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ات رسمالمت المعيارية المحددة في ميثاق ااءارجإلب اسحريرقتلا اذه دادعإ مت

 2006سمية الفلسطينية لر ااتلإلحصاء





 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البيانات الخاصة بالحسابات القومية من          

 . إلعداد الحسابات القوميةةوزارات وممثليات التي ساهمت في توفير البيانات الالزم
 

، بقيادة فريق فني من الجهاز    2008،  2007م  إعداد تقرير الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوا       تم  لقـد   

 وعدد من   )PNA( الوطنية الفلسطينية    طةسلالكل من   ن  بيك  المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، وبدعم مالي مشتر        

ـ جمأعـضاء    ـ ا ةعوم طة السل  النرويجية لدى  يةمثلمال بتكمب ةلثم، م 2009لعام   )CFG(ل الرئيـسية للجهاز     يومتل

 .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا ةلاالفلسطينية، الوكية لوطنا
 

ل الرئيسية للجهاز       يومتلا ةعومجمأعضاء  قدم الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى           يـت 

)CFG (الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع. 
 

 نعضاء اللجنة االستشارية للحسابات القومية من األكاديميي      كمـا يـتقدم بجـزيل الـشكر والتقديـر إلـى الـسادة أ              

 .واالقتصاديين لما أبدوه من جهد في مراجعة بيانات الحسابات القومية وتقديمهم التوصيات في هذا المجال
 





 تنويه للمستخدمين
 

ات القومية األساسية إضافة      األمور التالية ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند االطالع على التقرير والذي يضم الحساب              

 :إلى الحسابات القومية المؤسسية   
 

 باالستناد إلى نتائج التعداد العام      2008،  2007تـم إعـداد بـيانات نصيب الفرد من المؤشرات المختلفة لألعوام              •

 .2007للسكان والمساكن والمنشآت، 

السعرية والتي تم تحويلها إلى عملة الدوالر       تم إعداد بيانات األسعار الثابتة باالعتماد على مجموعة من المثبطات            •

 .األمريكي، بالتالي فانه من الضروري مراعاة التغير في أسعار صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي

، بناء على تحديث سنة األساس لألسعار واألرقام        2004 تستند إلى سنة األساس      2008،  2007البـيانات لألعوام     •

، حيث جاء هذا التغيير ليوائم التغييرات األحدث لبنية االقتصاد وهيكليته،           1996عـام   القياسـية والتـي كانـت لل      

 .وباالستناد إلى التوصيات الدولية بشأن تحديث سنة األساس

 :2008، 2007الجدول التالي يبين معدل سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي خالل األعوام  •
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 تقديم
 

يمـثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة،                 

الحسابات القومية أحد أهم األهداف المتوخاة عند الشروع ببناء         وهـذا يجعل من توفير البيانات األساسية الالزمة إلعداد          

 ا منظم ا إحصائي اوصف  الحسابات القومية  ، حيث تقدم  قـواعد البـيانات اإلحصائية االقتصادية بمختلف أنواعها وتشعباتها        

 بين مختلف  عن التعامالت التي تجري اإلحصائية المفصلةر البياناتيتوفتعمل على   لالقتـصاد ككـل، وبـنفس الوقت        

 من جهة أخرى، وللوقوف على      ، وبين االقتصاد المحلي وباقي دول العالم       من جهة   فـي االقتـصاد المحلي     األطـراف 

اتجاهـات النمو في االقتصاد الوطني من سنة ألخرى ومراقبة األداء االقتصادي وتقلباته عبر السنوات، لذلك فإن إعداد                  

بات القومية وباألسعار الجارية والثابتة يكتسب أهمية قصوى لما يعنيه ذلك           سلسلة زمنية متسقة ومنسجمة لبيانات الحسا     

 . من فتح آفاق المقارنة والقياس والتحليل االقتصادي
 

ـ     كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة    SNA93  نظام الحسابات القومية   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    ىلقـد تبن

حيث عمل الجهاز على إصدار سلسلة زمنية منقحة لبيانات الحسابات       .   االقتصادي الجهود اإلحصائية المبذولة في الحقل    

  بمـا تطلـبه ذلك من إعادة النظر في الكثير من المنهجيات والفرضيات المستخدمة              2000 -1994 القومـية  لألعـوام    

 .ومدرب تدريباً مناسباًلسنوات اإلعداد األولى والتي تأثرت بشكل كبير بحداثة التجربة وعدم توفر طاقم فني مؤهل 
 

 باألسعار  2005 -2000 وقد توالت إصدارات الحسابات القومية حيث تم إنجاز السلسلة الزمنية المنقحة لبيانات األعوام            

 وما ترتب عليه من تنقيح      2004الجاريـة والثابـتة والتي أخذت بعين االعتبار تنفيذ التعداد العام للمنشآت خالل العام               

 .ماد على النتائج الخاصة بالتعدادللبيانات باالعت
 

   ، 2007 -2004كمـا وتم إصدار سلسلة زمنية  لبيانات الحسابات القومية الفلسطينية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام                

ومـن الجدير بالذكر أن إصدار هذه السلسلة تضمن تحسين جودة البيانات من مصادرها المختلفة والتي من أهمها تنفيذ                   

 وما ترتب عليه من تنقيح للبيانات وباألخص سلسلة المسوح االقتصادية           2007اد العام للسكان والمساكن والمنشآت،      التعد

 سنة أساس فيما يتعلق بتنفيذ 2004 باالعتماد على النتائج الخاصة بالتعداد، إضافة إلى اعتماد العام           2006،  2005للفترة  

 .الحسابات القومية باألسعار الثابتة
 

 والتنقيح األول   2008نا فـي هذا التقرير تقديم النتائج الرئيسية للحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة للعام               ويـسر 

 باألسعار حول الناتج المحلي اإلجمالي     النتائج الرئيسية  بشكل أساسي     التقرير يتـضمن ، بحـيث    2007لبـيانات العـام     

 للدخل القومي   بياناتيشمل التقرير   وكما    .وحسب التوزيع الجغرافي  واإلنفاق   اإلنتاج مـن جوانب    والثابـتة  الجاريـة 

 .  اإلجمالي، ويتضمن التقرير كذلك بيانات الناتج المحلي اإلجمالي وفق القطاع المؤسسي والدخل المتاح اإلجمالي
 

 واهللا ولي التوفيق،،،
 
 

 عال عوض

 جهازرئيس الالقائم بأعمال 

 2010، آذار
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 خص التنفيذيالمل
 

 :مقدمة

تؤدي الحسابات القومية في العديد من البلدان مهمة ثنائية، فهي أوال تستخدم في مراقبة األداء االقتصادي والسياسة       

وثانيا، استخدام    . االقتصادية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية المختلفة  

لعمل الشامل لها في تغذية نماذج االقتصاد القياسي والتي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية            البيانات وإطار ا 

 .والتخطيط االقتصادي الكلي والتنبؤ والتحليل االقتصادي       
 

وتوفر الحسابات القومية صورة وافية عن كافة المعامالت التي تتم في فترة محددة، وبالتالي تعطي صورة شاملة               

فهي تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسقا لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف القطاعات       . اد الكلي في أية دولة   لالقتص

 .االقتصادية من جانب، واالقتصاد الكلي مع بقية اقتصاديات دول العالم من جانب آخر       
 

ات اقتصادية متكاملة، مما يجعل   وبذلك نجد أن الحسابات القومية تمثل ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاء              

من توفير البيانات حول أداء االقتصاد الكلي من أهم األهداف المتوخاة عند الشروع ببناء قواعد البيانات اإلحصائية                     

 .االقتصادية
 

 :األداء العام لالقتصاد الفلسطيني
 
 : مؤشرات الحسابات القومية .1

 إلى أن االتجاه العام لقيم المؤشرات الكلية        2008،  2007 والثابتة لألعوام تشير نتائج الحسابات القومية باألسعار الجارية       

 ملحوظاً من   اًيعكس نمو )  واالدخار الـناتج المحلـي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي، الدخل القومي المتاح اإلجمالي           (

 .حيث التفاعالت االقتصادية المختلفة بين القطاعات
 

 2004سنة األساس : باألسعار الجارية والثابتة) 2008، 2007( م األراضي الفلسطينية لألعواأهم مؤشرات االقتصاد الكلي في
 ) القيمة بالمليون دوالر أمريكي    (

 األسعار الجارية األسعار الثابتة

2008 2007 2008 2007 
 المؤشر

 الناتج المحلي اإلجمالي 5,182.4 6,108.2 4,554.1 4,820.9

 الدخل القومي اإلجمالي 5,708.8 6,708.6 4,993.9 5,249.0

 الدخل القومي المتاح اإلجمالي 7,802.7 9,866.7 6,907.1 8,169.3

 
 الطابع الخدماتي لالقتصاد الفلسطيني، حيث حقق       2008،  2007كمـا تبـرز النتائج باألسعار الجارية والثابتة لألعوام          

في حين أن نشاط الوساطة المالية      .  جمالي، يليه نشاط الصناعة   نشاط الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإل        

 .2008حقق أقل نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 
 
 
 
 
 
 
 



باألسعار ) 2008، 2007(نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية لألعوام 

 2004 سنة األساس: الثابتة
 

 النشاط االقتصادي 2007 2008

 األسماكالزراعة  وصيد  5.5 5.9

 والكهرباء المياهوإمدادات التعدين، الصناعة التحويلية  15.3 14.9

 اإلنشاءات 6.6 6.5

 تجارة الجملة والتجزئة 9.7 10.3

 والتخزين واالتصاالتالنقل   7.4 7.2

 الوساطة المالية 6.0 5.8

 ماتالخد 20.4 20.9

 والدفاعمة  العااإلدارة 14.5 14.2

 الخدمات المنزلية 0.1 0.1

 *أخرى 14.5 14.2

 المجموع 100 100

 .تشمل الشركات المملوكة للحكومة، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات   (*): 

  
 يتضح األثر الكبير لصافي الدخل        2008،  2007بمؤشرات نصيب الفرد باألسعار الجارية والثابتة لألعوام         فيما يتعلق 

من الخارج من جهة، وصافي التحويالت الجارية من الخارج من جهة أخرى، على هذه المؤشرات من حيث زيادتها              

 : بشكل ملحوظ والجدول التالي يوضح ذلك       
 

 اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل القومي المتاح اإلجمالي لألعواملمحلي الناتج اكل من  من نصيب الفرد

 2004سنة األساس :  باألسعار الجارية والثابتة)2008، 2007 (
 )يالقيمة بالدوالر األمريك       (

 األسعار الجارية األسعار الثابتة

2008 2007 2008 2007 
 المؤشر

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1,483.0 1,698.3 1,303.2 1,340.4

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,633.6 1,865.2 1,429.1 1,459.4

 نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي 2,232.8 2,743.3 1,976.6 2,271.3

 
 

األسعار الجارية والثابتة لألعوام       القطاع المؤسسي ب   ب حس في األراضي الفلسطينية   الـناتج المحلـي اإلجمالـي        .2
2007 ،2008: 

 إلى أن قطاع األسر     2008، 2007تشير البيانات الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي لألعوام           

طاع   المعيشية يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ويليه قطاع الشركات غير المالية، ويشكل ق      

 .المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية أدنى نسبة مساهمة      
 



   )2008، 2007 (مالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي في األراضي الفلسطينية لألعوا

 2004سنة األساس :  باألسعار الجارية والثابتة
 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي     (

 ألسعار الجاريةا األسعار الثابتة

2008 2007 2008 2007 
 المؤشر

 قطاع األسر المعيشية 1,909.8 2,258.9 1,581.7 1,769.5

 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية 298.1 404.3 271.0 291.1

 القطاع الحكومي العام 987.3 1,169.1 993.4 1,090.9

 لشركات الماليةقطاع ا 360.7 380.4 303.5 301.9

 قطاع الشركات غير المالية 1,626.5 1,895.5 1,404.5 1,367.5
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 الفصل األول
 
                                            المقدمة

 
لقـد سـعى الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تطوير منظومة إحصاءات اقتصادية تقوم على أساس االلتزام                  

دولـية واألخذ بمبدأ التدرج في عملية تطوير المنظومة، وحيث أن الحسابات القومية تمثل ذروة العمل في                 بالمعاييـر ال  

اإلحـصاءات االقتصادية فقد أولى الجهاز اهتماما خاصا لبناء فريق فني مدرب ومؤهل للقيام بهذه المهمة الصعبة التي                  

 .علميا وفكريا وخبرة في مجال االقتصاد الكلي تتطلب جهدا
 

صورة وافية عن كافة المعامالت التي تتم في فترة محددة، وبالتالي تعطي صورة             يوفر   القومية   تإن إصـدار الحـسابا    

فهي تتضمن وصفاً إحصائياً منتظماً ومتسقاً لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف           . الكلي في أية دولة    لالقتـصاد شـاملة   

وتقسم الحسابات إلى حسابات قطاعية         . دول العالم على حد سواء     القطاعـات االقتـصادية، واالقتـصاد الكلي مع بقية        

وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كماً        . والتي تشكل جميعها أجزاء من نظام المحاسبة القومية الكلي         لألنشطة وأخرى

 األداء عن   ينبئ بما    المحددة، االقتصاديةكبيـراً من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف، وفقاً للمبادئ والمفاهيم            

 .االقتصادي للدولة
 

 كدليل  1993لقـد تبنـى الجهـاز منذ بداية العمل على إعداد الحسابات القومية الفلسطينية نظام الحسابات القومية لعام                   

مرجعـي إلعـداد الحـسابات القومية وبالتالي فان إعداد الحسابات القومية الفلسطينية لم تواجه عملية االنتقال من نظام             

 أحدث األسس والمعايير المتفق عليها      1993حيث يبين نظام الحسابات القومية للعام       .  1968الحـسابات القومـية لعام      

فهو يوفر مجموعة من المفاهيم والتعاريف والتصانيف في        .  دولـياً إلعداد حسابات مترابطة ومنسجمة لالقتصاد الكلي       

 .الالزمة التخاذ القرارات ورسم السياسات والتحليل االقتصاديإطار محاسبي متكامل مصمم لغايات توفير البيانات 
 

،  الحسابات القومية في األراضي الفلسطينية منذ تأسيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني           لقـد تطورت عملية إعداد    

  الجارية والثابتة  باألسعارالحسابات القومية   ، وحتى المرحلة الراهنة في إعداد       1994 عام مـن إصدارها األول ل     اًابـتداء 

، وقـد رافـق ذلك تطور في المنهجيات واآلليات المتبعة والتي سيتم اإلشارة لها الحقا عند التطرق إلى                   2008،  2007

 .منهجية إعداد الحسابات القومية الفلسطينية
 

 الفلسطيني واسـتكماال للعمـل على توفير قاعدة بيانات صلبة تساعد على تقديم صورة وافية حول االقتصاد           كمـا انـه     

بيانات إصدار   على   الجهازوتماشـياً مع التوصيات الدولية الستكمال تطبيق النظام الخاص بالحسابات القومية فقد عمل              

 في  ويتم االعتماد  ،منظور القطاع المؤسسي لخلق قاعدة صلبة للدراسات والتحليل االقتصادي        الحـسابات القومـية من      

تتضمن كخطوة أساسية لبناء قاعدة معلوماتية  بيانات سلسلة الحسابات القومية لحـسابات القومية المؤسسية على  اإعـداد   

 ولقد فصل نظام الحسابات     .  لالقتصاد ككل وللعالقة بين مختلف القطاعات االقتصادية       اوصـفا إحصائيا منتظما ومتسق    

ا أجزاء من نظام     المجـتمع االقتـصادي إلـى حسابات للقطاعات وأخرى لألنشطة التي تشكل جميعه             1993القومـية   

 المؤسسية التي تعطي صورة     وميةحسابات الق ال العمل على إنتاج     وشربومن هذا المنطلق    .  المحاسـبة القومـية الكلـي     

ا، وما هو القطاع األكثر انتشارا في االقتصاد الوطني، حيث يتم العمل على              على حد   اقتصادي واضـحة عن كل قطاع    

.  المحـسوب بطـريقة اإلنـتاج علـى القطاعـات المؤسسية الخمسة           توزيـع مكـونات الـناتج المحلـي اإلجمالـي           
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 :أهداف الحسابات القومية 1.1
 

 : السؤال اآلتي بشأن االقتصادتحاول الحسابات القومية اإلجابة على

نظام ( "مـن يقوم بماذا، وبأية وسائل، وألي غرض، ومع من، ولقاء ماذا، وما هي التغيرات التي تحدث في المخزون؟                  "

 ).1993 بات القوميةالحسا
 

 ا حيث تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسق      ،  توفـر الحـسابات القومية صورة وافية حول االقتصاد الكلي في أية دولة            

  ويكون  .لالقتـصاد ككـل وللعالقـة بين مختلف القطاعات االقتصادية، واالقتصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء                 

ات القومية إلى حسابات للقطاعات وأخرى لألنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام              مقسما في نظام الحساب    االقتـصاد 

وتعرض هذه الحسابات بشكل مركز كما كبيرا من المعلومات المفصلة وبشكل منظم ومصنف،      . المحاسـبة القومية الكلي   

تستخدم هذه الحسابات في مراقبة       و  .وفقـا للمبادئ والمفاهيم االقتصادية المحددة، بما ينبئ عن األداء االقتصادي للدولة           

األداء االقتصادي والسياسة االقتصادية من خالل مراقبة وتحليل التفاعالت االقتصادية الجارية بين القطاعات االقتصادية              

ج  تستخدم البيانات وإطار العمل الشامل لها في تغذية نماذ           كما  .المختلفة مما يساعد في صنع السياسات، واتخاذ القرارات       

االقتـصاد القياسـي، التـي تستخدم بدورها في إعداد الموازنات الوطنية، التخطيط االقتصادي الكلي، والتنبؤ والتحليل                 

 .االقتصادي
 

 حيث تكون هذه البيانات مطابقة للتعاريف        واإلقليمية ر بيانات إلى المنظمات الدولية    ي توف في الحسابات القومية    تـستخدم 

بولة دوليا، األمر الذي يمكن الباحثين من مقارنة حجم االجماليات الرئيسية بين الدول وتقييم              والمفاهـيم والتصنيفات المق   

 .أداء االقتصاد المحلي بالمقارنة مع اقتصاديات مماثلة أخرى
  

 :  هيكلية التقرير2.1

 : فصول كما يليإلى عدة 2008، 2007 القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام ت الحسابالقد تم تقسيم تقرير

أهداف الحسابات القومية ولمحة عن الحسابات القومية        التي تتضمن    الحسابات القومية   عن  ويشمل مقدمة  :الفـصل األول  

 . وهيكلية التقريرالفلسطينية

 . والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع شرح مبسط لهذه المصطلحاتالتعاريف يتناول أهم :الفصل الثاني

 .التقرير يتناول عرضا ألبرز النتائج المستخلصة من :الفصل الثالث

 . الجارية والثابتة إضافة إلى الحسابات المؤسسيةر باألسعاة الحسابات القومية األساسي يتناول منهجية:الفصل الرابع

 .صة وذلك من خالل التعرض ألبرز المالحظات المستخلالتقرير يتناول جودة البيانات الواردة في :الفصل الخامس

 .قضايا فنية خاصة بإعداد الحسابات القومية يتناول :السادسالفصل 

 القومية  تالفلسطينية للحسابا األراضي   على مستوى في جداول   نتائج  أهم ال   عرض  وقـد تم  في هذا التقرير       :جـداول ال

 .األساسية باألسعار الجارية والثابتة إضافة إلى الحسابات القومية المؤسسية
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 .1993لقد تم تعريف المتغيرات وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 
 
 :مفاهيم عامة. 1
 
 :الوحدة اإلحصائية 

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

 األصول  امتالكله من حقوق على       قادر بحكم ما   اقتصاديأنها كيان     وتعرف ب   :الـوحدة التنظيمـية ، المؤسسة     ،    

 . والتعامل بصفقات مع أطراف أخرىاقتصادية بأنشطة واالرتباطوتحقيق الخصوم 

 اإلنتاج من أنشطة    احتماليةمع  (  وهي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع               :المنشأة،    

منشآت لنشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة، ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة            حيث يحقق هذا ا   ) ثانوية

 . خلق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية اإلنتاجيةإلى
 

 : الصناعة

على أنها إحدى فروع االقتصاد الوطني التي يجري فيها إنتاج السلع والخدمات وكذلك استخراج الثروة المادية                تعـرف   

ويتفق هذا التعريف مع تعريف التصنيف القياسي السلعي        .  يلها لالستخدام إلشباع الحاجات اإلنتاجية واالستهالكية     وتحو

المـوحد حـيث تنقسم الصناعات إلى عدة مستويات، ويسمى أعلى مستوى تجميعي طائفة التبويب، أما األدنى من ذلك                   

وتتضمن الجداول  .   وهيكلية المدخالت  واستخدامهيعة اإلنتاج   ويتم تحديد المجموعات المتنوعة تبعاً لطب     .  فيـسمى قسم  

 . الفلسطينيباالقتصادالمعروضة في هذا التقرير فئات التصنيف ذات العالقة 
 
 :القطاع 

الحكومة، المؤسسات غير الهادفة للربح والتي      : ينقـسم المجتمع في نظام الحسابات القومية إلى خمسة قطاعات مؤسسية          

 . يشية، الشركات المالية، األسر المعيشية والشركات غير الماليةتخدم األسر المع

 المالية األنشطةيشمل الشركات المالية بشكل رئيسي البنوك وشركات التأمين ومؤسسات و  :قطـاع الـشركات المالـية     

 .أنشطتهمالمساعدة مثل صرافي العمالت الذين يحفظون سجالت محاسبية متكاملة عن 

 والتي تنتج السلع والخدمات المسوقة      األخرىيشمل الشركات غير المالية كل الجهات         :ماليةقطـاع الـشركات غير ال     

ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من             .  كنشاط اقتصادي رئيسي لها   

 .لقطاع لهذا ااألنشطةالحسابات، ويعود جزء هام من القيمة المضافة في باقي 

.  وهي كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية سارية على الغير               :الحكومةقطـاع   

ويالحظ في الجداول أن هناك جزءاً هاماً من النشاط         .  مركزي ومحلي : وتظهـر الحكـومة في فلسطين على مستويين       

 .1" منتجو الخدمات الحكومية " يرتبط بالقطاع الحكومي ويظهر تحت بنداالقتصادي

                                                 
 نفسها وفقا   األنشطة تعمـل الكثيـر من الدول على نشر البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات االجتماعية الحكومية تحت طوائف التبويب المتعلقة بهذه                      1

 .لتوصيات نظام الحسابات القومية
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، وعلى الرغم من أنها تنتج سلعاً       االسمكما يشير   : المؤسـسات غيـر الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية         قطـاع   

ويمكن تقسيمها إلى ثالث    . وخـدمات، فـإن المؤسـسات غير الهادفة للربح ال تولد دخال أو ربحاً للوحدات التي تملكها                

ومثال ذلك غرف التجارة والصناعة والتي تصنف ضمن قطاع الشركات          (تخدم قطاع األعمال    مجموعة  :  مجمـوعات 

والمجموعة الثالثة هي    ،)كالمستشفى المملوك للحكومة  (، ومجمـوعة تـشكل جزءاً من قطاع الحكومة          )غيـر المالـية   

المهنية والكنائس والجمعيات    االتحادات العمالية و   األخيرة وتشمل المجموعة     . المعيشية األسرالمؤسـسات التـي تخدم      

 .الخيرية ومنظمات اإلعانة الممولة من القطاع الخاص

 يشتركون في السكن ويجمعون     ن الذي األفراد مجموعة صغيرة من     بأنها المعيشية   األسرةتعرف   : المعيشية قطـاع األسر  

 من  أساسية، تتألف بشكل     معينة من السلع والخدمات بصورة جماعي      أنواعا كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون      أوبعـض     

 كل  أن لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ      باإلضافة تكون ضمن المنتجين     أن المعيشية   لألسر ويمكن    . والغذاء اإلسـكان 

 وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات           اإلنتاج االقتـصادية التي تقع ضمن حدود        األنـشطة 

 المعيشية التي يعمل    األسرأو  (وتشمل الجداول المعروضة نشاط الخدمات المنزلية       .  يشية المع األسرتعتبر ضمن قطاع    

 األخرى األنشطة في العديد من     أيضا ويشارك القطاع العائلي      . لهذا القطاع  تنتسبوالتي  ) أجور مقابـل    أفـراد لـديها   

 .المعروضة في الجداول مثل الزراعة والتجارة الداخلية
 
 

 :اإلقامة

ن في ذلك   يمووهذا يعني انهم سيق   .  فراد والمنشآت مقيمين في االقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم االقتصادي         يعتبر األ 

وبهذا فإن مفهوم اإلقامة هو مفهوم اقتصادي،       .  االقتـصاد بجـزء هـام من أنشطتهم االقتصادية ويمكثون لفترة طويلة           

 .لجنسية أو المواطنة ويجب أال يربط بمفاهيم ا،وليس له عالقة بمفهوم قانوني
 

فإذا ما بقي فرد، أو     ":  السنة الواحدة "وبالنسبة لألفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مركز االهتمام االقتصادي هو قاعدة            

.   من حيث المدلول االقتصادي    كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد                  

ثنى من هذه القاعدة الطالب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير               ويـست 

ويعتبر األفراد من المجموعات الثالثة المذكورة غير مقيمين في االقتصاد          .  مواطنـي الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات       

 . بغض النظر عن مدة تواجدهمالذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم األصلي
 

 مكان مركز   بأنهوهذا منسجم مع مفهوم اإلقامة      .  أمـا بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوماً مقيمة في البلد الذي تتواجد فيه            

.   تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة      أن ال يتم عادة بشكل عابر دون        إنتاجياالهـتمام االقتـصادي، الن ممارسة نشاط        

 الذين يبقون في مياه دولة      األسماكتثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي              واالس

 مشروع محدد دون    إلنجازمـا لفتـرة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاوالت التي تقوم بااللتزام التعاقدي                

 الوطني للعاملين فيها طالما     االقتصادحيث تعتبر هذه األنشطة مقيمة في         هذا االلتزام،  إنجاز بعد   اإلقامةتوفر النية لتمديد    

أما إذا كانوا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة التي          . أنهم ال يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخارج       

ينئذ مقيماً في تلك    يمارسـونه فـيها حـيث يدفعون الضرائب ويحظون بترخيص في مزاولة عملهم، فيعتبر نشاطهم ح               

 .  الدولة
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 :األراضي الفلسطينية 

باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة             األراضي الفلسطينية    يقصد بها 

 .1967الغربية عام 
 
 :اإلنتاجمفاهيم . 2
 

 : اإلنتاج

والتي يتم  تجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما            خالل فترة زمنية محددة بقيمة المن      اإلنتاجيقـاس   

.   الذاتي اإلجمالي لغايات التكوين الرأسمالي الثابت      أوستهالك ذاتياً   اسـتخدامها مـن قـبل وحدات أخرى ألغراض اال         

 المنتجات التي تستغرق وقتاً     ، واألخيرة تعني  "بالمنتجات تحت التشغيل  "السلع النهائية، وما يسمى     :  ويشمل اإلنتاج فئتين  

وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها         .  ، مثل القطعان التي تربى للذبح واألعمال اإلنشائية       إلنتاجهاطويالً  

كما هو الحال في المنتجات تحت      (العملـية اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية               

 والمحاصيل  اإلنشاءات أعمال، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك               )شغيلالت

 .الزراعية الشتوية
 

 :إلى اإلنتاجويمكن تصنيف 

 مجدية اقتصادياً، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع         بأسعارمخرجات مسوقة، وهي السلع والخدمات التي تباع         

 . خدمات التي تباع في المخازن ومحالت البيع بالتجزئةوال

، مثل المنتجات اإلنتاجية للحساب الخاص، وهي السلع والخدمات المستهلكة في نفس الوحدة        اإلنتاجمخـرجات    

 .الزراعية التي تنتج وتستهلك في نفس المزرعة

 المؤسسات التي ال تهدف     وأ، وهي السلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة         أخرىمخـرجات غيـر مسوقة       

 .مثال ذلك خدمات التعليم التي تقدمها الحكومة.   غير مجدية اقتصادياًأسعار مقابل أوللربح، والتي تقدم مجاناً 
 

 يتم التقييم بعدة طرق، اعتماداً  على الضرائب         أنويمكن  .  اإلنتاجيةيـتم تقييم المخرجات حالما تنشأ السلع من العملية          

الضرائب غير  "كان يشار لهذه الضرائب باسم      ( والـواردات التي يتم اعتبارها في التقييم،         اإلنـتاج   علـى  واإلعانـات 

 1993ويوصي نظام الحسابات القومية لعام      ).  1993 حيث الغي هذا االصطالح في نظام        1968في نظام     " المباشـرة 

 الخدمة التي يتلقاها المنتج     أو قيمة السلعة    ألساسياويعني السعر   .  األساسية وباألسعار المنتجين   بأسعاربـأن يتم التقييم     

وتسمى .  اإلنتاجية قبضه قبل المباشرة بالعملية      أو ممنوحة باستثناء ما يتم جبايته       إعانات أو ضرائب مفروضة    أيةقـبل   

، وهي تتألف بشكل رئيسي من الضرائب       1993في نظام   " اإلنتاج على   األخرىبالـضرائب   "مـثل هـذه الـضرائب       

 تحوله الحكومة لمنشأة ما بهدف تخفيض       أن ما يمكن    أما.   ورسوم الترخيص  األبنية أو األرضضة على استخدام    المفرو

 .اإلنتاجية يتلقاها المنتج قبل المباشرة بالعملية أن التي يمكن لإلعانات فيصلح كمثل اإلنتاجالتلوث بغض النظر عن حجم 

باستثناء ( والواردات   اإلنتاج على   واإلعانات كل الضرائب    إليهفاً   مضا األساسيأمـا سعر المنتج فهو عبارة عن السعر         

 على هذه الضرائب هي     األمثلةأبرز  من  و".   على المنتجات  واإلعاناتبالضرائب  "والتي تسمى   ) ضريبة القيمة المضافة  

 أكثرهاتعددة لعل   م أشكاال تأخذ   أن فيمكن   اإلعاناتأما  .  ضـريبة المبيعات، وضريبة المكوس، والرسوم على الواردات       

 . على الصادرات أو الوارداتاإلعاناتانتشاراً 
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 السوق، وتكلفة    أسعار : التقييم الباقيين وهما   أسلوبي بشكل موجز تعريف     1993ويـناقش نظـام الحسابات القومية لعام        

 في التقييم   األسلوبا  وقد تم استخدام هذ   .   ضريبة القيمة المضافة   إليهالعـوامل، ويمثل سعر السوق سعر المنتج مضافاً         

 التقييم حسب تكلفة العوامل فال      أسلوبأما  .  فـي الحـسابات القومية الفلسطينية لصعوبة فصل ضريبة القيمة المضافة          

 ال  أعاله المذكورة   األربعة التقييم   أساليبوبطبيعة الحال فإن أي من        .2 الواردات أو اإلنتاج ضرائب على    أيـة يـشمل   

