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 4102، تشرين ثاني – 0217، صفر ©
 .ظةو فحم ققوحلا جميع

 
 :ة إلى هذه المطبوعة كالتاليار شاإلى رجي س،باقتالا لةحاي ف
 
 . ةسيسائج أنتا :4102 ،ينأملتواة ليماالح مس.  4102يني، سطفلالء صاحلإلي كز مر الز هالجا
 .نطيلسف - هللا امر  
 

 :إلى المراسالت توجهجميع 
 كزي لإلحصاء الفلسطينيمر ال الجهاز

 ين طسلف -رام اهلل ،0421.  ب.ص
          

 2982700  2 (970/972 ):  هاتف
 2982710  2 (970/972 ):  فاكس
 0011111111: مجانيال الرقم

 diwan@pcbs.gov.ps  :بريد إلكتروني
 2166  :الرمز المرجعي                                                                                          http://www.pcbs.gov.ps: ةصفحة إلكتروني

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

http://www.pcbs.gov.ps/
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 كر وتقديرش
 

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

 .واجبهم
 
بقيادة فريق فني مدن الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني، وبددعم  ،4102 مسح المالية والتأمينفيذ تنو  طتم تخطي دقل

 يدةمثلمال بتدكمب ةلدثمم 4102لعام ( CFG)ل الرئيسية للجهاز يو متلا ةعو مجمو  دولة فلسطينكل من ن بيك مالي مشتر 
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاالوكو ، فلسطيندولة  النرويجية لدى

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

 اللجنة الفنية  

 رئيس اللجنة عصام صبيح 

 ةوعد بني عود 
 ديما عباسي

 

 فداء ابو عيشه 
 أنس أحمد

 

  

 إعداد التقرير  

 عصام صبيح 
 وعد بني عودة

 

  

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

  

 المراجعة األولية  

 فائد ريان 
 ابراهيم الطرشة

 صالح الكفري. د

 

   

    المراجعة النهائية 

 محمد قاللوة 
 عناية زيدان

 

 

  اإلشراف العام  
 رئيس الجهاز عال عوض 
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  الموضوع

  
 قائمة الجداول 

 لمقدمةا

 

 02 ةيالنتائج الرئيس :الفصل األول  
 02 عدد المؤسسات 0.0 
 02 عدد العاملين 4.0 

 02 العاملينتعويضات  1.0 
 02 اإلنتاج 2.0 
 02 االستهالك الوسيط 2.0 
 15 القيمة المضافة 1.0 
 01 صافي الضرائب على اإلنتاج ..7 
 01 الثابت اإلجمالي يالتكوين الرأسمال ..0 
 01 فائض التشغيل 9.0 

   

 01 والجودة جيةهالمن :الفصل الثاني
 07 أهداف المسح  0.4 
 07 استمارة المسح 4.4 
 00 االطار والعينة 1.4 
 09 العمل الميدانيوادارة تنظيم  ..2 
 41  معالجة وجدولة البيانات 2.4 

 41 دقة البيانات 1.4 
 40 القابلية للمقارنة 7.4 
 اجراءات ضبط الجودة 0.4 

 

44 
 

 مالحظات على البيانات 9.4 
 

44 
 

   

 43 المصطلحات المفاهيم و  :الفصل الثالث
   

 41 جداول ال 
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 لاولجداة ئمقا
 

 حةصفال   ولجدال
   

:0 ولجد     تصاديددددددة حسدددددددب النشددددداط االقتصددددددادي فددددديقالمؤشددددددرات االم هددددددوأ عددددداملينالو  اتسسدددددمؤ الد عدددددد 
  4102 ،فلسطين

42 

   

:4 ولجد  31 4102 ،فلسطين القتصدددادي فديا اطددنشالحسب  عاملينال وتعويضات دعد 
   

:3 ولجد  30 4102، فلسطينالنشداط االقتصادي في و  مكونات التعويضات دبحس دنليامعلا اتضدويتعو  عدد 
   

:2 ولجد  34 4102، فلسطينصددادي في قتالا اطددنشالب حسل الثابتة صو ألا كةحر  
   

:2 ولجد           فددددددددي  األصددددددددلفددددددددي مؤسسددددددددات الوسدددددددداطة الماليددددددددة حسددددددددب صددددددددنف  الثابتددددددددة ولصددددددددحركددددددددة األ 
 4102، فلسطين

33 

   

:4 ولجد  32 4102 ،فلسطيننشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادي في ألواي يسرئالط شالنا منج تاناإل 
   

:1 ولجد  32 4102، فلسطيني ف يدصاقتالا اطنشلا بحس ةيلاالم سساتمؤ لي ليسرئلط اشالنا منج تاناإل 
   

:8 ولجد باشدددددرة للمؤسسددددات الماليدددددة حسدددددب النشددددددداط رة غيدددددر مبصدددددو ة اسددددمقالة ليدددددماالة اطوسدددددالت ماخددددد 
 4102، فلسطيناالقتصددادي في 

34 

   

:2 ولجد  31 4102 فلسطين،في  ديصاتقالا اطشنلاب حس نيملتأا تركاشي ليسرئلط اشالنامن ج تاناإل 
   

:01 ولجد  38 4102 ،فلسطيني ي فداصتالقااط النش بي حسانو ثالط شالنا منج تاناإل 
   

:00 ولجد  32 4102 فلسطين،المقبوضة حسب النشاط االقتصددادي في ة وعتنلما تيالحو لتا 
   

:04 ولجد  21 4102عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  
   

:03 ولجد  20 4102 ،فلسطينالنشاط االقتصددادي في  سبح مةخدستلما اجنتإلا اتزمتلمس 
   

: 02 ولجد  24 4102، فلسطيناط االقتصادي في نشالب حسى خر ألا اجنتإلا يفار مص 
   

:02 ولجد  22 4102، فلسطينصادي في تقسددب النشداط االحعلى اإلنتاج ب ائدر ضدالو  ومرسال 
   

: 04 ولجد  22 4102عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  
   

: 01 ولجد  24 4102 ،فلسطيني في ادقتصحسب النشاط االة وعتنلما اتوعدفلما 
   

: 08 ولجد  21 4102، فلسطينحسب النشاط االقتصادي في رية فظة االستثماالمح 
   

: 02 ولجد  28 4102فلسطين،  ح حسب النشاط االقتصادي فيمسالن م صةخلستلما تدالمعالض بع 
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 المقدمة
 

ة االقتصاد، واالتفاقيات االقتصادية لمعو و  لمية والمتمثلة بتحرير التجارة بين الدول،عاال يةدصاقتاال اتطور لتار عتبت
ى لعمين تأ ،صرفيةمتسهيالت  ،نقود لقن)المشتركة من أهم العوامل التي جعلت السرعة في تنفيذ المعامالت المالية 

 تتحقق دون وجود نشاط متخصص يقوم بإنجاز نأ اهلكان  اوالتي م حاجة ملحة،( ماليةالت الاممعالن م اهير وغ، عئضالبا
 .ليةاالم اطةوسلابأنشطة  لتمثالمعامالت، والمه هذل ثم
 
 ةعلقتالم ئيةاحصإلختلف الدول أهمية خاصة للبيانات ام يية فحصائاألجهزة اإل أولت يةالمال ساطةالو  نشطةية أهمأل ا  نظر و 

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

 امع نعك ذلين و مالتأو  ةاليلما حستقرير م نعشر م التاسع عددلطيني أن يصدر االفلس حصاءلإلكزي المر  جهازال يسر
 يةدتصاحصائية االقتصادية التي تغطي معظم األنشطة االقإلح او لمسامن  سلةلعلما  بأن الجهاز يقوم بتنفيذ س.  4102

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

التأمين و  ةاليملا ح، وغطى مسفلسطين وىستم داول علىضت في جر عوالتي  4102 مالعسح ملات نابيا رقريلتا ذاه ليشم
بورصة فلسطين وشركات  إضافة الى ةراض المتخصصقإلا تامية ومؤسسالسإلاو ة والبنوك التجاري سلطة النقد الفلسطينية

 ينأملتا طانشل ةبسنالب امأ.  0997منذ عام  ا شمل صرافي العمالت للمرة الثانية، كمةماليال اقر و األبل امعتت يالتة لوساطا
 .  فلسطينالعاملة في  نيمطى كافة شركات التأغ قدف
 

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

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

   عوضعال 
 رئيس الجهاز

 4102، ثانيتشرين 
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 الفصل االول
 

 النتائج الرئيسية
 

متتتتتتتتتل نتتتتتتتتتسوس  التوويتتتتتتتتتة  المؤشتتتتتتتتتساة السايستتتتتتتتتية ا تيتتتتتتتتتة 4102يستتتتتتتتتتائج متتتتتتتتتن وتتتتتتتتتتاام مستتتتتتتتتح الماليتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتت مين لئ تتتتتتتتتا  
ابئتتتتتتتتتتة ، وبالتتتتتتتتتتتال  الوتتتتتتتتتتتاام  يتتتتتتتتتتس  0991موتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتا   الثاويتتتتتتتتتتةأن الوتتتتتتتتتتتاام تشتتتتتتتتتتمل وشتتتتتتتتتتا  صتتتتتتتتتتسا   ال متتتتتتتتتت ة لئمتتتتتتتتتتس  

