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 8612 :الرمز المرجعي

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 
 8114الفلسطينية لإلحصاءات الرسمية 
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 شكر وتقدير
 

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

 .واجبهم
 

الفلسدطيني، وبددعم  ، بقيادة فريق فني من الجهاز المركدزي لإلحصداء1022لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح المالية والتأمين 
ممثلة بمكتب الممثليدة  1029لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز و ولة فلسطين مالي مشترك بين كل من د

 .فلسطيندولة النرويجية لدى 
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز     
(CFG) الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية  
 رئيس اللجنة عصام صبيح 
 عادل قرارية 

 زبنمنال 
 سهير الصالحي

 

 ةعيشأبو فداء  
 زياد قاللوة

 ريما أبو الهيجا
 جواد الطحل

 

 

  

  التقريرإعداد  
 عصام صبيح 

 آثار الديك
 

 

  

 تدقيق معايير النشر  
 ةحنان جناجر  

 
 

  

 المراجعة األولية  
 فائد ريان 

 محمد قاللوة
 صالح الكفري. د

 رانيا ابو غبوش 
 ماهر صبيح

 

 

   

    المراجعة النهائية 
 عناية زيدان 

 
 

   

  اإلشراف العام  
 رئيس الجهاز عال عوض 
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 تنويه للمستخدمين 
 

هناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند اإلطالع على التقرير، وهي على النحو 
 :  اآلتي
  احتالله للضفة البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد

 .هذا الجزءال يوجد هناك بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين عربية متواجدة في و  .7691الغربية عام 
  دمجيالحظ أن هناك بعض األنشطة االقتصادية على الحد الثاني من التصنيف الصناعي الدولي الموحد قد تم 

في الجدول، ويعود ذلك إلى المحافظة على سرية البيانات )+( بياناتها مع النشاط السابق والتي تم االشارة لها بإشارة 
 .0222والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة لعام 

 : (-)  نطبقيال. 
 2.2 :صفر القيمة . 
  وقد  يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه،قد

 . جدولة البياناتنجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات 
 

 معدالت صرف العمالت 
 :0272تم اعتماد معدالت صرف العمالت التالية لعام 

 96.0..= شيقل إسرائيلي / دوالر أمريكي
 2.1262= دينار أردني   / دوالر أمريكي

 

 

  االختصارات  

 

بصورة غير مباشرة خدمات الوساطة المالية المقاسة  :FISIM 

0222الصادر من االمم المتحدة  دليل نظام الحسابات القومية  :SNA’2008 

 ISIC-4: التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع االنشطة االقتصادية التنقيح الرابع

 BPM6:  الطبعة السادسة دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي

 NIS: شيكل اسرائيلي جديد

 JD: دينار أردني

 USD: دوالر أمريكي

 .No. of Ent : عدد المؤسسات

ل الرئيسيةيو متلا ةعو مجم  
 

:CFG 
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع
  قائمة الجداول 
  المقدمة 

   

 21 المصطلحات والم شرات والتصنيفات :األولالفصل 
 71 المصطلحات والمؤشرات  7.7 
 02 التصنيفات 2.1 

   

 12 النتائج الرئيسية :الثاني الفصل
 07 عدد المؤسسات 7.0 
 07 عدد العاملين 0.0 
 07 تعويضات العاملين 0.. 
 07 اإلنتاج 4.0 
 00 االستهالك الوسيط 9.0 
 00 القيمة المضافة 9.0 
 00 الضرائب على اإلنتاج صافي 1.0 
 00 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 2.0 
 .0 فائض التشغيل 6.0 

   

 12 المنهجية  :الثالثالفصل 
 09 أهداف المسح ..7 
 09 استمارة المسح ..0 
 09 اإلطار والعينة ... 
 09 أنشطة الوساطة المالية ....7 
 01 تصميم عينة صرافي العمالت ....7.7 
 01 الميدانيةالعمليات  ..4 
 01 التدريب والتعيين ..7.4 
 02 جمع البيانات ..0.4 
 02 اإلشراف والتدقيق الميداني ..4.. 
 02 البيانات وجدولة معالجة ..9 

   

 19 الجودة :الفصل الرابع
 06 دقة البيانات 7.4 
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 الصفحة  الموضوع
 06 أخطاء المعاينة 7.7.4 
 06 أخطاء غير المعاينة 0.7.4 
 06  االستجابةمعدالت  7.4.. 
 2. مقارنة البيانات 0.4 
   

 12 اإلحصائية الجداول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS :8102 ،مسح المالية والتأمين 

 

 لاولجداة ئمقا
 

 الصفحة  الجدول
وأهـم المؤشـرات االقتصاديـة حســب النشاط االقتصـادي  عاملينعدد المؤسسات وال :2جدول 

 0272فلسطين،  في
 

11 

 0272حسب النشــاط االقتصـــادي فـي فلسطين،  هموتعويضات العاملين عدد :1جدول 
 

13 

حسـب مكونات التعويضات والنشـاط االقتصادي في  همالعاملين وتعويضات عدد :1جدول 
 0272فلسطين، 

 

12 

 0272األصول الثابتة حسب النشــاط االقتصــادي في فلسطين،  قيمة :3جدول 
 

13 

 0272األصول الثابتة حسب صنف األصل في فلسطين،  قيمة :2جدول 
 

11 

اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادي في  :3جدول 
 0272فلسطين، 

 

12 

اإلنتاج من النشاط الرئيسي للمؤسسات المالية حسب النشاط االقتصادي في  :1جدول 
 0272فلسطين، 

 

19 

اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في  :2جدول 
 0272فلسطين، 

 

30 

 0272حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، إيرادات الخدمات المقدمة للغير  :9جدول 
 

32 

 0272التحويالت المتنوعة المقبوضة حسب النشاط االقتصــادي في فلسطين،  :20جدول 
 

31 

 0272عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  :22جدول 
 

31 

      المستخدمة حسب النشاط االقتصــادي فيالسلعية مستلزمات اإلنتاج  :21جدول 
 0272فلسطين، 

 

33 

 :21جدول 
 

 32 0272مصاريف اإلنتاج األخرى حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، 
 0272الرسوم والضــرائب على اإلنتاج حســب النشـاط االقتصادي في فلسطين،  :23جدول 

 

31 

 0272عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  :22جدول 
 

32 

 0272حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، المدفوعة التحويالت المتنوعة  :23جدول 
 

39 

 0272المحفظة االستثمارية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  :21جدول 
 

20 

      المستخلصة من المسح حسب النشاط االقتصادي في المؤشراتبعض  :22جدول 
 0272فلسطين، 

22 
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 المقدمة
 

الدول، وعولمة االقتصاد، واالتفاقيات االقتصادية تعتبر التطورات االقتصادية العالمية والمتمثلة بتحرير التجارة بين 
نقل نقود، تسهيالت مصرفية، تأمين على )المشتركة من أهم العوامل التي جعلت السرعة في تنفيذ المعامالت المالية 

از حاجة ملحة، والتي ما كان لها أن تتحقق دون وجود نشاط متخصص يقوم بإنج( البضائع، وغيرها من المعامالت المالية
 .مثل هذه المعامالت، والمتمثل بأنشطة الوساطة المالية

 
أولت األجهزة اإلحصائية في مختلف الدول أهمية خاصة للبيانات اإلحصائية المتعلقة  ونظرًا ألهمية أنشطة الوساطة المالية

 .بهذه األنشطة والتي ال تقل عن تلك التي أولتها لألنشطة االقتصادية األخرى
 

من تقرير مسح المالية والتأمين وذلك عن عام  نيالعشر و  ثالثاليسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يصدر العدد 
علمًا بأن الجهاز يقوم بتنفيذ سلسلة من المسوح اإلحصائية االقتصادية التي تغطي معظم األنشطة االقتصادية . 0272

 . بشكل سنوي 1994اعتبارًا من عام  فلسطينالتي تمارس في 
 

، وغطى مسح المالية والتأمين فلسطينوالتي عرضت في جداول على مستوى  0272يشمل هذا التقرير بيانات المسح لعام 
بورصة فلسطين وشركات  إلىإضافة  سلطة النقد الفلسطينية والبنوك التجارية واإلسالمية ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

صرافي و  ،للمرة االولى وشركات التأجير التمويلي إضافة إلى الشركات القابضة، ليةالوساطة التي تتعامل باألوراق الما
 .  فلسطينشركات التأمين العاملة في كما شمل المسح كافة  ،العمالت

 
كما ونأمل . إلعداد منظومة الحسابات القومية لفلسطين أساسياً  تشكل نتائج المسوح االقتصادية باختالف موضوعاتها رافداً 

في  ألنشطة الوساطة الماليةأن تسهم نتائج هذا المسح في توفير صورة إحصائية واضحة عن أبرز السمات االقتصادية 
 .، وأن تفي بحاجات واهتمامات المهتمين من القطاعين العام والخاص لمثل هذه البيانات اإلحصائيةفلسطين

 
 واهلل ولي التوفيق،،،

  
  
 
 

   عال عوض
 رئيس الجهاز

 1029، ثانيتشرين 
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 الفصل األول
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 
 المصطلحات والمؤشرات  1.1

تعرف المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في هذا المسح وفق معجم المصطلحات اإلحصائية، ودليل المؤشرات 
والمنسجمة مع النظم اإلحصائية الصادرة عن الجهاز والمعتمدة على احدث التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات 

 .الدولية
 

 :المؤسسيةالوحدة 
كيان اقتصادي قادر في ذاته على امتالك األصول وتحمل االلتزامات وممارسة األنشطة االقتصادية والدخول في معامالت 

 .مع كيانات أخرى
 

 :النشاط االقتصادي
تنفذ من قبل وحدة معينة والتي تستخدم العمل ورأس التي مصطلح يشير إلى عملية تدمج مجموعة من اإلجراءات واألنشطة 

كما يشير النشاط االقتصادي الرئيسي إلى طبيعة العمل (. سلع وخدمات)المال والبضائع والخدمات لتنتج منتجات محددة 
 الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من أجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ويسهم بأكبر قدر من

 .  القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة
 

 : (مؤشر) عدد العاملين
 .مؤشر يقيس عدد العاملين في مؤسسات أنشطة الوساطة المالية

 
 : (مؤشر) تعويضات العاملين

االجتماعية والعينية  مؤشر يقيس قيمة تعويضات العاملين وتشمل إجمالي الرواتب واألجور النقدية باإلضافة إلى المزايا
 .المستحقة