 .تقاضاها المنتج بشكل مستقلتشمل هوامش النقل التي ي
 

 : الماليةالوساطة

ويعتبر ذلك ضرورياً الن المؤسسات     .   الخدمات المالية بحاصل مجموع تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة        إنـتاج يقـاس   

.   عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد على الودائع           إيراداتهاالمالـية فـي كثير من الحاالت تحقق         

 أن إذ مباشر فإن احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة اكثر تعقيداً،          بأسلوب احتساب تكاليف الخدمة الفعلية يتم       أنوفـي حين    

وتساوي مجموع دخل الملكية   )  خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة       والتي تسمى (الـتكلفة المحتـسبة     

قيمة الفوائد المستحقة على هذه المؤسسات، ويستثنى من ذلك دخل           إجماليالمـستحق للمؤسـسات المالية مطروحاً منه        

 . الخاصة بالمؤسسات نفسهااألموالالملكية المتحقق من استثمار 
 

 السالبة لنشاط وهمي، وذلك     باإلشارة تظهر تكلفة الخدمة المحتسبة      اإلنتاج بطريقة   اإلجماليوفي احتساب الناتج المحلي     

 انه ال يتم بالتعريف فصل تكلفة الخدمة المحتسبة عن الفوائد المدفوعة فإنه ال              باعتبارو.  لـتفادي االحتساب المضاعف   

 المعيشية، ويترتب على ذلك عدم      باألسر أو سواء بما يتعلق بالمؤسسات      اإلنفاقيمكـن قـياس تكلفة الخدمة من جانب         

حتسبة كاستهالك وسيط لنشاط وهمي وهو      وعليه فقد ظهرت تكلفة الخدمة الم     .   تكلفـة الخدمة المحتسبة كبند نفقة      إدراج

 األسر جزءاً من تكلفة الخدمة مدفوعة في الواقع من قبل أنوباعتبار  .  األخرى متـبع فـي العديـد من الدول          إجـراء 

، فإن تقدير االستهالك الوسيط الكلي تبعاً       )والتـي يصنف استهالكها كاستهالك نهائي وليس استهالك وسيط        (المعيـشية   

 .أيضا قليالً من الواقع وبالتالي تكون القيمة المضافة اقل قليالً من الحقيقة ىأعللذلك يصبح 
 

 :خدمات التأمين

التأمين ضد الحوادث مثل    (وفي حالة التأمين على غير الحياة       .   التأمين بقيمة تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة      إنتاجيقاس  

أقساط التأمين المستحقة بما    : ن تكلفة الخدمة المحتسبة تساوي    تكو) تأمـين المركبات والحريق والتأمين البحري وغيرها      

 ، المطالبات   اإلسناد الفنية لفترة    االحتياطاتالدخل المتحقق من استثمار      + اإلسناديـتعلق بالمخاطر المترتبة خالل فترة       

 األصولأي الدخل من     (بالدخل المذكور في المعادلة السابقة دخل الملكية       ويقصد.  اإلسنادالمـستحقة الدفـع عن فترة       

 مكاسب  إلى إضافة) األراضي كإيجار والحصص، واألصول غير المالية غير المنتجة        األسهم وأرباحالمالـية كالفـوائد     

 .االقتناء المتحققة
 

 أعاله، فهو يتألف من المكونات الثالث المذكورة        األسلوب يقاس بنفس    اإلنتاج التأمـين على الحياة فإن       إلـى وبالنـسبة   

 الستخدامها في دفع االحتياطات الفنية، حيث تقوم شركات التأمين ببناء هذه      االحتياطات قيمة التناقص في     إلـى  إضـافة 

 .المستحق من المطالبات المترتبة على بوالص التأمين المشمولة في هذه البرامج
 

                                                 
للمزيد من االطالع على نقاش لهذه المفاهيم .  نظراً للصعوبات الخاصة بمفهوم هذا التقييم ينص النظام بشكل واضح على تجنب استخدام التقييم بتكلفة العوامل 2

 . في النظام المذكور6232 - 6.230راجع الفقرات 
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 :االستهالك الوسيط

.  اإلنتاجية المحولة في العملية     أو المتلفة   أوكة   المستهل أواالسـتهالك الوسـيط هو مجموع قيمة  المدخالت المستخدمة             

 .لإلنتاجوهو يقاس خالل فترة زمنية محددة بشكل مشابه 
 

 هوامش النقل وهوامش تجارة     إليه سعر المنتج مضافاً     بأنها المشترين، والتي تعرف     بأسعارويتم تقييم االستهالك الوسيط     

 بأسعارالوسيط  على مستوى االقتصاد الكلي هي نفسها سواء حسبت            االستهالك   إجماليوتكون قيمة   .  الجملة والتجزئة 

 .أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.   المنتجينأسعار أوالمشترين 
 

 :القيمة المضافة

ة ويعرف إجمالي القيم  .  إنتاجي وحدة تمارس أي نشاط      ألية القيمة المتولدة    إلى ويشير   باإلنـتاج هـي مفهـوم يـتعلق       

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

ويعكس صافي القيمة المضافة مستوى النشاط اإلنتاجي بصورة        .   المضافة استهالك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة      

ال الثابت بصورة دقيقة، فإن مفهوم إجمالي القيمة المضافة هو          أفـضل،  إال أنه بسبب صعوبة قياس استهالك رأس الم          

 .األكثر استخداماً
 

 بأسعار وقيمة االستهالك الوسيط     األساسية باألسعار اإلنتاجوالقـيمة المـضافة بأسعار المنتجين تتمثل بالفرق بين قيمة           

 فانه يتم   واإلعاناتثنيت هذه الضرائب     ما است    وإذا  .اإلنتاجعلى  ) اإلعاناتناقص  (المـشترين مـضافا لذلك الضرائب       

 . األساسية باألسعارالحصول على القيمة المضافة 
 

 :اإلجماليالناتج المحلي 

 والقيمة  لإلنتاجوبشكل مشابه   .   الذي يتم خالل فترة زمنية محددة      لإلنتاج مقياساً تجميعياً    اإلجمالييعتبـر الناتج المحلي     

ويقدر عادة    .وإعانات وفقاً لما يؤخذ في االعتبار من ضرائب         اإلجمالي المحلي    يختلف تقييم الناتج   أنالمـضافة يمكن    

 .األساسية األسعار أو المنتجين أسعار أو السوق بأسعار اإلجماليالناتج المحلي 
 

ووفق أسلوب  .   وطريقة الدخل  اإلنفاق وطريقة   اإلنتاجطريقة  : ، هناك ثالثة طرق   اإلجماليولتقديـر الـناتج المحلـي       

 . االقتصاديةاألنشطة القيمة المضافة لكافة إجمالي من خالل جمع اإلجمالي يمكن قياس الناتج المحلي نتاجاإل

 يساوي إجمالي المبالغ المنفقة على      أن العـرض من مكونات القيمة المضافة لكافة السلع والخدمات يجب            أن وباعتـبار 

 :ققنفس السلع والخدمات، فإن المتطابقة التالية ال بد أن تتح

التغير في المخزون    + اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت    + االستهالك النهائي   =  السوق   بأسعار اإلجماليالناتج المحلي   

 ).سلع وخدمات(، الواردات ) سلع وخدمات(الصادرات + 
 

تستخدم كدخل على رأس     فإن القيمة المضافة الكلية      اإلنتاجية الدخل مرتبط تماماً بالعملية      أنوبـنفس المنطق، وباعتبار     

 اإلنتاجية الضرائب المدفوعة ذات الصلة بالعمليات       إلى إضافة) تعويضات العاملين (والعمل  ) فـائض التشغيل  (المـال   

 : قائمةأيضاوعليه تكون المتطابقة التالية .  اإلعاناتمطروحاً منها 

ى المنتجين المقيمين للعاملين المقيمين وغير      المستحقة عل (تعويضات العاملين   =  السوق   بأسعار اإلجماليالـناتج المحلي    

استهالك رأس  ) +  وهي مقيمة بالتعريف   اإلنتاجالمستحق للمؤسسات التي تمارس     (صافي فائض التشغيل    ) + المقيمـين 

 . والوارداتاإلنتاجعلى ) اإلعاناتمطروحاً منها (الضرائب + المال الثابت 
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حالية توفير تقديرات مستقلة عن استهالك رأس المال الثابت، مما استدعى           وقـد تعذر في الحسابات القومية الفلسطينية ال       

 .، أي شامالً استهالك رأس المال الثابتاإلجماليةعرض فائض التشغيل بقيمته 
 
 :فئات االستخدام النهائي. 3
 

 :االستهالك النهائي

 المعيشية، والحكومة، والمؤسسات غير     سراأل االسـتهالك النهائي الذي يتم تسجيله في الحسابات القومية يتم من قبل              إن

 تعتبر المنتجات التي تستخدم في العملية       إذوبهذا المعنى ال يعتبر استهالك المنشآت استهالكاً نهائياً،         .  الهادفـة للـربح   

 . بمثابة استهالك وسيطاإلنتاجية
 

 على كافة السلع والخدمات اإلنفاقن  المشترين، وهو يتألف مبأسعار  المعيشيةلألسراالسـتهالك النهائي  ويـتم تسجيل    

 إيجار أما.   لحساب المالكينإجمالي المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت    إنـشاء باسـتثناء اإلنفـاق علـى       

 .   المعيشيةاألسرالمساكن فيصنف كاستهالك نهائي منفق من 
 

 كما كان   1993 في نظام الحسابات القومية لعام       حللرب االستهالك النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف      ويعامـل   

 . مطروحاً منها قيمة المقبوضات من المبيعاتاإلنتاج فهو يقاس بقيمة 1968في نظام 
 

 الذي يفيد   اإلنفاق من ذلك    األولويتألف  .   فردي وآخر جماعي   إنفاق:   فئتين إلى لهذين القطاعين    اإلنفاقويمكـن تقسيم    

 الحكومة على الدفاع    إنفاق:   الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك      اإلنفاق ، أما مات الطبية الخد:  ، مـثال ذلـك    األفـراد 

 .  العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئةواألمن
 

 :اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

زة ، والتغير في المخزون، وصافي حيا     اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت    :   ثالثة مركبات  إلىيمكـن تقـسيم هذا البند       

.  كمجموع لهذه المركبات الثالثة   )  االستثمار أو (اإلجمالي، حيث يعّرف التكوين الرأسمالي      )الحيازات الثمينة (الـنفائس   

 . المشترين كما هو الحال عند قياس االستهالكبأسعارويتم قياس االستثمار 
 

اً منه ما يتصرفون به، من السلع الرأسمالية          بقيمة ما يقتنيه المنتجون، مطروح     اإلجماليويتمثل التكوين الرأسمالي الثابت     

 المعيشية بهذا المعنى منتجة     األسر المعيشية على المساكن، حيث تكون       األسر إنفاقبما في ذلك    (الجديـدة والمـستعملة     

  تكلفة نقل الملكية   أيضا الجوفية، ويضاف لذلك     واألصول األراضي للتحسينات الرأسمالية على     إضافة،  )اإلسكانلخدمات  

 غير  أوالخ،  ...  تكون ملموسة كالمساكن والمباني واآلالت والمعدات        أن  ويمكـن للسلع الرأسمالية       3.األصـول لهـذه   

 .الخ... ملموسة مثل حقوق االمتياز والعالمات التجارية وبرامج الكمبيوتر 

                                                 
وسة وتكاليف نقل    غير المنتجة الملم   األصول يشمل التحسينات الرأسمالية لكل      اإلجمالي التكوين الرأسمالي الثابت     أن إذ هـناك بعض التبسيط بهذا التعريف،        3

.  لحة الجوفية، مصادر المياه والمصادر غير العضوية المفت       واألصول لألرض إضافة غير المنتجة الملموسة،     األصولوتشمل  .  غير المنتجة  األصولالملكية لكل   

ل براءات االختراع والعقود القابلة للتأجير       غير ملموسة مث    أصوال  غير المنتجة الملموسة،   لألصول إضافة،  أيضا غير المنتجة عامة تشمل      األصول أنفي حين   

 . في فلسطينتدنية ذات قيم مأنها محاولة لتقدير قيم هذه المعامالت والتي يفترض أيةوعلى أي حال لم تجر  . واسم الشهرة القابل للشراء
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 تقيم  أنويجب  .  لع الخارجة منه   المخزون مطروحاً منها قيمة الس     إلىأما التغير في المخزون فيقاس بقيمة السلع الداخلة         

 من المخزون، بحيث يتم التثبت من تجنب احتساب         إخراجها أو إدخالها لحظة   بأسعار الجاريـة، أي     باألسـعار الـسلع   

 .والتي تم نقاشها فيما سبق" المنتجات تحت التشغيل"ويشمل التغير في المخزون .  مكاسب االقتناء غير الفعلية
 

 االستهالك بل يحتفظ بها بشكل      أو لإلنتاج ال تتلف مع مرور الوقت وهي ال تستخدم أساسا           ولأصوتعرف النفائس بأنها    

ولم .   والمجوهرات واللوحات والتحف الفنية وما شابه      واأللماسمثال ذلك الذهب غير النقدي      ،  رئيـسي كمخزون للقيمة   

 . ةيؤخذ هذا العنصر باالعتبار في التكوين الرأسمالي في االحتسابات الحالي
 
 

 :الصادرات والواردات من السلع والخدمات

تـشمل الـصادرات والـواردات المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة                  

 .والهدايا
 
 :مركبات الدخل. 4
 

 :تعويضات العاملين

 ألي المساهمات في الضمان االجتماعي، والتي تدفع         النقدية والعينية، بما في ذلك     األجور مجموع   بأنهيعـرف هذا البند     

 .مستخدم مقابل عمل يؤديه
 

 :الضرائب على اإلنتاج

وتتألف .  تعـرف الـضرائب بأنها مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة العامة                

الخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن        الـضرائب على اإلنتاج من ضرائب على المنتجات تدفع على السلع و           

 .ضرائب أخرى على اإلنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج
 

 ):باستثناء ضريبة القيمة المضافة(الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات 

لسلع والخدمات والتي تصبح مستحقة     تـتألف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من ضرائب مفروضة على ا           

 .لحظة عبور هذه السلع الحدود الوطنية أو الجمركية
 

وتشمل رسوم الواردات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على أنواع معينة من السلع عند عبورها لحدود                 

 .المنطقة االقتصادية
  

التي تفرض  (ضريبة المبيعات العامة ورسوم المكوس      ) ضافةعدا ضريبة القيمة الم   (وتشمل ضرائب الواردات األخرى     

 .وما إلى ذلك....  تفرض على الخدماتأن التي يمكن األخرىوالضرائب ) على سلع معينة كالتبغ والوقود والسيارات
 

 :اإلعانات على اإلنتاج

وهي .  ن أو المستوردين المحليين   تعرف اإلعانات على اإلنتاج بأنها مدفوعات جارية تقدمها الحكومة دون مقابل للمنتجي           

 على  األخرى اإلعاناتتتألف من اإلعانات على المنتجات التي تدفع على كل وحدة من السلعة أو الخدمة المنتجة، ومن                 

 . يتلقاها المنتج المقيم من الحكومة كنتيجة لممارسته العملية اإلنتاجيةأن التي يمكن اإلنتاج
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 : فائض التشغيلإجمالي

بما ( تعويضات العاملين إجمالي مطروحاً منها األساسية باألسعار القيمة المضافة إجمالي يساوي بأنهالبند يعـرف هـذا    

ويمكن تحليل  .   على المنتجات  اإلعانات، ومطروحاً منها الضرائب ناقص      )فـيها التعويـضات المدفوعة لغير المقيمين      

 في الحسابات   باإلمكانولم يكن   .  4 المال الثابت   صافي فائض التشغيل واستهالك رأس     إلى فـائض التـشغيل      إجمالـي 

 . مثل هذا التمييز بالنظر لعدم توفر البياناتإجراءالقومية الفلسطينية 
 

 :الملكيةدخل 

 األصل وضع   أو،  إلى أموال، مقابل تقديم    )كاألرض(هو الدخل الذي يتلقاه مالك اصل مالي أو اصل ملموس غير منتج             

 .أخرىرف، وحدة مؤسسية الملموس غير المنتج تحت تص
 

 :5الدخل القومي االجمالي

 الدخل الناجم عن ممارسة     بأنه األوليويعرف الدخل   .   المتحقق للمقيمين  األولييقـيس هذا المتغير القيمة الكلية للدخل        

 جمالياإلويمكن قياس الدخل القومي  .   الجوفية واألصول األراضي ملكية   أو مالية   أصول نتيجة ملكية    أو إنتاجينـشاط   

 :كمجموع للبنود التالية

 . تعويضات العاملين المقبوضة للمقيمين،

 ).وهي مقيمة بالتعريف  ( اإلنتاجية فائض التشغيل المتحقق للوحدات ،

 . والمتحققة للحكومةاإلعانات والواردات مطروحاً منها اإلنتاج الضرائب على ،

 . المتحقق للمقيمين الجوفيةواألصول واألراضي المالية األصول الدخل من ،

 :  ويطرح من ذلك

 .  الجوفية المستحق على المقيمينواألصول واألراضي المالية األصولالدخل من ، 
 

 المتحقق للمقيمين وطرح الدخل     األولي الدخل   إضافة آخر عن طريق     بأسلوب يقدر   أن اإلجماليويمكـن للدخل القومي     

 .اإلجماليي  المتحقق لغير المقيمين من الناتج المحلاألولي
 

 :اإلجمالي المتاح  القوميالدخل

السلع والخدمات المنتجة   ( على السلع والخدمات االستهالكية      لإلنفاقيقـيس هذا المتغير الدخل المتوفر للمقيمين والقابل         

 : محلياً كمجموع للبنود التاليةاإلجماليويمكن قياس الدخل القومي المتاح .   لالدخارأو)  المستوردةأومحلياً 

مساهمات وعوائد  ،  الضرائب الجارية المتحققة على الدخل والثروة وغيرها المستحقة للمقيمين        اإلجمالي،  الـدخل القومي    

تحويالت محلية  ،   وتعويضات التأمين على غير الحياة للمقيمين      أقساطصافي  ،  الـضمانات االجتماعية المستحقة للمقيمين    

. )أعاله الواردة   األشكال تأخذ أياً من     أنوالتي يمكن   (من غير المقيمين    التحويالت الجارية المقبوضة    أخرى و   متـنوعة   

 بصورة  اإلجمالي قياس الدخل القومي المتاح      أيضاويمكن  .  مطروحاً من ذلك نفس البنود السابقة على جانب المدفوعات        

 .اإلجمالي الدخل القومي إلى صافي التحويالت من غير المقيمين  إضافةمبسطة من خالل 

                                                 
 أن إذ للغايات الضريبية، أساسيدم في المحاسبة التجارية بشكل  يجب التمييز بين استهالك رأس المال الثابت واالهتالك الدفتري لرأس المال الثابت الذي يستخ4

 . الثابتة نتيجة االستخدام والتراجع والتقادم المادي، وهو متغير يتعلق بالنظرة للمستقبلاألصولاستهالك رأس المال الثابت يقيس االنخفاض في 

 .1993، وقد الغي هذا االصطالح في نظام 1968لقومية لعام  في نظام الحسابات ااإلجمالي كان يشار لهذا البند بالناتج القومي 5
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 صل الثالثالف
 

 النتائج الرئيسية
 

 :األداء العام لالقتصاد الوطني
 

  الحسابات القومية 1.3

باألسعار الثابتة إلى أن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي على ) 2008،  2007(أشـارت نـتائج الحـسابات القومية لألعوام         

 فقد  2008، أما خالل العام     2007عام   مليون دوالر أمريكي خالل ال     4,554.1 إلى   تمستوى األراضي الفلسطينية وصل   

 مقارنة بالعام الذي سبقه، ونموا بنسبة       2007 في العام    %5.4مليون دوالر أمريكي، مسجالً نمواً بلغ         4,820.9بلغـت   

 في حين وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما قيمته             2007مقارنة بالعام    2008خـالل العـام     % 5.9

 مسجالً نمواً بنسبة    2008 دوالر أمريكي خالل العام      1,340.4وما قيمته    2007أمريكـي خالل العام      دوالر   1,303.2

 .  على التوالي مقارنة مع العام السابق2008، 2007خالل العامين % 2.9و% 2.2
 

ما  2007م   بلغ في عا   دأمـا علـى صعيد الدخل القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة على مستوى األراضي الفلسطينية فق              

فقد بلغت قيمته    2008، أما خالل العام     2006عن العام   % 5.8مليون دوالر أمريكي مسجال نمواً بنسبة        4,993.9قيمته  

، وبلغت قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي        2007عن العام   % 5.1مليون دوالر أمريكي محققا نمواً بنسبة        5,249.0

عن العام السابق،  كما وبلغ خالل العام          % 2.6  بنمو قدره  2007عـام    دوالر أمريكـي خـالل ال      1,429.1اإلجمالـي   

أما بالنسبة إلى الدخل    . 2007مقارنة مع العام    % 2.1 مليون دوالر أمريكي محققا نمواً بنسبة        1,459.4 ما قيمته    2008

الر أمريكي خالل   مليون دو  8,169.3مليون دوالر أمريكي و     6,907.1القومـي المـتاح اإلجمالـي، فقد بلغت قيمته          

خالل العام        % 18.3، ونموا بنسبة    2006عن العام   %17.0 علـى التوالي، محققا نموا مقداره        2008،  2007العامـين   

 مقارنـة مـع العام السابق،  ويعزى هذا النمو في الدخل القومي المتاح اإلجمالي إلى النمو الملحوظ في صافي                     2008

، وبالنسبة إلى نصيب الفرد من      2008خالل العام   % 52.6 بلغت نسبة النمو فيها      الـتحويالت الجارية من الخارج حيث     

 على  2008،  2007دوالر أمريكي خالل العامين      2,271.3 و 1,976.6الـدخل القومي المتاح اإلجمالي فقد بلغت قيمته         

 .ة مع العام السابق على التوالي مقارن2008، 2007خالل العامين % 14.9و % 13.5التوالي محققاً نمواً نسبته 
 

 المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي         : أوال

فيما يتعلق بالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي، فيالحظ أن االقتصاد الفلسطيني هو       

نشطة العقارية وااليجارية والتجارية، أنشطة    ويشمل نشاط الخدمات كل من الفنادق والمطاعم، األ    (اقتصاد خدماتي 

بالدرجة األولى ويبدو    ) التعليم والصحة والعمل االجتماعي باإلضافة إلى األنشطة المجتمعية واالجتماعية والشخصية         

 تراوحت مساهمته ما    ثذلك من خالل حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية حي             

 . على التوالي  2008، 2007 خالل العامين  % 20.9 و %20.4 بين
 

%   10.3 إلى  ل  لتص2008في المقابل فقد كان هنالك ارتفاع في نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة خالل العام       

 إلى         المياه والكهرباء   وإمدادات     التعدين، الصناعة التحويلية      من الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض مساهمة نشاط   

التعدين، الصناعة     نشاط ل% 15.3 كانت 2007للعام ذاته، في حين أن مساهمة هذه األنشطة خالل العام   % 14.9

      .لنشاط تجارة الجملة والتجزئة    % 9.7 والمياه والكهرباء   وإمدادات    التحويلية  
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سنة : باألسعار الثابتة) 2008، 2007(م نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة  لألعوا

 2004األساس 
 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

2008 2007 2008 2007 2008 2007 
 النشاط االقتصادي

 األسماكالزراعة  وصيد  5.5 5.9 5.0 5.3 7.1 8.0

6.7 7.0 17.4 18.3 14.9 15.3 
التعدين، الصناعة التحويلية 

 والكهرباء اهالميوإمدادات 

 اإلنشاءات 6.6 6.5 6.8 7.4 5.9 3.6

 تجارة الجملة والتجزئة 9.7 10.3 10.3 11.1 8.1 7.6

 والتخزين واالتصاالتالنقل   7.4 7.2 9.7 9.1 1.3 0.7

 الوساطة المالية 6.0 5.8 5.8 6.4 6.6 3.8

 الخدمــــــــــات 20.4 20.9 16.0 16.5 32.4 35.3

 والدفاعمة  العااإلدارة 14.5 14.2 11.6 11.3 22.0 23.8

 الخدمات المنزلية 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

 *أخرى 14.5 14.2 16.4 15.4 9.6 10.5

 المجمـــــوع 100 100 100 100 100 100

 صافي ضريبة القيمة المضافة على الوارداتتشمل الشركات المملوكة للحكومة، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية و(*): 

 
وبالنظر إلى المساهمة لألنشطة االقتصادية حسب المنطقة فيالحظ ارتفاع نسبة المساهمة لنشاط الخدمات في قطاع غزة                

، 2008في الضفة الغربية خالل العام      % 16.5من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بـ       % 35.3حـيث تصل نسبته إلى      

من الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية، في حين        % 17.4تعلق بأنشطة الصناعة فإنها تساهم بما نسبته        أمـا فـيما ي    

 .2008من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع غزة في العام % 6.7تساهم فقط بما نسبته 
 

   GDP( 2007 ،2008( الناتج المحلي اإلجمالي: ثانيا

 الذي   للقيمة المضافة المتولدة من العملية اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج المقيمة    اً تجميعياً  مقياساإلجمالييعتبر الناتج المحلي 

 وفقاً اإلجمالي  يختلف تقييم الناتج المحلي  أن  والقيمة المضافة يمكن  لإلنتاج وبشكل مشابه      .يتم خالل فترة زمنية محددة 

   .وإعاناتلما يؤخذ في االعتبار من ضرائب    
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  الجارية والثابتةباألسعار) 2008 -2005 (م األراضي الفلسطينية لألعوا فياإلجماليالناتج المحلي : 1كل ش

 )مليون دوالر أمريكي(
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  الثابتة  باألسعار)2008 -2005( ماألراضي الفلسطينية لألعوا في اإلجمالي النمو في الناتج المحلي ةنسب: 2شكل 
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   GNI( 2007 ،2008(  الدخل القومي اإلجمالي  : ثالثاً

 كافة الفلسطينيين المقيمين في االقتصاد الوطني والمتحققة نتيجة    دخل أما الدخل القومي اإلجمالي، والذي يقيس     

.   من الناتج المحلي اإلجمالي   واضح بشكل مشاركتهم بعمل إنتاجي أو امتالكهم ألصول مالية، فقد كانت قيمته أعلى  

ويعود ذلك بشكل أساسي للعوائد المتحققة من عمل الفلسطينيين في إسرائيل باإلضافة إلى عوائد استثمارات المقيمين              

  .ألموالهم في الخارج 
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  والثابتة الجارية باألسعار)2008  -2005 (م األراضي الفلسطينية لألعوا فياإلجماليالدخل القومي : 3شكل 

 )مليون دوالر أمريكي(
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   GDI( 2007 ،2008( المتاح اإلجمالي    القومي  الدخل: رابعاً

 الدول النامية، يفوق الدخل القومي المتاح اإلجمالي كالً من الناتج المحلي اإلجمالي والدخل             معظمكما هو الحال في   

 الجارية التي يقدمها المجتمع الدولي باإلضافة إلى تحويالت    ساعدات والتحويالت  مويعود ذلك لل  .  اإلجمالي القومي

 .2008 والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظا خالل العام      الفلسطينيين في الشتات لعائالتهم في الداخل   
 

 ة والثابتة الجاريباألسعار) 2008 -2005( م األراضي الفلسطينية لألعوا فياإلجماليالمتاح القومي الدخل : 4شكل 

 )مليون دوالر أمريكي(
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 إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني   : خامساً

حيث .  عند النظر إلى إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني، فال بد من اإلطالع على مكونات العرض والطلب           

إلنتاج إضافة إلى الواردات من السلع والخدمات، في حين يتكون          يتكون إجمالي العرض في االقتصاد من إجمالي ا   

االستهالك الوسيط، اإلنفاق االستهالكي النهائي، التكوين الرأسمالي اإلجمالي إضافة          : إجمالي الطلب في االقتصاد من  

 .إلى الصادرات من السلع والخدمات       
 

 

 2008ام مكونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني خالل الع: 5شكل
 

اجمالي الطلب

%28

%54

%11
%7

االستهالك الوسيط االنفاق االستهالآي النهائي
التكوين الرأسمالي االجمالي الصادرات

 

اجمالي العرض

%71

%29

االنتاج الواردات

 
 

 مؤشرات نصيب الفرد  : سادساً
 
 :باألسعار الجارية. 1

بلـغ نـصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل القومي المتاح اإلجمالي في األراضي                  

 :على النحو التالي) بالدوالر األمريكي( 2008، 2007ام الفلسطينية باألسعار الجارية لألعو
 المؤشر 2007 2008

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 1,483.0 1,698.3

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,633.6 1,865.2

 نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي 2,232.8 2,743.3

 
 :ةباألسعار الثابت . 2

كان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالي والدخل القومي المتاح اإلجمالي في األراضي                

 : على النحو التالي  ) بالدوالر األمريكي   (2008، 2007 لألعوام  ة الثابترالفلسطينية باألسعا 
 المؤشر 2007 2008

 إلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي ا 1,303.2 1,340.4

 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 1,429.1 1,459.4

 نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي 1,976.6 2,271.3

 



 40

 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق : سابعاً

 باألسعار  2007 العام   مليون دوالر أمريكي خالل    5,669.8تشير النتائج إلى أن اإلنفاق االستهالكي النهائي وصل إلى          

 مليون دوالر   6,012.5 فقد وصلت قيمته إلى      2008، أما خالل العام     2006مقارنة مع العام    % 7.9الثابـتة بنمو قدره     

مقارنة مع العام السابق، حيث شكل اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية ما قيمته             % 6.0أمريكـي بـنمو بلـغ       

% 79.9و% 81.0 على التوالي، أي ما نسبته       2008،  2007ر أمريكي خالل العامين     مليون دوال   4,803.2و 4,591.2

للعامين             % 4.6و% 9.4مـن إجمالـي اإلنفـاق االسـتهالكي النهائـي علـى التوالـي، كمـا انـه سجل نمواً قدره                      

مليون دوالر   1,122.9جمالي  وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي اإل    .   علـى التوالي مقارنة مع العام السابق       2008،  2007

 فقد بلغت   2008أما خالل العام    .  مقارنة مع العام السابق   % 16.6مسجال تراجعاً نسبته     2007أمريكـي خـالل العام      

وبلغ العجز في الميزان    .  2007مقارنة مع العام    % 17.1ملـيون دوالر أمريكـي مسجال نمواً بلغ          1,315.1قيمـته   

، وما قيمته   2007 مليون دوالر أمريكي خالل العام       2,238.6لسلع والخدمات   الـتجاري لـصافي الـصادرات مـن ا        

  .2008خالل العام   2,506.7
 
 

 )2008 -2005( مفي األراضي الفلسطينية لألعوا اإلنفاق بطريقة اإلجمالي الناتج المحلي مكوناتأهم : 6شكل 

 2004سنة األساس ): مليون دوالر أمريكي ( باألسعار الثابتة
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االنفاق االستهالآي النهائي التكوين الرأسمالي االجمالي صافي  الصادرات من السلع والخدمات

