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ﺷ ر وﺗﻘدﯾر
ﯾﺗﻘدم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺎﻟﺷ ر واﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ ﺟﻣ ﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺑ ﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺎﻟﺣﺳـﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ـﺔ ﻣـن
اﻟو ازرات واﻟﻣﻣﺛﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ .ﻣﺎ ﯾﺗﻘدم اﻟﺟﻬﺎز ﺎﻟﺷ ر ﻟﻠﺳﺎدة
ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑدوﻩ ﻣن ﺟﻬود ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ.

ﻟﻘــد ﺗــم إﻋــداد ﺗﻘر ــر اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﺎﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺟﺎر ــﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻟﻠﻌــﺎم  ،2016ﻘ ــﺎدة ﻓر ـ ﻓﻧــﻲ ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣر ــز

ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ،و ــدﻋم ﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺷــﺗرك ﺑــﯾن ــﻞ ﻣــن دوﻟــﺔ ﻓﻠﺳــطﯾن وﻋــدد ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻣوﻋ ـﺔ اﻟﺗﻣو ـﻞ اﻟرﺋ ﺳ ـ ﺔ

ﻟﻠﺟﻬﺎز ) (CFGﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣ ﺗب اﻟﻣﻣﺛﻠ ﺔ اﻟﻧرو ﺟ ﺔ ﻟد دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ،اﻟو ﺎﻟﺔ اﻟﺳو ﺳر ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ واﻟﺗﻌﺎون ).(SDC

ﯾﺗﻘدم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﺟز ﻞ اﻟﺷ ر واﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻣو ﻞ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز
) (CFGاﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﺎﻟﺗﻣو ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم اﻟﻘ ﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻣﺷروع.
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ﻓر
 إﻋداد اﻟﺗﻘر ر
راﻧ ﺎ أﺑو ﻏﺑوش
ﺣﺳن دو ﺎت

اﯾﻧﺎس ﻣﺻطﻔﻰ

اﺳﻼم اﻟﺻوص
ﺷﯾر ﺷﺑ طﺔ

آ ﺎت ﻋﺎﺻﻲ
 ﺗدﻗﯾ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷر
ﺣﻧﺎن ﺟﻧﺎﺟرﻩ

 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷوﻟ ﺔ
أﻣﯾﻧﺔ ﺧﺻﯾب

 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ
د .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﻔر
ﷴ ﻗﻼﻟوة


اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم
ﻋﻼ ﻋوض

رﺋ س اﻟﺟﻬﺎز

اﻟﻌﻣﻞ
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ﺗﻧو ﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﻋﻧد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرر واﻟذ

اﻷﻣور اﻵﺗ ﺔ ﻌﯾن اﻻﻋﺗ ﺎر:

ﺿم اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗؤﺧذ

 ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﻸﻋوام  2016 ،2015ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻓ

ﺗﻌداد اﻟﻣﻧﺷﺂت

 ،2012و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌذر ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻸﻋوام اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺄﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﻧﺷر

ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧ ﺔ ﻣﻧﻘﺣﺔ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز.

 ﺗم إﻋداد ﺑ ﺎﻧﺎت ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻋوام  2016 ،2015ﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳ ﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ
اﻟﻣﺑﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳ ﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﻧﺷﺂت .2007

 ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ ﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم  2015ﺳﻧﺔ أﺳﺎس ).(100=2015
 ﺗم ﺗطﺑﯾ ﺗوﺻ ﺎت ﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ  2008ﻋﻧد اﻋداد اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،اﻷﻣر اﻟذ
اﻧﻌ س ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻻﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟوﺳ ط ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ.

 ﺗم إﻋداد ﺑ ﺎﻧﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺛ طﺎت اﻟﺳﻌرﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣو ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟدوﻻر
اﻷﻣر ﻲ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤد

إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛ طﺎت اﻟﺳﻌرﺔ ،ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر

ﺻرف اﻟدوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺷ ﻘﻞ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻌﺎم .2015

اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻌدل ﺳﻌر ﺻرف اﻟدوﻻر اﻷﻣر ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺷ ﻘﻞ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ،وﻣﺛ ط ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﻸﻋوام
:2016 ،2015
اﻟﻣؤﺷر

اﻟﻌﺎم

اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧو ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف

ﻣﺛ ط ﺳﻌر اﻟﺻرف

2015

3.8863

1.0000

2016

3.8397

0.9880
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اﻟﻔﺻﻞ اﻟ ار ﻊ:

اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣؤﺷرات واﻟﺗﺻﻧ ﻔﺎت

19
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25
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30
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداول
اﻟﺟدول

اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﺟداول اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ ﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎر ﺔ 2016 ،2015
ﺟدول :1-1

ﻧﺳـ ـ ﺔ ﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺔ اﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد ﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻧ ــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــﻲ اﻹﺟﻣ ــﺎﻟﻲ ﻓ ــﻲ ﻓﻠﺳ ــطﯾن ﻟﻸﻋـ ـوام
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﺛﻞ إﻋداد اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻷ ﺔ دوﻟﺔ ذروة اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﻧظوﻣﺔ إﺣﺻﺎءات اﻗﺗﺻـﺎد ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ وﺣدﯾﺛـﺔ ،وﻫـذا
ﯾﺟﻌــﻞ ﻣــن ﺗــوﻓﯾر اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻋــداد اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ــﺔ أﺣــد أﻫــم اﻷﻫــداف اﻟﻣﺗوﺧــﺎة ﻋﻧــد اﻟﺷــروع ﺑﺑﻧــﺎء ﻗواﻋــد
اﻟﺑ ﺎﻧــﺎت اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺔ ﻣﺧﺗﻠــﻒ أﻧواﻋﻬــﺎ وﺗﺷــﻌ ﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﯾــث ﺗﻘــدم اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت وﺻــﻔﺎً إﺣﺻــﺎﺋ ﺎً ﻣﻧظﻣـﺎً ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد

ــﻞ،

و ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟر ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻷطـراف ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد
اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،و ــﯾن اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺣﻠــﻲ و ــﺎﻗﻲ دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر  ،واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻧﻣــو ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد
اﻟــوطﻧﻲ ﻣــن ﺳــﻧﺔ ﻷﺧــر وﻣراﻗ ــﺔ اﻷداء اﻻﻗﺗﺻــﺎد وﺗﻘﻠ ﺎﺗــﻪ ﻋﺑــر اﻟﺳــﻧوات .ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ،ﺗﺳــب إﻋــداد ﺳﻠﺳــﻠﺔ زﻣﻧ ــﺔ ﻣﺗﺳــﻘﺔ
وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ و ﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ أﻫﻣ ـﺔ ﻗﺻـو ﻟﻣـﺎ ﻌﻧ ـﻪ ذﻟـك ﻣـن ﻓـﺗﺢ آﻓـﺎق اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ واﻟﻘ ـﺎس
واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻻﻗﺗﺻﺎد .
ﻟﻘــد ﺗﺑﻧ ـﻰ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣر ــز ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ ﻣﻧــذ ﻧﺷــﺄﺗﻪ ﻧظــﺎم اﻟﺣﺳــﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ــﺔ  SNA’93ﺈطــﺎر ﻋﻣــﻞ دﻟﯾﻠــﻲ ﺷــﺎﻣﻞ
ﯾوﺟــﻪ ﺎﻓــﺔ اﻟﺟﻬــود اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﻘــﻞ اﻻﻗﺗﺻــﺎد  ،ﻣــﻊ ﺗــوﻓر اﻟﺟﻬــود اﻟﺣﺛﯾﺛــﺔ ﺣﺎﻟ ـﺎً ﻟﻼﻧﺗﻘــﺎل واﻟﻌﻣــﻞ ﺑﺗوﺻ ـ ﺎت
ﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ  2008ﺣﯾﺛﻣﺎ أﻣ ن ووﻓﻘﺎً ﻟﺟﺎﻫزﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت.
ﻋﻣــﻞ اﻟﺟﻬــﺎز و ﺻ ــورة دور ــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺻ ــدار ﺑ ﺎﻧــﺎت اﻟﺣﺳ ــﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﺎﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺟﺎر ــﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻟﻸﻋـ ـوام ،2015-1994
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻓ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻸﻋوام .2015-1997
ﺳرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرر ﺗﻘد م اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎ ﺎت اﻟﻘوﻣ ﺔ ﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ،2016ﺣﯾث ﯾﺗﺿـﻣن
اﻟﺗﻘرر ﺷـ ﻞ أﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟرﺋ ﺳـ ﺔ ﺣـول اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺟﺎر ـﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻣـن ﺟواﻧـب اﻹﻧﺗـﺎج واﻹﻧﻔـﺎق
وﺣﺳب اﻟﺗوزﻊ اﻟﺟﻐ ارﻓـﻲ.

ﻣـﺎ و ﺷـﻣﻞ اﻟﺗﻘر ـر ﺑ ﺎﻧـﺎت ﻟﻠـدﺧﻞ اﻟﻘـوﻣﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ واﻟـدﺧﻞ اﻟﻣﺗـﺎح اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ وﻧﺻـﯾب اﻟﻔـرد ﻣـن

ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﻲ.

وﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾ ،،،

ﺎﻧون أول2017 ،

ﻋﻼ ﻋوض

رﺋ س اﻟﺟﻬﺎز
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الفصل األول

المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 1.1المصطلحات والمؤشرات

تعر ررلم الحصر ررلمؤشر والحمس ر رلار الحار ررتريح فر ررج ر ررطا التالحر ررل وف ر ر حعؤ ر ر الحصر ررلمؤشر ا ؤصر ررش

ا ؤصش

ويل ر ررل الحمس ر رلار

الصشيلة عن الؤهشز والحعتحية عمى أؤيث التوص شر اليول الحتعما بش ؤصشءار والحناؤح حع النظ اليول

وبشألرص نظش الؤاشبشر الاوح لعش .6112
القطاع المؤسسي:

ررو حؤحوع ر حررن الوؤرريار الحماا ر الحسررتل فررج حهشحهررش اااشا ر واررمو شتهش وأ رريافهش حصررنف إلررى الالشعررشر التشل ر

بشااتنشي إلى نظش الؤاشبشر الاوح  :قلشع السل شر غ رل الحشل ر
الحمااشر غ ل الهشيف لملبح التج تري األال الحع س

قلرشع السرل شر الحشل ر

الالرشع الؤ روحج العرش قلرشع

وقلشع األال الحع س إضشف لؤاشب با العشل والطي نفلي لر

ؤاشب حاتال
قطاع الشركات المالية:

قلشع تكون حن ؤح ع السل شر الحا ح التج تستغل بصولة ل ا بتوف ل الريحشر الحشل بحش ف هش ريحشر التشح ن وتحوحل

الحعشسشر التاشعي الى وؤيار حماا ارلى
قطاع الشركات غير المالية:

قلشع سحل ل السل شر وأسبشه السل شر التج تل ز نسشل الل ارج فرج انترشل الارمع او الرريحشر الاروق لعيا الرريحشر

الحشل )
القطاع الحكومي:

تررفلم حررن وؤرريار الؤ وحر الحل زحر والؤ وحررشر الحؤم ر إلررى ؤشنررب صررنشي

الضررحشن ااؤتحررشعج التررج تفلضررهش وتار لل

عم هش تمك الوؤيار وتسحل طلك الحمااشر غ ل الهشيف لملبح التج تنتج إنتشؤش غ ل اوقج وتا لل عم هرش وتحولهرش بصرولة
ل ا الوؤيار الؤ وح أو صنشي

الضحشن ااؤتحشعج

1

قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية:

تتررفلم حررن الحمااررشر غ ررل الهشيفر لمرلبح والتررج ترروفل اررمع وررريحشر غ ررل الارروق ل اررل الحع سر التررج ا تار لل عم هررش

الؤ وح

8

تعحررل الكر ررل حررن الرريول عمررى نسررل الب شنررشر الحتعمار بررشلتعم والصررؤ والررريحشر ااؤتحشع ر الؤ وح ر تؤررر لوا ررم التبوحررب الحتعمار بهررطه األنسررل نفاررهش وفاررش

لتوص شر نظش الؤاشبشر الاوح
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قطاع األسر المعيشية:

و حؤحوع صغ لة حن األفلاي الط ن ستل ون فج الا ن وحؤحعون بعض أو ل يرمه وررلوته و ارتهمكون أنواعرش حع نر

حن الامع والريحشر بصولة ؤحشع

تترفلم بسر ل أاشارج حرن ا ار شن والغرطاء و ح رن ل ارل الحع سر أن تكرون ضرحن

الحنتؤ ن بش ضشف لكونه الحاتهمك ن الل ا ن إط أن ل األنسل ااقتصشي التج تاع ضحن ؤيوي ا نتشل وتحرشل حرن

قبل ؤهشر ا تؤتفظ بحؤحوع حتكشحم حن الؤاشبشر تعتبل ضحن قلشع األال الحع س
اإلقامة:

تعررلم ا قشح ر

نررش حررن حنظررول اقتصررشيي ا قررشنونج والحع ررشل األاشاررج لتؤي رري ا قشح ر لك ررشن حررش

ررو حل ررز الحصررمؤ

ااقتصشي والطي علم بفن وؤوي حؤل ا نج أو حوقع إنترشؤج أو حواقرع أررلى ياررل ا قمر ااقتصرشيي لبمري حرش تارو ف ر

أو حنر بحبشسرلة أنسررل وحعرشحصر اقتصررشي عمررى نلرش وااررع باصرري ااارتحلال ف هررش ألؤررل غ رل حاررحى أو لحررية حؤرريية أو

عشية حش تكون لوحم
غ ل حؤيية ولكنهش ً
اإلنتاج ( المخرجات):

تعلم عمى أنهش الامع والريحشر الحنتؤ حن قبل الحنسفة بشاترنشء ق ح أي امع وريحشر حاتريح فرج نسرشال ا تفررط ف ر

السررل بع ر ن ااعتبررشل حرررشلل ااررتريا الحنتؤررشر فررج اانتررشل وبشاررترنشء ق ح ر الاررمع والررريحشر الحاررتهمك حررن قبررل نف ر

الحنس ررشة ف ح ررش ع رريا الا ررمع والر رريحشر الحا ررتريح لتك رروحن أل

الح ررشل ل أل

الح ررشل الرشب ررر او التغ ر رلار ف ررج قر روا الؤ ررلي) او

لصاتهصك النهش ج الطاتج
مخرجات سوقية:

رج الاررمع والررريحشر التررج تبررشع بفاررعشل طار يال ر اقتصررشي أو ؤررلي التصررلم بهررش بللحا ر أرررلى فررج الاررو أو عتررز

ب عهررش أو التصررلم بهررش فررج الاررو

حررش ررو الؤررشل بشلناررب لحعظ ر الاررمع والررريحشر التررج تبررشع فررج الحرررشزن وحؤررصر الب ررع

بشلتؤز
مخرجات اإلنتاج لالستعمال النهائي الخاص:

ج الامع والريحشر التج ؤتفظ بهش حشلكو الحسشلحع الترج أنتؤتهرش اارتعحشله النهرش ج الررشص شارتهصك نهرش ج أو تكروحن

أل

حشل

مخرجات غير سوقية أخرى:

تتكون حن امع وريحشر فلي او ؤحشع تنتؤهش الؤ وح او الحمااشر التج ا تهريم الرى الرلبح وترري ااارل الحع سر

والتج توفل الامع او الريحشر بس ل حؤشنج أو بفاعشل ل ار طار أ ح اقتصشي ل ال الحع س أو لمحؤتحع
الخدمات المالية:

إنتشل الريحشر الحشل الحتؤصل حن حؤحوع تكمف الريح الفعم والحؤتاب

ل

و عتبل طلك ضلولحشً ان الحمااشر الحشل ر

فج ر ل حن الؤشار تؤا إ لاياتهش عرن للحر ق حر الفرل بر ن الفوا ري عمرى الارلوض والفوا ري عمرى الويا رع

رت اؤتارشب

تكشل م الريح الفعم بفاموب حبشسل ب نحرش رت اؤتارشب تكمفر الريحر الحؤتارب لرريحشر الوارشل الحشل ر الحاشار بصرولة
غ ر ررل حبشسر ر رلة) بص ر ررولة أكر ر ررل تعا ر رريا تتض ر ررحن الر ر رريحشر الحشل ر ر ر  :ر ر رريحشر الحلاقبر ر ر الحشل ر ر ر

الا ول افتلاض الحرشلل وريحشر ااكتتشب والتياول
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خدمات التأمين:

ا نتررشل الحتررفتج حررن أنسررل التررفح ن والحار بتكمفر الريحر الفعم ر والحؤتاررب

وفررج ؤشلر التررفح ن عمررى غ ررل الؤ ررشة لالتررفح ن

ضي الؤوايث حرل تفح ن الحل برشر والؤلحر والترفح ن البؤرلي وغ ل رش) تكرون تكمفر الريحر الحؤتارب تارشوي :أقارشال الترفح ن

الحارتؤا بحرش تعمر بشلحررشلل الحتلتبر ررصل فترلة ا ارنشي د الريرل الحتؤار حرن اارترحشل ااؤت شلرشر الفن ر لفترلة ا اررنشي
 الحلشلبررشر الحاررتؤا الرريفع عررن فت رلة ا اررنشي وبشلناررب إلررى التررفح ن عمررى الؤ ررشة فررشن ا نتررشل اررشتررفلم حررن الح ونررشر الرررصث الحررط ولة أعررصه إضررشف إلررى ق حر التنررشقص فررج ااؤت شلررشر الفن ر

بررنف

األاررموب فهررو

ؤ ررث تاررو سرل شر التررفح ن

ببنشء طه ااؤت شلشر ااترياحهش فج يفع الحاتؤ حن الحلشلبشر الحتلتب عمى بوالص التفح ن الحسحول فج طه البلاحج.
خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة (:)FISIM

و الفل ب ن الاعل الحيفوع إلى البنوك حن قبل الحاتلض ن واعل الفش ية الحلؤعج بش ضشف إلى الفل ب ن اعل الفش ية

الحلؤعج والاعل الحيفوع فعم شً إلى الحويع ن.

