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اإلجتماعي: -التقرير اإلقتصادياألونسكو   

  1024 الثانينظرة عامة على االقتصاد الفلسطيني في الربع 
 

 

 النشاط األقتصادي

 الربعي الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج كان

 كل في عنه 4102 الثاني الربع في  أعلى 

 الثاني الربع و ،4102 األول الربع من

 سنوي أساس على النمو تسجيل تم. 4102

 في االقتصاد ولكن الغربية الضفة في فقط

 الربع في% . 1.0 بنسبة انكمش غزة قطاع

 غزة قطاع اقتصاد شكل 4102 الثاني

 وكان الكلي، االقتصاد من فقط% 42.2

 الواحد للفرد االسمي اإلجمالي المحلي الناتج

الغربية.    الضفة في نظيره نصف من أقل 

                                 

   الثيييياني الربييييع و 4102 الثيييياني الربييييع بييييين

 القيمييية فيييي كبيييير توسيييع هنيييا  كيييان 4102

 والتجزئيية الجمليية تجييارة قطيياع فييي الحقيقييية

 قطييياع تليهيييا ،(٪42.0) الغربييية الضيييفة فييي

 اإلنشييييييييييييييييا ا  و( ٪02.0) الخييييييييييييييييدما 

 قطييياع فيييي انخفيييا  سيييجل وقيييد(.04.2٪)

 والميييييييياه التحويليييييييية الصيييييييناعة ،التعيييييييدين

 قطييييياع فيييييي وكييييي ل (.٪02.0) والكهربيييييا 

 .التخيزين و والنقيل واالتصاال ، المعلوما 

                                           

 قطياع شهد غزة قطاع في الفترة، نفس خالل

 توسييييييييع أكبيييييييير والييييييييدفاع العاميييييييية اإلدارة

 فيي كبيير انكمياش سجل حين في ،%(02.2)

 النقييل قطيياع و ،%(14.7) االنشييا ا  قطيياع

                               %(.21.4) والتخزين

 فيي األكبر والتجزئة الجملة تجارة قطاع بقي

 الثييياني الربيييع فيييي الغربيييية الضيييفة اقتصييياد

 النييياتج مييين ٪41.7 يمثيييل ميييا وهيييو ،4102

 ميين القطيياع هيي ا وأعقيي . اإلجمييالي المحلييي

 والتعيييييييدين، ،(٪1..0) الخيييييييدما  خيييييييالل

 والكهربيييييا  والميااااا   التحويليييييية والصيييييناعة

(0..1٪.)                                              

                      

(  1024/ الثاني الربع)  اإلجمالي المحلي للناتج الرئيسية المؤشرات  

 

  

الضفة 

 الغربية

قط ع 

 غزة
 األراضااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 المحتلة الفلسطينية

النااااااا لي المحلااااااا  ا )مااااااا ل  الح ي ااااااا    ليااااااا   

 1,973.8 480.8  1,493.0 دوالر أ ريك (

 عااااااغي التغياااااار ماااااا  الناااااا لي المحلاااااا  ا )ماااااا ل  

 5.1 1.4 6.3 ،٪(على ربعالح ي    على أس س ربع 

 عااااااغي التغياااااار ماااااا  الناااااا لي المحلاااااا  ا )ماااااا ل  

 3.9 7.1- 8.0 ،٪(سن يالح ي    على أس س 

نصاااااير الفااااارد  ااااا  النااااا لي المحلااااا  ا )مااااا ل  

 800.1 466.1 1,031.7  دوالر أ ريك (

   .االصدار االول هي 4102  الثاني للربع البيانا . 4112 هي األساس سنة: مالحظة

 . االول االصيييييييييدار هيييييييييي 4102  الثييييييييياني للربيييييييييع البيانيييييييييا . 4112 هيييييييييي األسييييييييياس سييييييييينة: مالحظييييييييية   
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 الزراعة والحراجة وصيد األسما 

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهربا 

 اإلنشا ا 

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبا  والدرجا  
 النارية

 النقل والتخزين

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 المعلوما  واالتصاال 

 الخدما 

 اإلدارة العامة والدفاع

 نسبة مئوية

العام على اساس سنوي،    ( معدل التغير في القيمة الحقيقية حسب النشاط االقتصادي

 (  2014/ الربع الثاني)