 
 

 : الحسابات القومية المؤسسية2.3

 إلى أن قطاع األسر المعيشية يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي    2008، 2007تشير البيانات الخاصة باألعوام  

 . اإلجمالي باألسعار الثابتة ويليه قطاع الشركات غير المالية   
 

 : ح وتخدم األسر المعيشية أدنى نسبة مساهمة، والجدول التالي يوضح ذلك           ويشكل قطاع المؤسسات غير الهادفة للرب   
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 :  الجارية والثابتةرباألسعا) 2008، 2007 (الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي في األراضي الفلسطينية لألعوام

 2004 سنة األساس 
 

 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي     (
 سعار الجاريةاأل األسعار الثابتة

2008 2007 2008 2007 
 المؤشر

 قطاع األسر المعيشية 1,909.8 2,258.9 1,581.7 1,769.5

 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية 298.1 404.3 271.0 291.1

 القطاع الحكومي العام 987.3 1,169.1 993.4 1,090.9

 ركات الماليةقطاع الش 360.7 380.4 303.5 301.9

 قطاع الشركات غير المالية 1,626.5 1,895.5 1,404.5 1,367.5
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

سـيتم التعـرض في هذا الفصل إلى المنهجية المعتمدة لدى الحسابات القومية الفلسطينية في العمل على إعداد البيانات                   

الجاريـة والثابتة، حيث سيتم التطرق إلى منهجية إعداد الحسابات القومية باألسعار الجارية إضافة إلى تلك                باألسـعار   

 .المعدة باألسعار الثابتة باعتماد المثبطات السعرية الالزمة في هذا المجال
 

 . الجارية والثابتةكما سيتم التعرض للمنهجية المتبعة إلعداد الحسابات القومية حسب القطاع المؤسسي باألسعار
 

 الحسابات القومية  1.4
 

  الحسابات القومية باألسعار الجارية1.1.4
 

  مصفوفة مصادر البيانات 1.1.1.4
 

 :الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاجمصادر 

 النشاط المصدر مالحظات فنية

ال توفر اإلحصاءات الزراعية بيانات 

حول تعويضات العاملين في النشاط    

التي يتم الحصول عليها      الزراعي و 

كما يتم .    من مسح القوى العاملة  

تقدير االستهالك الوسيط إلنتاج الثروة     

السمكية نظراً لعدم توفر البيانات من  

 . اإلحصاءات الزراعية لذلك  

ويوفر مسح معاصر الزيتون تقدير  

إنتاج المزارع من عصر الزيتون    

 .كنشاط صناعي ثانوي 

 حصاءات الزراعية اإل

 ق واستهالك األسرة   مسح إنفا

 مسح معاصر الزيتون 

 الزراعة وصيد األسماك   

 التعدين واستغالل المحاجر    المسح الصناعي   
 مسح الصناعي  ال 

 مسح معاصر الزيتون 

 مسح إنفاق واستهالك األسرة    

 الصناعة التحويلية   

 المسح الصناعي   

 ميزانيات البلديات والمجالس القروية    

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

 دادات المياه والكهرباء    إم
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 النشاط المصدر مالحظات فنية

يتم استخدام مسح القوى العاملة في      

تقدير تعويضات العاملين لقطاع  

اإلنشاءات غير المنظم والتي ال تتوفر   

 .من مسح األبنية القائمة 

 )القطاع المنظم ( مسح المقاولين  

القطاع غير   (مسح األبنية القائمة  

 )المنظم

 اإلنشاءات

 تجارة الجملة والتجزئة    مسح التجارة الداخلية     
 الفنادق والمطاعم    مسح الخدمات  
مسح النقل والتخزين واالتصاالت    

 ) القطاع المنظم(

القطاع غير  (مسح النقل غير المنظم  

 )المنظم

 النقل والتخزين واالتصاالت  

 مسح المالية والتأمين    

تقديرات إلنتاج الصرافين ووكالء    

 التأمين

 وساطة المالية   ال

 
 
 

 مسح الخدمات

 مسح إنفاق واستهالك األسرة

 إليجارات المحتسبةاتقديرات 

 المسوح االقتصادية 

األنشطة االيجارية والعقارية 

 والتجارية وخدمات األعمال

 )للحكومة المركزية (الموازنة العامة    

 ميزانيات البلديات والمجالس القروية   

 )الحكومة المحلية  (

 مؤسسات خارج الموازنة ميزانيات ال

الصندوق القومي الفلسطيني للحكومة       

 في الخارج

 اإلدارة العامة والدفاع   

 مسح الخدمات  

 UNRWAميزانية 

 ميزانية وزارة التعليم  

 التعليم

 مسح الخدمات  

 UNRWAميزانية 

 ميزانية وزارة الصحة   

 الصحة والعمل االجتماعي   

أنشطة الخدمة االجتماعية  مسح الخدمات  

 لمجتمعية والشخصيةوا
 الخدمات المنزلية   مسح إنفاق واستهالك األسرة    
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 : اإلنفاق مصادر الناتج المحلي اإلجمالي حسب

 المعاملة المصدر مالحظات

يتم اللجوء إلى التقدير في حال عدم      

توفر المسح بناء على أحدث مسح تم  

 تنفيذه

ائي لألسر   اإلنفاق االستهالكي النه مسح إنفاق واستهالك األسرة   

 المعيشية

حيث يوفر مسح إنفاق واستهالك    

األسرة الفلسطيني مدفوعات القطاع      

العائلي للحكومة من رسوم خدمات   

مختلفة والتي تطرح من إنتاج     

الحكومة المركزية الحتساب اإلنفاق  

 النهائي الحكومي لها 

 :السجالت اإلدارية الحكومية وتشمل    

 الحكومة المركزية 

 الحكومة المحلية  

 المؤسسات خارج الموازنة  

 الحكومة في الخارج  

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي 

حيث يوفر مسح إنفاق واستهالك    

األسرة مدفوعات القطاع العائلي من      

التعليم والصحة والتي يقدر منها    

الجزء المتعلق بالمؤسسات غير   

الهادفة إلى الربح وتخدم األسر      

 عيشيةالم

 مسح الخدمات 

 UNRWAميزانية 

 مسح إنفاق واستهالك األسرة   

اإلنفاق االستهالكي النهائي   

للمؤسسات غير الهادفة إلى الربح        

 وتخدم األسر المعيشية  

يمكن الحصول أيضاً على هذه      

البيانات من المسوح االقتصادية، إال      

أن المشكلة فيها تكمن بتراكم األخطاء    

 .دراإلحصائية لتعدد المصا  

التكوين الرأسمالي   (مسح المقاولين  

 )من األبنية

التكوين   (مسح األبنية القائمة   

 )الرأسمالي من األبنية  

إحصاءات التجارة الخارجية من     

السلع الرأسمالية حسب التصنيف     

التكوين   (االقتصادي الموحد   

 )الرأسمالي من غير األبنية  

 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي   

 التغير في المخزون  تصاديةالمسوح االق  

ويعتمد هذا التقدير على مصادر     

 مختلفة 

 )السلع  (إحصاءات التجارة الخارجية  

تقديرات حساب باقي العالم    

 )الخدمات(

 الصادرات 

ويعتمد هذا التقدير على مصادر     

 مختلفة

 )السلع  (إحصاءات التجارة الخارجية  

تقديرات حساب باقي العالم    

 )الخدمات(

 الواردات  
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 :والدخل المتاح اإلجمالي   اإلجمالي  الدخل القومي   مصادر

 المعاملة المصدر مالحظات
 صافي تعويضات العاملين في الخارج      

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

المقبوضة  )  المقيمين(تعويضات العاملين   ميزان المدفوعات  

 في الخارج

ادر حساب باقي العالم لمعرفة يمكن مراجعة مص

 .تفاصيل هذه المصادر  

) لغير المقيمين(تعويضات العاملين   ميزان المدفوعات  

 المدفوعة للخارج  
 صافي دخل الملكية   

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

 دخل الملكية المقبوض   ميزان المدفوعات  

باقي العالم لمعرفة يمكن مراجعة مصادر حساب 

 .تفاصيل هذه المصادر  

 دخل الملكية المدفوع    ميزان المدفوعات  

 صافي التحويالت الجارية من الخارج     

يمكن مراجعة مصادر حساب باقي العالم لمعرفة 

 .تفاصيل هذه المصادر  

  ميزان المدفوعات  
 

 التحويالت الجارية المقبوضة من الخارج    

ي العالم لمعرفة يمكن مراجعة مصادر حساب باق

 .تفاصيل هذه المصادر  

  ميزان المدفوعات  
 التحويالت الجارية المدفوعة للخارج 

 
 إلعداد وتنقيح بيانات الحسابات القومية األسس العامة  2.1.1.4

ال شـك أن تـراكم قاعدة بيانات متسقة عبر سلسلة زمنية متتالية من السنوات ترصد الكثير من المؤشرات والمتغيرات                    

مكن صناع القرار في أي بلد من       ت  أنها  الوطني وهيكليته، كما   لالقتصاد فرصة إرساء مالمح ثابتة      تتيح الكلية   قتصاديةاال

 الوطني من حيث    االقتصاد من نتائج جوهرية لواقع       استخالصه رسـم سياساتهم وصياغة قراراتهم على ضوء ما يمكن        

 المخرجات في مرافق اإلنتاج المختلفة، أو نسب        إلى المدخالت    عبر السنوات، أو نسب    االقتصاديةنـسب النمو لألنشطة     

 ).تعويضات العاملين، الضرائب، فائض التشغيل(مكونات القيم المضافة 
 

  باألسعار الجاريةلمتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية األسس العامة ا: أوالً

 مصادر البيانات األكثر حداثة للسجالت اإلدارية       حيث تم اعتماد  : تحديث مصادر البيانات كلما كان ذلك ممكنا       •

 باالستناد إلى التعداد العام للسكان والمساكن       كالحكـومة ووكالـة الغوث، وتلك المتعلقة بتقديرات عدد السكان         

 . 2007والمنشآت، 

لتي  لمنهجية األحدث وا  على ا  باالعتماد توحـيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات          •

تـبلورت مع تراكم المعرفة الفنية واإللمام بواقع البيانات اإلحصائية من ناحية وهيكلية االقتصاد الوطني من                

ويشمل ذلك توحيد منهجية احتساب إنتاج الحكومة واإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها            .  ناحـية أخرى  

 المنهجية األكثر حداثة وتوحيدها     باعتماد التوجه   وقد مكن هذا  . مالكوها واحتساب التكوين الرأسمالي وغيرها    

 إحراز تقدم كبير على مستوى جودة البيانات، كما أنه يوفر األساس الالزم قبل القيام بأي                إلىعبـر السنوات    

 .بيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنواتالعمليات لمقارنة 
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لتوازن بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج       إجـراء تعـديالت ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق ا          •

فبعد أن تستنفذ كافة اإلمكانيات في تحقيق سلسلة منطقية         : والـناتج المحلـي حسب اإلنفاق باألسعار الجارية       

 للسلسلة الزمنية باألسعار الجارية ويتم تجميع كافة        االقتصاديةالمعاملة  / االقتصاديعلـى مـستوى النـشاط       

ظومة الحسابات القومية، ال بد وأن تظل هناك تباينات بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب             البـيانات ضـمن من    

، وهنا تجري عملية توزيع لهذه ةاإلنتاج من ناحية واإلنفاق من ناحية أخرى بسبب تباين مصادرهما اإلحصائي          

يانات واتجاهها العام عبر    التبايـنات بتعديل أحد الجانبين أو كليهما، مع الحرص على عدم اإلخالل بهيكلية الب             

 .السلسلة الزمنية

حيث تم  : إعـادة النظـر فـي السلسلة الزمنية باألسعار الجارية بعد الحصول على نتائجها باألسعار الثابتة                •

فحـص منطقـية اتجاه البيانات بعد تثبيطها والعودة إلى البيانات باألسعار الجارية إلجراء أي تعديالت يعتقد                 

ل على نتائج منطقية باالستناد إلى المعرفة بواقع االقتصاد الكلي الفلسطيني وأدائه العام             بأنها ضرورية للحصو  

 .عبر تلك األعوام

 بما يضمن قدر اإلمكان تهميش أي معدالت        توحيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة        •

 .ةزيادة ناجمة عن تطور التغطية اإلحصائية عبر السنوات المختلف
 
 مراجعة البيانات من المسوح االقتصادية:   ثانياً

، ومن هذه   2008لمختلف مراحل تنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية       إجـراء العديـد من المراجعات والفحوص         .1

 : المراجعات والفحوص

 .مراجعة ملفات البيانات والتحقق من صحتها  •

 .ل والتأكد من سالمة إدخالها    مراجعة بيانات مجموعة من االستمارات بعد سحبها من اإلدخا    •

مراجعة منطقية البيانات الخاصة بالمؤسسات المشتركة ألكثر من سنه والتأكد من عدم وجود قفزات               •

 .غير مبررة في بياناتها

 .مراجعة ملفات األوزان وآلية تعديل األوزان •

 .مراجعة آلية استخراج الجداول والتأكد من مطابقتها للقواعد الموضوعة لذلك •

االتـساق التاريخي للسالسل الزمنية الخاصة بالمسوح االقتصادية ومنطقية المعامالت المختلفة لنسب            فحـص    .2

 باالعتماد  2007اإلنتاج واالستهالك الوسيط واإلنتاجية لألنشطة المختلفة، واجراء التنقيحات على بيانات العام            

 . على الفحص المستمر التساق البيانات

 ن غير المسوح االقتصادية مراجعة البيانات م: ثالثاً

 :ونسرد هنا على وجه الخصوص التعديالت الرئيسية التي أجريت لألنشطة والمعامالت سواء في التغطية أو المنهجية            
 

 : بيانات الحكومة المركزية

       فـي هـذا المجـال تـم مـراجعة اإلنـتاج الخـاص بالحكـومة المركزية والتأكد من تطبيق طريقة حساب التكاليف                               

)Cost Method ( لقياس اإلنتاج الخاص بالحكومة المركزية والذي يتأتى من خالل مجموع التكاليف الخاصة بالحكومة

 .تعويضات العاملين، االستهالك الوسيط إضافة إلى إهتالك رأس المال الثابت: وهي
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   :جانب االستحقاق والجانب النقدي

بر وزارة المالية المزود األساسي لها وهي بيانات تعويضات العاملين في كل من             حـيث تم التحقق من البيانات التي تعت       

التعليم، الصحة إضافة إلى اإلدارة العامة والدفاع من خالل التأكد من أنها تراعي التوصيات الدولية في هذا المجال من                   

 .حيث اعتماد مبدأ االستحقاق لتسجيل كافة المعامالت الخاصة بالحكومة
 

إلـى ذلـك فقد تم فحص البيانات الخاصة بالضرائب والرسوم الجمركية للتأكد من تزويدنا بها ضمن المعايير                  إضـافة   

 .الدولية الخاصة بجانب االستحقاق
 

 :تقدير بيانات الشركات المملوكة للقطاع العام

ام مساهماً بحصة من األسهم      شركات مملوكة كلياً للقطاع العام أو أن يكون القطاع الع          إلىيقسم هذا النوع من الشركات      

 .في شركة مساهمة

، أما الجزء اآلخر منها فقد تم       االقتصاديةوقـد تمـت تغطية بيانات هذا النوع من الشركات جزئياً في إطار المسوح               

الحـصول علـيه مـن خـالل صفحة خاصة نشرت على اإلنترنت من قبل وزارة المالية تتضمن قائمة بأسماء هذه                     

 :، ويمكن تلخيص آلية التقدير لهذه المؤسسات بالنقاط التالية1999شركة لعام الشركات وأرباح كل 

 .الذي تمارسه وعلى مستوى الحد األول) ISIC (االقتصاديتم تصنيف هذه الشركات حسب النشاط  •

رها  القيمة المضافة والتي تم توفي     إلى) فائض التشغيل ( من األرباح    ثابتة نسبه   باعتمادالتقديـر للقيمة المضافة      •

 .من خالل بيانات السلسلة

 القيمة المضافة حسب النشاط والتي تم       إلى نسب اإلنتاج    باستخدامتم تقدير اإلنتاج    :  الوسيط واالستهالكاإلنتاج   •

 بطرح القيمة المضافة من     احتسابه الوسيط فقد تم     االستهالكالحـصول علـيها من خالل بيانات السلسلة، أما          

 .اإلنتاج
 

 االقتصادي نسب نمو معينة تعكس األداء       اعتماد تعذر الحصول عليها فقد تم       التيالشركات للسنوات   ولتقدير إنتاج هذه    

الفنادق في    وتجدر اإلشارة إلى أن األنشطة لهذه الشركات تركزت           .الـذي تميـزت بـه كـل سنة من هذه السنوات           

 .والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة
 

   2008، 2007 الحسابات القوميةملية معالجة بيانات المشاكل الفنية التي رافقت ع: 3.1.1.4

عدم  تحقق   االقتصادية  لوحظ أثناء العمل على معالجة بيانات المسوح        : االقتصادية بـيانات المـسوح      اتـساق  •

 تتوفر  بين المتغيرات المختلفة التي توفرها        أن الداخلي للبيانات من حيث العالقة المنطقية التي يجب          االتـساق 

 خاصة فيما    إعطائها صورة غير دقيقة وغير مبررة عن نسب النمو عبر السنوات،           إلىاإلضـافة   المـسوح، ب  

 األمر الذي   يـتعلق بالوضـع الـراهن في قطاع غزة وصعوبة جمع البيانات التي رافقت العمليات الميدانية،               

 انسجاماعلها اكثر   اسـتدعى طـاقم الحـسابات القومية القيام ببعض التعديالت المكتبية على البيانات بشكل يج              

 . ومالئمة للواقع
 

 هذا الموضوع في البند الخاص بإنتاج       إلىلقد تم التطرق بالتفصيل     : تقديـر الشركات المملوكة للقطاع العام      •

، إال أن المشاكل الفعلية الحتساب أنشطة هذه الشركات تكمن في صعوبة            الـشركات المملـوكة للقطاع العام     

لشركات، كما ال يتم توفير بيانات حول قيم اإليرادات ونسبة مساهمة الحكومة في             تحديد القائمة الفعلية لهذه ا    

 .كل شركة على حدا مما يستدعي إجراء تقديرات معينة باالعتماد على معلومات لألعوام السابقة
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رية حيث اتضح من خالل احتساب بيانات الحسابات القومية باألسعار الجا         : احتساب البيانات باألسعار الثابتة    •

والثابتة ارتفاع قيم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة عنها بالجارية، والذي يعود إلى أسباب تتعلق في                

 منهجـية احتساب األسعار الثابتة والمثبطات السعرية واعتماد الشيقل اإلسرائيلي في احتساب األرقام القياسية         

 ألغراض تثبيط قيم بيانات األسعار الجارية والتي هي         فـي حين يتم تحويل المثبطات إلى الدوالر األمريكي        

ممـا أدى إلى تعديل البيانات الخاصة بالرقم القياسي لسعر صرف الدوالر            .  مقـيمة بالـدوالر األمريكـي     

  بحيث يتم تحييد األثر الواضح لالهتالك في         )2008،  2007(األمريكـي مقابل الشيقل اإلسرائيلي لألعوام       

 .رائيليسعر صرف الشيقل اإلس
 
 

  الحسابات القومية باألسعار الثابتة2.1.4
 

 مقدمة  1.2.1.4

 الثابتة يتم ذلك باحتساب المقدار الذي تتجاوز به قيمة المخرجات           باألسعار القيمة المضافة القتصاد ما      إجمالـي لقـياس   

دمات المنتجة والمستهلكة    يتم تثبيط السلع والخ    أنالتـي ينـتجها االقتـصاد قـيمة المدخالت الوسيطة المستهلكة، على             

 . مناسبةأسعارباستعمال مثبطات 
∑p2 .q2 Value Added=∑P1.Q1  

 
 يتم ألنه، نظرا Double Deflation Methodالمزدوج ) التصحيح(حـيث تـسمى هـذه العملـية بعملية التكميش     

ثبيط القيمة الجارية    وت لألسعاربرقم قياسي   )  P1.Q1 (الحـصول علـيه مـن خـالل تثبيط القيمة الجارية للمخرجات           

 .على النحو نفسه) p2 .q2 (لالستهالك الوسيط
 

 معاملة شاملة لجميع القيود في الحسابات بحيث تكون مفيدة          األسعار يعامل تأثير التغيرات في      أنونظـرا النـه قد يلزم       

 بحيث تشمل جميع حجامواأل األسعار مجموعة من مقاييس     إعداد التحليل االقتصادي، بالتالي من الضروري       أنواعلجميع  

حيث انه من المزايا الرئيسة العداد مقاييس         .تـدفقات الـسلع والخـدمات وذلك من خالل جداول العرض واالستخدام           

 محاسبي كالذي توفره جداول العرض واالستخدام، هو انه يتيح التحقق من االتساق             إطار ضـمن    واألحجـام  األسـعار 

أكملها، والذي هو ضروري لتغطية كل تدفق للسلع والخدمات في االقتصاد،           العـددي ومن موثوقية مجموعة المقاييس ب      

ومن . أيضا الثابتة   وباألسعار الجارية   باألسعاربمـا فـي ذلـك السلع والخدمات غير السوقية التي يكون تقييمها صعبا               

 القيمة المضافة   إجمالي قياس   إمكانية محاسبي هي    إطار ضمن   واألحجام األسعار مقايـيس    إلعـداد  األخـرى المـزايا   

 الثابتة، فيما يدعى بطريقة التصحيح      باألسعار اإلنتاج الثابتة من    باألسعار الثابـتة بطرح االستهالك الوسيط       باألسـعار 

 .، وهي الطريقة التي تم إتباعها إلعداد الحسابات القومية الفلسطينية باألسعار الثابتةالمزدوج
 

  الثابتة األسعار إلعدادسابات القومية  دائرة الحالمنهجية المتبعة في   2.2.1.4

عـند الحديث عن المنهجية المتبعة ينبغي التطرق بداية إلى واقع األرقام القياسية الفلسطينية، ومن ثم آلية التثبيط والتي                   

 :تنقسم إلى مرحلتين يتم من خاللها عرض للمثبطات السعرية المستخدمة
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 نية واقع األرقام القياسية الفلسطي:  أوال

 بهدف تركيب األرقام القياسية لها، حيث تم إصدار         1995 المستهلك منذ أوائل عام      أسعاربـدأ الجهاز بجمع بيانات عن       

ومن ثم واظبت دائرة األسعار     ). 1995تشرين الثاني،    ( 1995أول رقـم قياسي فلسطيني ألسعار المستهلك في أواخر          

 كسنة أساس، اال انه     1996مستهلك شهريا باعتماد متوسط أسعار عام       علـى إصدار الرقم القياسي الفلسطيني ألسعار ال       

 2004وضـمن التوصـيات الدولية، فانه قد تم اللجوء إلى تحديث سنة األساس لألسعار واألرقام القياسية باعتماد العام                   

رقام القياسية ألسعار   فيما يتعلق باأل  . 1996كـسنة أسـاس لمواكـبة التغييرات الهيكلية التي شهدها االقتصاد منذ العام              

 .كسنة أساس 1996 باعتماد متوسط أسعار عام 1997فقد تم إصدارها في عام ) المحلي والمستورد(المنتج والجملة 
 

فـي المقابل وفي ظل تعذر توفر أرقام قياسية ألسعار المنتج والجملة حول الخدمات فانه تم اللجوء إلى استخدام األرقام                    

ــتاب اإلحــصائي اإلســرائيلي القياســية اإلســرائيلية لهــ ــيها مــن الك ــم الحــصول عل ــي ت                    ذه األعــوام، والت

بافتـراض أن التـرابط وثيق بين االقتصاد الفلسطيني واإلسرائيلي، األمر الذي يجعل حركة التغير في األسعار متقاربة               

ي هيكلية المعامالت المختلفة في كال االقتصاديين األمر الذي         مع ذلك يجب أن نأخذ بعين االعتبار االختالف ف        . بيـنهما 

 .استدعى اللجوء إلى استخدام األوزان النسبية للسلع ومجموعاتها المعتمدة في جداول العرض واالستخدام الفلسطينية
  

  آلية التثبيط: ثانياً

 بحيث تكون بشكل تفصيلي كما      بطات السعرية  المث إعداد المرحلة األولى حيث تم   :  مرحلتين إلىيمكن تقسيم هذه العملية     

، بينما في المرحلة الثانية تم استخدام هذه المثبطات لتثبيط المعامالت           هـي الهيكلـية فـي جـداول العرض واالستخدام         

 .المختلفة للسلع والخدمات في جداول العرض واالستخدام
 

 م إصدارها في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      يتوالتي  سعرية   مؤشراتوفيها يتم استعمال ثالث      :األولىالمرحلة  

 :وهي كالتالي

إضافة إلى استعمال   .  الـرقم القياسـي ألسـعار المستهلك، الرقم القياسي ألسعار الجملة، الرقم القياسي ألسعار المنتج              

لتالي تظهر لدينا   وبا.  األوزان النـسبية للسلع ومجموعاتها بشكل تفصيلي كما هو معتمد في جداول العرض واالستخدام             

 .)100=2004( سنة أساس 2004سلسلة من األسعار على مستوى تفصيلي باعتماد عام 
 

 في فحص اتساق البيانات     أهميته المحاسبي الذي سبق وان تحدثنا عن        باإلطاروفـيها يتم االستعانة      :المـرحلة الثانـية   

 توصيات نظام   إلىوذلك استنادا    عرض واستخدام  إلى األنشطةومنه يتم توزيع    ،   المختلفة األنشطةوموضـوعيتها عبر    

  االقتصاد هو في الواقع عرض للمصادر المتاحة فيه واالستخدامات لها          أن والذي يبين     SNA93الحـسابات القومـية     

 .حيث يشكل جانب العرض إجمالي اإلنتاج في االقتصاد، بينما يشكل جانب االستخدام االستعماالت المختلفة له

 الحقا، ما عدا    إليها المناسبة لها، والتي سيتم التطرق       األسعارهذه المعامالت كلها باستعمال مثبطات      بـذلك تـم تثبـيط       

  . البواقيبأسلوباالستيراد والذي يتم الحصول عليه 
 

 المثبطات السعرية المستخدمة لألنشطة والمعامالت المختلفة عبر السنوات: ثالثاً

 اإلشارة إلى المثبطات السعرية المستخدمة لتثبيط األنشطة والمعامالت المختلفة          قـبل الحديث عن آلية التثبيط، ال بد من        

 :على جانبي العرض واالستخدام
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 جانب العرض: أوال
 

 اإلنتاج. 1

 :وينقسم اإلنتاج إلى عدة أقسام

 .2008، 2007أوال، اإلنتاج من السلع حيث تم فيه استخدام الرقم القياسي ألسعار المنتج الفلسطيني للعامين 

ثانـيا، اإلنتاج من األبنية فقد تم تركيب رقم قياسي خاص به باالعتماد على البيانات المتوفرة، والذي سيتم التطرق إليه                    

 .عند الحديث عن التكوين الرأسمالي الثابت من األبنية

.  المنتج اإلسرائيلي لكافة السنوات    فقد تم استخدام الرقم القياسي ألسعار     ) باستثناء اإلدارة العامة والدفاع   ( ثالثا، الخدمات   

وأخيـرا، اإلدارة العامة والدفاع، فقد تم تركيب رقم خاص بها باالعتماد على البيانات المتوفرة، سيتم التطرق إليه الحقا                   

 .عند الحديث عن االستهالك النهائي للحكومة
 

وساطة المالية باإلضافة إلى أنشطة الخدمة المياه والكهرباء، الفنادق، النقل، ال: يـستثنى مـن ذلـك بعض الخدمات مثل      

االجتماعـية  والمجتمعية والشخصية، والذي تم فيها استخدام الرقم القياسي ألسعار المستهلك عوضا عن الرقم القياسي                 

 .ألسعار المنتج وذلك لكون أسعار المستهلك اكثر منطقية من استخدام أسعار المنتج اإلسرائيلي لهذه األنشطة والخدمات
 
 الضرائب على الواردات. 2

 . وفيها تم استخدام الرقم القياسي السعار الجملة
 
 الواردات من السلع والخدمات . 3

 :وقد تم الحصول عليها بأسلوب البواقي، على أساس أن 

الضرائب على  +اإلنتاج (–الصادرات  + التكوين الرأسمالي + االسـتهالك النهائي  + االسـتهالك الوسـيط   =  الـواردات 

والسبب في احتساب الواردات بأسلوب البواقي هو عدم توفر بيانات العداد أرقام قياسية مقبولة للواردات،               ).  ارداتالو

إضـافة إلى اشتمال الواردات على نطاق واسع جدا من السلع يجعلها تشتمل على أرقام قياسية متباينة جدا، كما انه إذا                     

للواردات األمر الذي يسمح بعدم إلحاق تشوه كبير بها نتيجة امتصاصها           أخـذنا بعـين االعتبار كبر حجم القيمة الكلية          

من التشوهات التي قد تمس به وذلك بعدم        ) وهي المتغير األكثر أهمية   ( للتبايـنات وأخيـرا ، تخلـيص القيمة المضافة          

تهالك الوسيط عند تحقيق     أي تـشوه باألرقام القياسية للمكونات األساسية للقيمة المضافة إال وهي اإلنتاج واالس             ثإحـدا 

 .التوازن بين جانبي العرض واالستخدام باألسعار الثابتة
 

 جانب االستخدام: ثانيا
 

 االستهالك الوسيط. 1

األول من السلع واآلخر من الخدمات حيث يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة اإلسرائيلي              : وينقـسم إلـى قسمين    

بينما يتم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة الفلسطيني للعامين           .  بالخـدمات  فـيما يـتعلق      2008،  2007للعامـين   

 . فيما يتعلق بالسلع2008، 2007
 
 االستهالك النهائي. 2 

أوال، االستهالك النهائي لألسر المعيشية، والذي تم تثبيطه باستعمال الرقم القياسي ألسعار المستهلك             :   وهـو عدة أنواع   

  .2008، 2007مين الفلسطيني للعا
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حيث أن إنتاج الحكومة    . ثانـيا، االستهالك النهائي للحكومة، وفيه تم تركيب رقم خاص باالعتماد على البيانات المتوفرة             

وبالتالي تم تركيب رقم قياسي للحكومة        .يتألف من المصاريف الجارية وتعويضات العاملين واهتالك رأس المال الثابت         

حيث تم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة       .  ذه البنود موزنة حسب مساهمتها في اإلنتاج الكلي       من األرقام القياسية له   

في تثبيط المصاريف الجارية للحكومة، أما الرقم القياسي لتعويضات العاملين فقد تم افتراض ثباته نسبيا عبر السنوات،                 

وأخيرا، .  لثابت نظرا لتشكيله نسبة ضئيلة جدا من اإلنتاج       في حين تم افتراض ثبات الرقم القياسي الهتالك رأس المال ا          

االسـتهالك النهائـي للمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية وفيها تم استخدام الرقم القياسي ألسعار        

 .الفلسطيني لهذه األعوام) المحلي والمستورد(الجملة اإلجمالي 
 
 التكوين الرأسمالي اإلجمالي. 3

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي والتغير في المخزون، حيث أن األول يتم الحصول            : يحتوي على مكونين رئيسين   و 