االستهالك الوسيط:

تكررون حررن ق ح ر الاررمع والررريحشر التررج تاررتهمك حرريرصر لعحم ر ا نتررشل بشاررترنشء ااصررول الرشبت ر التررج ا رري ااررتهصكهش

بوصف ااتهصكش ل أل

الحشل الرشبر

القيمة المضافة:

حفهررو تعم ر بش نتررشل و س ر ل إلررى الا ح ر الحتولررية أل ر وؤررية تحررشل أي نسررشال إنتررشؤج و عررلم إؤحررشلج الا ح ر الحضررشف
بؤشصل للح اااتهصك الوا ط حن إؤحشلج ا نتشل أحش صشفج الا ح الحضرشف ف رت الؤصرول عم هرش بلرلح اارتهصك أل
الحشل الرشبر حن إؤحشلج الا ح الحضشف
الناتج المحلي اإلجمالي (مؤشر):
حمسررل ا ر

إؤحررشلج الا ح ر الحضررشف لكشف ر األنسررل ااقتصررشي حررن رررصل الحرلؤررشر حررن الاررمع والررريحشر لصاررتعحشل

النهش ج التج نتؤهش اقتصشي حش بواال الحا ح ن وغ رل الحا حر ن حرن ار شن

ل عواحرل اانترشل الحؤم ر ) وبغرض النظرل عرن

توزحرع ررطا ا نترشل حؤم ررش أو رشلؤ ررش ررصل فترلة زحن ر حؤريية وا سررحل الؤاروحشر عمررى رفررض ق حر ااررتهصك أل

الحررشل

الرشبر أو ااتنزام الحوالي اللب ع وتي ول ش
االستهالك النهائي:

ررو ق حر اانفررش عمررى الاررمع والررريحشر اااررتهصك

حررن قبررل األاررل والؤ وحر اضررشف الررى الحمااررشر غ ررل الهشيفر لمرلبح

وتري األال الحع س
االستهالك النهائي لألسر المعيشية:

تكررون ححررش تنفار اااررل الحا حر

بحررش فررج طلررك النفاررشر التررج ؤررب تارري ل ق حتهررش بسر ل غ ررل حبشسررل عمررى الاررمع والررريحشر

اااتهصك الفلي بحرش ف هرش الارمع والرريحشر الترج تبرشع بفارعشل ل ارر طار يالر اقتصرشي والارمع والرريحشر ااارتهصك
الح تاب بشلرشلل
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االستهالك النهائي للحكومة:

تكون ححش تنفا الؤ وح العشح

بحش فج طلك النفاشر التج ؤرب ان رت تاري ل ش بللحار غ رل حبشسرلة عمرى الارمع والرريحشر

اااتهصك الفلي والؤحشع
االستهالك النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وتخدم االسر المعيشية:

تكون ححش تنفا الحماارشر الحا حر غ رل الهشيفر الرى الرلبح وترري ااارل الحع سر وتتضرحن النفارشر الترج ا بري حرن تاري ل

ق حتهررش بس ر ل غ ررل حبشس ررل بحررش ف ررج طلررك اانفررش الحؤتاررب عم ررى الر رريحشر والاررمع اااررتهصك الفلي رر وقرري ررون عم ررى
الريحشر اااتهصك الؤحشع
التكوين الرأسمالي اإلجمالي:

بر ن ؤ ررشزة ااصررول الحنتؤر حرصرروحش حنهررش ق حر ااصررول التررج تر التصررلم بهررش وطلررك حررن أؤررل تكرروحن أل

الحررشل الرشبررر

والحرزونشر أو الامع الا ح
التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي:

تكون حن ق ح ااتؤواطار الحنتؤ ن لحنتؤشر ؤي ية وقش ح حن األصول الحنتؤر نرشقص ق حر تصرلفه فرج ااصرول الرشبتر
النوع

لنف

التغير في المخزون:
تاش

التغ لار فج الحرزونشر با ح حرش ريرل الحرزونرشر حرصروحش حنر ق حر الحارؤوبشر بش ضرشف الرى ق حر أ ر رارش ل

ؤشلح فج الامع الحؤتفظ بهش فج الحرزون رصل الفتلة الحؤشاب
الصادرات:

ررو إؤحررشلج الاررمع والررريحشر التررج ررت تصرري ل ش أو إعررشية تصرري ل ش رررشلل الرربصي وحررت ناررل حمك تهررش إلررى اقتصررشي رررل حررن

العشل أو إلى الحنشل الؤحل

الؤلة وتسحل الصشيلار ولن الحنسف والحعشي تصي ل ش حن الامع والريحشر وتعتحي ل

رص حن ااقتصشي الولنج نت ؤ لمتعشحصر حع ااقتصشي شر األرلى أو ااقتصشي غ ل الحا
الواردات:

رو إؤحرشلج الارمع والرريحشر الحارتولية لمبمري عرن للحر الحروان البلحر والبؤلحر والؤو ر

الترج تر نارل حمك تهرش لتغل ر

ااؤت شؤشر الحؤم لصاتهصك النهش ج والوا ط واعشية التصي ل
الدخل القومي االجمالي:2
ررو الا حر ر ا ؤحشل ر ر

ؤح ررشلج ألص ررية ال رريرل األول ررج لكشفر ر الالشعررشر و ا ررش

عم ررى انر ر الن ررشتج الحؤم ررج ااؤح ررشلج از رري

تعو ضررشر العررشحم ن حررن الرررشلل از رري يرررل الحمك ر حررن الرررشلل از رري الض ر ال ب نررشقص ااعشنررشر حررن اانتررشل حررن الرررشلل
نشقص تعو ضرشر العرشحم ن لمررشلل نرشقص يررل الحمك ر لمررشلل نرشقص الضر ال ب از ري ااعشنرشر او الريع عمرى الحنتؤرشر
لمرشلل
2

شن سشل لهطا البني بشلنشتج الاوحج ا ؤحشلج فج نظش الؤاشبشر الاوح لعش  8191وقي الغج طا ااصلصح فج نظش 0221
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الدخل القومي المتاح اإلجمالي:

ست حن اليرل الاوحج ااؤحشلج او الصشفج وطلك بفن تضرشم ال ر

الوؤرريار الحماار الحا حر حررن الوؤرريار غ ررل الحا حر

رل التؤرو صر الؤشلحر الناي ر او الع ن ر الترج تماتهرش

وبررفن تلررلح ررل التؤررو صر الؤشلحر الناي ر او الع ن ر التررج قرريحتهش

الوؤيار الحماا الحا ح الى الوؤيار غ ل الحا ح
 2.1التصنيفات

اعتحي فج عحم ؤحع وحعشلؤ الب شنشر ا ؤصش

عمى التصن فشر الحعتحية والحاتريح فج الؤهشز وف الحعش ل اليول

وبحش تص حع الرصوص الفمال ن ؤ ث ت ااتريا التصن فشر أينشه فج حعشلؤ ب شنشر طا التالحل:


التصن م الصنشعج اليولج الحوؤي لؤح ع األنسل ااقتصشي ل )ISIC-4الصشيل عن األح الحتؤية



يل ل نظش الؤاشبشر الاوح  )SNA-2008( 2008الصشيل عن األح الحتؤية



يل ل ح زان الحيفوعشر ).(BPM5
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الفصل الرشنج

النتائج الرئيسية
علض طا الفصل أ

حمسلار الؤاشبشر الاوح

الفمال ن

لمعش  0289ولصي التغ لار حاشلن حع الانوار الاشبا

ورشص العش 0282
 2.1الحسابات القومية األساسية

أسررشلر نتررش ج الؤاررشبشر الاوح ر لمعررش  0289بشألاررعشل الرشبتر إلررى أن ق حر النررشتج الحؤمررج ا ؤحررشلج عمررى حاررتوى فماررل ن

وصمر إلى  823002حم ون يوال أحلح ج حاؤصً نحواً بمغ  %2 0فج العش  0289حاشلن بشلعش  2015فرج ؤر ن وصرل
نصر ر ر ب الف ر ررلي ح ر ررن الن ر ررشتج الحؤم ر ررج ا ؤح ر ررشلج إل ر ررى ؤر ر روالج  0,102يوال أحلح ر ررج حا ر ررؤص نح ر ررواً بنا ر ررب  %0.8حاشلنر ر ر

بشلعش 0282

أحررش عمررى صررع ي الرريرل الارروحج ا ؤحررشلج بشألاررعشل الرشبت ر عمررى حاررتوى فماررل ن فا ري بمررغ ؤ روالج  82,192حم ررون يوال

أحلح ج عش  2016حؤااشً نحواً بناب  %2 2عن العش  0282وبمغر ق ح نص ب الفلي حن  3,296يوال أحلح ج حؤااشً
نحواً بناب  %1.4عن العش  2015أحش اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج فاي بمغ  89,298حم رون يوال أحلح رج ررصل العرش
 0289حؤااشً نحواً بناب  %2 2عن العش  0282وبمغر ق ح نصر ب الفرلي حنر  2,922يوال أحلح رج عرش  0289حؤاارشً

نحواً بناب  %2 1عن العش 0282

 2.2.1المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي
ف حش تعم

بشلحاش ح الناب

ل نسل ااقتصشي

فج النشتج الحؤمج ا ؤحشلج ف صؤظ أن ااقتصشي الفمال نج و

اقتصشي ريحشتج بشليلؤ األولى وحبيو طلك حن رصل ؤؤ حاش ح

طا الالشع فج النشتج الحؤمج ا ؤحشلج فج فمال ن

رصل العش  0289ؤ ث بمغر نابت بشألاعشل الؤشلح  %02 0و سحل نسشال الريحشر ل حن :لأنسل ريحشر ا قشح
واللعش األنسل العاشلح وا ؤشلح

أنسل التعم والصؤ والعحل ااؤتحشعج واألنسل الحهن والعمح والتان

الريحشر ا يالح والريحشر الحاشنية الفنون والتلف والتام

وأنسل الريحشر األرلى) م نسشال تؤشلة الؤحم والتؤز

اليلؤشر النشلح الطي بمغر نابت %81 0
واصصح الحل بشر و ا
حاش حت %82 8

وحن ر م

أنسل

أنسل التعي ن الصنشع التؤوحم

م

نسشال ا يالة العشح واليفشع الطي بمغر ناب
إحيايار الكهلبشء والغشز والبرشل وتك م الهواء

إحيايار الح شه وأنسل الصلم الصؤج وايالة النفش شر وحعشلؤتهش لتصل إلى  %82 2وحن ر نسشال ا نسشءار ؤ ث

تصل حاش حت إلى  %9 2حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج ف حش شنر حاش ح أنسل النال والترزحن أينى ناب حاش ح
وصمر إلى  %0 2حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج
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نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* للعام  1026باألسعار الجارية
2%

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3%

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

4%

المعلومات واالتصاالت

4%

اإلنشاءات

6%

التعدين ،الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

13%
15%

اإلدارة العامة والدفاع

15%

أخرى**
تجارة الجملة والتجزئة

18%

الخدمات

20%
* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي
** الريحشر الحنزل

النقل والتخزين

الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 8190

ريحشر الواشل الحشل الحاشا بصولة غ ل حبشسلة اللاو الؤحل

وصشفج ضلحب الا ح الحضشف عمى الواليار

 1.2.1الناتج المحلي اإلجمالي ()GDP

عتبل النشتج الحؤمج ا ؤحشلج حا شاشً تؤح ع شً لما ح الحضشف الحتولية حن العحم

ا نتشؤ

ت رصل فتلة زحن حؤيية وبس ل حسشب لإلنتشل والا ح الحضشف ح ن أن رتمم تا
مرط فج ااعتبشل حن ض ال ب واعشنشر

لعواحل ا نتشل الحا ح والطي
النشتج الحؤمج ا ؤحشلج وفاشً لحش

الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين* لألعوام  1026-1020باألسعار الجارية والثابتة (مليون دوالر أمريكي)
الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة

2016

2015

2014

* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي

بعحل إنتشؤج أو احتصكه ألصول حشل

2012

2013

2011

2010

الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 8190

 2.2.1الدخل القومي اإلجمالي ()GNI
أحش اليرل الاوحج ا ؤحشلج والطي ا

الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية

يرل شف الفمال ن ن الحا ح ن فج ااقتصشي الولنج والحتؤاا نت ؤ حسشل ته
فاي شنر ق حت أعمى بس ل واضح حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج

و عوي طلك

بس ل أاشاج لمعوا ي الحتؤاا حن عحل الفمال ن ن فج إا ال ل بش ضشف إلى عوا ي ااترحشلار الحا ح ن ألحواله فج
الرشلل
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الدخل القومي اإلجمالي في فلسطين* لألعوام  1026-1020باألسعار الجارية والثابتة (مليون دوالر أمريكي)
الدخل القومي االجمالي باألسعار الثابتة

2016

2015

* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي

2014

الدخل القومي االجمالي باألسعار الجارية

2012

2013

2011

2010

الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 8190

 2.2.1الدخل القومي المتاح اإلجمالي ()GNDI
حش و الؤشل فج حعظ اليول النشح

فو اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج صً حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج واليرل

الاوحج ا ؤحشلج و عوي طلك لمحاشعيار والتؤو صر الؤشلح التج ايحهش الحؤتحع اليولج بش ضشف إلى تؤو صر
الفمال ن ن فج الستشر لعش صته فج اليارل
الدخل القومي المتاح اإلجمالي في فلسطين* لألعوام  1026-1020باألسعار الجارية والثابتة (مليون دوالر أمريكي)
الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الثابتة

2016

2015

* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي

2014

الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الجارية

2012

2013

2011

2010

الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 8190

 2.2.1إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني

إن العلض واللمب حن الحبشيئ األاشا فج الؤاشبشر الاوح

تكون إؤحشلج العلض فج ااقتصشي حن :إؤحشلج ا نتشل

إضشف إلى الواليار حن الامع والريحشر فج ؤ ن تكون إؤحشلج اللمب فج ااقتصشي حن :اااتهصك الوا ط ا نفش
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اااتهصكج النهش ج التكوحن اللأاحشلج ا ؤحشلج إضشف إلى الصشيلار حن الامع والريحشر ؤ ث بمغر ق ح

اؤحشلج العلض أو اللمب بشألاعشل الؤشلح  22,527حم ون يوال أحلح ج

ل حن

مكونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني خالل العام 1026
اجمالي العرض

اجمالي الطلب
الواردات
%26

االستهالك
الوسيط
%28

االنتاج
%74

الصادرات
%8

التكوين
الرأسمالي
االجمالي
%10

االنفاق
االستهالكي
النهائي
%54

 6.2.1مؤشرات نصيب الفرد
أوال :باألسعار الجارية:

بمررغ نص ر ب الفررلي حررن النررشتج الحؤمررج ا ؤحررشلج الرريرل الارروحج ا ؤحررشلج والرريرل الا رروحج الحتررشح ا ؤحررشلج فررج فماررل ن

بشألاعشل الؤشلح ل عوا  0289 ،0282عمى النؤو التشلج:
الا ح بشليوال األحلح ج
المؤشر

2015

2016

نص ب الفلي حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج

2,863.9

6,2.756

نص ب الفلي حن اليرل الاوحج ا ؤحشلج

3,250.9

3,37352

نص ب الفلي حن اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج

3,572.1

3,22.56

ثانيا :باألسعار الثابتة:

بمغ نص ب الفلي حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج اليرل الاوحج ا ؤحشلج واليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج فج فمال ن

