals in financial intermediation 

whether they are self-employed, employer unpaid family members or wage employs/ paid 

employment.  
 

Compensations of Employees: 

Indicator measures the total value of cash and kind wages in enterprises, including social 

security contributions, which is paid to any employee for work performed. 
 

Taxes on Production: 

These are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the 

general government. it consist of taxes on products payable on goods and services at 
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production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 

a result of carrying out the production process. 

 

Subsidies: 
Subsidies are current unrequited payments that government units, including non-resident 

government units, make to enterprises on the basis of the levels of their production activities 

or the quantities or values of the goods or services that they produce, sell or import. 

 

Depreciation: 

It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of the stock 

of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical deterioration, normal 

obsolescence or normal accidental damage. 
 

Operating Surplus (Indicator): 

Value added minus (compensations of employees plus net taxes on production minus 

subsidies and custom fees plus depreciation)0 
 

Gross Fixed Capital Formation: 

Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of new and 

existing products of produced assets less the value of their disposals of fixed assets of the 

same type. 
 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services). In 

addition to that, the main economic activity refers to the main work of the enterprise based 

on the  (ISIC, rev4) and that contribute by the large proportion of the value added, whenever 

more than one activity exist in the enterprise. 
 

Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM):  

It's the difference between the rate paid to banks by borrowers and the reference rate plus the 

difference between the reference rate and the rate actually paid to depositors represent 

charges. 
 

Portfolio Investment: 

It is a set of investments made by financial institutions, insurance companies and divided 

into two types: financial investments (stocks, bonds, Treasury Bills and other securities), and 

investments in real assets (real estate, land, precious metals, etc.). 

 

Calculation of Statistical Indicators: 
 

1. Compensations per paid employee = Compensations of Employees 
     Paid Employees 

  

2. Output per paid employee = Output 
    Paid Employees 

  

3. Value added per  paid employee = Value Added 
     Paid Employees 

 

4. Value added to output = Value Added   100 

     Output 
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5. Compensations to value added = Compensations of Employees  100 

     Value Added 

  

6. Depreciation to output = Annual Depreciation  100 

     Output 
 

 

 

 

 
 




