مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة
لعملية السالم في الشرق األوسط
أونسكو

األونسكو التقرير اإلقتصادي -اإلجتماعي:
نظرة عامة على االقتصاد الفلسطيني في الربع األول 2015
النشاط األقتصادي
كان الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الربعي أقل
قليالً مما كان عليه في الربع األول  2015عنه
في كل من الربع الرابع  2014والربع األول
 .2014تم تسجيل النمو على أساس سنوي فقط في
الضفة الغربية حيث نما االقتصاد بنسبة .%1.8
وفي في قطاع غزة نما الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة  %6.7مقارنة مع الربع السابق ولكنه ال
يزال أقل بنسبة  %8.2عن المستوى في نفس
الربع في العام  .2014في الربع األول 2015
شكل اقتصاد قطاع غزة  %23فقط من االقتصاد
الفلسطيني الكلي ،وكان الناتج المحلي اإلجمالي
االسمي للفرد الواحد أقل من نصف نظيره في
الضفة الغربية.

المؤشرات الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي ( الربع األول ) 2015/

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (مليون
دوالر أمريكي)
معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي (على أساس ربع على ربع)٪،
معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي (على أساس سنوي)٪،
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
(دوالر أمريكي)

الضفة
الغربية

قطاع
غزة

األراضيييييييييييييييييييييييييييييييييييي
الفلسطينية المحتلة

1,428.1

434.9

1,863.0

-2.9

6.7

-0.8

1.8

-8.2

-0.8

865.6

391.8

670.9

مالحظة :سنة األساس هي  .2004البيانات للربع األول  2015هي االصدار االول.

معدل التغير في القيمة الحقيقية حسب النشاط االقتصادي )العام على اساس سنوي ،الربع
األول)2015 /
-1.5

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

-27.0

فييييييييي الضييييييييفة الغربييييييييية ،بييييييييين الربييييييييع األول
 2014و الربييييييييييع األول  2015كييييييييييان نييييييييييا
توسييييييع كبييييييير فييييييي القيميييييية الحقيقييييييية المضييييييافة
فييييييييييييييي النوييييييييييييييا ا المالييييييييييييييية والتيييييييييييييي مين
( ،)٪15.6وكيييييييعلا قطييييييياع النقيييييييل والت يييييييزين
( .)%14.2وقييييييييييد سييييييييييجل ان فييييييييييا فييييييييييي
القيميييييية المضييييييافة الحقيقييييييية فييييييي العديييييييد ميييييين
القطاعييييييا  ،وبوييييييكل ملحييييييو فييييييي مجيييييياال
التعييييييييييدين والصييييييييييناعة التحويلييييييييييية والمييييييييييياة
والكهربيييييييا ( )%-10باإلضيييييييافة اليييييييى قطييييييياع
اإلنوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ا (.)%-8.1

خيييييالل نفيييييس الفتيييييرة ،فيييييي قطييييياع غيييييزة سيييييجل
انكميييياي كبييييير فييييي غالبييييية القطاعييييا  ،ال سيييييما
فيييي قطييياع الزراعييية ،الحراجييية و ييييد األسيييما
( ،)%-27وكييييييييعلا قطيييييييياع التعدين،الصييييييييناعة
التحويلييييييييييية والمييييييييييياة والكهربييييييييييا ()%-25.7
باإلضييييافة الييييى قطيييياع تجييييارة الجمليييية والتجز يييية
( .)%-16.8وكانيييييي نييييييا االايييييية اسييييييت نا ا
ييييييييي األنوييييييييطة المالييييييييية وأنوييييييييطة التيييييييي مين
( ،)٪24.3واإلنويييييييييييا ا ( ،)٪11.1وكيييييييييييعلا
اإلدارة العاميييييييييييييييييييييييييييية والييييييييييييييييييييييييييييدفاع (.)٪6

-10.0
-25.7

التعدين ،الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

-8.1

اإلنشاءات

11.1

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات
النارية

-0.5
-16.8
14.2

النقل والتخزين

-7.5
15.6
24.3

األنشطة المالية وأنشطة التأمين
1.1
0.0

المعلومات واالتصاالت

3.1

الخدمات

-18.7
-4.7

اإلدارة العامة والدفاع

6.0
نسبة مئوية

قطاع غزة

الضفة الغربية

مالحظةةةةةةةةةة :سةةةةةةةةةنة األسةةةةةةةةةاس هةةةةةةةةةي  .2004البيانةةةةةةةةةات للربةةةةةةةةةع األول  2015هةةةةةةةةةي االصةةةةةةةةةدار االول.

