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اإلجتماعي: -التقرير اإلقتصادياألونسكو   

  3102 الرابعنظرة عامة على االقتصاد الفلسطيني في الربع 
 

 

 النشاط األقتصادي

 الفلسطيني االقتصاد في النمو معدل كان

 النالالالالالات  نمالالالالالا. منخفضالالالالالا الربالالالالال  خالالالالال ل

 فالي فقط%  3.0 بنسبه الحقيقي اإلجمالي

 الربالال  مالال  مقارنالال  3300 الرابالال  الربالال 

  بلال  ربعالي  اسالا  علال .  3300 الثالث

 االجمالالالالي المحلالالالي النالالالات  فالالالي التغييالالالر

 الضالالالف  فالالالي%  0.3 نسالالالبته مالالالا الحقيقالالالي

 . غزة قطاع في%  2.3- و الغربي 

 الضالف  في االقتصاد  مساهم  زادت وقد

 النالالالالالات  مالالالالالن% 0..3  بنسالالالالالب  الغربيالالالالال 

 الرابالالالال  الربالالالال  فالالالالي اإلجمالالالالالي المحلالالالالي

 اإلجمالالالالي المحلالالي النالالات  وبلالال   3300

 ضالالعفي مالالن أكثالالر الواحالالد للفالالرد اإلسالالمي

 انخفالالال  وقالالالد .غالالالزة قطالالالاع فالالالي نظيالالالر 

 للفالالرد الحقيقالالي اإلجمالالالي المحلالالي النالالات 

  3300 الرابال  الربال  فالي غالزة قطالاع في

 خال ل اخالر ربال  أي فالي علياله كانالت مما

 طفيف بشكل ارتفعت إنها حين في العام 

 الثالالالالث الربالالال  بالالالين الغربيالالال  الضالالالف  فالالالي

  .         3300 الراب  والرب  3300

 البنالا   قطالاع فالي األخيالر االنخفا  م  

 ث ثالال   شالالكلت غالالزة  قطالالاع فالالي والتشالالييد

 والالالدفاع العامالال  اإلدارة وهالالي قطاعالالات 

  والتجزئالال   الجملالال  وتجالالارة والخالالدمات

 نسالالالالبته مالالالالا 3300 الرابالالالال  الربالالالال  فالالالالي

 فالالي المحلالالي النالالات  إجمالالالي مالالن% 6.3.

 النشالالالالالاط اسالالالالالتمر وقالالالالالد .غالالالالالزة قطالالالالالاع

 بشالالكل موزعالالا يكالالون ان فالالي االقتصالالادي

 الضالالالف  فالالالي القطاعالالالات بالالالين ي متسالالالاو

 كالالالالان والالالالال ي الخالالالالدمات مالالالال    الغربيالالالال 

 الجملالالالال  تجالالالالارة يتلالالالالو  األكبالالالالر القطالالالالاع

                            .والتجزئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

                                                      

(  3102الرابع / الربع)  اإلجمالي المحلي للناتج الرئيسية المؤشرات  

 

  

الضفة 

 الغربية

قطاع 

 غزة
 األراضييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحتلة الفلسطينية

النيييييييالي المحلييييييي  ا )ميييييييال  الح ي ييييييي    ليييييييي   

 دوالر أ ريك (

   2,314.6  719.6 3,034.2 
 عييييييغي التغييييييير ميييييي  النييييييالي المحليييييي  ا )مييييييال  

 0.3 2.3- 1.2 ،٪(على ربعالح ي    على أساس ربع 

 يييييا النيييييالي المحلييييي  ا )ميييييال  نصيييييير الفيييييرد 

  دوالر أ ريك (

1,104.9 423.1 826.2 

.االصدار االول هي 3300 الراب  للرب  البيانات. 3303 هي األسا  سن : م حظ    

  

االصدار االول هي 3300 الراب  للرب  البيانات. 3303 هي األسا  سن : م حظ   
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 الزراع  والحراج  وصيد األسماك

