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التقرٌر االقتصادي االجتماعً لمكتب المنسق الخاص لعملٌة 

 السالم فً الشرق االوسط  متاح اٌضاً على الموقع

www.unsco.org  

 

 عن تقارٌر ونشر مراقبة  على  المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب دأب ،1996 العام منذ

 بٌانات قاعدة إنشاء تم وقد ،المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً فً االجتماعٌة االقتصادٌة األوضاع

(  أونسكو)  المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب إن  .واالجتماعً اإلقتصادي الوضع عن شاملة

 الفلسطٌنٌة األراضً فً كبٌر بشكل المتوفرة البٌانات ٌستخدم ولكنه أولٌة بٌانات ٌصدر ال

 المؤسسات بٌن متبادلة وغٌر متفرقة تبقى الموجودة البٌانات فإن ذلك من بالرغم. المحتلة

 االقتصادٌة باألوضاع الخاصة  البٌانات هذه تجمٌع هو البٌانات قاعدة من الهدف  وٌبقى. المختلفة

 األوضاع عن مفصلة شاملة نظر وجهة التقرٌر خالل من تمثل لكً واحد مكان فً االجتماعٌة

 . االجتماعٌة االقتصادٌة

  :التقرٌر هذا من الهدف

 المتوفرة المعلومات  أحدث نشر خالل من البٌانات قاعدة على الحصول تسهٌل  ( 1

 الفلسطٌنٌة األراضً فً االجتماعٌة االقتصادٌة األوضاع عن حدٌثة بمعلومات القارئ تزوٌد (2

 .المحتلة

 : سبعة أقسام إلى التقرٌر وٌنقسم

 للفترة ةاالجتماعٌ ةاالقتصادٌ حالةال عن عامة نظرة توفر واحدة صفحة من ٌتكون األول القسم -

 .والماضٌة الحالٌة الزمنٌة

 والقسم. المالً الوضعو الكلٌة االقتصادٌة الحالة عن تقرٌر عن عبارة هما والثالث الثانً القسم -

 والقسم. الخاص والقطاع المصرفً القطاع فً التطورات عن عامة لمحة تعطً الخامس و الرابع

 .غزة قطاعب عالقة ذات قضاٌا على ٌركز ٌتناول التجارة و القسم السابع  السادس

 والملحق اإلحصائٌة، المرجٌعٌة الجداول أ الملحق فً وٌعرض تفصٌلٌة معلومات توفر مرفقٌن -

 المقابلة التعارٌف مع التقرٌر هذا فً الرئٌسٌة واإلجتماعٌة األقتصادٌة المصطلحات ٌدرج  ب

 .لها

 .معمق بتحلٌل تناولها وٌتم حالً اهتمام محط موضوعات ٌتناول" الملحق" 

 مقارنة وألغراض مؤشر لكل سابقة فترات ستة آخر عن البٌانات توفر  التقرٌر فً قساماأل معظم

 أٌلول فً بدأت التى االقصى انتفاضة بدء قبل ما الفترة تشمل مرجعٌة لفترات البٌانات ،البٌانات

 .الوقت من متاحة  فترة أقرب أو  2000

 ٌتم لم ما المحتلة الشرقٌة القدس تشمل ال التقرٌر هذا فً المحتلة الفلسطٌنٌة واألراضً الغربٌة للضفة البٌانات: مالحظة

 . لذلك االشارة

  
 

 أونسكو

 اكتب الانسق الخدص لألام الاتحية
 لعالية السالم ف  الشرق األوسط

 

mailto:marschatz@un.org
mailto:marschatz@un.org
mailto:raqeb@un.org
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نسبة التغيير الربع األول )%(الربع األول 2011الربع الرابع 2010الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,477b/1,483b/0.4b/

a/8.5b/8.3b/----
a/1,502b/1,527b/1.7b/

اساس سنوى )حزيران 2011(حزيران 2011أيار 2011آب 2000األسعار

0.30.13.1-0.9-المجموع c/تغٌٌر فً األسعار )مؤشر أسعار المستهلك ، ٪(

1.10.00.14.5-القدس الشرقٌة

0.51.04.4-0.6-الضفة الغربٌة

0.30.1-1.2-0.8-قطاع غزة

نسبة التغيير الربع األول )%(الربع األول 2011الربع الرابع 2010الربع الثاني 2000سوق العمل

0.4-706.21,001.2996.9المجموع القوى العاملة ) باألالف(

2.0-483.8686.5672.7الضفة الغربٌة         

222.4314.7324.23.0قطاع غزة          

----8.823.421.7المجموعالبطالة   (%) 

----6.516.917.4الضفة الغربٌة

----13.837.430.8قطاع غزة

----18.529.927.7المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.823.523.8الضفة الغربٌة

----24.243.535.9قطاع غزة

نسبة التغيير الربع األول)%(الربع األول 2011الربع الرابع 2010الربع الثاني 2000
a/438.9574.430.9
a/423.3443.24.7
a/334.2226.9-32.1
a/46.344.2-4.5
a/-441.3-183.1-58.5
a/443.4166.3-62.5

نسبة التغيير الربع األول )%(الربع األول 2011الربع الرابع 2010الربع الثاني 2000

      1,234       2,887       3,158 9.4

      3,328       7,246       7,340 1.3

        37.1         39.9         43.0 ----

نسبة التغيير حزيران 2011 )%(حزيران 2011أيار 2011آب 2000

8.5 178             164             231            المجموع

6.6 130             122             137            الضفة الغربٌة

14.3 48               42               94              قطاع غزة

 /a 530.3484.3المجموع

 /a 345.7289.6الضفة الغربٌة

 /a  195             185            قطاع غزة

نسبة التغيير حزيران 2011 )%(حزيران 2011أيار 2011آب 2000حركة الشاحنات
/d )0 0 0 4,373         المنطار ) السٌر الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات 

 0 0 0 4,384         صوفا          

 0 0 0 953            رفح         

12.8-04,8104,194كرم أبو سالم

6.1-0131123كرم أبو سالم ) محروقات(          

 0 0 0 904            معبر الشجاعٌة          
/d )0 0 0 2,460         المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات 

100-030كرم أبو سالم

إغالق جزئي -حزيران 2011آب 2000اإلغالقات

00المنطار ) السٌر الناقل(أٌام اإلغالقات الفعلٌة (%) 

0غٌر متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعٌة ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 100 0رفح ) مسافرٌن(

حركة الشاحنات إلى قطاع غزة، اإلغالقات ، مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة    هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة، المساحات المرخصة للبناء الجدٌد، وزارة االقتصاد الوطًن والهٌئة العامة للبترول: 
 /a البٌانات غٌر متوفرة.

/b بٌانات أولٌة .
/c تشمل بٌانات عن القدس الشرقٌة المحتلة .

