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اإلجتماعي: -التقرير اإلقتصادياألونسكو   

  3102 الثالثنظرة عامة على االقتصاد الفلسطيني في الربع 
 

 

 النشاط األقتصادي

 معيي   كييا  ،3102 ميي  الثاليي  الربيي  فيي 

 الحقيقي  اإلجميال  المحل  الناتج ف  التغيير

 الضية  مي  كي  ف  ربع  اساس على  سلبيا

 االقتصيا  سيام  وقي .  غية  وقطيا  الغربي 

 الناتج م % 7..6  بنسب  الغربي  الضة  ف 

 وكييا  الةتيير ، نةييس فيي  اإلجمييال  المحليي 

 للةيييير  اإلسييييم  اإلجمييييال  المحليييي  النيييياتج

 مميا تقريبيا ً بضيعةي  أعليى الربي  ف  الواح 

 .غة  قطا  ف  عليه كانت

 م  المئ  ف  وستي  ست  حوال  استم  ق  و

 في   غية  قطا  م  المضاف  الحقيقي  القيم 

 قطاعيييات ثييي   مييي  3102 الثالييي  الربييي 

 اإل ار  وقطيا  الخ مات، قطا   وم  فقط،

. والتجةئيي  الجمليي  وتجييار  واليي فا   العاميي 

 بشيك  موةعيا االقتصيا   النشياط كيا  وقي 

 الغربيي ، الضية  ف  القطاعات بي   متساو

 الصييناع  و التعيي ي   قطاعييات شييكلت حيي 

 القطاعييييات والكهربييييا  والميييييا  التحويلييييي 

 تجيييار  قطيييا  ليهييياي  الربييي  خييي   الكبييير 

                               .والتجةئييييييييييييييييييييييييييييييي  الجملييييييييييييييييييييييييييييييي 

             

 الربي  في  اإلجميال  الميا  رأس تكوي  كا 

% 0..3 الغربييي  الضيية  فيي  3102 الثاليي 

 تكيوي   لعي  وقي  %.3..0 غة  قطا  وف 

 أكثيييير  ورا اإلجمييييال  الثابييييت المييييا  رأس

  اإلجمييال  المحليي  النيياتج فيي  كنسييب  أممييي 

.       الغربييي  الضيية  فيي  عنييه غيية  قطييا  فيي 

 الربيي  فيي  النهييائ  االسييته   تجيياوة وقيي 

 كلتييييا فيييي  المحليييي  النيييياتج 3102 الثاليييي 

 النيييياتج ميييي %  ..016 بنسييييب  المنطقتييييي ،

 و الغربيييي  الضييية  فييي  االجميييال  المحلييي 

 فيي  االجمييال  المحليي  النيياتج ميي % 037.3

 ٪10.0 األسر استه   شك  و .غة  قطا 

(  3102الثالث / الربع)  اإلجمالي المحلي للناتج الرئيسية المؤشرات  

 

  

الضفة 

 الغربية

قطاع 

 غزة
 األراضييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحتلة الفلسطينية

الحقيقييييييي    ليييييييي   النيييييييالي المحلييييييي  ا  ميييييييال  

 3,023.7 736.5 2,287.2 دوالر أ ريك (

 عييييييغي التغييييييير ميييييي  النييييييالي المحليييييي  ا  مييييييال  

 0.4- 0.3- 0.4- ،٪(على ربعالحقيق   على أساس ربع 

نصيييييير الفيييييرد  ييييي  النيييييالي المحلييييي  ا  ميييييال  

 815 432 1,079  دوالر أ ريك (

.األو  األص ار م  3102 الثال  للرب  البيانات. 3101 م  األساس سن : م حظ    

  

.األو  األص ارًم  3102 الثال  للرب  البيانات. 3101 م  األساس سن : م حظ   
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 الةراع ًوالحراج ًوصي ًاألسما 

التع ي ،ًالصناع ًالتحويلي ًوالميا ً
 والكهربا 

 اإلنشا ات

تجار ًالجمل ًوالتجةئ ًواص حً
 المركباتًوال رجاتًالناري 

 النق ًوالتخةي 

 األنشط ًالمالي ًوأنشط ًالتأمي 

 المعلوماتًواالتصاالت

 الخ مات

 اإل ار ًالعام ًوال فا 

 نسبة مئوية

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

 قطا ًغة  الضة ًالغربي 

  