عليه من األبنية وغير األبنية، ويتم تثبيط بيانات األبنية باستخدام رقم قياسي خاص باإلنتاج من األبنية والذي تم تركيبه                   

وحيث أن اإلنتاج لهذا النشاط يتألف من       .  ي تدخل في نشاط اإلنشاءات واألبنية     باالعتماد على بيانات عوامل اإلنتاج الت     

االسـتهالك الوسيط، تعويضات العاملين وصافي الضرائب على اإلنتاج باإلضافة إلى إجمالي فائض التشغيل، فقد اعتمد     

أما بالنسبة  .  نتاج اإلنشاءات على كل من االستهالك الوسيط وتعويضات العاملين بشكل أساسي لتركيب الرقم القياسي إل            

لالسـتهالك الوسـيط فقد تم استخدام األرقام القياسية الفلسطينية السعار الجملة فيما يخص مستلزمات اإلنتاج والتي تم                  

، أما فيما يخص تعويضات العاملين فقد       1998الحـصول علـى أوزانهـا النسبية من جداول العرض واالستخدام لعام             

 .القوى العاملة لمتوسط اجر العامل اليومي في نشاط اإلنشاءات إلعداد هذا الرقماستخدمت بيانات مسح 
 

أمـا البـيانات من غير األبنية، فقد تم تثبيطها باستخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة الفلسطيني الخاص بالواردات فيما                   

  .2008يتعلق بالعام 
 

ي أال وهو التغير في المخزون فقد تم اللجوء إلى األرقام القياسية            بالنـسبة للمكـون الثانـي للتكوين الرأسمالي اإلجمال        

 .ألسعار الجملة الفلسطينية
 
 الصادرات. 4

 ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن  .2008، 2007وفـيها يـتم استخدام األرقام القياسية ألسعار المنتج الفلسطيني للعامين          

لقياسي للصادرات لتثبيط الصادرات، إال أن عدم توفره لدى الجهاز نظـام الحـسابات القومـية يوصي باستخدام الرقم ا         

المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني أدى إلـى اللجـوء إلى استخدام المثبط المستخدم في تثبيط اإلنتاج نظرا الن معظم                     

        .الصادرات هي من اإلنتاج المحلي
 

 آلية التثبيط: رابعاً

 :وات التاليةيمكن توضيح هذه العملية من خالل الخط

 إلى جداول العرض واالستخدام     تيـتم في البداية تحويل كافة البيانات التجميعية باألسعار الجارية لكافة السنوا            •

 . كأساس في توزيع المجاميع1998باعتماد هيكلية جداول العرض واالستخدام لعام 

التباينات بين الجانبين في بند     يـتم مـوازنة جداول العرض واالستخدام باألسعار الجارية لكل عام المتصاص              •

 .الواردات على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع
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يـتم تثبـيط مجموعات السلع على جانبي العرض واالستخدام للمعامالت واألنشطة المختلفة باعتماد المثبطات                •

يلي، وبما أن   الـسعرية التي تم الحديث عنها سابقا، وينبغي اإلشارة هنا إلى إن المثبطات هي بالشيقل اإلسرائ               

البـيانات تـصدر بالـدوالر األمريكي فكان ال بد من قسمة المثبطات بالشيقل اإلسرائيلي على المثبط الخاص                  

 .بسعر صرف الدوالر وذلك لعزل اثر سعر الصرف على البيانات والذي اهتلك بشكل كبير عبر السنوات

سنة أساس نظرا لتحديث األرقام      2004العام  تـم إعـداد بـيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة باعتماد             •

 .2004القياسية الفلسطينية باالعتماد على سنة األساس 

وفـي الـنهاية، يـتم تحقـيق التوازن بين العرض واالستخدام باألسعار الثابتة على المستوى التفصيلي للسلع                   •

 .تقا ضمنياباحتساب الواردات بأسلوب البواقي، بحيث يكون الرقم القياسي الخاص بها مش
 

   الحسابات القومية المؤسسية2.4

تعـتمد منهجية إعداد الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي على بيانات الحسابات القومية األساسية، حيث تم                 

   إعـداد بـيانات هـذا التقريـر فـيما يـتعلق بالقطاعـات المؤسسية على بيانات الحسابات القومية األساسية للعامين                            

 .1993 كأساس للتوزيع القطاعي للمؤسسات وباالستناد إلى توصيات نظام الحسابات القومية 2008، 2007
 

تـم اتـباع نهجين في العمل على إعداد الحسابات القومية المؤسسية باالعتماد على طبيعة البيانات ومصادرها، فالنهج                  

 .لثاني حسب النشاط واستناداً إلى الكيان القانوني للمؤسسةاألول تلقائياً للبيانات التي بطبيعتها مصنفة قطاعياً وا
 

 :النهج األول ويشمل

إنتاج هذا النشاط يخدم األسر المعيشية بطبيعته لذا فقد صنف ضمن قطاع األسر             : الـزراعة وصـيد األسماك     •

 .المعيشية

 .وهذه أنشطة خدمات مالية تقع ضمن قطاع الشركات المالية: الوساطة المالية •

 هذه تصنف ضمن قطاع الشركات غير المالية حيث تعتبر الحكومة مساهمة في          : ت المملوكة للحكومة  الـشركا  •

 .الشركات وليست حكومية بطبيعتها

 .أنشطة الحكومة ضمن القطاع الحكومي: اإلدارة العامة والدفاع •

قطاع األسر   (األنـشطة التي تخدم األسر المعيشية والتي ضمن تصنيف القطاع العائلي          : الخـدمات المنـزلية    •

 .)المعيشية
 

 :يشملوالنهج الثاني 

التعدين واستغالل المحاجر، الصناعة التحويلية،     : األنـشطة التي يتم جمع بياناتها من المسوح االقتصادية وتتمثل بالتالية          

جارية، أنشطة  إمـدادات المـاء والكهرباء، اإلنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل، األنشطة العقارية وااليجارية والت             

 .الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية، المطاعم والفنادق، التعليم، الصحة والعمل االجتماعي
 

 :وقد تم االستناد إلى الكيان القانوني للمؤسسة لتوزيع المؤسسات االقتصادية إلى القطاعات المختلفة كالتالي

 .2007على التعداد العام للمنشآت  ماد باالعت2008، 2007للعامين تم توحيد الكيان القانوني  

إعـادة ترميـز القطاع المؤسسي بناءاً على الكيان القانوني أساسا مع األخذ باالعتبار ملكية المؤسسة، نشاطها                  

 . االقتصادي وعدد عامليها

 . حسب القطاع والنشاط االقتصادياإلنتاجتجميع بيانات متغيرات حساب  
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 .اع من إجمالي قيمة المتغير لكل نشاطاستخراج نسبة تمثل مساهمة كل قط 

 وباعتماد النتائج النهائية للحسابات القومية      يـتم إعـادة توزيـع بـيانات هذه األنشطة حسب النسب المذكورة             

 .األساسية
 

 :آلية ترميز القطاع المؤسسي

دولية وتوصيات   ال توصياتال األراضي الفلسطينية ومع األخذ بعين االعتبار     اعـتماداً علـى طبـيعة المؤسـسات فـي           

 مع مراعاة ملكية    بهذا الخصوص تم إعادة ترميز القطاع المؤسسي استناداً إلى الكيان القانوني كما ذكر آنفاً             المستشارين  

المؤسـسة وطبـيعة النـشاط االقتصادي وعدد العاملين في المؤسسة، وعليه تم تصنيف بيانات المسوح االقتصادية إلى                 

 :الثالث قطاعات التالية
 

 :  الشركات غير الماليةقطاع

الشركات العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة       : يـشمل هذا القطاع المؤسسات ذات الكيانات التالية       

 .المساهمة العامة المحدودة، الشركة محدودة الضمان، الشركات غير المحدودة، وفروع الشركات األجنبية
 

 : التي تخدم األسر المعيشيةقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح 

يـضم هذا القطاع المؤسسات غير الهادفة للربح فقط والتي تخدم األسر المعيشية حسب تعريف نظام الحسابات القومية                  

لهـذه المؤسـسات وهـذه الخاصية تقع بشكل أساسي ضمن أنشطة الخدمات وكيانها هيئة أو جمعية خيرية أو جمعيات                    

 . تعاونية غير هادفة للربح
 

 : قطاع األسر المعيشية

، الشركات  )المحاصة(المؤسسات الفردية، شركات الواقع     : يقـع ضـمن هـذا التبويب المؤسسات ذات الكيانات التالية          

 .  الهادفة للربحمحدودة األسهم، الشركة العادية العامة، الجمعيات التعاونية
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

 التغطية والشمول   1.5

أن أشواطاً كبيرة قد قطعت في مجال تحسين مستوى التغطية والشمول في منظومة الحسابات القومية الفلسطينية                ال شك   

 :ويمكن تلخيص ذلك بالنقاط التالية.  1994منذ أول إصدار لها عام 

 )باستثناء الزراعة(تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي كافة أنشطة ومرافق االقتصاد الوطني  -

 .ية تغطي القطاع غير المنظم في أنشطة اإلنشاءات والنقلتنفيذ مسوح اقتصاد -

 .إعداد المثبطات السعرية الالزمة لتنفيذ بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة -

تحسين جودة البيانات الخاصة بالحكومة إضافة إلى تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية باالعتماد على مبدأ                -

 .يات الدولية في هذا المجالاالستحقاق وفق التوص

 في العمل على إعداد مؤشرات نصيب الفرد        2007االعـتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،           -

 .من المؤشرات االقتصادية المختلفة

يد منهجية  تم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوح      يفبعد أن   : العام لهيكلية البيانات  تساق  تحـسين مستوى اال    -

نسبة ،  نسبة المدخالت إلى المخرجات   تم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث         يإعدادها بقدر ما كان ذلك ممكناً،       

 وكذلك التوزيع الجغرافي    منطقية معدالت النمو في اإلنتاج والقيمة المضافة      ،  تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة    

 من كشف وتعديل المظاهر الشاذة للبيانات عند النظر في النسق العام الذي       وقد مكن ذلك  .  األعوامللبـيانات عبـر     

 .البياناتتشير إليه 

 على مدى سنتين    واالستخدامفقد مكن إعداد جداول العرض       :واالستخدام مـن تعديالت جداول العرض       االسـتفادة  -

وذلك عند مقارنة   ،   الداخلي للبيانات  اقاالتسمتتاليتين من استخالص نتائج حول التعديالت الرئيسية المطلوبة لتحقيق          

 . الكليلالقتصادمجموع ما هو معروض بمجموع ما هو مستخدم من السلع على مستوى تفصيلي 

بناء على الوضع الراهن في قطاع غزة وصعوبة تنفيذ مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني في قطاع غزة للعام                   -

الطرق العلمية التي تستند على مؤشرات مختلفة أصدرها الجهاز المركزي            تم تقدير البيانات باالعتماد على        2008

 .لنفس العام

 وعلـى الـرغم من ذلك، تظل هناك بعض اإلشكاليات والتحديات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات،                   -

 :نوردها في المحاور الرئيسية التالية
 

  سجل المنشآت تحديث: أوالً

  غير أن واقع المنشآت      .2007لى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والذي نفذ خالل العام           يستند سجل المنشآت إ   

حيث تتسم هذه المنشآت بصغر حجمها في الغالب، وسرعة .  الفلـسطينية وطبيعـتها يجعـل عملية تحديثها أمراً صعباً      

صيل الموجودة لدى السجالت اإلدارية     كما أن عدم كفاية التفا    .  حـركتها فـي والدة منـشآت جديـدة وإغـالق أخرى           

 .الحكومية، يجعل عملية التحديث هذه صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير من المال والجهد
 

وعلـى الـرغم مـن كافة اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز في مجال تحديث إطار المنشآت االقتصادية سواء من خالل     

تجارة والصناعة أو من خالل المسوح الميدانية، تظل هناك شكوك          الحصول على السجالت اإلدارية للوزارات وغرف ال      
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فـي مدى فعالية هذا التحديث وقدرته فعالً على تغطية كافة المؤسسات الجديدة التي ولدت في االقتصاد المحلي وإسقاط                   

 .تلك التي أغلقت
 

امل، األمر الذي ينعكس بطبيعة     وال شـك أن تحديث إطار المنشآت بصورة مناسبة له أهميته في توفير إطار معاينة ش               

 .الحال على مدى تمثيل نتائج المسوح االقتصادية لكامل المجتمع االقتصادي
 

  القطاع غير المنظم : ثانياً

على الرغم من محاولة تغطية القطاع غير المنظم في كل من نشاطي اإلنشاءات والنقل بتنفيذ مسوح خاصة بهما، إال أنه                    

نشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم يصعب رصدها، كالتجارة الداخلية والخدمات وبعض            تظـل هناك العديد من األ     

ولعل إعداد جداول العرض واالستخدام يعين على سد بعض الفجوات في هذا المجال، إال              .  أنـشطة الصناعة التحويلية   

 .  أنها تظل قائمة على التقدير والتعديل المكتبي وليس على واقع ميداني
 

د مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني في توفير البيانات حول اإلنتاج البيتي المستهلك ذاتياً من السلع، غير أنه                  ويفـي 

ويعتقد أنه باإلمكان تطوير تغطية القطاع غير المنظم لألنشطة عدا          . ال يوفـر بـيانات حـول اإلنـتاج المـسوق منها           

 .محلي والقيمة المضافةاإلنشاءات والنقل لتحقيق تغطية أفضل لإلنتاج ال
 

 اإلحصاءات الحكومية : ثالثاً

، ميزانيات البلديات   )الحكومة المركزية (الموازنة العامة   : يـتم إعـداد اإلحصاءات الحكومية من أربعة مصادر رئيسية         

) موازنةلتغطية المؤسسات خارج ال   (، ميزانيات المؤسسات خارج الموازنة      )لتغطية الحكومة المحلية  (والمجالس القروية   

كما يتم تقدير اإلنتاج والقيمة المضافة للشركات       ).  لتغطية الحكومة في الخارج   (وبـيانات الصندوق القومي الفلسطيني      

 .المملوكة للحكومة بناء على أرباح وخسائر بعض هذه الشركات
 

 :وتتركز مشكلة التغطية في اإلحصاءات الحكومية بما يلي

قوم دائرة اإلحصاءات المالية والحكومية بجمع بيانات النفقات واإليرادات لهذه          ت: تغطية المؤسسات خارج الموازنة    

وتتلخص مشكلة هذه المؤسسات بعدم التمكن من الحصول على قائمة          .  المؤسسات من خالل استمارة خاصة بذلك     

ني أيضاً من   كما نعا .  شـاملة بهـذه المؤسسات من وزارة المالية على الرغم من كافة المحاوالت للحصول عليها              

ضـعف تجـاوب المؤسسات المدرجة ضمن القائمة لدينا وخصوصاً الهيئة العامة للبترول وبكدار واللتين تمتلكين                

ويتم اللجوء إلى تقدير إنتاج هذه المؤسسات بناء على بعض االفتراضات والتي            .  وزنـاً كبيراً من هذه المؤسسات     

 .قد ال تنجح في رصد اإلنتاج الفعلي لها

تمتلك الحكومة العديد من الشركات سواء من خالل مساهمتها بنسب معينة من            : الشركات المملوكة للحكومة  تغطية   

وقد تم التمكن من تقدير إنتاج بعض هذه الشركات بناء على األرباح التي             .  راس المـال أو امـتالك كامـل لها        

من الشركات تظل غير مغطاة في هذا غير أن العديد .   عبر اإلنترنت 1999صـرحت بها وزارة المالية عن عام        

ونعـتقد أن عدم شمول إنتاج هذه الشركات في الناتج المحلي اإلجمالي يسبب قدراً غير بسيط من عدم                  .  التقديـر 

 .شمول التغطية نظراً لضخامة حجم اإليرادات التي تحققها هذه الشركات
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 لتجارة الخارجية ا: رابعاً

اءات التجارة الخارجية هنا بالواقع السياسي والجغرافي لألراضي الفلسطينية والذي          ترتبط مشكلة عدم الشمول في إحص     

ويتم اللجوء إلى تعديل    ).  خاصة إسرائيل (ال يسمح برصد كافة تدفقات السلع بين األراضي الفلسطينية ودول باقي العالم             

ل دوماً تقديرية وقائمة على االفتراضات      بـيانات الـتجارة الخارجـية بتقدير درجة عدم شمول التغطية فيها إال أنها تظ              

 .والتعديالت المكتبية
 

   الموثوقية2.5

) مسوح وسجالت إدارية  (يـتم إعـداد الحـسابات القومية في فلسطين باالستناد إلى مجموعة من المصادر اإلحصائية                

 كافة المعالجات للبيانات تتم     كما أن .  من الموثوقية ) وأحياناً متميزة (والمنهجـيات العلمـية التـي تتسم بدرجة مقبولة          

ويحتوي النظام المحوسب لملفات    . بصورة آلية من خالل البرامج المحوسبة والتي تقلص كثيراً احتماالت الخطأ البشري           

الحـسابات القومية على مجموعة من الفحوص من خالل معادالت للتأكد من عدم وجود أخطاء في المعالجة أو التحويل                   

 .ه اإلجراءات تهميش األخطاء التي قد تنجم عن السهو أو عدم الدقة عند إعداد البياناتوتكفل هذ.  أو غيرها
 

وعلى الرغم من اتخاذ هذه اإلجراءات في معالجة بيانات الحسابات القومية لضمان موثوقيتها، تظل هناك بعض القضايا                 

 :التي تشوب موثوقية البيانات والتي يمكن إجمالها فيما يلي
 

 :وح االقتصاديةبيانات المس

على مدى شفافية   ) بعد التأكد من شمول اإلطار وتمثيل العينة      (تعـتمد موثوقية بيانات المسوح االقتصادية بشكل أساسي         

وقد لوحظ في كثير من الحاالت أن هذه الشفافية مفقودة خاصة عندما قورنت نتائج              .  المبحوثـين فـي اإلدالء بالبيانات     

وتعود .  شأة ذاتها، أو عند إعادة تعبئة االستمارة لنفس المنشأة من مدلي آخر بالبيانات            االسـتمارات عبـر السنوات للمن     

نزعة المدلين بالبيانات بشكل عام إلى التحفظ بشأن إيراداتهم والميل إلى           : المـشكلة في ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما       

: وثانيهما.  ماية وسرية البيانات اإلحصائية   تخفيـضها خوفاً من سلطات الضرائب، على الرغم من وجود قانون يكفل ح            

ال تحمل سجالت محاسبية مناسبة لتوثيق كافة المعامالت   ) الصغيرة الحجم في معظمها   (أن كثيـراً مـن هذه المؤسسات        

ن وبذلك يعتمد المدلي بالبيانات على الذاكرة في استيفاء البيانات، والتي قد تكو          .  التـي تقـوم بها خالل السنة المحاسبية       

 .غير دقيقة في كثير من األحيان خاصة إذا تباعدت سنة اإلسناد الزمني للمسح عن سنة تنفيذه
 

وال تخفـى أهمية المسوح االقتصادية في منظومة الحسابات القومية والتي تمثل العمود الفقري لها في تحقيق الموثوقية                  

 مقارنة البيانات عبر السنوات لحل مشاكل عدم المنطقية         وقد تم اللجوء إلى التعديالت المكتبية بعد      .  المطلـوبة للبيانات  

فـي نـتائج المسوح االقتصادية، خاصة عند إعداد السلسلة الزمنية المنقحة باألسعار الجارية والثابتة في أعقاب عملية                  

قتهم بسرية  ويظل حل هذه اإلشكالية مرهوناً بالوعي اإلحصائي لدى المبحوثين وث         .  إعـادة التوزين للمسوح االقتصادية    

 .البيانات التي يدلون بها، باإلضافة إلى تطوير مستوى مسك الدفاتر والسجالت المحاسبية لدى تلك المنشآت
 

 :اإلحصاءات الزراعية

تفتقـر اآللـية التي تجمع بها البيانات اإلحصائية عن النشاط الزراعي لمستوى الموثوقية والشمول الالزمين لتمثيل هذا                  

لبيانات التي تجمع تغطي فقط معامالت اإلنتاج واالستهالك الوسيط واهتالك رأس المال الثابت، وال              كما أن ا  .  النـشاط 

ويعود ضعف تغطية هذه    .  توفـر أي متغيـرات عن التكوين الرأسمالي أو التغير في المخزون أو تعويضات العاملين              

.  لزراعية الموجودة في األراضي الفلسطينية    البيانات بشكل أساسي إلى عدم وجود تعداد زراعي يغطي كافة الحيازات ا           
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وتظل مشكلة البيانات الزراعية مرهونة     .  حيث يشكل هذا التعداد متطلباً أساسياً لتنفيذ مسح إحصائي بعينة علمية ممثلة           

 .بتنفيذ هذا التعداد الذي يأمل الجهاز في تنفيذه
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 الفصل السادس
 

 قضايا فنية خاصة
 

  لألبنية التي يقطنها مالكوهاتقدير اإليجارات المحتسبة 1.6

 المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوها ضمن حدود         االيجاريةالقيمة    باعتبار1993يوصي نظام الحسابات القومية    

وهي بذلك الحالة االستثنائية الوحيدة للخدمات التي تنتجها األسر المعيشية الستهالكها الخاص وتدخل ضمن                ، اإلنتاج

 حسب  )K( والتجارية وخدمات األعمال  وااليجاريةتدرج هذه القيمة ضمن إنتاج األنشطة العقارية    و.  6حدود اإلنتاج 

ويشكل هذا البند في األراضي الفلسطينية نسبة   .  )ISIC(ة التصنيف الصناعي القياسي الدولي لألنشطة االقتصادي    

 .تقريباً%  60عالية جداً من القيمة المضافة من هذا النشاط تصل إلى        
 

ـ  ي سـنوات سابقة، كان يتم الحصول على هذا البند من مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني الذي يشتمل سؤاالً                   وف

غير أنه كان دوماً يعتقد بالمبالغة      .   لمسكنها فيما لو قامت بتأجيره     االيجاريةلألسرة التي تقطن مسكناً تملكه عن القيمة        

القيمة السوقية لإليجار والتي تتأثر بميل أصحاب المباني إلى رفعها تحسباً           فـي تقدير هذه القيمة نتيجة العتمادها على         

 . من عدم قدرتهم على رفعها في المستقبل بعد إبرام عقد اإليجار
  

إعداد تقديرات محسنة لهذا البند من خالل البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمساكن              العمل باستمرار على    تـم   

وفيما يلي الخطوات التي اتبعت في هذا       .  االيجارية والذي يوفر بيانات تفصيلية عن المساكن وقيمها         1997والمنشآت  

 :المجال

 السنوية للوحدة السكنية المؤجرة وذلك بقسمة القيمة اإلجمالية لإليجارات          االيجاريةتـم احتـساب متوسـط القيمة         .1

 .  على عدد الوحدات السكنية المؤجرة) دالضفة، غزة التي يوفرها التعدا:  حسب المنطقة(الفعلية 

تم تقدير القيمة اإلجمالية األولية لإليجارات المحتسبة من خالل ضرب عدد الوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها                 .2

 ).1البند رقم (بمتوسط اإليجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة ) والذي وفرته أيضاً بيانات التعداد(

وتشمل هذه النسبة أيضاً أية نفقات جارية على        ،  %30  الفعلية هو  االيجاريةبح في القيمة    افتـرض أن هـامش الر      .3

 . للمسكن كي يدفعها المستأجرااليجاريةويحملها على القيمة ) المالك(المسكن يقدرها المؤجر 

ال يتقاضى من   بمـا أن اإليجـارات المحتسبة هي استهالك المالك الذاتي، فيفترض أال تشمل هذا الهامش، إذ  أنه                    .4

 ألنه هو الذي يدفعها في كل       االيجاريةنفـسه ربحـاً،  وال يعمـل على تحميل نفقات المسكن الجارية على القيمة                

 . المحتسبةااليجاريةوبذلك تم طرح هذه النسبة من القيمة .  األحوال

فهي أفضل في   (جرة   نظـراً الخـتالف نوعـية المساكن التي يقطنها مالكوها بشكل عام عن نوعية المساكن المؤ                .5

و قدرت  .  %12.5بنسبة  ) 4( المحتسبة بعد تعديلها في بند       االيجارية، فقد تم رفع القيمة      )األولـى عنها في الثانية    

فيال، بيت مستقل،   (هـذه النـسبة بـناء علـى آلـية معينة وضع فيها وزن خاص لكل نوع من أنواع المساكن                     

 .  هي عالقة طرديةااليجاريةة بين نوعية المسكن وقيمته وقد بني هذا على اعتبار أن العالق). الخ…شقة
 
 

                                                 
، يعتبر إنتاج األسر المعيشية ألغراض استهالكها الخاص من السلع ضمن هذه الحدود، أما 1993فـي تعـريف حـدود اإلنـتاج في نظام الحسابات القومية      6

 .ن هذه الخدمات اإليجارات المحتسبة لألبنية التي يقطنها مالكوهاويستثنى م.  الخدمات فال تدخل نهائياً في هذه الحدود حسب توصيات النظام
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  تقدير صافي اإليجارات2.6

 سواء أكانت لمبان سكنية إيجاريه كافة ما تحقق في االقتصاد الوطني من قيم      وااليجاريةيـشتمل إنتاج األنشطة العقارية      

 .أو غير سكنية، أو كانت قيماً فعلية أو محتسبة
 

لتغطية الدخل المتحقق للقطاع العائلي من اإليجارات والذي تدفعه القطاعات المؤسسية           يجارات  صافي اإل ويـتم احتساب    

 . األخرى، سواء من الحكومة أو المؤسسات غير الهادفة للربح أو مؤسسات األعمال
 

ه القطاعات  فعـند النظر لالقتصاد الوطني من زاوية القطاعات المؤسسية الخمسة التي يتألف منها، نجد أن إيرادات هذ                

 :من النشاط االيجاري قد تمت تغطيتها كما يلي

 .من المسوح االقتصادية سواء كنشاط رئيسي أو ثانوي: القطاع غير المالي .1

 .من مسح المالية والتأمين كإيراد نشاط ثانوي: القطاع المالي .2

 .7من السجالت اإلدارية للحكومة، إيرادات غير ضريبية: قطاع الحكومة .3

UNRWA ــمن السجالت اإلدارية ل   :  التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية        قطاع المؤسسات  .4

 .، ونتائج مسح الخدمات للمؤسسات غير الهادفة للربح

 : قطاع األسر المعيشية .5

بالنـسبة لدخل القطاع العائلي من اإليجارات التي تدفعها األسر المعيشية نفسها فهي مغطاة من مسح                 

 .PECSرة الفلسطيني إنفاق واستهالك األس

 . بالنسبة لدخل القطاع العائلي من اإليجارات التي تدفعها القطاعات األخرى فال بد من تقديرها 
 

بناء على ما تقدم، ال بد من تغطية اإليجارات التي تدفعها القطاعات األخرى للقطاع العائلي وذلك من خالل احتساب                   

 :أي. صافي اإليجارات المدفوعة للقطاعات األخرى

، مجموع اإليجارات   ) UNRWA+ الحكومة  + كافة المسوح االقتصادية    (مجمـوع اإليجـارات المدفـوعة مـن         

 ).UNRWA+ الحكومة + كافة المسوح االقتصادية (المقبوضة من 
 

كافة وشمل ) عدا القطاع العائلي(وبذلك يتم استثناء أي قيم ايجارية دفعتها القطاعات االقتصادية األخرى لبعضها البعض         

 . التي دفعتها هذه القطاعات للقطاع العائليااليجاريةالقيم 

 تقدير التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 3.6

كما يمكن من السجالت    . توفـر المـسوح االقتصادية قيمة التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لكافة األنشطة االقتصادية            

بينما ال  .  UNRWA، وكذلك الخاص ب     )لكافة أنواع الحكومة  (اإلداريـة الحصول على اإلنفاق الرأسمالي الحكومي        

 .تتوفر أي بيانات عن هذا البند من اإلحصاءات الزراعية أو لنشاط القطاع غير المنظم
 

                                                 
 أن احتساب إنتاج الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح يتم من جانب اإلنفاق حسب توصية النظام، وهو بذلك ال يشمل إيراداتها أو الى يجدر التذكير هنا 7

من قيمة إنتاجها عند احتساب إنفاقها النهائي في الناتج المحلي اإلجمالي حسب ) ن أن تشمل تأجير مبانيوالتي يمك(ولكن يتم طرح مبيعاتها الجارية .  مبيعاتها

 ).UNRWAخاصة للحكومة و (غير أن هذه القيمة حسب الواقع الفلسطيني هي هامشية جداً إن لم تكن صفراً .  اإلنفاق
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، تأكد عدم شمول التغطية عندما ظهرت قيمة مجموع         1998 و   1997العرض واالستخدام لألعوام     عـند إعداد جداول   و

سلع أقل بكثير من قيمة مجموع المعروض في االقتصاد الوطني من منتجات محلية وواردات              الـتكوين الرأسمالي من ال    

 .للسلع الرأسمالية
  

ـ و بأسلوب آخر تنحصر فيه البيانات بمصدرين      التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي     احتساب  تطوير آلية    فقـد تم     ،  ذلكب

 .قيم هذا البندرئيسيين، األمر الذي يعين على تحقيق تغطية أشمل وأدق ل
 

 :إلى مكونين رئيسيين وهماالتكوين الرأسمالي الثابت ووفقاً لهذه المنهجية، فقد تم فصل مكونات 

 األبنية  )SNA93( 1993ويشمل هذا البند حسب تعريف نظام الحسابات القومية         : الـتكوين الرأسمالي من األبنية      -

مع استثناء  ) المنظم وغير المنظم  (ج قطاع اإلنشاءات    ويـتم احتـسابه من إجمالي إنتا      .  الـسكنية وغيـر الـسكنية     

     كمـا يتم طرح نسبة مقدرة للصيانة الجارية من مجموع هذا اإلنتاج والتي تقدر             .  الـصادرات مـن هـذا النـشاط       

 %. 15بحوالي 

 :ويتألف هذا البند من مكونين رئيسيين وهما: التكوين الرأسمالي من غير األبنية  ،

ويتم تغطيته من إحصاءات التجارة الخارجية التي توفر بيانات للواردات من           :  ع الرأسمالية الـواردات من السل    .1

 والذي تصنف فيه السلع حسب غرضها Broad Economic Classification (BEC)السلع حسب تصنيف 

 تدخل في    والتي BECوقد تم رصد البنود التالية بناء على ورودها في تصنيف التجارة الخارجية             .  االقتصادي

 :تقدير التكوين الرأسمالي الثابت

 وقطع الغيار) باستثناء معدات النقل(السلع الرأسمالية : 4البند 

 .معدات النقل وقطع الغيار: 5البند 

 .سلع استهالكية غير مصنفة في مكان آخر: 6البند 
 

لياً حسب توصيات نظام الحسابات     حـيث يـتم تحري مكونات هذه التصنيفات واختيار البنود التي تعتبر تكويناً رأسما             

أما بالنسبة للبنود التي يشترك في استهالكها كل من القطاع العائلي والقطاعات األخرى، فيتم تقدير               .  1993القومـية   