التعدين  الصناع  التحويلي  والميا  
 والكهربا 

 اإلنشا ات

تجارة الجمل  والتجزئ  واص ح 
 المركبات والدرجات الناري 

 النقل والتخزين

 األنشط  المالي  وأنشط  التأمين

 المعلومات واالتصاالت

 الخدمات

 اإلدارة العام  والدفاع

 نسبة مئوية

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

 قطاع غزة الضف  الغربي 

  

 أونسكو
 

 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة
 لعملية السالم في الشرق األوسط
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 فالي ٪33.6 المال رأ  تكوين إجمالي بل 

   غالزة قطاع في ٪03.3 و الغربي  الضف 

 اإلجمالالي الثابالت المالال رأ  تكالوين لعب 

 أهميال  أكثالر دورا. 3300 الراب  الرب  في

 فالالي اإلجمالالالي المحلالالي النالالات  مالالن كنسالالب 

        .  غالالالالزة قطالالالالاع فالالالالي عنالالالاله الغربيالالالال  الضالالالالف 

                              

 3300 الراب  الرب  في النهائي االسته ك

 المحلالالالي النالالالات تجاوز المحلالالالي النالالالات  مالالالن

 بنسالالالالب   المنطقتالالالالين كلتالالالالا فالالالالي االجمالالالالالي

 في االجمالي المحلي النات  من%  033.1

 النالالالات  مالالالن% 000.6 و الغربيالالال  الضالالالف 

 شالالكل. غالالزة قطالالاع فالالي االجمالالالي المحلالالي

 مالالالالن ٪3.3. و ٪90.8 األسالالالالر اسالالالالته ك

 الغربيالالال  الضالالالف  فالالالي النهالالالائي االسالالالته ك

 ومثالالالالالل التالالالالالوالي  علالالالالال  غالالالالالزة  وقطالالالالالاع

 و ٪03.0 نسالالالالالب  الحكالالالالالومي االسالالالالالته ك

 علالالالال  النهالالالالائي  االسالالالالته ك مالالالالن 03.3٪

 مالالالالن المسالالالالتويات هالالالال   وكانالالالالت. التالالالالوالي

 اإلجمالالالالي المالالالال رأ  وتكالالالوين اسالالالته ك

 التالي االسالتيراد مستويات خ ل من ممكن 

 عجالالزا   يعنالالي مالالا الصالالادرات  تجالالاوزت

  .سلبي صادرات صافي  أو  تجاريا

 في( IPI) الصناعي اإلنتاج مؤشر انخف 

 فالي 033 مالن أقل إل  3300 الراب  الرب 

(.  3300 هالالي االسالالا  سالالنه)  أول كالالانون

 تشالرين شالهر في اإلنتاجي النشاط زاد وقد

 الصالالالالناع   قطالالالالاعي مالالالالن كالالالالل فالالالالي االول

 النسالالالبي   حصالالالته تبلالالال  والالالال ي) التحويليالالال 

 واسالالتغ ل التعالالدين قطالالاع و   (٪ .93.6

 لمؤشالالالالر نسالالالالبي  حصالالالال  مالالالال )  المحالالالالاجر 

 ولكناله. )٪ 1.68 بمقدار الصناعي اإلنتاج

.  أول وكالالالانون ثالالالاني تشالالالرين فالالالي انخفالالال 

 امالالدادات قطالالاع فالالي المؤشالالر انخفالال  وقالالد

 حصالالالالته تبلالالالال  والالالالال ي) والكهربالالالالا  الميالالالالا 

 و أول تشالالالالرين  فالالالالي%( 01.96 النسالالالالبي 

 بشالالكل ارتفالال   ولكنالاله 3300 ثالالاني تشالالرين

 .أول كانون في ملحوظ

 فالي تحسالنا األعمالال دورة مؤشر يعك  

 وفالالي أول تشالالرين شالالهر فالالي غالالزة قطالالاع

 ثالالاني  تشالالرين شالالهر فالالي الغربيالال  الضالالف 

 أخالالر  أوقالالات فالالي انكمالالا  يعكالال  لكنالاله

 . الرب  ه ا خ ل

 