 أونسكو
 

 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة
 لعملية السالم في الشرق األوسط
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 الضية  ف  النهائ  االسته   م  ٪7... و

 ومثيي  التييوال ، علييى غيية ، وقطييا  الغربييي 

 و ٪01.3 نسييييييب  الحكييييييوم  االسييييييته  

 عليييييى النهيييييائ ، االسيييييته   مييييي  26.7٪

 مييييي  المسيييييتويات مييييي   وكانيييييت. التيييييوال 

 اإلجمييييال  المييييا  رأس وتكييييوي  اسييييته  

 التيي  االسييتيرا  مسييتويات خيي   ميي  ممكنيي 

 عجيييةا ، يعنييي  ميييا الصيييا رات، تجييياوةت

           .سيييييلب   صيييييا رات صييييياف   أو  تجارييييييا

    

( IPI) الصيييييناع  اإلنتيييييا  مؤشييييير انخةييييي 

 ميييييي  االسيييييياس سيييييينه) 3102 أيلييييييو  فيييييي 

 قطيييا ل اإلنتييياج  النشييياط ةا  وقييي (.  3100

   حصييييته تبليييي  واليييي  ) التحويلييييي  الصييييناع 

 اإلنتيييييييا  مؤشييييييير فييييييي  ٪ 7..11 النسييييييبي 

 آ  و تميييييييوة شيييييييهر  فييييييي   (الصيييييييناع 

 أظهيييير. أيلييييو  فيييي   انخةيييي  ولكنييييه 3102

 مييي )  المحييياجر، واسيييتغ   التعييي ي  قطيييا 

 الصيييناع  اإلنتيييا  مؤشييير فييي  نسيييبي  حصييي 

 وآ  تمييييوة فيييي  انخةاضييييا )٪ 4... بمقيييي ار

 ،أخييييييرا ً . أيليييييو  فييييي  تحسييييي   مييييي  3102

 امييي ا ات قطييا  فيي  اإلنتيياج  النشيياط ارتةيي 

 حصيييييته تبلييييي  والييييي  ) والكهربيييييا  المييييييا 

 شييييه  ولكنييييه تمييييوة فيييي %( .1..0 النسييييبي 

 .وأيلو  آ  ف  انخةاضا

 األعميييييييييا   ور  مؤشييييييييير عكيييييييييس وقييييييييي 

 تمييييوة شييييهر فيييي  غيييية  قطييييا  فيييي  تحسيييينا

 تمييييوة شييييهر  فيييي  الغربييييي  الضيييية  وفيييي 

 قطيييييا  فييييي  انكماشيييييا عكيييييس لكنيييييه آ ، و

 الضيييية  مييي  كيييي  وفييي  آ  شييييهر فييي  غييية 

ًًًًًً.أيلييييييييو  فيييييييي  غيييييييية  وقطييييييييا  الغربييييييييي 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

 

.األو  األص ارًم  3102 الثال  للرب  البيانات. 3101 م  األساس سن : م حظ    

( 3102الثالث  الربع) الصناعي اإلنتاج مؤشر   
 

 
 أيل ي  آب لم ز

 118.42 129.06 128.35 المؤشر

 

 

(3102مؤشر دورة األعمال ) الريع الثالث    
 أيل ي آب لم ز    

 5.15- 4.65 2.21 الضفة الغربية
 3.23- 8.32- 1.76 قطاع غزة

    
 

  والتجارة الجاري الحساب

 فيي  الجييار  الحسييا  فيي  العجيية انخةيي 

 الربي  مي  قيور  ميا إ ا 3102 الثال  الرب 

  والر مليييييو  341.4 إلييييى 3102ًالثييييان 

 مييي  ٪4.1 حيييوال  نسيييبته ميييا أو أمريكييي ،

 ارتةييا   كييا  وقيي . اإلجمييال  المحليي  النيياتج

 الرئيسي  السب  مو السلع  التجار  العجة

 الجيار ، الحسيا  في  المرتة  العجة ورا 

 الخي مات تجيار  حسيا  أ  مي  اليرغ  على

 م  ك  سج  وق . سالبا رصي ا أيضا أظهر

 في  فائضا  التحوي ت و ف  ال خ  حسابات

 علييى الكبييير االعتمييا   اسييتمر وقيي  .الربيي 

(3102الحساب الجاري ) الربع الثالث/   

(أمريك   والر مليو ) السلعي  التجار  ميةا   -1,224.6 

(أمريك   والر مليو ) الخ مات تجار  ميةا   -100.3 

(أمريك   والر مليو ) ال خ  ميةا   340.8 

(أمريك   والر مليو ) الصاف  التحوي  م فوعات  705.2 

(أمريكي دوالر مليون) الجاري الحساب ميزان  -298.9 
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النسبة المئوية في توزيع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من خالل اإلنفاق                  

