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 4102، حزيران -هـ0241، انرمض. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 األولالربع )التقرير الصحفي للتقديرات األولية للحسابات القومية الربعية  .2014 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -رام اهلل (.  4102
 

   :جميع المراسالت توجه إلى
 الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 

 .فلسطين –، رام اهلل 0421.  ب.ص
 

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

 0011411411: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps  :   بريد إلكتروني

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

التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق تم إعداد هذا 
 4114الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

mailto:%20%20diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 تنويه لمستخدمي هذا التقرير
  

  ،أساسسنة ك 2010عام  تعتمدبيانات األسعار الثابتة. 
    

  هي بيانات أولية تقديرية، تستند على التقديرات األولية للمؤشرات  4102من العام  األولالنتائج المتعلقة بالربع
الحصول على  لاعلمًا أن النسخة النهائية من الحسابات القومية الربعية تصدر في أعقاب اكتم.  المختلفة

 .المؤشرات المختلفة

 
  في الربع % 4164، في حين بلغت %4.64بلغت  4102من عام  األولإن نسبة البطالة في فلسطين خالل الربع

 بلغت 4104مع األخذ بعين االعتبار أن نسبة البطالة لعام .  4104 األولفي الربع % ..44و 4104 الرابع
 4119ولعام % 4467بلغت  4101ولعام % 4169بلغت  4100ولعام ، %4461بلغت  4104، ولعام 4462%
 %. .4.6بلغت  4110، ولعام %4261بلغت 

 

   في حين بلغت %0064بلغت  4102من عام  األولنسبة البطالة في الضفة الغربية خالل الربع كما وأن ،
، كما أن نسبة البطالة في قطاع غزة خالل 4104 األولفي الربع % ..41و 4104 الرابعفي الربع % 0064
في % 40.1، و4104 الرابعفي الربع % ..40، في حين وصلت %2160بلغت  4102من عام  األولالربع 
 .4104 األولالربع 

 
  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 
يتم الحصول على بيانات الرواتب من واقع الموازنة العامة لتقدير أنشطة  أنهالمتحدة، كما تجدر اإلشارة إلى 

 .الحكومة

 
  تم اعتماد نسخة منقحة من بيانات النفقات من الموازنة العامة والتي تستند إلى تصنيفات محدثة اعتمادًا على

 .4110تحديثات التصنيف الدولي لدليل إحصاءات مالية الحكومة 
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 النتائج األساسية
 

  4102 االولخالل الربع  فلسطينفي باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي طفيف في  انخفاض
من عام  األولخالل الربع   *لفلسطين الناتج المحلي االجمالي انخفاضاشارت التقديرات األولية باألسعار الثابتة الى 

حيث بلغت قيمة الناتج .  4101، علمًا أن سنة األساس 4104من العام  الرابعبالمقارنة مع الربع  %.16 بنسبة 4102
مليون دوالر  4,401حوالي * في الضفة الغربية باألسعار الثابتة  4102من العام  الولالمحلي اإلجمالي خالل الربع ا
 .مليون دوالر أمريكي 711أمريكي، وفي قطاع غزة حوالي 

 
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

 األولدوالر أمريكي خالل الربع  701باألسعار الثابتة حوالي * بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين
، حيث بلغ نصيب الفرد من 4104من العام  الرابعبالمقارنة مع الربع % ..0مسجاًل انخفاضًا بنسبة  4102من العام 

، 4102من عام  األولدوالر أمريكي خالل الربع  944باألسعار الثابتة  *الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية
، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج 4104من العام  الرابعمقارنة مع الربع % ..1بنسبة  انخفاضاً مسجاًل 

% 3.5 نسبتهمسجاًل انخفاضًا ، 4102من عام  األولدوالر أمريكي خالل الربع  214 سعار الثابتةباأل المحلي اإلجمالي
 .4104من العام  الرابعمع الربع بالمقارنة 

 

 4102-4102 ينللعام باألسعار الثابتة *فلسطينفي الربعي للناتج المحلي اإلجمالي  االتجاه العام

 
  

                                                 
   09.7ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات باستثناء. 
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 المفاهيم والمصطلحات

 

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

على  حقوقكيان اقتصادي قادر بحكم ما له من هي   (:Institutional Unit- Enterprise)ة يالوحدة المؤسس  -
 .مع أطراف أخرى بصفقاتامتالك األصول وتحقيق الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل 

  
بشأأكل أساسأأي  تخصأأ تو  تقأأع فأأي مكأأان واحأأد مؤسسأأة أو جأأزء منهأأاالمنشأأأة هأأي   (:Establishment)المنشــ ة   -

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

 :النشاط االقتصادي
مصأأطلي يشأأير إلأأى عمليأأة تأأدمج مجموعأأة مأأن اإلجأأراءات واألنشأأطة تنفأأذ مأأن قبأأل وحأأدة معينأأة والتأأي تسأأتخدم العمأأل ورأس 

