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 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصاادر البياناات الصاصاة بالحساابات القومياة مان 
كماا يتقادم الجهااز بالشاكر للساادة .  إلعاداد الحساابات القومياة ةوزارات وممثليات التي ساهمت في توفير البيانات الالزم

ن جهود في مراجعاة بياناات الحساابات القومياة، والاى الساادة أعلااء اللجناة في سلطة النقد الفلسطينية على ما أبدوه م
 .االستشارية لإلحصاءات االقتصادية على المالحظات القيمة من قبلهم

 

بقياادة فرياق  ،4002-4002لألعاوام  باألساعار الجارياة والثابتاة المنقحاة الحساابات القومياة سلسالة إعاداد تقريارتم لقد 
وعاادد ماان أعلاااء  دولااة فلسااطينكاال ماان ن باايك فنااي ماان الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني، وباادعم مااالي مشااتر 

 .دولة فلسطين النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم 4002لعام ( CFG)ل الرئيسية للجهاز يو متلا ةعو مجم
 

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

 إعداد التقرير  

  رشا مسعود 

 دويكاتحسن  
 
 

 

  رهام حسين 

 آيات عاصي 
 

 

  رافع أبو علي 

  

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

  

 المراجعة األولية  

 أمينة خصيب 
 محمد قاللوة

 صالح الكفري. د
 ماهر صبيح

 رانيا أبو غبوش
 

 

 المراجعة النهائية 
 عناية زيدان

 

 
  اإلشراف العام  

 الجهازرئيس  عال عوض. د  
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 تنويه للمستصدمين
 

الحسابات القومية سلسلة زمنية لبيانات األمور اآلتية ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند اإلطالع على التقرير والذي يضم 
 :9112-9114لألعوام  األساسية إضافة إلى الحسابات القومية المؤسسية

  اعتمادًا على مجموعة من العوامل التي استدعت التنقيح  4102 -4112تم تنقيح بيانات الحسابات القومية لألعوام
 :وهي
والذي وفر مستوى تغطية أفضل إلطار المعاينة  4102تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام  .0

يات الدولية والذي انعكس بدوره على بيانات المسوح التي شكل التعداد اطار معاينه لها، علمًا بأنه ووفق التوص
فإنه يوصى بتنقيح البيانات حالما تم الحصول على مستوى تغطية أفضل، وفي الحالة الفلسطينية فقد تم اتباع 

 .التوصيات الدولية في هذا المجال والتنقيح في السنوات التي تقع ما بين تعدادين
ديرات التي تم البناء عليها والذي سمح بتحسين جودة التق 4102تنفيذ مسح انفاق واستهالك االسرة للعام  .4

 .4102-4100لألعوام التي سبقت تنفيذ المسح لألعوام 
 .والتي ساهمت في فحص االتساق العام للبيانات 4102اعداد جداول العرض واالستخدام للعام  .0

 
  الزراعةالبيانات من وزارة على  2016-4112ألعوام ل بالنشاط الزراعي البيانات الخاصة إعدادتم االعتماد في.   
  اعتمادا على مسح إنفاق واستهالك  4102-4112لألعوام  اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشيةتم تنقيح

 .4102األسر الفلسطينية للعام 
  تم االعتماد في بيانات القطاع الحكومي لكل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة على البيانات الواردة من وزارة

 .  طيطالمالية والتخ
  على األنشطة المختلفة لتتواءم   2018-9114تم توزيع خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة لألعوام

 .9112مع توصيات نظام الحسابات القومية 

  باالستناد إلى التقديرات السكانية المنقحة  9112-9112تم إعداد بيانات نصيب الفرد من المؤشرات المختلفة لألعوام 
 .9112المبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات للعام 

  (2015=100)كسنة أساس 2015بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة تعتمد على العام . 

 لى عملة الدوالر تم إعداد بيانات األسعار الثابتة باالعتماد على مجموعة من المثبطات السعرية والتي تم تحويلها إ
، بالتالي فإنه من الضروري مراعاة التغير في أسعار مما قد يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض المثبطات السعرية األمريكي
  .9112استنادا إلى سنة األساس للعام  الدوالر مقابل الشيقل اإلسرائيلي صرف

  نما استندتالبسبب العمل على  9112-9112تقارير الحسابات القومية لألعوام  تصدرلم  البيانات سابقاً  تنقيح، وا 
 .على تقديرات الحسابات القومية الربعية المعتمدة على مؤشرات قصيرة المدى

  



 4002 -4002الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج
 

  ف لألعوام الجدول التالي يبين معدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيقل اإلسرائيلي، ومثبط سعر الصر
9114-9112: 

 

المؤشر                        

 العام    
 مثبط سعر الصرف المعدل السنوي لسعر الصرف

4002 4.4775 1.1521 

4002 4.4849 1.1540 

4002 4.4545 1.1462 

4002 4.1095 1.0574 

4002 3.5816 0.9216 

4002 3.9280 1.0107 

4000 3.7315 0.9602 

4000 3.5784 0.9208 

4004 3.8551 0.9920 

4002 3.6100 0.9289 

4002 3.5769 0.9204 

4002 3.8863 1.0000 

4002 3.8397 0.9880 

4002 3.6003 0.9264 

4002 3.5932 0.9246 
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  المولوع

   
 

 قائمة الجداول
 المقدمة

 

 01 والمؤشرات والتصنيفاتالمصطلحات  :الفصل األول

 12 المصطلحات والمؤشرات  1.1 
 91 التصنيفات  9.1 
 40 النتائج الرئيسية :الفصل الثاني   

 91 الحسابات القومية األساسية  1.9 

 92 الحسابات القومية المؤسسية 9.9 
 41  المنهجية :الفصل الثالث   

 92 الحسابات القومية األساسيةمنهجية  1.1 
 31 الحسابات القومية المؤسسيةمنهجية  9.1 
 33 جودة ال :الفصل الرابع   

 33 الدقة 1.4 

 33 مقارنة البيانات 9.4 

 33 جودة البيانات 1.4 
 34 المالحظات الفنية 4.4 
      

 37 اإلحصائية الجداول 
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 جداولالقائمة 

 
 الجدول

 

 الصفحة 

 4002-4002جداول الحسابات القومية باألسعار الجارية 

لألعــوام  نســبة مســاهمة األنشــطة االقتصــادية فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي فلســطين :0-0جدول 
 باألسعار الجارية 9114-9112

41 

ـــة نســـبة مســـاهمة األنشـــطة االقتصـــادية فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي فـــي الضـــفة  :4-0جدول     الغربي
 باألسعار الجارية  9112-9114لألعوام 

43   

نسـبة مسـاهمة األنشــطة االقتصـادية فــي النـاتج المحلـي اإلجمــالي فـي قطــاع غـزة لألعــوام  :3-0جدول    
 باألسعار الجارية  9114-9112

45  

 9112-9114القيمــــــة المضــــــافة فــــــي فلســــــطين حســــــب النشــــــاط االقتصــــــادي لألعــــــوام   :0-4جدول    
 باألسعار الجارية

47  

 9112-9114القيمـــة المضـــافة فـــي الضـــفة الغربيـــة حســـب النشـــاط االقتصـــادي لألعـــوام  :4-4جدول    
 باألسعار الجارية

49  

 9112-9114القيمــــة المضــــافة فــــي قطــــاع غــــزة حســــب النشــــاط االقتصــــادي لألعــــوام   :3-4جدول    
 باألسعار الجارية

51 

باألســـعار  9112-9114عليـــه فـــي فلســـطين لألعـــوام  واإلنفـــاقلنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ا :0-3 جدول   :جدول
 الجارية

53  

ــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي  :4-3جدول     ــــه فــــي الضــــفة الغربيــــة لألعــــوام  واإلنفــــاقالن  9112-9114علي
 باألسعار الجارية

55   

باألســعار  9112-9114لألعـوام  غـزةقطــاع عليـه فـي  واإلنفــاقالنـاتج المحلـي اإلجمـالي  :3-3جدول    
 الجارية

71 

باألســعار   9112-9114متغيــرات الحســابات القوميــة الرئيســية حســب المنطقــة لألعــوام  :2 جدول
 الجارية

59  

  61 الجارية باألسعار 9112-9114 لألعواممؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة  :7جدول    
   

 
 4002-4002 الثابتةجداول الحسابات القومية باألسعار 

 

   

 9112-9114القيمــــــة المضــــــافة فــــــي فلســــــطين حســــــب النشــــــاط االقتصــــــادي لألعــــــوام   :0-2جدول 
 9112سنة األساس : الثابتةباألسعار 

65  

  67 9112-9114القيمـــة المضـــافة فـــي الضـــفة الغربيـــة حســـب النشـــاط االقتصـــادي لألعـــوام  :4-2جدول    
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 الجدول
 

 الصفحة 

 9112سنة األساس : الثابتةباألسعار 
 9112-9114القيمــــة المضــــافة فــــي قطــــاع غــــزة حســــب النشــــاط االقتصــــادي لألعــــوام   :3-2جدول    

 9112سنة األساس : الثابتةباألسعار 
69  

باألســـعار  9112-9114عليـــه فـــي فلســـطين لألعـــوام  واإلنفـــاقلنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ا :0-1 جدول   :جدول
 9112سنة األساس : الثابتة

71  

ــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي  :4-1جدول     ــــه فــــي الضــــفة الغربيــــة لألعــــوام  واإلنفــــاقالن  9112-9114علي
 9112سنة األساس : الثابتةباألسعار 

73   

باألســعار  9112-9114لألعـوام  قطــاع غـزةعليـه فـي  واإلنفــاقالنـاتج المحلـي اإلجمـالي  :3-1جدول    
 9112سنة األساس : الثابتة

17 

باألســعار   9112-9114متغيــرات الحســابات القوميــة الرئيســية حســب المنطقــة لألعــوام  :2 جدول
 9112سنة األساس : الثابتة

77  

ســـنة : الثابتـــة باألســـعار 9112-9114 لألعـــواممؤشـــرات نصـــيب الفـــرد حســـب المنطقـــة  :2جدول    
 9112األساس 

79  

 

 

 

4002-4002جداول الحسابات القومية المؤسسية باألسعار الجارية    
 

-9114لألعوام  فلسطينفي  حصة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة :00جدول   
 باألسعار الجارية 9112

83  

   

 فلسطينفي  القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة التوزيع النسبي لمساهمة :00جدول 
 باألسعار الجارية 9112-9114لألعوام 

83 

   

      القيمة المضافة في فلسطين لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام :04جدول 
 باألسعار الجارية 9114-9112

85  

   

القيمة المضافة في فلسطين لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية  :03جدول 
 باألسعار الجارية 9112-9114حسب النشاط االقتصادي لألعوام 

87  

   

لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي  القيمة المضافة في فلسطين :02جدول 
 باألسعار الجارية 9112-9114لألعوام 

89 
 

   

-9114لقطاع الحكومة حسب النشاط االقتصادي لألعوام  القيمة المضافة في فلسطين :07جدول 
 باألسعار الجارية 9112

 

91  

لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام  القيمة المضافة في فلسطين :02جدول 
 باألسعار الجارية 9114-9112

91 
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 مقدمة
  

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

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

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

الثابتـة أهميـة قصـوى لمـا يعنيـه ذلـك مـن فـتح آفـاق المقارنـة متسقة ومنسـجمة لبيانـات الحسـابات القوميـة وباألسـعار الجاريـة و 
 . والقياس والتحليل االقتصادي

 
كإطار عمل دليلـي شـامل الصادر عن األمم المتحدة  نظام الحسابات القومية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ىلقد تبن

الجهــود الحثيثــة حاليــا لالنتقــال والعمــل بتوصــيات  ، مــع تــوفريوجــه كافــة الجهــود اإلحصــائية المبذولــة فــي الحقــل االقتصــادي
  .ة مصادر البياناتيحيثما أمكن وفقا لجاهز  9112نظام الحسابات القومية 

 
، 9112-1224 عـــواملألالجاريـــة والثابتـــة  باألســـعارعمـــل الجهـــاز علـــى إصـــدار بيانـــات الحســـابات القوميـــة وفقـــًا لـــذلك فقـــد 

 .9112-1222 عواملألوفق القطاع المؤسسي  جمالياإلبيانات الناتج المحلي  إلى باإلضافة
 

عــوام لحســابات القوميــة باألســعار الجاريــة والثابتــة لألالمنقحــة لسلســلة بيانــات ايســرنا فــي هــذا التقريــر تقــديم النتــائج الرئيســية 
 الجاريـــة باألســـعارحـــول النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي  النتـــائج الرئيســـيةبشـــكل أساســـي  التقريـــر يتضـــمنبحيـــث   9114-9112
والـدخل  اإلجمـاليللـدخل القـومي  بيانـاتيشـمل التقريـر و كمـا   .واإلنفاق وحسـب التوزيـع الجغرافـي اإلنتاج من جوانب والثابتة
  .، إضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسياإلجمالي ونصيب الفرد من هذه المؤشراتالمتاح 

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

  
 عوضعال . د
 رئيس الجهاز  

 4002، كانون أول
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 الفصل األول
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 

 المصطلحات والمؤشرات 1.1
الحسررررت فح  ذررررت رررررفا التملاررررل وذررررص حعةررررل الحصررررلمؤشر ا ؤصررررش ا   وفلاررررل الح  ررررلار تعررررلم الحصررررلمؤشر والح  ررررلار 

الفولا  الحتعمم  بش ؤصشءار والحنسةح  حع النظل الفولا  ا ؤصش ا  الصشفلة عن الةهشز والحعتحفة عمى اؤفث التوصاشر 
 .4002وبشأل ص نظشل الؤسشبشر الموحا  لعشل 

 

 :القطاع المؤسسي
التشلارر   الملشعررشرإلررى  حصررنف  .وأرررفاذهشرررو حةحوعرر  حررن الوؤررفار الح سسررا  الح ررتل   ذررت حهشحهررش ااسشسررا  وسررمو اشتهش  

العرشل  قلرشع  الؤ روحتقلشع ال ل شر غارل الحشلار   قلرشع ال رل شر الحشلار   الملرشع  :بشاستنشف إلى نظشل الؤسشبشر الموحا 
األسل الحعا ا  إضشذ  لؤسشب بما  العشلل والفي انفلف لر   وقلشعالح سسشر غال الهشفذ  لملبح التت ت فل األسل الحعا ا   

 .ؤسشب حستمل
 

  :قطاع الشركات المالية
الحماحرر  التررت ت ررترل بصررولة ل اسررا  بترروذال ال ررفحشر الحشلارر  بحررش ذاهررش  ررفحشر التررشحان قلررشع ات ررون حررن ةحاررع ال ررل شر  

 .وتحوال الحعش شر التمشعفا  الى وؤفار ح سسا  ا لى
 

 :قطاع الشركات غير المالية
عرفا ال رفحشر )اتل ز ن شل  الل است ذرت انترشا السرمع او ال رفحشر السروقا  التت  قلشع ا حل  ل ال ل شر وأ بشه ال ل شر

 .(الحشلا 
 

اترللم حرن وؤرفار الؤ وحر  الحل زار  والؤ وحرشر الحؤمار  إلرى ةشنرب صرنشفاص الضرحشن ااةتحرشعت الترت : القطاع الحكومي
تنررتإ إنتشةررش غاررل سرروقت وتسررالل  تفلضررهش وتسررالل عماهررش تمررت الوؤررفار وت ررحل  ررفلت الح سسررشر غاررل الهشفذرر  لمررلبح التررت

 .1...عماهش وتحولهش بصولة ل اس  الوؤفار الؤ وحا  أو صنشفاص الضحشن ااةتحشعت
 

 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية
 تسررالل عماهررش تتررللم حررن الح سسررشر غاررل الهشفذرر  لمررلبح والتررت ترروذل سررمع و ررفحشر غاررل السرروقا  ل سررل الحعا ررا  التررت ا 

 .الؤ وح 
 

 :قطاع األسر المعيشية
حعانر   أنواعرش ل ف مهرل وررلوتهل واسرتهم ون  أو بعضحةحوع  صرالة حن األذلاف الفان ا تل ون ذت الس ن واةحعون  رو 

 ضرحنت رون  أنل سرل الحعا را   واح رن.  والررفاءحن السمع وال فحشر بصولة ةحشعا   تترللم ب ر ل أسشسرت حرن ا سر شن 

                                                 
نفسررهش وذمررش  األن ررل تعحررل ال راررل حررن الررفول عمررى ن ررل الباشنررشر الحتعممرر  بررشلتعمال والصررؤ  وال ررفحشر ااةتحشعارر  الؤ وحارر  تؤررر لوا ررم التبواررب الحتعممرر  بهررفه  6

 .لتوصاشر نظشل الؤسشبشر الموحا 
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التت تمع ضحن ؤفوف ا نتشا وتحرشل  حرن  ااقتصشفا  ل األن ل   أنالحنتةان بش ضشذ  ل ونهل الحستهم ان الل اساان  إف 
 .حن الؤسشبشر تعتبل ضحن قلشع األسل الحعا ا  حت شحم قبل ةهشر ا تؤتفظ بحةحوع  

 

 :اإلقامة
سشسرررت لتؤفارررف ا قشحرر  ل ارررشن حرررش  ررررو حل رررز الحصرررمؤ  تعررلم ا قشحررر  رنرررش حرررن حنظرررول اقتصررشفي ا قرررشنونت  والحعارررشل األ 

ااقتصشفا  والفي اعلم بلن  وةوف حؤل س نت أو حوقع إنترشةت أو حواقرع أ رلى فا رل ا قمرال ااقتصرشفي لبمرف حرش تمرول ذار  
أو  أو حنر  بحبش ررلة أن ررل  وحعرشحصر اقتصررشفا  عمررى نلرشص واسررع بمصررف ااسرتحلال ذاهررش ألةررل غارل حسررحى أو لحررفة حؤررففة

 .غال حؤففة  ول نهش عشفًة حش ت ون لوام 
 

 :(المخرجات)  اإلنتاج
تعلم عمى أنهش السمع وال فحشر الحنتة  حن قبل الحن لة بشسترنشء قاح  أي سمع و فحشر حست فح  ذرت ن رشل ا تل رف ذار   

وال ررفحشر الحسررتهم   حررن قبررل نفرر  ال ررل   بعرران ااعتبررشل ح ررشلل اسررت فال الحنتةررشر ذررت اانتررشا وبشسررترنشء قاحرر  السررمع 
او ( لأ  الحرررشل الرشبرررر او الترارررلار ذرررت قررروا ل الةرررلف)الحن رررشة ذاحرررش عرررفا السرررمع وال رررفحشر الحسرررت فح  لت ررروان لأ  الحرررشل 

 . لصستهصت النهش ت الفاتت
 

  :مخرجات سوقية
لامرر  أ ررلى ذررت السرروص أو  اعتررزل فار فالرر  اقتصررشفا  أو اةررلي التصررلم بهررش بلوال ررفحشر التررت تبررشع بلسررعشل  السررمع تررر

وال ررفحشر التررت تبررشع ذررت الح ررشزن وحؤررصر الباررع  السررمع حررش رررو الؤررشل بشلنسررب  لحعظررل  باعهررش أو التصررلم بهررش ذررت السرروص
 .بشلتةز  

 

 :لالستعمال النهائي الخاص اإلنتاج مخرجات
 شسرتهصت نهرش ت أو ت روان حشل و الح شلاع الترت أنتةتهرش اسرتعحشلهل النهرش ت ال رشص  وال فحشر التت اؤتفظ بهش السمع رت 

 .لأ  حشل
 

 :مخرجات غير سوقية أخرى
تت ون حن سمع و فحشر ذلفا  او ةحشعا  تنتةهش الؤ وح  او الح سسشر التت ا تهرفم الرى الرلبح وت رفل ااسرل الحعا را   

 .الحعا ا  او لمحةتحع   ل ل سللاسر فار ارحا  اقتصشفا   بلسعشلوالتت توذل السمع او ال فحشر ب  ل حةشنت او 
 

 :الخدمات المالية
فلت ضلولاًش ان الح سسشر الحشلار   واعتبل.  ال فح  الفعما  والحؤتسب  ت مف حةحوع  حن الحتؤصلإنتشا ال فحشر الحشلا   

اؤتسرشب  ارتل.  الوفا رععرن للارص قاحر  الفرلص بران الفوا رف عمرى المرلوض والفوا رف عمرى  إالافاتهشذت  رال حن الؤشار تؤمص 
الحمشسر  بصرولة  الحشلار  رفحشر الوسرشل  )  ال فحر  الحؤتسرب  بلسموب حبش ل بانحرش ارتل اؤتسرشب ت مفر الفعما ت شلام ال فح  
 رررررفحشر الحص حررررر   تررررروذال    رررررفحشر الحلاقبررررر  الحشلاررررر  :تتضرررررحن ال رررررفحشر الحشلاررررر  .تعمارررررفا أ ررررررلبصرررررولة ( غارررررل حبش رررررلة

 . اذتلاض الح شلل و فحشر اا تتشب والتفاولالساول 
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 :(FISIM)خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 
رو الفلص بان السعل الحفذوع الى البنوت حرن قبرل الحمتلضران وسرعل الفش رفة الحلةعرت بش ضرشذ  إلرى الفرلص بران سرعل الفش رفة 

 .الحلةعت والسعل الحفذوع ذعماش إلى الحوفعان
 

 :االستهالك الوسيط
بشسرررترنشء ااصرررول الرشبتررر  الترررت امارررف اسرررتهص هش  ا نترررشاات ررون حرررن قاحررر  السرررمع وال رررفحشر الترررت تسرررتهمت  حرررف صر لعحمارر  

  .بوصف  استهص ش للأ  الحشل الرشبر
 

 :القيمة المضافة
واعررلم إةحرررشلت الماحرر  الحضرررشذ  . إنتررشةتوؤررفة تحررشل  أي ن رررشل  ألاررر الماحررر  الحتولررفة  إلررىوا ررال  بش نترررشاحفهررول اتعمررص 

صشذت الماح  الحضرشذ  ذارتل الؤصرول عماهرش بلرلح اسرتهصت لأ  أحش . بؤشصل للح ااستهصت الوسال حن إةحشلت ا نتشا
 .الحضشذ  الحشل الرشبر حن إةحشلت الماح 

 

 :(مؤشر) الناتج المحلي اإلجمالي
الح لةررشر حرررن السررمع وال ررفحشر لصسرررتعحشل  حرررن  ررصل ح  ررل امررا  إةحرررشلت الماحرر  الحضررشذ  ل شذررر  األن ررل  ااقتصررشفا 

وبررض النظرل عرن ( عواحرل اانترشا الحؤمار  ) ش بواسل  الحماحان وغارل الحماحران حرن سر شن   النهش ت التت انتةهش اقتصشف ح
اسررتهصت لأ  الحررشل  رصل ذتررلة زحنارر  حؤرففة وا ا ررحل الؤسروحشر عمررى  فررض قاحر  . توزارع رررفا ا نترشا حؤماررش أو  شلةاررش

  .أو استنزام الحوالف اللباعا  وتفرولرش الرشبر
 

 :االستهالك النهائي
 الح سسررشر غاررل الهشفذرر  لمررلبحاضررشذ  الررى  الؤ وحرر و  األسررلحررن قبررل . قاحرر  اانفررشص عمررى السررمع وال ررفحشر ااسررتهص ا  رررو

 .وت فل األسل الحعا ا 
 

 : االستهالك النهائي لألسر المعيشية
بحررش ذررت فلررت النفمررشر التررت اةررب تمررفال قاحتهررش ب رر ل غاررل حبش ررل  عمررى السررمع وال ررفحشر  ات ررون ححررش تنفمرر  ااسررل الحماحرر  

