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 4134، تشرين ثاني – 3416، صفر ©
 .ظةو فحم ققوحلا جميع

 
 :ة إلى هذه المطبوعة كالتاليار شاإلى رجي س،باقتالا لةحاي ف
 
 . ةسيسائج أنتا :4131 ،ينأملتواة ليماالح مس.  3102يني، سطفلالء صاحلإلي كز مر الز هالجا
 .نطيلسف - هللا امر  
 

 :إلى المراسالت توجهجميع 
 كزي لإلحصاء الفلسطينيمر ال الجهاز

 ين طسلف -رام اهلل ،0421.  ب.ص
          

 2982700  2 (970/972 ):  هاتف
 2982710  2 (970/972 ):  فاكس
 3011111111: مجانيال الرقم

 diwan@pcbs.gov.ps  :بريد إلكتروني
 2086  :الرمز المرجعي                                                                                          http://www.pcbs.gov.ps: ةصفحة إلكتروني

 

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

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


!

!

!

!
!

!

!

!

جنين

طولكرم

قلقيلية 
نابلس

رام اهللا 

والبيرة 

اريحا

 واألغوار

القدس

بيت لحم

الخليل

سط
متو
 ال
ض
البي
  ا
حر
الب

ت
لمي
ر ا
بح
ال

األردن

شمال غزة 
 غزة 

دير البلح
خانيونس

رفح

M
ed

ite
rra

ne
an

 S
ea

D
ea

d 
Se

a

Jenin

Jordan

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya

Ramallah
Al Bireh&

Jerusalem 

Bethlehem

Hebron

 &Jericho
Al Aghwar

North Gaza

Gaza
Deir Al Balah

Khan Yunis

Rafah

مصر
Egypt

سلفيت
Salfit

طوباس
Tubas

Beersheba
بئر السبع

سوريا

لبنان

Syria

Lebanon

طبريا

صفد

حيفا

يافا

الرملة 

عكا

الناصرة 

بيسان

اللد

Safad
Acre

Haifa Tabariya

Nazaret

Beisan

Jaffa

Lod
Er Ramle

35°E

35°E

33°N 33°N

32°N 32°N

31°N 31°N

30°N 30°N

0 20 4010 Km

±

فلسطين

Palestine



 2013، مسح المالية والتامين: PCBS ج

 

 كر وتقديرش
 

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

 .واجبهم
 
، بقيادة فريق فني مدن الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني، وبددعم 3102 مسح المالية والتأمينفيذ تنو  طتم تخطي دقل

 يدةمثلمال بتدكمب ةلدثمم 3102لعام ( CFG)ل الرئيسية للجهاز يو متلا ةعو مجمو  دولة فلسطينكل من ن بيك مالي مشتر 
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاالوكو ، فلسطيندولة  النرويجية لدى

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

 اللجنة الفنية  

 رئيس اللجنة عصام صبيح 

 عاصم أسمر 
 ديما عباسي

 

 فداء ابو عيشه 
 ياد قاللوةز 

 

  

 إعداد التقرير  

 عصام صبيح 
 وعد بني عودة

 

  

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

  

 المراجعة األولية  

 فائد ريان 
 ابراهيم الطرشة

 صالح الكفري. د

 

 محمد قاللوة 
 

 

    المراجعة النهائية 

 الرحمنمحمود عبد  
 

 

  اإلشراف العام  
 رئيس الجهاز عال عوض 
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 ائمة المحتوياتق

 
 الصفحة  الموضوع

  
 قائمة الجداول 

 لمقدمةا

 

 05 ةيالنتائج الرئيس :الفصل األول  
 35 عدد المؤسسات 3.3 
 35 عدد العاملين 4.3 

 35 العاملينتعويضات  1.3 
 35 اإلنتاج 4.3 
 35 االستهالك الوسيط 5.3 
 36 القيمة المضافة 6.3 
 36 صافي الضرائب على اإلنتاج ..7 
 36 الثابت اإلجمالي يالتكوين الرأسمال ..0 
 36 فائض التشغيل 9.3 

   

 01 والجودة جيةهالمن :الفصل الثاني
 37 أهداف المسح  3.4 
 37 استمارة المسح 4.4 
 30 االطار والعينة 1.4 
 39 العمل الميدانيوادارة تنظيم  ..4 
 41  معالجة وجدولة البيانات 5.4 

 41 دقة البيانات 6.4 
 43 القابلية للمقارنة 7.4 
 اجراءات ضبط الجودة 0.4 

 

44 
 

 مالحظات على البيانات 9.4 
 

44 
 

   

 32 المصطلحات المفاهيم و  :الفصل الثالث
   

 31 جداول ال 
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 لاولجداة ئمقا
 حةصفال   ولجدال

   

:0 ولجد  ،فلسـطينتصاديــة حســـب النشـاط االقتصــادي فـي قالمؤشـرات االم هـوأ عاملينالو  اتسسمؤ الد عد 
4131  

32 

   

:3 ولجد  21 4131 ،فلسطين القتصـــادي فـيا اطــنشالحسب  عاملينال وتعويضات دعد 
   

:2 ولجد  20 4131، فلسطينالنشـاط االقتصادي في و  مكونات التعويضات ـبحس ـنليامعلا اتضـويتعو  عدد 
   
   

:2 ولجد  23 4131، فلسطينصــادي في قتالا اطــنشالب حسل الثابتة صو ألا كةحر  
   

:أ5 ولجد           فــــــــي  األصــــــــلفــــــــي مؤسســــــــات الوســــــــاطة الماليــــــــة حســــــــب صــــــــنف  الثابتــــــــة ولصــــــــحركــــــــة األ 
 4131، فلسطين

22 

   

:ب5 ولجد ــــــــي  األصــــــــلحســــــــب صــــــــنف  صــــــــرافي العمــــــــالت شــــــــركاتفــــــــي  الثابتــــــــة ولصــــــــحركــــــــة األ            ف
 4131، فلسطين

   22  

:4 ولجد  25 4131 ،فلسطيننشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادي في ألواي يسرئالط شالنا منج تاناإل 
   

:1 ولجد  24 4131، فلسطيني ف يدصاقتالا اطنشلا بحس ةيلاالم سساتمؤ لي ليسرئلط اشالنا منج تاناإل 
   

:8 ولجد باشـــــرة للمؤسســــات الماليـــــة حســـــب النشـــــــاط رة غيـــــر مبصـــــو ة اســــمقالة ليـــــماالة اطوســـــالت ماخــــد 
 4131، فلسطيناالقتصــادي في 

21 

   

:2 ولجد  28 4131 فلسطين،في  ديصاتقالا اطشنلاب حس نيملتأا تركاشي ليسرئلط اشالنامن ج تاناإل 
   

:01 ولجد  22 4131 ،فلسطيني ي فداصتالقااط النش بي حسانو ثالط شالنا منج تاناإل 
   

:00 ولجد  21 4131 فلسطين،المقبوضة حسب النشاط االقتصــادي في ة وعتنلما تيالحو لتوات داراياإل 

:03 ولجد  20 4131عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  
   

:02 ولجد  23 4131 ،فلسطينالنشاط االقتصــادي في  سبح مةخدستلما اجنتإلا اتزمتلمس 
   

: 02 ولجد  22 4131، فلسطيناط االقتصادي في نشالب حسى خر ألا اجنتإلا يفار مص 
   

:05 ولجد  25 4131، فلسطينصادي في تقســب النشـاط االحعلى اإلنتاج ب ائـر ضـالو  ومرسال 
   

: 04 ولجد  24 4131عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  

: 01 ولجد  21 4131 ،فلسطيني في ادقتصحسب النشاط االة وعتنلما اتوعدفلموات الويتحال 
   

: 08 ولجد  28 4131، فلسطينحسب النشاط االقتصادي في رية فظة االستثماالمح 
   

: 02 ولجد  22 4131فلسطين،  ح حسب النشاط االقتصادي فيمسالن م صةخلستلما تدالمعالض بع 
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 المقدمة

 
واالتفاقيات االقتصادية  ة االقتصاد،لمعو و  لمية والمتمثلة بتحرير التجارة بين الدول،عاال يةدصاقتاال اتطور لتار عتبت

ى لعمين تأ ،صرفيةمتسهيالت  ،نقود لقن)المشتركة من أهم العوامل التي جعلت السرعة في تنفيذ المعامالت المالية 
 تتحقق دون وجود نشاط متخصص يقوم بإنجاز نأ اهلكان  احاجة ملحة، والتي م( ماليةالت الاممعالن م اهير وغ، عئضالبا
 .ليةاالم اطةوسلابأنشطة  لتمثالمالمعامالت، و ه هذل ثم
 
 ةعلقتالم ئيةاحصإلختلف الدول أهمية خاصة للبيانات ام يية فحصائاألجهزة اإل أولت يةالمال ساطةالو  نشطةية أهمأل ا  نظر و 

 .خرىألا ةيدصاتقالا طةشنلأل تهاعن تلك التي أول ه األنشطة والتي ال تقلذبه
 

 امع نعك ذلين و مالتأو  ةاليلما حستقرير م نعشر م الثامن عددلأن يصدر اطيني الفلس حصاءلإلكزي المر  جهازال يسر
 يةدتصاحصائية االقتصادية التي تغطي معظم األنشطة االقإلح او لمسامن  سلةلعلما  بأن الجهاز يقوم بتنفيذ س.  4131

 . يل سنو شكب 1994عام من  ارا  اعتب فلسطين فيس التي تمار 
 

التأمين و  ةاليملا ح، وغطى مسفلسطين وىستم داول علىضت في جر عوالتي  4131 مالعسح ملات نابيا رقريلتا ذاه ليشم
بورصة فلسطين وشركات  إضافة الى ةراض المتخصصقإلا تامية ومؤسسالسإلاو ة والبنوك التجاري سلطة النقد الفلسطينية