 (.وخدماتسلع )المال والبضائع والخدمات لتنتج منتجات محددة 
 

 :(اإلنتاج)المخرجات 
والتي يتم استخدامها من قبل وحأدات أخأرى ألغأراض قيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما 

السألع النهائيأة، ومأا يسأمى :  ويشأمل اإلنتأاف فئتأين.  الأذاتي اإلجمأاليلغايأات التكأوين الرأسأمالي الثابأت  أوستهالك ذاتيًا اال
، مثأأل القطعأأان التأأي تربأأى للأأذبي إلنتاجهأأا، واألخيأأرة تعنأأي المنتجأأات التأأي تسأأتغرق وقتأأًا طأأوياًل "بالمنتجأأات تحأأت التشأأغيل"

غيأر أن عمليأة إنتأاف بعأض وتقأدر قيمأة معظأم السألع فأي اللحظأة التأي تكتمأل فيهأا العمليأة اإلنتاجيأة، .  واألعمال اإلنشائية
، وهنأا يأتم تقأدير قيمأة هأذن المنتجأات (كمأا هأو الحأال فأي المنتجأات تحأت التشأغيل)السلع قد تمتأد لتتجأاوز الفتأرة المحاسأبية 

 .والمحاصيل الزراعية الشتوية اإلنشاءات أعمالوتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك 
 

 :القيمة المضافة
ويعأأرف إجمأأالي القيمأأة المضأأافة .  إنتأأاجيوحأأدة تمأأارس أي نشأأاط  أليأأةالقيمأأة المتولأأدة  إلأأىويشأأير  باإلنتأأافمفهأأوم يتعلأأق 

أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطأرح اسأتهالك رأس .  بحاصل طرح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاف
 .المضافة المال الثابت من إجمالي القيمة

 

 :اإلجماليالناتج المحلي 
والقيمأأة  لإلنتأأافوبشأأكل مشأأابه .  الأأذي يأأتم خأأالل فتأأرة زمنيأأة محأأددة لإلنتأأافمقياسأأًا تجميعيأأًا  اإلجمأأالييعتبأأر النأأاتج المحلأأي 

عانأأاتوفقأأًا لمأأا يؤخأأذ فأأي االعتبأأار مأأن ضأأرائب  اإلجمأأالييختلأأف تقيأأيم النأأاتج المحلأأي  أنالمضأأافة يمكأأن  ويقأأدر عأأادة   .وا 
، هنأاك اإلجمأاليولتقأدير النأاتج المحلأي  .األساسأية األسأعار أوالمنتجأين  أسأعار أوالسأوق  بأسأعار اإلجمأاليالناتج المحلأي 

 . وطريقة الدخل اإلنفاقوطريقة  اإلنتافطريقة : ثالثة طرق
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 :التثبيط
البيانات الخاصة بالناتج  لتحويلعلى عزل أثر األسعار على البيانات وذلك باشتقاق أرقام قياسية مناسبة  العمل هو

 .باالعتماد على سنة أساس مناسبة 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 .  التغير في حجم اإلنتاف لألنشطة الصناعية خالل فترة من الزمن هو وسيلة إحصائية لقياس

 .حجم اإلنتاف للمنشآت االقتصادية ذات الوزن في الصناعات المختلفة
 

 :خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
مطروحًا منه إجمالي قيمة الفوائد المستحقة على هذن 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.  ادفة للربيوالحكومة، والمؤسسات غير اله المعيشية، األسريتم من قبل  الذي  االستهالكو ه

 .المنتجات التي تستخدم في العملية اإلنتاجية بمثابة استهالك وسيط تعتبراستهالك المنشآت استهالكًا نهائيًا، 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 .  اعيفردي وآخر جم إنفاق:  فئتين إلىلهذين القطاعين  اإلنفاقيمكن تقسيم 
الحكومة على الدفاع  إنفاق:  الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك اإلنفاق ، أماالخدمات الطبية:  ، مثال ذلكاألفراد
 .العام الذي يعتبر ضمن هذن الفئة واألمن

 

 :اإلجماليالتكوين الرأسمالي 
، والتغير في المخزون، وصافي حيازة النفأائس اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت :  ثالثة مركبات إلىيمكن تقسيم هذا البند 

ويأأتم قيأأاس .  كمجمأأوع لهأأذن المركبأأات الثالثأأة( االسأأتثمار أو) اإلجمأأالي، حيأأث يعأأرلف التكأأوين الرأسأأمالي (الحيأأازات الثمينأأة)
 .المشترين بأسعاراالستثمار 
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 :اإلجماليبت التكوين الرأسمالي الثا

مجموع قيم ما يحتازن منتج ما من أصأول ثابتأة مخصأوما منهأا قيمأة األصأول التأي يأتم الأتخل  منهأا أثنأاء الفتأرة المحاسأبية 
باإلضأأأافة إلأأأى إضأأأافات معينأأأة إلأأأى قيمأأأة األصأأأول غيأأأر المنتجأأأة التأأأي تتأأأأتي مأأأن خأأأالل نشأأأاط إنتأأأاجي لوحأأأدات مؤسسأأأية 