بٌانات وزارة االقتصاد الوطًن لشهر آب 2000 ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة و شاحنات المساعدات . . d/

، تسجٌل الشركات الجدٌدة القطاع المصرفً، وزارة االقصاد الوطًن ، اإلنتاج،األسعار، سوق العمل: وزارة المالٌة : القطاع العام، سلطة النقد الفلسطٌنٌة:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن المصدر : 

0 

وقائع االقتصادية االجتماعية - حزيران 2011 أوالً.ال

 صافً األقراض الحكوًم ) على أساس نقدي،  بملٌون دوالر أمرٌكً(

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي

 الناتج المحًل اإلجماًل )بالسعر الثابت ألسعار 2004، ملٌون دوالر أمرٌكً(

 معدل تغٌرالناتج المحًل اإلجماًل  )سنوي أسعار 2004  ٪(

)  الناتج المحًل اإلجماًل للفرد )سنوي، الثابت أسعار 2004 دوالر أمرٌكًٌ

 اجماًل صافً االٌرادات الحكومٌة ) على أساس نقدي، بملٌون دوالر أمرٌكً(

 النفقات الحكومٌة غٌر األجور ) على أساس نقدي،  بملٌون دوالر أمرٌكً(

القطاع العام

 اجماًل الرواتب واألجور الحكومٌة ) على أساس نقدي، بملٌون دوالر أمرٌكً(

تسجٌل الشركات الجدٌدة

 الرصٌد الحكوًم ) على أساس نقدي،  بملٌون دوالر أمرٌكً(

 الدعم الخارجً للموازنة ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

القطاع المصرفي

 القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

 الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

 القروض و الودائع )٪(

القطاع الخاص

المساحات المرخصة للبناء الجدٌد                  

   )ألف متر ربع(

قطاع غزة

100 

إغالق تام -حزيران 2011

100

20

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 

   أ. اإلنتدج
 

 

، مقارنمممممممة 2011% فمممممممً الربمممممممع األول 0.4اإلجممممممممالً بنسمممممممبة  نمممممممم

بع السممممممابق. فممممممً الضممممممفة الغربٌممممممة، إنخفممممممض  النممممممات  المحلممممممً بممممممالر

، بٌنممممممممما فممممممممً قطمممممممماع 2011% فممممممممً الربممممممممع األول 4.9اإلجمممممممممالً 

%. خمممممممالل 17.9غمممممممزة إرتفمممممممع النمممممممات  المحلمممممممً اإلجممممممممالً بنسمممممممبة 

 كانممممممممت قٌمممممممممة النممممممممات  المحلممممممممً 2011الربممممممممع األول مممممممممن عممممممممام 

ملٌمممممممممممممممممممون دوالر أمرٌكمممممممممممممممممممً فمممممممممممممممممممً الربمممممممممممممممممممع األول  18483

ملٌمممممممممممممون دوالر أمرٌكمممممممممممممً،  18082الغربٌمممممممممممممة ،والضمممممممممممممفة 2011

ملٌممممممممممممممممون دوالر أمرٌكممممممممممممممممً .                401وفممممممممممممممممً قطمممممممممممممممماع غممممممممممممممممزة 

                                                                  

                           
 

 

 

وصمممممممٌد  فمممممممً الزراعمممممممة الحقٌقٌمممممممة القٌممممممممة المضمممممممافة

فممممممً  إلممممممى أكثممممممر مممممممن الضممممممعفأرتفعممممممت  األسممممممماك

،و لكنهممممممممما 2011الربمممممممممع األول  قطمممممممماع غمممممممممزة فممممممممً

الغربٌممممممممة  فممممممممً الضممممممممفة بدرجممممممممة كبٌممممممممرة انخفضممممممممت

توسممممممعا كبٌممممممرا  كممممممذلك شممممممهدت نفممممممس الفتممممممرة. خممممممالل

المجممممماالت  فمممممً كمممممل قطممممماع الصمممممناعة التحوٌلٌمممممة فمممممً

وقمممممممد كمممممممان قطممممممماع  فمممممممً قطممممممماع غمممممممزة. سمممممممٌما، وال 

 فمممممً قطممممماع غمممممزة فمممممً قطاعممممما دٌنامٌكٌممممما  آخمممممربنممممماء ال

 فمممممممممً الضمممممممممفة، ولكمممممممممن لمممممممممٌس 2011الربمممممممممع األول 

والمممممممدفاع  اإلدارة العاممممممممة الغربٌمممممممة. وقمممممممد اسمممممممتمرت 

فممممممممً  أكبممممممممر قطمممممممماع والخممممممممدمات فممممممممً أن تمثممممممممل  ،

فممممً كممممل مممممن  إنتاجهمممما االقتصمممماد ، بزٌممممادة فممممً قٌمممممة 

 .ةالغربٌة وقطاع غز الضفة

 

 
 

 

قٌممممممماس ل( ، والمممممممذي  ٌسمممممممتخدم IPI) اإلنتممممممماج الصمممممممناعً ارتفمممممممع مؤشمممممممر

بنسممممبة إرتفممممع   ،النشمممماط اإلنتمممماجً فممممً علممممى المممممد  القصممممٌر التغٌممممرات

شممممممممماط فمممممممممً الن إنخفممممممممماض. وتمممممممممم تسمممممممممجٌل 2011فمممممممممً أٌمممممممممار  ٪ 1.8

المحمممممماجر و التعممممممدٌن فممممممً قطمممممماع  صممممممناعة%4.7 االنتمممممماجً بنسممممممبة  

(  ولمممممممموحظ إنخفمممممممماض مماثممممممممل %4.6حصممممممممته النسممممممممبٌة )والممممممممذي تبلمممممممم  

الممممممذي تبلممممممم  حصمممممممته  والكهربممممممماء )و إمممممممدادات المٌممممممماه%فممممممً قطممممممماع 4.6

الحصممممممممممة مممممممممممع )وسممممممممممجلت الصممممممممممناعة التحوٌلٌممممممممممة  ٪( 14.8 النسممممممممممبٌة

 هر. % خالل الش3.1(.  زٌادة بنسبة ٪ 80.6النسبٌة 

 
 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.
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الاندي  اإلنتدج اؤشر ف  الانديية األنشطة ف  االنتدج  تغير  

 2011أٌار  2011نٌسان  2011آذار  2011شباط 

-37 

8 

-1 

-11 

1 

12 

38 

23 

2 
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14 

 الزراعة وصٌد األسماك   

 التصنٌع   

 اإلنشاءات  

 تجارة الجملة والتجزئة  

 الخدمات  

 اإلدارة العامة والدفاع  

 نسبة ائوية

 التغير ف  القياة الاضدفة ف  تقطديدت اختدرة
 2011الربع األول 

 الضفة الغربٌة

 قطاع غزة

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، التقدٌرات األولٌة للحسابات القومٌة الربعٌة ) الربع األول 2011).
. 2004سنة األساس : مالحظة  

 

$1,082 
$1,137 

$1,078 $1,119 
$1,047 $1,053 

$401 
$340 $359 $326 $323 $308 

الربع األول 
2011 

الربع الرابع 
2010 

الربع الثالث 
2010 

الربع الثانً 
2010 

الربع األول 
2010 

الربع الرابع 
2009 

  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة

 )المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، التقدٌرات األولٌة للحسابات القومٌة الربعٌة ) الربع األول 2011
. 2004سنة األساس : مالحظة  
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  ب. األسعدر

 

مؤشممممممممر أسممممممممعار المسممممممممتهلك( ، الممممممممذي ) مؤشممممممممر أسممممممممعار المسممممممممتهلك

فمممممممممً % 0.1ٌعكمممممممممس زٌمممممممممادة قمممممممممدرها التضمممممممممخم ، قٌممممممممماس لٌسممممممممتخدم 

، ولكممممممن بلممممممم  السممممممابق الشممممممهر ممممممممع مقارنممممممة 2011حزٌممممممران  أسممممممعار

كمممممممممان  و. 2010حزٌممممممممران  منممممممممذ ٪ 3.1السمممممممممنوي   معممممممممدل التضممممممممخم

  أسمممممممعار فمممممممً  2011أكبمممممممر ارتفممممممماع فمممممممً األسمممممممعار فمممممممً حزٌمممممممران 

 أكبمممممممر فمممممممً حمممممممٌن كمممممممان. واألقمشمممممممة والمالبمممممممس واالحذٌمممممممةالتعلمممممممٌم و 

االثممممممممماث  األسمممممممممعار و الخمممممممممدمات المتنوعمممممممممة تلٌهممممممممما إنخفممممممممماض فمممممممممً

 .والمفروشات والسلع المنزلٌة

 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.