 ينأملتا طانشل ةبسنالب امأ.  3997كما شمل صرافي العمالت للمرة األولى منذ عام  ،ةماليال اقر و األبل امعتت يالتة لوساطا
 .  فلسطينالعاملة في  نيمطى كافة شركات التأغ قدف
 

مل أكما ون.  نطيلقومية لفلسا تداد منظومة الحساباعرافدا أساسيا إلا هتاعضو مو  فالتخابادية تصح االقسو لما ئجتاتشكل ن
ن في يمأوالت ةيلألنشطة الما ةيادصتقسمات االلا رزبأ نإحصائية واضحة ع ر صورةيفو ي تف حالمس اهذ جئانت متسه أن

 .نات اإلحصائيةياالب هذهم والخاص لمثل اعلا نيلقطاعاهتمين من لمامات اتمات واهاجبحي ، وأن تففلسطين
 
 
 
  
  
 

   عال عوض
 رئيس الجهاز

 3102، ثانيتشرين 
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 01 

 

 االول الفصل
 

 النتائج الرئيسية
 

ضتتتتتتتتتتتت و   متتتتتتتتتتتت   المؤشتتتتتتتتتتتت اآل ال  يستتتتتتتتتتتتية ا تيتتتتتتتتتتتتة 3102يستتتتتتتتتتتتت مس متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتتتا   مستتتتتتتتتتتتح الماليتتتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتتت مين لم تتتتتتتتتتتتا  
، وبالتتتتتتتتتتتتال  اليتتتتتتتتتتتتا   0991ميتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتا   األولتتتتتتتتتتت لممتتتتتتتتتتت    تشتتتتتتتتتتتمل يشتتتتتتتتتتتا  صتتتتتتتتتتت ا   ال متتتتتتتتتتت آل أن اليتتتتتتتتتتتتا  التيويتتتتتتتتتتتة 
 .1بمة لممقا ية بالسيواآل السابقةاغي  ق

 
 عدد المؤسسات 1.1

ميهتتا ) 3102مؤسستتة  تتا   44 باستتاياش شتت صاآل صت ا   ال متت آل الماليتتةالوستتا ة بمت   تتاا المؤسستتاآل ال اممتتة  تت  م تال 
صمتا بمت   تاا المؤسستاآل ال اممتة  . 3103مؤسستة ماليتة  تا   44مقا ية مت   (ش صاآل ت مين 9و ،بيصًا ومؤسسة مالية 25

 .ة ص ا ةش ص 553   يشا  ص ا   ال م آل 
 

 لعاملينعدد ا 1.1
% 2.4 يستبت ً ، با تفتا   تام 1,254 باستتاياش شت صاآل صت ا   ال مت آل الوستا ة الماليتة مؤسساآل     اممينبم   اا ال

  تام ً  0,119 اآل الماليتة،  ت  البيتول والمؤسست تام ً  2774,متيه  ،( امتل 1,010وال ي بمت  ) ،3103مقا ية م  ال ا  
 .3102 ا    ام ً  981   ال م آل   ش صاآل ص ا بم   اا ال اممين  صما .    ش صاآل الت مين

 
 تعويضات العاملين 3.1

 025.8ميهتا ) 3102مميون اوال  أم يص   تا   043.8ما قيمت      مؤسساآل الوسا ة المالية بمغآل ت ويضاآل ال اممين
مميتون اوال   2.2و مميتون اوال  أم يصت   ت  شت صاآل التت مين 32.1مميون اوال  أم يص     البيول والمؤسستاآل الماليتة، و

 .(ال م آل ش صاآل ص ا  أم يص     
 

 االنتاج 1.1
حيتتتل بمتتت  ايتتتتاج البيتتتول ، 3102مميتتتون اوال  أم يصتتت   تتتا   441.1بمغتتتآل قيمتتتة االيتتتتاج  تتت  مؤسستتتاآل الوستتتا ة الماليتتتة 

يتتتتاج شتتت صاآل التتتت مين  219.1والمؤسستتتاآل الماليتتتة  يتتتتاج شتتت صاآل مميتتتون اوال  أم يصتتت  41.4مميتتتون اوال  أم يصتتت ، واش  واش
 .مميون اوال  أم يص  02.4ص ا   ال م آل 

 
 االستهالك الوسيط 1.1 

مميتتون اوال  أم يصتتت   تت  البيتتتول والمؤسستتاآل الماليتتتة        14.1ميهتتتا )  يصتت اوال  أممميتتتون  014.8 ي الستتتته ل الوستتبمتت  ا
 .(مميون اوال  أم يص     ش صاآل ص ا   ال م آل 2.4و مميون اوال  أم يص     ش صاآل الت مين 39.3و 
 
 

                                                           
1

 .    صل الميه ية 30صفحة يمصن م ا  ة الفق   األ ي    يما ي س القابمية لممقا ية  
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 01 

 

  القيمة المضافة 1.1
مميون اوال  أم يص      215.1ميها ) مميون اوال  أم يص     مؤسساآل الوسا ة المالية 252.9القيمة المضا ة آل بمغ

مميون اوال  أم يص     ش صاآل  9.8و مميون اوال  أم يص     ش صاآل الت مين 28.4البيول والمؤسساآل المالية و
  .(   ال م آلاص  
 

 الضرائب على االنتاج 1.1
مميون اوال  أم يص     البيول  25.9ميها )   أم يص مميون اوال 40.1لض ا ب  م  االيتاج ما قيمت  ا آلبمغ

مميون اوال  أم يص     ش صاآل ص ا    1.4و ش صاآل الت مينمميون اوال  أم يص      4.5والمؤسساآل المالية و
  .(ال م آل

 
 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 1.1

 30.2ميها )مؤسساآل الوسا ة المالية  مميون اوال  أم يص     34.9بمغآل قيمة التصوين ال أسمال  الاابآل اإل مال  
مميون اوال   1.3و مميون اوال  أم يص     ش صاآل الت مين 2.4مميون اوال  أم يص     البيول والمؤسساآل المالية و

 .(أم يص     ش صاآل ص ا   ال م آل
 

 1113على مكوناتها للعام  فلسطينفي في مؤسسات الوساطة المالية المضافة توزيع القيمة 

 
 

 فائض التشغيل 1.1
 .مميون اوال  أم يص  124.0بمغآل قيمة  ا ض التشغيل    مؤسساآل الوسا ة المالية 

 

اوال    20,735.6قا بم   3102    ا   من ت ويضاآل ال اممين متوس  يصيب ال امل ب    أنتشي  يتا   المسح ال  
 . 3102اوال  أم يص   ا   ,414.058متوس  ايتا ية ال امل ب       حين بم    .أم يص 

 
 

 ت ويضاآل ال اممين 
44.1% 

 الض ا ب  م  االيتاج 
%11.6 

 االهت ل السيوي 
%7.4 

  ا ض التشغيل 
%35.0 
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 الفصل الااي 
 

 المنهجية والجودة
 

واإل ا  وال يية وال ممياآل المياايية والمصتبية  ومسح الص ا ين   ضًا الستما   مسح المالية والت مينيشمل ه ا الفصل 
و اولة وم ال ة البياياآل، اضا ة ال   وا  البياياآل وتقييمها من   ل الت  ق لاقة البياياآل من حيل اال  اش 

من ال مل الميااي  وال ممياآل المصتبية، وم ال ة االحصا ية واال  اش غي  االحصا ية    م احل ال مل الم تمفة، 
البياياآل، واال  اشاآل المت    لمحا من ه ه اال  اش، ص لل الت  ق ال  أه  الم حظاآل  م  البياياآل الميشو      ه ا 

 .التق ي 
 

 المسحأهداف  1.1
 :بصفة  امة ال  تو ي  البياياآل التاليةمسح الهاف ي

  .األيش ة االقتصااية المشمولة حسب اليشا  االقتصااي  اا المؤسساآل ال اممة   . أ
 . اا ال اممين بتصييفاته  الم تمفة وت ويضاته . ب
 .قيمة اإليتاج من األيش ة ال  يسية والاايوية حسب األيش ة الم تمفة. ج
 .الم تمفةمن السم  وال اماآل المست امة    األيش ة اإليتا ية ( مستمزماآل اإليتاج)االسته ل الوسي  . ا
 .القيمة المضا ة ومصوياتها الم تمفة. هت
 .الما و اآل والتحوي آل المتيو ة المقبوض  والما و ة. و
 .ح صة المو وااآل والتصوين ال أسمال  الاابآل لصا ة األيش ة االقتصااية. ز

 
 :وتمصن البياياآل الم صو   أ  ه من تحقيق ما يم 

ال زمة إل ااا الحساباآل القومية، و لل و ق يظا  الحستاباآل القوميتة المقتت   المساهمة    تو ي  البياياآل األساسية  .0
 .0992من األم  المتحا  

 .تو ي  البياياآل ال زمة ألغ اض البحل والتحميل االقتصااي .3
 .و ي  البياياآل ال زمة لمت  ي الق ا اآل والم   ين والمهتمين باأليش ة المشمولةت .2
 
 استمارة المسح  1.1

  م  أساس توحيا صا ة األ زاش واألس مة المشت صة م  استما اآل باق  سمسمة 3102 لم ا مسح اللقا ت  تصمي  استما اآل 
االقتصااية والت  تض  مسح الصيا ة، مسح االيشاشاآل، مسح الت ا   الاا مية، مسح ال اماآل، ومسح اليقل  المسو 

وقا  و      .  اال تبا   صوصية المؤسساآل المشمولة به ا المسحاالتصاالآل، م  األ   بمسح الم موماآل و والت زين و 
تصمي  االستما اآل شمولها أله  المتغي اآل االقتصااية الت  تا س الظواه  المت مقة ب يش ة المالية والت مين، وه  ب اآل 