كمخرجات من  عمليات إنتاف وتستعمل هي نفسأها بصأورة متكأررة أو  جملموسة تنت واألصول الثابتة أصول ملموسة أو غير
 .مستمرة في العملية اإلنتاجية

 
 :التغير في المخزون
الجاريأأة، أي  باألسأأعارتقأأيم السأألع  أنويجأأب .  المخأأزون مطروحأأًا منهأأا قيمأأة السأألع الخارجأأة منأأه إلأأىقيمأأة السأألع الداخلأأة 

.  مأأأن المخأأأزون، بحيأأأث يأأأتم التثبأأأت مأأأن تجنأأأب احتسأأأاب مكاسأأأب االقتنأأأاء غيأأأر الفعليأأأة إخراجهأأأا أو إدخالهأأأالحظأأأة  بأسأأأعار
 ."المنتجات تحت التشغيل"ويشمل التغير في المخزون 

 
 :الصادرات والواردات من السلع والخدمات

 .داياتشمل المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة واله
 

 



PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2014) (2014 االول الربع) الربعية القومية للحسابات الصحفي، التقرير:PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014

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

Agriculture, Forestry and Fishing 97.1 123.3 107.9 116.8 96.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 431.5 454.2 523.7 519.9 443.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 10.0 11.0 11.6 12.1 8.1 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 379.2 414.0 469.2 472.8 398.4 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 36.0 22.8 33.6 27.3 28.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 6.3 6.4 9.3 7.7 8.0 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
Construction 271.1 345.5 308.7 349.9 312.4 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 635.5 552.5 557.3 524.3 488.1 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 61.6 62.1 66.4 68.6 56.3 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 102.1 100.9 100.2 100.6 101.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 149.5 155.1 164.3 162.4 152.3 المعلومات واالتصاالت
Services 591.4 583.0 556.3 576.4 538.8 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 44.3 60.2 38.3 48.4 34.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 119.9 108.7 116.7 112.7 113.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 28.1 24.1 24.3 30.2 28.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 26.8 35.3 24.6 18.0 16.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 208.2 201.1 204.9 209.5 197.2 التعليم
Human Health and Social Work Activities 92.7 90.5 89.3 92.7 90.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 16.1 17.0 11.9 11.1 8.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 55.3 46.1 46.3 53.8 49.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 344.6 345.1 345.4 349.1 354.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 الخدمات المنزلية
FISIM -78.0 -76.3 -77.0 -76.7 -76.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 168.0 163.5 178.5 160.8 157.7 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 239.1 223.7 190.4 180.9 188.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 3,015.1 3,034.2 3,023.7 3,034.6 2,814.4 الناتج المحلي اإلجمالي

** Preliminary estimates and it will be revised.

*** Flash estimates, and its preliminary and  will be revised والتعديل للتنقيح عرضة اولية وهي االول، اإلصدار*** 

والتعديل للتنقيح عرضة وهي أولية تقديرات** 

 2010سنة األساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين * القيمة المضافة في فلسطين: 1-1جدول 
 Table 1-1: Value added in Palestine* by economic activity and quarter for the years 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year                            

Economic Activity  النشاط  االقتصادي

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

2013
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2014) (2014 االول الربع) الربعية القومية للحسابات الصحفي، التقرير:PCBSء

Value In USD Million         القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014

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

Agriculture, Forestry and Fishing 58.2 82.8 63.7 72.9 56.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 349.5 375.8 429.4 429.4 362.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 9.8 10.8 11.4 11.9 7.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 322.5 352.0 398.9 401.9 338.7 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 11.8 7.5 11.1 9.0 9.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 5.4 5.5 8.0 6.6 6.9 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
Construction 238.8 255.9 231.5 245.1 209.0 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 486.8 412.9 403.8 391.2 363.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 54.3 54.4 54.1 57.5 45.8 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 90.8 89.4 88.7 89.1 90.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 145.9 151.7 160.3 158.7 149.2 المعلومات واالتصاالت
Services 418.7 421.6 383.5 396.2 385.2 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 33.5 49.8 31.7 36.6 25.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 86.9 80.1 86.1 79.9 82.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 20.7 20.4 20.0 24.0 22.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 23.2 33.3 19.3 16.3 15.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 143.4 137.6 134.6 135.8 136.3 التعليم
Human Health and Social Work Activities 61.7 58.8 58.4 62.4 59.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 15.1 13.6 10.3 7.6 8.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 34.2 28.0 23.1 33.6 35.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 184.6 177.8 184.6 190.1 176.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 الخدمات المنزلية
FISIM -69.3 -67.4 -68.0 -67.8 -67.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 161.2 156.7 171.5 154.6 151.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 194.3 201.9 183.0 177.5 183.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,314.9 2,314.6 2,287.2 2,295.6 2,106.8 الناتج المحلي اإلجمالي