 

 

 

األقمشممممممة والمالبممممممس الغربٌممممممة ، وٌرجممممممع ذلممممممك أساسمممممماً إلممممممى زٌممممممادة فممممممً أسممممممعار  فممممممً الضممممممفة %01. مؤشممممممر أسممممممعار المسممممممتهلك بنسممممممبة إرتفممممممع 

المممممممممممممممممممواد الغذائٌمممممممممممممممممممة واألحذٌممممممممممممممممممة و

والمشمممممممممممممروبات المرطبمممممممممممممة، والتعلمممممممممممممٌم. 

وشممممممممممهدت اسممممممممممعار السمممممممممملع والخممممممممممدمات 

إنخفمممممماض فممممممً الترفٌهٌممممممة والثقافٌممممممة أكبممممممر 

 هذه المنطقة.

ارتفممممممممع  مؤشممممممممر  الشممممممممرقٌة فمممممممً القممممممممدس

%  0.1بنسمممممممممممممممبة  سمممممممممممممممعر المسمممممممممممممممتهلك

وٌرجممممممع ذلممممممك أساسمممممماً إلممممممى إرتفمممممماع فممممممً 

أسممممممممعار التعلممممممممٌم، واألقمشممممممممة والمالبممممممممس 

والمنسممممممممموجات. وقمممممممممد سمممممممممجلت أسمممممممممعار 

أكبمممممممممر تراجمممممممممع  المسمممممممممكن ومسمممممممممتلزماتة 

تلٌهممممما أسمممممعار سممممملع والخمممممدمات المتنوعممممممة 

 والخدمات الطبٌة.

 

.الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهازالمصدر:    

 

%  خالل شهر حزٌران. وكانت اإلنخفاضات األكثر أهمٌة فً قطاع غزة خالل الشهر  فً أسعار 0.3فً قطاع غزة تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبه 

أسعار  األسعار فً والمواد الغذائٌة والمشروبات المرطبة.وقد كانت هناك  زٌادة فً. السلع و الخدمات المتنوعة االثاث والمفروشات والسلع  المنزلٌة، و

                                      خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق تلٌها االتصاالت والخدمات الطبٌة.                                                             

                 

 

 ج. أسعدر الارف

،  وكممممممان سممممممعر الصممممممرف للممممممدٌنار االردنممممممً 2011مقابممممممل الممممممدوالر االمرٌكممممممى  والٌممممممورو فممممممً حزٌممممممران  شممممممٌكلال قٌمممممممة سممممممعر صممممممرف رتفعممممممتإ

 على حد سواء من الٌورو والدوالر األمرٌكً دون تغٌٌر.

الارف الشهريةاتوسط أسعدر   

آب 2000
كانون ثاني 

2011

     شباط       

2011

     آذار       

2011

     نيسان      

2011  

     أيار     

2011

    حزيران    

2011

4.053.583.663.563.433.473.42 دوالر على شٌكل

3.664.794.994.984.974.984.92 ٌورو على شٌكل

0.710.710.710.710.710.710.71 دوالر على دٌنارد أردًن

0.640.950.971.001.021.021.02 ٌورو على دٌنارد أردًن

 المصدر: بنك إسرائٌل والبنك المركزي األردًن
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 (األرتقدم القيدسية ألسعدر الاستهلك ( 2004= 100 )

 األراضً الفلسطٌنٌة

 القدس الشرقٌة

 الضفة الغربٌة

 قطاع غزة

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

 المواد الغذائٌة والمشروبات المرطبة

 المشروبات الكحولٌة والتب 

 االقمشة والمالبس واالحذٌة

 المسكن ومستلزماته

 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

 الخدمات الطبٌة

 النقل والمواصالت

 االتصاالت

 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

 خدمات التعلٌم

 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

 سلع وخدمات متنوعة

 نسبة ائوية

 التغير ف  اؤشر أسعدر الاستهلك حسب اتجاويدت األنفدق الرئيسية

 2011حزيران 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة القدس الشرقٌة

* 
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 ي. سوق العال

 .%41عمممممممام ومممممممما فممممممموق  15كانمممممممت نسمممممممبة القمممممممو  العاملمممممممة المشممممممماركة لألشممممممخاص المممممممذٌن تتمممممممراوح أعممممممممارهم بمممممممٌن  2011الربمممممممع األول  فممممممً

. ممممممممن 2010أقمممممممل مممممممما كانممممممت علٌمممممممه فممممممً نهاٌممممممة  48300أي حمممممموالً  9968900وكممممممان عممممممدد األشمممممممخاص المشمممممماركٌن فممممممً القمممممممو  العاملممممممة 

. بلغممممممت نسممممممبه القممممممو  العاملممممممة المشمممممماركة 3248200قطمممممماع غممممممزة حمممممموالً فممممممً فممممممً الضممممممفة الغربٌممممممة وكممممممان  6728700هممممممؤالء كممممممان حمممممموالً 

 % شممممممارك مممممممنهم66.7عممممممام  15% فممممممً قطمممممماع غممممممزة. فممممممً حالممممممة الممممممذكور أكثممممممر مممممممن 37.0%، فممممممً حممممممٌن كممممممان 43.2فممممممً الضممممممفة الغربٌممممممة 

 عام فعلت. 15% فقط من النساء فوق 14.7العاملة فً حٌن أن   فً القو

 
 (%)   اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة 

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثلث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

45.344.143.243.943.044.543.2 الضفة الغربٌة

(483.8)(656.9)(649.0)(666.3)(658.0)(686.5)(672.7)

40.136.936.337.036.036.337.0 قطاع غزة

(222.4)(306.6)(304.9)(314.1)(308.9)(314.7)(324.2)

43.541.540.741.540.541.541.0 األراضً الفلسطٌنٌة

(706.2)(963.5)(953.9)(980.4)(966.9)(1001.2)(996.9)

، مسح القوى العاملة. المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن  
 

 

هنممممممماك تباٌنمممممممات كبٌمممممممرة مرتبطمممممممة  لكنهممممممما مممممممما زالمممممممت 2011الربمممممممع األول  ٪ فمممممممً 22إلمممممممى  ٪ 23 اإلجممممممممالً ممممممممن معمممممممدل البطالمممممممة انخفمممممممض 

الفئمممممات العمرٌمممممة  أكثمممممر ممممممن الشمممممبابالعممممممر  والتمممممً تمممممؤثر فمممممً بمممممالجنس و

 البطالممممممة بممممممٌن بممممممٌن معممممممدالت فممممممرق لممممممم ٌكممممممن هنمممممماك فممممممً حممممممٌن األخممممممر .

 ٪( ، 23كمممممممان  )كالهمممممممما  2010الربمممممممع الرابمممممممع  والنسممممممماء فمممممممً الرجمممممممال

أعلمممممممى بسمممممممت كمممممممان معمممممممدل البطالمممممممة للنسممممممماء   2011فمممممممً الربمممممممع األول 

الرجمممممممال فمممممممً السمممممممن  ٪(. 21 ٪ مقابمممممممل 27) ممممممممن الرجمممممممال نقممممممماط مئوٌمممممممة

 +( همممممممممممممممً  50و  49-45)(، و األكبمممممممممممممممر سمممممممممممممممنا 19-15) الصممممممممممممممغٌرة 

االنخفمممممماض  مممممممن مممممممن الناحٌممممممة النسممممممبٌة األكثممممممر انتفاعمممممما الفئممممممات العمرٌممممممة

ارتفعمممممممت  معمممممممدالت  الممممممممرأة ، فقمممممممد   فمممممممً حالمممممممة معمممممممدالت البطالمممممممة. فمممممممً

ممممممن  الفئمممممة العمرٌمممممة مممممما عمممممدا الفئمممممات العمرٌمممممة لجمٌمممممع  فمممممً الواقمممممعالبطالمممممة 

معمممممدل للبطالمممممة فمممممً الفئمممممة العمرٌمممممة كمممممان أعلمممممى  وقمممممد. عامممممما 39 إلمممممى 35

 حٌممممممممممث بلمممممممممم  نسممممممممممبة      2011سممممممممممنة  فممممممممممً الربممممممممممع األول  24إلممممممممممى  20

57 ٪. 

