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 0200 ،كانون أول –هـ 0414، صفر. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .0200، 0202الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة  .0200 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -اهلل رام 
 

 : جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –رام اهلل  ،0461.  ب.ص
 

  (270/272) 0 2700 298: هاتف
  (270/272) 0 2710 298: فاكس

 0022122122: الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

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

الممارسات تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 0224لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 



لبنان     
Lebanon

جنين    

طولكرمطوباس

قلقيلية       
سلفيت     

نابلس     

رام اهللا والبيرة  

اريحا

واألغوار 

القدس     

بيت لحم 

الخليل      

سط 
متو
 ال
حر
الب

ت 
لمي
ر ا
بح
ال

األردن

M
ed

ite
rra

ne
an

 S
ea

D
ea

d 
Se

a

Jenin

Jordan

Tubas

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya
Salfit

Ramallah 
& Al Bireh

Jerusalem

Bethlehem

Hebron

 &Jericho
Al Aghwar

شمال غزة North Gaza
غزة

Gaza دير البلح
Deir Al Balah       خانيونس

Khan Yunis
رفح   

Rafah

سوريا     
SyriaSafad   صفد

طبريا     
Tabariya

عكا
Acre

الناصرة
Nazareth

حيفا    

Haifa

بئر السبع 
Beersheba

اللد     Lod
الرملة

Er Ramle

بيسان     
Beisan

Egypt
مصر   

يافا Jaffa

35°E

35°E34°E

33°N 33°N

32°N 32°N

31°N 31°N

30°N 30°N

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics

±

فلسطين

0 20 4010 Km

Palestine

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصاادر البياناات الخاصاة بالحساابات القومياة مان 
، كمااا يتقاادم بالشااكر إلااى أع اااء إلعااداد الحسااابات القوميااة ةالتااي ساااهمت فااي تااوفير البيانااات ال زماا وزارات وممثليااات

 .اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية لما أبدوه من جهد في مراجعة النتائج األولية
 

بقياادة فرياق فناي مان الجهااز  ،0200، 0202إعداد تقريار الحساابات القومياة باألساعار الجارياة والثابتاة ل عاوام تم لقد 
وعادد مان أع ااء  (PNA)الوطنياة الفلساطينية  طةسالالكل من ن بيك المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشتر 

ياااة لوطنطة االسااال النرويجياااة لاااد  ياااةمثلمال بتاااكمب ةلاااثمم 0200لعاااام ( CFG)ل الرئيساااية للجهااااز ياااو متلا ةعاااو مجم
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاالفلسطينية، الوك

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

 إعداد التقرير  

  آمنه النتشة 

  أحمد عمر 

  رانيا أبو غبوش 

  حسن دويكات 

  

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

  

 المراجعة األولية  

  أمينة خصيب 

  ابراهيم الطرشة 
 صالح الكفري. د

 

   

 المراجعة النهائية 
 محمود جرادات      

 
  اإلشراف العام  

 رئيس الجهاز عال عوض  
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 مستخدمينتنويه لل
 

األمور اآلتية ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند اإلطالع على التقرير والذي يضم الحسابات القومية األساسية إضافة إلى 
 :الحسابات القومية المؤسسية

 

  تقــديرات الســكان المبنيــة  باالســتناد إلــى 0200، 0202تــم إعــداد بيانــات نصــيب الفــرد مــن المؤشــرات المختلفــة ل عــوام
 .0227نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،  على

  كسنة أساس 0224بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة تعتمد على العام. 

  الر تـم إعـداد بيانــات األسـعار الثابتـة باالعتمــاد علـى مجموعـة مــن المثبطـات السـعرية والتــي تـم تحويلهـا إلــى عملـة الــدو
 .نه من الضروري مراعاة التغير في أسعار صرف الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيليإاألمريكي، بالتالي ف

  0200، 0202 عوام لالجدول التالي يبين معدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيقل اإلسرائيلي: 
 

 العام
 0200 0202 المؤشر

 7133.3 7137.3 المعدل السنوي لسعر الصرف

 

 

  عي الــدولي الموحــد تصــنيف الصــنالاعلــى  0200، 0202 ل عــوامبيانــات الحســابات القوميــة  إعــدادتــم االعتمــاد فــي
لــذلو ســيالحت اخــتالف فــي   .، وذلــو وفــت التوصــيات الدوليــة فــي هــذا المجــال(التنقــيح الرابــع) االقتصــادية  نشــطةل

 .0220-0224خالل األعوام  عما كان معمول به االقتصادية هيكلية األنشطة
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 نقيحين الرابع والثالث للتصنيف الصناعي تالي يبين التغيرات في األنشطة االقتصادية بناء على التالجدول ال
 :لدولي الموحد ل نشطة االقتصاديةا
 

التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع 
 (ISIC-6)األنشطة االقتصادية 

التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع 
 (ISIC-3)األنشطة االقتصادية 

 الزراعة والحراجة  األسماوالزراعة والحراجة وصيد 
 صيد األسماو التعدين واستغالل المحاجر

 التعدين واستغالل المحاجر الصناعات التحويلية
 الصناعات التحويلية الهواءامدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكثيف 

دارةالصـــــرف الصـــــحي  وأنشـــــطة الميـــــاهامـــــدادات  النفايـــــات  وا 
 ومعالجتها

 الكهرباء والغاز والبخار والمياه إمدادات

 اإلنشاءات اإلنشاءات
صالحتجارة الجملة والتجزئة  تجــــارة الجملــــة والتجزئــــة، إصــــالح المركبــــات ذات المحركــــات  المركبات والدرجات النارية وا 

 والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية
 النقل والتخزين واالتصاالت النقل والتخزين

 الوساطة المالية التأمين وأنشطةاألنشطة المالية 
 الفنادت والمطاعم المعلومات واالتصاالت

 األنشطة العقارية وااليجارية والتجارية والطعام اإلقامةخدمات  أنشطة
 التعليم وااليجاريةالعقارية  األنشطة
 الصحة والعمل االجتماعي والخدمات المساندة اإلداريةالخدمات  أنشطة
 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى التعليم

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي الصحة والعمل االجتماعي
 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفراد في  الفنون والترفيه والتسلية

 إنتاج سلع وخدمات الستخدامها الخاص
 أنشطة المنتمات والهيئات غير اإلقليمية األخرىالخدمات  أنشطة

  اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي
 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفراد في 

 الستخدامها الخاصإنتاج سلع وخدمات 
 

  أنشطة المنتمات والهيئات غير اإلقليمية
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  المو وع

   
 

 قائمة الجداول
 المقدمة

 

 01 النتائج الرئيسية :الفصل األول

 02 الحسابات القومية األساسية  0.0 

 01 الحسابات القومية المؤسسية 0.0 

 02 جودة البياناتو  المنهجية :الفصل الثاني   

 02 الحسابات القومية األساسية 0.0 

 00 الحسابات القومية المؤسسية 0.0 

 02 جودة البيانات 1.0 

 10 الموثوقية 4.0 

 33 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث   
   

 31 الجداول 
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 جداولالقائمة 
 

 (0200، 0202)جداول الحسابات القومية باألسعار الجارية 
 

 الصفحة  الجدول

األراضــي الفلســطينية فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي  االقتصــاديةألنشــطة امســاهمة نســبة  :0-0جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202 مل عوا

63 

الضـفة الغربيـة ل عـوام  في الناتج المحلي اإلجمـالي فـي االقتصاديةألنشطة امساهمة نسبة  :0-0جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

66 

ل عــوام  قطــاع غــزةفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي  االقتصــاديةألنشــطة امســاهمة نســبة  :3-0جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

62 

                 ل عــــــــــــــوام االقتصــــــــــــــادي النشــــــــــــــاط باألراضــــــــــــــي الفلســــــــــــــطينية حســــــــــــــ فــــــــــــــياإلنتــــــــــــــاج  :0-0جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

64 

باألســـعار  0200، 0202ل عـــوام  االقتصـــادي الضـــفة الغربيـــة حســـب النشـــاط فـــياإلنتـــاج  :0-0جدول    
 الجارية

61 

 64 باألسعار الجارية 0200، 0202ل عوام  االقتصادي حسب النشاط قطاع غزةفي اإلنتاج  :3-0جدول    

      ل عـــــــوام النشـــــــاط االقتصـــــــادي باألراضـــــــي الفلســـــــطينية حســـــــفـــــــي االســـــــتهالو الوســـــــيط  :0-3جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

61 

            ل عــــــــــوام الضــــــــــفة الغربيــــــــــة حســــــــــب النشــــــــــاط االقتصــــــــــاديفــــــــــي االســــــــــتهالو الوســــــــــيط  :0-3جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

22 
 

 0200، 0202ل عــــوام  حســــب النشــــاط االقتصــــادي قطــــاع غــــزةفــــي االســــتهالو الوســــيط  :3-3جدول    
 باألسعار الجارية

20 

        ل عـــــــــوام  االقتصـــــــــادي النشــــــــاط باألراضــــــــي الفلســـــــــطينية حســـــــــفـــــــــي القيمــــــــة المضـــــــــافة  :0-6جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

20 

                ل عــــــــــــوام االقتصـــــــــــادي الضـــــــــــفة الغربيــــــــــــة حســـــــــــب النشـــــــــــاطفـــــــــــي القيمـــــــــــة المضـــــــــــافة  :0-6جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

23 

باألسـعار  0200، 0202ل عـوام  االقتصـادي قطاع غزة حسب النشاطفي القيمة المضافة  :3-6جدول    
 الجارية

26 

            ماألراضــــــــــي الفلســــــــــطينية ل عــــــــــوافــــــــــي النــــــــــاتج المحلــــــــــي اإلجمــــــــــالي واإلنفــــــــــات عليــــــــــه   :0-2جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

22 
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 الصفحة  الجدول

 0200، 0202الضـــــفة الغربيـــــة ل عـــــوام فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي واإلنفـــــات عليـــــه   :0-2جدول    
 باألسعار الجارية

24 

باألســعار  0200، 0202ل عــوام  قطــاع غــزةفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي واإلنفــات عليــه   :3-2جدول    
 الجارية

21 

 0200، 0202  ماألراضـــي الفلســـطينية ل عـــوامتغيـــرات الحســـابات القوميـــة الرئيســـية فـــي   :0-4جدول    
 باألسعار الجارية

24 

باألسـعار  0200، 0202الضـفة الغربيـة ل عـوام فـي  متغيرات الحسـابات القوميـة الرئيسـية  :0-4جدول    
 الجارية

24 

ـــة الرئيســـية فـــي   :3-4جدول     ـــرات الحســـابات القومي باألســـعار  0200، 0202ل عـــوام  قطـــاع غـــزةمتغي
 الجارية

21 

                  نصـــــــــــــيب الفـــــــــــــرد مـــــــــــــن النـــــــــــــاتج المحلـــــــــــــي اإلجمـــــــــــــالي حســـــــــــــب المنطقـــــــــــــة ل عـــــــــــــوام  :0-1جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

42 

ـــــــــــــومي اإلجمـــــــــــــالي حســـــــــــــب المنطقـــــــــــــة ل عـــــــــــــوام :0-1جدول                        نصـــــــــــــيب الفـــــــــــــرد مـــــــــــــن الـــــــــــــدخل الق
 باألسعار الجارية 0200، 0202

42 

            نصـــــــــيب الفـــــــــرد مـــــــــن الـــــــــدخل القـــــــــومي المتـــــــــاح اإلجمـــــــــالي حســـــــــب المنطقـــــــــة ل عـــــــــوام :3-1جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202

42 

 
 (0200، 0202)جداول الحسابات القومية باألسعار الثابتة 

 

األراضـي الفلسـطينية  في الناتج المحلي اإلجمـالي فـي االقتصاديةألنشطة امساهمة نسبة  :0-4جدول 
 .0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202 مل عوا

43 

ـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي فـــي  االقتصـــاديةألنشـــطة امســـاهمة نســـبة  :0-4جدول  ـــة فـــي الن الضـــفة الغربي
 .0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202ل عوام 

46 

ل عــوام  قطـاع غـزةفـي النــاتج المحلـي اإلجمـالي فــي  االقتصـاديةألنشــطة امسـاهمة نسـبة  :3-4جدول 
 .0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202

42 

               ل عـــــــــــــوام االقتصـــــــــــــادي النشـــــــــــــاط باألراضـــــــــــــي الفلســـــــــــــطينية حســـــــــــــفـــــــــــــي اإلنتـــــــــــــاج  :0-1جدول 
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202

44 

باألســعار  0200، 0202ل عــوام  االقتصــادي الضــفة الغربيــة حســب النشــاطفــي اإلنتــاج  :0-1جدول 
 0224سنة األساس : الثابتة

41 

باألســــعار  0200، 0202ل عــــوام  االقتصــــادي حســــب النشــــاط قطــــاع غــــزةفــــي اإلنتــــاج  :3-1جدول 
 0224سنة األساس : الثابتة

44 



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

 الصفحة  الجدول

، 0202ل عـوام   االقتصـادي النشـاط باألراضي الفلسـطينية حسـ فياالستهالو الوسيط  :0-02جدول    
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200

41 

 0200، 0202 ل عـوام االقتصـادي الضفة الغربية حسب النشـاط فياالستهالو الوسيط  :0-02جدول    الجدول
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة

12 

            ل عـــــــــــوام  االقتصـــــــــــادي قطـــــــــــاع غـــــــــــزة حســـــــــــب النشـــــــــــاطفـــــــــــي االســـــــــــتهالو الوســـــــــــيط  :3-02جدول    :جدول
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202

10 

       ل عـــــــوام  االقتصـــــــادي النشـــــــاط باألراضـــــــي الفلســـــــطينية حســـــــ فـــــــيالقيمـــــــة المضـــــــافة  :0-00جدول    
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202

10 

ــــــــــي القيمــــــــــة المضــــــــــافة  :0-00جدول     ــــــــــة حســــــــــب النشــــــــــاطف             ل عــــــــــوام  االقتصــــــــــادي الضــــــــــفة الغربي
 0224سنة األساس  :باألسعار الثابتة 0200، 0202

13 

 0200، 0202ل عــــوام  االقتصــــادي قطــــاع غــــزة حســــب النشــــاطفــــي القيمــــة المضــــافة  :3-00جدول    
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة

16 

 0200، 0202  ماألراضي الفلسـطينية ل عـوافي الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفات عليه  :0-00جدول    
 0224سنة األساس  :باألسعار الثابتة

12 

ــــــــــــيالنــــــــــــاتج المحلــــــــــــي اإلجمــــــــــــالي واإلنفــــــــــــات عليــــــــــــه  :0-00جدول                     الضــــــــــــفة الغربيــــــــــــة ل عــــــــــــوام ف
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202

14 

باألسـعار  0200، 0202ل عـوام  قطـاع غـزةفـي الناتج المحلي اإلجمـالي واإلنفـات عليـه  :3-00جدول    :
 0224سنة األساس : الثابتة

11 

 0200، 0202 ماألراضـــي الفلســـطينية ل عـــوا متغيـــرات الحســـابات القوميـــة الرئيســـية فـــي :0-03جدول    
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة

14 

باألسـعار  0200، 0202الضفة الغربية ل عـوام  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في :0-03جدول    
 0224سنة األساس : الثابتة

14 

باألســـعار  0200، 0202قطـــاع غـــزة ل عـــوام متغيـــرات الحســـابات القوميـــة الرئيســـية فـــي  :3-03جدول    
 0224سنة األساس : الثابتة

11 

ــــي اإلجمــــالي حســــب المنطقــــة ل عــــوام :0-06جدول      0200، 0202 نصــــيب الفــــرد مــــن النــــاتج المحل
 0224سنة األساس  :باألسعار الثابتة

42 

ــــة ل عــــوام  :0-06جدول     ــــومي اإلجمــــالي حســــب المنطق ــــدخل الق ــــرد مــــن ال  0200، 0202نصــــيب الف
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة

42 

ــــــــدخل القــــــــومي المتــــــــاح اإلجمــــــــالي حســــــــب المنطقــــــــة ل عــــــــوام :3-06جدول               نصــــــــيب الفــــــــرد مــــــــن ال
 0224سنة األساس  :باألسعار الثابتة 0200، 0202

42 

   



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

 الصفحة  الجدول

 (0200، 0202)جداول الحسابات القومية المؤسسية    
 

نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في  األراضي الفلسطينية  :02جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي ل عوام  بحس

43 

النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي ل عوام  باإلنتاج في األراضي الفلسطينية حس :04جدول    
 باألسعار الجارية  0200، 0202

42 

النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي  بفي األراضي الفلسطينية حس االستهالو الوسيط :01جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202ل عوام 

41 

النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي  بفي األراضي الفلسطينية حس المضافة القيمة :04جدول    
 باألسعار الجارية 0200، 0202ل عوام 

 

41 

النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي ل عوام  باإلنتاج في األراضي الفلسطينية حس :01جدول 
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202

 

13 

النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي  بفي األراضي الفلسطينية حس االستهالو الوسيط :02جدول 
 0224سنة األساس : باألسعار الثابتة 0200، 0202ل عوام 

 

12 

النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي  بفي األراضي الفلسطينية حس القيمة المضافة :00جدول 
 0224سنة األساس  :باألسعار الثابتة 0200، 0202ل عوام 

11 

 
    

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

 المقدمة
 

يمثل إعداد الحسابات القومية ألية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منتومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة، وهذا 
المتوخــاة عنــد الشـروع ببنــاء قواعــد يجعـل مــن تـوفير البيانــات األساســية الالزمـة إلعــداد الحســابات القوميـة أحــد أهــم األهـداف 

لالقتصـاد  ا  منتمـ ا  إحصـائي ا  وصـف الحسـابات القوميـة ، حيـث تقـدمالبيانات اإلحصائية االقتصادية بمختلف أنواعهـا وتشـعباتها
فــي  األطــرافعــن التعــامالت التــي تجـري بــين مختلــف  اإلحصــائية المفصـلة ر البيانــاتيتــوفتعمــل علـى ككـل، وبــنفس الوقــت 

علــى اتجاهــات النمــو فــي  والوقــوف مــن جهــة أخــرى، ، وبــين االقتصــاد المحلــي وبــاقي دول العــالممــن جهــة المحلــي االقتصــاد
إعـداد سلسـلة زمنيــة  يكتسـببالتـالي،  . االقتصـادي وتقلباتــه عبـر السـنوات االقتصـاد الـوطني مـن سـنة ألخـرى ومراقبـة األداء

متسقة ومنسـجمة لبيانـات الحسـابات القوميـة وباألسـعار الجاريـة والثابتـة أهميـة قصـوى لمـا يعنيـه ذلـو مـن فـتح آفـات المقارنـة 
 . والقياس والتحليل االقتصادي

 
كإطــار عمــل دليلــي شــامل يوجــه كافــة  SNA’93 نتــام الحســابات القوميــة الجهــاز المركــزي لءحصــاء الفلســطيني ىلقــد تبنــ

 باألســعارحيــث عمــل الجهــاز علــى إصــدار بيانــات الحســابات القوميــة .  الجهــود اإلحصــائية المبذولــة فــي الحقــل االقتصــادي
 ل عـــواموفـــت القطـــاع المؤسســـي  اإلجمـــاليبيانـــات النـــاتج المحلـــي  إلـــى باإلضـــافة، 0202-0224 ل عـــوامالجاريـــة والثابتـــة 

0227-0202. 
 