والتعديل للتنقيح عرضة اولية وهي االول، اإلصدار*** 

 2010سنة األساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-1جدول 
 Table 1-2: Value added in West Bank* by economic activity and quarter for the years 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year               

Economic Activity النشاط  االقتصادي
2013

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

*** Flash estimates, and its preliminary and  will be revised
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2014) (2014 االول الربع) الربعية القومية للحسابات الصحفي، التقرير:PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014

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

Agriculture, Forestry and Fishing 38.9 40.5 44.2 43.9 40.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 82.0 78.4 94.3 90.5 80.4  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 56.7 62.0 70.3 70.9 59.7 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 24.2 15.3 22.5 18.3 19.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.9 0.9 1.3 1.1 1.1 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
Construction 32.3 89.6 77.2 104.8 103.4 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 148.7 139.6 153.5 133.1 125.1  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 7.3 7.7 12.3 11.1 10.5 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 11.3 11.5 11.5 11.5 10.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 3.6 3.4 4.0 3.7 3.1 المعلومات واالتصاالت
Services 172.7 161.4 172.8 180.2 153.6 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 10.8 10.4 6.6 11.8 8.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 33.0 28.6 30.6 32.8 31.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 7.4 3.7 4.3 6.2 6.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 3.6 2.0 5.3 1.7 0.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 64.8 63.5 70.3 73.7 60.9 التعليم
Human Health and Social Work Activities 31.0 31.7 30.9 30.3 31.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 1.0 3.4 1.6 3.5 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 21.1 18.1 23.2 20.2 14.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 160.0 167.3 160.8 159.0 178.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 الخدمات المنزلية
FISIM -8.7 -8.9 -9.0 -8.9 -8.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 6.8 6.8 7.0 6.2 5.8 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 44.8 21.8 7.4 3.4 4.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 700.2 719.6 736.5 739.0 707.6 الناتج المحلي اإلجمالي

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

 2010سنة األساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين : 3-1جدول 
 Table 1-3: Value added in the Gaza Strip by economic activity and quarter for the years 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year

Economic Activity النشاط  االقتصادي

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

2013
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2014

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

Agriculture, Forestry and Fishing 3.2 4.1 3.6 3.8 3.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 14.3 15.0 17.3 17.1 15.8  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 12.6 13.6 15.5 15.5 14.2 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 1.2 0.8 1.1 0.9 1.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
Construction 9.0 11.4 10.2 11.5 11.1 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 21.1 18.2 18.4 17.3 17.3  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 2.0 2.0 2.2 2.3 2.0 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 3.4 3.3 3.3 3.3 3.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 5.0 5.1 5.4 5.4 5.4 المعلومات واالتصاالت
Services 19.6 19.2 18.4 19.0 19.1 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 1.5 2.0 1.3 1.6 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 4.0 3.6 3.9 3.7 4.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 0.9 1.2 0.8 0.6 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 6.9 6.5 6.7 6.8 7.0 التعليم
Human Health and Social Work Activities 3.1 3.0 3.0 3.1 3.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 1.8 1.5 1.5 1.8 1.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 11.4 11.4 11.4 11.5 12.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.6 -2.5 -2.5 -2.5 -2.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 5.6 5.3 5.9 5.2 5.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 7.9 7.4 6.3 6.0 6.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 100 100 100 المجموع

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

2010سنة األساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين: 1-2جدول 
 Table 2-1: Percentage contribution to GDP in Palestine* by economic activity and quarter for the years 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year 


Economic Activity

2013

النشاط  االقتصادي

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

.Preliminary estimates and it will be revised **والتعديل للتنقيح عرضة وهي أولية تقديرات** 
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2014

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

Agriculture, Forestry and Fishing 2.5 3.6 2.8 3.2 2.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 15.1 16.2 18.7 18.7 17.2  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 13.9 15.2 17.4 17.5 16.0 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
Construction 10.3 11.1 10.1 10.7 9.9 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 21.0 17.8 17.7 17.0 17.2  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 2.3 2.4 2.4 2.5 2.2 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 3.9 3.9 3.9 3.9 4.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 6.3 6.6 7.0 6.9 7.1 المعلومات واالتصاالت
Services 18.1 18.2 16.8 17.3 18.3 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 1.4 2.2 1.4 1.6 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 3.8 3.5 3.8 3.5 3.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 1.0 1.4 0.8 0.7 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 6.1 5.9 5.8 6.0 6.5 التعليم
Human Health and Social Work Activities 2.7 2.5 2.6 2.7 2.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 1.5 1.2 1.0 1.5 1.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 8.0 7.7 8.1 8.3 8.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -3.0 -3.0 -3.1 -3.1 -3.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 7.0 6.7 7.5 6.8 7.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 8.4 8.7 8.0 7.7 8.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 100 100 100 المجموع

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

*** Flash estimates, and its preliminary and  will be revised والتعديل للتنقيح عرضة اولية وهي االول، اإلصدار*** 

 2010سنة األساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-2جدول 
Table 2-2: Percentage contribution to GDP in West Bank* by economic activity and quarter for the years 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year    