 .العاملة القو  مسح الفلسطٌنً، لإلحصاء المركزي الجهاز:   المصدر

علممممممى الممممممرغم مممممممن . 2011الربممممممع األول  شممممممهرا فممممممً 13إلممممممى  2010الربممممممع الرابممممممع  شممممممهرا فممممممً 16  فتممممممرة البطالممممممة  مممممممدةمتوسممممممط  انخفممممممض 

شمممممهرا  24 ممممممن فمممممً غمممممزة مقارنمممممة بالضمممممفة الغربٌمممممة ، فقمممممد انخفضمممممت الممممممدة  ضمممممعف فمممممً غمممممزةال أكثمممممر ممممممن ال ٌمممممزال البطالمممممة فتمممممرةمتوسمممممط  أن

 8فمممممً نفمممممس  الفتمممممرة ممممممن  الغربٌمممممة فمممممً الضمممممفة ارتفعمممممت، فمممممً حمممممٌن أنهممممما 2011الربمممممع األول  شمممممهرا فمممممً 19إلمممممى  2010الربمممممع الرابمممممع  فمممممً

الربمممممع  فمممممً أكثمممممر ممممممن الرجمممممال بالنسمممممبة للنسممممماء أطمممممول البطالمممممة فتمممممرة، كانمممممت فمممممً الربمممممع السمممممابق لممممموحظ علمممممى عكمممممس مممممما أشمممممهر. 9أشمممممهر إلمممممى 

 25  م مممممممن غممممممزة ، والممممممذٌن انخفممممممض متوسممممممط فتممممممرة بطممممممالته بالنسممممممبة للرجممممممال فممممممً أكبممممممر تغٌٌممممممر ملحمممممموظ خممممممالل الفتممممممرة وكممممممان. 2011األول 

 شهرا. 18شهرا إلى 

 

المجموعذكورإناث

1579  الضفة الغربٌة

191819  قطاع غزة

161313  األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة

المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، مسح القوى العاملة.

متوسط مدة البطالة ) في الشهر (

الربع األول 2011
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 اعيل الخاوبة

2010

1997

 

 

حتجم األسرةالخاوبة و   

 الضفة  هذا التخفٌضشمل  وقد .والدة 4.2 عندما بل  ، 2010و  1997بٌن عامً  بشكل كبٌر  األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة معدل الخصوبة فً انخفض

أعلى بكثٌر ال ٌزال غزة الخصوبة فًمعدل  على الرغم من أن وقطاع غزة ، الغربٌة  

فرد   6.4متوسط حجم األسرة من  انخفاضا فً الخصوبة معدل االنخفاض فً ورافق

.  وقد تقلص متوسط حجم األسرة فً كل 2010فرد  فً العام  5.9إلى  1997فً 

من الضفة الغربٌة وقطاع غزة ، ولكن ما زال متوسط حجم األسرة فً قطاع غزة 

 1997منذ العام  0.5عام . بٌنما انخفض متوسط حجم األسرة بنسبة أكبر بشكل 

فً قطاع  0.4فً الضفة الغربٌة ، انخفض بنسبة  2010أفراد فً العام  5.6لٌصل 

.أفراد 6.5غزة لٌصل   

 

النتائ  األولٌة(.) مسح صحة األسرة، الجهاز المركزي لإلحصاء المصدر :  

 

 ثدلثدً. القطدع العدم

كانممممممممممت  2011فممممممممممً الربممممممممممع األول  اإلٌممممممممممرادات الحكومٌممممممممممة

 الربمممممممممع ممممممممممما كانمممممممممت علٌمممممممممه فمممممممممً  ٪ 31أعلمممممممممى بحممممممممموالً 

الربممممممع األول  مممممممما كانممممممت علٌممممممه فممممممً أعلممممممى ٪ 26و ، السممممممابق

 األجمممممممور غٌمممممممرل الحكومٌمممممممة انخفضمممممممت النفقمممممممات. وقمممممممد 2010

 ٪ 5بنسممممممممممبة صمممممممممافً االقممممممممممراض وإنخفممممممممممض  ٪ 32بنسمممممممممبة 

فمممممممً  النفقمممممممات ولكمممممممن، 2011ممممممممن عمممممممام  األول الربمممممممع فمممممممً

 الحكمممممممومً العجمممممممز وانكمممممممم . ٪ 5 بنسمممممممبة األجمممممممور إرتفعمممممممت

دوالر أمرٌكمممممممً، ملٌمممممممون  183.1بشمممممممكل كبٌمممممممر لٌصمممممممل إلمممممممى 

 لٌصممممممممل إلممممممممى الممممممممدعم الخممممممممارجً للموازنممممممممة بٌنممممممممما إنخفممممممممض

) لمزٌممممممممد مممممممممن التفاصمممممممممٌل  ملٌممممممممون دوالر أمرٌكممممممممً. 166.3

 (فً المرفق أ  3إنظر إلى الجدول أ.

 المصدر:  وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.

  رابعدً. القطدع الاارف 

، للقطاعمممممممات المنتجمممممممة وال سمممممممٌما واالئتممممممممان االئتممممممممان المصمممممممرفً عمممممممن المعلوممممممممات

 بٌانمممممماتالثقممممممة فممممممً األعمممممممال التجارٌممممممة. التقممممممدم االقتصممممممادي و مؤشممممممرا علممممممىٌعطممممممً 

 فممممممممً اسممممممممتخدام تدرٌجٌممممممممة زٌممممممممادة تممممممممدل علممممممممى األراضممممممممً الفلسممممممممطٌنٌة المحتلممممممممة

 إجممممممممالً قٌممممممممةزاد   2011و فمممممممً الربمممممممع األول  ممممممممع ممممممممرور الوقمممممممت ، االئتممممممممان

 ملٌمممممممون دوالر أمرٌكمممممممً. 3,155 لتصمممممممل إلمممممممى ٪ 9 أكثمممممممر ممممممممن االئتممممممممان  بنسمممممممبة

 ومثلممممممت نقطممممممة مئوٌممممممة واحممممممدة بنسممممممبة للشممممممركات زادت  الموجهممممممة االئتمممممممان نسممممممبة

االئتمممممممممممان  نسممممممممممبة وظلممممممممممت. 2011مممممممممممن المجممممممممممموع فممممممممممً الربممممممممممع األول  ٪ 59

، األول الربمممممممع ٪ خمممممممالل 29 دون تغٌٌمممممممر عنمممممممد ممممممممن  قبمممممممل المسمممممممتهلكٌن المسمممممممتغلة

نقطمممممممة مئوٌمممممممة  بمقمممممممدار الخمممممممدمات العاممممممممة انخفمممممممض فمممممممً قطممممممماع  ٌقابلهممممممماالتمممممممً  و

                                                              .٪ 12 إلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى واحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدة
 .سلطة النقد الفلسطٌنٌة المصدر:
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القياة االتجادلية لالئتادن الاارف  والتوزيع حسب الكيدن 
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 الوضع الادل 

 إجمالً الرواتب واألجور الحكومٌة  اإلٌرادات الحكومٌة 
 صافً اإلقراض الحكومً  النفقات الحكومٌة غٌر األجور 

 الدعم الخارجً للموازنة  الرصٌد الحكومً 



6 
 

تصمممممل ل نقطمممممة مئوٌمممممة واحمممممدة بنسمممممبةجممممممالً االئتممممممان المصمممممرفً إل النسمممممبًحجمهممممما وقمممممد نمممممما ، قمممممروض شمممممكل فمممممً االئتممممممان المصمممممرفً معظمممممم