والتنقـيح األول لبيانـات  0200سرنا في هذا التقرير تقديم النتائج الرئيسية للحسابات القوميـة باألسـعار الجاريـة والثابتـة للعـام ي

 والثابتـة الجاريـة باألسـعارحـول النـاتج المحلـي اإلجمـالي  النتائج الرئيسـيةبشكل أساسي  التقرير يتضمن، بحيث 0202العام 
والـدخل المتـاح  اإلجمـاليللـدخل القـومي  بيانـاتيشـمل التقريـر و كمـا   .واإلنفـات وحسـب التوزيـع الجغرافـي اإلنتـاج من جوانب

 اإلجمالي ونصيب الفرد من هذه المؤشـرات، ويتضـمن التقريـر كـذلو بيانـات النـاتج المحلـي اإلجمـالي وفـت القطـاع المؤسسـي
 .  باألسعار الجارية

 
 

 واهلل ولي التوفيت،،،
 
 
 

  
 

 عوضع  
 رئيس الجهاز

 0200، كانون أول
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 الفصل األول

 

 النتائج الرئيسية

 
 الحسابات القومية األساسية  1.1

باألساعار الثابتاة ىلان أي ةيماة الناات  المحماا ا جماالا ومان مساتو  األرا اا  0200 أشارت نتااج  الحساابات القومياة لمعاا 
، 0202مقارناة بالعاا   0200فاا العاا   %12.2ممياوي وورر أمريياا، مساجنم نماوام بما    6,421.4ىلان تالفمسايينية ولام

مقارناة  %8.9وورر أمريياا مساجن نماوا بنسابة   1,635.2ت  المحماا ا جماالا ىلان فا حايي ولان نلايل الفارو ماي الناا
 .0202بالعا  

 

ممياوي وورر  6,812.8بما    وأما ومن لعيو الوخن القوما ا جمالا باألسعار الثابتة ومن مستو  األرا ا الفمسيينية فقا
وورر أمرييااا 1,734.8 ، وبمغات ةيمااة نلايل الفارو منا  0202واي العاا  % 11.9نماوام بنسابة  محققاام  0200واا   أمريياا
 مميااوي وورر أمرييااا 7,568.7بماا   و، أمااا الااوخن القااوما المتاااي ا جمااالا فقاا0202وااي العااا   %8.6نمااوام بنساابة  محققااام 

واا  وورر أمريياا  1,927.3، وبمغت ةيمة نليل الفارو منا  0202وي العا  % 0.6 بنسبة نموام  محققام  0200خنن العا  
 .0202وي العا   %5.2بنسبة  ام تراجع محققام  0200

 
 المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي: أوال
لاو الفمسيينا هو المحما ا جمالا، فينحظ أي ارةتيما يتعمق بالمساهمة النسبية لألنشية ارةتلاوية فا النات  ف

بالورجة األولن ويبوو ذلك مي خنن حج  مساهمة هذا القياع فا النات  المحما ا جمالا فا األرا ا  اةتلاو خوماتا
 أنشية) :ين مي ويشمن نشاي الخومات ، %18.7بمغت نسبت  باألسعار الثابتة  ثحي 0200الفمسيينية خنن العا  

 ، أنشيةالمهنية والعممية والتقنية واألنشية، أنشية التعمي  واللحة العقارية واريجارية األنشية، واليعا  ا ةامةومات خ
تجارة الجممة والتجزجة نشاي  يمي  ،(األخر الخومات  ، وأنشيةالفنوي والترفي  والتسمية، والخومات المسانوة ا واريةالخومات 

، %14.0نشاي ا نشاءات حيث تلن مساهمت  ىلن ، ث  %0.40الذي بمغت نسبت   النارية والني المريبات والورجات
ىمواوات أنشية التعويي، اللناوة التحويمية،  يمي % 00.5العامة والوفاع الذي بمغت نسبة مساهمت   ا وارةنشاي و 

وارة النفايات ومعالجتها هىمواوات الميا، اليهرباء والغاز والبخار وتيييف الهواء ، لتلن ىلن وأنشية اللرف اللحا وا 
% 041أونن نسبة مساهمة ولمت ىلن نقن والتخزيي ال يانت مساهمة أنشيةفيما مي النات  المحما ا جمالا، % 00.2

 .مي النات  المحما ا جمالا
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سنة : الثابتة باألسعار( 0211، 0212)لألعوام ة تج المحلي اإلجمالي حسب المنطقنسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في النا
 0222األساس 

 النشاط االقتصادي
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 3.8 6.6 4.5 5.4 5.9 5.0 األسماكالزراوة  وليو 

التعويي، اللناوة التحويمية 
مواوات   واليهرباء المياهوا 

12.0 12.0 58.8 58.1 8.3 3.8 

 5..1 3.4 55.3 7.8 14.0 9.4 ا نشاءات

 51.6 58.8 55.6 54.8 14.1 14.9 تجارة الجممة والتجزجة

 3.. 3.. 1.8 1.5 1.9 1.8 والتخزيي النقن  

 5.5 5.6 8.7 5.1 3.3 3.5 التأميي وأنشيةاألنشية المالية 

 8.. 8.. 7.5 7.5 6.9 7.1 المعمومات وارتلارت

 ..14 17.7 56.4 56.4 18.7 19.8 الخومااااااااااات

 15.7 18.5 7.1 3.5 12.5 13.0 والوفاعمة العا ا وارة

 7.. 8.8 55.8 56.6 10.7 13.5 *أخر 

 011 011 011 011 011 011 المجمـــــوع

 الجمريية ولافا  ريبة القيمة الم افة ومن الوارواتالخومات المنزلية، خومات الوساية المالية المقاسة بلورة غير مباشرة، الرسو  )*(:
 

 ( GDP) الناتج المحلي اإلجمالي: ثانيا
الذي لمقيمة الم افة المتولوة مي العممية ا نتاجية لعوامن ا نتاج المقيمة و مقياسام تجميعيام  ا جمالايعتبر النات  المحما 

وفقام لما  ا جمالايختمف تقيي  النات  المحما  أيوالقيمة الم افة يميي  لإلنتاجوبشين مشاب    .يت  خنن فترة زمنية محووة
واناتيؤخذ فا اروتبار مي  راجل    .وا 
 الجارية والثابتة باألسعار( 0211 -0222) ماألراضي الفلسطينية لألعوا في اإلجماليالناتج المحلي 

 (مليون دوالر أمريكي)
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  (GNI) الدخل القومي اإلجمالي: ثالثا  
يافة الفمسيينييي المقيميي فا ارةتلاو الوينا والمتحققة نتيجة مشاريته   وخنأما الوخن القوما ا جمالا، والذي يقيس 

ويعوو ذلك .  مي النات  المحما ا جمالا بشين وا حامتنيه  أللون مالية، فقو يانت ةيمت  أومن و بعمن ىنتاجا أ
من الفمسيينييي فا ىسراجين با  افة ىلن وواجو استثمارات المقيميي ألمواله  فا بشين أساسا لمعواجو المتحققة مي و

  .الخارج
 

 الجارية والثابتة باألسعار (0211  -0222) ماألراضي الفلسطينية لألعوا في اإلجماليالدخل القومي 
 (مليون دوالر أمريكي)

 
 

   (GDI) المتاح اإلجماليالقومي  الدخل: رابعا  
الوون النامية، يفوق الوخن القوما المتاي ا جمالا ينم مي النات  المحما ا جمالا والوخن  معظ يما هو الحان فا 

الجارية التا يقومها المجتمع الوولا با  افة ىلن تحوينت  ساووات والتحوينتويعوو ذلك لمم. ا جمالا القوما
 .الفمسيينييي فا الشتات لعاجنته  فا الواخن

 
 الجارية والثابتة باألسعار( 0211 -0222) ماألراضي الفلسطينية لألعوا في اإلجماليالمتاح القومي الدخل 

 (مليون دوالر أمريكي)
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 الوخن القوما ارجمالا بارسعار الثابتة الوخن القوما ارجمالا بارسعار الجارية
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 إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني : خامسا  
حيث .  العرض واليملونو النظر ىلن ىجمالا العرض واليمل لنةتلاو الفمسيينا، فن بو مي ا ينع ومن ميونات 

ىجمالا ا نتاج ى افة ىلن الواروات مي السمع والخومات، فا حيي يتيوي ىجمالا  :يتيوي ىجمالا العرض فا ارةتلاو مي
ارستهنك الوسيي، ا نفاق ارستهنيا النهاجا، التيويي الرأسمالا ا جمالا ى افة ىلن : اليمل فا ارةتلاو مي

 .اتاللاورات مي السمع والخوم
 

 0211مكونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني خالل العام 

 

 

 
 

 

 مؤشرات نصيب الفرد : سادسا  
 
 :باألسعار الجارية. 1

نلاايل الفااارو مااي الناااات  المحمااا ا جماااالا، الااوخن القااوما ا جماااالا والااوخن القاااوما المتاااي ا جماااالا فااا األرا اااا  بماا 
 :ومن النحو التالا 0200، 0202الفمسيينية باألسعار الجارية لألووا  

 القيمة بالوورر األمرييا
 0100 0101 المؤشر

 2,489.2 2,185.9 نليل الفرو مي النات  المحما ا جمالا

 2,669.7     2,343.1 نليل الفرو مي الوخن القوما ا جمالا

 2,987.0 2,865.5 نليل الفرو مي الوخن القوما المتاي ا جمالا

 
 :باألسعار الثابتة. 0
نليل الفرو مي النات  المحما ا جمالا، الوخن القوما ا جمالا والوخن القوما المتاي ا جمالا فا األرا ا  بم 

 :ومن النحو التالا 0200، 0202لألووا   ةالثابت رالفمسيينية باألسعا
 القيمة بالوورر األمرييا

 0100 0101 المؤشر

 نليل الفرو مي النات  المحما ا جمالا
1,502.1 1,635.2 

 1,734.8 1,597.8 نليل الفرو مي الوخن القوما ا جمالا

 1,927.3 1,936.1 نليل الفرو مي الوخن القوما المتاي ا جمالا

81% 

13% 

 اجمالي العرض   

 الواروات ارنتاج

13% 

46% 

3% 
3% 

 اجمالي الطلب

 ارنفاق ارستهنيا النهاجا ارستهنك الوسيي
 اللاورات التيويي الرأسمالا ارجمالا
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 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق : سابعا  
باألسااعار  0200مميااوي وورر أمرييااا خاانن العااا   7,749.5تشااير النتاااج  ىلاان أي ا نفاااق ارسااتهنيا النهاااجا ولاان ىلاان 

، حياااث شاااين ا نفااااق ارساااتهنيا النهااااجا لألسااار المعيشاااية ماااا ةيمتااا  0202مقارناااة ماااع العاااا  % 0.42الثابتاااة بنماااو ةاااوره 
% 9.8مي ىجمالا ا نفااق ارساتهنيا النهااجا، مساجن نماوام ةاوره  % 32.3أي ما نسبت  مميوي وورر أمرييا،  5,713.0
% 040ام نساابت  مميااوي وورر أمرييااا مسااجن تراجعاا 1,066.8وبمغاات ةيمااة التيااويي الرأساامالا ا جمااالا .  0202وااي العااا  

ممياوي  2,394.9وبمغت ةيمة العجز فا الميزاي التجاري للاافا اللااورات ماي السامع والخاومات  . مقارنة مع العا  السابق
 %.02.3فا وجز الميزاي التجاري بمغت نسبت   ارتفاوام  وورر أمرييا مسجنم 

 
 (0211 -0222) مفي األراضي الفلسطينية لألعوا اإلنفاقبطريقة  اإلجماليالناتج المحلي  مكوناتأهم 

 0222سنة األساس (: مليون دوالر أمريكي) باألسعار الثابتة 

 
 

 :الحسابات القومية المؤسسية 0.1
يساه  بأومن نسبة فا النات  المحما ا جمالا  الشريات غير الماليةىلن أي ةياع  0200تشير البيانات الخالة بالعا  

ويشين ةياع الشريات المالية أونن نسبة مساهمة، والجوون التالا يو ح .  األسر المعيشيةويمي  ةياع  الجاريةباألسعار 
 :ذلك

 الجارية والثابتة رباألسعا( 0211، 0212) الفلسطينية لألعوامالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي في األراضي 

      
 (القيمة بالمميوي وورر أمرييا)

 القطاع
 األسعار الثابتة األسعار الجارية

0101 0100 0101 0100 

 1,994.3 2,075.6 2,835.9 2,859.6 ةياع األسر المعيشية

 339.5 303.4 623.1 457.7 المعيشيةةياع المؤسسات غير الهاوفة لمربح وتخو  األسر 

 1,376.8 1,126.4 2,299.7 1,832.6 القياع الحيوما العا 

 237.6 234.4 387.7 357.1 ةياع الشريات المالية

 2,473.1 1,984.6 3,628.9 2,823.6 ةياع الشريات غير المالية
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 صافي  الصادرات من السلع والخدمات التكوين الرأسمالي االجمالي االنفاق االستهالكي النهائي
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 ثاناالفلن ال
 

 وجودة البيانات المنهجية

 
باألسااعار الجاريااة هااذا الفلاان المنهجيااة المعتمااوة لااو  الحسااابات القوميااة الفمسايينية فااا العماان وماان ىوااواو البيانااات  نااونيت

يات  التيارق ىلان منهجياة ىواواو الحساابات القومياة باألساعار الجارياة ى اافة ىلان تماك المعاوة باألساعار الثابتاة والثابتة، حياث 
جااووة بيانااات الحسااابات القوميااة ومااو  التغييااة  ىلاان ياات  التياارق، يمااا هااذا المجااانت السااعرية النزمااة فااا باوتماااو المثبيااا

 .ا وواووالشمون لمختمف الملاور المستخومة فا 
 

 الحسابات القومية األساسية  1.0
 

 الحسابات القومية باألسعار الجارية 1.1.0
 

 لمتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية األسس العامة ا: أوال  
ر شاااك أي تاااراي  ةاواااوة بياناااات متساااقة وبااار سمسااامة زمنياااة متتالياااة ماااي السااانوات ترلاااو اليثيااار ماااي المؤشااارات والمتغيااارات 

لواةاااع وتتااايح اساااتخنج نتااااج  جوهرياااة الاااوينا وهييميتااا ،  لنةتلااااوفرلاااة ىرسااااء منماااح ثابتاااة  تتااايح ،اليمياااة ارةتلااااوية
المخرجاات فاا مرافاق  ىلانوبار السانوات، أو نسال الماوخنت  لااويةارةتالوينا مي حيث نسال النماو لألنشاية  ارةتلاو

، حيااث تعتباار النقاااي (تعوي ااات العااامميي، ال ااراجل، فاااجض التشااغين)ا نتاااج المختمفااة، أو نساال ميونااات القااي  الم ااافة 
 :التالية مي أه  األسس المتبعة ونو معالجة بيانات الحسابات القومية

 حياث تا  اوتمااو ملااور البياناات األيثار حواثاة لمساجنت ا وارياة : ن ذلـ  ممكنـاتحديث مصادر البيانات كلمـا كـا
بارساااتناو ىلااان التعاااواو العاااا  لمساااياي والمساااايي  يالحيوماااة وويالاااة الغاااوث، وتماااك المتعمقاااة بتقاااويرات واااوو الساااياي

 . 0223والمنشآت، 

 ــر الســنوات ــة عب ــات مــن مصــادرها المختلف ــة إعــداد البيان ــد منهجي لمنهجيااة األحااوث والتااا  وماان ا ماااوباروت توحي
تبمورت ماع تاراي  المعرفاة الفنياة وا لماا  بواةاع البياناات ا حلااجية ماي ناحياة وهييمياة ارةتلااو الاوينا ماي ناحياة 

ىحااراز تقااو  يبياار وماان  ىلاانالمنهجيااة األيثاار حواثااة وتوحيااوها وباار الساانوات  باوتماااووةااو ميااي هااذا التوجاا   . أخاار 
بيانااات أو احتسااال لنساال المسااتو  جااووة البيانااات، يمااا أناا  يااوفر األساااس الاانز  ةباان القيااا  بااأي ومميااات لمقارنااة 

 .النمو وبر السنوات

  إجراء تعديالت ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج والنـاتج
فبعاو أي تساتنفذ يافاة ا ميانياات فاا تحقياق سمسامة منيقياة ومان مساتو  : سب اإلنفاق باألسعار الجاريةالمحلي ح
لمسمسمة الزمنية باألسعار الجارية ويت  تجميع يافة البيانات  مي منظومة  ارةتلاويةالمعاممة / ارةتلاويالنشاي 

لمحما ا جمالا حسل ا نتاج ماي ناحياة وا نفااق ماي الحسابات القومية، ر بو وأي تظن هناك تباينات بيي النات  ا
، وهنااا تجااري ومميااة توزيااع لهااذه التباينااات بتعااوين أحااو الجااانبيي أو ةناحيااة أخاار  بساابل تبااايي ملاااورهما ا حلاااجي

 .يميهما، مع الحرج ومن وو  ا خنن بهييمية البيانات واتجاهها العا  وبر السمسمة الزمنية
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 حياث تا  فحاج : لة الزمنية باألسعار الجارية بعد الحصول علـ  نتائجهـا باألسـعار الثابتـةإعادة النظر في السلس
منيقية اتجاه البيانات بعو تثبييها والعووة ىلن البياناات باألساعار الجارياة  جاراء أي تعاوينت يعتقاو بأنهاا  ارورية 

 .الفمسيينا وأواج  العا  وبر تمك األووا لمحلون ومن نتاج  منيقية بارستناو ىلن المعرفة بواةع ارةتلاو اليما 

 بماا ي امي ةاور ا ميااي تهمايم أي معاورت  توحيد مستوى التغطيـة للبيانـات فـي األنشـطة االقتصـادية المختلفـة
 .زياوة ناجمة وي تيور التغيية ا حلاجية وبر السنوات المختمفة

 
 مراجعة البيانات من المسوح االقتصادية: ثانيا    

، ومااااي هااااذه 0200لمختمااااف مراحاااان تنفيااااذ سمساااامة المسااااوي ارةتلاااااوية و مااااي المراجعااااات والفحااااوج ىجااااراء العوياااا .0
 : المراجعات والفحوج

 مراجعة ممفات البيانات والتحقق مي لحتها. 

 مراجعة بيانات مجمووة مي ارستمارات بعو سحبها مي ا وخان والتأيو مي سنمة ىوخالها. 

 ؤسسات المشترية أليثر مي سن  والتأيو مي وو  وجوو ةفزات غير مبررة مراجعة منيقية البيانات الخالة بالم
 .فا بياناتها

 مراجعة ممفات األوزاي وآلية تعوين األوزاي. 

 مراجعة آلية استخراج الجواون والتأيو مي ميابقتها لمقواوو المو ووة لذلك. 