 واستثناؤه  PECSإنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني     مسح  ذلك الجزء المستهلك من قبل القطاع العائلي باالعتماد على          

 .كليةمن القيمة ال
 

.  باعتماد نسبة معينة لعدم شمول التغطية     قيم  اليتم رفع   وبعـد تحديـد البنود الواجب إدراجها ضمن التكوين الرأسمالي،           

 ).تقدر بنصف تلك النسبة(ويعتقد بأن هذه النسبة هي أقل من النسبة الكلية لعدم شمول التغطية في الواردات 
 

مل ذلك نطاق ضيق جداً من اإلنتاج بالنظر إلى واقع الصناعات ويش: اإلنـتاج المحلي من السلع الرأسمالية      .2

ويـتم الحـصول على هذا البند من المسح الصناعي والذي يشكل رقماً هامشياً جداً مقارنة                .  الفلـسطينية 

 .التكوين الرأسمالي الثابتبإجمالي 
 

 ) FISIM (  خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة4.6

 الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة إنتاج المؤسسات المالية مقابل خدمات اإلقراض واالقتراض              تمـثل خدمات  

إذ ال يتقاضى الوسطاء الماليون ثمناً      .  التـي تقـوم بها كوسيط بين المودعين من ناحية والمقترضين من ناحية أخرى             

 يغطي مصاريفهم و يحقق فائض التشغيل لديهم من خالل          مباشـراً نظيـر قيامهم بهذه الخدمة، إنما يحققون العائد الذي          
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وبذلك فهم ال   ).  المودعين(أعلى من أسعار الفائدة التي يدفعونها لمقرضيهم        ) من مقترضيهم (تقاضـي أسـعار فائـدة       

 .  يتقاضون ثمناً مباشراً مقابل خدماتهم في هذه الوساطة
 

 :ير مباشرة من خالل المعادلة التاليةويتم قياس قيمة اإلنتاج من الوساطة المالية بصورة غ

 –) باستثناء أي عوائد يتقاضونها نظير استثمار أموالهم الخاصة       (مجموع دخول الملكية التي يتقاضاها الوسطاء الماليون        

 .مجموع الفوائد التي يدفعونها
 

وازيه، سواء أكان هذا    في االقتصاد الوطني استخدام ي    ) عرض(وكمـا هـو معـروف نظرياً، ال بد أن يقابل كل إنتاج              

االستخدام على شكل استهالك وسيط لقطاع األعمال، أو استهالك نهائي للقطاع العائلي أو الحكومي أو المؤسسات التي                 

 .ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر المعيشية، أو صادرات لغير المقيمين
 

بات أي من القطاعات المذكورة أعاله وال ال تظهر في سجالت أو حسا) غير الملموسة مباشرة(غيـر أن هـذه القـيمة     

ويمكن أن يتم ذلك بإحدى   .  ولـذلك ال بد من إيجاد طريقة لتخصيص قيمة االستخدام من هذا اإلنتاج            .  يـصرح عـنها   

 :الطريقتين التاليتين

 كاستهالك وسيط لصناعة وهمية، بحيث يكون إنتاج هذه الصناعة          (FISIM)أن تخـصص القيمة اإلجمالية ل        .1

وقد كانت هذه هي توصية نظام الحسابات القومية        ).  FISIMبنفس قيمة ال    ( وقيمتها المضافة سالبة     صـفراً 

، وهـي الطـريقة التـي تـم اتـباعها في الحسابات القومية الفلسطينية نظراً لبساطتها وعدم تعقيدها،                   1968

 .وخصوصاً أن هذه القيمة ليست ذات شأن

 المختلفة التي استهلكتها من خالل طريقة معيارية معينة حسب توصية           أن يتم توزيع هذه القيمة على القطاعات       .2

ويمكن أن توزع هذه القيمة تقريبياً باعتماد الوزن النسبي للفوائد المدفوعة           .  1993نظـام الحـسابات القومية      

 .8من قبل كل قطاع) من مجموع الفوائد المدفوعة(
 

انية، إال أنها تؤدي إلى المبالغة في تقدير االستهالك الوسيط الكلي وعلـى الـرغم من سهولة الطريقة األولي مقارنة بالث       

سبب ذلك أن كامل القيمة تخصص كاستهالك وسيط وال         .  لالقتـصاد وبالتالـي تخفـيض قيمة الناتج المحلي اإلجمالي         

دم كاستهالك  يـستثنى مـنها ذلك الجزء الخاص بالقطاع العائلي والحكومي والمؤسسات غير الهادفة للربح والذي يستخ               

 .ومع ذلك، يعتقد بأن هذه المشكلة في التقدير ليست ذات شأن بالنظر إلى قيمتها النسبية.  نهائي لها
 

   إعداد هوامش التجارة في الحسابات القومية الفلسطينية5.6
تعلقة بنشاط تجارة فـي الواقـع الفلـسطيني تعتبـر البيانات المتعلقة بإنتاج تجارة الجملة هي موثوقة نسبياً، أما تلك الم             

 :وبذلك، يتم اتباع الخطوات التالية إلعداد هوامش التجارة.  التجزئة فيعتريها الكثير من عدم شمول في التغطية
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ال يوجد داع لعرضها هنا نظراً لتعقيدها هغير أن  .من خالل اعتماد قيمة مرجعية لسعر الفائدة، FISIMيوصي النظام بطريقة أكثر تعقيداً لتوزيع قيمة ال  8

 . من النظام127.6وللتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل يمكن مراجعة فقرة .  وصعوبة تطبيقها على الواقع الفلسطيني
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 هوامش تجارة التجزئة. 1

باالستهالك ) التي يتم الحصول عليها من مسح التجارة الداخلية       (ويـتم تقديـرها بـضرب نسب هوامش تجارة التجزئة           

وال بد من استثناء .  ئلـي فقـط وذلك لالعتقاد بأن تجارة التجزئة ترتبط باستهالك القطاع العائلي في أغلب األحوال     العا

 .، وكذلك كافة الخدماتOwn Use Account Productionكافة السلع ألغراض االستهالك الذاتي 
 
 هوامش تجارة الجملة. 2

مش باالعتماد على الوزن النسبي للسلع من إجمالي االستخدام بعد          يراعـى فـي تقديـرها بأن يتم توزيع قيم هذه الهوا           

 .استثناء هوامش التجزئة التي قدرت من االستهالك النهائي العائلي
 

  معالجة أنشطة التأمين في بيانات الحسابات القومية6.6

تعتبر األقساط التي يدفعها فال .  لنـشاط التأمين ومعامالته خصوصية تنعكس على طريقة معالجته في الحسابات القومية        

ألنها في واقع الحال تتألف     ) وال استهالكاً وسيطاً أو نهائياً لدافعيها     (حاملـو البوالص في مجملها إنتاجاً لشركات التأمين         

 :من مكونين

 جزء يتعلق برسوم لقاء خدمة التأمين التي تقدمها الشركة 

 .وع الحادث ليتم تقاضيه من هذه الشركةوجزء آخر يمثل حقاً مستقبلياً لحاملي البوالص عند وق 

كما أن شركات التأمين تقوم باستثمار االحتياطي الذي يتكون لديها من أقساط التأمين والذي يدر عليها عائداً مالياً يعينها                   

 .على سد التعويضات لمستحقيها ودفع المصاريف الجارية على اإلنتاج
 

 : والتي تساوي(SC)خدمة التأمين وبذلك يتمثل إنتاج شركات التأمين من رسوم 

 .)C( التعويضات المدفوعة –  )PS ( الفنيةاالحتياطاتعوائد استثمار  + (P)أقساط التأمين المقبوضة = 

أما االستهالك الوسيط لهذه الشركات فهو يتمثل بالمصاريف الجارية         . ويـسجل اإلنتاج بطبيعة الحال في حساب اإلنتاج       

 .ن للقيام بهذا اإلنتاجالتي تنفقها شركات التأمي
 

، فيتم تقديره نظراً لعدم تسجيل رسوم هذه الخدمة كاستهالك          )على جانب االستخدام  (وفـيما يتعلق باستخدام هذا اإلنتاج       

ويتم هذا التقدير بتوزيع اإلنتاج باالعتماد على الوزن النسبي         .  وسـيط أو نهائـي من قبل القطاعات المؤسسية المختلفة         

 .نشاط من إجمالي أقساط التأمين المدفوعة/  المدفوعة من قبل كل قطاعألقساط التأمين
 

وفـيما يـتعلق بمعالجـة أقـساط التأمين، فهي تعتبر في واقع الحال تحويالت من حاملي بواليص التأمين إلى شركات                     

شركات التأمين  حاملو البوالص على جانب االستخدام، و     (وبذلك فهي تسجل في حساب توزيع الدخل الثانوي         .  التأمـين 

 ).على جانب الموارد
 

وتنطبق المعالجة ذاتها على التعويضات المقبوضة والتي تسجل أيضاً كتحويالت في حساب توزيع الدخل الثانوي ولكن                

 .لص على جانب الموارد ويسجل شركات التأمين على جانب االستخداماتاحيث يسجل حاملو البو.  بصورة معاكسة

اط التأمين، فهي تدخل في حساب تخصيص الدخل األولي، حيث يعتبر هذا الصافي ملكية تحقق               أمـا بالنسبة لصافي أقس    

 .عائداً ألصحاب البوالص ولكنها في عهدة شركات التأمين
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 : ب(NP)حيث يتمثل صافي أقساط التأمين 

 )SC ( رسوم خدمة التأمين– (PS) الفنية االحتياطاتعوائد  + (P)أقساط التأمين المقبوضة 
  

 معالجة بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة 7.6

تجـدر اإلشارة إلى أن منهجية إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة تستند على مجموعة من المثبطات السعرية التي                  

البيانات ولدى معالجة   .   كسنة أساس  1997يـتم اسـتقاؤها مـن واقع األرقام القياسية الفلسطينية باالعتماد على العام              

باألسـعار الجاريـة باعتماد المثبطات السعرية المتوفرة اتضح ارتفاع قيم البيانات باألسعار الثابتة عنها بالجارية نظرا                 

لطبـيعة المنهجية المستخدمة بتحويل البيانات وكذلك المثبطات السعرية إلى الدوالر األمريكي األمر الذي نتج عنه تأثر                 

 .بالرقم القياسي لسعر الصرف للدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيليالمثبطات بقيمها النهائية 
 

هذه المعضلة يمكن التغلب عليها من خالل إعداد بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية بالشيقل اإلسرائيلي وباعتماد                

كما تم مالحظة أن هذه اآللية تجنب       األرقام القياسية المعدة بالشيقل يتم تثبيط البيانات والحصول عليها باألسعار الثابتة،            

 .عملية اإلعداد مشكلة ارتفاع القيم باألسعار الثابتة عنها بالجارية
 

 سنة أساس في اإلعداد لبيانات األعوام           2004حيث تم اعتماد العام (يمكـن القـول أن اعـتماد سـنة أسـاس أحـدث             

ألسعار الثابتة ويوفر صورة أدق للواقع االقتصادي نظراً لتغير     يعزز جودة بيانات الحسابات القومية با     )) 2008،  2007(

 وهو العام الذي تم اختياره كسنة أساس للحسابات القومية خالل           1997األنمـاط االسـتهالكية عبـر السنوات منذ العام          

 .  باالعتماد على سلة المستهلك واألوزان الخاصة بها2003 -1994األعوام 
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 سعار الجاريةباأل 2007 ، 2008 ملألعوا* األراضي الفلسطينية في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 1-1جدول 
Table 1-1: Percentage Contribution to GDP in the Palestinian Territory* by Economic Activity for 

the Years 2007, 2008 at Current Prices 
 

  Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.8 5.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 13.9 15.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.7 0.3 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 10.8 13.0 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 2.4 2.6 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 3.9 5.1 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 14.4 13.0 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 9.4 7.2 والتخزين واالتصاالتالنقل  

Financial intermediation 5.6 6.3 الوساطة المالية 

Services 21.2 20.5 الخدمات 

Real estate, renting and business services 6.5 7.2 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 2.1 1.4 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 1.1 1.4 المطاعم والفنادق 

Education 8.0 7.4 التعليم 

Health and social work 3.5 3.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 12.0 12.1 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 2.9 3.5 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -4.5 -3.8 ات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرةخدم 

Customs duties 6.0 5.6 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 9.3 8.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Total 100 100 المجموع 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال*

 . 1967الغربية عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               70 
 

 

  باألسعار الجارية2007 ، 2008لألعوام * الضفة الغربية في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 2-1جدول 
Table 1-2: Percentage Contribution to GDP in the West Bank* by Economic Activity for the Years 

2007, 2008 at Current Prices 
 

  Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.1 4.9 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 15.9 19.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.8 0.4 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 12.9 16.6 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 2.2 2.3 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 4.3 5.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 15.1 13.6 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 11.7 9.4  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 6.0 6.1 الوساطة المالية 

Services 16.5 16.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 5.3 5.8 شطة العقارية وااليجارية والتجاريةاألن 

Community, social and personal services 1.9 1.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 1.1 1.4 المطاعم والفنادق 

Education 5.4 5.2 التعليم 

Health and social work 2.8 2.6 يالصحة والعمل االجتماع 

Public administration and defense 9.5 9.7 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 2.9 3.1 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -3.4 -3.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 6.4 6.1 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 9.9 9.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Total 100 100 المجموع 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

ائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسر*

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية  2008، 2007قطاع غزة لألعوام  في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 3-1جدول 
Table 1-3: Percentage Contribution to GDP in Gaza Strip by Economic Activity for the Years  

2007, 2008 at Current Prices 
 

 Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 8.6 7.7 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 6.0 6.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 2.7 3.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.3 3.3 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 2.7 4.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 11.9 11.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 0.9 1.1  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 4.1 7.1 الوساطة المالية 

Services 38.9 32.5 الخدمات 

Real estate, renting and business services 11.1 10.8 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 2.7 2.3 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.9 1.3 المطاعم والفنادق 

Education 18.1 13.8 التعليم 

Health and social work 6.1 4.3 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 21.5 18.4 والدفاعامةالع اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 2.8 4.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -8.6 -5.7 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 4.4 4.5 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 6.8 7.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Total 100 100 المجموع 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي  النشاطبحس* األراضي الفلسطينية في اإلنتاج: 1-2جدول 
Table 2-1: Output in the Palestinian Territory* by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at 

Current Prices 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 781.1 745.0 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 2,117.7 1,932.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 67.4 32.1 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,814.6 1,674.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 235.7 226.2 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 570.4 684.2 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 1,203.0 934.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 817.5 540.7  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 420.9 386.5 الوساطة المالية 

Services 1,614.4 1,314.5 الخدمات 

Real estate, renting and business services 431.3 402.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 183.7 113.7 ية والشخصيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماع 

Hotels and restaurants 139.3 123.9 المطاعم والفنادق 

Education 555.8 436.7 التعليم 

Health and social work 304.3 237.8 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 1,385.2 1,123.1 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 3.3 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 353.5 375.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 367.4 292.8 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 567.0 462.7 المضافة على الوارداتصافي ضريبة القيمة  

Gross Output 10,201.4 8,795.2 اإلنتاج الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي حسب النشاط* الضفة الغربية في اإلنتاج: 2-2جدول 
Table 2-2: Output in the West Bank* by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at Current 

Prices 
 

        Value In US$ Million                                                                  القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                            

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 589.7 555.4 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,882.4 1,683.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 67.4 32.1 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,659.0 1,513.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 156.0 137.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 519.1 500.8 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 984.0 671.5 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 788.6 506.8  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 356.7 270.9 الوساطة المالية 

Services 1,008.7 775.2 الخدمات 

Real estate, renting and business services 281.1 246.3 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 135.2 71.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 107.7 85.6 المطاعم والفنادق 

Education 292.5 223.5 التعليم 

Health and social work 192.2 148.7 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 829.2 644.3 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 3.3 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 282.8 240.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 311.2 229.8 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 480.3 353.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Output 8,036.0 6,435.3 اإلنتاج الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي حسب النشاط قطاع غزةفي اإلنتاج : 3-2جدول 
Table 2-3: Output in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at Current Prices 

 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Economic Activity 2008 2007 اط  االقتصاديالنش 

Agriculture and fishing 191.4 189.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 235.3 249.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 155.6 160.7 صناعة التحويليةال 

Electricity and water supply 79.7 88.4 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 51.3 183.4 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 219.0 262.8 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 28.9 33.9  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 64.2 115.6 الوساطة المالية 

Services 605.7 539.3 الخدمات 

Real estate, renting and business services 150.2 156.1 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 48.5 42.6 عية والشخصيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتما 

Hotels and restaurants 31.6 38.3 المطاعم والفنادق 

Education 263.3 213.2 التعليم 

Health and social work 112.1 89.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 556.0 478.8 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 70.7 135.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 56.2 63.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 86.7 109.1 لى الوارداتصافي ضريبة القيمة المضافة ع 

Gross Output 2,165.4 2,359.9 اإلنتاج الكلي 



                                                                                               75 
 

 

 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي  النشاطبحس* األراضي الفلسطينية في االستهالك الوسيط: 1-3جدول 
Table 3-1: Intermediate Consumption in the Palestinian Territory* by Economic Activity for the 

Years 2007, 2008 at Current Prices 
 

  Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                   

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 425.4 452.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,274.6 1,110.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 27.6 17.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,156.7 998.7 يليةالصناعة التحو 

Electricity and water supply 90.3 94.1 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 329.6 417.9 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 323.9 262.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 241.3 168.2  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 78.7 58.5 الوساطة المالية 

Services 318.1 254.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 33.5 31.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 58.0 40.9 ةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصي 

Hotels and restaurants 74.3 53.9 المطاعم والفنادق 

Education 62.6 48.3 التعليم 

Health and social work 89.7 79.6 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 650.5 494.4 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 ات المنزليةالخدم 

Public Owned Enterprises 175.7 196.1 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 275.4 198.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Intermediate Consumption 4,093.2 3,612.8 االستهالك الوسيط الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007 االقتصادي لألعوام حسب النشاط* الضفة الغربيةفي االستهالك الوسيط : 2-3جدول 
Table 3-2: Intermediate Consumption in the West Bank* by Economic Activity for the Years 

 2007, 2008 at Current Prices 
 

  Value In US$ Million                                                                                                    القيمة بالمليون دوالر أمريكي                

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 344.6 369.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,115.4 951.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 27.6 17.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,035.5 882.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 52.3 51.5 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 312.6 296.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 257.1 155.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 224.2 149.5  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 66.7 41.0 الوساطة المالية 

Services 210.3 164.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 25.0 25.0 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 44.0 29.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 54.1 34.0 المطاعم والفنادق 

Education 31.1 26.7 التعليم 

Health and social work 56.1 49.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 369.7 271.1 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 140.6 120.7 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 165.3 119.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Intermediate Consumption 3,206.5 2,637.9 االستهالك الوسيط الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاطفي االستهالك الوسيط : 3-3جدول 
Table 3-3: Intermediate Consumption in Gaza Strip by Economic Activity for the Years  

2007, 2008 at Current Prices 
 

    Value In US$ Million  القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                               

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 80.8 83.0 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 159.2 159.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 121.2 116.6 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 38.0 42.6 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 17.0 121.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 66.8 107.1 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 17.1 18.7  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 12.0 17.5 الوساطة المالية 

Services 107.8 89.7 الخدمات 

Real estate, renting and business services 8.5 6.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 14.0 11.2 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 20.2 19.9 المطاعم والفنادق 

Education 31.5 21.6 التعليم 

Health and social work 33.6 30.6 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 280.8 223.3 والدفاععامةال اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 35.1 75.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 110.1 79.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Intermediate Consumption 886.7 974.9 االستهالك الوسيط الكلي 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي  النشاطبحس* األراضي الفلسطينيةفي القيمة المضافة : 1-4جدول 
Table 4-1: Value Added in the Palestinian Territory* by Economic Activity for the Years 

 2007, 2008 at Current Prices 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 355.7 292.8 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 843.1 821.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 39.8 14.3 محاجرالتعدين واستغالل ال 

Manufacturing 657.9 675.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 145.4 132.1 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 240.8 266.3 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 879.1 671.9 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 576.2 372.5  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 342.2 328.0 الوساطة المالية 

Services 1,296.3 1,060.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 397.8 371.0 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 125.7 72.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 65.0 70.0 المطاعم والفنادق 

Education 493.2 388.4 التعليم 

Health and social work 214.6 158.2 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 734.7 628.7 والدفاعلعامةا اإلدارة  

Households with employed persons 3.3 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 177.8 179.2 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -275.4 -198.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 367.4 292.8 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 567.0 462.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Domestic Product 6,108.2 5,182.4 الناتج المحلي اإلجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

سرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إ*

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007االقتصادي لألعوام  حسب النشاط* الضفة الغربيةفي القيمة المضافة : 2-4جدول 
Table 4-2: Value Added in the West Bank* by Economic Activity for the Years 2007, 2008                   

at Current Prices 
 

       Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                              

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 245.1 186.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 767.0 732.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 39.8 14.3 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 623.5 631.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 103.7 86.3 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 206.5 204.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 726.9 516.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 564.4 357.3  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 290.0 229.9 الوساطة المالية 

Services 798.4 610.8 الخدمات 

Real estate, renting and business services 256.1 221.3 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 91.2 41.4 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 53.6 51.6 المطاعم والفنادق 

Education 261.4 196.8 التعليم 

Health and social work 136.1 99.7 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 459.5 373.2 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 3.3 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 142.2 119.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -165.3 -119.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 311.2 229.8 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 480.3 353.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Domestic Product 4,829.5 3,797.4 الناتج المحلي اإلجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة : 3-4جدول 
Table 4-3: Value Added in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at  

Current Prices 
 

        Value In US$ Million                                                      القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                        

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 110.6 106.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 76.1 89.9  التحويلية والمياه والكهرباءالتعدين، الصناعة 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 34.4 44.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 41.7 45.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 34.3 61.8 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 152.2 155.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 11.8 15.2  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 52.2 98.1 الوساطة المالية 

Services 497.9 449.6 الخدمات 

Real estate, renting and business services 141.7 149.7 ارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة العق 

Community, social and personal services 34.5 31.4 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 11.4 18.4 المطاعم والفنادق 

Education 231.8 191.6 التعليم 

Health and social work 78.5 58.5 اعيالصحة والعمل االجتم 

Public administration and defense 275.2 255.5 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 35.6 59.9 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -110.1 -79.4 ير مباشرةخدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غ 

Customs duties 56.2 63.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 86.7 109.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Domestic Product 1,278.7 1,385.0 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007 ملألعوا* نيةاألراضي الفلسطيفي الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه : 1-5جدول 
Table 5-1: GDP by Expenditure in the Palestinian Territory* for the Years 2007, 2008 at  

Current Prices 
 

    Value In US$ Million                                  القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                  

Final use  2008 2007 النهائي االستخدام  

Final consumption 7,799.0 6,604.4 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 6,228.2 5,331.1 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 1,242.7 1,026.1 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 328.1 247.2 
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

 األسر المعيشية

Gross capital formation 1,643.7 1,586.1  اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

Gross fixed capital formation  1,609.5 1,542.2 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 

 - Buildings 609.4 635.5  -المباني  

 - Non-buildings 1,000.1 906.7  -غير المباني  

Changes in inventories 34.2 43.9 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 الممتلكات القيمةفيصا  

Net exports of goods and services -3,334.5 -3,008.1 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 880.0 911.3 الصادرات 

 - Goods 719.9 748.6   -السلع  

 - Services 160.1 162.7   -الخدمات  

Imports 4,214.5 3,919.4 الواردات 

 - Goods 3,684.6 3,438.5   -السلع  

 - Services 529.9 480.9   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 6,108.2 5,182.4 الناتج المحلي اإلجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل*

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام * الضفة الغربيةفي الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه : 2-5جدول 
Table 5-2: GDP by Expenditure in the West Bank* for the Years 2007, 2008 at Current Prices 

 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                    

Final use  2008 2007 النهائي االستخدام  

Final consumption 5,789.4 4,619.0 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 4,813.6 3,883.1 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 819.6 607.1 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 156.2 128.8 
ستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم اإلنفاق اال

 األسر المعيشية

Gross capital formation 1,549.7 1,371.6  اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

Gross fixed capital formation  1,502.0 1,336.8 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 

 - Buildings 504.8 440.0  -المباني  

 - Non-buildings 997.2 896.8  -غير المباني  

Changes in inventories 47.7 34.8 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -2,509.6 -2,193.2 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 849.4 802.5 الصادرات 

 - Goods 719.4 679.8   -السلع  

 - Services 130.0 122.7   -الخدمات  

Imports 3,359.0 2,995.7 الواردات 

 - Goods 3,003.6 2,673.2   -السلع  

 - Services 355.4 322.5   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 4,829.5 3,797.4 الناتج المحلي اإلجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
 



                                                                                               83 
 

 

 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  قطاع غزةفي لي واإلنفاق عليه الناتج المحلي اإلجما: 3-5جدول 
Table 5-3: GDP by Expenditure in Gaza Strip for the Years 2007, 2008 at Current Prices 

 

    Value In US$ Million                                         القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                           

Final use  2008 2007 النهائي االستخدام  

Final consumption 2,009.6 1,985.4 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 1,414.6 1,448.0 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 423.1 419.0 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 171.9 118.4 
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

 األسر المعيشية

Gross capital formation 94.0 214.5  اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

Gross fixed capital formation  107.5 205.4 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 

 - Buildings 104.6 195.5  -المباني  

 - Non-buildings 2.9 9.9  -غير المباني  

Changes in inventories -13.5 9.1 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 القيمة الممتلكاتصافي  

Net exports of goods and services -824.9 -814.9 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 30.6 108.8 الصادرات 

 - Goods 0.5 68.8   -السلع  

 - Services 30.1 40.0   -الخدمات  

Imports 855.5 923.7 الواردات 

 - Goods 681.0 765.3   -السلع  

 - Services 174.5 158.4   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 1,278.7 1,385.0 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007 ملألعوا* األراضي الفلسطينيةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 1-6جدول 
Table 6-1: Major National Accounts Variables for the Palestinian Territory* for the Years   

2007, 2008 at Current Prices  
 

  Value In US$ Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                   

Indicator 2008 2007 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 6,108.2 5,182.4 اإلجمالي المحلي الناتج  

Net factor income from abroad 600.3 526.4 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 426.5 358.4  - تعويضات العاملينصافي   

 - Property income, net 173.8 168.0  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 6,708.5 5,708.8 اإلجمالي القومي الدخل  

Net current transfers from abroad 3,158.2 2,093.9 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross National Disposable Income (GDI) 9,866.7 7,802.7  الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

Final Consumption 7,799.0 6,604.4 النهائياالستهالك  

Savings 2,067.7 1,198.3 االدخار 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة*

 . 1967الغربية عام 
 
 
 

 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام * الضفة الغربيةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 2-6جدول 
Table 6-2: Major National Accounts Variables for the West Bank* for the Years 2007, 2008  

at Current Prices  
 

    Value In US$ Millionيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                الق 

Indicator 2008 2007 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 4,829.5 3,797.4 اإلجمالي المحلي الناتج  

Net factor income from abroad 494.3 430.6 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 375.0 314.1  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 119.3 116.5  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 5,323.8 4,228.0 إلجماليا القومي الدخل  

Net current transfers from abroad 1,889.2 1,257.6 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross National Disposable Income (GDI) 7,213.0 5,485.6  الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

Final Consumption 5,789.4 4,619.0 النهائياالستهالك  

Savings 1,423.6 866.6 االدخار 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 باألسعار الجارية 2008، 2007لألعوام  قطاع غزةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 3-6جدول 
Table 6-3: Major National Accounts Variables for Gaza Strip for the Years 2007, 2008  

at Current Prices  
 

    Value In US$ Million                 القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                

Indicator 2008 2007 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 1,278.7 1,385.0 اإلجمالي المحلي الناتج  

Net factor income from abroad 106.0 95.8 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 51.5 44.3  - عويضات العاملين  تصافي 

 - Property income, net 54.5 51.5  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 1,384.7 1,480.8 اإلجمالي القومي الدخل  

Net current transfers from abroad 1,269.0 836.3 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross National Disposable Income (GDI) 2,653.7 2,317.1  الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

Final Consumption 2,009.6 1,985.4 النهائياالستهالك  

Savings 644.1 331.7 االدخار 

 
 
 

 باألسعار الجارية 2008، 2007نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 1-7جدول 
Table 7-1: GDP Per Capita by Region for the Years 2007, 2008 at Current Prices 

 

  $Value In USالقيمة بالدوالر األمريكي                                                                                                                                  

Region 2008 2007 المنطقة 

Palestinian Territory* 1,698.3 1,483.0 األراضي الفلسطينية* 

West Bank* 2,239.7 1,809.3 الضفة الغربية*  

Gaza Strip 887.8 992.3 غزةقطاع  

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل *

 . 1967الغربية عام 
 
 



                                                                                               86 
 

 

 باألسعار الجارية 2008، 2007نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 2-7جدول 
Table 7-2: GNI Per Capita by Region for the Years 2007, 2008 at Current Prices 

 

  $Value In US                                                                                                                        القيمة بالدوالر األمريكي          

Region 2008 2007 المنطقة 

Palestinian Territory* 1,865.2 1,633.6 األراضي الفلسطينية* 

West Bank* 2,468.9 2,014.5 ربيةالضفة الغ*  

Gaza Strip 961.4 1,061.0 غزةقطاع  

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 

 
 
 
 

 باألسعار الجارية 2008، 2007مي المتاح اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام نصيب الفرد من الدخل القو: 3-7جدول 
Table 7-3: GNDI Per Capita by Region for the Years 2007, 2008 at Current Prices 

 

  $Value In US                                              القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                    

Region 2008 2007 المنطقة 

Palestinian Territory* 2,743.3 2,232.8 األراضي الفلسطينية* 

West Bank* 3,345.0 2,613.7 الضفة الغربية*  

Gaza Strip 1,842.4 1,660.1 غزةقطاع  

* Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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: باألسعار الثابتة  2008، 2007 ملألعوا* األراضي الفلسطينية في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 1-8جدول 

  2004سنة األساس 
Table 8-1: Percentage Contribution to GDP in the Palestinian Territory* by Economic Activity for 

the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

 Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.9 5.5 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 14.9 15.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.4 0.5 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 11.2 11.6 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.3 3.2 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 6.5 6.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 10.3 9.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 7.2 7.4  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 5.8 6.0 الوساطة المالية 

Services 20.9 20.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 7.5 7.4 العقارية وااليجارية والتجاريةاألنشطة  

Community, social and personal services 1.6 1.3 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.7 0.8 المطاعم والفنادق 

Education 8.3 8.2 التعليم 

Health and social work 2.8 2.7 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 14.2 14.5 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 4.1 4.1 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -5.7 -5.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 6.0 6.1 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 9.8 9.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Total 100 100 المجموع 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

ئيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرا*

 . 1967الغربية عام 
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سنة : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام * الضفة الغربية في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 2-8جدول 

  2004األساس 
Table 8-2: Percentage Contribution to GDP in the West Bank* by Economic Activity for the Years 