لاسرر فار فالر  اقتصرشفا  والسرمع وال رفحشر ااسرتهص ا   بلسرعشلااستهص ا  الفلفا  بحرش ذاهرش السرمع وال رفحشر الترت تبرشع 
 .الح تسب  بشل شلا

 

 :للحكومة النهائي االستهالك
الؤ وح  العشح   بحش ذت فلت النفمشر التت اةرب ان ارتل تمرفالرش بللامر  غارل حبش رلة عمرى السرمع وال رفحشر ات ون ححش تنفم  

 .ااستهص ا  الفلفا  والةحشعا 
 

:االستهالك النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وتخدم االسر المعيشية  
وت رفل ااسرل الحعا را  وتتضرحن النفمرشر الترت ا برف حرن تمرفال ات ون ححش تنفم  الح سسرشر الحماحر  غارل الهشفذر  الرى الرلبح 

قاحتهرررش ب ررر ل غارررل حبش رررل  بحرررش ذرررت فلرررت اانفرررشص الحؤتسرررب عمرررى ال رررفحشر والسرررمع ااسرررتهص ا  الفلفاررر  وقرررف ا رررون عمرررى 
 .ال فحشر ااستهص ا  الةحشعا 
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:التكوين الرأسمالي اإلجمالي  
قاحرر  ااصررول التررت ترل التصررلم بهررش وفلررت حررن أةررل ت رروان لأ  الحررشل الرشبررر ابران ؤاررشزة ااصررول الحنتةرر  ح صرروحش حنهررش 

 .والح زونشر أو السمع الماح 
  

  :التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
ات ون حن قاح  استؤوافار الحنتةان لحنتةشر ةفافة وقش ح  حن األصول الحنتةر  نرشقص قاحر  تصرلذهل ذرت ااصرول الرشبتر  

 .لنف  النوع
 

 :التغير في المخزون
الرى قاحر  أار   سرش ل  بش ضرشذ تمش  الترالار ذت الح زونشر بماح  حرش ارف ل الح زونرشر ح صروحش حنر  قاحر  الحسرؤوبشر  

 .ةشلا  ذت السمع الحؤتفظ بهش ذت الح زون  صل الفتلة الحؤشسبا 
 

 :الصادرات
 شلا البمف واتل نمل حم اتهش إلرى اقتصرشف ر رل حرن العرشلل  رو إةحشلت السمع وال فحشر التت اتل تصفالرش أو إعشفة تصفالرش 

إلى الحنشلص الةحل ا  الؤلة  وت حل الصشفلار ولنا  الحن ل  والحعشف تصفالرش حرن السرمع وال رفحشر وتعتحرف  رل  صرل  أو
 .   حن ااقتصشف الولنت نتاة  لمتعشحصر حع ااقتصشفاشر األ لى  أو ااقتصشف غال الحمال

 

 :الواردات
رررو إةحررشلت السررمع وال ررفحشر الحسررتولفة لمبمررف عررن للاررص الحرروانتء البلارر  والبؤلارر  والةوارر   التررت تررل نمررل حم اتهررش لترلارر  

عشفة التصفال  . ااؤتاشةشر الحؤما  لصستهصت النهش ت والوسال وا 
 

 :اإلجماليالدخل القومي 
وامرررش  عمرررى انررر  النرررشتإ الحؤمرررت ااةحرررشلت زا رررف . الصرررفة الرررف ل ااولرررت ل شذررر  الملشعرررشر  ةحرررشلتررررو الماحررر  ااةحشلاررر  

تعواضررشر العررشحمان حررن ال ررشلا  زا ررف ف ررل الحم ارر  حررن ال ررشلا  زا ررف الضررلا ب نررشقص ااعشنررشر حررن اانتررشا حررن ال ررشلا  
ااعشنرشر او الرفعل عمرى الحنتةرشر نشقص تعواضرشر العرشحمان لم رشلا  نرشقص ف رل الحم ار  لم رشلا  نرشقص الضرلا ب زا رف 

 .لم شلا
 

 :الدخل القومي المتاح اإلجمالي
ا تص حن الف ل الموحت ااةحشلت او الصشذت وفلت بلن تضرشم الار   رل التؤرواصر الةشلار  النمفار  او العانار  الترت تممتهرش  

الةشلارر  النمفارر  او العانارر  التررت قررفحتهش الوؤررفار الح سسررا  الحماحرر  حررن الوؤررفار غاررل الحماحرر   وبررلن تلررلح  ررل التؤررواصر 
   .الوؤفار الح سسا  الحماح  الى الوؤفار غال الحماح 

 

 التصنيفات 2.1
اعتحف ذت عحما  ةحع وحعشلة  الباشنشر ا ؤصش ا  عمى التصنافشر الحعتحفة والحست فح  ذت الةهشز وذص الحعشاال الفولا   

 :ذت حعشلة  باشنشر رفا التملال أفنشهتل است فال التصنافشر  وبحش اتص ل حع ال صوصا  الفمسلانا  ؤاث
  ااقتصشفا    األن ل التصنام الصنشعت الفولت الحوؤف لةحاع(ISIC-4) الحتؤفة األحل  الصشفل عن. 
   8002فلال نظشل الؤسشبشر الموحا ((SNA-2008 الصشفل عن األحل الحتؤفة. 
  فلال حازان الحفذوعشر(BPM6) 
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 الرشنتالفصل 
 

 النتائج الرئيسية
 

والتت تل تنماؤهش استنشفًا إلى   0261-0222ل عوال اعلض رفا الفصل أرل ح  لار الؤسشبشر الموحا  الفمسلانا  
 .حةحوع  حن العواحل ساتل التللص إلاهش عنف الؤفاث عن الحنهةا 

 
  الحسابات القومية األساسية  1.1

بشألسررعشل الرشبترر  إلررى أن قاحرر  النررشتإ الحؤمررت ا ةحررشلت عمررى حسررتوى ذمسررلان  0261 أ ررشلر نتررش إ الؤسررشبشر الموحارر  لمعررشل
أحرش عمرى صرعاف الرف ل   .2017حمشلنر  بشلعرشل  %6.8حماون فوال أحلا رت  حسرةًص نحروًا بمر   15,616ؤوالت ى إل روصم

  أحررش الررف ل 0261عررن العررشل % 2.1حماررون فوال أحلا ررت حؤممررًش نحرروًا بنسررب   611600 ؤرروالت بمرر  فالمرروحت ا ةحررشلت ذمرر
 .1201عن العشل % 1.6حماون فوال أحلا ت حؤممًش نحوًا بنسب   19,609ؤوالت  بم  فالموحت الحتشح ا ةحشلت ذم

 

  1112الجارية خالل العام  باألسعار المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي 1.1.1
تةشلة الةحم  حسشرح  ن شل  ر نسب بمرذاحش اتعمص بشلحسشرح  النسبا  ل ن ل  ااقتصشفا  ذت النشتإ الحؤمت ا ةحشلت  

صصحوالتةز    اصؤظ أن ااقتصشف الفمسلانت رو اقتصشف  فحشتت بشلفلة   حش  .%00.0 ةشر النشلا االحل بشر والفل  وا 
 ث  ؤا0261حسشرح  رفا الملشع ذت النشتإ الحؤمت ا ةحشلت ذت ذمسلان  صل العشل نسب  األولى وابفو فلت حن  صل 

  ا ل وا اةشالعمشلا   األن ل و   واللعشل ا قشح  فحشر  أن ل : )  وا حل ن شل ال فحشر  ل حن%02بمرر نسبت  
الصؤ  والعحل    وأن ل أن ل  التعمالو   وال فحشر الحسشنفة ا فالا ال فحشر  أن ل و   الحهنا  والعمحا  والتمنا  واألن ل 

التعفان  الصنشع  التؤواما  وحن رل اما  أن ل    (األ لىال فحشر    وأن ل الفنون والتلذا  والتسما وأن ل  ااةتحشعت  
حفافار ال هلبشء والرشز والب شل و و الصنشع  التؤواما   و التعفان  أن ل  : )  حل  ل حناوالفي  والحاشه وال هلبشء ت اام ا 

حفافار الحاشو   الهواء فالة النفشاشر وحعشلةتهش ها    اما  ن شل ا فالة العشح  %61.0لتصل إلى  (وأن ل  الصلم الصؤت وا 
ؤاث تصل حسشرحت  إلى  األسحشتالزلاع  والؤلاة  وصاف وحن رل ن شل   %1.5والفذشع الفي بمرر نسب  حسشرحت  

% 6.1  حن النشتإ الحؤمت ا ةحشلت  ذاحش  شنر حسشرح  أن ل  النمل والت زان أفنى نسب  حسشرح  وصمر إلى 1.2%
 .حن النشتإ الحؤمت ا ةحشلت
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الجارية باألسعار 8102للعام * لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطينالمساهمة النسبية   

 
 1691 عنوة بعاف اؤتصل  لمضف  الرلبا  عشل تسلا اما  ااؤتصلالفي ضح  و فلت الةزء حن حؤشذظ  المف   ا ت حلالباشنشر *                       

 ال فحشر الحنزلا   اللسول الةحل ا  وصشذت ضلاب  الماح  الحضشذ  عمى الوالفار**    
 

 ( GDP) الناتج المحلي اإلجمالي  1.1.1
الفي لمماح  الحضشذ  الحتولفة حن العحما  ا نتشةا  لعواحل ا نتشا الحماح  و حماشسًش تةحاعاًش  ا ةحشلتاعتبل النشتإ الحؤمت 

وذمًش لحش  ا ةحشلتا تمم تماال النشتإ الحؤمت  أنوالماح  الحضشذ  اح ن  لإلنتشاوب  ل ح شب    .اتل  صل ذتلة زحنا  حؤففة
عشنشرا  ف ذت ااعتبشل حن ضلا ب    .وا 

 

 (مليون دوالر أمريكي) الجارية والثابتة باألسعار 1112-1112 ملألعوا *فلسطين في اإلجماليالناتج المحلي 

 
 6111عنوة بعاف اؤتصل  لمضف  الرلبا  عشل  تسلا اما  ااؤتصلالفي ضح  و فلت الةزء حن حؤشذظ  المف   ا ت حلالباشنشر *                  

 

  (GNI) الدخل القومي اإلجمالي  2.1.1
 شذ  الفمسلاناان الحماحان ذت ااقتصشف الولنت والحتؤمم  نتاة  ح شل تهل  ف لأحش الف ل الموحت ا ةحشلت  والفي اما  

واعوف فلت .  حن النشتإ الحؤمت ا ةحشلت ب  ل واضحاحتص هل ألصول حشلا   ذمف  شنر قاحت  أعمى و بعحل إنتشةت أ
ب  ل أسشست لمعوا ف الحتؤمم  حن عحل الفمسلاناان ذت إسلا ال بش ضشذ  إلى عوا ف استرحشلار الحماحان ألحوالهل ذت 

 .ال شلا

1.8% 

3.3% 

4.2% 

6.1% 

7.4% 

8.5% 

13.2% 

13.3% 

20.0% 

22.2% 

 النقل والتخرين

 المعلومات واالتصاالت

 األنشطة المالية وانشطة التأمين

 اإلنشاءات

 الزراعة والحراجة وصيد االسماك

 االدارة العامة والدفاع

 …التعدين، الصناعة التحويلية والمياه 

 **اخرى

 الخدمات

 تجارة الجملة والتجزئة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية
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 (مليون دوالر أمريكي) الجارية والثابتة باألسعار 2018-1112 ملألعوا *فلسطين في اإلجماليالدخل القومي 

 
 6111عنوة بعاف اؤتصل  لمضف  الرلبا  عشل  تسلا اما ؤتصل ا الفي ضح  و فلت الةزء حن حؤشذظ  المف   ا ت حلالباشنشر *                       

 
   (GNDI) المتاح اإلجماليالقومي  الدخل 2.1.1

الفول النشحا   افوص الف ل الموحت الحتشح ا ةحشلت  ًص حن النشتإ الحؤمت ا ةحشلت والف ل  حعظل حش رو الؤشل ذت 
الةشلا  التت امفحهش الحةتحع الفولت بش ضشذ  إلى تؤواصر  سشعفار والتؤواصرواعوف فلت لمح. ا ةحشلت الموحت

 .الفمسلاناان ذت ال تشر لعش صتهل ذت الفا ل
 

 (مليون دوالر أمريكي) الجارية والثابتة باألسعار  1112-1112 ملألعوا* فلسطين في اإلجماليالمتاح القومي الدخل 

 
 6111عنوة بعاف اؤتصل  لمضف  الرلبا  عشل  تسلا اما ؤتصل ا الفي ضح  و فلت الةزء حن حؤشذظ  المف   ا ت حلالباشنشر *                   

 
 

 إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني   2.1.1
إةحشلت ا نتشا : ات ون إةحشلت العلض ذت ااقتصشف حنإن العلض واللمب حن الحبشفئ األسشسا  ذت الؤسشبشر الموحا   

ااستهصت الوسال  ا نفشص : إضشذ  إلى الوالفار حن السمع وال فحشر  ذت ؤان ات ون إةحشلت اللمب ذت ااقتصشف حن
ؤاث بمرر قاح   ل حن  .وال فحشرستهص ت النهش ت  الت وان اللأسحشلت ا ةحشلت إضشذ  إلى الصشفلار حن السمع اا

  .ماون فوال أحلا تح 151011اللمب بشألسعشل الةشلا   وأالعلض  إةحشلت
 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 الدخل القومي االجمالي باألسعار الثابتة الدخل القومي االجمالي باألسعار الجارية

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الثابتة الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الجارية
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 1112العام مكونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني خالل 

 

 

 

 
 باألسعار الثابتةمؤشرات نصيب الفرد  2.1.1

% 1.3بنسررب   شً حسررةص ان فشضرر 8012 ررصل العررشل  أحلا ررتفوال  814,3 بمرر  نصرراب الفررلف حررن النررشتإ الحؤمررت ا ةحررشلت
 8012عرشل  رصل  أحلا رتفوال  36699 ا ةحرشلتبمر  نصراب الفرلف حرن الرف ل المروحت  ذت ؤان  8011حمشلن  حع العشل 

فوال  4,292 بمر  الف ل الموحت الحتشح ا ةحشلت ذمف نصاب الفلف حن أحش  حمشلن  بشلعشل السشبص% 1.6بنسب   اً نحو  حسةصً 
 .1201عن العشل % 0.5حؤممًش نحوًا بنسب   2018أحلا ت عشل 

 
  لألعوام* فلسطين، الدخل القومي المتاح اإلجمالي في اإلجمالي، الدخل القومي اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 

8102 سنة األساس (: دوالر أمريكي)باألسعار الثابتة  8112-8102   

 
 6111عنوة بعاف اؤتصل  لمضف  الرلبا  عشل  تسلا اما  ااؤتصلالفي ضح  و فلت الةزء حن حؤشذظ  المف   ا ت حلالباشنشر *                 
 

 باألسعار الثابتةالناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق   2.1.1

بشألسررعشل  0261حماررون فوال أحلا ررت  ررصل العررشل  16,889 ت ررال النتررش إ إلررى أن ا نفررشص ااسررتهص ت النهررش ت وصررل إلررى
ؤررروالت   ؤارررث  ررر ل ا نفرررشص ااسرررتهص ت النهرررش ت ل سرررل الحعا رررا  0261حمشلنررر  حرررع العرررشل  %2.3 اً نحرررو حسرررةص الرشبتررر  

% 6.1قررفله  اً نحررو حررن إةحررشلت ا نفررشص ااسررتهص ت النهررش ت  حسررةص % 11.5 حماررون فوال أحلا ررت  أي حررش نسرربت  611211
 بنسررب  التفشعررشً حماررون فوال أحلا ررت حسررةص  4,260 ؤرروالت وبمرررر قاحرر  الت رروان اللأسررحشلت ا ةحررشلت.  2017عررن العررشل 

 حمارررون فوال أحلا رررت حسرررةصً  5,678 ؤررروالتوبمررررر قاحررر  العةرررز ذرررت الحارررزان التةرررشلي .  حمشلنررر  حرررع العرررشل السرررشبص% 0.0
 .0261عن العشل  %5.2 بنسب  التفشعشً 

 ; االنتاج
%74.4 

 

;  الواردات
25.6% 

 العرض    اجمالي

االستهالك 
;  الوسيط
28.3% 

االنفاق 
االستهالكي 

;  النهائي
51.2% 

التكوين 
الرأسمالي 

;  االجمالي
13.1% 

;  الصادرات
7.4% 

 اجمالي الطلب

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 نصيب الفرد من الدخل المتاح  اإلجمالي   نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي   نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 
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  الحسابات القومية المؤسسية 1.1
بلعمى نسب  ذت النشتإ الحؤمت ا ةحشلت  سشرل ال ل شر غال الحشلا إلى أن قلشع  0261ت ال الباشنشر ال شص  بشلعشل 

أفنى  الح سسشر غال الهشفذ  لملبح وت فل األسل الحعا ا وا  ل قلشع .  األسل الحعا ا واما  قلشع  الةشلا بشألسعشل 
 :التشلت اوضح فلت وال  لنسب  حسشرح   

 

  2018للعام *  طينمن إجمالي القيمة المضافة في فلسالتوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية 
 باألسعار الجارية

 
 

  

 األسر المعيشية
27.2% 

 الشركات غير المالية
51.7% 

 الشركات المالية
4.8% 

  الحكومة العامة
13.2% 

المؤسسات غير الهادفة 
للربح وتخدم األسر 

 المعيشية
3.1% 
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 الرشلثالفصل 
 

 المنهجية 

 
اتنرشول رررفا الفصررل الحنهةارر  الحعتحررفة لررفى الؤسررشبشر الموحارر  الفمسرلانا  ذررت العحررل عمررى إعررفاف الباشنررشر بشألسررعشل الةشلارر  

  ؤاث ساتل التللص إلى حنهةا  إعفاف الؤسشبشر الموحا  بشألسعشل الةشلا  إضشذ  إلى تمرت 0261 -0222والرشبت  ل عوال 
   حرش سراتل التلرلص إلرى حنهةار  إعرفاف الؤسرشبشر الحعفة بشألسعشل الرشبت  بشعتحشف الحربلشر السعلا  الصزح  ذت رفا الحةرشل

 .الموحا  وذص الملشعشر الح سسا 
 

 األساسية  الحسابات القوميةمنهجية  1.2
 

 الحسابات القومية باألسعار الجاريةمنهجية  1.1.2
 

 لمتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية األسس العامة ا: أوالا 
 تتراح  ال مار  ااقتصرشفا مح  رلار والحترارلار لا  ت أن تلا ل قشعفة باشنشر حتسم  عبل سمسرم  زحنار  حتتشلار  حرن السرنوار 

الررولنت حررن ؤاررث  ااقتصررشفلواقررع وتترراح اسررت صص نتررش إ ةورلارر  الررولنت ورا ماترر    لصقتصررشفذلصرر  إلسررشء حصحررح رشبترر  
الح لةررشر ذررت حلاذررص ا نتررشا الح تمفرر   أو نسررب  إلررىعبررل السررنوار  أو نسررب الحررف صر  ااقتصررشفا نسررب النحررو ل ن ررل  

الترت   ؤارث تعتبرل النمرشل التشلار  حرن أررل األسر  (ا ب  ذرش ض الت ررالتعواضشر العشحمان  الضل )الحضشذ    ح ونشر الماح
 :باشنشر الؤسشبشر الموحا تل اتبشعهش ذت العحل عمى إعفاف 

 

 تحديث مصادر البيانات: 

وتررل ااعتحررشف عمررى الباشنررشر حررن  تررل اعتحررشف حصررشفل الباشنررشر األ رررل ؤفاررر  لمسررةصر ا فالارر   شلؤ وحرر  وو شلرر  الررروث
 .لح تمف حصشفلرش ا

 

 توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات:  

لحنهةارر  األؤررفث والتررت  تبمررولر حررع تررلا ل الحعلذرر  الفنارر  وا لحررشل بواقررع الباشنررشر ا ؤصررش ا  ورا مارر  عمررى ا بشاعتحررشف
اضررشذ  إلررى اعتحررشف الحنهةارر  األ رررل ؤفارر  وتوؤاررفرش عبررل السرنوار   بشعتحرشفوقررف ح رن رررفا التوةرر   . ااقتصرشف الررولنت

اروذل األسرش   ححرش 6112ل شذ  باشنشر الؤسشبشر الموحار  حنرف العرشل ( التنماح اللابع)التصنام الماشست الصنشعت الفولت 
 .باشنشر أو اؤتسشب لنسب النحو عبل السنوارالالصزل قبل الماشل بلي عحماشر لحمشلن  

 

 ء تعديالت في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنتاج والناتج المحلي حسب إجرا
 : اإلنفاق باألسعار الجارية

لمسمسرم   ااقتصشفا الحعشحم  / ااقتصشفيبعف أن تستنفف  شذ  ا ح شناشر ذت تؤماص سمسم  حنلما  عمى حستوى الن شل 
لةشلا  واتل تةحاع  شذ  الباشنشر ضحن حنظوح  الؤسشبشر الموحا   ا بف وأن تظرل رنرشت تبشانرشر بران الزحنا  بشألسعشل ا

ؤارث ترل    النشتإ الحؤمت ا ةحشلت ؤسب ا نتشا حن نشؤا  وا نفشص حن نشؤا  أ لى بسبب تبشان حصشفلرحش ا ؤصرش ا
ن ةررشنبت اانتررشا وا نفررشص والحتلتارر  حررن اعتحررشف عررلض قررال صررشذت السررهو وال لررل ذررت الةررفاول لتوضرراح التبشانررشر حررش بررا

 .حصشفل باشنشر ح تمف  لمةشنبان
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 توحيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة:  

بحش اضحن قفل ا ح شن تهحاش أي حعفار زاشفة نشةح  عن تلول الترلار  ا ؤصرش ا  عبرل اتل توؤاف حستوى الترلا  
 . السنوار الح تمف

 

 1112تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية : ثانياا 
ذت ظل سعت الةهشز لحوا ب  التوصاشر الفولا  ذت اانتمشل الى أؤفث الحعشاال والتوصاشر الفولا  ذت العحل ا ؤصش ت 

عمى النظشل  والفي ةشء است حشًا لمعحل 0221ذمف بش ل الةهشز ال لوار ااولى لصنتمشل إلى نظشل الؤسشبشر الموحا  
وقف ةشء رفا اانتمشل حن  صل التراال والتلوال ذت األفوار ال شص  بةحع الباشنشر حن السةصر .  6111ال شص بشلعشل 

اافالا  والحسوح الح تمف  حن  صل تلوال ااستحشلار لتوا ب الحفشرال والتعلافشر التت فعش إلاهش نظشل الؤسشبشر الموحا  
 :حش اتعمص بشلةوانب التشلا  0221الار التت تل تلبامهش وذص نظشل العشل حن أبلز الترا.  0221

 

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين .1

وانع   فلت عمى تصنام  0221الن شل الحشلت حن أبلز األن ل  التت  حمهش التراال وذص نظشل الؤسشبشر الموحا  اعتبل 
 :اانتشا وااستهصت الوسال حن  صل التشلتالحعشحصر ااقتصشفا  ححش  شن ل  األرل عمى  ل حن 

   ذمف تل تصنام البنوف التشلا  استهصت وسال  األحل الفي أفى إلى  0221وذص توصاشر نظشل الؤسشبشر الموحا
 :التفشع بنف ااستهصت الوسال وبشلتشلت ان فشض الماح  الحضشذ 

 (عفا العشحمان)أقسشل التلحان لمح سس   .6

 .حرل لسول استصفال حعشحصر لسحا  ضحن بنف ح تلاشر ؤ وحا اللسول الؤ وحا   .0

 .تل إضشذ  الصاشن  الةشلا  لآلار والحعفار  بنف حنفصل ضحن ااستهصت الوسال .1

 اؤتسشب  فحشر الوسشل  الحشلا  الحمشس  بصولة غال حبش لة  عنف(FISIM ) ذمف تل استرنشء ألبشح األسهل والف ل
 .شر أ لى بشعتبشله ف ل حم ا  حمبوضالنشةل عن الح شل   ذت ح سس

 تل تصنام بنف ألبشح ااسهل عمى أن  ف ل حم ا  ولا   حش  شن حعحوًا سشبمًش بتصناف   إالافار وتؤواصر. 

