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ة  ة لإلحصاءات الرسم   2006الفلسطین
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ر وتقدیر   ش
  

ـة مـن  ات القوم الحسـا انـات الخاصـة  ع مصادر الب ر والتقدیر إلى جم الش ز لإلحصاء الفلسطیني  یتقدم الجهاز المر
اتالوزارات و ال انات الالزم التي ممثل ة ةساهمت في توفیر الب ات القوم ر للسادة   .إلعداد الحسا الش ما یتقدم الجهاز 

ة ات القوم انات الحسا ة على ما أبدوه من جهود في مراجعة ب   .في سلطة النقد الفلسطین
  

ــة والثابتــةتــم لقــد  األســعار الجار ــة  ات القوم ــر الحســا ــز  ،2016للعــام  إعــداد تقر ــ فنــي مــن الجهــاز المر ــادة فر ق
ــدعم مــالي مشــتر  ة ــو متلا ةعــو مجموعــدد مــن أعضــاء  دولــة فلســطینــل مــن ن بــیك لإلحصــاء الفلســطیني، و ســ ل الرئ

ة لد ةمثلمال بتم ةلثمم) CFG(للجهاز  ج ة والتعاون تة للر سلسوا ةلا، الودولة فلسطین النرو   .)SDC(نم
  

ر والتقدیر إلى یت ل الش ز لإلحصاء الفلسطیني بجز ة للجهاز     و متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المر س ل الرئ
)CFG( مة في تنفیذ هذا المشروع ل على مساهمتهم الق التمو   .الذین ساهموا 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

  
  
  
  
  
  
  

    



 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

  فر العمل
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اتحسن       دو
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ه لل   مستخدمینتنو
  

غي أن تؤخذ  ة ین ة المؤسس ات القوم ة إضافة إلى الحسا ة األساس ات القوم ضم الحسا عند اإلطالع على التقرر والذ 
ار عین االعت ة   :األمور اآلت

  ة لألعوام انات القطاعات المؤسس ة تصنیف القطاعات وف تعداد المنشآت 2016، 2015ب  تستند إلى منهج
ة2012 قة الختالف المنهج انات المنشورة لألعوام السا التالي یتعذر مقارنتها مع الب أنه سیتم نشر .  ، و مع العلم 

ة المحدثة  االعتماد على المنهج ة منقحة  ة للجهازسلسلة زمن  .على الصفحة االلكترون

  انات انال االستناد إلى 2016، 2015 عوامنصیب الفرد من المؤشرات المختلفة لألتم إعداد ب  المنقحة ةتقدیرات الس
ة ة على النتائج النهائ ان والمساكن والمنشآت  للتعداد المبن  .2007العام للس

  األسعار الثابتة تعتمد على العام ة  ات القوم انات الحسا  .)100=2015( سنة أساس 2015ب

  ة تم ات القوم ات نظام الحسا ة، األمر الذ  2008تطبی توص انات الخاصة بنشا الوساطة المال عند اعداد الب
ط للقطاع المالي س على مؤشرات االنتاج واالستهالك الوس  .انع

 لها إلى عملة طات السعرة والتي تم تحو االعتماد على مجموعة من المث انات األسعار الثابتة  الدوالر  تم إعداد ب
ي طات السعرة األمر التالي فمما قد یؤد إلى ارتفاع وانخفاض المث نه من الضرور مراعاة التغیر في أسعار إ، 
قل اإلسرائیلي صرف   .2015ساس للعام استنادا إلى سنة األ الدوالر مقابل الش

قل  ي مقابل الش ط سعر الصرفاإلسرائیليالجدول التالي یبین معدل سعر صرف الدوالر األمر لألعوام  ، ومث
2015 ،2016: 

 

المؤشر                        

 العام    
ط سعر الصرف  المعدل السنو لسعر الصرف   مث

2015  3.8863 1.0000 

2016  3.8397 0.9880 

  
   



 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

   



 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBS ج

اتق   ائمة المحتو
  

الصفحة  الموضوع

 
  قائمة الجداول

  المقدمة
 

فات :الفصل األول  19 المصطلحات والمؤشرات والتصن

  19  المصطلحات والمؤشرات  1.1  
فات  2.1     23  التصن

ة :الثانيالفصل  س  25 النتائج الرئ

ة  1.2  ة األساس ات القوم  25  الحسا

ة 2.2  ة المؤسس ات القوم   30  الحسا

ة :لثالفصل الثا  31   المنهج

ة  1.3  ة منهج ات القوم ةالحسا   31  األساس
ة  2.3  ةمنهج ة المؤسس ات القوم  34  الحسا

ع  37  جودة ال :الفصل الرا

 37  الدقة 1.4 

انات 2.4   37  مقارنة الب

انات 3.4    37  جودة الب
ة 4.4    38  المالحظات الفن

    

ة الجداول   41 االحصائ
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  جداولالقائمة 
  

  الجدول
 

الصفحة 
ة  األسعار الجار ة  ات القوم  2016، 2015جداول الحسا

ة  :1-1جدول  ةألنشـــطة امســــاهمة نســـ  عــــوامفلســــطین لألفــــي النـــاتج المحلــــي اإلجمــــالي فـــي  االقتصــــاد
 األسعار الجارة 2016 ،2015

45 

ة  :2-1جدول  ةألنشطة امساهمة نس ـة  في النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي االقتصاد  لألعـوامالضـفة الغر
 األسعار الجارة 2016، 2015

46 

ة  :3-1جدول  ةألنشــطة امســـاهمة نســ  لألعـــوام قطـــاع غــزةفــي النـــاتج المحلــي اإلجمـــالي فــي  االقتصـــاد
 األسعار الجارة 2016، 2015

47 

 48 األسعار الجارة 2016، 2015 لألعوام االقتصاد النشا بحس فلسطین فياإلنتاج  :1-2جدول 

ـــة حســـب النشـــا فـــياإلنتـــاج  :2-2جدول  األســـعار  2016، 2015 لألعـــوام االقتصـــاد الضـــفة الغر
 الجارة

49 

 50 األسعار الجارة 2016، 2015 لألعوام االقتصاد حسب النشا قطاع غزةفي اإلنتاج  :3-2جدول 

ط  :1-3جدول   2016، 2015 لألعــــــوام النشــــــا االقتصــــــاد بحســــــ فلســــــطینفــــــي االســــــتهالك الوســــــ
 األسعار الجارة

51 

ط  :2-3جدول  ــة حســب النشــا االقتصــادفــي االســتهالك الوســ  2016، 2015 لألعــوام الضــفة الغر
 األسعار الجارة

52 

ط  :3-3جدول   2016، 2015 لألعــــوام االقتصــــادحســــب النشــــا  قطــــاع غــــزةفــــي االســــتهالك الوســــ
 األسعار الجارة

53 

مــة المضــافة  :1-4جدول  األســعار  2016، 2015 لألعــوام االقتصــاد النشــا بحســ فلســطینفــي الق
 الجارة

54 

مــــة المضــــافة  :2-4جدول  ــــة حســــب النشــــافــــي الق  2016، 2015 لألعــــوام االقتصــــاد الضــــفة الغر
 األسعار الجارة

55 

مة المضافة  :3-4جدول  األسـعار  2016، 2015 لألعـوام االقتصـاد قطاع غزة حسب النشـافي الق
 الجارة

56 

ـــه   :1-5جدول  األســـعار  2016، 2015 لألعـــوام فلســـطینفـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي واإلنفـــاق عل
  الجارة

57 

ـــــه   :2-5جدول  ـــــة فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي واإلنفـــــاق عل  2016، 2015 لألعـــــوامالضـــــفة الغر
  األسعار الجارة

  

58 
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  الجدول
 

الصفحة 
ــه   :3-5جدول  األســعار  2016، 2015 لألعــوام قطــاع غــزةفــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي واإلنفــاق عل

  الجارة
59 

ة في فلسطین لألعوام  :1-6جدول  س ة الرئ ات القوم   األسعار الجارة 2016، 2015متغیرات الحسا
  

60 

ات ال  :2-6جدول  ــةمتغیــرات الحســا ة فــي الضــفة الغر ســ ــة الرئ األســعار  2016، 2015لألعــوام  قوم
  الجارة

60 

ة فــــي قطــــاع غــــزة لألعــــوام   :3-6جدول  ســــ ــــة الرئ ات القوم األســــعار  2016، 2015متغیــــرات الحســــا
  الجارة

61 

  

  األسعار الجارة 2016، 2015 لألعوامنصیب الفرد حسب المنطقة مؤشرات  :7جدول 
  

62 

األسعار ال ة  ات القوم    2016، 2015ثابتة جداول الحسا

: األسـعار الثابتـة 2016، 2015 لألعـوام االقتصـاد النشا بحس فلسطینفي اإلنتاج  :1-8جدول 
 2015سنة األساس 

65 

ــة حســب النشــافــي اإلنتــاج  :2-8جدول  األســعار  2016، 2015 لألعــوام االقتصــاد الضــفة الغر
 2015سنة األساس : الثابتة

66 

األســــعار  2016، 2015 لألعــــوام االقتصــــاد حســــب النشــــا قطــــاع غــــزةفــــي اإلنتــــاج  :3-8جدول 
 2015سنة األساس : الثابتة

67  

ط  :1-9جدول   2016، 2015لألعــــوام  االقتصــــاد النشــــا بحســــ فلســــطین فــــياالســــتهالك الوســــ
 2015سنة األساس : األسعار الثابتة

68 

ط   :2-9جدول  ة حسـب النشـا فياالستهالك الوس  2016، 2015 لألعـوام االقتصـاد الضفة الغر
 2015سنة األساس : األسعار الثابتة

69 

ط   :3-9جدول   2016، 2015 لألعـــوام االقتصـــاد قطـــاع غـــزة حســـب النشـــافـــي االســـتهالك الوســـ
 2015سنة األساس : األسعار الثابتة

70 

مة المضافة  :1-10جدول      األسـعار  2016، 2015لألعـوام  االقتصاد النشا بحس فلسطین فيالق
 2015سنة األساس : الثابتة

71 

مـــة المضـــافة  :2-10جدول  ـــة حســـب النشـــافـــي الق  2016، 2015 لألعـــوام االقتصـــاد الضـــفة الغر
 2015سنة األساس : األسعار الثابتة

72 

مــــة المضــــافة  :3-10جدول   2016، 2015 لألعـــــوام االقتصــــاد قطــــاع غـــــزة حســــب النشـــــافـــــي الق
 2015سنة األساس : األسعار الثابتة

73 

ـــه  :1-11جدول  األســـعار  2016، 2015 عـــواملأل فلســـطینفـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي واإلنفـــاق عل
  2015سنة األساس : الثابتة

74 
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  الجدول
 

الصفحة 
ــــه  :2-11جدول  ــــاق عل ــــي اإلجمــــالي واإلنف ــــاتج المحل ــــة  فــــيالن  2016، 2015 لألعــــوامالضــــفة الغر

  2015سنة األساس : األسعار الثابتة
75 

ـه  :3-11جدول  األسـعار  2016، 2015 لألعـوام قطـاع غـزةفـي الناتج المحلـي اإلجمـالي واإلنفـاق عل
  2015سنة األساس : الثابتة

76 

ة فــــي فلســــطینمتغیــــرات الحســــ :1-12جدول  ســــ ــــة الرئ ات القوم األســــعار  2016، 2015لألعــــوام  ا
  2015سنة األساس : الثابتة

77 

ـة لألعـوام   :2-12جدول  ة في الضفة الغر س ة الرئ ات القوم األسـعار  2016، 2015متغیرات الحسا
  2015سنة األساس : الثابتة

77 

ة فـــي قطـــاع غـــزة لألعـــوام   :3-12جدول  ســـ ـــة الرئ ات القوم األســـعار  2016، 2015متغیـــرات الحســـا
  2015سنة األساس : الثابتة

78 

ســـنة : األســـعار الثابتـــة 2016، 2015 لألعـــوامحســـب المنطقـــة مؤشـــرات نصـــیب الفـــرد  :13جدول 
  2015األساس 

79  

    

ة ة المؤسس ات القوم ة جداول الحسا 2016، 2015 األسعار الجار  
     

مة المضافة في فلسطین :14جدول  ة من إجمالي الق   لألعوام حصة القطاعات المؤسس
 األسعار الجارة 2016، 2015

83 

     

ة  :15جدول  مة المضافة التوزع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسس  في فلسطینمن إجمالي الق
 األسعار الجارة 2016، 2015لألعوام 

83 

     

مة المضافة في فلسطین :16جدول  ةلقطاع  الق ش حسب النشا االقتصاد لألعوام  األسر المع
 األسعار الجارة 2016، 2015

84 

     

مة المضافة في فلسطین :17جدول  ة  الق ش لقطاع المؤسسات غیر الهادفة للرح وتخدم األسر المع
 األسعار الجارة 2016، 2015حسب النشا االقتصاد لألعوام 

85 
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مقدمةال  
  

ة متكاملـة وحدیثـة، وهـذا  ة دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصـاد ة أل ات القوم مثل إعداد الحسا
انــات  ــة أحــد أهــم األهــداف المتوخــاة عنــد الشــروع ببنــاء قواعــد یجعــل مــن تــوفیر الب ات القوم ة الالزمــة إلعــداد الحســا األساســ

اتها مختلــف أنواعهــا وتشــع ة  ة االقتصــاد انــات اإلحصــائ ات ، حیــث تقــدمالب ــل،  اً منظمــ اً إحصــائ اً وصــف الحســا لالقتصــاد 
نفس الوقت  اناتیتوفتعمل على و ة المفصلة ر الب فـي االقتصـاد  األطـرافعن التعامالت التي تجر بین مختلـف  اإلحصائ

ــاقي دول العــالممــن جهــة المحلــي ــین االقتصــاد المحلــي و ، ، و علــى اتجاهــات النمــو فــي االقتصــاد  والوقــوف مــن جهــة أخــر
ــة األداء اتــه عبــر الســنوات الــوطني مــن ســنة ألخــر ومراق ــة متســـقة إعــداد سلســلة زمن تســبالتــالي،  . االقتصــاد وتقل

ـاس  ـه ذلـك مـن فـتح آفـاق المقارنـة والق عن ـة قصـو لمـا  األسعار الجارة والثابتـة أهم ة و ات القوم انات الحسا ومنسجمة لب
  . والتحلیل االقتصاد

  
ــ ــز لإلحصــاء الفلســطیني ىلقــد تبن ــة منــذ نشــأته الجهــاز المر ات القوم إطــار عمــل دلیلــي شــامل  SNA’93 نظــام الحســا

افــة ة المبذولــة فــي الحقــل االقتصــاد یوجــه  ات الجهــود اإلحصــائ ــًا لالنتقــال والعمــل بتوصــ ، مــع تــوفر الجهــود الحثیثــة حال
ة  ات القوم انات 2008نظام الحسا ن ووفقًا لجاهزة مصادر الب   .  حیثما أم

  
ـــة عمـــل الجهـــاز  صـــورة دور ـــة و ات القوم انـــات الحســـا ـــة والثابتـــة  األســـعارعلـــى إصـــدار ب ، 2015-1994 عـــواملألالجار

انات الناتج المحلي  إلى اإلضافة   .2015-1997 عواملألوف القطاع المؤسسي  اإلجماليب
  

ة  س م النتائج الرئ انات السرنا في هذا التقرر تقد األسعار الجارة والثابتة ب ة  ات القوم  یتضـمنحیث  ،2016للعام لحسا
ل أساسـي  التقرر ةشـ سـ واإلنفـاق  اإلنتـاج مـن جوانـب والثابتـة الجارـة األسـعارحـول النـاتج المحلـي اإلجمـالي  النتـائج الرئ

انـاتشـمل التقرـر و مـا   .وحسب التوزع الجغرافـي اإلجمـالي ونصـیب الفـرد مـن والـدخل المتـاح  اإلجمـاليللـدخل القـومي  ب
   .القطاع المؤسسي، إضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حسب هذه المؤشرات

  
  

،،،   وهللا ولي التوفی
  
  

    
  

  عال عوض
س الجهاز   رئ

  2017، انون أول
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 الفصل األول
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 

 المصطلحات والمؤشرات  1.1
تعررررلم الحصررررلمؤشر والحمسررررلار الحاررررتريح  فررررج  ررررطا التالحررررل وفرررر  حعؤرررر  الحصررررلمؤشر ا ؤصررررش     ويل ررررل الحمسررررلار 

