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الربع (التقرير الصحفي للتقديرات األولية للحسابات القومية الربعية  .2012 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
  .فلسطين -رام اهللا ).  2012 األول

 
    :جميع المراسالت توجه إلى

  الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 

  .فلسطين –، رام اهللا 1647.  ب.ص

  

  2700 298  2 (970/972): هاتف

  2710 298  2 (970/972): فاكس

  1800300300: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps  :   بريد إلكتروني

  http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 

  2006الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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  تنويه لمستخدمي هذا التقرير
    

  .أساسسنة ك 2004عام  تعتمدبيانات األسعار الثابتة، 
  

هي بيانات أولية تقديرية، تستند على التقديرات األولية للمؤشرات  2012من العام  األولالنتائج المتعلقة بالربع 

علماً أن النسخة النهائية من الحسابات القومية الربعية تصدر في أعقاب اكتمال الحصول على المؤشرات .  المختلفة

على  في الواردات والصادرات بناءاً عدم التغطية، حيث تم تقدير قيمة 2011العام  أرباعكما وتم تنقيح   .المختلفة

    .الموازنة بين جانبي العرض والطلب
  

، في حين %23.9بلغت  2012من عام  األولتجدر اإلشارة إلى أن نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية خالل الربع 

البطالة لعام  ةأن نسب مع األخذ بعين االعتبار.  2011 األولفي الربع % 21.7و 2011 الرابعفي الربع % 21.0بلغت 

  %.26.6بلغت  2008ولعام % 24.5بلغت  2009ولعام % 23.7بلغت  2010ولعام  ،%20.9بلغت  2011
      

في % 16.6، في حين بلغت %20.1بلغت  2012من عام  األولكما وأن نسبة البطالة في الضفة الغربية خالل الربع 

من عام  األول، كما أن نسبة البطالة في قطاع غزة خالل الربع 2011 األولفي الربع % 17.4و 2011 الرابعالربع 

  .2011 األولفي الربع % 30.8و 2011 الرابعفي الربع % 30.3، في حين وصلت %31.5بلغت  2012

  

البيانات الخاصة بالحكومة فيما يتعلق بالتعليم، الصحة والعمل االجتماعي إضافة إلى اإلدارة العامة والدفاع قد جرى 

تقييمها باالعتماد على مبدأ االستحقاق بناء على توصيات نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة، كما تجدر 

  .الرواتب من واقع الموازنة العامة لتقدير أنشطة الحكومةيتم الحصول على بيانات  أنهاإلشارة إلى 
    

تم اعتماد نسخة منقحة من بيانات النفقات من الموازنة العامة والتي تستند إلى تصنيفات محدثة  أنهتجدر اإلشارة إلى 

  .2001اعتماداً على تحديثات التصنيف الدولي لدليل إحصاءات مالية الحكومة 
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  النتائج األساسية
  

مقارنة مع الربع  2012 األولخالل الربع  *الفلسطينيةفي األراضي باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي  ارتفاع

  )2011 األولالربع (المناظر 

خالل الربع األول  ∗لألراضي الفلسطينيةالناتج المحلي اإلجمالي  ارتفاعأشارت التقديرات األولية باألسعار الثابتة إلى 

% 3.1نسبته  انخفاضاًفي المقابل فقد سجل ، 2011من العام  األولبالمقارنة مع الربع  %5.6 بنسبة 2012من عام 

، *وعلى صعيد الضفة الغربية.  2004باألسعار الثابتة، علماً أن سنة األساس  2011الرابع من العام  مقارنة مع الربع

وبالنسبة .  2011من العام  المناظرمقارنة مع الربع  2012خالل الربع األول من عام % 5.4نسبته  ارتفاعاًسجل 

قيمة الناتج المحلي  بلغتحيث .  2011من العام  المناظرمع الربع مقارنة % 6.0نسبته  ارتفاعاًلقطاع غزة سجل 

مليون دوالر أمريكي،  1,116حوالي * لضفة الغربيةفي ا باألسعار الثابتة  2012اإلجمالي خالل الربع األول من العام 

  .مليون دوالر أمريكي 464 ما يقارب وفي قطاع غزة

  

  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

دوالر أمريكي  395 حوالي باألسعار الثابتة *بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية

بلغ كما  ،2011العام الربع األول من بالمقارنة مع % 2.4بنسبة  مسجالً ارتفاعاً 2012عام الالربع األول من خالل 

من  األولدوالر أمريكي خالل الربع  469 الضفة الغربية باألسعار الثابتةنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 