 

  

     

.األول األصدار هي 3300 الراب  للرب  البيانات. 3303 هي األسا  سن : م حظ   

( 3102الرابع  الربع) الصناعي اإلنتاج مؤشر  
 

 
 كان   أوي  لشريا ثان  لشريا أوي

 92.89 01...1 008.89 المؤشر
 

 

(3102مؤشر دورة األعمال ) الربع الرابع    

 كان   أوي لشريا ثان  لشريا أوي    

 12.87- 1.56 2.19- الضفة الغربية

 4.41- 5.54- 6.34 قطاع غزة
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النسبة المئوية في توزيع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من  
 (2013الربع الرابع )خالل اإلنفاق 

صافي الصادرات من السل  
 والخدمات

 التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 اإلنفاق االسته كي النهائي

3.21 

-10.52 -8.47 

4.15 

-6.30 

-29.70 

-7.59 

-47.3 

67.81 

 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول    
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س
ن

 

 (2013، الربع الرابع ) %تغيير في النشاط الصناعي من قبل القطاع 

   امدادات الميا  والكهربا  التعدين واستغ ل المحاجر   الصناع  التحويلي 



3 

 

  والتجارة الجاري الحساب

 فالالي الجالالاري الحسالالاب فالالي العجالالز ارتفالال 

 الربالال  مالال  مقارنالال  3300 الرابالال  الربالال 

 دوالر مليون  0.6.0 إل  3300 الثالث

 المحلالالالي النالالالات  مالالالن ٪8.9 أو أمريكالالالي 

 الساللع  التجاري العجز وكان. اإلجمالي

 ورا  الرئيسالالالالالي السالالالالالبب هالالالالالو المرتفالالالالال 

 عل  الجاري  الحساب في العجز ارتفاع

 الخالالدمات تجالالارة حسالالاب أن مالالن الالالرغم

 كالل سجل وقد. سالبا رصيدا أيضا أظهر

  التحالالوي ت دفالال  و الالالدخل حسالالابات مالالن

                                .الرب  في فائضا

 شالريك علال  الكبيالر االعتمالاد اسالتمر وقد

 النسالالب فالالي لالالوحظ كمالالا   واحالالد تجالالاري

 السالالالل  صالالالادرات مالالالن المسالالالجل  العاليالالال 

               .إسرائيل وال  من والواردات

 غالزة قطالاع من البضائ  صادرات كانت

 فالي مماثلال (   الشاحنات بحمول   مقاس )

 فالي علياله كانالت لمالا 3300 الرابال  الرب 

 الرغم عل    3303 عام من الفترة نف 

 قليالل عالدد علال  تقتصالر تالزال ال أنها من

 تنويالالالال  يالالالالتم ال. الزراعيالالالال  السالالالالل  مالالالالن

 الفواكالال   الزهالالور  مالال  سالالوا   األسالالواق

 أوروبالالالالالا إلالالالالال  الموجهالالالالال  الخضالالالالالروات

 الواليالالالالات و أوروبالالالالا إلالالالال  واألعشالالالالاب

 مالالالالا نقالالالالل تالالالالم الربالالالال   خالالالال ل. المتحالالالالدة

 محشو بسكويت من شاحنات . مجموع 

 الضالالالالف  إلالالالال  غالالالالزة قطالالالالاع مالالالالن بالالالالالتمر

                                         .  الغربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

   

 

 

(3102الحساب الجاري ) الربع الرابع/   

(أمريكي دوالر مليون) السلعي  التجارة ميزان  -1,125.7 

(أمريكي دوالر مليون) الخدمات تجارة ميزان  -139.1 

(أمريكي دوالر مليون) الدخل ميزان  361.4 

(أمريكي دوالر مليون) الصافي التحويل مدفوعات  538.1 

(أمريكي دوالر مليون) الجاري الحساب ميزان  -365.3 

 