لقومية وميزان الما و اآل الوقآل ت ت  لتمبية االحتيا اآل من البياياآل االقتصااية األساسية ال زمة إل ااا الحساباآل ا
الحساباآل القومية وميزان الما و اآل حسب االة ال مل الاولية يظا      ، وبما يتفق م  التغي اآل الت  حااآللفمس ين
 .  (BPM-6)، و(SNA-2008)الحاياة 
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 :وتشمل االستما   المتغي اآل الواق ة ضمن الم االآل ال  يسية ا تية
 .بتصييفاته  الم تمفة وت ويضاته ال اممون    المؤسسة . 0
 .قيمة اإليتاج من اليشا  ال  يس  واأليش ة الاايوية. 3
 .قيمة االستاما  المال . 2
 .قيمة مستمزماآل اإليتاج من السم  وال اماآل الم تمفة. 4
 .قيمة الما و اآل والتحوي آل الما و ة والمقبوضة. 5
 .واإل اياآل الحصومية  م  االيتاجقيمة الض ا ب . 4
 .3102ح صة األصول لممؤسسة وصا   اإلضا اآل  م  ه ه األصول واهت صها   ل سية اإلسياا وه  . 1
 
  :اإلطار والعينة 3.1

 :وشركات التأمين وصرافي العمالت وشركات األوراق المالية الخدمات المالية نشاط 3.1.1
تصييف األيش ة االقتصااية  م  التصييف الصيا   القياس  الاول  ي تما ال هاز الم صزي لإلحصاش الفمس يي     

وقا ت  تصييف صا ة المؤسساآل .  الصاا   ن األم  المتحا ( ISIC-4) اية، التيقيح ال اب لصا ة األيش ة االقتصا
ل ي ت  تحايا  وا 3103 ااا ال ا  لمميشآآل والميشآآل    الس ل ال ا  لها المست ا     ال هاز والمبي   م  أساس الت

 .و قًا أليش تها االقتصااية ال  يسية ا تمااًا  م  ه ا التصييفمن واق  س  آل سم ة اليقا الفمس ييية، 
المالية ويشا   األو اق ويشا  صا ة المؤسساآل الت  تق  ضمن يشا  ال اماآل المالية 3102مسح المالية والت مين  يغ  
، حيل ت  مؤسسة 001 يية من الص ا ين بمغآل باإلضا ة ال  است اا   مؤسسة، 44والت  بمغآل  (حص  شامل) الت مين

 .0991شمول يشا  ص ا   ال م آل لمم   األول  مي   ا  
 م  مستوى أ ب ة حاوا أليش ة المالية والت مين    حين )صا ة المؤسساآل الت  تما س األيش ة التالية  المسحيشمل 

ل  (/ صاف) (Tabulation Category)والواق ة     ا فة التبويب ( آل  م  مستوى  مسة حاوايشا  ص ا   ال م 
 :الوسا ة المالية    التصييف

 

 (ISIC-4)دليل النشاط  النشاط االقتصادي
 11 :أنشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد وتشمل

 4400 (سم ة اليقا)البيول الم صزية 
 4409 (البيول الت ا ية واإلس مية)الوسا ة المالية األ  ى  أيوا 

 4493 (مؤسساآل اإلق اض المت صصة)أشصال ميح الق وض األ  ى 
 11 األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية والتأمين

 4400 (بو صة  مس ين)ااا   األسواق المالية 
 4403 (ش صاآل األو اق المالية)والسم  األساسية أيش ة الوسا ة المت مقة ب قوا األو اق المالية 

 44033 أيش ة مصاتب الص ا ة وتغيي  ال ممة
عادة التأمين وصناديق التقاعد عدا الضمان االجتماعي االلزامي  شركات )تمويل التأمين وا 

 (التأمين
11 

 4500 الت مين  م  الحيا 
 4503 الت مين   ف الت مين  م  الحيا 
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 :صرافي العمالتنشاط  3.1.1
 :مجتمع الهدف

 . 3102م تم  الهاف هو  مي  المؤسساآل غي  الحصومية     مس ين الهاا ة لم بح الت  تما س يشا  الص ا ة لم ا  
 

 :إطار المعاينة
 .3103اإل ا  هو قا مة ب مي  مؤسساآل الص ا ة الت  ت  حص ها    الت ااا ال ا  لمميشآآل لم ا  

 
 تصميم العينة 

حيل قسمآل المؤسساآل حسب اال تيا  ، ه   يية  بقية  شوا ية ميتظمة  اآل م حمة واحا  يشا  ص ا   ال م آل يية 
اليو  االول ه  المؤسساآل الت  ت  حص ها حص ا شام  وه   مي  المؤسساآل الت    ة ح   ال مالة لها : ال  يو ين

يقة  شوا ية ميتظمة وه  الت    ة ح   ال مالة لها وس  صبي   اما اليو  الااي   ه  المؤسساآل الت  يت  ا تيا ها ب   
 .وصغي  

 
 :الطبقات

 :ت  تقسي  م تم  الا اسة حسب
 .من ال يية J1وت  استاياش القاس ( غز ، ضفة)المي قة  -0
 ((. مال 3-0)، صغي  ( مال  1-2)، وس (  مال  اصا  8)صبي   )  ة ح   ال مالة  -3
 

 :حجم العينة
 .مؤسسة ص ا ة 001ال يية  لممسح ال  يس  ب ت  تقاي  ح   

 
 حساب األوزان 

ي  ف الوزن  م  اي  مقموب احتمال اال تيا  لم يص     ال يية ويمصن تفسي  الوزن  م  اي  مقاا  ما يمام  ال يص     
ت  تمآل   ل وت  ت ايل األوزان بحيل ت  م ا ا  الت ويض  ن حاالآل  ا  االست ابة ال. ال يية من  ياص  الم تم 

 . ممية  م  البياياآل
 

 تنظيم وادارة العمل الميداني  1.1
تتتتول  اإلاا   ال امتتة لممستتو  وال متتل الميتتااي  مستتؤولية تيفيتت   مميتتة  متت  البيايتتاآل والتيستتيق ميتتااييًا و تتق ال  تتة الم تتا  

ويتشتصل   يتق ال متل الميتااي  متن ميستق .  ل لل، باإلضا ة إل ااا الت ميمتاآل واليمتا ج واألاواآل ال زمتة لم متل الميتااي 
لم متتل الميتتااي  و تت ق ميااييتتة، وتت متتب مهمتتة اإلشتت اف والمتاب تتة والتتتاقيق لم تمتتف   اليتتاآل المشتت و  و تتوا مصاتتتب  تت  
المحا ظاآل تصون ق يبة متن م تمتف ميتا ق ال متل بحيتل يتت  استت اامها صم اصتز لت ميت  أ ت اا الفت ق ال اممتة  ت  الميتاان 

يتهتتاش ال متتل اليتتوم ، حيتتل تتتت   مميتتة استتت   وتستتمي  أاواآل المستتح الم تمفتتة وت ب تتة اليمتتا ج وصتابتتة التقتتا ي  قبتتل وب تتا ا
 .وم ا  ة وتاقيق حصيمة ال مل اليوم 

 
 



 3102، مسح المالية والتامين: PCBS ج

 

 

 31 

 

 معالجة وجدولة البيانات  1.1
مؤسساآل م تم  المسح ، حيل ت  ا ااا قا مة 3102ت  ا ااا صا ة الب ام  ال زمة لم ال ة بياياآل مسح المالية والت مين 

ل مي  ه ه المؤسساآل ومن ا  اا ال وتاقيق البياياآل ب ا اإلا ال، وب ا  لل ( صفحة الغ ف)وصفحة البياياآل الت  يفية 
ب ا االيتهاش من اا ال البياياآل وتاقيقها وتيظيفها من أية   .  آل  ممية  اولة بياياآل المسح واست  اج ال ااول اليها ية

واققآل ه ه .  الم ا  مسبقًا له ا المسح الصماش اج  ااول أولية ليتا   المسح و لل و ق يما ج ال ااولأ  اش، ت  است   
 .ال ااول و ق قوا ا االتساق والم ااالآل ال اصة بها لموصول ال  ال ااول بصو تها اليها ية ألغ اض اليش 

 
 دقة البيانات   1.1

 :ةالمعاينخطاء أ 1.1.1
الحص  )يتي ة الست اا   الم ايية  اش  الت مين ال تت ا  بش صاآل وش صاآل األو اق المالية و  بياياآل اليشا  المص   

 .  الم اييةلم تم  الا اسة، ول لل ل  يت  احتساب أ  اش  (الشامل
يتي تتة الستتت اا  ال ييتتة لوحتتااآل م تمتت  الا استتة، ولتت لل متتن  ةالم اييتت  تتاش  يتتاآل مستتح  صتت ا   ال متت آل تتتت ا  ببيابييمتتا 

وقتتا تتت  احتستتاب التبتتاين ألهتت  .  المؤصتتا ظهتتو   تت وق  تتن القتتي  الحقيقيتتة التتت  يتوقتت  الحصتتول  ميهتتا متتن  تت ل البيايتتاآل
  التق يتت  المؤشتت اآل صمتتا هتتو مبتتين  تت   تتاول حستتاب التبتتاين، وال يو تتا اشتتصالية  تت  مستتتوياآل اليشتت  لمتقتتاي اآل المتت صو    تت

 متتت  مستتتتوى  مستتت ين، وتتتت  اليشتتت   متتت  هتتت ا المستتتتوى ألستتتباب  اآل   قتتتة بتصتتتمي  ال ييتتتة وحستتتاب التبتتتاين لممؤشتتت اآل 
 . اا ال اممين، ت ويضاآل ال اممين، اإليتاج، االسته ل الوسي ، القيمة المضا ة: ال  يسية

 
 1113جدول حساب التباين لبعض المؤشرات على مستوى فلسطين، 

 

