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 ع األول   .2016 ،انون أول –هـ 1438 ،ر

ع الحقوق محفوظة   .جم
  

التالي اس، یرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة    :في حالة االقت
  

ز لإلحصاء الفلسطیني، األسعار الجارة والثابتة .2016 الجهاز المر ة  ات القوم  .2015 ،الحسا

  .فلسطین -هللا رام 
  

ع المراسالت توجه إلى   : جم
ز لإلحصاء الفلسطیني   الجهاز المر

  فلسطین –رام هللا  ،1647.  ب.ص
  

   )972/970( 2 2700 298: هاتف
   )972/970( 2 2710 298: فاكس

  1800300300: الرقم المجاني
   diwan@pcbs.gov.ps: برد إلكتروني

ة     2235: المرجعي الرمز                             http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترون

ة المحددة في میثاق الممارسات  ار ر حسب اإلجراءات المع تم إعداد هذا التقر
ة ة  لإلحصاءات الرسم   2006الفلسطین
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ر وتقدیر   ش
  

ـة مـن  ات القوم الحسـا انـات الخاصـة  ع مصادر الب ر والتقدیر إلى جم الش ز لإلحصاء الفلسطیني  یتقدم الجهاز المر
اتالوزارات و ال انات الالزم التي ممثل ة ةساهمت في توفیر الب ات القوم ر للسادة   .إلعداد الحسا الش ما یتقدم الجهاز 

ة ات القوم انات الحسا ة على ما أبدوه من جهود في مراجعة ب   .في سلطة النقد الفلسطین
  

ــة والثابتــةتــم لقــد  األســعار الجار ــة  ات القوم ــر الحســا ــز  ،2015للعــام  إعــداد تقر ــ فنــي مــن الجهــاز المر ــادة فر ق
ــدعم مــالي مشــتر  ة ــو متلا ةعــو مجموعــدد مــن أعضــاء  دولــة فلســطینــل مــن ن بــیك لإلحصــاء الفلســطیني، و ســ ل الرئ

ة لد ةمثلمال بتم ةلثمم) CFG(للجهاز  ج ة والتعاون تة للر سلسوا ةلا، الودولة فلسطین النرو   .)SDC(نم
  

ر والتقدیر إلى یت ل الش ز لإلحصاء الفلسطیني بجز ة للجهاز     و متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المر س ل الرئ
)CFG( مة في تنفیذ هذا المشروع ل على مساهمتهم الق التمو   .الذین ساهموا 
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  فر العمل
  

 ر   إعداد التقر

ا أبو غبوش      ران

   هالنتشآمنه   

ات      حسن دو

   ایناس مصطفى  

   اسالم الصوص  

   

 تدقی معاییر النشر   

  حنان جناجره 

   

 ة    المراجعة األول

   أمینة خصیب 

  صالح الكفر . د 
    

 ة   المراجعة النهائ
  دمحم قاللوة      

  
اإلشراف العام   

س الجهاز  عال عوض     رئ
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ه لل   مستخدمینتنو
  

غي أن تؤخذ  ة ین ة المؤسس ات القوم ة إضافة إلى الحسا ة األساس ات القوم ضم الحسا عند اإلطالع على التقرر والذ 
ار عین االعت ة   :األمور اآلت

  ة لألعوام انات القطاعات المؤسس ة تصنیف القطاعات وف تعداد المنشآت 2015، 2014ب  تستند إلى منهج
ة2012 قة الختالف المنهج انات المنشورة لألعوام السا التالي یتعذر مقارنتها مع الب أنه سیتم نشر .  ، و مع العلم 

ة المحدثة  االعتماد على المنهج ة منقحة  ة للجهازسلسلة زمن  .على الصفحة االلكترون

 انات نصیب الفرد من المؤشرات المختلفة لأل انال االستناد إلى 2015، 2014 عوامتم إعداد ب  المنقحة ةتقدیرات الس
ة ة على النتائج النهائ ان والمساكن والمنشآت  للتعداد المبن  .2007العام للس

  األسعار الثابتة تعتمد على العام ة  ات القوم انات الحسا  .سنة أساس 2004ب

  ة ات القوم ات نظام الحسا انات الخاصة 2008تم تطبی توص ة، األمر الذ  عند اعداد الب بنشا الوساطة المال
ط للقطاع المالي س على مؤشرات االنتاج واالستهالك الوس  .انع

  لها إلى عملة الدوالر طات السعرة والتي تم تحو االعتماد على مجموعة من المث انات األسعار الثابتة  تم إعداد ب
ي طات السعرة األمر التالي فمما قد یؤد إلى ارتفاع وانخفاض المث نه من الضرور مراعاة التغیر في أسعار إ، 
قل اإلسرائیلي صرف   .2004استنادا إلى سنة االساس للعام  الدوالر مقابل الش

قل اإلسرائیلي ي مقابل الش ط سعر الصرفالجدول التالي یبین معدل سعر صرف الدوالر األمر لألعوام  ، ومث
2014 ،2015: 

 

المؤشر                        

 العام    
ط سعر الصرف  المعدل السنو لسعر الصرف   مث

2014  3.5769 0.7989 

2015  3.8863 0.8679 
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اتق   ائمة المحتو
  

الصفحة  الموضوع

 
  قائمة الجداول

  المقدمة
 

ة :الفصل األول س  19 النتائج الرئ

ة  1.1  ة األساس ات القوم  19  الحسا

ة 2.1  ة المؤسس ات القوم   24  الحسا

ة :الفصل الثاني اناتو  المنهج  25  جودة الب

ة  1.2  ةمنهج ة األساس ات القوم   25  الحسا
ة  2.2  ةمنهج ة المؤسس ات القوم  28  الحسا

انات 3.2   29  جودة الب

ة 4.2   31  الموثوق

م والمصطلحات :الفصل الثالث   33  المفاه
    

 37 الجداول 
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  جداولالقائمة 
  

  الجدول
 

الصفحة 
ة  األسعار الجار ة  ات القوم  2015، 2014جداول الحسا

ة  :1-1جدول  ةألنشـــطة امســــاهمة نســـ  عــــوامفلســــطین لألفــــي النـــاتج المحلــــي اإلجمــــالي فـــي  االقتصــــاد
 األسعار الجارة 2015 ،2014

41 

ة  :2-1جدول  ةألنشطة امساهمة نس ـة  في النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي االقتصاد  لألعـوامالضـفة الغر
 األسعار الجارة 2015، 2014

42 

ة  :3-1جدول  ةألنشــطة امســـاهمة نســ  لألعـــوام قطـــاع غــزةفــي النـــاتج المحلــي اإلجمـــالي فــي  االقتصـــاد
 األسعار الجارة 2015، 2014

43 

 44 األسعار الجارة 2015، 2014 لألعوام االقتصاد النشا بحس فلسطین فياإلنتاج  :1-2جدول 

ـــة حســـب النشـــا فـــياإلنتـــاج  :2-2جدول  األســـعار  2015، 2014 لألعـــوام االقتصـــاد الضـــفة الغر
 الجارة

45 

 46 األسعار الجارة 2015، 2014 لألعوام االقتصاد حسب النشا قطاع غزةفي اإلنتاج  :3-2جدول 

ط  :1-3جدول   2015، 2014 لألعــــــوام النشــــــا االقتصــــــاد بحســــــ فلســــــطینفــــــي االســــــتهالك الوســــــ
 األسعار الجارة

47 

ط  :2-3جدول  ــة حســب النشــا االقتصــادفــي االســتهالك الوســ  2015، 2014 لألعــوام الضــفة الغر
 األسعار الجارة

48 

ط  :3-3جدول   2015، 2014 لألعــــوام حســــب النشــــا االقتصــــاد قطــــاع غــــزةفــــي االســــتهالك الوســــ
 األسعار الجارة

49 

مــة المضــافة  :1-4جدول  األســعار  2015، 2014 لألعــوام االقتصــاد النشــا بحســ فلســطینفــي الق
 الجارة

50 

مــــة المضــــافة  :2-4جدول  ــــة حســــب النشــــافــــي الق  2015، 2014 لألعــــوام االقتصــــاد الضــــفة الغر
 األسعار الجارة

51 

مة المضافة  :3-4جدول  األسـعار  2015، 2014 لألعـوام االقتصـاد قطاع غزة حسب النشـافي الق
 الجارة

52 

ـــه   :1-5جدول  األســـعار  2015، 2014 لألعـــوام فلســـطینفـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي واإلنفـــاق عل
  الجارة

53 

ـــــه   :2-5جدول  ـــــة فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي واإلنفـــــاق عل  2015، 2014 لألعـــــوامالضـــــفة الغر
  األسعار الجارة

  

54 
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  الجدول
 

الصفحة 
ــه   :3-5جدول  األســعار  2015، 2014 لألعــوام قطــاع غــزةفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي واإلنفــاق عل

  الجارة
55 

ة في فلسطین لألعوام  :1-6جدول  س ة الرئ ات القوم   األسعار الجارة 2015، 2014متغیرات الحسا
  

56 

ات ال  :2-6جدول  ــةمتغیــرات الحســا ة فــي الضــفة الغر ســ ــة الرئ األســعار  2015، 2014لألعــوام  قوم
  الجارة

56 

ة فــــي قطــــاع غــــزة لألعــــوام   :3-6جدول  ســــ ــــة الرئ ات القوم األســــعار  2015، 2014متغیــــرات الحســــا
  الجارة

57 

  

  األسعار الجارة 2015، 2014 لألعوامنصیب الفرد حسب المنطقة مؤشرات  :7جدول 
  

58 

األسعار ال ة  ات القوم    2015، 2014ثابتة جداول الحسا

: األسـعار الثابتـة 2015، 2014 لألعـوام االقتصـاد النشا بحس فلسطینفي اإلنتاج  :1-8جدول 
 2004سنة األساس 

61 

ــة حســب النشــافــي اإلنتــاج  :2-8جدول  األســعار  2015، 2014 لألعــوام االقتصــاد الضــفة الغر
 2004سنة األساس : الثابتة

62 

األســــعار  2015، 2014 لألعــــوام االقتصــــاد حســــب النشــــا قطــــاع غــــزةفــــي اإلنتــــاج  :3-8جدول 
 2004سنة األساس : الثابتة

63  

ط  :1-9جدول   2015، 2014لألعــــوام  االقتصــــاد النشــــا بحســــ فلســــطین فــــياالســــتهالك الوســــ
 2004سنة األساس : األسعار الثابتة

64 

ط   :2-9جدول  ة حسـب النشـا فياالستهالك الوس  2015، 2014 لألعـوام االقتصـاد الضفة الغر
 2004سنة األساس : األسعار الثابتة

65 

ط   :3-9جدول   2015، 2014 لألعـــوام االقتصـــاد قطـــاع غـــزة حســـب النشـــافـــي االســـتهالك الوســـ
 2004سنة األساس : األسعار الثابتة

66 

مة المضافة  :1-10جدول      األسـعار  2015، 2014لألعـوام  االقتصاد النشا بحس فلسطین فيالق
 2004سنة األساس : الثابتة

67 

مـــة المضـــافة  :2-10جدول  ـــة حســـب النشـــافـــي الق  2015، 2014 لألعـــوام االقتصـــاد الضـــفة الغر
 2004سنة األساس : األسعار الثابتة

68 

مــــة المضــــافة  :3-10جدول   2015، 2014 لألعـــــوام االقتصــــاد قطــــاع غـــــزة حســــب النشـــــافـــــي الق
 2004سنة األساس : األسعار الثابتة

69 

ـــه  :1-11جدول  األســـعار  2015، 2014 عـــواملأل فلســـطینفـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي واإلنفـــاق عل
  2004سنة األساس : الثابتة

70 
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  الجدول
 

الصفحة 
ــــه  :2-11جدول  ــــاق عل ــــي اإلجمــــالي واإلنف ــــاتج المحل ــــة  فــــيالن  2015، 2014 لألعــــوامالضــــفة الغر

  2004سنة األساس : األسعار الثابتة
71 

ـه  :3-11جدول  األسـعار  2015، 2014 لألعـوام قطـاع غـزةفـي الناتج المحلـي اإلجمـالي واإلنفـاق عل
  2004سنة األساس : الثابتة

72 

ة فــــي فلســــطینمتغیــــرات الحســــ :1-12جدول  ســــ ــــة الرئ ات القوم األســــعار  2015، 2014لألعــــوام  ا
  2004سنة األساس : الثابتة

73 

ـة لألعـوام   :2-12جدول  ة في الضفة الغر س ة الرئ ات القوم األسـعار  2015، 2014متغیرات الحسا
  2004سنة األساس : الثابتة

73 

ة فـــي قطـــاع غـــزة لألعـــوام   :3-12جدول  ســـ ـــة الرئ ات القوم األســـعار  2015، 2014متغیـــرات الحســـا
  2004سنة األساس : الثابتة

74 

ســـنة : األســـعار الثابتـــة 2015، 2014 لألعـــوامحســـب المنطقـــة مؤشـــرات نصـــیب الفـــرد  :13جدول 
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مقدمةال  
  

ة متكاملـة وحدیثـة، وهـذا  ة دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصـاد ة أل ات القوم مثل إعداد الحسا
ــة أحــد أهــم األهــداف المتوخــاة عنــد الشــروع ببنــاء قواعــد  ات القوم ة الالزمــة إلعــداد الحســا انــات األساســ یجعــل مــن تــوفیر الب

ة  ة االقتصــاد انــات اإلحصــائ اتهاالب ات ، حیــث تقــدممختلــف أنواعهــا وتشــع ــل،  اً منظمــ اً إحصــائ اً وصــف الحســا لالقتصــاد 
نفس الوقت  اناتیتوفتعمل على و ة المفصلة ر الب فـي االقتصـاد  األطـرافعن التعامالت التي تجر بین مختلـف  اإلحصائ

ــاقي دول العــالممــن جهــة المحلــي ــین االقتصــاد المحلــي و ، ، و علــى اتجاهــات النمــو فــي االقتصــاد  قــوفوالو  مــن جهــة أخــر
ــة األداء اتــه عبــر الســنوات الــوطني مــن ســنة ألخــر ومراق ــة متســـقة  تســبالتــالي،  . االقتصــاد وتقل إعــداد سلســلة زمن