   ذمف تل توزاع  فحشر الوسشل  الحشلا  الحمشس   0221استنشفَا إلى التوصاشر الفولا  لتلباص نظشل الؤسشبشر الموحا
 .وذمًش ل ن ل  ااقتصشفا  التشبع  لهش بصولة غال حبش لة

 

 المسوح االقتصادية .1

اةلاء تعفاصر عمى استحشلة الحسوح ااقتصشفا  لتتحش ى حع التوصاشر الفولا  وذص اانتمشل الى نظشل الؤسشبشر الموحا   تل
 :  وقف  حمر التعفاصر التشلت0221

 ل واستصفال الحعشحصر اللسحا  ضحن ح تلاشر  فحا  تسةال البنوف ال شص  بشللسول الؤ وحا  حرل لسول الحؤش 
 .ؤ وحا  وتؤسب ضحن حستمزحشر اانتشا ولا  تؤواصر حتنوع 

  تل اعشفة تلتاب بعض البنوف ال شص  بشاستهصت الوسال والتؤواصر الةشلا. 

   الملوض والوفا ع  ألبشح ااةشلار األلاضت  الفوا ف عمى )اضشذ  بنوف تتعمص بف ل الحم ا  الحفذوع والحمبوض حرل
عشفة التوزاع( األسهل  .وفلت است حشل العحل عمى ؤسشبشر توزاع الف ل وا 

  اضشذ  ةفول  شص بشلتؤواصر الحتنوع  عمى أن ا حل الضلا ب عمى ف ل وألبشح الح سس   لواتب التمشعف
 .ىوالضحشن ااةتحشعت اضشذ  إلى الحنح والتبلعشر النمفا  والعانا  وتؤواصر أ ل 
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 1112-1112منهجية تنقيح سلسلة الحسابات القومية : ثالثاا 
اعتحشفًا عمى حةحوع  حن العواحل التت استفعر التنماح  0261 -0222تل تنماح باشنشر الؤسشبشر الموحا  ل عوال 

 :تتم ص بشلتشلت
 

 1112لعام جداول العرض واالستخدام  إعداد  -1
األفوار الحتبع  ذت العفاف حن األةهزة ا ؤصش ا  لتتبع ااتسشص العشل لمباشنشر تعتبل ةفاول العلض وااست فال حن أرل 

التت تلف حن حصشفل ح تمف   ؤاث تنبع أرحا  رفه الةفاول ذت قفلتهش عمى ذؤص حوالن الضعم ولصف أرل الحعشحصر 
 .ااقتصشفا  والحنتةشر ضحن ةفولت العلض وااست فال

 

مع وال فحشر الحعلوض  ذت ااقتصشف حن  صل ا نتشا الحؤمت أو الوالفار  ذت ؤان اتللص ةشنب العلض  ةحشلت الس
اتعلض ةشنب ااست فال إلى إةحشلت السمع وال فحشر الحست فح  ذت ااقتصشف وذص ااست فال النهش ت أو الوسال بؤاث 

ستهص هش نهش اش حن قبل األسل اتل است فال رفه السمع وال فحشر إحش  حف صر  نتشا سمع و فحشر أ لى أو اتل ا
إن اعفاف ةفاول العلض وااست فال بؤشة  الى توذل  . والؤ وح  والح سسشر غال اللبؤا  أو  شسترحشل أو اتل تصفالرش

حصشفل باشنشر عمى الحستوى التفصامت بحش ا فل بنشء حصفوذ  الحف صر والح لةشر ولت ون بفلت بحرشب  أفاة ل فح  
 .صنشع الملال

 

تشلا اش  تل اعفاف ةفاول العلض وااست فال ذت ذمسلان حن  صل بلنشحإ الؤسشبشر الموحا  ذت الةهشز الحل زي 
وذص توذل  0222و  6111  عمحش أن  قف تل تنفافه ل عوال 0261لإلؤصشء الفمسلانت لفولار ح تمف   شن ر لرش لمعشل 

وااست فال ذت ذؤص التلابلشر ذت ااقتصشف وع   الحعشحصر قف سشرل تنفاف ةفاول العلض و  .ترلا  حنشسب  لمباشنشر
التت ظهلر حش بان ةشنبت العلض وااست فال بحش اؤمص التوازن ااقتصشفي بان الةشنبان  وبحش اعزز حن ةوفة 

ال ااؤصشءار ااقتصشفا  وتؤسان حستواشر الترلا  وال حول ل شذ  الملشعشر ااقتصشفا  وتوذال تمفالار ل ن ل  غ
 (.الملشع غال الحنظل)اللسحا  

 

 :ل سبشب التشلا  0261وقف ةشء تنفاف ةفاول العلض وااست فال لمعشل  
  حصفل باشنشر حهل ذت توذال ترلا  اذضل وأ رل ؤفار  0261تنفاف التعفاف العشل لمس شن والحسش ن والحن آر . 

  ل حتلمبشر ةشنب اللمب لمحنتةشر الحللوؤ بحش اسحح بتوذا 0261تنفاف حسح انفشص واستهصت ااسلة لمعشل. 

 تنفاف سمس  الحسوح ااقتصشفا  بتفشصال تسحح بتنفاف حتلمبشر ةفاول العلض وااست فال. 

 

 1112 -1111لمنشآت ا يتعداداستنادا الى  1112 -1112 لألعوام تنقيح المسوح االقتصادية   -1
الؤسشبشر الموحا   ؤاث أنهش ترلت باشنشر الحن آر العشحم  ذت األن ل  تعتبل الحسوح ااقتصشفا  حن أرل حصشفل باشنشر 

 .الح تمف   وبشلتشلت تعلت صولة عن أفاء الملشع ال شص وغال اللبؤت
 

لحن آر  إلشل لمحعشان  وسؤب العانشر الح تمف  وذص الن شل اتعفاف سوح ااقتصشفا  عمى إلشل واتل ااعتحشف ذت عان  الح
وذص التوصاشر الفولا  ذإن تنماح الحسوح الح تمف  اتل ذت أعمشب تنفاف تعفاف الحن آر والفي اوذل  .ذتوالتوزاع الةرلا

وأعمب  التعفاف العشل لمس شن والحسش ن  0260ترلا   شحم  لباشنشر الحن آر  عمحش بلن  تل تنفاف تعفاف الحن شر لمعشل 
حن أةل إاةشف سمسم  زحنا  حتنشسم  وأ رل نشر حش بان التعفافان   وبشلتشلت اقتضى فلت تعفال الباش0261والحن شر لمعشل 

  تعواضشر العشحمان  عفف العشحمان  عفف الح سسشر)فق  وتعبالا عن الواقع ااقتصشفي لمح  لار ااقتصشفا  الل اسا  
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ن ل  الصنشع   ت ألا حل بفل( الت وان اللأسحشلت الرشبر ا ةحشلتو الماح  الحضشذ     ااستهصت الوسال  ا نتشا
 .اان شءار  تةشلة الةحم  والتةز    النمل والت زان  الحعموحشر وااتصشار اضشذ  الى ال فحشر

 

 التطور في المنهجيات المتبعة في المسوح االقتصادية نحو استخدام أكبر للسجالت االدارية  -2
التبل رفا الحوضوع وب  ل حبش ل ذت التنماح عمى سمسم  الحسوح ااقتصشفا   ؤاث أن  وضحن سعت الةهشز الحل زي 
لإلؤصشء الفمسلانت الف وب عمى تلوال حنهةاشر العحل ذمف ع م الةهشز عمى تلوال العحل عمى سمسم  الحسوح 

صل قوا ل ال ل شر الحسةم  ذت السةصر اافالا  لمؤصول ااقتصشفا  والسعت لصنتمشل التفلاةت لمسةصر اافالا  حن  
رفا العحل الفي أظهل تؤسنًش ذت حستواشر الترلا  لباشنشر ال ل شر والحن آر .  عمى الباشنشر ال شص  بشلملشع ال شص

ش حن  صل الحسةم  والؤصول عمى الباشنشر حن  صل الموا ل الحشلا  وحمشلنتهش بفار الباشنشر التت تل الؤصول عماه
 .الحسوح ااقتصشفا  الحستوذشة حن الحافان حبش لة حن  صل عان  حسؤوب  حن التعفاف

 
 ((FISIMخدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة  -2

 شن اتل اعتبشل  فحشر الوسشل  الحشلا  الحمشس  بصولة غال حبش لة استهص ش  6111عمى نظشل الؤسشبشر الموحا  اعتحشفا 
ن أن توصاشر نظشل ااقتصشفا  ذت ؤا الحعشحصر الش ؤاث  شن اتل افالة  ضحن ااستهصت الوسال بفون توزاع  عمىوس

فار  ااقتصشفا  الحعشحصرأوصر بتوزاع  فحشر الوسشل  الحشلا  بصولة غال حبش لة عمى  0221الؤسشبشر الموحا  
وؤص  الصشفلار % 1ذت ؤان أن ااستهصت النهش ت  شن  %12ؤاث  شنر نسب  ااستهصت الوسال حن   . العصق 

 .الى لذع قاحت  لهفه األن ل  وبفلت سشرل توزاع ااستهصت الوسال عمى األن ل  الح تمف  .  حن ااةحشلت% 01
 
 

 الحسابات القومية باألسعار الثابتةمنهجية   1.1.2
ؤشصرررل لرررلح قاحررر  ااسرررتهصت الوسرررال   ارررتل فلرررت بشؤتسرررشب الرشبتررر بشألسرررعشلالماحررر  الحضرررشذ  اقتصرررشف حرررش  إةحرررشلتلمارررش  

ارررتل تربرررال السرررمع وال رررفحشر الحنتةررر  والحسرررتهم   بشسرررتعحشل  أن  عمرررى بشألسرررعشل الرشبتررر  حرررن قاحررر  اانترررشا بشألسرررعشل الرشبتررر 
 .حنشسب  أسعشلحربلشر 

∑P2 .Q2 Value Added=∑P1.Q1 -  
 

ارتل الؤصرول  ألنر   نظرلا Double Deflation Methodالحرزفوا ( التصرؤاح)ؤاث تسحى رفه العحما  بعحما  الت حاش 
 وتربرال الماحر  الةشلار  لصسرتهصت الوسرال ل سرعشلبرلقل قاشسرت (  P1.Q1) عما  حن  رصل تربرال الماحر  الةشلار  لمح لةرشر

(P2 .Q2 ) عمى النؤو نفس. 
 

حعشحمر   رشحم  لةحارع الماروف ذرت الؤسرشبشر بؤارث ت رون حفارفة لةحارع  األسرعشلاعشحل ترلرال الترارلار ذرت  أنامزل  ألن ونظلا 
بؤارث ت رحل ةحارع ترفذمشر  واألؤةرشل األسرعشلحةحوع  حرن حمرشاا   إعفافالتؤمال ااقتصشفي  بشلتشلت حن الضلولي  أنواع

ص حررن ااتسررشص اترراح التؤمرر  والررفي ةررفاول العررلض وااسررت فالإلررشل حؤشسرربت اتحرررل ذررت السررمع وال ررفحشر وفلررت حررن  ررصل 
هررو ضررلولي لترلاررر   ررل تررفذص لمسررمع وال ررفحشر ذرررت ذ بشلتررشلتوحررن حوروقارر  حةحوعرر  الحمرررشاا  بل حمهررش   لمباشنررشر العررففي

 .أاضشً الرشبت   وبشألسعشلالةشلا   بشألسعشل اً حعمفااقتصشف  بحش ذت فلت السمع وال فحشر غال السوقا  التت ا ون تمااحهش 
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  :الثابتة البيانات باألسعار المنهجية المتبعة إلعداد
عنررف الؤررفاث عررن الحنهةارر  الحتبعرر  لررفى فا ررلة الؤسررشبشر الموحارر  ذررت العحررل عمررى إعررفاف الباشنررشر بشألسررعشل الرشبترر  انبرررت 

 .التللص بفاا  إلى واقع األلقشل الماشسا  الفمسلانا   وحن رل رلا  التربال
 

 واقع األرقام القياسية الفلسطينية : أوال 

اظبررر فا ررلة بهررفم تل اررب األلقررشل الماشسررا  لهررش  وو  6115الحسررتهمت حنررف أوا ررل عررشل  أسررعشلبررفأ الةهررشز بةحررع باشنررشر عررن 
وتل   سن  أسش  6111عمى إصفال اللقل الماشست الفمسلانت ألسعشل الحستهمت  هلاش بشعتحشف حتوسل أسعشل عشل األسعشل 

ذرت الحمشبرل ذمرف اعتحرفر الؤسرشبشر الموحار  الفمسرلانا  .  اشر الفولار ضحن التوصر 0262تؤفاث سن  ااسش  لت ون العشل 
 سرن   0265اعتحرشف العرشل إلى أن تل   0222 سن  أسش  تل تؤفارهش اؤمش لت ون العشل  6111ذت بفاا  ن لتهش عمى العشل 

 .  لحوا ب  التراالار الها ما  التت  هفرش ااقتصشفوفلت ذت  لوة أسش  
  تثبيطآلية ال: ثانياا 

اسرتنفر باشنرشر الؤسررشبشر الموحار  بشألسرعشل الرشبترر  عمرى حنهةار  تتحش ررى حرع التوصراشر الفولارر   وبشعتحرشف للامر  الت حرراش 
 :ؤاث اعتحفر الحنهةا  عمى.  الحزفوا  حش رو حتبع فولاش

  والترت (التنمراح اللابرع)  تصحال ألقشل قاشسا  تلاعت اانتمشل الى التصنام الماشست الصرنشعت الحوؤرف بنسر ت  الحؤفرر.  6
ت ررحل التوسررع ذرررت حةحوعرر  حرررن األن ررل  وبشلترررشلت تصررحال ألقرررشل قاشسررا  وحرررن رررل حربلرررشر سررعلا  تص رررل التوسررع ذرررت 

 .األن ل  ااقتصشفا 
حلاعشة اا تصذشر السعلا  حش بان  ل حن الضرف  الرلبار  وقلرشع غرزة  ححرش اسرتفعى ت صراص حربلرشر سرعلا  عمرى . 0

 .  الةرلاذا حستوى الحنلم
 

 منهجية الحسابات القومية المؤسسية  1.2
ؤاررث اررتل إعررشفة توزاررع الماحرر   عمررى باشنررشر الؤسررشبشر الموحارر  األسشسررا   الؤسررشبشر الموحارر  الح سسررا تعتحررف حنهةارر  إعررفاف 

وذررص وتصررنافهش حصررشفل الباشنررشر   الل اسررا   إف اررتل فلاسرر  الحضررشذ  ل ن ررل  ااقتصررشفا  عمررى الملشعررشر الح سسررا  ال حسرر
 .0221 الح سست وبشاستنشف إلى توصاشر نظشل الؤسشبشر الموحا  لباع  الملشع

 

 منهجية العمل 1.1.2
 :اتل عمى حلؤمتانإعفاف الؤسشبشر الموحا  الح سسا  

 اتل تصنام باشنشر الؤسشبشر الموحا  لمملشع الح سست الحنشسب لهش حبش لة ألّن لباع  الن شل : الحلؤم  األولى
 . وحصفل الباشنشر اوذلان حعموح  واضؤ  وفقام  عن الملشع الح سست الفي تنتحت ل  الباشنشر

  اتل توزاع باشنشر الحسوح ااقتصشفا  السنوا  التت ت  ل الحصفل األرل ذت باشنشر الؤسشبشر الموحا   : الحلؤم  الرشنا
ؤاث اتل ا تمشص حترال احرل وزن  ل ن شل بشاعتحشف عمى إلشل تعفاف الحن آر بش ضشذ  لعان  الحسوح ااقتصشفا  

 .السنوا 

 

 :األنشطة التي تصّنف تلقائياا 

 قلشع األسل الحعا ا  وتتبع زلاع  وصاف األسحشتال. 

  قلشع ال ل شر الحشلا  وأن ل  التشحان وتتبع األن ل  الحشلا. 

 قلشع الؤ وح  العشح  وتتبعأن ل  الؤ وح  وتحرل  ا فالة العشح  والفذشع. 
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  قلشع األسل الحعا ا  ضحن حبش لة تصنمو  ال فحشر الحنزلا. 
 

 :تشمل بيانات المسوح االقتصادية
قلرشع األسرل الحعا را   وقلرشع ال رل شر الحشلار   : تتوزع باشنشر الحسوح ااقتصشفا  بنسب ح تمف  حش بان الملشعشر الرصرر 

التعررفان   وتحرررل باشنررشر الحسرروح ااقتصررشفا  حصررفلًا ألن ررل  الح سسررشر غاررل الهشفذرر  لمررلبح وت ررفل األسررل الحعا ررا وقلررشع 
حرررفافار ال هلبرررشء والررررشز والب رررشل وت اارررم الهرررواءو ؤواماررر   الصرررنشع  التو واسرررترصل الحؤرررشةل   حرررفافار الحارررشو   ا  وأن رررل   ها 

فالة النفشارررشر وحعشلةتهرررش   صرررصحتةرررشلة الةحمررر  والتةز ررر  و ا ن رررشءار  و الصرررلم الصرررؤت وا  الحل برررشر والرررفلةشر النشلاررر    وا 
األن رررل  و   اةشلاررر األن رررل  العمشلاررر  وااو   واللعرررشل ا قشحررر أن رررل   رررفحشر و  لحعموحرررشر وااتصرررشار او   النمرررل والت رررزانو 

الفنرررون و   الصرررؤ  والعحرررل ااةتحرررشعتو   التعمررالو   وال رررفحشر الحسرررشنفة ا فالاررر أن رررل  ال ررفحشر و   الحهنارر  والعمحاررر  والتمناررر 
 .األ لىأن ل  ال فحشر و   والتلذا  والتسما 

  القطاع المؤسسي تصنيف 1.8.2
ذرررت  سرررتنشف  ذمرررف ترررل اابهرررفا ال صررروصالفولاررر  وتوصررراشر الحست رررشلان  توصررراشرلم ارررتل تصرررنام الملشعرررشر الح سسرررا  وذمرررشً 

حنهةا  توزاع الحن آر وذص الملشع الح سست عمى باشنشر تعفاف الحن آر وباشنشر سمسرم  الحسروح ااقتصرشفا  السرنوا  حعرًش  
عررفاف الررفذشتل الحؤشسرربا   الح سسرر  حررع حلاعررشة حم ارر  لمحن ررلة ال اررشن المررشنونتعررفة حتراررلار أرحهررش عمررى إف تررل ااعتحررشف   وا 

 :    حش امتولباع  الن شل ااقتصشفي وعفف العشحمان ذت الح سس 
 بؤاث تتبع  ل الحسوح ااقتصشفا تعفاف الفي تسؤب حن  باشنشر ال شذ  الح سسشر والحن آر بإلشل  تصنام اتل  

األسل الحعا ا   قلشع قلشع    الحشلا غالقلشع ال ل شر ) حن الملشعشر الرصر  ًا ذملواؤف ح سس  قلشعشً 
اآللا   اتل تصنام عان  الحسوح ااقتصشفا  السنوا   بنف و (. الح سسشر غال الهشفذ  لملبح وت فل األسل الحعا ا 

 .لمؤصول عمى حترال  شص بشلملشع ااقتصشفي لمح سسشر

  تفتمل باشنشر التعفاف ألا  حعموحشر عن  إف  اؤتسشب عفف العشحمان  عفف الح سسشر ل ل قلشع اتلحن باشنشر التعفاف
 .ا نتشا أو الماح  الحضشذ 

  ا نتشا إلى عفف العشحمان  بش ضشذ  إلى  ح  ل ا نتشةا  حن  صل اؤتسشباؤتسشب  اتلحن باشنشر الحسوح
ل احرل وزن ااستهصت الوسال إلى عفف العشحمان  ؤسب الملشع والن شل ااقتصشفي والحنلم   وحن رل ا تمشص حترا

 . ل ن شل ذت  ل قلشع لتوزاع باشنشر ا نتشا وااستهصت الوسال وحن رل اؤتسشب الماح  الحضشذ 
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اللابعالفصل   
 

 الجودة

 
 .اتنشول رفا الفصل ةوفة باشنشر الؤسشبشر الموحا  وحفى الترلا  وال حول لح تمم الحصشفل الحست فح  ذت ا عفاف

 
 الدقة  1.2

( حسررروح وسرررةصر إفالاررر )الؤسرررشبشر الموحاررر  ذرررت ذمسرررلان بشاسرررتنشف إلرررى حةحوعررر  حرررن الحصرررشفل ا ؤصرررش ا  ارررتل إعرررفاف 
 حرش أن  شذر  الحعشلةررشر لمباشنرشر ترتل بصررولة .  حرن الحوروقارر ( وأؤاشنررًش حتحارزة)والحنهةارشر العمحار  الترت تتسررل بفلةر  حمبولر  

واؤتروي النظرشل الحؤوسرب لحمفرشر الؤسرشبشر .  تحشار ال لرل الب رليرلا  حن  صل البلاحإ الحؤوسب  والتت تممص  رالًا اؤ
.  الموحا  عمرى حةحوعر  حرن الفؤروص حرن  رصل حعرشفار لمتل رف حرن عرفل وةروف أ لرشء ذرت الحعشلةر  أو التؤوارل أو غالررش

 .وت فل رفه ا ةلاءار تهحاش األ لشء التت قف تنةل عن السهو أو عفل الفق  عنف إعفاف الباشنشر
 

 مقارنة البيانات  1.2
    حش 0261-0222ل عوال النشتإ الحؤمت ا ةحشلت بشألسعشل الةشلا  والرشبت  والحمشلنشر تبان ةفاول التملال باشنشر 

تل استعلاض باشنشر   حش.  تستعلض الح  لار الحتعمم  بشلف ل الموحت والف ل الحتشح ا ةحشلت ونصاب الفلف حنهش
 .0261اعتحشفا عمى تصنام تعفاف الحن آر  0261-0222  بشألسعشل الةشلا  ل عوال الؤسشبشر الموحا  الح سسا

 
 جودة البيانات  2.2

 اعحل الةهشز ب  ل ؤراث عمى توساع نلشص الترلا  وال حول 6112حنف بفاا  إعفاف حنظوح  الؤسشبشر الموحا  ذت العشل 
 :وفلت عن للاص ال لوار التشلا 

 (بشسترنشء الزلاع )ترلت  شذ  أن ل  وحلاذص ااقتصشف الولنت  سنوا  تنفاف حسوح اقتصشفا  -

بفء الةهوف األولا  ذت العحل عمى سةل األعحشل ااؤصش ت والفي ساوذل قشعفة باشنشر تسحح بشلتؤفاث لمباشنشر  -
 .ال شص  بشلحن آر

 .والت زان النمللن شل ترلت ا نتشا  شلا الحن آر  حسح اقتصشفي سنويتنفاف  -

وتؤفاث سن  األسش   محش توذلر  فاف الحربلشر السعلا  الصزح  لتنفاف باشنشر الؤسشبشر الموحا  بشألسعشل الرشبت إع -
 .ترلا  حنشسب 