   
 (:المخرجات)اإلنتاج 

تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشأة، باستثناء قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط ال تأخذ فيه 
المستهلكة من قبل نفس الشركة بعين االعتبار مخاطر استخدام المنتجات في اإلنتاج وباستثناء قيمة السلع والخدمات 

أو ( رأس المال الثابت أو التغيرات في قوائم الجرد)المنشأة فيما عدا السلع والخدمات المستخدمة لتكوين رأس المال 
 .لالستهالك النهائي الذاتي

 
 :االستهالك الوسيط

باستثناء األصول الثابتة التي يقيد استهالكها  يتكــون مــن قيمــة الســلع والخــدمات التــي تســتهلك كمــدخالت لعمليــة اإلنتاج،
 .بوصفه اسـتهالكًا لرأس المال الثابت
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 :القيمة المضافة
ويعرف إجمالي القيمة المضافة .  مفهوم يتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي

صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح استهالك رأس  أما.  بحاصل طرح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج
 .المال الثابت من إجمالي القيمة المضافة

 
 :الضرائب على اإلنتاج

وتتألف من ضرائب على .  هي مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامة
إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى على اإلنتاج يدفعها المنتج المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند 

 .المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج
 

 :اإلعانات
مـــدفوعات جاريـــة بـــدون مقابـــل تقـــدمها الحكومـــة، بما في ذلك الحكومات غير المقيمة، إلى المشاريع علـى أسـاس مسـتوى 

 .ي أو علـى أسـاس كميـة أو قيمـة السـلع أو الخـدمات التـي تنتجهـا أو تبيعهـا أو تستوردهانشـاطها اإلنتاج
 

 :استهالك رأس المال الثابت
تخدمة من قبل منتج نتيجة والمسلمخزون االصول الثابتة المملوكة  الحاليةنخفاض اثناء الفترة المحاسبية، في القيمة هو اإل
 .نتيجة القدم االضرار الطبيعية الطبيعي او والتلفالمادي،  للتدهور

 
 : (مؤشر) فائض التشغيل
القيمة المتبقية بعد خصم تعويضات العاملين وصافي الضرائب على اإلنتاج واهتالك األصول من إجمالي  مؤشر يقيس

 .القيمة المضافة
 

 :التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
المنتجــين لمنتجــات جديــدة وقائمــة مــن األصول المنتجة ناقص قيمة تصرفهم في األصول يتكــون مــن قيمــة اســتحواذات 

 .الثابتة لنفس النوع
 

 (:FISIM)خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 
بين سعر الفائدة  هو الفرق بين السعر المدفوع إلى البنوك من قبل المقترضين وسعر الفائدة المرجعي باإلضافة إلى الفرق

 .المرجعي والسعر المدفوع فعليًا إلى المودعين
 

 :المحفظة االستثمارية
استثمارات : هي عبارة عن مجموعة من االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المالية وشركات التأمين وتقسم إلى نوعين

عقارات، أراضي، معادن نفيسة )أصول حقيقية  ، واستثمارات في(أسهم، سندات، أذونات خزينة وسندات مالية أخرى)مالية 
 (.وغيرها
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 :يرادات الخدمات المقدمة للغيرإ
تمثل هذه اإليرادات الدخل الناجم عن ممارسة أنشطة خدمية كأنشطة ثانوية من قبل المؤسسة للجهات األخرى مثل إيجار 

يرادات االستشارات المالية وغير  يرادات الخدمات المصرفية وا   .ها من الخدماتاألبنية وا 
 

 :احتساب المؤشرات اإلحصائية
 .(العاملين بأجرعدد  / العاملين تعويضات= ) نصيب العامل بأجر من التعويضات .1

       .(العاملين بأجرعدد  /الكلياإلنتاج = ) نصيب العامل بأجر من اإلنتاج .2

 .(بأجر العاملينعدد  / القيمة المضافة= ) نصيب العامل بأجر من القيمة المضافة .3

 .111*(الكلي اإلنتاج / القيمة المضافة= ) نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج .4

 .111*(القيمة المضافة / العاملين تعويضات= ) نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة .5

 .111*(الكلي اإلنتاج / استهالك رأس المال الثابت= ) السنوي إلى اإلنتاجستهالك اال نسبة .6

 .اإلنتاج من النشاط الثانوي+ اإلنتاج من النشاط الرئيسي =  اإلنتاج الكلي .7

 .اإلنتاج من نشاط التأمين+ اإلنتاج من النشاط المالي =  اإلنتاج من النشاط الرئيسي .8

 .إيرادات الخدمات المقدمة للغير=  اإلنتاج من النشاط الثانوي .9

إنتاج مؤسسات + التجارية واإلسالمية إنتاج البنوك =  اإلنتاج من النشاط المالي .11
إنتاج + إنتاج الشركات القابضة + اإلقراض المتخصصة 

إنتاج البورصة + إنتاج صرافي العمالت + سلطة النقد 
 .انتاج شركات التاجير التمويلي+  وشركات الوساطة المالية

 

 بصورة غير مباشرة خدمات الوساطة المالية المقاسة =  إنتاج البنوك التجارية واإلسالمية +
 .أرباح صرف العمالت+ العموالت المقبوضة 

 ارباح صرف +  العموالت المقبوضة+ الفوائد المقبوضة =  إنتاج مؤسسات اإلقراض المتخصصة
 .العمالت

  أرباح صرف +  العموالت المقبوضة+ الفوائد المقبوضة =  شركات التأجير التمويليإنتاج
 .العمالت

  مجموع التكاليف=  القابضةإنتاج الشركات. 

 مجموع التكاليف = إنتاج سلطة النقد. 
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 العموالت + هامش شراء العمالت + هامش بيع العمالت =  إنتاج صرافي العمالت
 .المقبوضة

 العموالت المقبوضة=  الماليةوراق األ إنتاج البورصة وشركات. 
 
 

  اإلنتاج من نشاط التأمين .11

 نشاط التأمين على الحياة  

صافي الدخل من استثمار + المطالبات  –األقساط =  اإلنتاج من نشاط التأمين 
التغير في االحتياطيات االكتوارية  -االحتياطات الفنية 
االقتناء الموزعة على ( خسائر)مكاسب  -للتأمين على الحياة 

 .حاملي بوالص التأمين

 نشاط التأمين على غير الحياة  

صافي الدخل من استثمار + المطالبات  –األقساط  = اإلنتاج من نشاط التأمين 
 .االحتياطات الفنية

 
صافي الضرائب  –تعويضات العاملين  –القيمة المضافة =  فائض التشغيل  .12

 استهالك رأس المال الثابت –على اإلنتاج 
 

 التصنيفات 2.1
، اإلحصائية على التصنيفات المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير الدوليةاعتمد في عملية جمع ومعالجة البيانات 

 .، الصادر عن األمم المتحدة(ISIC-4)ألنشطة االقتصادية لجميع ا الموحد الدوليالصناعي التصنيف  حيث تم اعتماد
دليل ميزان باإلضافة إلى  المتحدة،الصادر عن األمم  (SNA’2008)دليل نظام الحسابات القومية كما تم االعتماد على 

 .(BPM-6)الطبعة السادسة ووضع االستثمار الدولي  المدفوعات
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 الثانيالفصل 
 

 النتائج الرئيسية
 

النتائج تشمل  أنإلى  همع ضرورة التنوي المؤشرات الرئيسية اآلتية 2118للعام  التأمينيستخلص من نتائج مسح المالية و 
 عام 1سبقتالتي ، وبالتالي النتائج غير قابلة للمقارنة بالسنوات 1997منذ عام  لسادسةانشاط صرافي العمالت للمرة 

  .واضافة نشاط شركات التأجير التمويلي للمرة االولى للمسح ةشاط الشركات القابضة للمرة الرابعكما تم إضافة ن، 2113
 

 عدد المؤسسات 1.2
منها  ، 2118مؤسسة عام  67 باسثناء شركات صرافي العمالت الماليةالوساطة بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال 

 إلقراض المتخصصة والشركات القابضةومؤسسات ا التجارية واإلسالمية سلطة النقد والبنوك) وتشمل مؤسسة مالية 49
شركات تأمين،  9مالية، والوراق األ تشمل بورصة فلسطين وشركات شركات 9 باإلضافة إلى ،(وشركات التأجير التمويلي

 (.7ي جدول/أنظر) .ة صرافةشرك 425بلغ عدد المؤسسات العاملة في نشاط صرافي العمالت  بينما
 

 لعاملينعدد ا 2.2
 وتشملالمؤسسات المالية  في عامالً  11,717  منهم ،الً عام 13,396 الوساطة المالية مؤسساتفي  عاملينبلغ عدد ال

 وصرافي العمالتوراق المالية المتخصصة وشركات األاإلقراض ات ومؤسس التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و )
 (.7ي جدول/أنظر) .عاماًل في شركات التأمين 1,689، و(وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة

 
 تعويضات العاملين 3.2

، 2118مليون دوالر أمريكي عام  318.8ما قيمته  في مؤسسات الوساطة المالية جرللعاملين بأ العاملينبلغت تعويضات 
ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و ) وتشمل المؤسسات الماليةفي مليون دوالر أمريكي  269.2 منها

 ، بينما(وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة وصرافي العمالتاإلقراض المتخصصة وشركات األوراق المالية 
 (.7ي جدول/أنظر). مليون دوالر أمريكي 39.6بلغت تعويضات العاملين في شركات التأمين 

 
 تاجنإل ا 4.2

في المؤسسات تاج ناإلحيث بلغ ، 2118مليون دوالر أمريكي عام  955.4مؤسسات الوساطة المالية ل تاجنإلابلغت قيمة 
وصرافي اإلقراض المتخصصة وشركات األوراق المالية ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و ) وتشمل المالية

نتاج شركات بينما بلغت قيمة إ  ،مليون دوالر أمريكي 791.1( وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة العمالت
 (.7ي جدول/أنظر) .مليون دوالر أمريكي 164.3التأمين 

 
 
 

                                                           
 .جودة البياناتفي فصل  31صفحة  مقارنة البياناتخص التي تيمكن مراجعة الفقرة  1
. 
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 االستهالك الوسيط 5.2 
مليون دوالر   222.2منها  2118عام  ريكيدوالر أممليون  277.7 في مؤسسات الوساطة المالية يطالستهالك الوسبلغ ا