 (2013الربع الثالث )

 صاف ًالصا راتًم ًالسل ًوالخ مات

 التكوي ًالرأسمال ًاإلجمال 
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 (2013، الربع الثالث )%تغيير في النشاط الصناعي من خالل القطاع 

   ام ا اتًالميا ًوالكهربا  التع ي ًواستغ  ًالمحاجرً  الصناع ًالتحويلي 
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 النس  ف   لوحظ كما ، واح  تجار  شري 

 المسجل   السل  ووار ات لصا رات  العالي 

                                      .    إسرائي  م 

 

 غيية  قطييا  ميي  البضييائ  صييا رات كانييت

 الرب  ف  أعلى(   الشاحنات حمول ب مقاس )

 نةيييس فييي  علييييه كانيييت مميييا 3102 الثالييي 

 أنهيا م  الرغ  على  ،3103 عا  م  الةتر 

 السييل  ميي  قلييي  عيي   علييى تقتصيير تييةا  ال

 وجهيييت األسيييواق، حيييي  فمييي . الةراعيييي 

 ووجهيت األر  ، إليى  البطاطس صا رات

 المتحيي   الييياتالو إلييى األعشييا  صييا رات

 إلييى النخييي  سييع  صييا رات وجهييت بينمييا

          .                                    إسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرائي 

                

 

( 3102/الثالث  الربع) النوع حسب غزة، قطاع من الصادرات  
 أيل ي آب لم ز  

 1.1 -- 0.7 ريحا    ط (

 1.1 1.2 1.4  أوراق الث  ة   ط (

 0.6 0.7 0.6 نعنع أخضر   ط (

 -- -- 40.0 بطاطس   ط (

 -- 58.0 -- سعف النخيل   ط (

 4 5 6  جم ع الشاحنات
 

الخاص القطاع  

 المرخصيييييي  المسيييييياحات مجمييييييو  كييييييا 

 فيييي  الغربييييي  الضيييية  فيييي  الج ييييي  للبنييييا 

 بنسييييييييب  أقيييييييي   3102 الثاليييييييي  الربيييييييي 

 الربيييييي  فيييييي  عليييييييه كانييييييت مييييييام% ...

 غييييية  قطيييييا  فييييي  بينميييييا ،3103 الثالييييي 

 وقييييييييي %. 3.6. بنسيييييييييب  أقييييييييي  كانيييييييييت

 للشييييييييركات اإلجمييييييييال  العيييييييي   ارتةيييييييي 

 الضيييييييييية  فيييييييييي  المسييييييييييجل   الج ييييييييييي  

 غيييييييية ، قطييييييييا  فيييييييي  عنهييييييييا الغربييييييييي 

   3103 الثاليييييييي  الربيييييييي  ميييييييي  مقارنيييييييي 

 فييييييي % 34.1 بنسيييييييب  ارتةعيييييييت حيييييييي 

 قطييييييا  فيييييي  ٪04.1 و الغربييييييي  الضيييييية 

        .غة 

 أصييييحا  ميييي  أكبيييير نسييييب   عبييييرت قيييي 

 الصيييييييييييناعي  المؤسسيييييييييييات مييييييييييي را / 

 فيييي  عنهييييا الغربييييي  الضيييية  فيييي  العامليييي 

 3102 الثاليييي  الربيييي  فيييي  غيييية  قطييييا  

 الربيييي  فيييي  تحسيييي   بوجييييو  شييييعور عيييي 

 المؤسسيييييييات أ ا  حيييييييي  مييييييي  السيييييييابق

 اكثيييير كييييا  الوضيييي  ولكيييي  عييييا ، بشييييك 

 حيييييو  بتصيييييوراته  يتعليييييق فيميييييا تقييييي يرا

 الحصييييييييو  سييييييييهول  فيييييييي  التحسييييييييينات

 ونقييييي  والمييييي خ ت الخيييييا  الميييييوا  عليييييى

  .السيييييييوق إليييييييى الصييييييين  تامييييييي  السيييييييل 

 تللتحسيييييييينا توقعييييييياته  يخييييييي  وفيميييييييا

 .ممييييياث  نمطيييييا شيييييه ت فقييييي  المسيييييتقبلي 

 