2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

 Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 5.3 5.0 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 17.4 18.3 تعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباءال 

Mining and quarrying 0.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 13.8 14.9 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 3.0 2.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 7.4 6.8 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 11.1 10.3 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 9.1 9.7  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 6.4 5.8 الوساطة المالية 

Services 16.5 16.0 الخدمات 

Real estate, renting and business services 6.3 6.1 رية وااليجارية والتجاريةاألنشطة العقا 

Community, social and personal services 1.5 1.0 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.7 0.8 المطاعم والفنادق 

Education 5.7 5.7 التعليم 

Health and social work 2.3 2.4 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 11.3 11.6 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 2.4 4.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -4.5 -4.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 6.5 6.6 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 11.0 10.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Total 100 100 المجموع 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل *

 . 1967الغربية عام 
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 سنة : باألسعار الثابتة  2008، 2007قطاع غزة لألعوام  في الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة : 3-8جدول 

 2004األساس 
Table 8-3: Percentage Contribution to GDP in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 

 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
  

 Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 8.0 7.1 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 6.7 7.0 ة التحويلية والمياه والكهرباءالتعدين، الصناع 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 2.5 2.7 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 4.2 4.3 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 3.6 5.9 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 7.6 8.1 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 0.7 1.3  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 3.8 6.6 الوساطة المالية 

Services 35.3 32.4 الخدمات 

Real estate, renting and business services 11.6 11.0  والتجاريةاألنشطة العقارية وااليجارية 

Community, social and personal services 1.9 2.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 0.6 0.8 المطاعم والفنادق 

Education 16.8 14.8 التعليم 

Health and social work 4.4 3.7 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 23.8 22.0 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 9.8 4.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -9.8 -8.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 3.9 4.9 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 6.6 8.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Total 100 100 المجموع 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي  النشاطبحس* األراضي الفلسطينية في اإلنتاج: 1-9جدول 
Table 9-1: Output in the Palestinian Territory* by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at 

Constant Prices: 2004 is the Base Year 
   

   Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                  

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 635.2 581.9 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,770.6 1,612.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 42.3 34.7 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,495.7 1,363.2 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 232.6 214.9 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 630.9 629.1 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 746.2 629.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 461.1 446.0  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 317.7 314.4 الوساطة المالية 

Services 1,244.6 1,101.2 الخدمات 

Real estate, renting and business services 396.5 363.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 125.1 92.6 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 61.6 54.4 المطاعم والفنادق 

Education 440.2 407.8 التعليم 

Health and social work 221.2 183.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 1,013.5 985.2 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 3.7 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 382.6 350.7 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 286.6 283.8 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 474.7 450.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Output 7,967.4 7,388.3 اإلنتاج الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي حسب النشاط* الضفة الغربية في اإلنتاج: 2-9جدول 
Table 9-2: Output in the West Bank* by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at Constant 

Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 479.5 433.8 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,563.7 1,398.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 42.3 34.7 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 1,367.4 1,232.4 حويليةالصناعة الت 

Electricity and water supply 154.0 130.9 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 574.1 460.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 610.4 452.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 444.8 418.0  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 269.3 220.4 الوساطة المالية 

Services 769.5 641.0 الخدمات 

Real estate, renting and business services 258.4 222.4 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 92.1 57.9 والشخصيةأنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية  

Hotels and restaurants 47.6 37.6 المطاعم والفنادق 

Education 231.7 208.7 التعليم 

Health and social work 139.7 114.4 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 606.7 565.2 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 3.7 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 175.4 264.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 242.7 222.7 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 402.1 344.0 على الوارداتصافي ضريبة القيمة المضافة  

Gross Output 6,141.9 5,423.9 اإلنتاج الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي حسب النشاط قطاع غزةفي اإلنتاج : 3-9جدول 
Table 9-3: Output in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 

2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million                                                                                            القيمة بالمليون دوالر أمريكي                     

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 155.7 148.1 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 206.9 214.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 128.3 130.8 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 78.6 84.0 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 56.8 168.6 نشاءاتاإل 

Wholesale and retail trade 135.8 177.0 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 16.3 28.0  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 48.4 94.0 الوساطة المالية 

Services 475.1 460.2 الخدمات 

Real estate, renting and business services 138.1 141.0 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 33.0 34.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 14.0 16.8 المطاعم والفنادق 

Education 208.5 199.1 التعليم 

Health and social work 81.5 68.6 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 406.8 420.0 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 207.2 86.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 0.0 0.0 مات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرةخد 

Customs duties 43.9 61.1 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 72.6 106.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Output 1,825.5 1,964.4 اإلنتاج الكلي 



                                                                                               
 
95 

 

 سنة : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي  النشاطبسح* األراضي الفلسطينية في االستهالك الوسيط: 1-10جدول 

 2004األساس 
Table 10-1: Intermediate Consumption in the Palestinian Territory* by Economic Activity for the 

Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

  Value In US$ Millionيكي                                                                                                                   القيمة بالمليون دوالر أمر 

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 349.1 329.7 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 1,053.1 917.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 20.8 13.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 956.4 835.4 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 75.9 67.9 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 316.5 330.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 248.7 187.1 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 115.6 109.9  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 37.7 41.5 الوساطة المالية 

Services 237.6 170.1 تالخدما 

Real estate, renting and business services 32.9 26.1 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 49.6 31.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 27.5 17.6 المطاعم والفنادق 

Education 41.4 35.6 التعليم 

Health and social work 86.2 59.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 328.3 326.4 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 184.6 165.3 قطاع العامالشركات المملوكة لل 

FISIM 275.3 257.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Intermediate Consumption 3,146.5 2,834.2 االستهالك الوسيط الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007االقتصادي لألعوام  حسب النشاط* الضفة الغربيةفي االستهالك الوسيط : 2-10جدول 
Table 10-2: Intermediate Consumption in the West Bank* by Economic Activity for the Years 

2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

  Value In US$ Million                                                                         القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                           

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 282.8 269.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 920.9 788.9 تعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباءال 

Mining and quarrying 20.8 13.9 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 856.2 737.9 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 43.9 37.1 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 300.2 234.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 197.4 110.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 107.4 97.7  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 32.0 29.1 الوساطة المالية 

Services 156.8 111.0 الخدمات 

Real estate, renting and business services 24.6 20.8 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 37.7 23.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 20.0 11.1 المطاعم والفنادق 

Education 20.6 19.7 التعليم 

Health and social work 53.9 36.3 لصحة والعمل االجتماعيا 

Public administration and defense 186.6 179.0 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 87.2 133.0 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 165.2 154.1 ية المقاسة بصورة غير مباشرةخدمات الوساطة المال 

Customs duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Intermediate Consumption 2,436.5 2,106.7 االستهالك الوسيط الكلي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاطفي االستهالك الوسيط : 3-10جدول 
Table 10-3: Intermediate Consumption in Gaza Strip by Economic Activity for the Years  

 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million             القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                    

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 66.3 60.5 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 132.2 128.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 100.2 97.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 32.0 30.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 16.3 96.0 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 51.3 76.4 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 8.2 12.2  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 5.7 12.4 الوساطة المالية 

Services 80.8 59.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 8.3 5.3 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 11.9 8.7 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 7.5 6.5 المطاعم والفنادق 

Education 20.8 15.9 التعليم 

Health and social work 32.3 22.7 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 141.7 147.4 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 97.4 32.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM 110.1 102.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Intermediate Consumption 710.0 727.5 االستهالك الوسيط الكلي 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي  النشاطبحس* األراضي الفلسطينيةفي القيمة المضافة : 1-11جدول 
Table 11-1: Value Added in the Palestinian Territory* by Economic Activity for the Years    

 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

  Value In US$ Million                            القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                       

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 286.1 252.2 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 717.5 695.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 21.5 20.8 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 539.3 527.8 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 156.7 147.0 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 314.4 299.1 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 497.5 442.3  والتجزئةتجارة الجملة 

Transport, Storage and Communications 345.5 336.1  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 280.0 272.9 الوساطة المالية 

Services 1,007.0 931.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 363.6 337.3  والتجاريةاألنشطة العقارية وااليجارية 

Community, social and personal services 75.5 60.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 34.1 36.8 المطاعم والفنادق 

Education 398.8 372.2 التعليم 

Health and social work 135.0 124.0 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 685.2 658.8 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 3.7 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 198.0 185.4 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -275.3 -257.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 286.6 283.8 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 474.7 450.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Domestic Product 4,820.9 4,554.1 الناتج المحلي االجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007االقتصادي لألعوام  حسب النشاط* الضفة الغربيةفي القيمة المضافة : 2-11جدول 
Table 11-2: Value Added in the West Bank* by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at 

Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 196.7 164.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 642.8 609.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 21.5 20.8 محاجرالتعدين واستغالل ال 

Manufacturing 511.2 494.5 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 110.1 93.8 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 273.9 226.5 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 413.0 341.7 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 337.4 320.3  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 237.3 191.3 الوساطة المالية 

Services 612.7 530.0 الخدمات 

Real estate, renting and business services 233.8 201.6 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 54.4 34.8 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 27.6 26.5 المطاعم والفنادق 

Education 211.1 189.0 التعليم 

Health and social work 85.8 78.1 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 420.1 386.2 لدفاع واالعامة اإلدارة 

Households with employed persons 3.7 3.6 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 88.2 131.3 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -165.2 -154.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 242.7 222.7 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 402.1 344.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Domestic Product 3,705.4 3,317.2 الناتج المحلي اإلجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

وة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عن*

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  االقتصادي قطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة : 3-11جدول 
Table 11-3: Value Added in Gaza Strip by Economic Activity for the Years 2007, 2008 at Constant 

Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Economic Activity 2008 2007 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 89.4 87.6 الزراعة  وصيد األسماك 

Mining, manufacturing, electr. and water 74.7 86.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر 

Manufacturing 28.1 33.3 الصناعة التحويلية 

Electricity and water supply 46.6 53.2 إمدادات المياه والكهرباء 

Construction 40.5 72.6 اإلنشاءات 

Wholesale and retail trade 84.5 100.6 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 8.1 15.8  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Financial intermediation 42.7 81.6  الماليةالوساطة 

Services 394.3 401.1 الخدمات 

Real estate, renting and business services 129.8 135.7 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية 

Community, social and personal services 21.1 26.0 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

Hotels and restaurants 6.5 10.3 المطاعم والفنادق 

Education 187.7 183.2 التعليم 

Health and social work 49.2 45.9 الصحة والعمل االجتماعي 

Public administration and defense 265.1 272.6 والدفاعالعامة اإلدارة  

Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية 

Public Owned Enterprises 109.8 54.1 الشركات المملوكة للقطاع العام 

FISIM -110.1 -102.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 

Customs duties 43.9 61.1 الرسوم الجمركية 

VAT on imports, net 72.6 106.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 

Gross Domestic Product 1,115.5 1,236.9 الناتج المحلي االجمالي 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007 ملألعوا* األراضي الفلسطينيةفي الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه : 1-12جدول 
Table 12-1: GDP by Expenditure in the Palestinian Territory* for the Years 2007, 2008 at Constant 

Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                    

Final use  2008 2007 النهائي االستخدام  

Final consumption 6,012.5 5,669.8 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 4,803.2 4,591.2 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 963.4 892.7 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 245.9 185.9 
نفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم اإل

 األسر المعيشية

Gross capital formation 1,315.1 1,122.9  اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

Gross fixed capital formation  1,288.5 1,097.1 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 

 - Buildings 592.0 502.7  -اني المب 

 - Non-buildings 696.5 594.4  -غير المباني  

Changes in inventories 26.6 25.8 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -2,506.7 -2,238.6 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 777.3 700.2 الصادرات 

 - Goods 593.8 537.8   -السلع  

 - Services 183.5 162.4   -الخدمات  

Imports 3,284.0 2,938.8 الواردات 

 - Goods 2,763.6 2,508.3   -السلع  

 - Services 520.4 430.5   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 4,820.9 4,554.1 الناتج المحلي اإلجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام * الضفة الغربيةفي حلي االجمالي واإلنفاق عليه الناتج الم: 2-12جدول 
Table 12-2: GDP by Expenditure in the West Bank* for the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 

2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million                                                                                                       القيمة بالمليون دوالر أمريكي             

Final use  2008 2007 النهائي االستخدام  

Final consumption 4,471.1 3,999.2 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 3,703.0 3,300.4 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 652.4 606.5 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 115.7 92.3 
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

 األسر المعيشية

Gross capital formation 1,221.4 953.4  اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

Gross fixed capital formation  1,184.3 935.9 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 

 - Buildings 490.4 348.1  -المباني  

 - Non-buildings 693.9 587.8  -غير المباني  

Changes in inventories 37.1 17.5 في المخزونتغيرال  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -1,987.1 -1,635.4 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 746.9 610.8 الصادرات 

 - Goods 593.5 488.3   -السلع  

 - Services 153.4 122.5   -خدمات ال 

Imports 2,734.0 2,246.2 الواردات 

 - Goods 2,378.6 1,954.2   -السلع  

 - Services 355.4 292.0   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 3,705.4 3,317.2 الناتج المحلي االجمالي 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004س سنة األسا: باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  قطاع غزةفي الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه : 3-12جدول 
Table 12-3: GDP by Expenditure in Gaza Strip for the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is 

the Base Year 
 

    Value In US$ Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                            

Final use  2008 2007 النهائي االستخدام  

Final consumption 1,541.4 1,670.6 النهائياالستهالكي اإلنفاق  

Household final consumption 1,100.2 1,290.8 لألسر المعيشيةالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

Government final consumption 311.0 286.2 الحكوميالنهائي االستهالكي اإلنفاق  

NPISH final consumption 130.2 93.6 
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

 األسر المعيشية

Gross capital formation 93.7 169.5  اإلجماليالتكوين الرأسمالي 

Gross fixed capital formation  104.2 161.2 اإلجمالي الثابت الرأسمالي التكوين 

 - Buildings 101.6 154.6  -المباني  

 - Non-buildings 2.6 6.6  -غير المباني  

Changes in inventories -10.5 8.3 في المخزونالتغير  

Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 الممتلكات القيمةصافي  

Net exports of goods and services -519.6 -603.2 والخدمات الصادرات من السلع صافي 

Exports 30.4 89.4 الصادرات 

 - Goods 0.3 49.5   -السلع  

 - Services 30.1 39.9   -الخدمات  

Imports 550.0 692.6 الواردات 

 - Goods 385.0 554.1   -السلع  

 - Services 165.0 138.5   -الخدمات  

Net errors and omissions 0.0 0.0 السهو والخطأصافي  

Gross Domestic Product 1,115.5 1,236.9 الناتج المحلي اإلجمالي 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007 ملألعوا* األراضي الفلسطينيةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 1-13جدول 
Table 13-1: Major National Accounts Variables for the Palestinian Territory* for the Years        

2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

  Value In US$ Million             القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                       

Indicator 2008 2007 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 4,820.9 4,554.1 المحلي االجمالي الناتج  

Net factor income from abroad 428.1 439.8 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 281.6 298.2  - ضات العاملين  تعويصافي 

 - Property income, net 146.5 141.6  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 5,249.0 4,993.9 القومي االجمالي الدخل  

Net current transfers from abroad 2,920.3 1,913.2 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross National Disposable Income (GNDI) 8,169.3 6,907.1  الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

Final Consumption 6,012.5 5,669.8 النهائياالستهالك  

Savings 2,156.8 1,237.3 االدخار 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته*

 . 1967الغربية عام 
 
 
 

 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام * الضفة الغربيةمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في : 2-13جدول 
Table 13-2: Major National Accounts Variables for the West Bank* for the Years 2007, 2008 at 

Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                                 

Indicator 2008 2007 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 3,705.4 3,317.2 المحلي االجمالي الناتج  

Net factor income from abroad 348.2 359.6 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 247.6 261.4  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 100.6 98.2  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 4,053.6 3,676.8 القومي االجمالي الدخل  

Net current transfers from abroad 1,746.9 1,149.1 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross National Disposable Income (GNDI) 5,800.5 4,825.9  الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

Final Consumption 4,471.1 3,999.2 النهائياالستهالك  

Savings 1,329.4 826.7 االدخار 

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007لألعوام  قطاع غزةتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في م: 3-13جدول 
Table 13-3: Major National Accounts Variables for Gaza Strip for the Years 2007, 2008 at Constant 

Prices: 2004 is the Base Year 
 

    Value In US$ Million                                                                                                                القيمة بالمليون دوالر أمريكي 

Indicator 2008 2007 المؤشر 

Gross Domestic Product (GDP) 1,115.5 1,236.9 اإلجمالي المحلي الناتج  

Net factor income from abroad 79.9 80.2 الدخل من الخارج صافي  

 - Compensation of employees, net 34.0 36.8  - تعويضات العاملين صافي  

 - Property income, net 45.9 43.4  -صافي دخل الملكية  

Gross National Income (GNI) 1,195.4 1,317.1 اإلجمالي القومي الدخل  

Net current transfers from abroad 1,173.4 764.1 التحويالت من الخارج  صافي  

Gross National Disposable Income (GNDI) 2,368.8 2,081.2  الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

Final Consumption 1,541.4 1,670.6 النهائياالستهالك  

Savings 827.4 410.6 االدخار 

 
 
 

 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007تج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام نصيب الفرد من النا: 1-14جدول 
Table 14-1: GDP Per Capita by Region for the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the 

Base Year 
 

  $Value In US                                                                                       القيمة بالدوالر األمريكي                                           

Region 2008 2007 المنطقة 

Palestinian Territory* 1,340.4 1,303.2 األراضي الفلسطينية* 

West Bank* 1,718.4 1,580.5 الضفة الغربية*  

Gaza Strip 774.5 886.2 غزةاعقط  

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
 
 

 2004سنة األساس : باألسعار الثابتة 2008، 2007نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 2-14جدول 
Table 14-2: GNI Per Capita by Region for the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the 

Base Year 
 

  $Value In US                                            القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                      

Region 2008 2007 المنطقة 

Palestinian Territory* 1,459.4 1,429.1 األراضي الفلسطينية* 

West Bank* 1,879.8 1,751.9 الضفة الغربية*  

Gaza Strip 829.9 943.7 غزةقطاع  

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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 2004ألساس سنة ا: باألسعار الثابتة 2008، 2007نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 3-14جدول 
Table 14-3: GNDI Per Capita by Region for the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the 

Base Year 
 

  $Value In US               القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                                                   

Region 2008 2007 المنطقة 

Palestinian Territory* 2,271.3 1,976.6 األراضي الفلسطينية* 

West Bank* 2,690.0 2,299.4 الضفة الغربية*  

Gaza Strip 1,644.6 1,491.1 غزةقطاع  

 *Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 

in 1967. 

 ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة *

 . 1967الغربية عام 
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طينية حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي سلفل ايراض األيف يلاطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمنشأل اسبة مساهمةن: 15 ولجد

 الجاريةر األسعا ب2008، 2007لألعوام 
Table 15: Percentage Contribution to GDP by Economic Activity and Institutional Sector in the 

Palestinian Territory 2007, 2008 at Current Prices 
 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

Agriculture and fishing 5.8 5.6 كامساألة  وصيد اعزرال 

Households sector 5.8 5.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 13.9 15.9 يلية والمياه والكهرباءحولت ان، الصناعةديتعال 

Mining and quarrying 0.7 0.3 جرحالم ان واستغاللديتعال 

Households sector 0.4 0.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 0.3 0.1  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Manufacturing 10.8 13.0 ةة التحويلياعصنال 

Households sector 4.3 4.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 6.5 8.4 لية ماالر الشركات غيع طا ق 

Electricity and water supply 2.4 2.6 ءاربكهاله ويالم اتداداإم 

Households sector 0.5 0.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رسأل امدخ للربح وتةفادلهير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 1.3 1.2 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 0.6 1.2 لية ماالر الشركات غيع طا ق 

Construction 3.9 5.1 ءاتشاناإل 

Households sector 3.2 3.0 يةشلمعيا رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 0.7 2.1  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 14.4 13.0 ةزئتجالجملة والة ارتج 

Households sector 9.1 8.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 5.3 4.2  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Transport, Storage and Communications 9.4 7.2 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 1.5 1.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 7.9 6.2 ةيلماالر غيالشركات ع طا ق  

Financial intermediation 5.6 6.3 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 5.6 6.3 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 21.2 20.5 تامدخال 

Real estate, renting and business services 6.5 7.2 التجارية ويةارجياال وريةقالع اةشطناأل 

Households sector 5.9 6.8 يةيشاالسر المعع طا ق  

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير مؤسسات غالع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 0.6 0.4 لية ماالر الشركات غيع طا ق 

Community, social and personal services 2.1 1.4 ةيصخشلاوية عتماج وااليةمعجتالخدمة المة شطأن 

Households sector 0.9 0.7 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.9 0.5 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 0.3 0.2  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Hotels and restaurants 1.1 1.4 نادقم والفاعمطال 

Households sector 0.5 0.7 يةشيعلما رسع األطا ق  
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حسب النشاط االقتصادي والقطاع * األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينيةة همسانسبة م): ابعت (15 ولجد

 لجارية األسعاربا 2008، 2007المؤسسي لألعوام 
Table 15 (Cont.): Percentage Contribution to GDP by Economic Activity and Institutional Sector 

in the Palestinian Territory* 2007, 2008 at Current Prices 
 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفادله ارلمؤسسات غي ااعقط 

Non- Financial enterprises sector 0.6 0.7 لية ماالر الشركات غيع طا ق 

Education 8.0 7.4 مليتعال 

Households sector 0.2 0.3 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 3.6 3.5 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 3.1 3.0 ع الحكومي   طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 1.1 0.6  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Health and social work 3.5 3.1 عيماتجوالعمل االة صحال 

Households sector 0.6 0.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 1.5 1.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 1.0 0.9 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 0.4 0.4  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Public administration and defense 12.0 12.1 اعفلدوا ةدارة العاماإل 

Government sector 12.0 12.1 ع الحكومي   طالق ا 

Households with employed persons 0.1 0.1 ت المنزليةماخدال 

Households sector 0.1 0.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 2.9 3.5 ع طالق لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 2.9 3.5 لية ماالر الشركات غيع طا ق 

Total by Sectors 89.2 89.3  اتاعقطلب  اسع حمومجال 

Households sector 33.0 32.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 6.0 5.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 17.4 17.2 ع الحكومي طالق ا 

Financial enterprises sector 5.6 6.3  يةلاملشركات ال ااعطق 

Non- Financial enterprises sector 27.2 28.0 لية ماالر الشركات غيع طا ق 

FISIM -4.5 -3.8 الية المقاسة بصورة غير مباشرةلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 6.0 5.6 ةيكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 9.3 8.9 داترفة على الواالمضا مةيقلا ةبيرض يفصا 

Total 100 100 عمومجال 

*  Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel 
in 1967. 

 ةللضف لهااحتال بعيد عنوة ئيلإسرا ضمته الذي سالقد ظةمحاف من ءالجز ذلك تشمل ال* 

 1967 عام بيةالغر
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 ةعار الجاريساأل ب2008، 2007ألعوام حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي ل* ي الفلسطينيةضار األي فاإلنتاج: 16ل وجد
 Table 16: Output by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian Territory*   

2007, 2008 at Current Prices 
 

Value in US$ Million   أمريكير دوال نليومبالمة قيال 

Economic Activity 2008 2007 ي  االقتصاداطنشال 

Agriculture and fishing 781.1 745.0 كامساألة  وصيد اعزرلا 

Households sector 781.1 745.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 2,117.7 1,932.5 لمياه والكهرباءاة وييلولتحان، الصناعة ديتعال 

Mining and quarrying 67.4 32.1 جرحالم الالستغا ونديتعال 

Households sector 37.7 18.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 29.7 13.9  ية اللمر ا غيتلشركا ااعقط 

Manufacturing 1,814.6 1,674.2 ة التحويليةاعصنال 

Households sector 624.4 511.9 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 1.5 7.0 شيةعيلما رألس امدختلربح وة لفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 1,188.7 1,155.3  ية اللمر ا غيتلشركا ااعقط 

Electricity and water supply 235.7 226.2 ءاربلكها وياهم الاتدداإم 

Households sector 58.5 13.2 ة يشيعلما رسع األطا ق 

NPISH sector 0.0 1.7 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير ات غالمؤسسع طا ق 

Government sector 111.7 98.1 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 65.5 113.2  ة اليمال يرلشركات غ ااعطق 

Construction 570.4 684.2 ءاتشاناإل 

Households sector 420.2 524.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 150.2 160.2  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 1,203.0 934.3 ةزئتجالجملة والة ارتج 

Households sector 808.2 674.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 394.8 260.1  ية لالم الشركات غير ااعقط 

Transport, Storage and Communications 817.5 540.7 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 205.4 148.4 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.2 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 612.1 392.1  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Financial intermediation 420.9 386.5 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 420.9 386.5 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 1,614.4 1,314.5 تماخدال 

Real estate, renting and business services 431.3 402.4 التجارية ويةارجياال وةريقالع اةشطناأل 

Households sector 378.3 367.7 يةيشاألسر المعع طا ق  

NPISH sector 4.4 5.4 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 48.6 29.3  يةاللم الشركات غير ااعقط  

Community, social and personal services 183.7 113.7 واالجتماعية والشخصيةيةمعجتالخدمة المة شطأن  

Households sector 76.8 59.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 86.1 43.2 شيةعيلما رألس امدختللربح و ةفاده اليرغ المؤسساتع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 20.8 11.3  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Hotels and restaurants 139.3 123.9 م والفنادقاعمطال 

Households sector 67.6 77.8 يةشيعلما رسع األطا ق  
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 ارية الجرعااألس ب2008، 2007القتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ااط شنلا بسح* ةيطينسألراضي الفل افيج اإلنتا): ابعت (16 ولجد
 Table 16 (Cont.): Output by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian 

Territory* 2007, 2008 at Current Prices 
 

Value in US$ Million   يكأمرير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

NPISH sector 0.1 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 71.6 46.1 لية ماالير ت غاالشركع طا ق 

Education 555.8 436.7 التعليم 

Households sector 15.7 27.3 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 257.7 205.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالر ت غياالمؤسسع طا ق 

Government sector 209.6 167.5 ع الحكومي   طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 72.8 36.9  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Health and social work 304.3 237.8 عيماجتوالعمل االة صحال 

Households sector 57.2 56.3 يةشيعلما رس األطاع ق  

NPISH sector 117.3 79.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 99.5 75.6 ع الحكومي   طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 30.3 26.9  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Public administration and defense 1,385.2 1,123.1 دفاعالدارة العامة واإل 

Government sector 1,385.2 1,123.1 ع الحكومي  طالق ا 

Households with employed persons 3.3 3.6 ت المنزليةماخدال 

Households sector 3.3 3.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 353.5 375.3 طاع لق لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 353.5 375.3  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Total by Sectors 9,267.0 8,039.7 اتاعع حسب  القطمومجال 

Households sector 3,534.4 3,226.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 467.1 341.5 شيةيمعسر الأل امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 1,806.0 1,464.3 ع الحكومي   طالق ا 

Financial enterprises sector 420.9 386.5 ةليماالشركات الع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 3,038.6 2,620.6 ة يللمااير ت غاالشركع طا ق 

FISIM 0.0 0.0 مباشرة صورة غيرالية المقاسة بلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 367.4 292.8 ةيكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 567.0 462.7 المضافة على الوارداتمةيقلا ةبيرض يفصا  

Gross Output 10,201.4 8,795.2 اإلنتاج الكلي 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by 

Israel in 1967. 

الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ذلك شملتال * 

 1967الغربية عام 
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 2008، 2007القتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام ااط شالن حسب* ي األراضي الفلسطينية فطوسيل االكهالستا: 17 لودج

 الجاريةر األسعا ب
Table 17: Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in the 

Palestinian Territory* 2007, 2008 at Current Prices 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

Agriculture and fishing 425.4 452.2 كامساألصيد و  عةراالز 

Households sector 425.4 452.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 1,274.6 1,110.6 يلية والمياه والكهرباءحولت ان، الصناعةديتعال 

Mining and quarrying 27.6 17.8 جرحالم ان واستغاللديتعال 

Households sector 15.5 8.4 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 12.1 9.4  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Manufacturing 1,156.7 998.7 ةة التحويلياعصنال 

Households sector 361.1 273.7 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 1.3 4.6 يشيةع المسرألدم اوتخبح رة للفدهاالير  غالمؤسساتع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 794.3 720.4  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Electricity and water supply 90.3 94.1 ءاربكهاله ويالم اتداداإم 

Households sector 26.8 5.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.8 شيةعيلمااألسر  مدختح وبلر لةهادفالير المؤسسات غ عطا ق 

Government sector 37.0 36.8 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 26.5 51.4  ية المال يرت غاشرك الاعطق 

Construction 329.6 417.9 ءاتشاناإل 

Households sector 224.8 368.4 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 104.8 49.5  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 323.9 262.4 ةزئتجالجملة والة ارتج 

Households sector 255.3 217.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 68.6 44.8  ية لالم الشركات غير ااعقط 

Transport, Storage and Communications 241.3 168.2 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 112.9 97.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.1 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 128.4 71.0  لية امال يرغلشركات  ااعقط 

Financial intermediation 78.7 58.5 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 78.7 58.5 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 318.1 254.1 تماخدال 

Real estate, renting and business services 33.5 31.4 لتجاريةا ويةارجياال وريةقالع اةشطناأل 

Households sector 19.8 18.5 يةيشاألسر المعع طا ق  

NPISH sector 1.6 3.3 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 12.1 9.6  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Community, social and personal services 58.0 40.9 ماعية والشخصيةت واالجةمعيجتالم دمةخالة شطأن 

Households sector 23.1 23.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 28.1 13.8 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 6.8 3.5  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Hotels and restaurants 74.3 53.9 م والفنادقاعمطال 
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 2008، 2007حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * وسيط في األراضي الفلسطينيةالك الاالسته): ابعت (17 ولجد

 اريةجال سعاراألب 
 Table 17(Cont.): Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in the 

Palestinian Territory* 2007, 2008 at Current Prices 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 يدتصاقاالاط  نشال 

Households sector 35.7 41.7 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.1 0.0 ةييشعملر اسأل امتخد وحة للربفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 38.5 12.2  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Education 62.6 48.3 التعليم 

Households sector 5.2 9.3 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 34.9 23.6 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 15.5 10.8 ع الحكومي   طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 7.0 4.6  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Health and social work 89.7 79.6 عيماجتوالعمل االة صحال 

Households sector 19.5 15.9 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 30.2 24.1 شيةعيلما رألس امدختربح ولل ادفةهالير سات غسلمؤع اطا ق 

Government sector 36.1 31.2 ع الحكومي   طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 3.9 8.4  ية ال المريغات كالشر اعطق 

Public administration and defense 650.5 494.4 دفاعالدارة العامة واإل 

Government sector 650.5 494.4 مي  وكالح عاطلق ا 

Households with employed persons 0.0 0.0 ت المنزليةماخدال 

Households sector 0.0 0.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 175.7 196.1 ع طالق لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 175.7 196.1  يةاللم الشركات غير ااعقط  

Total by Sectors 3,817.8 3,414.4 اتاعع حسب  القطمومجال 

Households sector 1,525.1 1,531.5 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 96.2 70.3 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير مؤسسات غالع طا ق 

Government sector 739.1 573.2 ع الحكومي  طالق ا 

Financial enterprises sector 78.7 58.5  يةلاملشركات ال ااعطق 

Non- Financial enterprises sector 1,378.7 1,180.9  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

FISIM 275.4 198.4 الية المقاسة بصورة غير مباشرةلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 0.0 0.0 ةيكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 0.0 0.0 المضافة على الوارداتمةيقلا ةبيرض يفصا  

Gross Intermediate Consumption 4,093.2 3,612.8 لي الكتهالك الوسيطاالس 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by 

Israel in 1967. 