ـاس  ـه ذلـك مـن فـتح آفـاق المقارنـة والق عن ـة قصـو لمـا  األسعار الجارة والثابتـة أهم ة و ات القوم انات الحسا ومنسجمة لب
  . التحلیل االقتصادو 
  

ــ ــز لإلحصــاء الفلســطیني ىلقــد تبن ــة منــذ نشــأته الجهــاز المر ات القوم إطــار عمــل دلیلــي شــامل  SNA’93 نظــام الحســا
ة المبذولــة فــي الحقــل االقتصــاد افــة الجهــود اإلحصــائ ات یوجــه  ــًا لالنتقــال والعمــل بتوصــ ، مــع تــوفر الجهــود الحثیثــة حال

ة  ات القوم انات 2008نظام الحسا ن ووفقًا لجاهزة مصادر الب   .  حیثما أم
  

ـــة عمـــل الجهـــاز  صـــورة دور ـــة و ات القوم انـــات الحســـا ـــة والثابتـــة  األســـعارعلـــى إصـــدار ب ، 2014-1994 عـــواملألالجار
انات النات إلى اإلضافة   .2014-1997 عواملألوف القطاع المؤسسي  اإلجماليج المحلي ب

  
ة  س م النتائج الرئ انات السرنا في هذا التقرر تقد األسعار الجارة والثابتة ب ة  ات القوم  یتضـمنحیث  ،2015للعام لحسا

ل أساسـي  التقرر ةشـ سـ واإلنفـاق  اإلنتـاج مـن جوانـب والثابتـة الجارـة األسـعارحـول النـاتج المحلـي اإلجمـالي  النتـائج الرئ
انـاتشـمل التقرـر و مـا   .وحسب التوزع الجغرافـي اإلجمـالي ونصـیب الفـرد مـن والـدخل المتـاح  اإلجمـاليللـدخل القـومي  ب

   .هذه المؤشرات
  
  

،،،   وهللا ولي التوفی
  
  
  

    
  

  عال عوض
س الجهاز   رئ

سمبر   2016، د
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  الفصل األول
  

ة س  النتائج الرئ
  

ة  1.1 ة األساس ات القوم   الحسا
ــة للعــام ات القوم مــة النــاتج المحلــي اإلجمــالي علــى مســتو  2015 أشــارت نتــائج الحســا فلســطین األســعار الثابتــة إلــى أن ق

ـي، مسـجًال نمـو   7,719إلـى توصـل العـام  2015فـي العـام  %3.4ًا بلـغ ملیـون دوالر أمر ، فـي حـین وصـل 2014مقارنـة 
ــــــي مســــــجال  1,745تج المحلــــــي اإلجمــــــالي إلــــــى حــــــوالي نصــــــیب الفــــــرد مــــــن النــــــا ة  اً نمــــــو دوالر أمر          مقارنــــــة  %0.4بنســــــ

  .2014العام 
 

األسعار الثابتة على مسـتو  ـي 8,544 بلـغ حـوالي دفقـ فلسـطینأما على صعید الدخل القومي اإلجمالي   ملیـون دوالر أمر
ة  اً نمـو محققـًا   2015عـام  مـة نصـیب الفـرد منـه 2014عـن العـام % 4.7بنسـ لغـت ق ـي محققـ1,931 ، و ًا نمـو  اً دوالر أمر

ة  ـــي 9,415بلـــغ  د، أمـــا الـــدخل القـــومي المتـــاح اإلجمـــالي فقـــ2014عـــن العـــام  %1.7بنســـ خـــالل العـــام  ملیـــون دوالر أمر
ة اً نمو  محققاً  2015 مة نصـیب الفـرد منـه 2014عن العام % 5.1 بنس لغت ق ـي  2,128، و  محققـاً  2015عـام دوالر أمر

ة  اً نمو    .2014عن العام  %2.0بنس
  

ة في الناتج المحلي اإلجمالي 1.1.1 ة لألنشطة االقتصاد   المساهمة النسب
ة في الناتج المحلي اإلجمالي، ف ة لألنشطة االقتصاد المساهمة النسب الحظ أن االقتما یتعل  صاد الفلسطیني هو ف

بدو ذلك من خالل حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي في اقتصاد خدماتي فلسطین  الدرجة األولى و
األسعار ا ثحی ،2015خالل العام  شمل نشا الخدمات، %20.5 لجارةبلغت نسبته   اإلقامةخدمات  أنشطة( :منل  و

م والصحةیجارةواإلالعقارة  األنشطة، والطعام ة واألنشطةوالعمل االجتماعي  ، أنشطة التعل ة والتقن ة والعلم  ، أنشطةالمهن
ة، والخدمات المساندة اإلدارةالخدمات  ه والتسل ه ،)األخر الخدمات  ، وأنشطةالفنون والترف تجارة الجملة والتجزئة نشا  یل
ات والدر  وٕاصالح ه  ،%19.1الذ بلغت نسبته  جات النارةاالمر ة یل نشا اإلدارة العامة والدفاع الذ بلغت نس

هومن ثم  ،عن العام الساب والذ شهدت مساهمته انخفاضاً  %15.3مساهمته  ة،  یل ل أنشطة التعدین، الصناعة التحو
ا، إمدادات الكهراء والغاز والبخار وتكییف الهواء ات ومعالجتها هإمدادات الم ، لتصل وأنشطة الصرف الصحي وٕادارة النفا

ما من الناتج المحلي اإلجمالي، ، %5.8نشا اإلنشاءات حیث تصل مساهمته إلى ثم من ، و %13.0إلى  انت مساهمة ف
ة مساهمة وصلت إلى نقل والتخزن ال أنشطة   .من الناتج المحلي اإلجمالي% 1.7أدنى نس
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ة مساهمة األنشطة ة في النا نس ة األسعار 2015 للعام *في فلسطینتج المحلي اإلجمالي االقتصاد   الجار

 
ة عام *  عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب
ة المقاسة** ة، خدمات الوساطة المال مة المضافة على الواردات الخدمات المنزل ة الق ة وصافي ضر اشرة، الرسوم الجمر   صورة غیر م

  
  ) GDP( الناتج المحلي اإلجمالي  2.1.1

ًا  اإلجماليعتبر الناتج المحلي  ع اسًا تجم مة و مق ة لعوامل اإلنتاج المق ة اإلنتاج مة المضافة المتولدة من العمل الذ للق
ة  ه   .محددةیتم خالل فترة زمن ل مشا ش ن  لإلنتاجو م مة المضافة  م الناتج المحلي  أنوالق وفقًا لما  اإلجماليیختلف تقی

ار من ضرائب     .وٕاعاناتیؤخذ في االعت
  

ة والثابتة األسعار 2015-2004 ملألعوا *فلسطین في اإلجماليالناتج المحلي  ي( الجار   )ملیون دوالر أمر

  
استثناء*   انات  ة عام  الب عید احتاللها للضفة الغر   .1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة 
  

   )GNI( الدخل القومي اإلجمالي  3.1.1
س  ق تهم  دخلأما الدخل القومي اإلجمالي، والذ  مین في االقتصاد الوطني والمتحققة نتیجة مشار افة الفلسطینیین المق

مته أعلى و عمل إنتاجي أ انت ق ة، فقد  ل واضحامتالكهم ألصول مال عود ذلك .  من الناتج المحلي اإلجمالي ش و
مین ألموالهم في  اإلضافة إلى عوائد استثمارات المق ل أساسي للعوائد المتحققة من عمل الفلسطینیین في إسرائیل  ش

   .الخارج

21%

19%

15%

13%

13%

6%

4%

4%

3%

2%

الخدمات

تجارة الجملة والتجزئة

اإلدارة العامة والدفاع

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

**أخرى

اإلنشاءات

المعلومات واالتصاالت

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة
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ة والثابتة األسعار 2015-2004 ملألعوا *فلسطین في اإلجماليالدخل القومي  ي( الجار   )ملیون دوالر أمر

  
ة عام *       عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب

  
    )GDI( المتاح اإلجماليالقومي  الدخل 4.1.1

ًال من الناتج المحلي اإلجمالي والدخل  معظمما هو الحال في  فوق الدخل القومي المتاح اإلجمالي  ة،  الدول النام
عود ذلك للم. اإلجمالي القومي التو الت  ساعدات والتحو اإلضافة إلى تحو قدمها المجتمع الدولي  الجارة التي 

  .الفلسطینیین في الشتات لعائالتهم في الداخل
  

ة والثابتة األسعار  2015-2004 ملألعوا* فلسطین في اإلجماليالمتاح القومي الدخل  ي( الجار   )ملیون دوالر أمر

  
ة عام *      عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب

  
  

  إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطیني   5.1.1
إجمالي اإلنتاج إضافة إلى الواردات من السلع والخدمات، في حین یتكون إجمالي  :إجمالي العرض في االقتصاد منیتكون 

ن الرأسمالي اإلجمالي إضافة إلى : الطلب في االقتصاد من ط، اإلنفاق االستهالكي النهائي، التكو االستهالك الوس

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الدخل القومي االجمالي باالسعار الجارية الدخل القومي االجمالي باالسعار الثابتة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الجارية الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الثابتة
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ل من اجمالي العرض  .والخدماتالصادرات من السلع  مة  األسعار الجارة  وأحیث بلغت ق ملیون  28,411الطلب 
ي   .دوالر أمر

  
ونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطیني خالل    2015العام م

 

  

  

  
  مؤشرات نصیب الفرد  6.1.1

  

ة: أوال    :األسعار الجار
 فلســـطینبلـــغ نصـــیب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي، الـــدخل القـــومي اإلجمـــالي والـــدخل القـــومي المتـــاح اإلجمـــالي فـــي 

  :على النحو التالي 2015، 2014األسعار الجارة لألعوام 
ي الدوالر األمر مة    الق

  2015 2014  المؤشر

 2,863.9 2,960.1  نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 3,250.9 3,305.2  نصیب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

  3,572.1 3,632.3  نصیب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي

  
ا   :األسعار الثابتة :ثان

 فلسطینبلغ نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل القومي المتاح اإلجمالي في 
  :على النحو التالي 2015، 2014لألعوام  ةالثابت راألسعا

ي الدوالر األمر مة    الق
  2015 2014  المؤشر

     1,744.5 1,737.4  نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 1,930.9 1,899.0  نصیب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

  2,127.6 2,086.0  نصیب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي
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الرأسمالي 
االجمالي

9%

الصادرات
8%

اجمالي الطلب



  2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج
 
 

23 
  

      ملألعوا *فلسطین في اإلجماليالمتاح القومي الدخل االجمالي، الدخل القومي االجمالي،  المحلينصیب الفرد من الناتج 
ي( الثابتة األسعار 2004-2015     2004سنة األساس : )دوالر أمر

  
استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة*  انات  ة عام  الب   .1967عید احتاللها للضفة الغر
  

قة اإلنفاق   7.1.1 طر  الناتج المحلي اإلجمالي 

ـــي خــالل العـــام  9,359 تشــیر النتـــائج إلــى أن اإلنفـــاق االســـتهالكي النهــائي وصـــل إلــى األســـعار  2015ملیـــون دوالر أمر
ل اإلنفـــاق 2014مقارنـــة مـــع العـــام % 6.1مســـجال نمـــوا الثابتـــة  متـــه، حیـــث شـــ ة مـــا ق شـــ  االســـتهالكي النهـــائي لألســـر المع
ي،  6,834 عـن % 5.7ًا قـدره نمو من إجمالي اإلنفاق االستهالكي النهائي، مسجال % 73.0 أ ما نسبتهملیون دوالر أمر
ن الرأسمالي اإلجمـالي .  2014العام  مة التكو لغت ق ـي مسـجال  1,549و ةًا نمـو ملیـون دوالر أمر مقارنـة مـع % 9.5 بنسـ

مة العجز في المیزان التجـار لصـافي الصـادرات مـن السـلع والخـدمات . العام الساب لغت ق ملیـون دوالر  3,127 حـوالي و
ي مسجالً  ة اً نمو  أمر   .2014عن العام  %13.1 بنس

  
وناتأهم  قة  اإلجماليالناتج المحلي  م     2015-2004 ملألعوا* فلسطینفي  اإلنفاقطر

ي( األسعار الثابتة    2004سنة األساس ): ملیون دوالر أمر

  
ة عام *  عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب
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ة 2.1 ة المؤسس ات القوم    الحسا
العام  انات الخاصة  ةإلى أن قطاع  2015تشیر الب ش ة في الناتج المحلي اإلجمالي  األسر المع أعلى نس ساهم 

ه قطاع  الجارةاألسعار  ل ومة العامةو ل قطاع .  الح ش ةو ش أدنى  المؤسسات غیر الهادفة للرح وتخدم األسر المع
ة مساهمة،  لنس   :التالي یوضح ذلك والش

  
ة في الناتج المحلي  ع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسس ة 2015للعام *  في فلسطین ياإلجمالالتوز   األسعار الجار

  
  
  

ة راألسعا 2015، 2014 لألعوام *فلسطینالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي في    والثابتة الجار
ي(         الملیون دوالر أمر مة    )الق

 القطاع
ة  األسعار الثابتة األسعار الجار

2014 2015 2014 2015 

ة قطاع األسر ش  4,866.2 4,628.7 7,821.3 7,780.7  المع

ة ش  204.3 228.0 350.6 370.8  قطاع المؤسسات غیر الهادفة للرح وتخدم األسر المع

وم   1,449.3 1,429.6  2,699.7  2,774.9  ةالعام ةقطاع الح

ة ات المال  334.9 308.8 502.3 461.1  قطاع الشر

ة ات غیر المال  864.6 868.3 1,299.1 1,328.1  قطاع الشر

 7,719.3 7,463.4 12,673.0 12,715.6  الناتج المحلي اإلجمالي

ة عام *  عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب
ة :مالحظة انات تشمل البنود التعدیل   .الب

  
  
  
  

قطاع األسر المعيشية  
62%

قطاع المؤسسات 
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  ثانيالفصل ال
 