(3102/ الثالثمؤشرات القطاع الخاص ) الربع   
 قطاع غزة الضفة الغربية  

 ًًًًًًًًًًًًًًالج ي  للبنا  المرخص  المساحات

(مرب  متر)  
799,011 466,889 

 75 296  ج ي  شركات تسجي 

 

 

 

 

 

 

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

( 3102/الثالث  الربع ،)٪ السابق  

  
الضفة 

 الغربية
قطاع     

 غزة

عام بشكل المؤسسة أداء  27.5 18.0 

ا نتاج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  8.2 18.0 

للس ق الجاهزة المنتجات شح   9.7 18.0 

 

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

( 3102/الثالث  الربع ،)٪ المقبل  

  
الضفة 

 الغربية
قطاع     

 غزة

عام بشكل المؤسسة أداء  25.4 20.0 

ا نتاج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  9.7 18.0 

للس ق الجاهزة المنتجات شح   12.4 18.0 
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التجاره المسجلة في البضائع من وإلى إسرائيل وبلدان أخرى                  

 (2013الربع الثالث )

 بل ا ًأخرى إسرائي 
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العمل سوق  

 الرب  ف % 2.7.  الى العامل  القوى ةا ت

 .0 بييي   العمرييي  الةئيي   ميي  3102 الثاليي 

 ملييو  0.070  اليى لتصي  فيوق، وما عاما

 المشارك  العامل  القوى نسب  كانت. شخ 

 فيي  ٪..0. و الغربييي  الضيية  فيي  4٪...

 الرجا  مشارك  نسب  كانت وق . غة  قطا 

 نسييب  ميي  بكثييير أعلييى العامليي  القييوى فيي  

 وقييي  المنطقتيييي ، كلتيييا فييي  الميييرأ  مشيييارك 

 العامل  القو  ف  الشبا  مشارك  نسب  كانت

 تتيييراوح الييي ي  وخاصييي  ، نسيييبيا منخةضييي 

       .العمر م  سن  04 و .0 بي  أعمارم 

 الثالي  الربي  في  ٪32.6 البطالي  معي   بل 

 مي  مقارني  طةيةيا ً تحسنا ً يعكس مما ،3102

 .3103 الثاليي  الربيي   فيي % 2..3  معيي  

 الضية  ف  البطال  نسب  إنخةا  لوحظ وق 

 بشيك  البطالي  مع   إنخة  حي  الغربي ،

 3103 الثالي  الرب  ف % ..31 م  طةي 

 فيي . 3102 الثاليي  الربيي  فيي % 04.0 إلييى

 معييي   إرتةييي  ، غييية  قطيييا  وفييي  المقابييي 

 الربي  في % 20.4 م  طةي   بشك البطال 

 الثالي  الرب  ف % ..23 إلى 3103 الثال 

 نسيييب  أضييييةت عنييي ما  لييي ، ومييي  .3102

 يرتة  ،'(الموس  تعري )' المحبطي  العما 

  .الغربي  الضة  ف  خاص  البطال ،  مع  

 مييي  أكثييير بالبطالييي  تضيييررا أكثييير النسيييا 

 م  الرغ  وعلى ،المنطقتي  كلتا ف  الرجا 

 المشييارك ،  العامليي  القييوى معيي   انخةييا 

 اقتصيا يا النشيطات النسا  نص  م  وأكثر

 في  العمي  عي  عياط ت م  غة  قطا  ف 

 مي  كي  في   ال جئيي  .3102 الثالي  الرب 

 معيي   ليي يه  غيية  وقطييا  الغربييي  الضيية 

 ويييرتبط. ال جئييي  غييير ميي  أعلييى البطاليي 

 الشيبا   يعيان  حيي  بالبطالي ، أيضا العمر

 مي  ٪6.4. مجموعه ما. مع الت أعلى م 

 فيي  عامييا .3 إلييى 31  ميي  العمرييي  الةئيي 

 و عياطل  مي المثا ، سبي  على غة ، قطا 

 مي   للبطالي  معي   أعليى  وميو العمي ، ع 

                    .منطقييييييييي  أ  فييييييييي  عمريييييييييي  فئييييييييي  أ 

    ً  

 

 

 