Economic Activity

2013

النشاط  االقتصادي

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. .1967 عام الغربية للضفة احتاللها بعيد عنوة إسرائيل ضمته الذي القدس محافظة من الجزء ذلك باستثناء البيانات* 
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2014

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

Agriculture, Forestry and Fishing 5.6 5.6 6.0 5.9 5.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, Manufacturing, Electricity and Water 11.8 10.9 12.8 12.2 11.4  التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and Quarrying 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 8.1 8.6 9.4 9.5 8.4 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 3.5 2.1 3.1 2.5 2.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
Construction 4.6 12.5 10.5 14.2 14.6 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade,Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 21.2 19.4 20.8 18.0 17.7  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and Storage 1.0 1.1 1.7 1.5 1.5 النقل والتخزين
Financial and Insurance Activities 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and Communication 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 المعلومات واالتصاالت
Services 24.7 22.4 23.5 24.4 21.7 الخدمات
Accommodation and Food Service Activities 1.5 1.4 0.9 1.6 1.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real Estate Activities 4.7 4.0 4.2 4.4 4.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, Scientific and Technical Activities 1.1 0.5 0.6 0.8 0.9 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and Support Service Activities 0.5 0.3 0.7 0.2 0.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 9.3 8.8 9.5 10.1 8.5 التعليم
Human Health and Social Work Activities 4.4 4.4 4.2 4.1 4.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, Entertainment and Recreation 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 الفنون والترفيه والتسلية
Other Service Activities 3.0 2.5 3.2 2.7 2.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 22.8 23.2 21.8 21.5 25.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with Employed Persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -1.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 6.4 3.0 1.0 0.5 0.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 100 100 100 المجموع

** Flash estimates, and its preliminary and  will be revised والتعديل للتنقيح عرضة اولية وهي االول، اإلصدار** 

2010سنة األساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والربع للعامين : 3-2جدول 
 Table 2-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity and quarter for the years 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year    

Economic Activity

2013

النشاط  االقتصادي

* Preliminary estimates and it will be revised. والتعديل للتنقيح عرضة وهي أولية تقديرات* 
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2014)
(2014الربع األول )التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية :PCBSء

Value In USD Million       القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014
***الربع األول **الربع الرابع **الربع الثالث **الربع الثاني **الربع األول

***Q I **Q IV **Q III **Q II **Q I

 Final Consumption 3,354.6 3,286.0 3,385.9 3,373.3 3,117.4   اإلنفاق االستهالكي النهائي
 Household Final Consumption 2,499.9 2,480.3 2,508.3 2,544.1 2,296.2  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 762.9 712.1 795.1 742.7 737.6  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
 NPISH Final Consumption 91.8 93.6 82.5 86.5 83.6  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر المعيشية
 Gross Capital Formation 590.1 710.3 655.4 702.5 586.6  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 589.2 710.8 690.9 757.0 621.8  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 489.6 616.5 595.1 657.2 529.0 المباني - 
 - Non-buildings 99.6 94.3 95.8 99.8 92.8 غير المباني - 
 Changes in Inventories 0.9 -0.5 -35.5 -54.5 -35.2  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 -1,036.3 -962.1 -1,017.6 -1,041.2 -889.6  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 461.3 493.0 434.2 484.1 448.4  الصادرات
 - Goods 360.8 385.1 331.5 374.4 342.7 السلع  - 
 - Services 100.5 107.9 102.7 109.7 105.7 الخدمات  - 
 Imports 1,497.6 1,455.1 1,451.8 1,525.3 1,338.0  الواردات
 - Goods 1,337.6 1,225.7 1,267.7 1,326.4 1,149.5 السلع  - 
 - Services 160.0 229.4 184.1 198.9 188.5 الخدمات  - 

Net errors and Omissions 106.7 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 3,015.1 3,034.2 3,023.7 3,034.6 2,814.4 الناتج المحلي اإلجمالي

2010سنة االساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013حسب الربع للعامين * الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في فلسطين: 1-3جدول 
 Table 3-1: Gross Domestic Product by expenditure in Palestine* by quarter for the years 2013, 2014 at constant  prices: 2010 is the base 

year

Final use فئة االستخدام
2013

2013The net errors and omissions was distributed on the other indicators for the quarters 2013تم توزيع قيمة صافي السهو والخطأ على باقي المؤشرات الرباع 

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

*** Flash estimates, and its preliminary and will be revised

تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل** 
اإلصدار األول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2014)
(2014الربع األول )التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية :PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014
***الربع األول **الربع الرابع **الربع الثالث **الربع الثاني **الربع األول