بلغ فقد  غزةأما في قطاع  ،2011من العام  األولمقارنة مع الربع % 2.6بنسبة  ارتفاعاً، حيث سجل 2012عام 

، حيث سجل 2012من عام  األولدوالر أمريكي خالل الربع  286 ما يقارب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

  .2011من العام  األولمقارنة مع الربع % 2.4بنسبة  ارتفاعاً
 

  2012-2008لألعوام  باألسعار الثابتة *في األراضي الفلسطينيةالربعي االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي 

  
  

                                                 
 .1967ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات باستثناء   ∗
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  والمصطلحات المفاهيم
 

  :الوحدة اإلحصائية

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

كيان اقتصادي قادر بحكم ما لـه  هي   ):Institutional Unit- Enterprise(المؤسسة  -الوحدة التنظيمية   -

مـع أطـراف    بصـفقات على امتالك األصول وتحقيق الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل  حقوقمن 

  .أخرى

   

بشكل أساسـي   تخصصتو تقع في مكان واحد مؤسسة أو جزء منهاالمنشأة هي   ):Establishment(المنشأة   -

  .يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة حيث) غير مساعد(بنشاط إنتاجي رئيسي واحد 
  

  :النشاط االقتصادي

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

  ).سلع وخدمات(المال والبضائع والخدمات لتنتج منتجات محددة 
 

  :اإلنتاج

والتي يتم استخدامها مـن قبـل وحـدات أخـرى     لنهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما قيمة المنتجات ا

السلع النهائيـة،  :  ويشمل اإلنتاج فئتين.  الذاتي اإلجماليلغايات التكوين الرأسمالي الثابت  أوستهالك ذاتياً ألغراض اال

، مثل القطعـان التـي   إلنتاجهاجات التي تستغرق وقتاً طويالً ، واألخيرة تعني المنت"بالمنتجات تحت التشغيل"وما يسمى 

وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها العملية اإلنتاجية، غير أن عمليـة  .  تربى للذبح واألعمال اإلنشائية

وهنا يتم تقـدير قيمـة    ،)كما هو الحال في المنتجات تحت التشغيل(إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية 

  .والمحاصيل الزراعية الشتوية اإلنشاءات أعمالهذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك 

  
  

  :القيمة المضافة

ويعرف إجمالي القيمة المضـافة  .  إنتاجيوحدة تمارس أي نشاط  أليةالقيمة المتولدة  إلىويشير  باإلنتاجمفهوم يتعلق 

أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح اسـتهالك  .  االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج بحاصل طرح

  .المضافة رأس المال الثابت من إجمالي القيمة
  

  :اإلجماليالناتج المحلي 

والقيمـة   لإلنتاجابه وبشكل مش.  الذي يتم خالل فترة زمنية محددة لإلنتاجمقياساً تجميعياً  اإلجمالييعتبر الناتج المحلي 

ويقدر عـادة    .وإعاناتوفقاً لما يؤخذ في االعتبار من ضرائب  اإلجمالييختلف تقييم الناتج المحلي  أنالمضافة يمكن 

، هنـاك  اإلجماليولتقدير الناتج المحلي  .األساسية األسعار أوالمنتجين  أسعار أوالسوق  بأسعار اإلجماليالناتج المحلي 

  . وطريقة الدخل اإلنفاقوطريقة  اإلنتاجطريقة : ثالثة طرق
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  :التثبيط

البيانات الخاصة بالناتج  لتحويلعلى عزل أثر األسعار على البيانات وذلك باشتقاق أرقام قياسية مناسبة  العمل هو

  .س مناسبةباالعتماد على سنة أسا الثابتة،المحلي اإلجمالي من األسعار الجارية إلى األسعار 
 

  :المؤشرات قصيرة المدى

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

  :الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

حيث يعتمد على التغير في .  هو وسيلة إحصائية لقياس التغير في حجم اإلنتاج لألنشطة الصناعية خالل فترة من الزمن

 .للمنشآت االقتصادية ذات الوزن في الصناعات المختلفةحجم اإلنتاج 
 

  :خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

مطروحاً منه إجمالي قيمة الفوائد المستحقة على هذه المؤسسات،  الماليةمجموع دخل الملكية المستحق للمؤسسات  هي

  دخل الملكية المتحقق من استثمار األموال الخاصة بالمؤسسات نفسها ذلكويستثنى من 
 
  :فئات االستخدام النهائي 

  

  :االستهالك النهائي

المعنى ال يعتبر  وبهذا.  والحكومة، والمؤسسات غير الهادفة للربح المعيشية، األسريتم من قبل  الذي  االستهالكو ه