 .4102باستثواء سوة  1لئمقاسوة بالسوواة السابقة
 

 عدد المؤسسات 1.1
 36موهتا ) 4102مؤسسة  ا   45 باسثواء شسكاة صسا   ال م ة الماليةالوسا ة بئغ  دد المؤسساة ال امئة    مجال 

كمتا بئتغ  تدد المؤسستاة ال امئتة  تت   . 4102مؤسستة ماليتة  تا   44مقاسوتة متل  (شتسكاة تت مين 9و ،بوكتا  ومؤسستة ماليتة
 .صسا ةة شسك 471وشا  صسا   ال م ة 

 
 لعاملينعدد ا 1.1

والت   بئتغ ) ،4102مقاسوة مل ال ا  % 1.8 وسبته  ، باستفاع  ام 8,990 الوسا ة المالية مؤسساة     امئينبئغ  دد ال
  .     شسكاة الت مين ام    0,021 اة المالية،    البووو والمؤسس ام    1,822 موه  ،( امل 8,222

 
 تعويضات العاملين 3.1
 0.0.4موهتا ) 4102مئيتون دوالس أمسيكت   تا   084.1متا  يمتته     مؤسساة الوسا ة المالية ت ويناة ال امئينبئغة 

  .مئيون دوالس أمسيك     شسكاة الت مين 40.5مئيون دوالس أمسيك     البووو والمؤسساة المالية، و
 

 االنتاج 1.1
حيتتتل بئتتتغ اوتتتتاج البوتتتوو ، 4102مئيتتتون دوالس أمسيكتتت   تتتا   502.2بئغتتتة  يمتتتة االوتتتتاج  تتت  مؤسستتتاة الوستتتا ة الماليتتتة 

وتاج شسكاة الت مين  228.0والمؤسساة المالية   .مئيون دوالس أمسيك  5.4.مئيون دوالس أمسيك ، وا 
 
 االستهالك الوسيط 1.1 

       (مئيتتون دوالس أمسيكتتت   تت  البوتتوو والمؤسستتاة الماليتتتة 99.2موهتتا ) سيكتت دوالس أممئيتتتون  040.8 ي الستتته و الوستتبئتتغ ا
 .مئيون دوالس أمسيك     شسكاة الت مين 44.5و
 

  القيمة المضافة 1.1
مئيون دوالس أمسيك      228.8موها ) مئيون دوالس أمسيك     مؤسساة الوسا ة المالية 290.5القيمة المنا ة ة بئغ

  .مئيون دوالس أمسيك     شسكاة الت مين 24.1و (البووو والمؤسساة المالية
 

                                                           
 .    صل الموهجية 40يمكن مساج ة الفقس  األايس   يما ياج القابئية لئمقاسوة صفحة  1
. 
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 الضرائب على االنتاج صا   1.1
مئيون دوالس أمسيك     البووو والمؤسساة  28.4موها ) س أمسيك مئيون دوال 24.1لنسااب  ئى االوتاج ما  يمته ا ةبئغ

  .مئيون دوالس أمسيك     شسكاة الت مين 2.8المالية و
 

 اإلجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 1.1
 22.1موها )مؤسساة الوسا ة المالية  مئيون دوالس أمسيك     0..2بئغة  يمة التكوين السأسمال  الثابة اإلجمال  
  .الت مين مئيون دوالس أمسيك     شسكاة 4.2و (مئيون دوالس أمسيك     البووو والمؤسساة المالية

 
 1111على مكوناتها للعام  فلسطينفي في مؤسسات الوساطة المالية المضافة توزيع القيمة 

 
 

 فائض التشغيل 1.1
مئيون دوالس أمسيك   009.0موها ) مئيون دوالس أمسيك  133.6بئغة  يمة  ااض التشغيل    مؤسساة الوسا ة المالية 

  .مئيون دوالس أمسيك     شسكاة الت مين 02.5و )   البووو والمؤسساة المالية
 

دوالس   21,220.0 د بئغ  4102    ا   من ت ويناة ال امئين متوس  وصيب ال امل ب جس أنتشيس وتاام المسح الى 
 . 4102دوالس أمسيك   ا   ,0259..3متوس  اوتاجية ال امل ب جس    حين بئغ   .أمسيك 

 
 
 
 
 

  

تعويضات العاملين    
46.7% 

صافي الضرائب على 
 %10.7االنتاج 

االهتالك السنوي       
8.5% 

فائض التشغيل        
34.1% 
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 الفصل الثاو 
 

 المنهجية والجودة
 

واإل اس وال يوة وال مئياة الميداوية والمكتبية  ومسح الصسا ين يشمل ه ا الفصل  سنا  الستماس  مسح المالية والت مين
 الم اويةا اء أل الت سق لد ة البياواة من حيل وجدولة وم الجة البياواة، انا ة الى جود  البياواة وتقييمها من ا 

الجة البياواة، واالجساءاة    مساحل ال مل الماتئفة، من ال مل الميداو  وال مئياة المكتبية، وم  الم اويةا اء  يس أو 
 .المتا   لئحد من ه ه االا اء، ك لو الت سق الى أه  الم حظاة  ئى البياواة الموشوس     ه ا التقسيس

 
 المسحأهداف  1.1

 :لتالية ن المؤشساة ا بصفة  امة الى تو يس بياواةمسح الهدف ي
  .حسب الوشا  اال تصاد  دد المؤسساة ال امئة    األوش ة اال تصادية المشمولة . أ
 . دد ال امئين بتصويفاته  الماتئفة وت ويناته . ب
 . يمة اإلوتاج من األوش ة السايسية والثاووية حسب األوش ة الماتئفة. ج
 .من السئل والادماة المستادمة    األوش ة اإلوتاجية الماتئفة( مستئزماة اإلوتاج)االسته و الوسي  . د
 .ومكوواتها الماتئفةالقيمة المنا ة . هت
 .المد و اة والتحوي ة المتوو ة المقبونه والمد و ة. و
 .حسكة الموجوداة والتكوين السأسمال  الثابة لكا ة األوش ة اال تصادية. ز

 

 :وتمكن البياواة الم كوس  أ  ه من تحقيق ما يئ 
يتة، و لتو و تق وظتا  الحستاباة القوميتة المقتتس  المساهمة    تو يس البياواة األساسية ال زمة إل داد الحساباة القوم .0

 .2008من األم  المتحد  
 .تو يس البياواة ال زمة أل ساض البحل والتحئيل اال تصاد  .4
 .و يس البياواة ال زمة لمتا   القساساة والما  ين والمهتمين باألوش ة المشمولةت .2
 
 استمارة المسح  1.1

  ئى أساس توحيد كا ة األجزاء واألسائة المشتسكة مل استماساة با   سئسئة 4102 لئ ا مسح اللقد ت  تصمي  استماساة 
اال تصادية والت  تن  مسح الصوا ة، مسح االوشاءاة، مسح التجاس  الداائية، مسح الادماة، ومسح الوقل  المسو 

و د سو      .  به ا المسحاالتصاالة، مل األا  باال تباس اصوصية المؤسساة المشمولة مسح الم ئوماة و والتازين و 
تصمي  االستماساة شمولها أله  المتغيساة اال تصادية الت  تدسس الظواهس المت ئقة ب وش ة المالية والت مين، وه  ب اة 
الو ة ت ت  لتئبية االحتياجاة من البياواة اال تصادية األساسية ال زمة إل داد الحساباة القومية وميزان المد و اة 

الحساباة القومية وميزان المد و اة حسب ادلة ال مل الدولية وظا      بما يتفق مل التغيساة الت  حدثة، و لفئس ين
 .  (BPM-6)، و(SNA-2008)الحديثة 
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 :وتشمل االستماس  المتغيساة الوا  ة نمن المجاالة السايسية ا تية
 .ال امئون    المؤسسة بتصويفاته  الماتئفة وت ويناته . 0
 . يمة اإلوتاج من الوشا  السايس  واألوش ة الثاووية. 4
 . يمة االستثماس المال . 2
 . يمة مستئزماة اإلوتاج من السئل والادماة الماتئفة. 2
 . يمة المد و اة والتحوي ة المد و ة والمقبونة. 5
 .واإل اواة الحكومية  ئى االوتاج يمة النسااب . .
 .4102إلنا اة  ئى ه ه األصول واهت كها ا ل سوة اإلسواد وه  حسكة األصول لئمؤسسة وصا   ا. 1
 
  اإلطار والعينة 3.1

 

 :وشركات التأمين وصرافي العمالت وشركات األوراق المالية الخدمات المالية نشاط 3.1.1
الدول  ي تمد الجهاز المسكز  لإلحصاء الفئس يو     تصويف األوش ة اال تصادية  ئى التصويف الصوا   القياس  

و د ت  تصويف كا ة المؤسساة .  الصادس  ن األم  المتحد ( ISIC-4) دية، التوقيح السابللكا ة األوش ة اال تصا
وال   ت  تحديثه من  4104 داد ال ا  لئموشآة والموشآة    السجل ال ا  لها المستاد     الجهاز والمبو   ئى أساس الت