ومنيقياااة المعاااامنت المختمفاااة لنسااال فحاااج ارتسااااق التااااريخا لمسنسااان الزمنياااة الخالاااة بالمساااوي ارةتلااااوية  .0
 .ا نتاج وارستهنك الوسيي وا نتاجية لألنشية المختمفة

 
 مراجعة البيانات من غير المسوح االقتصادية : ثالثا  

 :ونسرو هنا ومن وج  الخلوج التعوينت الرجيسية التا أجريت لألنشية والمعامنت سواء فا التغيية أو المنهجية
 

 : المركزية بيانات الحكومة
فااااااا هااااااذا المجااااااان تاااااا  مراجعااااااة ا نتاااااااج الخاااااااج بالحيومااااااة المريزيااااااة والتأيااااااو مااااااي تيبيااااااق يريقااااااة حسااااااال التياااااااليف                

(Cost Method ) لقيااس ا نتااج الخااج بالحيوماة المريزياة والاذي يتاأتن ماي خانن مجماوع التيااليف الخالاة بالحيوماة
 .الوسيي ى افة ىلن ىهتنك رأس المان الثابتتعوي ات العامميي، ارستهنك : وها
 

   :جانب االستحقاق والجانب النقدي
حيااث تاا  التحقااق مااي البيانااات التااا تعتباار وزارة الماليااة الماازوو األساسااا لهااا وهااا بيانااات تعوي ااات العااامميي فااا ياان مااي 

اواا التولايات الوولياة فاا هاذا المجاان ماي التعمي ، اللحة ى اافة ىلان ا وارة العاماة والاوفاع ماي خانن التأياو ماي أنهاا تر 
 .حيث اوتماو مبوأ ارستحقاق لتسجين يافة المعامنت الخالة بالحيومة

 

ى افة ىلن ذلك فقو ت  فحج البيانات الخالة بال اراجل والرساو  الجمريياة لمتأياو ماي تزوياونا بهاا  امي المعاايير الوولياة 
 .الخالة بجانل ارستحقاق
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 الحسابات القومية باألسعار الثابتة  0.1.0
الثابتة يت  ذلك باحتسال المقوار الذي تتجاوز ب  ةيمة المخرجاات التاا  باألسعارالقيمة الم افة رةتلاو ما  ىجمالالقياس 

ن ياات  تثباايي الساامع والخااومات المنتجااة والمسااتهمية باسااتعما أيينتجهااا ارةتلاااو ةيمااة المااوخنت الوساايية المسااتهمية، وماان 
 .مناسبة أسعارمثبيات 

∑p2 .q2 Value Added=∑P1.Q1 -  
 

يات  الحلاون  ألنا ، نظارا Double Deflation Methodالمازووج ( التلاحيح)حيث تسمن هذه العممية بعممية التيميم 
 وتثبايي القيماة الجارياة لنساتهنك الوسايي لألساعاربارة  ةياساا (  P1.Q1) ومي  مي خانن تثبايي القيماة الجارياة لممخرجاات

(p2 .q2 ) ومن النحو نفس. 
 

معامماة شااممة لجمياع القياوو فاا الحساابات بحياث تياوي مفياوة لجمياع  األساعاريعامن تاأثير التغيارات فاا  أييمز   ألن ونظرا 
بحياث تشامن جمياع تاوفقات  حجاا واأل األساعارمجمووة ماي مقااييس  ىوواوالتحمين ارةتلاوي، بالتالا مي ال روري  أنواع

يتاايح التحقااق مااي ارتساااق ، والااذي جااواون العاارض وارسااتخوا ىيااار محاساابا يتمثاان فااا الساامع والخااومات وذلااك مااي خاانن 
هااو  ااروري لتغيياااة ياان تااوفق لمساامع والخااومات فاااا ف بالتااالاومااي موثوةيااة مجمووااة المقااااييس بأيممهااا،  لمبيانااات العااووي

 .أي ام الثابتة  وباألسعارالجارية  باألسعار سمع والخومات غير السوةية التا ييوي تقييمها لعبام ارةتلاو، بما فا ذلك ال
 

 الثابتة  البيانات باألسعار المنهجية المتبعة إلعداد
ونااو الحااويث وااي المنهجيااة المتبعااة لااو  واجاارة الحسااابات القوميااة فااا العماان وماان ىوااواو البيانااات باألسااعار الثابتااة ينبغااا 

 .التيرق بواية ىلن واةع األرةا  القياسية الفمسيينية، ومي ث  آلية التثبيي
 
 واقع األرقام القياسية الفلسطينية : أوال 

اظباات واجاارة و بهااوف تريياال األرةااا  القياسااية لهااا، و  0115المسااتهمك منااذ أواجاان وااا   أسااعاربااوأ الجهاااز بجمااع بيانااات وااي 
يسانة أسااس،  0116سايينا ألساعار المساتهمك شاهريا باوتمااو متوساي أساعار واا  األسعار ومن ىلاوار الارة  القياساا الفم

 .022ن  ت  المجاوء ىلان تحاويث سانة األسااس لألساعار واألرةاا  القياساية باوتمااو العاا  إن  و مي التوليات الوولية، فىر أ
ما يتعمق باألرةا  القياسية ألساعار المنات  في . 0116يسنة أساس لموايبة التغييرات الهييمية التا شهوها ارةتلاو منذ العا  

 .يسنة أساس 0223فقو ت  ىلوارها باوتماو متوسي أسعار وا  ( المحما والمستورو)والجممة 
 

  آلية التثبيط: ثانيا  
وماااان منهجيااااة محوثااااة لمعماااان تتماشاااان مااااع  0200 -0202اسااااتنوت بيانااااات الحسااااابات القوميااااة بارسااااعار الثابتااااة لألوااااوا  

 .  التوليات الوولية، وباوتماو يريقة التيميم المزووج يما هو متبع ووليا
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اللاناوا الموحاو بنساخت  رةا  ةياسية تراوا ارنتقان الان التلانيف القياساا موت المنهجية المحوثة ومن تلمي  أحيث اوت
رةااا  ةياسااية ومااي ثاا  مثبيااات نشااية وبالتااالا تلاامي  أمووااة مااي األ، والتااا تشاامن التوسااع فااا مج(التنقاايح الرابااع)المحوثااة 

 ة الغربية وةياع غزة مماا اساتوون تخلايجسعرية لهذه األنشية، يما ت  مراواة ارختنفات السعرية ما بيي ين مي ال ف
 ..022جواون العرض وارستخوا  لمعا   معامنت و  المنيقة الجغرافية وباوتماومثبيات سعرية ومن مست

 
 الحسابات القومية المؤسسية  0.0

تعتمااو منهجيااة ىوااواو النااات  المحمااا ا جمااالا حساال القياااع المؤسسااا وماان بيانااات الحسااابات القوميااة األساسااية، حيااث تاا  
لمتوزيااع   0200ىواواو بياناات هااذا التقريار فيمااا يتعماق بالقياوااات المؤسساية وماان بياناات الحسااابات القومياة األساسااية لمعاا  

 .0112 نظا  الحسابات القومية القياوا لممؤسسات وبارستناو ىلن توليات
 
 منهجية العمل 1.0.0 

نهجيي فا العمن ومن ىوواو الحسابات القومية المؤسسية باروتماو ومن يبيعة البياناات وملااورها، فاالنه  األون  ىتباعت  
 .لممؤسسة تمقاجيام لمبيانات التا بيبيعتها ملنفة ةياويام والثانا حسل النشاي واستناوام ىلن اليياي القانونا

 
 :النهج األول ويشمل

 ىنتاااج هااذا النشاااي يخااو  األساار المعيشااية بيبيعتاا  لااذا فقااو لاانف  اامي ةياااع األساار : الزراوااة ولاايو األسااماك
 .المعيشية

  وهذه أنشية خومات مالية تقع  مي ةياع الشريات المالية: التأميي وأنشيةاألنشية المالية. 

 مي القياع الحيوما أنشية الحيومة: ا وارة العامة والوفاع . 

 ةيااااع األسااار )األنشاااية التاااا تخاااو  األسااار المعيشاااية والتاااا  ااامي تلااانيف القيااااع العااااجما : الخاااومات المنزلياااة
 .(المعيشية

 
 :يشملو النهج الثاني 

يااة، التعااويي واسااتغنن المحاااجر، اللااناوة التحويم: األنشااية التااا ياات  جمااع بياناتهااا مااي المسااوي ارةتلاااوية وتتمثاان بالتاليااة
ىمواوات الماء واليهرباء، ا نشااءات، تجاارة الجمماة والتجزجاة، النقان، األنشاية العقارياة واريجارياة والتجارياة، أنشاية الخوماة 

وةااو تاا  ارسااتناو ىلاان اليياااي ، المجتمعيااة وارجتماويااة والشخلااية، المياااو  والفناااوق، التعمااي ، اللااحة والعماان ارجتماااوا
  .المؤسسات ارةتلاوية ىلن القياواتالقانونا لممؤسسة لتوزيع 

 
 :آلية ترميز القطاع المؤسسي 0.0.0

الوولية وتوليات المستشااريي  تولياتال األرا ا الفمسيينية ومع األخذ بعيي اروتباراوتماوام ومن يبيعة المؤسسات فا 
مااع مراواااة ممييااة المؤسسااة  ذياار آنفااام بهااذا الخلااوج تاا  ىواااوة ترميااز القياااع المؤسسااا اسااتناوام ىلاان اليياااي القااانونا يمااا 

ويبيعة النشاي ارةتلاوي وووو العامميي فا المؤسسة، وومي  ت  تلنيف بيانات المساوي ارةتلااوية ىلان الاثنث ةياواات 
 :التالية

 



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة  :PCBS ج

 

01 

 

 : قطاع الشركات غير المالية
ية المساااهمة الخلولااية، الشاارية الشااريات العاويااة المحااوووة، الشاار : يشاامن هااذا القياااع المؤسسااات ذات الييانااات التاليااة

 .المساهمة العامة المحوووة، الشرية محوووة ال ماي، وفروع الشريات األجنبية
 

 : التي تخدم األسر المعيشيةو قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح 
ي   هذا القياع المؤسسات غير الهاوفة لمربح فقي والتا تخو  األسر المعيشية حسل تعريف نظا  الحسابات القومياة لهاذه 
المؤسسااات وهااذه الخالااية تقااع بشااين أساسااا  اامي أنشااية الخااومات وييانهااا هيجااة أو جمعيااة خيريااة أو جمعيااات تعاونيااة 

 . غير هاوفة لمربح
 

 : قطاع األسر المعيشية
، الشاريات محاوووة (المحالاة)المؤسساات الفروياة، شاريات الواةاع : مي هذا التبويل المؤسسات ذات الييانات التالياةيقع  

 . الهاوفة لمربح الجمعيات التعاونية ،الشريات غير المحوووة األسه ، الشرية العاوية العامة،
 

 جودة البيانات  ..3
 يعمن الجهاز بشين حثيث ومن توسايع نيااق التغيياة والشامون .011عا  منذ بواية ىوواو منظومة الحسابات القومية فا ال

 :وذلك وي يريق الخيوات التالية
 (باستثناء الزراوة)تنفيذ مسوي اةتلاوية تغيا يافة أنشية ومرافق ارةتلاو الوينا  -
 .تنفيذ مسوي اةتلاوية تغيا ا نتاج خارج المنشآت ألنشية ا نشاءات والنقن -

 .السعرية النزمة لتنفيذ بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتةىوواو المثبيات  -

تحساايي جااووة البيانااات الخالااة بالحيومااة ى ااافة ىلاان تمااك المتعمقااة بال ااراجل والرسااو  الجمرييااة باروتماااو وماان مبااوأ  -
 .ارستحقاق وفق التوليات الوولية فا هذا المجان

فااا العماان وماان  0223تاااج  التعااواو العااا  لمسااياي والمسااايي والمنشااآت، ن وماان تقااويرات السااياي المبنيااة اروتماااو وماان -
 .ىوواو مؤشرات نليل الفرو مي المؤشرات ارةتلاوية المختمفة

ت  تحااويث البيانااات مااي ملاااورها المختمفااة وتوحيااو منهجيااة ياافبعااو أي : العااا  لهييميااة البياناااتتساااق تحساايي مسااتو  ار -
نسابة ، نسابة الماوخنت ىلان المخرجااتت  النظر فا هييمياة هاذه البياناات ماي حياث ي ىوواوها بقور ما ياي ذلك ممينام،

وياذلك التوزياع الجغرافاا  منيقياة معاورت النماو فاا ا نتااج والقيماة الم اافة، تعوي ات العامميي ىلان القيماة الم اافة
و النظاار فااا النسااق العااا  الااذي وةااو ميااي ذلااك مااي يشااف وتعااوين المظاااهر الشاااذة لمبيانااات وناا.  األوااوا لمبيانااات وباار 

 .البياناتتشير ىلي  

مااي اسااتخنج نتاااج   وارسااتخوا فقااو ميااي ىوااواو جااواون العاارض  :وارسااتخوا مااي تعااوينت جااواون العاارض  ارسااتفاوة -
وذلاااك وناااو مقارناااة مجماااوع ماااا هاااو معاااروض ، الاااواخما لمبياناااات ارتسااااقحاااون التعاااوينت الرجيساااية الميموباااة لتحقياااق 

 .اليما لنةتلاوبمجموع ما هو مستخو  مي السمع ومن مستو  تفليما 

 

وومن الرغ  مي ذلك، تظن هناك بعض ا شياليات والتحويات فا مجان تيوير التغيية والشمون فا البياناات، نوروهاا 
 :فا المحاور الرجيسية التالية
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 سجل المنشآت  تحديث: أوال  
غيار أي واةاع المنشاآت   02234يستنو سجن المنشآت ىلن التعواو العاا  لمساياي والمساايي والمنشاآت والاذي نفاذ خانن العاا  

حيث تتس  هذه المنشآت بلغر حجمها فا الغالل، وسروة حريتهاا .  الفمسيينية ويبيعتها يجعن وممية تحويثها أمرام لعبام 
غاانق أخاار  أي وااو  يفايااة التفالااين الموجااووة لااو  السااجنت ا واريااة الحيوميااة، يجعاان  يمااا.  فااا وروة منشااآت جويااوة وا 

 .وممية التحويث هذه لعبة ومعقوة وتتيمل اليثير مي المان والجهو
 

ووماان الااارغ  ماااي يافاااة ا جاااراءات التاااا يقاااو  بهاااا الجهااااز فااا مجاااان تحاااويث ىياااار المنشاااآت ارةتلااااوية ساااواء ماااي خااانن 
ية لموزارات وغرف التجاارة واللاناوة أو ماي خانن المساوي الميوانياة، تظان هنااك شايوك فاا الحلون ومن السجنت ا وار 

ساقاي تماك  مو  فعالية هاذا التحاويث وةورتا  فعانم ومان تغيياة يافاة المؤسساات الجوياوة التاا ولاوت فاا ارةتلااو المحماا وا 
 .التا أغمقت

 

تااوفير ىيااار معاينااة شااامن، األماار الااذي ياانعيس بيبيعااة ور شااك أي تحااويث ىيااار المنشااآت بلااورة مناساابة لاا  أهميتاا  فااا 
 .الحان ومن مو  تمثين نتاج  المسوي ارةتلاوية ليامن المجتمع ارةتلاوي

 
  القطاع غير المنظم : ثانيا  

ومن الرغ  مي محاولة تغيية القياع غير المنظ  فا ين ماي نشاايا ا نشااءات والنقان بتنفياذ مساوي خالاة بهماا، ىر أنا  
تظاان هناااك العويااو مااي األنشااية التااا يمارسااها القياااع غياار الماانظ  يلااعل رلااوها، يالتجااارة الواخميااة والخااومات وبعااض 

ض وارستخوا  يعيي ومن سو بعض الفجوات فا هذا المجاان، ىر أنهاا ولعن ىوواو جواون العر .  أنشية اللناوة التحويمية
 .  تظن ةاجمة ومن التقوير والتعوين الميتبا وليس ومن واةع ميوانا

 

ويفيو مسح ىنفاق واستهنك األسرة الفمسيينا فا توفير البيانات حون ا نتاج البيتا المساتهمك ذاتياام ماي السامع، غيار أنا  ر 
ويعتقاو أنا  با مياااي تياوير تغيياة القياااع غيار المانظ  لألنشااية واوا ا نشاااءات . ا نتااج المساوق منهااا ياوفر بياناات حااون

 .والنقن لتحقيق تغيية أف ن لإلنتاج المحما والقيمة الم افة
 

 لتجارة الخارجية ا: ثالثا  
فاا لألرا ااا الفمساايينية والااذي ر تارتبي مشاايمة وااو  الشامون فااا ىحلاااءات التجااارة الخارجياة هنااا بااالواةع السياسااا والجغرا

وياات  المجااوء ىلاان تعااوين (.  خالااة ىسااراجين)يساامح برلااو يافااة تااوفقات الساامع باايي األرا ااا الفمساايينية ووون باااةا العااال  
بياناااات التجاااارة الخارجياااة بتقاااوير ورجاااة واااو  شااامون التغيياااة فيهاااا ىر أنهاااا تظااان ووماااام تقويرياااة وةاجماااة ومااان ارفترا اااات 

 .الميتبيةوالتعوينت 
 

 اإلحصاءات الزراعية: رابعأ
يماا أي .  الشمون النزميي لتمثين هذا النشااياتفتقر اآللية التا تجمع بها البيانات ا حلاجية وي النشاي الزراوا لمستو  

 ، ور تاااوفر أي متغيااارات واااي التياااويي الرأسااامالا أو التغيااار فاااايمياااات ارنتااااج الزراوااااالبياناااات التاااا تجماااع تغياااا فقاااي 
 .المخزوي أو تعوي ات العامميي

 
 



 (0200، 0202)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة  :PCBS ج

 

20 

 

  الموثوقية 2.0
( مساااوي وساااجنت ىوارياااة)يااات  ىواااواو الحساااابات القومياااة فاااا فمساااييي بارساااتناو ىلااان مجموواااة ماااي الملااااور ا حلااااجية 

بلااورة  يماا أي يافاة المعالجااات لمبياناات تات .  ماي الموثوةيااة( وأحيانااام متميازة)والمنهجياات العممياة التاا تتساا  بورجاة مقبولاة 
ويحتاوي النظاا  المحوسال لممفاات الحساابات  . آلية مي خنن البرام  المحوسبة والتا تقمج يثيرام احتمارت الخياأ البشاري

.  القومية ومان مجموواة ماي الفحاوج ماي خانن معااورت لمتأياو ماي واو  وجاوو أخيااء فاا المعالجاة أو التحويان أو غيرهاا
 .لتا ةو تنج  وي السهو أو وو  الوةة ونو ىوواو البياناتوتيفن هذه ا جراءات تهميم األخياء ا
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ثالثالفلن ال  

 

 المفاهيم والمصطلحات

 
 .1993ت  تعريف المتغيرات وفقام لنظا  الحسابات القومية لعا  ي
 
 :مفاهيم عامة. 1
 

 :المؤسسي القطاع
،  ارةتلااوهو مجمووة مي الوحوات المؤسساية المقيماة التاا تشاترك بساماتها القانونياة ويبيعاة النشااي ويتاألف منهاا مجماوع 