 المتغير
 قيمة التقدير

 الخطأ المعياري
C.V  

معامل )
 %(التباين

 %11فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى القيمة الوحدة

 1074.7 898.2 4.5 44.4 987  اا عدد العاملين

 4112.4 3035.6 7.6 271.0 3574.0 ألف اوال  االستهالك الوسيط 
 16436.1 10342.2 11.5 1533.9 13389.2 ألف اوال  اإلنتاج  

 12659.7 6970.5 14.6 1432.1 9815.2 ألف اوال  اجمالي القيمة المضافة
 4027.5 2543.9 11.4 373.5    3285.8 ألف اوال  تعويضات العاملين 

 

 :ةنالمعايخطاء غير أ 1.1.1
 هت  ممصيتة الحتاول  ت  صتل م احتل تيفيت  المشت و ،  ت ل  مت  البيايتاآل أو اا الهتا والتت  يمصتن  الم اييةأ  اش غي  أما 

 :ما يم حسب اليشا  ص ا مالها
 

 :لنشاط الخدمات المالية ونشاط األوراق المالية ونشاط التأمين جابةستاالمعدالت 
 %.011 يسبة االست ابة بمغآل -
 .ا مال  المؤسساآلمن % 0 يسب حاالآل  ا  االست ابة بمغآل -
 %.1 بمغآل يسبة أ  اش زياا  الشمول -
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 :نشاط صرافي العمالت كما يليل االستجابةكانت معدالت 
 

 عدد الحاالت نتيجة المقابلة
 94 اصتممآل

 2 3102مغمق يها   قبل  ا  
 3 .ول  يت  الحصول  م  بياياآل 3102مغمق يها     ل أو ب ا  ا  

 1 ل  يستال  م  ال يوان
 3 3102ل  يما س يشا      ا  
 1 اليشا  االقتصااي م تمف

 6   ض 
 3     ال يمسل حساباآل
 1 ليسآل مؤسسة بالت  يف

 1 يقل ممصية 
 2 ا  ى

 117 المجموع
 

  مؤسسة     مس ين 001ح   ال يية المستو اه من المياان. 
  حالة   02 اا حاالآل  ا  االست ابة 
  آلحاال 1 اا حاالآل زياا  الشمول 
  001=  1 -001= ال يية الصا ية 
  88.3يسبة االست ابة% 
  00.8يسبة  ا  االست ابة% 

 .ي حظ من   ل م االآل اال ابة ان يسبة االست ابة  يا   م  مستوى  مس ين
 

ت اي هتا  قتا ولتفااي األ  اش والحتا متن : وأخطاء إدخال البيانات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)أخطاء االستجابة 
الميتاان و مميتة  ت  ات تا  م مو تة متن األ ت اشاآل التت  متن شت يها ت زيتز اقتة البيايتاآل متن  ت ل  مميتة  مت  البيايتاآل متن

 .م ال ة البياياآل
 

 القابلية للمقارنة  1.1
، (ISIC-4) البياياآل الميشو   ضمن ه ا التق ي  حسب التيقيح ال اب  من التصتييف الصتيا   التاول  ل يشت ة اقتصتااية 

متتتن هتتت ا  (ISIC-3)متتت  ال متتت  أن الستتتيواآل الستتتابقة يشتتت آل حستتتب التيقتتتيح الاالتتتل  3100ميتتت   تتتا  وهتتت ا التيقتتتيح يستتتت ا  
تت  تحييتا ا بتا  االسته  و ميت   قتا  3118القوميتة  الحساباآليظا  تحايااآل بياش  م   FISIMاحتساب  صما ت .  التصييف

التت   أاىاالمتت  التت ي  ،حيتتل احتستتب  متت  استتاس ا تتل ممصيتت متتن االيتتتاج والتتا ل اليتتات  متتن المشتتا صة بمؤسستتاآل ا تت ى 
ممتا ستيؤا   مت  ة، القيمت  المضتا   فتاضاي فاض االيتاج وا تفتا  االستته ل الوستي  حستب الميه يت  ال ايتا  وبالتتال  اي

 .م  السيواآل السابقة 3102مقا ية البيوا الم صو   ل ا  
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 جراءات ضبط الجودةإ 1.1
 العمل الميداني 1.1.1

 :وقا تمامآل ه ه اال  اشاآل بما يم  
وقا    يق .  ت  تو ي  البياياآل الم موبة من واق  الميزايياآل ال تامية لممؤسساآل المالية والم تما  من ش صاآل التاقيق

ال مل الميااي  بتزويا ااا   المش و  بتق ي  يوم  حول اإلي از حت  يتسي  الاا   المش و  الوقوف  م  سي  ال مل 
 .    بصو   مستم  

 
 معالجة البيانات  1.1.1

من أ ل التحقق من  توا  البيايتاآل واتستاقها، تت  ات تا  م مو تة متن اإل ت اشاآل التت  متن شت يها ت زيتز اقتة البيايتاآل  ت ل 
 : ممية م ال تها وحوسبتها، وقا تمامآل ه ه اإل  اشاآل بما يم 

  االستما  ت  ت هيز ب يام  اإلا ال الستما   المسح بحيل يصون شاشة لصل صفحة من صفحاآل. 
 ت  تغ ية الب يام  بقا مة من الش و  الم   ية لمتاقيق ا ل   م  االستما   من حيل التاقيق ومي قية البياياآل. 
  تتتت  التحقتتتق متتتن  ا ميتتتة الب يتتتام  متتتن  تتت ل اا تتتال استتتتما اآل ت  يبيتتتة لصتتتل متتتن المستتتو  احتتتااها مغمو تتتة واأل تتت ى

 .صحيحة
   ت  ا تيا  ما م  البياياآل من  وي اال تصاس    م ال الب م ة والصمبيتوت  وتت  تتا يبه  بشتصل صامتل  مت  ب يتام

 .  اإلا ال
 

 مالحظات على البيانات  1.1
هيال م مو ة من الم حظاآل الفيية الهامة والت  ي تب أ ت ها ب تين اال تبتا   يتا اال ت    مت  هت ا التق يت ، وهت   مت  

 :  اليحو ا ت 
 ضتمت الت ي و  متن محا ظتة القتاس هيال بيول ومؤسساآل مالية وش صاآل ت مين   بية متوا ا      لل ال زش ال يو ا 

 .0941اس ا يل  يوً  ب يا احت لها لمضفة الغ بية  ا  
    ل تا  و لتل واحتا   ضآل ال ااول البياياآل المت مقة بسم تة اليقا والبيول الت ا يتة واإلست مية بشتصل متام   ت  ست

 .امصايية الفصل ولمحفاظ  م  س ية البياياآل الف اية لب ض الش صاآل الت  تما س ه ه األيش ة
 الوستتا ة الماليتتة هتتو اا تتال ق تتا  صتت ا   ال متت آل  متت  المستتح ب تتا تيفيتت ه  تتا  يشتتا  الحاصتتل  تت   هتت التغييتت  الم

  ق تا  الوستا ة الماليتة بستبب هت ا اى ال  زياا  ممحوظة     اا ال اممين و اا المؤسساآل  تأوه ا االم   0994
 .الق ا  ال ايا

  احتساب  تFISIM   و   االيتاج ت  تحييا ا با  االسته  والتا ل اليتات  متن  3118القومية  الحساباآلبياش  م  يظا
 .المشا صة بمؤسساآل ا  ى حيل احتسب  م  اساس ا ل ممصي 

 
  معدالت صرف العمالت 

 :، لمتحويل ال  اوال  أم يص 3102ت  ا تماا م االآل ص ف ال م آل التالية ل ا  
 3.610= شيقل اس ا يم  / اوال  أم يص 
 1.119= اييا  أ اي    / اوال  أم يص 
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 للفصل الااال
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

اليظ  الاولية المقت حة من األم  المتحا  لقا ت  اتبا  أحال التوصياآل الاولية المت مقة باإلحصاشاآل المالية، وص لل 
وتشمل أه  الت ا يف لممص محاآل المست امة    .  وصياوق اليقا الاول  إل ااا الحساباآل القومية وميزان الما و اآل

 :المسح ما يم 
 

 :الوحدة اإلحصائية
ال صو  واال تبا  ب يش ة اقتصااية ت  ف ب يها صيان اقتصااي قاا  بحص  ما ل  من حقوق  م  امت ل األصول وتحقيق 

 .والت امل بصفقاآل م  أ  اف أ  ى
 

 :النشاط االقتصادي
مص مح يشي  ال   ممية تام  م مو ة من اإل  اشاآل واأليش ة تيف  من قبل وحا  م يية والت  تست ا  ال مل و أس 

  االقتصااي ال  يس  ال   بي ة ال مل صما يشي  اليشا(. سم  و اماآل)المال والبضا   وال اماآل لتيت  ميت اآل محاا  
ويسه  ( التيقيح ال اب )ال ي تما س  المؤسسة وال ي قامآل من أ م  حسب التصييف الاول  الموحا لأليش ة االقتصااية 

  . ب صب  قا  من القيمة المضا ة    حالة ت اا األيش ة اا ل المؤسسة الواحا 
 

 (:ISIC-4)دليل النشاط 
والغ ض ال  يس  مي  هو تو ي  م مو ة قياسية . الم يا  الاول  لتصييف األيش ة االقتصااية الميِت ةه ا التصييف هو 

 .من األيش ة االقتصااية حت  يمصن تصييف الميشآآل و قا لميشا اآل الت  تقو  بها
 

 (مؤشر: )عاملينعدد ال
 .م مو   اا ال اممين    مؤسساآل أيش ة الوسا ة المالية

 
 (مؤشر: )العاملينتعويضات 

 .م مو  ال واتب واأل و  اليقاية باإلضا ة ال  المزايا اال تما ية وال ييية المستحقة
  

 :اإلنتاج
 ، باستتاياش قيمة أي سم  و اماآل مست امة    يشا  ال ت  ت   ت  ف  مت  أيهتا الستم  وال تاماآل الميت تة متن قبتل الميشت