اإلقراض المتخصصة وشركات ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و ) وتشمل المؤسسات الماليةفي أمريكي 
مليون دوالر  55.5ومليون دوالر أمريكي،  (وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة وصرافي العمالتاألوراق المالية 

  (.7ي جدول/أنظر) .أمريكي في شركات التأمين
 

  القيمة المضافة 6.2
مليون دوالر  568.9منها ، 2118عام  مليون دوالر أمريكي في مؤسسات الوساطة المالية 677.7القيمة المضافة ت بلغ

اإلقراض المتخصصة وشركات ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و )وتشمل المؤسسات المالية  فيأمريكي 
في في حين بلغت القيمة المضافة ، (وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة وصرافي العمالتاألوراق المالية 
  (.7ي جدول/أنظر) .أمريكيمليون دوالر  118.8 شركات التأمين

 
 2112توزيع القيمة المضافة في مؤسسات الوساطة المالية في فلسطين على مكوناتها للعام 

 

 
 نتاجاإل الضرائب على الرسوم و  2.2
 46.5 منها مليون دوالر أمريكي 57.2ما قيمته  2118عام  في مؤسسات الوساطة المالية تاجناإللضرائب على ت ابلغ

اإلقراض المتخصصة وشركات ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوك) وتشمل المؤسسات الماليةمليون دوالر أمريكي في 
مليون دوالر أمريكي في شركات  11.7، و(وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة وصرافي العمالت األوراق المالية

  (.71 ي جدول/أنظر) .التأمين
 

 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 2.2
 منها 2118لعام  مليون دوالر أمريكي في مؤسسات الوساطة المالية 52.1 تكوين الرأسمالي الثابت اإلجماليبلغت قيمة ال

اإلقراض ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و ) وتشمل المؤسسات الماليةفي مليون دوالر أمريكي  47.7
مليون دوالر  4.4و( وشركات التاجير التمويلي والشركات القابضة وصرافي العمالتالمتخصصة وشركات األوراق المالية 

  (.7ي جدول/أنظر) . التأمين أمريكي في شركات
  

 تعويضات العاملين
45.6% 

الرسوم والضرائب 
 على اإلنتاج

2.4% 

استهالك راس المال 
 الثابت  

2.2% 

 فائض التشغيل 
37.8% 
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  فائض التشغيل 9.2
مليون دوالر أمريكي  199.3 منها، دوالر أمريكي مليون 252.2 تشغيل في مؤسسات الوساطة الماليةبلغت قيمة فائض ال

اإلقراض المتخصصة وشركات األوراق ومؤسسات  التجارية واإلسالمية البنوكسلطة النقد و ) وتشملالمؤسسات المالية  في
مليون دوالر أمريكي في شركات  52.9، مقابل (التاجير التمويليوشركات  والشركات القابضة وصرافي العمالتالمالية 
  .التأمين
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 الثالثالفصل 
 

 المنهجية
 

اإلطار والعينة والعمليات باإلضافة إلى  2118لعام  التأمينستمارة مسح المالية و ألهداف وايشمل هذا الفصل عرضًا 
 :الخاصة بالمسح اتناالبي وجدولة معالجةطرق ية و ناالميد

 

 المسحأهداف  1.3
 :لتاليةعن المؤشرات ا اتناتوفير بي إلىبصفة عامة مسح الهدف ي

  .حسب النشاط االقتصاديفي المسح شطة االقتصادية المشمولة نعدد المؤسسات العاملة في األ .1
 .حسب النشاط االقتصادي عدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضاتهم .2
 .النشاط االقتصاديحسب وية ناشطة الرئيسية والثنمن األ تاجناإلقيمة  .3
 .ية المختلفةتاجناإلشطة نمن السلع والخدمات المستخدمة في األ( تاجنإلامستلزمات )االستهالك الوسيط  .4
 .حسب النشاط االقتصادي القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة .5
 .حسب النشاط االقتصادي والمدفوعة ةالمدفوعات والتحويالت المتنوعة المقبوض .6
 .حسب النشاط االقتصاديوالتكوين الرأسمالي الثابت  الثابتةاألصول حركة  .7

 

 :ات المذكورة أعاله من تحقيق ما يليناوتمكن البي
ات األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القومية، وذلك وفق نظام الحسابات القومية المقترح ناالمساهمة في توفير البي .1

 .(SNA’2008)من األمم المتحدة 
 .الالزمة ألغراض البحث والتحليل االقتصاديات ناتوفير البي .2
 .شطة المشمولةنات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين باألناوفير البيت .3
 

 استمارة المسح  2.3
 سلسلةاستمارات على أساس توحيد كافة األجزاء واألسئلة المشتركة مع باقي  2118 للعاممسح اللقد تم تصميم استمارات 

مسح الخدمات، ومسح النقل و مسح التجارة الداخلية، و شاءات، نمسح اإلو االقتصادية والتي تضم مسح الصناعة،  المسوح
وقد روعي في . االتصاالت، مع األخذ باالعتبار خصوصية المؤسسات المشمولة بهذا المسحمسح المعلومات و والتخزين و 

، وهي بذات الوساطة الماليةشطة أنالتي تدرس الظواهر المتعلقة بتصميم االستمارات شمولها ألهم المتغيرات االقتصادية 
المدفوعات  ناات االقتصادية األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القومية وميز ناالوقت تأتي لتلبية االحتياجات من البي

دلة العمل الدولية أت حسب المدفوعا ناميز ليل دالحسابات القومية و نظام في  ، وبما يتفق مع التغيرات التي حدثتلفلسطين
 .  (BPM-6)و، (SNA’2008)الحديثة 

 

 :وتشمل االستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجاالت الرئيسية اآلتية
 .العاملون في المؤسسة بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضاتهم. 1
 .ويةناشطة الثنمن النشاط الرئيسي واأل تاجناإلقيمة . 2
 .االستثمار الماليقيمة . 3
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 .من السلع والخدمات المختلفة تاجناإلقيمة مستلزمات . 4
 .والتحويالت المدفوعة والمقبوضة دخول الملكيةقيمة . 5
 .ات الحكوميةناواإلع تاجناإلعلى الضرائب و  الرسوم قيمة. 6
 .2118هالكها خالل سنة اإلسناد وهي ستحركة األصول للمؤسسة وصافي اإلضافات على هذه األصول وا. 7
 

  اإلطار والعينة 3.3
 

 أنشطة الوساطة المالية 1.3.3
شطة االقتصادية على التصنيف الصناعي القياسي الدولي نيعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تصنيف األ

وقد تم تصنيف كافة المؤسسات   .الصادر عن األمم المتحدة (ISIC-4) دية، التنقيح الرابعشطة االقتصانلكافة األ
 2117نشآت للسكان والمساكن والمن عداد العاموالمنشآت في السجل العام لها المستخدم في الجهاز والمبني على أساس الت

 .شطتها االقتصادية الرئيسية اعتمادًا على هذا التصنيفنوفقًا ألوالذي تم تحديثه من واقع سجالت سلطة النقد الفلسطينية، 
 

نشاط األنشطة المالية وأنشطة التأمين ويشمل كافة المؤسسات التي تقع ضمن  2118 التأمينمسح المالية و  يغطي
ونشاط التاجير التمويلي للمرة االولى،  ،(رابعةالة ر للم)الشركات القابضة  المالية ونشاط األوراق ونشاط الخدمات المالية

 121بلغت  صرافي العمالتعينة من استخدام  إلى ضافةباإل مؤسسة، 67والتي بلغت  (حصر شامل) التأمين ونشاط
 .1997منذ عام  ةسادسال للمرة نشاط صرافي العمالت مؤسسة، حيث تم شمول

في  التأمينأنشطة شطة المالية و نألالحد الرابع على مستوى )شطة التالية نكافة المؤسسات التي تمارس األ المسحيشمل 
 (Tabulation Category)والواقعة في طائفة التبويب ( الحد الخامسحين نشاط صرافي العمالت على مستوى 

 :ك(/كاف)
 

 دليل النشاط النشاط االقتصادي
(ISIC-4) 

 64 :وتمويل صناديق التقاعد وتشمل التأمينشطة الخدمات المالية عدا أن
 6411 (سلطة النقد)البنوك المركزية 

 6419 (واإلسالميةالبنوك التجارية )واع الوساطة المالية األخرى أن
 6491 التاجير التمويليشركات 

 6492 (مؤسسات اإلقراض المتخصصة)أشكال منح القروض األخرى 
 6421 الشركات القابضة

 66 التأمينشطة الخدمات المالية و نشطة المساعدة أل ناأل 
 6611 (بورصة فلسطين)األسواق المالية  إدارة
 6612 (شركات األوراق المالية)األوراق المالية والسلع األساسية شطة الوساطة المتعلقة بعقود أن
 66122 شطة مكاتب الصرافة وتغيير العملةأن

عادة  التأمينتمويل   65 (التأمينشركات )لزامي إل االجتماعي ا ناوصناديق التقاعد عدا الضم التأمينوا 
 6511 على الحياة التأمين
 6512 على الحياة التأمينخالف  التأمين
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  تصميم عينة صرافي العمالت 1.1.3.3
 :مجتمع الهدف

 .2118التي تمارس نشاط الصرافة للعام و مجتمع الهدف هو جميع المؤسسات غير الحكومية في فلسطين الهادفة للربح 
 

 :إطار المعاينة
 2117للعام  والمنشآتللسكان والمساكن هو قائمة بجميع مؤسسات الصرافة التي تم حصرها في التعداد العام  اإلطار

 .وتحديثاته
 

 : تصميم العينة
: حيث قسمت المؤسسات حسب االختيار إلى نوعين، عينة هذا المسح هي عينة طبقية عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة

النوع النوع االول هي المؤسسات التي تم حصرها حصرًا شاماًل وهي جميع المؤسسات التي فئة حجم العمالة لها كبيرة أما 
 .الثاني فهي المؤسسات التي تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة وهي التي فئة حجم العمالة لها متوسطة وصغيرة

 
 :العينة طبقات

 :تم تقسيم مجتمع الدراسة حسب
وهو ) J1وتم استثناء القدس. شمال الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية، جنوب الضفة الغربية، قطاع غزة: المنطقة -1