 .المنتجات التي تستخدم في العملية اإلنتاجية بمثابة استهالك وسيط تعتبراستهالك المنشآت استهالكاً نهائياً، إذ 

  

    :المعيشية لألسراالستهالك النهائي 

 إجماليالمساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت  إنشاءعلى كافة السلع والخدمات باستثناء اإلنفاق على  اإلنفاق

  .  المعيشية األسرالمساكن فيصنف كاستهالك نهائي منفق من  إيجار أما.  لحساب المالكين

  

  :للربح االستهالك النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف

الذي يفيد  اإلنفاقمن ذلك  األولويتألف .  فردي وآخر جماعي إنفاق:  فئتين إلىلهذين القطاعين  اإلنفاقيمكن تقسيم 

الحكومة على الدفاع  إنفاق:  الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك اإلنفاق أما ،الخدمات الطبية:  ، مثال ذلكاألفراد

  .العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة واألمن
 

  :اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

، والتغير في المخزون، وصـافي حيـازة   اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت :  ثالثة مركبات إلىيمكن تقسيم هذا البند 

.  كمجموع لهذه المركبات الثالثـة ) االستثمار أو( اإلجمالي، حيث يعرف التكوين الرأسمالي )الحيازات الثمينة(النفائس 

  .المشترين بأسعارويتم قياس االستثمار 
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  :اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت 
منتج ما من أصول ثابتة مخصوما منها قيمة األصول التي يـتم الـتخلص منهـا أثنـاء الفتـرة       مجموع قيم ما يحتازه

المحاسبية باإلضافة إلى إضافات معينة إلى قيمة األصول غير المنتجة التي تتأتي من خالل نشـاط إنتـاجي لوحـدات    

إنتاج وتسـتعمل هـي نفسـها    كمخرجات من  عمليات  جمؤسسية واألصول الثابتة أصول ملموسة أو غير ملموسة تنت

  .بصورة متكررة أو مستمرة في العملية اإلنتاجية

  

  :التغير في المخزون

الجاريـة، أي   باألسعارتقيم السلع  أنويجب .  المخزون مطروحاً منها قيمة السلع الخارجة منه إلىقيمة السلع الداخلة 

.  من تجنب احتساب مكاسب االقتنـاء غيـر الفعليـة   من المخزون، بحيث يتم التثبت  إخراجها أو إدخالهالحظة  بأسعار

  ."المنتجات تحت التشغيل"ويشمل التغير في المخزون 

  

  :الصادرات والواردات من السلع والخدمات

  .تشمل المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة والهدايا

  
 



PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2012) ءPCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع االول 2012)

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**
Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**

Agriculture, Forestry and Fishing 63.4 108.4 68.9 85.8 83.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 195.0 195.6 197.8 209.8 195.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 6.5 6.3 6.2 4.5 6.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 132.4 129.9 134.3 151.0 137.3 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 46.1 46.4 45.0 43.5 42.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 10.0 13.0 12.3 10.8 9.1 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
Construction 162.6 182.7 184.3 188.3 152.9 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 148.8 152.5 152.9 146.0 135.6 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 36.3 35.1 33.9 32.7 31.6 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 76.0 75.5 74.4 75.4 73.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 102.5 102.1 106.8 101.5 94.4 المعلومات واالتصاالت
Services 374.7 356.6 344.1 342.5 332.4 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 26.8 34.3 23.0 17.0 16.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 113.0 97.1 99.6 98.7 101.1 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 25.5 23.6 22.8 24.0 23.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 10.4 9.5 9.5 9.8 9.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 124.3 121.3 120.9 122.5 114.1 التعليم
Human Health and Social Work Activities 45.3 43.8 41.4 42.9 40.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 7.7 7.0 7.0 7.2 7.0 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 21.7 20.0 19.9 20.4 19.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 214.8 215.0 224.3 223.2 221.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 1.5 1.6 1.5 1.7 1.6 الخدمات المنزلية
FISIM -68.5 -67.0 -66.2 -66.7 -63.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 109.3 113.9 112.0 108.7 108.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 163.3 157.4 164.3 149.3 130.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 1,579.7 1,629.4 1,599.0 1,598.2 1,496.4 الناتج المحلي اإلجمالي

** Peliminary Estimates and it will be revised.
*** Flash Estimates, and its Preliminary and  will be revised *** األصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 1-1: القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية* حسب النشاط االقتصادي والربع لألعوام 2011-2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004 
 Table 1-1: Value added in the Palestinian Territory* by economic activity and quarter for the years 2011-2012 at constant prices: 2004 is the base year                  