 الصشيلة عن الؤهشز والحعتحية عمى أؤيث التوص شر اليول   الحتعما  بش ؤصشءار والحناؤح  حع النظ  اليول   ا ؤصش   
 .6112وبشألرص نظش  الؤاشبشر الاوح   لعش  

 
 القطاع المؤسسي:

التشل رر   رالالشعررشإلررى  حصررنف   ررو حؤحوعرر  حررن الوؤرريار الحماارر   الحسررتل   فررج حهشحهررش اااشارر   واررمو  شتهش وأ رريافهش 
العرش   قلرشع  الؤ روحجبشااتنشي إلى نظش  الؤاشبشر الاوح  : قلشع السل شر غ رل الحشل ر   قلرشع السرل شر الحشل ر   الالرشع 

األال الحع س   إضشف  لؤاشب با   العشل  والطي  نفلي لر   وقلشعالحمااشر غ ل الهشيف  لملبح التج تري  األال الحع س    
 ؤاشب حاتال 

 

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

 الحعشسشر التاشعي   الى وؤيار حماا   ارلى 
 

 قطاع الشركات غير المالية:
 تل ز نسشل  الل  ارج فرج انترشل الارمع او الرريحشر الاروق  لعيا الرريحشر  التج  قلشع  سحل  ل السل شر وأسبشه السل شر

  الحشل  (
 

 القطاع الحكومي: 
 تررفلم حررن وؤرريار الؤ وحرر  الحل زحرر  والؤ وحررشر الحؤم رر  إلررى ؤشنررب صررنشي   الضررحشن ااؤتحررشعج التررج تفلضررهش وتارر لل 

ج تنتج إنتشؤش غ ل اوقج وتا لل عم هرش وتحولهرش بصرولة عم هش تمك الوؤيار وتسحل  طلك الحمااشر غ ل الهشيف  لملبح الت
  1ل  ا  الوؤيار الؤ وح   أو صنشي   الضحشن ااؤتحشعج   

 

 قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم األسر المعيشية:
ا تارر لل عم هررش تتررفلم حررن الحمااررشر غ ررل الهشيفرر  لمررلبح والتررج ترروفل اررمع وررريحشر غ ررل الارروق   ل اررل الحع سرر   التررج  

  الؤ وح 
 

  

                                                 
نفاررهش وفاررش  األنسررل تعحررل الكر ررل حررن الرريول عمررى نسررل الب شنررشر الحتعمارر  بررشلتعم   والصررؤ  والررريحشر ااؤتحشع رر  الؤ وح رر  تؤررر لوا ررم التبوحررب الحتعمارر  بهررطه  8

 لتوص شر نظش  الؤاشبشر الاوح   
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 قطاع األسر المعيشية:

حع نر   أنواعرش ل يرمه  وررلوته  و ارتهمكون  أو بعضحؤحوع  صغ لة حن األفلاي الط ن  ستل ون فج الا ن وحؤحعون   و 
 ضرحنتكرون  أنل ارل الحع سر    و ح رن   والغرطاءحن الامع والريحشر بصولة ؤحشع    تترفلم بسر ل أاشارج حرن ا ار شن 

التج تاع ضحن ؤيوي ا نتشل وتحرشل  حرن  ااقتصشي   ل األنسل   أنالحنتؤ ن بش ضشف  لكونه  الحاتهمك ن الل  ا  ن  إط 
 حن الؤاشبشر تعتبل ضحن قلشع األال الحع س    حتكشحم قبل ؤهشر ا تؤتفظ بحؤحوع  

 
 اإلقامة:

اشارررج لتؤي ررري ا قشحرر  لك رررشن حرررش   رررو حل رررز الحصرررمؤ  تعررلم ا قشحررر   نرررش حرررن حنظرررول اقتصررشيي ا قرررشنونج  والحع رررشل األ 
ااقتصشي   والطي  علم بفن  وؤوي حؤل ا نج أو حوقع إنترشؤج أو حواقرع أررلى ياررل ا قمر   ااقتصرشيي لبمري حرش تارو  ف ر  

ة أو أو حنر  بحبشسررلة أنسررل  وحعرشحصر اقتصررشي   عمررى نلرش  وااررع باصرري ااارتحلال ف هررش ألؤررل غ رل حاررحى أو لحررية حؤرريي
 غ ل حؤيية  ولكنهش عشيًة حش تكون لوحم  

 
 :) المخرجات( اإلنتاج

تعلم عمى أنهش الامع والريحشر الحنتؤ  حن قبل الحنسفة بشاترنشء ق ح  أي امع وريحشر حاتريح  فرج نسرشال ا تفررط ف ر   
السررل   بعرر ن ااعتبررشل حرررشلل ااررتريا  الحنتؤررشر فررج اانتررشل وبشاررترنشء ق حرر  الاررمع والررريحشر الحاررتهمك  حررن قبررل نفرر  

لتكررروحن لأ  الحرررشل للأ  الحرررشل الرشبرررر او التغ رررلار فرررج قررروا   الؤرررلي( او الحنسرررشة ف حرررش عررريا الارررمع والرررريحشر الحارررتريح  
 لصاتهصك النهش ج الطاتج  

 

  مخرجات سوقية:

طار يالرر  اقتصررشي   أو  ؤررلي التصررلم بهررش بللحارر  أرررلى فررج الاررو  أو   عتررز  والررريحشر التررج تبررشع بفاررعشل  الاررمع ج رر
والررريحشر التررج تبررشع فررج الحرررشزن وحؤررصر الب ررع  الاررمعشلناررب  لحعظرر   حررش  ررو الؤررشل ب ب عهررش أو التصررلم بهررش فررج الاررو  

 بشلتؤز   
 

 :لالستعمال النهائي الخاص اإلنتاج مخرجات
 شارتهصك نهرش ج أو تكروحن والريحشر التج  ؤتفظ بهش حشلكو الحسشلحع الترج أنتؤتهرش اارتعحشله  النهرش ج الررشص  الامع  ج 

 لأ  حشل 
 

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

 لمحؤتحع   ل  أوالحع س    ل الاقتصشي    أ ح  ل ار طار  بفاعشل أووالتج توفل الامع او الريحشر بس ل حؤشنج 
 

 :الخدمات المالية
طلك ضلولحًش ان الحمااشر الحشل ر   و عتبلالريح  الفعم   والحؤتاب     تكمف حؤحوع  حن الحتؤصلإنتشل الريحشر الحشل    

اؤتارشب   رت    الويا رععرن للحر  ق حر  الفرل  بر ن الفوا ري عمرى الارلوض والفوا ري عمرى  إ لاياتهشفج  ر ل حن الؤشار تؤا  
الحاشار  بصرولة  الحشل ر   الريحر  الحؤتارب  لرريحشر الوارشل  بفاموب حبشسل ب نحرش  رت  اؤتارشب تكمفر الفعم  تكشل م الريح  

رررررريحشر الحص حررررر   تررررروف ل   رررررريحشر الحلاقبررررر  الحشل ررررر  :تتضرررررحن الرررررريحشر الحشل ررررر  تعا ررررريا  أكررررررلغ رررررل حبشسرررررلة( بصرررررولة 
  افتلاض الحرشلل وريحشر ااكتتشب والتياول الا ول 
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  :خدمات التأمين
غ ررل الؤ ررشة لالتررفح ن  عمررىؤشلرر  التررفح ن  وفررجوالحؤتاررب    الفعم رر تكمفرر  الريحرر  ب والحارر  التررفح ن  ا نتررشل الحتررفتج حررن أنسررل 

( تكرون تكمفر  الريحر  الحؤتارب  تارشوي: أقارشال الترفح ن وغ ل رشضي الؤوايث حرل تفح ن الحل برشر والؤلحر  والترفح ن البؤرلي 
 لفترلة ا اررنشي  الفن ر لحتؤار  حرن اارترحشل ااؤت شلرشر الحتلتبر  ررصل فترلة ا ارنشي د الريرل ا بشلحررشللالحارتؤا  بحرش  تعمر  

 اررش  بررنف  األاررموب فهررو  ا نتررشلفررشن  الؤ ررشةعمررى  التررفح ن إلررىالحلشلبررشر الحاررتؤا  الرريفع عررن فتررلة ا اررنشي  وبشلناررب   -
 التررفح نل شر ق حرر  التنررشقص فررج ااؤت شلررشر الفن رر   ؤ ررث تاررو  سرر إلررى إضررشف  أعررصه الحررط ولة تررفلم حررن الح ونررشر الرررصث 

 .بوالص التفح ن الحسحول  فج  طه البلاحج عمىببنشء  طه ااؤت شلشر ااترياحهش فج يفع الحاتؤ  حن الحلشلبشر الحتلتب  
 

 (:FISIMخدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة )
الحلؤعج بش ضشف  إلى الفل  ب ن اعل الفش ية  و الفل  ب ن الاعل الحيفوع إلى البنوك حن قبل الحاتلض ن واعل الفش ية 

 .الحلؤعج والاعل الحيفوع فعم ًش إلى الحويع ن
 

 االستهالك الوسيط:
  بشاررترنشء ااصررول الرشبترر  التررج  ا رري ااررتهصكهش ا نتررشل تكررون حررن ق حرر  الاررمع والررريحشر التررج تاررتهمك  حرريرصر لعحم رر  

  بوصف  ااتهصكش للأ  الحشل الرشبر 
 

 القيمة المضافة:
  و عررلم إؤحرررشلج الا حرر  الحضرررشف  إنتررشؤجوؤررية تحررشل  أي نسرررشال  أل ررر الا حررر  الحتولررية  إلررىو سرر ل  بش نترررشلحفهررو   تعمرر  

بؤشصل للح اااتهصك الوا ط حن إؤحشلج ا نتشل  أحش صشفج الا ح  الحضرشف  ف رت  الؤصرول عم هرش بلرلح اارتهصك لأ  
  الحضشف   الحشل الرشبر حن إؤحشلج الا ح

 

 :)مؤشر( الناتج المحلي اإلجمالي
الحرلؤررشر حرررن الاررمع والررريحشر لصارررتعحشل  حرررن رررصل حمسررل  ارر   إؤحرررشلج الا حرر  الحضررشف  لكشفررر  األنسررل  ااقتصررشي  

النهش ج التج  نتؤهش اقتصشي حش بواال  الحا ح ن وغ رل الحا حر ن حرن ار شن   ل عواحرل اانترشل الحؤم ر  ( وبغرض النظرل عرن 
ااررتهصك لأ  الحررشل وزحرع  ررطا ا نترشل حؤم ررش أو رشلؤ ررش  ررصل فتررلة زحن رر  حؤريية وا  سررحل الؤاروحشر عمررى رفررض ق حر  ت

  أو ااتنزام الحوالي اللب ع   وتي ول ش  الرشبر
 

 االستهالك النهائي:
 الحمااررشر غ ررل الهشيفرر  لمررلبحاضررشف  الررى  الؤ وحرر و  األاررلحررن قبررل  ررو ق حرر  اانفررش  عمررى الاررمع والررريحشر اااررتهصك    

 وتري  األال الحع س   
 
 : االستهالك النهائي لألسر المعيشية 

 تكررون ححررش تنفارر  اااررل الحا حرر   بحررش فررج طلررك النفاررشر التررج  ؤررب تارري ل ق حتهررش بسرر ل غ ررل حبشسررل  عمررى الاررمع والررريحشر 
ل ارر طار يالر  اقتصرشي   والارمع والرريحشر ااارتهصك    بفارعشلاااتهصك   الفلي   بحرش ف هرش الارمع والرريحشر الترج تبرشع 

 الح تاب  بشلرشلل 
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 للحكومة: النهائي االستهالك
 تكون ححش تنفا  الؤ وح  العشح   بحش فج طلك النفاشر التج  ؤرب ان  رت  تاري ل ش بللحار  غ رل حبشسرلة عمرى الارمع والرريحشر 

 اااتهصك   الفلي   والؤحشع   
 

 النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وتخدم االسر المعيشية:االستهالك 
 تكون ححش تنفا  الحماارشر الحا حر  غ رل الهشيفر  الرى الرلبح وترري  ااارل الحع سر   وتتضرحن النفارشر الترج ا بري حرن تاري ل 

فلي ررر  وقررري   رررون عمرررى ق حتهرررش بسررر ل غ رررل حبشسرررل  بحرررش فرررج طلرررك اانفرررش  الحؤتارررب عمرررى الرررريحشر والارررمع ااارررتهصك   ال
 الريحشر اااتهصك   الؤحشع   

 
 التكوين الرأسمالي اإلجمالي:

 بر ن ؤ ررشزة ااصررول الحنتؤرر  حرصرروحش حنهررش ق حرر  ااصررول التررج تر  التصررلم بهررش وطلررك حررن أؤررل تكرروحن لأ  الحررشل الرشبررر 
 والحرزونشر أو الامع الا ح  

  
  التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي:

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

 

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

 امع الحؤتفظ بهش فج الحرزون رصل الفتلة الحؤشاب   ؤشلح  فج ال
 

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

امع والريحشر وتعتحي  ل العشل   أو إلى الحنشل  الؤحل    الؤلة  وتسحل الصشيلار ولن   الحنسف  والحعشي تصي ل ش حن ال
 رص  حن ااقتصشي الولنج نت ؤ  لمتعشحصر حع ااقتصشي شر األرلى  أو ااقتصشي غ ل الحا   

 

 :اتالوارد
 لتغل ر  حمك تهرش نارل تر  الترج والؤو ر   البلحر  والبؤلحر  الحروان  للحر  عرن لمبمري الحارتولية والرريحشر الارمع إؤحرشلج  رو 

 التصي ل  وا عشية  والوا ط النهش ج لصاتهصكالحؤم    ااؤت شؤشر
 

 :2الدخل القومي االجمالي
و ارررش  عمرررى انررر  النرررشتج الحؤمرررج ااؤحرررشلج زا ررري   لكشفررر  الالشعرررشر األولرررجالررريرل  ألصرررية  ؤحرررشلج ا ؤحشل ررر  رررو الا حررر  

حررن اانتررشل حررن الرررشلل  تعو ضررشر العررشحم ن حررن الرررشلل  زا رري يرررل الحمك رر  حررن الرررشلل  زا رري الضررلا ب نررشقص ااعشنررشر 
نشقص تعو ضرشر العرشحم ن لمررشلل  نرشقص يررل الحمك ر  لمررشلل  نرشقص الضرلا ب زا ري ااعشنرشر او الريع  عمرى الحنتؤرشر 

 لمرشلل 
                                                 

 2  شن  سشل لهطا البني بشلنشتج الاوحج ا ؤحشلج فج نظش  الؤاشبشر الاوح   لعش  8191  وقي الغج  طا ااصلصح فج نظش  0221    
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 الدخل القومي المتاح اإلجمالي:
الع ن ر  الترج تماتهرش  ست  حن اليرل الاوحج ااؤحشلج او الصشفج وطلك بفن تضرشم ال ر   رل التؤرو صر الؤشلحر  الناي ر  او  

الوؤرريار الحماارر   الحا حرر  حررن الوؤرريار غ ررل الحا حرر   وبررفن تلررلح  ررل التؤررو صر الؤشلحرر  الناي رر  او الع ن رر  التررج قرريحتهش 
   الوؤيار الحماا   الحا ح  الى الوؤيار غ ل الحا ح  

 
 التصنيفات 2.1

اعتحي فج عحم   ؤحع وحعشلؤ  الب شنشر ا ؤصش    عمى التصن فشر الحعتحية والحاتريح  فج الؤهشز وف  الحعش  ل اليول    
 وبحش  تص   حع الرصوص   الفمال ن   ؤ ث ت  ااتريا  التصن فشر أينشه فج حعشلؤ  ب شنشر  طا التالحل:

  تصشي   لألنسل  ااقلؤح ع ا الحوؤي اليولجالصنشعج التصن مISIC-4الصشيل عن األح  الحتؤية  )   

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

 يل ل ح زان الحيفوعشر .(BPM5)  
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 الرشنجالفصل 
 

 النتائج الرئيسية
 

ولصي التغ لار حاشلن  حع الانوار الاشبا   0289 علض  طا الفصل أ   حمسلار الؤاشبشر الاوح   الفمال ن   لمعش  
  0282رشص  العش  و 
 

 الحسابات القومية األساسية  2.1
فماررل ن بشألاررعشل الرشبترر  إلررى أن ق حرر  النررشتج الحؤمررج ا ؤحررشلج عمررى حاررتوى  0289 أسررشلر نتررش ج الؤاررشبشر الاوح رر  لمعررش 