 قطاع غزة الضفة الغربية

  

 أونسكو
 

 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة
 لعملية السالم في الشرق األوسط
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 واليدفاع العامية اإلدارة غيزة، قطياع حالة في

 اإلجميالي المحليي النياتج مين نسبة أكبر تمثل

 مثييييل مييييا وهييييو ،4102 الثيييياني  الربييييع فييييي

 الخييدما  قطيياع تيياله اإلجمييالي، ميين 47.4٪

 والتجزئيييييييية الجمليييييييية وتجييييييييارة ،(44.4٪)

 مثيييل والييي ي االنشيييا ا ، قطييياع(. 02.1٪)

 غيزة في اإلجمالي المحلي الناتج من 2٪..0

  فييي انخفاضييا شييهد ،4102 الثيياني الربييع فييي

 الثيييياني الربييييع بحلييييول ٪2.. إلييييى حصييييته

4102  . 

 مثييل الغربييية الضييفة فييي النهييائي االسييتهال 

 فيييي اإلجمييالي المحلييي النيياتج ميين 001.2٪

 فييي منييه ٪4..1 وكييان ،4102 الثيياني الربييع

 فيي المعيشيية لألسر النهائي االستهال  شكل

 االسييتهال  شييكل فييي منييه ٪..40 كييان حييين

 رأس تكييوين إجمييالي نمييا. النهييائي الحكييومي

 تقريبييا ٪01 بنسيبة الغربيية الضيفة فيي الميال

 الثيييياني والربييييع 4102 الثيييياني الربييييع بييييين

 النيييياتج ميييين ٪47.7 يعييييادل وكييييان ،4102

 .4102 الثيياني الربييع فييي اإلجمييالي المحلييي

 إجمييالي منييه المئيية فييي وتسييعون اثنييان وكييان

 قيمييية وارتفعييي . الثابييي  الميييال رأس تكيييوين

 الضيفة مين والخيدما  السيلع مين الصادرا 

 والربيييع 4102 الثييياني الربيييع بيييين الغربيييية

 الييييييواردا  أن حييييييين فييييييي 4102 الثيييييياني

 فيييي التجييياري العجيييز ،واسيييتمر. انخفضييي 

 النياتج مين ٪...2  تمثييل في الغربية الضفة

 .الربع في اإلجمالي المحلي

 

 في النهائي االستهال  كان غزة، قطاع في

 من ٪2..02 يعادل ما 4102 الثاني الربع

 منه ٪..42 اإلجمالي، المحلي الناتج

 و المعيشية لألسر النهائي االستهال 

. النهائي الحكومي االستهال  منه ٪..21

 خالل سلبيا المال رأس تكوين إجمالي كان

 الناتج من -7.2٪ يمثل ما وهو الربع،

 التخفيضا  بسب  و ل  اإلجمالي، المحلي

 تكوين إجمالي استمر وقد .المخزونا  في

 الثاني الربع من  االنخفا  في المال رأس

 العام في ٪14.2 بنسبة متقلصا ،4102

 الثاني الربعين بين. 4102 الثاني الربع حتى

  ،4102 عام من الثاني و 4102 عام من

 والخدما  السلع من الصادرا  قيمة بقي 

 كان  بينما تقريبا، حالها على غزة قطاع من

 أدى مما الواردا ، في كبيرة زيادة هنا 

 الناتج من ٪20.4 يعادل تجاري عجز إلى

 العام من الثاني الربع في اإلجمالي المحلي

4102. 