تؤسان ةوفة الباشنشر ال شص  بشلؤ وح  إضشذ  إلى تمت الحتعمم  بشلضلا ب واللسول الةحل ا  بشاعتحشف عمى حبفأ  -
 .رفا الحةشل وذص التوصاشر الفولا  ذت لتزالاا

ذت العحل عمى   0261 نتش إ التعفاف العشل لمس شن والحسش ن والحن آر عمى تمفالار الس شن الحبنا  ااعتحشف عمى -
 .إعفاف ح  لار نصاب الفلف حن الح  لار ااقتصشفا  الح تمف 

تل تؤفاث الباشنشر حن حصشفلرش الح تمف  وتوؤاف حنهةا  اذبعف أن : العشل لها ما  الباشنشرتسشص تؤسان حستوى اا -
نسب    نسب  الحف صر إلى الح لةشرتل النظل ذت را ما  رفه الباشنشر حن ؤاث اإعفافرش بمفل حش  شن فلت حح نًش  

لةرلاذت و فلت التوزاع ا حنلما  حعفار النحو ذت ا نتشا والماح  الحضشذ   تعواضشر العشحمان إلى الماح  الحضشذ 
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وقف ح ن فلت حن   م وتعفال الحظشرل ال شفة لمباشنشر عنف النظل ذت النسص العشل الفي .  األعواللمباشنشر عبل 
 .الباشنشرت ال إلا  

حرررن  0261لمعرررشل  وااسرررت فالذمرررف ح رررن إعرررفاف ةرررفاول العرررلض  :وااسرررت فالحرررن تعرررفاصر ةرررفاول العرررلض  ااسرررتفشفة -
وفلت عنف حمشلن  حةحروع حرش ررو   الفا مت لمباشنشر ااتسشصلل اسا  الحلموب  لتؤماص است صص نتش إ ؤول التعفاصر ا

 .ال مت لصقتصشفحعلوض بحةحوع حش رو حست فل حن السمع عمى حستوى تفصامت 

 
 المالحظات الفنية  2.2

ذرت نولفررش  الباشنرشر وعمى اللغل حن فلت  تظل رنشت بعض ا   شلاشر والتؤفاشر ذت حةشل تلروال الترلار  وال رحول ذرت 
 :الحؤشول الل اسا  التشلا 

 

 سجل المنشآت  تحديث: أوالا 
وتعداد  دمنشآد ا دمدنف   دن  0261استنف سةل الحن آر إلى التعفاف العشل لمس شن والحسش ن والحن آر والفي نفف  رصل العرشل 

ؤارررث تتسرررل ررررفه .  غارررل أن واقرررع الحن رررآر الفمسرررلانا  ولباعتهرررش اةعرررل عحماررر  تؤرررفارهش أحرررلًا صرررعبشً   .0261خدددال دمعددد   
غرصص أ رلى  حرش أن عرفل  فشار  التفشصرال .  الحن آر بصرل ؤةحهش ذت الرشلب  وسرلع  ؤل تهرش ذرت وافة حن رآر ةفارفة وا 

 .عب  وحعمفة وتتلمب ال رال حن الحشل والةهفالحوةوفة لفى السةصر ا فالا  الؤ وحا   اةعل عحما  التؤفاث رفه ص
 

  القطاع غير المنظم : ثانياا 
عمى اللغل حن حؤشول  ترلا  الملشع غال الحنظل ذت  ل حرن ن رشلت ا ن رشءار والنمرل بتنفارف حسروح  شصر  بهحرش  إا أنر  

الفا مارر  وال ررفحشر وبعررض  تظررل رنررشت العفاررف حررن األن ررل  التررت احشلسررهش الملررشع غاررل الحررنظل اصررعب لصررفرش   شلتةررشلة
ولعل إعفاف ةفاول العلض وااست فال اعان عمى سف بعض الفةوار ذت رفا الحةرشل  إا أنهرش .  أن ل  الصنشع  التؤواما 

 .  تظل قش ح  عمى التمفال والتعفال الح تبت ولا  عمى واقع حافانت
 

ؤول ا نتشا الباتت الحسرتهمت فاتارًش حرن السرمع  غارل أنر  ا وافاف حسح إنفشص واستهصت األسلة الفمسلانت ذت توذال الباشنشر 
واعتمرف أنر  بش ح ررشن تلروال ترلار  الملررشع غارل الحرنظل ل ن ررل  عرفا ا ن ررشءار . اروذل باشنرشر ؤررول ا نترشا الحسروص حنهررش

 .والنمل لتؤماص ترلا  أذضل لإلنتشا الحؤمت والماح  الحضشذ 
 

 لتجارة الخارجية ا: ثالثاا 
والرفي ا اسرحح بلصرف  لفمسرلان  م  عفل ال حول ذت إؤصشءار التةشلة ال شلةار  رنرش برشلواقع الساشسرت والةرلاذرت تلتبل ح

واتل المةوء إلى تعفال باشنشر التةشلة ال شلةا  بتمرفال (.   شص  إسلا ال)وفول بشقت العشلل  ذمسلان شذ  تفذمشر السمع بان 
 .فلة  عفل  حول الترلا  ذاهش إا أنهش تظل فوحًش تمفالا  وقش ح  عمى ااذتلاضشر

 

 اإلحصاءات الزراعية: رابعأ
  وا تروذل أي حترارلار  حارشر اانترشا الزلاعرتترلرت ذمرل  ارتل الؤصرول عماهرش حرن ااؤصرشءار الزلاعار ن الباشنشر التت إ

 .عن الت وان اللأسحشلت أو الترال ذت الح زون أو تعواضشر العشحمان
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 صافي السهو والخطأ: خامساا 
الحؤمرت بران ةرشنبت ا نترشا وا نفرشص نظرلًا  إتل العحل عمرى ن رل بنرف صرشذت السرهو وال لرل والرفي اتعمرص بشلفلوقرشر ذرت النرشت

اعتحشف  ل ةشنب عمى حصشفل باشنشر ح تمف    حش أن  وضرحن التوصراشر الفولار  ذرإن صرشذت السرهو وال لرل ا انبررت أن 
 باشنشر والتل ف حن فقتهش و حولهشحن النشتإ الحؤمت ااةحشلت  وفلت بعف اللةوع إلى حصشفل ال% 5اتةشوز 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 8.3 9.0 10.0 10.1 8.9 11.4 9.0 11.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
14.2 14.9 14.3 14.2 13.3 12.5 15.6 14.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.6 0.3 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.5 12.2 10.8 10.9 10.0 8.5 11.3 9.9 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
1.5 1.7 1.9 1.9 2.0 2.4 2.9 3.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

0.6 0.7 1.0 0.9 1.1 1.3 1.0 1.1
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 4.7 3.7 3.3 3.0 4.2 5.9 5.3 5.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
18.7 16.4 15.5 12.7 12.5 10.1 10.1 10.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 1.6 1.6 1.8 1.7 1.8 2.0 3.1 2.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.1 3.2 3.3 4.7 5.6 4.3 4.7 3.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 5.3 5.4 5.6 6.9 5.3 4.6 2.1 4.0 المعلومات واالتصاالت
Services 18.1 17.6 18.7 19.4 19.1 20.5 22.0 22.7 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
0.8 1.6 1.6 1.1 1.1 0.9 0.8 0.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.6 4.4 4.6 5.3 5.8 7.8 8.1 8.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.2 1.1 0.8 1.2 0.6 0.9 0.9 0.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 6.4 5.7 6.5 6.5 6.3 6.6 6.9 7.3 التعليم
Human health and social work 

activities
3.2 2.5 3.0 3.0 3.1 2.7 2.9 3.4 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.5 1.5 1.4 1.6 1.4 1.2 1.7 1.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 13.4 13.5 12.9 12.2 16.2 16.6 15.4 14.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 الخدمات المنزلية
Customs Duties 5.4 6.1 5.9 5.8 5.0 5.4 5.4 4.4 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 7.1 8.5 8.7 9.3 8.0 6.6 7.3 7.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام *نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين: 1-1   جدول 
Table 1-1: Percentage contribution to GDP in Palestine* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices                  

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.
* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 7.4 7.0 7.6 7.4 7.8 7.6 8.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
13.2 13.9 12.1 11.6 12.8 13.9 15.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.5 11.7 10.0 9.3 10.8 11.9 13.1 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
1.0 1.1 1.0 1.1 0.9 0.8 1.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

0.3 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 6.1 5.3 5.1 4.8 5.2 4.7 5.0 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
22.2 20.3 19.6 19.9 19.3 17.9 18.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 4.2 3.7 3.5 3.0 2.8 2.7 3.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 3.3 3.2 3.4 3.9 3.9 5.4 5.2 المعلومات واالتصاالت
Services 20.0 18.4 19.5 19.2 18.9 19.2 18.3 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
1.8 1.8 1.5 1.3 1.2 1.4 1.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.6 4.6 4.7 4.9 4.9 4.5 3.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.2 1.0 1.3 1.1 0.9 1.7 1.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 5.9 6.1 6.8 7.0 7.1 6.3 6.7 التعليم
Human health and social work 

activities
3.4 3.0 2.8 2.7 2.7 3.2 3.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.8 0.9 1.5 1.4 1.2 1.2 1.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 8.5 11.6 13.2 13.9 14.6 13.6 12.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

Customs Duties 7.4 6.8 5.6 5.6 4.8 4.9 4.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 6.0 8.0 8.6 8.9 8.0 8.2 6.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام *نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين:  (تابع) 1-1        جدول 
 Table 1-1 (Cont.): Percentage contribution to GDP in Palestine* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices 

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 7.4 8.1 8.8 8.7 8.2 12.0 10.2 11.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
14.5 15.5 15.9 15.6 15.4 12.9 16.3 14.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.8 0.4 0.8 0.7 0.3 0.5 0.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 12.4 13.7 13.2 13.4 13.1 10.1 13.6 11.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

0.7 0.8 1.2 1.0 1.4 1.7 1.3 1.4
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 3.7 3.7 3.6 3.3 4.4 6.3 5.0 5.0 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
21.1 17.3 16.7 14.1 12.9 9.9 9.5 10.6 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 1.8 1.8 2.1 2.1 2.2 2.3 3.4 3.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.4 3.6 3.6 5.1 6.3 4.6 5.3 4.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 6.6 7.0 7.1 8.7 7.1 6.5 3.0 5.8 المعلومات واالتصاالت
Services 14.7 14.1 14.5 16.2 15.5 17.7 20.8 20.7 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
0.8 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 0.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.2 3.6 3.3 4.5 5.2 6.9 7.4 7.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
0.9 1.2 0.8 1.4 0.7 1.1 1.1 0.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.9 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 5.1 4.1 4.5 4.4 4.3 5.0 6.1 6.2 التعليم
Human health and social work 

activities
2.2 1.9 2.3 2.3 2.3 1.9 2.5 3.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.1 1.2 1.4 1.6 1.1 1.2 2.0 1.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 11.5 11.3 10.7 9.4 14.2 14.3 12.5 12.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 الخدمات المنزلية
Customs Duties 6.6 7.3 7.1 6.4 5.4 6.1 6.4 4.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 8.7 10.2 9.9 10.3 8.3 7.3 7.6 7.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

  باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-1        جدول 
Table 1-2: Percentage contribution to GDP in West Bank* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices              

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.
* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 6.3 6.0 6.3 6.5 6.8 6.7 7.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
14.0 14.2 12.4 11.5 13.9 15.0 15.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 12.7 12.2 10.3 9.2 11.6 13.0 14.1 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
0.5 0.8 0.8 0.9 1.0 0.6 0.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

0.3 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 6.1 5.4 4.9 5.2 5.7 4.2 4.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
22.9 20.8 19.5 19.5 18.0 17.5 19.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 4.6 4.1 3.9 3.4 3.2 3.0 3.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 3.9 3.9 4.1 4.8 4.8 6.8 6.4 المعلومات واالتصاالت
Services 18.6 17.1 17.8 17.3 17.1 16.8 15.9 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
1.7 1.7 1.5 1.3 1.1 1.3 0.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.0 3.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.3 1.2 1.5 1.2 1.1 2.0 1.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 5.6 5.6 5.9 6.1 6.3 5.2 5.6 التعليم
Human health and social work 

activities
2.8 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.7 0.8 1.4 1.2 1.0 1.1 1.5 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 6.4 9.5 12.4 12.8 13.2 12.1 11.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 الخدمات المنزلية

Customs Duties 8.7 8.0 6.7 6.7 5.8 6.0 5.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 6.5 8.9 9.9 10.2 9.5 9.9 8.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

  باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية:  (تابع) 2-1        جدول 
 Table 1-2 (Cont.): Percentage contribution to GDP in West Bank* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices 

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة

 44



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 12.0 12.2 14.3 15.1 10.9 9.9 6.9 10.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
13.3 12.4 8.6 9.3 7.8 11.4 14.4 15.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 8.1 7.1 2.1 1.8 1.3 4.8 7.3 6.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
4.8 5.1 6.0 7.0 6.1 6.3 6.6 8.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

0.4 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 8.5 3.8 2.0 2.2 3.8 4.8 5.9 5.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
10.7 13.9 11.3 7.4 11.5 10.7 11.3 9.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 1.2 2.5 1.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 1.6 1.6 2.3 3.3 3.6 3.4 3.6 2.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 المعلومات واالتصاالت
Services 29.8 29.1 33.0 30.2 28.5 27.4 24.0 27.1 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
0.4 2.3 2.5 0.7 1.1 0.8 0.5 0.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 5.3 7.2 9.0 8.2 7.5 9.8 9.3 10.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
2.4 0.8 0.8 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 11.0 11.1 13.4 13.8 11.6 10.1 8.4 9.5 التعليم
Human health and social work 

activities
6.7 4.5 5.5 5.7 5.3 4.6 3.7 4.3 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 3.1 2.4 1.2 1.3 2.3 1.1 1.0 1.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 20.5 21.0 21.1 22.0 21.8 21.9 20.5 17.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 الخدمات المنزلية
Customs Duties 1.1 2.0 2.0 4.0 4.1 3.8 3.6 4.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1.2 2.8 4.2 5.5 7.0 5.1 6.8 6.9 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

  باألسعار الجارية2018-2004نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام : 3-1        جدول 
Table 1-3: Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity for the years 2004-2018 at current prices             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 12.3 11.3 12.6 10.9 12.0 10.7 11.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
9.2 12.2 11.4 12.0 8.2 10.2 13.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 6.2 9.4 9.2 9.8 7.4 8.0 9.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
2.8 2.5 1.9 1.9 0.4 1.7 3.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 5.8 5.2 5.7 3.3 3.0 6.3 7.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
19.7 18.1 19.5 20.9 24.1 19.3 16.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 2.4 2.0 1.9 1.8 1.6 1.3 1.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 المعلومات واالتصاالت
Services 25.9 24.4 26.0 26.4 26.5 28.8 27.3 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
2.0 2.0 1.4 1.2 1.5 1.7 1.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 6.3 6.6 6.5 6.8 6.9 6.4 4.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7 0.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 7.3 8.2 10.4 10.6 10.3 10.6 11.0 التعليم
Human health and social work 

activities
6.5 4.8 4.5 4.5 4.5 6.0 6.4 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 0.8 0.7 0.3 0.4 0.4 1.1 0.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 1.9 1.3 2.2 2.0 2.0 1.9 2.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 17.5 19.6 16.2 17.9 20.1 18.9 18.2 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 الخدمات المنزلية

Customs Duties 1.6 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 3.8 4.0 3.8 3.8 1.9 1.8 1.3 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

  باألسعار الجارية2018-2004نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة لألعوام : (تابع) 3-1        جدول 
 Table 1-3 (Cont.): Percentage contribution to GDP in Gaza Strip by economic activity for the years 2004-2018 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 933.2 871.6 810.3 740.4 519.1 609.0 460.8 512.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
1,593.8 1,442.2 1,154.7 1,046.0 775.8 668.5 802.7 683.1 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 69.6 33.2 48.8 39.8 14.3 18.6 19.7 19.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,283.0 1,184.0 871.3 798.3 580.2 455.4 579.8 455.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
169.0 160.2 150.6 141.3 117.7 126.3 150.9 157.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

72.2 64.8 84.0 66.6 63.6 68.2 52.3 49.7
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 524.2 361.1 265.0 221.4 245.9 313.2 272.9 237.0 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,103.0 1,600.7 1,247.3 924.3 729.6 540.1 515.4 465.9 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 178.6 154.9 146.8 127.0 106.6 104.8 157.8 130.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 341.2 307.4 270.8 342.2 323.2 227.7 240.6 160.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 593.3 526.7 456.1 506.9 307.1 245.8 107.4 183.1 المعلومات واالتصاالت
Services 2,012.8 1,685.9 1,507.3 1,411.1 1,107.5 1,100.9 1,127.1 1,048.5 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
83.9 153.1 129.8 79.7 65.6 49.7 42.4 28.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 405.4 430.6 368.4 386.1 337.8 416.0 413.7 397.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
136.6 103.3 66.6 84.7 34.3 49.6 46.1 31.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
98.5 34.9 36.3 28.8 21.7 13.3 20.7 25.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 711.0 547.9 523.4 471.8 363.6 351.9 355.5 335.7 التعليم
Human health and social work 

activities
354.5 238.7 243.2 222.9 180.0 145.6 150.5 158.7 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 51.8 33.9 29.1 21.9 20.4 13.1 13.0 8.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 171.1 143.5 110.5 115.2 84.1 61.7 85.2 63.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,501.1 1,304.8 1,044.3 886.2 942.0 893.4 787.8 650.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.0 5.7 3.7 3.3 3.4 3.0 1.8 3.7 الخدمات المنزلية
Customs Duties 604.6 593.1 478.3 427.6 292.8 287.2 277.4 204.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 794.3 827.4 701.1 674.0 462.7 354.7 374.0 323.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 11,186.1 9,681.5 8,085.7 7,310.4 5,815.7 5,348.3 5,125.7 4,603.1 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 1-2جدول 
Table 2-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices                           

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 1,197.9 1,135.5 1,171.4 1,035.2 1,096.1 1,027.0 989.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
2,151.3 2,239.7 1,873.4 1,629.7 1,788.7 1,876.5 1,864.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 64.6 45.8 45.6 48.7 40.6 66.0 33.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,879.5 1,879.8 1,544.6 1,302.4 1,504.0 1,608.2 1,600.6 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
154.9 182.7 157.9 158.2 125.5 107.7 140.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

52.3 131.4 125.3 120.4 118.6 94.6 89.4
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 987.5 862.0 786.0 665.3 725.5 631.8 605.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
3,616.4 3,265.8 2,999.0 2,760.0 2,705.6 2,423.8 2,286.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 294.5 297.3 276.8 257.4 249.2 239.0 213.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 677.7 599.3 542.4 422.6 398.3 359.0 416.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 538.6 520.7 519.1 549.8 543.0 733.5 629.9 المعلومات واالتصاالت
Services 3,251.4 2,976.8 3,011.3 2,681.1 2,653.8 2,610.4 2,240.7 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
287.4 287.3 231.9 175.6 167.7 188.9 119.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 752.7 739.2 722.7 679.5 683.8 610.6 457.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
188.5 168.8 196.2 151.4 132.6 235.6 144.2 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
114.8 94.2 71.5 73.2 76.7 60.4 74.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 966.2 977.7 1,052.7 983.0 994.2 853.8 821.7 التعليم
Human health and social work 

activities
561.5 491.4 436.4 383.7 381.4 430.2 362.0 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 95.0 70.3 62.1 41.6 50.1 63.2 53.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 285.3 147.9 237.8 193.1 167.3 167.7 207.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,377.9 1,847.3 2,034.8 1,940.8 2,036.1 1,840.4 1,528.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
5.8 7.7 7.2 6.9 7.5 7.1 6.2 الخدمات المنزلية

Customs Duties 1,205.5 1,089.7 862.0 780.4 671.2 662.6 596.8 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 972.1 1,286.2 1,322.0 1,243.2 1,114.7 1,104.4 829.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 16,276.6 16,128.0 15,405.4 13,972.4 13,989.7 13,515.5 12,208.4 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع) 1-2        جدول 
 Table 2-1 (Cont.): Value added in Palestine* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices                       

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 648.5 602.1 556.0 500.9 350.3 446.1 332.2 350.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
1,278.9 1,167.1 1,004.1 898.2 655.1 480.8 534.3 443.8 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 69.6 33.2 48.8 39.8 14.3 18.6 19.7 19.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,090.8 1,026.9 834.8 769.1 559.4 376.0 443.5 355.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
55.5 47.0 44.9 30.2 23.8 22.3 27.2 27.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

63.0 60.0 75.6 59.1 57.6 63.9 43.9 41.7
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 323.2 278.1 230.0 187.2 187.0 234.9 163.8 152.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
1,849.9 1,292.1 1,046.6 807.1 551.0 364.9 306.5 325.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 157.5 136.5 134.1 117.8 95.9 84.5 111.7 112.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 303.1 272.0 229.5 290.0 267.0 172.2 172.8 123.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 585.5 520.4 449.2 501.2 302.7 240.0 98.7 177.5 المعلومات واالتصاالت
Services 1,307.0 1,043.7 923.4 930.2 663.9 651.5 677.7 625.4 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
74.9 102.2 86.2 68.3 48.1 37.3 33.1 20.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 281.1 271.1 209.5 255.8 221.3 254.2 240.0 232.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
79.8 86.6 53.1 81.2 29.2 39.2 34.4 21.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
81.0 27.9 33.2 26.5 18.2 10.5 17.5 19.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 451.9 302.7 285.4 253.1 183.8 185.6 198.3 187.4 التعليم
Human health and social work 

activities
194.8 138.8 145.7 132.1 97.2 70.3 81.5 91.1 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 46.3 23.9 21.5 19.3 17.6 10.6 7.2 4.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 97.2 90.5 88.8 93.9 48.5 43.8 65.7 47.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,018.1 840.4 670.2 540.5 606.4 531.1 407.2 373.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
4.2 4.2 1.6 3.3 3.4 2.6 1.1 2.5 الخدمات المنزلية

Customs Duties 579.4 548.1 442.0 365.0 229.8 225.4 210.3 139.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 764.8 764.6 625.8 587.4 353.6 271.1 247.0 216.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 8,820.1 7,469.3 6,312.5 5,728.8 4,266.1 3,705.1 3,263.3 3,043.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-2جدول 
Table 2-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices                             

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.
* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 831.5 782.9 765.4 720.0 752.5 715.3 690.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
1,876.4 1,856.2 1,506.0 1,281.0 1,554.9 1,581.0 1,523.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 64.3 45.0 41.4 44.5 34.9 65.8 32.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,693.9 1,584.6 1,249.6 1,018.2 1,294.1 1,376.6 1,357.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
72.5 103.5 96.6 104.5 113.6 58.8 57.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

45.7 123.1 118.4 113.8 112.3 79.8 75.0
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 815.1 700.0 601.0 570.3 639.7 450.0 420.5 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
3,029.1 2,699.3 2,374.0 2,149.8 2,020.5 1,863.9 1,852.0 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 259.7 255.2 241.8 225.3 215.5 206.9 186.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 607.3 537.1 480.2 371.7 354.0 322.0 373.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 519.8 504.6 504.7 535.3 530.5 717.5 617.1 المعلومات واالتصاالت
Services 2,479.0 2,217.4 2,167.8 1,917.8 1,893.8 1,778.8 1,534.2 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
228.3 224.6 185.2 140.5 125.9 140.1 89.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 563.7 533.7 511.8 480.9 486.1 425.0 334.4 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
172.1 152.2 180.1 135.2 120.3 216.3 123.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
99.4 85.0 63.5 65.1 61.7 50.1 62.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 747.6 722.8 719.5 676.8 699.2 547.3 536.5 التعليم
Human health and social work 

activities
366.4 341.4 290.6 253.3 251.8 256.2 196.1 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 72.2 49.3 51.6 31.0 38.7 32.2 43.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 229.3 108.4 165.5 135.0 110.1 111.6 148.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 856.9 1,236.9 1,515.4 1,421.6 1,464.8 1,288.0 1,056.5 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
5.7 7.0 6.5 6.2 6.8 6.4 4.4 الخدمات المنزلية