بشألاعشل الرشبت ل عوا  0289 ،0282عمى النؤو التشلج:
الا ح بشليوال األحلح ج
المؤشر

5102

نص ب الفلي حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج

2,863.9

6,26652

نص ب الفلي حن اليرل الاوحج ا ؤحشلج

3,250.9

3,62251

نص ب الفلي حن اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج

3,572.1

3,21352
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نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ،الدخل القومي االجمالي ،الدخل القومي المتاح اإلجمالي في فلسطين* لألعوام
 1026-1020باألسعار الثابتة (دوالر أمريكي) :سنة األساس 1022
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

نصيب الفرد من الدخل المتاح اإلجمالي

نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
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* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي

2012

2013
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2010

الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 8190

 1.2.1الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق

تسر ل النتررش ج إلررى أن ا نفررش اااررتهصكج النهررش ج وصررل إلررى  82,918حم ررون يوال أحلح ررج رررصل العررش  0289بشألاررعشل

الرشبت ر حاررؤص نح روا  %0 1حاشلن ر حررع العررش  0282ؤ ررث س ر ل ا نفررش اااررتهصكج النهررش ج ل اررل الحع س ر حررش ق حت ر

 88,211حم ررون يوال أحلح ررج أي حررش نارربت  %02 1حررن إؤحررشلج ا نفررش اااررتهصكج النهررش ج حاررؤص نحررواً قرريله %2.2
عن العش  0282وبمغر ق ح التكوحن اللأاحشلج ا ؤحشلج  0,120حم ون يوال أحلح ج حارؤص نحرواً بنارب  %2.1حاشلنر
حرع العرش الاررشب

وبمغرر ق حر العؤرز فررج الح رزان التؤرشلي لصررشفج الصرشيلار حررن الارمع والررريحشر ؤروالج  2,808حم ررون

يوال أحلح ج حاؤصً انرفشضشً بناب  %2 9عن العش 0282
أهم مكونات الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق في فلسطين* لألعوام 1026-1020
باألسعار الثابتة (مليون دوالر أمريكي) :سنة األساس 1022

صافي الصادرات من السلع والخدمات

2016

*

2015

الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي

التكوين الرأسمالي اإلجمالي

2014

2013

2012

الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 8190
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 1.1الحسابات القومية المؤسسية

تس ل الب شنشر الرشص بشلعش  0289إلى أن قلشع السل شر غ ل الحشل

بشألاعشل الؤشلح وحم قلشع األال الحع س
ناب حاش ح

بفعمى ناب فج النشتج الحؤمج ا ؤحشلج

اش

و س ل قلشع الحمااشر غ ل الهشيف لملبح وتري األال الحع س

أينى

والس ل التشلج وضح طلك:

التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين* للعام  2016باألسعار الجارية
األسر المعيشية
%25
الشركات غير المالية
%45

المؤسسات غير
الهادفة للربح وتخدم
األسر المعيشية
%4
الحكومة العامة
%21

الشركات المالية
%5

حصة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين* لألعوام  1026 ،1022باألسعار الجارية

لالا ح بشلحم ون يوال أحلح ج)

القطاع

5102

5102

قلشع األال الحع س

3,101.1

3,437.7

قلشع الحمااشر غ ل الهشيف لملبح وتري األال الحع س

529.2

512.7

قلشع الؤ وح العشح

2,633.4

2,776.9

قلشع السل شر الحشل

504.5

612.1

قلشع السل شر غ ل الحشل

5,904.8

6,086.3

الناتج المحلي اإلجمالي
* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ الاي

12,673.0
الطي ضحت إا ال ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف الغلب عش 1295
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الفصل الرشلث

المنهجية
تنررشول ررطا الفصررل الحنهؤ ر الحعتحررية لرريى الؤاررشبشر الاوح ر الفماررل ن فررج العحررل عمررى إعررياي الب شنررشر بشألاررعشل الؤشلحر
والرشبتر لمعررش  0289ؤ ررث ا ر ت التلررل إلررى حنهؤ ر إعررياي الؤاررشبشر الاوح ر بشألاررعشل الؤشلح ر إضررشف إلررى تمررك الحعررية
بشألاعشل الرشبت بشعتحشي الحربلشر الاعلح الصزح فج طا الحؤشل
وف الالشعشر الحماا

حش ا ت التلرل إلرى حنهؤ ر إعرياي الؤارشبشر الاوح ر

 2.2منهجية الحسابات القومية األساسية
 2.2.2منهجية الحسابات القومية باألسعار الجارية
أوالً :األسس العامة المتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية
ا سك أن تلاك قشعية ب شنشر حتاا عبل امارم زحن ر حتتشل ر حرن الارنوار لمحمسرلار والحتغ رلار ااقتصرشي الكم ر
فلصر إلاررشء حصحررح رشبتر لصقتصررشي الررولنج و م تر

تتر ح

وتتر ح ااررترصص نتررش ج ؤو لحر لواقررع ااقتصررشي الررولنج حررن ؤ ررث

ناررب النحررو ل نسررل ااقتصررشي عبررل الاررنوار أو ناررب الحرريرصر إلررى الحرلؤررشر فررج ح الفر ا نتررشل الحرتمفر

أو ناررب

ح ونشر الا ح الحضشف لتعو ضشر العشحم ن الضر ال ب فرش ض التسرغ ل) ؤ رث تعتبرل النارشال التشل ر حرن أ ر األار

الترج

ت اتبشعهش فج العحل عمى إعياي ب شنشر الؤاشبشر الاوح :
 تحديث مصادر البيانات:

تر اعتحررشي حصررشيل الب شنررشر األكرررل ؤيارر لماررؤصر ا يالحر

شلؤ وح ر وو شلر الغرروث وتر ااعتحررشي عمررى الب شنررشر حررن

حصشيل ش الحرتمف
 توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات:

بشاعتحررشي عمررى الحنهؤ ر األؤرريث والتررج تبمررولر حررع ت رلاك الحعلف ر الفن ر وا لحررش بواقررع الب شنررشر ا ؤصررش

و مر

ااقتصرشي الررولنج وقرري ح رن ررطا التوؤر بشعتحرشي الحنهؤ ر األكرررل ؤيارر وتوؤ رري ش عبررل الارنوار حرررل ب شنررشر التكرروحن

ال ألاررحشلج الرشبررر ل بن ر وغ ررل األبن ر

اضررشف إلررى اعتحررشي التصررن م الا شاررج الصررنشعج الرريولج لالتنا ر ح ال البررع) لكشف ر

ب شنشر الؤاشبشر الاوح حنط العش  8112ححش وفل األاش

الصز قبل الا ش بفي عحم شر لحاشلنر الب شنرشر أو اؤتارشب

لناب النحو عبل الانوار
 إجراء تعديالت ميكانيكيةة فةي المرحلةة النهائيةة لتحقيةو التةوازن بةين النةاتج المحلةي اإلجمةالي حسةب اإلنتةاج والنةاتج
المحلي حسب اإلنفاق باألسعار الجارية:

بعي أن تاتنفط شف ا ح شن شر فج تؤا

امام حنلا عمى حاتوى النسشال ااقتصشيي /الحعشحم ااقتصشي لمامارم

الزحن بشألاعشل الؤشلح وحت تؤح ع شف الب شنشر ضحن حنظوح الؤاشبشر الاوح

ا بي وأن تظرل نرشك تبش نرشر بر ن

النشتج الحؤمج ا ؤحشلج ؤاب ا نتشل حن نشؤ وا نفش حن نشؤ أرلى بابب تبش ن حصشيل حش ا ؤصرش
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عررلض قر صررشفج الاررهو والرلررف فررج الؤررياول لتوضر ح التبش نررشر حررش ب ر ن ؤررشنبج اانتررشل وا نفررش والحتفت ر حررن اعتحررشي
حصشيل ب شنشر حرتمف لمؤشنب ن
 توحيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة:

ت توؤ ي حاتوى التغل بحش ضحن قيل ا ح شن تهح ش أي حعيار زحشية نشؤح عن تلول التغل ر ا ؤصرش

عبرل

الانوار الحرتمف
ثانياً :تطبيو توصيات نظام الحسابات القومية 1002
فج ظل اعج الؤهشز لحواكب التوص شر اليول فج اانتاشل الى أؤيث الحعش ل والتوص شر اليول فج العحل ا ؤصش ج
 0221والطي ؤشء ااتكحشاً لمعحل عمى النظش

فاي بشسل الؤهشز الرلوار ااولى لصنتاشل إلى نظش الؤاشبشر الاوح

الرشص بشلعش  8112وقي ؤشء طا اانتاشل حن رصل التغ ل والتلوحل فج األيوار الرشص بؤحع الب شنشر حن الاؤصر
اايالح والحاوح الحرتمف حن رصل تلوحل اااتحشلار لتواكب الحفش

والتعلحفشر التج يعش إل هش نظش الؤاشبشر الاوح

 0221حن أبلز التغ لار التج ت تلب اهش وف نظش العش  0221حش تعم بشلؤوانب التشل :
 .2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

عتبل النسشال الحشلج حن أبلز األنسل التج سحمهش التغ ل وف نظش الؤاشبشر الاوح  0221وانع

طلك عمى تصن م

الحعشحصر ااقتصشي ححش شن ل األرل عمى ل حن اانتشل واااتهصك الوا ط حن رصل التشلج:
 وف

توص شر نظش الؤاشبشر الاوح

 0221فاي ت تصن م البنوي التشل

ااتهصك وا ط األحل الطي أيى إلى

التفشع بني اااتهصك الوا ط وبشلتشلج انرفشض الا ح الحضشف :
 8أقاشال التفح ن لمحماا لعيا العشحم ن)

 0اللاو الؤ وح حرل لاو ااتصيال حعشحصر لاح ضحن بني حستلحشر ؤ وح
 2ت إضشف الص شن الؤشلح لآلار والحعيار بني حنفصل ضحن اااتهصك الوا ط
 عني اؤتاشب ريحشر الواشل الحشل

الحاشا بصولة غ ل حبشسلة ل )FISIMفاي ت ااترنشء ألبشح األاه واليرل

النشؤ عن الحسشل فج حمااشر أرلى بشعتبشله يرل حمك حابوض

حش شن حعحواً اشباشً بتصن ف

 ت تصن م بني ألبشح اااه عمى أن يرل حمك ول

إ لايار وتؤو صر

 .1المسوح االقتصادية

ت اؤلاء تعي صر عمى ااتحشلة الحاوح ااقتصشي لتتحشسى حع التوص شر اليول وف اانتاشل الى نظش الؤاشبشر الاوح
 0221وقي سحمر التعي صر التشلج:
 تاؤ ل البنوي الرشص بشللاو الؤ وح

حرل لاو الحؤشك وااتصيال الحعشحصر اللاح

ؤ وح وتؤاب ضحن حاتمزحشر اانتشل ول

ضحن حستلحشر ريح

تؤو صر حتنوع

 ت اعشية تلت ب بعض البنوي الرشص بشااتهصك الوا ط والتؤو صر الؤشلح


اضشف بنوي تتعم بيرل الحمك

الحيفوع والحابوض حرل لا ؤشلار األلاضج الفوا ي عمى الالوض والويا ع ألبشح

األاه ) وطلك ااتكحشل العحل عمى ؤاشبشر توزحع اليرل واعشية التوزحع
 اضشف ؤيول رشص بشلتؤو صر الحتنوع عمى أن سحل الض ال ب عمى يرل وألبشح الحماا
والضحشن ااؤتحشعج اضشف إلى الحنح والتبلعشر الناي والع ن وتؤو صر أرلى
20
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 1.2.2منهجية الحسابات القومية باألسعار الثابتة
لا ررش

إؤحررشلج الا ح ر الحضررشف اقتص ررشي حررش بشألاررعشل الرشبت ر ررت طلررك بشؤتاررشب ؤشصررل لررلح ق حرر اااررتهصك الوارر ط

بشألاررعشل الرشبت ر حررن ق ح ر اانتررشل بشألاررعشل الرشبت ر

عمررى أن ررت ترب ر ط الاررمع والر رريحشر الحنتؤرر والحاررتهمك بشاررتعحشل

حربلشر أاعشل حنشاب
Value Added=∑P1.Q1 - ∑P2 .Q2
ؤ ث تاحى طه العحم بعحم التكح ش لالتصرؤ ح) الحرزيول  Double Deflation Methodنظر ال ألنر رت الؤصرول
عم حن ررصل تربر ط الا حر الؤشلحر لمحرلؤرشر ل ) P1.Q1برلق ق شارج ل ارعشل وتربر ط الا حر الؤشلحر لصارتهصك الوار ط
ل) P2 .Q2عمى النؤو نفا
ونظ ال ألن مز أن عشحل ترفر ل التغ رلار فرج األارعشل حعشحمر سرشحم لؤح رع الا روي فرج الؤارشبشر بؤ رث تكرون حف رية لؤح رع
أنواع التؤم ل ااقتصشيي بشلتشلج حرن الضرلولي إعرياي حؤحوعر حرن حارش

األارعشل واألؤؤرش بؤ رث تسرحل ؤح رع تريفاشر

الاررمع والررريحشر وطلررك حررن رررصل إلررشل حؤشارربج تحرررل فررج ؤررياول العررلض واااررتريا والررطي ت ر ح التؤار حررن ااتاررش
بفكحمهررش بشلتررشلج فهررو ضررلولي لتغل ر

العررييي لمب شنررشر وحررن حوروق ر حؤحوع ر الحاررش

ررل ترريف لماررمع والررريحشر فررج

ااقتصشي بحش فج طلك الامع والريحشر غ ل الاوق التج ون تا حهش حعاياً بشألاعشل الؤشلح وبشألاعشل الرشبت أ ضشً
المنهجية المتبعة إلعداد البيانات باألسعار الثابتة:

عنرري الؤرري ث عررن الحنهؤ ر الحتبع ر لرريى يا رلة الؤاررشبشر الاوح ر فررج العحررل عمررى إعررياي الب شنررشر بشألاررعشل الرشبت ر نبغررج

التلل بيا إلى واقع األلقش الا شا الفمال ن

وحن ر ل الترب ط

أوال :واقع األرقام القياسية الفلسطينية

برريأ الؤهررشز بؤحررع ب شنررشر عررن أاررعشل الحاررتهمك حنررط أوا ررل عررش  8112بهرريم تل ررب األلقررش الا شا ر لهررش وواظبررر يا رلة
األاعشل عمى إصيال اللق الا شاج الفمال نج ألاعشل الحاتهمك سهلحش بشعتحشي حتواط أاعشل عش  8119ان أاش
تؤي ث ان اااش

لتكون العرش  0282ضرحن التوصر شر اليول ر

فج بيا نسفتهش عمى العش  8110ان أاش
أاش

وت

فرج الحاشبرل فاري اعتحرير الؤارشبشر الاوح ر الفمارل ن

ت تؤي رهش اؤاش لتكون العش  0222إلى أن تر اعتحرشي العرش  0282ارن

وطلك فج رلوة لحواكب التغ لار اله م التج سهي ش ااقتصشي

ثانياً :آلية التثبيط
اارتنير ب شنرشر الؤاررشبشر الاوح ر بشألارعشل الرشبتر عمرى حنهؤ ر تتحشسررى حرع التوصر شر اليول ر

وبشعتحرشي للحار التكحر ش

الحزيول حش و حتبع يول ش ؤ ث اعتحير الحنهؤ عمى:
 8تصح ألقش ق شا تلاعج اانتاشل الى التصرن م الا شارج الصرنشعج الحوؤري بناررت الحؤيرر لالتنار ح ال البرع) والترج
تسررحل التواررع فررج حؤحوع ر حررن األنسررل وبشلتررشلج تصررح ألقررش ق شا ر وحررن ر ر حربلررشر اررعلح تص ر التواررع فررج
األنسل ااقتصشي
 0حلاعشة اارتصفشر الاعلح حش ب ن رل حرن الضرف الغلب ر وقلرشع غرزة ححرش اارتيعى ترصر ص حربلرشر ارعلح عمرى
حاتوى الحنلا الؤغلاف وبشعتحشي حعشحصر ؤياول العلض واااتريا لمعش 0222
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 1.2منهجية الحسابات القومية المؤسسية

تعتحرري حنهؤ ر إعررياي الؤاررشبشر الاوح ر الحماا ر عمررى ب شنررشر الؤاررشبشر الاوح ر األاشا ر
الحضررشف ل نسررل ااقتصررشي عمررى الالشعررشر الحماار الرحار الل ار

ؤ ررث ررت إعررشية توزحررع الا ح ر

إط ررت ي الار حصررشيل الب شنررشر وتصررن فهش وفر

لب ع الالشع الحمااج وبشااتنشي إلى توص شر نظش الؤاشبشر الاوح 0221
 2.1.2منهجية العمل

إعياي الؤاشبشر الاوح الحماا

ت عمى حلؤمت ن:

ألن لب ع النسشال
 الحلؤم األولى :ت تصن م أغمب ب شنشر الؤاشبشر الاوح لمالشع الحمااج الحنشاب لهش حبشسلة ّ
وحصيل الب شنشر وفلان حعموح واضؤ ويق ا عن الالشع الحمااج الطي تنتحج ل الب شنشر
 الحلؤم الرشن  :ت توزحع ب شنشر الحاوح ااقتصشي الانو التج تس ل الحصيل األ

فج ب شنشر الؤاشبشر الاوح

ؤ ث ت استاش حتغ ل حرل وزن ل نسشال بشاعتحشي عمى إلشل تعياي الحنسآر  0280بش ضشف لع ن الحاوح
ااقتصشي الانو

األنشطة التي تصّنف تلقائياً:
 الزلاع وص ي األاحشك وتتبع قلشع األال الحع س
 األنسل الحشل وأنسل التفح ن قلشع السل شر الحشل

 ا يالة العشح واليفشع وتحرل أنسل الؤ وح وتتبع قلشع الؤ وح العشح
 الريحشر الحنزل وتصنم حبشسلة ضحن قلشع األال الحع س
بيانات المسوح االقتصادية تشمل:

تتوزع ب شنشر الحاوح ااقتصشي بناب حرتمف حش ب ن الالشعشر الرصرر  :قلرشع األارل الحع سر
وقلررشع الحمااررشر غ ررل الهشيفر لمرلبح وتررري األاررل الحع سر
واا ررتغصل الحؤ ررشؤل والص ررنشع التؤوحم ر ر

وقلرشع السرل شر الحشل ر

وتحرررل ب شنررشر الحارروح ااقتصررشي حصرري اًل ألنسررل التعرري ن

واح رريايار الكهلب ررشء والغ ررشز والبر ررشل وتك ررم الهر رواء واح رريايار الح ررشه وأنس ررل

الصررلم الصررؤج وايالة النفش ررشر وحعشلؤتهررش وا نسررشءار وتؤررشلة الؤحم ر والتؤز ر واصررصح الحل بررشر والرريلؤشر النشلحرر

والنا ررل والترر رزحن والحعموح ررشر وااتص ررشار وأنس ررل ر رريحشر ا قشحر ر واللع ررش واألنس ررل العاشلحر ر واا ؤشلحر ر
الحهن ر والعمح ر والتان ر
والتلف والتام

وأنسررل الررريحشر ا يالح ر والررريحشر الحاررشنية والتعم ر

وأنسل الريحشر األرلى

واألنس ررل

والصررؤ والعحررل ااؤتحررشعج والفنررون

 1.1.2تصنيف القطاع المؤسسي

ررت تصررن م الالشعررشر الحماا ر وفا رشً لمتوص ر شر اليول ر وتوص ر شر الحاتسررشلحن بهررطا الرصرروص فارري ت ر اااررتنشي فررج
حنهؤ ر توزحررع الحنسررآر وف ر الالررشع الحمااررج عمررى ب شنررشر تعررياي الحنسررآر  0280وب شنررشر اماررم الحارروح ااقتصررشي

الاررنو حع رشً إط ت ر ااعتحررشي عمررى عررية حتغ رلار أ حهررش الك ررشن الاررشنونج لمحنسررفة حررع ح العررشة حمك ر الحماا ر واعررياي الرريفشتل
الحؤشاب

ولب ع النسشال ااقتصشيي وعيي العشحم ن فج الحماا

حش مج:

 ت تصن م شف الحمااشر والحنسآر بإلشل تعياي  0280الطي تاؤب حن ب شنشر الحاوح ااقتصشي
ل حماا قلشعشً واؤياً فاط حن الالشعشر الرصر لقلشع السل شر غ ل الحشل
22

بؤ ث تتبع

قلشع األال الحع س

قلشع

ج  :PCBSالحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة 6102

الحمااشر غ ل الهشيف لملبح وتري األال الحع س ) وبنف

اآلل

ت تصن م ع ن الحاوح ااقتصشي الانو

لمؤصول عمى حتغ ل رشص بشلالشع ااقتصشيي لمحمااشر

 حن ب شنشر التعياي ت اؤتاشب عيي العشحم ن عيي الحمااشر لكل قلشع إط تفتال ب شنشر التعياي أل حعموحشر عن
ا نتشل أو الا ح الحضشف ؤاب الالشع والنسشال ااقتصشيي والحنلا
 حن ب شنشر الحاوح ت اؤتاشب حمسل ا نتشؤ

حن رصل اؤتاشب ا نتشل إلى عيي العشحم ن بش ضشف إلى

اااتهصك الوا ط إلى عيي العشحم ن ؤاب الالشع والنسشال ااقتصشيي والحنلا

وحن ر استاش حتغ ل حرل وزن

ل نسشال فج ل قلشع لتوزحع ب شنشر ا نتشل واااتهصك الوا ط وحن ر اؤتاشب الا ح الحضشف
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الفصل اللابع

الجودة
تنشول طا الفصل ؤوية ب شنشر الؤاشبشر الاوح وحيى التغل والسحول لحرتمم الحصشيل الحاتريح فج ا عياي
 2.2الدقة

ررت إع ررياي الؤا ررشبشر الاوح ر ر ف ررج فما ررل ن بشاا ررتنشي إل ررى حؤحوعر ر ح ررن الحص ررشيل ا ؤص ررش

لحا رروح وا ررؤصر إيالحر ر )

حرش أن شفر الحعشلؤررشر لمب شنرشر ترت بصررولة

والحنهؤ رشر العمح ر الترج تتار بيلؤر حابولر لوأؤ شنرشً حتح رزة) حرن الحوروق ر
ل حن رصل البلاحج الحؤواب والتج تامص ر اًل اؤتحشار الرلرف البسرلي و ؤتروي النظرش الحؤوارب لحمفرشر الؤارشبشر
الاوح عمرى حؤحوعر حرن الفؤروص حرن ررصل حعرشيار لمتفكري حرن عري وؤروي أرلرشء فرج الحعشلؤر أو التؤوحرل أو غ ل رش

وتكفل طه ا ؤلاءار تهح ش األرلشء التج قي تنؤ عن الاهو أو عي اليق عني إعياي الب شنشر
 1.2مقارنة البيانات

تب ن ؤياول التالحل ب شنشر النشتج الحؤمج ا ؤحشلج بشألاعشل الؤشلح

0289-0282

والرشبت

والحاشلنشر ب ن ب شنشر العشح ن

حش تاتعلض الحمسلار الحتعما بشليرل الاوحج واليرل الحتشح ا ؤحشلج ونص ب الفلي حنهش

الحاشبل ت ااتعلاض ب شنشر الؤاشبشر الاوح

الحماا

فج

بشألاعشل الؤشلح ل عوا  0289 0282اعتحشيا عمى تصن م

تعياي الحنسآر  0280عمحشً بفن ا ت تؤي ث األوزان ؤ نحش صيل التعياي العش لما شن والحاشكن والحنسآر 0280
 2.2جودة البيانات

حنط بيا إعياي حنظوح الؤاشبشر الاوح فج العش  8112عحل الؤهشز بس ل ؤر ث عمى توا ع نلش التغل والسحول
وطلك عن للح الرلوار التشل :

 تنف ط حاوح اقتصشي انو تغلج شف أنسل وحلاف ااقتصشي الولنج لبشاترنشء الزلاع ) -تنف ط حاح اقتصشيي انوي تغلج ا نتشل رشلل الحنسآر لنسشال النال والترزحن

 إعياي الحربلشر الاعلح الصزح لتنف ط ب شنشر الؤاشبشر الاوحتغل حنشاب

بشألاعشل الرشبت وتؤي ث ان األاش

 -تؤا ن ؤوية الب شنشر الرشص بشلؤ وح إضشف إلى تمك الحتعما بشلض ال ب واللاو الؤحل

محش توفلر

بشاعتحشي عمى حبيأ

االت از وف التوص شر اليول فج طا الحؤشل
 -ااعتحشي عمى تاي لار الا شن الحبن

عمى نتش ج التعياي العش لما شن والحاشكن والحنسآر  0220فج العحل عمى

إعياي حمسلار نص ب الفلي حن الحمسلار ااقتصشي الحرتمف

 -تؤا ن حاتوى ااتاش

العش له م

الب شنشر :فبعي أن ت تؤي ث الب شنشر حن حصشيل ش الحرتمف وتوؤ ي حنهؤ

إعياي ش بايل حش شن طلك حح نشً ت النظل فج
تعو ضشر العشحم ن إلى الا ح الحضشف

لمب شنشر عبل األعوا

حنلا

طه الب شنشر حن ؤ ث ناب الحيرصر إلى الحرلؤشر ناب

م

حعيار النحو فج ا نتشل والا ح الحضشف و طلك التوزحع الؤغلافج

وقي ح ن طلك حن سم وتعي ل الحظش ل السشطة لمب شنشر عني النظل فج النا العش الطي

تس ل إل الب شنشر
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 ااا ررتفشية ح ررن تع رري صر ؤ ررياول الع ررلض وااا ررتريا  :فا رري ح ررن إع ررياي ؤ ررياول الع ررلض وااا ررتريا لمع ررش  0222ح ررنااترصص نتش ج ؤول التعي صر الل ا الحلموب لتؤا

ااتاش اليارمج لمب شنشر وطلك عني حاشلن حؤحروع حرش رو

حعلوض بحؤحوع حش و حاتري حن الامع عمى حاتوى تفص مج لصقتصشي الكمج
 2.2المالحظات الفنية

وعمى اللغ حن طلك تظل نشك بعض ا س شل شر والتؤي شر فج حؤشل تلروحل التغل ر والسرحول فرج الب شنرشر نولي رش فرج

الحؤشول الل ا التشل :
أوالً :تحديث سجل المنشآت
اتني اؤل الحنسآر إلى التعياي العش لما شن والحاشكن والحنسآر والطي نفط ررصل العرش  0220وتعداد دمنشآد ا دمدنف دن

ررطه

خدددال دمعددد  .0280غ ررل أن واقررع الحنسررآر الفماررل ن ولب عتهررش ؤعررل عحم ر تؤرري رهش أحرر اًل صررعبشً ؤ ررث تتارر
الحنسآر بصغل ؤؤحهش فج الغشلرب وارلع ؤل تهرش فرج واية حنسرآر ؤي رية واغرص أررلى حرش أن عري فش ر التفشصر ل
الحوؤوية ليى الاؤصر ا يالح الؤ وح

ؤعل عحم التؤي ث طه صعب وحعاية وتتلمب الكر ل حن الحشل والؤهي

وعمررى الررلغ حررن شف ر ا ؤ رلاءار التررج اررو بهررش الؤهررشز فررج حؤررشل تؤرري ث إلررشل الحنسررآر ااقتصررشي ا رواء حررن رررصل
الؤصول عمى الاؤصر ا يالح لمو ازلار وغلم التؤرشلة والصرنشع أو حرن ررصل الحاروح الح يان ر
حيى فعشل
التج أغمار

رطا التؤري ث وقيلتر فعرصً عمرى تغل ر

تظرل نرشك سر وك فرج

شفر الحماارشر الؤي رية الترج ولرير فرج ااقتصرشي الحؤمرج وااراشال تمرك

وا سررك أن تؤرري ث إلررشل الحنسررآر بصررولة حنشاررب ل ر أ ح ت ر فررج ترروف ل إلررشل حعش ن ر سررشحل األحررل الررطي ررنع

بلب ع ر

الؤشل عمى حيى تحر ل نتش ج الحاوح ااقتصشي لكشحل الحؤتحع ااقتصشيي

وحن الؤي ل ط له أن الؤهرشز ع رم ؤشل رش عمرى إعرياي ارؤل األعحرشل ا ؤصرش ج بشلتعرشون حرع حؤحوعر حرن السرل شء والرطي
ا وفل أياة لتؤي ث اؤل الحنسآر بصولة أكرل ؤوية
ثانياً :القطاع غير المنظم

عمى اللغ حن حؤشول تغل الالشع غ ل الحنظ فج ل حرن نسرشلج ا نسرشءار والنارل بتنف رط حاروح رشصر بهحرش إا أنر

تظررل نررشك العي رري حررن األنسررل التررج حشلاررهش الالررشع غ ررل الحررنظ صررعب لصرري ش
أنسل الصنشع التؤوحم

شلتؤررشلة اليارم ر والررريحشر وبعررض

ولعل إعياي ؤياول العلض واااتريا ع ن عمى اي بعض الفؤوار فج رطا الحؤرشل إا أنهرش

تظل قش ح عمى التاي ل والتعي ل الح تبج ول

عمى واقع ح يانج

و ف ي حاح إنفش وااتهصك األالة الفمال نج فج توف ل الب شنشر ؤول ا نتشل الب تج الحارتهمك طات رشً حرن الارمع غ رل أنر ا
روفل ب شنرشر ؤررول ا نترشل الحارو حنهررش و عتاري أنر بش ح ررشن تلروحل تغل ر الالررشع غ رل الحرنظ ل نسررل عريا ا نسررشءار

والنال لتؤا

تغل أفضل لإلنتشل الحؤمج والا ح الحضشف
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ثالثاً :التجارة الخارجية

تلتبط حس م عي السحول فج إؤصشءار التؤشلة الرشلؤ ر

نرش برشلواقع الا شارج والؤغ الفرج لفمارل ن والرطي ا ارحح بلصري

شف تيفاشر الامع ب ن فمال ن ويول بشقج العشل لرشص إا ال ل) وحت المؤوء إلى تعي ل ب شنشر التؤشلة الرشلؤ بتاري ل
يلؤ عي سحول التغل ف هش إا أنهش تظل يوحشً تاي لح وقش ح عمى اافتلاضشر
رابعأ :اإلحصاءات الزراعية

تفتارل اآلل ر الترج تؤحررع بهررش الب شنرشر ا ؤصررش

عررن النسرشال الز العررج لحاررتوى السرحول الررصز لتحر ررل رطا النسررشال

حررش أن

الب شنشر التج تؤحع تغلج فاط ح شر اانتشل الزلاعج وا توفل أي حتغ لار عن التكوحن اللأاحشلج أو التغ ل فج الحرزون
أو تعو ضشر العشحم ن
خامساً :صافي السهو والخطأ

ت العحل عمرى نسرل بنري صرشفج الارهو والرلرف والرطي تعمر بشلفلوقرشر فرج النرشتج الحؤمرج بر ن ؤرشنبج ا نترشل وا نفرش نظر اًل
اعتحشي ل ؤشنب عمى حصشيل ب شنشر حرتمف

حش أن وضرحن التوصر شر اليول ر فرإن صرشفج الارهو والرلرف ا نبغرج أن

تؤشوز  %2حن النشتج الحؤمج ااؤحشلج وطلك بعي اللؤوع إلى حصشيل الب شنشر والتفكي حن يقتهش وسحولهش
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016

 باألسعار الجارية2016 ،2015  نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطين* لألعوام:1-1 جدول
Table 1-1: Percentage contribution to GDP in Palestine* by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

3.2

3.6

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

13.3

13.0

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

0.4

0.4

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

11.0

10.6

الصناعات التحويمية

1.1

1.2

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.8

0.8

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

6.3

5.8

اإلنشاءات

18.2

19.1

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

2.0

1.7

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

3.7

3.3

Information and communication

4.0

4.1

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

Services

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت
الخدمات

20.2

20.5

Accommodation and food service activities

1.2

1.2

Real estate activities

4.8

5.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام
األنشطة العقارية وااليجارية

1.0

1.1

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

0.6

0.6

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

7.8

7.6

التعميم

Human health and social work activities

3.2

3.2

Arts, entertainment and recreation

0.3

0.3

Other service activities

1.3

1.4

15.1

15.3

0.1

0.1

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education

Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM

-2.3

-2.5

Customs Duties

6.4

6.2

VAT on Imports, net

9.8

9.8

Total

100

100

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
المجموع

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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2016 ،2015  نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية* لألعوام:2-1 جدول
باألسعار الجارية
Table 1-2: Percentage contribution to GDP in West Bank* by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

2.9

3.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

14.1

14.1

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

0.4

0.5

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

11.8

11.5

الصناعات التحويمية

0.9

1.1

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

1.0

1.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

6.0

6.2

اإلنشاءات

18.1

18.7

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage

2.2

1.9

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

4.5

3.8

Information and communication

5.2

5.3

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

Services

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت
الخدمات

19.0

19.1

Accommodation and food service activities

1.1

1.2

Real estate activities

4.6

4.8

أنشطة خدمات االقامة والطعام
األنشطة العقارية وااليجارية

1.2

1.2

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

0.8

0.7

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

7.2

6.8

التعميم

Human health and social work activities

2.8

2.8

Arts, entertainment and recreation

0.3

0.3

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education

Other service activities
Public administration and defense

1.0

1.3

10.5

10.8

0.1

0.1

-2.8

-2.9

8.2

7.8

12.0

11.9

100

100

Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Total

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
المجموع

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

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

46

ء

2016  الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة:PCBS

PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016

ء

 باألسعار الجارية2016 ،2015  نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام:3-1 جدول
Table 1-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