Economic Activity  النشاط  االقتصادي

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2012) ءPCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع االول 2012)

Value In USD Million         القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**
Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**

Agriculture, Forestry and Fishing 41.6 83.0 41.6 49.9 44.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 153.9 152.5 156.5 168.8 157.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 6.5 6.3 6.2 4.5 6.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 125.8 123.0 127.7 143.7 130.7 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 13.9 13.6 14.1 12.2 13.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 7.7 9.6 8.5 8.4 6.9 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
Construction 94.9 108.4 110.4 124.2 104.4 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and 108.8 110.8 110.6 104.9 96.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 28.8 28.3 27.9 27.5 27.1 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 67.1 66.7 65.9 67.0 65.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 101.3 100.9 105.5 100.3 93.3 المعلومات واالتصاالت
Services 220.6 204.0 198.1 198.9 196.9 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 7.0 8.5 6.2 7.2 6.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 73.5 59.4 62.4 60.5 63.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 20.6 19.4 17.9 19.4 19.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 6.6 6.3 5.8 6.3 6.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 63.5 63.3 62.4 59.9 57.2 التعليم
Human Health and Social Work Activities 30.0 28.7 26.5 27.3 25.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 5.1 4.8 4.4 4.8 4.8 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 14.3 13.6 12.5 13.5 13.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 106.8 108.3 111.2 113.5 108.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 1.1 1.2 1.0 1.2 1.2 الخدمات المنزلية
FISIM -61.3 -60.1 -59.4 -59.8 -57.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 101.0 105.2 103.4 100.5 99.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 150.9 145.4 151.8 138.1 120.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 1,115.5 1,154.6 1,124.5 1,135.0 1,058.3 الناتج المحلي اإلجمالي

** Peliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and  will be revised *** األصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 1-2: القيمة المضافة في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي والربع لالعوام 2011-2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004 
 Table 1-2: Value added in the West Bank* by economic activity and quarter for the years 2011-2012 at constant prices: 2004 is the base year

Economic Activity النشاط  االقتصادي

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

2011

14



PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2012) ءPCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع االول 2012)

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول** الربع الرابع* الربع الثالث* الربع الثاني* الربع األول*
Q I** Q IV* Q III* Q II* Q I*

Agriculture, Forestry and Fishing 21.8 25.4 27.3 35.9 38.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 41.1 43.1 41.3 41.0 38.1  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 6.6 6.9 6.6 7.3 6.6 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 32.2 32.8 30.9 31.3 29.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 2.3 3.4 3.8 2.4 2.2 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
Construction 67.7 74.3 73.9 64.1 48.5 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 40.0 41.7 42.3 41.1 38.9  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 7.5 6.8 6.0 5.2 4.5 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 8.9 8.8 8.5 8.4 8.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 المعلومات واالتصاالت
Services 154.1 152.6 146.0 143.6 135.5 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 19.8 25.8 16.8 9.8 10.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 39.5 37.7 37.2 38.2 37.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 4.9 4.2 4.9 4.6 4.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 3.8 3.2 3.7 3.5 3.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 60.8 58.0 58.5 62.6 56.9 التعليم
Human Health and Social Work Activities 15.3 15.1 14.9 15.6 15.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 2.6 2.2 2.6 2.4 2.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 7.4 6.4 7.4 6.9 6.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 108.0 106.7 113.1 109.7 113.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 الخدمات المنزلية
FISIM -7.2 -6.9 -6.8 -6.9 -6.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 8.3 8.7 8.6 8.2 8.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 12.4 12.0 12.5 11.2 9.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 464.2 474.8 474.5 463.2 438.1 الناتج المحلي اإلجمالي

** Flash Estimates, and its Preliminary and  will be revised ** األصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 1-3: القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع لألعوام 2011-2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004 
 Table 1-3: Value added in the Gaza Strip by economic activity and quarter for the years 2011-2012 at constant prices: 2004 is the base year

Economic Activity النشاط  االقتصادي

* Peliminary Estimates and it will be revised. * تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2012) ءPCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع االول 2012)

2012
الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**

Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**
Agriculture, Forestry and Fishing 4.0 6.7 4.3 5.4 5.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 12.3 12.0 12.4 13.1 13.1  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 8.4 8.0 8.4 9.4 9.2 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 2.9 2.8 2.8 2.7 2.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
Construction 10.3 11.2 11.5 11.8 10.2 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 9.4 9.4 9.6 9.1 9.1  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 2.3 2.2 2.1 2.0 2.1 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 4.8 4.6 4.7 4.7 4.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 6.5 6.3 6.7 6.4 6.3 المعلومات واالتصاالت
Services 23.8 21.8 21.5 21.5 22.2 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 1.7 2.1 1.4 1.1 1.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 7.2 6.0 6.2 6.2 6.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 7.8 7.4 7.7 7.6 7.6 التعليم
Human Health and Social Work Activities 2.9 2.7 2.6 2.7 2.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 13.6 13.2 14.0 14.0 14.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -4.3 -4.1 -4.1 -4.2 -4.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 6.9 7.0 7.0 6.8 7.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 10.3 9.6 10.2 9.3 8.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 100 100 100 المجموع

** Peliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and  will be revised *** األصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 2-1: نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية* حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين 2011، 2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004 
  Table 2-1: Percentage contribution to GDP in the Palestinian Territory* by economic activity and quarter for 2011, 2012 at constant prices:                                

2004 is the base year

Economic Activity
2011

النشاط  االقتصادي

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
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2012
الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**

Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**
Agriculture, Forestry and Fishing 3.7 7.2 3.7 4.4 4.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 13.8 13.2 14.0 14.9 14.9  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.3 10.7 11.3 12.7 12.3 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
Construction 8.5 9.4 9.8 10.9 9.9 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 9.8 9.6 9.8 9.2 9.1  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 2.6 2.5 2.5 2.4 2.6 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 6.0 5.8 5.9 5.9 6.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 9.1 8.7 9.4 8.8 8.8 المعلومات واالتصاالت
Services 19.8 17.7 17.6 17.5 18.6 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 6.6 5.2 5.5 5.3 6.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 1.8 1.7 1.6 1.7 1.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 5.7 5.5 5.5 5.3 5.4 التعليم
Human Health and Social Work Activities 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 9.6 9.4 9.9 10.0 10.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -5.6 -5.2 -5.3 -5.3 -5.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 9.1 9.1 9.2 8.9 9.5 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 13.5 12.5 13.4 12.3 11.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 100 100 100 المجموع

** Peliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and  will be revised *** األصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 2-2: نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين 2011، 2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004 
  Table 2-2: Percentage contribution to GDP in the West Bank* by economic activity and quarter for 2011, 2012 at constant prices: 2004 is the base year

Economic Activity
2011

النشاط  االقتصادي

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
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2012
الربع األول** الربع الرابع* الربع الثالث* الربع الثاني* الربع األول*

Q I** Q IV* Q III* Q II* Q I*
Agriculture, Forestry and Fishing 4.7 5.3 5.8 7.8 8.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 8.8 9.1 8.7 8.9 8.7  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 6.9 6.9 6.5 6.8 6.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
Construction 14.6 15.6 15.6 13.8 11.1 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 8.6 8.8 8.9 8.9 8.9  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 المعلومات واالتصاالت
Services 33.2 32.1 30.8 31.0 30.9 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 4.3 5.4 3.6 2.1 2.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 8.5 7.9 7.8 8.2 8.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 13.0 12.2 12.4 13.5 13.0 التعليم
Human Health and Social Work Activities 3.3 3.2 3.1 3.4 3.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 1.6 1.3 1.6 1.5 1.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 23.3 22.5 23.8 23.7 25.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -1.6 -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 100 100 100 المجموع

** Flash Estimates, and its Preliminary and  will be revised ** األصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 2-3: نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين 2011، 2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004
 Table 2-3: Percentage contribution to GDP in the Gaza Strip by economic activity and quarter for 2011, 2012 at constant prices:

 2004 is the base year

Economic Activity
2011

النشاط  االقتصادي

* Peliminary Estimates and it will be revised. * تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2012) PCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع األول 2012) ء

Value In USD Million       القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**
Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**

 Final consumption 3,271.9 3,025.6 3,207.9 3,187.3 3,222.8   اإلنفاق االستهالآي النهائي
 Household Final Consumption 2,518.1 2,292.6 2,478.4 2,421.0 2,493.2  اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 663.0 619.3 629.7 665.1 638.1  اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي
 NPISH final consumption 90.8 113.7 99.8 101.2 91.5  اإلنفاق االستهالآي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر 