Customs Duties 1,157.2 1,045.7 817.2 739.5 642.2 633.7 571.1 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 859.3 1,160.0 1,201.8 1,133.8 1,061.1 1,051.3 795.8 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 13,297.0 13,002.3 12,181.8 11,072.3 11,136.3 10,614.8 9,625.1 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: (تابع) 2-2    جدول 
Table 2-2 (Cont.): Value added in West Bank* by economic activity for the years 2004-2018 at current prices                   

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 284.7 269.5 254.3 239.5 168.8 162.9 128.6 161.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
314.9 275.1 150.6 147.8 120.7 187.7 268.4 239.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 192.2 157.1 36.5 29.2 20.8 79.4 136.3 100.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
113.5 113.2 105.7 111.1 93.9 104.0 123.7 130.9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

9.2 4.8 8.4 7.5 6.0 4.3 8.4 8.0
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 201.0 83.0 35.0 34.2 58.9 78.3 109.1 84.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
253.1 308.6 200.7 117.2 178.6 175.2 208.9 140.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 21.1 18.4 12.7 9.2 10.7 20.3 46.1 18.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 38.1 35.4 41.3 52.2 56.2 55.5 67.8 36.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 7.8 6.3 6.9 5.7 4.4 5.8 8.7 5.6 المعلومات واالتصاالت
Services 705.8 642.2 583.9 480.9 443.6 449.4 449.4 423.1 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
9.0 50.9 43.6 11.4 17.5 12.4 9.3 7.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 124.3 159.5 158.9 130.3 116.5 161.8 173.7 164.5 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
56.8 16.7 13.5 3.5 5.1 10.4 11.7 9.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
17.5 7.0 3.1 2.3 3.5 2.8 3.2 5.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 259.1 245.2 238.0 218.7 179.8 166.3 157.2 148.3 التعليم
Human health and social work 

activities
159.7 99.9 97.5 90.8 82.8 75.3 69.0 67.6 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 5.5 10.0 7.6 2.6 2.8 2.5 5.8 3.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 73.9 53.0 21.7 21.3 35.6 17.9 19.5 16.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 483.0 464.4 374.1 345.7 335.6 362.3 380.6 276.7 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
1.8 1.5 2.1 0.0 0.0 0.4 0.7 1.2 الخدمات المنزلية

Customs Duties 25.2 45.0 36.3 62.6 63.0 61.8 67.1 64.7 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 29.5 62.8 75.3 86.6 109.1 83.6 127.0 107.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,366.0 2,212.2 1,773.2 1,581.6 1,549.6 1,643.2 1,862.4 1,559.8 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-2جدول 
Table 2-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2004-20018 at current prices              
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 366.4 352.6 406.0 315.2 343.6 311.7 299.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity 

and water
274.9 383.5 367.4 348.7 233.8 295.5 341.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.3 0.8 4.2 4.2 5.7 0.2 1.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 185.6 295.2 295.0 284.2 209.9 231.6 242.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
82.4 79.2 61.3 53.7 11.9 48.9 83.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities

6.6 8.3 6.9 6.6 6.3 14.8 14.4
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 172.4 162.0 185.0 95.0 85.8 181.8 185.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair 

of motor vehicles and motorcycles
587.3 566.5 625.0 610.2 685.1 559.9 434.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 

النارية
Transportation and storage 34.8 42.1 35.0 32.1 33.7 32.1 27.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 70.4 62.2 62.2 50.9 44.3 37.0 43.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 18.8 16.1 14.4 14.5 12.5 16.0 12.8 المعلومات واالتصاالت
Services 772.4 759.4 843.5 763.3 760.0 831.6 706.5 الخدمات
Accommodation and food service 

activities
59.1 62.7 46.7 35.1 41.8 48.8 29.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 189.0 205.5 210.9 198.6 197.7 185.6 123.1 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
16.4 16.6 16.1 16.2 12.3 19.3 20.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
15.4 9.2 8.0 8.1 15.0 10.3 12.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 218.6 254.9 333.2 306.2 295.0 306.5 285.2 التعليم
Human health and social work 

activities
195.1 150.0 145.8 130.4 129.6 174.0 165.9 الصحة والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 22.8 21.0 10.5 10.6 11.4 31.0 10.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 56.0 39.5 72.3 58.1 57.2 56.1 59.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 521.0 610.4 519.4 519.2 571.3 552.4 472.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed 

persons
0.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8 الخدمات المنزلية

Customs Duties 48.3 44.0 44.8 40.9 29.0 28.9 25.7 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 112.8 126.2 120.2 109.4 53.6 53.1 33.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,979.6 3,125.7 3,223.6 2,900.1 2,853.4 2,900.7 2,583.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : (تابع) 3-2جدول 
Table 2-3 (Cont.): Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2004-2018 at current prices              
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 االستخدام النهائي

Final consumption 13,094.7 11,525.5 10,103.9 9,209.5 7,658.0 6,997.4 6,661.5 5,855.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 9,799.0 8,646.0 7,409.8 7,036.8 5,764.3 5,388.7 5,080.7 4,437.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 
المعيشية

Government final consumption 2,892.3 2,500.8 2,342.7 1,832.8 1,640.4 1,399.2 1,385.2 1,242.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 403.4 378.7 351.4 339.9 253.3 209.5 195.6 175.6
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 

Gross Capital Formation 1,863.8 1,921.5 1,504.8 1,371.9 1,204.9 1,155.1 1,241.3 1,151.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 2,357.7 1,824.9 1,471.1 1,313.5 1,160.7 1,120.6 1,223.0 1,111.6 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 1,854.0 1,306.5 992.6 869.9 749.6 684.2 804.9 759.9 المباني- 

 - Non-buildings 503.7 518.4 478.5 443.6 411.1 436.4 418.1 351.7 غير المباني- 

Changes in inventories -493.9 96.6 33.7 58.4 44.2 34.5 18.3 39.9 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and 

Services
-3,923.8 -3,897.0 -3,809.9 -3,480.3 -3,217.8 -2,947.1 -2,850.6 -2,540.6 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 1,799.4 1,367.3 1,133.3 1,165.0 1,066.3 736.3 723.3 596.8 الصادرات

 - Goods 1,492.5 1,110.0 929.4 974.9 903.6 629.8 581.7 525.3 السلع- 

 - Services 306.9 257.3 203.9 190.1 162.7 106.5 141.6 71.5 الخدمات- 

Imports 5,723.2 5,264.3 4,943.2 4,645.3 4,284.1 3,683.4 3,573.9 3,137.4 الواردات

 - Goods 5,100.6 4,613.4 4,365.7 4,145.4 3,803.2 3,328.7 3,231.6 2,850.3 السلع- 

 - Services 622.6 650.9 577.5 499.9 480.9 354.7 342.3 287.1 الخدمات- 

Net errors and omissions 151.4 131.5 286.9 209.3 170.6 142.9 73.5 136.8 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 11,186.1 9,681.5 8,085.7 7,310.4 5,815.7 5,348.3 5,125.7 4,603.1 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في فلسطين: 1-3جدول 
Table 3-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2004-2018 at current prices                           

 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة

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

1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 18,047.5 17,648.5 17,159.3 15,842.8 15,999.2 15,261.5 13,965.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 13,951.5 13,769.4 13,003.1 11,827.0 11,936.3 11,324.6 10,373.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 
المعيشية

Government final consumption 3,579.4 3,346.7 3,625.3 3,494.5 3,523.2 3,381.7 3,126.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 516.6 532.4 530.9 521.3 539.7 555.2 464.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 

Gross Capital Formation 4,610.6 4,446.9 3,890.3 3,505.4 3,151.7 3,067.2 2,378.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 4,365.2 4,193.4 3,693.8 3,304.6 2,960.4 2,936.2 2,499.2 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 2,859.0 2,781.5 2,553.7 2,341.5 2,055.2 2,260.2 1,961.7 المباني- 

 - Non-buildings 1,506.2 1,411.9 1,140.1 963.1 905.2 676.0 537.5 غير المباني- 

Changes in inventories 245.4 253.5 196.5 200.8 191.3 131.0 -120.7 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and 

Services
-6,425.7 -5,967.4 -5,664.4 -5,401.2 -5,049.4 -4,734.7 -4,428.8 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 2,598.0 2,536.0 2,207.1 2,244.3 2,213.6 2,111.1 1,871.1 الصادرات

 - Goods 2,210.3 2,160.5 1,895.2 1,914.3 1,895.4 1,791.3 1,547.9 السلع- 

 - Services 387.7 375.5 311.9 330.0 318.2 319.8 323.2 الخدمات- 

Imports 9,023.7 8,503.4 7,871.5 7,645.5 7,263.0 6,845.8 6,299.9 الواردات

 - Goods 8,257.4 7,719.8 7,213.8 6,965.6 6,553.4 6,096.9 5,574.7 السلع- 

 - Services 766.3 783.6 657.7 679.9 709.6 748.9 725.2 الخدمات- 

Net errors and omissions 44.2 -0.4 20.2 25.4 -111.8 -78.5 293.3 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 16,276.6 16,127.6 15,405.4 13,972.4 13,989.7 13,515.5 12,208.4 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في فلسطين: (تابع) 1-3جدول 
       Table 3-1 (Cont.): GDP by expenditure in Palestine* for the years 2004-2018 at current prices         

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

1967.

 عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 االستخدام النهائي
Final consumption 10,209.9 8,861.1 7,771.5 6,887.7 5,432.0 4,752.8 4,434.2 3,851.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 8,059.8 7,059.7 6,062.1 5,598.3 4,107.6 3,650.6 3,437.9 3,007.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 
 Government finalالمعيشية

consumption
1,961.6 1,610.7 1,503.4 1,117.9 1,189.1 982.0 890.8 744.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 188.5 190.7 206.0 171.5 135.3 120.2 105.5 99.4
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 

Gross Capital Formation 1,754.3 1,591.0 1,463.4 1,255.7 1,029.3 808.2 765.6 736.2 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 1,683.8 1,522.1 1,406.6 1,201.9 994.1 784.5 751.8 717.0 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 1,203.9 1,012.4 930.6 769.8 591.3 456.6 438.8 412.6 المباني- 

 - Non-buildings 479.9 509.7 476.0 432.1 402.8 327.9 313.0 304.4 غير المباني- 

Changes in inventories 70.5 68.9 56.8 53.8 35.2 23.7 13.8 19.2 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, 

net
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and 

Services
-3,337.6 -3,151.7 -3,120.3 -2,606.0 -2,311.5 -1,963.7 -1,965.3 -1,633.5 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 1,649.4 1,338.1 1,101.4 1,134.4 967.5 639.3 598.4 509.1 الصادرات

 - Goods 1,396.1 1,106.0 928.8 974.4 844.8 567.7 503.2 461.0 السلع- 

 - Services 253.3 232.1 172.6 160.0 122.7 71.6 95.2 48.1 الخدمات- 

Imports 4,987.0 4,489.8 4,221.7 3,740.4 3,279.0 2,603.0 2,563.7 2,142.6 الواردات

 - Goods 4,488.4 4,066.2 3,852.2 3,415.0 2,956.5 2,365.1 2,292.0 1,912.5 السلع- 

 - Services 498.6 423.6 369.5 325.4 322.5 237.9 271.7 230.1 الخدمات- 

Net errors and omissions 193.5 168.9 198.0 191.4 116.3 107.8 28.8 88.7 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 8,820.1 7,469.3 6,312.6 5,728.8 4,266.1 3,705.1 3,263.3 3,043.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-3جدول 
Table 3-2: GDP by expenditure in West Bank*  for the years 2004-2018 at current prices                              

 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة

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

in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 االستخدام النهائي
Final consumption 14,497.9 14,114.0 13,658.9 12,538.4 12,463.8 11,908.9 11,042.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 11,575.3 11,447.5 10,784.7 9,777.1 9,686.9 9,248.0 8,648.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 
 Government finalالمعيشية

consumption
2,680.2 2,416.4 2,629.2 2,512.0 2,502.2 2,366.7 2,161.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 242.4 250.1 245.0 249.3 274.7 294.2 232.6
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 

Gross Capital Formation 4,158.7 3,842.4 3,256.4 3,048.2 2,900.3 2,603.8 2,182.0 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 3,923.5 3,608.5 3,076.2 2,862.4 2,699.3 2,422.6 2,010.4 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 2,445.5 2,223.6 1,959.3 1,921.2 1,816.4 1,768.6 1,487.2 المباني- 

 - Non-buildings 1,478.0 1,384.9 1,116.9 941.2 882.9 654.0 523.2 غير المباني- 

Changes in inventories 235.2 233.9 180.2 185.8 201.0 181.2 171.6 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and 

Services
-5,311.1 -4,954.1 -4,799.6 -4,574.1 -4,212.6 -3,937.5 -3,799.3 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 2,433.5 2,379.1 2,079.8 2,123.7 2,062.3 1,957.4 1,710.1 الصادرات

 - Goods 2,145.3 2,102.6 1,836.5 1,853.2 1,809.6 1,707.2 1,447.2 السلع- 

 - Services 288.2 276.5 243.3 270.5 252.7 250.2 262.9 الخدمات- 

Imports 7,744.6 7,333.2 6,879.4 6,697.8 6,274.9 5,894.9 5,509.4 الواردات

 - Goods 7,119.5 6,694.8 6,327.4 6,131.4 5,693.0 5,271.2 4,905.5 السلع- 

 - Services 625.1 638.4 552.0 566.4 581.9 623.7 603.9 الخدمات- 

Net errors and omissions -48.5 0.0 66.1 59.8 -15.2 39.6 200.1 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 13,297.0 13,002.3 12,181.8 11,072.3 11,136.3 10,614.8 9,625.1 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: (تابع) 2-3جدول 
       Table 3-2 (Cont.): GDP by expenditure in West Bank* for the years 2004-2018 at current prices          

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

in 1967.

 عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 االستخدام النهائي

Final consumption 2,884.8 2,664.4 2,332.4 2,321.8 2,226.0 2,244.6 2,227.3 2,003.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 1,739.2 1,586.3 1,347.7 1,438.5 1,656.7 1,738.1 1,642.8 1,429.4
اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 

المعيشية
Government final 

consumption
930.7 890.1 839.3 714.9 451.3 417.2 494.4 497.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 214.9 188.0 145.4 168.4 118.0 89.3 90.1 76.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 

Gross Capital Formation 109.5 330.5 41.4 116.2 175.6 346.9 475.7 415.3 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 673.9 302.8 64.5 111.6 166.6 336.1 471.2 394.6 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 650.1 294.1 62.0 100.1 158.3 227.6 366.1 347.3 المباني- 

 - Non-buildings 23.8 8.7 2.5 11.5 8.3 108.5 105.1 47.3 غير المباني- 

Changes in inventories -564.4 27.7 -23.1 4.6 9.0 10.8 4.5 20.7 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and 

Services
-586.2 -745.3 -689.6 -874.3 -906.3 -983.4 -885.3 -907.1 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 150.0 29.2 31.9 30.6 98.8 97.0 124.9 87.7 الصادرات

 - Goods 96.4 4.0 0.6 0.5 58.8 62.1 78.5 64.3 السلع- 

 - Services 53.6 25.2 31.3 30.1 40.0 34.9 46.4 23.4 الخدمات- 

Imports 736.2 774.5 721.5 904.9 1,005.1 1,080.4 1,010.2 994.8 الواردات

 - Goods 612.2 547.2 513.5 730.4 846.7 963.6 939.6 937.8 السلع- 

 - Services 124.0 227.3 208.0 174.5 158.4 116.8 70.6 57.0 الخدمات- 

Net errors and omissions -42.1 -37.4 89.0 17.9 54.3 35.1 44.7 48.1 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 2,366.0 2,212.2 1,773.2 1,581.6 1,549.6 1,643.2 1,862.4 1,559.8 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : 3-3جدول 
Table 3-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2004-2018 at current prices                        
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 3,549.6 3,534.5 3,500.4 3,304.4 3,535.4 3,352.6 2,923.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 2,376.2 2,321.9 2,218.4 2,049.9 2,249.4 2,076.6 1,725.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 

المعيشية
Government final 

consumption
899.2 930.3 996.1 982.5 1,021.0 1,015.0 965.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 274.2 282.3 285.9 272.0 265.0 261.0 232.3
اإلنفاق االستهالكي النهائي 

للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

Gross Capital Formation 451.9 604.5 633.9 457.2 251.4 463.4 196.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 441.7 584.9 617.6 442.2 261.1 513.6 488.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 413.5 557.9 594.4 420.3 238.8 491.6 474.5 المباني- 

 - Non-buildings 28.2 27.0 23.2 21.9 22.3 22.0 14.3 غير المباني- 

Changes in inventories 10.2 19.6 16.3 15.0 -9.7 -50.2 -292.3 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة
Net Exports of Goods and 

Services
-1,114.6 -1,013.3 -864.8 -827.1 -836.8 -797.2 -629.5 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 164.5 156.9 127.3 120.6 151.3 153.7 161.0 الصادرات

 - Goods 65.0 57.9 58.7 61.1 85.8 84.1 100.7 السلع- 

 - Services 99.5 99.0 68.6 59.5 65.5 69.6 60.3 الخدمات- 

Imports 1,279.1 1,170.2 992.1 947.7 988.1 950.9 790.5 الواردات

 - Goods 1,137.9 1,025.0 886.4 834.2 860.4 825.7 669.2 السلع- 

 - Services 141.2 145.2 105.7 113.5 127.7 125.2 121.3 الخدمات- 

Net errors and omissions 92.7 0.0 -45.9 -34.4 -96.6 -118.1 93.2 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 2,979.6 3,125.7 3,223.6 2,900.1 2,853.4 2,900.7 2,583.3 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : (تابع) 3-3جدول 
       Table 3-3 (Cont.): GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2004-2018 at current prices   
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المتغير
Palestine* فلسطين *
Gross Domestic Product (GDP) 11,186.1 9,681.5 8,085.7 7,310.4 5,815.7 5,348.3 5,125.7 4,603.1 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 749.5 599.1 532.1 671.3 552.6 422.6 349.0 228.2 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 735.7 577.4 486.0 497.5 384.6 309.0 260.5 202.0    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 13.8 21.7 46.1 173.8 168.0 113.6 88.5 26.2    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 11,935.6 10,280.6 8,617.8 7,981.7 6,368.3 5,770.9 5,474.7 4,831.3 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 1,104.7 1,991.0 2,140.9 3,189.6 2,246.7 1,291.0 1,136.4 724.5 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 13,040.3 12,271.6 10,758.7 11,171.3 8,615.0 7,061.9 6,611.1 5,555.8 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 13,094.7 11,525.5 10,103.9 9,209.5 7,658.0 6,997.4 6,661.5 5,855.4 االستهالك النهائي
Savings -54.4 746.1 654.8 1,961.8 957.0 64.5 -50.4 -299.6 اإلدخار
West Bank* الضفة الغربية*
Gross Domestic Product (GDP) 8,820.1 7,469.3 6,312.5 5,728.8 4,266.1 3,705.1 3,263.3 3,043.3 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 679.5 548.3 453.3 565.1 457.0 343.6 270.8 169.5 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 670.3 534.1 424.6 445.8 340.5 265.9 214.4 154.9    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 9.2 14.2 28.7 119.3 116.5 77.7 56.4 14.6    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 9,499.6 8,017.6 6,765.8 6,293.9 4,723.1 4,048.7 3,534.1 3,212.8 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 657.8 1,189.1 1,281.1 1,912.3 1,349.4 777.0 685.4 437.9 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 10,157.4 9,206.7 8,046.9 8,206.2 6,072.5 4,825.7 4,219.5 3,650.7 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 10,209.9 8,861.1 7,771.5 6,887.7 5,432.0 4,752.8 4,434.2 3,851.9 االستهالك النهائي
Savings -52.5 345.6 275.4 1,318.5 640.5 72.9 -214.7 -201.2 اإلدخار
Gaza Strip قطاع غزة
Gross Domestic Product (GDP) 2,366.0 2,212.2 1,773.2 1,581.6 1,549.6 1,643.2 1,862.4 1,559.8 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 70.0 50.8 78.8 106.2 95.6 79.0 78.2 58.7 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 65.4 43.3 61.4 51.7 44.1 43.1 46.1 47.1    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 4.6 7.5 17.4 54.5 51.5 35.9 32.1 11.6    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 2,436.0 2,263.0 1,852.0 1,687.8 1,645.2 1,722.2 1,940.6 1,618.5 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 446.9 801.9 859.8 1,277.3 897.3 514.0 451.0 286.6 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 2,882.9 3,064.9 2,711.8 2,965.1 2,542.5 2,236.2 2,391.6 1,905.1 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 2,884.8 2,664.4 2,332.4 2,321.8 2,226.0 2,244.6 2,227.3 2,003.5 االستهالك النهائي
Savings -1.9 400.5 379.4 643.3 316.5 -8.4 164.3 -98.4 اإلدخار

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية حسب المنطقة: 4 جدول 
           Table 4: Major national accounts variables by region* for the years 2004-2018 at current prices                                               

 للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية

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

1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المتغير

Palestine* فلسطين *
Gross Domestic Product (GDP) 16,276.6 16,128.0 15,405.4 13,972.4 13,989.7 13,515.5 12,208.4

الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 2,787.3 2,129.0 1,895.7 1,712.4 1,482.6 1,160.3 857.5

صافي الدخل من الخارج 

   Compensation of employees, net 2,666.3 2,130.2 1,893.6 1,663.0 1,448.7 1,139.7 822.1
   صافي تعويضات العاملين 

   Property income, net 121.0 -1.2 2.1 49.4 33.9 20.6 35.4
   صافي دخل الملكية

Gross National Income (GNI) 19,063.9 18,257.0 17,301.1 15,684.8 15,472.3 14,675.8 13,065.9
الدخل القومي االجمالي 

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 1,499.1 1,708.5 1,626.4 1,749.4 1,666.0 1,577.9 1,750.3
صافي التحويالت من الخارج  

Gross Disposable Income (GDI) 20,563.0 19,965.5 18,927.5 17,434.2 17,138.3 16,253.7 14,816.2
الدخل المتاح االجمالي 

Final Consumption 18,047.5 17,648.5 17,159.3 15,842.8 15,999.2 15,261.5 13,965.4
االستهالك النهائي