1

النسبة المئوية في مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب النشاط االقتصادي (الربع
األول )2015 /

شيييييييييكل قطييييييييياع تجيييييييييارة الجملييييييييية والتجز ييييييييية
القطييييياع األكبييييير فيييييي اقتصييييياد الضيييييفة الغربيييييية
فيييييييي الربيييييييع األول  ،2015و يييييييو ميييييييا يم يييييييل
 ٪ 19.9ميييييييييين النيييييييييياتج المحلييييييييييي اإلجمييييييييييالي.
يتلييييييييييو ييييييييييعا القطيييييييييياع قطيييييييييياع ال ييييييييييدما
( )%19و قطييييييييييييياع التعيييييييييييييدين والصيييييييييييييناعة
التحويليييييييييية والميييييييييياه والكهربيييييييييا (.)%14.5

2.8
4.5

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

14.5

التعدين ،الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

8.7
7.3
6.9

اإلنشاءات
تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدرجات
النارية

19.9
14.3

فييييي حاليييية قطيييياع غييييزة ،اإلدارة العاميييية والييييدفاع
تم يييل أكبييير نسيييبة مييين النييياتج المحليييي اإلجميييالي
فيييييييي الربيييييييع األول  ،2015و يييييييو ميييييييا م يييييييل
 ٪31.2ميييييييييييين اإلجمييييييييييييالي ،تيييييييييييياله قطيييييييييييياع
ال يييييييييييييدما ( ،)٪23.6وتجيييييييييييييارة الجملييييييييييييية
والتجز ة(.)٪14.3
االسيييييييتهال النهيييييييا ي فيييييييي الضيييييييفة الغربيييييييية
م ييييييييييييل  ٪112.1ميييييييييييين النيييييييييييياتج المحلييييييييييييي
اإلجميييييييييالي فيييييييييي الربيييييييييع األول  .2015مييييييييين
ذلييييييييا ،شييييييييكل االسييييييييتهال النهييييييييا ي ل سيييييييير
المعيوييييييييييية  ٪86.3ميييييييييين النيييييييييياتج المحلييييييييييي
اإلجمييييييالي .فييييييي حييييييين كييييييان  ٪23منييييييه فييييييي
شيييييييكل االسيييييييتهال الحكيييييييومي النهيييييييا ي مييييييين
النيييييياتج المحلييييييي االجمييييييالي حيييييييث ان معظمييييييه
إجميييييييالي تكيييييييوين رأس الميييييييال واليييييييعي شيييييييكل
 ٪ 25.2مييييييييين النييييييييياتج المحليييييييييي اإلجميييييييييالي،
يييييييادرا السيييييييلع وال يييييييدما مييييييين
شيييييييكل
الضييييييييفة الغربييييييييية مييييييييا نسييييييييبته  ٪27.7ميييييييين
النيييييياتج المحلييييييي اإلجمييييييالي فييييييي حييييييين م ليييييي
الييييييييييواردا  ،٪66ممييييييييييا أدى إلييييييييييى عجييييييييييز
تجييييييياري فيييييييي الضيييييييفة الغربيييييييية مييييييين ٪36.3
من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع.

ارتفيييييييييع مجشييييييييير اإلنتيييييييييا الصيييييييييناعي ()IPI
إليييييييى  116.21بحليييييييول شيييييييبا ( 2015سييييييينة
األسييييييييياس يييييييييي  .)2011قبيييييييييل إن يييييييييين فض
ميييييرة أخيييييرى إليييييى  94.86قبيييييل نهايييييية الربيييييع.
إن فيييييييييض النويييييييييا فيييييييييي قطييييييييياع الصيييييييييناعة
التحويليييييييية ( واليييييييعي تبلييييييية حصيييييييته النسيييييييبية
 )٪ 80.56و فيييييييييييي كيييييييييييانون اييييييييييياني و ذار و
لكنهييييييا بقييييييي راكييييييدة فييييييي شييييييبا  .وان فييييييض
النوييييييييييا فييييييييييي قطيييييييييياع إمييييييييييدادا المييييييييييياه

4.7
2.1

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

7.4
0.5
19.0

المعلومات واالتصاالت
الخدمات

23.6
6.8
31.2

اإلدارة العامة والدفاع

نسبة مئوية
قطاع غزة

الضفة الغربية

مالحظة :سنة األساس هي  .2004البيانات للربع األول  2015هي األصدار األول.

النسبة المئوية في توزيع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من خالل اإلنفاق (الربع األول /
)2015
27.3
صافي الصادرات من السلع والخدمات

163.6
112.1

التكوين الرأسمالي اإلجمالي
اإلنفاق االستهالكي النهائي

)(15.7

-38.3

-44.3
قطاع غزة

الضفة الغربية

مالحظة :سنة األساس هي  .2004البيانات للربع األول  2015هي األصدار األول .