ة انات المنهج  وجودة الب

  
انــات  نــاولیت ة فــي العمــل علــى إعــداد الب ــة الفلســطین ات القوم ــة المعتمــدة لــد الحســا األســعار الجارــة هــذا الفصــل المنهج

ــة إضــافة إلــى تلــك المعــدة ســ، حیــث 2015للعــام  والثابتــة األســعار الجار ــة  ات القوم ــة إعــداد الحســا یتم التطــرق إلــى منهج
طااألسعار الثابتة  مـا ت السعرة الالزمة فـي هـذا المجـالاعتماد المث ـة  إلـى یتم التطـرق سـ،  ات القوم انـات الحسـا جـودة ب

ة والشمول لمختلف المصادر المستخدمة في    .اإلعدادومد التغط
  

ة  1.2 ة منهج ة األساس ات القوم   الحسا
  

ة  1.1.2 ةمنهج األسعار الجار ة  ات القوم   الحسا
  

ة العامة ااألسس : أوالً  ات القوم انات الحسا عة في معالجة ب   لمت
ـة مـن السـنوات  ـة متتال انات متسقة عبـر سلسـلة زمن ةلمؤشـرات والمتغیـرات لال شك أن تراكم قاعدة ب ـة االقتصـاد ح ،الكل  تتـ

لیتــه،  لالقتصــادفرصــة إرســاء مالمــح ثابتــة  ح اســتخالص نتــائج جوهرــة الــوطني وه الــوطني مــن حیــث  االقتصــادلواقــع وتتــ
ةنســب النمــو لألنشــطة  المخرجــات فــي مرافــ اإلنتــاج المختلفــة، أو نســب  إلــىعبــر الســنوات، أو نســب المــدخالت  االقتصــاد

م المضافة  ونات الق ضات العاملین، الضرائب، فائض التشغیل(م ـة مـن أهـم األسـس )تعو التـي تـم ، حیث تعتبر النقا التال
اعها في  ة إعداد العمل علىات ات القوم انات الحسا   :ب

  

 انات  :تحدیث مصادر الب

الــة الغــوث ومــة وو الح ــة  انــات األكثــر حداثــة للســجالت اإلدار انــات مــن  تــم اعتمــاد مصــادر الب وتــم االعتمــاد علــى الب
  .مصادرها المختلفة

 

 انات من مصادرها المختلفة عبر السنوات ة إعداد الب   :توحید منهج

ــة علــى ا االعتمــاد ل ة وه انــات اإلحصــائ ــة واإللمــام بواقــع الب ــة األحــدث والتــي  تبلــورت مــع تــراكم المعرفــة الفن لمنهج
ــن هــذا التوجــه  . االقتصــاد الــوطني ــة األكثــر حداثــة وتوحیــدها عبــر الســنوات اعتمــادوقــد م ن  المنهج انــات التكــو مثــل ب

ــةــســمالي الثابــت لألبنالرأ اســي الصــناعي الــدولي اضــافة إلــى اعتمــا، ة وغیــر األبن ــع(د التصــنیف الق ح الرا لكافــة ) التنقــ
ة منذ العام  ات القوم انات الحسا ـات لمقارنـة  مما 1994ب أ عمل ام  انـات أو احتسـاب الیوفر األساس الالزم قبل الق ب

  .لنسب النمو عبر السنوات
 

 ـة لتحقیـ التـوازن بـین ا ـة فـي المرحلـة النهائ ان الت م لنـاتج المحلـي اإلجمـالي حسـب اإلنتـاج والنـاتج إجراء تعد
ة األسعار الجار  : المحلي حسب اإلنفاق 

ة على مستو النشا  ات في تحقی سلسلة منطق ان افة اإلم ةالمعاملة / االقتصادعد أن تستنفذ  للسلسـلة  االقتصـاد
ا انات ضمن منظومة الحسا افة الب ع  تم تجم األسعار الجارة و ة  اینـات بـین الزمن ة، ال بد وأن تظـل هنـاك ت ت القوم

این مصادرهما اإلحصـائ سبب ت ة أخر  ة واإلنفاق من ناح حیـث تـم ، ةالناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج من ناح
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اینــات مــا بــین جــانبي االنتــاج  ح الت م صــافي الســهو والخطــأ فــي الجــداول لتوضــ ــة مــن اعتمــاد  واإلنفــاقعــرض قــ والمتأت
انات مختلفة للجانبین مصادر   .ب

 

 ة المختلفة انات في األنشطة االقتصاد ة للب   :توحید مستو التغط

ة عبر السنوات المختلفة ة اإلحصائ ش أ معدالت زادة ناجمة عن تطور التغط ان تهم ضمن قدر اإلم  .ما 

 
اً  ة : ثان ات القوم ات نظام الحسا   2008تطبی توص

ة في العمل  ات الدول ة في االنتقال الى أحدث المعاییر والتوص ات الدول ة التوص  اإلحصائيفي ظل سعي الجهاز لمواك
ة  ات القوم اشر الجهاز الخطوات االولى لالنتقال إلى نظام الحسا على النظام والذ جاء استكماًال للعمل  2008فقد 

العام  انات من السجالت  وقد جاء هذا االنتقال.  1993الخاص  ر في األدوات الخاصة بجمع الب من خالل التغییر والتطو
ة  ات القوم م والتعرفات التي دعا إلیها نظام الحسا ر االستمارات لتواكب المفاه االدارة والمسوح المختلفة من خالل تطو

قها وف نظام العام .  2008 ا 2008من أبرز التغییرات التي تم تطب ةما یتعل    :لجوانب التال
 

ة وأنشطة التأمین .1  األنشطة المال

ة عتبر  ات القوم س ذلك على تصنیف  2008النشا المالي من أبرز األنشطة التي شملها التغییر وف نظام الحسا وانع
ان له األثر  ة مما  ط من خالل المعامالت االقتصاد ل من االنتاج واالستهالك الوس   :التاليعلى 

  ات ة وف توص ات القوم ط 2008نظام الحسا ة استهالك وس أد إلى  ، األمر الذفقد تم تصنیف البنود التال
مة المضافة التالي انخفاض الق ط و  :ارتفاع بند االستهالك الوس

 )عدا العاملین(للمؤسسة  أقسا التأمین .1

ة .2 وم ة ضمن بند مشترات ح ة مثل رسوم استصدار معامالت رسم وم  .الرسوم الح

انة الجارة لآلالت والمعداتتم إضافة  .3 ط الص  .بند منفصل ضمن اإلستهالك الوس

 اشرة  عند صورة غیر م ة المقاسة  فقد تم استثناء أراح األسهم والدخل ) FISIM(احتساب خدمات الوساطة المال
ة مقبوض اره دخل ملك اعت ة في مؤسسات أخر    .الناجم عن المشار

 الت ایرادات وتحو فه  قًا بتصن ان معموًال سا ما  س  ة ول  .تم تصنیف بند أراح االسهم على أنه دخل ملك

  
ة .2  المسوح االقتصاد

ة  تم ات القوم ة وف االنتقال الى نظام الحسا ات الدول ة لتتماشى مع التوص الت على استمارة المسوح االقتصاد اجراء تعد
الت2008   :التالي ، وقد شملت التعد
  ة ة ضمن مشترات خدم ة مثل رسوم المحاكم واستصدار المعامالت الرسم وم الرسوم الح تسجیل البنود الخاصة 

الت متنوعة س تحو ة وتحسب ضمن مستلزمات االنتاج ول وم  .ح

 الت الجارة ط والتحو االستهالك الوس عض البنود الخاصة   .تم اعادة ترتیب 

  ة المدفوع والمقبوض اضافة بنود تتعل بدخل ایجارات األراضي، الفوائد على القروض والودائع، أراح (مثل  الملك
ات توزع الدخل وٕاعادة التوزع) األسهم  .وذلك الستكمال العمل على حسا

  شمل الضرائب على دخل وأراح المؤسسة، رواتب التقاعد الت المتنوعة على أن  التحو اضافة جدول خاص 
الت أخر والضمان االجت ة وتحو ة والعین  .ماعي اضافة إلى المنح والتبرعات النقد
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ة   2.1.2 األسعار الثابتةمنهج ة  ات القوم   الحسا
ـــاس  مـــة المضـــافة القتصـــاد مـــا  إجمـــاليلق احتســـاب  األســـعارالق مـــة الثابتـــة یـــتم ذلـــك  طحاصـــل طـــرح ق  االســـتهالك الوســـ

مـــة  اســـتعمال  أن، علـــى األســـعار الثابتـــة االنتـــاجاألســـعار الثابتـــة مـــن ق ط الســـلع والخـــدمات المنتجـــة والمســـتهلكة  یـــتم تثبـــ
طات  ة أسعارمث   .مناس

∑P2 .Q2 Value Added=∑P1.Q1 -   
  

ش  ة التكمـ عمل ة  ح(حیث تسمى هذه العمل یـتم الحصـول  ألنـه، نظـرا Double Deflation Methodالمـزدوج ) التصـح
مـة الجارـة للمخرجـات ط الق ه مـن خـالل تثبـ اسـي )  P1.Q1( عل ط لألسـعاربـرقم ق مـة الجارـة لالسـتهالك الوسـ ط الق  وتثبـ

)P2 .Q2 (على النحو نفسه.  
  

ـع  األسـعارعامل تـأثیر التغیـرات فـي  أنیلزم  ألنهونظرا  حیـث تكـون مفیـدة لجم ات  ـع القیـود فـي الحسـا معاملـة شـاملة لجم
التالي مـن الضـرور  أنواع  ، س  إعـدادالتحلیل االقتصاد ـع تـدفقات  واألحجـام األسـعارمجموعـة مـن مقـای حیـث تشـمل جم

ح التحقــ، والــذ جــداول العــرض واالســتخدامإطــار محاســبي یتمثــل فــي الســلع والخــدمات وذلــك مــن خــالل   مــن االتســاق یتــ
انـــات العــدد أكملهـــا،  للب س  ـــة مجموعـــة المقـــای ـــل تـــدف للســـلع والخـــدمات فـــي ف التـــاليومـــن موثوق ـــة  هــو ضـــرور لتغط

مها  ون تقی ة التي  ما في ذلك السلع والخدمات غیر السوق األسعارالجارة  األسعار اً معقداالقتصاد،  ضاً الثابتة  و   .أ
  

عة إلعداد ة المت األسعار المنهج انات     :الثابتة الب
غـــي  األســـعار الثابتــة ین انــات  ــة فـــي العمــل علــى إعـــداد الب ات القوم عـــة لــد دائــرة الحســـا ــة المت عنــد الحــدیث عـــن المنهج

ط ة التثب ة، ومن ثم آل ة الفلسطین اس ة إلى واقع األرقام الق   .التطرق بدا
  
ة : أوال  ة الفلسطین اس  واقع األرقام الق

انــات عــن  ة لهــا، و  1995المســتهلك منــذ أوائــل عــام  أســعاربــدأ الجهــاز بجمــع ب اســ یــب األرقــام الق اظبــت دائــرة و بهــدف تر
اعتماد متوسط أسعار عام األسعار  اسي الفلسطیني ألسعار المستهلك شهرا  وتم  سنة أساس 1996على إصدار الرقم الق

ــة، ضــمن التوصــ 2010تحــدیث ســنة االســاس لتكــون العــام  ــان  تــم اللجــوء إلــى تحــدیث ســنة األســاس مــاات الدول حیــث 
قا  ـةسنة  1997 عامستخدم سا ات القوم ـة  2004اعتمـاد العـام  حتـى أساس للحسا ل ـة التغییـرات اله سـنة أسـاس لمواك

   . التي شهدها االقتصاد
  

اً  ط: ثان ة التثب    آل
ـة  ات القوم انــات الحســا ش  األســعاراسـتندت ب اعتمـاد طرقــة التكمــ ــة، و ات الدول ــة تتماشــى مـع التوصــ الثابتــة علـى منهج

ا ع دول ما هو مت ة حیث اعت.  المزدوج    :علىمدت المنهج
م أ . 1 اسـي الصـناعي الموحـد بنسـخته المحدثـة تصم ة تراعي االنتقال الـى التصـنیف الق اس ـع(رقام ق ح الرا ، والتـي )التنقـ

م أة مـــن األموعـــتشـــمل التوســـع فـــي مج التـــالي تصـــم طـــات ســـعرة نشـــطة و ة ومـــن ثـــم مث اســـ تالئـــم التوســـع فـــي رقـــام ق
ة   .األنشطة االقتصاد

ل من الضف .2 ة وقطاع غزةما تم مراعاة االختالفات السعرة ما بین  ص ،ة الغر طـات سـعرة  مما اسـتدعى تخصـ مث
اعتماد ة و   .2004جداول العرض واالستخدام للعام  معامالت على مستو المنطقة الجغراف
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ة  2.2 ة المؤسس ات القوم ة الحسا   منهج
ة، حیــث تــم  ــة األساســ ات القوم انــات الحســا ــة إعــداد النــاتج المحلــي اإلجمــالي حســب القطــاع المؤسســي علــى ب تعتمــد منهج

انات  ة بناًء على تصنیف مصادر الب القطاعات المؤسس ما یتعل  انات هذا التقرر ف عة القطـاعإعداد ب المؤسسـي  وف طب
ات الق ات نظام الحسا االستناد إلى توص ةو   .2008 وم

  
ة العمل 1.2.2    منهج

ــاع نهجــین انــات ومصــادرها، حیــث تــم  تــم إت عــة الب االعتمــاد علــى طب ة  ــة المؤسســ ات القوم فــي العمــل علــى إعــداد الحســا
ـًا حسـب مـا وردت مـن  عتهـا مصـنفة قطاع طب انـات التـي  ًا للب انات وف القطاع المؤسسي في النهج األول تلقائ تصنیف الب

االعتمـــاد علـــى ا انـــات  ـــان القـــانوني للمؤسســـة  المصـــدر، وفـــي الـــنهج الثـــاني صـــنفت الب  اإلضـــافةلنشـــا االقتصـــاد والك
ما یتم  ة،  ات والدفاتر المحاسب ـار عـدد العـاملین  األخذلمؤشرات أخر تتعل بإعداد المیزان األجـر،  نمـدفوعی( عـین االعت