 .و قا  ألوش تها اال تصادية السايسية ا تمادا   ئى ه ا التصويفوا ل سج ة سئ ة الوقد الفئس يوية، 
 

المالية ووشا   األوساق ووشا  كا ة المؤسساة الت  تقل نمن وشا  الادماة المالية 4102مسح المالية والت مين  يغ  
، حيل ت  مؤسسة 040 يوة من الصسا ين بئغة باإلنا ة الى استادا   مؤسسة، 25والت  بئغة  (حصس شامل) الت مين
 .0991مو   ا   وشا  صسا   ال م ة لئمس  الثاوية شمول

 

 ئى مستوى أسب ة حدود ألوش ة المالية والت مين    حين )كا ة المؤسساة الت  تماسس األوش ة التالية  المسحيشمل 
و  (/ كاف) (Tabulation Category)والوا  ة     اافة التبويب ( وشا  صسا   ال م ة  ئى مستوى امسة حدود

 :الوسا ة المالية    التصويف
 

دليل النشاط  النشاط االقتصادي
(ISIC-4) 

 11 :أنشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد وتشمل
 200. (سئ ة الوقد)البووو المسكزية 

 209. (البووو التجاسية واإلس مية)أوواع الوسا ة المالية األاسى 
 294. (مؤسساة اإل ساض المتاصصة)موح القسوض األاسى أشكال 

 11 األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية والتأمين
 00.. (بوسصة  ئس ين)اداس  األسواق المالية 

 04.. (شسكاة األوساق المالية)أوش ة الوسا ة المت ئقة ب قود األوساق المالية والسئل األساسية 
 044.. وتغييس ال مئة أوش ة مكاتب الصسا ة

عادة التأمين وصناديق التقاعد عدا الضمان االجتماعي االلزامي   11 (شركات التأمين)تمويل التأمين وا 
 500. الت مين  ئى الحيا 

 504. الت مين ا ف الت مين  ئى الحيا 
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  نشاط صرافي العمالت 3.1.1
 

 :مجتمع الهدف
 . 4102مجتمل الهدف هو جميل المؤسساة  يس الحكومية     ئس ين الهاد ة لئسبح الت  تماسس وشا  الصسا ة لئ ا  

 
 :إطار المعاينة

        وتحديثاته  4104لئ ا   اإل اس هو  اامة بجميل مؤسساة الصسا ة الت  ت  حصسها    الت داد ال ا  لئموشآة
 .4102لئ ا  

 
  :تصميم العينة

: حيل  سمة المؤسساة حسب االاتياس الى وو ين، اة مسحئة واحد   بقية  شوااية موتظمة  ه ا المسح ه   يوة  يوة
الووع االول ه  المؤسساة الت  ت  حصسها حصسا شام  وه  جميل المؤسساة الت   اة حج  ال مالة لها كبيس  اما الووع 

 . شوااية موتظمة وه  الت   اة حج  ال مالة لها متوس ة وصغيس الثاو   ه  المؤسساة الت  ت  ااتياسها ب سيقة 
 

 :الطبقات
 :ت  تقسي  مجتمل الدساسة حسب

 .من ال يوة J1وت  استثواء القدس (  ز ، نفة)المو قة  -0
 ((. مال 4-0) ، صغيس ( مال  1-2) ، وس (  مال  اكثس 8)كبيس  ) اة حج  ال مالة  -4
 

 :حجم العينة
 .مؤسسة صسا ة 121 بتقديس حج  ال يوة  لئمسح السايس  ت  ت
 

 حساب األوزان 
ي سف الوزن  ئى اوه مقئوب احتمال االاتياس لئ وصس    ال يوة ويمكن تفسيس الوزن  ئى اوه مقداس ما يمثئه ال وصس    

االستجابة الت  تمة ا ل وت  ت ديل األوزان بحيل ت  مسا ا  الت ويض  ن حاالة  د  . ال يوة من  واصس المجتمل
 . مئية جمل البياواة

 
 تنظيم وادارة العمل الميداني  1.1

تتولى اإلداس  ال امة لئمسو  وال مل الميداو  مسؤولية توفي   مئية جمل البياواة والتوسيق ميداويا  و ق الا ة الم د  ل لو، 
ويتشتتكل  سيتتق ال متل الميتتداو  متتن موستتق لئ متتل .  ميتتداو باإلنتا ة إل تتداد الت ئيمتتاة والومتتا ج واألدواة ال زمتة لئ متتل ال

الميداو  و سق ميداوية، وتت ئب مهمة اإلشساف والمتاب ة والتد يق لماتئف   الياة المشسوع وجود مكاتب  ت  المحا ظتاة 
بتتل وب تتد تكتتون  سيبتتة متتن ماتئتتف موتتا ق ال متتل بحيتتل يتتت  استتتادامها كمساكتتز لتجميتتل أ تتساد الفتتسق ال امئتتة  تت  الميتتدان  

اوتهتتاء ال متتل اليتتوم ، حيتتتل تتتت   مئيتتة استتت   وتستتتئي  أدواة المستتح الماتئفتتة وت باتتة الومتتتا ج وكتابتتة التقتتاسيس ومساج تتتة 
 .وتد يق حصيئة ال مل اليوم 
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 معالجة وجدولة البيانات  1.1
ا داد  اامة مؤسساة مجتمل المسح ، حيل ت  4102ت  ا داد كا ة البسامم ال زمة لم الجة بياواة مسح المالية والت مين 

لجميل ه ه المؤسساة ومن ث  اداال وتد يق البياواة ب د اإلداال، وب د  لو ( صفحة الغ ف)وصفحة البياواة الت سيفية 
ب د االوتهاء من اداال البياواة وتد يقها وتوظيفها من أية   .جسة  مئية جدولة بياواة المسح واستاساج الجداول الوهااية

ود قة ه ه .  الم د  مسبقا  له ا المسح الصماء اء، ت  استاساج جداول أولية لوتاام المسح و لو و ق وما ج الجداولأا 
 .الجداول و ق  وا د االتساق والم ادالة الااصة بها لئوصول الى الجداول بصوستها الوهااية أل ساض الوشس

 
 دقة البيانات   1.1

 

 ةالمعاينخطاء أ 1.1.1
الحصس )وتيجة الستادا   الم اويةا اء  الت مين ال تت ثس بشسكاة الوشا  المصس   وشسكاة األوساق المالية و بياواة 
 .  الم اويةلمجتمل الدساسة، ول لو ل  يت  احتساب أا اء  (الشامل

 

وتيجتتة الستتتادا  ال يوتتة لوحتتداة مجتمتتل الدساستتة، ولتت لو متتن  ةالم ايوتتا تتاء  وتتاة مستتح  صتتسا   ال متت ة تتتت ثس ببيابيومتتا 
و تتتد تتتت  احتستتتاب التبتتتاين ألهتتت   ،المؤكتتتد ظهتتتوس  تتتسوق  تتتن القتتتي  الحقيقيتتتة التتتت  وتو تتتل الحصتتتول  ئيهتتتا متتتن اتتت ل البياوتتتاة

التقسيتس  ئتى  المؤشساة كما هو مبين    جدول حساب التباين، وال يوجد اشكالية    مستوياة الوشس لئتقديساة الم كوس   ت 
 تدد : مستوى  ئس ين، وت  الوشس  ئى ه ا المستوى ألسباب  اة    ة بتصمي  ال يوة وحساب التباين لئمؤشتساة السايستية

 .ال امئين، ت ويناة ال امئين، اإلوتاج، االسته و الوسي ، القيمة المنا ة
 

 1111جدول حساب التباين لبعض المؤشرات على مستوى فلسطين، 
 

 المتغير
 قيمة التقدير

معامل )  C.V الخطأ المعياري
 %(التباين

 %11فترة الثقة 
 الحد األعلى الحد األدنى القيمة الوحدة

 1227 1004 4.4 55.1 1118  دد عدد العاملين

 4965.0 3456.4 9.0 374.7 4210.7 ألف دوالس االستهالك الوسيط 

 18642.6 13073.8 8.8 1401.4 15858.2 ألف دوالس اإلنتاج  

 12659.7 4125.6 10.4 1264.7 11647.5 ألف دوالس اجمالي القيمة المضافة

 5625.2 3514 11.6 531.5 4564.6 ألف دوالس تعويضات العاملين 

 

  ةنالمعايخطاء غير أ 1.1.1
 هتت  ممكوتة الحتتدول  ت  كتتل مساحتل توفيت  المشتتسوع، ات ل جمتتل البياوتاة أو اداالهتتا والتت  يمكتتن  الم اويتةأا تاء  يتتس أمتا 

 :ما يئ حسب الوشا  ك اجمالها
 

 :لنشاط الخدمات المالية ونشاط األوراق المالية ونشاط التأمين جابةستاالمعدالت 
 %.011 وسبة االستجابة بئغة -
 .اجمال  المؤسساةمن % 0 وسب حاالة  د  االستجابة بئغة -
 %.1 بئغة وسبة أا اء زياد  الشمول -