المجشر

2

مؤشر اإلنتاج الصناعي (الربع األول) 2015 /
شبا
كانون ااني
116.21
97.99

ذار
94.86

نسبة مئوية

فيييي قطييياع غيييزة ،كيييان االسيييتهال النهيييا ي فيييي
الربييييييع األول  2015مييييييا يعييييييادل  ٪163.9ميييييين
النييييييييياتج المحليييييييييي اإلجميييييييييالي ٪ 97.3 ،منيييييييييه
االسييييتهال النهييييا ي ل سيييير المعيوييييية و ٪46.9
منيييييييه االسيييييييتهال الحكيييييييومي النهيييييييا ي .كيييييييان
إجميييالي تكيييوين رأس الميييال سيييلبيا خيييالل الربيييع،
و ييييو مييييا يم ييييل  %-15.7ميييين النيييياتج المحلييييي
اإلجمييييالي .إجمييييالي تكييييوين رأس المييييال ال ابيييي
شييييكل فقييييط  ٪8ميييين النيييياتج المحلييييي اإلجمييييالي.
وشيييكل الصيييادرا مييين قطييياع غيييزة فقيييط ٪2.8
ميييين النيييياتج المحلييييي اإلجمييييالي فييييي حييييين بلغيييي
اليييييواردا  ،٪47.1ممييييييا أدى إليييييى مييييييا عجييييييز
تجييييياري يعيييييادل  ٪44.2مييييين النييييياتج المحليييييي
اإلجمالي في الربع األول .2015

2.1
0.9

النقل والتخزين

والكهربيييييييا ( واليييييييعي تبلييييييية حصيييييييته النسيييييييبية
 )%14.85خيييييييييييييالل الربيييييييييييييع .وان فيييييييييييييض
النوييييييييا فييييييييي قطيييييييياع التعييييييييدين واسييييييييتغالل
المحييييييييياجر ( ميييييييييع حصييييييييية نسيييييييييبية لمجشييييييييير
اإلنتييييييييا الصييييييييناعي بمقييييييييدار  )٪ 4.59فييييييييي
كيييييييييانون اييييييييياني و ذار ولكنيييييييييه إرتفيييييييييع فيييييييييي
شبا .

المؤشرات الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي (،%الربع األول (2015/
26.64

نسبة مئوية

0.66

-2.72
-12.70

-9.84

-13.86

-9.76
-31.49

-38.58

تحسييييييين مجشييييييير دورة األعميييييييال فيييييييي الضيييييييفة
الغربييييييية فييييييي كييييييانون ايييييياني و ذار وان فييييييض
فييييييييي شييييييييبا  .فييييييييي قطيييييييياع غييييييييزة ،يعكييييييييس
المجشييييييييير انكماشييييييييييا خييييييييييالل الربييييييييييع ،مييييييييييع
االن فا األشد في شبا (.)-12.8

آذار

شباط

امدادات المياه والكهرباء

كانون ثاني

التعدين واستغالل المحاجر

مؤشر دورة األعمال ( الربع األول)2015 /
كانون ااني
4.5
الضفة الغربية
-3.0
قطاع غزة

شبا
-3.3
-12.8

الصناعة التحويلية

ذار
16.2
-12.4

الحساب الجاري والتجارة

التجاره المسجلة في البضائع من وإلى إسرائيل وبلدان أخرى (الربع األول /
)2015

39.9
12.7

60.1

واردات
صادرات

87.3
38.2

12.4

61.8

صادرات

87.6

13.0

56.3

صادرات

87.0
بلدان أخرى

3

واردات

إسرائيل

كانون ثاني

43.7

واردات

شباط

وا يييييييييييل الصيييييييييييادرا توجههيييييييييييا بويييييييييييكل
أساسيييييييي إليييييييى إسيييييييرا يل .وبالم يييييييل ،جيييييييا
معظييييييييم الييييييييواردا أيضييييييييا ميييييييين إسييييييييرا يل.

-1,218.6
-2.3
331.8
565.7
-323.4

آذار

بليييييية العجييييييز فييييييي الحسييييييا الجيييييياري 323.4
ملييييييييييييييون دوالر أمريكيييييييييييييي ،أو  ٪11مييييييييييييين
النيييييياتج المحلييييييي اإلجمييييييالي ،فييييييي الربييييييع األول
ميييييييين العييييييييام  .2015مقارنيييييييية  194.3مليييييييييون
دوالر أمريكيييييييييييييييي و %6.4مييييييييييييييين النييييييييييييييياتج
المحليييييييييي اإلجميييييييييالي فيييييييييي الربيييييييييع الرابيييييييييع
 .2014وكييييييييان ارتفييييييييياع العجييييييييز التجييييييييياري
السييييييلعي ييييييو السييييييبف الر يسييييييي ورا ارتفيييييياع
العجييييييز فييييييي الحسييييييا الجيييييياري ،وقييييييد سييييييجل
كيييييل مييييين حسيييييابا اليييييدخل ودفيييييع التحيييييويال
فا ضيييييييا كبييييييييرا فيييييييي الربيييييييع بينميييييييا مييييييييزان
تجيييييارة ال يييييدما كيييييان قريبيييييا مييييين التسييييياوي.