  ).األجر نوغیر مدفوعی
  

شمل  :النهج األول و

 عته لذا فقد األ صدر عنإنتاج هذا النشا : الزراعة وصید األسماك طب ة  ش مة المضافة سر المع تم تصنیف الق
ة المتولدة عنه ش  .ضمن قطاع األسر المع

  ة ة: التأمین وأنشطةاألنشطة المال ات المال ة تقع ضمن قطاع الشر  .وهذه أنشطة خدمات مال

 ومي: اإلدارة العامة والدفاع ومة ضمن القطاع الح  .أنشطة الح

 ة ة تكون شطة التي األن: الخدمات المنزل ش مة المضافة لهذا النشا األسر المع تصنف  هي المساهمة في تولید الق
ة ضمن ش   .قطاع األسر المع

  
  :شملوالنهج الثاني 

ــة التال ة وتتمثــل  اناتهــا مــن المســوح االقتصــاد ــة، : األنشــطة التــي یــتم جمــع ب ل التعــدین واســتغالل المحــاجر، الصــناعة التحو
ـــاء والغـــاز والبخـــار وتكییـــف الهـــواءإمـــدادات  ـــا، الكهر ـــات ومعالجتهـــا،  هإمـــدادات الم وأنشـــطة الصـــرف الصـــحي وٕادارة النفا

ــة، النقــل والتخــزن وٕاصــالحاإلنشــاءات، تجــارة الجملــة والتجزئــة  ــات والــدرجات النار أنشــطة  لمعلومــات واالتصــاالت،، االمر
ــــة واال، والطعــــام اإلقامــــةخــــدمات  ــــةیاألنشــــطة العقار ــــة، جار ــــة والتقن ــــة والعلم ــــةأنشــــطة الخــــدمات ، األنشــــطة المهن  اإلدار

م، والخدمات المساندة ة، الصحة والعمل االجتماعي، التعل ه والتسل وقـد تـم االسـتناد  ،األخـر أنشطة الخدمات ، الفنون والترف
م إلــى  ــان القــانوني والتنظــ ة وأهمهــا الك الوحــدة المؤسســ ة وعــدد عــدة مؤشــرات خاصــة  االقتصــاد وٕاعــداد الموازنــات الســنو

   .العاملین مدفوعین األجر وغیر مدفوعین األجر
  

   القطاع المؤسسي تصنیف 2.2.2
ة وفقـــاً  اتلل یـــتم تصـــنیف القطاعـــات المؤسســـ ات المستشـــارن  توصـــ ـــة وتوصـــ فـــي  ســـتناد، فقـــد تـــم االبهـــذا الخصـــوصالدول

انـات تعـداد المنشـآت للعـام  ة توزع المنشآت وف القطـاع المؤسسـي الـذ تنتمـي لـه علـى ب فه 2012منهج ، والـذ تـم تصـن
ـــة المؤسســـةاالعتمـــاد علـــى  ـــان القـــانوني مـــع مراعـــاة ملك ة، الك عـــة النشـــا االقتصـــاد وعـــدد  وٕاعـــداد الـــدفاتر المحاســـب وطب

ه تم تصنیف  ة إلى العاملین في المؤسسة، وعل انات المسوح االقتصاد ة القطاعات الثالثةب   :التال
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ة ات غیر المال   : قطاع الشر
ــة انــات التال ة : شــمل هــذا القطــاع المؤسســات ذات الك ة، الشــر ة المســاهمة الخصوصــ ــة المحــدودة، الشــر ات العاد الشــر

ات األج ة محدودة الضمان، وفروع الشر ةالمساهمة العامة المحدودة، الشر   .نب
  

ةو قطاع المؤسسات غیر الهادفة للرح  ش   : التي تخدم األسر المع
ـة لهـذه  ات القوم ة حسب تعرف نظام الحسـا ش ضم هذا القطاع المؤسسات غیر الهادفة للرح فقط والتي تخدم األسر المع
ــة  ــات تعاون ــة أو جمع ــة خیر انهــا هیئــة أو جمع ل أساســي ضــمن أنشــطة الخــدمات و شــ ة تقــع  المؤسســات وهــذه الخاصــ

  . غیر هادفة للرح
  

ة ش   : قطاع األسر المع
ـةقع ض انـات التال ب المؤسسات ذات الك ات الواقـع : من هذا التبو ـة، شـر ات محـدودة )المحاصـة(المؤسسـات الفرد ، الشـر

ة العامة، ة العاد ات غیر المحدودة األسهم، الشر ة ،الشر ات التعاون    .الهادفة للرح الجمع
  

انات  3.2   جودة الب
ة في  ات القوم ة إعداد منظومة الحسا ـة والشـمول 1994العام منذ بدا ع نطـاق التغط ل حثیـث علـى توسـ ش  عمل الجهاز 

ة   :وذلك عن طر الخطوات التال
ة - ة تنفیذ مسوح اقتصاد افة أنشطة ومراف االقتصاد الوطني  سنو   )استثناء الزراعة(تغطي 
 .والتخزن النقللنشا تغطي اإلنتاج خارج المنشآت  مسح اقتصاد سنو تنفیذ  -

األســعار الثابتــة - ــة  ات القوم انــات الحســا طــات الســعرة الالزمــة لتنفیــذ ب لمــا تــوفرت  إعــداد المث وتحــدیث ســنة األســاس 
ة ة مناس  .تغط

االعتمــاد علــى مبــدأ  - ــة  الضــرائب والرســوم الجمر ومــة إضــافة إلــى تلــك المتعلقــة  الح انــات الخاصــة  تحســین جــودة الب
ة ات الدول  .في هذا المجال االستحقاق وف التوص

ــة االعتمــاد علــى - ان المبن ان والمســاكن والمنشــآت،  علــى تقــدیرات الســ فــي العمــل علــى  2007نتــائج التعــداد العــام للســ
ة المختلفة  .إعداد مؤشرات نصیب الفرد من المؤشرات االقتصاد

انــاتتســاق تحســین مســتو اال - ــة الب ل عــد أن : العــام له ــة یــف انــات مــن مصــادرها المختلفــة وتوحیــد منهج تم تحــدیث الب
نًا،  ان ذلك مم قدر ما  انـات مـن حیـث یإعدادها  ـة هـذه الب ل ة المـدخالت إلـى المخرجـاتتم النظـر فـي ه ة ، نسـ نسـ

مـة المضـافة ضات العـاملین إلـى الق مـة المضـافة، تعو ـة معـدالت النمـو فـي اإلنتـاج والق ـذلك التوزـع ا منطق لجغرافـي و
انــات عبــر  انــات عنــد النظــر فــي النســ العــام الــذ .  األعــوامللب شــف وتعــدیل المظــاهر الشــاذة للب ــن ذلــك مــن  وقــد م

ه  اناتتشیر إل  .الب

الت جـــداول العـــرض  االســـتفادة - ـــن إعـــداد جـــداول العـــرض  :واالســـتخداممـــن تعـــد مـــن  2004للعـــام  واالســـتخدامفقـــد م
الت ا ة لتحقی استخالص نتائج حول التعد ة المطلو س انات االتساقلرئ وذلك عند مقارنة مجمـوع مـا هـو ، الداخلي للب

مجموع ما هو مستخدم من السلع على مستو تفصیلي   .الكلي لالقتصادمعروض 
  

انـات، ـة والشـمول فـي الب ر التغط ات في مجـال تطـو ات والتحد ال عض اإلش فـي نوردهـا  وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك 
ةالم ة التال س   :حاور الرئ
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  سجل المنشآت  تحدیث: أوالً 

ان والمساكن والمنشآت والـذ نفـذ خـالل العـام  ذ  2007ستند سجل المنشآت إلى التعداد العام للس ذي نف داد المنشآت ال وتع

ام  الل الع اً   .2012خ ـــة تحـــدیثها أمـــرًا صـــع عتهـــا یجعـــل عمل ة وطب حیـــث تتســـم هـــذه .  غیـــر أن واقـــع المنشـــآت الفلســـطین
تهـا فـي والدة منشـآت جدیـدة وٕاغـالق أخـر  صغر حجمها فـي الغالـب، وسـرعة حر ـة التفاصـیل .  المنشآت  فا مـا أن عـدم 

ة التحدیث هذه ص ة، یجعل عمل وم ة ومعقدة وتتطلب الكثیر من المال والجهدالموجودة لد السجالت اإلدارة الح   .ع
  

ة ســـواء مـــن خـــالل  قـــوم بهـــا الجهـــاز فـــي مجـــال تحـــدیث إطـــار المنشـــآت االقتصـــاد افـــة اإلجـــراءات التـــي  وعلـــى الـــرغم مـــن 
وك فـي  ـة، تظـل هنـاك شـ الحصول على السجالت اإلدارـة للـوزارات وغـرف التجـارة والصـناعة أو مـن خـالل المسـوح المیدان

افـة المؤسســات الجدیـدة التــي ولـدت فــي االقتصـاد المحلــي وٕاسـقا تلــك مـد فعا ــة  ــة هـذا التحــدیث وقدرتـه فعــًال علـى تغط ل
  .التي أغلقت

  

عــة  طب س  ة لــه أهمیتــه فــي تــوفیر إطــار معاینــة شــامل، األمــر الــذ یــنع صــورة مناســ وال شــك أن تحــدیث إطــار المنشــآت 
ة لكامل المجتمع االقتصادالحال على مد تمثیل نتائج المسوح االقتص   .اد

ـا علـى إعـداد سـجل األعمـال اإلحصـائي ـف حال ع ـره أن الجهـاز  اء ومن الجـدیر ذ الـذ و  التعـاون مـع مجموعـة مـن الشـر
صورة أكثر جودة   .سیوفر أداة لتحدیث سجل المنشآت 

  
اً     القطاع غیر المنظم : ثان

ة القطاع غیر المنظم في ـل مـن نشـاطي اإلنشـاءات والنقـل بتنفیـذ مسـوح خاصـة بهمـا، إال أنـه  على الرغم من محاولة تغط
عــض  ــة والخــدمات و التجــارة الداخل صــعب رصــدها،  مارســها القطــاع غیــر المــنظم  تظــل هنــاك العدیــد مــن األنشــطة التــي 

ة ل عـض الفجـوات فـي هـذا ال.  أنشطة الصناعة التحو عین على سد  مجـال، إال أنهـا ولعل إعداد جداول العرض واالستخدام 
س على واقع میداني تبي ول   .  تظل قائمة على التقدیر والتعدیل الم

  

ـًا مـن السـلع، غیـر أنـه ال  انات حول اإلنتاج البیتـي المسـتهلك ذات فید مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطیني في توفیر الب و
انــات حـول اإلنتــاج المســوق منهـا ـان . یـوفر ب اإلم عتقــد أنــه  ــة القطـاع غیــر المــنظم لألنشـطة عــدا اإلنشــاءات و ر تغط تطــو

مة المضافة ة أفضل لإلنتاج المحلي والق   .والنقل لتحقی تغط
  

ة ا: ثالثاً    لتجارة الخارج
اسـي والجغرافـي  ـالواقع الس ـة هنـا  لة عدم الشمول في إحصاءات التجـارة الخارج ط مش سـمح برصـد  لفلسـطینترت والـذ ال 

اقي العالم  فلسطینافة تدفقات السلع بین  ـة بتقـدیر ).  خاصة إسرائیل(ودول  انات التجارة الخارج تم اللجوء إلى تعدیل ب و
ة فیها إال أنها تظل دومًا تقدیرة وقائمة على االفتراضات   .درجة عدم شمول التغط

  
عأ ة: را   اإلحصاءات الزراع

ــة التــ ة عــن النشــا الزراعــي لمســتو تفتقــر اآلل انــات اإلحصــائ مــا أن .  الــالزم لتمثیــل هــذا النشــا لشــمولاي تجمــع بهــا الب
انات التي تجمع تغطي فقط  ات االنتاج الزراعيالب ن الرأسمالي أو التغیر في المخزون م ، وال توفر أ متغیرات عن التكو

ضات العاملین   .أو تعو
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  صافي السهو والخطأ: خامساً 

الفروقـات فـي النـات نظـرًا  واإلنفـاق اإلنتـاجالمحلـي بـین جـانبي  جتم العمـل علـى نشـر بنـد صـافي السـهو والخطـأ والـذ یتعلـ 
انات مختلفة ل جانب على مصادر ب ـة فـإ، العتماد  ات الدول غـين صـافي السـهو والخطـأ ال ما أنـه وضـمن التوصـ أن  ین

عد الرجوع إوذ ،من الناتج المحلي االجمالي% 5یتجاوز  انات والتأكد من دقتها وشمولهالك    .لى مصادر الب
  

ة 4.2    الموثوق
ة  االســـتناد إلـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر اإلحصـــائ ـــة فـــي فلســـطین  ات القوم ) مســـوح وســـجالت إدارــــة(یـــتم إعـــداد الحســـا

ــة التــي تتســم بدرجــة مقبولــة  ـات العلم انــًا متمیــزة(والمنهج ــة) وأح صــورة .  مـن الموثوق انــات تــتم  افــة المعالجــات للب مــا أن 
شـر  ثیرًا احتمـاالت الخطـأ ال ة والتي تقلص  ة من خالل البرامج المحوس ات  . آل حتـو النظـام المحوسـب لملفـات الحسـا و

ــل أو غیرهــا ــة علــى مجموعــة مــن الفحــوص مــن خــالل معــادالت للتأكــد مــن عــدم وجــود أخطــاء فــي المعالجــة أو التحو   .القوم
انات ش األخطاء التي قد تنجم عن السهو أو عدم الدقة عند إعداد الب   .وتكفل هذه اإلجراءات تهم
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 الفصل الثالث
م والمصطلحات  المفاه

  
ة لعام ی ات القوم   .2008تم تعرف المتغیرات وفقًا لنظام الحسا
  

م عامة. 1    مفاه
  

  :القطاع المؤسسي
اتها  ة وســلو ة فــي مهامهــا االساســ ة المشــتر ــة  القطاعــاتإلــى  مصــنفة .وأهــدافهاهــو مجموعــة مــن الوحــدات المؤسســ التال