 

 

 

 

 

( 3102الرابع/ الربع) النوع حسب غزة، قطاع من الصادرات  

 كان   أوي لشريا ثان  لشريا أوي  

 0.4 0.9 1.4 ريحا    طا(

 1.8 1.3 0.9  أوراق الث  ة   طا(

 0.9 0.9 0.7 نعنع أخضر   طا(

 4.5 10.6 -- طماطم كرزية   طا(

 138.8 -- -- مراولة   طا(

( رهالف  ا الزآ زه ر    -- 40 604.9 

 61 10 5  جم ع الشاحنات

 

الغربية الضفة إلى غزة قطاع من التجارية التحويالت  

 
 كان   أوي لشريا ثان  لشريا أوي

بالتمر  طا(  حش  بسك يت  60 -- -- 

 -- -- 6  جم ع الشاحنات
 

الخاص القطاع  

 للبنالا  المرخص  المساحات مجموع كان

 الربالالال  فالالالي الغربيالالال  الضالالالف  فالالالي الجديالالالد

 ممالا% 33.1  بنسب  أعل  3300 الراب 

 و  3303 الرابالال  الربالال  فالالي عليالاله كانالالت

%. 66.0 بنسب  أقل كانت غزة قطاع في

 الشالركات لتسالجيل اإلجمالالي العدد وكان

 عنها الغربي  الضف  في إرتف  قد الجديدة

 الرابال  الربال  مال  مقارن  غزة  قطاع في

 فالالالي% 0.0 بنسالالالب  ارتفعالالالت فقالالالد 3303

 قطالالالالاع فالالالالي ٪03.8 و الغربيالالالال  الضالالالالف 

                                           .    غزة

 

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

               الجديد للبنا  المرخص  المساحات

(مرب  متر)  
2,366,078 339,135 

ةجديد شركات تسجيل  253 71 
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التجاره المسجلة في البضائع من وإلى إسرائيل وبلدان أخرى       
 (2013الربع الرابع )

 بلدان أخر  إسرائيل
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 مالالالالدرا /  أصالالالالحاب  نسالالالالب  بلغالالالالت قالالالالد

 قطالاع  فالي العامل  الصناعي  المؤسسات

 والالال ين 3300 الرابالال  الربالال  فالالي  غالالزة

 الربالالالال  فالالالالي تحسالالالالن هنالالالالاك أن  شالالالالعروا

 للمؤسسالالالالات األدا  حيالالالالث مالالالالن السالالالالابق

 عل  الحصول سهول  في أو   عام بشكل

 تام  السل  ونقل والمدخ ت الخام المواد

 فالالالي صالالالفر بلغالالالت السالالالوق  إلالالال  الصالالالن 

 الضالف  في أعل  النسب  كانت وقد. المائ 

 كانالالت  فقالالد  لالالك مالالن وبالالالرغم. الغربيالال 

 المسالتقبل في تحسينات إلدخال التوقعات

 غالالزة  قطالالاع فالالي  أعلالال  الفئالالات هالال   فالالي

       .الغربي  الضف  في   بالنسب  مقارن 

 

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

( 3102الرابع/ الربع ،)٪ السابق  

  
الضفة 

 الغربية
قطاع     

 غزة

عام بشكل المؤسسة أداء  14.1 0.0 

ا نتاج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  6.0 0.0 

للس ق الجاهزة المنتجات شحا  3.9 0.0 

 