من ( .1967ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 .العينة

 ((.عمال 2-1) ، صغيرة(عمال 7-3) ، وسط( كثرفأعمال  8)كبيرة ) :فئة حجم العمالة -2
 

 :حجم العينة
 .مؤسسة 97 استجاب منها مؤسسة صرافة 121تم تقدير حجم العينة للمسح الرئيسي بـ 

 
 : حساب األوزان

بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة المسح هي  في العينة( وحدة المعاينة)وزن الوحدة اإلحصائية يعرف 
 مؤسسةباالعتماد على احتمال اختيار كل  مؤسسةعينة طبقية عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة حيث تم حساب وزن كل 

 .، ويتم تعديل هذه األوزان باالعتماد على نتيجة المقابلة(عينة عشوائية منتظمة)
 

  العمليات الميدانية 4.3
 

 التدريب والتعيين 3.4.1
  بشـكل كامـل علـى تم اختيـار فريـق العمـل الميـداني مـن حملـة المـؤهالت ذات العالقـة بـالعلوم اإلقتصـادية، وتـم تـدريبهم

 .استمارة المسح بشكل نظري وعملي

 تم اختيار فريق العمل الميداني ممن اجتازوا امتحان التقييم في نهاية الدورة التدريبية. 
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 جمع البيانات 3.4.1
بواسـطة بـاحثين مـؤهلين ومـدربين المؤسسـات االهليـة والخاصـة تم جمع بيانات المسح بأسلوب المقابلـة الشخصـية ألصـحاب 

البيانات التي تم استيفاءها هي من واقع   .ريبًا جيدًا ولديهم المعرفة بجميع المفاهيم الخاصة بالبيانات اإلحصائية المطلوبةتد
 .التقارير المالية السنوية الخاصة بهذه المؤسسات

 
 الميداني والتدقيقشراف إلا 1.4.1

   تزويـد إدارة المشـروع بتقريـر يـومي حـول اإلنجـاز ونسـبة العمـل الميـداني ب منسـقخالل عملية جمع البيانـات كـان يقـوم
 . دارة المشروع الوقوف على سير العمل بصورة مستمرةإلاالستجابة وعدم االستجابة حتى يتسنى 

  تم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة المشروع للمراقبة وفحص سير العمل في الميدان وذلك لكافة محافظات الضفة
 .الغربية

 
 اتناالبي وجدولة معالجة 5.3

 

 دخال وقواعد التدقيقإلبرنامج ا
  ن صحة ومنطقية البيانات المدخلةلضمالتدقيق اآللي بمجموعة من قواعد ا برنامج اإلدخالتم تغذية. 

  مسح إحداها مغلوطة واألخرى صحيحة وتم تم التحقق من فاعلية البرنامج من خالل إدخال استمارات تجريبية لكل
 .عملية جمع البياناتالبدء بذلك قبل 

  هم بشكل كامل قبل العملتدريباختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصاص في مجال البرمجة والكمبيوتر وتم تم. 

  تم فحص ملف البيانات األولي من قبل إدارة المشروع من خالل مجموعة من قواعد التدقيق المعدة مسبقًا على برنامج
SPSS . التحقق من خلو  تم، وتكرار العملية حتى صحيح األخطاءتوتم فرز االستمارات التي وجد فيها أخطاء وتم

  .والتاكد من دقة االجابات كما تم ذلك بعد الفحص والعودة الى المؤسسات .ف البيانات من أية أخطاءمل

 م ت، حصول على ملف البيانات النهائي الخاموال بعد االنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء
ودققت هذه الجداول وفق . استخراج جداول أولية لنتائج المسح وذلك وفق نماذج الجداول المعدة مسبقًا لهذا المسح

 .قواعد االتساق والمعادالت الخاصة بها للوصول إلى الجداول النهائية للمسح
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  الرابعالفصل 
 

 الجودة
 

 ات نادقة البي  1.4
 

 ةالمعاينخطاء أ 1.1.4
وشركات األوراق المالية  ،(البنوك وسلطة النقد ومؤسسات االقراض المتخصصة)والتي تشمل  بيانات النشاط المصرفي

( الحصر الشامل)ة نتيجة الستخدام ينوشركات التأمين ال تتأثر بأخطاء المعاجير التمويلي وشركات التأوالشركات القابضة 
 .  لمجتمع الدراسة، ولذلك لم يتم احتساب أخطاء المعاينة

وحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من  عينة لدراسةبينما بيانات مسح صرافي العمالت تتأثر بأخطاء المعاينة نتيجة الستخدام 
لتباين ألهم المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل البيانات، وقد تم احتساب ا

المؤشرات كما هو مبين في جدول حساب التباين، وال يوجد إشكالية في مستويات النشر للتقديرات المذكورة في التقرير على 
عدد ) مستوى فلسطين، وتم النشر على هذا المستوى ألسباب ذات عالقة بتصميم العينة وحساب التباين للمؤشرات الرئيسية

 .(ن، اإلنتاج، االستهالك الوسيط، القيمة المضافةالعاملين، تعويضات العاملي
 

 2112، *جدول حساب التباين لبعض المؤشرات على مستوى فلسطين
 

 المتغير
 قيمة التقدير

 C.V الخطأ المعياري
 %59 فترة الثقة

 الحد األعلى الحد األدنى القيمة الوحدة
 15,413.0 11,379.0 7.6 1,020.2 13,396 عدد عدد العاملين

 364,664.3 252,873.4 9.2 28,273.8 308,768.9 أمريكي ألف دوالر تعويضات العاملين 

 1146,656.0 764,608.4 10.1 96,626.4 955,429.0 أمريكي ألف دوالر نتاج إل ا 

 335,090.5 221,236.5 10.4 28,795.6 277,725.9 امريكي ألف دوالر االستهالك الوسيط 

 828,604.9 526,332.5 11.3 76,449.9 677,703.0 أمريكي ألف دوالر اجمالي القيمة المضافة

 1967 البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام*
 

   ةنالمعايخطاء غير أ 2.1.4
كأخطاء االستجابة  اتنافهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البي يةناالمعأخطاء غير أما 
األخطاء والحد من تأثيرها فقد تم اتخاذ هذه ولتفادي  .وأخطاء إدخال البيانات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)

 .بيانات من الميدان وعملية معالجة البياناتمجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات من خالل جمع ال
 

 معدالت االستجابة 3.1.4
ونشاط األوراق  (سلطة النقد والبنوك ومؤسسات االقراض المتخصصة)القطاع المصرفي لنشاط  جابةاالستمعدالت 
 :التأمينونشاط التأجير التمويلي ونشاط  ونشاط الشركات القابضة المالية
 %.84.8 نسبة االستجابة بلغت -
 .من إجمالي المؤسسات% 15.2 حاالت عدم االستجابة بلغت ةنسب -
 %1.5نسبة حاالت زيادة الشمول بلغت  -
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 :نشاط صرافي العمالت كما يليمعدالت االستجابة ل
 عدد الحاالت نتيجة المقابلة

 97 اكتملت

 5 2118مغلق نهائي قبل عام 

 8 ولم يتم الحصول على بيانات 2118مغلق نهائي خالل أو بعد عام 

 1 متوقف مؤقتاً 

 1 2118لم يمارس نشاط في عام 

 3 النشاط االقتصادي مختلف

 5 رفض

 4 فرع ال يمسك حسابات

 0 نقل ملكية

 0 أخرى 

 081 المجموع

 
 :االستجابة وعدم االستجابة معدالت

 

 x111=%  11%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 
        عدد حاالت العينة األصلية                                  

 
 x   111%  =9.3% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

  العينة الصافية                              
 118  (=حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 

 %91.7  = نسبة عدم االستجابة  -% 111= الستجابة نسبة ا
 .يالحظ من خالل معدالت االجابة أن نسبة االستجابة جيدة على مستوى فلسطين

 

  مقارنة البيانات 2.4
    قتصاديةاالشطة نحسب التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدولي لأل هي ات المنشورة ضمن هذا التقريرناالبي
(ISIC-4) ، حسب التنقيح الثالثكانت  2111بينما التقارير التي نشرت قبل عام (ISIC-3)، هذا العام النتائج  كما أن

 لعام قابلة للمقارنة بالسنوات السابقة غيرفهي  ، بالتالي1997منذ عام  ةسادستشمل نشاط صرافي العمالت للمرة ال
وعليه فقد تم  (SNA’2008) نظام الحسابات القوميةى تحديثات عل بناءً  FISIM الـ احتسابأنه تم  كما . 2113
لعمالت ل الفائدة على القروض والودائعاستخدام اسعار  إلى إضافة، FISIMالسعر المرجعي في احتساب قيمة الـ  استخدام

مع السنوات التي سبقت  2118 لعام د المذكورمما سيؤثر على مقارنة البن .،(مريكي، شيكل إسرائيليأنار أردني، دوالر يد)
    .ساب نشاط شركات التاجير التمويلي للمرة االولىتكما تم اح .2115
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 التكوين الرأسمالي 
الثابت اإلجمالي

إجمالي القيمة 
المضافة

عدد العاملين تعويضات العاملين اإلنتاج االستهالك الوسيط عدد 
المؤسسات

G. F. C. F. Gross Value 

Added

Intermediate 

Consumption

Output Compensa-

tions of 

employees

Number of 

employed 

Persons 

No. of 

Ent.

Total of Financial 

Intermediaries

52,083.0 677,703.1 277,725.9 955,429.0 308,768.9 13,396 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority & 47,050.0 529,026.9 217,065.0 746,091.9 257,470.0 10,265 49 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 206.9 35,979.2 3,166.8 39,146.0 5,411.5 1,243 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange** 422.4 3919.7 2,002.0 5,921.7 6,263.5 199 9 بورصة فلسطين ** + 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 4,403.7 108,777.3 55,492.1 164,269.4 39,623.9 1689 9 65 شركات التأمين

2018، *عدد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 1جدول 
 Table 1: Number of Enterprises and Employed Persons and Main Economic Indicators by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط
(Value in USD 1000)

نالحظ انخفاض القيمة المضافة لشركات االوراق المالية مقارنة بالتعويضات بسبب انخفاض العموالت المقبوضة   **: 

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

ISIC

**: Observed decreas in value added for stock market brokers related to decreas in received commetions

*: Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام       *: 
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 (Value in USD 1000)

تعويضات العاملين عدد المؤسسات
العاملين بدون أجر العاملين بأجر المجموع

Non-Wage Employees Wage Employees Total

Total of Financial Intermediaries 308,768.9 449 12,947 13,396 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 257,470.0 0 10,265 10,265 49 + سلطة النقد 6411

& Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies  والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 5,411.5 449 794 1,243 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 6,263.5 0 199 199 9 + بورصة فلسطين 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 39,623.9 0 1,689 1,689 9 65 شركات التأمين

(القيمة باأللف دوالر أمريكي) 

 2018، *عدد العاملين وتعويضاتهم حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 2جدول 
 Table 2: Number and Compensations of Employees by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي
No. of Ent.