ة ات القوم ـة، القطـاع : االستناد إلى نظام الحسا ات المال ـة، قطـاع الشـر ات غیـر المال ـوميقطاع الشـر العـام، قطـاع  الح
ة، المؤسسات غیر الهادفة للرح التي تخدم ا ش ة العالم والـذ ینفـرد لـه  وقطاعألسر المع ق ة إضافة لحساب  ش األسر المع

  .حساب مستقل
  

ة ات المال    :قطاع الشر
ل  ما فیها خدمات التامین وتمو ة  ة بتوفیر الخدمات المال س صورة رئ مة التي تشتغل  ات المق ع الشر قطاع یتكون من جم

ة الى وحدات  ة اخر المعاشات التقاعد   .مؤسس
  

ة ات غیر المال   :قطاع الشر
ات اه الشر ات وأش ل الشر شمل  ة التي  قطاع  سـي فـي انتـاج السـلع او الخـدمات السـوق ز نشـاطه الرئ عـدا الخـدمات (یتر

ة   .)المال
  

ومي   : القطاع الح
ــة إلــى جانــب صــنادی الضــمان االجتمــا ومــات المحل زــة والح ومــة المر طر یتــألف مــن وحــدات الح عي التــي تفرضــها وتســ

صـورة  طر علیهـا وتمولهـا  ذلك المؤسسات غیر الهادفة للرح التي تنتج إنتاجا غیر سـوقي وتسـ علیها تلك الوحدات وتشمل 
ة أو صنادی الضمان االجتماعي وم سة الوحدات الح   .1...رئ

  

ة ش   :قطاع المؤسسات غیر الهادفة للرح والتي تخدم األسر المع
طر علیهــا تتــألف مــن   ة التــي ال تســ شــ ة لألســر المع المؤسســات غیــر الهادفــة للــرح والتــي تــوفر ســلع وخــدمات غیــر الســوق

ومة   .الح
  

ة ش   :قطاع األسر المع

جمعون  هو  ن و ون في الس شتر سـتهلكون  أو عـضمجموعة صغیرة من األفراد الذین  معینـة  أنواعـاـل دخلهـم وثـروتهم و
ان  ل أساسـي مـن اإلسـ شـ ـة، تتـألف  صورة جماع ـن.  والغـذاءمن السلع والخدمات  م ة  و شـ  ضـمنتكـون  أنلألسـر المع

                                                 
ــب المتعلقــة بهــذه  1 ــة تحــت طوائــف التبو وم ــة الح م والصــحة والخــدمات االجتماع ــالتعل انــات المتعلقــة  نفســها وفقــا  األنشــطةتعمــل الكثیــر مــن الــدول علــى نشــر الب

ة ات القوم ات نظام الحسا   .لتوص
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سیین، إذ  اإلضافة لكونهم المستهلكین الرئ ةل األنشطة  أنالمنتجین  التي تقع ضمن حدود اإلنتـاج وتمـارس مـن  االقتصاد
مجموعة  ةم متكاملةقبل جهات ال تحتفظ  ش ات تعتبر ضمن قطاع األسر المع   .ن الحسا

  

  :اإلقامة
ـــز المصـــلحة   ـــان مـــا، هـــو مر ـــار األساســـي لتحدیـــد اإلقامـــة لك تعـــرف اإلقامـــة هنـــا مـــن منظـــور اقتصـــاد ال قـــانوني، والمع

م االقتصـاد لبلـد مـا ني أو موقـع إنتـاجي أو مواقـع أخـر داخـل اإلقلـ أنه وجود محل س عرف  ة والذ  ـه  االقتصاد تقـوم ف
قصــد االســتمرار فیهــا ألجــل غیــر مســمى أو لمــدة محــددة أو  ة علــى نطــاق واســع  اشــرة أنشــطة ومعــامالت اقتصــاد م أو منــه 

لة   .غیر محددة، ولكنها عادًة ما تكون طو
  
م اإلنتاج. 2    مفاه
  

  :)المخرجات(  اإلنتاج
ـه   مة أ سلع وخدمات مسـتخدمة فـي نشـا ال تأخـذ ف استثناء ق تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشأة 

مــة الســلع والخــدمات المســتهلكة مــن قبــل نفــس  اســتثناء ق ــار مخــاطر اســتخدام المنتجــات فــي االنتــاج و عــین االعت ة  الشــر
مـــا عـــدا الســـلع والخـــدمات المســـتخدمة  ن رأس المـــال المنشـــاة ف ـــوائم الجـــرد(لتكـــو او ) رأس المـــال الثابـــت او التغیـــرات فـــي ق

  . لالستهالك النهائي الذاتي
  

ة    :مخرجات سوق

أســعار  الســلع يهــ ــاع  عتــزم والخــدمات التــي ت طرقــة أخــر فــي الســوق أو   ة أو یجــر التصــرف بهــا  ذات داللــة اقتصــاد
عهــا أو التصــرف بهــا فــي الســوق  ة لمعظــم  ب النســ ــع  الســلعمــا هــو الحــال  ــاع فــي المخــازن ومحــالت الب والخــدمات التــي ت

  .التجزئة
  

  :لالستعمال النهائي الخاص اإلنتاج مخرجات
حتفظ بها مالكو المشارع التـي أنتجتهـا السـتعمالهم النهـائي الخـاص  السلع هي  ن والخدمات التي  اسـتهالك نهـائي أو تكـو

  .رأس مال
  

ة أخر مخرجات    :غیر سوق
ة   شـ ومة او المؤسسات التـي ال تهـدف الـى الـرح وتخـدم االسـر المع ة تنتجها الح ة او جماع تتكون من سلع وخدمات فرد

ل ة او للمجتمع  ش ة لالسر المع ة اقتصاد ست ذات اهم اسعار ل ل مجاني او  ش   .والتي توفر السلع او الخدمات 
  

ة   :الخدمات المال
ة إنتاج الخ  ة تكلفةمجموع  من المتحصلدمات المال ة والمحتس عتبر.  الخدمة الفعل ـة  و ذلك ضـرورًا الن المؤسسـات المال

ثیر من الحاالت تحقـ  مـة الفـرق بـین الفوائـد علـى القـروض والفوائـد علـى  إیراداتهـافي  احتسـاب  یـتم.  الودائـععـن طرـ ق
ةتكالیف الخدمة  اشـر بینمـا یـت الفعل ة أسـلوب م ـةخـدمات الوسـاطة (م احتسـاب تكلفـة الخدمـة المحتسـ صـورة  المال المقاسـة 
اشـــــرة ـــــر م ـــــة .تعقیـــــدا أكثـــــرصـــــورة ) غی ـــــة :تتضـــــمن الخـــــدمات المال ـــــة المال خـــــدمات المالئمـــــة، تـــــوفیر  ،خـــــدمات المراق

  .،افتراض المخاطر وخدمات االكتتاب والتداولالسیولة
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   :خدمات التأمین
مالتــأمین  أنشــطةاإلنتــاج المتــأتي مــن  ــةتكلفــة الخدمــة ب والمقــ ة الفعل ــاة  علــىحالــة التــأمین  وفــي. والمحتســ التــأمین (غیــر الح

حـر  ـات والحرـ والتـأمین ال ة تسـاو ) وغیرهـاضد الحوادث مثل تـأمین المر أقسـا التـأمین : تكـون تكلفـة الخدمـة المحتسـ
مــا یتعلــ  ــة خــالل فتـرة اإل المخـاطرالمسـتحقة  اطـات + ســناد المترت ــةالــدخل المتحقـ مــن اســتثمار االحت  لفتــرة اإلســناد  الفن

ــات المســتحقة الــدفع عــن فتــرة اإلســناد - ة . المطال النســ ــاةعلــى  التــأمین إلــىو قــاس بــنفس األســلوب فهــو  اإلنتــاجفــان  الح
ونــات الــثالث  ورةیتــألف مــن الم ات  إلــى إضــافة أعــاله المــذ ــة، حیــث تقــوم شــر اطــات الفن مــة التنــاقص فــي االحت  التــأمینق

ة  ات المترت اطات الستخدامها في دفع المستح من المطال   .بوالص التأمین المشمولة في هذه البرامج علىببناء هذه االحت
  

ط   :االستهالك الوس
ــة االنتــاج،  مــدخالت لعمل مــة الســلع والخــدمات التــي تســتهلك  قیــد اســتهالكها یتكــون مــن ق اســتثناء االصــول الثابتــة التــي 

   .بوصفه استهالكا لرأس المال الثابت
  

مة المضافة   :الق
شـــیر  اإلنتـــاجمفهـــوم یتعلـــ  مـــة المتولـــدة  إلـــىو ـــةالق مـــة المضـــافة . إنتـــاجيوحـــدة تمـــارس أ نشـــا  أل عـــرف إجمـــالي الق و

ط من إجمالي اإلنتاج طـرح اسـتهالك رأس  أما صافي. حاصل طرح االستهالك الوس مـة المضـافة فیـتم الحصـول علیهـا  الق
مة   .المضافة المال الثابت من إجمالي الق

  

  :الناتج المحلي اإلجمالي
ة مـــة المضـــافة لكافـــة األنشـــطة االقتصـــاد س إجمـــالي الق قـــ المخرجـــات مـــن الســـلع والخـــدمات لالســـتعمال  مـــن خـــالل مؤشـــر 

انه،  مـین مـن سـ مین وغیـر المق ـة ( النهائي التي ینتجها اقتصاد ما بواسطة المق غـض النظـر عـن ) عوامـل االنتـاج المحل و
ــا ــا أو خارج مــة . توزــع هــذا اإلنتــاج محل شــمل الحســومات علــى خفــض ق ــة محــددة وال  اســتهالك رأس المــال خــالل فتــرة زمن

ة وتدهورها ثابتال ع    .أو استنزاف الموارد الطب
  
   فئات االستخدام النهائي. 3
  

  :االستهالك النهائي
ة مــة االنفــاق علــى الســلع والخــدمات االســتهالك ومــةو  األســرمــن قبــل . هــو ق  المؤسســات غیــر الهادفــة للــرحاضــافة الــى  الح

ة ش   .وتخدم األسر المع
  

ة  ش   : االستهالك النهائي لألسر المع
اشــر، علــى الســلع والخــدمات  ل غیــر م شــ متهــا  مــا فــي ذلــك النفقــات التــي یجــب تقــدیر ق مــة،  یتكــون ممــا تنفقــه االســر المق
ة  ة والسـلع والخـدمات االسـتهالك سـت ذات داللـة اقتصـاد اسـعار ل ـاع  مـا فیهـا السـلع والخـدمات التـي ت ة  ة الفرد االستهالك

الخارج ة  تس   .الم
  

ومة النهائي االستهالك   :للح
اشـرة علـى السـلع والخـدمات  طرقـة غیـر م ما في ذلك النفقات التي یجـب ان یـتم تقـدیرها  ومة العامة،  یتكون مما تنفقه الح

ة ة والجماع ة الفرد   .االستهالك
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ة ش   :االستهالك النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الرح وتخدم االسر المع
ة وتتضـمن النفقـات التـي ال بـد مـن تقـدیر  یتكون مما تنفقه المؤسسـات شـ مـة غیـر الهادفـة الـى الـرح وتخـدم االسـر المع المق

ـــون علـــى  ـــة وقـــد  ة الفرد مـــا فـــي ذلـــك االنفـــاق المحتســـب علـــى الخـــدمات والســـلع االســـتهالك اشـــر،  ل غیـــر م شـــ متهـــا  ق
ة ة الجماع   .الخدمات االستهالك

  

ن الرأسمالي اإلجمالي :التكو  
ــا ن رأس المــال الثابــت یبــین ح مــة االصــول التــي تــم التصــرف بهــا وذلــك مــن أجــل تكــو زة االصــول المنتجــة مخصــوما منهــا ق

مة   .والمخزونات أو السلع الق
   

ن الرأسمالي الثابت اإلجمالي    :التكو
مة استحواذات مـة تصـرفهم فـي االصـول الثابتـة  یتكون من ق المنتجین لمنتجات جدیدة وقائمة من األصـول المنتجـة نـاقص ق

  .لنفس النوع
  

  :التغیر في المخزون 
ـة خسـائر   مـة أ االضـافة الـى ق ات  مـة المسـحو مة مـا یـدخل المخزونـات مخصـوما منـه ق ق تقاس التغیرات في المخزونات 

ةجارة في السلع المحتفظ بها في المخ   .زون خالل الفترة المحاسب
  

  :الصادرات والواردات من السلع والخدمات
ا ضة والهدا ع والمقا ما في ذلك الب مین،  مین وغیر المق السلع والخدمات بین المق   .تشمل المتاجرة 

  

  :2الدخل القومي االجمالي
ـــة الجمـــالي ارصـــدة الـــدخل االولـــي لكافـــة القطاعـــات مـــة االجمال قـــاس . هـــو الق علـــى انـــه النـــاتج المحلـــي االجمـــالي زائـــد و

ــة مــن الخــارج، زائــد الضــرائب نــاقص االعانــات مــن االنتــاج مــن الخــارج،  ضــات العــاملین مــن الخــارج، زائــد دخــل الملك تعو
ــة للخــارج، نــاقص الضــرائب زائــد االعانــات او الــدعم علــى المنتجــات  ضــات العــاملین للخــارج، نــاقص دخــل الملك نــاقص تعو

  .للخارج
  

  :الدخل القومي المتاح اإلجمالي
ـة التـي تلقتهـا   ـة او العین الت الجارـة النقد ـل التحـو ـه  ـأن تضـاف ال شت من الدخل القومي االجمالي او الصافي وذلـك 

ــة التــي قــدمتها  ــة او العین ــة النقد الت الجار ــل التحــو ــأن تطــرح  مــة، و مــة مــن الوحــدات غیــر المق ة المق الوحــدات المؤسســ
مةالو  مة الى الوحدات غیر المق ة المق     .حدات المؤسس
  
  
  
  
  

                                                 
الناتج القومي    شار لهذا البند  ة لعام  اإلجماليان  ات القوم  2  .2008 وقد الغي هذا االصطالح في نظام ،1968في نظام الحسا
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 3.6 3.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
13.0 14.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 0.4 0.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 10.6 12.0 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
1.2 1.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.8 0.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 5.8 5.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
19.1 18.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 1.7 1.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.3 3.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 4.1 4.0 المعمومات واالتصاالت
Services 20.5 20.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 1.2 1.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.1 5.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.1 1.0 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.6 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 7.6 7.4 التعميم
Human health and social work activities 3.2 3.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.3 0.4 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 1.4 1.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 15.3 16.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.5 -2.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 6.2 5.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 9.8 8.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total 100 100 المجموع