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

( 3102الرابع/ الربع ،)٪ المقبل  

  
الضفة 

 الغربية
قطاع     

 غزة

عام بشكل المؤسسة أداء  30.2 45.5 

ا نتاج و غخالت الالز ة األولية الم اد على الحص ي  9.0 45.5 

للس ق الجاهزة المنتجات شحا  16.5 45.5 
 

العمل سوق  

 3300  الرابالال  الربالال  فالالي العاملالال  القالالو 

 تتالراوح الال ين مالن% 11.6 إلال  إرتفعت

 إلال  لتصالل فالوق  ومالا 06 بين أعمارهم

 نسالالالالب  كانالالالالت. شالالالالخ  مليالالالالون 0.081

 فالالالي ٪16.3 المشالالالارك  العاملالالال  القالالالو 

 قطالالالالاع فالالالالي ٪13.1 و الغربيالالالال  الضالالالالف 

 العاملال  القالو  فالي المشارك  كانت. غزة

 عالالالن للرجالالالل بالنسالالالب  بكثيالالالر أعلالالال  هالالالو

 إلالال  لتصالالل المنطقتالالين  كالال  فالالي المالالرأة

 كان . غزة قطاع في للنسا  فقط 03.3٪

 منخفضالال  العاملالال   القالالو فالالي المشالالارك 

 تتالالراوح الالال ين وخاصالال  للشالالباب  نسالالبيا

 . العمر من سن  08 و 06 بين أعمارهم

 وزيالالادة العاملالال   القالالو  أعالالداد زيالالادة مالال 

 الربالالال  فالالالي ٪36.3 إلالالال  البطالالالال  معالالالدل

 فالالي% 33.8 مالال  مقارنالال   3300 الرابالال 

 معالالالدالت  أثالالالرت. 3303 الرابالالال  الربالالال 

 فالالي العاملالال  القالالو  فالالي% 09.3 البطالالال 

 لتلالالك مماثلالال  نسالالب  الغربيالال  وهي الضالالف 

.  3303 الرابالال  الربالال  فالالي لوحظالالت التالالي

 كالان أخالر   ناحيال  مالن غزة قطاع   في

 عالن عاطلين العامل  القو  من%  09.6

  ممالالالا3300 الرابالالال  الربالالال  فالالالي العمالالالل

 مئويالال  نقطال  0..  بنسالالب  إرتفاعالا   يعكال 

 إضالاف  عنالدما.  3303 الراب  الرب  عن

  '(الموسالال  تعريالالف)' المحبطالالين العمالالال

 نقالالاط ثالال ث بنحالالو البطالالال   معالالدل يرتفالال 

 أكثالالالالر النسالالالالا . المنطقتالالالالين فالالالالي مئويالالالال 

 فالالي الرجالالال مالالن أكثالالر بالبطالالال  تضالالررا

 

(3102 الرابع)٪، الربع معدل البطالة   

 قطاع غزة الضفة الغربية  

المحغود التعريف  18.2 38.5 

الم سع تعريفال  21.8 41.5 
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 .المنطقتين ك 