 

.األول األصدار هي 4102 الثاني للربع البيانا . 4112 هي األساس سنة: مالحظة  

  

      

. األول األصدار هي 4102 الثاني للربع البيانا . 4112 هي األساس سنة: مالحظة  
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 الزراعة والحراجة وصيد األسما 

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهربا 

 اإلنشا ا 

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبا  
 والدرجا  النارية

 النقل والتخزين

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 المعلوما  واالتصاال 

 الخدما 

 اإلدارة العامة والدفاع

 نسبة مئوية

النسبة المئوية في مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب النشاط 

 (2014/ الربع الثاني)االقتصادي 

 قطاع غزة الضفة الغربية

 110.4  

 148.3  

 29.9  

 (9.3) 
-38.8 

-41.6 
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النسبة المئوية في توزيع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من خالل اإلنفاق       

 (2014/ الربع الثاني)

 صافي الصادرا  من السلع والخدما 

 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 اإلنفاق االستهالكي النهائي
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 إلى( IPI) الصناعي اإلنتاج مؤشر ارتفع

 سنة) 172. حزيران بحلول 11..77

 في النشاط ارتفع(. 177. هي األساس

 النسبية  حصته تبلغ وال ي)  التصنيع قطاع

 انخف  لكنه وايار نيسان في٪(  61.08

 قطاع في النشاط وانخف . حزيران في

 تبلغ وال ي)  والكهربا  المياه إمدادا 

 نيسان في%( 72.60 النسبية حصته

 وزاد. ايار في انخف  لكنه وحزيران

 واستغالل التعدين قطاع في النشاط

 اإلنتاج لمؤشر نسبية حصة مع)  المحاجر

 نيسان في (٪ 2.01 بمقدار الصناعي

 .ايار في انخف  ولكنه وحزيران

مؤشر دورة األعمال تحسنا في  عكس

الضفة الغربية في نيسان وبشكل خاص في 

حزيران  لكنه عكس انكماش في الضفة 

على العكس من  .الغربية في شهر ايار

في قطاع غزة عكس مؤشر دورة  ، ل 

 األعمال تقلصا  كبيرة في األشهر الثالثة.

 

 

 

 

( 1024 /الثاني الربع) الصناعي اإلنتاج مؤشر  
 

 
 حزيرا   أي ر نيس  

 112.79 108.76 108.62 المؤشر
 

 

(1024 /الثانيمؤشر دورة األعمال ) الربع    

 حزيرا   أي ر نيس      

 16.30 3.37- 2.68 الضفة الغربية

 8.88- 12.13- 9.41- قط ع غزة
 

والتجارة الجاري الحساب  

  402.4 الجييياري الحسيييا  فيييي العجيييز بليييغ

 النياتج مين ٪04.4 أو أمريكي، دوالر مليون

في الربيع الثياني مين العيام  اإلجمالي المحلي

 التجييييياري العجيييييز ارتفييييياع وكيييييان. 4102

 ارتفييياع ورا  الرئيسيييي السيييب  هيييو السيييلعي

 مين اليرغم على الجاري، الحسا  في العجز

 أيضييييا أظهيييير الخييييدما  تجييييارة حسييييا  أن

 حسيييابي ميين كييل سييجل وقييد. سييالبا رصيييدا

 هييي ا فيييي فائضيييا  التحيييويال  دفيييع و اليييدخل

                                                    .الربع

 

واصيييييييل  الصيييييييادرا  توجههيييييييا بشيييييييكل  

أساسييييي إلييييى إسييييرائيل. علييييى الييييرغم ميييين 

أن معظيييييم اليييييواردا  أيضيييييا جيييييا   مييييين 

إسيييرائيل، كيييان هنيييا  انخفيييا  فيييي هييي ه 

                 النسييييييييييييييبة خييييييييييييييالل هيييييييييييييي ا الربييييييييييييييع.

   

 

 

 

 

(1024/ الثانيالحساب الجاري ) الربع   

(أمريكي دوالر مليون) السلعية التجارة ميزان  -1,540.7 

(أمريكي دوالر مليون) الخدما  تجارة ميزان  -88.1 

(أمريكي دوالر مليون) الدخل ميزان  401.9 

(أمريكي دوالر مليون) الصافي التحويل مدفوعا   612.3 

(أمريكي دوالر مليون) الجاري الحساب ميزان  -614.6 
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                                                                     .(2014/،الربع الثاني )%المؤشرات الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي 

   امدادا  المياه والكهربا  التعدين واستغالل المحاجر    الصناعة التحويلية
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التجاره المسجلة في البضائع من وإلى إسرائيل وبلدان 