دليل النشاط

ISIC

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   *

No. of Employed Personsعدد العاملين                             

Compensations 

of Emloyees

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
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 (Value in USD 1000)

مزايا اجتماعية أخرى مزايا اجتماعية المزايا العينية الرواتب واألجور النقدية تعويضات العاملين عدد العاملين عدد المؤسسات

Total of Financial 

Intermediaries

14,062.3 20,449.0 3,091.8 271,165.8 308,768.9 13,396 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 12,831.3 18,167.9 2,439.8 224,031.0 257,470.0 10,265 49 + سلطة النقد 6411

& Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 0.0 0.0 130.7 5,280.8 5,411.5 1,243 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 227.4 328.3 40.9 5,666.9 6,263.5 199 9 + بورصة فلسطين 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1,003.6 1,952.8 480.4 36,187.1 39,623.9 1,689 9 65 شركات التأمين

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

ISIC

 2018، *عدد العاملين وتعويضاتهم حسب مكونات التعويضات والنشاط االقتصادي في فلسطين: 3جدول 
 Table 3: Number and Compensations of Employees by Components of Compensations and by Economic Activity in Palestine*, 2018

Other Social 

Benefits

Payments in-

Kind

Social 

Benefits

Cash wages and 

salaries

دليل النشاط
Compensations 

of employees

Number of 

employed 

Persons

No .of Ent Economic Activityالنشاط االقتصادي

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967

(القيمة باأللف دوالر أمريكي) 

35



PCBS: Finance and Insurance Survey, 2018 2018مسح المالية والتأمين، : PCBSء

(Value in USD 1000)

Value of 

Gross 

Additions

إضافات وتحسينات 
رأسمالية

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market Value 

at End of 

Year

Consumption 

of Fixed 

Capital

Written- 

offs & 

Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital Add. 

& Improv.

Purchased 

Assets

Total Market Value at 

Beginning of 

Year

No. of 

Ent.

Total of Financial  

Intermediaries

655,556.10 59,480.90 1,967.60 8,797.20 33,311.20 26,097.90 59,409.10 666,392.70 492 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 555,401.10 52,639.80 1,678.60 6,814.00 30,315.30 22,763.60 53,078.90 563,454.60 49 + سلطة النقد  6411

& Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية  6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing 6491 والتأجير التمويلي

Money Exchangers 15,013.70 854.50 0.00 0.00 182.30 24.60 206.90 15,661.30 425 66122  صرافي العمالت

Palestine Exchange 7,069.80 438.90 0.00 55.60 394.60 83.40 478.00 7,086.30 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 78,071.50 5,547.70 289.00 1,927.60 2,419.00 3,226.30 5,645.30 80,190.50 9 65 شركات التأمين

Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967*1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   *

 2018، *قيمة األصول الثابتة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 4جدول 
Table 4: Fixed Assets Value by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC

القيمة السوقية في بداية  قيمة اإلضافات اإلجمالية
العام

عدد 
المؤسسات

القيمة السوقية 
لألصول نهاية العام

قيمة استهالك رأس 
المال الثابت

قيمة التالف 
والمفقود

قيمة األصول 
المباعة خالل العام

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

Value of Gross Additions

إضافات وتحسينات رأسمالية قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market Value 

at End of Year

Consumption 

of fixed 

capital

Written-

offs and 

Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital Additions  & 

Improvements

Purchased 

Assets

Total Market Value 

at Beginning 

of Year

Grand Total 655,556.1 59,480.9 1,967.6 8,797.2 33,311.2 26,097.9 59,409.1 666,392.7 المجموع الكلي
Land** 82,489.8 9.1 0.0 2,003.8 456.5 532.7 989.2 83,513.5 **األراضي
Residential Buildings 58,867.1 255.8 0.0 74.8 2,351.5 120.9 2,472.4 56,725.3 أبنية سكنية
Non-Residential buildings 186,588.7 10,013.8 0.0 1,248.9 4,719.4 3,830.6 8,550.0 189,301.4 أبنية غير سكنية

Machines and Equipments 125,931.8 20,681.9 1,287.1 1,577.2 11,548.7 8,943.2 20,491.9 128,986.1 آالت ومعدات وأجهزة
Freight Vehicles 4,971.2 868.2 13.8 173.7 260.6 570.5 831.1 5,195.8 سيارات نقل بضائع
Passengers Vehicles 9,312.3 2,609.1 96.2 3,429.0 451.9 1,268.7 1,720.6 13,726.0 سيارات نقل ركاب
Furniture and Furnishings 143,439.3 14,591.9 568.9 193.6 12,862.0 5,711.2 18,573.2 140,220.5 أثاث ومفروشات

Other 43,955.9 10,451.1 1.6 96.2 660.6 5,120.1 5,780.7 48,724.1 أخرى
1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

 Table 5: Fixed Assets Value by Type in Palestine*, 2018

 2018، *قيمة األصول الثابتة حسب صنف األصل في فلسطين: 5جدول 

**The Consumption on land is the value of consumption on the capital  additions and improvements  of land **االستهالك على األراضي هو قيمة االستهالك على اإلضافات والتحسينات الرأسمالية لألراضي

التالف و المفقود
(القيمة باألف دوالر أمريكي)

Type of Asset

القيمة السوقية 
لألصول نهاية العام

قيمة استهالك رأس 
المال الثابت

قيمة األصول 
المباعة خالل العام

قيمة اإلضافات اإلجمالية القيمة السوقية 
لألصول بداية العام

صنف األصل

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
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(Value in USD 1000)

إيرادات الخدمات 
المقدمة للغير

الهامش التجاري اإلنتاج من نشاط 
التأمين

اإلنتاج من النشاط 
المالي

اإلنتاج الكلي عدد المؤسسات

Revenues of 

Services 

Rendered to 

Others

Trade Margin Insurance 

Output

Financial 

Output

Total Output No. of Ent.

Total of Financial 

Intermediaries

25,043.5 0.0 163,468.4 766,917.1 955,429.0 492 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 23,852.8 0.0 0.0 722,239.1 746,091.9 49 سلطة النقد
+

6411

& Commercial & Islamic Banks والبنوك التجارية واإلسالمية
+

6419

& Other Credit  Institutions ومؤسسات اإلقراض المتخصصة
+

6492

& Holding Companies والشركات القابضة
+

6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 268.7 0.0 0.0 38,877.3 39,146.0 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 121.0 0.0 0.0 5,800.7 5,921.7 9 بورصة فلسطين
+

6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations 801.0 0.0 163,468.4 0.0 164,269.4 9 شركات التأمين 65

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *

 2018، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 6جدول 
 Table 6: Output from Principal and Secondary Activities by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC

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

التكاليف الفوائد المقبوضة هامش بيع 
العمالت

هامش شراء 
العمالت

أرباح صرف 
العمالت

العموالت خدمات الوساطة 
المالية المقاسة 

بصورة غير مباشرة

اإلنتاج من 
النشاط المالي

عدد 
المؤسسات

Expenses  Interests   

Received

Currency 

Sale 

Margin

Currency 

Purchase 

Margin

Profit from 

Money 

Exchange 

Commissi-

ons

FISIM Output No. of 

Ent.

Total of Financial Activities 91,653.5 22,757.0 14,446.3 14,725.7 51,567.0 238,190.7 333,576.9 766,917.1 483 مجموع  الوساطة المالية

Comercial & Islamic Banks ــ ــ ــ ــ 51,342.7 202,699.5 333,576.9 587,619.1 16 البنوك التجارية واإلسالمية 6419

Financial Leasing  Institutions ــ 4,644.2 ــ ــ 73.4 401.5 ــ 5,119.1 10 مؤسسات التاجير التمويلي 6491

Other Credit  Institutions ــ 18,112.8 ــ ــ 150.9 19,583.7 ــ 37,847.4 13 مؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

 PMA 91,653.5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 91,653.5 10 سلطه النقد 6411

& Holding Companies و الشركات القابضه  + 6420

Money Exchangers ــ ــ 14,446.3 14,725.7 ــ 9,705.3 ــ 38,877.3 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange ــ ــ ــ ــ ــ 5,800.7 ــ 5,800.7 9 + بورصة فلسطين 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

 2018، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي للمؤسسات المالية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 7جدول 
 Table 7: Output from Principal Activity for Financial Enterprises by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC

    1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

 (القيمة باأللف دوالر أمريكي)

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
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تأمين على غير الحياة تأمين على الحياة المجموع تأمين على غير الحياة تأمين على الحياة المجموع تأمين على غير الحياة تأمين على الحياة المجموع
Non-life 

Insurance

Life Insurance Total Non -life 

Insurance

Life Insurance Total Non-life 

Insurance

Life 

Insurance

Total ISIC

Insurance 

Corporations

13,172.4 0.0 13,172.4 369,647.7 1,594.4 371,242.1 162,828.9 639.5 163,468.4 65  شركات التأمين

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

تأمين على  غير الحياة تأمين على  الحياة المجموع
Non-life  

Insurance

Life 

Insurance

Total ISIC

Insurance 

Corporations

219,991.2 892.7 220,883.9 65  شركات التأمين

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

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967

62.2

دليل  
النشاط

النشاط االقتصادي

claims

التغير في االحتياطيات االكتوارية للتأمين على الحياة 
Changes in Actuarial Reserves for Life- 

Insurance

تأمين على الحياة

Life Insurance

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *

0.0

االقتناء الموزعة على حاملي بوالص التأمين (خسائر)مكاسب 

تأمين على الحياة

Life Insurance

 2018، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: (تابع) 8جدول 

Gains (Losses) on Acquisition of Distributed 

Policyholders

Table 8 (Cont.): Output from Main Activity for Insurance Corporations by Economic Activity in Palestine*, 2018

 2018، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 8جدول 
Table 8: Output from Main Activity for Insurance Corporations by Economic Activity in Palestine*, 2018

 Economicالنشاط االقتصادي

Activity

دليل 
النشاط

األقساط صافي الدخل من استثمار االحتياطات الفنية اإلنتاج
OutputNet Income from Technical Reserves 

Investments 

Premiums

                                            المطالبات                                     

Economic 

Activity
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(Value in USD 1000)

     إيرادات الخدمات المقدمة للغير

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

Total of Financial Intermediaries 20,970.9 3,297.4 775.2 25,043.5 492 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority
20,190.8

2,886.8
775.2 23,852.8 49 + سلطة النقد 6411

& Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 268.7 0.0 ــ 268.7 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 25.1 95.9 ــ 121.0 9 +  بورصة فلسطين 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 486.3 314.7 ــ 801.0 9 65 شركات التأمين

 2018، *إيرادات الخدمات المقدمة للغير حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 9جدول 
Table 9: Revenues of Services Rendered to Others by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

المجموععدد المؤسساتدليل النشاط

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)
Revenues of Services Rendered to 

Others

ISIC
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(Value in USD 1000)

Others 

Transfers

Grants and 

Donations 

Re-Insurance 

Claims

Goveronment 

Fines

Insurance Claims Total No. of 

Ent.