الحساب الجاري ( الربع األول)2015 /
ميزان التجارة السلعية (مليون دوالر أمريكي)
ميزان تجارة الخدمات (مليون دوالر أمريكي)
ميزان الدخل (مليون دوالر أمريكي)
مدفوعات التحويل الصافي (مليون دوالر أمريكي)
ميزان الحساب الجاري (مليون دوالر أمريكي)

ييييييادرا البضييييييا ع ميييييين قطيييييياع غييييييزة فييييييي
الربييييييع األول  2015مييييييا اليييييي محييييييدودة .تييييييم
تصيييييدير  23شييييياحنة فيييييي الربيييييع مقارنييييية ميييييع
 46شييييييييييياحنة فيييييييييييي الربيييييييييييع السيييييييييييابق و 74
شاحنة في الربع األول .2014

شيييييهد عملييييييا نقيييييل التجيييييارة إرتفاعيييييا ً فيييييي
الربيييييييييييييع األول  2015ميييييييييييييع  187شييييييييييييياحنة
مغييييييادرة قطيييييياع غييييييزة إلييييييى الضييييييفة الغربييييييية
مقابييييييل  92فييييييي الربييييييع السييييييابق .والمنتجييييييا
تتيييييي لف فييييييي معظمهييييييا ميييييين األاييييييا  ،وكييييييعلا
كميا محدودة من األسما والمالبس.

الصادرات من قطاع غزة  ،حسب النوع (الربع األول )2015
شباط
كانون ثاني
-3.8
فراولة ( طن)
30.0
90.0
طماطم ( طن)
1.8
1.3
أوراق الثومة ( طن)
0.9
2.0
نعنع أخضر ( طن)
-0.1
بطاطا حلوة ( طن)
-0.3
طماطم كرزية ( طن)
-35.0
أثاث ( طن)
5
13
مجموع الشاحنات
الخروج إلى الضفة الغربية من قطاع غزة ،حسب النوع (الربع األول )2015
شباط
كانون ثاني
خيار (طن)
سمك (طن)
طماطم (طن)
بطاطا حلوة (طن)
اثاث (طن)
كوسا (طن)
فلفل حار (طن)
فراولة ( طن)
مالبس (طن)
بتنجان (طن)
طماطم كرزية ( طن)
سجاد وشراشف للسرير ( طن)
قرطاسية ( طن)
مجموع الشاحنات

آذار
--2.19
1.76
---5
آذار

142.1
0.6
210.0
41.2

201.6
2.6
148.4
--

297.3
2.0
35.0
--

60.0
29.8
8.9

117.0
67.6
8.4

103.0
37.9
13.6

66.5
-8.5
18.2
--74

--19.6
27.7
--55

-34.0
30.2
16.6
16.0
30.0
58

القطاع الخاص
كييييييان مجمييييييوع المسيييييياحا المرخصيييييية للبنييييييا
الجدييييييييد فيييييييي الضيييييييفة الغربيييييييية فيييييييي الربيييييييع
األول  2015أعليييييييييى بنسيييييييييبة  %32.7مميييييييييا
كانييييييييي علييييييييييه فيييييييييي الربيييييييييع األول  .2014و
فييييييي قطييييييياع غيييييييزة ليييييييم يكييييييين نيييييييا تقريبيييييييا
مسيييييييياحا مرخصيييييييية للبنيييييييييا الجديييييييييد فيييييييييي
الربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع.

مؤشرات القطاع الخاص ( الربع األول)2015 /
المساحات المرخصة للبناء الجديد
(متر مربع)
تسجيل شركات جديدة

الضفة الغربية

قطاع غزة

943,981
358

148
206

إجمييييييالي عييييييدد تسييييييجيال الوييييييركا الجديييييييدة
فيييييييييي الضيييييييييفة الغربيييييييييية فيييييييييي الربيييييييييع األول
 2015مقارنيييييييية بيييييييينفس الفتييييييييرة ميييييييين العييييييييام
الماضييييييي ،ولكيييييين فييييييي قطيييييياع غييييييزة ارتفييييييع
اليييييييييرقم مييييييييين  89فيييييييييي الربيييييييييع األول 2014
إلييييييييييييييى  206فييييييييييييييي الربييييييييييييييع األول ، 2015
بارتفييييييييييييييييييييييييييييييييياع قيييييييييييييييييييييييييييييييييدره .%131.4
نسيييييييييييبة أ يييييييييييحا ميييييييييييدرا المجسسيييييييييييا
الصييييييييناعية العامليييييييية فييييييييي الضييييييييفة الغربييييييييية
اليييييعين ينظيييييرون إليييييى حيييييدو تحسيييييينا مييييين
حييييييث أدا المجسسييييية بويييييكل عيييييام فيييييي الربيييييع
األول  2015مقارنيييييييييييييية بييييييييييييييالربع الرابييييييييييييييع
 2014كانييييييييييييي  .%12.8وكانييييييييييييي نسيييييييييييييبة
أولئيييييييا اليييييييعين شيييييييعروا بحيييييييدو تحسيييييييينا
فييييييي سييييييهولة الحصييييييول علييييييى المييييييواد ال ييييييام
والميييييييدخال أو نقييييييييل السيييييييلع تاميييييييية الصيييييييينع
إليييييييى السيييييييوك أقيييييييل مييييييين ذليييييييا بك يييييييير إليييييييى

