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اإلجتماعي: -التقرير اإلقتصادياألونسكو   

  3102نظرة عامة على االقتصاد الفلسطيني في الربع األول 
 

 

 (GDP)    اإلجمالي المحلي الناتج

النمووووواالقوووووولالاسطينووووووفيالال   ووووو  نلال  وووووو القوووووولال

اليبووووف كاالااووووف الالنووووفيمالالمف وووولالا  مووووفللالقوووولال

%العمووووفال2ا3 ع ووووسالبن ووووب الال3102الربوووووالا ا ال

والن  وو الموو الالاووفضالالمف وول البووافنووعالع  وو القوولالالر

%المووو الالربووووالالرابووووال0ا1لانووو المناموووةالبن وووب ال

  الاليبوووووووف كال فنووووووو القووووووولالالالووووووواف اال3103

 ووووولالال ووووو  الال،رب ووووو  الف ووووومالاوووووف الالنوووووفيمالالمف

ال3102ا  موووووفللالالفف فووووولالقووووولالالربوووووووالا ا ال

% الممووفالافنووعالع  وو القوولال0ا1فيووسال طوو  البن ووب ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالال3103الربوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالا ا ال

 الالالالالالالالالالالالالال

اموووال لووا ال ووفتضالاسطينووفيالقوولالال وو  الال،رب وو ال

%الموو الالنووفيمالالمف وولالا  مووفللالقوولالالربوووال7ا20

 الااووووف الالنووووفيمالالمف وووولالا  مووووفللال3102ا ا ال

موور الال7ا0ا  ووملالل  ووريالالاافوويالقوولالالربوووال ع ووسال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالممووووووووفالافنووووووووعالع  وووووووو القوووووووولالط ووووووووف ال وووووووو  االال

  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

ي نفم ا و القولالاو المو الال و  الااف الالف ف الا اثرال

االووو  ال الا نشووفتاعال،رب وو الاط وووف ال وو  الط وووف ال

%ال70افنعالالف م الالم وفق الالفف ف و ال ع وسالبنفواال

%القولالال و  الال،رب و ال10قلالط ف ال   الابن وب ال

ف ووف الا ي وواالتوو االالالا3103مففرنوو البووفلربوالا ا ال

االافنوووعالالف موووو الط وووف الي وووفر الال م وووو الاالي   ووو 

الم ووفق الالفف ف وو القوولالالاي وويالموو الالف فعووفعالقوولال

الااطوووالاطوو القوولالا يووفالالمن فيوو  القوولالالربوووالا ا ال

 الابفليفي ووويال3103مففرنووو البوووفلربوالا ا الال3102

قوولالا نشوو  الالمفل وو الااليوونم  الاالنفوو الاالي وو    ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاال وووووووووووووووووووووووووووويمفعالاا يار الالافموووووووووووووووووووووووووووو االال

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

 

 

(  3102/األول الربع)  اإلجمالي المحلي للناتج الرئيسية المؤشرات  

 

  

الضفة 

 الغربية

قطاع 

 غزة
 األراضييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحتلة الفلسطينية

النيييييييالي المحلييييييي  ا )ميييييييال  الح ي ييييييي    ليييييييي   

 دوالر أ ريك (

1,180.4  464.4 1,644.8 
 عييييييغي التغييييييير ميييييي  النييييييالي المحليييييي  ا )مييييييال  

 5.1- 7.9 9.4- الح ي    على أساس ربع سن ي،٪(

 عييييييغي التغييييييير ميييييي  النييييييالي المحليييييي  ا )مييييييال  

 2.7 12.2 0.6- الح ي    العام على اساس سن ى،٪(

نصيييييير الفيييييرد  ييييي  النيييييالي المحلييييي  ا )ميييييال  

  دوالر أ ريك (

783 425 637 

اا ا  ا نيار تل 4002 ا ا  ل ربو الب فنفع. 4002 تل ا  فس  ن : مالف     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اا ا  ا نيارالتل 4002 ا ا  ل ربو الب فنفع. 4002 تل ا  فس  ن : مالف    

  

 أونسكو
 

 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة
 لعملية السالم في الشرق األوسط

 
 