(3102 الثالث)٪، الربع معدل البطالة   

 قطاع غزة الضفة الغربية  

المحغود التعريف  19.1 32.5 

الم سع تعريفال  23.0 35.1 

 

 

 

71.3 

17.8 

45.1 

44.8 

20.9 

45.4 

59.1 

58.4 

58.8 

58.8 

54.6 

33.0 

66.4 

15.8 

41.4 

41.3 

11.7 

42.7 

62.0 

60.9 

58.1 

55.5 

51.4 

26.7 

  كور

 إنا 

 الجئ

 غيرًالجئ

 عا 15-19ً

 عا 20-24ً

 عا 25-29ً

 عا 30-34ً

 عا 35-39ً

 عا 40-44ً

 عا 45-49ً

 عا + 50

 نسبة مئوية

 (2013٪، الربع الثالث )نسبة المشاركة في القوى العاملة 
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14.2 
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7.9 
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17.0 

15.6 
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 عا 35-39ً

 عا 40-44ً

 عا 45-49ً

 عا + 50

 نسبة مئوية

 ( 2013الربع الثالث  ,%) معدل البطالة   

 الضة ًالغربي  قطا ًغة 
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 الثال  الرب  ف  البطال  م   متوسط انخة 

 الرجيا  مي  لك  شهر م  أق   بةتر  3102

 انخةضيت بينما ، الغربي  الضة  ف  والنسا 

 في  الجنسيي  لك  واح  شهر م  أكثر بةتر 

 البطاليي  فتير  متوسيط ييةا ، ال. غية  قطيا 

 الضية  في  عنيه غية  قطيا  ف  مرتي  أكثر

 الةتير  كانت وبالمث   .الجنسي  بك  الغربي 

 كلتي  في  الرجيا  مي  للنسيا  بالنسيب  أطو 

                                            .المنطقتي 

 الربي  بي  ما العاملي  األشخا  ع   إرتة 

 وبنحيو 3102 الثالي  والربي  3103 الثال 

 حيي  الغربي  الضة  ف  . شخ  1,111.

 لييوحظ األكبيير بالنسييب  العميي  فيير  ةا ت

 والتشييييي  البنيييا  مجيييا  فييي  الةييييا   معظييي 

 فير  تارتةعي غية ، قطيا  في  . والتجار 

 انخةضييت بينمييا التجيار ، فيي  خاصيي  العمي 

 .والتشيي  البنا  قطا   ف  ملموس بشك 

 

 في  الصياف  الييوم  األجيور متوسيط ارتة 

 3102 لييي الثا الربييي  فييي  الغربيييي  الضييية 

 ولكنهيييا ،3102 الثيييان  الربييي  مييي  مقارنييي 

 ميي  يعييةة ممييا غيية  قطييا  فيي  انخةضييت

 . المنطقتييي  بييي  الموجييو    الكبييير التةيياوت

 األجيييور متوسيييط 3102 الثاليي  الربييي  فيي 

 الضيييية  فيييي  شيييييك  ..16 كانييييت اليومييييي 

 على  .غة  قطا  ف  شيك  77.0 و الغربي 

 اليييييوم  األجييييور متوسييييط أ  ميييي  الييييرغ 

 النسيا  م  الرجا  ل ى أعلى كانت الصاف 

 قطيا  في  الوض  انقل  الغربي ، الضة  ف 

 اجيييور متوسييط  يقييي   العييا  القطيييا .  غيية 

 المنطقتي ، ك  ف  الخا  القطا  م  اعلى

 إسيييرائي  فيي  األجييور أ  مييي  الييرغ  علييى

 الضييييية  فييييي  اإلسيييييرائيلي  والمسيييييتوطنات

                                .األعلى م  الغربي 

 

 

(3102 /الثالث الربع باألشهر،) البطالة مدة متوسط  

 قطاع غزة الضفة الغربية  

 14.2 4.7 ذك ر

 20.6 8.7 إناث

 

 

( 3102 /الثالث الربع بالشيكل،) اليومي األجر معدل  

 قطاع غزة الضفة الغربية  

 57.6 90.3 ذك ر

 73.4 87.6 إناث

 44.2 80.7 قطاع خاص

 78.9 102.5 قطاع عام

والمست طنات إسرائيل  061.4 
والمستوطنات إسرائي  ف  العاملي  تشم  ال والقطا  الجنس حس  البيانات: م حظ   