 4102، مسح المالية والتامين: PCBS ج

 

 

 40 

 

 :نشاط صرافي العمالت كما يليل االستجابةكانت معدالت 
 

 عدد الحاالت نتيجة المقابلة
 48 اكتمئة

 4 4102مغئق وهاا   بل  ا  

 2   ول  يت  الحصول  ئى بياواة 4102مغئق وهاا  ا ل أو ب د  ا  

 2 متو ف مؤ تا

 2 اال تصاد  ماتئفالوشا  

 7 س ض 

 2  سع ال يمسو حساباة

 4 ااسى

 121 المجموع

 

  مؤسسة     ئس ين 121حج  ال يوة المستو اه من الميدان. 
  حالة  15 دد حاالة  د  االستجابة 
  ةحاال 8 دد حاالة زياد  الشمول 
  113=  8 -121= ال يوة الصا ية 
  86.7وسبة االستجابة% 
  13.3وسبة  د  االستجابة% 

 
 .ي حظ من ا ل م دالة االجابة ان وسبة االستجابة جيد   ئى مستوى  ئس ين

 

ولتفتاد  األا تاء والحتد متن ت ثيسهتا  قتد : وأخطاء إدخال البياناات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)أخطاء االستجابة 
الميتتدان و مئيتتة  ز د تتة البياوتتاة متتن اتت ل  مئيتتة جمتتل البياوتتاة متتنتتت  اتاتتا  مجمو تتة متتن األجتتساءاة التتت  متتن شتت وها ت زيتت

 .م الجة البياواة
 

 القابلية للمقارنة  1.1
، (ISIC-4) البياواة الموشوس  نمن ه ا التقسيس حستب التوقتيح السابتل متن التصتويف الصتوا   التدول  ل وشت ة ا تصتادية 

متتتن هتتت ا  (ISIC-3)متتتل ال ئتتت  أن الستتتوواة الستتتابقة وشتتتسة حستتتب التوقتتتيح الثالتتتل  4100موتتت   تتتا  وهتتت ا التوقتتتيح يستتتتاد  
تت  تحييتد اسبتا  االسته  و ئيته  قتد  4118القوميتة  الحستاباةوظتا  تحتديثاة بواء  ئتى  FISIMاحتساب  كما ت .  التصويف

التتى  أدىاالمتتس التت    ،مئكيتتهالحيتتل احتستتب  ئتتى استتاس داتتل متتن االوتتتاج والتتدال الوتتاتم متتن المشتتاسكة بمؤسستتاة ااتتسى 
ممتتا ستتيؤثس  ئتتى ة، المنتتا  ةالقيمتت افتتاضالجديتتد  وبالتتتال  او ةاع االستتته و الوستتي  حستتب الموهجيتتاوافتتاض االوتتتاج واستفتت

 .مل السوواة السابقة 4102 و 4102  مقاسوة البوود الم كوس  ل ام
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 جراءات ضبط الجودةإ 1.1
 

 العمل الميداني 1.1.1
 :با ت و د تمثئة ه ه االجساءاة  

و ا   سيق ال مل  ،ت  تو يس البياواة الم ئوبة من وا ل الميزاوياة الاتامية لئمؤسساة المالية والم تمد  من شسكاة التد يق
الميداو  بتزويد اداس  المشسوع بتقسيس يوم  حول اإلوجاز حتى يتسوى الداس  المشسوع الو وف  ئى سيس ال مل بصوس  

 .    مستمس 
 

 معالجة البيانات  1.1.1
ياوتاة اتت ل متن أجتل التحقتق متن جتود  البياوتاة واتستتا ها، تت  اتاتا  مجمو تة متن اإلجتساءاة التتت  متن شت وها ت زيتز د تة الب

 :با ت  مئية م الجتها وحوسبتها، و د تمثئة ه ه اإلجساءاة 
  ت  تجهيز بسوامم اإلداال الستماس  المسح بحيل يكون شاشة لكل صفحة من صفحاة االستماس. 
 ت  تغ ية البسوامم بقاامة من الشسو  المسج ية لئتد يق ا ل   ئى االستماس  من حيل التد يق ومو قية البياواة. 
 ت  التحقق من  ا ئية البسوامم من ا ل اداال استماساة تجسيبية لكل من المسو  احداها مغئو ة واألاسى صحيحة. 
  ت  ااتياس مدائ  البياواة من  و  االاتصتاج  ت  مجتال البسمجتة والكمبيتوتس وتت  تتدسيبه  بشتكل كامتل  ئتى بسوتامم

 .  اإلداال
 

 مالحظات على البيانات  1.1
هواو مجمو ة من الم حظتاة الفويتة الهامتة والتت  يجتب أات ها ب تين اال تبتاس  وتد اال ت ع  ئتى هت ا التقسيتس، وهت   ئتى 

 :  الوحو ا ت 
 نتمتهالت   و  متن محا ظتة القتدس هواو بووو ومؤسساة مالية وشسكاة ت مين  سبية متواجتد   ت   لتو الجتزء ال يوجد 

 .09.1اسساايل  وو   ب يد احت لها لئنفة الغسبية  ا  
  و لتو ل تد  واحتد  سنة الجداول البياواة المت ئقتة بسئ تتة الوقتد والبوتوو التجاسيتة واإلست مية بشتكل متدمم  ت  ست س

 .امكاوية الفصل ولئحفاظ  ئى سسية البياواة الفسدية لب ض الشسكاة الت  تماسس ه ه األوش ة
 الوستتا ة الماليتتة هتتو اداتتال   تتاع صتتسا   ال متت ة  ئتتى المستتح ب تتد توفيتت ه  تتا  وشتتا  الحاصتتل  تت   هتت التغييتتس الم

دى الى زياد  مئحوظة  ت   تدد ال تامئين و تدد المؤسستاة  ت    تاع الوستا ة الماليتة بستبب هت ا أوه ا االمس  .099
 .الق اع الجديد

  احتساب  تFISIM   االوتتاج تت  تحييتد اسبتا  االسته  والتدال الوتاتم متن و    4118القومية  الحساباةبواء  ئى وظا
 .المشاسكة بمؤسساة ااسى حيل احتسب  ئى اساس دال مئكيه

 
  معدالت صرف العمالت 

 :، لئتحويل الى دوالس أمسيك 4102ت  ا تماد م دالة صسف ال م ة التالية ل ا  
 2.5111= شيقل اسساايئ  / دوالس أمسيك 
 1.1191=    ديواس أسدو / دوالس أمسيك 
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 للفصل الثاال
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

لقد ت  اتباع أحدل التوصياة الدولية المت ئقة باإلحصاءاة المالية، وك لو الوظ  الدولية المقتسحة من األم  المتحد  
المستادمة    وتشمل أه  الت اسيف لئمص ئحاة .  وصودوق الوقد الدول  إل داد الحساباة القومية وميزان المد و اة

 :المسح ما يئ 
 

 :الوحدة اإلحصائية
ت سف ب وها كيان ا تصاد   ادس بحك  ما له من حقوق  ئى امت و األصول وتحقيق الاصو  واالستبا  ب وش ة ا تصادية 

 .والت امل بصفقاة مل أ ساف أاسى
 

 :النشاط االقتصادي
مص ئح يشيس الى  مئية تدمم مجمو ة من اإلجساءاة واألوش ة توف  من  بل وحد  م يوة والت  تستاد  ال مل وسأس 

كما يشيس الوشا  اال تصاد  السايس  الى  بي ة ال مل (. سئل وادماة)المال والبناال والادماة لتوتم موتجاة محدد  
ويسه  ( التوقيح السابل)ويف الدول  الموحد لألوش ة اال تصادية ال   تماسسه المؤسسة وال    امة من أجئه حسب التص

  . ب كبس  دس من القيمة المنا ة    حالة ت دد األوش ة داال المؤسسة الواحد 
 

 (:ISIC-4)دليل النشاط 
 ياسية  والغسض السايس  موه هو تو يس مجمو ة. ه ا التصويف هو الم ياس الدول  لتصويف األوش ة اال تصادية الموِتجة

 .من األوش ة اال تصادية حتى يمكن تصويف الموشآة و قا لئوشا اة الت  تقو  بها
 

 (مؤشر: )عاملينعدد ال
 .مجموع  دد ال امئين    مؤسساة أوش ة الوسا ة المالية

 
 (مؤشر: )تعويضات العاملين

 .المستحقةمجموع السواتب واألجوس الوقدية باإلنا ة الى المزايا االجتما ية وال يوية 
  

 :اإلنتاج
 ، باستتثواء  يمة أ  سئل وادماة مستادمة    وشا  ال ت ات   ت سف  ئتى أوهتا الستئل والاتدماة الموتجتة متن  بتل الموشت

 يته الشتسكة ب تين اال تباس ماا س استادا  الموتجاة    االوتاج وباستثواء  يمتة الستئل والادماة المستهئكة من  بل وفس 
او ( ساس المتتال الثابتتة او التغيتتساة  تت   واا  الجسد)شا   يما  تدا الستئل والاتدماة المستتتادمة لتكتتوين ساس المتتال المو