 القالو  معالدل انخفالا  مالن الرغم وعل 

 نصالف مالن أكثالر فإن المشارك    العامل 

 غزة قطاع في اقتصاديا النشطات النسا 

 الرابال  الرب  في العمل عن عاط ت هن

 الضالالالف  مالالالن كالالال  فالالالي ال جئالالالين. 3300

 البطالال  معالدل لديهم غزة وقطاع الغربي 

 العمالر ويالرتبط. ال جئالين غيالر من أعل 

 يعالانون  ينالال الشباب م  بالبطال   أيضا

 ٪..6. نسبته ما  في. معدالت أعل  من

 فالي عامالا 31 إلال  33  العمري  الفئ  من

 كانالالت المثالالال  سالالبيل علالال  غالالزة  قطالالاع

 فالالي عمريالال  فئالال  أي مالالن  أعلالال  البطالالال 

 .  المنطقتين كلتا

 فالالالي البطالالالال  مالالالدة متوسالالالط أن حالالالين فالالالي

 بنسالالالب  انخفضالالالت 3300 الرابالالال  الربالالال 

 الغربيالال  الضالالف  فالالي للنسالالا  شالالهر حالالوالي

  إرتفال  فقد   3300 الثالث بالرب  مقارن 

 الضالالف  فالالي للرجالالال شالالهر نصالالف بنحالالو

 الرجالال مالن لكل  شهرين وبنحو الغربي 

 متوسالالط كالالان. غالالزة قطالالاع فالالي والنسالالا 

 أكثالر للنسالا  بالنسالب  أطالول البطالال  فترة

 وكانت    المنطقتين  كلتا في الرجال من

 عناله غالزة قطالاع فالي أطالول البطال  فترة

 النسالالا   عانالالت الغربيالال  حيث الضالالف  فالالي

 مالن غالزة قطاع في العمل عن العاط ت

 33.6) البطالالالالال  فتالالالالرة متوسالالالالط أطالالالالول

 (. شهرا

 بالين مالا العالاملين األشالخا  عالدد ارتف  

 الرابالالالال  والربالالالال  3303 الرابالالالال  الربالالالال 

 كلهالالم شخصالالا 0.0333 بحالالوالي 3300

  العمالل فالر  زادت .الغربيال  الضف  في

 والفالالالالالروع والخالالالالالدمات التجالالالالالارة  فالالالالالي

 و والتشالييد  البنالا  مجالال  وفالي األخر 

 رئيسالي بشالكل انخفضالت حين في النقل 

 غالالزة  قطالالاع فالالي.  الزراعالال  قطالالاع فالالي

 التجالالارة مجالالال فالالي العمالالل فالالر  زادت

 األخالالالالالالالالالر   والفالالالالالالالالالروع والخالالالالالالالالالدمات

 .األخر  الفئات في انخفضتو

 متوسالالالط  فالالي كبيالالر تفالالالاوت هنالالاك كالالان 

 الضالالالف  بالالالين الصالالالافي اليالالالومي األجالالالور

 الرابالال  الربالال  فالالي غالالزة وقطالالاع الغربيالال 

 1.1. مقابالالالالالالل شالالالالالاليكل 83.3 – 3300

 اليالالالومي األجالالالور  متوسالالالط  كالالالان.شالالاليكل

 مالالن الرجالالال لالالد  أعلالال  كانالالت الصالالافي

 

 

 

 

(3102 الرابع/ الربع باألشهر،) البطالة مدة متوسط  

 قطاع غزة الضفة الغربية  

 16.2 5.3 ذك ر

 22.5 7.6 إناث
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-15 -10 -5 0 5 10 15

 الزراع  والصيد والحراج  وصيد األسماك

 التعدين والمحاجر والصناع  التحويلي 

 البنا  والتشييد

 التجارة والمطاعم والفنادق

 النقل والتخزين واالتصاالت

 الخدمات والفروع األخر 

 اآلالف

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

 قطاع غزة الضف  الغربي 
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 انقلالالب لكالالن الغربيالال   الضالالف  فالالي النسالالا 

 قدم العام القطاع.  غزة قطاع في الوض 

 القطالالاع مالالن بكثيالالر اعلالال  اجالالور متوسالط 

 الالرغم علال  المنطقتالين  كال  في الخا 

 إسالالالرائيل فالالالي األجالالالور متوسالالالط  أن مالالالن

 الضالالالف  فالالالي اإلسالالالرائيلي  والمسالالالتوطنات

                             .األعلالالالالالالالالالالالالالالالالال  هالالالالالالالالالالالالالالالالالو الغربيالالالالالالالالالالالالالالالالال 

  

( 3102الرابع/  الربع بالشيكل،) اليومي األجر معدل  

 قطاع غزة الضفة الغربية  

 62.3 93.4 ذك ر

 75.0 78.8 إناث

 43.5 82.8 قطاع خاص

 81.2 103.7 قطاع عام

 093.8 إسرائيل والمست طنات
.والمستوطنات إسرائيل في العاملين تشمل ال والقطاع الجن  حسب البيانات: م حظ   