 باألسعار الجارية2015، 2014لألعوام * نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطين: 1-1جدول 
Table 1-1: Percentage contribution to GDP in Palestine* by economic activity for the years 

2014, 2015 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 

 41



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 3.2 3.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
14.1 15.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 0.5 0.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.5 13.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
1.1 1.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
1.0 1.0 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 6.2 6.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
18.7 18.3 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 1.9 1.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.8 3.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 5.3 5.0 المعمومات واالتصاالت
Services 19.1 19.0 الخدمات

Accommodation and food service activities 1.2 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.8 5.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.2 1.2 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.7 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 6.8 6.8 التعميم
Human health and social work activities 2.8 2.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.3 0.4 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 1.3 1.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 10.8 11.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.9 -2.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 7.8 6.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 11.9 10.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total المجموع 100          100         

 2015، 2014لألعوام * نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-1         جدول 
باألسعار الجارية

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

2014, 2015 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 2015
2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 4.5 5.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
10.1 7.7 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 0.1 0.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 8.1 6.9 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
1.7 0.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.2 0.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 4.6 4.3 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
20.1 21.0 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 1.3 1.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 1.6 1.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 0.5 0.4 المعمومات واالتصاالت
Services 24.5 26.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 1.1 1.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.8 6.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
0.5 0.4 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

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

Education 10.1 10.4 التعميم
Human health and social work activities 4.4 4.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.3 0.4 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 2.0 1.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 28.9 30.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -1.0 -1.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 1.3 1.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 3.5 1.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total المجموع 100               100              

 باألسعار الجارية2015، 2014نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام : 3-1جدول 
Table 1-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity for the years 2014, 

2015 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 817.4 919.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
4,182.7 3,987.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 89.8 74.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 3,540.1 3,358.8 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
414.8 400.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
138.0 153.9

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 1,592.0 1,472.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

3,357.1 2,990.8 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and storage 442.2 430.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 622.7 513.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 771.5 693.1 المعمومات واالتصاالت
Services 3,382.5 3,353.9 الخدمات

Accommodation and food service activities 356.5 344.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 646.7 689.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
180.4 172.6 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
101.6 117.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 1,057.8 1,057.1 التعميم
Human health and social work activities 720.5 656.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 65.2 69.4 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 253.8 247.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 3,674.4 3,635.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.2 7.0 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 780.4 671.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,243.2 1,114.7 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 20,873.3 19,789.3 اجمالي االنتاج
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في فمسطين:  1-2جدول 
 Table 2-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 616.2 663.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
3,224.2 3,179.3 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 77.0 59.1 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,819.5 2,758.6 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
200.5 217.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
127.2 144.5

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 1,129.6 1,117.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,548.5 2,182.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 363.1 358.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 550.3 456.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 747.6 674.2 المعمومات واالتصاالت
Services 2,352.7 2,326.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 268.1 262.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 463.8 500.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
156.7 153.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
89.0 80.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 716.2 728.3 التعميم
Human health and social work activities 443.5 379.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 47.5 54.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 167.9 165.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,084.4 2,140.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 5.7 5.5 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 739.5 642.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,133.8 1,061.1 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 15,495.6 14,806.4 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-2جدول 
             Table 2-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 201.2 255.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
958.5 808.2 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 12.8 15.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 720.6 600.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
214.3 183.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
10.8 9.4

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 462.4 355.3 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
808.6 808.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 79.1 72.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 72.4 57.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 23.9 18.9 المعمومات واالتصاالت
Services 1,029.8 1,027.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 88.4 81.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 182.9 188.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
23.7 18.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
12.6 36.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 341.6 328.8 التعميم
Human health and social work activities 277.0 276.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 17.7 14.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 85.9 82.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 1,590.0 1,494.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.5 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 40.9 29.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 109.4 53.6 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 5,377.7 4,982.9 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2015، 2014االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-2جدول 
Table 2-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2014, 2015 at current prices                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 367.3 425.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,526.0 2,199.0 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 39.8 34.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,192.4 1,833.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
258.6 277.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
35.2 53.4

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 854.2 721.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
941.6 594.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدارجات النارية

Transportation and storage 221.7 226.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 206.7 121.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 255.8 188.4 المعمومات واالتصاالت
Services 781.8 738.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 206.4 181.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.8 8.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
44.8 43.4 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
26.4 42.8 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 90.7 98.8 التعميم
Human health and social work activities 316.5 258.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 22.5 20.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 70.7 84.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,733.6 1,599.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 311.6 259.4 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 عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 8,200.3 7,073.7 اجمالي االستيالك الوسيط

 باألسعار الجارية2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستيالك الوسيط في فمسطين: 1-3جدول 
         Table 3-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years        

2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 308.2 326.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,885.1 1,615.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 31.2 25.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,725.2 1,435.7 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
98.0 105.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
30.7 49.3

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 535.9 491.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
761.5 397.0 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 184.4 187.0 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 184.5 108.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 246.6 181.8 المعمومات واالتصاالت
Services 519.6 472.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 154.0 140.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.2 7.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
37.8 36.6 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
22.1 20.8 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 65.2 72.8 التعميم
Human health and social work activities 177.1 119.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 15.6 16.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 44.6 58.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,049.6 992.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 281.3 230.5 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 عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 5,956.7 5,002.9 اجمالي االستيالك الوسيط

 باألسعار الجارية2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستيالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-3جدول 
       Table 3-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years 

2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 59.1 98.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
640.9 583.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 8.6 9.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 467.2 397.7 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
160.6 171.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
4.5 4.1

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 318.3 230.4 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
180.1 197.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 37.3 39.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 22.2 13.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 9.2 6.6 المعمومات واالتصاالت
Services 262.2 265.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 52.4 41.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.6 0.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
7.0 6.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
4.3 22.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 25.5 26.0 التعميم
Human health and social work activities 139.4 138.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 6.9 3.8 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 26.1 26.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 684.0 607.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 30.3 28.9 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 عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 2,243.6 2,070.8 اجمالي االستيالك الوسيط

 باألسعار الجارية2015، 2014االستيالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-3جدول 
        Table 3-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years        

2014, 2015 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015
2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 450.1 494.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,656.7 1,788.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 50.0 39.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,347.7 1,525.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
156.2 123.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
102.8 100.5

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 737.8 751.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,415.5 2,396.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 220.5 204.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 416.0 391.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 515.7 504.7 المعمومات واالتصاالت
Services 2,600.7 2,615.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 150.1 162.8 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 642.9 681.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
135.6 129.2 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 75.2 74.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 967.1 958.3 التعميم
Human health and social work activities 404.0 397.9 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 42.7 48.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 183.1 162.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,940.8 2,036.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.2 7.0 الخدمات المنزلية
FISIM -311.6 -259.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 780.4 671.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,243.2 1,114.7 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 12,673.0 12,715.6 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 1-4جدول 
            Table 4-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 308.0 337.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,339.1 1,563.4 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 45.8 33.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,094.3 1,322.9 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
102.5 111.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
96.5 95.2

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 593.7 626.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,787.0 1,785.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 178.7 171.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 365.8 347.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 501.0 492.4 المعمومات واالتصاالت
Services 1,833.1 1,853.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 114.1 122.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 460.6 493.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
118.9 117.2 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
66.9 60.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 651.0 655.5 التعميم
Human health and social work activities 266.4 260.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 31.9 37.6 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 123.3 107.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,034.8 1,148.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 5.7 5.5 الخدمات المنزلية
FISIM -281.3 -230.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 739.5 642.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,133.8 1,061.1 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 9,538.9 9,803.5 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-4جدول 
      Table 4-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 142.1 156.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
317.6 225.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 4.2 5.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 253.4 202.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
53.7 11.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
6.3 5.3

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 144.1 124.9 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
628.5 611.0 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 41.8 33.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 50.2 43.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 14.7 12.3 المعمومات واالتصاالت
Services 767.6 762.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 36.0 40.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 182.3 188.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
16.7 12.0 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
8.3 14.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 316.1 302.8 التعميم
Human health and social work activities 137.6 137.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 10.8 11.1 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 59.8 55.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 906.0 887.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.5 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM -30.3 -28.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 40.9 29.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 109.4 53.6 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 3,134.1 2,912.1 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2015، 2014القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-4جدول 
Table 4-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2014, 2015 at current 

prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2015 2014 االستخدام النيائي
Final consumption 15,234.6 15,318.6 اإلنفاق االستيالكي النيائي
Household final consumption 11,197.4 11,273.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 3,429.5 3,478.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 607.7 566.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 2,677.4 2,415.0 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 2,994.8 2,749.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 2,421.3 2,135.7 المباني- 
 - Non-buildings 573.5 614.1 غير المباني- 
Changes in inventories -317.4 -334.8 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -5,199.5 -5,036.6 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 2,338.1 2,172.3 الصادرات
 - Goods 2,012.4 1,858.1 السمع- 
 - Services 325.7 314.2 الخدمات- 
Imports 7,537.6 7,208.9 الواردات
 - Goods 6,855.9 6,496.9 السمع- 
 - Services 681.7 712.0 الخدمات- 
Net errors and omissions -39.5 18.6 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 12,673.0 12,715.6 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2015، 2014لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في فمسطين: 1-5جدول 
       Table 5-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2015 2014 االستخدام النيائي
Final consumption 11,237.1 11,299.4 اإلنفاق االستيالكي النيائي
Household final consumption 8,869.9 8,860.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 2,129.3 2,176.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 237.9 262.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 2,652.3 2,692.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 2,460.9 2,491.5 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,901.2 1,893.3 المباني- 
 - Non-buildings 559.7 598.2 غير المباني- 
Changes in inventories 191.4 201.4 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -4,371.9 -4,222.7 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 2,231.4 2,021.1 الصادرات
 - Goods 1,964.7 1,771.9 السمع- 
 - Services 266.7 249.2 الخدمات- 
Imports 6,603.3 6,243.8 الواردات
 - Goods 6,040.3 5,665.4 السمع- 
 - Services 563.0 578.4 الخدمات- 
Net errors and omissions 21.4 33.9 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 9,538.9 9,803.5 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2015، 2014لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في الضفة الغربية: 2-5جدول 
Table 5-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

0 القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2015 2014 االستخدام النيائي
Final consumption 3,997.5 4,019.2 اإلنفاق االستيالكي النيائي
Household final consumption 2,327.5 2,412.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,300.2 1,301.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 369.8 304.7
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 25.1 -277.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 533.9 258.3 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 520.1 242.4 المباني- 
 - Non-buildings 13.8 15.9 غير المباني- 
Changes in inventories -508.8 -536.2 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -827.6 -813.9 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 106.7 151.2 الصادرات
 - Goods 47.7 86.2 السمع- 
 - Services 59.0 65.0 الخدمات- 
Imports 934.3 965.1 الواردات
 - Goods 815.6 831.5 السمع- 
 - Services 118.7 133.6 الخدمات- 
Net errors and omissions -60.9 -15.3 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 3,134.1 2,912.1 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2015، 2014الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في قطاع غزة لألعوام : 3-5جدول 
Table 5-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2014, 2015 at current prices

 55



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2015 2014 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 12,673.0 12,715.6 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 1,712.3 1,482.6 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 1,663.1 1,448.7 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 49.2 33.9 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 14,385.3 14,198.2 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 1,421.4 1,405.2 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 15,806.7 15,603.4 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 15,234.6 15,318.6 االستهالك النهائي
Savings 572.1 284.8 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2015 2014 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 9,538.9 9,803.5 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 1,696.5 1,465.5 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 1,654.7 1,439.4 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 41.8 26.1 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 11,235.4 11,269.0 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 835.5 829.3 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 12,070.9 12,098.3 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 11,237.1 11,299.4 االستهالك النهائي
Savings 833.8 798.9 االدخار

 باألسعار الجارية2015، 2014لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فمسطين: 1-6جدول 
          Table 6-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2014, 2015 at 

current prices

 باألسعار الجارية2015، 2014لألعوام * 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 2014, 2015 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 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2015 2014 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 3,134.1 2,912.2 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 15.8 17.1 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 8.4 9.3 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 7.4 7.8 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 3,149.9 2,929.3 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 585.9 575.9 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 3,735.8 3,505.2 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 3,997.5 4,019.2 االستهالك النهائي
Savings -261.7 -514.0 االدخار

 باألسعار الجارية2015، 2014متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-6جدول 
Table 6-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2014, 2015 at current 

prices 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD        القيمة بالدوالر األمريكي
Indicator 2015 2014 المؤشر
GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي
Palestine* 2,863.9 2,960.1 *فمسطين
West Bank* 3,661.7 3,866.2 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,722.0 1,654.6 قطاع غزة
GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
Palestine* 3,250.9 3,305.2 *فمسطين
West Bank* 4,312.9 4,444.1 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,730.7 1,664.3 قطاع غزة
GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي
Palestine* 3,572.1 3,632.3 *فمسطين
West Bank* 4,633.6 4,771.2 *الضفة الغربية
Gaza Strip 2,052.7 1,991.5 قطاع غزة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باالسعار الجارية2015، 2014لألعوام * مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة: 7جدول 
Table 7: Per capita indicators by region* for the years 2014, 2015 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 2015
2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 540.3 540.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,522.9 2,478.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 60.0 63.1 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,068.6 2,040.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
287.5 284.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
106.8 90.9 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 1,042.8 1,024.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,824.2 1,707.3 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and storage 308.9 270.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 356.9 344.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 581.9 565.5 المعمومات واالتصاالت
Services 2,046.5 1,993.1 الخدمات