فممممممً حممممممٌن أن التموٌممممممل ، إجمممممممالً القممممممروض فممممممً الجمممممماري مممممممدٌن نسممممممبة انخفضممممممت، وفممممممً الوقممممممت نفسممممممه. 2011الربممممممع األول  فممممممً ٪ 70إلممممممى 

 (فً المرفق أ. 5و أ. 4فً أ الجداول انظرمزٌد من التفاصٌل )ل. تقرٌبا لم ٌتغٌر التأجٌري 

 

 

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

41.070.172.472.570.168.869.9

(512)(1,565)(1,874)(1,926)(1,999)(1,986)(2,204)

53.029.527.327.229.630.929.9

(653)(659)(705)(724)(845)(893)(943)

0.00.30.30.30.30.30.2

(0)(8)(8)(8)(8)(8)(7)

6.00.00.00.00.00.00.0

(69)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,234)(2,232)(2,587)(2,658)(2,852)(2,887)(3,155)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة
ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو

المجموع

القبوالت المصرفٌة والكمبٌاالت 

المخصومة

القروض

جاري مدٌن

التموٌل التأجٌري

 

٪  90تممممممأتً أساسمممممما مممممممن ودائممممممع القطمممممماع الخمممممماص ) والتممممممً  المصممممممرفٌة٪ فممممممً إجمممممممالً الودائممممممع  1زٌممممممادة قممممممدرها  2011شممممممهد الربممممممع األول 

٪ تقرٌبمممممما فممممممً الربممممممع األول، بعممممممد  5٪(.وفممممممً المقابممممممل  إرتفعممممممت  لغٌممممممر المقٌمممممممٌن بنسممممممبة  87مممممممن إجمممممممالً الودائممممممع(، ال سممممممٌما مممممممن المقٌمممممممٌن )

٪ فممممممً  1فممممممً إجمممممممالً الودائممممممع بنسممممممبة  . إنكمشممممممت نسممممممبة ودائممممممع القطمممممماع العممممممام2010االنخفاضممممممات الحممممممادة فممممممً الممممممربعٌن  الثالممممممث و الرابممممممع 

 .2011الربع األول 

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

56.5152.9155.1149.5155.2159.2153.7المؤسسات العامة و السلطات المحلٌة

115.1413.2490.9482.7484.8534.1534.3الحكومة

171.6566.1646.0632.1640.0693.3688.0مجموع القطاع العام والقطاع الخاص

3,082.65,389.75,487.15,296.95,728.25,947.66,053.0مقٌمٌن

14.6318.2344.6437.7243.3171.9180.6غٌر مقٌمٌن

3,097.25,708.05,831.85,734.65,971.56,119.56,233.7إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,274.16,477.86,366.76,611.56,812.96,927.7إجمالي الودائع ) القطاعين العام والخاص (

ٌة. مالحظة:  البٌانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجار
المصدر: سلطة النقد الفلسطٌنٌة

 
فً المرفق أ.( 6الحسابات الجارٌة هً الشكل الرئٌسً من ودائع المقٌمٌن  وغٌرالمقٌمٌن، فضالً عن الحكومة.) لمزٌد من التفاصٌل أنظر الجدول أ    

 
 
مبلمممممم  القممممممروض نسممممممبة إلممممممى الودائممممممع ٌعطممممممً فكممممممرة عممممممن السممممممٌولة  

فمممممممً النظمممممممام المصمممممممرفً . فمممممممً االقتصممممممماد الفعمممممممال ، ٌمكمممممممن النظمممممممر 

إلمممممى زٌمممممادة نسمممممبٌة فمممممً القمممممروض مقابمممممل الودائمممممع ) ضممممممن حمممممدود( 

بوصممممممفها عالمممممممة إٌجابٌممممممة،حٌث أن األممممممموال  لٌسممممممت محفوظممممممة بممممممل 

 مسممممممممتثمرة أو مسممممممممتهلكة والممممممممذي بممممممممدورة ٌحفممممممممز االقتصمممممممماد . فممممممممً

األرض الفلسمممممممممطٌنٌة المحتلمممممممممة، إرتفعمممممممممت نسمممممممممبة القمممممممممروض إلمممممممممى 

كممممممممما  2011٪ فممممممممً الربممممممممع األول  43٪ إلممممممممى  40الودائممممممممع مممممممممن 

نمممممممممت القمممممممممروض أسممممممممرع بكثٌمممممممممر مممممممممن الودائمممممممممع.) لمزٌممممممممد ممممممممممن 

فممممممممممممممممممً المرفممممممممممممممممممق أ.(                     7التفاصممممممممممممممممممٌل أنظممممممممممممممممممر الجممممممممممممممممممدول أ 

               

  المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنً
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 إتجادل  القروض والويائع ونسبة الفروض  إلى الويائع

 (بملٌون دوالر أمرٌكً) إجمالً الودائع  (بملٌون دوالر أمرٌكً) إجمالً القروض 

 )%(نسبة القروض إلى الودائع 
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 خداسدً. القطدع الخدص

الغربٌممممممة  فممممممً الضممممممفة المسممممممجلة الجدٌممممممدة الشممممممركات إرتفممممممع عممممممدد 

فممممممً حزٌممممممران بمقممممممدار ثمانٌممممممة شممممممركات مقارنممممممة مممممممع شممممممهر اٌممممممار 

، تشممممممٌر شممممممركة. أممممممما بالنسممممممبة لقطمممممماع غممممممزة 130، بواقممممممع  2011

شممممممركة جدٌممممممدة فممممممً حزٌممممممران  48البٌانممممممات إلممممممى أنممممممه تممممممم تسممممممجٌل 

كانممممممممت علٌممممممممه فممممممممً أٌممممممممار أكثممممممممر بسممممممممتة شممممممممركات مممممممممما  2011

، ولكنمممممممه ال 2005.  مممممممما ٌشمممممممكل أعلمممممممى رقمممممممم منمممممممذ  نٌسمممممممان 2011

 94ممممممما قبممممممل االنتفاضممممممة مممممممن  مسممممممتو  أقممممممل مممممممن نصممممممفٌممممممزال  

) لمزٌمممممممد ممممممممن التفاصمممممممٌل إنظمممممممر . 2000شمممممممركة جدٌمممممممدة فمممممممً آب 

فممممممممممممممممممممممممممممً المرفممممممممممممممممممممممممممممق أ(.                                8إلممممممممممممممممممممممممممممى الجممممممممممممممممممممممممممممدول أ.

                                                                 

         
      المصدر: وزارة االقتصاد الوطنً.
 

% فممممممً المسمممممماحة 3بنسممممممبة  زٌممممممادة  تظهممممممر 3122 حزٌممممممرانانممممممات شممممممهر ٌب

المرخصمممممممة للبنممممممماء  الجدٌمممممممد فمممممممً الضمممممممفة الغربٌمممممممة مقارنمممممممة ممممممممع الشمممممممهر 

% ممممممممممن مسمممممممممتوٌات قبمممممممممل 25السمممممممممابق. همممممممممذا المسمممممممممتو  أقمممممممممل بحممممممممموالً 

 (م تنشمممممممر بعمممممممدلمممممممالبٌانمممممممات فمممممممً قطممممممماع غمممممممزة  )(.3111االنتفاضمممممممة ) آب 

(.          أ المرفمممممممممق فمممممممممً 9.أ الجمممممممممدول إلمممممممممى إنظمممممممممر التفاصمممممممممٌل ممممممممممن لمزٌمممممممممد)

                                                            

 

 المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.
 