 (2014/ الربع الثاني)أخرى 

 بلدان أخرى إسرائيل
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صادرا  البضائع من قطاع غزة فيي الربيع 
كانيييي  محييييدودة جييييدا. تييييم  172.الثيييياني 
شيياحنة فقييط فييي الربييع الثيياني  77تصييدير 
شيياحنة فييي الربييع  78، مقارنيية مييع 172.
 .  172.الثاني 

وكان  أوروبا وجهة البسكوي  )إيطالييا(،و 
تييييم األثيييياو )أوكرانيييييا( والفلفييييل الحييييار. و

 متحدة.األعشا  إلى الواليا  التصدير 

 

 

 

 

( 1024/الثاني الربع) النوع حسب غزة، قطاع من الصادرات  

 حزيرا  أي ر نيس    

 -- 9 -- بسك يت   ط (

(كيل  )رام   ريح    -- -- 180 

(كيل  )رامأوراق الث  ة      690 920 460 

(كيل  )رامنعنع أخضر     540 720 360 

(ط    ح ر ملفل  -- 1 -- 

 -- -- 28 أث ث   ط (

 2 5 4  جم ع الش حن ت

 

 

الخاص القطاع  

كييان مجميييوع المسييياحا  المرخصييية للبنيييا  

الجدييد فيي الضيفة الغربيية فيي الربيع الثيياني 

% ممييييا كانيييي  1.6أعلييييى بنسييييبة   172.

. و فيي قطياع 172. الثيانيعليه في الربيع 

لألربييياع   غييزة فيييي أعقييا  االتجييياه الهييابط

     %.11.6السييييابقة، كييييان انخفييييا  بنسييييبة 

  

٪ فيييييي 70.6كانيييي  هنييييا  زيييييادة بنسييييبة 

جديدة في ال ا شركالإجمالي عدد تسجيال  

 172.الثييياني  الربيييع الضيييفة الغربيييية فيييي

مقارنييية بييينفس الفتيييرة مييين العيييام الماضيييي، 

ولكيين فييي قطيياع غييزة انخفيي  الييرقم ميين 

فقيط  61إلى  172.الربع الثاني في  716

                    .172.الربع الثاني في 

 

نسيييييييبة أصيييييييحا  ا ميييييييدرا  المؤسسيييييييا  

الصيناعية العاملية فييي الضيفة الغربيية اليي ين 

شيييعروا بحيييدوو تحسيييينا  مييين حييييو أدا  

المؤسسيييية بشييييكل عييييام فييييي الربييييع الثيييياني 

  كانيي 172.مقارنيية بييالربع األول  172.

 شييعروا  ينالييأولئيي  كانيي  نسييبة  %.1.7.

حسينا  في سهولة الحصول عليى ت بحدوو

المواد الخام والميدخال  أو نقيل السيلع تامية 

الصييينع إليييى السيييوق أقيييل مييين  لييي  بكثيييير. 

الربييع توقعييا  التحسيين فييي هيي ه الفئييا  فييي 

          نمطيييييييا ممييييييياثال. تبعييييييي  172.الثاليييييييو 

  

 

 

(1024/ الثانيمؤشرات القطاع الخاص ) الربع   
غزةقط ع  الضفة الغربية    

               الجديد للبنا  المرخصة المساحا 

(مربع متر)  1,142,569 169,860 

ةجديد شركا  تسجيل  367 80 

 

 

 

 

 

 

 

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

( 1024/ الثاني الربع ،)٪ السابق  

  
الضفة 

 الغربية
قط ع     

 غزة

ع م بشكل المؤسسة أداء  27.0 -- 

ا نت ج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  04.. -- 

للس ق الج هزة المنتج ت شح   02.0 -- 

 

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

( 1024/ الثاني الربع ،)٪ المقبل  

  
الضفة 

 الغربية
 قط ع    

 غزة

ع م بشكل المؤسسة أداء  42.1 -- 

ا نت ج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  04.4 -- 

للس ق الج هزة المنتج ت شح   02.1 -- 
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العمل سوق  