 بعيد احتاللها للضفة ئيل عنوةالجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرا ذلك شملتال * 

 1967الغربية عام 
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 ريةا الجرعاسباأل 2008، 2007ام وألعلي حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسس*  األراضي الفلسطينيةيففة امض الةقيمال:  18 لودج
 Table 18: Value Added by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian Territory* 

2007, 2008 at Current Prices 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادي  اطنشال 

Agriculture and fishing 355.7 292.8 كامساألة  وصيد اعزرال 

Households sector 355.7 292.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 843.1 821.9 يلية والمياه والكهرباءحولت ان، الصناعةديتعال 

Mining and quarrying 39.8 14.3 جرحالم ان واستغاللديعتال 

Households sector 22.2 9.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 17.6 4.5  ية اللم اريغات كشرل ااعقط 

Manufacturing 657.9 675.5 يةة التحويلاعصنال 

Households sector 263.3 238.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.2 2.4 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 394.4 434.9  ة لياالم رلشركات غي ااعقط 

Electricity and water supply 145.4 132.1 ءابكهرلاه وايالم تداداإم 

Households sector 31.7 8.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.9 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 74.7 61.3 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 39.0 61.8  يةللماا رلشركات غي ااعطق  

Construction 240.8 266.3 ءاتشاناإل 

Households sector 195.4 155.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 45.4 110.7  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 879.1 671.9 ةزئتجالجملة والة ارتج 

Households sector 552.9 456.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 326.2 215.3  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Transport, Storage and Communications 576.2 372.5 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 92.5 51.3 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.1 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالر ت غياؤسسمال طاع ق 

Non- Financial enterprises sector 483.7 321.1  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Financial intermediation 342.2 328.0 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 342.2 328.0 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 1,296.3 1,060.4 تماخدال 

Real estate, renting and business services 397.8 371.0 التجارية ويةارجياال وريةقالع اةشطناأل 

Households sector 358.5 349.2 يةيشاألسر المعع طا ق  

NPISH sector 2.8 2.1 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير سات غسلمؤع اطا ق 

Non- Financial enterprises sector 36.5 19.7  ية اللم الشركات غير ااعطق 

Community, social and personal services 125.7 72.8 واالجتماعية والشخصيةيةمعجتالخدمة المة شطأن  

Households sector 53.7 35.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 58.0 29.4 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 14.0 7.8  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Hotels and restaurants 65.0 70.0 م والفنادقاعمطال 
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 2008، 2007حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * يةالفلسطينفة في األراضي اضمل ايمةلقا): بعات (18 ولدج

 اريةج الرسعاباأل 
 Table 18 (Cont.): Value Added by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian 

Territory* 2007, 2008 at Current Prices 
 

Value in US$ Million   أمريكير والدن ولي بالممةقيال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

Households sector 31.9 36.1 يةشيعمال سرع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 33.1 33.9  ية ال الملشركات غير ااعقط 

Education 493.2 388.4 التعليم 

Households sector 10.5 18.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 222.8 181.4 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 194.1 156.7 ع الحكومي طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 65.8 32.3  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Health and social work 214.6 158.2 يعماجتوالعمل االة صحال 

Households sector 37.7 40.4 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 87.1 54.9 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 63.4 44.4 مي  وكالح عاطلق ا 

Non- Financial enterprises sector 26.4 18.5  ية ال المريغات كالشر اعطق 

Public administration and defense 734.7 628.7 دفاعالدارة العامة واإل 

Government sector 734.7 628.7 ع الحكومي طالق ا 

Households with employed persons 3.3 3.6 يةلنزت المماخدال 

Households sector 3.3 3.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 177.8 179.2 ع طالق لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 177.8 179.2  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Total by Sectors 5,449.2 4,625.3 اتاعع حسب  القطمومجال 

Households sector 2,009.3 1,695.3 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 370.9 271.2 شيةعيلما رألس امدختدفة للربح ولهااير سات غؤسمال طاع ق 

Government sector 1,066.9 891.1 ع الحكومي   طالق ا 

Financial enterprises sector 342.2 328.0  يةلاملشركات ال ااعطق 

Non- Financial enterprises sector 1,659.9 1,439.7  ةياللما رلشركات غي ااعطق  

FISIM -275.4 -198.4 الية المقاسة بصورة غير مباشرةلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 367.4 292.8 ةيكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 567.0 462.7 المضافة على الوارداتمةيقلا ةبيرض يفصا  

Gross Domestic Product 6,108.2 5,182.4 ليجماتج المحلي اإلالنا 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by 

Israel in 1967. 

الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ذلك شملتال * 

 1967الغربية عام 
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 : الثابتةر األسعا ب2008، 2007م حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوا* فلسطينيةالي اضاج في األرنتإلا: 19ل وجد

 2004اس سسنة األ
 Table19: Output by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian Territory* 

 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Value in US$ Million   يكيرمأر الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

Agriculture and fishing 635.2 581.9 كامساألة  وصيد اعزرال 

Households sector 635.2 581.9 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 1,770.6 1,612.8 رباءيلية والمياه والكهحولت ان، الصناعةديتعال 

Mining and quarrying 42.3 34.7 جرحالم ان واستغاللديتعال 

Households sector 23.6 19.7 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 18.7 15.0  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Manufacturing 1,495.7 1,363.2 ةة التحويلياعصنال 

Households sector 514.6 416.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 1.2 5.7 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 979.9 940.7  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Electricity and water supply 232.6 214.9 ءاربكهاله ويالم اتداداإم 

Households sector 57.7 12.5 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 1.6 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 110.3 93.2 ع الحكومي طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 64.6 107.6  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Construction 630.9 629.1 ءاتشاناإل 

Households sector 464.8 481.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 166.1 147.3  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 746.2 629.4 ةزئتجلاة ولجمتجارة ال 

Households sector 501.4 454.2  يةشيعلما رسع األطاق  

Non- Financial enterprises sector 244.8 175.2  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Transport, Storage and Communications 461.1 446.0 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 115.9 122.4 يةشيعلما رسألا اع قط  

NPISH sector 0.0 0.2 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير مؤسسات غالع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 345.2 323.4  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Financial intermediation 317.7 314.4 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 317.7 314.4 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 1,244.6 1,101.2 تماخدال 

Real estate, renting and business services 396.5 363.4 التجارية ويةارجياال وريةقالع اةشطناأل 

Households sector 347.7 332.0 يةيشاالسر المعع طا ق  

NPISH sector 4.1 4.9 شيةعيلما رألس امدختوح ربللة هادفلر ات غياالمؤسسع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 44.7 26.5  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Community, social and personal services 125.1 92.6 واالجتماعية والشخصيةيةمعجتالخدمة المة شطأن  

Households sector 52.2 48.2 يشيةعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 58.7 35.2 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 14.2 9.2  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Hotels and restaurants 61.6 54.4 م والفنادقاعمطال 
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سنة : الثابتةر األسعا ب2008، 2007لقطاع المؤسسي لألعوام اي والقتصاداط انشال حسب *ضي الفلسطينيةراأل ااإلنتاج في): عابت (19 ولجد

 2004األساس 
 Table19 (Cont.): Output by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian 

Territory* 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 اديصتقالا  اطنشال 

Households sector 29.9 34.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.1 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 31.6 20.2  ية الم الري غاترك الشاعقط 

Education 440.2 407.8 التعليم 

Households sector 12.5 25.4 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 204.1 191.5 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 166.0 156.4 ع الحكومي   طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 57.6 34.5  ية اللما ركات غيلشر ااعطق 

Health and social work 221.2 183.0 عيماجتوالعمل االة صحال 

Households sector 41.6 43.3 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 85.3 60.8 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 72.3 58.2 ع الحكومي طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 22.0 20.7 ية اللمر الشركات غي ااع قط 

Public administration and defense 1,013.5 985.2 دفاعالدارة العامة واإل 

Government sector 1,013.5 985.2 ع الحكومي  طالق ا 

Households with employed persons 3.7 3.6 ت المنزليةماخدال 

Households sector 3.7 3.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 382.6 350.7 ع طالق لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 382.6 350.7  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Total by Sectors 7,206.1 6,654.3 اتعاطقالع حسب  مومجال 

Households sector 2,800.8 2,576.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 353.5 299.9 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 1,362.1 1,293.0 ع الحكومي   طالق ا 

Financial enterprises sector 317.7 314.4  ليةمال الشركات ااعطق 

Non- Financial enterprises sector 2,372.0 2,171.0  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

FISIM 0.0 0.0 الية المقاسة بصورة غير مباشرةلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 286.6 283.8 يةكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 474.7 450.2 تااردوال المضافة على مةيقلا ةبيرض يفصا 

Gross Output 7,967.4 7,388.3 ج الكليتاناإل 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by 

Israel in 1967. 

الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ذلك شملتال * 

 1967الغربية عام 
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: الثابتةر األسعا ب2008، 2007حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام *  الفلسطينيةفي األراضي طي الوسكالالستها: 20 لودج

 2004س اسنة األس
 Table 20: Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in the 

Palestinian Territory* 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 القتصاديا  شاطنال 

Agriculture and fishing 349.1 329.7 كاسماألة  وصيد اعزرال 

Households sector 349.1 329.7 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 1,053.1 917.2 يلية والمياه والكهرباءحولت ان، الصناعةديتعال 

Mining and quarrying 20.8 13.9 جرحالم ان واستغاللديتعال 

Households sector 11.7 6.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 9.1 7.3  يةللماا لشركات غير ااعقط  

Manufacturing 956.4 835.4 ةة التحويلياعصنال 

Households sector 298.4 228.9 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 1.2 3.8 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 656.8 602.7  يةاللم الشركات غير ااعقط  

Electricity and water supply 75.9 67.9 ءاربكهاله ويالم اتداداإم 

Households sector 22.5 3.7 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.6 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 31.1 26.6 ع الحكومي طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 22.3 37.0  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Construction 316.5 330.0 ءاتشاناإل 

Households sector 215.9 291.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 100.6 39.0  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 248.7 187.1 ةزئتجالجملة والة ارتج 

Households sector 196.0 155.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 52.7 32.0  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Transport, Storage and Communications 115.6 109.9 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 54.1 63.4 يةشيعلما رسألا اع قط  

NPISH sector 0.0 0.1 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 61.5 46.4  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Financial intermediation 37.7 41.5 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 37.7 41.5 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 237.6 170.1 تماخدال 

Real estate, renting and business services 32.9 26.1 التجارية ويةارجياال وريةقالع اةشطناأل 

Households sector 19.5 15.4 يةيشاالسر المعع طا ق  

NPISH sector 1.6 2.7 شيةعيلما رساألتخدم ة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 11.8 8.0  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Community, social and personal services 49.6 31.8 واالجتماعية والشخصيةيةمعجتالخدمة المة شطأن  

Households sector 19.8 18.4 يةشيعلما رسألع اطا ق  

NPISH sector 24.0 10.7 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 5.8 2.7  ةياللم ا غيرتركاشل ااعقط  

Hotels and restaurants 27.5 17.6 م والفنادقاعمطال 
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ر األسعا ب2008، 2007ع المؤسسي لألعوام ي والقطاحسب النشاط االقتصاد* ضي الفلسطينيةوسيط في األراالك تهالساال): عتاب (20 ولجد

 2004سنة األساس : الثابتة
 Table 20 (Cont.): Intermediate Consumption by Economic Activity and Institutional Sector in the 

Palestinian Territory* 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدو بالمليون مةقيال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

Households sector 13.3 13.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 14.2 4.0  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Education 41.4 35.6 التعليم 

Households sector 3.4 6.9 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 23.0 17.4 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 10.3 7.9 الحكومي  عطالق ا  

Non- Financial enterprises sector 4.7 3.4  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Health and social work 86.2 59.0 عيماجتوالعمل االة صحال 

Households sector 18.7 11.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 29.1 17.9 شيةعيلما رألس امدختة للربح وهادفلغير اات سالمؤسع طا ق 

Government sector 34.7 23.1 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 3.7 6.2  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Public administration and defense 328.3 326.4 فاعلددارة العام وااإل 

Government sector 328.3 326.4 ع الحكومي طالق ا 

Households with employed persons 0.0 0.0 ليةلمنزات خدماال 

Households sector 0.0 0.0 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 184.6 165.3 ع العامطالق لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 184.6 165.3  ةيماللر ا غيتلشركا ااعقط  

Total by Sectors 2,871.2 2,577.2 تاعاع حسب  القطمومجال 

Households sector 1,222.4 1,144.5 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 78.9 53.2 شيةعيلما رألس امدختدفة للربح ولهااير ؤسسات غمال طاع ق 

Government sector 404.4 384.0 ع الحكومي طالق ا 

Financial enterprises sector 37.7 41.5  يةلاملشركات ال ااعطق 

Non- Financial enterprises sector 1,127.8 954.0  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

FISIM 275.3 257.0 الية المقاسة بصورة غير مباشرةلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 0.0 0.0 ةيكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 0.0 0.0 المضافة على الوارداتمةيقلا ةبيرض يفصا  

Gross Intermediate Consumption  3,146.5 2,834.2 لي الكتهالك الوسيطاالس 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by 

Israel in 1967. 

ذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الجزء من محافظة القدس ال ذلك شملتال * 

 1967الغربية عام 
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سنة : الثابتةر األسعا ب2008، 2007حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام *  األراضي الفلسطينيةيف ةفاض المةميقلا: 21 لودج

 2004 ساساأل
 Table 21: Value Added by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian Territory* 

2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Value in US$ Million   أمريكير الودون  بالمليمةقيال 

Economic Activity 2008 2007 اديص  االقتاطنشال 

Agriculture and fishing 286.1 252.2 كامساألة  وصيد اعزرال 

Households sector 286.1 252.2 يةشيعلما رسع األطا ق  

Mining, manufacturing, electr. and water 717.5 695.6 يلية والمياه والكهرباءحولت ان، الصناعةديتعال 

Mining and quarrying 21.5 20.8 جرحالم الن واستغالديتعال 

Households sector 11.9 13.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 9.6 7.7  الية م اللشركات غير ااعقط 

Manufacturing 539.3 527.8 ةة التحويلياعصنال 

Households sector 216.2 187.9 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 1.9 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 323.1 338  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Electricity and water supply 156.7 147 ءاربكهاله ويالم اتداداإم 

Households sector 35.2 8.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.0 1.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 79.2 66.6 ع الحكومي  طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 42.3 70.6  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Construction 314.4 299.1 ءاتشاناإل 

Households sector 248.9 190.8 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 65.5 108.3  ية لاملا رلشركات غيا عاطق 

Wholesale and retail trade 497.5 442.3 ةزئتج والةجمللاة ارتج 

Households sector 305.4 299.1 يةشيعلما رسع األطا ق  

Non- Financial enterprises sector 192.1 143.2  ية الالم يرغات كالشر اعقط 

Transport, Storage and Communications 345.5 336.1 تصاالتاالين وخزلتل  وانقال 

Households sector 61.8 59 شيةمعير السع األطا ق  

NPISH sector 0.0 0.1 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 283.7 277  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Financial intermediation 280.0 272.9 ة الماليةاطوسال 

Financial enterprises sector 280.0 272.9 ةليماالشركات الع طا ق 

Services 1,007.0 931.1 تماخدال 

Real estate, renting and business services 363.6 337.3 التجارية ويةيجارال واةيرعقال اةشطناأل 

Households sector 328.2 316.6 يةيشاألسر المعع طا ق  

NPISH sector 2.5 2.2 شيةعيلما رألساوتخدم  حبللر ةفدهاالير غ ساتسالمؤع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 32.9 18.5  ية اللم الشركات غير ااعقط 

Community, social and personal services 75.5 60.8 واالجتماعية والشخصيةيةمعجتالخدمة المة شطأن  

Households sector 32.4 29.8 ية عيشلما رسع األطا ق 

NPISH sector 34.7 24.5 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 8.4 6.5  ةيماللر الشركات غي ااعقط  

Hotels and restaurants 34.1 36.8 م والفنادقاعمطال 
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ر األسعا ب2008، 2007ع المؤسسي لألعوام طاقلاو ديحسب النشاط االقتصا* فة في األراضي الفلسطينيةاضمل االقيمة): ابعت (21 لوجد

 2004سنة األساس : الثابتة
 Table 21 (Cont.): Value Added by Economic Activity and Institutional Sector in the Palestinian 

Territory* 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Value in US$ Million   أمريكير الدوليون  بالممةيقال 

Economic Activity 2008 2007 االقتصادياطنشال   

Households sector 16.6 20.6 ةشييعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 0.1 0.0 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Non- Financial enterprises sector 17.4 16.2  ية اللم اغير كاترلش ااعقط 

Education 398.8 372.2 التعليم 

Households sector 9.1 18.5 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 181.1 174.1 شيةعيلما رألس امدختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 155.7 148.5 حكومي  لاع اطلق ا 

Non- Financial enterprises sector 52.9 31.1  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Health and social work 135.0 124.0 عيماجتالوالعمل اة صحال 

Households sector 22.9 31.5 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 56.2 42.9 ةيشمعيلا رألس امتخد وحة للربفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 37.6 35.1 ع الحكومي طالق ا 

Non- Financial enterprises sector 18.3 14.5  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

Public administration and defense 685.2 658.8 دفاعالدارة العامة واإل 

Government sector 685.2 658.8 ومي كالح عطالق ا 

Households with employed persons 3.7 3.6 المنزليةماتدالخ  

Households sector 3.7 3.6 يةشيعلما رسع األطا ق  

Public owned Enterprises 198.0 185.4 ع القط لت المملوكةكاشرال 

Non- Financial enterprises sector 198.0 185.4  ية اللم اريت غالشرك ااعقط 

Total by Sectors 4,334.9 4,077.1 اتاعع حسب  القطمومجال 

Households sector 1,578.4 1,431.5 يةشيعلما رسع األطا ق  

NPISH sector 274.6 246.7 يةعيشمال سرألام دختة للربح وفدهاالير المؤسسات غع طا ق 

Government sector 957.7 909.0 ع الحكومي  طالق ا 

Financial enterprises sector 280.0 272.9  يةلاملشركات ال ااعطق 

Non- Financial enterprises sector 1,244.2 1,217.0  ية اللما رلشركات غي ااعطق 

FISIM -275.3 -257.0 باشرةمير غرة و بصةالية المقاسلما ةطاسولا تامخد 

Customs duties 286.6 283.8 ةيكرمجلا موسرال 

VAT on imports, net 474.7 450.2 المضافة على الوارداتمةيقلا ةبيرض يفصا  

Gross Domestic Product 4,820.9 4,554.1 ليجماتج المحلي اإلالنا 

  * Excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by 

Israel in 1967. 

الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  ذلك شملتال * 

 1967الغربية عام 
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Notice for users  
 

The following notes should be considered by users of this report, which includes the Annual 
National Accounts, in addition to the Institutional National Accounts: 
 

• Per capita data for the various Macro Economic Indicators for the years 2007, 2008 was 
calculated based on the findings of the Population, Housing and Establishment          
Census 2007. 

• Data at constant prices were compiled based on a set of price deflators that have been 
converted into US dollar currency. Therefore it is necessary to take into account the 
change in exchange rates of the dollar against the Israeli shekel. 

• Data at constant prices for the years 2007, 2008 are based on the base year of 2004. as a 
result to the update of the 1996-base year of price indices . This change was necessary to 
suit the latest changes in the structure of the economy and to suit international 
recommendations on the updates of the base year. 

• The following table shows the exchange rate (US$) compared with (NIS) during the 
years 2007, 2008: 

  
Indicator

Year 2007 2008 

Yearly Average 4.1139 3.5816 
 

CFG: Core Funding Group  
EC: European Commission 
WB: World Bank 
SDC: Swiss Agency Development and Cooperation 
GDP: Gross Domestic Product 
GNI: Gross National Income  
GNDI: Gross National Disposable Income 
PCBS: 
PECS 
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NIS:      New Israeli Shekel 
NA:      National Accounts 
QNA:      Quarterly National Accounts 
INA:      Institutional National Accounts 
VAT:      Value Added Tax 
WPI:      Wholesale Price Index 
PPI:      Producer Price Index 
CPI:      Consumer Price Index 
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Preface 
 

The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered the peak of efforts 
exerted toward developing a contemporary integrated economic statistical system. Therefore, 
the provision of basic data needed for NA is a major goal to be targeted when launching the 
various economic statistical programmes. 
 
National Accounts of any country are supposed to give both systematic statistical description 
of the economy as a whole and a quite detailed map of the transactions between the various 
parts of the economy and with the rest of the world.  In order to be able to measure the growth 
rates and the economic trends from year to year, and to monitor the performance of the 
economy and its cycle within a time series, it becomes necessary to have a systematic time 
series and a comprehensive framework for the data at current and constant prices needed for 
the compilation of national accounts for the purposes of comparisons and economic analyses. 
 
Since its establishment in 1993, PCBS has adopted the SNA’1993 as a comprehensive 
framework guiding all statistical efforts in the economic field. The compilation of the revised 
time series for the national accounts data for the years 1994-2000 required revising many 
methodologies and hypothesis used in the earlier years when the compilation of such accounts 
was experimental and affected by the scarcity of required qualified staff. 
 
Issuing National Accounts continue whereas carrying out revised time series for the years 
2000-2005 at current and constant prices which take into consideration carrying out the 
Establishments Census 2004 and it followed by revising data based on the results of that 
census. 
 
This improvements in compiling better time series for the Palestinian National Accounts at 
current and constant prices continued for the years 2004-2007, which includes improvement 
in data quality from different sources, in addition to performing the Population, Housing and 
Establishments Census 2007 which provide better coverage for Economic Surveys Series for 
the period 2005-2006 and revising the National Accounts based on that revision, in addition 
to that the year 2004 was used as the base year for the national accounts at constant prices for 
the years 2005-2007.  
 
PCBS is pleased to issue the main results for the National Accounts at Current and Constant 
Prices for the Year 2008 and the first revision for 2007 data. This report includes basically the 
main results about Gross Domestic Product at Current and Constant Prices by production and 
expenditure sides by the region. This report includes the data for Gross National Income and 
Gross Disposable income, and includes the data about the gross Domestic Product by the 
Institutional Sector.    
 
 
 
 
 
 
 
March, 2010 Ola Awad  

Acting President 
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Executive Summary 
 
Introduction: 
National Accounts in many countries perform a double goal: firstly, to assist in controlling 
economic performance and economic policy through an analysis of current economic reaction 
between different economic sectors; and, secondly, to use the data in a comprehensive 
framework feeding in microeconomic models that are used in compiling national budgets and 
macroeconomic planning and economic forecasting. 
 
National Accounts provide a comprehensive picture for all transactions between periods, and 
of the macroeconomic situation in any country. It consists of a systematic statistical 
description of the macroeconomic situation and of the relation between different economic 
sectors within the country, and the macroeconomic relation with the rest of the economic 
world. 
 
The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered to be the peak of 
efforts toward developing a contemporary integrated economic statistical system. Therefore 
providing the basic data needed for NA is a major goal when launching the various economic 
statistical programmes. 
 
General Palestinian Economic Performance: 
 
1. Annual National Accounts Indicators: 
The findings of the National Accounts data at current and constant prices of the Palestinian 
economy throughout 2007, 2008 show that the value of total indicators of the Gross Domestic 
Product, the Gross National Income, and the Gross National Disposable Income have 
significant growth in the economic interactions of the different sectors as indicated by the 
following table. 
 

Major National Accounts Indicators in the Palestinian Territory for the Years  
2007, 2008 at Current and Constant Prices: 2004 is the base year 

 
    (Value In US$ Million)  

Current Prices Constant Prices 
Indicator 

2007 2008 2007 2008 

Gross Domestic Product (GDP) 5,182.4 6,108.2 4,554.1 4,820.9 

Gross National Income (GNI) 5,708.8 6,708.6 4,993.9 5,249.0 

Gross National Disposable Income (GNDI) 7,802.7 9,866.7 6,907.1 8,169.3 

 
The contribution of the most prominent economic activities of the Gross Domestic Product at 
constant prices during 2007, 2008 show the service nature of the Palestinian economy.  The 
service sector provided the highest contribution to the GDP followed by industrial activities. 
The activities of the financial intermediation registered the lowest contribution to the GDP in 
the year 2008. 
 
 
 
 
 
 



 
Percentage Contribution to GDP in the Palestinian Territory by Economic Activity for 

the Years ( 2007 , 2008) at Constant Prices: 2004 is the Base Year  
 

Economic Activity 2007 2008 

Agriculture and fishing 5.5 5.9 

Mining, manufacturing, electr. and water 15.3 14.9 

Construction 6.6 6.5 

Wholesale and retail trade 9.7 10.3 

Transport, Storage and Communications 7.4 7.2 

Financial intermediation 6.0 5.8 

Services 20.4 20.9 

Public administration and defense 14.5 14.2 

Households with employed persons 0.1 0.1 

Other * 14.5 14.2 

Total 100 100 
Notes: 
(*): Includes Public owned enterprises, FISIM, Customs duties and VAT on imports, net. 
 
Indicators of per capita GDP, GNI, and GDI at current and constant prices in 2007, 2008 
reflect the significant impact of net income of non residents and the net current transfers from 
abroad, as explained in the table below. 
 

Per Capita of GDP, GNI, GNDI in the Palestinian Territory for the Years 2007, 2008 at 
Current and Constant Prices: 2004 is the Base Year 

 
    (Value In US$)  

Current Prices Constant Prices 
Indicator 

2007 2008 2007 2008 

GDP Per Capita  1,483.0 1,698.3 1,303.2 1,340.4 

GNI Per Capita 1,633.6 1,865.2 1,429.1 1,459.4 

GNDI Per Capita 2,232.8 2,743.3 1,976.6 2,271.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Gross Domestic Product in the Palestinian Territory by Institutional Sector for the 
Years 2007, 2008 at Current and Constant Prices: 
The findings at current and constant prices of the Palestinian economy throughout 2007, 2008 
show that the Households sector provided the highest contribution to the GDP followed by the 
Non-Financial enterprises sector. The NPISH sector provided the lowest contribution in the 
year 2008 at constant prices, according to the table below. 

 
Gross Domestic Product in the Palestinian Territory by Institutional Sector for the 

Years (2007, 2008) at Current and Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

     (Value In US$ Million) 
Current Prices Constant Prices 

Indicator 
2007 2008 2007 2008 

Households sector 1,909.8 2,258.9 1,581.7 1,769.5 

NPISH sector 298.1 404.3 271.0 291.1 

Government sector 987.3 1,169.1 993.4 1,090.9 

Financial enterprises sector 360.7 380.4 303.5 301.9 

Non- Financial enterprises sector 1,626.5 1,895.5 1,404.5 1,367.5 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics seeks to develop a contemporary integrated 
economic statistical system committed to international standards. This makes basic data 
needed for NA a major goal to be targeted when launching the various economic statistical 
programs. The compilation of National Accounts (NA) is considered the peak of efforts 
toward developing PCBS; therefore there is a concentration on capacity building for 
professional staff in order to perform this difficult task which requires scientific and 
intellectual experience in macroeconomics. 
 
National Accounts in many countries perform a double goal: firstly, to assist in controlling 
economic performance and economic policy through analysis of current economic reaction 
between different economic sectors; and, secondly, to use the data in a comprehensive 
framework feeding in microeconomic models that are used in compiling national budgets and 
macroeconomic planning and economic forecasting. 
 
The issuance of National Accounts provides a comprehensive picture of all transactions 
taking place in a specific period of time, and therefore gives a comprehensive picture of the 
macro-economy of any State. It is both a systematic statistical description for the whole 
economy and of the relationships between the various economic sectors and the rest of the 
world alike. National Accounts are calculated for sectors and activities which are all parts of 
the overall system of national accounting. The present status of accounts is a great deal of 
systematically classified and detailed information in accordance with economic concepts and 
principles which predict the economic performance of the state. 
 
The process of preparing National Accounts in the Palestinian Territory have developed 
continuously since the  establishment of the Palestinian Central Bureau of Statistics, and the 
first release of National Accounts in 1994 until the current process of compiling revised data 
series for the years   2007, 2008 at current and constant prices, in addition to the compilation 
of Institutional National Accounts parallel with development of methodologies and 
mechanisms which will be mentioned in detail in the methodology chapter. 
 
Since the beginning of compilation of National Accounts at PCBS, SNA’1993 was adopted as 
a reference for its preparation. Therefore the preparation of Palestinian national accounts did 
not face a transition process from SNA’1968 process. SNA’1993 is the latest basic and 
internationally agreed standards for the preparation of the accounts that are interrelated and 
consistent for macroeconomic analysis. It provides a set of concepts, definitions and 
classifications in the context of integrated accounting purposes, designed to provide data 
necessary for decision-taking, policy-making and economic analysis. 
 
1.1  Objectives of the National Accounts: 
 
National Accounts endeavor to act in response to the following economic question: 
 “Who does what, by which means, for what purpose, with whom in exchange for what, with 
what changes in stocks?” (System of National Accounts SNA 1993). The National Accounts 
gives a coherent overview of the performance of the economy of the country.  Using a clearly 
structured statistical framework, it provides a detailed understanding of the different elements 
of the economic system and their interaction in relation to the rest of the world.  
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The system of national accounts provides a set of concepts, definitions and detailed 
information within a broad accounting framework designed for purposes of policy making 
and decision-taking and for measuring the economic performance of the country. 
Additionally, they supply economic forms used in budget preparation, total economic 
planning and economic forecast and analysis.  
 
The National Accounts also provide data used in reports needed for regional and international 
organizations. Such data comply with internationally recognized standards that enable 
researchers to compare outputs of different countries and evaluate the performance of the 
domestic economy in relation to other similar economies. 
 
To complement the work in conducting a solid database to provide an adequate picture of the 
Palestinian economy, and committed to international recommendations to extend the scope of 
compilation of the system of national accounts, PCBS worked on the issuance of national 
accounts data by institutional sector to create a solid base for studies and economic analysis. 
National Accounts are considered the reference for compiling institutional national accounts 
data and the key to any development in the system.   
 