4.0

4.5

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

10.8

10.1

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

0.1

0.1

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

8.7

8.1

الصناعات التحويمية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

1.8

1.7

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

0.2

0.2

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

Construction

7.1

4.6

اإلنشاءات

18.6

20.1

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage

1.3

1.3

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

1.5

1.6

Information and communication

0.4

0.5

23.9

24.5

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

Wholesale and Retail Trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

Services

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

الخدمات

Real estate activities

5.4

5.8

أنشطة خدمات االقامة والطعام
األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

0.5

0.5

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities

0.2

0.3

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education

9.7

10.1

Human health and social work activities

4.3

4.4

Arts, entertainment and recreation

0.3

0.3

Other service activities

2.1

2.0

28.4

28.9

0.1

0.1

-0.9

-1.0

Customs Duties

1.3

1.3

VAT on Imports, net

3.5

3.5

Total

100

100

Accommodation and food service activities

Public Administration and Defense
Households with employed persons
FISIM

1.4

1.1
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التعميم

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
المجموع

2016  الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة:PCBS

PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016

 باألسعار الجارية2016 ،2015  االنتاج في فمسطين* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:1-2 جدول
Table 2-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity
Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor
vehicles and
Transportation
and motorcycles
storage
Financial and insurance activities
Information and communication

2016

2015

النشاط االقتصادي

759.3

817.4

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

4,365.4

4,182.7

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

88.6

89.8

التعدين واستغالل المحاجر

3,689.7

3,540.1

438.6

414.8

148.5

138.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات

1,850.1

1,592.0

ومعالجتها
اإلنشاءات

3,524.1

3,357.1

489.0

442.2

737.6

622.7

الصناعات التحويمية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

794.3

771.5

3,530.6

3,382.5

الخدمات

Accommodation and food service activities

353.8

356.5

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

655.1

646.7

األنشطة العقارية وااليجارية

187.4

180.4

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

111.2

101.6

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

1,164.6

1,057.8

التعميم

708.4

720.5

64.8

65.2

285.3

253.8

3,856.4

3,674.4

7.8

7.2

Services

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Output

0.0

0.0

862.0

780.4

1,322.0

1,243.2

22,098.6

20,873.3

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

اجمالي االنتاج

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  االنتاج في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:2-2 جدول
Table 2-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at
current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

566.8

616.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3,334.8

3,224.2

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

74.6

77.0

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

2,913.2

2,819.5

الصناعات التحويمية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

210.3

200.5

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

136.7

127.2

1,230.7

1,129.6

اإلنشاءات

2,697.0

2,548.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

401.2

363.1

النقل والتخزين

661.0

550.3

Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Financial and insurance activities
Information and communication

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

771.1

747.6

2,480.4

2,352.7

الخدمات

Accommodation and food service activities

254.4

268.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

467.8

463.8

األنشطة العقارية وااليجارية

161.9

156.7

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

97.6

89.0

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

794.9

716.2

التعميم

478.8

443.5

43.9

47.5

Services

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Output

181.1

167.9

2,178.9

2,084.4

6.1

5.7

0.0

0.0

817.2

739.5

1,201.8

1,133.8

16,347.0

15,495.6

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

اجمالي االنتاج

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام:3-2 جدول
Table 2-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

192.5

201.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,030.6

958.5

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

14.0

12.8

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

776.5

720.6

الصناعات التحويمية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

228.3

214.3

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

11.8

10.8

619.4

462.4

اإلنشاءات

827.1

808.6

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
النقل والتخزين

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and Retail Trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

87.8

79.1

Financial and insurance activities

76.6

72.4

Information and communication

23.2

23.9

1,050.2

1,029.8

الخدمات

99.4

88.4

أنشطة خدمات االقامة والطعام

187.3

182.9

األنشطة العقارية وااليجارية

25.5

23.7

األنشطة المهنية والعممية والتقنية
أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Services
Accommodation and food service activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education

13.6

12.6

369.7

341.6

Human health and social work activities

229.6

277.0

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public Administration and Defense

20.9

17.7

104.2

85.9

1,677.5

1,590.0

Households with employed persons

1.7

1.5

FISIM

0.0

0.0

Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Output

44.8

40.9

120.2

109.4

5,751.6

5,377.7
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األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

اجمالي االنتاج
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  االستيالك الوسيط في فمسطين* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:1-3 جدول
Table 3-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

335.6

367.3

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

2,582.6

2,526.0

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

41.1

39.8

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

2,214.8

2,192.4

الصناعات التحويمية

285.5

258.6

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

41.2

35.2

1,007.0

854.2

اإلنشاءات

1,081.7

941.6

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدارجات النارية

224.3

221.7

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

235.4

206.7

Information and communication

256.8

255.8

Services

813.6

781.8

الخدمات

Accommodation and food service activities

198.1

206.4

أنشطة خدمات االقامة والطعام

4.8

3.8

األنشطة العقارية وااليجارية

47.8

44.8

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

24.8

26.4

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education

115.8

90.7

Human health and social work activities

283.3

316.5

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons

23.8

22.5

115.2

70.7

1,821.6

1,733.6

0.0

0.0

314.3

311.6

Customs Duties

0.0

0.0

VAT on Imports, net

0.0

0.0

8,672.9

8,200.3

FISIM

Gross Intermediate Consumption

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
اجمالي االستيالك الوسيط

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  االستيالك الوسيط في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:2-3 جدول
Table 3-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

279.4

308.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,926.6

1,885.1

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

31.6

31.2

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

1,740.2

1,725.2

الصناعات التحويمية

118.5

98.0

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

36.3

30.7

Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

633.1

535.9

اإلنشاءات

894.3

761.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

182.5

184.4

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

211.0

184.5

Information and communication

249.0

246.6

Services

589.5

519.6

الخدمات

Accommodation and food service activities

145.4

154.0

أنشطة خدمات االقامة والطعام

4.2

3.2

األنشطة العقارية وااليجارية

39.5

37.8

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

19.7

22.1

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
التعميم

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Intermediate Consumption

80.7

65.2

201.5

177.1

14.1

15.6

84.4

44.6

1,124.6

1,049.6

0.0

0.0

281.7

281.3

0.0

0.0

0.0

0.0

6,371.7

5,956.7

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
اجمالي االستيالك الوسيط

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  االستيالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام:3-3 جدول
Table 3-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

56.2

59.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

656.0

640.9

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

9.5

8.6

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

474.6

467.2

الصناعات التحويمية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

167.0

160.6

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

4.9

4.5

Construction

373.9

318.3

اإلنشاءات

Wholesale and Retail Trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

187.4

180.1

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage

41.8

37.3

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

24.4

22.2

7.8

9.2

224.1

262.2

الخدمات

52.7

52.4

أنشطة خدمات االقامة والطعام

0.6

0.6

األنشطة العقارية وااليجارية

8.3

7.0

األنشطة المهنية والعممية والتقنية
أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

Information and communication
Services
Accommodation and food service activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education

5.1

4.3

35.1

25.5

Human health and social work activities

81.8

139.4

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public Administration and Defense
Households with employed persons

9.7

6.9

30.8

26.1

697.0

684.0

0.0

0.0

32.6

30.3

Customs Duties

0.0

0.0

VAT on Imports, net

0.0

0.0

2,301.2

2,243.6

FISIM

Gross Intermediate Consumption
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إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
اجمالي االستيالك الوسيط
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  القيمة المضافة في فمسطين* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:1-4 جدول
Table 4-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at
current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

423.7

450.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,782.8

1,656.7

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

47.5

50.0

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

1,474.9

1,347.7

الصناعات التحويمية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

153.1

156.2

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

107.3

102.8

Construction

843.1

737.8

اإلنشاءات

2,442.4

2,415.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage

264.7

220.5

Financial and insurance activities

502.2

416.0

Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

Information and communication

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

537.5

515.7

2,717.0

2,600.7

الخدمات

Accommodation and food service activities

155.7

150.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

650.3

642.9

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

139.6

135.6

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

86.4

75.2

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

1,048.8

967.1

425.1

404.0

Services

Administrative and support service activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Domestic Product

41.0

42.7

170.1

183.1

2,034.8

1,940.8

7.8

7.2

-314.3

-311.6

862.0

780.4

1,322.0

1,243.2

13,425.7

12,673.0

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
الناتج المحمي اإلجمالي

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  القيمة المضافة في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:2-4 جدول
Table 4-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at
current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

287.4

308.0

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,408.2

1,339.1

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

43.0

45.8

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

1,173.0

1,094.3

الصناعات التحويمية

91.8

102.5

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

100.4

96.5

Construction

597.6

593.7

اإلنشاءات

1,802.7

1,787.0

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage

218.7

178.7

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

450.0

365.8

Information and communication

522.1

501.0

1,890.9

1,833.1

الخدمات

Accommodation and food service activities

109.0

114.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

463.6

460.6

األنشطة العقارية وااليجارية

122.4

118.9

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

77.9

66.9

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

714.2

651.0

277.3

266.4

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

Services

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation

29.8

31.9

Other service activities

96.7

123.3

1,054.3

1,034.8

Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties

6.1

5.7

-281.7

-281.3

817.2

739.5

VAT on Imports, net

1,201.8

1,133.8

Gross Domestic Product

9,975.3

9,538.9

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
الناتج المحمي اإلجمالي

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام:3-4 جدول
Table 4-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at
current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

136.3

142.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

374.6

317.6

 الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء،التعدين

4.5

4.2

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

301.9

253.4

الصناعات التحويمية

61.3

53.7

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

6.9

6.3

245.5

144.1

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and Retail Trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة
النفايات ومعالجتها
اإلنشاءات

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات

639.7

628.5

Transportation and storage

46.0

41.8

Financial and insurance activities

52.2

50.2

Information and communication

15.4

14.7

826.1

767.6

الخدمات

46.7

36.0

أنشطة خدمات االقامة والطعام

186.7

182.3

األنشطة العقارية وااليجارية

17.2

16.7

األنشطة المهنية والعممية والتقنية
أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Services
Accommodation and food service activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education

8.5

8.3

334.6

316.1

Human health and social work activities

147.8

137.6

Arts, entertainment and recreation

11.2

10.8

Other service activities

73.4

59.8

980.5

906.0

1.7

1.5

-32.6

-30.3

Public Administration and Defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Domestic Product

44.8

40.9

120.2

109.4

3,450.4

3,134.1
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النارية
النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى

اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
الناتج المحمي اإلجمالي
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جدول  :1-5الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في فمسطين* لألعوام  2016 ،2015باألسعار الجارية
Table 5-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
االستخدام النيائي
اإلنفاق االستيالكي النيائي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح
وتخدم األسر المعيشية
التكوين الرأسمالي اإلجمالي

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 -المباني

 -غير المباني

التغير في المخزون

صافي الممتمكات القيمة

Value In USD Million
2016

2015

Final Use

15,234.6

15,868.0

Final consumption

11,197.4

11,732.9

Household final consumption

3,429.5

3,530.3

607.7

604.8

2,677.4

2,827.0

Gross Capital Formation

2,994.8

2,996.0

Gross Fixed Capital Formation

2,421.3

2,413.6

- Buildings

573.5

582.4

-317.4

-169.0

Government final consumption
NPISH final Consumption

- Non-buildings
Changes in inventories

0.0

0.0

-5,199.5

-5,245.7

2,338.1

2,381.0

Exports

2,012.4

2,073.1

- Goods

325.7

307.9

7,537.6

7,626.7

Imports

6,855.9

6,967.4

- Goods

 الخدماتصافي السهو والخطأ

681.7

659.3

-39.5

-23.60

الناتج المحمي اإلجمالي

12,673.0

13,425.7

صافي الصادرات من السمع والخدمات

الصادرات

 -السمع

 الخدماتالواردات

 -السمع

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

Acquisitions of Valuables, net
Net Exports of Goods and Services

- Services

- Services
Net errors and omissions
Gross Domestic Product

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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جدول  :2-5الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في الضفة الغربية* لألعوام  2016 ،2015باألسعار الجارية
Table 5-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
االستخدام النيائي
اإلنفاق االستيالكي النيائي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح
وتخدم األسر المعيشية
التكوين الرأسمالي اإلجمالي

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 -المباني

 -غير المباني

التغير في المخزون

صافي الممتمكات القيمة

صافي الصادرات من السمع والخدمات

الصادرات

 -السمع

 الخدماتالواردات

 -السمع

Value In USD Million
2016

2015

Final Use
Final consumption

11,237.1

11,764.1

8,869.9

9,366.7

Household final consumption

2,129.3

2,177.9

Government final consumption

237.9

219.5

2,652.3

2,526.6

Gross Capital Formation

2,460.9

2,345.6

Gross Fixed Capital Formation

1,901.2

1,776.6

- Buildings

559.7

569.0

- Non-buildings

191.4

181.0

Changes in inventories

0.0

0.0

NPISH final Consumption

Acquisitions of Valuables, net
Net Exports of Goods and Services

-4,371.9

-4,382.2

2,231.4

2,267.2

Exports

1,964.7

2,027.3

- Goods

266.7

239.9

6,603.3

6,649.4

Imports

- Services
- Goods

6,040.3

6,100.7

 الخدماتصافي السهو والخطأ

563.0

548.7

- Services

21.4

66.80

Net errors and omissions

الناتج المحمي اإلجمالي

9,538.9

9,975.3

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

Gross Domestic Product

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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جدول  :3-5الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في قطاع غزة لألعوام  2016 ،2015باألسعار الجارية
Table 5-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
االستخدام النيائي
اإلنفاق االستيالكي النيائي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح
وتخدم األسر المعيشية
التكوين الرأسمالي اإلجمالي

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 -المباني

 -غير المباني

التغير في المخزون

صافي الممتمكات القيمة

صافي الصادرات من السمع والخدمات

الصادرات

 -السمع

 الخدماتالواردات

 -السمع

Value In USD Million
2015

2016

3,997.5

4,103.9

Final consumption

2,327.5

2,366.2

Household final consumption

1,300.2

1,352.4

Government final consumption

369.8

385.3

NPISH final Consumption

25.1

300.4

Gross Capital Formation

533.9

650.4

Gross Fixed Capital Formation

520.1

637.0

- Buildings

13.8

13.4

-508.8

-350.0

Final Use

- Non-buildings
Changes in inventories
Acquisitions of Valuables, net

0.0

0.0

-827.6

-863.5

106.7

113.8

47.7

45.8

- Goods

59.0

68.0

- Services

934.3

977.3

Imports

815.6

866.7

- Goods

118.7

110.6

- Services

Net Exports of Goods and Services
Exports

 الخدماتصافي السهو والخطأ

-60.9

-90.40

Net errors and omissions

الناتج المحمي اإلجمالي

3,134.1

3,450.4

Gross Domestic Product
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فمسطين* لألعوام:1-6 جدول
Table 6-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2015, 2016 at
current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Variable

المتغير

2016

2015

Gross Domestic Product (GDP)

13,425.7

12,673.0

Net factor Income from abroad

1,896.2

1,712.3

- Compensation of Employees, net

1,893.7

1,663.1

2.5

49.2

15,321.9

14,385.3

1,408.7

1,421.4

Gross National Disposable Income (GNDI)

16,730.6

15,806.7

Final Consumption

15,868.0

15,234.6

االستهالك النهائي

862.6

572.1

االدخار

- Property Income, net
Gross National Income (GNI)
Net Current Transfers from abroad

Savings

الناتج المحمي اإلجمالي

صافي الدخل من الخارج

 صافي تعويضات العاممين صافي دخل الممكية-

الدخل القومي اإلجمالي

صافي التحويالت الجارية من الخارج
الدخل القومي المتاح اإلجمالي

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

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

 باألسعار الجارية2016 ،2015  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية* لألعوام:2-6 جدول
Table 6-2: Major National Accounts variables for West Bank* for the years 2015, 2016 at
current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Variable

المتغير

2016

2015

Gross Domestic Product (GDP)

9,975.3

9,538.9

Net factor Income from abroad

1,889.7

1,696.5

- Compensation of Employees, net

1,884.4

1,654.7

5.3

41.8

11,865.0

11,235.4

826.8

835.5

Gross National Disposable Income (GNDI)

12,691.8

12,070.9

Final Consumption

11,764.1

11,237.1

االستهالك النهائي

927.7

833.8

االدخار

- Property Income, net
Gross National Income (GNI)
Net Current Transfers from abroad

Savings

الناتج المحمي اإلجمالي

صافي الدخل من الخارج

 صافي تعويضات العاممين صافي دخل الممكية-

الدخل القومي اإلجمالي

صافي التحويالت الجارية من الخارج
الدخل القومي المتاح اإلجمالي

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام:3-6 جدول
Table 6-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2015, 2016 at current
prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
2016