بلغيي  القييوى العامليية فييي الربييع الثيياني ميين 

% من ال ين 28.1ما نسبته   172.العام  

وميا فيوق، لتصيل  70تتراوح أعمارهم بين 

ملييييون شيييخص. كانييي  نسيييبة  02..7إليييى 

٪ في الضيفة 28.2القوى العاملة المشاركة 

٪ فيييي قطييياع غيييزة.  وقيييد ..20الغربيييية و 

كانيي  المشييياركة فيييي القييوى العاملييية أعليييى 

بالنسييبة للرجييال عيين النسييا  فييي كلتييا بكثييير 

كانيييي  مشيييياركة الشييييبا  فييييي  المنطقتيييين، 

القييوى العامليية أيضييا منخفضيية نسييبيا ، وال 

 71و  70سيما ال ين تتراوح أعمارهم بين 

٪ فيييي 1.8.٪ و 72.0سييينة مييين العمييير )

 قطاع غزة والضفة الغربية، على التوالي(.

٪ فيييييي الربيييييع ..8.بليييييغ معيييييدل البطالييييية 

، وهيييييو نفسيييييه فيييييي الربيييييع 172.الثييييياني 

ولكنيييييه أعليييييى بكثيييييير ميييييين  172.األول 

. 172.٪ فيييييييييي الربيييييييييع الثييييييييياني 1.8.

٪ ميييين القييييوى 78.1أثيييير  البطاليييية علييييى 

العامليييييية فييييييي الضييييييفة الغربييييييية، مقابييييييل 

و  172.٪ فييييييييييييي الربييييييييييييع األول ..76

. فيييييي 172.٪ فيييييي الربيييييع الثييييياني 78.6

قطيييياع غييييزة، ميييين ناحييييية أخييييرى، كانيييي  

ليييية عاطليييية عيييين ٪ ميييين القييييوى العام22.0

، مميييييا 172.العميييييل فيييييي الربيييييع الثييييياني 

نقطيييية مئوييييية  2.1يعكييييس ارتفاعييييا قييييدره 

و  172.مقارنييييييييية مييييييييييع الربييييييييييع األول 

نقطييييييية مئويييييييية مقارنييييييية بييييييييالربع  78.8

. عنيييييييد إضيييييييافة العميييييييال 172.الثييييييياني 

المحبطيييييين )فتعرييييييف الموسيييييع(، وترتفيييييع 

البطالييييية بنحيييييو ثيييييالو نقييييياط مئويييييية فيييييي 

يتين فيييييي الضيييييفة الغربيييييية ونقطتيييييين مئيييييو

 قطاع غزة.

 

كان  النسا  أكثر تأثرا بالبطالة من الرجيال 

فييييي كلتييييا المنطقتييييين، وعلييييى الييييرغم ميييين 

فييي القييوى  النسييا  انخفييا  معييدل مشيياركة

كان ما يقار  ستة مين كيل عشيرة  العاملة، 

 غييييزة قطيييياع فييييي اقتصيييياديا نشييييطا  نسيييا 

 .4102 الثياني الربع في العمل عن عاطال 

تييييا كل فييييي الال)ئااااي ومعييييدل البطاليييية لييييدى 

 وييرتبط. الالجئيين غير من أعلى المنطقتين 

  ينالييي الشيييبا  ميييع بالبطالييية، أيضيييا العمييير

حييييوالي مييييا . معييييدال  أعلييييى ميييين يعييييانون

 إلى 41  العمرية الفئة من ٪4..4 مجموعه 

 غييزة كييانوا بييال عمييل ، قطيياع فييي عامييا 42

وهيو المعيدل االعليى فيي  المثيال، سبيل على

 منطقتين.من الأي مجموعة عمرية في أي 

 

 

(1024 /الثاني)٪، الربع معدل البطالة   

 قط ع غزة الضفة الغربية  

المحغود التعريف  16.0 44.5 

الم سع تعريفال  19.1 46.4 
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 (2014/ ٪، الربع الثاني)نسبة المشاركة في القوى العاملة 

 الضفة الغربية قطاع غزة
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 الضفة الغربية قطاع غزة
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فتيرة البطالية فيي الربيع في حين أن متوسيط 

 172.مقارنية بيالربع األول  172.الثياني 

كانيييي  أقصيييير بالنسييييبة لكييييل ميييين الرجييييال 

قطيياع غييزة. ووالنسييا  فييي الضييفة الغربييية 

فتيييرة البطالييية أطيييول بكثيييير كيييان متوسيييط 

بالنسييبة للنسييا  أكثيير ميين الرجييال فييي كلتييا 

المنطقتين، وكان أطول في قطاع غيزة عنيه 

حييييو فيييي الضيييفة الغربيييية لكيييال الجنسيييين، 

النسا  العاطال  عن العمل في قطاع  تعاني

فتييييرة البطاليييية غييييزة ميييين أطييييول متوسييييط 

 أشهر(. 2.7.)