المستهلك أسعار  

 ميي  قياسييه تيي  كمييا األسييعار، متوسييط إرتةيي 
 فيي  (CPI) المسييتهل  أسييعار مؤشيير خيي  

 الثيان  الرب  م  مقارن  3102 الثال  الرب 

 الضيية  وبيياق  الشييرقي ، القيي س فيي  3102

 ميي   قييور  مييا وإ ا  .غيية  وقطييا  الغربييي ،

 متوسييط انخةيي  فقيي  ،3103 الثاليي  الربيي 

 .غة  قطا  ف % 3.1 بنسبه األسعار

 

 

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

  
القغس     

 الشرقية
باق  الضفة 

 الغربية
قطاع 

 غزة

 0.9 1.7 1.3 على أساس ربعي

 2.0- 1.2 0.9 على أساس سنوي

 م حظ :ًتعتم ًالمقارن ًعلىًاألسعارًكماًف ًنهاي ًالرب .

  

 

-5 0 5 10 15

 الةراع ًوالصي ًوالحراج ًوصي ًاألسما 

 التع ي ًوالمحاجرًوالصناع ًالتحويلي 

 البنا ًوالتشيي 

 التجار ًوالمطاع ًوالةنا ق

 النق ًوالتخةي ًواالتصاالت

 الخ ماتًوالةرو ًاألخرى

 اآلالف

باآلالف، على ) التغير في عدد األشخاص العاملين حسب النشاط االفتصادي 
 (2013أساس سنوي، الربع الثالث 

 قطا ًغة  الضة ًالغربي 
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المصرفي القطاع  

 الثالي  الربي  في  المصيرف  االئتميا  إرتة 

 بنسييييب   3102 الثييييان  الربيييي  ميييي  3102

. أمريك   والر مليو  1..1.,. إلى 3٪..

 كييا  السييابق ، األربييا  فيي  الحييا  مييو كمييا

 فيي ( %61.1 ) االئتمييا  ميي  األكبيير  لقسيي ا

 شيك  وق . م ي  الجار  يليه قرو ، شك 

 ميي  جيي ا ضييئيل  نسييب   التييأجير  التموييي 

                               . المصيييييييييييييييييييييييييييييرف  االئتمييييييييييييييييييييييييييييا 

          

 القطيا  كيا  المصيرفي ، الو ائ  يخ  فيما

 الربيي  فيي  الرئيسيي  المصيي ر مييو الخييا 

 ميييييييي  ،%71.7  بنسييييييييب  3102 الثاليييييييي 

                                             .المجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو 

  

  

 القيرو  نسيب  أ  عي  تسيةر  االرقا  وم  

 تصي  ،3102 الثالي  الرب  ف   الو ائ  إلى

 نسيييب   مييي  بقليييي  أقييي  أ   ٪،2.1.  اليييى

            .3102  الثييييييييان  الربيييييييي  فيييييييي  % ....

                                     

 

 
 

 
والبنو ًالتجاري .ًو ائ ًسلط ًالنق ًبياناتًالًتشم :ًم حظ ً  

المالية العمليات  

 بليييي  ،3102 عييييا   أيلييييو  نهاييييي  بحلييييو 

 ٪4..7 الحكومييي  إييرا ات صياف  مجميو 

 الميةانيييي ، فييي  شييييك  ملييييو  4,316 مييي 

 واالييييرا ات المقاصييي  إييييرا ات أل  و لييي 

 المبلييي  كبيييير بةيييارق تجييياوةت الضيييريبي 

 مجميييييو  وبلييييي  .الميةانيييييي  فييييي  المتوقييييي 

 شييك  ملييو  02,143 مي % 66.1النةقات

 بليي  أيلييو  بحلييو  .العييا  لهيي ا الميةانييي  ميي 

 المبليييي  ميييي % 012.3 االقييييرا  صيييياف 

 وقييي . كامييي  لعيييا  الميةانيييي  فييي  المرصيييو 

 فيي  المخطييط المبليي  الحييال  العجيية تجيياوة

 شييييك  ملييييو   .2,11  السييينوي  الميةانيييي 

 النةقييات وكانييت  %. ..2  إلييى تصيي  بنسييب 

 العجييية ا يييية ال ولكييي  مقيييي  ، التطويريييي 

 مييي % 41.3 نسيييبته ميييا يشيييك   االجميييال 

 وكييا  .الميةانييي  فيي  شيييك  مليييو  011,.