2015

Gross Domestic Product (GDP)

Variable

3,450.4

3,134.1

Net factor Income from abroad

6.5

15.8

- Compensation of Employees, net

المتغير
الناتج المحمي اإلجمالي

صافي الدخل من الخارج

 صافي تعويضات العاممين-

9.3

8.4

-2.8

7.4

3,456.9

3,149.9

581.9

585.9

Gross National Disposable Income (GNDI)

4,038.8

3,735.8

Final Consumption

4,103.9

3,997.5

االستهالك النهائي

-65.1

-261.7

االدخار

- Property Income, net
Gross National Income (GNI)
Net Current Transfers from abroad

Savings
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 صافي دخل الممكية-

الدخل القومي اإلجمالي

صافي التحويالت الجارية من الخارج
الدخل القومي المتاح اإلجمالي
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جدول  :7مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة* لألعوام  2016 ،2015باالسعار الجارية
Table 7: Per capita indicators by region* for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالدوالر األمريكي

Value In USD
المؤشر

2016

2015

نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي

Indicator
GDP Per Capita

فمسطين*

2,863.9

2,957.2

*Palestine

الضفة الغربية*

3,661.7

3,727.2

*West Bank

قطاع غزة

1,722.0

1,851.4

Gaza Strip

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

GNI Per Capita

فمسطين*

3,250.9

3,374.9

*Palestine

الضفة الغربية*

4,312.9

4,433.3

*West Bank

قطاع غزة

1,730.7

1,854.9

Gaza Strip

نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي

GNDI Per Capita

فمسطين*

3,572.1

3,685.2

*Palestine

الضفة الغربية*

4,633.6

4,742.2

*West Bank

قطاع غزة

2,052.7

2,167.2

Gaza Strip

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

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  االنتاج في فمسطين* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:1-8 جدول
Table 8-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at constant
prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

744.5

817.4

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

4,268.1

4,182.7

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

88.5

89.8

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

3,596.1

3,540.1

الصناعات التحويمية

435.9

414.8

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

147.6

138.0

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor
vehicles and
Transportation
and motorcycles
storage

1,819.2

1,592.0

3,468.7

3,357.1

482.3

442.2

726.9

622.7

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

Financial and insurance activities
Information and communication

اإلنشاءات

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

794.3

771.5

3,486.4

3,382.5

الخدمات

Accommodation and food service activities

339.6

356.5

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

649.1

646.7

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

185.5

180.4

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities

110.1

101.6

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

1,154.3

1,057.8

التعميم

702.2

720.5

64.3

65.2

Services

Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities

281.3

253.8

3,816.9

3,674.4

Households with employed persons

7.7

7.2

FISIM

0.0

0.0

854.2

780.4

1,309.7

1,243.2

21,778.9

20,873.3

Public administration and defense

Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Output

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
اجمالي االنتاج

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

.1967 احتاللها لمضفة الغربية عام
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  االنتاج في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:2-8 جدول
Table 8-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at constant
prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

556.4

616.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3,270.2

3,224.2

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

74.5

77.0

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

2,850.8

2,819.5

الصناعات التحويمية

209.0

200.5

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

135.9

127.2

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

Construction

1,219.9

1,129.6

اإلنشاءات

Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles

2,650.7

2,548.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage

396.9

363.1

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

650.7

550.3

Information and communication

771.1

747.6

2,446.7

2,352.7

الخدمات

Accommodation and food service activities

247.0

268.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

462.5

463.8

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

160.1

156.7

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

96.5

89.0

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education

786.0

716.2

التعميم

Human health and social work activities

473.4

443.5

43.5

47.5

177.7

167.9

2,154.4

2,084.4

Households with employed persons

6.0

5.7

FISIM

0.0

0.0

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

Services

Administrative and support service activities

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense

Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Output

810.2

739.5

1,191.6

1,133.8

16,124.8

15,495.6

األنشطة المالية وأنشطة التأمين
المعمومات واالتصاالت

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع

الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

اجمالي االنتاج

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

.1967 احتاللها لمضفة الغربية عام
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام:3-8 جدول
Table 8-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at constant prices:
2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

188.1

201.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

997.9

958.5

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

14.0

12.8

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

745.3

720.6

الصناعات التحويمية

226.9

214.3

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

11.7

10.8

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

599.3

462.4

اإلنشاءات

818.0

808.6

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

85.4

79.1

Financial and insurance activities

76.2

72.4

Information and communication

23.2

23.9

1,039.7

1,029.8

الخدمات

92.6

88.4

أنشطة خدمات االقامة والطعام

186.6

182.9

األنشطة العقارية وااليجارية

25.4

23.7

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

Services
Accommodation and food service activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

Administrative and support service
activities
Education

13.6

12.6

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

368.3

341.6

التعميم

Human health and social work activities

228.8

277.0

20.8

17.7

103.6

85.9

1,662.5

1,590.0

1.7

1.5

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Output

0.0

0.0

44.0

40.9

118.1

109.4

5,654.1

5,377.7
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الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
اجمالي االنتاج
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  االستهالك الوسيط في فمسطين* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:1-9 جدول
Table 9-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years
2015, 2016 at constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

331.0

367.3

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

2,528.0

2,526.0

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

40.2

39.8

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

2,165.0

2,192.4

الصناعات التحويمية

282.1

258.6

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

40.7

35.2

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

985.4

854.2

اإلنشاءات

1,064.6

941.6

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

النقل والتخزين

220.1

221.7

Financial and insurance activities

231.6

206.7

Information and communication

252.2

255.8

Services

796.2

781.8

الخدمات

Accommodation and food service activities

193.7

206.4

أنشطة خدمات االقامة والطعام

4.7

3.8

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

46.9

44.8

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities

24.3

26.4

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Real estate activities

Education

113.6

90.7

Human health and social work activities

276.2

316.5

Arts, entertainment and recreation

23.4

22.5

113.4

70.7

1,789.1

1,733.6

0.0

0.0

311.0

311.6

Customs Duties

0.0

0.0

VAT on Imports, net

0.0

0.0

8,509.2

8,200.3

Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM

Gross Intermediate Consumption

األنشطة المالية وأنشطة التأمين
المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع

الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

إجمالي االستهالك الوسيط

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

.1967 احتاللها لمضفة الغربية عام
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  االستهالك الوسيط في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:2-9 جدول
Table 9-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years
2015, 2016 at constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

274.9

308.2

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,885.8

1,885.1

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

30.9

31.2

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

1,702.0

1,725.2

الصناعات التحويمية

117.0

98.0

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

35.9

30.7

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

617.3

535.9

اإلنشاءات

880.4

761.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

179.0

184.4

Financial and insurance activities

207.5

184.5

Information and communication

244.5

246.6

Services

576.6

519.6

الخدمات

Accommodation and food service activities

143.1

154.0

أنشطة خدمات االقامة والطعام

4.1

3.2

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

38.7

37.8

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities

19.3

22.1

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education

78.9

65.2

195.5

177.1

Arts, entertainment and recreation

13.9

15.6

Other service activities

83.1

44.6

1,106.2

1,049.6

0.0

0.0

278.5

281.3

0.0

0.0

0.0
6,250.7

0.0

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities

Real estate activities

Human health and social work activities

Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Intermediate Consumption

5,956.7

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين
المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع

الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

إجمالي االستهالك الوسيط

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

.1967 احتاللها لمضفة الغربية عام
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام:3-9 جدول
Table 9-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years
2015, 2016 at constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

56.1

59.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

642.2

640.9

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

9.3

8.6

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

463.0

467.2

الصناعات التحويمية

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

165.1

160.6

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

4.8

4.5

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

368.1

318.3

اإلنشاءات

184.2

180.1

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

41.1

37.3

النقل والتخزين

24.1

22.2

7.7

9.2

219.6

262.2

الخدمات

50.6

52.4

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

0.6

0.6

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

8.2

7.0

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities

5.0

4.3

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Financial and insurance activities
Information and communication
Services
Accommodation and food service activities

Education

34.7

25.5

Human health and social work activities

80.7

139.4

Arts, entertainment and recreation

9.5

6.9

30.3

26.1

682.9

684.0

0.0

0.0

32.5

30.3

Customs Duties

0.0

0.0

VAT on Imports, net

0.0

0.0

2,258.5

2,243.6

Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM

Gross Intermediate Consumption
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األنشطة المالية وأنشطة التأمين
المعمومات واالتصاالت

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع

الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

إجمالي االستهالك الوسيط
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  القيمة المضافة في فمسطين* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:1-10 جدول
Table 10-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at constant
prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

413.5

450.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,740.1

1,656.7

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

48.3

50.0

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

1,431.1

1,347.7

الصناعات التحويمية

153.8

156.2

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

106.9

102.8

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

833.8

737.8

اإلنشاءات

2,404.1

2,415.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

262.2

220.5

495.3

416.0

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Financial and insurance activities
Information and communication

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين
المعمومات واالتصاالت

542.1

515.7

2,690.2

2,600.7

الخدمات

Accommodation and food service activities

145.9

150.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

644.4

642.9

األنشطة العقارية وااليجارية

Professional, scientific and technical
activities

138.6

135.6

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

85.8

75.2

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

1,040.7

967.1

426.0

404.0

Services

Administrative and support service activities
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Domestic Product

40.9

42.7

167.9

183.1

2,027.8

1,940.8

7.7

7.2

-311.0

-311.6

854.2

780.4

1,309.7

1,243.2

13,269.7

12,673.0

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع

الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

الناتج المحمي اإلجمالي

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  القيمة المضافة في الضفة الغربية* حسب النشاط االقتصادي لألعوام:2-10 جدول
Table 10-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at
constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity
Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Financial and insurance activities
Information and communication

2016

2015

النشاط االقتصادي

281.5

308.0

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1,384.4

1,339.1

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

43.6

45.8

التعدين واستغالل المحاجر

1,148.8

1,094.3

الصناعات التحويمية

92.0

102.5

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

100.0

96.5

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

602.6

593.7

اإلنشاءات

1,770.3

1,787.0

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

217.9

178.7

443.2

365.8

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

المعمومات واالتصاالت

526.6

501.0

1,870.1

1,833.1

الخدمات

Accommodation and food service activities

103.9

114.1

أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities

458.4

460.6

األنشطة العقارية وااليجارية

121.4

118.9

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

77.2

66.9

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

707.1

651.0

277.9

266.4

Arts, entertainment and recreation

29.6

31.9

Other service activities

94.6

123.3

1,048.2

1,034.8

6.0

5.7

-278.5

-281.3

810.2

739.5

VAT on Imports, net

1,191.6

1,133.8

Gross Domestic Product

9,874.1

9,538.9

Services

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Education
Human health and social work activities

Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties

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

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع
الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
الناتج المحمي اإلجمالي

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها
.1967 لمضفة الغربية عام
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام:3-10 جدول
Table 10-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at
constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Economic Activity

2016

2015

النشاط االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying

132.0

142.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

355.7

317.6

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

4.7

4.2

التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing

282.3

253.4

الصناعات التحويمية

61.8

53.7

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

6.9

6.3

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

231.2

144.1

اإلنشاءات

633.8

628.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

44.3

41.8

النقل والتخزين

Financial and insurance activities

52.1

50.2

Information and communication

15.5

14.7

820.1

767.6

الخدمات

42.0

36.0

أنشطة خدمات االقامة والطعام

186.0

182.3

األنشطة العقارية وااليجارية

17.2

16.7

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

8.6

8.3

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education

333.6

316.1

التعميم

Human health and social work activities

148.1

137.6

11.3

10.8

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage

Services
Accommodation and food service activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service activities

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Public administration and defense
Households with employed persons
FISIM
Customs Duties
VAT on Imports, net
Gross Domestic Product

73.3

59.8

979.6

906.0

1.7

1.5

-32.5

-30.3

44.0

40.9

118.1

109.4

3,395.6

3,134.1
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األنشطة المالية وأنشطة التأمين
المعمومات واالتصاالت

الصحة والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
اإلدارة العامة والدفاع

الخدمات المنزلية

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

الرسوم الجمركية

صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات

الناتج المحمي اإلجمالي
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جدول  :1-11الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في فمسطين* لألعوام  2016 ،2015باألسعار الثابتة :سنة األساس 2015
Table 11-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2015, 2016 at constant prices: 2015
is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
االستخدام النهائي
اإلنفاق االستهالكي النهائي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح
وتخدم األسر المعيشية
التكوين الرأسمالي اإلجمالي

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 -المباني

 -غير المباني

التغير في المخزون

صافي الممتمكات القيمة

صافي الصادرات من السمع والخدمات

الصادرات

 -السمع

 الخدماتالواردات

 -السمع

Value In USD Million
2016

2015

Final Use

15,234.6

15,680.7

Final consumption

11,197.4

11,589.0

Household final consumption

3,429.5

3,490.8

Government final consumption

607.7

600.9

NPISH final consumption

2,677.4

2,806.9

Gross capital formation

2,994.8

2,966.8

Gross fixed capital formation

2,421.3

2,381.3

- Buildings

573.5

585.5

-317.4

-159.9

0.0

0.0

- Non-buildings
Changes in inventories
Acquisitions of valuables, net
Net Exports of goods and services

-5,199.5

-5,170.6

2,338.1

2,383.1

Exports

2,012.4

2,078.1

- Goods

325.7

305.0

7,537.6

7,553.7

Imports

- Services
- Goods

6,855.9

6,906.0

 الخدماتصافي السهو والخطأ

681.7

647.7

- Services

-39.5

-47.3

Net errors and omissions

الناتج المحمي اإلجمالي

12,673.0

13,269.7

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

Gross Domestic Product

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

احتاللها لمضفة الغربية عام .1967
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جدول  :2-11الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في الضفة الغربية* لألعوام  2016 ،2015باألسعار الثابتة :سنة األساس 2015
Table 11-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2015, 2016 at constant prices:
2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
االستخدام النهائي
اإلنفاق االستهالكي النهائي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح
وتخدم األسر المعيشية
التكوين الرأسمالي اإلجمالي

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 -المباني

 -غير المباني

التغير في المخزون

صافي الممتمكات القيمة

صافي الصادرات من السمع والخدمات

الصادرات

 -السمع

 الخدماتالواردات

 -السمع

Value In USD Million
2016

2015

Final Use
Final consumption

11,237.1

11,651.9

8,869.9

9,281.5

Household final consumption

2,129.3

2,153.4

Government final consumption

237.9

217.0

NPISH final consumption

2,652.3

2,520.6

Gross capital formation

2,460.9

2,328.6

Gross fixed capital formation

1,901.2

1,756.6

- Buildings

559.7

572.0

- Non-buildings

191.4

192.0

Changes in inventories

0.0

0.0

Acquisitions of valuables, net

-4,371.9

-4,322.6

2,231.4

2,270.5

Exports

1,964.7

2,033.3

- Goods

266.7

237.2

6,603.3

6,593.1

Imports

6,040.3

6,055.6

- Goods

563.0

537.5

 الخدماتصافي السهو والخطأ

21.4

24.2

الناتج المحمي اإلجمالي

9,538.9

9,874.1

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

Net Exports of goods and services

- Services

- Services
Net errors and omissions
Gross Domestic Product

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

احتاللها لمضفة الغربية عام .1967
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جدول  :3-11الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في قطاع غزة لألعوام  2016 ،2015باألسعار الثابتة :سنة األساس 2015
Table 11-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2015, 2016 at constant prices: 2015
is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
االستخدام النهائي
اإلنفاق االستهالكي النهائي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح
وتخدم األسر المعيشية
التكوين الرأسمالي اإلجمالي

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 -المباني

 -غير المباني

التغير في المخزون

صافي الممتمكات القيمة

صافي الصادرات من السمع والخدمات

الصادرات

 -السمع

 -الخدمات

Value In USD Million
Final Use

2015

2016

3,997.5

4,028.8

Final consumption

2,327.5

2,307.5

Household final consumption

1,300.2

1,337.4

Government final consumption

369.8

383.9

NPISH final consumption

25.1

286.3

Gross capital formation

533.9

638.2

Gross fixed capital formation

520.1

624.7

- Buildings

13.8

13.5

-508.8

-351.9

0.0

0.0

-827.6

-848.0

106.7

112.6

47.7

44.8

- Non-buildings
Changes in inventories
Acquisitions of valuables, net
Net Exports of goods and services
Exports
- Goods

59.0

67.8

934.3

960.6

Imports

815.6

850.4

- Goods

 الخدماتصافي السهو والخطأ

118.7

110.2

- Services

-60.9

-71.5

Net errors and omissions

الناتج المحمي اإلجمالي

3,134.1

3,395.6

الواردات

 -السمع
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- Services

Gross Domestic Product
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فمسطين* لألعوام:1-12 جدول
Table 12-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2015, 2016 at
constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Variable