-1.4 

6.0 

41.0 

54.0 

-11.5 

-25.2 

3.4 

-4.3 

-3.7 

6.4 

-8.5 

85.8 

20.0 

-32.0 

-24.7 

16.7 

-26.9 

-5.2 

 ال راع الاالفرا  الان يالا  مفا

 الياي   الالننفع الاليفا    الاالم فهالاالاهربفت

 ا نشفتاع

ي فر الال م  الاالي    الاانالحالالمرابفعال
 االير فعالالنفر  

 النف الاالي    

 ا نش  الالمفل  الا نش  الالينم  

 الما امفعالااسينفسع

 ال يمفع

 ا يار الالافم الااليقف 

 نسبة مئوية

معدل التغير في القيمة الحقيقية حسب النشاط االقتصادي               

 (  2013/ على اساس سنوي، الربع األول)العام 

 ط ف ال    ال   الال،رب  
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التووواالقووولالط وووف ال ووو  القووولالاسطينوووفيال ابووورالط وووف 

اا يار الال    الط وووووووووف الال ووووووووويمفع اعت نشوووووووووفا

الالف فعوووفعالالثالثووو الاي وووينثرالتووو ه الماوووفالالافمووو ا

االالنوووفيمالالمف ووولالا  موووفلل٪المووو ال21البوووناثرالمووو 

ال راعووو الاالنوووونفع الالمثوووو الالف فعوووفعالا نيف  ووو 

مففرنوووو الالن ووووب فال  ووووفتضالبفوووويرال وووو   الاليفا   وووو 

الالالالالالقووووولالط وووووف ال ووووو  االالالالنوووووفيمالالمف ووووولالبإ موووووفلل

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

يا  ووووالالنشوووف الاسطينوووفي القووولالال ووو  الال،رب ووو ال

 اثوووووورالي ووووووفا فالبوووووو  الالف فعووووووفع الموووووووالط ووووووف ال

ال وووويمفعالاوووونابرالط ووووف  الي  هووووفالي ووووفر الال م وووو ال

الالالالالالالالالالالالالالالاالي   ووووووووووووووووووووووووووووووووو الاالمنوووووووووووووووووووووووووووووووووالفهفاالالالالالالالالالال

  الالالالالال

اوووووف الياوووووا  الر سالالموووووف الا  موووووفللالمن   وووووفال

 الا فنوووو القوووولال3102ن ووووب فالقوووولالالربوووووالا ا ال

ط وووف ال ووو   الع وووسالالووور ضالمووو ال  الياوووا  الر سال

المووف الالثفبوووعالا  مووفللاللابوووعالياراال اثوورال تم ووو ال

قوولالط ووف ال وو  العنوو القوولالال وو  الال،رب وو الان ووب ال

مووووو الالنوووووفيمالالمف ووووولالا  موووووفللالاان وووووب المووووو ال

ر سالالموووووووووف الا  موووووووووفللاالي وووووووووفا الياوووووووووا  ال

اس وووويهالاالالنهووووف لالالنووووفيمالالمف وووولالا  مووووفللال

قوووولالاووووالالالم ووووفل  االشووووا عالا وووويهالاالا  وووورال

٪الموووووو الاس وووووويهالاالالنهووووووف لالقوووووولال01٪الاال71

ال وووو  الال،رب وووو الاط ووووف ال وووو   الع ووووسالاليوووواالل ال

٪الاال01ا مثووووو الاس ووووويهالاالالفاووووواملالبن وووووب ال

٪الموووو الاس وووويهالاالالنهووووف ل الع ووووسالاليووووااللاال23

تووو هالالم ووويا فعالمووو الا ووويهالاالاياوووا  الاافنوووعال

ر سالالمووووووف الا  موووووووفللالمماووووووو المووووووو ال وووووووال ال

م وووووووووويا فعالاس ووووووووووي رايالاليوووووووووولالي ووووووووووفا عال

النوووووفيراع الاتووووو االتوووووا المووووو ال وووووال الالا ووووو ال

الفوووو الالنووووفقلالالنووووفيراعالال وووو ب  االي وووفر ال ال

 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 

اطووويال  ووووالت اووو الا ن وووفاالمووو الالنوووفيمالالمف ووولال

مووووالا  موووفللالقووولالط وووف ال ووو  اليفووواسالاب ووورا ال

  ووفياعالاب وور القوولالاوو الموو الاس وويهالاالانووفقلال

النوووووووفيراعالان وووووووب المووووووو الالنوووووووفيمالالمف ووووووولال

                                                     ا  مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفللا

     