  فرج ؤر ن وصرل 2015حاشلن  بشلعش   0289فج العش   %0 2ًا بمغ حم ون يوال أحلح ج  حاؤًص نحو  823002ى إل روصم
         حاشلنرررررر   %0.8بناررررررب   اً نحررررررو يوال أحلح ررررررج حاررررررؤص  0,102تج الحؤمررررررج ا ؤحررررررشلج إلررررررى ؤرررررروالج نصرررررر ب الفررررررلي حررررررن النررررررش

  0282بشلعش  
 

حم رررون يوال  82,192 بمرررغ ؤررروالج يفاررر فمارررل نأحرررش عمرررى صرررع ي الررريرل الاررروحج ا ؤحرررشلج بشألارررعشل الرشبتررر  عمرررى حارررتوى 
 شً يوال أحلح ج حؤاا3,296   وبمغر ق ح  نص ب الفلي حن  0282عن العش   %2 2بناب   اً نحو حؤااًش   2016عش   أحلح ج

ررصل العرش   حم رون يوال أحلح رج 89,298بمغ  ي  أحش اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج فا2015عن العش   %1.4ًا بناب  نحو 
 حؤاارشً  0289عرش  يوال أحلح رج  2,922  وبمغر ق ح  نصر ب الفرلي حنر  0282عن العش   %2 2 بناب  اً نحو  حؤااشً  0289

  0282عن العش   %1 2بناب   اً نحو 
 

 المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي 2.2.1
صشي الفمال نج  و  حش  تعم  بشلحاش ح  الناب   ل نسل  ااقتصشي   فج النشتج الحؤمج ا ؤحشلج  ف صؤظ أن ااقتف

فمال ن   ؤحشلج فجبشليلؤ  األولى وحبيو طلك حن رصل ؤؤ  حاش ح   طا الالشع فج النشتج الحؤمج ا اقتصشي ريحشتج
 ا قشح ريحشر  أنسل ل :حن ل  و سحل نسشال الريحشر  %0 02 لؤشلح بمغر نابت  بشألاعشل ا ثؤ   0289رصل العش  

   أنسل الحهن   والعمح   والتان   واألنسل والعحل ااؤتحشعج    أنسل  التعم   والصؤ  ؤشلح وا العاشلح   األنسل   واللعش 
تؤشلة الؤحم  والتؤز   نسشال   م   ( األرلى الريحشر    وأنسل الفنون والتلف   والتام    والريحشر الحاشنية ا يالح الريحشر 
صصح نسشال ا يالة العشح  واليفشع الطي بمغر ناب   م     %0 81الطي بمغر نابت   ؤشر النشلح االحل بشر واليل  وا 

  إحيايار الكهلبشء والغشز والبرشل وتك  م الهواءأنسل  التعي ن  الصنشع  التؤوحم      م  وحن ر     %8 82حاش حت  
يالة النفش شر وحعشلؤتهش هإحيايار الح ش نسشال ا نسشءار ؤ ث ر  حن   و %2 82  لتصل إلى وأنسل  الصلم الصؤج وا 

أينى ناب  حاش ح  نال والترزحن ال  شنر حاش ح  أنسل ف حش حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج    %2 9تصل حاش حت  إلى 
 حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج  %2 0وصمر إلى 

 
  



 6102: الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة PCBS ج
 

 

09 

 

 الجارية باألسعار 1026 للعام *في فلسطينتج المحلي اإلجمالي نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في النا

 
  8190اؤتصلهش لمضف  الغلب   عش  * الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي 

 الريحشر الحنزل    ريحشر الواشل  الحشل   الحاشا  بصولة غ ل حبشسلة  اللاو  الؤحل    وصشفج ضلحب  الا ح  الحضشف  عمى الواليار**
 

 ( GDP) الناتج المحلي اإلجمالي  1.2.1
الطي الحتولية حن العحم   ا نتشؤ   لعواحل ا نتشل الحا ح  و لما ح  الحضشف  حا شاًش تؤح ع ًش  ا ؤحشلج عتبل النشتج الحؤمج 

وفاًش لحش  ا ؤحشلج رتمم تا    النشتج الحؤمج  أنوالا ح  الحضشف   ح ن  لإلنتشلوبس ل حسشب     ت  رصل فتلة زحن   حؤيية 
   وا عشنشر مرط فج ااعتبشل حن ضلا ب 

 
 )مليون دوالر أمريكي( الجارية والثابتة باألسعار 1026-1020 ملألعوا فلسطين* في اإلجماليالناتج المحلي 

 
  8190* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف  الغلب   عش   
 

  (GNI) الدخل القومي اإلجمالي  2.2.1
 شف  الفمال ن  ن الحا ح ن فج ااقتصشي الولنج والحتؤاا  نت ؤ  حسشل ته   يرلأحش اليرل الاوحج ا ؤحشلج  والطي  ا   

حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج   و عوي طلك  بس ل واضحاحتصكه  ألصول حشل    فاي  شنر ق حت  أعمى و بعحل إنتشؤج أ
رحشلار الحا ح ن ألحواله  فج بس ل أاشاج لمعوا ي الحتؤاا  حن عحل الفمال ن  ن فج إالا  ل بش ضشف  إلى عوا ي اات

  الرشلل 

20%

18%

15%

15%

13%

6%

4%

4%

3%

2%

الخدمات

تجارة الجملة والتجزئة

**أخرى

اإلدارة العامة والدفاع

هرباءالتعدين، الصناعة التحويلية والمياه والك

اإلنشاءات

المعلومات واالتصاالت

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

النقل والتخزين 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة
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 )مليون دوالر أمريكي( الجارية والثابتة باألسعار 1026-1020 ملألعوا فلسطين* في اإلجماليالدخل القومي 

 
  8190* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف  الغلب   عش       

 
   (GNDI) المتاح اإلجماليالقومي  الدخل 2.2.1

اليول النشح     فو  اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج  ًص حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج واليرل  حعظ  حش  و الؤشل فج 
الؤشلح  التج  ايحهش الحؤتحع اليولج بش ضشف  إلى تؤو صر  اشعيار والتؤو صر  و عوي طلك لمحا ؤحشلج الاوحج

  الفمال ن  ن فج الستشر لعش صته  فج اليارل
 

 )مليون دوالر أمريكي( الجارية والثابتة باألسعار  1026-1020 ملألعوافلسطين*  في اإلجماليالمتاح القومي الدخل 

 
  8190الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف  الغلب   عش  الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  *     

 
 

 إجمالي العرض والطلب لالقتصاد الفلسطيني   2.2.1
إؤحشلج ا نتشل  : تكون إؤحشلج العلض فج ااقتصشي حنإن العلض واللمب حن الحبشيئ األاشا   فج الؤاشبشر الاوح    

حشر  فج ؤ ن  تكون إؤحشلج اللمب فج ااقتصشي حن: اااتهصك الوا ط  ا نفش  إضشف  إلى الواليار حن الامع والري

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الدخل القومي االجمالي باألسعار الجارية الدخل القومي االجمالي باألسعار الثابتة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الجارية الدخل القومي المتاح االجمالي باألسعار الثابتة
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ؤ ث بمغر ق ح   ل حن  والريحشر اااتهصكج النهش ج  التكوحن اللأاحشلج ا ؤحشلج إضشف  إلى الصشيلار حن الامع 
 حم ون يوال أحلح ج  22,527اللمب بشألاعشل الؤشلح   وأاؤحشلج العلض 

 
 1026العام مكونات العرض والطلب في االقتصاد الفلسطيني خالل 

 

 

 

 
 مؤشرات نصيب الفرد  6.2.1

 

  :باألسعار الجاريةأوال: 
 فمارررل نبمرررغ نصررر ب الفرررلي حرررن النرررشتج الحؤمرررج ا ؤحرررشلج  الررريرل الاررروحج ا ؤحرررشلج والررريرل الاررروحج الحترررشح ا ؤحرررشلج فرررج 

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

 2016 2015 المؤشر

 6,2.756 2,863.9 نص ب الفلي حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج

 3,37352 3,250.9 نص ب الفلي حن اليرل الاوحج ا ؤحشلج

 3,22.56 3,572.1 نص ب الفلي حن اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج

 
 باألسعار الثابتة: ثانيا:

 فمال نبمغ نص ب الفلي حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج  اليرل الاوحج ا ؤحشلج واليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج فج 
 عمى النؤو التشلج: 0289، 0282ل عوا    الرشبت لبشألاعش

 الا ح  بشليوال األحلح ج    
 5102 5102 المؤشر

 6,26652 2,863.9 نص ب الفلي حن النشتج الحؤمج ا ؤحشلج

 3,62251 3,250.9 نص ب الفلي حن اليرل الاوحج ا ؤحشلج

 3,21352 3,572.1 نص ب الفلي حن اليرل الاوحج الحتشح ا ؤحشلج

 

  

االنتاج
74%

الواردات
26%

العرض   اجمالي

االستهالك 
الوسيط
28%

االنفاق 
االستهالكي

النهائي
54%

التكوين 
الرأسمالي 
االجمالي

10%

الصادرات
8%

اجمالي الطلب
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      ملألعوا *فلسطين في اإلجماليالمتاح القومي الدخل االجمالي، الدخل القومي االجمالي،  المحلينصيب الفرد من الناتج 
   1022: سنة األساس )دوالر أمريكي( الثابتة باألسعار 1020-1026

 
  8190الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف  الغلب   عش  * 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق   1.2.1

بشألاررعشل  0289حم ررون يوال أحلح ررج رررصل العررش   82,918 تسرر ل النتررش ج إلررى أن ا نفررش  اااررتهصكج النهررش ج وصررل إلررى
   ؤ ررث سرر ل ا نفرررش  اااررتهصكج النهررش ج ل ارررل الحع سرر   حررش ق حتررر 0282حاشلنرر  حررع العرررش   %1 0حاررؤص نحررروا الرشبترر  

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

حم ررون  2,808 ؤروالج وبمغرر ق حرر  العؤرز فررج الح رزان التؤرشلي لصررشفج الصرشيلار حررن الارمع والررريحشر حرع العرش  الاررشب   
  0282عن العش   %9 2 بناب  شً انرفشض يوال أحلح ج حاؤصً 

 
   1026-1020 ملألعوافلسطين* في  اإلنفاقبطريقة  اإلجماليالناتج المحلي  مكوناتأهم 

 1022)مليون دوالر أمريكي(: سنة األساس  باألسعار الثابتة 

 
  8190عش  الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف  الغلب   * 
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نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي   نصيب الفرد من الدخل المتاح  اإلجمالي  

-7,000

-5,500

-4,000

-2,500

-1,000

500

2,000

3,500

5,000

6,500

8,000

9,500

11,000

12,500

14,000

15,500

17,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

اإلنفاق االستهالكي النهائي التكوين الرأسمالي اإلجمالي صافي الصادرات من السلع والخدمات



 6102: الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة PCBS ج
 

 

22 

 

  الحسابات القومية المؤسسية 1.1
 اش   بفعمى ناب  فج النشتج الحؤمج ا ؤحشلج  السل شر غ ل الحشل  إلى أن قلشع  0289تس ل الب شنشر الرشص  بشلعش  

أينى  الحمااشر غ ل الهشيف  لملبح وتري  األال الحع س     و س ل قلشع األال الحع س  وحم   قلشع  الؤشلح بشألاعشل 
 التشلج  وضح طلك: والس لناب  حاش ح   

 
 باألسعار الجارية 2016في فلسطين*  للعام من إجمالي القيمة المضافة التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية 

 
 

  الجارية رباألسعا 1026، 1022 لألعوام فلسطين*في  ة من إجمالي القيمة المضافةالمؤسسي اتالقطاع حصة
 لالا ح  بشلحم ون يوال أحلح ج(          

 5102 5102 القطاع

 3,437.7 3,101.1 قلشع األال الحع س  

 512.7 529.2 قلشع الحمااشر غ ل الهشيف  لملبح وتري  األال الحع س  

 2,776.9 2,633.4  العشح  قلشع الؤ وح

 612.1 504.5 قلشع السل شر الحشل  

 6,086.3 5,904.8 قلشع السل شر غ ل الحشل  

 13,425.7 12,673.0 الناتج المحلي اإلجمالي

  1295* الب شنشر بشاترنشء طلك الؤزء حن حؤشفظ  الاي  الطي ضحت  إالا  ل عنوة بع ي اؤتصلهش لمضف  الغلب   عش  
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 الرشلثالفصل 
 

  المنهجية

 
بشألاررعشل الؤشلحرر   ررطا الفصررل الحنهؤ رر  الحعتحررية لرريى الؤاررشبشر الاوح رر  الفماررل ن   فررج العحررل عمررى إعررياي الب شنررشر  نررشول ت

 ت  التلررل  إلررى حنهؤ رر  إعررياي الؤاررشبشر الاوح رر  بشألاررعشل الؤشلحرر  إضررشف  إلررى تمررك الحعررية ارر  ؤ ررث 0289لمعررش   والرشبترر 
   حش ا ت  التلرل  إلرى حنهؤ ر  إعرياي الؤارشبشر الاوح ر  الصزح  فج  طا الحؤشل ر الاعلح بشألاعشل الرشبت  بشعتحشي الحربلش

  وف  الالشعشر الحماا  
 

 الحسابات القومية األساسية منهجية  2.2
 

 الحسابات القومية باألسعار الجاريةمنهجية  2.2.2
 

 لمتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية األسس العامة اأواًل: 
 تتر ح  الكم ر  ااقتصرشي  محمسرلار والحتغ رلار لا سك أن تلاك  قشعية ب شنشر حتاا  عبل امارم  زحن ر  حتتشل ر  حرن الارنوار 

الررولنج حررن ؤ ررث  ااقتصررشيلواقررع وتترر ح ااررترصص نتررش ج ؤو لحرر  الررولنج و   م ترر    لصقتصررشيفلصرر  إلاررشء حصحررح رشبترر  
الحرلؤررشر فررج حلافرر  ا نتررشل الحرتمفرر   أو ناررب  إلررىعبررل الاررنوار  أو ناررب الحرريرصر  ااقتصررشي  ناررب النحررو ل نسررل  

الترج   ؤ رث تعتبرل النارشال التشل ر  حرن أ ر  األار  الحضشف  لتعو ضشر العشحم ن  الضرلا ب  فرش ض التسرغ ل(  ح ونشر الا ح
 ب شنشر الؤاشبشر الاوح  : إعياي العحل عمىت  اتبشعهش فج 

 

 ياناتتحديث مصادر الب: 

وترر  ااعتحررشي عمررى الب شنررشر حررن  ترر  اعتحررشي حصررشيل الب شنررشر األكرررل ؤياررر  لماررؤصر ا يالحرر   شلؤ وحرر  وو شلرر  الغرروث
  حصشيل ش الحرتمف 

 

 توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات:  

لحنهؤ رر  األؤرريث والتررج  تبمررولر حررع تررلاك  الحعلفرر  الفن رر  وا لحررش  بواقررع الب شنررشر ا ؤصررش    و   م رر  عمررى ا بشاعتحررشي
حرررل ب شنررشر التكرروحن  الحنهؤ رر  األكرررل ؤيارر  وتوؤ رري ش عبررل الارنوار بشعتحرشيوقرري ح رن  ررطا التوؤرر   ااقتصرشي الررولنج  

ي التصررن م الا شاررج الصررنشعج الرريولج لالتنارر ح اللابررع( لكشفرر  اضررشف  إلررى اعتحررش    وغ ررل األبن رر  رراررحشلج الرشبررر ل بناللأ
ب شنرشر أو اؤتارشب ال وفل األاش  الصز  قبل الا ش  بفي عحم شر لحاشلنر   ححش 8112ب شنشر الؤاشبشر الاوح   حنط العش  

 لناب النحو عبل الانوار 
 

 لنةاتج المحلةي اإلجمةالي حسةب اإلنتةاج والنةاتج إجراء تعديالت ميكانيكيةة فةي المرحلةة النهائيةة لتحقيةو التةوازن بةين ا
 المحلي حسب اإلنفاق باألسعار الجارية: 

لمامارم   ااقتصشي  / الحعشحم  ااقتصشييبعي أن تاتنفط  شف  ا ح شن شر فج تؤا   امام  حنلا   عمى حاتوى النسشال 
ر الاوح    ا بي وأن تظرل  نرشك تبش نرشر بر ن الزحن   بشألاعشل الؤشلح  وحت  تؤح ع  شف  الب شنشر ضحن حنظوح  الؤاشبش