 .ل سته و الوهاا  ال ات 
 
 . يمة اوتاج األوش ة الثاووية+   يمة اإلوتاج من الوشا  السايس  = أ  أن اإلوتاج  

 :كما يئ ( SNA 2008)السايس     أوش ة الوسا ة المالية و ق وظا  الحساباة القومية وي سف اإلوتاج من الوشا  
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 :األوش ة المالية. أ
 سئ ة الوقد، والبووو التجاسية، ومؤسساة اإل ساض المتاصصة : 

( اوةالدا)ال موالة المقبونة +  ادماة الوسا ة المالية المقاصة بصوس   يس مباشس = اإلوتاج من الوشا  السايس  
 .أسبا  صسف ال م ة+ 

 .م سوحا  موها الفوااد المد و ةمن الفوااد  ادماة الوسا ة المالية المقاصة بصوس   يس مباشس ويتكون 
 

 البووو اإلس مية: 
( الدااوة)ال موالة المقبونة +  ادماة الوسا ة المالية المقاصة بصوس   يس مباشس = اإلوتاج من الوشا  السايس  

 .ف ال م ةأسبا  صس + 
من ايساداة االستثماس من المناسبة والمشاسكة  ادماة الوسا ة المالية المقاصة بصوس   يس مباشس ويتكون 
  .أسبا  المود ين    حساباة االستثماس المشتسوم سوحا  موها والمسابحة 

 

 شسكاة صسا   ال م ة: 
 .أسبا  صسف ال م ةاجمال  + ال موالة المقبونة = اإلوتاج من الوشا  السايس     
 

 بوسصة  ئس ين وشسكاة األوساق المالية: 
 (.الدااوة)ال موالة المقبونة = اإلوتاج من الوشا  السايس  

 .وتشمل ال موالة المقبونة جميل االيساداة من ال موالة مثل  مولة تداول األسه  و مولة تحويل األسه 
 

 :أوش ة الت مين. ب
  وشا  الت مين  ئى الحيا : 

صا   الدال من استثماس االحتيا اة + الم الباة المستحقة  -األ سا  المكتسبة = اإلوتاج من الوشا  السايس 
اال تواء الموز ة  ئى ( اسااس)مكاسب  -ية لئت مين  ئى الحيا  التغيساة    االحتيا اة الفو -الفوية لئت مين 

 .حامئ  بوالج الت مين
 

   ى الحيا  ئ ا ف الت مين أوش ة الت مين: 
صا   الدال من استثماس االحتيا اة + الم الباة المستحقة  -األ سا  المكتسبة = اإلوتاج من الوشا  السايس  

 .الفوية لئت مين
 :أما اإلوتاج من الوشا  الثاوو     أوش ة الوسا ة المالية  إوه يتكون من

 .لئغيسايساداة الادماة المقدمة + اإليساداة من الوشا  التجاس  
 

 :اإليساداة من الوشا  التجاس . أ
يت ئق ه ا اإليساد ببياواة البناال المت ئقة بالوشا  التجاس  كوشا  ثاوو  دون اداال أية  مئياة تصوي ية  ئى 

، وال يشمل  لو مستئزماة اإلوتاج المبا ة (باستثواء تجز ء البناال أو تغئيفها ال   ال ي تبس تصوي ا  )ه ه السئل 
وتتمثل  يمة اإليساد من الوشا  التجاس  بما يسمى .  حالة شساءها والت  تسجل نمن مستئزماة اإلوتاجبوفس 

 :بالهامش التجاس  ال   يتمثل    السبح اإلجمال  الواتم  ن المتاجس  وهو يحسب من الم ادلة التالية
 (.التالف والمفقود+ ة ال ا  مازون بداي+ المشتسياة ) -مازون آاس ال ا  + المبي اة = الهامش التجاس  
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 :ايساداة الادماة المقدمة لئغيس. ب     
تمثل ه ه اإليساداة الدال الواج   ن مماسسة أوش ة ادمية ك وش ة ثاووية من  بل المؤسسة لئجهاة األاسى مثل 

يساداة االستشاساة المالية و يسها من الادماة يساداة الادماة المصس ية وا   .ايجاس األبوية وا 
  

 :االستهالك الوسيط
 يتكتتون متتن  يمتتة الستتئل والاتتدماة التتت  تستتتهئو كمتتدا ة ل مئيتتة الوتاج، باستثواء االصول الثابتة الت  يقيد استه كها

 .بوصفه استته كا لسأس المال الثابة
 

 :القيمة المضافة
وي سف اجمال  القيمة المنا ة .  تماسس أ  وشا  اوتاج مفهو  يت ئق باإلوتاج ويشيس الى القيمة المتولد  ألية وحد  

أما صا   القيمة المنا ة  يت  الحصول  ئيها ب س  استه و سأس .  بحاصل  س  االسته و الوسي  من اجمال  اإلوتاج
 .المال الثابة من اجمال  القيمة المنا ة

 
 :الضرائب على اإلنتاج

وتت لف من نسااب  ئى .  مقابل يد  ها الموتجون الى الحكومة ال امة ه  مد و اة وقدية أو  يوية اجباسية ودون
الموتجاة تد ل  ئى السئل والادماة  ود اوتاجها أو بي ها أو تصسيفها، ومن نسااب أاسى  ئى اإلوتاج يد  ها الموتم 

 .المقي  وتيجة مماسسته ل مئية اإلوتاج
 

 :على االنتاج اإلعانات
س المقيمة، الى المشاسيل  ئتى استاس مستتوى بما     لو الحكوماة  يمتتتد و اة جاسيتتتة بتتتدون مقابتتتل تقتتتدمها الحكومتتتة، 

 .تى أستاس كميتة أو  يمتة الستئل أو الاتدماة التت  توتجهتا أو تبي هتا أو تستوسدهااالوتتتاج  أو  ئ وشتا ها
 

 :االهتالك
ثوتتتاء الفتتتتتس  المحاستتتبية،  تتتت  القيمتتتة التاسيايتتتتة لماتتتزون األصتتتتول الثابتتتتة الممئوكتتتتة والمستتتتادمة متتتتن  بتتتتل هتتتو االوافتتتتاض ا

تساس موتتتم وتيجتتة لئتتتدهوس الماد ، والتئف ال بي   او االنتساس ال بي يتة وتيجتة لئتتدهوس المتاد ، والتئتتتف ال بي تتت  او االنتت
 .تتة أو التئتتتف وتيجتتتة الحتتتوادة ال بي يةال بي يت

 
 :فائض التشغيل

وهو  باس   ن القيمة المتبقية ب د اص  ت ويناة ال امئين وصا   النسااب  ئى اإلوتاج واهت و األصول من اجمال  
 .أما اجمال   ااض التشغيل  يساو   ااض التشغيل منا ا  اليه اهت و األصول.  القيمة المنا ة

 
 :لتكوين الرأسمالي الثابت اإلجماليا

يتكتتون متتن  يمتتة استتتحوا اة الموتجتتين لموتجتتاة جديتتد  و اامتتة متتن االصول الموتجة وا ج  يمة تصس ه     االصول 
 .الثابتة لوفس الووع
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 (:FISIM) ةخدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشر 
نا ة الى الفسق بين س س الفااد  باالهتو الفتسق بتين الست س المتد وع التى البوتوو متن  بتل المقتسنتين وست س الفااد  المسج   

 .المسج   والس س المد وع   ئيا الى المود ين
 

 :المحفظة االستثمارية
استثماساة : اة الت مين وتقس  الى وو ينه   باس   ن مجمو ة من االستثماساة الت  تقو  بها المؤسساة المالية وشسك

 قاساة، أسان ، م ادن وفيسة )، واستثماساة    أصول حقيقية (أسه ، سوداة، أ وواة ازيوة وسوداة مالية أاسى)مالية 
 (.و يسها

 
 :احتساب المؤشرات اإلحصائية

 

 الت ويناة             
 ب جس  دد ال امئين

 من الت ويناة  ب جس وصيب ال امل  .0

   

 من اإلوتاجب جس وصيب ال امل   .4 اإلوتاج             
  ب جس  دد ال امئين 
      

 من القيمة المنا ة ب جس وصيب ال امل  .2 القيمة المنا ة           
  ب جس دد ال امئين            
   
   

 
 

 
 وسبة القيمة المنا ة الى اإلوتاج  .2    011× القيمة المنا ة              

  االوتاج           

 
 وسبة الت ويناة الى القيمة المنا ة  .1 011×        الت ويناة          

  القيمة المنا ة        

 
 

 وسبة اإلهت و السوو  الى اإلوتاج  .1 011×    اإلهت و السوو          
  اإلوتاج             
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PCBS: Finance and Insurance Survey, 2014
2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

 التكوين الرأسمالي 
الثابت اإلجمالي

اجمالي القيمة 
المضافة

عدد العاملين تعويضات العاملين اإلنتاج االستهالك الوسيط عدد المؤسسات

G. F. C. F. Gross Value 

Added

Intermediate 

Consumption

Output Compensations 

of employees

Number of 

employed 

Persons 

No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 46118.7 391502.7 121836.4 513339.1 182725.1 8991 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 43473.6 323185.0 93511.0 416696.0 152483.5 6545 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 321.1 11647.6 4210.7 15858.3 4569.7 1118 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange -117.1 13965.7 1572.8 15538.5 4162.0 181 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 2441.1 42704.4 22541.9 65246.3 21509.9 1147 9 65 شركات التأمين

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

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

ISIC

2014، *عدد المؤسسات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 1جدول 
 Table 1: Number of Enterprises and Employed Persons and Main Economic Indicators by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activity النشاط االقتصادي

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

تعويضات العاملين العاملين بدون أجر العاملين بأجر المجموع
Compensations 

 of Emloyees

Non-Wage EmployeesWage Employees Total

Total of Financial Intermediaries 182725.1 380 8611 8991 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 152483.5 0 6545 6545 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 4569.7 380 738 1118 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 4162.0 0 181 181 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 21509.9 0 1147 1147 9 65 شركات التأمين

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

(القيمة باأللف دوالر أمريكي) 

 2014، *عدد وتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 2جدول 
 Table 2: Number and Compensations of Employees by  Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

عدد المؤسسات

No. of Ent.