 

 

    

 

 

اا ا  ا نيارالتل 4002 ا ا  ل ربو الب فنفع. 4002 تل ا  فس  ن : مالف     

   

اا ا  ا نيارالتل 4002 ا ا  ل ربو الب فنفع. 4002 تل ا  فس  ن : مالف    

3.5 

13.8 

11.3 

14.1 

2.2 

4.3 

8.9 

17.9 

8.7 

5.0 

8.2 

27.1 

10.3 

1.1 

1.4 

0.3 

24.3 

21.9 

 ال راع الاالفرا  الان يالا  مفا

الياي   الالننفع الاليفا    الاالم فهال
 االاهربفت

 ا نشفتاع

ي فر الال م  الاالي    الاانالحال
 المرابفعالاالير فعالالنفر  

 النف الاالي    

 ا نش  الالمفل  الا نش  الالينم  

 الما امفعالااسينفسع

 ال يمفع

 ا يار الالافم الااليقف 

 نسبة مئوية

النسبة المئوية في مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب 
 (2013/ الربع األول)النشاط االقتصادي 

 ط ف ال    ال   الال،رب  

 115.6  
 149.8  

 16.5  

 7.9  

-32.1 
-57.8 

 ط ف ال    ال   الال،رب  
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النسبة المئوية في توزيع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من  
 (2013/ الربع األول)خالل اإلنفاق 

نفقلالالنفيراعالم الال  وال
 اال يمفع

 الياا  الالر  مفللالا  مفلل

 ا ن فاالاس يهالالالالنهف ل
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  والتجارة الجاري الحساب

اوووف الالا ووو القووولالالف وووف الال وووفر ال طووو الباث ووورال

مففرنووووو المووووووالالربووووووالال3102قووووولالالربووووووالا ا ال

٪الموووو ال2ا31عنوووويمفالانوووو الملووووسالال3103ا ا ال

الري اووو مالنوووفيمالالمف ووولالا  موووفلل اللانهوووفال  وووعال

م  ووووووووا الياسرالال3ا311بف موووووووو الينوووووووو الالووووووووسال

٪الموووووووو الالنووووووووفيمالالمف وووووووولال7ا7 مر اوووووووول ال اال

ا  موووووفللاالااوووووف الالا ووووو الالي وووووفر الال ووووو اسال

المري ووووووالتووووواالال وووووب الالر   ووووولالاراتالاري وووووف ال

الا ووو القووولالالف وووف الال وووفر  الع وووسالالووور ضالمووو ال

  الف ووووووف الي ووووووفر الال وووووويمفعال  هوووووورال   ووووووفال

فاالاووو المووو الف وووفبفعاليقووووالالوووي  الرنووو ياال وووفلب

 االيفووووووا العالال وووووو  عالقف  ووووووفالقوووووولالالربوووووووا

اسعيمووووفيالالاب وووورالع ووووسالشوووور االي ووووفر الاافوووويال

م وووويمر الاموووووفاللووووواف القووووولالن ووووو العفل ووووو المووووو ال

االوووواارياعالالب ووووف والمووو الالنوووفيراعالالم وووو   ال

٪الاال11موووو الم وووورا    الااليوووولالب ،ووووعالالفووووااللال

٪ الع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووسالاليووووووووووووووووووووووووووووووووووووااللا21  

 

اافنووووعالنووووفيراعالالب ووووف والموووو الط ووووف ال وووو  ال

فمالووووو الالشوووووففنفعاللالافنوووووعالال طووووو القووووولالال)قووووول

ممووووفالال3102ا شووووهرالالثالثوووو الموووو الالربوووووالا ا ال

افنووعالع  وو القوولالن ووسالال يوور الموو الالاووفضالالمف وول ال

االا وووويمرعالقوووولالاسطينووووفرالع ووووسالعووووييالط  وووو  ال

اما مهووووفالال وووو والالال راع وووو االا اانوووو الينووووا ال

ال وووووااالاانووووو اليفوووووي ف المووووووالاووووو الالنوووووفيراعال

الال راع ووو الالما هووو الملوووسال ارابوووف الاقفووو الا ثوووفم

                                  ايوووووووووووووووووضالينوووووووووووووووووي رهالملوووووووووووووووووسالمنووووووووووووووووور

   