Total of Financial Intermediaries 118.3 1,027.2 25,500.2 947.0 1,592.5 29,185.2 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 118.3 1,027.2 ــ 947.0 1,592.5 3,685.0 49 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks & + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 0.0 0.0 ــ 0.0 0.0 0.0 425 صرافي العمالت 66122

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

 & Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 0.0 25,500.2 0.0 0.0 25,500.2 9 65 شركات التأمين

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

 2018، *التحويالت المتنوعة المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 10جدول 
Table 10:  Other Received Transfers by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع عدد 
المؤسسات

منح وتبرعاتتعويضات إعادة التأمين تعويضات تأمين ضد الحوادث 
(ما عدا العاملين)

تحويالت أخرىغرامات حكومية
(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
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(Value in USD 1000)

أرباح االحتياز

Holding Gains
Distributed  

quotas

Profits of  

Shares

Interests Rental Total No. of Ent.

Total of Financial 

Intermediaries

188.1 169,484.9 170,771.8 120,337.8 0.0 460,782.6 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority ــ 169,448.9 169,448.9 119,447.7 0.0 458,345.5 49 سلطة النقد + 6411

& Commercial & Islamic Banks والبنوك التجارية واإلسالمية + 6419

& Other Credit  Institutions ومؤسسات اإلقراض المتخصصة + 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 188.1 36.0 0.0 0.0 0.0 224.1 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange ــ 0.0 1,322.9 0.0 0.0 1,322.9 9 بورصة فلسطين + 6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations ــ 0.0 0.0 890.1 0.0 890.1 9 شركات التأمين 65

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

 2018، *عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 11جدول 
Table 11: Returns on Property Income Received by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

0

المجموع الحصص الموزعةأرباح األسهمعدد المؤسسات فوائدريع األراضي
(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967
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(Value in USD 1000)

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

Total of Financial Intermediaries 55,044.5 1,005.4 10,187.8 5,777.8 72,015.5  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 53,300.7 797.3 8,914.4 4,202.9 67,215.3 سلطة النقد + 6411

& Commercial & Islamic Banks والبنوك التجارية واإلسالمية + 6419

& Other Credit  Institutions ومؤسسات اإلقراض المتخصصة + 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 421.9 77.7 381.8 66.9 948.3 صرافي العمالت  66122

Palestine Exchange 44.4 13.1 105.0 25.3 187.8 بورصة فلسطين + 6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations 1,277.5 117.3 786.6 1,482.7 3,664.1 شركات التأمين 65

Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967*1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *

ISIC

دليل النشاط

 2018، *مستلزمات اإلنتاج السلعية المستخدمة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 12جدول 
Table 12: Production Inputs of Goods by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

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

رسوم اشتراك في 
بورصة فلسطين

رسوم اتحادات 
ونقابات

استئجار أبنية استئجار آالت ومعدات عموالت مدفوعة 
لوكالء التأمين

برق ربريد وهاتف 
وفاكس

المجموع عدد 
المؤسسات

Palestine 

Exchange 

Fees

Union Fees Rent of 

Build.

Rent of 

Mach.& Equip.

Commissions 

to Insurance 

Agents

Teleco-

mmunication

Total No. Of 

Ent. 

Total of Financial 

Intermediaries

158.0 5,828.1 25,115.8 876.9 19,326.5 19,238.1 190,567.8 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority ــ 4,859.1 21,062.3 435.5 ــ 16,867.2 149,849.7 49 سلطة النقد + 6411

& Commercial & Islamic Banks والبنوك التجارية واإلسالمية + 6419

& Other Credit  Institutions ومؤسات اإلقراض المتخصصة + 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers ــ 38.4 1,240.9 1.9 ــ 289.9 2,218.5 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 158.0 237.5 318.9 0.0 ــ 195.2 1,814.2 9 بورصة فلسطين + 6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations ــ 693.1 2,493.7 439.5 19,326.5 1,885.8 36,685.4 9 شركات التأمين 65

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

دليل النشاط

ISIC

 2018، *مصاريف اإلنتاج األخرى حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 13جدول 
 Table 13: Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967

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

أخرى عالن دعاية وإ  خدمات كمبيوتر نقل ركاب وبضائع وإلنقود تدقيق حسابات رسوم سلطة إلنقد
Other Adver. Computer 

Services

Passangers, Goods 

& Money Shipping

Auditing PMA Fees

Total of Financial 

Intermediaries

80,999.7 18,110.9 9,589.4 5,272.0 2,430.5 3,621.8  مجموع إلوساطة إلمالية 

Palestine Monetary Authority 72,644.4 16,511.2 8,476.5 4,067.8 1,433.2 3,492.5 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 232.0 58.0 74.9 7.1 146.1 129.3 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 644.3 26.6 75.3 66.3 92.1 ــ + بورصة فلسطين 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 7,479.0 1,515.1 962.7 1,130.8 759.1 ــ 65 شركات التأمين

Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967*1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

دليل إلنشاط
ISIC

2018، *مصاريف إإلنتاج إألخرى حسب إلنشاط إالقتصادي في فلسطين: (تابع) 13جدول 
Table 13 (Cont): Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityإلنشاط إالقتصادي

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

ضرائب اخرى ضريبة القيمة المضافة رسوم جمركية المجموع عدد المؤسسات
Other Taxes Value Added Tax Customs Duties Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 8,534.0 48,457.9 225.7 57,217.6 492 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 3,767.7 41,066.1 48.9 44,882.7 49 سلطة النقد + 6411

& Commercial & Islamic Banks والبنوك التجارية واإلسالمية + 6419

& Other Credit  Institutions ومؤسسات اإلقراض المتخصصة + 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 135.0 570.9 0.0 705.9 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 642.1 266.6 0.0 908.7 9 بورصة فلسطين + 6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations 3,989.2 6,554.3 176.8 10,720.3 9 شركات التأمين 65

Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967*1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

 دليل النشاط
  ISIC

 2018، *الرسوم والضرائب على اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 14جدول 
 Table 14: Fees and Taxes on Production by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activity النشاط االقتصادي

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

47



PCBS: Finance and Insurance Survey, 2018 2018مسح المالية والتأمين، : PCBSء

(Value in USD 1000)

Other Distributed 

Share

Profits Share Interest on loans 

and Bonds

Total No. of Ent.

Total of Financial 

Intermediaries

2,773.1 9,177.1 11,540.1 15,511.4 39,001.7 492  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 271.1 8,556.4 5,991.7 14,289.6 29,108.8 49 سلطة النقد + 6411

& Commercial & Islamic Banks والبنوك التجارية واإلسالمية + 6419

& Other Credit  Institutions ومؤسسات اإلقراض المتخصصة + 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

Money Exchangers 2,502.0 620.7 62.0 0.0 3,184.7 425 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 0.0 2,834.6 199.5 3,034.1 9 بورصة فلسطين + 6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations 0.0 0.0 2,651.8 1,022.3 3,674.1 9 شركات التأمين 65

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

 2018، *عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 15جدول 
Table 15: Returns on Property Income Paid by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع أخرىعدد المؤسسات فوائد مستحقة على القروض 
والسندات

الحصص الموزعةأرباح االسهم

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967

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

أخرى جوائز على 
حسابات التوفير

منح وتبرعات أقساط إعادة التأمين غرامات حكومية ضريبة على دخل 
وأرباح المؤسسة

المجموع عدد 
المؤسسات

Other

Prizes on 

Saving 

Accounts

Grants & 

Donations

Reinsurance 

Premiums

Goveronment 

 Fines
Income Tax Total

No. of 

Ent.

Total of Financial 

Intermediaries

27,227.1 7,827.7 5,021.5 40,642.8 201.8 71,083.2 152,004.1  مجموع الوساطة المالية  492

Palestine Monetary Authority 24,149.5 7,827.7 4,510.2 ــ 72.4 63,143.8 99,703.6 + سلطة النقد    49 6411

& Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies  والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing 6491 والتأجير التمويلي

Money Exchangers 313.7 ــ 233.2 ــ 129.4 656.0 1,332.3 66122 صرافي العمالت  425

Palestine Exchange 318.4 ــ 6.4 ــ 0.0 42.3 367.1 + بورصة فلسطين      9 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 2,445.5 ــ 271.7 40,642.8 0.0 7,241.1 50,601.1 65 شركات التأمين      9

1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *

ISIC 

دليل النشاط

 2018، *التحويالت المتنوعة المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 16جدول 
Table 16: Other Paid Transfers by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activity النشاط االقتصادي

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967

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

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

األسهم

Other 

Investments

Precious 

Minerals

Lands Real Estates Certificates 

of Deposits

Securities Government 

Bills and 

Bonds

shares 

Total of Financial  

Intermediaries

1,854,445.9 0.0 72,622.3 76,953.0 3,032.0 611,409.8 901,686.7 398,881.8 3,919,031.5 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary 

Authority &

1,797,185.6 0.0 33,239.5 68,378.8 0.0 590,299.4 894,420.5 307,158.2 3,690,682.0 سلطة النقد + 6411

Commercial & Islamic 

Banks &
والبنوك التجارية واإلسالمية + 6419

 Other Credit  Institutions ومؤسسات اإلقراض المتخصصة + 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتأجير التمويلي 6491