م ا   است اا  الميت اآل    االيتاج وباستاياش قيمتة الستم  وال اماآل المستهمصة من قبل يفس  يت  الشت صة ب تين اال تبا  
او (  اس المتتال الاابتتآل او التغيتت اآل  تت  قوا   ال  ا)الميشا   يما  تاا الستم  وال تاماآل المستتت امة لتصتتوين  اس المتتال 

 .ل سته ل اليها   ال ات 
 .قيمة ايتاج األيش ة الاايوية+  يمة اإليتاج من اليشا  ال  يس  ق= أي أن اإليتاج  

 :صما يم ( SNA 2008)وي  ف اإليتاج من اليشا  ال  يس     أيش ة الوسا ة المالية و ق يظا  الحساباآل القومية 
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 :األيش ة المالية. أ
 سم ة اليقا، والبيول الت ا ية، ومؤسساآل اإلق اض المت صصة : 

ال موالآل المقبوضة +   اماآل الوسا ة المالية المقاصة بصو   غي  مباش  = يشا  ال  يس  اإليتاج من ال
 .أ با  ص ف ال م آل( + الاا ية)

 .م  وحًا ميها الفوا ا الما و ةمن الفوا ا   اماآل الوسا ة المالية المقاصة بصو   غي  مباش  ويتصون 
 

 البيول اإلس مية: 
ال موالآل المقبوضة +   اماآل الوسا ة المالية المقاصة بصو   غي  مباش  = اإليتاج من اليشا  ال  يس  

 .أ با  ص ف ال م آل( + الاا ية)
من اي اااآل االستاما  من المضا بة والمشا صة   اماآل الوسا ة المالية المقاصة بصو   غي  مباش  ويتصون 
  .شت لأ با  الموا ين    حساباآل االستاما  المم  وحًا ميها والم ابحة 

 

 ش صاآل ص ا   ال م آل: 
 .ا مال  أ با  ص ف ال م آل+ ال موالآل المقبوضة = اإليتاج من اليشا  ال  يس     
 

 بو صة  مس ين وش صاآل األو اق المالية: 
 (.الاا ية)ال موالآل المقبوضة = اإليتاج من اليشا  ال  يس  

 . مولة تااول األسه  و مولة تحويل األسه وتشمل ال موالآل المقبوضة  مي  االي اااآل من ال موالآل مال 
 

 :أيش ة الت مين. ب
  يشا  الت مين  م  الحيا : 

صا   الا ل من استاما  االحتيا اآل + الم الباآل المستحقة  -األقسا  المصتسبة = اإليتاج من اليشا  ال  يس 
االقتياش الموز ة  م  (  سا  )مصاسب  -ية لمت مين  م  الحيا  التغي اآل    االحتيا اآل الفي -الفيية لمت مين 

 .حامم  بوالس الت مين
 

   م  الحيا    ف الت مين أيش ة الت مين : 
صا   الا ل من استاما  االحتيا اآل + الم الباآل المستحقة  -األقسا  المصتسبة = اإليتاج من اليشا  ال  يس  

 .الفيية لمت مين
 :وسا ة المالية  إي  يتصون منأما اإليتاج من اليشا  الاايوي    أيش ة ال

 .اي اااآل ال اماآل المقامة لمغي + اإلي اااآل من اليشا  الت ا ي 
 

 :اإلي اااآل من اليشا  الت ا ي. أ
يت مق ه ا اإلي اا ببياياآل البضا   المت مقة باليشا  الت ا ي صيشا  اايوي اون اا ال أية  ممياآل تصيي ية  م  

، وال يشمل  لل مستمزماآل اإليتاج المبا ة (البضا   أو تغميفها ال ي ال ي تب  تصيي اً باستاياش ت زيش )ه ه السم  
وتتمال قيمة اإلي اا من اليشا  الت ا ي بما يسم  .  بيفس حالة ش اشها والت  تس ل ضمن مستمزماآل اإليتاج

 :لم االة التاليةبالهامش الت ا ي ال ي يتمال    ال بح اإل مال  اليات   ن المتا    وهو يحسب من ا
 (.التالف والمفقوا+ م زون بااية ال ا  + المشت ياآل ) -م زون آ   ال ا  + المبي اآل = الهامش الت ا ي 
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 :اي اااآل ال اماآل المقامة لمغي . ب     
تمال ه ه اإلي اااآل الا ل اليا    ن مما سة أيش ة  امية ص يش ة اايوية من قبل المؤسسة لم هاآل األ  ى 

ي اااآل االستشا اآل المالية وغي ها من ال اماآلمال اي ي اااآل ال اماآل المص  ية واش  . ا  األبيية واش
  

 :االستهالك الوسيط
 يتصتتون متتن قيمتتة الستتم  وال تتاماآل التتت  تستتتهمل صمتتا  آل ل مميتتة اليتاج، باستاياش االصول الاابتة الت  يقيا استه صها

 .المال الاابآلبوصف  استته صا ل أس 
 

 :القيمة المضافة
وي  ف ا مال  القيمة المضا ة .  مفهو  يت مق باإليتاج ويشي  ال  القيمة المتولا  ألية وحا  تما س أي يشا  ايتا  

أما صا   القيمة المضا ة  يت  الحصول  ميها ب    استه ل .  بحاصل     االسته ل الوسي  من ا مال  اإليتاج
 .آل من ا مال  القيمة المضا ة أس المال الااب

 
 :الضرائب على اإلنتاج

وتت لف من ض ا ب  م  .  ه  ما و اآل يقاية أو  ييية ا با ية واون مقابل يا  ها الميت ون ال  الحصومة ال امة
ت  الميت اآل تا    م  السم  وال اماآل  يا ايتا ها أو بي ها أو تص يفها، ومن ض ا ب أ  ى  م  اإليتاج يا  ها المي

 .المقي  يتي ة مما ست  ل ممية اإليتاج
 

 :على االنتاج اإلعانات
  المقيمة، ال  المشا ي   مت  استاس مستتوى بما     لل الحصوماآل غيمتتتا و اآل  ا يتتتة بتتتاون مقابتتتل تقتتتامها الحصومتتتة، 

 .التت  تيت هتا أو تبي هتا أو تستو اهات  أستاس صميتة أو قيمتة الستم  أو ال تاماآل االيتتتا   أو  م يشتا ها
 

 :االهتالك
تتتن قبتتتل هتتو االي فتتاض اايتتاش الفتتت   المحاستتتبية،  تتت  القيمتتتة التا ي يتتتة لم تتتزون األصتتتول الاابتتتتة الممموصتتتة والمستتتت امة م

يتي تتتتة لمتتتتتاهو  المتتتتااي، والتمتتتتتتف ال بي تتتتتت  او ميتتتتتت  يتي تتتتتة لمتتتتتتاهو  المتتتااي، والتمتتتف ال بي تتت  او االضتتتت ا  ال بي يتتتتة 
 .االضتتت ا  ال بي يتتتة أو التمتتتف يتي تتتة الحتتتوااآل ال بي ية

 
 :فائض التشغيل

وهو  با    ن القيمة المتبقية ب ا  ص  ت ويضاآل ال اممين وصا   الض ا ب  م  اإليتاج واهت ل األصول من ا مال  
 .ا مال   ا ض التشغيل  يساوي  ا ض التشغيل مضا ًا الي  اهت ل األصولأما .  القيمة المضا ة

 
 :لتكوين الرأسمالي الثابت اإلجماليا

يتصتتون متتن قيمتتة استتتحوا اآل الميت تتين لميت تتاآل  ايتتا  وقا متتة متتن االصول الميت ة ياقس قيمة تص  ه     االصول 
 .الاابتة ليفس اليو 
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 (:FISIM) ةالمالية المقاسة بصورة غير مباشر  خدمات الوساطة
هتو الفت ق بتين الست   المتا و  الت  البيتول متن قبتل المقت ضتين وست   الفا ا  الم     باالضا ة ال  الف ق بين س   

 .الفا ا  الم     والس   الما و    ميا ال  الموا ين
 

 :المحفظة االستثمارية
استاما اآل : االستاما اآل الت  تقو  بها المؤسساآل المالية وش صاآل الت مين وتقس  ال  يو ينه   با    ن م مو ة من 

 قا اآل، أ اض ، م اان يفيسة )، واستاما اآل    أصول حقيقية (أسه ، سيااآل، أ وياآل  زيية وسيااآل مالية أ  ى)مالية 
 (.وغي ها

 
 :احتساب المؤشرات اإلحصائية

 

 الت ويضاآل             
 ب     اا ال اممين

 من الت ويضاآل  ب    يصيب ال امل  .0

   

 من اإليتاجب    يصيب ال امل   .3 اإليتاج             
  ب     اا ال اممين 
      

 من القيمة المضا ة ب    يصيب ال امل  .2 القيمة المضا ة           
  ب    اا ال اممين            
   
   

 
 

 
 يسبة القيمة المضا ة ال  اإليتاج  .2    011× القيمة المضا ة              

  االيتاج           

 
 يسبة الت ويضاآل ال  القيمة المضا ة  .1 011×        الت ويضاآل          

  القيمة المضا ة        

 
 

 يسبة اإلهت ل السيوي ال  اإليتاج  .1 011×    اإلهت ل السيوي         
  اإليتاج             
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PCBS: Finance and Insurance Survey, 2013
2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

 التكوين الرأسمالي 
الثابت اإلجمالي

اجمالي القيمة 
المضافة

عدد العاملين تعويضات العاملين اإلنتاج االستهالك الوسيط عدد المؤسسات

G. F. C. F. Gross Value 

Added

Intermediate 

Consumption

Output Compensati-

ons of 

employees

Number of 

employed 

Persons 

No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 24897.5 353890.8 106759.7 460650.5 162795.2 8343 596  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 21229.1 286128.3 70728.9 356857.2 131710.5 6099 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 181.9 9815.2 3574.0 13389.2 3285.8 987 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 64.9 19513.9 3253.4 22767.3 4073.3 178 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 3421.6 38433.4 29203.4 67636.8 23725.6 1079 9 65 شركات التأمين

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

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

ISIC

 2013، *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*, 2013

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط
(Value in USD 1000)
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 (Value in USD 1000)

المجموع
Total

Total of Financial Intermediaries 162795.2 492 7851 8343 596  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 131710.5 0 6099 6099 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 3285.8 492 495 987 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 4073.3 0 178 178 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 23725.6 0 1079 1079 9 65 شركات التأمين

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

دليل النشاط

ISIC

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

(القيمة باأللف دوالر أمريكي) 

 2013، *عدد وتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 2جدول 
 Table 2: Number and Compensations of Employees by  Economic Activity in Palestine*, 2013

العاملين بدون أجر
Non-Paid Employees

Economic Activityالنشاط االقتصادي

عدد العاملين
 No.of Employed Persons 

Compensations of 

Employees

عدد المؤسسات

تعويضات العاملين العاملين بأجر
Paid Employees

No. of Ent.