(3102 /الحساب الجاري ) الربع األول  

( مر ال ياسر م  ا ) ال  ا   الي فر  م  ا   -1,106.1 

( مر ال ياسر م  ا ) ال يمفع ي فر  م  ا   -1..0 

( مر ال ياسر م  ا ) الي   م  ا   414.1 

( مر ال ياسر م  ا ) النفقل اليفا   ميقاعفع  670.1 

(أمريكي دوالر مليون) الجاري الحساب ميزان  -3.143 

 

 

( 3102/األول الربع) النوع حسب غزة، قطاع من الصادرات  
ثان  كان      آذار شباط 

 1,123,000 1,229,000 676,000 زه ر   زهرة(

 -- -- 43.6 مراولة   ط (

 -- 13.9 -- ملفل حل    ط (

كرزية   ط (طماطم   34.8 20.4 11.2 

 -- -- 0.4 ريحا    ط (

 -- -- 1.0  أوراق الث  ة   ط (

 0.2 0.7 1.3 نعنع أخضر   ط (

 -- 1.8 1.0 ملفل حار   ط (

 0.2 0.5 -- طرخ     ط (

 17 -- -- أثاث /  شطاح   ال حغة(

 120 --   -- أثاث / طاوالت   ال حغة(

 14 17 29  جم ع الشاحنات
 

الخاص القطاع  

ااوووووف الم موووووا الالم وووووفففعالالمر نووووو الل بنوووووفتال

ممفث وو القوولالاووالالال3102ال ي وويالقوولالالربوووالا ا ال

الم ووفل  االقوولالط ووف ال وو   الاموووال لووا القإنوو الاووف ال

 طووو الباث ووورالمموووفالافنوووعالع  ووو القووولالالربووووالا ا ال

 الالاووو الاوووف الالي  ووو  الع وووسالموووي القيووور ال3103

 من وو النوو، ر القوولالففلوو الال وو  الال،رب وو االاق مووفال

بي ووووو  العالالشووووورافعالال ي وووووي  الاوووووف ال يا ووووواال

الاووووييالا ابوووورالقوووولالال وووو  الال،رب وووو المنهووووفالقوووولال

ط وووف ال ووو   الع وووسالالووور ضالمووو ال  المففرنووو المووووال

اوووووووف التنوووووووفاالان  وووووووف الال3103الربووووووووالا ا ال

٪ال13٪القووولالال ووو  الال،رب ووو  الا  وووفي ال01بن وووب ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقوووووووووووووووووووووووووووولالط ووووووووووووووووووووووووووووف ال وووووووووووووووووووووووووووو  ا

الالالالالالالالالالالالالالال  

 

 

(3102 /مؤشرات القطاع الخاص ) الربع األول  
 قطاع غزة الضفة الغربية  

 الالالالالالالال ي ي ل بنفت المر ن  الم فففع

لمربو مير)  
747,831 739,599 

 154 273   ي ي شرافع ي    
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 اارياع

 نفيراع

 اارياع

 نفيراع

 اارياع

ل
فن
الث
 
نا
اف

 
 
شبف

 
ر
 ا
آ

 

التجاره المسجلة في البضائع من وإلى إسرائيل وبلدان 
 (2013/ الربع األول)أخرى 

 ب يا ال  ر  م را   



4 

 

 

/   نووووفف  موووو  الم وووو  قوووول عشوووور  رباوووو  ار  

 الربوووو قووول الافم ووو  النووونفع   المك  وووفع مووويرات

 يف وووو  تنووووفا     وووو   ط ووووف  قوووول 4002 ا ا 

 ل مك  وووو  ا يات ف ووووم موووو  ال ووووفبا الربووووو قوووول

 المووووااي ع ووووس الفنووووا  ا ووووهال  عووووفض  بشووووا 

 ملوووس النوونو يفموو  ال ووو و انفوو  االمووي الع ال ووفض

   .ال،رب ووو  ال ووو   قووول  طووو  الن ووو  افنوووع. ال ووواا

    

 موووو  الوووور ض ع ووووس مري اوووو  ل م وووويفب  الياطاووووفع

االالالالالالالالالالالالالالالالال ووووووووووو   ط وووووووووووف  قووووووووووول  ووووووووووو مف س  لوووووووووووا 