ةيااع الشاريات غيار المالياة، ةيااع الشاريات المالياة، : ملنفة ىلن القياوات التالية بارساتناو ىلان نظاا  الحساابات القومياة
ت غياار الهاوفااة لمااربح التااا تخااو  األساار المعيشااية، وةياااع األساار المعيشااية ى ااافة القياااع الحيااوما العااا ، ةياااع المؤسسااا

 .لحسال بقية العال  والذي ينفرو ل  حسال مستقن
 

هااو ةياااع يشاامن جميااع الشااريات المقيمااة التااا ييااوي نشااايها الرجيسااا الوساااية الماليااة، ويشاامن   :قطــاع الشــركات الماليــة
نات  ىنتاجاا ساوةيام ذا يبيعاة مالياة يالتاأميي والبناوك ماثن بماا فاا ذلاك المؤسساات التاا يذلك أية مؤسساة غيار هاوفاة لماربح ت

تماون باشاترايات ماي مشااريع مالياة، ومؤسساات األنشاية المالياة المسااووة مثان لارافا العمانت الاذيي يحتفظاوي بسااجنت 
 .محاسبية متياممة وي أنشيته 

 
ريات وأشااباه الشااريات التااا تناات  الساامع والخااومات المسااوةة ينشاااي ةياااع يشاامن ياان الشاا:  قطــاع الشــركات غيــر الماليــة

ويتمياااز المنتجاااوي فاااا هاااذا القيااااع وااانه  فاااا القيااااع العااااجما باحتفااااظه  بمجموواااة متيامماااة ماااي .  اةتلااااوي رجيساااا لهاااا
 .الحسابات، ويعوو جزء ها  مي القيمة الم افة فا باةا األنشية لهذا القياع

 
ي وحاوات الحيوماة المريزياة والحيوماات المحمياة ىلان جانال لاناويق ال اماي ارجتمااوا التاا يتاألف ما: القطاع الحكومي

تفر ااها وتساايير وميهااا تمااك الوحااوات وتشاامن يااذلك المؤسسااات غياار الهاوفااة لمااربح التااا تناات  ىنتاجااا غياار سااوةا وتساايير 
 .1...وميها وتمولها بلورة رجيسة الوحوات الحيومية أو لناويق ال ماي ارجتماوا

 
 

                                                 
نفسااها وفقااا  األنشاايةتعماان اليثياار مااي الااوون وماان نشاار البيانااات المتعمقااة بااالتعمي  واللااحة والخااومات ارجتماويااة الحيوميااة تحاات يواجااف التبوياال المتعمقااة بهااذه  0

 .لتوليات نظا  الحسابات القومية
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هااا مؤسسااات ر تولااو وخاان أو ربحااا لموحااوات التااا  :قطــاع المؤسســات غيــر الهادفــة للــربح والتــي تخــدم األســر المعيشــية
بحيث يتألف هذا القيااع ماي جمياع المؤسساات المقيماة غيار الهاوفاة لماربح والتاا تاوفر سامعا وخاومات غيار ساوةية .  تمميها

ويمياااي تقسااايمها ىلااان ثااانث .  ر وميهاااا الحيوماااة وتمولهاااا بلاااورة رجيساااةلألسااار المعيشاااية واااوا تماااك المؤسساااات التاااا تسااايي
ومجموواااة تشاااين جااازءا ماااي ةيااااع الحيوماااة ( مثااان غااارف التجاااارة واللاااناوة)مجموواااة تخاااو  ةيااااع األوماااان : مجموواااات

ة والينااجس  ومجمووة المؤسسات التاا تخاو  األسار المعيشاية يارتحااوات العمالياة والمهنيا( يالمستشفيات الممموية لمحيومة)
 .والجمعيات الخيرية ومنظمات ا غاثة الممموية مي القياع الخاج

 
هو مجمووة لغيرة مي األفراو الذيي يشتريوي فا السيي ويجمعاوي بعاض  أو يان وخمها  وثاروته   :قطاع األسر المعيشية

ويمياي لألساار .  ياي والغاذاءويساتهميوي أنواواا معيناة ماي السامع والخااومات بلاورة جماوياة، تتاألف بشاين أساسااا ماي ا سا
المعيشية أي تيوي  مي المنتجيي با  افة ليونه  المستهمييي الرجيسييي، ىذ أي يان األنشاية ارةتلااوية التاا تقاع  امي 

 .حووو ا نتاج وتمارس مي ةبن جهات ر تحتفظ بمجمووة متياممة مي الحسابات تعتبر  مي ةياع األسر المعيشية
 

 :اإلقامة
تعااارف ا ةاماااة هناااا ماااي منظاااور اةتلااااوي ر ةاااانونا، والمعياااار األساساااا لتحوياااو ا ةاماااة لييااااي ماااا، هاااو مرياااز الملااامحة 

لبماو ماا تقاو  فيا    ارةتلاوية والذي يعرف بأن  وجوو محن سينا أو موةع ىنتاجا أو مواةع أخر  واخن ا ةمي  ارةتلااوي
نيااق واسااع بقلااو ارساتمرار فيهااا ألجاان غيار مساامن أو لمااوة محااووة أو  أو منا  بمباشاارة أنشااية ومعاامنت اةتلاااوية وماان

 غير محووة، ولينها واوةم ما تيوي يويمة
فاإذا ماا بقاا فارو، أو ":  السانة الواحاوة"وبالنسبة لألفراو، فاإي المعياار الرجيساا لتحوياو مرياز ارهتماا  ارةتلااوي هاو ةاواوة 

.  يو وي سنة واحوة، فإن  يعتبر مقيماام فاا ذلاك البماو ماي حياث الماولون ارةتلااويياي لوي  النية أي يبقن فا بمو ما لموة تز 
ويسااتثنن مااي هااذه القاوااوة الياانل والمر اان والعااامميي لااو  الساافارات والبعثااات الوبموماسااية والمنظمااات الووليااة مااي غياار 

نثة المذيورة غير مقيميي فاا ارةتلااو الاذي ويعتبر األفراو مي المجمووات الث.  مواينا الوولة التا تقي  فيها هذه الهيجات
 .يعيشوي في ، بن مقيموي فا بموه  األلما بغض النظر وي موة تواجوه 

 
وهاذا منساج  ماع مفهاو  ا ةاماة بأنا  ميااي مرياز .  أما بالنسابة لممنشاآت فإنهاا تعتبار ووماام مقيماة فاا البماو الاذي تتواجاو فيا 

.  ىنتاااجا ر ياات  واااوة بشااين وااابر ووي أي تيااوي هناااك النيااة لمبقاااء لفتاارة يويمااة ارهتمااا  ارةتلاااوي، ري ممارسااة نشاااي
وارستثناء الوحيو فا حالة المنشآت، ها تمك التا تشغن معاوات متنقماة، مثان لاياوي األساماك الاذيي يبقاوي فاا ميااه وولاة 

تعاةوي  نجاز مشروع محوو ووي توفر النية ما لفترة محووة مي الزمي، ويذلك بعض شريات المقاورت التا تقو  بارلتزا  ال
حياث تعتباار هاذه األنشااية مقيماة فااا ارةتلااو الااوينا لمعاامميي فيهااا يالماا أنهاا  ر  لتموياو ا ةامااة بعاو ىنجاااز هاذا ارلتاازا ،

يمارساون  أما ىذا يانوا يحتفظوي بحسابات مستقمة لنشايه  فا الوولة التا . يحتفظوي بحسابات مستقمة لنشايه  فا الخارج
 .  فيها حيث يوفعوي ال راجل ويحظوي بترخيج فا مزاولة وممه ، فيعتبر نشايه  حينجذ مقيمام فا تمك الوولة
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 :مفاهيم اإلنتاج. .
 

 : اإلنتاج
ةيمة المنتجات النهاجية مي السمع والخومات المنتجة مي ةبن منشأة ما والتا يت  استخوامها مي ةبن وحاوات أخار  ألغاراض 

السامع النهاجياة، وماا يسامن :  ويشامن ا نتااج فجتايي.  ارستهنك ذاتيام أو لغاياات التياويي الرأسامالا الثابات ا جماالا الاذاتا
، واألخياارة تعنااا المنتجااات التااا تسااتغرق وةتااام يااوينم  نتاجهااا، مثاان القيعاااي التااا ترباان لمااذبح "بالمنتجااات تحاات التشااغين"

يماة معظا  السامع فاا المحظاة التاا تيتمان فيهاا العممياة ا نتاجياة، غيار أي وممياة ىنتااج بعاض وتقاور ة.  واألومان ا نشاجية
، وهناا يات  تقاوير ةيماة هاذه المنتجاات (يماا هاو الحاان فاا المنتجاات تحات التشاغين)السمع ةو تمتاو لتتجااوز الفتارة المحاسابية 

 .لمحالين الزراوية الشتويةوتسجيمها فا تمك الفترة المحاسبية، مثان ذلك أومان ا نشاءات وا
 

، أو يجري التلرف بها بيريقة أخار  فاا الساوق ها السمع والخومات التا تباع بأسعار مجوية اةتلاويام  :ةسوقيمخرجات 
، يما هو الحان بالنسبة لمعظ  السمع والخومات التا تباع فا المخازي ومحانت أو  يعتز  بيعها أو التلرف بها فا السوق

 .ةالبيع بالتجزج
 

ها السمع والخاومات التاا يحاتفظ بهاا مااليو المشااريع التاا أنتجتهاا رساتعماله  النهااجا  :للحساب الخاص مخرجات اإلنتاج
 .الخاج المستهمية فا نفس الوحوة ا نتاجية، مثن المنتجات الزراوية التا تنت  وتستهمك فا نفس المزروة

 
المنتجة مي ةبن الحيومة أو المؤسسات التا ر تهوف لماربح، والتاا تقاو  ها السمع والخومات  :أخرىسوقية مخرجات غير 

مثان ذلك خومات التعمي  .  لوحوات مؤسسية أخر  ىما بشين فروي أو جماوا مجانام أو مقابن أسعار غير مجوية اةتلاويام 
 .التا تقومها الحيومة

 
 :خدمات الماليةال

ويعتباار ذلااك  ااروريام ري المؤسسااات .  تيمفااة الخومااة الفعميااة والمحتساابةهااو ىنتاااج الخااومات الماليااة المتحلاان مااي مجمااوع 
ياات  .  الماليااة فااا يثياار مااي الحااارت تحقااق ىيراواتهااا وااي يريااق ةيمااة الفاارق باايي الفواجااو وماان القااروض والفواجااو وماان الوواجااع

خاومات الوسااية المالياة المقاساة ) احتسال تياليف الخومة الفعمية بأسمول مباشر بينما يت  احتسال تيمفة الخومة المحتسبة
 .بلورة أيثر تعقيوام ( بلورة غير مباشرة
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 :خدمات التأمين
وفاااا حالاااة التاااأميي ومااان غيااار الحيااااة .  هاااو ا نتااااج المتاااأتا ماااي أنشاااية التاااأميي والمقاااي  بتيمفاااة الخوماااة الفعمياااة والمحتسااابة

أةسااي : تياوي تيمفاة الخوماة المحتسابة تسااوي( البحاري وغيرهااالتأميي  و الحواوث مثن تأميي المريبات والحريق والتأميي )
الااوخن المتحقاق ماي اسااتثمار ارحتياياات الفنياة لفتاارة + التاأميي المساتحقة بماا يتعمااق بالمخااير المترتباة خاانن فتارة ا ساناو 

ا نتااج يقااس بانفس األسامول  وبالنسابة ىلان التاأميي ومان الحيااة فااي. الميالبات المستحقة الوفع وي فترة ا سناو -ا سناو 
فهو يتألف مي الميونات الثنث المذيورة أونه ى افة ىلن ةيمة التناةج فا ارحتيايات الفنية، حيث تقو  شريات التأميي 
 .ببناء هذه ارحتيايات رستخوامها فا وفع المستحق مي الميالبات المترتبة ومن بوالج التأميي المشمولة فا هذه البرام 

 :هال  الوسيطاالست
وهو يقاس خنن فترة زمنية محووة بشاين .  الموخنت المستخومة  أو المستهمية أو المتمفة أو المحولة فا العممية ا نتاجية

وياات  تقياي  ارساتهنك الوساايي بأساعار المشاتريي، والتااا تعارف بأنهاا سااعر المنات  م اافام ىلياا  هاوامم النقاان . مشااب  لإلنتااج
وتيااوي ةيمااة ىجمااالا ارسااتهنك الوساايي  وماان مسااتو  ارةتلاااو اليمااا هااا نفسااها سااواء .  الجممااة والتجزجااةوهااوامم تجااارة 

 .أما ومن المستو  التفليما فهناك فرق بيي التقييميي.  حسبت بأسعار المشتريي أو أسعار المنتجيي
 :القيمة المضافة

ويعاارف ىجمااالا القيمااة الم ااافة .  تمااارس أي نشاااي ىنتاااجا مفهااو  يتعمااق با نتاااج ويشااير ىلاان القيمااة المتولااوة أليااة وحااوة
أما لافا القيمة الم افة فيت  الحلون وميها بياري اساتهنك رأس .  بحالن يري ارستهنك الوسيي مي ىجمالا ا نتاج

 .المان الثابت مي ىجمالا القيمة الم افة
 

 :الناتج المحلي اإلجمالي
وبشااين مشاااب  لإلنتاااج والقيمااة .  ام تجميعيااام لإلنتاااج الااذي ياات  خاانن فتاارة زمنيااة محااووةيعتباار النااات  المحمااا ا جمااالا مقياساا

وانااات ويقااور واااوة .  الم ااافة يميااي أي يختمااف تقيااي  النااات  المحمااا ا جمااالا وفقااام لمااا يؤخااذ فااا اروتبااار مااي  ااراجل وا 
ولتقاوير الناات  المحماا ا جماالا، هنااك  .ساسايةالنات  المحماا ا جماالا بأساعار الساوق أو أساعار المنتجايي أو األساعار األ

 . يريقة ا نتاج ويريقة ا نفاق ويريقة الوخن: ثنثة يرق
 
 :فئات االستخدام النهائي. 3
 

 :االستهال  النهائي
هنك وبهذا المعنن ر يعتبار اسات.  ارستهنك  الذي يت  مي ةبن األسر المعيشية، والحيومة، والمؤسسات غير الهاوفة لمربح

 .المنشآت استهنيام نهاجيام، ىذ تعتبر المنتجات التا تستخو  فا العممية ا نتاجية بمثابة استهنك وسيي
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ا نفاق ومن يافة السمع والخومات باستثناء ا نفاق ومن ىنشااء المساايي الاذي يعتبار  :االستهال  النهائي لألسر المعيشية 
أمااا ىيجااار المسااايي فيلاانف ياسااتهنك نهاااجا منفااق مااي األساار .  المااالييي بمثابااة تيااويي رأساامالا ثاباات ىجمااالا لحسااال

 .  المعيشية
ىنفاااق   :يميااي تقساي  ا نفاااق لهاذيي القياااويي ىلان فجتاايي: للــربح االسـتهال  النهــائي للحكومــة والمؤسســات التــي ال تهـد 

الخومات اليبياة، أماا ا نفااق الجمااوا :  ويتألف األون مي ذلك ا نفاق الذي يفيو األفراو، مثان ذلك.  فروي وآخر جماوا
 .ىنفاق الحيومة ومن الوفاع واألمي العا  الذي يعتبر  مي هذه الفجة:  فم  لبغة وامة، مثان ذلك

 
:التكوين الرأسمالي اإلجمالي  

التيويي الرأسمالا الثابت ا جمالا، والتغير فا المخزوي، ولافا حيازة النفااجس :  البنو ىلن ثنثة مريباتيميي تقسي  هذا 
وياات  ةياااس .  يمجمااوع لهااذه المريبااات الثنثااة( أو ارسااتثمار)، حيااث يعاارلف التيااويي الرأساامالا ا جمااالا (الحيااازات الثمينااة)

 ارستثمار بأسعار المشتريي
  

مجموع ةي  ما يحتازه منت  ما ماي ألاون ثابتاة مخلاوما منهاا ةيماة األلاون التاا يات   :لي الثابت اإلجماليالتكوين الرأسما
الاتخمج منهااا أثناااء الفتاارة المحاساابية با  ااافة ىلان ى ااافات معينااة ىلاان ةيمااة األلااون غيار المنتجااة التااا تتااأتا مااي خاانن 

أو غيااار ممموساااة تنااات  يمخرجاااات ماااي  وممياااات ىنتااااج  نشااااي ىنتااااجا لوحاااوات مؤسساااية واأللاااون الثابتاااة ألاااون ممموساااة
  .وتستعمن ها نفسها بلورة متيررة أو مستمرة فا العممية ا نتاجية

 
ويجاال أي تقااي  الساامع .  ةيمااة الساامع الواخمااة ىلاان المخاازوي ميروحااام منهااا ةيمااة الساامع الخارجااة مناا  :التغيــر فــي المخــزون

أو ىخراجهاااا مااي المخااازوي، بحياااث ياات  التثبااات ماااي تجناال احتساااال مياسااال  باألسااعار الجارياااة، أي بأساااعار لحظااة ىوخالهاااا
 ."المنتجات تحت التشغين"ويشمن التغير فا المخزوي .  ارةتناء غير الفعمية

 
 :الصادرات والواردات من السلع والخدمات

 .ذلك البيع والمقاي ة والهواياتشمن اللاورات والواروات المتاجرة بالسمع والخومات بيي المقيميي وغير المقيميي، بما فا 
 

 :3الدخل القومي االجمالي
ويعرف الوخن األولا بأن  الوخن الناج  وي ممارسة نشاي ىنتاجا أو نتيجاة .  القيمة اليمية لموخن األولا المتحقق لممقيميي

 . مميية ألون مالية أو مميية األرا ا واأللون الجوفية
 

                                                 
 .0112وةو الغا هذا ارليني فا نظا   ،0161فا نظا  الحسابات القومية لعا   ا جمالاياي يشار لهذا البنو بالنات  القوما  2
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ـــاح اإلجمـــالي السااامع )ن المتاااوفر لممقيمااايي والقابااان لإلنفااااق ومااان السااامع والخاااومات ارساااتهنيية الاااوخ :الـــدخل القـــومي المت
 .  أو لنوخار( والخومات المنتجة محميام أو المستوروة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 5.9 5.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

13.1 12.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.7 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 10.9 10.2 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

1.4 1.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.1 0.4 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 7.3 4.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

15.4 15.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 2.0 1.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.5 3.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 6.1 6.3 المعلومات واالتصاالت
Services 20.0 20.9 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.7 1.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.0 5.1 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

1.2 1.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

0.6 0.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 8.0 7.2 التعليم
Human health and social work activities 3.7 3.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.4 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.4 1.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 14.7 14.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.4 -2.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 6.2 7.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 8.1 9.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع

      2011، 2010لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية: 1-1        جدول 
     باألسعار الجارية

Table 1-1: Percentage contribution to GDP in the Palestinian Territory* by economic activity 

for the years 2010, 2011 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 5.1 4.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

14.4 14.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.9 0.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 12.8 12.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

0.5 0.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.2 0.4 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 6.5 4.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

15.8 16.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 2.4 2.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 4.1 4.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 8.0 8.4 المعلومات واالتصاالت
Services 17.2 17.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.9 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.8 4.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

0.9 1.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

0.5 0.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 7.0 5.0 التعليم
Human health and social work activities 2.7 2.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.5 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 0.9 1.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 11.0 9.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.9 -3.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 7.9 8.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 10.4 12.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع

 باألسعار الجارية2011، 2010لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-1جدول 

Table 1-2: Percentage contribution to GDP in the West Bank* by economic activity for the 

years 2010, 2011 at current prices                              

* The data excludes those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israel in 1967.