Accommodation and food service activities 173.3 167.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 403.4 384.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
117.9 120.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 71.6 66.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 601.7 601.7 التعميم
Human health and social work activities 419.1 407.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 56.7 53.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 202.8 190.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,052.3 1,997.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 4.2 4.0 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 485.5 431.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 682.2 585.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 12,448.6 11,943.7 اجمالي االنتاج
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في فمسطين:  1-8جدول 
 Table 8-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2014, 2015 at constant 

prices: 2004 is the base year                            

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 390.5 392.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,000.7 1,976.6 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 51.0 54.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,713.4 1,702.9 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
136.0 134.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
100.3 85.0 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 781.5 798.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,372.4 1,298.9 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 258.8 223.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 314.6 304.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 567.3 552.6 المعمومات واالتصاالت
Services 1,407.2 1,351.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 129.3 124.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 301.4 280.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
106.1 109.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 48.7 45.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 413.8 408.5 التعميم
Human health and social work activities 228.5 213.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 44.4 42.0 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 135.0 127.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,100.2 1,086.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 3.3 3.1 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 464.8 414.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 633.8 544.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 9,295.1 8,946.7 اجمالي االنتاج

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-8جدول 
Table 8-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2014, 2015 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 لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 149.8 147.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
522.2 501.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 9.0 8.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 355.2 337.3 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
151.5 150.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
6.5 5.9 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 261.3 226.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
451.8 408.4 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 50.1 46.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 42.3 40.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 14.6 12.9 المعمومات واالتصاالت
Services 639.3 641.3 الخدمات
Accommodation and food service activities 44.0 42.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 102.0 103.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
11.8 11.0 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
22.9 21.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 187.9 193.2 التعميم
Human health and social work activities 190.6 194.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 12.3 11.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 67.8 63.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 952.1 911.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.9 0.9 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 20.7 17.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 48.4 41.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 3,153.5 2,997.0 اجمالي االنتاج

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-8جدول 
Table 8-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2014, 2015 at constant prices: 

2004 is the base year                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 274.6 253.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,481.0 1,373.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 23.9 21.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,258.2 1,161.7 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
162.0 156.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
36.9 33.4 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 475.1 477.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
414.0 387.4 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 151.8 141.0 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 72.2 74.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 140.1 128.6 المعمومات واالتصاالت
Services 480.0 443.5 الخدمات
Accommodation and food service activities 107.3 102.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.4 5.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
29.2 26.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 28.3 26.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 68.7 60.2 التعميم
Human health and social work activities 169.3 156.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 13.9 12.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 57.9 53.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,064.4 1,026.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 176.1 174.8 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 عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 4,729.3 4,480.3 إجمالي االستهالك الوسيط

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في فمسطين: 1-9جدول 
       Table 9-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years     

2014, 2015 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 لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 212.0 195.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,109.0 1,020.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 17.2 14.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 984.6 908.7 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
73.1 66.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
34.1 30.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 328.3 328.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
267.6 246.2 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 127.4 116.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 63.7 66.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 135.6 124.5 المعمومات واالتصاالت
Services 309.6 283.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 84.8 79.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.0 4.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
24.8 22.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 14.1 12.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 52.0 44.6 التعميم
Human health and social work activities 79.7 73.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 11.0 10.1 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 38.2 35.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 684.2 660.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 151.6 150.7 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 عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 3,389.0 3,192.4 إجمالي االستهالك الوسيط

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-9جدول 

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

  2014, 2015 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 لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 62.6 58.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
372.0 352.6 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 6.7 6.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 273.6 253.0 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
88.9 90.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
2.8 2.6 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 146.8 148.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
146.4 141.2 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 24.4 24.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 8.5 8.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 4.5 4.1 المعمومات واالتصاالت
Services 170.4 160.3 الخدمات

Accommodation and food service activities 22.5 22.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

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

activities
4.4 4.1 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 14.2 13.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 16.7 15.6 التعميم
Human health and social work activities 89.6 83.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 2.9 2.6 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 19.7 18.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 380.2 366.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 24.5 24.1 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 عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 1,340.3 1,287.9 إجمالي االستهالك الوسيط

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-9جدول 
           Table 9-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years             

    2014, 2015 at constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 265.7 286.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,041.9 1,105.4 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 36.1 41.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 810.4 878.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
125.5 127.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
69.9 57.5 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 567.7 547.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,410.2 1,319.9 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 157.1 129.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 284.7 270.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 441.8 436.9 المعمومات واالتصاالت
Services 1,566.5 1,549.6 الخدمات
Accommodation and food service activities 66.0 64.8 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 398.0 379.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
88.7 94.0 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 43.3 40.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 533.0 541.5 التعميم
Human health and social work activities 249.8 250.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 42.8 40.8 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 144.9 137.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 987.9 971.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 4.2 4.0 الخدمات المنزلية
FISIM -176.1 -174.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 485.5 431.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 682.2 585.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 7,719.3 7,463.4 الناتج المحمي اإلجمالي

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 1-10جدول 
Table 10-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2014, 2015 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 لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 178.5 197.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
891.7 956.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 33.8 40.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 728.8 794.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
62.9 67.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
66.2 54.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 453.2 469.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,104.8 1,052.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 131.4 106.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 250.9 238.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 431.7 428.1 المعمومات واالتصاالت
Services 1,097.6 1,068.6 الخدمات
Accommodation and food service activities 44.5 44.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 296.4 276.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
81.3 87.1 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
34.6 32.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 361.8 363.9 التعميم
Human health and social work activities 148.8 139.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 33.4 31.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 96.8 92.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 416.0 426.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 3.3 3.1 الخدمات المنزلية
FISIM -151.6 -150.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 464.8 414.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 633.8 544.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 5,906.1 5,754.3 الناتج المحمي اإلجمالي

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-10جدول 
     Table 10-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2014, 2015 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 * 
.1967لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 87.2 89.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
150.2 149.3 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 2.3 1.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 81.6 84.3 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
62.6 60.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
3.7 3.3 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 114.5 77.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
305.4 267.2 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 25.7 22.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 33.8 32.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 10.1 8.8 المعمومات واالتصاالت
Services 468.9 481.0 الخدمات

Accommodation and food service activities 21.5 19.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 101.6 103.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
7.4 6.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 8.7 8.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 171.2 177.6 التعميم
Human health and social work activities 101.0 111.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 9.4 8.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 48.1 45.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 571.9 545.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.9 0.9 الخدمات المنزلية
FISIM -24.5 -24.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 20.7 17.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 48.4 41.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 1,813.2 1,709.1 الناتج المحمي اإلجمالي

2004سنة األساس :   باألسعار الثابتة2015، 2014القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-10جدول 
            Table 10-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2014, 2015 at 

constant prices: 2004 is the base year                            
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2015 2014 االستخدام النهائي
Final consumption 9,359.0 8,819.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 6,833.9 6,462.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 2,149.3 2,030.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 375.8 326.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 1,549.1 1,415.3 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 1,788.8 1,641.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,365.6 1,219.3 المباني- 
 - Non-buildings 423.2 422.5 غير المباني- 
Changes in inventories -239.7 -226.5 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of goods and services -3,126.7 -2,765.0 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 1,499.8 1,461.1 الصادرات
 - Goods 1,315.9 1,287.1 السمع- 
 - Services 183.9 174.0 الخدمات- 
Imports 4,626.5 4,226.1 الواردات
 - Goods 4,199.6 3,820.2 السمع- 
 - Services 426.9 405.9 الخدمات- 
Net errors and omissions -62.1 -6.5 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 7,719.3 7,463.4 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في فمسطين: 1-11 جدول 
 Table 11-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2014, 2015 at constant prices: 2004 

is the base year

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

 70



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2015 2014 االستخدام النهائي
Final consumption 6,789.0 6,347.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 5,341.0 4,949.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,309.6 1,250.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 138.4 147.1
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 1,670.8 1,624.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 1,541.4 1,488.6 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,129.1 1,076.9 المباني- 
 - Non-buildings 412.3 411.7 غير المباني- 
Changes in inventories 129.4 136.3 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of goods and services -2,522.5 -2,199.0 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 1,413.3 1,373.3 الصادرات
 - Goods 1,263.4 1,233.5 السمع- 
 - Services 149.9 139.8 الخدمات- 
Imports 3,935.8 3,572.3 الواردات
 - Goods 3,587.8 3,247.9 السمع- 
 - Services 348.0 324.4 الخدمات- 
Net errors and omissions -31.2 -19.2 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 5,906.1 5,754.3 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في الضفة الغربية: 2-11جدول 
Table 11-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2014, 2015 at constant prices: 

2004 is the base year

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2015 2014 االستخدام النهائي
Final consumption 2,570.0 2,472.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 1,492.9 1,513.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 839.7 779.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 237.4 179.1
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation -121.7 -209.6 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 247.4 153.2 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 236.5 142.4 المباني- 
 - Non-buildings 10.9 10.8 غير المباني- 
Changes in inventories -369.1 -362.8 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of goods and services -604.2 -566.0 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 86.5 87.8 الصادرات
 - Goods 52.5 53.6 السمع- 
 - Services 34.0 34.2 الخدمات- 
Imports 690.7 653.8 الواردات
 - Goods 611.8 572.3 السمع- 
 - Services 78.9 81.5 الخدمات- 
Net errors and omissions -30.9 12.7 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 1,813.2 1,709.1 الناتج المحمي اإلجمالي

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في قطاع غزة لألعوام : 3-11 جدول 
Table 11-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2014, 2015 at constant prices: 2004 

is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2015 2014 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 7,719.3 7,463.4 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 824.9 694.0 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 795.2 674.8 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 29.7 19.2 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 8,544.2 8,157.4 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 870.4 803.5 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 9,414.6 8,960.9 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 9,359.0 8,819.6 االستهالك النهائي
Savings 55.6 141.3 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2015 2014 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 5,906.1 5,754.3 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 817.6 684.7 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 792.5 670.1 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 25.1 14.6 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 6,723.7 6,439.0 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 502.7 465.1 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 7,226.4 6,904.1 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 6,789.0 6,347.6 االستهالك النهائي
Savings 437.4 556.5 االدخار

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فمسطين: 1-12 جدول 
      Table 12-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2014, 2015 at 

constant prices: 2004 is the base year                            

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014لألعوام * 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 2014, 2015 at  

constant prices: 2004 is the base year                          

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

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2015 2014 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 1,813.2 1,709.1 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 7.3 9.3 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 2.7 4.7 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 4.6 4.6 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 1,820.5 1,718.4 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 367.7 338.4 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 2,188.2 2,056.8 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 2,570.0 2,472.0 االستهالك النهائي
Savings -381.8 -415.2 االدخار

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-12جدول 
Table 12-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2014, 2015 

at constant prices: 2004 is the base year 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015 2015الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي
Indicator 2015 2014 المؤشر
GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي
Palestine* 1,744.5 1,737.4 *فمسطين
West Bank* 2,267.2 2,269.3 *الضفة الغربية
Gaza Strip 996.3 971.1 قطاع غزة
GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
Palestine* 1,930.9 1,899.0 *فمسطين
West Bank* 2,581.0 2,539.3 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,000.3 976.4 قطاع غزة
GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي
Palestine* 2,127.6 2,086.0 *فمسطين
West Bank* 2,774.0 2,722.8 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,202.3 1,168.6 قطاع غزة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2004سنة األساس :  باالسعار الثابتة 2015، 2014لألعوام * مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة: 13جدول 
Table 13: Per capita indicators by region* for the years 2014, 2015 at constant prices : 2004 is 

the base year 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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جداول الحسابات القومية المؤسسية باألسعار الجارية  

 2014 ،2015 
Institutional National Accounts Tables at 

Current Prices 

 2014, 2015 
 
 

البيانات المنشورة ، ولذلك يتعذر إجراء مقارنة مع 2012تعتمد بيانات القطاعات المؤسسية الواردة في هذا التقرير على تصنيف تعداد المنشآت )
 (في األعوام السابقة

(The institutional national accounts in this report depend on the establishment census classification for 

institutional sectors 2012, so it could not be compared with published data in previous years) 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices  2015. .2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 450.1 494.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,232.6 1,356.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 25.2 21.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,106.6 1,243.6 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
57.2 50.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 43.6 42.1
دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 659.7 617.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,182.1 2,164.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 185.3 170.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 342.6 335.4 المعمومات واالتصاالت
Services 1,424.4 1,441.1 الخدمات
Accommodation and food service activities

131.7 142.8
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 635.3 673.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
112.5 107.1 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
42.7 44.8 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 162.8 154.8 التعميم
Human health and social work activities 143.4 135.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 34.4 39.0 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 161.6 143.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.2 7.0 الخدمات المنزلية
Total 6,484.0 6,586.5 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

 باألسعار الجارية2015، 2014لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 14جدول 
 Table 14: Value added in Palestine* for the Household sector by economic activity for the years 

2014, 2015 at current prices                               
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices  2015. .2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1.8 1.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1.5 1.6 الصناعات التحويمية
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

0.3 0.3 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 2.0 2.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1.1 1.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 0.2 0.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 6.8 6.6 المعمومات واالتصاالت
Services 302.0 324.8 الخدمات
Accommodation and food service activities 2.5 2.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

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

activities

0.6 0.5 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 7.1 6.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 216.7 235.6 التعميم
Human health and social work activities 53.9 59.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 3.3 3.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 17.5 15.6 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 313.9 337.5 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

، 2014لقطاع المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 15جدول 
 باألسعار الجارية2015

 Table 15: Value added in Palestine* for the NPISH sector by economic activity for the years 2014, 

2015 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2015. .2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
358.8 363.6 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 24.8 18.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 239.6 280.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
78.3 49.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 16.1 15.6
دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 76.1 131.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
232.3 230.9 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 35.0 33.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 166.3 162.7 المعمومات واالتصاالت
Services 178.9 177.1 الخدمات
Accommodation and food service activities

15.9 17.3
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 7.2 7.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
22.5 21.6 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities
25.4 23.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 89.4 88.3 التعميم
Human health and social work activities 9.5 9.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 5.0 5.8 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 4.0 3.5 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 1,047.4 1,098.8 المجموع

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

 باألسعار الجارية2015، 2014لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام  * القيمة المضافة في فمسطين: 16جدول 
 Table 16: Value added in Palestine* for the non-financial enterprises sector by economic activity 

for the years 2014, 2015 at current prices                               

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة 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  2015. .2015الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity and 

water

63.5 66.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

20.7 23.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

42.8 42.5 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Services 695.4 672.7 الخدمات
Education 498.2 479.6 التعميم
Human health and social work activities 197.2 193.1 الصحة والعمل االجتماعي
Public administration and defense 1,940.8 2,036.1 اإلدارة العامة والدفاع
Total 2,699.7 2,774.9 المجموع

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Financial intermediation 416.0 391.4 الوساطة المالية
Total 416.0 391.4 المجموع

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
FISIM -311.6 -259.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 780.4 671.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,243.2 1,114.7 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total 1,712.0 1,526.5 المجموع

 باألسعار الجارية2015، 2014لقطاع الحكومة العامة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 17        جدول 
Table 17: Value added in Palestine* for general government sector by economic activity for the 

years 2014, 2015 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2015، 2014لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 18    جدول 

Table 18: Value added in Palestine* for the financial enterprises sector by economic activity for 

the years 2014, 2015 at current prices                               

للحصول على الناتج المحلً اإلجمالً ٌتم جمع البنود التعدٌلٌة لمجموع القٌمة : مالحظة

.المضافة للقطاعات المؤسسٌة

Note: data excludes adjustment items.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

.البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

.البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

Note: data excludes adjustment items.