 الالالالالالالالالالالالال

 الربع في نتحس شهدت التي النشطة الصناعية المؤسسات مدراء/  أصحاب من نسبة

( 3102/األول الربع ،)٪ السابق  

  
الضفة 

 الغربية
قطاع     

 غزة

عام بشكل المؤسسة أداء  13.0 14.0 

ا نتاج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  6.4 14.0 

للس ق الجاهزة المنتجات شح   4.9 14.0 

 

 الربع في تحسنا يتوقعون الذين العاملة الصناعية المؤسسات مدراء/  أصحاب من نسبة

( 3102/األول الربع ،)٪ المقبل  

  
الضفة 

 الغربية
قطاع     

 غزة

عام بشكل المؤسسة أداء  33.2 58.0 

ا نتاج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  15.6 58.0 

للس ق الجاهزة المنتجات شح   20.2 58.0 
 

العمل سوق  

%القوووووولالالربوووووووال1ا12افنووووووعالالفووووووا الالافم وووووو ال

مووو الالووو   الييووورااحال عموووفرتضالبووو  الال3102ا ا ال

م  وووووا الال021ا0اموووووفالقووووواا الاتووووو االتوووووا الال01

شووو كاالافنوووعالن وووب الالفوووا الالافم ووو الالمشوووفرا ال

٪القووووولال1ا11٪القووووولالال ووووو  الال،رب ووووو الاال1ا11

ط وووف ال ووو  االالمشوووفرا القووولالالفوووا الالافم ووو التووواال

الال ع ووسالباث وورالبفلن ووب الل ر وو العوو الالموور  القوولالاوو

٪القفوووووو الموووووو ال1ا01المن فيوووووو   الل نوووووو الملووووووسال

الن وووفتالقووولالط وووف ال ووو  االاالمشوووفرا القووولالالفوووا ال

الافم وووو التوووولال   ووووفالمن   وووو الن ووووب فالل شووووبف  ال

ا فنوووو ال ال وووواالالوووو   الييوووورااحال عمووووفرتضالبوووو  ال

 ووووووووووووووووووون المووووووووووووووووووو الالاموووووووووووووووووووراالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال01االال01

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

٪القوووولالالربوووووالا ا ال1ا32اب وووودالماووووي الالب فلوووو ال

 الاتوووواالالن ووووسالالماووووي الالامووووفالقوووولالالربوووووال3102

االاطووووووويال ثووووووورعالالالب فلووووووو الع وووووووسالال3103ا ا ال

٪الموووووو الالفووووووا الالافم وووووو القوووووولال1ا20٪الاال2ا31

ال وووو  الال،رب وووو الاط ووووف ال وووو  الع ووووسالاليووووااللاال

اموووووال لووووا العنوووويمفال  ووووفنالالامووووف الالمفب وووو  ال

والالماوووي الالبوووناثرالمووو ال ووو)'يار ووونالالما وووو'ل ال ري

الالالالالالالالالالالالالالالثوووووووووالمالنفوووووووووف الم ا ووووووووو القووووووووولالالمن فيووووووووو  ا

 ال

الن ووفتال اثوورالي وورراالبفلب فلوو ال اثوورالموو الالر ووف ال

قووولالاووو الالمنوووف ا الاع وووسالالووور ضالمووو الان  وووف ال

الالالالالالالالالالالالالالالماوووووووووووي الالفوووووووووووا الالافم ووووووووووو الالالمشوووووووووووفرا  

 الالالال

 

 

 

 

 

(3102 /)٪، الربع األولمعدل البطالة     

 قطاع غزة الضفة الغربية  

المحغود التعريف  20.3 31.0 

الم سع تعريفال  23.9 34.5 

 

71.3 

18.0 

45.7 

44.8 

19.3 

45.2 

60.1 

60.0 

60.3 

59.1 

58.0 

31.8 

65.0 

15.4 

40.1 

41.1 

11.3 

41.0 

57.2 

60.9 

58.2 

56.2 

51.8 

27.7 

  اار

 منفم

 س ئ

   رالس ئ

 عفضال15-19

 عفضال20-24

 عفضال25-29

 عفضال30-34

 عفضال35-39

 عفضال40-44

 عفضال45-49

 عفض+ 50

 نسبة مئوية

 (2013/ ٪، الربع األول)نسبة المشاركة في القوى العاملة 

 ال   الال،رب   ط ف ال   
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قووإ الماووي الالب فلوو البوو  الالن ووفتالقوولالط ووف ال وو  ال