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

 44



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 8.3 6.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

9.4 7.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 5.2 2.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

4.2 4.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.0 0.5 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 9.7 3.9 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

14.2 14.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 0.9 0.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 1.6 1.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 0.3 0.3 المعلومات واالتصاالت
Services 28.3 32.0 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.3 2.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.7 6.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

2.0 0.9 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

0.6 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 11.1 13.9 التعليم
Human health and social work activities 6.8 4.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.2 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 2.6 2.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 26.0 29.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -1.1 -1.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 1.0 2.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1.3 2.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع

 باألسعار الجارية2011، 2010نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام : 3-1جدول 
Table 1-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity for the years 

2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 1,294.8 895.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water

2,828.0 2,695.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 101.7 61.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,412.9 2,299.0 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

271.4 261.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

42.0 73.4 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 1,485.1 1,010.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,911.4 1,766.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية
Transportation and storage 378.5 350.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 433.2 403.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 681.7 588.9 المعلومات واالتصاالت
Services 2,403.1 2,205.7 الخدمات
Accommodation and food service activities 172.6 238.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 396.3 424.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

164.6 135.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

64.0 55.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 851.5 679.6 التعليم
Human health and social work activities 508.7 432.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 60.6 50.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 184.8 188.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,954.3 2,316.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.0 5.7 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 604.6 593.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 794.3 827.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 15,775.0 13,658.6 اجمالي االنتاج
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

 باألسعار الجارية2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في األراضي الفلسطينية:  1-2جدول 
 Table 2-1: Output in the Palestinian Territory* by economic activity for the years 2010, 2011 at 

current prices                            
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 908.1 659.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

2,348.8 2,220.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 101.7 61.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,123.5 2,025.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

84.3 74.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

39.3 58.2 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 902.3 804.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,481.2 1,385.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 341.4 314.5 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 384.8 357.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 669.0 580.6 المعلومات واالتصاالت
Services 1,531.6 1,333.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 109.9 139.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 280.0 274.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

108.8 111.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 45.3 35.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 549.0 345.2 التعليم
Human health and social work activities 283.1 266.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 53.7 34.8 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 101.8 126.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,730.7 1,171.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 4.2 4.2 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 579.4 548.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 764.8 764.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 11,646.3 10,143.7 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-2جدول 
             Table 2-2: Output in the West Bank* by economic activity for the years 2010, 2011                       

          at current prices                             

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 386.7 236.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

479.2 474.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 289.4 273.2 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

187.1 186.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

2.7 15.2 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 582.8 205.7 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

430.2 380.1 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 37.1 35.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 48.4 46.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 12.7 8.3 المعلومات واالتصاالت
Services 871.5 872.6 الخدمات
Accommodation and food service activities 62.7 99.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 116.3 149.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

55.8 24.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

18.7 20.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 302.5 334.4 التعليم
Human health and social work activities 225.6 166.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 6.9 15.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 83.0 62.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 1,223.6 1,145.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.8 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 25.2 45.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 29.5 62.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 4,128.7 3,514.9 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2011، 2010االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-2جدول 
Table 2-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2010, 2011 at current prices                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 719.7 465.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,544.4 1,644.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 33.5 28.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,351.3 1,450.0 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

131.9 130.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

27.7 36.4 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 774.2 644.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

403.7 439.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 180.8 195.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 92.0 96.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 88.5 62.0 المعلومات واالتصاالت
Services 446.8 462.7 الخدمات
Accommodation and food service activities 100.4 112.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.4 3.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

50.4 30.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

9.4 11.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 65.0 73.9 التعليم
Human health and social work activities 147.2 165.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 18.3 15.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 51.7 50.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,513.4 1,080.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 236.2 236.2 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 5,999.7 5,328.0 اجمالي االستهالك الوسيط

 باألسعار الجارية2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في األراضي الفلسطينية: 1-3جدول 
Table 3-1: Intermediate consumption in the Palestinian Territory* by economic activity for the 

years 2010, 2011 at current prices                              

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)التقرير االحصائي، الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 535.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 364.4
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,293.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 1,331.0

Mining and quarrying 33.5 التعدين واستغالل المحاجر 28.3
Manufacturing 1,187.3 الصناعات التحويلية 1,237.2
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

46.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 32.7

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

26.2 دارة النفايات  32.8 إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 429.0 اإلنشاءات 522.0
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

320.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية 364.4

Transportation and storage 164.8 النقل والتخزين 178.0
Financial and insurance activities 81.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 85.3
Information and communication 83.5 المعلومات واالتصاالت 60.3
Services 266.5 الخدمات 278.7
Accommodation and food service activities 45.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام 64.5

Real estate activities 3.9 األنشطة العقارية وااليجارية 3.0
Professional, scientific and technical 

activities

43.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 25.2

Administrative and support service 

activities

5.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة 6.7

Education 32.5 التعليم 36.5
Human health and social work activities 86.9 الصحة والعمل االجتماعي 98.2
Arts, entertainment and recreation 16.1 الفنون والترفيه والتسلية 11.1
Other service activities 32.4 أنشطة الخدمات االخرى 33.5
Public administration and defense 924.4 اإلدارة العامة والدفاع 570.3
Households with employed persons 0.0 الخدمات المنزلية 0.0
FISIM 209.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 209.0
Customs Duties 0.0 الرسوم الجمركية 0.0
VAT on Imports, net 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 0.0
Gross Intermediate Consumption 4,309.4 اجمالي االستهالك الوسيط 3,963.4

 باألسعار الجارية2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-3جدول 
Table 3-2: Intermediate consumption in the West Bank* by economic activity for the years 

2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS:  National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 184.6 101.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

250.7 313.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 164.0 212.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

85.2 97.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

1.5 3.6 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 345.2 122.9 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

82.8 74.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 16.0 17.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 10.3 11.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 5.0 1.7 المعلومات واالتصاالت
Services 180.3 184.0 الخدمات
Accommodation and food service activities 55.0 47.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.5 0.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

6.8 5.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

3.7 4.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 32.5 37.4 التعليم
Human health and social work activities 60.3 67.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 2.2 4.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 19.3 16.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 589.0 510.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 26.4 27.2 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 1,690.3 1,364.6 اجمالي االستهالك الوسيط

 باألسعار الجارية2011، 2010االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-3جدول 
  Table 3-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years         

2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 575.1 430.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,283.6 1,050.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 68.2 33.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,061.6 849.0 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

139.5 131.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

14.3 37.0 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 710.9 365.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,507.7 1,326.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 197.7 154.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 341.2 307.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 593.2 526.9 المعلومات واالتصاالت
Services 1,956.3 1,743.0 الخدمات
Accommodation and food service activities 72.2 126.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 391.9 420.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

114.2 105.5 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 54.6 44.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 786.5 605.7 التعليم
Human health and social work activities 361.5 267.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 42.3 34.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 133.1 138.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,440.9 1,236.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.0 5.7 الخدمات المنزلية
FISIM -236.2 -236.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 604.6 593.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 794.3 827.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 9,775.3 8,330.6 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية: 1-4جدول 
Table 4-1: Value added in the Palestinian Territory* by economic activity for the years               

2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 373.0 295.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,055.1 889.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 68.2 33.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 936.2 788.6 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

37.6 42.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

13.1 25.4 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 473.3 282.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,160.3 1,021.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 176.6 136.5 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 303.1 272.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 585.5 520.3 المعلومات واالتصاالت
Services 1,265.1 1,054.4 الخدمات
Accommodation and food service activities 64.5 74.8 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 276.1 271.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

65.2 86.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

39.6 28.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 516.5 308.7 التعليم
Human health and social work activities 196.2 167.9 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 37.6 23.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 69.4 93.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 806.3 601.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 4.2 4.2 الخدمات المنزلية
FISIM -209.8 -209.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 579.4 548.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 764.8 764.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 7,336.9 6,180.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-4جدول 
    Table 4-2: Value added in the West Bank* by economic activity for the years 2010, 2011         

at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 202.1 135.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

228.5 161.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 125.4 60.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

101.9 89.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

1.2 11.6 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 237.6 82.8 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

347.4 305.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 21.1 18.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 38.1 35.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 7.7 6.6 المعلومات واالتصاالت
Services 691.2 688.6 الخدمات
Accommodation and food service activities 7.7 51.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 115.8 149.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

49.0 19.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

15.0 15.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 270.0 297.0 التعليم
Human health and social work activities 165.3 99.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 4.7 11.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 63.7 45.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 634.6 635.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.8 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM -26.4 -27.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 25.2 45.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 29.5 62.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,438.4 2,150.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2011، 2010القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-4جدول 
Table 4-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2010, 2011 at 

current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 االستخدام النهائي
Final consumption 12,352.1 10,263.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 9,094.3 7,868.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 2,920.4 2,039.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
NPISH final Consumption 337.4 356.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 1,688.9 1,541.1 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 2,020.6 1,445.3 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,664.7 1,005.3 المباني- 
 - Non-buildings 355.9 440.0 غير المباني- 
Changes in inventories -331.7 95.8 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -4,265.7 -3,474.3 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 1,509.7 1,151.6 الصادرات
 - Goods 1,149.6 894.3 السلع- 
 - Services 360.1 257.3 الخدمات- 
Imports 5,775.4 4,625.9 الواردات
 - Goods 5,152.8 3,975.0 السلع- 
 - Services 622.6 650.9 الخدمات- 
Gross Domestic Product 9,775.3 8,330.6 الناتج المحلي اإلجمالي
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

 باألسعار الجارية2011، 2010لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في األراضي الفلسطينية: 1-5جدول 
         Table 5-1: GDP by expenditure in the Palestinian Territory* for the years 2010, 2011                

    at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 االستخدام النهائي
Final consumption 8,871.6 7,665.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 6,941.0 6,188.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,790.9 1,286.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
NPISH final Consumption 139.7 191.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 1,461.9 1,318.2 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 1,391.4 1,250.3 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,095.6 813.7 المباني- 
 - Non-buildings 295.8 436.6 غير المباني- 
Changes in inventories 70.5 67.9 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -2,996.6 -2,803.7 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 1,372.6 1,123.1 الصادرات
 - Goods 1,075.1 891.0 السلع- 
 - Services 297.5 232.1 الخدمات- 
Imports 4,369.2 3,926.8 الواردات
 - Goods 3,870.6 3,503.2 السلع- 
 - Services 498.6 423.6 الخدمات- 
Gross Domestic Product 7,336.9 6,180.3 الناتج المحلي اإلجمالي
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

 باألسعار الجارية2011، 2010لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-5جدول 
Table 5-2: GDP by expenditure in the West Bank* for the years 2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 االستخدام النهائي
Final consumption 3,480.5 2,598.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 2,153.3 1,679.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,129.5 753.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
NPISH final Consumption 197.7 165.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية

Gross Capital Formation 227.0 222.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 629.2 195.0 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 569.1 191.6 المباني- 
 - Non-buildings 60.1 3.4 غير المباني- 
Changes in inventories -402.2 27.9 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -1,269.1 -670.6 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 137.1 28.5 الصادرات
 - Goods 74.5 3.3 السلع- 
 - Services 62.6 25.2 الخدمات- 
Imports 1,406.2 699.1 الواردات
 - Goods 1,282.2 471.8 السلع- 
 - Services 124.0 227.3 الخدمات- 
Gross Domestic Product 2,438.4 2,150.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2011، 2010الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : 3-5جدول 
Table 5-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 9,775.3 8,330.6 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 708.9 599.1 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 749.6 577.4 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net -40.7 21.7 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 10,484.2 8,929.7 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 1,245.9 1,991.0 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GDI) 11,730.1 10,920.7 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 12,352.1 10,263.8 االستهالك النهائي
Savings -622.0 656.9 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 7,336.9 6,180.3 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 652.3 548.3 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 684.2 534.1 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net -31.9 14.2 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 7,989.2 6,728.6 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 741.9 1,189.1 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GDI) 8,731.1 7,917.7 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 8,871.6 7,665.8 االستهالك النهائي
Savings -140.5 251.9 االدخار

 باألسعار الجارية2011، 2010لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في األراضي الفلسطينية: 1-6جدول 
Table 6-1: Major National Accounts variables for the Palestinian Territory* for the years             

2010, 2011 at current prices 

 باألسعار الجارية2011، 2010لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية: 2-6جدول 

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

Table 6-2: Major National Accounts variables for the West Bank* for the years 2010, 2011         

at current prices 
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PCBS:National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In US$ Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 2,438.4 2,150.3 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 56.6 50.8 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 65.4 43.3 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net -8.8 7.5 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 2,495.0 2,201.1 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 504.0 801.9 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GDI) 2,999.0 3,003.0 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 3,480.5 2,598.0 االستهالك النهائي
Savings -481.5 405.0 االدخار

 باألسعار الجارية2011، 2010متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-6جدول 
Table 6-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2010, 2011

at current prices 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD        القيمة بالدوالر األمريكي
Region 2011 2010 المنطقة
Palestinian Territory* 2,489.2 2,185.9 *األراضي الفلسطينية
West Bank* 3,137.6 2,715.4 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,534.8 1,400.7 قطاع غزة

Value In USD        القيمة بالدوالر األمريكي
Region 2011 2010 المنطقة
Palestinian Territory* 2,669.7 2,343.1 *األراضي الفلسطينية
West Bank* 3,416.6 2,956.4 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,570.5 1,433.8 قطاع غزة

Value In USD        القيمة بالدوالر األمريكي
Region 2011 2010 المنطقة
Palestinian Territory* 2,987.0 2,865.5 *األراضي الفلسطينية
West Bank* 3,733.9 3,478.8 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,887.7 1,956.2 قطاع غزة

 باألسعار الجارية2011، 2010نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 1-7جدول 
Table 7-1: GDP Per Capita by region for the years 2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

 باألسعار الجارية2011، 2010نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 2-7جدول 
Table 7-2: GNI Per Capita by region for the years 2010, 2011 at current prices

 باألسعار الجارية2011، 2010نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 3-7جدول 
Table 7-3: GNDI Per Capita by region for the years 2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: (0200-0202) الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 5.9 5.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

12.0 12.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.8 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 9.7 9.5 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

1.4 1.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.1 0.4 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 14.0 9.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

14.1 14.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 1.9 1.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.3 3.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 6.9 7.1 المعلومات واالتصاالت
Services 18.7 19.8 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.6 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.8 4.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

1.0 1.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

0.5 0.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 7.4 6.8 التعليم
Human health and social work activities 3.3 2.9 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.6 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.5 1.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 12.5 13.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.4 -2.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 5.6 6.8 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 7.4 9.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع

 باألسعار 2011، 2010لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية: 1-8جدول 
2004سنة األساس : الثابتة

Table 8-1: Percentage contribution to GDP in the Palestinian Territory* by economic activity for 

the years 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year                               

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 5.1 4.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

13.2 13.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 1.0 0.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.5 11.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

0.5 0.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.2 0.4 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 11.8 9.7 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

14.6 15.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 2.3 2.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.9 4.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 9.1 9.4 المعلومات واالتصاالت
Services 16.5 16.5 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.7 1.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.5 4.1 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

0.8 1.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

0.5 0.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 6.6 4.7 التعليم
Human health and social work activities 2.4 2.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.7 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.3 1.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 9.2 8.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.9 -3.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 7.4 8.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 9.7 11.6 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع

:  باألسعار الثابتة2011، 2010لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-8جدول 
2004سنة األساس 

Table 8-2: Percentage contribution to GDP in the West Bank* by economic activity for the 

years 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year                              

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 8.3 6.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

8.7 7.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 4.7 2.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

4.0 4.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.0 0.6 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 20.1 8.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

12.6 13.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 0.8 0.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 1.4 1.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 0.3 0.3 المعلومات واالتصاالت
Services 25.0 29.9 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.3 1.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.2 6.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

1.8 0.9 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

0.5 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 9.8 13.2 التعليم
Human health and social work activities 5.9 4.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.2 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 2.3 2.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 21.9 27.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -1.2 -1.4 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.9 2.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1.1 2.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع

:     باألسعار الثابتة2011، 2010نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام : 3-8     جدول 
2004 سنة األساس 

Table 8-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity for the years 

2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 834.5 602.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,786.8 1,842.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and quarrying 70.6 43.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,512.8 1,564.2 الصناعات التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

176.1 182.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

27.3 51.3 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 1,407.4 998.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,168.2 1,160.6 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية
Transportation and storage 243.0 245.0 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 270.5 270.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 501.8 454.3 المعلومات واالتصاالت
Services 1,486.0 1,447.8 الخدمات
Accommodation and food service activities 102.3 143.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 240.7 275.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

99.9 88.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

38.9 36.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 516.9 438.7 التعليم
Human health and social work activities 308.5 280.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 47.2 39.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 131.6 146.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,792.3 1,494.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 3.7 3.7 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 362.6 388.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 476.5 542.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 10,333.3 9,451.3 اجمالي االنتاج
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في األراضي الفلسطينية:  1-9جدول 
 Table 9-1: Output in the Palestinian Territory* by economic activity for the years 2010, 2011     

at constant prices: 2004 is the base year                            
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 583.6 443.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,477.9 1,510.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 70.6 43.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,327.1 1,373.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

54.7 52.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

25.5 40.7 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 855.1 795.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

907.2 916.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 219.6 221.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 240.2 240.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 493.0 448.3 المعلومات واالتصاالت
Services 958.0 904.2 الخدمات
Accommodation and food service activities 61.9 89.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 170.6 180.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

66.3 73.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

27.6 23.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 334.5 227.1 التعليم
Human health and social work activities 172.5 175.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 43.0 29.3 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 81.6 106.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,054.6 770.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 2.6 2.8 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 347.5 359.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 458.8 500.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 7,598.1 7,113.5 اجمالي االنتاج

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-9جدول 
Table 9-2: Output in the West Bank* by economic activity for the years 2010, 2011 at constant 

prices: 2004 is the base year                             

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 250.9 159.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

308.9 331.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 185.7 190.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

121.4 130.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

1.8 10.6 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 552.3 203.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

261.0 243.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 23.4 23.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 30.3 30.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 8.8 6.0 المعلومات واالتصاالت
Services 528.0 543.6 الخدمات
Accommodation and food service activities 40.4 54.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 70.1 94.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

33.6 15.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

11.3 12.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 182.4 211.6 التعليم
Human health and social work activities 136.0 105.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 4.2 9.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 50.0 39.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 737.7 724.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.1 0.9 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 15.1 29.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 17.7 41.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Output 2,735.2 2,337.8 اجمالي االنتاج