ؤ رث تر     النشتج الحؤمج ا ؤحشلج ؤاب ا نتشل حن نشؤ   وا نفش  حن نشؤ   أرلى بابب تبش ن حصشيل حش ا ؤصرش  
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والحتفت رر  حررن اعتحررشي  وا نفررش عررلض قرر   صررشفج الاررهو والرلررف فررج الؤررياول لتوضرر ح التبش نررشر حررش برر ن ؤررشنبج اانتررشل 
 ب شنشر حرتمف  لمؤشنب ن  حصشيل

 

 توحيد مستوى التغطية للبيانات في األنشطة االقتصادية المختلفة:  

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

 
 1002تطبيو توصيات نظام الحسابات القومية ثانيًا: 

 ا ؤصش جفج ظل اعج الؤهشز لحواكب  التوص شر اليول   فج اانتاشل الى أؤيث الحعش  ل والتوص شر اليول   فج العحل 
عمى النظش  والطي ؤشء ااتكحشًا لمعحل  0221فاي بشسل الؤهشز الرلوار ااولى لصنتاشل إلى نظش  الؤاشبشر الاوح   

نتاشل حن رصل التغ  ل والتلوحل فج األيوار الرشص  بؤحع الب شنشر حن الاؤصر    وقي ؤشء  طا اا8112الرشص بشلعش  
اايالح  والحاوح الحرتمف  حن رصل تلوحل اااتحشلار لتواكب الحفش    والتعلحفشر التج يعش إل هش نظش  الؤاشبشر الاوح   

 م  بشلؤوانب التشل  :حش  تع 0221   حن أبلز التغ  لار التج ت  تلب اهش وف  نظش  العش  0221
 

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين .2

وانع   طلك عمى تصن م  0221النسشال الحشلج حن أبلز األنسل  التج سحمهش التغ  ل وف  نظش  الؤاشبشر الاوح    عتبل 
 التشلج:عمى  ل حن اانتشل واااتهصك الوا ط حن رصل الحعشحصر ااقتصشي   ححش  شن ل  األرل 

   أيى إلى  ي  األحل الطفاي ت  تصن م البنوي التشل   ااتهصك وا ط 0221توص شر نظش  الؤاشبشر الاوح   وف
 :التفشع بني اااتهصك الوا ط وبشلتشلج انرفشض الا ح  الحضشف 

 لمحماا  لعيا العشحم ن( أقاشال التفح ن  8

   وح  اللاو  الؤ وح   حرل لاو  ااتصيال حعشحصر لاح   ضحن بني حستلحشر ؤ  0

  الوا ط اااتهصك بني حنفصل ضحن  الص شن  الؤشلح  لآلار والحعيارت  إضشف    2

 اؤتاشب ريحشر الواشل  الحشل   الحاشا  بصولة غ ل حبشسلة ل عنيFISIM ) فاي ت  ااترنشء ألبشح األاه  واليرل
 النشؤ  عن الحسشل   فج حمااشر أرلى بشعتبشله يرل حمك   حابوض 

   وتؤو صر   إ لايارت  تصن م بني ألبشح اااه  عمى أن  يرل حمك   ول    حش  شن حعحوًا اشباًش بتصن ف 

 
 المسوح االقتصادية .1

اؤلاء تعي صر عمى ااتحشلة الحاوح ااقتصشي   لتتحشسى حع التوص شر اليول   وف  اانتاشل الى نظش  الؤاشبشر الاوح    ت 
 التشلج:   وقي سحمر التعي صر0221
    تاؤ ل البنوي الرشص  بشللاو  الؤ وح   حرل لاو  الحؤشك  وااتصيال الحعشحصر اللاح   ضحن حستلحشر ريح

 ؤ وح   وتؤاب ضحن حاتمزحشر اانتشل ول   تؤو صر حتنوع  

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

  حرل لا ؤشلار األلاضج  الفوا ي عمى الالوض والويا ع  ألبشح  الحمك   الحيفوع والحابوض اضشف  بنوي تتعم  بيرل
 األاه ( وطلك ااتكحشل العحل عمى ؤاشبشر توزحع اليرل وا عشية التوزحع 

  اضشف  ؤيول رشص بشلتؤو صر الحتنوع  عمى أن  سحل الضلا ب عمى يرل وألبشح الحماا   لواتب التاشعي
 حشعج اضشف  إلى الحنح والتبلعشر الناي   والع ن   وتؤو صر أرلى والضحشن ااؤت
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 الحسابات القومية باألسعار الثابتةمنهجية   1.2.2
 ااارررتهصك الواررر طؤشصرررل لرررلح ق حررر  الرشبتررر   رررت  طلرررك بشؤتارررشب  بشألارررعشلالا حررر  الحضرررشف  اقتصرررشي حرررش  إؤحرررشلجلا رررش  

 رررت  تربررر ط الارررمع والرررريحشر الحنتؤررر  والحارررتهمك  بشارررتعحشل  أن  عمرررى بشألارررعشل الرشبتررر  اانترررشلبشألارررعشل الرشبتررر  حرررن ق حررر  
 حنشاب   أاعشلحربلشر 

2Q. 2P∑  - 1.Q1Value Added=∑P 
 

 رت  الؤصرول  ألنر   نظرلا Double Deflation Methodؤ ث تاحى  طه العحم   بعحم   التكح ش لالتصرؤ ح( الحرزيول 
 وتربر ط الا حر  الؤشلحر  لصارتهصك الوار ط ل ارعشلبرلق  ق شارج (  Q1P.1ل عم   حن ررصل تربر ط الا حر  الؤشلحر  لمحرلؤرشر

 عمى النؤو نفا  ( 2Q. 2Pل
 

حعشحمر  سرشحم  لؤح رع الا روي فرج الؤارشبشر بؤ رث تكرون حف رية لؤح رع  األارعشل عشحل ترفر ل التغ رلار فرج  أن مز   ألن ونظلا 
بؤ رث تسرحل ؤح رع تريفاشر  واألؤؤرش  األارعشلحؤحوعر  حرن حارش     إعريايالتؤم ل ااقتصشيي  بشلتشلج حرن الضرلولي  أنواع

  حررن ااتاررش   ترر ح التؤارر  والررطي ؤررياول العررلض واااررتريا إلررشل حؤشارربج  تحرررل فررج الاررمع والررريحشر وطلررك حررن رررصل 
هررو ضررلولي لتغل ررر   ررل ترريف  لماررمع والررريحشر فرررج ف بشلتررشلجوحررن حوروق رر  حؤحوعرر  الحارررش    بفكحمهررش   لمب شنررشر العررييي

  أ ضشً الرشبت   وبشألاعشلالؤشلح   بشألاعشل اً حعايااقتصشي  بحش فج طلك الامع والريحشر غ ل الاوق   التج   ون تا  حهش 
 

  :الثابتة البيانات باألسعار المنهجية المتبعة إلعداد
عنرري الؤرري ث عررن الحنهؤ رر  الحتبعرر  لرريى يا ررلة الؤاررشبشر الاوح رر  فررج العحررل عمررى إعررياي الب شنررشر بشألاررعشل الرشبترر   نبغررج 

 التلل  بيا   إلى واقع األلقش  الا شا   الفمال ن    وحن ر   ل   الترب ط 
 
 أوال: واقع األرقام القياسية الفلسطينية  

اظبررر يا ررلة و بهرريم تل  ررب األلقررش  الا شارر   لهررش  و  8112الحاررتهمك حنررط أوا ررل عررش   أاررعشلبرريأ الؤهررشز بؤحررع ب شنررشر عررن 
وت    ان  أاش  8119عمى إصيال اللق  الا شاج الفمال نج ألاعشل الحاتهمك سهلحش بشعتحشي حتواط أاعشل عش  األاعشل 

 شر اليول ر    فرج الحاشبرل فاري اعتحرير الؤارشبشر الاوح ر  الفمارل ن   ضرحن التوصر 0282تؤي ث ان  اااش  لتكون العرش  
 ارن   0282اعتحرشي العرش  إلى أن تر    0222 ان  أاش  ت  تؤي رهش اؤاش لتكون العش   8110فج بيا   نسفتهش عمى العش  

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

  التثبيطثانيًا: آلية 
الرشبترر  عمرى حنهؤ ر  تتحشسررى حرع التوصر شر اليول رر   وبشعتحرشي للحار  التكحرر ش  بشألارعشلاارتنير ب شنرشر الؤاررشبشر الاوح ر  

 :عمىحير الحنهؤ   الحزيول  حش  و حتبع يول ش   ؤ ث اعت
الحؤيرر  لالتنار ح اللابرع(  والترج لقش  ق شا   تلاعج اانتاشل الى التصرن م الا شارج الصرنشعج الحوؤري بناررت  تصح   أ   8

تص ررر  التواررع فرررج لقرررش  ق شارر   وحرررن ررر  حربلرررشر اررعلح  نسررل  وبشلترررشلج تصررح   أحوعرر  حرررن األتسررحل التواررع فرررج حؤ
 األنسل  ااقتصشي   

حربلرشر ارعلح  عمرى  ححرش اارتيعى ترصر ص    الغلب ر  وقلرشع غرزةحلاعشة اارتصفشر الاعلح  حش ب ن  رل حرن الضرف  0
  0222ؤياول العلض واااتريا  لمعش   حعشحصر الحنلا  الؤغلاف   وبشعتحشيحاتوى 
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 منهجية الحسابات القومية المؤسسية  1.2
ؤ ررث  ررت  إعررشية توزحررع الا حرر   عمررى ب شنررشر الؤاررشبشر الاوح رر  األاشارر    الؤاررشبشر الاوح رر  الحماارر  تعتحرري حنهؤ رر  إعررياي 

وفرر  وتصررن فهش حصررشيل الب شنررشر يلاارر     إط  ررت     الل  اررالالشعررشر الحماارر   الرحاررالحضررشف  ل نسررل  ااقتصررشي   عمررى 
  0221 الحمااج وبشااتنشي إلى توص شر نظش  الؤاشبشر الاوح   لب ع  الالشع

 
 منهجية العمل 2.1.2 

  ت  عمى حلؤمت ن:إعياي الؤاشبشر الاوح   الحماا   
  الحلؤم  األولى:  ت  تصن م أغمب ب شنشر الؤاشبشر الاوح   لمالشع الحمااج الحنشاب لهش حبشسلة ألّن لب ع  النسشال

 وحصيل الب شنشر  وفلان حعموح  واضؤ  ويق ا  عن الالشع الحمااج الطي تنتحج ل  الب شنشر  
 تس ل الحصيل األ   فج ب شنشر الؤاشبشر الاوح     الحلؤم  الرشن  :  ت  توزحع ب شنشر الحاوح ااقتصشي   الانو   التج

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

 
 :األنشطة التي تصّنف تلقائياً 

 قلشع األال الحع س   وتتبع الزلاع  وص ي األاحشك  

 التفح ن قلشع السل شر الحشل   وأنسل ل   األنسل  الحش  

 قلشع الؤ وح  العشح  وتتبعأنسل  الؤ وح  وتحرل  ا يالة العشح  واليفشع  

   قلشع األال الحع س   ضحن حبشسلة تصنمو  الريحشر الحنزل  
 

 :تشمل بيانات المسوح االقتصادية
بناب حرتمف  حش ب ن الالشعشر الرصرر : قلرشع األارل الحع سر    وقلرشع السرل شر الحشل ر    ب شنشر الحاوح ااقتصشي  تتوزع 

التعرري ن   وتحرررل ب شنررشر الحارروح ااقتصررشي   حصرريلًا ألنسررل  الحمااررشر غ ررل الهشيفرر  لمررلبح وتررري  األاررل الحع سرر  وقلررشع 
حررريايار الكهلبرررشء والغرررشز والو الصرررنشع  التؤوحم ررر   و واارررتغصل الحؤرررشؤل   حررريايار الح رررشو   بررررشل وتك  رررم الهرررواءا  وأنسرررل   ها 

يالة النفش رررشر وحعشلؤتهرررش   صرررصحتؤرررشلة الؤحمررر  والتؤز ررر  و ا نسرررشءار  و الصرررلم الصرررؤج وا  الحل برررشر والررريلؤشر النشلحررر    وا 
األنسرررل  و    ؤشلحررر األنسرررل  العاشلحررر  وااو   واللعرررش  ا قشحررر أنسرررل  رررريحشر و  لحعموحرررشر وااتصرررشار او   النارررل والتررررزحنو 

الفنرررون و   الصرررؤ  والعحرررل ااؤتحرررشعجو   التعمرر  و   والرررريحشر الحارررشنية ا يالحررر أنسرررل  الررريحشر و   الحهن رر  والعمح ررر  والتان ررر 
  األرلى أنسل  الريحشر و   والتلف   والتام  

 
  القطاع المؤسسي تصنيف 1.1.2

فرررج  ارررتنشي  فاررري تررر  اابهرررطا الرصررروصاليول ررر  وتوصررر شر الحاتسرررشلحن  توصررر شرلم  رررت  تصرررن م الالشعرررشر الحمااررر   وفارررشً 
وب شنرررشر امارررم  الحاررروح ااقتصرررشي    0280عمرررى ب شنرررشر تعرررياي الحنسرررآر حنهؤ ررر  توزحرررع الحنسرررآر وفررر  الالرررشع الحماارررج 

وا عررياي الرريفشتل  ماارر حررع حلاعررشة حمك رر  الح لمحنسررفة الك ررشن الاررشنونجعررية حتغ ررلار أ حهررش عمررى الاررنو   حعررًش  إط ترر  ااعتحررشي 
    حش  مج: ولب ع  النسشال ااقتصشيي وعيي العشحم ن فج الحماا  الحؤشاب   

  بؤ ث تتبع الحاوح ااقتصشي  الطي تاؤب حن  ب شنشر  0280تعياي  شف  الحمااشر والحنسآر بإلشل  تصن م  ت  
قلشع األال الحع س    قلشع    الحشل غ ل قلشع السل شر ل حن الالشعشر الرصر  ًا فاطواؤي  ل حماا  قلشعشً 
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الانو   تصن م ع ن  الحاوح ااقتصشي     ت اآلل     بنف (  و الحمااشر غ ل الهشيف  لملبح وتري  األال الحع س  
 رشص بشلالشع ااقتصشيي لمحمااشر  لمؤصول عمى حتغ ل

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

  بش ضشف  إلى ا نتشل إلى عيي العشحم ن   حمسل ا نتشؤ   حن رصل اؤتاشباؤتاشب   ت حن ب شنشر الحاوح
  وحن ر  استاش  حتغ ل  حرل وزن ااقتصشيي والحنلا اااتهصك الوا ط إلى عيي العشحم ن  ؤاب الالشع والنسشال 

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

 الجودة

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

 
 الدقة  2.2

 رررت  إعرررياي الؤارررشبشر الاوح ررر  فرررج فمارررل ن بشاارررتنشي إلرررى حؤحوعررر  حرررن الحصرررشيل ا ؤصرررش    لحاررروح وارررؤصر إيالحررر ( 
والحنهؤ رشر العمح ر  الترج تتارر  بيلؤر  حابولر  لوأؤ شنررًش حتح رزة( حرن الحوروق رر     حرش أن  شفر  الحعشلؤررشر لمب شنرشر ترت  بصررولة 

حن رصل البلاحج الحؤواب  والتج تامص  ر لًا اؤتحشار الرلرف البسرلي   و ؤتروي النظرش  الحؤوارب لحمفرشر الؤارشبشر  ل   
الاوح   عمرى حؤحوعر  حرن الفؤروص حرن ررصل حعرشيار لمتفكري حرن عري  وؤروي أرلرشء فرج الحعشلؤر  أو التؤوحرل أو غ ل رش   

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

 مقارنة البيانات  1.2
          الحاشلنشر ب ن ب شنشر العشح نو النشتج الحؤمج ا ؤحشلج بشألاعشل الؤشلح  والرشبت  تب ن ؤياول التالحل ب شنشر 

ونص ب الفلي حنهش   فج     حش تاتعلض الحمسلار الحتعما  بشليرل الاوحج واليرل الحتشح ا ؤحشلج 0282-0289
اعتحشيا عمى تصن م  0289  0282الحاشبل ت  ااتعلاض ب شنشر الؤاشبشر الاوح   الحماا   بشألاعشل الؤشلح  ل عوا  

  0280عمحًش بفن  ا ت  تؤي ث األوزان ؤ نحش  صيل التعياي العش  لما شن والحاشكن والحنسآر  0280تعياي الحنسآر 
 

 جودة البيانات  2.2
  عحل الؤهشز بس ل ؤر ث عمى توا ع نلش  التغل   والسحول 8112بيا   إعياي حنظوح  الؤاشبشر الاوح   فج العش   حنط