٪االالال  ووو  القووولالال ووو  الال،رب ووو ال11 اثووورالمووو ال

  اللوووي هضالماوووي الالب فلووو ال ع وووسالمووو ال  ووورالالال  ووو 

الاوووو ال وووويضالعاووووسالالا وووووالقوووولالط ووووف ال وووو  اال

ا ووووريب الالاموووورال   ووووفالبفلب فلوووو  الموووووالالشووووبف ال

اليووولالياوووفنلالمووو ال ع وووسالماووويسعاالموووفالم ماعووو ال

ال31ملووووووسالالال31٪الموووووو الال  وووووو الالامر وووووو الال1ا17

عفموووفالقووولالط وووف ال ووو   الع وووسال وووب  الالمثوووف  التوووضال

عوووووف  ا العووووو الالامووووو  الاتووووواالال ع وووووسالماوووووي ال

الالالل ب فلوووو الالموووو ال  الق وووو العمر وووو القوووولال  المن فوووو ا

الال  

 

مووووي الالب فلوووو التوووولالط وووو  ال  وووور اليووووكثرالع ووووسال

قيووور الالب فلووو ال  وووا الالفوووا الالافم ووو االاميا ووو ال

بفلن ووووب الل ن ووووفتال اثوووورالموووو الالر ووووف القوووولالاووووالال

المن فيووو   الا نهوووفال ع وووسالقووولالط وووف ال ووو  العنووو ال

قيوووور الالب فلوووو  القوووولالال وووو  الال،رب وووو االاميا وووو ال

شوووهراالل ن وووفتالالاوووف العالعووو الال30يفيووور المووو ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالامووووووووووووووووو القووووووووووووووووولالط وووووووووووووووووف ال ووووووووووووووووو  

 الال

 

ال ووويمفعالا  رتوووفالمووو الق ووو الال ووورا التووولال ابووورال

مشووو، الالقووولالاوووالالالمن فيووو  االاقووولالط وووف ال ووو  ال

ع ووووسالا وووو الال نوووواكالف وووومالال نهووووفالي ووووياع الال

 اثووورالمووو الننووونالالاوووفم   االا يبووووالتووو االالف وووف ال

الالالالالالالالالالالالالط ووووووووووف الالالي ووووووووووفر الاالم ووووووووووفعضالال نووووووووووفياا

 الال

 

ا  ووارالال ام وو التنووفاالي ووفاعالاب وورالقوولالميا وو ال

ال7ا77ال–بووووو  الال ووووو  الال،رب ووووو الاط وووووف ال ووووو  ال

ا  ووووارالشوووو ا االميا وووو الال3ا01شوووو ا المففبوووو ال

ال ام ووو ال ع وووسالبفلن وووب الل ر ووو العووو الالمووور  القووولال

ال ووو  الال،رب ووو  الالاووو ال ووويضالعاوووسالالا ووووالقووولال

ط ووف ال وو  االالف ووف الالاووفضال فوويضالالميا وو الا ووارال

الالالمن فيووو   الاع ووسالمووو الالف وووف الال وووفكالقووولالاووو

ع وووووسالالووووور ضالمووووو ال  الا  وووووارالقووووولالم ووووورا   ال

االم ووويا نفعالا  ووورا     القووولالال ووو  الال،رب ووو ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولالا ع وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووساالال

 الال

 

(3102 /األول الربع باألشهر،) البطالة مدة متوسط  

 قطاع غزة الضفة الغربية  

 13.8 6.4 ذك ر

 20.9 9.7 إناث

 

 

( 3102 /األول الربع بالشيكل،) اليومي األجر معدل  

 قطاع غزة الضفة الغربية  

 63.4 89.6 ذك ر

 77.6 85.1 إناث

 42.3 80.5 قطاع خاص

 86.9 100.8 قطاع عام

 167.6 إسرائيل والمست طنات
االم يا نفع م را    قل الافم    يشم  س االف ف  ال نس ف   الب فنفع: مالف    

 

 

 

 

 