Savings 2,515.5 2,317.0 1,768.2 1,591.4 1,139.1 992.2 850.8
اإلدخار

West Bank* الضفة الغربية*
Gross Domestic Product (GDP) 13,297.0 13,002.3 12,181.8 11,072.3 11,136.3 10,614.8 9,625.1 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 2,742.1 2,095.3 1,889.3 1,696.7 1,465.5 1,101.0 793.7 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 2,627.9 2,092.7 1,884.4 1,654.7 1,439.4 1,087.1 770.1    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 114.2 2.6 4.9 42.0 26.1 13.9 23.6    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 16,039.1 15,097.6 14,071.1 12,769.0 12,601.8 11,715.8 10,418.8 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 864.7 988.6 944.1 1,018.7 973.3 925.0 1,039.1 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 16,903.8 16,086.2 15,015.2 13,787.7 13,575.1 12,640.8 11,457.9 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 14,497.9 14,114.0 13,658.9 12,538.4 12,463.8 11,908.9 11,042.3 االستهالك النهائي
Savings 2,405.9 1,972.2 1,356.3 1,249.3 1,111.3 731.9 415.6 اإلدخار
Gaza Strip قطاع غزة
Gross Domestic Product (GDP) 2,979.6 3,125.7 3,223.6 2,900.1 2,853.4 2,900.7 2,583.3 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 45.2 33.7 6.4 15.7 17.1 59.3 63.8 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 38.4 37.5 9.2 8.3 9.3 52.6 52.0    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 6.8 -3.8 -2.8 7.4 7.8 6.7 11.8    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 3,024.8 3,159.4 3,230.0 2,915.8 2,870.5 2,960.0 2,647.1 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 634.4 719.9 682.3 730.7 692.7 652.9 711.2 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 3,659.2 3,879.3 3,912.3 3,646.5 3,563.2 3,612.9 3,358.3 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 3,549.6 3,534.5 3,500.4 3,304.4 3,535.4 3,352.6 2,923.1 االستهالك النهائي
Savings 109.6 344.8 411.9 342.1 27.8 260.3 435.2 اإلدخار

   Table 4 (Cont.): Major national accounts variables  by region for the years 2004-2018 at current prices

  باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية حسب المنطقة: (تابع) 4 جدول 

 إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة

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

1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD القيمة بالدوالر األمريكي

Indicator 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

Palestine* 2,884.0 2,559.4 2,193.2 2,035.9 1,664.3 1,578.1 1,559.6 1,444.1 *فلسطين

West Bank* 3,850.6 3,330.6 2,876.2 2,668.5 2,032.6 1,816.4 1,646.2 1,579.6 *الضفة الغربية

Gaza Strip 1,489.8 1,436.5 1,188.5 1,095.3 1,110.3 1,217.8 1,427.8 1,237.0 قطاع غزة

 GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

Palestine* 3,077.2 2,717.8 2,337.6 2,222.9 1,822.4 1,702.8 1,665.7 1,515.6 *فلسطين

West Bank* 4,147.3 3,575.1 3,082.7 2,931.8 2,250.4 1,984.9 1,782.8 1,667.6 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,533.8 1,469.4 1,241.4 1,168.9 1,178.8 1,276.3 1,487.8 1,283.5 قطاع غزة

 GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي

Palestine* 3,362.1 3,244.2 2,918.3 3,111.2 2,465.3 2,083.7 2,011.5 1,742.9 *فلسطين

West Bank* 4,434.5 4,105.3 3,666.5 3,822.5 2,893.3 2,365.8 2,128.6 1,894.8 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,815.3 1,990.1 1,817.6 2,053.5 1,821.7 1,657.3 1,833.5 1,510.8 قطاع غزة

 باالسعار الجارية2018-2004مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة لالعوام :  5جدول 
Table 5: Per capita indicators by region for the years 2004-2018 at current prices

 الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام
* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD القيمة بالدوالر األمريكي

Indicator 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشر

 GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

Palestine* 3,562.3 3,620.5 3,534.4 3,277.9 3,357.5 3,320.2 3,071.5 *فلسطين

West Bank* 5,044.0 5,043.6 4,814.7 4,460.8 4,574.7 4,448.0 4,115.9 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,541.4 1,665.6 1,762.9 1,628.9 1,647.2 1,722.2 1,578.7 قطاع غزة

 GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

Palestine* 4,172.4 4,098.4 3,969.3 3,679.6 3,713.4 3,605.2 3,287.2 *فلسطين

West Bank* 6,084.2 5,856.4 5,561.4 5,144.3 5,176.8 4,909.4 4,455.3 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,564.8 1,683.5 1,766.4 1,637.7 1,657.0 1,757.4 1,617.7 قطاع غزة

 GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي

Palestine* 4,500.5 4,482.0 4,342.4 4,090.1 4,113.2 3,992.8 3,727.5 *فلسطين

West Bank* 6,412.2 6,239.9 5,934.6 5,554.7 5,576.6 5,297.0 4,899.7 *الضفة الغربية

Gaza Strip 1,893.0 2,067.2 2,139.5 2,048.1 2,056.9 2,145.0 2,052.4 قطاع غزة

 باالسعار الجارية2018-2004مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة لالعوام : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont.): Per capita indicators by region for the years 2004-2018 at current prices

 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة

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

occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 1,034.0 985.4 1,089.6 1,009.7 756.5 929.6 727.2 869.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and water 1,587.5 1,559.0 1,380.6 1,305.5 951.0 964.3 1,333.9 1,102.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 67.7 33.0 30.6 29.1 16.7 24.9 27.0 26.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,329.3 1,339.0 1,112.0 1,022.0 702.8 728.7 1,071.3 845.5 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

120.9 120.9 145.9 151.6 127.4 115.9 152.2 156.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities

69.6 66.1 92.1 102.8 104.1 94.8 83.4 74.4 دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 940.0 691.9 504.8 257.4 358.3 360.6 368.3 306.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles

2,251.4 1,761.0 1,125.1 867.1 1,020.2 806.1 859.9 815.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 151.1 145.1 169.1 113.0 148.4 163.8 234.4 182.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 306.1 295.2 393.5 409.4 393.4 334.4 353.8 234.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 513.5 475.6 442.9 337.3 306.8 278.3 129.5 214.1 المعلومات واالتصاالت
Services 2,054.6 1,857.5 1,961.3 1,929.6 1,660.1 1,574.9 1,906.1 1,775.4 الخدمات
Accommodation and food service activities 109.5 201.4 84.0 101.7 79.8 107.8 92.9 66.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 400.4 458.0 617.4 577.3 503.1 447.0 683.9 657.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical activities 144.8 105.6 100.7 114.8 51.6 45.9 77.0 53.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 103.0 38.8 45.7 47.8 35.4 13.9 37.2 43.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 757.4 639.9 777.7 696.8 638.2 641.3 648.7 611.1 التعليم
Human health and social work activities 335.3 240.8 260.1 222.9 224.5 251.9 243.0 255.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 42.1 28.1 12.6 22.6 20.0 9.1 13.9 8.9 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 162.1 144.9 63.1 145.7 107.5 58.0 109.5 80.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,858.6 1,686.5 1,749.8 1,819.1 2,049.8 2,090.6 1,667.7 1,368.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.2 6.3 7.7 6.4 5.9 5.0 2.9 6.3 الخدمات المنزلية
Customs Duties 582.7 629.7 572.9 549.6 475.0 478.7 447.7 349.4 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 860.7 989.2 1,079.8 1,043.9 855.4 666.7 708.7 628.5 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 12,146.4 11,082.4 10,477.1 9,648.0 8,980.8 8,653.0 8,740.1 7,853.4 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 1-6جدول 
Table 6-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                               

.The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967 *.1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 1,091.1 1,074.1 1,142.9 1,035.2 1,077.9 1,049.4 1,085.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and water 2,056.6 2,094.2 1,829.4 1,629.7 1,720.7 1,840.4 1,756.9 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and quarrying 66.7 43.0 46.4 48.7 59.3 65.6 35.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,762.8 1,756.8 1,499.6 1,302.4 1,437.9 1,582.1 1,504.4 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

165.9 171.2 158.6 158.2 123.6 89.6 127.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities

61.2 123.2 124.8 120.4 99.9 103.1 90.0 دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 920.8 818.8 780.3 665.3 695.7 1,109.2 921.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles

3,346.1 3,165.5 2,950.5 2,760.0 2,543.9 2,525.1 2,373.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and storage 278.0 275.6 274.6 257.4 196.5 190.2 162.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 626.1 551.8 535.0 422.6 399.5 374.4 363.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 497.0 486.3 523.6 549.8 548.3 526.4 546.2 المعلومات واالتصاالت
Services 2,995.0 2,846.0 2,978.2 2,681.1 2,613.0 2,507.3 2,359.5 الخدمات
Accommodation and food service activities 257.9 258.4 218.5 175.6 152.9 191.2 155.8 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 708.6 719.5 716.2 679.5 617.8 504.3 455.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical activities 174.1 169.3 194.7 151.4 146.8 145.9 138.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Administrative and support service activities 106.1 85.8 71.0 73.2 72.5 80.7 79.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 895.3 957.1 1,044.5 983.0 1,017.9 968.7 925.2 التعليم
Human health and social work activities 509.4 456.5 437.3 383.7 384.5 397.7 378.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 84.9 64.3 61.9 41.6 41.9 42.2 45.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 258.7 135.1 234.1 193.1 178.7 176.6 180.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,501.5 1,753.3 2,025.5 1,940.8 1,907.7 1,850.7 1,808.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 5.3 7.2 7.1 6.9 7.3 7.1 6.7 الخدمات المنزلية
Customs Duties 1,102.4 1,079.9 854.2 780.4 694.0 626.7 600.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,196.3 1,274.2 1,309.7 1,243.2 1,066.6 885.5 901.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 15,616.2 15,426.9 15,211.0 13,972.4 13,471.1 13,492.4 12,886.9 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع) 1-6        جدول 
 Table 6-1 (Cont.): Value added in Palestine* by economic activity for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                            

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.  للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 726.9 686.0 738.5 693.6 534.6 690.6 528.2 605.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and water 1,142.6 1,148.7 1,194.1 1,116.1 807.3 652.9 796.2 665.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 67.7 33.0 30.6 29.1 16.7 24.9 27.0 26.7 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 958.0 1,001.9 1,015.6 947.8 656.9 506.7 655.0 533.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
57.7 53.0 66.0 50.7 41.9 34.1 45.8 44.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities
59.2 60.8 81.9 88.5 91.8 87.2 68.4 60.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 588.7 540.8 453.2 206.6 271.3 271.8 224.5 199.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles
1,811.7 1,359.9 905.5 748.4 780.7 500.2 460.4 526.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 129.6 125.9 151.8 102.8 129.6 128.3 156.8 153.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 272.1 262.6 332.5 346.0 323.9 252.0 252.8 180.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 505.3 468.9 434.7 332.4 300.5 269.8 116.3 206.0 المعلومات واالتصاالت
Services 1,375.1 1,197.0 1,194.1 1,266.2 983.8 906.2 1,133.4 1,050.4 الخدمات

Accommodation and food service activities 100.0 165.6 58.7 90.8 63.4 88.2 78.8 53.6 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 266.0 276.9 366.1 362.8 313.4 256.6 372.8 362.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical activities 68.1 81.9 72.5 107.7 40.1 33.1 50.6 31.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 95.0 34.6 43.7 45.8 32.3 12.6 34.2 38.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 493.9 356.1 418.8 370.0 320.9 335.4 357.8 337.3 التعليم
Human health and social work activities 206.4 157.4 175.2 146.6 136.3 142.3 147.8 163.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 38.3 20.9 8.3 20.1 16.7 6.0 7.1 4.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 107.4 103.6 50.8 122.4 60.7 32.0 84.3 60.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,375.9 1,234.2 1,261.4 1,300.0 1,480.3 1,449.0 1,048.0 930.1 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 4.4 4.8 3.4 6.4 5.9 4.3 1.7 4.3 الخدمات المنزلية
Customs Duties 552.9 571.2 519.9 453.0 354.3 357.2 320.7 221.6 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 820.7 896.1 937.2 879.8 615.4 479.8 429.5 386.4 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 9,305.9 8,496.1 8,126.3 7,451.3 6,587.6 5,962.1 5,468.5 5,128.9 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-6جدول 
Table 6-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                               

.The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967 *.1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 756.3 745.2 749.7 720.0 759.2 755.3 775.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and water 1,790.9 1,738.1 1,480.5 1,281.0 1,427.4 1,461.2 1,345.6 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 66.4 42.2 42.0 44.5 56.1 64.9 33.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,580.5 1,483.5 1,223.8 1,018.2 1,166.5 1,243.9 1,181.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
89.0 97.0 96.8 104.5 111.6 68.9 60.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities
55.0 115.4 117.9 113.8 93.2 83.5 70.4 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 752.8 664.9 606.1 570.3 628.8 653.2 553.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles
2,791.6 2,638.6 2,331.3 2,149.8 1,927.3 1,866.6 1,851.8 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 237.8 236.5 240.9 225.3 159.0 145.9 126.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 559.7 493.8 472.9 371.7 353.1 330.0 321.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 479.7 471.3 509.1 535.3 535.3 513.0 533.5 المعلومات واالتصاالت
Services 2,270.4 2,140.1 2,140.8 1,917.8 1,829.4 1,696.7 1,586.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 205.0 202.2 176.5 140.5 118.6 151.0 120.3 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 530.2 527.7 506.1 480.9 422.9 316.3 313.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical activities 158.6 153.9 178.6 135.2 130.8 118.6 108.4 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 91.6 77.3 62.9 65.1 64.5 74.8 71.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 689.0 719.2 712.3 676.8 698.4 648.7 586.0 التعليم
Human health and social work activities 325.2 316.5 291.2 253.3 241.7 251.4 234.3 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 64.1 44.8 51.3 31.0 31.4 25.3 35.4 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 206.7 98.5 161.9 135.0 121.1 110.6 116.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,009.7 1,183.6 1,506.6 1,421.6 1,351.6 1,318.9 1,290.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 5.2 6.5 6.4 6.2 6.6 6.4 4.7 الخدمات المنزلية
Customs Duties 1,058.2 1,036.7 810.2 739.5 659.2 592.5 568.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,085.0 1,150.2 1,191.6 1,133.8 973.5 832.2 854.0 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 12,797.3 12,505.5 12,046.1 11,072.3 10,610.4 10,171.9 9,810.2 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: (تابع) 2-6    جدول 
Table 6-2 (Cont.): Value added in West Bank* by economic activity for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                           

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 307.1 299.4 351.1 316.1 221.9 239.0 199.0 263.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
444.9 410.3 186.5 189.4 143.7 311.4 537.7 437.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 371.3 337.1 96.4 74.2 45.9 222.0 416.3 311.8 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
63.2 67.9 79.9 100.9 85.5 81.8 106.4 112.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities
10.4 5.3 10.2 14.3 12.3 7.6 15.0 13.6 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 351.3 151.1 51.6 50.8 87.0 88.8 143.8 106.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles
439.7 401.1 219.6 118.7 239.5 305.9 399.5 288.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 21.5 19.2 17.3 10.2 18.8 35.5 77.6 29.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 34.0 32.6 61.0 63.4 69.5 82.4 101.0 54.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 8.2 6.7 8.2 4.9 6.3 8.5 13.2 8.1 المعلومات واالتصاالت
Services 679.5 660.5 767.2 663.4 676.3 668.7 772.7 725.0 الخدمات

Accommodation and food service activities 9.5 35.8 25.3 10.9 16.4 19.6 14.1 12.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 134.4 181.1 251.3 214.5 189.7 190.4 311.1 295.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical activities 76.7 23.7 28.2 7.1 11.5 12.8 26.4 21.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 8.0 4.2 2.0 2.0 3.1 1.3 3.0 5.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 263.5 283.8 358.9 326.8 317.3 305.9 290.9 273.8 التعليم
Human health and social work activities 128.9 83.4 84.9 76.3 88.2 109.6 95.2 92.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 3.8 7.2 4.3 2.5 3.3 3.1 6.8 4.5 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 54.7 41.3 12.3 23.3 46.8 26.0 25.2 20.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 482.7 452.3 488.4 519.1 569.5 641.6 619.7 438.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.8 1.5 4.3 0.0 0.0 0.7 1.2 2.0 الخدمات المنزلية
Customs Duties 29.8 58.5 53.0 96.6 120.7 121.5 127.0 127.8 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 40.0 93.1 142.6 164.1 240.0 186.9 279.2 242.1 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,840.5 2,586.3 2,350.8 2,196.7 2,393.2 2,690.9 3,271.6 2,724.5 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-6جدول 
Table 6-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                               
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 334.8 328.9 393.2 315.2 318.7 294.1 310.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
265.7 356.1 348.9 348.7 293.3 379.2 411.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.3 0.8 4.4 4.2 3.2 0.7 2.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 182.3 273.3 275.8 284.2 271.4 338.2 322.7 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
76.9 74.2 61.8 53.7 12.0 20.7 67.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities
6.2 7.8 6.9 6.6 6.7 19.6 19.6 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 168.0 153.9 174.2 95.0 66.9 456.0 368.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles
554.5 526.9 619.2 610.2 616.6 658.5 521.7 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 40.2 39.1 33.7 32.1 37.5 44.3 35.6 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 66.4 58.0 62.1 50.9 46.4 44.4 42.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 17.3 15.0 14.5 14.5 13.0 13.4 12.7 المعلومات واالتصاالت
Services 724.6 705.9 837.4 763.3 783.6 810.6 773.3 الخدمات

Accommodation and food service activities 52.9 56.2 42.0 35.1 34.3 40.2 35.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 178.4 191.8 210.1 198.6 194.9 188.0 142.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical activities 15.5 15.4 16.1 16.2 16.0 27.3 30.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 14.5 8.5 8.1 8.1 8.0 5.9 7.8 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 206.3 237.9 332.2 306.2 319.5 320.0 339.2 التعليم
Human health and social work activities 184.2 140.0 146.1 130.4 142.8 146.3 144.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 20.8 19.5 10.6 10.6 10.5 16.9 10.1 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 52.0 36.6 72.2 58.1 57.6 66.0 63.2 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 491.8 569.7 518.9 519.2 556.1 531.8 518.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2.0 الخدمات المنزلية
Customs Duties 44.2 43.2 44.0 40.9 34.8 34.2 32.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 111.3 124.0 118.1 109.4 93.1 53.3 47.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات
Gross Domestic Product 2,818.9 2,921.4 3,164.9 2,900.1 2,860.7 3,320.5 3,076.7 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : (تابع) 3-6جدول 
Table 6-3 (Cont.): Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                           

70



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 االستخدام النهائي

Final consumption 13,988.2 12,847.6 12,487.9 11,697.7 11,241.6 10,770.5 10,990.2 9,816.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 10,382.7 9,510.6 9,250.9 8,808.5 8,521.0 8,060.6 8,453.0 7,544.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 3,104.8 2,865.2 2,717.1 2,471.5 2,408.8 2,367.4 2,216.1 1,981.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 500.7 471.8 519.9 417.7 311.8 342.5 321.1 289.5
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

األسر المعيشية

Gross Capital Formation 2,182.1 2,144.4 2,225.9 1,908.8 1,402.1 1,815.2 1,932.0 1,811.2 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 2,491.7 2,043.9 2,184.2 1,842.0 1,364.5 1,765.9 1,906.1 1,754.3 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 1,971.3 1,540.6 1,700.6 1,423.3 999.1 1,097.4 1,357.5 1,281.2 المباني- 

 - Non-buildings 520.4 503.3 483.6 418.7 365.4 668.5 548.6 473.1 غير المباني- 

Changes in inventories -309.6 100.5 41.7 66.8 37.6 49.3 25.9 56.9 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -4,151.3 -4,153.8 -4,597.8 -4,148.7 -4,029.3 -4,217.8 -4,458.9 -4,026.6 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 2,017.1 1,639.4 1,628.4 1,522.1 1,269.2 1,045.5 1,075.6 901.5 الصادرات

 - Goods 1,686.5 1,340.1 1,219.2 1,171.4 982.0 879.0 828.1 775.3 السلع- 

 - Services 330.6 299.3 409.2 350.7 287.2 166.5 247.5 126.2 الخدمات- 

Imports 6,168.4 5,793.2 6,226.2 5,670.8 5,298.5 5,263.3 5,534.5 4,928.1 الواردات

 - Goods 5,423.3 5,002.4 5,399.5 4,923.8 4,455.9 4,147.5 5,000.5 4,470.0 السلع- 

 - Services 745.1 790.8 826.7 747.0 842.6 1,115.8 534.0 458.1 الخدمات- 

Net errors and omissions 127.4 244.2 361.1 190.2 366.4 285.1 276.8 252.8 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 12,146.4 11,082.4 10,477.1 9,648.0 8,980.8 8,653.0 8,740.1 7,853.4 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في فلسطين: 1-7جدول 
Table 7-1: GDP by expenditure in Palestine*  for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                               

.The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967 *.1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 16,889.0 16,513.9 17,153.7 15,842.8 15,212.1 14,861.3 15,117.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 13,087.8 12,924.0 13,041.9 11,827.0 11,419.4 11,204.6 11,448.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 3,318.9 3,093.6 3,584.7 3,494.5 3,285.2 3,129.8 3,182.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 482.3 496.3 527.1 521.3 507.5 526.9 486.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 

األسر المعيشية

Gross Capital Formation 4,260.3 4,166.9 3,873.8 3,505.4 3,084.4 3,193.5 2,790.4 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 4,015.9 3,918.2 3,666.3 3,304.6 2,892.3 3,053.5 2,998.0 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 2,634.8 2,583.8 2,520.1 2,341.5 2,048.2 2,411.4 2,468.0 المباني- 

 - Non-buildings 1,381.1 1,334.4 1,146.2 963.1 844.1 642.1 530.0 غير المباني- 

Changes in inventories 244.4 248.7 207.5 200.8 192.1 140.0 -207.6 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -5,678.1 -5,385.9 -5,588.0 -5,401.2 -4,609.8 -4,543.5 -5,029.8 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 2,578.7 2,515.6 2,208.3 2,244.3 2,319.6 2,117.3 2,027.8 الصادرات

 - Goods 2,218.4 2,162.1 1,899.3 1,914.3 2,007.5 1,788.6 1,665.1 السلع- 

 - Services 360.3 353.5 309.0 330.0 312.1 328.7 362.7 الخدمات- 

Imports 8,256.8 7,901.5 7,796.3 7,645.5 6,929.4 6,660.8 7,057.6 الواردات

 - Goods 7,550.6 7,182.4 7,150.3 6,965.6 6,284.2 5,967.8 6,248.2 السلع- 

 - Services 706.2 719.1 646.0 679.9 645.2 693.0 809.4 الخدمات- 

Net errors and omissions 145.0 132.0 -228.5 25.4 -215.6 -18.9 8.9 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 15,616.2 15,426.9 15,211.0 13,972.4 13,471.1 13,492.4 12,886.9 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في فلسطين: (تابع) 1-7جدول 
       Table 7-1 (Cont.): GDP by expenditure in Palestine* for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                     

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 االستخدام النهائي
Final consumption 10,501.8 9,932.1 9,650.9 8,843.6 8,246.1 7,384.5 7,370.5 6,597.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 8,068.6 7,722.7 7,403.1 7,009.1 6,148.0 5,313.4 5,739.6 5,216.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 2,235.9 1,993.7 1,930.7 1,613.4 1,931.5 1,883.2 1,449.7 1,210.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 197.3 215.7 317.1 221.1 166.6 187.9 181.2 170.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة 

للربح وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 1,879.1 1,795.1 2,142.6 1,729.4 1,172.3 994.7 1,176.8 1,136.3 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 1,809.9 1,722.0 2,075.4 1,667.6 1,146.1 953.0 1,157.0 1,107.9 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 1,309.5 1,226.5 1,594.2 1,259.0 787.7 664.9 739.2 694.7 المباني- 

 - Non-buildings 500.4 495.5 481.2 408.6 358.4 288.1 417.8 413.2 غير المباني- 

Changes in inventories 69.2 73.1 67.2 61.8 26.2 41.7 19.8 28.4 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -3,204.3 -3,374.7 -3,894.2 -3,357.7 -3,111.3 -2,632.2 -3,278.5 -2,789.6 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 1,901.8 1,609.2 1,566.5 1,461.7 1,161.6 975.6 926.7 802.5 الصادرات