 وطلك عن للح  الرلوار التشل  :
 تغلج  شف  أنسل  وحلاف  ااقتصشي الولنج لبشاترنشء الزلاع ( انو   تنف ط حاوح اقتصشي   -
  والترزحن الناللنسشال تغلج ا نتشل رشلل الحنسآر  حاح اقتصشيي انوي تنف ط  -

وتؤي ث ان  األاش   محش توفلر  إعياي الحربلشر الاعلح  الصزح  لتنف ط ب شنشر الؤاشبشر الاوح   بشألاعشل الرشبت  -
  تغل   حنشاب 

بشاعتحشي عمى حبيأ تؤا ن ؤوية الب شنشر الرشص  بشلؤ وح  إضشف  إلى تمك الحتعما  بشلضلا ب واللاو  الؤحل     -
 وف  التوص شر اليول   فج  طا الحؤشل  لتزا اا

فج العحل عمى   0220 نتش ج التعياي العش  لما شن والحاشكن والحنسآر عمى تاي لار الا شن الحبن   ااعتحشي عمى -
 إعياي حمسلار نص ب الفلي حن الحمسلار ااقتصشي   الحرتمف  

ت  تؤي ث الب شنشر حن حصشيل ش الحرتمف  وتوؤ ي حنهؤ       الب شنشر: فبعي أن العش  له  متاش  تؤا ن حاتوى اا -
ناب    ناب  الحيرصر إلى الحرلؤشرت  النظل فج    م    طه الب شنشر حن ؤ ث  إعياي ش بايل حش  شن طلك حح نًش  

و طلك التوزحع الؤغلافج  لحضشف حنلا   حعيار النحو فج ا نتشل والا ح  ا  تعو ضشر العشحم ن إلى الا ح  الحضشف 
   وقي ح ن طلك حن  سم وتعي ل الحظش ل السشطة لمب شنشر عني النظل فج النا  العش  الطي األعوا لمب شنشر عبل 

  الب شنشرتس ل إل   
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حرررن  0222لمعرررش   وااارررتريا فاررري ح رررن إعرررياي ؤرررياول العرررلض  :وااارررتريا حرررن تعررري صر ؤرررياول العرررلض  ااارررتفشية -
وطلك عني حاشلن  حؤحروع حرش  رو   اليارمج لمب شنشر ااتاش ااترصص نتش ج ؤول التعي صر الل  ا   الحلموب  لتؤا   

 الكمج  لصقتصشيحعلوض بحؤحوع حش  و حاتري  حن الامع عمى حاتوى تفص مج 

 

 المالحظات الفنية  2.2
فرج نولي رش  فج حؤشل تلروحل التغل ر  والسرحول فرج الب شنرشر وعمى اللغ  حن طلك  تظل  نشك بعض ا س شل شر والتؤي شر 

 الحؤشول الل  ا   التشل  :
 

 سجل المنشآت  تحديثأواًل: 
وتعداد  دمنشآد ا دمدنف   دن  0220 اتني اؤل الحنسآر إلى التعياي العش  لما شن والحاشكن والحنسآر والطي نفط ررصل العرش  

لفمارررل ن   ولب عتهرررش  ؤعرررل عحم ررر  تؤررري رهش أحرررلًا صرررعبًش   ؤ رررث تتاررر   رررطه غ رررل أن واقرررع الحنسرررآر ا  .0280خدددال دمعددد   
الحنسآر بصغل ؤؤحهش فج الغشلرب  وارلع  ؤل تهرش فرج واية حنسرآر ؤي رية وا غرص  أررلى    حرش أن عري   فش ر  التفشصر ل 

 ل حن الحشل والؤهي الحوؤوية ليى الاؤصر ا يالح  الؤ وح     ؤعل عحم   التؤي ث  طه صعب  وحعاية وتتلمب الكر 
 

وعمررى الرررلغ  حرررن  شفررر  ا ؤرررلاءار الترررج  ارررو  بهرررش الؤهرررشز فررج حؤرررشل تؤررري ث إلرررشل الحنسرررآر ااقتصرررشي   ارررواء حرررن ررررصل 
الؤصول عمى الاؤصر ا يالح  لموزالار وغلم التؤرشلة والصرنشع  أو حرن ررصل الحاروح الح يان ر   تظرل  نرشك سر وك فرج 

اراشال تمرك حيى فعشل    رطا التؤري ث وقيلتر   فعرًص عمرى تغل ر   شفر  الحماارشر الؤي رية الترج ولرير فرج ااقتصرشي الحؤمرج وا 
 التج أغمار 

 

وا سررك أن تؤرري ث إلررشل الحنسررآر بصررولة حنشاررب  لرر  أ ح ترر  فررج ترروف ل إلررشل حعش نرر  سررشحل  األحررل الررطي  ررنع   بلب عرر  
 تصشيي الؤشل عمى حيى تحر ل نتش ج الحاوح ااقتصشي   لكشحل الحؤتحع ااق

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

 
  ثانيًا: القطاع غير المنظم 

عمى اللغ  حن حؤشول  تغل   الالشع غ ل الحنظ  فج  ل حرن نسرشلج ا نسرشءار والنارل بتنف رط حاروح رشصر  بهحرش  إا أنر  
تظررل  نررشك العي رري حررن األنسررل  التررج  حشلاررهش الالررشع غ ررل الحررنظ   صررعب لصرري ش   شلتؤررشلة اليارم رر  والررريحشر وبعررض 

ض واااتريا   ع ن عمى اي بعض الفؤوار فج  رطا الحؤرشل  إا أنهرش أنسل  الصنشع  التؤوحم     ولعل إعياي ؤياول العل 
 تظل قش ح  عمى التاي ل والتعي ل الح تبج ول   عمى واقع ح يانج   

 

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

 والنال لتؤا   تغل   أفضل لإلنتشل الحؤمج والا ح  الحضشف  
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 لتجارة الخارجية ا: ثالثاً 
والرطي ا  ارحح بلصري  لفمارل نتلتبط حس م  عي  السحول فج إؤصشءار التؤشلة الرشلؤ ر   نرش برشلواقع الا شارج والؤغلافرج 

ويول بشقج العشل  لرشص  إالا  ل(   وحت  المؤوء إلى تعي ل ب شنشر التؤشلة الرشلؤ   بتاري ل  فمال ن شف  تيفاشر الامع ب ن 
 يلؤ  عي  سحول التغل   ف هش إا أنهش تظل يوحًش تاي لح  وقش ح  عمى اافتلاضشر 

 
 : اإلحصاءات الزراعيةرابعأ

لسرحول الررصز  لتحر ررل  رطا النسررشال    حررش أن الحاررتوى تفتارل اآلل رر  الترج تؤحررع بهررش الب شنرشر ا ؤصررش    عررن النسرشال الزلاعررج 
  وا توفل أي حتغ لار عن التكوحن اللأاحشلج أو التغ ل فج الحرزون  ح شر اانتشل الزلاعجالب شنشر التج تؤحع تغلج فاط 

 أو تعو ضشر العشحم ن 
 

 : صافي السهو والخطأخامساً 
الحؤمرج بر ن ؤرشنبج ا نترشل وا نفرش  نظرلًا  جعمر  بشلفلوقرشر فرج النرشتت  العحل عمرى نسرل بنري صرشفج الارهو والرلرف والرطي  ت

اعتحشي  ل ؤشنب عمى حصشيل ب شنشر حرتمف    حش أن  وضرحن التوصر شر اليول ر  فرإن صرشفج الارهو والرلرف ا  نبغرج أن 
 ش وسحولهش حن النشتج الحؤمج ااؤحشلج  وطلك بعي اللؤوع إلى حصشيل الب شنشر والتفكي حن يقته %2 تؤشوز 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 3.2 3.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
13.3 13.0 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 0.4 0.4 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.0 10.6 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
1.1 1.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.8 0.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 6.3 5.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
18.2 19.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 2.0 1.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 3.7 3.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 4.0 4.1 المعمومات واالتصاالت
Services 20.2 20.5 الخدمات
Accommodation and food service activities 1.2 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 4.8 5.1 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.0 1.1 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.6 0.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 7.8 7.6 التعميم
Human health and social work activities 3.2 3.2 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.3 0.3 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 1.3 1.4 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 15.1 15.3 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.3 -2.5 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 6.4 6.2 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 9.8 9.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total 100 100 المجموع

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

2015, 2016 at current prices                               

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 2.9 3.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
14.1 14.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 0.4 0.5 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 11.8 11.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.9 1.1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
1.0 1.0 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 6.0 6.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
18.1 18.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 2.2 1.9 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 4.5 3.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 5.2 5.3 المعمومات واالتصاالت
Services 19.0 19.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 1.1 1.2 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 4.6 4.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
1.2 1.2 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
0.8 0.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 7.2 6.8 التعميم
Human health and social work activities 2.8 2.8 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.3 0.3 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 1.0 1.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 10.5 10.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -2.8 -2.9 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 8.2 7.8 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 12.0 11.9 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total المجموع 100          100         

 2016، 2015لألعوام * نسبة مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في الضفة الغربية: 2-1         جدول 
باألسعار الجارية

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

2015, 2016 at current prices                              

*The data excludes those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016
2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي
Agriculture, forestry and fishing 4.0 4.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
10.8 10.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 0.1 0.1 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 8.7 8.1 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
1.8 1.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.2 0.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 7.1 4.6 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
18.6 20.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 1.3 1.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 1.5 1.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 0.4 0.5 المعمومات واالتصاالت
Services 23.9 24.5 الخدمات
Accommodation and food service activities 1.4 1.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 5.4 5.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
0.5 0.5 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 0.2 0.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 9.7 10.1 التعميم
Human health and social work activities 4.3 4.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 0.3 0.3 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 2.1 2.0 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 28.4 28.9 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.1 0.1 الخدمات المنزلية
FISIM -0.9 -1.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 1.3 1.3 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 3.5 3.5 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Total 100 المجموع 100              

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

2015, 2016 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 759.3 817.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining, manufacturing, electricity and 

water
4,365.4 4,182.7 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 88.6 89.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 3,689.7 3,540.1 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
438.6 414.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
148.5 138.0 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 1,850.1 1,592.0 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

3,524.1 3,357.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and storage 489.0 442.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 737.6 622.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 794.3 771.5 المعمومات واالتصاالت
Services 3,530.6 3,382.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 353.8 356.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 655.1 646.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
187.4 180.4 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
111.2 101.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 1,164.6 1,057.8 التعميم
Human health and social work activities 708.4 720.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 64.8 65.2 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 285.3 253.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 3,856.4 3,674.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.8 7.2 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 862.0 780.4 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,322.0 1,243.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 22,098.6 20,873.3 اجمالي االنتاج
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 566.8 616.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
3,334.8 3,224.2 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 74.6 77.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,913.2 2,819.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
210.3 200.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
136.7 127.2

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 1,230.7 1,129.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,697.0 2,548.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 401.2 363.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 661.0 550.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 771.1 747.6 المعمومات واالتصاالت
Services 2,480.4 2,352.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 254.4 268.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 467.8 463.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
161.9 156.7 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
97.6 89.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 794.9 716.2 التعميم
Human health and social work activities 478.8 443.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 43.9 47.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 181.1 167.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,178.9 2,084.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.1 5.7 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 817.2 739.5 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,201.8 1,133.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 16,347.0 15,495.6 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-2جدول 
             Table 2-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at 

current prices                             

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 192.5 201.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,030.6 958.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 14.0 12.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 776.5 720.6 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
228.3 214.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
11.8 10.8

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 619.4 462.4 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
827.1 808.6 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 87.8 79.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 76.6 72.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 23.2 23.9 المعمومات واالتصاالت
Services 1,050.2 1,029.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 99.4 88.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 187.3 182.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
25.5 23.7 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
13.6 12.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 369.7 341.6 التعميم
Human health and social work activities 229.6 277.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 20.9 17.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 104.2 85.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 1,677.5 1,590.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.7 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 44.8 40.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 120.2 109.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 5,751.6 5,377.7 اجمالي االنتاج

 باألسعار الجارية2016، 2015االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-2جدول 
Table 2-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at current prices                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 335.6 367.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,582.6 2,526.0 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 41.1 39.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,214.8 2,192.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
285.5 258.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
41.2 35.2

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 1,007.0 854.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,081.7 941.6 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدارجات النارية

Transportation and storage 224.3 221.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 235.4 206.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 256.8 255.8 المعمومات واالتصاالت
Services 813.6 781.8 الخدمات

Accommodation and food service activities 198.1 206.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

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

activities
47.8 44.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
24.8 26.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 115.8 90.7 التعميم
Human health and social work activities 283.3 316.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 23.8 22.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 115.2 70.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,821.6 1,733.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 314.3 311.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 8,672.9 8,200.3 اجمالي االستيالك الوسيط

 باألسعار الجارية2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستيالك الوسيط في فمسطين: 1-3جدول 
         Table 3-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years   

2015, 2016 at current prices                              

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

 51



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 279.4 308.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,926.6 1,885.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 31.6 31.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,740.2 1,725.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
118.5 98.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
36.3 30.7

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 633.1 535.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
894.3 761.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 182.5 184.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 211.0 184.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 249.0 246.6 المعمومات واالتصاالت
Services 589.5 519.6 الخدمات

Accommodation and food service activities 145.4 154.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.2 3.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
39.5 37.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
19.7 22.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 80.7 65.2 التعميم
Human health and social work activities 201.5 177.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 14.1 15.6 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 84.4 44.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,124.6 1,049.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 281.7 281.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 6,371.7 5,956.7 اجمالي االستيالك الوسيط

 باألسعار الجارية2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستيالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-3جدول 
       Table 3-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years 

2015, 2016 at current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 56.2 59.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
656.0 640.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 9.5 8.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 474.6 467.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
167.0 160.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
4.9 4.5

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 373.9 318.3 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
187.4 180.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 41.8 37.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 24.4 22.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 7.8 9.2 المعمومات واالتصاالت
Services 224.1 262.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 52.7 52.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.6 0.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
8.3 7.0 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
5.1 4.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 35.1 25.5 التعميم
Human health and social work activities 81.8 139.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 9.7 6.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 30.8 26.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 697.0 684.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 32.6 30.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 2,301.2 2,243.6 اجمالي االستيالك الوسيط

 باألسعار الجارية2016، 2015االستيالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-3جدول 
        Table 3-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years        

2015, 2016 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016
2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 423.7 450.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,782.8 1,656.7 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 47.5 50.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,474.9 1,347.7 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
153.1 156.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
107.3 102.8

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 843.1 737.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,442.4 2,415.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 264.7 220.5 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 502.2 416.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 537.5 515.7 المعمومات واالتصاالت
Services 2,717.0 2,600.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 155.7 150.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 650.3 642.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
139.6 135.6 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 86.4 75.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 1,048.8 967.1 التعميم
Human health and social work activities 425.1 404.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 41.0 42.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 170.1 183.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,034.8 1,940.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.8 7.2 الخدمات المنزلية
FISIM -314.3 -311.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 862.0 780.4 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,322.0 1,243.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 13,425.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 1-4جدول 
            Table 4-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at 

current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 287.4 308.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,408.2 1,339.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 43.0 45.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,173.0 1,094.3 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
91.8 102.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
100.4 96.5

دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
ومعالجتها

Construction 597.6 593.7 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,802.7 1,787.0 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 218.7 178.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 450.0 365.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 522.1 501.0 المعمومات واالتصاالت
Services 1,890.9 1,833.1 الخدمات

Accommodation and food service activities 109.0 114.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 463.6 460.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
122.4 118.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
77.9 66.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 714.2 651.0 التعميم
Human health and social work activities 277.3 266.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 29.8 31.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 96.7 123.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,054.3 1,034.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.1 5.7 الخدمات المنزلية
FISIM -281.7 -281.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 817.2 739.5 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,201.8 1,133.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 9,975.3 9,538.9 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-4جدول 
      Table 4-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at 

current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 136.3 142.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
374.6 317.6 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكيرباء

Mining and quarrying 4.5 4.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 301.9 253.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
61.3 53.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
6.9 6.3

دارة  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 
النفايات ومعالجتها

Construction 245.5 144.1 اإلنشاءات
Wholesale and Retail Trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
639.7 628.5

تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات 
النارية

Transportation and storage 46.0 41.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 52.2 50.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 15.4 14.7 المعمومات واالتصاالت
Services 826.1 767.6 الخدمات

Accommodation and food service activities 46.7 36.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 186.7 182.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
17.2 16.7 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
8.5 8.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 334.6 316.1 التعميم
Human health and social work activities 147.8 137.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 11.2 10.8 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 73.4 59.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public Administration and Defense 980.5 906.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.7 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM -32.6 -30.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 44.8 40.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 120.2 109.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 3,450.4 3,134.1 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2016، 2015القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-4جدول 
Table 4-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at 

current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2016 2015 االستخدام النيائي