18.6 

27.4 

24.3 

18.9 

38.0 

31.6 

27.4 

14.0 

12.6 

11.7 

12.1 

11.5 

26.3 

51.6 

21.6 

27.9 

47.7 

58.0 

39.4 

22.5 

15.1 

15.0 

17.6 

15.7 

  اار

 منفم

 س ئ

   رالس ئ

 عفضال15-19

 عفضال20-24

 عفضال25-29

 عفضال30-34

 عفضال35-39

 عفضال40-44

 عفضال45-49

 عفض+ 50

 نسبة مئوية

 ( 2013/ الربع األول ,%)معدل البطالة   

 ال   الال،رب   ط ف ال   

10.7 

17.6 

10.7 

20.8 

5.8 

34.4 

8.2 

6.2 

6.9 

17.3 

8.9 

52.5 

ال راع الاالن يالاالفرا  الان يال
 ا  مفا

 الياي  الاالمفف رالاالننفع الاليفا    

 البنفتالااليش  ي

 الي فر الاالم فعضالاال نفيا

 النف الاالي    الااسينفسع

 ال يمفعالاال را الا  ر 

 نسبة مئوية

التوزيع النسبي لألشخاص العاملين حسب النشاط االقتصادي  
 (2013/ ٪، الربع األول)

 ط ف ال    ال   الال،رب  



6 

 

المستهلك أسعار  

ان   الميا  الا  افر الامفاليضالط ف هفالم ال ال ال

 القلالاسشهرالالثالث الفيساللكشرال  افرالالم يه ام)

قلالالفيسالالشرط  الاملسالفيال ط القلالال4002مفرسال

الال،رب  ال الال    القل الاري اع اللانهف ال     ط ف 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)بف يثنفتالالفيسالالشرط  لا   
 

 

( 3102 /األول الربع ،)٪ المستهلك أسعار مؤشر في تغيير  

  
ال غس     

 الشرقية
باق  الضفة 

 الغربية
قطاع 

 غزة

 0.2- 2.1 4.9- على أساس ربعي

 0.3- 2.2 0.9 على أساس سنوي

 مالف  :اليايميالالمففرن الع سالا  افرالامفالقلالنهف  الالربوا

 
 

المصرفي القطاع  

ان  وووو الاس يمووووف الالمنوووورقلالقوووولالالربوووووالا ا ال

٪العووووو الالربووووووالال وووووفباالملوووووسال2بن وووووب الال3102

م  ا الياسرال مر اولاالاموفالتواالالفوف الال0ا1.122

٪لال1ا20ا ابورال)اللف ضالقلالا ربف الال فبف  الاف الا

قوولالشووا الطوورا  ال   وو الال ووفر المووي  االاليما وو ال

اليوون  ر الساليشووا ال ووا الن ووب ال وو    ال ووياالموو ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس يمف الالمنرقلا  

 

م الف مالالايا والالمنرق   الالمنيرالالر   لالتاال

الالالالالالالالالالالالالالالالال٪لا1ا01الف وووووووووووووف الال وووووووووووووفكالبن وووووووووووووب الال)

 ال

 

 الن وب الالفورا الملوسالالايا ووالت هالا رطفضالي  رالع

٪القووولالالربووووال1ا10٪ البفن  وووف الموو ال1ا13موو ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا3103ا   رالم العفضال  

 

 

 
.االي فر   ال     ن   النفي      البناا م  الايا و ب فنفع يشم  س: مالف    

المالية العمليات  

 ال3102قووولالا شوووهرالالثالثووو الا الوووسالمووو العوووفضال

نوووووووفقلالم وووووووراياعالالفاامووووووو الب ووووووودالم موووووووا ال

م  ووووووووا الشوووووووو ا القوووووووولالال1.312٪الموووووووو ال1ا31

الم  ان وووووو  الع ووووووسالالووووووور ضالموووووو ال  الم وووووووراياعال

المففنووووو الافنوووووعالال طووووو المووووو الالمياطوووووواالاب ووووودال

م  ووووا الشوووو ا الموووو الال02.113م مووووا الالن فووووفعال

الم  ان وو اللهوو االالاووفضاالافنووعالقووفيار الا  ووارالبمووفال

 يمفشوووووسالمووووووالالم  ان ووووو الالاووووو الاوووووف النوووووفقلال

ياطاوووفاالاوووف الالا ووو الا طووورا ال ع وووسالمموووفالاوووف الم

الفوووفللالالنوووفيمال ع وووسالمووو الالمياطووووالا وووينفياالملوووسال

ال2.771المب ووووودالال ووووونا القووووولالالم  ان ووووو الاب ووووودال

م  ووا الشوو ا  القوولالفوو  ال  الالا وو الاووف ال طوو الموو ال

م  ووا الشوو ا القوولالال1.071المياطوووالع ووسال  ووفسال

الم  ان ووووو الال ووووونا  االااوووووف الالووووويعضالال وووووفر لال

٪المووووو ال0ا11تووووواالال3102ل ماا نووووو القووووولالآ ارال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا القوووووووووووووولالالم  ان وووووووووووووو االمب وووووووووووووودالال وووووووووووووون