المستهلك أسعار  

 مالالالن قياسالالالها تالالالم كمالالالا األسالالالعار  متوسالالالط

  (CPI) المسالالتهلك أسالالعار مؤشالالر خالال ل

 مقارنالال  3300 الرابالال  الربالال  فالالي  إرتفالال 

 القالالالالد  فالالالالي 3300 الثالالالالالث الربالالالال  مالالالال 

 وقطالاع الغربيال   الضف  وباقي الشرقي  

  3303 الرابالال  الربالال  مالال  مقارنالال . غالالزة

 .غزة قطاع في األسعار متوسط إنخف 

 

 

 

 

 

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

  
ال غس     

 الشرقية
باق  الضفة 

 الغربية
قطاع 

 غزة

 0.8 1.1 1.2 على أساس ربعي

 1.2- 4.4 2.8 على أساس سنوي

 م حظ : تعتمد المقارن  عل  األسعار كما في نهاي  الرب .

  

 

المصرفي القطاع  

 الربالالال  فالالالي المصالالالرفي االئتمالالالان إرتفالالال 

  3300 الثالالالث الربالال  مالالن 3300 الرابالال 

 مليالالالالالون 10193.0 إلالالالالال  ٪0.3 بنسالالالالالب 

 فالالالالي الحالالالالال هالالالالو كمالالالالا. أمريكالالالالي دوالر

) األكبالالالر  لقسالالالما كالالالان السالالالابق   األربالالالاع

 يليالالالالاله قالالالالالرو   شالالالالالكل فالالالالالي( 30.3%

 لالالالم التالالالأجيري التمويالالالل. مالالالدين الجالالالاري

 مالالالالن جالالالالدا ضالالالالئيل  نسالالالالب  سالالالالو  يشالالالكل

.                           المصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرفي االئتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان

               

 كالالالالان المصالالالالرفي   الودائالالالال  حيالالالالث مالالالالن

 الرابالالالال  الربالالالال  فالالالي الرئيسالالالالي المصالالالدر

  بنسالالالالالب  الخالالالالالا  القطالالالالالاع هالالالالالو 3300

   .                   المجمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوع مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  8.0%.

              

 القالالرو  نسالالب  عالالن تسالالفر األرقالالام هالال  

 الربالال  فالالي  ٪ 60.8 بنسالالب  الودائالال  إلالال 

%  60.9 لنسالالالب  مماثلالالال   3300 الرابالالال 

                    .3300  الثالالالالالالالالالالالالالث الربالالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالالي

  

 

 
 

 
 

 
. م حظ : ال تشمل بيانات ودائ  سلط  النقد والبنوك التجاري   

القرو  مليون 
 دوالر أمريكي
3,213.3 

71.7%  

جاري مدين مليون 
 دوالر أمريكي 

1,253.0 
28.0%  

التمويل التأجيري 
 مليون دوالر أمريكي

14.0 
0.3%  

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

 القطاع العام
1,374.0 

30.7%  

 القطاع الخا 
3,106.3 

69.3%  

 (2013، الربع الرابع / %مليون دوالر أمريكي)توزيع الودائع المصرفية حسب النوع 
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المالية العمليات  