دليل النشاط

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

Total of Financial Intermediaries 7561.2 10903.2 7919.6 156341.1 182725.1 8991 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 7369.9 9930.2 7235.7 127947.7 152483.5 6545 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 1.5 383.2 4185.0 4569.7 1118 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 71.3 313.9 35.8 3741.0 4162.0 181 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 120.0 657.6 264.9 20467.4 21509.9 1147 9 65 شركات التأمين

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

ISIC

 2014، *عدد وتعويضات العاملين حسب مكونات التعويضات والنشاط االقتصادي في فلسطين: 3جدول 
 Table 3: Number and Compensations of  Employees by Components of Compensations and by Economic Activity in Palestine*, 2014

Other Social 

Benefits

Payments in-KindSocial Benefits Cash wages and 

salaries

دليل النشاط
Compensations of 

employees

Number of 

employed 

Persons

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

اضافات وتحسينات 
راسمالية

اصول من انتاج 
المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market 

Value at End 

of Year

Depreciatio

n During  

the Year

Written- 

offs & 

Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital Add. & 

Improv.

Produced 

for Own- 

Account

Purchased 

Assets

Total Market Value 

at Beginning 

of Year

No. of 

Ent.

Total of Financial  

Intermediaries

766807.4 33240.7 782.8 1294.6 23273.3 5770.7 19855.6 48899.6 753225.9 516 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 668994.8 29238.2 759.9 937.1 23078.2 5770.7 16911.8 45760.7 654169.3 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 11690.8 726.4 2.6 0.0 9.2 0.0 311.9 321.1 12098.7 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 7623.1 391.7 15.5 177.8 4.6 0.0 192.3 196.9 8011.2 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 78498.7 2884.4 4.8 179.7 181.3 0.0 2439.6 2620.9 78946.7 9 65 شركات التأمين

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

 2014، *حركة األصول الثابتة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 4جدول 
Table 4: Fixed Assets by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activity النشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC

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

عدد 
المؤسسات

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  
خالل العام

قيمة التالف 
والمفقود

قيمة االصول 
المباعة خالل العام
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(Value in USD 1000)

اضافات وتحسينات 
راسمالية

اصول من انتاج 
المؤسسة

قيمة األصول 
المشتراة

المجموع

Market 

Value at 

End of Year

Depreciation 

During  the 

Year

Written-

offs and 

Losses

Assets Sold 

During  the 

Year

Capital Add. & 

Improv.

Produced for 

Own- Account

Purchased 

Assets

Total Market Value 

at Beginning 

of Year

Grand Total 766807.2 33240.7 782.8 1294.6 23273.3 5770.7 19855.6 48899.6 753225.9 المجموع الكلي
Land** 44297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1486.2 1486.2 42810.8 **االراضي
Residential Buildings 7394.1 123.5 0.0 0.0 12.0 0.0 1.1 13.1 7504.5 أبنية سكنية
Non-Residential buildings 143391.8 2533.4 0.0 35.9 10345.0 286.0 2397.5 13028.5 132932.6 أبنية غير سكنية
Machines of Equipments 233920.5 10876.9 260.0 552.3 4883.5 259.9 5159.6 10303.0 235306.7 آالت ومعدات وأجهزة
Freight Vehicles 358.8 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 422.3 سيارات نقل بضائع
Passengers Vehicles 10400.6 2053.4 170.1 526.5 296.0 598.9 1579.7 2474.6 10676.0 سيارات نقل ركاب
Furniture and Furnishings 287236.1 9200.6 350.7 163.5 5530.7 1076.2 6362.9 12969.8 283981.1 اثاث ومفروشات
Other 39808.3 8389.6 2.0 16.4 2206.1 3549.7 2868.6 8624.4 39591.9 اخرى

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

 Table 5: Fixed Assets in Financial Intermediaries Enterprises by Type in Palestine*, 2014

 2014، *حركة األصول الثابتة في مؤسسات الوساطة المالية حسب صنف األصل في فلسطين: 5جدول 

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

التالف و 
المفقود

(القيمة بااللف دوالر امريكي)

Type of Asset

القيمة السوقية 
لألصول نهاية 

العام

قيمة االهتالك  
خالل العام

قيمة االصول 
المباعة خالل العام

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

صنف االصل
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

للغير
الهامش التجاري االنتاج من نشاط 

التأمين
االنتاج من النشاط 

المالي
االنتاج الكلي عدد المؤسسات

Revenues of 

Services

Trade Margin Insurance 

Output

Financial 

Output

Total Output No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 29684.7 0.0 63276.4 420378.0 513339.1 516 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 27238.4 0.0 0.0 389457.6 416696.0 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 15858.3 15858.3 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 476.4 0.0 0.0 15062.1 15538.5 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1969.9 0.0 63276.4 0.0 65246.3 9 65 شركات التأمين

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

 2014، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية حسب النشاط االقتصادى في فلسطين: 6جدول 
 Table 6: Output from Principal and Secondary Activities by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

بصورة غير مباشرة
اإلنتاج  عدد المؤسسات

Profit from 

Money 

Commissions FISIM Output No. of Ent.

Total of Financial Activities 41954.0 119102.1 259321.9 420378.0 507 مجموع أنشطة المالية

Palestine Monetary Authority 27862.8 102272.9 259321.9 389457.6 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 14091.2 1767.1 0.0 15858.3 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 15062.1 0.0 15062.1 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

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

 2014، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي للمؤسسات المالية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 7جدول 
 Table 7: Output from Principal Activity for Financial Enterprises by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC
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2014مسح المالية والتامين، : PCBSم 

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

بصورة غير مباشرة
Interests payable        Interests Receivable FISIM

Total of Financial Activity 49467.9 308789.8 259321.9 مجموع أنشطة المالية

Palestine Monetary Authority 49467.9 308789.8 259321.9 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

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

Economic Activityالنشاط االقتصادي

2014، *خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة للمؤسسات المالية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 8   جدول 
 Table 8: Financial Intermediation Services Indirectly Measured for Financial Enterprises by Economic Activity in Palestine*, 2014

دليل النشاط

ISIC
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م          

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

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

Insurance

Life Insurance Total Non -life 

Insurance

Life 

Insurance

Total Non-life 

Insurance

Life 

Insurance

Total ISIC

Insurance Corporations 5874.6 832.8 6707.4 156000.7 935.0 156935.7 61756.5 1519.9 63276.4 65 شركات التأمين

(Value in USD 1000)

دليل  

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

تأمين على  الحياة

100118.8

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)

النشاط االقتصادي

65

Life Insurance

 2014، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 9جدول 
Table 9: Output from Principal Activity for Insurance Corporations by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

األقساطدليل النشاط صافي الدخل من استثمار االحتياطات الفنية االنتاج
Output

123.6

Non-life  Insurance

124.3

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

 2014، *اإلنتاج من النشاط الرئيسي لشركات التأمين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: (تابع) 9جدول 

Net Income from Technical Reserves Premiums

Changes in Technical Reserves for Life- 

Insurance

التغير في االحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة 
تأمين على  غير الحياة

Table 9(Cont.):  Output from Principal Activity for Insurance Corporations by Economic Activity  in Palestine*, 2014

claims المطالبات                                                                                            

ISIC

Insurance Corporations

Economic Activity المجموع
Total

100243.1 شركات التأمين

37



PCBS: Finance and Insurance Survey, 2014
2014مسح المالية والتامين، : PCBSم

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

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

Total of Financial Intermediaries 25265.1 2496.1 1923.5 29684.7 516 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 23635.4 1679.5 1923.5 27238.4 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 0.0 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 188.1 288.3 0.0 476.4 9 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1441.6 528.3 0.0 1969.9 9 65 شركات التأمين

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

Revenues of Services

ISIC

 2014، *اإلنتاج من النشاط الثانوي حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 10جدول 
Table 10: Output from Secondary Activity by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

المجموععدد المؤسساتدليل النشاط
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Others 