2004سنة األساس :  باألسعار الثابتة2011، 2010االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-9جدول 

Table 9-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2010, 2011 at constant 

prices: 2004 is the base year                             
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PCBS:  National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 453.9 315.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,013.3 1,156.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 21.5 19.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 887.4 1,019.6 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

86.1 91.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

18.3 25.8 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 510.6 462.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

263.1 307.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 121.8 140.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 61.0 68.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 60.9 45.5 المعلومات واالتصاالت
Services 283.5 313.3 الخدمات
Accommodation and food service activities 62.9 74.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 2.8 2.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

32.5 20.9 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

6.0 7.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 41.1 50.1 التعليم
Human health and social work activities 93.5 112.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 11.8 10.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 32.9 34.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 988.8 751.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 155.0 165.9 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 3,911.9 3,726.8 إجمالي االستهالك الوسيط

:         باألسعار الثابتة2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في األراضي الفلسطينية: 1-10      جدول 
2004سنة األساس 

Table 10-1: Intermediate consumption in the Palestinian Territory* by economic activity for the 

years 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year                              

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 340.2 248.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

848.5 935.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 21.5 19.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 778.9 869.1 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

30.8 23.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

17.3 23.2 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 290.5 378.7 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

210.3 257.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 111.6 128.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 53.6 60.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 57.7 44.3 المعلومات واالتصاالت
Services 169.5 190.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 27.4 41.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 2.5 2.1 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

28.3 17.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

3.7 4.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 20.5 25.0 التعليم
Human health and social work activities 55.9 68.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 10.4 7.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 20.8 23.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 613.9 408.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 137.6 146.8 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 2,833.4 2,798.1 إجمالي االستهالك الوسيط

:             باألسعار الثابتة2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-10         جدول 
2004 سنة األساس 

Table 10-2: Intermediate consumption in the West Bank* by economic activity for the years 

2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 113.7 66.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

164.8 221.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 108.5 150.5 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

55.3 68.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

1.0 2.6 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 220.1 83.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

52.8 50.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 10.2 11.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 7.4 8.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 3.2 1.2 المعلومات واالتصاالت
Services 114.0 123.2 الخدمات
Accommodation and food service activities 35.5 32.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.3 0.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

4.2 3.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

2.3 3.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 20.6 25.1 التعليم
Human health and social work activities 37.6 44.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 1.4 3.0 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 12.1 11.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 374.9 342.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 17.4 19.1 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 1,078.5 928.7 إجمالي االستهالك الوسيط

:           باألسعار الثابتة2011، 2010االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-10             جدول 
2004سنة األساس 

Table 10-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years       

2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 380.6 287.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

773.5 685.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 49.1 24.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 625.4 544.6 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

90.0 91.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

9.0 25.5 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 896.8 536.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

905.1 852.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 121.2 104.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 209.5 202.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 440.9 408.8 المعلومات واالتصاالت
Services 1,202.5 1,134.5 الخدمات
Accommodation and food service activities 39.4 69.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 237.9 272.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

67.4 67.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

32.9 28.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 475.8 388.6 التعليم
Human health and social work activities 215.0 167.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 35.4 28.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 98.7 111.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 803.5 743.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 3.7 3.7 الخدمات المنزلية
FISIM -155.0 -165.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 362.6 388.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 476.5 542.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 6,421.4 5,724.5 الناتج المحلي اإلجمالي
* The data excludes those parts of 

Jerusalem which were annexed by Israel 

in 1967.

:            باألسعار الثابتة2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية: 1-11       جدول 
2004      سنة األساس 

Table 11-1: Value added in the Palestinian Territory* by economic activity for the years      

2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية * 
.1967عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 243.4 194.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

629.4 575.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 49.1 24.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 548.2 504.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

23.9 29.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

8.2 17.5 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 564.6 416.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

696.9 659.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 108.0 92.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 186.6 180.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 435.3 404.0 المعلومات واالتصاالت
Services 788.5 714.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 34.5 47.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 168.1 178.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

38.0 55.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

23.9 18.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 314.0 202.1 التعليم
Human health and social work activities 116.6 107.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 32.6 21.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 60.8 83.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 440.7 361.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 2.6 2.8 الخدمات المنزلية
FISIM -137.6 -146.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 347.5 359.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 458.8 500.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 4,764.7 4,315.4 الناتج المحلي اإلجمالي

:           باألسعار الثابتة2011، 2010حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-11              جدول 
2004       سنة األساس 

Table 11-2: Value added in the West Bank* by economic activity for the years 2010, 2011 at 

constant prices: 2004 is the base year

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار  الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 137.2 93.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

144.1 110.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 77.2 39.9 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

66.1 62.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.8 8.0 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 332.2 119.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

208.2 192.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Transportation and storage 13.2 11.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 22.9 22.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 5.6 4.8 المعلومات واالتصاالت
Services 414.0 420.4 الخدمات
Accommodation and food service activities 4.9 22.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 69.8 94.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities

29.4 12.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities

9.0 9.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 161.8 186.5 التعليم
Human health and social work activities 98.4 60.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 2.8 6.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 37.9 28.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 362.8 381.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.1 0.9 الخدمات المنزلية
FISIM -17.4 -19.1 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 15.1 29.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 17.7 41.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 1,656.7 1,409.1 الناتج المحلي اإلجمالي

:          باألسعار الثابتة2011، 2010القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-11                    جدول 
2004               سنة األساس 

Table 11-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2010, 2011 at 

constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 االستخدام النهائي
Final consumption 7,749.5 6,796.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 5,713.0 5,204.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,772.2 1,322.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
NPISH final consumption 264.3 270.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 1,066.8 1,090.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 1,287.1 1,021.7 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,050.8 706.6 المباني- 
 - Non-buildings 236.3 315.1 غير المباني- 
Changes in inventories -220.3 68.8 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of goods and services -2,394.9 -2,162.5 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 1,075.3 863.9 الصادرات
 - Goods 856.3 695.3 السلع- 
 - Services 219.0 168.6 الخدمات- 
Imports 3,470.2 3,026.4 الواردات
 - Goods 3,091.6 2,604.0 السلع- 
 - Services 378.6 422.4 الخدمات- 
Gross Domestic Product 6,421.4 5,724.5 الناتج المحلي اإلجمالي
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

:         باألسعار الثابتة2011، 2010لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في األراضي الفلسطينية: 1-12             جدول 
2004         سنة األساس 

 Table 12-1: GDP by expenditure in the Palestinian Territory* for the years  2010, 2011 at 

constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 االستخدام النهائي
Final consumption 5,452.8 5,096.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 4,276.5 4,124.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,091.2 846.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
NPISH final consumption 85.1 125.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 950.9 946.8 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 904.1 898.1 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 707.7 585.4 المباني- 
 - Non-buildings 196.4 312.7 غير المباني- 
Changes in inventories 46.8 48.7 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of goods and services -1,639.0 -1,728.0 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 987.1 845.6 الصادرات
 - Goods 805.8 692.9 السلع- 
 - Services 181.3 152.7 الخدمات- 
Imports 2,626.1 2,573.6 الواردات
 - Goods 2,322.3 2,294.9 السلع- 
 - Services 303.8 278.7 الخدمات- 
Gross Domestic Product 4,764.7 4,315.4 الناتج المحلي اإلجمالي
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

:         باألسعار الثابتة2011، 2010لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-12                   جدول 
2004                سنة األساس 

Table 12-2: GDP by expenditure in the West Bank* for the years 2010, 2011 at constant prices: 

2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 االستخدام النهائي
Final consumption 2,296.7 1,699.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 1,436.5 1,079.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 681.0 476.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي
NPISH final consumption 179.2 144.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 115.9 143.7 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 383.0 123.6 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 343.1 121.2 المباني- 
 - Non-buildings 39.9 2.4 غير المباني- 
Changes in inventories -267.1 20.1 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of goods and services -755.9 -434.5 صافي الصادرات من السلع والخدمات
Exports 88.2 18.3 الصادرات
 - Goods 50.5 2.4 السلع- 
 - Services 37.7 15.9 الخدمات- 
Imports 844.1 452.8 الواردات
 - Goods 769.3 309.1 السلع- 
 - Services 74.8 143.7 الخدمات- 
Gross Domestic Product 1,656.7 1,409.1 الناتج المحلي اإلجمالي

:             باألسعار الثابتة2011، 2010الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : 3-12                     جدول 
2004           سنة األساس 

Table 12-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2010, 2011 at constant prices:         

2004 is the base year

 77



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 6,421.4 5,724.5 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 391.4 364.7 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 416.1 350.7 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net -24.7 14.0 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 6,812.8 6,089.2 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 755.9 1,289.4 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GDI) 7,568.7 7,378.6 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 7,749.5 6,796.5 االستهالك النهائي
Savings -180.8 582.1 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 4,764.7 4,315.4 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 356.9 331.1 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 376.3 321.8 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net -19.4 9.3 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 5,121.6 4,646.5 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 452.0 782.3 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GDI) 5,573.6 5,428.8 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 5,452.8 5,096.6 االستهالك النهائي
Savings 120.8 332.2 االدخار

:           باألسعار الثابتة2011، 2010لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في األراضي الفلسطينية: 1-13             جدول 
2004           سنة األساس 

 Table 13-1: Major National Accounts variables for the Palestinian Territory* for the years          

2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year 

:                باألسعار الثابتة2011، 2010لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية: 2-13              جدول 
2004          سنة األساس 

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

Table 13-2: Major National Accounts variables for the West Bank* for the years 2010, 2011       

at constant prices: 2004 is the base year 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 المتغير
Gross Domestic Product (GDP) 1,656.7 1,409.1 الناتج المحلي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 34.5 33.6 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 39.8 28.9 صافي تعويضات العاملين- 
- Property Income, net -5.3 4.7 صافي دخل الملكية- 
Gross National Income (GNI) 1,691.2 1,442.7 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 303.9 507.1 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GDI) 1,995.1 1,949.8 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 2,296.7 1,699.9 االستهالك النهائي
Savings -301.6 249.9 االدخار

:                  باألسعار الثابتة2011، 2010متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-13                  جدول 
2004           سنة األساس 

Table 13-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2010, 2011 

at constant prices: 2004 is the base year 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية اباالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي
Region 2011 2010 المنطقة
Palestinian Territory* 1,635.2 1,502.1 *األراضي الفلسطينية
West Bank* 2,037.6 1,896.1 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,042.8 917.9 قطاع غزة

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي
Region 2011 2010 المنطقة
Palestinian Territory* 1,734.8 1,597.8 *األراضي الفلسطينية
West Bank* 2,190.3 2,041.5 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,064.5 939.8 قطاع غزة

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي
Region 2011 2010 المنطقة
Palestinian Territory* 1,927.3 1,936.1 *األراضي الفلسطينية
West Bank* 2,383.6 2,385.3 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,255.8 1,270.1 قطاع غزة

:         باألسعار الثابتة2011، 2010نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 1-14               جدول 
2004                 سنة األساس 

Table 14-1: GDP Per Capita by region for the years 2010, 2011 at constant prices:                 

2004 is the base year

* The data excludes those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israel in 1967.

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

:            باألسعار الثابتة2011، 2010نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 2-14            جدول 
2004          سنة األساس 

Table 14-2: GNI Per Capita by region for the years 2010, 2011 at constant prices:           

2004 is the base year

:       باألسعار الثابتة2011، 2010نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي حسب المنطقة لألعوام : 3-14          جدول 
2004        سنة األساس 

Table 14-3: GNDI Per Capita by region for the years 2010, 2011 at constant prices:        

2004 is the base year

* The data excludes those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israel in 1967.

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

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 5.9 5.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 5.9 5.2  قطاع األسر المعيشية 
Mining, manufacturing, electricity and 

water

13.1 12.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.7 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector -0.1 0.1  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 0.8 0.3  قطاع الشركات غير المالية 
Manufacturing 10.9 10.2 الصناعات التحويلية
Households sector 2.8 4.5  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.0 0.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 8.1 5.6  قطاع الشركات غير المالية 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

1.4 1.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 0.1 0.1  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 1.3 1.5  قطاع الشركات غير المالية 
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

0.1 0.4 امدادات المياة وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
ومعالجتها

Households sector 0.0 0.2  قطاع األسر المعيشية 
Government sector 0.1 0.1  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 0.0 0.1  قطاع الشركات غير المالية 
Construction 7.3 4.4 اإلنشاءات
Households sector 5.7 3.5  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 1.6 0.9  قطاع الشركات غير المالية 
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

15.4 15.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 5.6 6.2  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 9.8 9.7  قطاع الشركات غير المالية 
Transportation and storage 2.0 1.9 النقل والتخزين 
Households sector 1.3 1.4  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 0.7 0.5  قطاع الشركات غير المالية 
Financial and insurance activities 3.5 3.7 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 3.5 3.7  قطاع الشركات المالية
Information and communication 6.1 6.3 المعلومات واالتصاالت
Households sector 0.0 0.1  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 6.1 6.2  قطاع الشركات غير المالية 
Services 20.0 20.9 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

0.7 1.5 انشطة خدمات االقامة والطعام

Households sector 0.1 0.9  قطاع االسر المعيشية 
NPISH sector 0.0 0.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.6 0.6  قطاع الشركات غير المالية 
Real estate activities 4.0 5.1 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 3.8 5.0  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.0 0.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.2 0.1  قطاع الشركات غير المالية 

حسب النشاط االقتصادي والقطاع * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية: 15جدول 
 باألسعار الجارية2011، 2010المؤسسي لألعوام 

Table 15: Percentage contribution to GDP by economic activity and institutional sector in 

the Palestinian Territory* 2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

1.2 1.3 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 0.1 0.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.1 0.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 1.0 0.9  قطاع الشركات غير المالية 
Administrative and support service 

activities

0.6 0.5 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 0.1 0.1  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.0 0.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.5 0.4  قطاع الشركات غير المالية 
Education 8.0 7.2 التعليم
Households sector 0.1 0.3  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 2.8 2.8  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 4.6 3.3  القطاع الحكومي   
Non- Financial enterprises sector 0.5 0.8  قطاع الشركات غير المالية 
Human health and social work activities 3.7 3.2 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 0.0 0.6  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 1.6 1.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 1.5 1.0  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 0.6 0.3  قطاع الشركات غير المالية 
Arts, entertainment and recreation 0.4 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 0.0 0.1  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.1 0.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.3 0.2  قطاع الشركات غير المالية 
Other service activities 1.4 1.7 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 0.0 0.7  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 1.3 0.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.1 0.3  قطاع الشركات غير المالية 
Public administration and defense 14.7 14.8 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 14.7 14.8  القطاع الحكومي   
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
Households sector 0.1 0.1  قطاع األسر المعيشية 
Total by Sectors 88.1 85.8  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 25.5 29.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 5.9 5.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 21.0 19.3  القطاع الحكومي 
Financial enterprises sector 3.5 3.7  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 32.2 28.4  قطاع الشركات غير المالية 
FISIM -2.4 -2.8 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs duties 6.2 7.1 الرسوم الجمركية
VAT on imports, net 8.1 9.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 100 100 المجموع
* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

حسب النشاط االقتصادي * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية: (تابع) 15جدول 
 باألسعار الجارية2011، 2010والقطاع المؤسسي لألعوام 

Table 15 (Cont.): Percentage contribution to GDP by economic activity and institutional 

sector in the Palestinian Territory* 2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 1,294.8 895.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 1,294.8 895.9  قطاع األسر المعيشية
Mining, manufacturing, electricity and 

water

2,828.0 2,695.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 101.7 61.5 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector 27.9 16.9  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 73.8 44.6  قطاع الشركات غير المالية
Manufacturing 2,412.9 2,299.0 الصناعات التحويلية
Households sector 472.4 817.2  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 2.2 22.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 1,938.3 1,459.5  قطاع الشركات غير المالية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

271.4 261.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 39.0 34.2  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 232.4 227.0  قطاع الشركات غير المالية
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

42.0 73.4 امدادات المياة وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
ومعالجتها

Households sector 6.3 22.1  قطاع األسر المعيشية
Government sector 19.5 17.2  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 16.1 34.1  قطاع الشركات غير المالية
Construction 1,485.1 1,010.1 اإلنشاءات
Households sector 1,101.3 705.6  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 383.8 304.5  قطاع الشركات غير المالية
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,911.4 1,766.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 688.7 725.6  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.0 1.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 1,222.7 1,039.4  قطاع الشركات غير المالية
Transportation and storage 378.5 350.3 النقل والتخزين
Households sector 278.3 260.4  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 100.2 89.9  قطاع الشركات غير المالية
Financial and insurance activities 433.2 403.8 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 433.2 403.8  قطاع الشركات المالية
Information and communication 681.7 588.9 المعلومات واالتصاالت
Households sector 1.1 10.5  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 680.6 578.4  قطاع الشركات غير المالية
Services 2,403.1 2,205.7 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

172.6 238.7 انشطة خدمات االقامة والطعام
Households sector 27.2 149.0  قطاع االسر المعيشية
NPISH sector 2.3 2.9  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 143.0 86.8  قطاع الشركات غير المالية
Real estate activities 396.3 424.2 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 372.4 410.7  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 4.3 2.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 19.7 11.5  قطاع الشركات غير المالية

              2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * االنتاج في األراضي الفلسطينية: 16         جدول 
          باألسعار الجارية

Table 16: Output by economic activity and institutional sector in the Palestinian Territory* 

2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

164.6 135.8 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 7.9 40.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 14.2 3.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 142.5 92.7  قطاع الشركات غير المالية
Administrative and support service 

activities

64.0 55.6 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 7.9 18.3  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.2 0.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 55.9 37.1  قطاع الشركات غير المالية
Education 851.5 679.6 التعليم
Households sector 19.0 37.3  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 314.9 262.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 461.1 295.6  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 56.5 84.6  قطاع الشركات غير المالية
Human health and social work activities 508.7 432.5 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 5.9 84.6  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 230.5 155.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 194.3 159.3  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 78.0 33.0  قطاع الشركات غير المالية
Arts, entertainment and recreation 60.6 50.5 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 4.3 20.4  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 17.9 9.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 38.3 21.0  قطاع الشركات غير المالية
Other service activities 184.8 188.8 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 5.1 75.7  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 169.7 81.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 9.9 31.6  قطاع الشركات غير المالية
Public administration and defense 2,954.3 2,316.6 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 2,954.3 2,316.6  القطاع الحكومي
Households with employed persons 6.0 5.7 الخدمات المنزلية
Households sector 6.0 5.7  قطاع األسر المعيشية
Total by Sectors 14,376.1 12,238.0  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 4,326.6 4,296.0  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 756.2 539.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 3,668.2 2,822.9  القطاع الحكومي
Financial enterprises sector 433.2 403.8  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 5,191.9 4,175.7  قطاع الشركات غير المالية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs duties 604.6 593.1 الرسوم الجمركية
VAT on imports, net 794.3 827.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 15,775.0 13,658.6 المجموع