30
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 (Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي) 
مزايا اجتماعية أخرى مزايا اجتماعية المزايا العينية الرواتب واألجور النقدية تعويضات العاملين عدد العاملين عدد المؤسسات

Total of Financial Intermediaries 3895.1 6776.7 7007.1 145116.3 162795.2 8343 596  مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 3761.2 5635.0 6758.7 115555.6 131710.5 6099 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 7.2 120.7 3157.9 3285.8 987 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 34.3 286.7 22.3 3730.0 4073.3 178 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 99.6 847.8 105.4 22672.8 23725.6 1079 9 65 شركات التأمين

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

ISIC

 2013، *عدد وتعويضات العاملين حسب مكونات التعويضات والنشاط االقتصادي في فلسطين: 3جدول 
 Table 3: Number and Compensations of  Employees by Components of Compensations and Economic Activity in Palestine*, 2013

Other Social 

Benefits

Payments in-KindSocial Benefits Cash Wages and 

Salaries

دليل النشاط
Compensations 

of Employees

Number of 

Employed 

Persons

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

اضافات وتحسينات 
راسمالية

اصول من 
انتاج المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market 

Value at End 

of Year

Depreciation 

During  the 

Year

Written- offs 

& Losses

Assets Sold 

During  the Year

Capital Add. & 

Improv.

Produced 

for Own- 

Account

Purchased 

Assets

Total Market 

Value at 

Beginning of 

Year

No. of 

Ent.

Total of Financial  Intermediaries 343270.1 26136.4 2817.6 676.3 17841.1 0.0 7732.7 25573.8 347326.6 596 مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 248232.2 22322.1 1974.2 588.1 16704.3 0.0 5112.9 21817.2 251299.4 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 11628.9 738.7 0.0 0.0 99.9 0.0 82.0 181.9 12185.7 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 7894.6 709.3 0.0 68.0 110.5 0.0 22.4 132.9 8539.0 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 75514.4 2366.3 843.4 20.2 926.4 0.0 2515.4 3441.8 75302.5 9 65 شركات التأمين

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

 2013، *حركة األصول الثابتة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 4جدول 
Table 4: Fixed Assets by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC

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

عدد 
المؤسسات

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  
خالل العام

قيمة التالف 
والمفقود

قيمة االصول المباعة 
خالل العام
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

(Value in USD 1000)

اضافات وتحسينات 
راسمالية

اصول من انتاج 
المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market Value 

at End of Year

Depreciation 

During  the Year

Written-offs 

and Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital Add. & 

Improv.

Produced for 

Own- Account

Purchased 

Assets

Total Market Value 

at Beginning of 

Year

Grand Total 331641.2 25397.7 2817.6 676.3 17741.2 0.0 7650.7 25391.9 335140.9 المجموع الكلي
Land*** 27771.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27771.4 ***االراضي
Residential Buildings 4698.0 215.5 0.0 0.0 101.8 0.0 56.4 158.2 4755.3 أبنية سكنية
Non-Residential Buildings 124202.4 2815.6 20.1 0.0 7681.2 0.0 1761.3 9442.5 117595.6 أبنية غير سكنية
Machines of Equipments 63429.6 6564.8 904.8 85.6 3621.1 0.0 707.4 4328.5 66656.3 آالت ومعدات وأجهزة
Freight Vehicles 1123.4 319.8 67.0 0.0 181.2 0.0 0.0 181.2 1329.0 سيارات نقل بضائع
Passengers Vehicles 5968.3 1329.5 160.4 565.8 203.7 0.0 833.6 1037.3 6986.7 سيارات نقل ركاب
Furniture and Furnishings 67440.9 8166.2 1161.1 18.6 5032.1 0.0 1463.2 6495.3 70291.5 اثاث ومفروشات
Other 37007.2 5986.3 504.2 6.3 920.1 0.0 2828.8 3748.9 39755.1 اخرى

*The data excludes money exchangers enterprises, its comparable with the data in previous years البيانات باستثناء شركات صرافي العمالت وهي قابلة للمقارنة مع بيانات السنوات السابقة*

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

صنف االصل

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

 Table 5A: Fixed Assets in Financial Entermediaries Enterprises*  by Type in Palestine**, 2013

 2013، **حسب صنف األصل في فلسطين* حركة األصول الثابتة في مؤسسات الوساطة المالية : أ5جدول 

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

التالف و المفقود
(القيمة بااللف دوالر امريكي)

Type of Asset

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  خالل 
العام

قيمة االصول 
المباعة خالل العام

Value of Gross Additions قيمة االضافات االجمالية القيمة السوقية 
لألصول بداية العام
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

(Value in USD 1000)

اضافات وتحسينات 
راسمالية

اصول من انتاج 
المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market Value 

at End of Year

Depreciation 

During  the 

Year

Written-offs 

and Losses

Assets Sold 

During  the Year

Capital Add. & 

Improv.

Produced for 

Own- Account

Purchased 

Assets

Total Market Value 

at Beginning of 

Year

Grand Total 11628.9 738.7 0.0 0.0 99.9 0.0 82.0 181.9 12185.7 المجموع الكلي
Land** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **االراضي
Residential Buildings 3266.1 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3315.8 أبنية سكنية
Non-Residential Buildings 4744.8 87.9 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 16.1 4816.6 أبنية غير سكنية
Machines of Equipments 1041.0 241.0 0.0 0.0 5.4 0.0 60.4 65.8 1216.2 آالت ومعدات وأجهزة
Freight Vehicles 68.3 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 سيارات نقل بضائع
Passengers Vehicles 1261.7 222.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1484.4 سيارات نقل ركاب
Furniture and Furnishings 1137.1 108.9 0.0 0.0 78.4 0.0 21.6 100.0 1146.0 اثاث ومفروشات
Other 109.9 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.4 اخرى

*The data excludes those parts of Jerusalem Governorate which were annexed by Israel in 1967 1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *
**Depreciation of land is the Depreciation Value on the Capital Additions and Improvements on land **االهتالك على االراضي هو قيمة االهتالك على االضافات والتحسينات الراسمالية لالراضي

 Table 5B: Fixed Assets in Money Exchangers Enterprises  by Type in Palestine*, 2013

 2013، *حركة األصول الثابتة في شركات صرافي العمالت حسب صنف األصل في فلسطين: ب5جدول 

التالف و المفقود
(القيمة بااللف دوالر امريكي)

Type of Asset

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  
خالل العام

قيمة االصول المباعة 
خالل العام

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

صنف االصل
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

الهامش التجاري االنتاج من نشاط 
التأمين

االنتاج من النشاط المالي االنتاج الكلي عدد المؤسسات

Revenues of 

Services

Trade Margin Insurance 

Output

Financial Output Total Output No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 24884.1 0.0 65031.4 370735.0 460650.5 596 مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 11628.0 0.0 0.0 345229.2 356857.2 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 134.3 0.0 0.0 13254.9 13389.2 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 10516.4 0.0 0.0 12250.9 22767.3 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 2605.4 0.0 65031.4 0.0 67636.8 9 65 شركات التأمين

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

 2013، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادى في فلسطين: 6جدول 
 Table 6: Output from Principal and Secondary Activities by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
أرباح صرف العمالت العموالت خدمات الوساطة المالية المقاسة

بصورة غير مباشرة
اإلنتاج  عدد المؤسسات

Profit from 

Money 

Commissions FISIM Output No. of Ent.