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

Palestine Exchange 739.2 0.0 0.0 2,028.1 3,032.0 0.0 0.0 8,416.5 14,215.8 بورصة فلسطين + 6611

& Stock Market Brokers وشركات األوراق المالية 6612

Insurance Corporations 56,521.1 0.0 39,382.8 6,546.1 0.0 21,110.4 7,266.2 83,307.1 214,133.7 شركات التأمين 65

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

2018، *المحفظة االستثمارية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 17جدول 
Table 17: Portfolio Investments by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activity

(أصول مالية  ) محفظة األوراق المالية 
 Financial AssetsReal Assets

النشاط االقتصادي

أصول حقيقية
 دليل النشاط

  ISIC

المجموع

Total

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)
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نسبة االستهالك  
السنوي إلى     

%اإلنتاج 

نسبة تعويضات العاملين 
%إلى القيمة المضافة 

نسبة القيمة  
المضافة إلى 

%اإلنتاج 

متوسط نصيب العامل 
بأجر من القيمة 
المضافة بالدوالر

نصيب العامل بأجر من 
اإلنتاج بالدوالر

متوسط نصيب العامل 
بأجر من تعويضات 
العاملين بالدوالر

Consumption  

to Output %

Compensations 

of Employees to 

Value Added %

Value 

Added to 

Output %

Value Added 

per wage 

Employee in 

(USD)

Output Per 

Wage Employee 

in (USD)

Compensations 

per wage 

Employee in 

(USD)

Total of Financial Intermediaries 6.2 45.6 70.9 52,344.4 73,795.4 23,848.7 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority & 7.1 48.7 70.9 51,537.0 72,683.1 25,082.3 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

& Other Credit  Institutions + ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 6492

& Holding Companies والشركات القابضة + 6420

& Financial Leasing والتاجير التمويلي 6491

Money Exchangers 2.2 15.0 91.9 45,313.9 49,302.3 6,815.5 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 7.4 159.8 66.2 19,697.0 29,757.3 31,474.9 +  بورصة فلسطين 6611

& Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 3.4 36.4 66.2 64,403.4 97,258.4 23,460.0 65 شركات التأمين

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

دليل النشاط 

ISIC

2018، *بعض المؤشرات المستخلصة من المسح حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 18جدول 
Table 18: Selected Indicators by Economic Activity in Palestine*, 2018

Economic Activity النشاط االقتصادي
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Notice for User 

 
The following notes should be taken into consideration in reviewing this report: 

 

 The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in 1967.  and no financial enterprises were in  those parts. 

 It's observed that the data of some economic activities on the second digits of ISIC 

classification were combined with previous activity and was noticed with (+) sign in 

the table, and this is to maintain the confidentiality of data according to statistics law 

2000. 

  Tables of data related to Palestine Monetary Authority and holding companies are 

integrated to maintain the confidentiality of individual data for these enterprises. 

 (-) : Not Applicable.  

 0.0: Value zero 

 Differences in the results of certain indicators are due to approximation. 

 

 

Exchange rates 

The exchange rates for year 2018 are as follow: 

        USD / NIS = 3.5932 

        USD / JD   = 0.7090 

 

 
Abbreviations 

 
GFCF Gross Fixed Capital Formation. 
FISIM Financial Intermediation Services Indirectly Measured. 
ISIC-4 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, 

Version 4. (Rev.4) 
No. of Ent. Number of Enterprises. 
PCBS Palestinian Central Bureau of Statistics. 
PMA Palestine Monetary Authority. 

PEX  Palestine Exchange 

SNA’2008 System of National Accounts 2008. 

BPM6 Balance of Payments and International Investment Position Manual sixth edition 

NIS  New Israeli shekel 

JD Jordanian Dinar 
USD United States of America Dollars. 
No. of Ent. Number of esablishments 

CFG Core Funding Group.. 
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Introduction 

 
Economic development, in the form of trade liberalization and bilateral and multilateral 

economic agreements, is one of the most important producers of financial transactions 

(money transfers, insurance on goods, banking facilities, and other transactions). Statistics in 

this field are therefore important to help inform the sector as a whole. 

 

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

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

activities in the production of official statistics. 

 

The Palestinian Central Bureau of Statistics is pleased to issue the twenty-three volume of the 

Finance and Insurance Survey for 2018 in Palestine. 

 

This report comprises the survey data for 2018, presented in tables. enterprises engaged in 

financial intermediary activities (palestine monetary authority, banks, palestine exchange, 

stock market brokers, holding companies, in addition to financial leasing companies for the 

first time, money exchangers and insurance corporations) were fully covered by this survey.      

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

November, 2019                                       Ola Awad 

                                                                                                                   President of PCBS 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pcma.ps/portal/english/FLS/Pages/sector-overview.aspx
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[15] 

 

Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications 
 

1.1 Terms and Indicators 
The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 

statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations 

in statistics and consistent with international systems 
 

Institutional Unit: 

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

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

Economic Activity: 

This refers to a process consisting of actions and activities carried out by a certain 

entity that uses labor, capital, goods and services to produce specific products 

(goods and services). In addition to that, the main economic activity refers to the 

main work of the enterprise based on the (ISIC) and that contribute by the large 

proportion of the value added, whenever more than one activity exists in the 

enterprise. 
 

Number of Employed Persons (Indicator):  

An indicator that measures the number of all employed persons in enterprises of 

Financial Intermediation Activities.  
 

Compensations of Employees (Indicator):  

An indicator that measures the total value of cash and kind wages in enterprises, 

including social security contributions. 
 

Output: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the 

value of any goods and services used in an activity for which the establishment does 

not assume the risk of using the products in production, and excluding the value of 

goods and services consumed by the same establishment except for goods and 

services used for capital formation (fixed capital or changes in inventories) or own 

final consumption. 
 

Intermediate Consumption: 

It consists of the value of the goods and services consumed as inputs in 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 output less the value of intermediate consumption. The net value 

added is defined as the gross value less the value of fixed capital consumption. 
 

Taxes on Production: 

Compulsory cash or in kind payments payable by producers to the general 

government.  it consists of taxes payable on goods and services at production, sale, 
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or exchange and other taxes payable on production by resident producers as a result 

of carrying out the production process. 
 

Subsidies:  

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

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

production activities or the quantities or values of the goods or services that they 

produce, sell or import. 
 

Consumption of Fixed Capital: 

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

the stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical 

deterioration, normal obsolescence or normal accidental damage. 
 

Operating Surplus (Indicator):  

Value added minus compensations of employees and net taxes on production minus 

subsidies and custom fees minus depreciation. 
 

Gross Fixed Capital Formation: 

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

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

assets of the same type. 
 

Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM):  

It is the difference between the rate paid to banks by borrowers and the reference 

rate plus the difference between the reference rate and the rate actually paid to 

depositors. 
 

Portfolio Investment: 

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

divided into two parts: financial investments (stocks, bonds, treasury bills, and other 

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

Income from services rendered to others: 
 

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

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

services, financial advisory services, and other services. 
 

Calculation of Statistical Indicators: 

 

1. Compensations per wage employee = (compensations of employees / no. of wage 

employees) 

2. Output per wage employee = (total output / no. of wage employees) 

3. Value added per wage employee = (value added / no. of wage employees) 

4. Value added to output = (value added / total output)*100 

5. Compensations to value added = (compensations of employees / value 

added)*100 

6. Consumption of fixed capital to 

output 

= (Consumption of fixed capital / total 

output)*100 
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7. Total output = output from main activity + output from 

secondary activity 

8. Output from main activity = financial output + insurance output 

9. Output from secondary activity = income from commercial activity + income 

from services rendered to others. 

10. Financial output = output of commercial and Islamic banks + 

output of lending corporations + output of 

holding companies + output of PMA + output 

of money exchangers + output of PEX and 

stock market brokers + output of financial 

leasing companies. 

 Output of commercial and islamic 

banks 

= FISIM + commissions + profit from money 

exchange. 

 Output of other credit institutions = interests receivable + commissions + profit 

from money exchange. 

 Output of financial leasing 

Companies 

= interests receivable + commissions + profit 

from money exchange. 

 Output of holding companies = total expenses 

 Output of PMA = total expenses 

 Output of money exchangers = Currency purchases margin + Currency sale 

margin + Received Commissions 

 Output of PEX and stock market 

brokers 

= Received Commissions  

11. Insurance Output  

 Life insurance activities:  

Insurance Output = premiums earned - claims due + net income 

from technical reserves - changes in actuarial 

reserves for life insurance - gains (losses) on 

acquisition of distributed policyholders. 

 Non-life insurance activities:  

Insurance Output = premiums earned - claims due + net income 

from technical reserves. 
 

12. Operating Surplus = value added – compensations of employees 

– fees and taxes on production - consumption 

of fixed capital 
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1.2 Classifications 

The classifications adopted and used by PCBS in the process of collection and processing of 

statistical data, according to international standards. They include the International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC-4) issued by the 

United Nations. In addition to System of National Accounts 2008 (SNA’2008) issued by the 

United Nations, as well as Balance of Payments and International Investment Position 

Manual 6
th

 edition (BPM-6). 
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Chapter Two 

 

Main Findings 
 

The main findings of the Finance and Insurance Survey for 2018 are as follows: since the 

results this year included money exchangers activity for the sixth time, the results of this 

survey are not comparable with previous years
1
 before 2013. It should also be noted that 

holding companies have been added to the frame of this survey for the fourth time and 

financial leasing companies for the first time. 

 

2.1 Number of Enterprises 

The survey results show that 67 enterprises were in operation during 2018 in financial 

intermediation activities excluding money exchangers, of which 49 other financial enterprises 

(including PMA, commercial and islamic banks, other credit institutions, holding companies, 

and financial leasing companies), and 9 were stock market brokers, and 9 insurance 

corporations. Furthermore, there were 425 money exchangers enterprises in 2018.                 

(See Table 1).   

 

2.2 Number of Employees  

There were 13,396 employed persons in the financial intermediation enterprises, distributed as 

follows: 11,707 employed persons in other financial enterprises (including PMA, commercial 

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

companies, and financial leasing companies), and 1,689 employed persons in insurance 

corporations. (See Table 1).  

 

2.3 Compensations of Employees 

The results indicate that the value of compensations of employees during 2018 in the financial 

intermediation enterprises was USD 308.8 million, distributed as follows: USD 269.2 million 

in other financial enterprises (including PMA, commercial and Islamic banks, other credit 

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

leasing companies), and USD 39.6 million in insurance corporations. (See Table 1). 