 

 

 

شييخاص العيياملين فييي الضييفة ارتفييع عييدد األ

والربيع  172.الغربية ما بين الربيع الثياني 

شييخص،  002.11بحييوالي  172.الثيياني 

ولكنيييه انخفييي  فيييي قطييياع غيييزة بحيييوالي 

. فييييييي الضييييييفة الغربييييييية، زاد  12.11.

فرص العميل فيي جمييع القطاعيا  باسيتثنا  

فيي  .قطاعا  النقل والتخزين و االتصياال 

نخفضييي  قطييياع غيييزة مييين ناحيييية أخيييرى، ا

فرص العميل فيي جمييع القطاعيا  باسيتثنا  

          قطييييييياع الخيييييييدما  والفيييييييروع األخيييييييرى.

  

 

 متوسيييييط  فيييييي كبيييييير تفييييياو  هنيييييا  كيييييان

 الضيييييفة بيييييين الصيييييافي الييييييومي األجيييييور

 الثيييياني الربييييع فييييي غييييزة وقطيييياع الغربييييية

 40.0 مقابيييييييييييييل شييييييييييييييكل 71.1 – 4102

 الييييييومي األجيييييور  متوسيييييط  كيييييان .شييييييكل

 النسييييا  ميييين الرجييييال لييييدى أعلييييى الصييييافي

الوضييييع كييييان  لكيييين الغربييييية، الضييييفة فييييي

 قييييدم القطيييياع.  غييييزة قطيييياع فييييي معكوسييييا

 ميييين بكثييييير اعلييييى اجييييور متوسييييط  العييييام

 عليييى المنطقتيييين، لتييياك فيييي الخييياص القطييياع

 فييييييي األجييييييور متوسييييييط  أن ميييييين الييييييرغم

 فيييييي اإلسيييييرائيلية والمسيييييتوطنا  إسيييييرائيل

األعليييى عنيييد مسيييتوى  هيييو الغربيييية الضيييفة

.                   شييييييييييييييييييييييييييييييكل يومييييييييييييييييييييييييييييييا   762.2

      

 

 

 

 

 

(1024 /الثاني الربع باألشهر،) البطالة مدة متوسط  

 قط ع غزة الضفة الغربية  

 16.2 4.6 ذك ر

 23.1 7.3 إن ث

 

 

 

.دينمالحظة: أولئ  ال ين يعملون في إسرائيل والمستوطنا  اإلسرائيلية في الضفة الغربية مستبع  

( 1024/ الثاني الربع بالشيكل،) اليومي األجر معدل  

 قط ع غزة الضفة الغربية  

 59.1 93.4 ذك ر

 72.9 80.0 إن ث

 38.8 82.5 قط ع خ ص

 80.3 105.8 قط ع ع م

 184.3 إسرائيل والمست طن ت
.في الضفة الغربية والمستوطنا  إسرائيل في العاملين تشمل ال والقطاع الجنس حس  البيانا : مالحظة  

-20 -10 0 10 20 30

 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسما 

 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 البنا  والتشييد

 التجارة والمطاعم والفنادق

 النقل والتخزين واالتصاال 

 الخدما  والفروع األخرى

 اآلالف

) التغير في عدد األشخاص العاملين حسب النشاط االفتصادي 
 (2014/ باآلالف، على أساس سنوي، الربع الثاني

 قطاع غزة الضفة الغربية
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المستهلك أسعار  

 خييالل ميين قياسييه تييم كمييا األسييعار، متوسييط

 فيي  انخف  ،(CPI) المستهل  أسعار مؤشر

 األول الربييع ميع مقارنية 4102 الثياني الربيع

 الشيرقية، القدس في في قطاع غزة و 4102

الغربية. مقارنة مع الربيع  الضفة باقيو في 

فقييد زاد متوسيييط   ،مييع  لييي  172.الثيياني 

األسعار في جميع المناطق، وبشكل رئيسيي 

 في القدس الشرقية وقطاع غزة.