Final consumption 15,868.0 15,234.6 اإلنفاق االستيالكي النيائي
Household final consumption 11,732.9 11,197.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 3,530.3 3,429.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 604.8 607.7
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 2,827.0 2,677.4 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 2,996.0 2,994.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 2,413.6 2,421.3 المباني- 
 - Non-buildings 582.4 573.5 غير المباني- 
Changes in inventories -169.0 -317.4 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -5,245.7 -5,199.5 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 2,381.0 2,338.1 الصادرات
 - Goods 2,073.1 2,012.4 السمع- 
 - Services 307.9 325.7 الخدمات- 
Imports 7,626.7 7,537.6 الواردات
 - Goods 6,967.4 6,855.9 السمع- 
 - Services 659.3 681.7 الخدمات- 
Net errors and omissions -23.60 -39.5 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 13,425.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2016، 2015لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في فمسطين: 1-5جدول 
       Table 5-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2015, 2016 at current prices                     

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2016 2015 االستخدام النيائي

Final consumption 11,764.1 11,237.1 اإلنفاق االستيالكي النيائي
Household final consumption 9,366.7 8,869.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 2,177.9 2,129.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 219.5 237.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 2,526.6 2,652.3 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 2,345.6 2,460.9 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,776.6 1,901.2 المباني- 
 - Non-buildings 569.0 559.7 غير المباني- 
Changes in inventories 181.0 191.4 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -4,382.2 -4,371.9 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 2,267.2 2,231.4 الصادرات
 - Goods 2,027.3 1,964.7 السمع- 
 - Services 239.9 266.7 الخدمات- 
Imports 6,649.4 6,603.3 الواردات
 - Goods 6,100.7 6,040.3 السمع- 
 - Services 548.7 563.0 الخدمات- 
Net errors and omissions 66.80 21.4 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 9,975.3 9,538.9 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باألسعار الجارية2016، 2015لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في الضفة الغربية: 2-5جدول 
Table 5-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2015, 2016 at current prices

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2016 2015 االستخدام النيائي

Final consumption 4,103.9 3,997.5 اإلنفاق االستيالكي النيائي
Household final consumption 2,366.2 2,327.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,352.4 1,300.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final Consumption 385.3 369.8
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross Capital Formation 300.4 25.1 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross Fixed Capital Formation 650.4 533.9 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 637.0 520.1 المباني- 
 - Non-buildings 13.4 13.8 غير المباني- 
Changes in inventories -350.0 -508.8 التغير في المخزون
Acquisitions of Valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of Goods and Services -863.5 -827.6 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 113.8 106.7 الصادرات
 - Goods 45.8 47.7 السمع- 
 - Services 68.0 59.0 الخدمات- 
Imports 977.3 934.3 الواردات
 - Goods 866.7 815.6 السمع- 
 - Services 110.6 118.7 الخدمات- 
Net errors and omissions -90.40 -60.9 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 3,450.4 3,134.1 الناتج المحمي اإلجمالي

 باألسعار الجارية2016، 2015الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في قطاع غزة لألعوام : 3-5جدول 
Table 5-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2015, 2016 at current prices
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2016 2015 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 13,425.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 1,896.2 1,712.3 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 1,893.7 1,663.1 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 2.5 49.2 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 15,321.9 14,385.3 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 1,408.7 1,421.4 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 16,730.6 15,806.7 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 15,868.0 15,234.6 االستهالك النهائي
Savings 862.6 572.1 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2016 2015 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 9,975.3 9,538.9 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 1,889.7 1,696.5 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 1,884.4 1,654.7 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 5.3 41.8 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 11,865.0 11,235.4 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 826.8 835.5 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 12,691.8 12,070.9 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 11,764.1 11,237.1 االستهالك النهائي
Savings 927.7 833.8 االدخار

 باألسعار الجارية2016، 2015لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فمسطين: 1-6جدول 
          Table 6-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2015, 2016 at 

current prices

 باألسعار الجارية2016، 2015لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية: 2-6جدول 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

           Table 6-2: Major National Accounts variables for West Bank* for the years 2015, 2016 at 

current prices                           

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2016 2015 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 3,450.4 3,134.1 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 6.5 15.8 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 9.3 8.4 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net -2.8 7.4 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 3,456.9 3,149.9 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 581.9 585.9 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 4,038.8 3,735.8 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 4,103.9 3,997.5 االستهالك النهائي
Savings -65.1 -261.7 االدخار

 باألسعار الجارية2016، 2015متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-6جدول 
Table 6-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2015, 2016 at current 

prices 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD        القيمة بالدوالر األمريكي
Indicator 2016 2015 المؤشر

GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي
Palestine* 2,957.2 2,863.9 *فمسطين
West Bank* 3,727.2 3,661.7 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,851.4 1,722.0 قطاع غزة
GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
Palestine* 3,374.9 3,250.9 *فمسطين
West Bank* 4,433.3 4,312.9 *الضفة الغربية
 Gaza Strip 1,854.9 1,730.7 قطاع غزة
GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي
Palestine* 3,685.2 3,572.1 *فمسطين
West Bank* 4,742.2 4,633.6 *الضفة الغربية
Gaza Strip 2,167.2 2,052.7 قطاع غزة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

 باالسعار الجارية2016، 2015لألعوام * مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة: 7جدول 
Table 7: Per capita indicators by region* for the years 2015, 2016 at current prices 

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

.1967احتاللها للضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016
2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 744.5 817.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
4,268.1 4,182.7 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 88.5 89.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 3,596.1 3,540.1 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
435.9 414.8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
147.6 138.0 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 1,819.2 1,592.0 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

3,468.7 3,357.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and storage 482.3 442.2 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 726.9 622.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 794.3 771.5 المعمومات واالتصاالت
Services 3,486.4 3,382.5 الخدمات

Accommodation and food service activities 339.6 356.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 649.1 646.7 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
185.5 180.4 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 110.1 101.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 1,154.3 1,057.8 التعميم
Human health and social work activities 702.2 720.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 64.3 65.2 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 281.3 253.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 3,816.9 3,674.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.7 7.2 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 854.2 780.4 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,309.7 1,243.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 21,778.9 20,873.3 اجمالي االنتاج
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في فمسطين:  1-8جدول 
 Table 8-1: Output in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at constant 

prices: 2015 is the base year                            

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 556.4 616.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
3,270.2 3,224.2 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 74.5 77.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,850.8 2,819.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
209.0 200.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
135.9 127.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 1,219.9 1,129.6 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,650.7 2,548.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 396.9 363.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 650.7 550.3 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 771.1 747.6 المعمومات واالتصاالت
Services 2,446.7 2,352.7 الخدمات

Accommodation and food service activities 247.0 268.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 462.5 463.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
160.1 156.7 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 96.5 89.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 786.0 716.2 التعميم
Human health and social work activities 473.4 443.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 43.5 47.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 177.7 167.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,154.4 2,084.4 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.0 5.7 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 810.2 739.5 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,191.6 1,133.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 16,124.8 15,495.6 اجمالي االنتاج

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االنتاج في الضفة الغربية: 2-8جدول 
Table 8-2: Output in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at constant 

prices: 2015 is the base year                             

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 188.1 201.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
997.9 958.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 14.0 12.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 745.3 720.6 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
226.9 214.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
11.7 10.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 599.3 462.4 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
818.0 808.6 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 85.4 79.1 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 76.2 72.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 23.2 23.9 المعمومات واالتصاالت
Services 1,039.7 1,029.8 الخدمات
Accommodation and food service activities 92.6 88.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 186.6 182.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
25.4 23.7 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
13.6 12.6 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 368.3 341.6 التعميم
Human health and social work activities 228.8 277.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 20.8 17.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 103.6 85.9 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,662.5 1,590.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.7 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 44.0 40.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 118.1 109.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Output 5,654.1 5,377.7 اجمالي االنتاج

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015االنتاج في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-8جدول 
Table 8-3: Output in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at constant prices: 

2015 is the base year                             
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 331.0 367.3 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
2,528.0 2,526.0 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 40.2 39.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 2,165.0 2,192.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
282.1 258.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
40.7 35.2 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 985.4 854.2 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,064.6 941.6 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 220.1 221.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 231.6 206.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 252.2 255.8 المعمومات واالتصاالت
Services 796.2 781.8 الخدمات
Accommodation and food service activities 193.7 206.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.7 3.8 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
46.9 44.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 24.3 26.4 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 113.6 90.7 التعميم
Human health and social work activities 276.2 316.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 23.4 22.5 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 113.4 70.7 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,789.1 1,733.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 311.0 311.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 8,509.2 8,200.3 إجمالي االستهالك الوسيط

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في فمسطين: 1-9جدول 
       Table 9-1: Intermediate consumption in Palestine* by economic activity for the years     

2015, 2016 at constant prices: 2015 is the base year                              

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 274.9 308.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,885.8 1,885.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 30.9 31.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,702.0 1,725.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
117.0 98.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
35.9 30.7 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 617.3 535.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
880.4 761.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 179.0 184.4 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 207.5 184.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 244.5 246.6 المعمومات واالتصاالت
Services 576.6 519.6 الخدمات

Accommodation and food service activities 143.1 154.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 4.1 3.2 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
38.7 37.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 19.3 22.1 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 78.9 65.2 التعميم
Human health and social work activities 195.5 177.1 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 13.9 15.6 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 83.1 44.6 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,106.2 1,049.6 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 278.5 281.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 6,250.7 5,956.7 إجمالي االستهالك الوسيط

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * االستهالك الوسيط في الضفة الغربية: 2-9جدول 

          Table 9-2: Intermediate consumption in West Bank* by economic activity for the years           

  2015, 2016 at constant prices: 2015 is the base year

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 56.1 59.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
642.2 640.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 9.3 8.6 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 463.0 467.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
165.1 160.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
4.8 4.5 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 368.1 318.3 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
184.2 180.1 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 41.1 37.3 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 24.1 22.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 7.7 9.2 المعمومات واالتصاالت
Services 219.6 262.2 الخدمات

Accommodation and food service activities 50.6 52.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 0.6 0.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
8.2 7.0 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 5.0 4.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 34.7 25.5 التعميم
Human health and social work activities 80.7 139.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 9.5 6.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 30.3 26.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 682.9 684.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 0.0 0.0 الخدمات المنزلية
FISIM 32.5 30.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 0.0 0.0 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 0.0 0.0 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Intermediate Consumption 2,258.5 2,243.6 إجمالي االستهالك الوسيط

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015االستهالك الوسيط في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-9جدول 
           Table 9-3: Intermediate consumption in Gaza Strip by economic activity for the years  

2015, 2016 at constant prices: 2015 is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 413.5 450.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,740.1 1,656.7 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 48.3 50.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,431.1 1,347.7 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
153.8 156.2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
106.9 102.8 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 833.8 737.8 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
2,404.1 2,415.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 262.2 220.5 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 495.3 416.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 542.1 515.7 المعمومات واالتصاالت
Services 2,690.2 2,600.7 الخدمات
Accommodation and food service activities 145.9 150.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 644.4 642.9 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
138.6 135.6 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 85.8 75.2 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 1,040.7 967.1 التعميم
Human health and social work activities 426.0 404.0 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 40.9 42.7 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 167.9 183.1 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 2,027.8 1,940.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 7.7 7.2 الخدمات المنزلية
FISIM -311.0 -311.6 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 854.2 780.4 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,309.7 1,243.2 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 13,269.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 1-10جدول 
Table 10-1: Value added in Palestine* by economic activity for the years 2015, 2016 at constant 

prices: 2015 is the base year

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 281.5 308.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,384.4 1,339.1 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 43.6 45.8 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,148.8 1,094.3 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
92.0 102.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
100.0 96.5 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 602.6 593.7 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
1,770.3 1,787.0 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 217.9 178.7 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 443.2 365.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 526.6 501.0 المعمومات واالتصاالت
Services 1,870.1 1,833.1 الخدمات
Accommodation and food service activities 103.9 114.1 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 458.4 460.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
121.4 118.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
77.2 66.9 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 707.1 651.0 التعميم
Human health and social work activities 277.9 266.4 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 29.6 31.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 94.6 123.3 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 1,048.2 1,034.8 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 6.0 5.7 الخدمات المنزلية
FISIM -278.5 -281.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 810.2 739.5 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 1,191.6 1,133.8 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 9,874.1 9,538.9 الناتج المحمي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في الضفة الغربية: 2-10جدول 
     Table 10-2: Value added in West Bank* by economic activity for the years 2015, 2016 at 

constant prices: 2015 is the base year

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها * 
.1967لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 132.0 142.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
355.7 317.6 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 4.7 4.2 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 282.3 253.4 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
61.8 53.7 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
6.9 6.3 دارة النفايات ومعالجتها إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Construction 231.2 144.1 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
633.8 628.5 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 44.3 41.8 النقل والتخزين
Financial and insurance activities 52.1 50.2 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Information and communication 15.5 14.7 المعمومات واالتصاالت
Services 820.1 767.6 الخدمات

Accommodation and food service activities 42.0 36.0 أنشطة خدمات االقامة والطعام

Real estate activities 186.0 182.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
17.2 16.7 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 8.6 8.3 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 333.6 316.1 التعميم
Human health and social work activities 148.1 137.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 11.3 10.8 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 73.3 59.8 أنشطة الخدمات االخرى
Public administration and defense 979.6 906.0 اإلدارة العامة والدفاع
Households with employed persons 1.7 1.5 الخدمات المنزلية
FISIM -32.5 -30.3 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة
Customs Duties 44.0 40.9 الرسوم الجمركية
VAT on Imports, net 118.1 109.4 صافي ضريبة القيمة المضافة عمى الواردات
Gross Domestic Product 3,395.6 3,134.1 الناتج المحمي اإلجمالي

2015سنة األساس :   باألسعار الثابتة2016، 2015القيمة المضافة في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي لألعوام : 3-10جدول 
            Table 10-3: Value added in Gaza Strip by economic activity for the years 2015, 2016 at 

constant prices: 2015 is the base year                            
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2016 2015 االستخدام النهائي

Final consumption 15,680.7 15,234.6 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 11,589.0 11,197.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 3,490.8 3,429.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 600.9 607.7
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 2,806.9 2,677.4 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 2,966.8 2,994.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 2,381.3 2,421.3 المباني- 
 - Non-buildings 585.5 573.5 غير المباني- 
Changes in inventories -159.9 -317.4 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of goods and services -5,170.6 -5,199.5 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 2,383.1 2,338.1 الصادرات
 - Goods 2,078.1 2,012.4 السمع- 
 - Services 305.0 325.7 الخدمات- 
Imports 7,553.7 7,537.6 الواردات
 - Goods 6,906.0 6,855.9 السمع- 
 - Services 647.7 681.7 الخدمات- 
Net errors and omissions -47.3 -39.5 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 13,269.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في فمسطين: 1-11 جدول 
 Table 11-1: GDP by expenditure in Palestine* for the years 2015, 2016 at constant prices: 2015 

is the base year

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2016 2015 االستخدام النهائي

Final consumption 11,651.9 11,237.1 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 9,281.5 8,869.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 2,153.4 2,129.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 217.0 237.9
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 2,520.6 2,652.3 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 2,328.6 2,460.9 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 1,756.6 1,901.2 المباني- 
 - Non-buildings 572.0 559.7 غير المباني- 
Changes in inventories 192.0 191.4 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of goods and services -4,322.6 -4,371.9 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 2,270.5 2,231.4 الصادرات
 - Goods 2,033.3 1,964.7 السمع- 
 - Services 237.2 266.7 الخدمات- 
Imports 6,593.1 6,603.3 الواردات
 - Goods 6,055.6 6,040.3 السمع- 
 - Services 537.5 563.0 الخدمات- 
Net errors and omissions 24.2 21.4 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 9,874.1 9,538.9 الناتج المحمي اإلجمالي
*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015لألعوام * الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في الضفة الغربية: 2-11جدول 
Table 11-2: GDP by expenditure in West Bank* for the years 2015, 2016 at constant prices: 

2015 is the base year

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Final Use 2016 2015 االستخدام النهائي

Final consumption 4,028.8 3,997.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي
Household final consumption 2,307.5 2,327.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية
Government final consumption 1,337.4 1,300.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

NPISH final consumption 383.9 369.8
اإلنفاق االستهالكي النهائي لممؤسسات غير الهادفة لمربح 