***Q I **Q IV **Q III **Q II **Q I

 Final Consumption 2,293.0 2,325.0 2,456.5 2,456.3 2,221.0   اإلنفاق االستهالكي النهائي
 Household Final Consumption 1,833.3 1,903.8 1,991.7 2,025.9 1,802.7  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 431.6 398.3 446.1 402.0 387.3  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
 NPISH Final Consumption 28.1 22.9 18.7 28.4 31.0  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر المعيشية
 Gross Capital Formation 570.4 637.0 551.0 573.8 494.7  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 519.3 585.9 507.9 529.6 456.8  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 431.3 502.5 423.2 441.4 374.8 المباني - 
 - Non-buildings 88.0 83.4 84.7 88.2 82.0 غير المباني - 
 Changes in Inventories 51.1 51.1 43.1 44.2 37.9  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 -625.1 -647.4 -720.3 -734.5 -608.9  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 433.9 464.0 405.9 454.7 419.8  الصادرات
 - Goods 355.9 380.9 327.4 370.2 338.5 السلع  - 
 - Services 78.0 83.1 78.5 84.5 81.3 الخدمات  - 
 Imports 1,059.0 1,111.4 1,126.2 1,189.2 1,028.7  الواردات
 - Goods 935.5 935.8 974.7 1,025.5 875.8 السلع  - 
 - Services 123.5 175.6 151.5 163.7 152.9 الخدمات  - 

Net errors and Omissions 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 2,314.9 2,314.6 2,287.2 2,295.6 2,106.8 الناتج المحلي اإلجمالي

The net errors and omissions was distributed on the other indicators for the quarters 2013 2013تم توزيع قيمة صافي السهو والخطأ على باقي المؤشرات الرباع 

** Preliminary estimates and it will be revised.

*** Flash estimates, and its preliminary and will be revised

2010سنة االساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013حسب الربع للعامين * الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-3جدول 

 Table 3-2: Gross Domestic Product by expenditure in West Bank* by quarter for the years 2013, 2014 at constant  prices: 2010 is the base year

Final use فئة االستخدام

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

2013

تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل** 
اإلصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2014)
(2014الربع األول )التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية :PCBSء

Value In USD Million       القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014
**الربع األول *الربع الرابع *الربع الثالث *الربع الثاني *الربع األول

**Q I *Q IV *Q III *Q II *Q I

 Final Consumption 1,061.6 961.0 929.4 917.0 896.4   اإلنفاق االستهالكي النهائي
 Household Final Consumption 666.6 576.5 516.6 518.2 493.5  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 331.3 313.8 349.0 340.7 350.3  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
 NPISH Final Consumption 63.7 70.7 63.8 58.1 52.6  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر المعيشية
 Gross Capital Formation 19.7 73.3 104.4 128.7 91.9  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 69.9 124.9 183.0 227.4 165.0  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 58.3 114.0 171.9 215.8 154.2 المباني - 
 - Non-buildings 11.6 10.9 11.1 11.6 10.8 غير المباني - 
 Changes in Inventories -50.2 -51.6 -78.6 -98.7 -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 -411.2 -314.7 -297.3 -306.7 -280.7  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 27.4 29.0 28.3 29.4 28.6  الصادرات
 - Goods 4.9 4.2 4.1 4.2 4.2 السلع  - 
 - Services 22.5 24.8 24.2 25.2 24.4 الخدمات  - 
 Imports 438.6 343.7 325.6 336.1 309.3  الواردات
 - Goods 402.1 289.9 293.0 300.9 273.7 السلع  - 
 - Services 36.5 53.8 32.6 35.2 35.6 الخدمات  - 

Net errors and Omissions 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 700.2 719.6 736.5 739.0 707.6 الناتج المحلي اإلجمالي

2010سنة االساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في قطاع غزة حسب الربع للعامين : 3-3جدول 
  Table 3-3: Gross Domestic Product by expenditure in Gaza Strip by quarter for the years 2013, 2014 at constant  prices: 2010 is the base 

year

Final use فئة االستخدام
2013

The net errors and omissions was distributed on the other indicators for the quarters 2013 2013تم توزيع قيمة صافي السهو والخطأ على باقي المؤشرات الرباع 

* Preliminary estimates and it will be revised. تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل* 
** Flash estimates, and its preliminary and will be revised اإلصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل** 
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2014)
(2014الربع األول )التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية :PCBSء

Value In USD Million     القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014
***الربع األول **الربع الرابع **الربع الثالث **الربع الثاني **الربع األول

***Q I **Q IV **Q III **Q II **Q I

 Final Consumption 3,932.0 3,804.5 3,820.0 3,720.3 3,370.1   اإلنفاق االستهالكي النهائي
 Household Final Consumption 2,942.8 2,892.2 2,851.8 2,824.3 2,495.0  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 885.1 809.9 880.4 804.3 786.9  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
 NPISH Final Consumption 104.1 102.4 87.8 91.7 88.2  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر المعيشية
 Gross Capital Formation 693.0 824.3 733.5 767.8 629.3  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 692.1 824.9 770.6 824.2 664.5  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 583.6 723.0 670.3 720.8 571.6 المباني - 
 - Non-buildings 108.5 101.9 100.3 103.4 92.9 غير المباني - 
 Changes in Inventories 0.9 -0.6 -37.1 -56.4 -35.2  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 -1,254.5 -1,145.2 -1,142.1 -1,134.3 -958.1  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 528.3 560.4 485.4 534.8 486.5  الصادرات
 - Goods 409.5 434.5 369.0 413.2 371.8 السلع  - 
 - Services 118.8 125.9 116.4 121.6 114.7 الخدمات  - 
 Imports 1,782.8 1,705.6 1,627.5 1,669.1 1,444.6  الواردات
 - Goods 1,593.8 1,438.2 1,417.4 1,447.7 1,239.4 السلع  - 
 - Services 189.0 267.4 210.1 221.4 205.2 الخدمات  - 