المتغير

2016

2015

Gross Domestic Product (GDP)

13,269.7

12,673.0

Net factor Income from abroad

1,694.2

1,712.3

- Compensation of Employees, net

1,691.7

1,663.1

2.5

49.2

14,963.9

14,385.3

1,397.3

1,421.4

Gross National Disposable Income (GNDI)

16,361.2

15,806.7

الدخل القومي المتاح اإلجمالي

Final Consumption

15,680.7

15,234.6

االستهالك النهائي

680.5

572.1

االدخار

- Property Income, net
Gross National Income (GNI)
Net Current Transfers from abroad

Savings

الناتج المحمي اإلجمالي

صافي الدخل من الخارج

 صافي تعويضات العاممين صافي دخل الممكية-

الدخل القومي اإلجمالي

صافي التحويالت الجارية من الخارج

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

.1967 احتاللها لمضفة الغربية عام

2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية* لألعوام:2-12 جدول
Table 12-2: Major National Accounts variables for West Bank* for the years 2015, 2016 at
constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
2016

2015

Gross Domestic Product (GDP)

Variable

9,874.1

9,538.9

Net factor Income from abroad

1,687.8

1,696.5

- Compensation of Employees, net

1,682.5

1,654.7

5.3

41.8

11,561.9

11,235.4

817.5

835.5

Gross National Disposable Income (GNDI)

12,379.4

12,070.9

Final Consumption

11,651.9

11,237.1

727.5

833.8

- Property Income, net
Gross National Income (GNI)
Net Current Transfers from abroad

Savings

المتغير

الناتج المحمي اإلجمالي

صافي الدخل من الخارج

 صافي تعويضات العاممين صافي دخل الممكية-

الدخل القومي اإلجمالي

صافي التحويالت الجارية من الخارج
الدخل القومي المتاح اإلجمالي

االستهالك النهائي
االدخار

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

.1967 احتاللها لمضفة الغربية عام
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2015  سنة األساس: باألسعار الثابتة2016 ،2015  متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام:3-12 جدول
Table 12-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2015, 2016
at constant prices: 2015 is the base year
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value In USD Million
Variable

2016

2015

Gross Domestic Product (GDP)

3,395.6

3,134.1

Net factor Income from abroad

6.4

15.8

- Compensation of Employees, net

9.2

8.4

- Property Income, net

-2.8

7.4

3,402.0

3,149.9

579.8

585.9

Gross National Disposable Income (GNDI)

3,981.8

3,735.8

Final Consumption

4,028.8

3,997.5

-47.0

-261.7

Gross National Income (GNI)
Net Current Transfers from abroad

Savings
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المتغير
الناتج المحمي اإلجمالي

صافي الدخل من الخارج

 صافي تعويضات العاممين صافي دخل الممكية-

الدخل القومي اإلجمالي

صافي التحويالت الجارية من الخارج
الدخل القومي المتاح اإلجمالي

االستهالك النهائي
االدخار
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جدول  :13مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة* لألعوام  2016 ،2015باالسعار الثابتة  :سنة األساس 2015
Table 13: Per capita indicators by region* for the years 2015, 2016 at constant prices : 2015 is
the base year
القيمة بالدوالر األمريكي

Value In USD
المؤشر

2016

2015

نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي

Indicator
GDP Per Capita

فمسطين*

2,863.9

2,922.9

*Palestine

الضفة الغربية*

3,661.7

3,689.4

*West Bank

قطاع غزة

1,722.0

1,822.0

Gaza Strip

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

GNI Per Capita

فمسطين*

3,250.9

3,296.0

*Palestine

الضفة الغربية*

4,312.9

4,320.0

*West Bank

قطاع غزة

1,730.7

1,825.5

Gaza Strip

نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي

GNDI Per Capita

فمسطين*

3,572.1

3,603.8

*Palestine

الضفة الغربية*

4,633.6

4,625.5

*West Bank

قطاع غزة

2,052.7

2,136.6

Gaza Strip

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد

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

احتاللها لمضفة الغربية عام .1967
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6102  الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة:PCBS

جداول الحسابات القومية المؤسسية باألسعار الجارية
1026 ،1025
Institutional National Accounts Tables at
Current Prices 1025, 2016

 ولذلك يتعذر إجراء مقارنة مع البيانات المنشورة،1021 ( تعتمد بيانات القطاعات المؤسسية الواردة في هذا التقرير على تصنيف تعداد المنشآت
)في األعوام السابقة
(The institutional national accounts in this report depend on the establishment census classification for
institutional sectors 2012, so it could not be compared with published data in previous years)
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جدول  :14حصة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فمسطين* لألعوام  2016 ،2015باألسعار الجارية
Table 14: Share of institutional sectors in the gross value added for the years 2015, 2016 in
Palestine* at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
األسر المعيشية

Value in USD Million
القطاع

المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية

الحكومة العامة

الشركات المالية

الشركات غير المالية

الناتج المحمي اإلجمالي

2015

2016

3,101.1

3,437.7

529.2

512.7

2,633.4

2,776.9

Sector
Household
NPISH
General Government
Financial enterprises

504.5

612.1

5,904.8

6,086.3

Non-financial enterprises

12,673.0

13,425.7

Gross Domestic Product

جدول  :15التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فمسطين* لألعوام  2016 ،2015باألسعار الجارية
Table 15: Percentage contribution of institutional sectors to gross value added for the years
2015, 2016 in Palestine* at current prices
األسر المعيشية

القطاع

المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية

الحكومة العامة

الشركات المالية

الشركات غير المالية

المجموع

2016

2015
24.5

25.6

4.2

3.8

20.8

20.7

4.0

4.6

46.5

45.3

100.0

100.0

* البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد
احتاللها للضفة الغربٌة عام .1967

Sector
Household
NPISH
General Government
Financial enterprises
Non-financial enterprises
Total

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
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 باألسعار الجارية2016 ،2015  القيمة المضافة في فمسطين* لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام:16 جدول
Table 16: Value added in Palestine* for the household sector by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value in USD Million
Economic Activity
Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Information and communication
Services
Accommodation and food service activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative
and support service

2016

2015
450.1

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

309.7

283.9

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

1.6

1.0

التعدين واستغالل المحاجر

287.9

264.2

الصناعات التحويمية

0.0

0.0

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

20.2

18.7

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات

592.8

573.9

ومعالجتها
اإلنشاءات

495.9

320.8

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

170.2

142.1

17.2

7.7

832.0

796.9

41.6

24.5

624.2

608.3

27.1

14.9

20.6

9.7

activities
Education

16.0

10.7

Human health and social work activities

33.4

43.5

8.5

10.6

60.6

74.7

7.8

7.2

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Households with employed persons
Adjustment items
Total

النشاط االقتصادي

423.7

588.4

3,437.7
* The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
Note: The adjustment items include FISIM, custom duties
and net VAT on imports.

518.5

النقل والتخزين

المعمومات واالتصاالت

الخدمات

أنشطة خدمات االقامة والطعام

األنشطة العقارية وااليجارية

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
التعميم

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
الخدمات المنزلية
البنود التعديمية

3,101.1
المجموع
* البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد
.1967 احتاللها للضفة الغربٌة عام
، البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة:مالحظة
. وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات،والرسوم الجمركٌة
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جدول  :17القيمة المضافة في فمسطين* لقطاع المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام
 2016 ،2015باألسعار الجارية
Table 17: Value added in Palestine* for the NPISH sector by economic activity for the years
2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
النشاط االقتصادي

التعدين ،الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

التعدين واستغالل المحاجر

الصناعات التحويمية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
الخدمات

أنشطة خدمات االقامة والطعام

األنشطة العقارية وااليجارية

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
التعميم

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
البنود التعديمية

Value in USD Million
2016

2015
3.5

3.7

0.0

0.0

3.5

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

Economic Activity
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Services

463.8

447.0

0.9

0.5

Accommodation and food service activities

0.0

0.0

2.8

5.7

Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service activities

0.0

0.0

275.3

280.4

115.7

90.9

4.9

2.5

64.2

67.0

Other service activities

61.9

62.0

Adjustment items
Total

529.2
المجموع
* البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد
احتاللها للضفة الغربٌة عام .1967
مالحظة :البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة،
والرسوم الجمركٌة ،وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات.

512.7

Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
Note: The adjustment items include FISIM, custom duties
and net VAT on imports.
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Table 18: Value added in Palestine* for the non-financial enterprises sector by economic activity
for the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value in USD Million
Economic Activity
Agriculture, forestry and fishing
Mining, manufacturing, electricity and
water
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade, repair of
motor vehicles and
Transportation
and motorcycles
storage

2016

2015

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.0

1,408.6

1,305.8

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

45.9

49.0

التعدين واستغالل المحاجر

1,183.3

1,080.0

132.4

135.5

47.0

41.3

250.3

163.9

1,946.5

2,094.7

94.5

78.4

Information and communication

520.3

508.0

Services

689.2

644.6

Accommodation and food service activities

113.6

124.7

26.1

34.6

Real estate activities

النشاط االقتصادي

0.0

الصناعات التحويمية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات
ومعالجتها
اإلنشاءات

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

النقل والتخزين

المعمومات واالتصاالت

الخدمات

أنشطة خدمات االقامة والطعام

األنشطة العقارية وااليجارية

106.8

117.9

األنشطة المهنية والعممية والتقنية

65.8

65.5

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education

198.7

182.9

Human health and social work activities

105.7

47.6

30.0

27.2

Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service activities

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Adjustment items
Total

42.5

44.2

1,176.9

1,109.4

6,086.3

5,904.8

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي

الفنون والترفيه والتسمية

أنشطة الخدمات االخرى
البنود التعديمية

المجموع

* البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد
.1967 احتاللها للضفة الغربٌة عام

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

، البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة:مالحظة
. وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات،والرسوم الجمركٌة

Note: The adjustment items include FISIM, custom duties
and net VAT on imports.
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Table 19: Value added in Palestine* for general government sector by economic activity for the
years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value in USD Million
Economic Activity
Mining, manufacturing, electricity and
water
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

2016

2015

النشاط االقتصادي

60.8

63.5

 الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء،التعدين

20.7

20.7

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste
management and remediation activities
Services

40.1

42.8

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات

748.8

695.4

ومعالجتها
الخدمات

Education

553.7

498.2

Human health and social work activities

195.1

197.2

2,034.8

1,940.8

-67.5

-66.3

2,776.9

2,633.4

Public administration and defense
Adjustment items
Total

التعميم

الصحة والعمل االجتماعي
اإلدارة العامة والدفاع
البنود التعديمية

المجموع

 باألسعار الجارية2016 ،2015  القيمة المضافة في فمسطين* لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام:20 جدول
Table 20: Value added in Palestine* for the financial enterprises sector by economic activity for
the years 2015, 2016 at current prices
القيمة بالمميون دوالر أمريكي

Value in USD Million
Economic Activity
Financial intermediation
Adjustment items
Total

2016

2015

502.2

416.0

109.9

88.5

الوساطة المالية

البنود التعديمية

504.5
المجموع
* البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد
.1967 احتاللها للضفة الغربٌة عام

612.1
* The data excludes those parts of Jerusalem governorate
which were annexed by Israel in 1967.
Note: The adjustment items include FISIM, custom duties
and net VAT on imports.

النشاط االقتصادي

، البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة:مالحظة
. وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات،والرسوم الجمركٌة
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Notice for Users
The following notes should be considered by users of this report, which includes the annual
National Accounts and the Institutional National Accounts:
 The institutional national accounts data 2015, 2016 depends on the establishment census
2012 classification for institutional sectors, so it could not be compared to the data in
previous years due to methodological differences. Taking into consideration that an
updated time series will be published on PCBS website according to the new
methedology.
 Per capita data for macro-economic indicators 2015 and 2016, were based on the revised
populatoin estimates based on the final results of Population, Housing and
Establishments Census 2007.
 National Accounts data at constant prices were based on 2015 as a base year
(2015=100).
 The recommendations of SNA' 2008 were applied to financial intermediation activities
and are reflected in the output and intermediate consumption of the financial sector.
 Data at constant prices were compiled on the basis of a set of price deflators converted
into USD, which led to increases or decreases in deflators. Therefore, changes in the
exchange rate of the USD against the Israeli shekel should be taken into account based
on 2015 as a base year.
The following table shows the exchange rate and exchange rate deflators compared with
NIS during 2015 and 2016:
Indicator
Year

Annual Average Exchange Rate

Exchange Rate Deflator

2015

3.8863

1.0000

2016

3.8397

0.9880
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Introduction
The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered the pinnacle of
efforts to develop a contemporary integrated economic statistical system. As a result, the
provision of basic data required for NA is a major objective when launching economic
statistical programs.
The National Accounts of any country should provide both a systematic statistical overview
of the economy as a whole and a fairly detailed map of the transactions between various
sectors of the economy with the rest of the world. To enable growth rates and economic
trends to be measured from year to year, and to monitor the performance of the economy and
its cycle within a time period, systematic time series data within a comprehensive framework
of current and constant prices are essential for the compilation of National Accounts and for
the purposes of comparison and economic analysis.
Since its establishment in 1993, PCBS has adopted the SNA 1993 as a comprehensive
framework to guide all statistical economic work. This is in addition to the recent efforts to
move towards the compilation of SNA' 2008 recommendations when feasible upon the
provision of data sources.
National Accounts at current and constant prices were issued for 1994-2015, in addition to
Institutional National Accounts for 1997-2015.
PCBS is pleased to issue the results of National Accounts at current and constant prices for
2016 data. This report includes the main results of Gross Domestic Product at current and
constant prices by production and expenditure and by region. The report also includes data on
Gross National Income, Gross Disposable Income, related per capita indicators, and for the
Gross Domestic Product by institutional sector.

December, 2017

Ola Awad
President of PCBS
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Chapter One

Terms, Indicators and Classifications
1.1 Terms and Indicators
The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide
statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations
in statistics and consistent with international systems specially SNA' 2008.
Institutional Sector:
Institutional units are grouped together to form institutional sectors on the basis of their
principal functions, behavior and objectives. There are five institutional sectors in the
National Accounts system: 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 consists of all resident corporations that are principally engaged in providing financial
services, including insurance and pension funding services, to other institutional units.
Non-Financial Corporations Sector:
This consists of corporations whose principal activity is the production of market goods or
non-financial services.
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):
This consists of non-market NPIs that are not controlled by government.
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 activities 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:
This is defined in economic and not legal terms. The main criterion to determine residence of
an entity is the center of economic interest. Persons are considered residents of the country
where they live for at least one year. Exceptions to this rule are embassy staff (apart from
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.

1

Many countries produce education, health, social, and public services data under this title according to the system of
National Accounts.

[91 ]
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Production (Output):
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.
Market Output:
It includes goods and services sold at market prices or otherwise disposed of in the market, or
in tender for sale or disposal in the market, such as most of the goods and services sold at
warehouses and retail sale stores.
Output for own final use:
Consists of products retained by the producer for his own use in final consumption or capital
formation.
Other Non-Market Output:
Consists of goods and individual or collective services produced by non-profit institutions
serving households (NPISHs) or the government that are supplied free, or at prices that are not
economically significant, to other institutional units or the community as a whole.
Financial Services:
This is the output of financial services that can be measured by the total cost of actual and
calculated services. This is necessary because financial institutions accrue earnings from 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 and includes monitoring
services, convenience services, liquidity provision, risk assumption, underwriting and trading
services.
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.
Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM):
It is 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.
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.