 باألسعار الجارية2015، 2014لجميع القطاعات المؤسسية لألعوام * البنود التعديمية في فمسطين:  19        جدول 
Table 19:  Adjustment items for the institutional sectors in Palestine for the years 2014, 2015 at 

current prices                            

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة 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.
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  الثابتةجداول الحسابات القومية المؤسسية باألسعار 

2014 ،2015 
Institutional National Accounts Tables at 

Constant Prices  
2014, 2015  

 

 
 

البيانات المنشورة ، ولذلك يتعذر إجراء مقارنة مع 2012تعتمد بيانات القطاعات المؤسسية الواردة في هذا التقرير على تصنيف تعداد المنشآت )
 (في األعوام السابقة

(The institutional national accounts in this report depend on the establishment census classification for 

institutional sectors 2012, so it could not be compared with published data in previous years) 
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 265.7 286.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
748.5 800.3 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 17.8 20.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 659.1 714.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
41.8 41.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 29.8 24.2

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 500.0 451.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,271.6 1,189.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 131.9 108.5 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 293.7 290.4 المعمومات واالتصاالت
Services 889.9 851.4 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
58.2 57.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 393.6 375.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
73.4 77.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
26.1 24.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 86.3 86.4 التعميم
Human health and social work activities

90.2 76.1 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 34.3 32.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 127.8 121.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 0.0 0.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 4.2 4.0 الخدمات المنزلية
Total 4,105.5 3,981.8 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

:  باألسعار الثابتة2015، 2014لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 20جدول 
2004سنة األساس 

 Table 20: Value added in Palestine* for the Household sector by economic activity for the 

years 2014, 2015 at constant prices: 2004 is the base year          

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

* The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
1.1 1.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 0.9 0.9 الصناعات التحويمية
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 0.2 0.2
دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 1.5 2.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles 0.6 0.6
تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 0.2 0.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 5.8 5.7 المعمومات واالتصاالت
Services 176.5 200.4 الخدمات
Accommodation and food service 

activities 1.0 1.0
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.2 0.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
0.4 0.4 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
3.6 3.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 117.6 135.7 التعميم
Human health and social work activities 36.4 43.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 3.4 3.2 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 13.9 13.1 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 185.7 210.1 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

لقطاع المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي * القيمة المضافة في فمسطين: 21جدول 
2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2015، 2014لألعوام 

 Table 21: Value added in Palestine* for the NPISH sector by economic activity for the 

years 2014, 2015 at constant prices: 2004 is the base year                    

* The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة * 

.1967بعٌد احتاللها للضفة الغربٌة عام 
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
247.1 256.3 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 18.3 21.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 150.4 163.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
67.6 62.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
10.8 8.7 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 66.2 93.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
138.0 129.8 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 25.0 21.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 0.0 0.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 142.3 140.8 المعمومات واالتصاالت
Services 100.9 101.4 الخدمات
Accommodation and food service activities

6.8 6.7
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.2 4.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
14.9 15.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities
13.6 12.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 47.2 49.0 التعميم
Human health and social work activities 5.9 5.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 5.1 4.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 3.2 3.0 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 719.5 743.2 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

سنة :  باألسعار الثابتة2015، 2014لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 22جدول 
2004األساس 

 Table 22: Value added in Palestine* for the non-financial enterprises sector by economic activity 

for the years 2014, 2015 at constant prices: 2004 is the base year                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity 

and water
45.2 47.7

التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 16.1 23.3
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 29.1 24.4
دارة  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

النفايات ومعالجتها
Services 399.2 396.4 الخدمات
Education 281.9 270.4 التعميم
Human health and social work activities 117.3 126.0 الصحة والعمل االجتماعي
Public administration and defense 987.9 971.4 اإلدارة العامة والدفاع
Total 1,432.3 1,415.5 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
Financial intermediation 284.7 270.3 الوساطة المالية
Total 284.7 270.3 المجموع

Note: data excludes adjustment items. .البٌانات ال تشمل البنود التعدٌلٌة: مالحظة

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2015 2014 النشاط  االقتصادي
FISIM -176.1 -174.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 485.5 431.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 682.2 585.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total 991.6 842.5 المجموع
* The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة * 

.1967بعٌد احتاللها للضفة الغربٌة عام 

Note: GDP will be obtained by adding the adjustment 

items to the total value added for the institutional sectors.

للحصول على الناتج المحلً اإلجمالً ٌتم جمع البنود التعدٌلٌة : مالحظة

.لمجموع القٌمة المضافة للقطاعات المؤسسٌة

 باألسعار 2015، 2014لقطاع الحكومة العامة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 23        جدول 
2004سنة األساس : الثابتة

Table 23: Value added in Palestine for general government sector by economic activity 

for the years 2014, 2015 at constant prices: 2004 is the base year                         

* The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة * 

.1967بعٌد احتاللها للضفة الغربٌة عام 

* The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة * 

.1967بعٌد احتاللها للضفة الغربٌة عام 

 باألسعار 2015، 2014لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 24        جدول 
2004سنة األساس : الثابتة

Table 24: Value added in Palestine for the financial enterprises sector by economic 

activity for the years 2014, 2015 at constant prices: 2004 is the base year

سنة :  باألسعار الثابتة2015، 2014لجميع القطاعات المؤسسية لألعوام * البنود التعديمية في فمسطين: 25        جدول 
2004األساس 

Table 25: Adjustment items for the institutional sectors in Palestine for the years 2014, 

2015 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: 

 The institutional national accounts data 2014, 2015 depend on the establishment census 

2012 classification for institutional sectors, so it could not be  compared to the data in 

previous years due to methodological differences.  Taking into consideration that an 

updated time series will be published on PCBS website according to the new 

methedology. 

 Per capita data for macro-economic indicators for 2014 and 2015, 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 2014 and 2015: 

  

Exchange Rate Deflator Annual Average Exchange Rate 
Indicator  

                       Year 

0.7989 3.5769 2014 

0.8679 3.8863 2015 
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GNI: Gross National Income  

GNDI: Gross National Disposable Income 

ISIC: International Standard Industrial Classification of all 
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PCBS: 

PECS: 

Palestinian Central Bureau of Statistics 

Palestinian Expenditure and Consumption Survey 

PNA:                          Palestinian National Authority 

SNA: System of National Accounts  

GFCF:      Gross Fixed Capital Formation 

PMA:      Palestinian Monetary Authority 

NIS:      New Israeli Shekel 

NA:      National Accounts 

NPISH:      Non-Profit Institutions Serving Households 

QNA:      Quarterly National Accounts 

INA:      Institutional National Accounts 

VAT:      Value Added Tax 

WPI:      Wholesale Price Index 

PPI:      Producer Price Index 

CPI:      Consumer Price Index 

UNRWA:      United Nations Relief and Works Agency for Palestinian 

Refugees 

USD:      United States Dollar 

SUT: Supply and Use Tables 
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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 1994-2014, in addition to 

Institutional National Accounts for 1997-2014. 

 

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

2015 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.    
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Basic National Accounts 

The final findings of the National Accounts for 2015 show that GDP in Palestine at constant 

prices was USD 7,719 million during 2015, reflecting an increase of 3.4% compared to 2014. 

GDP per capita was USD 1,745 during 2015 showing an increase of 0.4% compared to the 

previous year.  
 

GNI at constant prices in Palestine for 2015 was USD 8,544 million, marking an increase of 

4.7% compared to 2014; GNI per capita was USD 1,931 reflecting an increase of 1.7% 

compared to 2014. GNDI was USD 9,415 million during 2015, marking an increase of 5.1% 

compared with 2014, while GNDI per capita was USD 2,128 reflecting an increase of  2.0% 

in 2015.  

 

1.1.1. Percentage Contribution to GDP  

The Palestinian economy is service-oriented with services contributing 20.5% of GDP at 

current prices in 2015. (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 19.1% to the GDP. Public administration and defense activities 

contributed 15.3%, Industrial activities, which include mining, manufacturing, electricity, gas, 

steam and air conditioning supply, water supply, sewerage, waste management and 

remediation activities contributed 13.0%, while construction contributed 5.8% to GDP. 

Transportation and storage activities formed the lowest contribution of 1.7%. 

 
Percentage contribution of economic activity to GDP in Palestine* for 2015  

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 2004-2015 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, land or subsoil assets. 

 
GNI in Palestine* for 2004-2015 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 income available to 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 2014 2015

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNI at current prices GNI at constant prices
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GNDI in Palestine* for 2004-2015 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 are fundamental concepts of the national accounts. 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. 

Gross supply or demand at current prices in Palestine reached USD 28,411 million for the 

year 2015. 
 

Components of supply and demand in the Palestinian economy for 2015 

 

 

 

 
1.1.6 Per Capita Indicators  

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

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

population over a specific period of time. 
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1.  At Current Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2014 and 2015 at current prices (USD) were: 
  

       Value in USD 

Indicator 2014 2015 

GDP Per Capita  2,960.1 2,863.9 

GNI Per Capita 3,305.2 3,250.9 

GNDI Per Capita 3,632.3 3,572.1 

 

2.  At Constant Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2014 and 2015 at constant prices (USD) 

were: 
 

       Value In USD 
Indicator 2014 2015 

GDP Per Capita  1,737.4 1,744.5     

GNI Per Capita 1,899.0 1,930.9 

GNDI Per Capita 2,086.0 2,127.6 

 
 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine* for 2004-2015 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 2015 indicate that final consumption in Palestine at constant prices was 

USD 9,359 million, showing an increase of 6.1% compared with the previous year.  

 

Household final consumption was USD 6,834 million, which contributed 73.0% of gross final 

consumption during 2015 and reflected an increase of 5.7% compared to 2014. 
 

Gross capital formation increased by 9.5% in 2015 compared to 2014 and reached USD 1,549 

million. The trade balance recorded a deficit of USD 3,127 million during this period, 

marking an increase of 13.1% compared to 2014. 
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Components of GDP by expenditure in Palestine* for 2004-2015 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 2015 at current prices show that household sector provided the highest 

contribution to GDP, followed by the general government sector. The NPISH sector’s 

contribution at current prices was the lowest in 2015, as illustrated in the graph below:  

 
Percentage contribution of institutional sectors to GDP for 2015 in Palestine*                

at current prices 
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GDP in Palestine* by institutional sector for 2014, 2015 at current and constant prices 

 

       (Value in USD Million) 

Sector 
Current Prices  Constant Prices  

2014 2015 2014 2015 

Household sector 7,780.7 7,821.3 4,628.7 4,866.2 

NPISH sector 370.8 350.6 228.0 204.3 

General government sector 2,774.9 2,699.7 1,429.6 1,449.3 

Financial enterprises sector 461.1 502.3 308.8 334.9 

Non- financial enterprises sector 1,328.1 1,299.1 868.3 864.6 

Gross Domestic Product 12,715.6 12,673.0 7,463.4 7,719.3 

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

Note: Data includes the 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 2015, based on the available price deflators.  It also explains the 

methodology used 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  

This report was prepared in several stages to ensure thorough coverage of National Accounts 

for the year 2015 based on the following considerations: 

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

UNRWA. 

 Combining 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 its commitment to adopt the latest international recommendations for statistical 

systems, PCBS started to adopt the first steps of SNA-2008. For this purpose, it developed 

and updated its data collection tools such as surveys and administrative records, and improved 

its questionnaires to address the concepts and definitions of SNA-2008 as follows: 
 

1. Financial and insurance activities 

Financial activity is 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 an increase 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. 

 Calculation of FISIM by excluding dividends and investment income as property 

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

 

2. Economic Surveys 

The questionnaire of economic surveys was adjusted to meet SNA-2008 recommendations for 

national and international reporting: 

 Classifying government fees such as court fees, and issuing of official transactions 

within government purchases under 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 2010 as the base year for the CPI and 

2004 as the base year for the national accounts which was the year 1997. 
 

PCBS adopted a double–deflation method in deflating the main transactions. An updated 

methodology was used for the compilation of the National Accounts 2014 and 2015 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, which means that the results of this report for Institutional 

Accounts are based on the annual National Accounts for 2014 and 2015, 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 Defence:       Government sector. 

Household Services:         Household sector. 
 

Second Approach: 

This consists of all activities where data are collected from 2012 census data and classified by 

institutional sector, based on different indicators for the institutional unit, mainly legal 

entities, economic organization and annual budgets, and number of paid and unpaid 

employees. A percentage contribution of each sector was used as a basis for distributing the 

data for each sector.  
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Non-Financial Corporations Sector: 

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

non-financial services.  

 

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. Any production activity that is not performed by an entity maintaining 

a complete set of accounts is considered to be undertaken in the household 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-upon 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 annual economic surveys covering all activities except agriculture. 

- Compilation of economic survey covering the out-of-establishment activity in 

transportation. 

- 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 depends 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. 

 

Data from economic surveys was checked to ensure consistency and reliability since accuracy 

depends on the information submitted by the owners of the 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 a 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 activities 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 value generated by 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 of 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. 

 