Net errors and Omissions 125.4 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 3,495.9 3,483.6 3,411.4 3,353.8 3,041.3 الناتج المحلي اإلجمالي

The net errors and omissions was distributed on the other indicators for the quarters 2013 2013تم توزيع قيمة صافي السهو والخطأ على باقي المؤشرات الرباع 

** Preliminary estimates and it will be revised.

*** Flash estimates, and its preliminary and will be revised

 باألسعار الجارية2014، 2013حسب الربع للعامين * الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في فلسطين: 1-4جدول 
Table 4-1: Gross Domestic Product by expenditure in Palestine* by quarter for the years 2013, 2014 at current  prices

Final use فئة االستخدام

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

2013

تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل** 
اإلصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2014)
(2014الربع األول )التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية :PCBSء

Value In USD Million     القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014
***الربع األول **الربع الرابع **الربع الثالث **الربع الثاني **الربع األول

***Q I **Q IV **Q III **Q II **Q I

 Final Consumption 2,760.8 2,786.1 2,856.9 2,780.4 2,450.0   اإلنفاق االستهالكي النهائي
 Household Final Consumption 2,207.4 2,281.4 2,316.4 2,293.3 1,988.5  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 519.6 477.3 518.8 455.0 427.3  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
 NPISH Final Consumption 33.8 27.4 21.7 32.1 34.2  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر المعيشية
 Gross Capital Formation 670.8 747.5 626.0 636.8 533.4  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 615.2 692.3 580.9 591.0 495.5  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 519.3 602.2 492.2 499.6 413.4 المباني - 
 - Non-buildings 95.9 90.1 88.7 91.4 82.1 غير المباني - 
 Changes in Inventories 55.6 55.2 45.1 45.8 37.9  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 -765.5 -779.1 -810.3 -800.3 -656.1  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 497.9 529.4 455.8 504.3 456.9  الصادرات
 - Goods 403.9 429.8 364.5 408.6 367.2 السلع  - 
 - Services 94.0 99.6 91.3 95.7 89.7 الخدمات  - 
 Imports 1,263.4 1,308.5 1,266.1 1,304.6 1,113.0  الواردات
 - Goods 1,114.7 1,098.1 1,089.8 1,119.3 944.3 السلع  - 
 - Services 148.7 210.4 176.3 185.3 168.7 الخدمات  - 

Net errors and Omissions 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 2,758.3 2,754.5 2,672.6 2,616.9 2,327.3 الناتج المحلي اإلجمالي

The net errors and omissions was distributed on the other indicators for the quarters 2013 2013تم توزيع قيمة صافي السهو والخطأ على باقي المؤشرات الرباع 

** Preliminary estimates and it will be revised.

*** Flash estimates, and its preliminary and will be revised

 باألسعار الجارية2014، 2013حسب الربع للعامين * الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-4جدول 
 Table 4-2: Gross Domestic Product by expenditure in West Bank* by quarter for the years 2013, 2014 at current prices

Final use فئة االستخدام

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

2013

تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل** 
اإلصدار األول، وهي أولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Qaurter  2014)
(2014الربع األول )التقرير الصحفي، للحسابات القومية الربعية :PCBSء

Value In USD Million     القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
2014
**الربع األول *الربع الرابع *الربع الثالث *الربع الثاني *الربع األول

**Q I *Q IV *Q III *Q II *Q I

 Final Consumption 1,171.2 1,018.4 963.1 939.9 920.1   اإلنفاق االستهالكي النهائي
 Household Final Consumption 735.4 610.8 535.4 531.0 506.5  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
 Government Final Consumption 365.5 332.6 361.6 349.3 359.6  اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
 NPISH Final Consumption 70.3 75.0 66.1 59.6 54.0  اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح  وتخدم األسر المعيشية
 Gross Capital Formation 22.2 76.8 107.5 131.0 95.9  التكوين الرأسمالي اإلجمالي
 Gross Fixed Capital Formation 76.9 132.6 189.7 233.2 169.0  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 64.3 120.8 178.1 221.2 158.2 المباني - 
 - Non-buildings 12.6 11.8 11.6 12.0 10.8 غير المباني - 
 Changes in Inventories -54.7 -55.8 -82.2 -102.2 -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 -489.0 -366.1 -331.8 -334.0 -302.0  صافي الصادرات من السلع والخدمات
 Exports 30.4 31.0 29.6 30.5 29.6  الصادرات
 - Goods 5.6 4.7 4.5 4.6 4.6 السلع  - 
 - Services 24.8 26.3 25.1 25.9 25.0 الخدمات  - 
 Imports 519.4 397.1 361.4 364.5 331.6  الواردات
 - Goods 479.1 340.1 327.6 328.4 295.1 السلع  - 
 - Services 40.3 57.0 33.8 36.1 36.5 الخدمات  - 