 

والصمممممممممناعة االسمممممممممتثمارات والتمممممممممأمٌن والخمممممممممدمات المصمممممممممرفٌة والمالٌمممممممممة ) الخمسمممممممممة القطاعمممممممممات االقتصمممممممممادٌة ممممممممممن شمممممممممركة سمممممممممتة وأربعمممممممممون

 2.8  سممممممموق األوراق المالٌمممممممةفمممممممً  بلممممممم  رأس الممممممممال 2011حزٌمممممممران  نهاٌمممممممة فمممممممً الفلسمممممممطٌنٌة. البورصمممممممة فمممممممًالخمممممممدمات( مدرجمممممممة حالٌممممممماً و

   دوالر أمرٌكً تقرٌبا.ملٌار 

ممممممممن مممممممما قٌممممممممة األسمممممممهم المتداولمممممممة. % ممممممممن 46و  داولمممممممةاالسمممممممهم المت عمممممممدد فمممممممً ٪ 58 شمممممممهر حزٌمممممممران تظهمممممممر إنخفاضممممممماً بحممممممموالً بٌانمممممممات

 القممممممدس مؤشممممممر وإنخفممممممض.الخاسممممممرٌنشممممممركة مممممممن  27و الممممممرابحٌنشممممممركة مممممممن  11 كانممممممت، الشممممممهر تممممممداولت  فممممممً هممممممذا  شممممممركة 39 مجموعممممممة

 .2011خالل شهر حزٌران ٪ 1.2بنسبة 

  األوراق التتجدرية

كانون ثاني آب 2000

2011

     شباط       

2011

     آذار     

2011

    نيسان   

2011

      أيار   

2011

  حزيران  

2011

7.0017.615.116.622.634.614.5 عدد األسهم المتداولة ) بالملٌون (

13.028.227.830.642.361.232.8 قٌمة األسهم المتداولة ) بالملٌون دوالر أمرٌكً (

265.23489.50482.16497.67496.25498.80492.71 مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطٌن  

 سديسدً. التتجدرة

 
 67.7، لٌصمممممممل إلمممممممى 2011 أٌمممممممارفمممممممً  ٪ 10 هبنسمممممممب ممممممممن السممممممملع الصمممممممادراتحجمممممممم زٌمممممممادة 

 إلمممممممى إسمممممممرائٌل الفلسمممممممطٌنٌة ممممممممن السممممممملع حجمممممممم الصمممممممادرات رتفعمممممممتا. أمرٌكمممممممً ملٌمممممممون دوالر

 ال تمممممممزال اسمممممممرائٌل ٪.24 بنسمممممممبة األخمممممممر  البلمممممممدان، فمممممممً حمممممممٌن أن أٌمممممممار٪ فمممممممً  9بنسمممممممبة 

 إجممممممممالً الصمممممممادرات ٪ ممممممممن 93 حٌمممممممث اسمممممممتوعبت، للبضمممممممائع الفلسمممممممطٌنٌة السممممممموق الرئٌسمممممممٌة

 .2011 أٌار فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة من
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 بلغممممممممتالتممممممممً و، 2011 أٌممممممممارفممممممممً  ٪ 3 هبنسممممممممب مممممممممن السمممممممملع واردات انخفممممممممض حجممممممممم المممممممم 

 ٪ خممممممممالل 15بنسممممممممبة  مممممممممن إسممممممممرائٌل انخفضممممممممت الممممممممواردات. ملٌممممممممون دوالر أمرٌكممممممممً 396.4

 مممممممن الممممممدول األخممممممر  الممممممواردات إرتفعممممممت. إجمممممممالً الممممممواردات ٪ مممممممن 67 مثلممممممتالشممممممهر ، و

 .2011 نٌسان ٪ مقارنة مع 33بنسبة 

 

 

، 2011أٌمممممممار فمممممممً  ملٌمممممممون دوالر أمرٌكمممممممً 328.7   المٌمممممممزان التجممممممماريالعجمممممممز فمممممممً  و بلممممممم 

 عن الشهر السابق. ٪5 مما ٌعكس إنخفاضاً بنسبه

 

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

طمممممن ممممممن الغممممماز  28805حٌمممممث سممممممح بممممممرور حممممموالً    2011هنممممماك زٌمممممادة فمممممً كمٌمممممة غممممماز الطهمممممً المسمممممتورد إلمممممى غمممممزة  خمممممالل حزٌمممممران 

                   .   2011أٌممممممممار  فممممممممً % مقارنممممممممة للحجممممممممم المسممممممممموح بممممممممه3مممممممممن خممممممممالل معبممممممممر كممممممممرم أبممممممممو سممممممممالم، وهممممممممو ممممممممما ٌمثممممممممل زٌممممممممادة وقممممممممدرها 

                                  

عدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزةحتجم ابي  

آب 2000
كانون ثاني 

2011

     شباط       

2011

     آذار     

2011

   نيسان     

2011

   أيار     

2011

  حزيران     

2011

معبر الشجاعية

138.685.073.065.073.00.0 3,188.9    بنزٌن ) 1000 لتر (

251.8260.8262.0297.5340.00.0 11,343.0  سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبٌض ) 1000 لتر (

1.93.12.33.62.32.72.8 غاز الطهً ) 1000 طن (

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 720.0     غٌر متوفرسوالر صناعً ) 1000 لتر (

المصدر: الهٌئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطًن

معبر كرم أبو سالم

 
.لمأعلنت إسرائٌل أن معبر الشجاعٌة ) ناحل عوز( مغلق ولن ٌتم دخول المحروقات من خاللة. وأنه سٌتم نقل الوقود من خالل معبر كرم أبو سا 2010كانون ثانً  1فً تارٌخ مالحظة:      

                                

 

 

تكشممممممممممف عممممممممممن    2011بٌانممممممممممات حزٌممممممممممران 

٪ مممممممن إجمممممممالً  13وجممممممود إنخفمممممماض بنسممممممبة 

عمممممدد الشممممماحنات المسمممممتوردة إلمممممى قطممممماع غمممممزة 

.   ) لمزٌمممممممد ممممممممن 2011أٌمممممممار مقارنمممممممة بشمممممممهر

فممممممممً  10التفاصممممممممٌل إنظممممممممر إلممممممممى الجممممممممدول أ.

المرفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممق أ(.                                 

               

               

 

 

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

بأن الحزام الناقل إغلق بشكل نهائً 2011آذار  01.وأعلنت إسرائٌل فً  2007حزٌران  12بقً معبر المنطار )  كارنً(  لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منذ  مالحظة :   

 

%( شمممممماحنة كانممممممت 77)  38227غممممممزة عممممممن طرٌممممممق معبممممممر كممممممرم أبممممممو سممممممالم خممممممالل الشممممممهر،شمممممماحنة دخلممممممت قطمممممماع   48194مممممممن إجمممممممالً  

% مممممممممن 33%( كانممممممممت مخصصمممممممة لوكممممممماالت المسمممممممماعدات اإلنسمممممممانٌة. الممممممممواد الغذائٌممممممممة تشمممممممكل نسمممممممبة 23) 967للقطممممممماع الخممممممماص والبممممممماقً 

(. وأدخلمممممممت شممممممماحنة 28805)% ممممممممن السممممممملع المسمممممممتوردة  67الممممممممواد الغٌمممممممر غذائٌمممممممة تشمممممممكل   بٌنمممممممما، شممممممماحنة( 18389السممممممملع المسمممممممتوردة )

طمممممممن( 288973شممممممماحنة )  420مسممممممممائة وإثنمممممممٌن وسمممممممبعون شممممممماحنة محملمممممممة بممممممممواد البنممممممماء للمشمممممممارٌع الدولٌمممممممة اإلنسمممممممانٌة  المعتممممممممدة، منهممممممما خ