نسبة من أصحاب  /مدراء المؤسسات الصناعية النشطة التي شهدت تحسن في الربع
السابق ( ،٪الربع األول ) 2015/
قطاع
الضفة
غزة
الغربية
9.1
12.8
أدا المجسسة بوكل عام
9.1
5.0
الحصول على المواد األولية الال مة ومدخال اإلنتا
9.1
6.5
شحن المنتجا الجا زة للسوك

4

 .%5.0توقعييييييا التحسيييييين فييييييي ييييييعه الفئييييييا
فيييييييييي الربيييييييييع ال ييييييييياني  2015تبعييييييييي نمطيييييييييا
مميييييييااال ،ولكييييييين ميييييييع مسيييييييتوى أعليييييييى ميييييييع
 %38.9مييييييييين المسيييييييييتطلعين را هيييييييييم فيييييييييي
الضييييييييفة الغربييييييييية يويييييييييرون إلييييييييى تييييييييوقعهم
تحسيييييييينا فييييييييي أدا شييييييييركاتهم بوييييييييكل عييييييييام.
فييييي قطيييياع غييييزة ،أشييييار أقييييل ميييين واحييييد فييييي
كيييييييل عويييييييرة شيييييييملهم االسيييييييتطالع أنهيييييييم قيييييييد
شيييييهدوا تحسييييينا فيييييي الربيييييع السيييييابق ،وفقييييييط
حييييييوالي الربييييييع توقعييييييوا تحسيييييينا فييييييي الربيييييييع
القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادم.

سوق العمل
كييييييان معييييييدل المويييييياركة فييييييي القييييييوى العامليييييية
فيييييييييييييييييييييي الربيييييييييييييييييييييع األول %45.6 ، 2015
ألولئيييييا فيييييي الفئييييية العمريييييية  15عاميييييا وأك ييييير
.
 ،بعييييييييدد يصييييييييل الييييييييى  1,276,000شيييييييي
كيييييان معيييييدل الموييييياركة فيييييي القيييييوى العاملييييية
فيييييي الضيييييفة الغربيييييية وقطييييياع غيييييزة متسييييياوي
إلييييييييى حييييييييد كبييييييييير بنسييييييييف  ٪45.6و ٪45.5
علييييييى التييييييوالي .وكانيييييي المويييييياركة فييييييي قييييييوة
العميييييييل أعلييييييييى ميييييييين ذليييييييا بك ييييييييير بالنسييييييييبة
للرجييييييل عيييييين المييييييرأة فييييييي كلتييييييا المنطقتييييييين.
كييييييان معييييييدل المويييييياركة فييييييي القييييييوى العامليييييية
من فضيييييية نسييييييبيا للويييييييبا  ،وال سيييييييما اليييييييعين
تتييييييراور أعمييييييار م بييييييين  15و  19سيييييينة ميييييين
العميييييييير ( ٪17و  ٪20.8فييييييييي قطيييييييياع غييييييييزة
والضيييييييييييييفة الغربيييييييييييييية عليييييييييييييى التيييييييييييييوالي).
كيييان معيييدل البطالييية فيييي فلسيييطين ككيييل ٪25.6
فييييييي الربييييييع األول  ،2015أقييييييل ميييييين %26.5
مميييا كيييان علييييه فيييي الربيييع الرابيييع  2014و أقيييل
ميييييين  ٪26.2فييييييي الربييييييع األول  .2014أايييييير
البطاليييية علييييى  ٪16.3ميييين القييييوى العامليييية فييييي
الضييييييفة الغربييييييية ،مقابييييييل  ٪17.4فييييييي الربييييييع
الرابيييييييييع  2014و  ٪18.2فيييييييييي الربيييييييييع األول
 .2014فييييي قطيييياع غييييزة ،ميييين ناحييييية أخييييرى،
كانيييي  ٪41.6ميييين القييييوى العامليييية عا ليييية عيييين
العميييييل فيييييي الربيييييع األول  ،2015مميييييا يعكيييييس
ان فاضييييا بنسييييبه  1.3نقطيييية مئوييييية مقارنيييية مييييع
الربيييييييع الرابيييييييع  2014و ارتفاعيييييييا قيييييييدره 0.8
نقطيييييية مئويييييييية مقارنيييييية بيييييييالربع األول .2014

نسبة من أصحاب  /مدراء المؤسسات الصناعية العاملة الذين يتوقعون تحسنا في الربع
المقبل ( ،٪الربع الثاني ) 2015/
قطاع
الضفة
غزة
الغربية
28.0
38.9
أدا المجسسة بوكل عام
25.0
20.1
الحصول على المواد األولية الال مة ومدخال اإلنتا
25.0
27.6
شحن المنتجا الجا زة للسوك