 - Goods 1,627.1 1,337.5 1,218.7 1,171.0 943.6 825.8 758.9 716.9 السلع- 

 - Services 274.7 271.7 347.8 290.7 218.0 149.8 167.8 85.6 الخدمات- 

Imports 5,106.1 4,983.9 5,460.7 4,819.4 4,272.9 3,607.8 4,205.2 3,592.1 الواردات

 - Goods 4,533.7 4,484.5 4,908.1 4,281.5 3,638.7 2,863.4 3,775.2 3,219.8 السلع- 

 - Services 572.4 499.4 552.6 537.9 634.2 744.4 430.0 372.3 الخدمات- 

Net errors and omissions 129.3 143.6 227.0 236.0 280.5 215.1 199.7 184.3 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 9,305.9 8,496.1 8,126.3 7,451.3 6,587.6 5,962.1 5,468.5 5,128.9 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: 2-7جدول 
Table 7-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                               

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.
* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 االستخدام النهائي
Final consumption 13,538.0 13,270.5 13,725.4 12,538.4 11,703.2 11,420.3 11,364.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 10,844.6 10,802.4 10,883.6 9,777.1 9,100.4 8,926.1 8,895.8 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 2,470.0 2,233.6 2,599.6 2,512.0 2,337.9 2,204.4 2,216.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 223.4 234.5 242.2 249.3 264.9 289.8 252.2
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة 

للربح وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 3,843.9 3,606.6 3,251.1 3,048.2 2,765.8 2,539.0 2,280.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 3,608.9 3,376.6 3,060.0 2,862.4 2,564.6 2,354.3 2,096.2 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 2,253.7 2,067.4 1,937.2 1,921.2 1,739.7 1,731.3 1,579.4 المباني- 

 - Non-buildings 1,355.2 1,309.2 1,122.8 941.2 824.9 623.0 516.8 غير المباني- 

Changes in inventories 235.0 230.0 191.1 185.8 201.2 184.7 184.7 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -4,662.1 -4,458.0 -4,738.8 -4,574.1 -3,811.4 -3,874.1 -3,945.7 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 2,424.1 2,375.0 2,082.5 2,123.7 2,211.3 1,993.6 1,927.8 الصادرات

 - Goods 2,158.5 2,114.9 1,841.9 1,853.2 1,959.0 1,738.6 1,632.8 السلع- 

 - Services 265.6 260.1 240.6 270.5 252.3 255.0 295.0 الخدمات- 

Imports 7,086.2 6,833.0 6,821.3 6,697.8 6,022.7 5,867.7 5,873.5 الواردات

 - Goods 6,510.1 6,248.0 6,280.6 6,131.4 5,494.7 5,289.6 5,257.3 السلع- 

 - Services 576.1 585.0 540.7 566.4 528.0 578.1 616.2 الخدمات- 

Net errors and omissions 77.5 86.4 -191.6 59.8 -47.2 86.7 110.7 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 12,797.3 12,505.5 12,046.1 11,072.3 10,610.4 10,171.9 9,810.2 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004لألعوام * الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في الضفة الغربية: (تابع) 2-7جدول 
       Table 7-2 (Cont.): GDP by expenditure in West Bank* for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                     

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 االستخدام النهائي

Final consumption 3,486.4 2,915.5 2,837.0 2,854.1 2,995.5 3,386.0 3,619.7 3,218.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 2,314.1 1,787.9 1,847.8 1,799.4 2,373.0 2,747.2 2,713.4 2,328.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 868.9 871.5 786.4 858.1 477.3 484.2 766.4 771.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 303.4 256.1 202.8 196.6 145.2 154.6 139.9 118.6
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية

Gross Capital Formation 303.0 349.3 83.3 179.4 229.8 820.5 755.2 674.9 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 681.8 321.9 108.8 174.4 218.4 812.9 749.1 646.4 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 661.8 314.1 106.4 164.3 211.4 432.5 618.3 586.5 المباني- 

 - Non-buildings 20.0 7.8 2.4 10.1 7.0 380.4 130.8 59.9 غير المباني- 

Changes in inventories -378.8 27.4 -25.5 5.0 11.4 7.6 6.1 28.5 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -947.0 -779.1 -703.6 -791.0 -918.0 -1,585.6 -1,180.4 -1,237.0 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 115.3 30.2 61.9 60.4 107.6 69.9 148.9 99.0 الصادرات

 - Goods 59.4 2.6 0.5 0.4 38.4 53.2 69.2 58.4 السلع- 

 - Services 55.9 27.6 61.4 60.0 69.2 16.7 79.7 40.6 الخدمات- 

Imports 1,062.3 809.3 765.5 851.4 1,025.6 1,655.5 1,329.3 1,336.0 الواردات

 - Goods 889.6 517.9 491.4 642.3 817.2 1,284.1 1,225.3 1,250.2 السلع- 

 - Services 172.7 291.4 274.1 209.1 208.4 371.4 104.0 85.8 الخدمات- 

Net errors and omissions -1.9 100.6 134.1 -45.8 85.9 70.0 77.1 68.5 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 2,840.5 2,586.3 2,350.8 2,196.7 2,393.2 2,690.9 3,271.6 2,724.5 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : 3-7جدول 
Table 7-3: GDP by expenditure in Gaza Strip  for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                               

75



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Final Use 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 االستخدام النهائي

Final consumption 3,351.0 3,243.4 3,428.3 3,304.4 3,508.9 3,441.0 3,753.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي

Household final consumption 2,243.2 2,121.6 2,158.3 2,049.9 2,319.0 2,278.5 2,552.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية

Government final consumption 848.9 860.0 985.1 982.5 947.3 925.4 966.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 258.9 261.8 284.9 272.0 242.6 237.1 234.0
اإلنفاق االستهالكي النهائي للمؤسسات غير الهادفة للربح 

وتخدم األسر المعيشية

Gross Capital Formation 416.4 560.3 622.7 457.2 318.6 654.5 509.5 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

Gross fixed capital formation 407.0 541.6 606.3 442.2 327.7 699.2 901.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 - Buildings 381.1 516.4 582.9 420.3 308.5 680.1 888.6 المباني- 

 - Non-buildings 25.9 25.2 23.4 21.9 19.2 19.1 13.2 غير المباني- 

Changes in inventories 9.4 18.7 16.4 15.0 -9.1 -44.7 -392.3 التغير في المخزون

Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي الممتلكات القيمة

Net Exports of Goods and Services -1,016.0 -927.9 -849.2 -827.1 -798.4 -669.4 -1,084.1 صافي الصادرات من السلع والخدمات

Exports 154.6 140.6 125.8 120.6 108.3 123.7 100.0 الصادرات

 - Goods 59.9 47.2 57.4 61.1 48.5 50.0 32.3 السلع- 

 - Services 94.7 93.4 68.4 59.5 59.8 73.7 67.7 الخدمات- 

Imports 1,170.6 1,068.5 975.0 947.7 906.7 793.1 1,184.1 الواردات

 - Goods 1,040.5 934.4 869.7 834.2 789.5 678.2 990.9 السلع- 

 - Services 130.1 134.1 105.3 113.5 117.2 114.9 193.2 الخدمات- 

Net errors and omissions 67.5 45.6 -36.9 -34.4 -168.4 -105.6 -101.8 صافي السهو والخطأ

Gross Domestic Product 2,818.9 2,921.4 3,164.9 2,900.1 2,860.7 3,320.5 3,076.7 الناتج المحلي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق عليه في قطاع غزة لألعوام : (تابع) 3-7جدول 
       Table 7-3 (Cont.): GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                     
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المتغير
Palestine* فلسطين *
Gross Domestic Product (GDP) 12,146.4 11,082.4 10,477.1 9,648.0 8,980.8 8,653.0 8,740.1 7,853.4 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 907.6 784.6 1,022.0 1,149.1 938.2 804.6 683.4 512.9 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 893.8 761.6 936.9 908.9 705.8 619.2 539.0 470.1    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 13.8 23.0 85.1 240.2 232.4 185.4 144.4 42.8    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 13,054.0 11,867.0 11,499.1 10,797.1 9,919.0 9,457.6 9,423.5 8,366.3 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 1,095.6 2,108.3 3,236.0 4,763.7 3,355.8 1,955.5 1,798.5 1,184.6 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 14,149.6 13,975.3 14,735.1 15,560.8 13,274.8 11,413.1 11,222.0 9,550.9 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 13,988.2 12,847.6 12,487.9 11,697.7 11,241.6 10,770.5 10,990.2 9,816.0 االستهالك النهائي
Savings 161.4 1,127.7 2,247.2 3,863.1 2,033.2 642.6 231.8 -265.1 اإلدخار
West Bank* الضفة الغربية*
Gross Domestic Product (GDP) 9,305.9 8,496.1 8,126.3 7,451.3 6,587.6 5,962.1 5,468.5 5,128.9 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 779.1 687.4 795.1 941.8 754.7 641.1 522.1 347.7 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 769.8 671.9 741.2 774.6 591.5 512.6 428.7 323.4    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 9.3 15.5 53.9 167.2 163.2 128.5 93.4 24.3    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 10,085.0 9,183.5 8,921.4 8,393.1 7,342.3 6,603.2 5,990.6 5,476.6 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 666.2 1,300.3 1,969.1 2,904.2 2,049.4 1,196.7 1,102.8 727.9 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 10,751.2 10,483.8 10,890.5 11,297.3 9,391.7 7,799.9 7,093.4 6,204.5 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 10,501.8 9,932.1 9,650.9 8,843.6 8,246.1 7,384.5 7,370.5 6,597.9 االستهالك النهائي
Savings 249.4 551.7 1,239.6 2,453.7 1,145.6 415.4 -277.1 -393.4 اإلدخار
Gaza Strip قطاع غزة
Gross Domestic Product (GDP) 2,840.5 2,586.3 2,350.8 2,196.7 2,393.2 2,690.9 3,271.6 2,724.5 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 128.5 97.2 226.9 207.3 183.5 163.5 161.3 165.2 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 124.0 89.7 195.7 134.3 114.3 106.6 110.3 146.7    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 4.5 7.5 31.2 73.0 69.2 56.9 51.0 18.5    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 2,969.0 2,683.5 2,577.7 2,404.0 2,576.7 2,854.4 3,432.9 2,889.7 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 429.4 808.0 1,266.9 1,859.5 1,306.4 758.8 695.7 456.7 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 3,398.4 3,491.5 3,844.6 4,263.5 3,883.1 3,613.2 4,128.6 3,346.4 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 3,486.4 2,915.5 2,837.0 2,854.1 2,995.5 3,386.0 3,619.7 3,218.1 االستهالك النهائي
Savings -88.0 576.0 1,007.6 1,409.4 887.6 227.2 508.9 128.3 اإلدخار

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2018-2004لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية حسب المنطقة: 8 جدول 
           Table 8: Major national accounts variables by region* for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year                                                         

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. .2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Variable 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المتغير

Palestine* فلسطين *
Gross Domestic Product (GDP) 15,616.2 15,426.9 15,211.0 13,972.4 13,471.1 13,492.4 12,886.9

الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 2,505.3 1,904.4 1,693.7 1,712.4 1,445.2 1,262.9 1,018.2

صافي الدخل من الخارج 

   Compensation of employees, net 2,384.3 1,905.6 1,691.6 1,663.0 1,413.6 1,243.3 983.0
   صافي تعويضات العاملين 

   Property income, net 121.0 -1.2 2.1 49.4 31.6 19.6 35.2
   صافي دخل الملكية

Gross National Income (GNI) 18,121.5 17,331.3 16,904.7 15,684.8 14,916.3 14,755.3 13,905.1
الدخل القومي االجمالي 

Current transfers vis-a-vis non-residents, net 1,487.1 1,694.8 1,613.3 1,749.4 1,555.9 1,515.4 1,735.8
صافي التحويالت من الخارج  

Gross Disposable Income (GDI) 19,608.6 19,026.1 18,518.0 17,434.2 16,472.2 16,270.7 15,640.9
الدخل المتاح االجمالي 

Final Consumption 16,889.0 16,513.9 17,153.7 15,842.8 15,212.1 14,861.3 15,117.4
االستهالك النهائي

Savings 2,719.6 2,512.2 1,364.3 1,591.4 1,260.1 1,409.4 523.5
اإلدخار

West Bank* الضفة الغربية*
Gross Domestic Product (GDP) 12,797.3 12,505.5 12,046.1 11,072.3 10,610.4 10,171.9 9,810.2 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 2,460.5 1,871.1 1,687.4 1,696.7 1,423.4 1,153.3 908.1 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 2,346.3 1,868.5 1,682.5 1,654.7 1,399.1 1,140.1 884.2    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 114.2 2.6 4.9 42.0 24.3 13.2 23.9    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 15,257.8 14,376.6 13,733.5 12,769.0 12,033.8 11,325.2 10,718.3 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 855.0 977.5 933.5 1,018.7 907.3 880.7 1,052.4 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 16,112.8 15,354.1 14,667.0 13,787.7 12,941.1 12,205.9 11,770.7 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 13,538.0 13,270.5 13,725.4 12,538.4 11,703.2 11,420.3 11,364.3 االستهالك النهائي
Savings 2,574.8 2,083.6 941.6 1,249.3 1,237.9 785.6 406.4 اإلدخار
Gaza Strip قطاع غزة
Gross Domestic Product (GDP) 2,818.9 2,921.4 3,164.9 2,900.1 2,860.7 3,320.5 3,076.7 الناتج المحلي االجمالي 
Income vis-a-vis non-residents, net 44.8 33.3 6.3 15.7 21.8 109.6 110.1 صافي الدخل من الخارج 
   Compensation of employees, net 38.0 37.1 9.1 8.3 14.5 103.2 98.8    صافي تعويضات العاملين 
   Property income, net 6.8 -3.8 -2.8 7.4 7.3 6.4 11.3    صافي دخل الملكية
Gross National Income (GNI) 2,863.7 2,954.7 3,171.2 2,915.8 2,882.5 3,430.1 3,186.8 الدخل القومي االجمالي 
Current transfers vis-a-vis non-residents, net 632.1 717.3 679.8 730.7 648.6 634.7 683.4 صافي التحويالت من الخارج  
Gross Disposable Income (GDI) 3,495.8 3,672.0 3,851.0 3,646.5 3,531.1 4,064.8 3,870.2 الدخل المتاح االجمالي 
Final Consumption 3,351.0 3,243.4 3,428.3 3,304.4 3,508.9 3,441.0 3,753.1 االستهالك النهائي
Savings 144.8 428.6 422.7 342.1 22.2 623.8 117.1 اإلدخار

   Table 8 (Cont.): Major national accounts variables  by region for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year

2015سنة األساس :   باألسعار الثابتة2018-2004لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية حسب المنطقة: (تابع) 8 جدول 

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

                                                                                         . 

 للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD القيمة بالدوالر األمريكي

Indicator 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر

 GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

Palestine* 3,131.6 2,929.8 2,841.9 2,686.9 2,570.0 2,553.3 2,659.2 2,463.6 *فلسطين

West Bank* 4,062.7 3,788.4 3,702.7 3,470.9 3,138.7 2,923.0 2,758.6 2,661.8 *الضفة الغربية

Gaza Strip 1,788.7 1,679.4 1,575.6 1,521.4 1,714.7 1,994.4 2,508.1 2,160.7 قطاع غزة

 GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

Palestine* 3,365.6 3,137.2 3,119.1 3,007.0 2,838.5 2,790.7 2,867.1 2,624.5 *فلسطين

West Bank* 4,402.8 4,094.9 4,064.9 3,909.6 3,498.3 3,237.3 3,021.9 2,842.3 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,869.6 1,742.5 1,727.7 1,665.0 1,846.2 2,115.6 2,631.8 2,291.7 قطاع غزة

 GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي

Palestine* 3,648.1 3,694.5 3,996.8 4,333.6 3,798.8 3,367.7 3,414.3 2,996.1 *فلسطين

West Bank* 4,693.7 4,674.7 4,962.1 5,262.3 4,474.8 3,824.0 3,578.2 3,220.1 * الضفة الغربية

Gaza Strip 2,140.0 2,267.2 2,576.9 2,952.8 2,782.3 2,677.9 3,165.1 2,653.9 قطاع غزة

2015سنة األساس :  باالسعار الثابتة2018-2004مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة لالعوام :  9جدول 
Table 9:  Per capita indicators by region for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year 

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

occupation in 1967.

 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD القيمة بالدوالر األمريكي

Indicator 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشر

 GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

Palestine* 3,417.7 3,463.1 3,489.8 3,277.9 3,233.0 3,314.5 3,242.1 *فلسطين

West Bank* 4,854.4 4,851.0 4,761.1 4,460.8 4,358.7 4,262.3 4,195.0 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,458.3 1,556.6 1,730.8 1,628.9 1,651.3 1,971.5 1,880.3 قطاع غزة

 GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

Palestine* 3,966.1 3,890.6 3,878.4 3,679.6 3,579.9 3,624.7 3,498.3 *فلسطين

West Bank* 5,787.7 5,576.8 5,428.0 5,144.3 4,943.4 4,745.6 4,583.3 * الضفة الغربية

Gaza Strip 1,481.4 1,574.3 1,734.3 1,637.7 1,663.9 2,036.6 1,947.6 قطاع غزة

 GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي

Palestine* 4,291.5 4,271.1 4,248.5 4,090.1 3,953.3 3,997.0 3,935.0 *فلسطين

West Bank* 6,112.1 5,955.9 5,797.0 5,554.7 5,316.1 5,114.7 5,033.4 *الضفة الغربية

Gaza Strip 1,808.5 1,956.6 2,106.1 2,048.1 2,038.3 2,413.4 2,365.3 قطاع غزة

2015سنة األساس :  باالسعار الثابتة2018-2004مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة لالعوام : (تابع) 9جدول 
Table 9 (Cont.):  Per capita indicators by region for the years 2004-2018 at constant prices: 2015 is the base year 

* The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation in 1967.
 احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

.1967 عام الغربية للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Sector 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 القطاع
Household 3,447.6 3,598.8 2,925.1 2,799.7 2,342.5 2,287.8 2,295.4 2,080.1 األسر المعيشية 
NPISH 669.4 463.7 444.5 437.8 285.5 361.5 305.5 301.6 المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
General Government 2,107.7 1,755.8 1,475.3 1,287.1 1,322.4 1,216.1 1,153.5 1,003.2 الحكومة العامة

Financial enterprises 407.4 380.4 336.9 424.7 390.0 273.5 290.2 189.7 الشركات المالية 
Non-financial enterprises 4,554.0 3,482.8 2,903.9 2,361.1 1,475.3 1,209.4 1,081.1 1,028.5 الشركات غير المالية 
Gross Domestic Product 11,186.1 9,681.5 8,085.7 7,310.4 5,815.7 5,348.3 5,125.7 4,603.1 الناتج المحلي اإلجمالي

Sector 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 القطاع
Household 30.8 37.2 36.2 38.3 40.3 42.8 44.8 45.2 األسر المعيشية 

NPISH 6.1 4.8 5.5 6.0 4.9 6.8 6.0 6.6 المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية

General Government 18.8 18.1 18.2 17.6 22.7 22.7 22.5 21.8 الحكومة العامة

Financial enterprises 3.6 3.9 4.2 5.8 6.7 5.1 5.6 4.1 الشركات المالية 

Non-financial enterprises 40.7 36.0 35.9 32.3 25.4 22.6 21.1 22.3 الشركات غير المالية 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * حصة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين: 10 جدول 
 Table 10: Share of institutional sectors in the gross value added for the years 2004-2018 in Palestine* at current prices

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين: 11جدول 

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام

Table 11: Percentage contribution of institutional sectors to gross value added for the years 2004-2018 in Palestine* at current prices

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Sector 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 القطاع
Household 4,433.3 4,342.0 4,650.0 3,910.3 3,885.0 3,572.1 3,993.9 األسر المعيشية 
NPISH 494.3 532.4 560.4 544.2 557.3 518.0 572.3 المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية
General Government 2,144.9 2,670.8 2,800.7 2,646.9 2,777.3 2,539.5 2,210.8 الحكومة العامة

Financial enterprises 789.1 708.3 648.8 512.2 465.6 421.2 491.4 الشركات المالية 
Non-financial enterprises 8,415.0 7,874.5 6,745.5 6,358.8 6,304.5 6,464.7 4,940.0 الشركات غير المالية 
Gross Domestic Product 16,276.6 16,128.0 15,405.4 13,972.4 13,989.7 13,515.5 12,208.4 الناتج المحلي اإلجمالي

Sector 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 القطاع
Household 27.2 26.9 30.2 28.0 28.0 26.4 32.7 األسر المعيشية 

NPISH 3.1 3.3 3.6 3.9 3.9 3.8 4.7 المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية

General Government 13.2 16.6 18.2 18.9 18.9 18.8 18.1 الحكومة العامة

Financial enterprises 4.8 4.4 4.2 3.7 3.7 3.2 4.0 الشركات المالية 

Non-financial enterprises 51.7 48.8 43.8 45.5 45.5 47.8 40.5 الشركات غير المالية 

Gross Domestic Product 100 100 100 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * حصة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين:(تابع)10جدول 
 Table 10 (Cont.): Share of institutional sectors in the gross value added for the years 2004-2018 in Palestine* at current prices

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام

Table 11(Cont.): Percentage contribution of institutional sectors to gross value added for the years 2004-2018 in Palestine* at current 

prices

 باألسعار الجارية2018-2004لألعوام * التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فلسطين: (تابع) 11جدول 

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  الغربية  للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 933.2 871.6 810.3 740.4 519.1 609.0 460.8 512.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

298.7 474.1 294.0 353.6 230.6 174.8 248.1 206.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and quarrying 6.8 9.4 13.8 22.1 9.7 5.6 6.9 8.9 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 283.3 454.2 268.6 318.3 212.4 161.7 232.0 188.1 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.3 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 8.3 10.5 11.6 12.1 8.3 7.5 9.2 9.1
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 360.4 251.1 187.6 147.2 142.6 211.2 165.0 166.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
700.8 629.2 480.9 465.2 496.7 345.9 389.6 296.5 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 123.2 95.0 97.8 87.0 81.7 89.1 129.3 115.1 النقل والتخزين
Information and communication 0.9 3.6 3.3 1.2 1.5 2.4 2.1 1.6 المعلومات واالتصاالت
Services 523.5 662.4 566.2 524.2 488.8 524.3 538.9 488.4 الخدمات
Accommodation and food service activities

12.1 91.1 78.0 39.2 33.9 35.4 33.0 19.4
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 372.8 414.3 356.5 337.0 329.4 408.8 408.1 386.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
30.9 29.0 19.7 43.1 17.7 23.3 20.5 16.5 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities
21.1 8.1 7.6 13.9 12.6 7.9 12.4 5.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 13.1 19.2 21.8 11.7 13.6 6.2 2.3 5.2 التعليم
Human health and social work activities 29.0 31.1 33.3 13.5 28.0 15.7 18.3 18.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 5.1 13.6 11.2 11.1 10.8 7.4 6.0 3.7 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 39.4 56.0 38.1 54.7 42.8 19.6 38.3 33.3 أنشطة الخدمات االخرى
Households with employed persons 6.0 5.7 3.7 3.3 3.4 3.0 1.8 3.7 الخدمات المنزلية
Adjustment items 500.9 606.1 481.3 477.6 378.1 328.1 359.8 289.6 البنود التعديلية
Value added 3,447.6 3,598.8 2,925.1 2,799.7 2,342.5 2,287.8 2,295.4 2,080.1 القيمة المضافة

Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports. .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة  

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 12جدول 
 Table 12: Value added in Palestine* for household sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices                               

 الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 1,197.9 1,135.5 1,171.4 1,035.2 1,096.1 1,027.0 989.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water

223.3 218.0 257.8 230.3 253.3 238.0 536.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء
Mining and quarrying 0.0 0.1 1.5 0.9 1.6 3.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 217.8 212.1 239.3 213.7 231.7 219.3 518.0 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 5.5 5.8 17.0 15.7 20.0 15.1 17.0
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 708.2 621.1 603.6 530.9 452.7 381.3 393.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
459.4 476.2 629.0 382.6 468.6 428.1 716.3 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 154.9 172.3 175.3 146.1 154.9 150.0 126.5 النقل والتخزين
Information and communication 12.4 16.6 17.4 8.9 11.6 14.6 2.9 المعلومات واالتصاالت
Services 949.9 887.9 990.9 864.0 819.6 758.1 694.6 الخدمات
Accommodation and food service activities

30.8 45.5 61.1 32.2 25.9 27.7 45.5
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 693.6 699.0 700.3 663.2 646.4 588.4 426.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
23.0 22.4 37.0 17.1 16.9 14.2 25.0 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities
5.6 8.3 17.5 9.5 10.9 5.9 19.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 15.8 4.8 18.9 12.9 16.6 6.7 27.7 التعليم
Human health and social work activities 52.8 31.2 38.7 51.9 37.1 44.6 37.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 27.1 16.0 14.3 10.6 7.7 13.9 17.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 101.2 60.7 103.1 66.6 58.1 56.7 96.0 أنشطة الخدمات االخرى
Households with employed persons 5.8 7.7 7.2 6.9 7.5 7.1 6.2 الخدمات المنزلية
Adjustment items 721.5 806.7 797.4 705.4 620.7 567.9 528.5 البنود التعديلية
Value added 4,433.3 4,342.0 4,650.0 3,910.3 3,885.0 3,572.1 3,993.9 القيمة المضافة

.Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة  

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع) 12      جدول 
 Table 12 (Cont.): Value added in Palestine* for household sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices   

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام الغربية      للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity and 

water
0.9 12.1 8.0 0.1 3.0 0.8 0.4 0.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 0.9 12.1 8.0 0.1 2.1 0.8 0.3 0.2 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Services 556.5 360.4 346.2 350.1 231.1 298.1 250.9 253.0 الخدمات
Accommodation and food service activities

0.0 2.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 3.3 1.4 0.5 0.3 1.2 0.4 0.1 0.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
9.7 2.3 1.4 3.9 2.9 3.1 1.2 2.0 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities
0.0 0.1 2.5 0.3 0.9 0.1 0.2 0.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 262.0 202.6 210.2 224.7 150.1 195.3 142.9 152.1 التعليم
Human health and social work activities 156.0 81.8 73.2 65.7 41.9 64.2 60.4 69.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 12.9 6.6 5.9 2.0 1.7 1.8 1.5 1.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 112.6 62.7 50.1 53.2 32.4 33.2 44.5 28.1 أنشطة الخدمات االخرى
Adjustment items 112.0 91.2 90.3 87.6 51.4 62.6 54.2 48.3 البنود التعديلية
Value added 669.4 463.7 444.5 437.8 285.5 361.5 305.5 301.6 القيمة المضافة

Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports. .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة  

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 13جدول 

 Table 13: Value added in Palestine* for NPISH sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices                               

 الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018. 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity and 

water
3.8 1.7 4.2 2.3 1.9 0.5 0.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 3.8 1.7 4.2 2.3 1.9 0.5 0.3 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Services 432.4 467.2 489.7 477.5 495.9 469.9 474.8 الخدمات
Accommodation and food service activities

2.3 4.2 0.8 1.1 0.9 0.7 0.9
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
9.7 4.4 8.1 3.5 3.5 2.6 4.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 177.6 244.9 300.7 296.0 302.8 243.4 258.5 التعليم
Human health and social work activities 164.9 147.5 92.4 103.4 112.4 143.1 118.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 16.5 1.9 6.1 3.2 0.8 3.0 4.1 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 61.4 64.3 81.6 70.3 75.5 77.1 87.7 أنشطة الخدمات االخرى
Adjustment items 58.1 63.5 66.5 64.4 59.5 47.6 97.2 البنود التعديلية
Value added 494.3 532.4 560.4 544.2 557.3 518.0 572.3 القيمة المضافة

.Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة  

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع)13جدول 

 Table 13 (Cont.): Value added in Palestine* for NPISH sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices   

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام الغربية      للضفة
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity 

and water
1,218.1 877.6 751.4 588.9 433.2 362.7 445.7 352.8

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 62.8 23.8 35.0 17.7 4.6 13.0 12.8 10.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 998.8 717.7 594.7 479.9 365.7 292.9 347.5 267.5 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
140.6 124.0 105.3 81.8 54.9 47.3 78.3 68.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
15.9 12.1 16.4 9.5 8.0 9.5 7.1 6.3 دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 163.8 110.0 77.4 74.2 103.3 102.0 107.9 70.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,402.2 971.5 766.4 459.1 232.9 194.2 125.8 169.4 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 55.4 59.9 49.0 40.0 24.9 15.7 28.5 15.8 النقل والتخزين
Information and communication 592.4 523.1 452.8 505.7 305.6 243.4 105.3 181.5 المعلومات واالتصاالت
Services 402.3 290.5 265.2 239.3 116.2 86.0 80.1 78.2 الخدمات
Accommodation and food service 

activities 71.8 59.1 49.4 40.5 31.7 14.3 9.3 8.7
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 29.3 14.9 11.4 48.8 7.2 6.8 5.5 10.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
96.0 72.0 45.5 37.7 13.7 23.2 24.4 12.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
77.4 26.7 26.2 14.6 8.2 5.3 8.1 20.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 48.6 66.4 84.8 65.4 27.2 12.8 13.4 14.7 التعليم
Human health and social work activities 26.3 12.9 13.6 16.2 11.4 10.8 11.5 5.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 33.8 13.7 12.0 8.8 7.9 3.9 5.5 3.6 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 19.1 24.8 22.3 7.3 8.9 8.9 2.4 2.0 أنشطة الخدمات االخرى
Adjustment items 719.8 650.2 541.7 453.9 259.2 205.4 187.8 159.9 البنود التعديلية
Value added 4,554.0 3,482.8 2,903.9 2,361.1 1,475.3 1,209.4 1,081.1 1,028.5 القيمة المضافة

Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports. .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة  

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 14جدول 

 Table 14: Value added in Palestine* for non-financial enterprises sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices                               

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

1967.

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity 

and water
1,891.2 1,959.0 1,537.9 1,318.7 1,475.2 1,581.3 1,239.9

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 64.6 45.7 44.1 47.8 39.0 62.4 33.3 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,657.9 1,666.0 1,301.1 1,086.4 1,270.4 1,388.4 1,082.3 الصناعات التحويلية
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
133.0 152.5 135.4 135.7 99.6 88.5 104.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
35.7 94.8 57.3 48.8 66.2 42.0 19.5 دارة النفايات  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 279.3 240.9 182.4 134.4 272.8 250.5 212.7 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
3,157.0 2,789.6 2,370.0 2,377.4 2,237.0 1,995.7 1,570.2 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 139.6 125.0 101.5 111.3 94.3 89.0 87.1 النقل والتخزين
Information and communication 526.2 504.1 501.7 540.9 531.4 718.9 627.0 المعلومات واالتصاالت
Services 1,135.1 859.2 838.3 711.9 655.4 740.0 477.4 الخدمات
Accommodation and food service 

activities 254.3 237.6 170.0 142.3 140.9 160.5 72.9
أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 59.1 40.2 22.4 16.3 37.4 22.2 31.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
155.8 142.0 151.1 130.8 112.2 218.8 114.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service 

activities
109.2 85.9 54.0 63.7 65.8 54.5 54.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 243.8 175.6 228.2 211.9 174.0 129.3 103.4 التعليم
Human health and social work activities 138.8 102.6 117.8 62.9 49.8 74.5 44.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 51.4 52.4 41.7 27.8 41.6 46.3 32.2 الفنون والترفيه والتسلية
Other service activities 122.7 22.9 53.1 56.2 33.7 33.9 23.7 أنشطة الخدمات االخرى
Adjustment items 1,286.6 1,396.7 1,213.7 1,164.2 1,038.4 1,089.3 725.7 البنود التعديلية
Value added 8,415.0 7,874.5 6,745.5 6,358.8 6,304.5 6,464.7 4,940.0 القيمة المضافة

.Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة  

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع) 14جدول 
 Table 14 (Cont.): Value added in Palestine* for non-financial enterprises sector and economic activity for the years 2004-2018 at 

current prices   

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.       للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام الغربية
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity and 

water

76.1 78.4 101.3 103.4 109.0 130.2 108.5 123.7 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
28.1 36.2 45.3 58.4 61.7 79.0 72.5 89.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
48.0 42.2 56.0 45.0 47.3 51.2 36.0 34.3 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Services 530.5 372.6 329.7 297.5 271.4 192.5 257.2 228.9 الخدمات
Education 387.3 259.7 206.6 170.0 172.7 137.6 196.9 163.7 التعليم
Human health and social work activities 143.2 112.9 123.1 127.5 98.7 54.9 60.3 65.2 الصحة والعمل االجتماعي
Public administration and defense 1,501.1 1,304.8 1,044.3 886.2 942.0 893.4 787.8 650.6 اإلدارة العامة والدفاع
Adjustment items - - - - - - - -  البنود التعديلية
Value added 2,107.7 1,755.8 1,475.3 1,287.1 1,322.4 1,216.1 1,153.5 1,003.2 القيمة المضافة

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط  االقتصادي
Financial intermediation 341.2 307.4 270.8 342.2 323.2 227.7 240.6 160.4 الوساطة المالية
Adjustment items 66.2 73.0 66.1 82.5 66.8 45.8 49.6 29.3 البنود التعديلية
Value added 407.4 380.4 336.9 424.7 390.0 273.5 290.2 189.7 القيمة المضافة

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع الحكومة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 15        جدول 

Table 15: Value added in Palestine* for government sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices                               

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.

Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports. .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: 16        جدول 

Table 16: Value added in Palestine* for financial enterprises sector and economic activity for the years 2004-2018 at current prices                               

 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات* 

1967.

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004-2018 2018-2004الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Mining, manufacturing, electricity and 

water

33.0 61.0 73.5 78.4 58.3 56.7 88.3 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply

21.9 30.2 22.5 22.5 25.9 19.2 35.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities

11.1 30.8 51.0 55.9 32.4 37.5 52.9 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Services 734.0 762.5 692.4 627.7 682.9 642.4 593.9 الخدمات
Education 529.0 552.4 504.9 462.2 500.8 474.4 432.1 التعليم
Human health and social work activities 205.0 210.1 187.5 165.5 182.1 168.0 161.8 الصحة والعمل االجتماعي
Public administration and defense 1,377.9 1,847.3 2,034.8 1,940.8 2,036.1 1,840.4 1,528.6 اإلدارة العامة والدفاع

Adjustment items - - - - - - - البنود التعديلية
Value added 2,144.9 2,670.8 2,800.7 2,646.9 2,777.3 2,539.5 2,210.8 القيمة المضافة

Value in USD Million القيمة بالمليون دوالر أمريكي
Economic Activity 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي
Financial intermediation 677.7 599.3 542.4 422.6 398.3 359.0 416.8 الوساطة المالية
Adjustment items 111.4 109.0 106.4 89.6 67.3 62.2 74.6 البنود التعديلية
Value added 789.1 708.3 648.8 512.2 465.6 421.2 491.4 القيمة المضافة

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع الحكومة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع)15        جدول 

Table 15 (Cont.): Value added in Palestine* for government sector and economic activity for the years 2004- 2018 at current prices                               

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام الغربية        للضفة

Note: The adjustment items include custom duties and net VAT on imports. .الواردات على المضافة القيمة ضريبة وصافي الجمركية، الرسوم تشمل التعديلية البنود: مالحظة

 باألسعار الجارية2018-2004لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فلسطين: (تابع) 16        جدول 
Table 16 (Cont.): Value added in Palestine* for financial enterprises sector and economic activity for the years 2004- 2018 at current 

prices                               

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.  احتالله بعيد عنوة إليه االسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  * 

.1967 عام الغربية        للضفة
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Notice for Users  
 

Users of this report should take the following notes into consideration.These notes include the 

annual National Accounts and the Institutional National Accounts for the years 2004-2018: 

 National Accounts statistics for the years 2004-2016 were revised according to different 

factors: 

- Implementing the Population, Housing and Establishments Census 2017 which 

provided better coverage for the establishments' framework of the economic surveys. 

In the meantime and according to the international recommendations, National 

Accounts data are revised when better coverage is available. Therefore, PCBS follows 

the international recommendations in revising data between the two censuses. 

- Implementing the Palestinian expenditure and consumption survey for the year 2017, 

which provided better data estimates for the previous years. 

- Implementing supply and use tables for year 2017, which contributed to enhancing            

consistency of data. 

 

 The agriculutre activites statistics for the years 2004-2016 depend on data from the 

Ministry of Agriculture.  

 Household consumption and expenditure survey for the years 2004-2016 was revised 

according to the Palestinian expenditure and consumption survey for year 2017. 

 Government sector statistics for the West Bank and Gaza Strip depend on data from the 

Ministry of Finance and Planning. 

 Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM) is distributed on 

economic activites for the years 2004-2018 according to SNA 2008 recommendations. 

 Per capita data for macro-economic indicators for the years 2004-2018 is based on the 

revised populatoin estimates, which are based on the final results of the Population, 

Housing and Establishments Census 2017. 

 National Accounts data at constant prices were based on the year 5102 as a base year 

(5102=100). 

 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.  

 National accounts reports for years 2017-2018 weren't issued due to the revision of the 

national accounts data, meanehile, data was based previously on estimates of quarterly 

national accounts which depend on short-term indicators.  
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The following table shows the exchange rate and exchange rate deflators compared with 

NIS during the years of 2004-2018: 
  

Exchange Rate Deflator Annual Average Exchange Rate 
Indicator  

                       Year 

1.1521 4.4775 4002 

1.1540 4.4849 4002 

1.1462 4.4545 4002 

1.0574 4.1095 4002 

0.9216 3.5816 4002 

1.0107 3.9280 4002 

0.9602 3.7315 4000 

0.9208 3.5784 4000 

0.9920 3.8551 4004 

0.9289 3.6100 4002 

0.9204 3.5769 4002 

1.0000 3.8863 4002 

0.9880 3.8397 4002 

0.9264 3.6003 4002 

0.9246 3.5932 4002 
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GNDI: Gross National Disposable Income 

ISIC: International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities 

PCBS: 

PECS: 

Palestinian Central Bureau of Statistics 

Palestinian Expenditure and Consumption Survey 

PNA:                          Palestinian National Authority 
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INA:      Institutional National Accounts 
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WPI:      Wholesale Price Index 
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CPI:      Consumer Price Index 

UNRWA:      United Nations Relief and Works Agency for Palestinian 
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Introduction  
 

The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered the 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 that issued by the United Nations 

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 1994-5102, in addition to 

Institutional National Accounts for 1997-5102. 

 

PCBS is pleased to issue the results of the revised time series of National Accounts at 

current and constant prices for  2004-2018 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.    
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President of PCBS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004 -2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2004 -2018 

 

]71[ 

 

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.  
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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. 
 

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. 
 

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. 
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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   

 

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 re-

exportation 
 

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. 

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

 

Main Findings 
 

This chapter presents the main results for national accounts for the year 2004-2018, that 

revised according to different factors as mentioned in the Methodology. 

 

2.1 Basic National Accounts 

The final findings of the National Accounts for 2018 shows that GDP in Palestine at constant 

prices was USD 15,616 million during 0271, reflecting an increase of 1.2 %  compared to 

0271. While GNI at constant prices in Palestine for 2018 was USD 18,122 million, marking 

an increase of 4.6% compared to 2017; GNDI was USD 19,609 million during 2018, marking 

an increase of 3.1% compared with 0271.  

 

2.1.1. Percentage Contribution to GDP at current prices for year 2018 

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles contributed 22.2% to the 

GDP. The Palestinian economy is service-oriented with services contributing 20% of GDP at 

current prices in 2018. (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)., Industrial activities which include mining, manufacturing, electricity, gas, steam 

and air conditioning supply, water supply, sewerage, waste management and remediation 

activities contributed 13.2%. Public administration and defense activities contributed 8.5%, 

while agriculture, forestry and fishing contributed 7.4% to GDP. Transportation and storage 

activities formed the lowest contribution of 1.8%. 

 
Percentage contribution of economic activity to GDP in Palestine* for 2018  

at current prices 

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

**Includes households with employed persons, customs duties and VAT on net imports. 

 

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. 
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GDP in Palestine* for the years 2004-2018 at current and constant prices (USD million) 

 

  *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel occupation  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 2004-2018 at current and constant prices  (USD million) 

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gross Domestic Product at Current Prices Gross Domestic Product at Constant Prices 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GNI at current prices GNI at constant prices 
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GNDI in Palestine* for the years 2004-2018 at current and constant prices 
 (USD million) 

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

 

2.1.5. Total Supply and Demand for Palestinian Economy 

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 35,012 million for the 

year 2018. 

 
Components of supply and demand in the Palestinian economy for 2018 

 

 

 
 
2.1.6 Per Capita Indicators at constant prices 

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. GDP per capita was USD 3,418 during 2018 

showing a decrease of 1.3% compared to the previous year. While GNI per capita was USD 

3,966 reflecting an increase of 1.9% compared to 2017. GNDI per capita was USD 4,292 

reflecting an increase of  0.5% compared to 2017.  
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GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine* for the years 2004-2018 at constant prices 
(USD): 5102 is the base year 

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

 

2.1.7. GDP by Expenditure at constant prices 
The main findings for 0271 indicate that final consumption in Palestine at constant prices was 

USD 16,889 million, showing an increase of 2.3% compared with the previous year. 

Household final consumption was USD 13,088 million, which contributed 77.5% of gross 

final consumption during 2018 and reflected an increase of 1.3% compared to 2017. 
 

Gross capital formation increased by 2.2% in 2018 compared to 2017 and reached USD  

4,260 million. The trade balance recorded a deficit of USD 5,678 million during this period, 

marking an increase of 5.4% compared to 2017. 

  

2.2 Institutional National Accounts  

The findings of 2018 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 2018, as illustrated in the graph below:  

 
Percentage contribution of institutional sectors to Gross value added for 2018 in 

Palestine*  at current prices 
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Chapter Three 

 

Methodology  
 

This chapter presents the methodologies adopted for compiling National Accounts at current 

and constant prices for 2004-2018, 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 years 2004-2018 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 ones, 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 

the 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 

outputs 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 the intermediate consumption, and 

therefore a 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. 

 FISIM is distributed between economic activities according to international 

recommendations related of SNA 2008. 

 

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. 

 

Third: Revision of National Accounts for 2004-2016  Methodology 

National accounts are revised for the years 2004-2018 according to different factors that lead 

to revision in order to achieve higher level of coverage for sources of national accounts. 

The main factors of revision are the following: 

 

(1). Compiling Supply and Use Tables for year 2017 

Supply and Use tables are considered as one of the important tools used in most statistical 

offices to track the general consistency of the data obtained from different sources, since those 

tables could check the weakness of data sources within the different transactions and products 

in the supply and use table. 

Supply and use tables were compiled at the national account program at PCBS for different 

rounds depending on the availability of the data sources, and were recently compiled for the 

year 2017. In the meanwhile, those were compiled in the past for the years 1997 and 2004. 

Supply and Use tables were compiled for the year 2017 for the following reasons: 
 

- Performing the Population, Housing and Establishments Census 2017 which provides a 

better coverage for the establishments' framework of the economic surveys.  

- Performing the Palestinian expenditure and consumption survey for year 2017 which led 

to a better estimation for data of the previous years. 

 

(2). Revising Economic Surveys  for years 2013- 2016 based on the Establishments 

Census 2017 

Economic surveys are one of the main sources for national account statistics which provide 

data about establishments in different activities to the users to have an overview about the 

performance of private sector and nonprofit institutions sector. 
 

Economic survey sample depends on the Population, Housing and Establishments Census 

2017 as a framework taking in the consideration the economic activities and geographical 

distribution. 
 

According to international recommendations, economic survey data should be revised when 

the establishment census is conducted since the census provides better coverage for 

establishments data.  
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The Establishments Census 2012 was conducted and then followed by the Establishments 

Census 2017. According to the recommendations, a revision of data should be applied 

between the two censuses to create consistent time series data and provide users with more 

accurate picture about the main economic indicators (Number of establishments, number of 

employees, compensation of employees, output, intermediate consumption, value added and 

gross fixed capital formation) for the following activities: 

1- Industry 

2- Construction 

3- Internal trade 

4- Transport and storage 

5- Information and communication 

6- Services. 

 

(3). Development achieved through the adopted methodologies in economic surveys to 

increase the use of administrative records 

Within the continuous efforts of PCBS to develop the methodologies for the economic 

surveys and towards more use of the administrative records, the financial records for the 

companies registered at the Ministry of Finance were used to capture the private sector.  This 

work led to improvements in the data coverage for the registered establishments and 

facilitated comparing them with the same data from the surveys which depended on sample. 

 

(4). Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM) 

Depending on the  System of National Accounts 1993, Financial Intermediation Services 

Indirectly Measured were considered intermediate consumption, as they were included in 

intermediate consumption without distributing them to economic activities, where the 

National Accounts System 2008 recommended to distribute financial intermediation services 

indirectly measured to economic activities. 

 

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 2004-2018 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.  

 

3.2 Institutional National Accounts Methodology 

The methodology for compiling institutional National Accounts is primarily based on the 

annual National Accounts, where the gross value added is distributed on the five institutional 

sectors, where the classification of data sources according to the nature of the institutional 

sector is based on the SNA 2008 recommendations. 

 

3.2.1 Methodology of compilation 

Institutional National Accounts are compiled in two stages: 
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 First stage: Most National Accounts data are directly classified to the appropriate 

institutional sector 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 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. 

 Household services belong to the household sector. 

 

Economic surveys data: 

Economic surveys data are distributed among three sectors: Household sector, Non-financial 

sector, and NPISH. Data are 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 the 

establishments census and the annual economic surveys. Several variables for the institutional 

unit were taken into account, mainly legal entities, economic organization ,annual budgets, 

and number of employee, as illustrated below: 
 

 All enterprises and establishments in 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 establishments census 

frame. 

 The establishments census database provides information about the number of employees 

and the number of enterprises by sector and activity, but it lacks any information about  

production or value added.  

 From the annual economic surveys, labour productivity and 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 addresses 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 are 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 2004-2018 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 2004-2018 based on the 2017 establishment census 

classification. The weights will be updated when the Population, Housing and Establishments 

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. 

- Start the first steps towards  compiling the business register which will provide a database 

contributing to the updates of the establishments data. 

- 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 are based on the Population, Housing and Establishments Census 

2017 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 use tables for 2017 to compare data consistency. 

 

4.4 Technical Comments 

However, there are still some challenges in the development of coverage and inclusiveness of 

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 Census implemented during 2017. However, the reality and nature of the 
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Palestinian establishments complicate the updating process. Most establishments are small-

sized, and numerous new establishments are opened while many 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. 

 

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 monitoring 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 collected data covers 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 