ة Gross Capital Formation ال 373.9 426.6 433.2 555.5 432.8  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 496.8 555.1 541.4 670.8 505.9  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 408.1 470.3 450.9 568.9 392.3  - المباني
 - Non-buildings 88.7 84.8 90.5 101.9 113.6  - غير المباني
 Changes in inventories -122.9 -128.5 -108.2 -115.3 -73.1  التغير في المخزون
 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  صافي الممتلكات القيمة
 Net Exports of goods and services -1,224.0 -940.4 -1,110.2 -1,141.0 -1,318.0  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 353.1 508.9 489.7 466.7 401.2  الصادرات
 - Goods 229.4 384.9 383.4 366.8 307.8   - السلع
 - Services 123.7 124.0 106.3 99.9 93.4   - الخدمات
 Imports 1,577.1 1,449.3 1,599.9 1,607.7 1,719.2  الواردات
 - Goods 1,363.1 1,246.7 1,380.0 1,416.2 1,559.9   - السلع
 - Services 214.0 202.6 219.9 191.5 159.3   - الخدمات
Gross Domestic Product 2,421.8 2,511.8 2,530.9 2,601.8 2,337.6 الناتج المحلي اإلجمالي

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
** Preliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised *** االصدار األول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 3-1: الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في األراضي الفلسطينية* حسب الربع للعامين 2011، 2012 باالسعار الجارية
 Table 3-1: Gross Domestic Product by expenditure in the Palestinian Territory* by quarter for the years 2011, 2012 at current prices

Final use فئة االستخدام

2011
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2012) PCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع األول 2012) ء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**
Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**

 Final consumption 2,244.5 2,054.5 2,181.6 2,138.7 2,182.8   اإلنفاق االستهالآي النهائي
 Household Final Consumption 1,810.2 1,645.1 1,782.7 1,706.1 1,777.2  اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 407.8 384.1 385.0 407.9 382.9  اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي
 NPISH final consumption 26.5 25.3 13.9 24.7 22.7  اإلنفاق االستهالآي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر 

ة Gross Capital Formation ال 273.5 320.8 339.5 451.2 359.6  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 260.1 304.0 321.7 426.5 341.8  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 181.7 229.0 241.7 336.4 241.4  - المباني
 - Non-buildings 78.4 75.0 80.0 90.1 100.4  - غير المباني
 Changes in inventories 13.4 16.8 17.8 24.7 17.8  التغير في المخزون
 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  صافي الممتلكات القيمة
 Net Exports of goods and services -784.7 -579.4 -726.2 -738.6 -898.5  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 326.1 481.7 465.7 443.8 379.3  الصادرات
 - Goods 224.1 379.4 378.0 361.4 302.5   - السلع
 - Services 102.0 102.3 87.7 82.4 76.8   - الخدمات
 Imports 1,110.8 1,061.1 1,191.9 1,182.4 1,277.8  الواردات
 - Goods 933.2 893.0 1,009.4 1,023.5 1,144.7   - السلع
 - Services 177.6 168.1 182.5 158.9 133.1   - الخدمات
Gross Domestic Product 1,733.3 1,795.9 1,794.9 1,851.3 1,643.9 الناتج المحلي اإلجمالي

** Preliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised *** االصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 3-2: الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في الضفة الغربية* حسب الربع للعامين 2011، 2012 باالسعار الجارية
 Table 3-2: Gross Domestic Product by expenditure in the West Bank* by quarter for the years 2011, 2012 at current prices

Final use فئة االستخدام

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

2011

20



PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2012) PCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع األول 2012) ء

Value In USD Million       القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول** الربع الرابع* الربع الثالث* الربع الثاني* الربع األول*
Q I** Q IV* Q III* Q II* Q I*

 Final consumption 1,027.4 971.1 1,026.3 1,048.6 1,040.0   اإلنفاق االستهالآي النهائي
 Household Final Consumption 707.9 647.5 695.7 714.9 716.0  اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 255.2 235.2 244.7 257.2 255.2  اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي
 NPISH final consumption 64.3 88.4 85.9 76.5 68.8  اإلنفاق االستهالآي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر 

ة Gross Capital Formation ال 100.4 105.8 93.7 104.3 73.2  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 236.7 251.1 219.7 244.3 164.1  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 226.4 241.3 209.2 232.5 150.9  - المباني
 - Non-buildings 10.3 9.8 10.5 11.8 13.2  - غير المباني
 Changes in inventories -136.3 -145.3 -126.0 -140.0 -90.9  التغير في المخزون
 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  صافي الممتلكات القيمة
 Net Exports of goods and services -439.3 -361.0 -384.0 -402.4 -419.5  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 27.0 27.2 24.0 22.9 21.9  الصادرات
 - Goods 5.3 5.5 5.4 5.4 5.3   - السلع
 - Services 21.7 21.7 18.6 17.5 16.6   - الخدمات
 Imports 466.3 388.2 408.0 425.3 441.4  الواردات
 - Goods 429.9 353.7 370.6 392.7 415.2   - السلع
 - Services 36.4 34.5 37.4 32.6 26.2   - الخدمات
Gross Domestic Product 688.5 715.9 736.0 750.5 693.7 الناتج المحلي اإلجمالي