Transfers

Grants and 

Donations 

Re-Insurance 

Claims

Goveronment 

Fines

Insurance Claims Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 42.7 5051.6 10160.3 228.4 0.0 15483.0 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 42.7 5051.6 0.0 228.4 0.0 5322.7 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 471 صرافي العمالت 66122

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

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 0.0 10160.3 0.0 0.0 10160.3 9 65 شركات التأمين

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

 2014، *التحويالت المتنوعة المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 11جدول 
Table 11:  Other Transfers Received by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع تعويضات إعادة عدد المؤسسات
التأمين

منح وتبرعات تعويضات تأمين ضد 
(ما عدا العاملين)الحوادث 

تحويالت اخرىغرامات حكومية
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Distributed Share Profits Share Rent Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 1752.7 14575.9 0.0 16328.6 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 1752.7 12377.1 0.0 14129.8 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 236.2 0.0 236.2 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 1962.6 0.0 1962.6 9 65 شركات التأمين

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

 2014، *عوائد دخل الملكية المقبوضة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 12جدول 
Table 12: Returns Property Income Received by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي
دليل النشاط

ISIC 

المجموع الحصص الموزعةأرباح االسهمعدد المؤسسات ريع األراضي

40



PCBS: Finance and Insurance Survey, 2014
2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

أخرى الماء الكهرباء الوقود والمحروقات والزيوت المجموع
Other Water Electricity Fuel & Oil Total 

Total of Financial Intermediaries 8585.4 1014.6 6336.9 5383.9 21320.8  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 6852.8 829.7 5242.2 4113.7 17038.4 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 540.9 53.8 434.9 295.7 1325.3 صرافي العمالت  66122

Palestine Exchange 36.6 7.8 103.1 43.7 191.2 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1155.1 123.3 556.7 930.8 2765.9 65 شركات التأمين

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

ISIC

دليل النشاط

 2014، *مستلزمات اإلنتاج المستخدمة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 13جدول 
Table 13: Production Inputs by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي
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2014مسح المالية والتامين، : PCBSم 

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

رسوم اشتراك في 
بورصة فلسطين

رسوم اتحادات 
ونقابات

استئجار ابنية استئجار آالت 
ومعدات

عموالت مدفوعة 
لوكالء التأمين

برق ربريد 
وهاتف وفاكس

المجموع عدد المؤسسات

Palestine 

Exchange 

Fees

Union Fees Rent of 

Build.

Rent of 

Mach.& 

Equip.

Commissions 

to Insurance 

Agents

Teleco-

mmunicat

ion

Total No. Of 

Ent. 

Total of Financial Intermediaries 132.1 2657.0 14674.8 281.1 10408.6 9349.0 99392.0 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 0.0 2251.6 11903.3 215.4 0.0 7217.4 76472.6 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض 

Money Exchangers 0.0 40.0 1212.1 13.9 0.0 629.2 2885.4 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 132.1 68.1 279.3 0.0 0.0 149.6 1381.6 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

 

Insurance Corporations 0.0 297.3 1280.1 51.8 10408.6 1352.8 18652.4 9 65 شركات التأمين

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

دليل النشاط

ISIC

 2014، *مصاريف اإلنتاج األخرى حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 14جدول 
 Table 14: Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Adver. Computer 

Services

Passangers, Goods 

& Money Shipping

Auditing PMA Fees

Total of Financial Intermediaries 39712.6 11538.5 2567.5 3188.5 2379.4 2502.9  مجموع إلوساطة إلمالية 

Palestine Monetary Authority 35808.5 10218.9 2052.4 2807.3 1601.9 2395.9 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 285.4 270.3 77.6 30.5 219.4 107.0 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 503.4 26.7 38.0 111.2 73.2 0.0 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 3115.3 1022.6 399.5 239.5 484.9 0.0 65 شركات التأمين

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

دليل إلنشاط
ISIC

2014، *مصاريف إإلنتاج إألخرى حسب إلنشاط إالقتصادي في فلسطين: (تابع)14جدول 
Table 14(Cont): Other Production Expenditures by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityإلنشاط إالقتصادي
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Taxes Value Added Tax Customs Duties Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 1976.4 39454.8 650.0 42081.2 516 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 1147.5 35575.3 650.0 37372.8 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 123.1 537.6 0.0 660.7 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 98.7 138.3 0.0 237.0 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 607.1 3203.6 0.0 3810.7 9 65 شركات التأمين

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

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

 دليل النشاط
  ISIC

 2014، *الرسوم والضرائب على اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 15جدول 
 Table 15: Fees and Taxes on Production by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activity النشاط االقتصادي
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

Other Distributed 

Share

Profits Share Interest on loans 

and Bonds

Total No. of Ent.

Total of Financial Intermediaries 1319.8 49534.0 1047.1 15818.8 67719.7 596  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 0.0 49364.0 47.1 15817.4 65228.5 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers **1319.8 0.0 0.0 0.0 1319.8 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 9 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 0.0 170.0 1000.0 0.0 1170.0 9 65 شركات التأمين

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

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

 2014، *عوائد دخل الملكية المدفوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 16جدول 
Table 16: Returns Property Income Paid by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activityالنشاط االقتصادي

دليل النشاط

ISIC 

المجموع أخرىعدد المؤسسات فوائد مستحقة على القروض 
والسندات

الحصص الموزعةأرباح االسهم

45



PCBS: Finance and Insurance Survey, 2014
2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

حسابات التوفير
منح وتبرعات أقساط اعادة التأمين غرامات حكومية ضريبة على دخل 

وأرباح المؤسسة
المجموع عدد 

المؤسسات
Other Prizes on 

Saving 

Accounts

Grants & 

Donations

Reinsurance 

Premiums

Goveronment 

Fines

Income Tax Total No. of 

Ent.

Total of Financial Intermediaries 13679.0 4825.2 16617.1 11243.4 166.3 47068.8 93599.8 516  مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 11909.5 4825.2 11000.3 0.0 118.2 43361.6 71214.8 27 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 10.4 0.0 194.0 0.0 48.1 503.1 755.6 471 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 156.1 0.0 3.9 0.0 0.0 180.5 340.5 9 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 1603.0 0.0 5418.9 11243.4 0.0 3023.6 21288.9 9 65 شركات التأمين

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

ISIC 

دليل النشاط

 2014، *التحويالت والمدفوعات المتنوعة حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 17جدول 
Table 17: Transfers and Other Payments by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activity النشاط االقتصادي
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

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

استثمارات أخرى معادن نفيسة اراضي عقارات شهادات اإليداع سندات مالية 
أخرى

سندات وأذنات 
حكومية

األسهم

Other 

Investment

Precious 

Minerals

Lands Real 

Estates

Certificates 

of Deposits

Securities Government 

Bills and 

Bonds

shares 

Total of Financial  Intermediaries 1023284.2 0.0 34395.3 44142.4 0.0 326886.8 900067.6 140303.0 2469079.3 مجموع الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 1004709.6 0.0 17786.9 44142.4 0.0 275201.8 888796.4 107034.8 2337671.9 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية
6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 333.5 0.0 0.0 333.5 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 4701.2 0.0 136.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3649.1 8486.5 + بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 13873.4 0.0 16472.2 0.0 0.0 51351.5 11271.2 29619.1 122587.4 65 شركات التأمين

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

2014، *المحفظة االستثمارية حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 18جدول 
Table 18: Investments by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activity

(أصول مالية  ) محفظة األوراق المالية 
 Financial AssetsReal Assets

النشاط االقتصادي

أصول حقيقية
 دليل النشاط

  ISIC

المجموع

Total
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2014مسح المالية والتامين، : PCBS م

(Value in USD 1000)  

نسبة االهتالك 
السنوي الى االنتاج

نسبة تعويضات 
العاملين الى القيمة 

المضافة

نسبة القيمة  
المضافة إلى 

االنتاج

متوسط نصيب العامل 
بأجر من القيمة 
المضافة بالدوالر

متوسط انتاجية العامل 
بأجر بالدوالر

متوسط نصيب العامل 
باجر من تعويضات 
العاملين بالدوالر

Depreciation  

to Output %

Compensation 

of Employees 

to Value 

Added %

Value 

Added to 

Output %

Value Added 

per Paid 

Employee in 

(USD)

Output Per Paid 

Employee in 

(USD)

Annual 

Compensation 

per Paid 

Employee in 

(USD)
Financial Intermediaries 6.5 46.7 76.3 45465.4 59614.3 21220.0 الوساطة المالية

Palestine Monetary Authority 7.0 47.2 77.6 49378.9 63666.3 23297.7 + سلطة النقد 6411

Commercial & Islamic Banks + والبنوك التجارية واإلسالمية 6419

Other Credit  Institutions 6492 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة

Money Exchangers 4.6 39.2 73.4 15782.7 21488.2 6192.0 صرافي العمالت 66122

Palestine Exchange 2.5 29.8 89.9 77158.6 85848.1 22994.5 +  بورصة فلسطين 6611

Stock Market Brokers 6612 وشركات األوراق المالية

Insurance Corporations 4.4 50.4 65.5 37231.4 56884.3 18753.2 65 شركات التأمين

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

دليل النشاط 

ISIC

2014، *بعض المعدالت المستخلصة من المسح حسب النشاط االقتصادي في فلسطين: 19جدول 
Table 19: Selected Ratios by Economic Activity in Palestine*, 2014

Economic Activity النشاط االقتصادي

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)
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Introduction 

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

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

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

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

involved in such transactions is known as financial intermediation. 