طمممممممن( ممممممممن حدٌمممممممد البنممممممماء لوكالمممممممة الغممممممموث الدولٌمممممممة،  888شممممممماحنة )  28طمممممممن( ممممممممن االسممممممممنت و  48924شممممممماحنة ) 124ممممممممن الحصمممممممى،و 

اإلنممممممممائً، وسممممممملطة المٌمممممماة الفلسمممممممطٌنٌة و الوكالممممممة األمرٌكٌمممممممة للتنمٌمممممممة الدولٌممممممة وجمعٌمممممممة اإلغاثممممممة الطبٌمممممممة ومشمممممممارٌع  وبرنممممممام  األممممممممم المتحممممممدة

           بنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممً مؤسسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة أنٌمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا.                                                                                                         
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 واريات تقطدع غزة

 (محروقات) كٌرم شالوم / معبر كرم أبو سالم 

 (محروقات ) معبر الشجاعٌة للوقود 

 معبر صوفا التجاري

 كٌرم شالوم/ معبر كرم أبو سالم 

 كارنً / معبر المنطار 

 إسرائٌل
67% 

 أخر 
33% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011أيدر  

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً: المصدر 
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شاحنة. 48218 الشهرٌة إلى الواردات بل  متوسط، عن قطاع غزة االغالق لتخفٌف 2010حزٌران فً  القرار بعد
 

                             

 

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبٌت حانونالواردات عبر معبر رفح ال تشمل أٌضا  .2007أٌار -اطبمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش

 

 

فً 8 كانون أول 2010 اعلنت اسرائٌل عزمها على التوسع التدرٌجً فً عدد ونطاق الصادرات المسموح بها من قطاع غزة. ووفقاً لهذا اإلعالن سوف 

 ٌسمح للصادرات من المنتجات الزراعٌة ، واألثاث والمنسوجات.

 

  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 
تشمممممرٌن ثمممممانً  28لمممممم ٌغمممممادر أي ممممممن الصمممممادرات ممممممن غمممممزة . خمممممالل موسمممممم المحاصمممممٌل الماضمممممً التمممممً اسمممممتمرت ممممممن  2011فمممممً حزٌمممممران 

شمممممماحنة محملممممممة بالفراولممممممة  210شمممممماحنة تممممممم تصممممممدٌرها عبممممممر معبممممممر كممممممرم أبممممممو سممممممالم:  290، ممممممما مجموعممممممة 2011أٌممممممار  15حتممممممى  2010
شمممممممممماحنات  3طممممممممممن ( ،و  6شمممممممممماحنات مممممممممممن الفلفممممممممممل الحلممممممممممو )  3(، و1086688520شمممممممممماحنة محملممممممممممة بممممممممممالزهور )  74طممممممممممن( ، و  397.6)

( أن موسمممممممم التصمممممممدٌر قمممممممد إنتهمممممممى لعمممممممام PARCفمممممممً  أٌمممممممار اعلنمممممممت لجمممممممان اإلغاثمممممممة الزراعٌمممممممة الفلسمممممممطٌنٌة )طمممممممن (. 6.7ممممممممن الطمممممممماطم ) 
2010/2011. 

 

 

 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
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 واريات تقطدع غزة
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.1تجيول أ   
( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية100=2004اؤشر أسعدر الاستهلك )   

كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

    آذار      

2011

    نيسان    

2011

     أيار  

2011

     حزيران  

2011

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 147.0148.5147.5147.1145.6145.9 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 159.4159.8161.0160.9161.0161.1 المشروب

111.9111.7112.4113.8114.3115.5االقمشة والمالبس واالحذٌة

129.5129.4129.7129.5130.6130.4 المسكن ومستلزماته

116.3116.7116.7116.4115.4114.7 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

116.0115.7116.9116.2115.3115.1 الخدمات الطبٌة

125.3125.5125.7126.1127.1127.0 النقل والمواصالت

106.9106.7107.1107.2107.1107.4 االتصاالت

103.5103.6104.7104.7104.8105.0 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

110.9111.0111.0111.0111.0112.8 خدمات التعلٌم

140.7141.6141.6143.4144.0145.0 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

122.7122.1122.6123.2123.8123.2 سلع وخدمات متنوعة

131.5132.1132.0132.0131.6131.8 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 149.2149.8150.5150.2149.2149.1 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 156.9157.1158.7158.2158.5158.6 المشروب

120.8120.8122.6125.8126.7128.6االقمشة والمالبس واالحذٌة

121.7122.0122.3122.4123.7122.6 المسكن ومستلزماته

112.1113.0115.4114.1113.4113.4 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

124.4123.5127.5125.6124.0123.2 الخدمات الطبٌة

135.8135.8136.7136.9139.2139.3 النقل والمواصالت

103.0103.0103.4103.0103.3103.5 االتصاالت

109.5109.6112.5111.9112.3113.1 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

112.9112.9112.9112.9112.9117.1 خدمات التعلٌم

152.2153.0152.7153.9151.8152.8 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

117.4116.1117.0117.0116.9116.0 سلع وخدمات متنوعة

132.2132.4133.5133.5133.5133.6 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 145.9145.9144.4144.1142.3144.8 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 160.6161.4163.2163.5163.8163.5 المشروب

97.897.798.699.399.9102.1االقمشة والمالبس واالحذٌة

139.0138.0138.3138.4138.8139.5 المسكن ومستلزماته

100.1101.5100.4101.7100.6100.9 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

112.7113.0114.5114.5113.6113.7 الخدمات الطبٌة

122.7123.2123.6124.2124.9124.4 النقل والمواصالت

108.0107.6108.0108.3107.7108.3 االتصاالت

92.993.592.692.992.892.3 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.2107.5107.4107.5107.5108.9 خدمات التعلٌم

135.3136.7139.2141.8142.8143.2 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

127.7128.7129.8131.0130.7131.7 سلع وخدمات متنوعة

129.2130.1129.9130.1129.4130.7 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 149.9153.7151.5149.5145.6144.9 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 157.2157.2157.3157.2157.2157.3 المشروب

117.5116.3114.7115.2114.3113.8االقمشة والمالبس واالحذٌة

126.1125.6126.7126.1126.5126.6 المسكن ومستلزماته

140.9139.6137.3136.4134.1133.1 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

99.499.098.598.598.098.4 الخدمات الطبٌة

127.8127.9127.0126.9127.4127.3 النقل والمواصالت

105.6105.4105.7106.2105.8106.2 االتصاالت

100.5100.2100.2101.1101.1100.7 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.6107.6107.6107.6107.6107.6 خدمات التعلٌم

156.4156.4156.8157.1157.1158.5 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

123.8123.0121.9122.4123.9123.1 سلع وخدمات متنوعة

133.7134.8133.7132.9131.3131.0 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

.ً المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌن
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.2تجيول أ   
 البطدلة والبطدلة الاعيلة )%(

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

 األراضي الفلسطينية

8.824.822.022.926.623.421.7 البطالة

18.530.228.028.633.329.927.7 البطالة المعدلة

 الضفة الغربية

6.518.116.515.520.116.917.4 البطالة

15.823.522.421.126.623.523.8 البطالة المعدلة

 قطاع غزة

13.839.333.939.340.537.430.8 البطالة

24.244.339.744.347.043.535.9 البطالة المعدلة

، مسح القوى العاملة. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن
 

 
 

.3تجيول أ   
 الاؤشرات الادلية ) اليون يوالر أاريك  (

الربع األول 

2008

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

334.9397.3455.8491.3522.2438.9574.4 اإلٌرادات الحكومٌة

476.5251.8371.2395.4373.8423.3443.2 إجماًل الرواتب واألجور الحكومٌة

228.8264.0260.8303.0258.0334.2226.9 النفقات الحكومٌة غٌر األجور

77.581.291.566.759.046.344.2 صاًف اإلقراض الحكوًم

183.1-441.3-262.4-327.8-318.4-258.3-447.9- الرصٌد الحكوًم

525.6284.2207.6317.6177.9443.4166.3 الدعم الخارجً للموازنة

المصدر: وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.
 