 

( 1024/ الثاني الربع ،)٪ المستهلك أسعار مؤشر في تغيير  

  
ال غس     

 الشرقية
ب ق  الضفة 

 الغربية
قط ع 

 غزة

 2.0- 1.0- 1.1- على أساس ربعي

 2.5 0.9 3.4 على أساس سنوي

 مالحظة: تعتمد المقارنة على األسعار كما في نهاية الربع.

  

 

المصرفي القطاع  

 الربييييييع فيييييي المصييييييرفي االئتميييييان ارتفيييييع

 األول الربيييييييع عنيييييييه فيييييييي 4102 الثييييييياني

 ..2,714 إلييييييييييييى ٪2.4 بنسييييييييييييبة  4102

نمييييييي  نسيييييييبة    .أمريكيييييييي دوالر ملييييييييون

االئتمييييييييان فييييييييي شييييييييكل قييييييييرو  إلييييييييى 

 الجييييييياري ميييييييدين٪. يتليييييييو  لييييييي   12.1

٪ مييييييين المجميييييييوع(، فيييييييي حيييييييين 8.1.)

شيييكل التموييييل  التيييأجيري أقيييل مييين واحيييد 

فييييي المئيييية ميييين االئتمييييان المصييييرفي فييييي 

                                    الربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع.

   

 كيييان المصيييرفية، الودائيييعأميييا فيميييا يخيييص 

 الثيييييياني الربييييييع فييييييي الرئيسييييييي المصييييييدر

  بنسييييييييبة الخيييييييياص القطيييييييياع هييييييييو 4102

                     .المجميييييييييييييييييييييييييييوع مييييييييييييييييييييييييييين ،%..10

     

 نسيييييييبة أن  عييييييين تسيييييييفر األرقيييييييام هييييييي ه

  ٪،7... كانيييييي  الودائييييييع إلييييييى القييييييرو 

 بزيييييادة طفيفيييية ،4102 الثيييياني الربييييع فييييي

 فيييييي التيييييي سيييييجل   % 2... عييييين نسيييييبة

                         .4102  األول الربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع

    

 

 
 

 
 

 
. مالحظة: ال تشمل بيانا  ودائع سلطة النقد والبنو  التجارية  

 

القرو  مليون 
 دوالر أمريكي
3,577.0 

73.0%  

جاري مدين 
مليون دوالر 
 أمريكي 

1,309.9 
26.7%  

التمويل 
التأجيري مليون 
 دوالر أمريكي

15.6 
0.3%  

/ مليون دوالر أمريكي)توزيع االئتمان المصرفي حسب النوع 
 (2014، الربع الثاني %

 القطاع العام
1,382.8 

28.2%  

 القطاع الخاص
3,519.7 

71.8%  

/  مليون دوالر أمريكي)توزيع الودائع المصرفية حسب النوع 
 (2014، الربع الثاني %
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المالية العمليات  

، 172.بحلييييول نهاييييية الربييييع الثيييياني 

كييييييان مجمييييييوع صييييييافي اإليييييييرادا  

 12277٪ ميييييييييين 00.1الحكومييييييييييية 

ملييييييون شييييييكل فيييييي الميزانيييييية لعيييييام 

إيييييييييرادا   كانيييييييي  ، وكيييييييي ل 172.