[02 ]
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Value Added:
Value added is a central concept of production and refers to the value generated by 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.
Gross Domestic Product or GDP (Indicator):
This measures the total value added of all economic activities, which consists of the output of
goods and services for final use produced by both residents and non-residents (local factors of
production), and regardless of the distribution of this production, locally or externally, during
a specific period of time. It does not include deductions for depreciation of fixed capital or
deterioration of natural resources.
Final Consumption:
This is the amount of expenditure on consumption of goods and services by households,
government and non-profit institutions serving households (NPISHs).
Household Final Consumption:
This consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated
indirectly, incurred by resident households on the individual consumption of goods and
services, including those sold at prices that are not economically significant and including
consumption goods and services acquired abroad.
Government Final Consumption:
This consists of expenditure, including expenditure whose value must be estimated indirectly,
incurred by general government for both individual consumption of goods and services and
collective consumption of services.
Final Consumption Expenditure of Non-profit Institutions Serving Households:
This consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated
indirectly, incurred by resident NPISHs on individual consumption of goods and services, and
possibly on collective consumption services.
Gross Capital Formation:
This is the acquisition minus the disposal of produced assets for the purpose of fixed capital
formation, inventories or valuables.
Gross Fixed Capital Formation:
Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of new and
existing products of produced assets minus the value of the disposal of fixed assets of the
same type.
Change in Inventory:
This is measured by the value of entries into inventories minus the value of withdrawals and
less the value of any recurrent losses of goods held in inventories during the accounting
period.
Exports:
It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported outside
the country, conditioned with ownership transcription to another economy or to free customs
regions as a discount from the notional economy which results from transaction with a non
resident economy
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Imports:
It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land and sea
that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for reexportation
Gross National Income:2
It is the aggregate value of the gross balances of primary incomes for all sectors. It is defined
as GDP plus compensation of employees receivable from abroad, plus property income
receivable from abroad, plus taxes, minus subsidies on production receivable from abroad,
minus compensation of employees payable abroad, minus property income payable abroad,
and minus taxes plus subsidies on production payable abroad.
Gross National Disposable Income:
Gross or net national disposable income may be derived from gross or net national income by
adding all current transfers in cash or in kind receivable by resident institutional units from
non-resident units and subtracting all current transfers in cash or in kind payable by resident
institutional units to non-resident units.
1.2 Classifications
Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by
PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy. The following
classifications were used in the preparation process of this report:
 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC-4)
issued by the United Nations.
 System of National Accounts 2008 (SNA-2008) issued by the United Nations.
 Balance of Payments Manual (BPM5)

2

Formerly known as Gross National Product (GNP) in SNA 1968, but the term became obsolete in SNA 2008.

[00 ]

PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016

Chapter Two

Main Findings
This chapter presents the main results for national accounts for the year 2016, in addition to
monitoring the changes compared to the previous years, in particular 2015.
2.1 Basic National Accounts
The final findings of the National Accounts for 2016 shows that GDP in Palestine at constant
prices was USD 922032 million during 2016, reflecting an increase of %7.3 compared to
2015. GDP per capita was USD 0,102 during 2016 showing an increase of 2.1% compared to
the previous year.
GNI at constant prices in Palestine for 2016 was USD 972197 million, marking an increase of
4.0% compared to 2015; GNI per capita was USD 3,296 reflecting an increase of 1.4%
compared to 2015. GNDI was USD 992299 million during 2016, marking an increase of 3.5%
compared with 2015, while GNDI per capita was USD 22927 reflecting an increase of 0.9%
in 2016.
2.1.1. Percentage Contribution to GDP
The Palestinian economy is service-oriented with services contributing 20.2% of GDP at
current prices in 2016. (which 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
18.2% to the GDP. Public administration and defense activities contributed 91.1%, Industrial
activities, which include mining, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning
supply, water supply, sewerage, waste management and remediation activities contributed
92.2%, while construction contributed 9.2% to GDP. Transportation and storage activities
formed the lowest contribution of 0.2%.
Percentage contribution of economic activity to GDP in Palestine* for 2016
at current prices
Transportation and storage
Agriculture, forestry and fishing
Financial and insurance activities
Information and communication

2%
3%
4%
4%
6%

Construction

13%

Mining, manufacturing, electricity and water
Public administration and defense

15%

Other**

15%
18%

Wholesale and retail trade

20%

Services
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
**Includes households with employed persons, FISIM, customs duties and VAT on net imports.
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2.1.2. Gross Domestic Product
GDP aims to measure the value created by the productive activity of resident institutional
units over a specific period of time.
GDP in Palestine* for the years 2010-2016 at current and constant prices (USD million)
Gross Domestic Product at Current Prices

2010

2011

2012

Gross Domestic Product at Constant Prices

2013

2014

2015

2016

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

2.1.3. Gross National Income
This is the gross value of the initial earned income of residents. It is the income incurred by
performing productive activities or by owning financial, land or subsoil assets.
GNI in Palestine* for the years 2010-2016 at current and constant prices (USD million)
GNI at current prices

2010

2011

GNI at constant prices

2012

2013

2014

2015

2016

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

2.1.4. Gross National Disposable Income
As most developing countries, gross national disposable income exceeds both gross domestic
product and gross national income. This is due to aids and current transfers provided by
international community, in addition to transfers from Palestinians abroad to their families in
Palestine.
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GNDI in Palestine* for the years 2010-2016 at current and constant prices
(USD million)
GNDI at current prices

GNDI at constant prices

2010
2011
2012
2013
2014
2015
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.

2016

2.1.5. Total Supply and Demand
Supply and demand are fundamental concepts of the national accounts. Supply refers to the
gross output and imports of goods and services, while demand refers to intermediate
consumption, final consumption, gross capital formation, and exports of goods and services.
Gross supply or demand at current prices in Palestine reached USD 012301 million for the
year 2016.
Components of supply and demand in the Palestinian economy for 2016
Demand

Gross
Capital
Formation
10%

Exports
8%

Supply

Intermediate
Consumption
28%

Imports
26%

Output
74%

Final
consumpt
-ion
54%

2.1.6 Per Capita Indicators
GDP per capita, GNI per capita and GNDI per capita are important indicators to measure
different per capita indicators. They are calculated by dividing the indicator by the number of
population over a specific period of time.
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1. At Current Prices:
GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2015 and 2016 at current prices (USD) were:
Value in USD
5102

5102

GDP Per Capita

2,863.9

2,2.752

GNI Per Capita

3,250.9

3,37352

GNDI Per Capita

3,572.1

3,58.52

Indicator

2. At Constant Prices:
GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2015 and 2016 at constant prices (USD)
were:
Value In USD
5102

5102

GDP Per Capita

2,863.9

2,22252

GNI Per Capita

3,250.9

3,2255.

GNDI Per Capita

3,572.1

3,5.358

Indicator

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine* for the years 2001-2012 at constant prices
(USD): 5102 is the base year
GDP Per Capita

GNI Per Capita

GNDI Per Capita

4,000
3,000
2,000
1,000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

2.1.7. GDP by Expenditure
The main findings for 2016 indicate that final consumption in Palestine at constant prices was
USD 912969 million, showing an increase of 0.1% compared with the previous year.
Household final consumption was USD 992161 million, which contributed 73.9% of gross
final consumption during 2016 and reflected an increase of 3.5% compared to 2015.
Gross capital formation increased by 4.8% in 2016 compared to 2015 and reached USD 02623
million. The trade balance recorded a deficit of USD 12939 million during this period,
marking a decrease of 0.6% compared to 2015.
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Components of GDP by expenditure in Palestine* for the years 2010-2016 at constant
prices (USD million): 2015 is the base year
Final consumption
17,000
15,500
14,000
12,500
11,000
9,500
8,000
6,500
5,000
3,500
2,000
500
-1,000
-2,500
-4,000
-5,500
-7,000

2010

2011

Gross capital formation

2012

2013

Net exports of goods and services

2014

2015

2016

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

2.2 Institutional National Accounts
The findings of 2016 at current prices show that the non-financial enterprises sector provided
the highest contribution to GDP, followed by the household sector. The NPISH sector’s
contribution at current prices was the lowest in 2016, as illustrated in the graph below:
Percentage contribution of institutional sectors to Gross value added for 2016 in
Palestine* at current prices
Households
25%

Non-financial
enterprises
45%

NPISH
4%

Financial
enterprises
5%
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Share of institutional sectors in the gross value added for the years 5102, 2016 in
Palestine* at current prices
(Value in USD Million)
5102

Sector
Household sector

2016

3,101.1

3,437.7

529.2

512.7

General government sector

2,633.4

2,776.9

Financial enterprises sector

504.5

612.1

5,904.8

6,086.3

12,673.0

13,425.7

NPISH sector

Non- financial enterprises sector
Gross Domestic Product

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
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Chapter Three

Methodology
This chapter presents the methodologies adopted for compiling National Accounts at current
and constant prices for 2016, based on the available price deflators. It also explains the
methodology used for compiling institutional national accounts at current and constant prices,
and data coverage of various resources.
3.1 Basic National Accounts Methodology
3.1.1 National Accounts at Current Prices
First: The main basis for the compilation process
This report was prepared in several stages to ensure thorough coverage of National Accounts
for the year 2016 based on the following considerations:
 The most recent administrative records available, primarily from the government and
UNRWA.
 Unifying methodologies of the various data sources based on the most recent, such as
the methodology for estimating gross capital formation (building and non-buildings) and
adapting the ISIC-4 for all national accounts data since 1994. The use of the most
up-to-date methodology contributes to improving data quality and comparability over
years.
 Improving the consistency of data by checking the data framework, such as the
inputs-outputs ratio, value added per employee, the logic of growth rates for both the
output and value added, and the regional distribution of data.
 Balancing GDP from both production and expenditure at current prices. This determines
errors and omissions to verify distortion between production and expenditure due to the
use of different sources for both.
 Unifying data coverage for various economic activities to minimize over-coverage due
to the improvement of statistical coverage over time.
Second: Adoption of SNA 2008 Recommendations
In line with its commitment to adopt the latest international recommendations for statistical
systems, PCBS started to adopt the first steps of SNA-2008. For this purpose, it developed
and updated its data collection tools such as surveys and administrative records, and improved
its questionnaires to address the concepts and definitions of SNA-2008 as follows:
1. Financial and insurance activities
Financial activity is considerably affected by the changes in SNA-2008, which altered the
classification of economic transactions due to changes in output and intermediate
consumption as follows:
 According to the recommendations of SNA-2008, the following items were classified as
intermediate consumption. This led to an increase in intermediate consumption, and
therefore reduction in the value added:
a. Institutional insurance premiums (excluding employees).
b. Government fees such as the issuance of official transactions classified as
government purchases.
c. Current maintenance of machinery and equipment was added as a separate item
within the intermediate consumption.
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 Calculation of FISIM by excluding dividends and investment income as property
income.
 Stock dividends classified as property income rather than revenues and transfers.
2. Economic Surveys
The questionnaire of economic surveys was adjusted to meet SNA-2008 recommendations for
national and international reporting:
 Classifying government fees such as court fees, and issuing of official transactions
within government purchases under intermediate consumption rather than transfers.
 Rearrangement of some items of intermediate consumption and current transfers.
 Adding property income items (land rent, interest on deposits and loans, stock
dividends) as a requirement to compile the distribution and redistribution of income
accounts.
 Adding a table related to other transfers, including taxes on income and wealth, pension
entitlements and social funds, and grants in kind, cash and other transfers.
3.1.2 National Accounts at Constant Prices
The methodology for compiling National Accounts at constant prices was based on a set of
price indices and deflators. PCBS compiled three types of price indices (consumer price
index, producer and wholesale price index) based on 2010 as the base year for the CPI and
2015 as the base year for the national accounts which was the year 2004.
PCBS adopted a double–deflation method in deflating the main transactions. An updated
methodology was used for the compilation of the National Accounts 2015 and 2016 in line
with international recommendations to rebase the national accounts data to be the year 2015.
The new methodology also takes into consideration discrepancies in prices between the West
Bank and Gaza Strip. It recommends compiling separate indices for each region and therefore
separate deflators, taking into account the usefulness of adopting the SUT 2004 format.
3.2 Institutional National Accounts Methodology
The methodology for compiling institutional national accounts is based primarily on the
annual national accounts, where the gross value added distributed into the five institutional
sectors, where the classification of data sources according to the nature of the institutional
sector based on the SNA' 2008 recommendations.
3.2.1 Methodology of compilation
Institutional national accounts is compiled in two stages:
 First stage: most national accounts data are classified to the appropriate institutional
sector directly because the nature of the activity and the source of the data provide clear
and accurate information about the institutional sector to which the data belong.
 Second stage: the annual economic surveys data, which are the most important source in
the national accounts data, is processed. A variable representing the weight of each
activity is derived from the 2012 establishments census, in addition to the sample of
annual economic surveys.
Activities which are directly classified to its institutional sector:
 Agriculture and Fishing is classified to household sector.
 Financial intermediation is classified to the financial enterprises sector.
 Public administration and defence is classified to general government sector.
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 Household services belong to the household sector.
Economic surveys data:
Economic survey data are distributed among three sectors: the household sector, the nonfinancial sector, and the NPISH. The data is classified to the appropriate institutional sector
according to the international and consultants' recommendations in this regard.
The methodology of classifying establishments to the institutional sector is based on 2012
establishments census and the annual economic surveys. Several variables for the institutional
unit were taken into account, mainly legal entities, economic organization and annual budgets,
and number of employee, as illustrated below:
 All enterprises and establishments in 2012 census and in the sample of annual economic
surveys are classified so that each enterprise follows only one sector of: (non-financial
sector, household sector, non-profit sector and household service). As a result, new
variable that represents the institutional sector is created in the census frame.
 The 2012 census database provides information about number of employees and
number of enterprises by sector and activity but it lacks any information about
productivity or value added.
 From the annual economic surveys labour productivity in addition to the intermediate
consumption by employee are estimated by sector, economic activity and region, then a
variable representing the weight of each activity in each sector is derived in order to
redistribute the results of annual national accounts data among the institutional sectors.
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Chapter Four

Quality
This chapter deals with the quality of national accounts in addition to coverage and
inclusiveness of the various data sources used in preparation.
4.1 Accuracy
National accounts prepared in Palestine based on a set of statistical sources (surveys and
administrative records) and scientific methodologies that are reasonably (and sometimes
distinctly) reliable. Data processing is automated through computerized programs, which
minimized the probabilities of human errors. The computerized system of national accounts
files contains a set of tests through equations to ensure that there are no errors in processing,
conversion or otherwise. These procedures ensure the minimization of errors that may result
from omission or inaccuracy when preparing data.
4.2 Comparability
The tables of this report represent GDP at current and constant prices and comparisons
between 2015-2016 data, as well as indicators of gross national income, gross national
disposable income and per capita. In contrast, the national institutional accounts data was
presented at current prices for the years 2015, 2016 based on the 2012 establishment census
classification. The weights will be updated when the Population, Housing and Establishment
Census 2017 is issued.
4.3 Data Quality
Since the beginning of the preparation of the National Accounts data in 1994, PCBS has been
working intensively to expand coverage and inclusiveness through the following steps:
- Compilation of annual economic surveys covering all activities except agriculture.
- Compilation of economic survey covering the out-of-establishment activity in
transportation.
- Compilation of the price deflators necessary to calculate constant prices data, and
updating the base year when better coverage is available.
- Improving data coverage of government data, especially relating to customs duties and
VAT on an accrual basis.
- Use the estimates which based on the Population, Housing and Establishments Census
2007 to calculate per capita indicators.
- 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 of tables for 2004 to compare data consistency.
4.4 Technical Comments
However, there are still some challenges in the development of coverage and inclusiveness of
the data, which are presented in the following main points:
First: Updating the establishments register
The establishments’ register is based on the census of population, housing and establishments
implemented during 2007 and the establishment census implemented during 2012. However,
the reality and nature of the Palestinian establishments complicate the updating process. Most
establishments are small-sized, and numerous new establishments are opened while many
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others quickly close doors. Insufficient details in government administrative records make this
updating process difficult and complex and requires a lot of money and effort.
In spite of all the procedures carried out by PCBS in the field of updating the economic
establishments framework, whether through obtaining administrative records of ministries,
chambers of commerce and industry or through field surveys, there is doubt about the
effectiveness of this updating and its ability to cover all the new establishments that were born
in local economy and drop those that were closed.
An appropriate updating for the establishment framework is important to provide
a comprehensive framework for sampling procedures, which naturally reflects the extent to
which the results of economic surveys represent the entire economic community.
It is worth mentioning that PCBS is currently preparing the Statistical Business Register in
cooperation with stakeholders and partners, which will provide a tool for better quality
updating of the Business Register.
Second: The informal sector
Within the efforts to cover informal activity in both construction and transport activities by
carrying out special surveys, many informal sector activities remain difficult to capture, such
as internal trade, services and some manufacturing activities. The compilation of supply and
use tables may help to bridge some gaps in this area, but they remain based on estimates and
desktop modification rather than on field realities.
The Palestinian Expenditure and Consumption Survey (PECS) provides data on household
production for own final use of goods, but does not provide data on market production. It is
believed that informal sector coverage of activities other than construction and transport can
be developed to better cover local production and value added.
Third: Foreign Trade
The problem of under coverage in foreign trade statistics is related to the political and
geographic reality of Palestine, which does not allow for the monitoring of all commodity
flows between Palestine and the rest of the world (especially Israel). The adjustment of
foreign trade data is used to estimate the degree of under-coverage, but it is always
discretionary and based on assumptions.
Fourth: Agricultural Statistics
The mechanism by which statistical data on agricultural activity are collected lacks the level
of coverage required to represent this activity. The collected data cover only the quantities of
agricultural production, and do not provide any data on capital formation, stocks or
compensation of employees.
Fifth: Net omissions and error
In addition, within the framework of international recommendations, the net omissions and
errors should not exceed 5% of the gross domestic product (GDP). After reconciliation and
reexamining data sources to ensure accuracy and comprehension.
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