 الال

 

 

 

 

 

ال
ا4002 ف  را  01 م  اعيبفرا مفيث الما امفعال: مالف    

 

 القروض
2,914.1 
71.5% 

 جاري مدين
1,151.5 
28.2% 

التمويل 
 التأجيري

11.5 
0.3% 

٪، /مليون دوالر أمريكي )توزيع اإلئتمان المصرفي حسب النوع 
 (2013/ الربع األول

 القطاع العام
1,243.6 
 القطاع الخاص 30.5%

2,833.6 
69.5% 

٪، /مليون دوالر أمريكي )توزيع الودائع المصرفية حسب القطاع 
 (2013/ الربع األول

24.0 24.7 26.6 
23.5 

44.6 

م مفللالنفقلال
 ا  راياع

اليعضالال فر لال الا   الا  الالففلل م مفللالالن ففع
 ل ماا ن 

ية
ئو

 م
بة

س
ن

 

 (2013/ ٪، الربع األول)الفعلية كنسبة من الميزانية : المؤشرات المالية
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الفيسالالشرط  الالمفي   المفاللضال نكالع سال النالالساليشم الالب فنفعالع الال   الال،رب  الاا را لالال     ن  الالمفي  القلالت االاليفر ر:المالحظة

الب فنفعا لا الان رااللايضالياقرال  

 مصادر البيانات:

 االقيراعالم ي   االايش رالاليفي راعالا ال  الل ف فبفعالالا ن  الالربا  اال     نلالال هف الالمرا  اللإلفنفت:الالنفيمالالمف لالا  مفلل 

 اا    الالنفيالال     ن  االقيراعالم ي   االم  ا الالميقاعفعالال     نلالال     نلالال هف الالمرا  اللإلفنفت:الالف ف الال فر ال 

  ال ف الا  فث الال راع  االقيراعالم ي   االالي فر الال فر   الال     ن  الالم    القلالال  واالال     نلالال هف الالمرا  اللإلفنفتال:الالي فر 

 ط ف ال   لاالم الالاالا ار الا طينفيالالا نلال)لب فنفعالاليني رالال     ن  

 الالنفتالال ي يل؛الا ار الاسطينفيالالا نلال)لي    الالشرافعالالمافي الالهني   الاالشرافعالاس يشفر  ال)لم فففعالالمر ن الل ب:الالف ف الال فك 

االقيراعالم ي   االم حالليناراعال نفف ال/الميراتالالمك  فعالالننفع  الالافم  الاق مفال يا االال     نلالل ي ي ل الاال هف الالمرا  اللإلفنفتا

 ابفلا والاسطينفي 

  ااالقيراعالم ي   االم حالالفا الالافم  ال     نلالال هف الالمرا  اللإلفنفت:ال ااالالام 

 ا القيراعالم ي   االمكشرال  افرالالم يه االالشهر ال     نلال هف الالمرا  اللإلفنفتال:ال  افرالالم يه ا 

 ا    الالنفيالال     ن  االقيراعالم ي   االالب فنفعالالمنرق  :الالف ف الالمنرقل 

   الاا  راياعالاالن ففعالامنفيرالاليما  ال-المفل  االقيراعالم ي   االالام  فعالالمفل  الالا ار :الالام  فعالالمفل

 

:لمزيد من المعلومات أو لتضاف إلى القائمة البريدية يرجى االتصال ب  

marschatz@un.org مفرشفي    ير ي: هللا راض ان اا ال  

raqeb@un.org را يالالرط : ط ف ال   ال ان اا ال  

 

www.unsco.orgا م ال ال ال  ما الالانا المل ليفر راسطينفي الاس يمفعلاللماي الالمن االال فكاللام   الال الضالقلالالشراالاسا  الالاال  
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