نسبة المشاركة في القوى العاملة ( ،٪الربع األول )2015/
30.1
34.3

 +50عام

55.4
58.2
55.8
58.6
59.4
60.2
65.2
59.4
65.7
57.5
47.8
45.9

 45-49عام
 40-44عام
 35-39عام
 30-34عام
 25-29عام
 20-24عام
17.0
20.8

45.4
45.0
45.5
47.2

 15-19عام
غير الجئ
الجئ

19.7
18.3
70.7
72.2

إناث
ذكور

نسبة مئوية
الضفة الغربية

قطاع غزة

معدل البطالة ( ،٪الربع األول)2015 /

التعريف المحدود

كانيييييي النسييييييا أك يييييير تيييييي ارا بالبطاليييييية ميييييين
الرجييييييال فييييييي كلتييييييا المنطقتييييييين ،علييييييى الييييييرغم
ميييييين ان فييييييا معييييييدل مويييييياركة النسييييييا فييييييي
القيييييييوى العاملييييييية ،كيييييييان ميييييييا نسيييييييبته %55.2
مييييين النسيييييا النويييييطا اقتصييييياديا فيييييي قطييييياع
غيييييييزة عيييييييا ال عييييييين العميييييييل فيييييييي الربيييييييع
5

الضفة الغربية
16.3

قطاع غزة
41.6

األول  .2015كيييييييييان معيييييييييدل البطالييييييييية ليييييييييدى
الالجئيييييييين أعليييييييى مييييييين غيييييييير الالجئيييييييين فيييييييي
الضيييييييفة الغربيييييييية ،و قطييييييياع غيييييييزة  .ارتيييييييبط
العميييييير أيضييييييا بالبطاليييييية ،مييييييع الوييييييبا الييييييعين
يعييييييييانون ميييييييين أعلييييييييى معييييييييدال .على سييييييييبيل
الم ييييييييييال ،كييييييييييان حييييييييييوالي مييييييييييا مجموعييييييييييه
 ٪64.3ميييييييين الفئيييييييية العمرييييييييية  20إلييييييييى 24
عامييييا فييييي قطيييياع غييييزة بييييال عمييييل  ،ممييييا م ييييل
المعييييييدل األعلييييييى للبطاليييييية فييييييي أي مجموعيييييية
عمرييييييييييييييية فييييييييييييييي أي ميييييييييييييين المنطقتييييييييييييييين.

معدل البطالة ( ،٪الربع األول)2015 /
25.0

البطاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ( 22.6شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهرا).

7.0

25.5

 45-49عام

5.6

21.6

 40-44عام

7.2

27.9

 35-39عام

9.5

31.7

 30-34عام

14.3

51.7

 25-29عام

24.1

64.3

 20-24عام

26.7

58.5

شييييهد متوسييييط فتييييرة البطاليييية فييييي الربييييع األول
 2015مقارنييييية بيييييالربع الرابيييييع  2014ارتفاعيييييا
بنسيييبة  1.5أشيييهر للرجيييال فيييي الضيييفة الغربيييية.
مييين ناحيييية أخيييرى  ،كانييي النسيييا أك ييير عرضييية
للبقيييا عيييا ال عييين العميييل  4.4أشيييهر اضيييافية
فييي الضييفة الغربييية مقارنيية مييع نفييس الربييع ميين
العييام السيييابق ،ولكييين  2.3أشيييهر أقيييل فيييي قطييياع
غيييزة مقارنييية ميييع الربيييع السيييابق .بقيييي متوسيييط
فتيييرة البطالييية أ يييول بك يييير بالنسيييبة للنسيييا أك ييير
مييين الرجيييال فيييي كلتيييا المنطقتيييين ،وكيييان أ يييول
فيييي قطييياع غيييزة عنيييه فيييي الضيييفة الغربيييية لكيييال
الجنسييييين ،حيييييث تعيييياني النسييييا العييييا ال عيييين
العمييل فيييي قطييياع غيييزة ميين أ يييول متوسيييط فتيييرة

 +50عام

 15-19عام

30.2
40.7

غير الجئ

15.9

42.0

الجئ

17.7

55.2

إناث

24.4
37.9

ذكور

14.4

نسبة مئوية
الضفة الغربية

قطاع غزة

متوسط مدة البطالة (باألشهر ،الربع األول)2015 /
الضفة الغربية
5.4
ذكور
13.4
إنا

قطاع غزة
17.3
22.6

التغير في عدد األشخاص العاملين حسب النشاط االفتصادي (
باآلالف ،على أساس سنوي ،الربع األول)2015 /

ارتفيييييييييع عيييييييييدد األشييييييييي ا العييييييييياملين فيييييييييي
الضيييييييييفة الغربيييييييييية ميييييييييا بيييييييييين الربيييييييييع األول
 2014والربيييييييييييييييييييع األول  2015بحيييييييييييييييييييوالي
 .فييييييي قطيييييياع غييييييزة إرتفييييييع
 13,400شيييييي
 .فيييييييي كيييييييل مييييييين
بمقيييييييدار  10,900شييييييي
الضييييييييييفة الغربييييييييييية وقطيييييييييياع غييييييييييزة  ،اد
فيييييييير العميييييييييل فييييييييي جمييييييييييع القطاعيييييييييا .
بإسيييييييييييت نا قطييييييييييياع الزراعييييييييييية والحراجييييييييييية
و يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد االسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييما .

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

البناء والتشييد

التجارة والمطاعم والفنادق

اسييييييتمر وجييييييود تفيييييياو كبييييييير فييييييي متوسييييييط
األجييييييييور اليييييييييومي الصييييييييافي بييييييييين الضيييييييييفة
الغربييييييييية وقطيييييييياع غييييييييزة فييييييييي الربييييييييع األول
 96.2 – 2015شيييييييييييييييييييييكل مقابييييييييييييييييييييل 59.6
شيييييييييييكل للرجييييييييييال علييييييييييى التييييييييييوالي .كييييييييييان
متوسيييييييط األجيييييييور الييييييييومي الصيييييييافي أعليييييييى
لييييييدى الرجييييييال ميييييين النسييييييا فييييييي كييييييل ميييييين
الضيييييييييفة الغربيييييييييية و قطييييييييياع غيييييييييزة  .قيييييييييدم
القطييييياع العيييييام متوسيييييط اجيييييور اعليييييى بك يييييير
ميييييين القطيييييياع ال ييييييا فييييييي كلتييييييا المنطقتييييييين،
عليييييى اليييييرغم مييييين أن متوسيييييط األجيييييور فيييييي
إسييييييييرا يل والمسييييييييتو نا اإلسييييييييرا يلية فييييييييي
الضيييييييييفة الغربيييييييييية ال تيييييييييزال األعليييييييييى عنيييييييييد
مسييييييتوى  194.4شيييييييكل فييييييي اليييييييوم الواحييييييد.

النقل والتخزين واالتصاالت

الخدمات والفروع األخرى
40
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اآلالف
قطاع غزة

الضفة الغربية

مالحظة :أولئك الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية مستبعدين.
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معدل األجر اليومي (بالشيكل ،الربع األول) 2015 /
قطاع غزة
الضفة الغربية
59.6
96.2
ذكور
69.7
86.7
إنا
37.9
85.7
قطاع خا
82.7
108.1
قطاع عام
194.4
إسرا يل والمستو نا
مالحظة :البيانات حسب الجنس والقطاع ال تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.

أسعار المستهلك
ان فيييييض متوسيييييط األسيييييعار ،كميييييا تيييييم قياسييييييه
مييييييييين خيييييييييالل مجشييييييييير أسيييييييييعار المسيييييييييتهلا
) ،(CPIفيييييييييي الربيييييييييع األول  2015مقارنييييييييية
ميييييييييع الربيييييييييع الرابيييييييييع  2014فيييييييييي القيييييييييدس
الويييييرقية ،و فيييييي بييييياقي الضيييييفة الغربيييييية لكنيييييه
إرتفيييييييع فيييييييي قطييييييياع غيييييييزة  .وينطبيييييييق نفيييييييس
الوي مقارنة مع الربع األول .2014

تغيير في مؤشر أسعار المستهلك ( ،٪الربع األول) 2015 /
باقي الضفة
القدس
الغربية
الورقية
-0.8
-0.5
على أساس ربعي
-0.2
-0.3
على أساس سنوي
مالحظة :تعتمد المقارنة على األسعار كما في نهاية الربع.

قطاع
غزة
1.8
2.4

القطاع المصرفي
ارتفييييييييع اال تميييييييييان المصيييييييييرفي فيييييييييي الربيييييييييع
األول  2015إليييييييييييييييييييى  5.1ملييييييييييييييييييييار دوالر
أمريكييييييييي مييييييييين  4.9مليييييييييار دوالر أمريكيييييييييي
فيييييييي الربيييييييع الرابيييييييع  .2014كانييييييي نسيييييييبة
اال تمييييييان فييييييي شييييييكل قييييييرو  .٪78.2يتلييييييو
ذلييييييييييييا الجيييييييييييياري مييييييييييييدين ( ٪21.4ميييييييييييين
المجميييييييييوع) ،فيييييييييي حيييييييييين شيييييييييكل التموييييييييييل
التيييييي جيري أقييييييل ميييييين واحييييييد فييييييي المئيييييية ميييييين
اال تمييييييييييييييان المصييييييييييييييرفي فييييييييييييييي الربييييييييييييييع.

توزيع االئتمان المصرفي حسب النوع (مليون دوالر أمريكي/
 ،%الربع األول )2015
التمويل
التأجيري مليون
دوالر أمريكي
22.2
%0.4

جاري مدين
مليون دوالر
أمريكي
1,094.7
%21.4

القروض مليون
دوالر أمريكي
4,009.1
%78.2

أمييييييا فيمييييييا ي يييييي الودا ييييييع المصييييييرفية ،كييييييان
المصيييييييييييدر الر يسيييييييييييي فيييييييييييي الربيييييييييييع األول
 2015ييييييييييييو القطيييييييييييياع ال ييييييييييييا بنسييييييييييييبة
 ،% 74.6ميييييييييييييييييييييييييييييييييين المجمييييييييييييييييييييييييييييييييييوع.