 3102 أيلو  حتى للمواةن  الخارج  ال ع 

 الميةانيي  في  السنو  المبل  م  ٪40.7 مو

 مي  فقط% 01.4 التنمو  التموي  شك  وق 

                            .المتوق  السنو  المبل 

 

.3102 كانو ًأو  01 م  اعتبارا مح ث المعلوماتً: م حظ ً  

 

القرو ًمليو ً
  والرًأمريك 

3,118.8 
70.8% 

جار ًم ي ًمليو ً
  والرًأمريك ً

1,272.0 
28.9%  

التموي ًالتأجير ً
مليو ً والرً
 أمريك 
13.2 

0.3%  

/ مليون دوالر أمريكي)توزيع االئتمان المصرفي حسب النوع 
 (2013، الربع الثالث %

 القطا ًالعا 
1,382.7 
31.4% 

 القطا ًالخا 
3,021.3 
68.6% 

/  مليون دوالر أمريكي)توزيع الودائع المصرفية حسب النوع 
 (2013، الربع الثالث %

65.9 
77.0 

103.5 
90.2 91.6 

إجمال ًصاف ً
 اإليرا ات

ال ع ًالخارج ً العجة العجةًالحال  إجمال ًالنةقات
 للمواةن 
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 (2013٪، الربع الثالث )الفعلية كنسبة من الميزانية : المؤشرات المالية



7 

 

 

 

 مصادر البيانات:

   الجهاةًالمركة ًلإلحصا ًالةلسطين .ًفتراتًمختلة .ًًوتشيرًالتق يراتًاألولي ًللحساباتًالوطني ًالربعي ًوًمؤشرًاإلنتا ً:ًالنشاطًاالقتصا

 الصناع .ًسلط ًالنق ًالةلسطيني ً.ًفتراتًمختلة ً.ًمؤشرً ور ًاألعما .

 ً الجهاةًالمركة ًلإلحصا ًالةلسطين ًوسلط ًالنق ًالةلسطيني .ًفتراتًمختلة .ًميةا ًالم فوعاتًالةلسطين .:ًالحسا ًالجار 

  ي ًالجهاةًالمركة ًلإلحصا ًالةلسطين .ًفتراتًمختلة .ًالتجار ًالخارجي ًالةلسطيني ًالمسجل ًف ًالسل .ًولجا ًاإلغاث ًالةراعي ًالةلسطين:ًًالتجار
 طن ً)لبياناتًالتص يرًم ًًقطا ًغة (.وًوةار ًاالقتصا ًالو

  المكات ًالهن سي ًوالشركاتًاالستشاري ً)لمساحاتًالمرخص ًللبنا ًالج ي ( ًوةار ًاالقتصا ًالوطن ً)لتسجي ًالشركاتًًً:ًالقطا ًالخا 

الج يييييييييي  (،ًوالجهييييييييياةًالمركييييييييية ًلإلحصيييييييييا ًالةلسيييييييييطين .ًفتيييييييييراتًمختلةييييييييي .ًمسييييييييي ًلتصيييييييييوراتًأصيييييييييحا ً ًمييييييييي را ًالمؤسسييييييييياتً

 الصناعي ًالعامل ًفيماًيتعلقًبالوض ًاالقتصا  .

  الجهاةًالمركة ًلإلحصا ًالةلسطين .ًفتراتًمختلة .ًمس ًالقوىًالعامل .:ًسوقًالعم 

  الجهاةًالمركة ًلإلحصا ًالةلسطين ،ًفتراتًمختلة .ًمؤشرًأسعارًالمستهل ًالشهر .:ًأسعارًالمستهل 

  تراتًمختلة .ًالبياناتًالمصرفي .سلط ًالنق ًالةلسطيني .ًف:ًالقطا ًالمصرف 

 

  ًاإليرا اتًوالنةقاتًومصا رًالتموي .ً-وةار ًالمالي .ًفتراتًمختلة .ًالعملياتًالمالي ً:ًالعملياتًالمالي

 

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

marschatz@un.org مارشاتة أستري : هللا را  ونسكوأً  

raqeb@un.org رائ ًالرق : قطا ًغة ً ونسكوأً  

 

.www.unsco.org إليهًم ًخ  يمك ًالوصو ًلتقريراالقتصا  ًاالجتماع ًلمكت ًالمنسقًالخا ًلعملي ًالس  ًف ًالشرقًاالوسطًًاً  
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