* Preliminary Estimates and it will be revised. * تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised ** االصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 3-3: الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في قطاع غزة حسب الربع للعامين 2011، 2012 باالسعار الجارية
 Table 3-3: Gross Domestic Product by expenditure in the Gaza Strip by quarter for the years 2011, 2012 at current prices

Final use فئة االستخدام

2011
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2012) PCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع األول 2012) ء

Value In USD Million     القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**
Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**

 Final consumption 2,053.5 1,895.1 1,933.6 1,875.3 1,982.2   اإلنفاق االستهالآي النهائي
 Household Final Consumption 1,576.0 1,433.0 1,494.9 1,423.8 1,529.1  اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 419.9 390.4 378.7 391.8 396.3  اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي
 NPISH final consumption 57.6 71.7 60.0 59.7 56.8  اإلنفاق االستهالآي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر 

ة Gross Capital Formation ال 282.0 310.1 318.9 378.6 313.7  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 359.9 391.1 384.0 446.4 359.1  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 304.8 338.6 330.4 387.5 289.9  - المباني
 - Non-buildings 55.1 52.5 53.6 58.9 69.2  - غير المباني
 Changes in inventories -77.9 -81.0 -65.1 -67.8 -45.4  التغير في المخزون
 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  صافي الممتلكات القيمة
 Net Exports of goods and services -755.8 -575.8 -653.5 -655.7 -799.5  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 223.7 320.9 294.5 274.9 249.2  الصادرات
 - Goods 145.4 242.7 230.6 216.1 191.2   - السلع
 - Services 78.3 78.2 63.9 58.8 58.0   - الخدمات
 Imports 979.5 896.7 948.0 930.6 1,048.7  الواردات
 - Goods 846.6 771.4 817.7 819.7 951.5   - السلع
 - Services 132.9 125.3 130.3 110.9 97.2   - الخدمات
Gross Domestic Product 1,579.7 1,629.4 1,599.0 1,598.2 1,496.4 الناتج المحلي اإلجمالي

** Preliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised *** االصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 4-1: الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في األراضي الفلسطينية* حسب الربع للعامين 2011، 2012 باالسعار الثابتة:  2004 سنة االساس 
 Table 4-1: Gross Domestic Product by expenditure in the Palestinian Territory* by quarter for the years 2011, 2012 at constant prices:            

2004 is the base year

Final use فئة االستخدام

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

2011
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2012) PCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع األول 2012) ء

Value In USD Million     القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول*** الربع الرابع** الربع الثالث** الربع الثاني** الربع األول**
Q I*** Q IV** Q III** Q II** Q I**

 Final consumption 1,405.9 1,285.5 1,315.5 1,262.1 1,351.5   اإلنفاق االستهالآي النهائي
 Household Final Consumption 1,130.8 1,027.4 1,075.7 1,007.2 1,099.6  اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 258.3 242.1 231.5 240.3 237.8  اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي
 NPISH final consumption 16.8 16.0 8.3 14.6 14.1  اإلنفاق االستهالآي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر 

ة Gross Capital Formation ال 192.9 221.9 235.2 295.9 250.6  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 184.4 211.3 224.5 281.3 239.6  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 135.7 164.9 177.1 229.2 178.4  - المباني
 - Non-buildings 48.7 46.4 47.4 52.1 61.2  - غير المباني
 Changes in inventories 8.5 10.6 10.7 14.6 11.0  التغير في المخزون
 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  صافي الممتلكات القيمة
 Net Exports of goods and services -483.3 -352.8 -426.2 -423.0 -543.8  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 206.6 303.7 280.0 261.4 235.6  الصادرات
 - Goods 142.0 239.2 227.3 212.9 187.9   - السلع
 - Services 64.6 64.5 52.7 48.5 47.7   - الخدمات
 Imports 689.9 656.5 706.2 684.4 779.4  الواردات
 - Goods 579.6 552.5 598.1 592.4 698.2   - السلع
 - Services 110.3 104.0 108.1 92.0 81.2   - الخدمات
Gross Domestic Product 1,115.5 1,154.6 1,124.5 1,135.0 1,058.3 الناتج المحلي اإلجمالي

** Preliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised *** االصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 4-2: الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في الضفة الغربية* حسب الربع للعامين 2011، 2012 باالسعار الثابتة: سنة االساس 2004
 Table 4-2: Gross Domestic Product by expenditure in the West Bank* by quarter for the years 2011, 2012 at constant  prices:                            