Total of Financial Activities 35093.0 92590.5 243051.5 370735.0 587 مجموع أنشطة المالية
Palestine Monetary Authority 22946.9 79230.8 243051.5 345229.2 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 12146.1 1108.8 0.0 13254.9 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 12250.9 0.0 12250.9 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

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

 2013، *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*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC
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2013مسح المالية والتامين، : PCBSم 

(Value in USD 1000) (القيمة باأللف دوالر أمريكي)
الفوائد المدفوعة الفوائد المقبوضة خدمات الوساطة المالية المقاسة

بصورة غير مباشرة

Interests Payable        Interests Receivable FISIM

Total of Financial Activity 52842.0 295893.5 243051.5 مجموع أنشطة المالية
Palestine Monetary Authority 52842.0 295893.5 243051.5 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

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

Economic Activityالنشاط االقتصادي

  2013، *خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة للمؤسسات المالية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 8   جدول 
 Table 8: Financial Intermediation Services Indirectly Measured for Financial Enterprises 

by Economic Activity in Palestine*, 2013

دليل النشاط

ISIC
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م          

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

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

Insurance

Life Insurance Total Non -life 

Insurance

Life Insurance Total Non-life 

Insurance

Life 

Insurance

Total ISIC

Insurance Corporations 7536.9 62.4 7599.3 153700.5 3125.4 156825.9 62918.0 2113.4 65031.4 65 شركات التأمين

(Value in USD 1000)

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

 2013، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: (تابع) 9جدول 

Net Income from Technical Reserves Premiums

Changes in Technical Reserves for Life- 

Insurance

Claims

التغير في االحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة  دليل  
النشاط

تأمين على  غير الحياة

Table 9(Cont.):  Output from Principal Activity for Insurance Corporations by Economic Activity 

 المطالبات

ISIC

Insurance Corporations

Economic Activity

المجموع
Total

 2013، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 9جدول 
Table 9: Output from Principal Activity for Insurance Corporations by Economic Activity 

in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل 
النشاط

األقساط صافي الدخل من استثمار االحتياطات الفنية االنتاج
Output

 شركات التأمين

 in Palestine*, 2013

99321.598249.4

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

النشاط االقتصادي

65

Life Insurance

72.3

Non-life  Insurance

1072.1

تأمين على  الحياة
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2013مسح المالية والتامين، : PCBSم

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

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

Total of Financial Intermediaries 23258.5 1149.4 476.2 24884.1 596 مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 10878.7 273.1 476.2 11628.0 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 134.3 0.0 0.0 134.3 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 10134.0 382.4 0.0 10516.4 9 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 2111.5 493.9 0.0 2605.4 9 65 شركات التأمين

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

**Includes fees paid by banks and credit institutions and money exchange enterpirses to Palestine monetary authority   **تشمل الرسوم المدفوعة من قبل البنوك ومؤسسات االقراض المتخصصة وشركات صرافي العمالت لسلطة النقد الفلسطينية
1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

Revenues of Services

ISIC

 2013، *اإلنتاج من النشاط الثانوي حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 10جدول 
Table 10: Output from Secondary Activity by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

المجموععدد المؤسساتدليل النشاط
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Grants and 

Donations 

Re-Insurance 

Claims

Goveronment 

Fines

Insurance Claims Income Tax Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 4910.9 9395.7 165.0 4344.1 198.9 19014.6 596  مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 4910.9 0.0 165.0 0.0 0.0 5075.9 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 33.2 552 صرافي العمالت 66122

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

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 9395.7 0.0 4344.1 165.7 13905.5 9 65 شركات التأمين

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

 2013، *اإليرادات والتحويالت المتنوعة المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 11جدول 
Table 11: Other Revenues and Transfers Received by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع ضريبة على دخل عدد المؤسسات
وأرباح المؤسسة

تعويضات إعادة 
التأمين

منح وتبرعات تعويضات تأمين ضد 
(ما عدا العاملين)الحوادث 

غرامات حكومية
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Distributed 

Share

Profits 

Share

Rent Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 26526.8 1907.7 4933.5 230.0 33598.0 596  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 26131.5 1907.7 3687.9 230.0 31957.1 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 373.6 0.0 972.9 0.0 1346.5 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 21.7 0.0 272.7 0.0 294.4 9 65 شركات التأمين

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

 2013، *عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 12جدول 
Table 12: Returns Property Income Received by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع أخرىعدد المؤسسات الحصص الموزعةأرباح االسهم ريع األراضي
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

أخرى الماء الكهرباء الوقود والمحروقات والزيوت المجموع

Other Water Electricity Fuel & Oil Total 

Total of Financial Intermediaries 9748.6 689.0 5894.0 3302.5 19634.1  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 6413.5 397.1 4965.9 2172.2 13948.7 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 443.8 65.1 315.8 481.0 1305.7 صرافي العمالت  66122

Palestine Exchange 1929.8 8.6 146.2 34.6 2119.2 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 961.5 218.2 466.1 614.7 2260.5 65 شركات التأمين

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

ISIC

دليل النشاط

 2013، *مستلزمات اإلنتاج المستخدمة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 13جدول 
Table 13: Production Inputs by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي
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2013مسح المالية والتامين، : PCBSم 

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

رسوم اشتراك في 
بورصة فلسطين

رسوم اتحادات 
ونقابات

استئجار ابنية استئجار آالت ومعدات عموالت مدفوعة 
لوكالء التأمين

برق ربريد 
وهاتف وفاكس

المجموع عدد المؤسسات

Palestine 

Exchange 

Fees

Union Fees Rent of Build. Rent of Mach.& 

Equip.

Commissions 

to Insurance 

Agents

Teleco-

mmunicat

ion

Total No. Of Ent. 

Total of Financial Intermediaries 143.4 2753.6 11876.0 216.7 9006.4 8633.2 77620.8 596  مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 0.0 2296.5 9097.6 160.5 0.0 6737.4 56780.2 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض 

Money Exchangers 0.0 31.9 1029.3 0.0 0.0 495.5 2268.2 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 143.4 48.7 280.2 0.0 0.0 137.5 1134.2 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

 
Insurance Corporations 0.0 376.5 1468.9 56.2 9006.4 1262.8 17438.2 9 65 شركات التأمين

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

دليل النشاط

ISIC

 2013، *مصاريف اإلنتاج األخرى حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 14جدول 
 Table 14: Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Adver. Computer 

Services

Passangers, Goods 

& Money Shipping

Auditing PMA Fees

Total of Financial Intermediaries 24234.6 11817.3 2245.4 2419.3 2200.5 2074.4  مجموع إلوساطة إلمالية 
Palestine Monetary Authority 20629.2 10447.5 2008.0 2043.4 1401.2 1958.9 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 278.4 93.0 70.4 6.3 147.9 115.5 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 322.9 26.1 45.8 36.9 92.7 0.0 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 3004.1 1250.7 121.2 332.7 558.7 0.0 65 شركات التأمين

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

دليل إلنشاط

ISIC

 2013، *مصاريف إإلنتاج إألخرى حسب إلنشاط إالقتصادي في فلسطين: (تابع)14جدول 
Table 14(Cont): Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityإلنشاط إالقتصادي
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Taxes Value Added Tax Customs 

Duties

Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 1706.7 38646.4 703.9 41057.0 596 مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 525.0 34437.8 703.9 35666.7 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 103.1 539.0 0.0 642.1 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 91.0 172.2 0.0 263.2 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 987.6 3497.4 0.0 4485.0 9 65 شركات التأمين

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

 دليل النشاط

  ISIC

 2013، *الرسوم والضرائب على اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 15جدول 
 Table 15: Fees and Taxes on Production by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activity النشاط االقتصادي
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Distributed 

Share

Profits Share Interest on loans 

and Bonds

Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 2453.0 8207.3 18893.5 2618.5 32172.3 596  مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 0.0 8207.3 16000.0 2478.7 26686.0 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers **2453.0 0.0 0.0 0.0 2453.0 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 0.0 6.3 24.1 30.4 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 0.0 2887.2 115.7 3002.9 9 65 شركات التأمين

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

** Inculdes: cash and inkind withdrowals of proprietors مسحوبات أصحاب العمل النقدية والعينية: تشمل** 
1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

 2013، *عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 16جدول 
Table 16: Returns Property Income Paid by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع أخرىعدد المؤسسات فوائد مستحقة على القروض 
والسندات

الحصص الموزعةأرباح االسهم
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

التوفير
منح وتبرعات أقساط اعادة التأمين غرامات حكومية ضريبة على دخل 

وأرباح المؤسسة
المجموع عدد 

المؤسسات
Other Prizes on 

Saving 

Accounts

Grants & 

Donations

Reinsurance 

Premiums

Goveronment 

Fines

Income Tax Total No. of 

Ent.

Total of Financial Intermediaries 33755.2 8413.1 4469.1 18900.4 28.9 54365.1 119931.8 596  مجموع الوساطة المالية
Palestine Monetary Authority 32906.9 8413.1 4307.0 0.0 0.0 52164.0 97791.0 26 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 162.6 0.0 62.0 0.0 28.9 234.4 487.9 552 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 234.5 0.0 3.9 0.0 0.0 24.8 263.2 9 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 451.2 0.0 96.2 18900.4 0.0 1941.9 21389.7 9 65 شركات التأمين

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

ISIC 

دليل النشاط

 2013، *التحويالت والمدفوعات المتنوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 17جدول 
Table 17: Transfers and Other Payments by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activity النشاط االقتصادي
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

استثمارات أخرى معادن نفيسة اراضي عقارات  شهادات اإليداع سندات مالية أخرى سندات وأذنات حكومية األسهم
Other 

Investment

Precious 

Minerals

Lands Real 

Estates

Certificates 

of Deposits

Securities Government Bills 

and Bonds

shares 

Total of Financial  Intermediaries 1161769.6 275.3 62731.8 35297.6 1470.1 125403.4 761133.8 ####

####

######

###
مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 1135152.3 275.3 24978.3 33141.4 1470.1 112992.2 761133.8 ####

####

######

###
+ سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 298.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.4 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 1014.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3948.1 4962.3 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 25304.7 0.0 37753.5 2156.2 0.0 12411.2 0.0 ####

####

134823.7 65 شركات التأمين

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

 2013، *المحفظة االستثمارية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 18جدول 
Table 18: Investments by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activity

(أصول مالية  ) محفظة األوراق المالية 
 Financial AssetsReal Assets

النشاط االقتصادي

أصول حقيقية
 دليل النشاط

  ISIC

المجموع

Total
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2013مسح المالية والتامين، : PCBS م

(Value in USD 1000)  

نسبة االهتالك 
السنوي الى االنتاج

نسبة تعويضات 
العاملين الى القيمة 

المضافة

نسبة القيمة  
المضافة إلى 

االنتاج

متوسط نصيب العامل 
بأجر من القيمة 
المضافة بالدوالر

متوسط انتاجية العامل 
بأجر بالدوالر

متوسط نصيب العامل 
باجر من تعويضات 
العاملين بالدوالر

Depreciation  

to Output %

Compensation 

of Employees 

to Value 

Added %

Value 

Added to 

Output %

Value Added 

per Paid 

Employee in 

(USD)

Output Per Paid 

Employee in 

(USD)

Annual 

Compensation 

per Paid 

Employee in 

(USD)
Financial Intermediaries 5.7 46.0 76.8 45075.9 58674.1 20735.6 الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 6.3 46.0 80.2 46914.0 58510.8 21595.4 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 5.5 33.5 73.3 19828.7 27048.9 6638.0 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 3.1 20.9 85.7 109628.7 127906.2 22883.7 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 3.5 61.7 56.8 35619.5 62684.7 21988.5 65 شركات التأمين

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

دليل النشاط 

ISIC

 2013، *بعض المعدالت المستخلصة من المسح حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 19جدول 
Table 19: Selected Ratios by Economic Activity in Palestine*, 2013

Economic Activity النشاط االقتصادي

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)
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Introduction 

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

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

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

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

involved in such transactions is known as financial intermediation. 