توزيع الودائع المصرفية حسب النوع (مليون دوالر أمريكي/
 ،%الربع األول )2015
القطاع العام
1,300.3
%25.4

يييعه األرقيييام تسيييفر عييين أن نسيييبة القيييرو إليييى
الودا ييييييييع كانيييييييي  ،٪57.1فييييييييي الربييييييييع األول
 ،2015أعليييييى قلييييييال مييييين  %54.8فيييييي الربيييييع
الرابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع .2014

القطاع الخاص
3,825.7
%74.6

مالحظة :ال تشمل بيانات ودائع سلطة النقد والبنوك التجارية .
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المؤشرات المالية :الفعلية كنسبة من الموازنة السنوية ( ،٪الربع األول )2015 /

العمليات المالية

27.0%

28.1%

29.4%

30.0%

نسبة مئوية

ألنيييييه ليييييم تيييييتم الموافقييييية عليييييى ميزانيييييية 2015
حتيييييييييييى اان ،وتسيييييييييييتند المقارنيييييييييييا عليييييييييييى
ميزانيييييييييييية  .2014بحليييييييييييول نهايييييييييييية الربيييييييييييع
األول  ،2015كييييييييييييييان مجمييييييييييييييوع ييييييييييييييافي
اإلييييييييييييييرادا الحكوميييييييييييييية  ٪30مييييييييييييين 9.31
ملييييييييار شييييييييكل فيييييييي الميزانيييييييية لعيييييييام .2014
وكييييييييييان مجمييييييييييوع النفقييييييييييا  %29.7ميييييييييين
 13.916ملييييييييييار شييييييييييكل الم صصييييييييية فيييييييييي
الميزانيييييييييية لهيييييييييعا العيييييييييام .و بحليييييييييول نهايييييييييية
الربيييييييييييع األول ،و يييييييييييل العجيييييييييييز الحيييييييييييالي
وإجميييييييييالي العجيييييييييز بنسيييييييييبة  %28.1و %27
ميييييييييييين المبليييييييييييية السيييييييييييينوي المتوقييييييييييييع،على
التيييييييوالي .بلييييييية اليييييييدعم ال يييييييارجي للموا نييييييية
فيييييي نهايييييية الربيييييع  % 16.5فقيييييط مييييين المبلييييية
المتوقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع للعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام.

16.5%

العجز

الدعم الخارجي
للموازنة

العجز الحالي

إجمالي النفقات

إجمالي صافي
اإليرادات

مالحظة :البيانات هي للعمليات المالية العامة على أساس االلتزام .المعلومات هو ما يصل إلى التاريخ اعتبارا من 26نيسان .2015

مالحظة :البيانات للضفة الغربية وفلسطين في هذا التقرير ال تشمل القدس الشرقية المحتلة ،ما لم ينص على خالف ذلك ،وذلك بسبب عدم توافر البيانات.
مصادر البيانات:
 النشاط االقتصادي :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .فترات مختلفة .وتشير التقديرات األولية للحسابات الوطنية الربعية و مؤشر اإلنتاج الصناعي.
سلطة النقد الفلسطينية  .فترات مختلفة  .مؤشر دورة األعمال.
 الحساب الجاري :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية .فترات مختلفة .ميزان المدفوعات الفلسطيني.
 التجارة :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .فترات مختلفة .التجارة الخارجية الفلسطينية المسجلة في السلع .ولجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية و وزارة
االقتصاد الوطني (لبيانات التصدير من قطاع غزة).
 القطاع الخاص :المكاتب الهندسية والشركات االستشارية (لمساحات المرخصة للبناء الجديد)؛ وزارة االقتصاد الوطني (لتسجيل الشركات
الجديةةةةةةةةدة) ،والجهةةةةةةةةاز المركةةةةةةةةزي لإلحصةةةةةةةةاء الفلسةةةةةةةةطيني .فتةةةةةةةةرات مختلفةةةةةةةةة .مسةةةةةةةة لتصةةةةةةةةورات أصةةةةةةةةحاب مةةةةةةةةدراء المؤسسةةةةةةةةات الصةةةةةةةةناعية
العاملة فيما يتعلق بالوضع االقتصادي.
 سوق العمل :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .فترات مختلفة .مس القوى العاملة.
 أسعار المستهلك :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فترات مختلفة .مؤشر أسعار المنتجات الشهري.
 القطاع المصرفي :سلطة النقد الفلسطينية .فترات مختلفة .البيانات المصرفية.
 العمليات المالية :وزارة المالية .فترات مختلفة .العمليات المالية  -اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل.
لمزيد من المعلومات أو لتضاف إلى القائمة البريدية يرجى االتصال ب:
أونسكو رام هللا :ديفد هارتستون hartstone@un.org
أونسكو قطاع غزة  :رائد الرقب raqeb@un.org
يمكن الوصول الى التقريراالقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط من خالل.www.unsco.org
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