وتخدم األسر المعيشية
Gross capital formation 286.3 25.1 التكوين الرأسمالي اإلجمالي
Gross fixed capital formation 638.2 533.9 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
 - Buildings 624.7 520.1 المباني- 
 - Non-buildings 13.5 13.8 غير المباني- 
Changes in inventories -351.9 -508.8 التغير في المخزون
Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 صافي الممتمكات القيمة
Net Exports of goods and services -848.0 -827.6 صافي الصادرات من السمع والخدمات
Exports 112.6 106.7 الصادرات
 - Goods 44.8 47.7 السمع- 
 - Services 67.8 59.0 الخدمات- 
Imports 960.6 934.3 الواردات
 - Goods 850.4 815.6 السمع- 
 - Services 110.2 118.7 الخدمات- 
Net errors and omissions -71.5 -60.9 صافي السهو والخطأ
Gross Domestic Product 3,395.6 3,134.1 الناتج المحمي اإلجمالي

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015الناتج المحمي اإلجمالي واالنفاق عميو في قطاع غزة لألعوام : 3-11 جدول 
Table 11-3: GDP by expenditure in Gaza Strip for the years 2015, 2016 at constant prices: 2015 

is the base year
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2016 2015 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 13,269.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 1,694.2 1,712.3 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 1,691.7 1,663.1 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 2.5 49.2 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 14,963.9 14,385.3 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 1,397.3 1,421.4 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 16,361.2 15,806.7 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 15,680.7 15,234.6 االستهالك النهائي
Savings 680.5 572.1 االدخار

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2016 2015 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 9,874.1 9,538.9 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 1,687.8 1,696.5 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 1,682.5 1,654.7 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net 5.3 41.8 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 11,561.9 11,235.4 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 817.5 835.5 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 12,379.4 12,070.9 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 11,651.9 11,237.1 االستهالك النهائي
Savings 727.5 833.8 االدخار

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في فمسطين: 1-12 جدول 
      Table 12-1: Major National Accounts variables for Palestine* for the years 2015, 2016 at 

constant prices: 2015 is the base year                            

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015لألعوام * متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في الضفة الغربية: 2-12  جدول 

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

Table 12-2: Major National Accounts variables for West Bank* for the years 2015, 2016 at  

constant prices: 2015 is the base year                          

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

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD Million        القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Variable 2016 2015 المتغير

Gross Domestic Product (GDP) 3,395.6 3,134.1 الناتج المحمي اإلجمالي
Net factor Income from abroad 6.4 15.8 صافي الدخل من الخارج
- Compensation of Employees, net 9.2 8.4 صافي تعويضات العاممين- 
- Property Income, net -2.8 7.4 صافي دخل الممكية- 
Gross National Income (GNI) 3,402.0 3,149.9 الدخل القومي اإلجمالي
Net Current Transfers from abroad 579.8 585.9 صافي التحويالت الجارية من الخارج
Gross National Disposable Income (GNDI) 3,981.8 3,735.8 الدخل القومي المتاح اإلجمالي
Final Consumption 4,028.8 3,997.5 االستهالك النهائي
Savings -47.0 -261.7 االدخار

2015سنة األساس :  باألسعار الثابتة2016، 2015متغيرات الحسابات القومية الرئيسية في قطاع غزة لألعوام : 3-12جدول 
Table 12-3: Major National Accounts variables for Gaza Strip for the years 2015, 2016 

at constant prices: 2015 is the base year 
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PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 2016الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة : PCBSء

Value In USD         القيمة بالدوالر األمريكي
Indicator 2016 2015 المؤشر

GDP Per Capita نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي
Palestine* 2,922.9 2,863.9 *فمسطين
West Bank* 3,689.4 3,661.7 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,822.0 1,722.0 قطاع غزة
GNI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
Palestine* 3,296.0 3,250.9 *فمسطين
West Bank* 4,320.0 4,312.9 *الضفة الغربية
Gaza Strip 1,825.5 1,730.7 قطاع غزة
GNDI Per Capita نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح  اإلجمالي
Palestine* 3,603.8 3,572.1 *فمسطين
West Bank* 4,625.5 4,633.6 *الضفة الغربية
Gaza Strip 2,136.6 2,052.7 قطاع غزة

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

2015سنة األساس :  باالسعار الثابتة 2016، 2015لألعوام * مؤشرات نصيب الفرد حسب المنطقة: 13جدول 
Table 13: Per capita indicators by region* for the years 2015, 2016 at constant prices : 2015 is 

the base year 

البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد * 
.1967احتاللها لمضفة الغربية عام 
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 جداول الحسابات القومية المؤسسية باألسعار الجارية 

 1025 ،1026 
Institutional National Accounts Tables at 

Current Prices  5102 , 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقارنة مع البيانات المنشورة ، ولذلك يتعذر إجراء 1021تعتمد بيانات القطاعات المؤسسية الواردة في هذا التقرير على تصنيف تعداد المنشآت )
 (في األعوام السابقة

(The institutional national accounts in this report depend on the establishment census classification for 

institutional sectors 2012, so it could not be compared with published data in previous years) 
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Sector 2016 2015 القطاع

Household 3,437.7 3,101.1 األسر المعيشية 
NPISH 512.7 529.2 المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية
General Government 2,776.9 2,633.4 الحكومة العامة
Financial enterprises 612.1 504.5 الشركات المالية 
Non-financial enterprises 6,086.3 5,904.8 الشركات غير المالية 
Gross Domestic Product 13,425.7 12,673.0 الناتج المحمي اإلجمالي

Sector 2016 2015 القطاع
Household 25.6 24.5 األسر المعيشية 
NPISH 3.8 4.2 المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية
General Government 20.7 20.8 الحكومة العامة
Financial enterprises 4.6 4.0 الشركات المالية 
Non-financial enterprises 45.3 46.5 الشركات غير المالية 
Total 100.0 100.0 المجموع

 باألسعار الجارية2016، 2015لألعوام * حصة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فمسطين: 14 جدول 
 Table 14: Share of institutional sectors in the gross value added for the years 2015, 2016 in 

Palestine* at current prices

 باألسعار الجارية2016، 2015لألعوام * التوزيع النسبي لمساهمة القطاعات المؤسسية من إجمالي القيمة المضافة في فمسطين: 15جدول 
Table 15: Percentage contribution of institutional sectors to gross value added for the years 

2015, 2016 in Palestine* at current prices

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 423.7 450.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
309.7 283.9 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 1.6 1.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 287.9 264.2 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
20.2 18.7 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Constructionومعالجتها 592.8 573.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles
495.9 320.8 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية

Transportation and storage 170.2 142.1 النقل والتخزين
Information and communication 17.2 7.7 المعمومات واالتصاالت
Services 832.0 796.9 الخدمات
Accommodation and food service activities 41.6 24.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 624.2 608.3 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
27.1 14.9 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service 

activities
20.6 9.7 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

Education 16.0 10.7 التعميم
Human health and social work activities 33.4 43.5 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 8.5 10.6 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 60.6 74.7 أنشطة الخدمات االخرى
Households with employed persons 7.8 7.2 الخدمات المنزلية
Adjustment items 588.4 518.5 البنود التعديمية
Total 3,437.7 3,101.1 المجموع

 باألسعار الجارية2016، 2015لقطاع األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 16جدول 
 Table 16: Value added in Palestine* for the household sector by economic activity for the years 

2015, 2016 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

Note: The adjustment items include FISIM, custom duties 

and net VAT on imports.

البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة، : مالحظة

.والرسوم الجمركٌة، وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Mining, manufacturing, electricity and 

water

3.7 3.5 التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء
Mining and quarrying 0.0 0.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 3.7 3.5 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply
0.0 0.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
0.0 0.0 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Services 447.0 463.8 الخدمات
Accommodation and food service activities 0.5 0.9 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 0.0 0.0 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities
5.7 2.8 األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 0.0 0.0 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 280.4 275.3 التعميم
Human health and social work activities 90.9 115.7 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 2.5 4.9 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 67.0 64.2 أنشطة الخدمات االخرى
Adjustment items 62.0 61.9 البنود التعديمية
Total 512.7 529.2 المجموع

لقطاع المؤسسات غير الهادفة لمربح وتخدم األسر المعيشية حسب النشاط االقتصادي لألعوام      * القيمة المضافة في فمسطين: 17جدول 
 باألسعار الجارية2016، 2015

 Table 17: Value added in Palestine* for the NPISH sector by economic activity for the years     

2015, 2016 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

Note: The adjustment items include FISIM, custom duties 

and net VAT on imports.

البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة، : مالحظة

.والرسوم الجمركٌة، وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات
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Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Agriculture, forestry and fishing 0.0 0.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
Mining, manufacturing, electricity and 

water
1,408.6 1,305.8

التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Mining and quarrying 45.9 49.0 التعدين واستغالل المحاجر
Manufacturing 1,183.3 1,080.0 الصناعات التحويمية
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 132.4 135.5
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 47.0 41.3
دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

ومعالجتها
Construction 250.3 163.9 اإلنشاءات
Wholesale and retail trade, repair of 

motor vehicles and motorcycles

1,946.5 2,094.7 تجارة الجممة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية
Transportation and storage 94.5 78.4 النقل والتخزين
Information and communication 520.3 508.0 المعمومات واالتصاالت
Services 689.2 644.6 الخدمات
Accommodation and food service activities 113.6 124.7 أنشطة خدمات االقامة والطعام
Real estate activities 26.1 34.6 األنشطة العقارية وااليجارية
Professional, scientific and technical 

activities 106.8 117.9
األنشطة المهنية والعممية والتقنية

Administrative and support service activities 65.8 65.5 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
Education 198.7 182.9 التعميم
Human health and social work activities 105.7 47.6 الصحة والعمل االجتماعي
Arts, entertainment and recreation 30.0 27.2 الفنون والترفيه والتسمية
Other service activities 42.5 44.2 أنشطة الخدمات االخرى
Adjustment items 1,176.9 1,109.4 البنود التعديمية
Total 6,086.3 5,904.8 المجموع

 باألسعار الجارية2016، 2015لقطاع الشركات غير المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام  * القيمة المضافة في فمسطين: 18جدول 
 Table 18: Value added in Palestine* for the non-financial enterprises sector by economic activity 

for the years 2015, 2016 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 

Note: The adjustment items include FISIM, custom duties 

and net VAT on imports.

البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة، : مالحظة

.والرسوم الجمركٌة، وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات

 86



Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Mining, manufacturing, electricity and 

water
60.8 63.5

التعدين، الصناعة التحويمية والمياه والكهرباء

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 20.7 20.7
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities
40.1 42.8 دارة النفايات  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

Servicesومعالجتها 748.8 695.4 الخدمات
Education 553.7 498.2 التعميم
Human health and social work activities 195.1 197.2 الصحة والعمل االجتماعي
Public administration and defense 2,034.8 1,940.8 اإلدارة العامة والدفاع
Adjustment items -67.5 -66.3 البنود التعديمية
Total 2,776.9 2,633.4 المجموع

Value in USD Million القيمة بالمميون دوالر أمريكي
Economic Activity 2016 2015 النشاط  االقتصادي

Financial intermediation 502.2 416.0 الوساطة المالية
Adjustment items 109.9 88.5 البنود التعديمية
Total 612.1 504.5 المجموع

Note: The adjustment items include FISIM, custom duties 

and net VAT on imports.

البنود التعدٌلٌة تشمل خدمات الوساطة المالٌة المقاسة بطرٌقة غٌر مباشرة، : مالحظة

.والرسوم الجمركٌة، وصافً ضرٌبة القٌمة المضافة على الواردات

 باألسعار الجارية2016، 2015لقطاع الحكومة العامة حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 19        جدول 
Table 19: Value added in Palestine* for general government sector by economic activity for the 

years 2015, 2016 at current prices                               

 باألسعار الجارية2016، 2015لقطاع الشركات المالية حسب النشاط االقتصادي لألعوام * القيمة المضافة في فمسطين: 20    جدول 
Table 20: Value added in Palestine* for the financial enterprises sector by economic activity for 

the years 2015, 2016 at current prices                               

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israel in 1967.

البٌانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائٌل عنوة بعٌد * 

.1967احتاللها للضفة الغربٌة عام 
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Notice for Users  
 

The following notes should be considered by users of this report, which includes the annual 

National Accounts and the Institutional National Accounts: 

 The institutional national accounts data 2015, 2016 depends on the establishment census 

2012 classification for institutional sectors, so it could not be compared to the data in 

previous years due to methodological differences.  Taking into consideration that an 

updated time series will be published on PCBS website according to the new 

methedology. 

 Per capita data for macro-economic indicators 2015 and 2016, were based on the revised 

populatoin estimates based on the final results of Population, Housing and 

Establishments Census 2007. 

 National Accounts data at constant prices were based on 2015 as a base year 

(2015=100). 

 The recommendations of SNA' 2008 were applied to financial intermediation activities 

and are reflected in the output and intermediate consumption of the financial sector. 

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

into USD, which led to increases or decreases in deflators.  Therefore, changes in the 

exchange rate of the USD against the Israeli shekel should be taken into account based 

on 2015 as a base year.  

The following table shows the exchange rate and exchange rate deflators compared with 

NIS during 2015 and 2016: 

  

Exchange Rate Deflator Annual Average Exchange Rate 
Indicator  

                       Year 

1.0000 3.8863 2015 

0.9880 3.8397 2016 
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Introduction  
 

The compilation of National Accounts (NA) in any country is considered the pinnacle of 

efforts to develop a contemporary integrated economic statistical system. As a result, the 

provision of basic data required for NA is a major objective when launching economic 

statistical programs. 

 

The National Accounts of any country should provide both a systematic statistical overview 

of the economy as a whole and a fairly detailed map of the transactions between various 

sectors of the economy with the rest of the world.  To enable growth rates and economic 

trends to be measured from year to year, and to monitor the performance of the economy and 

its cycle within a time period, systematic time series data within a comprehensive framework 

of current and constant prices are essential for the compilation of National Accounts and for 

the purposes of comparison and economic analysis. 

 

Since its establishment in 1993, PCBS has adopted the SNA 1993 as a comprehensive 

framework to guide all statistical economic work. This is in addition to the recent efforts to 

move towards the compilation of SNA' 2008 recommendations when feasible upon the 

provision of  data sources. 

 

National Accounts at current and constant prices were issued for 1994-2015, in addition to 

Institutional National Accounts for 1997-2015. 

 

PCBS is pleased to issue the results of National Accounts at current and constant prices for 

2016 data. This report includes the main results of Gross Domestic Product at current and 

constant prices by production and expenditure and by region. The report also includes data on 

Gross National Income, Gross Disposable Income, related per capita indicators, and for the 

Gross Domestic Product by institutional sector.    

 

 

 

 

 

 

 

December, 2017 Ola Awad 

President of PCBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PCBS: National Accounts at Current and Constant Prices 2016 

 ]91[ 

 

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. 
 

Insurance Services: 

This is the output of insurance activities measured by the value of the actual and calculated 

cost of the service provided. In cases other than life insurance (insurance against accidents 

such as car insurance, fire, and maritime insurance), the cost of the calculated service equals 

the insurance premium with respect to future claims arising from the occurrence of the events 

specified in the insurance policies during the reference period, in addition to the income 

generated from investing the technical reserves in the reference period, minus claims payable 

for the reference period. The output of life insurance is measured in the same way as it 

consists of the three aforementioned components, in addition to the value of reduction of 

technical reserves, which are built by the insurance enterprises to pay the claims of an 

insurance policy included in the insurance program. 

 

Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM):  

It is the difference between the rate paid to banks by borrowers and the reference 

rate plus the difference between the reference rate and the rate actually paid to 

depositors. 

 

Intermediate Consumption: 

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

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

capital. 
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Value Added: 

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

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

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

value less the value of fixed capital consumption. 
 

Gross Domestic Product or GDP (Indicator): 

This measures the total value added of all economic activities, which consists of the output of 

goods and services for final use produced by both residents and non-residents (local factors of 

production), and regardless of the distribution of this production, locally or externally, during 

a specific period of time. It does not include deductions for depreciation of fixed capital or 

deterioration of natural resources. 

 

Final Consumption: 

This is the amount of expenditure on consumption of goods and services by households, 

government and non-profit institutions serving households (NPISHs). 
 

Household Final Consumption:  

This consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on the individual consumption of goods and 

services, including those sold at prices that are not economically significant and including 

consumption goods and services acquired abroad. 
 