 

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

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

activities in the production of official statistics. 

 

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

Finance and Insurance Survey for 2014 in Palestine. 

 

This report comprises the survey data for 2014, presented in tables.  Enterprises engaged in 

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

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

companies) were fully covered by this survey.      

 

The results of the economic surveys conducted in various fields constitute the foundations for 

the compilation of Palestinian National Accounts.  It is hoped that they will also meet the 

various needs and expectations of users in both private and public sectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

November, 2015                                       Ola Awad 

                                                                                                                   President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

The main findings of the Finance and Insurance Survey for 2014 are as follows, since the 

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

of this survey are not comparable with previous years
1
.   

 

1.1 Number of Enterprises 

The survey results show that 45 enterprises were in operation during 2014 in financial 

intermediation activities exclude money exchangers enterprises, of which 36 were financial 

enterprises, 9 were insurance enterprises, compared with 46 enterprises in 2013 which 

excluded money exchangers enterprises.  And 471 money exchangers enterprises in 2014.   

 

1.2 Number of Employees  

There were 8,991 employed persons in the financial intermediation enterprises increased by 

7.8% compared with 2013 (which was 8,343 employed persons), distributed as follows: 7,844 

employed persons in financial enterprises, 1,147 employed persons in insurance enterprises.  

 

1.3 Compensations of Employees 

The results indicate that the value of compensations to employees during 2014 in the financial 

intermediation enterprises was USD 182.7 million, distributed as follows: USD 161.2 million 

in financial enterprises, USD 21.5 million in insurance enterprises.  

 

1.4 Output 

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

USD 513.3 million, distributed as follows: USD 448.1 million in financial enterprises, 

USD 65.2 million in insurance enterprises.  

 

1.5 Intermediate Consumption  

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

intermediation enterprises was USD 121.8 million, distributed as follows: USD 99.3 million 

in financial enterprises, USD 22.5 million in insurance. 

   

1.6 Value Added 

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

enterprises was USD 391.5 million, distributed as follows: USD 348.8 million in financial 

enterprises, USD 42.7 million in insurance enterprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1
 You may refer to the first paragraph regarding comparability in methodology chapter page 19. 
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Distribution of Value Added in the Financial Intermediation Enterprises in Palestine  
for year 2014 

 

 
 

1.7 Operation Surplus 

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

enterprises was USD 133.6 million, distributed as follows: USD 119.1 million in financial 

enterprises, USD 14.5 million in insurance enterprises. 

 

The survey results indicate that the annual compensations per paid employee USD 11,112.2, 

while the productivity per paid employee USD 59,616. .3  
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46.7% 

Taxes on 
Production     

10.7% 

Annual 
Depreciation    
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

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

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

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

entry. 

  

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

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

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

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

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

 

The questionnaire included these variables: 

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

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

3. Value of financial investment.  

4. Production inputs of goods and services. 

5. Payments and transfers. 

6. Taxes on production. 

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

 

2.2 Coverage and Sampling 
 

2.2.1 Coverage 

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

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

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

enterprises. 

The number of financial intermediation enterprises and insurance enterprises was 45 

enterprises, and sample size of money exchangers was 111 enterprises. it's worth mentioning 

that survey for 2014 include money exchangers enterprises for the second time since 1997. 

 

2.2.2 Exchangers activity  
 

2.2.2.2 Target Population  

All nongovernment enterprises engaged in the exchange activities in state of Palestine      

during 2014. 

 

2.2.2.2 Sampling Frame  
A list of all exchangers enterprise that have been censused in the census of the enterprises      

in 2012. 

 

2.2.2.3 Sample size  

The estimated sample size is 121 enterprises. 
 

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

sample in which enterprises were divided into two group: the first group is overall enterprises 
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that have size of employees were 8 employees and more, the second group is enterprises 

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

 

2.2.2.4 Sample strata  

The population was divided by: 

1- region (west bank, gaza strip) and J1 was excluded from the sample. 

2- Employment size level :large (8 employees and more), medium (3-7 employees), small (1-

2 employees).  

 

2.2.2.5 Weights Calculation  
The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability, then we adjust the  weights to compensate for the non-

response cases during the data collection process. 

 

2.3 Field Work Operations 

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

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

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

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

    qualified interviewers responsible for data collection in the field.  
 

  2.2 Data Processing and Tabulation 

 This included: 

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

-  Organizing data entry processes. 

-  Post-data entry editing. 

-  Tabulation. 

 

2.5 Accuracy of the Data 
 

2.5.1 sampling Errors 
 

Financial intermediation activity and insurance activity:  

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

census in the survey.  

 

Money exchangers activity:   

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

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

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

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

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

indicators. 
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Variance Account for some of the indicators of Palestine, 2014 
 

Variable 
Estimate Value Standard 

Error 
CV 

95%Confidence Interval 

Unit Value Lower Upper 

Number of Employed 
Persons 

Number 1118 55.1 4.9 1009 1227 

Intermediate 
Consumption 

USD 1000 4210.7 379.7 9.0 3456.4 4965.0 

Output USD 1000 15858.2 1401.9 8.8 13073.8 18642.6 

Gross Value Added USD 1000 11647.5 1269.7 10.9 9125.6 12659.7 

Compensations of 
Employees 

USD 1000 4569.6 531.5 11.6 3514 5625.2 

 

2.5.2 Non-sampling Errors 

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

collection and data entry. 

 

Response rate for financial intermediation activity and insurance activity: 

- Response rate = 122% 

-   Non- response rate = 2% 

- Over-coverage error rate = 0% 

 

Response rate for money exchangers activity: 

main sample: 121 enterprise  

- of Non-response cases : 15 case 

- of Over-coverage cases : 8 cases 

- Net sample =121 – 8 =113 

- Response rate = 76.8% 

- Non-response rate = 13.3% 

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

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

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

processing. 

 

2.6 Comparability 

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

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

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

participating enterprises has been neutralized from production and considered as property 

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

methodology, therefore low value added. therefore the mentioned items for 2014 are not 

comparable with previous years. 
 

2.7 Data Quality Control 
 

2.7.1 Field Work 

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

provided the project management with daily progress reports about completeness and 

response rates. 

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

one worker in the north of the West Bank, one in the south, and the third in the middle of 
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the West Bank. The project manager also collected data in Ramallah and Al- Bireh 

governorates. 

 

2.7.2 Data Processing 

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

enhance the accuracy of data as follows: 

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

ready. 

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

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

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

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

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

consistency: correction notes were provided to data entry management for 

implementation. 
 

2.8 Notes on Data 

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

annexed by Israel in 1967.  

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

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

of these enterprises. 

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

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

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

the financial intermediation sector because of this new sector. 

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

dividends and income from participating enterprises has been neutralized from 

production and considered as property income. 
 

 

 Exchange rates 

The exchange rates adopted in the survey for 2014 were: 

        USD / NIS = 3.5770 

              USD / JD   = 0.7090 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

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

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

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

definitions of terms used in the survey include: 
 

Statistical Unit: 

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

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

 

Output: 

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

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

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

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

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

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

secondary activities. 

 

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

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

A. Financial activities: 
 

• Monetary Authority, commercial banks, specialized credit enterprises: 

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

exchange.  

FISIM= receivable  interests – payable interests. 
 

• Islamic banks: 

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

exchange. 

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

Sharing Account 
 

• Money Exchangers: 

The main activity of production = commissions received + profit exchange 
 

• Palestine Exchange and securities firms: 

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

(creditor). 

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

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

B. Insurance activities: 
 

• Life insurance activities: 

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

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

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

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

investment of insurance technical reserves. 

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

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

A. Income from business activity: 

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

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

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

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

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

from the trade is calculated by the following equation: 

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

damaged or missing stock). 
 

  B. Income for services rendered to others: 

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

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

services, financial advisory services, and other services. 
 

Intermediate Consumption: 

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

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

capital. 
 

Value Added: 

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

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

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

value less the value of fixed capital consumption.  
 

Compensations of Employees: 

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

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

Taxes on Product: 

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

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

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

a result of carrying out the production process. 

 

Depreciation: 

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

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

obsolescence or normal accidental damage. 
 

Operating Surplus: 

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

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

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

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

same type. 
 

Economic Activity: 

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

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

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

on the  (ISIC, rev6) and that contribute by the large proportion of the value added, whenever 

more than one activity exist in the enterprise. 
 

FISIM:  

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

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

charges. 
 

Portfolio Investment: 

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

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

 

Calculation of Statistical Indicators: 
 

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

  

2. Output per paid employee = Output 
    Paid Employees 

  

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

 

4. Value added to output = Value Added   100 

     Output 

  

5. Compensations to value added = Compensations of Employees  100 

     Value Added 

  

6. Depreciation to output = Annual Depreciation  100 

     Output 
 

 

 

 

 
 