           2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * االنتاج في األراضي الفلسطينية: (تابع) 16     جدول 
 باألسعار الجارية

Table 16 (Cont.): Output by economic activity and institutional sector in the Palestinian 

Territory* 2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 719.7 465.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 719.7 465.6  قطاع األسر المعيشية
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,544.4 1,644.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 33.5 28.3 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector 33.5 7.4  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.0 20.9  قطاع الشركات غير المالية
Manufacturing 1,351.3 1,450.0 الصناعات التحويلية
Households sector 195.8 443.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 5.5 15.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 1,150.0 991.7  قطاع الشركات غير المالية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

131.9 130.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 27.6 24.3  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 104.3 105.9  قطاع الشركات غير المالية
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

27.7 36.4 امدادات المياة وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
ومعالجتها

Households sector 0.7 4.5  قطاع األسر المعيشية
Government sector 13.3 11.7  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 13.7 20.2  قطاع الشركات غير المالية
Construction 774.2 644.9 اإلنشاءات
Households sector 546.2 417.5  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 228.0 227.4  قطاع الشركات غير المالية
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

403.7 439.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 143.6 207.2  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.4 0.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 259.7 231.7  قطاع الشركات غير المالية
Transportation and storage 180.8 195.4 النقل والتخزين
Households sector 151.7 142.7  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 29.1 52.7  قطاع الشركات غير المالية
Financial and insurance activities 92.0 96.4 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 92.0 96.4  قطاع الشركات المالية
Information and communication 88.5 62.0 المعلومات واالتصاالت
Households sector 0.2 1.8  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 88.3 60.2  قطاع الشركات غير المالية
Services 446.8 462.7 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

100.4 112.0 انشطة خدمات االقامة والطعام
Households sector 16.9 73.4  قطاع االسر المعيشية
NPISH sector 0.4 0.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 83.1 38.1  قطاع الشركات غير المالية
Real estate activities 4.4 3.5 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 0.4 0.9  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 1.4 0.9  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 2.6 1.7  قطاع الشركات غير المالية

        2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * اإلستهالك الوسيط في األراضي الفلسطينية: 17جدول 
باألسعار الجارية

Table 17: Intermediate Consumption by economic activity and institutional sector in the 

Palestinian Territory* 2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

50.4 30.3 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 3.0 9.9  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 4.9 0.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 42.5 19.7  قطاع الشركات غير المالية
Administrative and support service 

activities

9.4 11.6 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 1.4 4.5  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.1 0.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 7.9 7.0  قطاع الشركات غير المالية
Education 65.0 73.9 التعليم
Households sector 4.7 9.9  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 40.9 33.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 11.7 16.7  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 7.7 14.0  قطاع الشركات غير المالية
Human health and social work activities 147.2 165.5 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 1.0 32.3  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 76.5 50.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 51.2 71.3  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 18.5 11.3  قطاع الشركات غير المالية
Arts, entertainment and recreation 18.3 15.6 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 1.6 6.0  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 7.4 2.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 9.3 7.2  قطاع الشركات غير المالية
Other service activities 51.7 50.3 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 2.1 23.6  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 46.6 20.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 3.0 6.7  قطاع الشركات غير المالية
Public administration and defense 1,513.4 1,080.6 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 1,513.4 1,080.6  القطاع الحكومي
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
Households sector 0.0 0.0  قطاع األسر المعيشية
Total by Sectors 5,763.5 5,091.8  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 1,822.5 1,850.3  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 184.1 124.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 1,617.2 1,204.6  القطاع الحكومي
Financial enterprises sector 92.0 96.4  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 2,047.7 1,816.4  قطاع الشركات غير المالية
FISIM 236.2 236.2 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
Total 5,999.7 5,328.0 المجموع

حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام            * اإلستهالك الوسيط في األراضي الفلسطينية: (تابع) 17          جدول 
 باألسعار الجارية2011، 2010   

Table 17 (Cont.): Intermediate Consumption by economic activity and institutional sector in 

the Palestinian Territory* 2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

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

88



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 575.1 430.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 575.1 430.3  قطاع األسر المعيشية 
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,283.6 1,050.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 68.2 33.2 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector -5.6 9.5  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 73.8 23.7  قطاع الشركات غير المالية 
Manufacturing 1,061.6 849.0 الصناعات التحويلية
Households sector 276.6 374.1  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector -3.3 7.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 788.3 467.8  قطاع الشركات غير المالية 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

139.5 131.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 11.4 9.9  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 128.1 121.1  قطاع الشركات غير المالية 
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

14.3 37.0 امدادات المياة وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
ومعالجتها

Households sector 5.6 17.6  قطاع األسر المعيشية 
Government sector 6.2 5.5  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 2.4 13.9  قطاع الشركات غير المالية 
Construction 710.9 365.2 اإلنشاءات
Households sector 555.1 288.1  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 155.8 77.1  قطاع الشركات غير المالية 
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,507.7 1,326.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 545.1 518.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector -0.4 0.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 963.0 807.7  قطاع الشركات غير المالية 
Transportation and storage 197.7 154.9 النقل والتخزين 
Households sector 126.6 117.7  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 71.1 37.2  قطاع الشركات غير المالية 
Financial and insurance activities 341.2 307.4 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 341.2 307.4  قطاع الشركات المالية
Information and communication 593.2 526.9 المعلومات واالتصاالت
Households sector 0.9 8.7  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 592.3 518.2  قطاع الشركات غير المالية 
Services 1,956.3 1,743.0 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

72.2 126.7 انشطة خدمات االقامة والطعام
Households sector 10.3 75.6  قطاع االسر المعيشية 
NPISH sector 1.9 2.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 59.9 48.7  قطاع الشركات غير المالية 
Real estate activities 391.9 420.7 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 372.0 409.8  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 2.9 1.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 17.1 9.8  قطاع الشركات غير المالية 

        2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية: 18      جدول 
 باألسعار الجارية

Table 18: Value Added by economic activity and institutional sector in the Palestinian 

Territory* 2010, 2011 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

114.2 105.5 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 4.9 30.2  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 9.3 2.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 100.0 73.0  قطاع الشركات غير المالية 
Administrative and support service 

activities

54.6 44.0 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 6.5 13.8  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.1 0.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 48.0 30.1  قطاع الشركات غير المالية 
Education 786.5 605.7 التعليم
Households sector 14.3 27.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 274.0 228.8  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 449.4 278.9  القطاع الحكومي   
Non- Financial enterprises sector 48.8 70.6  قطاع الشركات غير المالية 
Human health and social work activities 361.5 267.0 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 4.9 52.3  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 154.0 105.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 143.1 88.0  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 59.5 21.7  قطاع الشركات غير المالية 
Arts, entertainment and recreation 42.3 34.9 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 2.7 14.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 10.5 6.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 29.0 13.8  قطاع الشركات غير المالية 
Other service activities 133.1 138.5 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 3.0 52.1  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 123.1 61.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 6.9 24.9  قطاع الشركات غير المالية 
Public administration and defense 1,440.9 1,236.0 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 1,440.9 1,236.0  القطاع الحكومي   
Households with employed persons 6.0 5.7 الخدمات المنزلية
Households sector 6.0 5.7  قطاع األسر المعيشية 
Total by Sectors 8,612.6 7,146.3  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 2,504.1 2,445.7  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 572.1 415.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 2,051.0 1,618.3  القطاع الحكومي 
Financial enterprises sector 341.2 307.4  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 3,144.2 2,359.3  قطاع الشركات غير المالية 
FISIM -236.2 -236.2 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs duties 604.6 593.1 الرسوم الجمركية
VAT on imports, net 794.3 827.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 9,775.3 8,330.6 المجموع

   2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية: (تابع) 18     جدول 
    باألسعار الجارية

Table 18 (Cont.): Value Added by economic activity and institutional sector in the 

Palestinian Territory* 2010, 2011 at current prices

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 834.5 602.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 834.5 602.8  قطاع األسر المعيشية
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,786.8 1,842.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 70.6 43.9 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector 19.4 12.1  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 51.2 31.9  قطاع الشركات غير المالية
Manufacturing 1,512.8 1,564.2 الصناعات التحويلية
Households sector 290.1 557.2  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 1.4 15.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 1,221.3 991.6  قطاع الشركات غير المالية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

176.1 182.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 35.1 24.0  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 141.0 158.6  قطاع الشركات غير المالية
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

27.3 51.3 امدادات المياة وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
Households sectorومعالجتها 3.8 15.4  قطاع األسر المعيشية

Government sector 12.6 12.0  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 10.9 23.9  قطاع الشركات غير المالية
Construction 1,407.4 998.9 اإلنشاءات
Households sector 938.4 697.7  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 469.0 301.1  قطاع الشركات غير المالية
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,168.2 1,160.6 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 343.4 475.7  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.0 0.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 824.8 684.3  قطاع الشركات غير المالية
Transportation and storage 243.0 245.0 النقل والتخزين
Households sector 182.8 182.1  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 60.2 62.9  قطاع الشركات غير المالية
Financial and insurance activities 270.5 270.7 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 270.5 270.7  قطاع الشركات المالية
Information and communication 501.8 454.3 المعلومات واالتصاالت
Households sector 0.1 7.8  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 501.7 446.6  قطاع الشركات غير المالية
Services 1,486.0 1,447.8 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

102.3 143.6 انشطة خدمات االقامة والطعام
Households sector 15.9 88.3  قطاع االسر المعيشية
NPISH sector 2.1 1.8  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 84.3 53.5  قطاع الشركات غير المالية
Real estate activities 240.7 275.2 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 225.4 266.4  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 3.6 1.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 11.7 7.5  قطاع الشركات غير المالية

 باألسعار 2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * االنتاج في األراضي الفلسطينية: 19      جدول 
2004سنة األساس : الثابتة

Table 19: Output by economic activity and institutional sector in the Palestinian Territory* 

2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي

Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

99.9 88.7 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 3.7 26.0  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 10.9 1.9  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 85.4 60.7  قطاع الشركات غير المالية
Administrative and support service 

activities

38.9 36.1 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 4.2 11.7  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.2 0.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 34.5 24.2  قطاع الشركات غير المالية
Education 516.9 438.7 التعليم
Households sector 11.5 24.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 124.2 167.9  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 338.0 191.4  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 43.2 55.3  قطاع الشركات غير المالية
Human health and social work activities 308.5 280.3 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 4.2 55.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 160.1 100.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 103.5 103.2  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 40.8 21.6  قطاع الشركات غير المالية
Arts, entertainment and recreation 47.2 39.2 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 2.6 15.2  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 14.5 7.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 30.1 16.7  قطاع الشركات غير المالية
Other service activities 131.6 146.0 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 5.2 56.5  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 115.1 63.9  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 11.4 25.7  قطاع الشركات غير المالية
Public administration and defense 1,792.3 1,494.8 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 1,792.3 1,494.8  القطاع الحكومي
Households with employed persons 3.7 3.7 الخدمات المنزلية
Households sector 3.7 3.7  قطاع األسر المعيشية
Total by Sectors 9,494.3 8,520.6  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 2,888.8 3,097.8  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 432.1 360.8  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 2,281.5 1,825.3  القطاع الحكومي
Financial enterprises sector 270.4 270.7  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 3,621.5 2,966.1  قطاع الشركات غير المالية
FISIM 0.0 0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs duties 362.6 388.6 الرسوم الجمركية
VAT on imports, net 476.5 542.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 10,333.3 9,451.3 المجموع

 باألسعار 2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * االنتاج في األراضي الفلسطينية: (تابع) 19     جدول 
2004سنة األساس : الثابتة

Table 19 (Cont.): Output by economic activity and institutional sector in the Palestinian 

Territory* 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.
البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 453.9 315.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 453.9 315.0  قطاع األسر المعيشية
Mining, manufacturing, electricity and 

water

1,013.3 1,156.4 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 21.5 19.6 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector 21.5 5.1  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 0.0 14.5  قطاع الشركات غير المالية
Manufacturing 887.4 1,019.6 الصناعات التحويلية
Households sector 125.9 311.8  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 1.0 10.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 760.5 697.0  قطاع الشركات غير المالية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

86.1 91.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 21.6 17.0  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 64.4 74.2  قطاع الشركات غير المالية
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

18.3 25.9 امدادات المياة وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
ومعالجتها

Households sector 0.1 3.3  قطاع األسر المعيشية
Government sector 8.9 8.3  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 9.3 14.3  قطاع الشركات غير المالية
Construction 510.6 462.5 اإلنشاءات
Households sector 289.0 298.4  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 221.6 164.1  قطاع الشركات غير المالية
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

263.1 307.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 80.6 145.0  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.2 0.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 182.2 162.6  قطاع الشركات غير المالية
Transportation and storage 121.8 140.6 النقل والتخزين
Households sector 105.4 102.6  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 16.4 38.0  قطاع الشركات غير المالية
Financial and insurance activities 61.0 68.6 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 61.0 68.6  قطاع الشركات المالية
Information and communication 60.9 45.5 المعلومات واالتصاالت
Households sector 0.0 1.3  قطاع األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 60.9 44.2  قطاع الشركات غير المالية
Services 283.5 313.3 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

62.9 74.3 انشطة خدمات االقامة والطعام
Households sector 9.4 48.9  قطاع االسر المعيشية
NPISH sector 0.4 0.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 53.0 25.1  قطاع الشركات غير المالية
Real estate activities 2.8 2.4 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 0.2 0.6  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 1.0 0.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 1.6 1.2  قطاع الشركات غير المالية

       2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * اإلستهالك الوسيط في األراضي الفلسطينية: 20جدول 
2004سنة األساس : باألسعار الثابتة

Table 20: Intermediate Consumption by economic activity and institutional sector in the 

Palestinian Territory* 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year

95



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

32.5 20.9 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 1.5 6.7  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 3.4 0.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 27.5 13.8  قطاع الشركات غير المالية
Administrative and support service 

activities

6.0 7.9 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 0.4 3.0  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 0.1 0.1  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 5.5 4.8  قطاع الشركات غير المالية
Education 41.1 50.1 التعليم
Households sector 3.0 6.7  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 18.9 22.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 11.6 11.3  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 7.6 9.6  قطاع الشركات غير المالية
Human health and social work activities 93.5 112.6 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 0.7 22.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 47.4 34.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 26.9 48.6  القطاع الحكومي
Non- Financial enterprises sector 18.6 7.8  قطاع الشركات غير المالية
Arts, entertainment and recreation 11.8 10.7 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 1.0 4.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 4.8 1.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 5.9 4.9  قطاع الشركات غير المالية
Other service activities 32.9 34.4 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 1.7 16.1  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 28.9 13.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 2.3 4.6  قطاع الشركات غير المالية
Public administration and defense 988.8 751.2 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 988.8 751.2  القطاع الحكومي
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
Households sector 0.0 0.0  قطاع األسر المعيشية
Total by Sectors 3,756.9 3,560.9  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 1,094.4 1,290.6  قطاع األسر المعيشية
NPISH sector 106.2 84.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 1,057.8 836.5  القطاع الحكومي
Financial enterprises sector 61.0 68.6  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 1,437.3 1,280.8  قطاع الشركات غير المالية
FISIM 155.0 165.9 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
Total 3,911.9 3,726.8 المجموع

 2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * اإلستهالك الوسيط في األراضي الفلسطينية: (تابع) 20جدول 
2004سنة األساس : باألسعار الثابتة

Table 20 (Cont.): Intermediate Consumption by economic activity and institutional sector in 

the Palestinian Territory* 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 380.6 287.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Households sector 380.7 287.8  قطاع األسر المعيشية 
Mining, manufacturing, electricity and 

water

773.5 685.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 49.1 24.3 التعدين واستغالل المحاجر
Households sector -2.1 7.0  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 51.2 17.4  قطاع الشركات غير المالية 
Manufacturing 625.4 544.6 الصناعات التحويلية
Households sector 164.2 245.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.4 4.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 460.8 294.6  قطاع الشركات غير المالية 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply

90.0 91.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Government sector 13.4 6.9  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 76.6 84.4  قطاع الشركات غير المالية 
Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities

9.0 25.5 امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات 
ومعالجتها

Households sector 3.7 12.2  قطاع األسر المعيشية 
Government sector 3.7 3.7  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 1.6 9.6  قطاع الشركات غير المالية 
Construction 896.8 536.4 اإلنشاءات
Households sector 649.4 399.3  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 247.4 137.0  قطاع الشركات غير المالية 
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

905.1 852.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات النارية

Households sector 262.8 330.7  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector -0.2 0.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 642.5 521.6  قطاع الشركات غير المالية 
Transportation and storage 121.2 104.4 النقل والتخزين 
Households sector 77.4 79.5  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 43.8 24.9  قطاع الشركات غير المالية 
Financial and insurance activities 209.5 202.1 األنشطة المالية وانشطة التأمين
Financial enterprises sector 209.5 202.1  قطاع الشركات المالية
Information and communication 440.9 408.8 المعلومات واالتصاالت
Households sector 0.1 6.5  قطاع األسر المعيشية 
Non- Financial enterprises sector 440.8 402.4  قطاع الشركات غير المالية 
Services 1,202.5 1,134.5 الخدمات
Accommodation and food service 

activities

39.4 69.3 انشطة خدمات االقامة والطعام
Households sector 6.4 39.4  قطاع االسر المعيشية 
NPISH sector 1.7 1.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 31.3 28.4  قطاع الشركات غير المالية 
Real estate activities 237.9 272.8 االنشطة العقارية وااليجارية
Households sector 225.2 265.8  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 2.6 0.7  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 10.1 6.3  قطاع الشركات غير المالية 

   2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية: 21   جدول 
2004سنة األساس : باألسعار الثابتة

Table 21: Value Added by economic activity and institutional sector in the Palestinian 

Territory* 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010-2011) (2011-2010)الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 النشاط  االقتصادي
Professional, scientific and technical 

activities

67.4 67.8 االنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Households sector 2.1 19.3  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 7.5 1.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 57.9 47.0  قطاع الشركات غير المالية 
Administrative and support service 

activities

32.9 28.2 انشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Households sector 3.8 8.7  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 0.1 0.0  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 29.0 19.4  قطاع الشركات غير المالية 
Education 475.8 388.6 التعليم
Households sector 8.5 17.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 105.3 145.5  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 326.4 180.0  القطاع الحكومي   
Non- Financial enterprises sector 35.6 45.7  قطاع الشركات غير المالية 
Human health and social work activities 215.0 167.7 الصحة والعمل االجتماعي
Households sector 3.5 33.0  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 112.8 66.4  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 76.6 54.6  القطاع الحكومي  
Non- Financial enterprises sector 22.2 13.8  قطاع الشركات غير المالية 
Arts, entertainment and recreation 35.4 28.5 الفنون والترفيه والتسلية
Households sector 1.5 11.1  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 9.7 5.6  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 24.2 11.8  قطاع الشركات غير المالية 
Other service activities 98.7 111.6 انشطة الخدمات االخرى
Households sector 3.5 40.4  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 86.2 50.2  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Non- Financial enterprises sector 9.1 21.1  قطاع الشركات غير المالية 
Public administration and defense 803.5 743.6 اإلدارة العامة والدفاع
Government sector 803.5 743.6  القطاع الحكومي   
Households with employed persons 3.7 3.7 الخدمات المنزلية
Households sector 3.7 3.7  قطاع األسر المعيشية 
Total by Sectors 5,737.4 4,959.7  المجموع حسب  القطاعات
Households sector 1,794.5 1,807.2  قطاع األسر المعيشية 
NPISH sector 325.9 276.3  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
Government sector 1,223.7 988.9  القطاع الحكومي 
Financial enterprises sector 209.4 202.1  قطاع الشركات المالية
Non- Financial enterprises sector 2,184.2 1,685.3  قطاع الشركات غير المالية 
FISIM -155.0 -165.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs duties 362.6 388.6 الرسوم الجمركية
VAT on imports, net 476.5 542.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Total 6,421.4 5,724.5 المجموع

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

* The data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israel in 1967.