Government Final Consumption:  
This consists of expenditure, including expenditure whose value must be estimated indirectly, 

incurred by general government for both individual consumption of goods and services and 

collective consumption of services.  
 

Final Consumption Expenditure of Non-profit Institutions Serving Households: 

This consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident NPISHs on individual consumption of goods and services, and 

possibly on collective consumption services. 
 

Gross Capital Formation: 

This is the acquisition minus the disposal of produced assets for the purpose of fixed capital 

formation, inventories or valuables. 
 

Gross Fixed Capital Formation:  
Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of new and 

existing products of produced assets minus the value of the disposal of fixed assets of the 

same type. 
 

Change in Inventory: 

This is measured by the value of entries into inventories minus the value of withdrawals and 

less the value of any recurrent losses of goods held in inventories during the accounting 

period.  
 

Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported outside 

the country, conditioned with ownership transcription to another   economy or to free customs 

regions as a discount from the notional economy which results from transaction with a non   

resident economy   
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Imports: 

 It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land and sea 

that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for 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. 
 

Gross National Disposable Income: 

Gross or net national disposable income may be derived from gross or net national income by 

adding all current transfers in cash or in kind receivable by resident institutional units from 

non-resident units and subtracting all current transfers in cash or in kind payable by resident 

institutional units to non-resident units. 

 

1.2 Classifications 

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by 

PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy. The following 

classifications were used in the preparation process of this report: 

 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities  (ISIC-4) 

issued by the United Nations.  

 System of National Accounts 2008 (SNA-2008) issued by the United Nations. 

 Balance of Payments Manual (BPM5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

Main Findings 

 
This chapter presents the main results for national accounts for the year 2016, in addition to 

monitoring the changes compared to the previous years, in particular 2015. 

 

2.1 Basic National Accounts 

The final findings of the National Accounts for 2016 shows that GDP in Palestine at constant 

prices was USD 922032 million during 2016, reflecting an increase of 7.3%  compared to 

2015. GDP per capita was USD 210,0  during 2016 showing an increase of 2.1% compared to 

the previous year.  
 

GNI at constant prices in Palestine for 2016 was USD 219797  million, marking an increase of 

4.0% compared to 2015; GNI per capita was USD 3,296 reflecting an increase of 1.4% 

compared to 2015. GNDI was USD  299299 million during 2016, marking an increase of 3.5% 

compared with 2015, while GNDI per capita was USD 79222  reflecting an increase of  0.9% 

in 2016.  

 

2.1.1. Percentage Contribution to GDP  

The Palestinian economy is service-oriented with services contributing 20.2% of GDP at 

current prices in 2016. (which includes the following activities: real estate; professional, 

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

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

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

18.2% to the GDP. Public administration and defense activities contributed .91 1%, Industrial 

activities, which include mining, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning 

supply, water supply, sewerage, waste management and remediation activities contributed 

2.92 %, while construction contributed 9.2% to GDP. Transportation and storage activities 

formed the lowest contribution of 0.2%. 

 
Percentage contribution of economic activity to GDP in Palestine* for 2016  

at current prices 

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

**Includes households with employed persons, FISIM, customs duties and VAT on net imports. 
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2.1.2. Gross Domestic Product 

GDP aims to measure the value created by the productive activity of resident institutional 

units over a specific period of time. 
 

GDP in Palestine* for the years 2010-2016 at current and constant prices (USD million) 

 

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

 

2.1.3. Gross National Income 

This is the gross value of the initial earned income of residents. It is the income incurred by 

performing productive activities or by owning financial, land or subsoil assets. 

 
GNI in Palestine* for the years 2010-2016 at current and constant prices  (USD million) 

 

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

 

2.1.4. Gross National Disposable Income 

As most developing countries, gross national disposable income exceeds both gross domestic 

product and gross national income. This is due to aids and current transfers provided by 

international community, in addition to transfers from Palestinians abroad to their families in 

Palestine. 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gross Domestic Product at Current Prices Gross Domestic Product at Constant Prices

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNI at current prices GNI at constant prices
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GNDI in Palestine* for the years 2010-2016 at current and constant prices 
 (USD million) 

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

 

2.1.5. Total Supply and Demand 

Supply and demand are fundamental concepts of the national accounts. Supply refers to the 

gross output and imports of goods and services, while demand refers to intermediate 

consumption, final consumption, gross capital formation, and exports of goods and services. 

Gross supply or demand at current prices in Palestine reached USD 301201  million for the 

year 2016. 

 
Components of supply and demand in the Palestinian economy for 2016 

 

 

 

 
2.1.6 Per Capita Indicators  

GDP per capita, GNI per capita and GNDI per capita are important indicators to measure 

different per capita indicators. They are calculated by dividing the indicator by the number of 

population over a specific period of time. 
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1.  At Current Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2015 and 2016 at current prices (USD) were: 
  

       Value in USD 

Indicator 5102 5102 

GDP Per Capita  2,863.9 2,2.752 

GNI Per Capita 3,250.9 3,37352 

GNDI Per Capita 3,572.1 3,58.52 

 

2.  At Constant Prices: 

GDP, GNI and GNDI per capita in Palestine for 2015 and 2016 at constant prices (USD) 

were: 
 

       Value In USD 
Indicator 5102 5102 

GDP Per Capita  2,863.9 2,22252 

GNI Per Capita 3,250.9 3,2255. 

GNDI Per Capita 3,572.1 3,5.358 

 
 

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

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

 

2.1.7. GDP by Expenditure  
The main findings for 2016 indicate that final consumption in Palestine at constant prices was 

USD 996291  million, showing an increase of 0.1% compared with the previous year.  

 

Household final consumption was USD 161299  million, which contributed 73.9% of gross 

final consumption during 2016 and reflected an increase of 3.5% compared to 2015. 
 

Gross capital formation increased by 4.8% in 2016 compared to 2015 and reached USD 36220  

million. The trade balance recorded a deficit of USD 99321  million during this period, 

marking a decrease of 0.6% compared to 2015. 
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Components of GDP by expenditure in Palestine* for the years 2010-2016 at constant 
prices (USD million): 2015 is the base year 

 

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

  

2.2 Institutional National Accounts  

The findings of 2016 at current prices show that the non-financial enterprises sector provided 

the highest contribution to GDP, followed by the household sector. The NPISH sector’s 

contribution at current prices was the lowest in 2016, as illustrated in the graph below:  

 
Percentage contribution of institutional sectors to Gross value added for 2016 in 

Palestine*  at current prices 
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Share of institutional sectors in the gross value added  for the years 5102, 2016 in 
Palestine* at current prices 

 

       (Value in USD Million) 

Sector 5102 2016 

Household sector 3,101.1 3,437.7 

NPISH sector 529.2 512.7 

General government sector 2,633.4 2,776.9 

Financial enterprises sector 504.5 612.1 

Non- financial enterprises sector 5,904.8 6,086.3 

Gross Domestic Product 12,673.0 13,425.7 

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

 

Methodology  
 

This chapter presents the methodologies adopted for compiling National Accounts at current 

and constant prices for 2016, based on the available price deflators.  It also explains the 

methodology used for compiling institutional national accounts at current and constant prices, 

and data coverage of various resources. 

 

3.1 Basic National Accounts Methodology 
 

3.1.1 National Accounts at Current Prices 
 

First: The main basis for the compilation process  

This report was prepared in several stages to ensure thorough coverage of National Accounts 

for the year 2016 based on the following considerations: 

 The most recent administrative records available, primarily from the government and 

UNRWA. 

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

the methodology for estimating gross capital formation (building and non-buildings) and 

adapting the ISIC-4 for all national accounts data since 1994. The use of the most          

up-to-date methodology contributes to improving data quality and comparability over 

years. 

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

inputs-outputs ratio, value added per employee, the logic of growth rates for both the 

output and value added, and the regional distribution of data. 

 Balancing GDP from both production and expenditure at current prices. This determines 

errors and omissions to verify distortion between production and expenditure due to the 

use of different sources for both. 

 Unifying data coverage for various economic activities to minimize over-coverage due 

to the improvement of statistical coverage over time. 

 

Second: Adoption of SNA 2008 Recommendations 

In line with its commitment to adopt the latest international recommendations for statistical 

systems, PCBS started to adopt the first steps of SNA-2008. For this purpose, it developed 

and updated its data collection tools such as surveys and administrative records, and improved 

its questionnaires to address the concepts and definitions of SNA-2008 as follows: 
 

1. Financial and insurance activities 

Financial activity is considerably affected by the changes in SNA-2008, which altered the 

classification of economic transactions due to changes in output and intermediate 

consumption as follows:  

 According to the recommendations of SNA-2008, the following items were classified as 

intermediate consumption. This led to an increase in intermediate consumption, and 

therefore reduction in the value added: 

a. Institutional insurance premiums (excluding employees). 

b. Government fees such as the issuance of official transactions classified as 

government purchases. 

c. Current maintenance of machinery and equipment was added as a separate item 

within the intermediate consumption. 
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 Calculation of FISIM by excluding dividends and investment income as property 

income. 

 Stock dividends classified as property income rather than revenues and transfers. 

 

2. Economic Surveys 

The questionnaire of economic surveys was adjusted to meet SNA-2008 recommendations for 

national and international reporting: 

 Classifying government fees such as court fees, and issuing of official transactions 

within government purchases under intermediate consumption rather than transfers.  

 Rearrangement of some items of intermediate consumption and current transfers. 

 Adding property income items (land rent, interest on deposits and loans, stock 

dividends) as a requirement to compile the distribution and redistribution of income 

accounts. 

 Adding a table related to other transfers, including taxes on income and wealth, pension 

entitlements and social funds, and grants in kind, cash and other transfers. 

 

3.1.2 National Accounts at Constant Prices  

The methodology for compiling National Accounts at constant prices was based on a set of 

price indices and deflators. PCBS compiled three types of price indices (consumer price 

index, producer and wholesale price index) based on 2010 as the base year for the CPI and 

2015 as the base year for the national accounts which was the year 2004. 
 

PCBS adopted a double–deflation method in deflating the main transactions. An updated 

methodology was used for the compilation of the National Accounts 2015 and 2016 in line 

with international recommendations to rebase the national accounts data to be the year 2015. 

The new methodology also takes into consideration discrepancies in prices between the West 

Bank and Gaza Strip. It recommends compiling separate indices for each region and therefore 

separate deflators, taking into account the usefulness of adopting the SUT 2004 format.  

 

3.2 Institutional National Accounts Methodology 

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

annual national accounts, where the gross value added distributed into the five institutional 

sectors, where the classification of data sources according to the nature of the institutional 

sector based on the SNA' 2008 recommendations. 

 

3.2.1 Methodology of compilation 

Institutional national accounts is compiled in two stages: 
 

 First stage: most national accounts data are classified to the appropriate institutional 

sector directly because the nature of the activity and the source of the data provide clear 

and accurate information about the institutional sector to which the data belong. 

 Second stage: the annual economic surveys data, which are the most important source in 

the national accounts data, is processed. A variable representing the weight of each 

activity is derived from the 2012 establishments census, in addition to the sample of 

annual economic surveys. 

 

Activities which are directly classified to its institutional sector: 

 Agriculture and Fishing is classified to household sector. 

 Financial intermediation is classified to the financial enterprises sector. 

 Public administration and defence is classified to general government sector. 
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 Household services belong to the household sector. 

 

Economic surveys data: 

Economic survey data are distributed among three sectors: the household sector, the non-

financial sector, and the NPISH. The data is classified to the appropriate institutional sector 

according to the international and consultants' recommendations in this regard. 

 

The methodology of classifying establishments to the institutional sector is based on 2012 

establishments census and the annual economic surveys. Several variables for the institutional 

unit were taken into account, mainly legal entities, economic organization and annual budgets, 

and number of employee, as illustrated below: 
 

 All enterprises and establishments in 2012 census and in the sample of annual economic 

surveys are classified so that each enterprise follows only one sector of: (non-financial 

sector, household sector, non-profit sector and household service). As a result, new 

variable that represents the institutional sector is created in the census frame. 

 The 2012 census database provides information about number of employees and 

number of enterprises by sector and activity but it lacks any information about  

productivity or value added.  

 From the annual economic surveys labour productivity in addition to the intermediate 

consumption by employee are estimated by sector, economic activity and region, then a 

variable representing the weight of each activity in each sector is derived in order to   

redistribute the results of annual national accounts data among the institutional sectors.  
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Chapter Four 

 

Quality 
 

This chapter deals with the quality of national accounts in addition to coverage and 

inclusiveness of the various data sources used in preparation. 

 

4.1 Accuracy 

National accounts prepared in Palestine based on a set of statistical sources (surveys and 

administrative records) and scientific methodologies that are reasonably (and sometimes 

distinctly) reliable. Data processing is automated through computerized programs, which 

minimized the probabilities of  human errors. The computerized system of national accounts 

files contains a set of tests through equations to ensure that there are no errors in processing, 

conversion or otherwise. These procedures ensure the minimization of errors that may result 

from omission or inaccuracy when preparing data. 

 

4.2 Comparability 

The tables of this report represent GDP at current and constant prices and comparisons 

between 2015-2016 data, as well as indicators of gross national income, gross national 

disposable income and per capita. In contrast, the national institutional accounts data was 

presented at current prices for the years 2015, 2016 based on the 2012 establishment census 

classification. The weights will be updated when the Population, Housing and Establishment 

Census 2017 is issued. 

 

4.3 Data Quality  

Since the beginning of the preparation of the National Accounts data in 1994, PCBS has been 

working intensively to expand coverage and inclusiveness through the following steps: 

- Compilation of annual economic surveys covering all activities except agriculture. 

- Compilation of economic survey covering the out-of-establishment activity in 

transportation. 

- Compilation of the price deflators necessary to calculate constant prices data, and 

updating the base year when better coverage is available. 

- Improving data coverage of government data, especially relating to customs duties and 

VAT on an accrual basis. 

- Use the estimates which based on the Population, Housing and Establishments Census 

2007 to calculate per capita indicators. 

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

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

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

- Use of adjustments of supply and of tables for 2004 to compare data consistency. 

 

4.4 Technical Comments 

However, there are still some challenges in the development of coverage and inclusiveness of 

the data, which are presented in the following main points: 

 

First: Updating the establishments register 

The establishments’ register is based on the census of population, housing and establishments 

implemented during 2007 and the establishment census implemented during 2012. However, 

the reality and nature of the Palestinian establishments complicate the updating process. Most 

establishments are small-sized, and numerous new establishments are opened while many 
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others quickly close doors. Insufficient details in government administrative records make this 

updating process difficult and complex and requires a lot of money and effort. 

 

In spite of all the procedures carried out by PCBS in the field of updating the economic 

establishments framework, whether through obtaining administrative records of ministries, 

chambers of commerce and industry or through field surveys, there is doubt about the 

effectiveness of this updating and its ability to cover all the new establishments that were born 

in local economy and drop those that were closed. 

 

An appropriate updating for the establishment framework is important to provide                       

a comprehensive framework for sampling procedures, which naturally reflects the extent to 

which the results of economic surveys represent the entire economic community. 

 

It is worth mentioning that PCBS is currently preparing the Statistical Business Register in 

cooperation with stakeholders and partners, which will provide a tool for better quality 

updating of the Business Register. 

 

Second: The informal sector 

Within the efforts to cover informal activity in both construction and transport activities by 

carrying out special surveys, many informal sector activities remain difficult to capture, such 

as internal trade, services and some manufacturing activities. The compilation of supply and 

use tables may help to bridge some gaps in this area, but they remain based on estimates and 

desktop modification rather than on field realities. 

 

The Palestinian Expenditure and Consumption Survey (PECS) provides data on household 

production for own final use of goods, but does not provide data on market production. It is 

believed that informal sector coverage of activities other than construction and transport can 

be developed to better cover local production and value added. 

 

Third: Foreign Trade 

The problem of under coverage in foreign trade statistics is related to the political and 

geographic reality of Palestine, which does not allow for the monitoring of all commodity 

flows between Palestine and the rest of the world (especially Israel). The adjustment of 

foreign trade data is used to estimate the degree of under-coverage, but it is always 

discretionary and based on assumptions. 

 

Fourth: Agricultural Statistics 

The mechanism by which statistical data on agricultural activity are collected lacks the level 

of coverage required to represent this activity. The collected data cover only the quantities of 

agricultural production, and do not provide any data on capital formation, stocks or 

compensation of employees. 

 

Fifth: Net omissions and error 

In addition, within the framework of international recommendations, the net omissions and 

errors should not exceed 5% of the gross domestic product (GDP). After reconciliation and 

reexamining  data sources to ensure accuracy and comprehension. 