 

2.4 Output 

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

2018 was USD 955.4 million, distributed as follows: USD 791.1 million in other financial 

enterprises (including PMA, commercial and Islamic banks, other credit institutions, stock 

market brokers, money exchangers, holding companies and financial leasing companies), 

and USD 164.3 million in insurance corporations. (See Table 1). 

 

2.5 Intermediate Consumption  

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

intermediation enterprises was USD 277.7 million, distributed as follows: USD 222.2 million 

in other financial enterprises (including PMA, commercial and Islamic banks, other credit 

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

leasing companies), and USD 55.5 million in insurance corporations. (See Table 1). 

 

 

 

                                                           
1 You may refer to the paragraph regarding comparability in data quality chapter page 26. 
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2.6 Value Added 

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

enterprises in 2018 was USD 766.6 million, distributed as follows: USD 9.865  million in 

other financial enterprises (including PMA, commercial and Islamic banks, other credit 

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

leasing companies), and USD 8.1.1 million in insurance corporations. (See Table 1). 

 
Percentage Distribution of Value Added in the Financial Intermediation Enterprises in  

Palestine for year 2018 

 

 
2.7  Fees and Taxes on Production  

The survey results show that the value of fees and taxes on production in the financial 

intermediation enterprises in 2018 was USD 57.2 million, distributed as follows: USD 46.5 

million in other financial enterprises (including commercial and Islamic banks, other credit 

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

leasing companies), and USD 10.7 million in insurance corporations. (See Table 14). 

   

2.8 Gross Fixed Capital Formation 

The survey results indicate that the GFCF in the financial intermediation enterprises was USD 

52.1 million, distributed as follows: USD 47.7 million in other financial enterprises (including 

PMA, commercial and Islamic banks, other credit institutions, stock market brokers, money 

exchangers, holding companies, and financial leasing companies), and USD 4.4 million in 

insurance corporations. (See Table 1). 

 

2.9 Operating Surplus 

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

enterprises in 2018 was USD 252.2 million, distributed as follows: USD 199.3 million in 

other financial enterprises (including PMA, commercial and Islamic banks, other credit 

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

leasing companies), and USD 52.9 million in insurance corporations. 

 

  

Compensation 
of Employees 

45.6% 

Fees and 
Taxes on 

Production 
8.4% 

Consumption 
of Capital 
Formation 

8.8% 

Operating 
Surplus 
37.2% 
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Chapter Three 

 

Methodology  
 

This chapter describes the survey's objectives, questionnaire, frame and sampling, together 

with field-work operations, and data processing and tabulation. 

  

3.1 Survey Objectives 

Finance and Insurance survey aims to provide the following indicators: 

1. Number of active enterprises by economic activity. 

2. Number of employed persons (waged and non-waged) and compensations of waged 

employees by economic activity. 

3. Value of output from main and secondary economic activities by economic activity. 

4. Intermediate consumption by economic activity. 

5. Value added and its main components by economic activity.  

6. Transfers and other payments by economic activity. 

7. Fixed assets and GFCF by economic activity. 

 

These indicators will be used: 

1. In compiling National Accounts according to SNA’2008. 

2. In economic research and analysis. 

3. By decision makers, planners and other interested parties. 

 

3.2 Questionnaire 
The questionnaire used in this survey has much in common with other Economic Survey 

Series questionnaires.  The questionnaire design took into account the major economic 

variables related to insurance and financial activities to meet the requirements used in 

compiling Palestinian National Accounts and the updates in the latest international manuals 

(SNA’2008  (  and (BPM-6).  

 

The questionnaire included the following variables: 

1. Number of employed persons and the value of their compensations. 

2. Value of output from main and secondary activities. 

3. Value of financial investments.  

4. Production inputs of goods and services. 

5. Transfers and Property income. 

6. Taxes on production. 

7. Assets and net additions to these assets and the consumption of C.F of these assets during 

2018. 

 

3.3 Frame and Sample 
 

3.3.1 Financial Intermediation Activities    

Finance and Insurance survey covered all enterprises engaged in the activities classified under 

the tabulation category K according to ISIC-4, including money exchangers depending on the  

Population, Housing and establishments census 7.86. There was full coverage of all 

enterprises engaged in the relevant activities (except money exchangers), and for money 

exchangers a sample was selected. 
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The number of financial intermediation enterprises and insurance enterprises was 76 

enterprises in 2018, while the sample size of money exchangers was 87. enterprises. It is 

worth mentioning that Finance and Insurance Survey, 2018 include money exchangers 

enterprises for the sixth time since 1997, holding companies for the fourth time, and financial 

leasing companies for the first time 

 

3.3.1.1 Money Exchangers Sample Design  
 

Target Population  

All non-government enterprises engaged in money exchange activity in the state of Palestine      

during 2018. 

 

Sampling Frame  
All money exchanger’s enterprises that have been covered in the Establishments Census 2017 

and it's update. 

 

Sample Design  

The sample of money exchanger’s survey is a one-stage stratified systematic random sample 

in which enterprises were divided into two groups: the first group is all the enterprises with an  

big employment, the second group includes enterprises that are chosen in a systematic random 

way which it's employment category is small and medium.  

 

Sample strata  

The population was divided by: 

1-  Region (North West Bank, Middle West Bank, South West Bank, Gaza strip) and J1(those 

parts of Jerusalem which were annexed  by Israel occupation in 1967) was excluded from the 

sample. 

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

(1-2 employees).  

 

Sample size 
The estimated sample size was 120 exchange enterprises, 97 enterprises were respond. 

 

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

inverse of the selection probability where the sample of the survey is one-stage stratified 

systematic random sample. We calculated the weights of enterprises based on the probability 

of each enterprise (systematic random sample). Weights were adjusted depending on the 

interview results. 

 

3.4 Field Operations 
 

3.4.1 Training and Hiring 

 A qualified field work team with a background in economics was selected and trained 

theoretically and practically on survey’s questionnaire. 

 The field work team was examined at the end of the training course and the highest 

scoring ones were chosen. 
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3.4.2 Data Collection 

Data was collected by trained fieldworkers through personal interviews with the owners of the 

enterprises. The collected data should be obtained from the financial reports of these 

enterprises.  

3.4.3 Field Editing and Supervising  

 The field work representative in the project technical committee provided the project 

management team with daily reports about completeness and response rates. 

 Field visits were conducted on a regular basis by the project management team to monitor 

data collection process in all governorates. 

 

3.5 Data Processing  

To ensure the quality and consistency of data, a number of procedures were implemented: 

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

accuracy of data.  

 The program was tested by entering a number of questionnaires that include incorrect 

data. The data entry program was checked prior to data collection to ensure that it can be 

used correctly. 

 Well-trained data entry personnel were selected and trained for data entry process. 

 Data files received by project management were checked for accuracy and consistency 

using a prepared Syntax on SPSS. This was done after the examination and return to the 

institutions, and ensure the accuracy of the answers.   

 After the process of data entry and data editing, primary tables were prepared. The 

consistency and accuracy of these tables were checked several times.  
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Chapter Four 

 

Data Quality 

 

4.1 Accuracy of Data 
 

4.1.1 Sampling Errors 
 

      For financial intermediation and insurance activities (except money exchangers) the findings 

of the survey are not affected by sampling errors because it is a comprehensive survey. On the 

other hand, for money exchanger’s activity the findings of the survey may be affected by 

sampling errors due to use of a sample. This will increase the chance of variances from the 

actual values obtained from comprehensive enumeration. The variances of the key indicators 

in the survey were computed and disseminated on Palestine as a whole for reasons related to 

sample design and the computation of the variances of the main indicators (number of 

employed persons, intermediate consumption, output, gross value added, and compensations 

of employees). 

 
Variance Calculations for some of the indicators of Palestine*, 2018 

 
 

Variable 
Estimate Value Standard 

Error 
CV 

95% Confidence Interval 

Unit Value Lower Upper 

Number of Employed 
Persons 

Number 13,396 1,020.2 7.6 11,379.0 15,413.0 

Compensations of 
Employees 

USD 1000 308,768.9 28,273.8 9.2 252,873.4 364,664.3 

Output USD 1000 955,429.0 96,626.4 10.1 764,608.4 1146,656.0 

Intermediate 
Consumption 

USD 1000 277,725.9 28,795.6 10.4 221,236.5 335,090.5 

Gross Value Added USD 1000 677,703.1 76,449.9 11.3 526,332.5 828,604.9 

*Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967 

 

4.1.2 Non-sampling Errors 

These types of errors could appear in one or in all of the survey stages. They are related to 

respondents, field workers, and data entry personnel.  To avoid this type of errors and reduce 

its impact, a number of procedures were used to enhance the accuracy of data collection and 

data processing. 

 

4.1.3 Response Rates 

 

Response rates for banking sector activity (PMA. banks and other credit  institutions). 

stock market brokers activity, holding companies activity, financial leasing activity, and 

insurance  activity: 

- Response rate = 1..1% 

-   Non- response rate = 8..7% 

-   Over-coverage rate = 1.5% 
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Response rates for money exchangers activity: 
 

Results of interviews Number of cases 

Completed  97 

Completely closed before 2018 5 

Completely closed after or during 2018 2 

Temporarily closed 1 

Has not engaged in any activity in 2018 1 

Different economic activity  3 

Refused  5 

Branch Keeps No Records 4 

Different Ownership 1 

Other  1 

 Total 021 

 

Response and Non-Response Rates: 
 

Increased inclusion error rate = Total cases of over coverage          X 100%   = 10% 

       Number of cases in original sample      

 

Non-Response Rate = Total cases of Non-responses  X 100%  = 9.3% 

    Net sample 

 

Net sample = original sample – (over coverage cases) = 108 

Response Rate = 100% - Non-Response Rate  = 90.7% 

 

4.2 Comparability of Data 

The data published in this report are based on (ISIC-4) of economic activities, whereas 

published reports before 2011 were based on (ISIC-3) of economic activities. As well as the 

results this year included money exchangers activity for the sixth time, therefore the results of 

this survey are not comparable with years before 2013 Additionally, FISIM was calculated 

based on the updates of the System of National Accounts 2008, by using the reference price to 

calculate the purchase margin and sale margin for each currency (USD, NIS, & JD). 

Therefore, the results of this survey for this indicator are not comparable with years before 

2015. Also financial leasing companies were added to the survey for the first time. 

 

 

 

 