Net errors and Omissions 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 737.6 729.1 738.8 736.9 714.0 الناتج المحلي اإلجمالي

The net errors and omissions was distributed on the other indicators for the quarters 2013 2013تم توزيع قيمة صافي السهو والخطأ على باقي المؤشرات الرباع 
** Flash estimates, and its preliminary and will be revised اإلصدار األول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل** 

 باألسعار الجارية2014، 2013الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه في قطاع غزة حسب الربع للعامين : 3-4جدول 
 Table 4-3: Gross Domestic Product by expenditure in Gaza Strip by quarter for the years 2013, 2014 at current prices

Final use فئة االستخدام

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

2013
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PCBS: Press Report, Quarterly National Accounts (First Quarter 2014) (2014 األول الربع) الربعية القومية للحسابات الصحفي، التقرير:PCBSء

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي 
2014

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

***Q I **Q IV **Q III **Q II **Q I

GDP Per Capita 709.8 719.6 722.5 730.5 682.5 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي 
2014

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

GDP Per Capita 922.4 928.4 923.6 933.2 862.2 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي 
2014

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

GDP Per Capita 402.9 417.5 431.0 436.2 421.2 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

* Preliminary estimates and it will be revised. تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل* 
** Flash estimates, Preliminary and will be revised اإلصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل** 

*** Flash estimates, Preliminary and will be revised اإلصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 

2010سنة االساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013مؤشرات نصيب الفرد في قطاع غزة خالل أرباع العامين : 3-5جدول 
 Table 5-3: Per Capita Indicators in Gaza Strip by quarter for 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year      

                                   period                                                                                                 

                                                                                        

                                 Indicator

2013                                  الفترة           
               المؤشر

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

** Preliminary estimates and it will be revised. تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل** 
*** Flash estimates, Preliminary and will be revised اإلصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 

2010سنة االساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013خالل أرباع العامين * مؤشرات نصيب الفرد في الضفة الغربية: 2-5جدول 
 Table 5-2: Per Capita Indicators in West Bank* by quarter for 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year    

                                   period                                                                                                 

                                                                                        

                                 Indicator

2013                                  الفترة           
               المؤشر

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

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

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

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

2010سنة االساس :  باألسعار الثابتة2014، 2013خالل أرباع العامين * مؤشرات نصيب الفرد في فلسطين: 1-5جدول 
 Table 5-1: Per Capita Indicators in Palestine* by quarter for 2013, 2014 at constant prices: 2010 is the base year      

                                   period                                                                                                 

                                                                                        

                                 Indicator

2013
                                 الفترة           

               المؤشر
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Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي 
2014

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

***Q I **Q IV **Q III **Q II **Q I

GDP Per Capita 823.0 826.2 815.1 807.3 737.5 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي 
2014

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

GDP Per Capita 1,099.1 1,104.9 1,079.2 1,063.8 952.4 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي 
2014

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

GDP Per Capita 424.4 423.1 432.4 434.9 425.0 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب

* Preliminary estimates and it will be revised. تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل* 
** Flash estimates, Preliminary and will be revised اإلصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل** 

*** Flash estimates, Preliminary and will be revised اإلصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 

 باألسعار الجارية2014، 2013مؤشرات نصيب الفرد في قطاع غزة خالل أرباع العامين : 3-6جدول 
 Table 6-3: Per Capita Indicators in Gaza Strip by quarter for 2013, 2014 at at current prices  

                                   period                                                                                                 

                                                                                      

                            Indicator

2013
                                 الفترة              

            المؤشر

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

** Preliminary estimates and it will be revised. تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل** 
*** Flash estimates, Preliminary and will be revised اإلصدار االول، وهي اولية عرضة للتنقيح والتعديل*** 

 باألسعار الجارية2014، 2013خالل أرباع العامين * مؤشرات نصيب الفرد في الضفة الغربية: 2-6جدول 
 Table 6-2: Per Capita Indicators in West Bank* by quarter for 2013, 2014 at at current prices  

                                   period                                                                                                 

                                                                                      

                            Indicator

2013                                  الفترة              
            المؤشر

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

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

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

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

 باألسعار الجارية2014، 2013خالل أرباع العامين * مؤشرات نصيب الفرد في فلسطين: 1-6جدول 
 Table 6-1: Per Capita Indicators in Palestine* by quarter for 2013, 2014 at current prices  

                                   period                                                                                                 

                                                                                      

                            Indicator

2013
                                 الفترة              

            المؤشر
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