 مجمالالوع كالالان  3300 عالالام نهايالال  بحلالول

 مالن ٪83.0 الحكوميال  اإليرادات صافي

 الميزانيالالالال   فالالالالي شالالالاليكل مليالالالالون 80333

  وااليالالالرادات المقاصالالال  إيالالالرادات وكالالال لك

 ولكالن متوقعالا كالان مما بقليل أقل المحلي 

 ممالالا بكثيالالر أعلالال  الضالالريبي  التحالالوي ت

 مجمالوع وبلال   .الميزاني  في متوقعا   كان

 مليالالالالالون 000383 مالالالالالن% 3.1 النفقالالالالات

 كانالالت. العالالام لهالال ا الميزانيالال  مالالن شالاليكل

 فالالالي كالالالان ممالالالا قريبالالال  الرواتالالالب فالالالاتورة

 االقالالالالرا  صالالالالافي  شالالالالكل و الميزانيالالالال 

 فالالالالي المرصالالالالود المبلالالالال  مالالالالن% 8..06

 العجالالز كالالان. المنصالالرم  للعالالام الميزانيالال 

 بنسالالب  المتوقالال  مالالن اعلالال   النالالات  الحالالالي

 فالالالي لالالاله المخطالالالط المبلالالال  مالالالن%  6..3

 مليالالون 00996 وبلالال  وي السالالن الميزانيالال 

 الالرغم عل . السنوي  الميزاني من  شيكل

 التطويريالال  النفقالالات علالال  اإلنفالالاق أن مالالن

 ال   له المخطط المبل  من%  63.3  بل 

  بنسالالالالب  يزيالالالالد االجمالالالالالي العجالالالالز يالالالالزال

 أسالالالا  علالالال  متوقعالالالا   كالالالان عمالالالا% 3.9

 فالالالالالي   شالالالالاليكل مليالالالالالون 60093  المبلالالالالال 

 للموازنال  الخالارجي الالدعم بل . الميزاني 

 مالالن ٪000.0  حالالوالي 3300 أيلالالول فالي

 بلالال   ولكالالن الميزانيالال  فالالي السالالنوي المبلالال 

 فقالط% 00.3 نسالبته ما  التنموي التمويل

                    .المتوق  السنوي المبل  من

 

 

.3301 كانون ثاني  33 من اعتبارا المعلومات محدث : م حظ    

 

92.3 
102.4 

126.5 

107.8 111.3 

إجمالي صافي 
 اإليرادات

الدعم الخارجي  العجز العجز الحالي إجمالي النفقات
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 (2013كانون أول  -٪، كانون ثاني )الفعلية كنسبة من الميزانية : المؤشرات المالية
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 مصادر البيانات:

 الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. فترات مختلف .  وتشير التقديرات األولي  للحسابات الوطني  الربعي  و مؤشر اإلنتاج : النشاط االقتصادي

 الصناعي. سلط  النقد الفلسطيني  . فترات مختلف  . مؤشر دورة األعمال.

  ات مختلف . ميزان المدفوعات الفلسطيني.الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني وسلط  النقد الفلسطيني . فتر: الحساب الجاري 

 الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. فترات مختلف . التجارة الخارجي  الفلسطيني  المسجل  في السل . ولجان اإلغاث  الزراعي  :  التجارة
 الفلسطيني  و وزارة االقتصاد الوطني )لبيانات التصدير من  قطاع غزة(.

  هندسي  والشركات االستشاري  )لمساحات المرخص  للبنا  الجديد(؛ وزارة االقتصاد الوطني )لتسجيل الشركات   المكاتب ال: القطاع الخا 

الجديالالالالالالالالدة(  والجهالالالالالالالالاز المركالالالالالالالالزي لإلحصالالالالالالالالا  الفلسالالالالالالالالطيني. فتالالالالالالالالرات مختلفالالالالالالالال . مسالالالالالالالال  لتصالالالالالالالالورات أصالالالالالالالالحاب   مالالالالالالالالدرا  المؤسسالالالالالالالالات 

 الصناعي  العامل  فيما يتعلق بالوض  االقتصادي.

 الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني. فترات مختلف . مس  القو  العامل .: سوق العمل 

 الجهاز المركزي لإلحصا  الفلسطيني  فترات مختلف . مؤشر أسعار المستهلك الشهري.: أسعار المستهلك 

 سلط  النقد الفلسطيني . فترات مختلف . البيانات المصرفي .: القطاع المصرفي 

 

  اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل. -المالي . فترات مختلف . العمليات المالي  وزارة : العمليات المالي 

 

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

marschatz@un.org مارشاتز أستريد: هللا رام ونسكوأ   

raqeb@un.org رائد الرقب: قطاع غزة  ونسكوأ   

 

.www.unsco.org يمكن الوصول إليه من خ للتقريراالقتصادي االجتماعي لمكتب المنسق الخا  لعملي  الس م في الشرق االوسط  ا   
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mailto:raqeb@un.org
http://www.unsco.org/
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