Table 21 (Cont.): Value Added by economic activity and institutional sector in the 

Palestinian Territory* 2010, 2011 at constant prices: 2004 is the base year

 2011، 2010حسب النشاط االقتصادي والقطاع المؤسسي لألعوام * القيمة المضافة في األراضي الفلسطينية: (تابع) 21جدول 
2004سنة األساس : باألسعار الثابتة
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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 based on the estimates of  the 

Population for the years of 2010 and 2011 which was calculated  on basis  of findings of 

the Population, Housing and Establishment Census 2007. 

 National Accounts data at constant prices based on the year 2004 as a base year 

(2004=100). 

 Data at constant prices were compiled on the basis of  a set of price deflators that have 

been converted into US dollar currency.  Therefore, it is necessary to take into account 

the changes in exchange rates of  US dollar against  Israeli shekel. 

 The following table shows  exchange rate (US$) compared with (NIS) during 2010 and 

2011: 

  

2011 2010 

                                                                   
 Year  

Indicator 

 

4875.3 4854.7 Annual  Average of Exchange Rate 

 

 National Accounts Data for 2010 and 2011 was compiled due to International 

Recommendations according to  International Standard of Industrial Classification of 

All Economic Activities, (Rev.4), so changes in the Structure of the economic activities 

will be noticed compared with  previous structure for  years  of 1994- 2008. 
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 The following table shows  differences between Rev.4 and Rev.3 for  ISIC: 

 

International Standard of 

Industrial Classification of all 

Economic Activities, Rev.3 

International Standard of 

Industrial Classification of all 

Economic Activities, Rev.4 

Agriculture, hunting & forestry Agriculture, forestry & fishing 

Fishing  Mining & quarrying 

Mining & quarrying  Manufacturing 

Manufacturing Electricity, gas, steam & air 

conditioning supply 

Electricity, gas and water supply Water supply; sewerage, waste 

management & remediation 

Construction Construction 

Wholesale & retail trade; repair of 

motorvehicles, motorcycles & personal &  

 household goods 

Wholesale & retail trade 

Transport, storage & communication        Transportation & storage 

Financial Intermediation  Financial Intermediation  

Hotels and restaurants Information & communication 

Real estate, renting and business activities      Accommodation & food service 

Education Real estate activities 

Health & social work Professional, scientific & technical 

Other community, social & personal 

services 

Administrative & support service 

Public administration & defense; 

Compulsory social security 

 

Education 

Private households with employed 

persons 

Human health & social work 

Extra-territorial organizations & 

bodies 

Arts, entertainment & recreation 

 Other service activities 

 Public administration & defense; 

Compulsory social security 

 

 Private households with employed 

persons 

 Extra-territorial organizations & 

bodies 
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CPI:      Consumer Price Index 

UNRWA:      United Nations Relief and Works Agency for Palestinian 
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Introduction  
 

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 

various economic statistical programmes. 

 

National Accounts of any country are supposed to give both systematic statistical description 

of an economy as a whole and a quite detailed map of the transactions between  various parts 

of an economy and with the rest of the world.  In order to be able to measure the growth rates 

and economic trends from year to year, and to monitor  performance of an economy and its 

cycle within a time series, it becomes necessary to have a systematic time series and a 

comprehensive framework for  data at current and constant prices needed for  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. National accounts were issued 

for the years 1994-2010, in addition to the institutional National Accounts for the years 

between 1997-2010. 

 

PCBS is pleased to issue the main results of National Accounts at Current and Constant 

Prices for the Year 2011 and the first revision for 2010 data.  This report includes basically 

the main results about Gross Domestic Product at Current and Constant Prices by production 

and expenditure sides and by region. This report includes data for Gross National income, 

Gross Disposable income, related Per capita indicators and includes the data about the Gross 

Domestic Product by the Institutional Sector.    

 

 

 

 

 

 

 

December 2012 Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Basic National Accounts 

The final findings of the national accounts at current and constant prices for 2011 show a 

general growth in the value of Gross Domestic Product, GNI and GNDI.  GDP in the 

Palestinian Territory at constant prices was USD 6,421.4 million during 2011 reflecting an 

increase of 12.2% compared to 2010. GDP per capita was USD 1,635.2 during 2011 with an 

increase of 8.9% compared to the previous year.  

 

A: Percentage Contribution to GDP for 2010 and 2011 

 

The Palestinian economy is service-oriented and services contributed 18.7% to GDP in 2011 

(which according to ISIC- rev4 includes the following activities: real estate, professional, 

scientific and technical activities, accommodation and food service activities, education, 

human health and social work activities, arts, entertainment and recreation and other service 

activities). Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles contributed 

14.1%, while construction contributed 14.0%.  Public administration and defense activity 

contributed 12.5%, while industrial activities, which include mining, manufacturing, 

electricity, gas, steam and air conditioning supply, water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities, contributed 12.0% of GDP. Transportation and 

storage activities formed the lowest contribution of 1.9%. 

 
Percentage contribution to GDP by region and economic activity for 2010 and 2011 at 

constant prices: 2004 is the base year 
 

Economic Activity 
Palestinian Territory West Bank 

 
Gaza Strip 

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Agriculture and fishing 5.0 5.9 5.4 4.5 6.6 3.8 

Mining, manufacturing, electricity and water 12.0 12.0 58.8 58.1 8.3 3.8 

Construction 9.4 14.0 7.8 55.3 3.4 1..5 

Wholesale and retail trade 14.9 14.1 54.8 55.6 58.8 51.6 

Transport and storage  1.8 1.9 1.5 1.8 ..3 ..3 

Financial intermediation 3.5 3.3 5.1 8.7 5.6 5.5 

Information and communication 7.1 6.9 7.5 7.5 ..8 ..8 

services 19.8 18.7 56.4 56.4 17.7 14.. 

Public administration and defense 13.0 12.5 3.5 7.1 18.5 15.7 

Other * 13.5 10.7 56.6 55.8 8.8 ..7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Notes:  (*): Includes households with employed persons, FISIM, customs duties and VAT on net imports. 
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Gross domestic product in the Palestinian Territory for 2005- 2011 at current and 
constant prices (USD million) 

 
 

B: Per Capita Indicators  
 

1.  At Current Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in the Palestinian Territory for 2010 and 2011 at current 

prices (USD) were: 

  
    Value in USD 

Indicator 2010 2011 

GDP Per Capita  2,185.9 2,489.2 

GNI Per Capita 2,343.1     2,669.7 

GNDI Per Capita 2,865.5 2,987.0 

 

 

2.  At Constant Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in the Palestinian Territory for 2010 and 2011 at constant 

prices (USD) were: 

 
    Value In USD 

Indicator 2010 2011 

GDP Per Capita  1,502.1 1,635.2 

GNI Per Capita 1,597.8 1,734.8 

GNDI Per Capita 1,936.1 1,927.3 

 
C: GDP by Expenditure  
The main findings for 2011 indicate that final consumption in the Palestinian Territory at 

constant prices was USD 7,749.5 million, an increase of 14.0% compared to the previous 

year. Household final consumption contributed the highest percentage of 73.7% during 2011, 

reflecting an increase of 9.8% compared to 2010. 
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Gross capital formation decreased by 2.2% in 2011 compared to 2010 to USD 1,600.8  
million. The trade balance recorded a deficit during this period of USD 2,394.9 million, 

which was an increase of 76.1% compared to 2010. 
 

Components of GDP by expenditure in the Palestinian Territory for 2005-2011 at 
constant prices (USD million): 2004 is the base year 

 

 
1.2 Institutional National Accounts  

The findings of 2011 at current prices show that non-financial enterprises provided the highest 

contribution to GDP, followed by the household sector. Financial enterprises provided the 

lowest contribution in 2011 at current prices, as the table below illustrates:  

 
Gross domestic product in Palestinian Territory by institutional sector for 2010 and 

2011 at current and constant prices: 2004 is the base year 
 

    (Value In USD Million) 

Sector 
Current Prices  Constant Prices  

2010 2011 2010 2011 

Household sector 2,859.6 2,835.9 2,075.6 1,994.3 

NPISH sector 457.7 623.1 303.4 339.5 

Government sector 1,832.6 2,299.7 1,126.4 1,376.8 

Financial enterprises sector 357.1 387.7 234.4 237.6 

Non- financial enterprises sector 2,823.6 3,628.9 1,984.6 2,473.1 

 Includes adjustment  items (FISIM, customs duties, VAT on imports, net). 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the methodologies adopted for compiling national accounts at current 

and constant prices based on available price deflators, in addition to the methodology for 

compiling institutional national accounts at current prices. 

 

2.1 Basic National Accounts 
 

2.1.1 National Accounts at Current Prices 
 

The main basis for the revision process 

The process of preparing this report covered many phases which were required for thorough 

coverage of national accounts for the period 2010 -2011 based on the following 

considerations: 

 Dependency on the latest administrative records available, primarily from the 

government and UNRWA. 

 Unifying the methodologies of the various data sources based on the most recent, such 

as the methodology for estimating government production, imputed rent and gross 

capital formation. The use of the latest methodology contributes to improving data 

quality. 

 Improving the consistency of data by checking the data framework, such as the  

proportion of inputs to outputs, value added per employee, the logic of growth rates for 

both the output and value added, in addition to the regional distribution of data. 

 Balancing GDP from both production and expenditure at current prices. 

 Verification of data at current prices after compiling data at constant prices based on a 

general overview of the performance of the economy. 

 

2.1.2 National Accounts at Constant Prices 

The methodology for compiling the national accounts at constant prices was based on a set of 

price indices and deflators. PCBS compiles three types of indices (consumer price index, 

producer and wholesale price index) based on 2004 as the base year for the CPI and 2007 as 

the base year for the producer and wholesale price index. 

 

PCBS adopted a double – deflation method of deflating the main transactions. Also, within 

the compilation of the national accounts 2010-2011, an updated methodology was used in line 

with international recommendations to adopt the ISIC-rev4 classification. The new 

methodology takes into consideration the diversity in prices between the West Bank and Gaza 

Strip since it recommends compiling separate indices for both the West Bank and Gaza Strip 

and therefore separate deflators, taking into account the usefulness of adopting the SUT 2004 

format.  
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2.2 Institutional National Accounts 

The methodology for compiling institutional national accounts is based primarily on the 

annual national accounts. Therefore, the results of this report for institutional accounts 

depends on the annual national accounts for 2010-2011 for the institutional distribution of 

institutions and is based on the recommendations of SNA-93. 
 

Two approaches were used to compile institutional national accounts based on sources of data 

and their particularity. 

 

First Approach: 

Agriculture and Fishing:        Classified as Household sector. 

Financial Intermediation:        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 these data 

were classified by institutional sectors based on the legal entities. A percentage contribution 

of each sector was used as a basis for distributing the data for each sector. 

 

 

2.3 Data Quality 

SNA-1993 was adopted as a reference for the preparation of the national accounts since the 

establishment of the Palestinian Central Bureau of Statistics. Therefore, the preparation of 

Palestinian national accounts did not undergo a transitional process from the SNA-1968.  

SNA-1993 is the latest basic and internationally agreed standard for preparing 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. 

 

2.3.1 Data Coverage 

Several procedures were adopted to ensure data quality and coverage in national accounts 

data, as summarized in the following: 

- Compilation of economic surveys covering all activities except agriculture. 

- Compilation of economic surveys covering the informal sector in construction and 

transport activities. 

- Use of the Population, Housing and Establishments Census 2007 to prepare the per capita 

data. 

- Compilation of the necessary price deflators to prepare constant prices data. 

- The results of economic surveys, based on the Population, Housing and Establishments 

Census 2007, which has high coverage of national accounts indicators used in the 

economic surveys series. 

- Improved data coverage for government data, especially relating to customs duties and 

VAT on an accrual basis. 

- Ensuring the consistency of data after updating from different sources and comparing the 

data structure (percentage of inputs to outputs, percentage of employee compensation to 

the value added, the logic for the growth rates in production and value added). 

- Use of adjustments of supply and use tables for 1997-1998 to compare data consistency. 
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2.3.2 Data Reliability 

The compilation of national accounts relies on a system of data sources (surveys and 

administrative records) that have a high degree of reliability. In addition, the process of 

compilation is based on a computerized system that minimizes human errors by applying 

relevant checks. 

 

The reliability of data from the economic surveys was checked to ensure consistency since 

accuracy is dependent on the information submitted by the owners of establishments.  
 

  



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010, 2011) 

[26] 

 



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices (2010, 2011) 

[27] 

 

Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 

 

Glossary of Terms According to the System of National Accounts (SNA) 1993 

 

1. General Terms 

 

Institutional Sector:  

The institutional sector is a group of resident institutional units with similar legal entity and 

type of activity and constitute the economy. There are five institutional sectors in the system 

of national accounts: government; non-profit institutions serving households; financial 

corporations; households; and non-financial corporations, in addition to the rest of world 

sector that has a separate account. 

 

Financial Corporations sector: This sector consists of all resident corporations or quasi-

corporations principally engaged in financial intermediations or in auxiliary financial 

activities closely related to financial intermediation, such as banks and exchangers who have 

separate financial records for their activities. 

 

Non-Financial Corporations sector: This sector includes all other institutional units that are 

principally engaged in the production of market goods and services. Producers in 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 activities is contributed by this sector. 

 

Government sector: The general government sector consists mainly of central, state and 

local government units together with social security funds imposed and controlled by those 

units. In addition, it includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and 

mainly financed by government units or social security funds.
1
 

 

Non-Profit Institutions Serving Households (NPISHs): Defined as non-profit resident 

institutions which do not generate income or profit for the entities that own them. They may 

be divided into three groups: those serving businesses (e.g. a chamber of commerce which is 

grouped in the non-financial corporation sector); those which form part of the government 

sector (e.g. a government-owned hospital); and non-profit institutions serving households. 

The latter consist mainly of trade unions, professional unions, churches, charities and 

privately financed aid organizations. 

 

Household sector: A household is defined as a 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.  Households are mainly 

consumers, but they may also be producers.  All economic activity taking place within the 

production boundary and not performed by an entity maintaining a complete set of accounts is 

considered to be undertaken in the household sector. 

 

Residence: 

Is defined in economic, and not legal terms.  The main criterion to determine residence of an 

entity is centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

                                                 
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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they live for at least one year.  Exceptions to this rule are embassy staff (but for locally 

employed people who are residents of the country where they live), patients who are treated 

abroad and students who live abroad even when their stay exceeds one year..    

 

The rule excludes students, sick people, foreign diplomats and international organizations 

other than the country’s residents, where such institutions exist. Individuals in the three 

groups defined above are considered as non-residents in the economy and residents in their 

own country regardless of the length of their stay.  

 

Establishments are always considered as residents in the country where they operate. This is 

in line with the residency concept defined as the center of economic activity.  

 

The only exception concerns 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 their stay is only 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 accounts of their overseas activities. Otherwise, they are considered as residents 

in the country where they keep independent accounts of their activities, pay taxes and possess 

permission to operate. 

          

2. Production Concepts 

 

Production:  

The value of the final products of goods and services produced by a certain establishment 

capable of being provided to other units, although they can be self-consumed or for the 

purposes of self gross fixed capital formation. Production includes two categories: final 

products and 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 in the 

case of establishment works and winter crops. 

 

Market Outputs: It includes goods and services sold at market prices or otherwise 

disposed of on market, or intender for sale or disposal on the market, such as most of 

the goods and services sold at warehouses and retail sale stores. 

 

Outputs of Private Account: It consist goods and services that are retained fot their 

own final use by the owner of enterprises such as agricultural products, which are 

produced and consumed at the same farm 

 

Other Non-Market Outputs: These are the goods and services produced by the 

government or non-profit institutions that are given free of charge or for minimal 

prices for other institutional unit or a community as whole, including educational 

services provided by the government. 
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Financial Services: 

This is the output of financial services that can be measured by the total cost of actual and 

calculated service. 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 service (services of financial 

intermediation measured indirectly FISIM) is more complicated. 

 

Insurance Services: 

This is the output of insurance activities measured by the value of the actual and calculated 

cost of the service provided. In cases other than life insurance (insurance against accidents 

such as car insurance, fire, and maritime insurance), 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, in addition to the income 

generated from investing the technical reserves in the reference period, minus claims payable 

for the reference period. The output of life insurance is measured in the same way as it 

consists of the three aforementioned components in addition to the value of reduction of 

technical reserves, which are built by the insurance enterprises to pay the claims of an 

insurance policy included in the insurance program 

 

Intermediate Consumption: 

The goods and services consumed as inputs, used up or transformed during the production 

process. It is measured during a specific period in time in a way similar to 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 

gross intermediate consumption on the total economy is the same whether calculated by 

purchase or producers’ price. However, on a 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 a 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. 

 

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. Estimates 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: the output or production approach; the 

expenditure approach; or the income approach.  

 

3. Final Consumption Groups 

 

Final Consumption: 

The consumption of households, government and non-profit institutions. The consumption of 

establishments is not considered as final consumption since products used in the production 

process are considered as intermediate consumption. 
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Households final consumption:  

Expenditure on all goods and services, excluding expenditure on building and construction, 

which are considered gross fixed capital formation for the property owners. Rental 

accommodation is classified as final consumption spent by households. 

 

Government and Non-Profit Institutions Consumption:  
Expenditure of the two sectors can be divided into two types: individual and collective. The 

first includes spending that benefits individuals, in medical services for instance. Collective 

expenditure has a public nature, such as government 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 acquisition of valuables. Henceforth, gross capital formation (or 

investment) can be defined as the total value of the three aforementioned components. It is 

measured by purchase price. 

 

Gross Fixed Capital Formation: Is the total value of producers acquisitions less disposals 

of fixed asset during the accounting period plus certain addition to the value of non-

produced assets released by the productive activity of institutional units, fixed assets are 

tangible or intangible assets produced as from process of production that are themselves 

used repeatedly or continuously in other process of production for more than one year. 

 

 

Change in Inventory: 

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. 

 

Exports and Imports of Goods and Services: 

These include trading goods and services among residents and non-residents and selling, 

barter and gifts. 

 

Gross National Income:
2
 

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. 

 

Gross National Disposable Income: 

The available income of residents that can be spent on the consumption of goods and services 

(locally produced or imported goods and services) or for savings.  

 

                                                 
2 Formerly known as Gross National Product GNP in SNA 1968 but the term became absolute in SNA 1993.  