2004 is the base year

Final use فئة االستخدام

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

2011
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2012) PCBS:التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية (الربع األول 2012) ء

Value In USD Million     القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2012

الربع األول** الربع الرابع* الربع الثالث* الربع الثاني* الربع األول*
Q I** Q IV* Q III* Q II* Q I*

 Final consumption 647.6 609.6 618.1 613.2 630.7   اإلنفاق االستهالآي النهائي
 Household Final Consumption 445.2 405.6 419.2 416.6 429.5  اإلنفاق االستهالآي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 161.6 148.3 147.2 151.5 158.5  اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي
 NPISH final consumption 40.8 55.7 51.7 45.1 42.7  اإلنفاق االستهالآي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر 

ة Gross Capital Formation ال 89.1 88.2 83.7 82.7 63.1  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 175.5 179.8 159.5 165.1 119.5  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 169.1 173.7 153.3 158.3 111.5  - المباني
 - Non-buildings 6.4 6.1 6.2 6.8 8.0  - غير المباني
 Changes in inventories -86.4 -91.6 -75.8 -82.4 -56.4  التغير في المخزون
 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  صافي الممتلكات القيمة
 Net Exports of goods and services -272.5 -223.0 -227.3 -232.7 -255.7  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 17.1 17.2 14.5 13.5 13.6  الصادرات
 - Goods 3.4 3.5 3.3 3.2 3.3   - السلع
 - Services 13.7 13.7 11.2 10.3 10.3   - الخدمات
 Imports 289.6 240.2 241.8 246.2 269.3  الواردات
 - Goods 267.0 218.9 219.6 227.3 253.3   - السلع
 - Services 22.6 21.3 22.2 18.9 16.0   - الخدمات
Gross Domestic Product 464.2 474.8 474.5 463.2 438.1 الناتج المحلي اإلجمالي

** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised ** االصدار األول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 4-3: الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في قطاع غزة حسب الربع للعامين 2011، 2012 باالسعار الثابتة: سنة االساس 2004
 Table 4-3: Gross Domestic Product by expenditure in the Gaza Strip by quarter for the years 2011, 2012 at constant prices:                               

2004 is the base year

Final use فئة االستخدام

* Preliminary Estimates and it will be revised. * تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
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Value In USD       القيمة  بالدوالر األمريكي 

***2012 **2011 ***2012 **2011 ***2012 **2011
 First Quarter 285.9 279.3 469.0 457.2 394.7 385.3 الربع األول
 Second Quarter - 292.8 - 487.0 - 408.5 الربع الثاني
 Third Quarter - 297.4 - 479.2 - 405.6 الربع الثالث
 Fourth Quarter - 295.0 - 488.7 - 410.2 الربع الرابع
 Annual Value - 1,164.5 - 1,912.1 - 1,609.6 القيمة السنوية

(-) لم تتوفر البيانات بعد.

Value In USD    القيمة  بالدوالر األمريكي

***2012 **2011 ***2012 **2011 ***2012 **2011
 First Quarter 424.1 442.2 728.7 710.1 605.2 601.9 الربع األول
 Second Quarter - 474.4 - 794.4 - 665.0 الربع الثاني
 Third Quarter - 461.3 - 765.0 - 642.0 الربع الثالث
 Fourth Quarter - 444.8 - 760.2 - 632.4 الربع الرابع
 Annual Value - 1,822.7 - 3,029.7 - 2,541.3 القيمة السنوية

.The data are not yet available (-)(-) لم تتوفر البيانات بعد.

جدول 5: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة خالل أرباع العامين 2011- 2012 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004
 Table 5: GDP Per Capita by region and quarter for 2011- 2012 at constant prices: 2004 is base year 

                      Region and period      
                                                            
   Quarter

قطاع غزة الضفة الغربية* األراضي الفلسطينية*
                                        المنطقة والفترة          

     الربع
Gaza Strip West Bank* Palestinian Territory*

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. * البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
** Preliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
*** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised *** االصدار األول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

جدول 6: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة خالل أرباع العامين 2011، 2012 باألسعار الجارية
 Table 6: GDP Per Capita by region and quarter for 2011, 2012 at current prices

                      Region and period      
                                                            
   Quarter

قطاع غزة الضفة الغربية* االراضي الفلسطينية*
                                        المنطقة والفترة          

     الربع
Gaza Strip West Bank* Palestinian Territory*

(-) The data are not yet available.

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

*** Flash Estimates, and its Preliminary and will be revised *** االصدار األول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل

** Preliminary Estimates and it will be revised. ** تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل
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