المقاصييييييييية واالييييييييييرادا   المحليييييييييية   

 أعلييى مميييا كيييان متوقعيييا  فيييي الميزانيييية

بيييييالرغم مييييين أن عائيييييدا  الضيييييرائ  

كانييييييي  أكثييييييير مييييييين المتوقيييييييع فيييييييي 

وكيييييان مجميييييوع النفقيييييا    .الميزانييييية

مليييييييييييون  722178% ميييييييييين  02.7

شيييكل المخصصيية فييي الميزانييية لهيي ا 

العيييام. كانييي  فييياتورة الرواتييي  تمثيييل 

صييف النفقييا  و كانيي  أقييل قليييال ميين ن

فيييي إطيييار المبليييغ المسيييتهدف، ولكييين 

،  172.بحليييييييول نهايييييييية حزييييييييران 

% ميييين 60شييييكل  صييييافي االقييييرا  

المبليييغ المرصيييود فيييي الميزانيييية لهييي ا 

العيييييام . وقيييييد كيييييان العجيييييز الحيييييالي 

وإجمييييالي العجييييز اقييييل ميييين المتوقييييع 

%  مييييييين 21.1% و  21.2بنسيييييييبة 

المبليييييغ المخطيييييط ليييييه فيييييي الميزانيييييية 

، بليييغ الييييدعم الخييييارجي عليييى التييييوالي

للموازنيييييية والتمويييييييل التنمييييييوي فييييييي 

% 0...% و 1.8.نهاييييييية الربييييييع  

فقيييط مييين المبليييغ المتوقيييع لهييي ا العيييالم 

                         علييييييييييييييييييييييييييييييييى التييييييييييييييييييييييييييييييييوالي.

   

 

 

 

 تشرين أول 71 من اعتبارا التاريخ إلى يصل ما هو المعلوما . االلتزام أساس على العامة المالية للعمليا  هي البيانا : مالحظة  

.172 

 

55.0 53.1 
49.3 47.9 

27.6 

إجمالي صافي 
 اإليرادا 

الدعم الخارجي  العجز العجز الحالي إجمالي النفقا 
 للموازنة
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س
ن

 

الفعلية كنسبة من الموازنة السنوية                    : المؤشرات المالية
 (2014/٪، الربع الثاني)
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القدس الشرقية المحتلة، ما لم ينص على خالف ذلك، وذلك بسبب عدم  ال تشمل  لضفة الغربية وفلسطين في هذا التقريرلبيانات المالحظة: 

 توافر البيانات.

 مصادر البيانات:

 وتشير التقديرا  األولية للحسابا  الوطنية الربعية و مؤشر اإلنتاج الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. فترا  مختلفة.  : النشاط االقتصادي

 الصناعي. سلطة النقد الفلسطينية . فترا  مختلفة . مؤشر دورة األعمال.

  الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية. فترا  مختلفة. ميزان المدفوعا  الفلسطيني.: الحسا  الجاري 

 الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. فترا  مختلفة. التجارة الخارجية الفلسطينية المسجلة في السلع. ولجان اإلغاثة الزراعية :  التجارة
 الفلسطينية و وزارة االقتصاد الوطني )لبيانا  التصدير من  قطاع غزة(.

 ا  الجديد(؛ وزارة االقتصاد الوطني )لتسجيل الشركا    المكات  الهندسية والشركا  االستشارية )لمساحا  المرخصة للبن: القطاع الخاص 

الجديييييييييدة(، والجهيييييييياز المركييييييييزي لإلحصييييييييا  الفلسييييييييطيني. فتييييييييرا  مختلفيييييييية. مسيييييييي  لتصييييييييورا  أصييييييييحا  ا مييييييييدرا  المؤسسييييييييا  

 الصناعية العاملة فيما يتعلق بالوضع االقتصادي.

 القوى العاملة.الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. فترا  مختلفة. مس  : سوق العمل 

  الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني، فترا  مختلفة. مؤشر أسعار المستهل  الشهري.: أسعار المستهل 

 سلطة النقد الفلسطينية. فترا  مختلفة. البيانا  المصرفية.: القطاع المصرفي 

 

 والنفقا  ومصادر التمويل.اإليرادا   -وزارة المالية. فترا  مختلفة. العمليا  المالية : العمليا  المالية 

 

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

marschatz@un.org مارشاتز أستريد: هللا رام ونسكوأ   

raqeb@un.org الرق رائد : قطاع غزة  ونسكوأ   

 

.www.unsco.org من خالللتقريراالقتصادي االجتماعي لمكت  المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط  ا يمكن الوصول الى  
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