1.2 Report Structure: 
The report of National Accounts at current and constant prices for the years 2007, 2008 is 
divided into several chapters as follows: 
 
Chapter One: Includes introduction about national accounts, which contains the goals and 
overview about Palestinian National Accounts in addition to the report structure. 
Chapter Two: Presents the most important definitions and concepts in this report with 
simplified explanation of these terms. 
Chapter Three: Presents an overview about the main findings extracted from the report.  
Chapter Four: Presents the National Accounts methodology at current and constant prices, 
and Institutional National Accounts. 
Chapter Five: Presents the data quality of the report. 
Tables: This report presents the most significant results in the tables at the level of The 
Palestinian Territory for the basic National Accounts at current and constant prices, and 
Institutional National Accounts. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Glossary of Terms According to the System of National Accounts (SNA) 1993 
 
1. General terms 
 
Statistical unit: 
The United Nations System of National Accounts SNA 1993 defines two main types of 
statistical units: 
 
    - Institutional Unit Enterprise: 

 An institutional unit 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. 

 
   - Establishment: 

 An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, which produces only a single 
group of goods (with the possibility of production from secondary activities) in which the 
principal productive activity accounts for most of the value added. 
 
Breaking down institutional units into establishments serves to create more consistent  
statistical units in the productive sense. 

 
Industry: 
Industry is defined as one of the branches of the national economy which produce goods and 
services as well as extraction of material wealth and transform it  for use to satisfy production 
and consumption needs. This definition is in agreement with the International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). The highest level of aggregation 
is called the classification group, and the lowest level is called division. The various groups 
are determined in accordance with the nature of production, its use, and its structure of inputs. 
The tables in this report include classification standards linked with the Palestinian economy. 
 
Sector:  
The System of National Accounts divides the society into five institutional sectors: the 
government, non-profit institutions serving households or NPISHs, financial corporations, 
households, and non-financial corporations. This Report does not show data on the 
institutional sectors’ level; however, most activities can be related to one or two of the 
mentioned institutional sectors.  
 
Financial corporations: This sector includes main financial corporations such as banks and 
insurance companies and auxiliary financial activities like bureau de change that keep 
complete accounting records of their activities.   
 
Non-financial corporations: This sector includes all other institutional units, which are 
principally engaged in the production of market goods and services. Producers of this sector 
are distinguished from the family sector by keeping a complete set of accounts. A large 
portion of the value added in the rest of the activities is contributed by this sector.  
 
Government: A government is a legal entity established by political processes which have 
legislative, judicial or executive authority over other institutional units within a given area.  
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The government in Palestine has two levels: local and central. Tables show that a significant 
portion of the economic activity is linked to the government’s sector; it is marked 
“government services’ producers.”1 
 
Non-profit institutions serving households (NPISHs): They consist of non-profit institutions. 
Despite the fact that they produce goods and services, NPISHs do not generate profit or 
income for their units.  
 
Three main groups of NPISHs may be distinguished: 
The first group serves the business sector such as chambers of trade and industry, which are 
classified within the non-financial corporations sector. The second group constitutes part of 
the government sector such as state-run hospitals. The third type, which aims at serving 
households, includes professional and trade unions, churches, charitable societies, and 
privately subsidized organizations.  
 
Household: a household is a small group of persons who share the same living 
accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who consume certain 
types of goods and services collectively, mainly housing and food. Although they are 
primarily consumer units, households can engage in any kind of economic activity.  All 
economic activities within the production boundaries and carried out by groups that do not 
keep complete sets of accounts fall within the household sector. The tables include paid work 
within the household. The family sector takes part in a number of other activities mentioned 
in the tables such as agriculture and domestic trade.  
 
Residency: 
Individuals and establishments are residents in a country when they have a center of economic 
interest in the economic territory of that country. The concept of residence used here is not 
based on nationality or legal criteria (although it may be similar to concepts of residence).   
 
An individual is said to be resident within the economic territory of a country when such 
individual maintains a center of economic interest in that territory - that is, when this 
individual engages, or intends to engage, in economic activities or transactions on a 
significant scale either indefinitely or over a long period of time, usually interpreted as one 
year.    
 
The rule excludes students, sick people, and foreign diplomats and international organizations 
other than country’s residents where such institutions exist. Individuals in the three 
aforementioned groups are considered non-residents in the economy but residents in their own 
country regardless of the length of the period of their stay.  
 
Establishments are always considered residents in the country where they operate. This is in 
line with the residency concept, which defines residency as the center of economic activity.  
 
The only exception here is concerning establishments that operate movable equipment such as 
fishermen who stay in the regional water of a certain country for a limited period in time. 
 
 Companies that hold limited contracts are also excluded since they stay for the period of the 
contract with no intention to extend their stay once the project is over. These companies are 
considered residents in the economy of the country as long as they do not keep independent 

                                                 
1 Many countries produce education, health, social, and public services data under this title in accordance with the System of 
National Accounts.  
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accounts of their overseas activities. Otherwise, they are considered residents in the country 
where they keep independent accounts of their activities and pay taxes and possess permission 
to operate; then their activity is considered resident in the country in question. 
          
Palestinian Territory: 
Palestinian Territory excluding those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 
1967. 
 
2. Production concepts: 
 
Production:  
Production is measured during a certain period of time by the value of the final products of 
goods and services produced by a certain establishment capable of being provided to other 
units though they can be self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital 
formation. Production includes two categories: Final products and the so-called               
under-operating products, which means products that take a long time to produce such as 
livestock and establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the 
moment the production process is completed. However, the production of some goods may 
exceed the accounting period (such as the case of under-operating products). The value of 
such products is estimated and registered during that accounting period as, for example, the 
case of establishment works and winter crops.  
 
Production can be classified as follows: 
 Market outputs: the goods and services sold at economically significant prices such as 
most of the goods and services sold at warehouses and retail sale stores. 
 Outputs of private account: the goods and services consumed at the same production 
unit such as agricultural products, which are produced and consumed at the same farm. 
 Other non-market outputs: the goods and services produced by the government or non-
profit institutions that are given free-of-charge or for minimal that are not economicly 
significant prices, including educational services provided by the government. 

 
Outputs are assessed when goods are produced from the production process. Assessment can 
be carried out in different ways based on taxes and subsidies on products and imports taken 
into consideration in the assessment (such as calling these taxes indirect taxes; a term used in 
SNA 1968 but which became obsolete in SNA 1993). SNA 1993 recommends that the 
assessment be carried out at producers’ prices and basic prices. The basic price is the amount 
receivable by the producer from the purchaser for a unit of a good or service produced as 
output less any tax payable, and plus any subsidy receivable on that unit as a consequence of 
its production. Other taxes on product “SNA 1993” consist mainly of taxes on land and 
building use and licensing fees. Whatever can be transferred by the government to an 
establishment in order to reduce pollution, regardless of the size of production, can be 
considered subsidies receivable by producers before starting the process of production. A 
producer's price is the basic price plus all taxes and subsidies on production and imports 
(excluding Value Added Tax - VAT), which are known as “taxes and subsidies on product.” 
Most prominently, these are sales tax, custom duties, and duties on imports. Subsidies can 
take several forms: most commonly, subsidies on exports and imports. 
 
SNA 1993 briefly discusses the other two methodologies of assessment: market prices and 
costing factors. Market prices represent the product’s price plus VAT. This methodology has 
been used in the assessment of the Palestinian National Accounts since it was difficult to 
exclude VAT. Assessment by costing factors does not include any taxes on production or 
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imports.2 However, none of the four assessment methodologies includes transportation 
margins receivable by producers independently. 
  
Financial services: 
The output of financial services can be measured by the total cost of actual and calculated 
services. This is necessary because financial institutions gain earnings by the difference 
between interests on loans and deposits. As the calculation of the cost of the actual service is 
carried out directly, the calculation of the calculated service is more complicated. The 
calculated cost, (which is called the services of financial intermediation measured indirectly) 
equals the total of property income payable to financial institutions less gross value of payable 
interests on these institutions, excluding property income receivable by investment of money 
of the same institution. 
 
Measuring GDP by using the output or production approach shows the calculated service in 
minus for an unreal activity in order to avoid duplicated calculation. Since, by definition, cost 
of calculated service is not separated from payable interests, it is impossible to measure the 
cost of service from the expenditure side whether concerning establishments or households.  
 
Therefore, cost of calculated service is not included as an expenditure item. Henceforth, the 
cost of calculated service is shown as intermediate consumption for an unreal activity. This 
method is used in a number of countries. Since part of the service cost is actually paid by 
households (whose consumption is classified as final consumption and not intermediate 
consumption) the assessment of gross intermediate consumption becomes minimally higher 
than the actual; likewise, the value added becomes a little less than its actual value. 
 
Insurance services: 
The output of insurance is measured by the value of the actual and calculated cost of the 
service provided. In the case of other than life insurance (insurance against accidents such as 
car insurance, fire, and maritime insurance, etc.) the cost of the calculated service equals: the 
insurance premium with respect to future claims arising from the occurrence of the events 
specified in the insurance policies during the reference period + the income generated from 
investing the technical reserves in the reference period – claims payable for the reference 
period – changes in the actuarial reserves and reserves for profits insurance. Income here 
refers to property income (the income generated from the financial assets such as interests, 
shares, and stocks and the non-financial producing assets such as land lease) in addition to 
earnings on owned items.   
 
Thus, the basic accounting used to estimate the value of the output of insurance services is as 
follows:  

Total claims due 
plus             Change in actuarial and reserves for with-profits insurance 
plus              Total actual premiums earned 
plus              Total premium supplements 

         = Value of the output of insurance services (Page 142 - 6.140) 
 
Intermediate consumption: 
Intermediate consumption consists of the value of the goods and services consumed as inputs 
by a process of production. It is measured during a specific period in time in a way similar to 

                                                 
2 SNA 1993 shows clearly that using assessment by costing must be avoided because of the difficulties related to this concept 
of assessment. See 6.230-6.232 of SNA for more information. 
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measuring production. Intermediate consumption is estimated by purchase price, which is 
defined as the producers’ price plus transportation and wholesale and retail trade margins. The 
value of the gross intermediate consumption on the level of the total economy is the same 
whether calculated by purchase or producers’ price. However, on the detailed level the two 
evaluations vary.   
 
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. The net value added reflects the 
performance of the economy in a better way; however, since it is difficult to measure the fixed 
capital consumption accurately, the concept of gross value added is used more frequently.  
 
Value added at producers’ price is the difference between output at producer prices and the 
value of the intermediate consumption at purchase price plus taxes (less subsidies) on 
production. However, if taxes and subsidies are excluded, value added will be obtained in 
basic prices.  
 
Gross Domestic Product or GDP: 
Gross Domestic Product or GDP is intended to be a measure of the value created by the 
productive activity of resident institutional units during a certain period in time. Estimate of 
GDP, like the output and the value added, can vary according to taxes and subsidies taken into 
consideration. GDP is usually estimated at market prices, producers’ prices, or basic prices.  
 
There are three approaches to estimate the GDP: Output or Production approach, Expenditure 
approach, and Income approach. Output or Production approach measures the GDP as the 
sum of value added of all economic activities. 
  
Since supply is one of the components of the value added of all goods and services, it must 
equal the sum of money spent on same goods and services. Therefore, the following must 
apply: 
Gross Domestic Product at market prices = final consumption + gross fixed capital formation 
+ change in the inventory + exports (goods and services) – imports (goods and services).  
Also, since income is totally linked to the production process, the gross value added is used as 
an income on the capital (operating surplus) and employment (compensation of employees) 
plus paid taxes linked to the production processes less subsidies. Henceforth, the following 
applies:  
GDP at market prices = the compensation of employees (paid by resident producers to 
resident and non-resident employees) + net operating surplus (paid by institutional units that 
carry out production activities; residents by definition) + fixed capital consumption + taxes 
(less subsidies) on production and imports.  
 
However, the current Palestinian National Accounts was unable to provide independent 
estimates on the fixed capital consumption, which required projecting the operating surplus in 
its gross value, i.e., including fixed capital consumption.  
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3. Final consumption groups: 
 
Final consumption: 
Households, government, and non-profit institutions carry out the final consumption 
registered in the National Accounts. Therefore, the establishments’ consumption is not 
considered final consumption since products used in the production process are considered 
intermediate consumption.  
 
Households’ final consumption is registered in purchaser price. It consists of expenditure on 
all goods and services excluding expenditure on building and construction, which are 
considered gross fixed capital formation for the property owners. Renting accommodation is 
classified as final consumption spent by households.  
 
Government and non-profit institutions consumption is dealt with in the SNA 1993 
similarly to the way it was dealt with in SNA 1968; it is measured by output value less sales 
revenues.  
 
Expenditure of the two sectors can be divided into two types: individual and collective. The 
first includes spending that benefits individuals on medical services, for instance. Collective 
expenditure has a public nature such as the government’s spending on defense and security. 
 
Gross capital formation: 
Gross capital formation can be divided into three components: gross fixed capital formation, 
change in inventory, and net acquisitions of valuables. Henceforth, gross capital formation (or 
investment) can be defined as the total value of the three aforementioned components. It is 
measured at purchase price, as is the case with measuring consumption. 
 
Gross capital formation is the value of what producers own less what they spend on new and 
used capital goods (including households’ expenditure on accommodation where households 
are, in this sense, producers of accommodation services), in addition to capital improvements 
on lands and subsoil assets and the cost of property transaction of such assets.3 Capital goods 
can be tangible such as houses, equipment, machinery, etc. or intangible such as copyrights, 
trademarks, computer programs, etc. 
 
Change in the inventory can be measured by the value of the goods entering the inventory less 
the value of the goods leaving the inventory. Goods must be valued at current prices, i.e., their 
prices at the time they enter or leave the inventory in order to avoid calculating unreal 
earnings of ownership. Change in the inventory also includes “under operating products”. 
 
Valuables are assets that do not become worn out as time goes by. They are not originally 
used as basis for production or consumption but kept as a valuable inventory. This includes 
gold, diamonds, jewelry, paintings, etc. This has not been taken into consideration in capital 
formation in the current accounts. 
 
Exports and imports of goods and services: 
They include trading goods and services among residents and non-residents and selling, 
barter, and gifts. 

                                                 
3 The definition can be simplified: gross fixed capital formation includes capital improvements of all non-produced assets and 
the costs of property transaction of all non-produced assets. It also includes tangible non-produced assets, land and subsoil 
assets, water sources, and non-organic cultivated sources. Non-produced assets include copyrights, rental contacts, and 
purchasable name of fame. In any case, such deals have not been estimated since they are of a neglected value in Palestine.   
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4. Income components: 
 
Compensation of employees: 
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including social 
security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for work done by the 
latter. 
 
Tax on a product: 
Taxes are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the general 
government. Taxes on a product 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. 
 
Taxes and duties on imports, excluding VAT: 
Taxes and duties on imports consist of taxes on goods and services that become payable at the 
moment when the goods cross the national or customs frontiers of the economic territory.  
 
Other imports taxes (excluding VAT) include sales tax, excise (imposed on certain goods like 
tobacco and fuel) and other taxes that can be imposed on services, etc. 
  
Subsidies on product: 
Subsidies are current unrequited payments that government units make to local producers or 
importers. They consist of subsidies on products made to each unit of produced goods or 
services and other subsidies on product made by the government to resident producers as a 
result of carrying out the production process. 
 
Gross Operating surplus: 
The operating surplus totals the value of the gross value added at basic prices minus the total 
of compensation of employees (including compensations payable to non-residents) minus 
taxes (minus subsidies on product). Gross operating surplus can be analyzed to net operating 
surplus and fixed capital consumption.4  
However, this distinction was not possible in the Palestinian National Accounts since data 
were unavailable. 
 
Property income: 
Property income is the income receivable by the owner of a financial asset or a tangible non-
produced asset (such as land) in return for providing funds to, or putting the tangible non-
produced asset at, the disposal of another institutional unit. 
 
Gross National Income5: 
GNI (gross national income) measures the gross value of the initial earned income of 
residents. It is the income incurred by carrying out production activities or by owning 
financial assets or land or subsoil assets. GNI can be measured by adding the following 
components: 

• Compensations of employees payable to residents  
• Operating surplus of production units (residents by definition) 

                                                 
4 A line must be drawn between the consumption of fixed capital and the book consumption of the fixed capital used in 
commercial accounting basically for tax purposes. Consumption of fixed capital measures the reduction of fixed assets as a 
result of use and depreciation. It is a variable related to future view.   
5 Formerly known as Gross National Product GNP in SNA 1968 but the term became absolute in SNA 1993.  
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• Taxes on production and imports less governmental subsidies 
• Income generated by financial assets, lands, subsoil assets earned by residents            

Less: 
Income generated by financial assets, lands, subsoil assets paid by residents 
GNI can be estimated in a different way by adding the initial income earned by residents 
less initial income earned by non-residents from the GNI. 

 
Gross disposable income: 
Gross National Disposable Income measures available income of residents, which can be 
spent on consumption of goods and services (locally produced or imported goods and 
services) or for savings. Gross National Disposable Income can be measured by adding the 
following components: 
GNI, current payable current taxes on income and wealth and others payable to residents, 
residents social security contributions and revenues, net insurance premiums and claims other 
than life insurance payable to residents, local different transactions, current transactions of 
non-residents (which can take any of the aforementioned forms) 
Less: 
The same articles above on payments side. 
Gross National Disposable Income can also be measured in a simplified way by adding the 
net transactions from non residents to the GNI. 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 

The General Performance of the National Economy:  
 
3.1 National Accounts: 
The final findings of the National Accounts at current and constant prices throughout      
2007, 2008 that covers the Palestinian macroeconomic indicators in this period show general 
growth in the value of the Gross Domestic Product, GNI and GNDI indicators.  In looking at 
the Gross Domestic Product in the Palestinian Territory at constant prices, the GDP was US$ 
4,554.1 million during 2007 which is an increase of 5.4% compared to the previous year. 
Meanwhile the GDP was US$ 4,820.9 million during 2008 which was an increase of 5.9% 
compared to the year 2007. GDP per capita reached US$ 1,303.2 during the year 2007 with an 
increase of 2.2% compared to the previous year. The GDP per capita reached US$ 1,340.4 
during the year 2008 with an increase of 2.9% compared to the           year 2007. 
 
First: Percentage Contribution to GDP for the Years 2007, 2008:   
For percentage contribution to GDP by economic activity, we notice that the Palestinian 
economy is service-oriented. The percentage contribution to GDP was between 20.4% and 
20.9% which includes real estate, renting and business services, community, social and 
personal services, hotels and restaurants, education, health and social work during the years 
2007, 2008 consequently. 
 
Percentage Contribution to GDP in the Palestinian Territory by Economic Activity for 

the Years 2007, 2008 at Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

Palestinian 
Territory West Bank 

 
Gaza Strip 

 Economic Activity 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Agriculture and fishing 5.5 5.9 5.0 5.3 7.1 8.0 

Mining, manufacturing, electricity and water 15.3 14.9 18.3 17.4 7.0 6.7 

Construction 6.6 6.5 6.8 7.4 5.9 3.6 

Wholesale and retail trade 9.7 10.3 10.3 11.1 8.1 7.6 

Transport, Storage and Communications 7.4 7.2 9.7 9.1 1.3 0.7 

Financial intermediation 6.0 5.8 5.8 6.4 6.6 3.8 

Services 20.4 20.9 16.0 16.5 32.4 35.3 

Public administration and defense 14.5 14.2 11.6 11.3 22.0 23.8 

Households with employed persons 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

Other * 14.5 14.2 16.4 15.4 9.6 10.5 

Total 100 100 100 100 100 100 

Notes:  (*): Includes public-owned enterprises, FISIM, customs duties and VAT on imports, net. 
 
The findings show fluctuation in Percentage Contribution to GDP. For instance, the increase 
in percentage contribution for Wholesale and retail trade activity was  10.3 % in 2008, and 
decrease of contribution of Mining, manufacturing, electricity and water activity to reach 
14.9% in the year 2008 regarding 15.3% in the year 2007, and 9.7% for Wholesale and retail 
trade activity in the year 2007. 
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Figure 1: Gross Domestic Product in the Palestinian Territory for the Years (2005- 2008) at 

Current and Constant Prices (US$ million) 
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Figure 2: Percentage Change in GDP at Constant Prices for the Years 2005- 2008 
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Second: Per Capita Indicators: 
 
1.  At Current Prices: 
GDP,GNI,GNDI Per Capita in the Palestinian Territory for the years 2007, 2008 at current 
prices (US$) were: 
 

    Value in US$  
Indicator 2007 2008 

GDP Per Capita  1,483.0 1,698.3 

GNI Per Capita 1,633.6 1,865.2 

GNDI Per Capita 2,232.8 2,743.3 
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2.  At Constant Prices: 
GDP,GNI,GNDI Per Capita in the Palestinian Territory for the years 2007, 2008 at constant 
prices (US$) were: 
 

    Value In US$  
Indicator 2007 2008 

GDP Per Capita  1,303.2 1,340.4 

GNI Per Capita 1,429.1 1,459.4 

GNDI Per Capita 1,976.6 2,271.3 

 
Third: GDP by Expenditure: 
The main findings indicate that final consumption in the Palestinian Territory at constant 
prices for the year 2007 was US$ 5,669.8 million, and achieved an increase by 7.9% 
compared with the previous year. It was US$ 6,012.5 in the year 2008, with an increase by 
6.0% compared with the previous year. The household final consumption contributed the 
highest percent during the year 2007 of 81.0%, and  79.9% during the year 2008. 
 
The Gross Capital Formation was US$ 1,122.9 million in 2007 which decreased by 16.6% 
compared with the year 2006, and was US$ 1,315.1 million in the year 2008 with an increase 
by 17.1% compared with the previous year, but the trade balance recorded a deficit during this 
period, amounting to US$ 2,238.6 consequently US$ 2,506.7 million during 2007, 2008.  
 
The following figure shows expenditure on GDP in the Palestinian Territory for the years 
2007, 2008 at constant prices: 

 
Figure 3:  The Component of GDP by Expenditure in the Palestinian Territory for the Years 

(2005-2008) at Constant Prices (US$ million): 2004 is the Base Year 

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007 2008

Year

Va
lu

e

Final consumption Gross capital formation Net exports of goods and services

 
 



 [36]

3.2 Institutional National Accounts: 
The findings of the years 2007, 2008 at constant prices of the Palestinian Territory show that 
the Households sector provided the highest contribution to the GDP followed by the          
Non-Financial enterprises sector. The NPISH sector provided the lowest contribution in the 
year 2008 at constant prices, as the table below tells us. 

 
Gross Domestic Product in the Palestinian Territory by the Institutional Sector for the 

Years (2007, 2008) at Current and Constant Prices: 2004 is the Base Year 
 

    (Value In US$ Million) 
Current Prices Constant Prices 

Indicator 
2007 2008 2007 2008 

Households sector 1,909.8 2,258.9 1,581.7 1,769.5 

NPISH sector 298.1 404.3 271.0 291.1 

Government sector 987.3 1,169.1 993.4 1,090.9 

Financial enterprises sector 360.7 380.4 303.5 301.9 

Non- Financial enterprises sector 1,626.5 1,895.5 1,404.5 1,367.5 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 

This Chapter will present the adopted methodologies for the compilation of the National 
Accounts at current and constant prices based on the available price deflators. In addition to 
that we will present the methodologies for compiling both the Institutional National Accounts 
at current and constant prices. 

 
4.1 National Accounts 

 
4.1.1 National Accounts at Current Prices 

 
4.1.1.1 Data sources for the GDP from the Production side: 
 

Activity Source Notes 
Agriculture and Fishing - Agriculture Statistics 

- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
- Oil Presses Survey 
 
 
 

- The compensation 
of employees 
obtained from the 
Labour Force Survey. 
- Estimates available 
about the 
intermediate 
consumption of the 
fishing production 
due to lack of data. 
- Oil presses survey 
provides estimates 
about the farmers’ 
production from 
pressing olives as a 
secondary activity. 

Mining and Quarrying Industry Survey  
Manufacturing - Industry Survey 

- Oil Presses Survey 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

Electricity and Water 
Supply 

- Industry Survey 
- Local government budgets 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

Construction Contractors’ Survey (Formal Sector) 
Existing building survey (Informal 
Sector) 

LFS data for the 
compensation of 
employees were used 
in estimating them 
for the informal 
sector. 

Wholesale and Retail Trade Internal Trade Survey  
Hotels and Restaurants Services Survey  
Transport Transport Survey (Formal Sector)  
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Activity Source Notes 
Informal Transport Survey (Informal 
Sector) 

Financial Intermediation Finance Survey 
 

 

Real Estate, renting and 
Business services 
 

- Services Survey 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 
- Estimates for the imputed rents from 
the economic surveys 

 

Public Administration and 
Defense 

- Central Government Budget 
- Local Government Budget 
- Government abroad Budgets 

 

Education - Services Survey 
- UNRWA Budget 
- Ministry of Education budget 

 

Health and social work - Services Survey 
- UNRWA Budget 
- Ministry of Health budget 

 

Community, social and 
personal services 

- Services Survey  

Households with employed 
persons 

- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

 
Data sources for the GDP from the Expenditure side: 
  

Transaction Source Notes 
Household Final Consumption -Palestinian Expenditure and 

Consumption Survey 
 

Government Final 
Consumption 

Administrative records from: 
- Central Government 
- Local Government 
- Extra Budgetary institutions 
- Government Abroad 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

NPISH Final Consumption - Services Survey 
- UNRWA Budget 
- Palestinian Expenditure and 
Consumption Survey 

 

Gross capital formation For Buildings (Contractors Survey) 
For Non buildings (Imports of 
capital goods from the Foreign trade 
statistics) 

 

Changes in inventories Economic surveys  
Exports  Foreign trade statistics (exports of 

goods) 
Rest of the world estimates (exports 
of services) 
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Transaction Source Notes 
Imports Foreign trade statistics (imports of 

goods) 
Rest of the world estimates (imports 
of services) 

 

 
Data sources for the GNI and GNDI: 
 

Transaction Source Notes 
Net Factor Income from abroad   
Compensation of employees 
(residents) receivable abroad 
Compensation of employees (non 
residents) payable abroad 
 

Balance of Payments 
 

 

Property Income, net   
Property Income receivable Balance of Payments 

 
 

Property Income payable   

Current Transfers from abroad, net   
Current Transfers receivable from 
abroad 

 
Balance of Payments 
 

 

Current Transfers payable for 
abroad 

  

 
4.1.1.2   The main basis for revision process 
The process of preparing this report was based on many phases which were necessary to have 
a high coverage for the National Accounts for the period 2007, 2008 based on the following 
considerations: 

 

• The Dependency on the latest administrative records available from mainly the 
Government and UNRWA. 

• Unifying the methodologies from the various data sources based on the latest one, 
such as the methodologies for estimating the government production, imputed rent and 
gross capital formation. Using the latest methodologies contributes to the 
improvement of the data quality. 

• Improving the consistency of the data by checking the framework of the data, such as 
checking the proportion of inputs to outputs, the value added per employee, in 
addition to the logic of the growth rates for the output and value added, in addition to 
the regional distribution for the data. 

• Balancing the GDP from both the production and expenditure sides at current prices. 
• Verification of  the data at current prices after compiling those at constant prices based 

on the general overview about the performance of the economy. 
 
4.1.2 National Accounts at Constant Prices 
The methodology for compiling the National Accounts at constant prices based on a set of 
price indices and deflators. Mainly PCBS produces three types of indices (consumer price 
index, producer and wholesaler price index) based on the year 2004 as a base year for the CPI, 
while the year 1997 is the base year for the producer and wholesaler price index. 
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The process for deflating was two-fold: First step was by compiling the necessary deflators in 
format and details of the SUT, while in the second step those deflators were used in order to 
deflate the various transactions in the SUT. 
The following table shows the various indices used to deflate various transactions: 
 

Transaction Price Index Source 
Output   
Output from Goods Pal-PPI PCBS 
Output from Buildings Special Index based on the 

components of the output 
PCBS 

Services Pal- CPI PCBS 
VAT on Imports Pal-WPI PCBS 
Imports of goods and services Residual  
Intermediate Consumption   
From Goods Pal-WPI PCBS 
From Services Isr-WPI Israeli Abstract 
Final Consumption   
Household Final Consumption Pal- CPI PCBS 
Government Final Consumption Special Index based on the 

production of Government  
PCBS 

NPISH Final Consumption Pal-WPI PCBS 
Gross Capital Formation   
Gross Fixed Capital Formation Pal-WPI PCBS 
Changes in Inventories Pal-WPI PCBS 
Exports of goods and services Pal-PPI PCBS 

 
4.2 Institutional National Accounts 
The methodology for compiling the Institutional National Accounts is based mainly on the 
Annual National Accounts. Therefore the results of this report for the institutional accounts 
depend on the annual national accounts for the years 2007, 2008 as a basis for the institutional 
distribution for institutions and based on the recommendations of the SNA’ 93. 
 
Two approaches were used to compile the institutional national accounts based on the sources 
of the data and their particularity. 
 
First approach consists of: 
Agriculture and Fishing:   Classified as Household sector. 
Financial Intermediation:   Financial Institutions Sector. 
Public owned enterprise:   Non Financial Institutions Sector. 
Public Administration and Defence:  Government Sector. 
Household Services:    Household Sector. 
 
Second Approach: 
It consists of all activities where data are collected from the economic surveys, and those data 
were classified by institutional sectors based on the legal entities. A percentage contribution 
for each sector was used as a basis for distributing the data for each sector. 



 [41]

Chapter Five 
 

Data Quality 
 
SNA’1993 was adopted as a reference for the preparation of National Accounts since the 
establishment of the Palestinian Central Bureau of Statistics. Therefore the preparation of 
Palestinian national accounts did not face a transition process from the SNA’1968.  
SNA’1993 is the latest basic and internationally agreed standards for the preparation of the 
accounts that are interrelated and consistent for macroeconomic analysis. It provides a set of 
concepts, definitions and classifications in the context of integrated accounting purposes, 
designed to provide data necessary for decision-taking, policy-making and economic analysis. 
 
5.1 Data Quality 
Several procedures were adopted to ensure data quality and coverage in the National 
Accounts Data which can be summarized in the following: 
 

- Compiling economic surveys covering all activities except agriculture. 
- Compiling economic surveys covering the informal sector in construction and transport 

activities. 
- Depending on the Population, Housing and Establishment Census 2007 in preparing the 

per capita data. 
- Compiling the necessary price deflators for compiling the constant prices data. 
- Economic surveys results based on the results of the Population, Housing and 

Establishment census 2007 which provide high coverage for the national accounts 
indicators which its main source is the economic surveys series. 

- Better data coverage for the government data especially for those pertaining to the Custom 
Duties and the VAT based on the accrual basis. 

- Developing the consistency of the data after updating them from different sources and 
comparing the structure of the data (percent of inputs to outputs, percent of compensation 
of employees to value added, the logic for the growth rates in production and value 
added). 

- Using the adjustments of the Supply and Use Tables for the years 1997-1998 to compare 
the consistency of the data. 

- Due to the current situation in Gaza Strip and the difficulties in Compiling PECS survey 
for the Year 2008, data pertaining the household final consumption in Gaza Strip for the 
year 2008 was estimated base on the scientific methods in projecting the data. 

 
5.2 Data Reliability 
The compilation of National Accounts relay on a system of data sources (surveys and 
administrative records) that have a high degree of reliability. In addition to that the process of 
compilation depends heavily on a computerized system which minimizes the human errors by 
applying several checks. 
 
In addition, data reliability for the economic surveys data were done to ensure consistency of 
the data, since the reliability in this source depends on the transparencies for the owners of the 
establishments.  

 
 