 

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

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

activities in the production of official statistics. 

 

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

Finance and Insurance Survey for 2013 in Palestine. 

 

This report comprises the survey data for 2013, presented in tables.  Enterprises engaged in 

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

for the first time since 1997, Palestine Exchange, stock market brokers, and insurance 

companies) 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, 2014                                       Ola Awad 

                                                                                                                   President of PCBS 

                        

 

 

 

 

 

 
 



PCBS: Finance and Insurance Survey, 2013 

 

 

[15] 

 

Chapter One 

 

Main Findings 
 

The main findings of the Finance and Insurance Survey for 2013 are as follows, since the 

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

of this survey are not comparable with previous years
1
.   

 

1.1 Number of Enterprises 

The survey results show that 44 enterprises were in operation during 2013 in financial 

intermediation activities exclude money exchangers enterprises, of which 35 were financial 

enterprises, 9 were insurance enterprises, compared with 46 enterprises in 2012 which 

excluded money exchangers enterprises.  And 552 money exchangers enterprises in 2013.   

 

1.2 Number of Employees  

There were 7,356 employed persons in the financial intermediation enterprises exclude money 

exchangers enterprises, increased by 3.6% compared with 2012 (which was 7,101employed 

persons), distributed as follows: 6,277 employed persons in financial enterprises, 1,079 

employed persons in insurance enterprises in addition to 987 employed persons in money 

exchangers enterprises in 2013. 

 

1.3 Compensations of Employees 

The results indicate that the value of compensations to employees during 2013 in the financial 

intermediation enterprises was USD 162.8 million, distributed as follows: USD 135.8 million 

in financial enterprises, USD 23.7 million in insurance enterprises and 3.3 million in money 

exchangers enterprises.   

 

1.4 Output 

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

USD 460.7 million, distributed as follows: USD 379.7 million in financial enterprises, 

USD 67.6 million in insurance enterprises and USD 13.4 million in money exchangers 

enterprises. 

 

1.5 Intermediate Consumption  

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

intermediation enterprises was USD 106.8 million, distributed as follows: USD 74.0 million 

in financial enterprises, USD 29.2 million in insurance enterprises and USD 3.6 million in 

money exchangers enterprises. 

   

1.6 Value Added 

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

enterprises was USD 353.9 million, distributed as follows: USD 305.7 million in financial 

enterprises, USD 3.83 million in insurance enterprises and USD 9.8 million in money 

exchangers enterprises.   

 
 
 
 

                                                           
1
 You may refer to the first paragraph regarding comparability in methodology chapter page 19. 
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Distribution of Value Added in the Financial Intermediation Enterprises in Palestine  
for year 2013 

 
 

 

1.7 Operation Surplus 

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

enterprises was USD 0.381 million. 

 

The survey results indicate that the annual compensations per paid employee USD .0,735.6, 

while the productivity per paid employee USD 58,674.1. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

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

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

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

entry. 

  

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

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

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

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

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

 

The questionnaire included these variables: 

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

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

3. Value of financial investment.  

4. Production inputs of goods and services. 

5. Payments and transfers. 

6. Taxes on production. 

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

 

2.2 Coverage and Sampling 

 

2.2.1 Coverage 

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

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

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

enterprises. 

The number of financial intermediation enterprises and insurance enterprises was 44 

enterprises, and sample size of money exchangers was 117 enterprises. it's worth mentioning 

that survey for 2013 include money exchangers enterprises for the first time since 1997. 

 

2.2.2 Sampling 

The sampling of money exchangers survey is a single-stage stratified random-systematic 

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

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

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

 

2.3 Field Work Operations 

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

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

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

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

    qualified interviewers responsible for data collection in the field.  
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  4.2 Data Processing and Tabulation 

 This included: 

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

-  Organizing data entry processes. 

-  Post-data entry editing. 

-  Tabulation. 

 

2.5 Accuracy of the Data 
  

2.5.1 Statistical Errors 

Financial intermediation activity and insurance activity:  

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

census in the survey.  

 

Money exchangers activity:   

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

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

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

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

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

indicators. 

 

Variance Account for some of the indicators of Palestine, 2013 
 

Variable Estimate Value Standard 

Error 

CV 95%Confidence Interval 

Unit Value Lower Upper 

Number of Employed 

Persons 

Number 987 44.4 4.5 898.2 1074.7 

Intermediate 

Consumption 

USD 1000 3574.0 271.0 7.6 3035.6 4112.4 

Output USD 1000 13389.2 1533.9 11.5 10342.2 16436.1 

Gross Value Added USD 1000 9815.2 1432.1 14.6 6970.5 12659.7 

Compensations of 

Employees 

USD 1000 3285.8 373.5 11.4 2543.9 4027.5 

 

2.5.2 Non-Statistical Errors 

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

collection and data entry. 

 

Response rate for financial intermediation activity and insurance activity: 

- Response rate = 011% 

-   Non- response rate = 1% 

- Over-coverage error rate = 0% 

 

Response rate for money exchangers activity: 

- Response rate = 88.2% 

- Non-response rate = 11.8% 
 

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

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

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

processing. 
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2.6 Comparability 

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

reports before 2011 were based on ISIC-3 of economic activities. FISIM was calculated 

based on the updates of System of National Accounts 2008, dividends and income from 

participating enterprises has been neutralized from production and considered as property 

income, which led to lower production and higher intermediate consumption by the new 

methodology, therefore low value added. therefore the mentioned items for 2013 are not 

comparable with previous years. 
 

2.7 Data Quality Control 
 

2.7.1 Field Work 

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

provided the project management with daily progress reports about completeness and 

response rates. 

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

one worker in the north of the West Bank, one in the south, and the third in the middle of 

the West Bank. The project manager also collected data in Ramallah and Al- Bireh 

governorates. 

 

2.7.2 Data Processing 

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

enhance the accuracy of data as follows: 

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

ready. 

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

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

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

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

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

consistency: correction notes were provided to data entry management for 

implementation. 
 

2.8 Notes on Data 

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

annexed by Israel in 1967.  

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

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

of these enterprises. 

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

introduction of money exchangers sector after the survey carried out in 1996 and this 

led to a marked increase in the number of employees and the number of enterprises in 

the financial intermediation sector because of this new sector. 

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

dividends and income from participating enterprises has been neutralized from 

production and considered as property income. 
 

 Exchange rates 

The exchange rates adopted in the survey for 2013 were: 

        USD / NIS = 38610 

              USD / JD   = 0.709 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

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

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

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

definitions of terms used in the survey include: 
 

Statistical Unit: 

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

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

 

Output: 

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

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

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

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital formation 

(fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 
 

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

secondary activities. 

 

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

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

A. Financial activities: 
 

• Monetary Authority, commercial banks, specialized credit enterprises: 

The main activity of production = FISIM + commissions receivable (payable) + profit 

exchange.  

FISIM= receivable  interests – payable interests. 
 

• Islamic banks: 

The main activity of production = FISIM + commissions receivable (payable) + profit 

exchange. 

FISIM in Islamic banks = Total Revenue Investment of Islamic Bank - deposit Profit on 

Sharing Account 
 

• Money Exchangers: 

The main activity of production = commissions received + profit exchange 
 

• Palestine Exchange and securities firms: 

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

(creditor). 

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

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

B. Insurance activities: 
 

• Life insurance activities: 

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

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

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

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

investment of insurance technical reserves. 

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

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

A. Income from business activity: 

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

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

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

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

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

from the trade is calculated by the following equation: 

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

damaged or missing stock). 
 

  B. Income for services rendered to others: 

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

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

services, financial advisory services, and other services. 
 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 
 

Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

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

value less the value of fixed capital consumption.  
 

Compensations of Employees: 

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

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

Taxes on Product: 

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

general government. it consist of taxes on products payable on goods and services at 

production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 

a result of carrying out the production process. 

 

Depreciation: 

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

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

obsolescence or normal accidental damage. 
 

Operating Surplus: 

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

subsidies and custom fees plus depreciation)8 
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Gross Fixed Capital Formation: 

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

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

same type. 
 

Economic Activity: 

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

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

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

on the  (ISIC, rev3) and that contribute by the large proportion of the value added, whenever 

more than one activity exist in the enterprise. 
 

FISIM:  

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

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

charges. 
 

Portfolio Investment: 

 It includes two kinds of investment: financial assets (Shares, Bonds, Treasury Bonds, Other 

financial investment) and Real assets (Real state, Land, Expensive mineral). 

 

Calculation of Statistical Indicators: 
 

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

  

2. Output per paid employee = Output 
    Paid Employees 

  

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

 

4. Value added to output = Value Added   100 

     Output 

  

5. Compensations to value added = Compensations of Employees  100 

     Value Added 

  

6. Depreciation to output = Annual Depreciation  100 

     Output 
 

 

 

 

 
 