 

.4تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب التجهة الاستعيرة

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

إجمالي القيمة ) بمليون دوالر أمريكي(

7521,2691,3701,5011,6041,6811,871 األعمال

429637870825885837917 المستهلكٌن

52328347332363369367 الخدمات العامة

1,2342,2342,5872,6582,8522,8883,155 المجموع

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

61.056.853.056.556.258.259.3 األعمال

35.028.533.631.031.029.029.1 المستهلكٌن

4.014.713.412.512.712.811.6 الخدمات العامة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو  
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.5تجيول أ   
 االئتادن الاارف  حسب النشدط االتقتادي 

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

637870825885837917مجموع القطاع العام

1,5971,7181,8341,9662,0512,238مجموع القطاع الخاص

394753576650  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

185194213235240288  قطاع الصناعة والتعدٌن

266292320319335451  العقارات واالنشاءات واألراضً

341379425470487428  قطاع التجارة العامة

252422232722  النقل والمواصالت

394450536753  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

737066665592  الخدمات المالٌة

328347332363369367  قطاع الخدمات العامة

565454535255  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

5768819210293  تموٌل شراء السٌارات

778899107118172  تموٌل السلع االستهالكٌة

111111119128132169  أخر  فً القطاع الخاص

2,2342,5872,6582,8522,8883,155المجموع

1,2691,3701,5011,6041,6811,871المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

28.533.631.031.029.029.1مجموع القطاع العام

71.566.469.069.071.070.9مجموع القطاع الخاص

1.71.82.02.02.31.6  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

8.37.58.08.28.39.1  قطاع الصناعة والتعدٌن

11.911.312.011.211.614.3  العقارات واالنشاءات واألراضً

15.314.616.016.516.913.6  قطاع التجارة العامة

1.10.90.80.80.90.7  النقل والمواصالت

1.81.71.91.92.31.7  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

3.32.72.52.31.92.9  الخدمات المالٌة

14.713.412.512.712.811.6  قطاع الخدمات العامة

2.52.12.01.91.81.7  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

2.62.63.03.23.53.0  تموٌل شراء السٌارات

3.43.43.73.84.15.5  تموٌل السلع االستهالكٌة

5.04.34.54.54.65.3  أخر  فً القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

التوزيع النسبي بإستثناء مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة ) % من المجموع(

3.03.43.53.53.92.6  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

14.614.214.214.614.215.4  قطاع الصناعة والتعدٌن

21.021.321.319.919.924.1  العقارات واالنشاءات واألراضً

26.927.628.329.329.022.8  قطاع التجارة العامة

2.01.81.41.41.61.2  النقل والمواصالت

3.13.23.33.34.02.8  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

5.85.14.44.13.34.9  الخدمات المالٌة

4.44.03.63.33.12.9  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

4.54.95.45.76.15.0  تموٌل شراء السٌارات

6.06.46.66.77.09.2  تموٌل السلع االستهالكٌة

8.78.17.98.07.99.0  أخر  فً القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو
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.6تجيول أ   
 ويائع االبنوك حسب القطدع والنوع ) اليون يوالر أاريك  (

الربع الثاني 

2000

الربع الرابع  

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.378.278.974.779.482.682.3ودائع جارٌة

39.274.776.274.875.876.671.3ودائع اجلة

56.5152.9155.1149.5155.2159.2153.7مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلٌة

الحكومة

37.6232.6310.9300.5296.5340.9287.9ودائع جارٌة

77.5180.6180.0182.1188.3193.2246.4ودائع اجلة

115.1413.2490.9482.7484.8534.1534.3ودائع السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة : المجموع

171.6566.1646.0632.1640.0693.3688.0مجموع ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.51,890.21,975.11,936.12,171.32,198.62,321.0 ودائع جارٌة

440.41,608.31,632.71,639.61,743.21,802.11,848.7ودائع التوفٌر

1,895.71,891.31,879.31,721.21,813.81,947.01,883.2ودائع اجلة

3,082.65,389.75,487.15,296.95,728.25,947.66,053.0مجموع ودائع المقٌمٌن

ودائع غير المقيمين

3.3152.1167.3222.9119.159.264.0ودائع جارٌة

2.461.569.286.844.042.144.4ودائع التوفٌر

8.9104.6108.2128.080.170.672.2 ودائع اجلة

14.6318.2344.6437.7243.3171.9180.6مجموع ودائع غٌر  المقٌمٌن

3,097.25,708.05,831.85,734.65,971.56,119.56,233.7مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,274.16,477.86,366.76,611.56,812.96,921.7مجموع الودائع ) القطاعين العام والخاص (

ٌة. مالحظة: البٌانات ال تشمل ودائع سلطة النقد والبنوك التجار

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 
.7تجيول أ   

الويائع ، ونسبة القروض إلى الويائعإتجادل   و ،القروضإتجادل    
الربع الثاني 

2000

الربع الرابع 

2009

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

1,2342,2322,5872,6582,8522,8873,155 إجماًل القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

3,3286,6556,9356,6857,0507,2467,340 إجماًل الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

37.133.537.339.840.539.943.0 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
 

 
.8تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية

آب 2000
كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

     آذار     

2011

     نيسان     

2011

     أيار   

2011

     حزيران   

2011

الضفة الغربية

42486052534756 شركة عادٌة

95697262687069 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0120023 شركة أجنبٌة

0111132 شركة غٌر ربحٌة

137119135115122122130 المجموع

 قطاع غزة

81181615101818 شركة عادٌة

12252120152430 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبٌة

94433735254248 المجموع

. المصدر: وزارة االقتصاد الوطًن  
 
 
 
 
 

.9تجيول أ   
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 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (

آب 2000
كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

     آذار      

2011

     نيسان      

2011

     أيار      

2011

     حزيران     

2011 

 الضفة الغربية

55,238101,998110,184129,11481,68786,740 القدس رام هللا و البٌرة

37,24736,54949,58471,23875,47166,732 نابلس

16,79323,94725,65821,57620,38539,905 طولكرم

72,254189,18449,174100,42245,28643,580 الخلٌل

20,8288,16530,00216,85833,89831,406 بٌت لحم

22,85532,34025,63926,73725,80322,890 جنٌن

6774,2396,6248387,0283,590 قلقٌلٌة

000000 سلفٌت

345,685225,892396,422296,865366,783289,558294,843 المجموع

قطاع غزة

/27,90221,2402,6302,44042,53048,215a الشمال

50,11624,3302,8802,96047,69051,145 غزة

15,98415,0701,7501,96028,21029,400 الوسطى

51,14618,7402,0502,32036,35538,350 خانٌونس

39,42914,8801,6451,85525,67027,655 رفح

184,57794,26010,95511,535180,455194,765مجموع قطاع غزة

المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.

 
 

 

.10تجيول أ   
شدحندت غزةحركة   

آب   2000
كانون ثاني 

2011

     شباط      

2011

     آذار      

2011

     نيسان      

2011

     أيار      

2011

    حزيران    

2011 

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

 0 0 0 0 1,050   1,005   2,923   مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

01075219630 مجموع الشاحنات الصادرة

 4,194   4,810   2,519   3,566   3,045   2,978  0 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

007438600 4,384   مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0140107167109131123 مجموع الشاحنات الواردة

المصدر: وزارة االقتصاد الوطًن ) آب 2000( ، الهٌئة العامة للبترول ) فترات آخرى(.

عدد الشاحنات  ال ٌشمل شاحنات السوالر الصناعً الخاص بمحطة تولٌد الكهرباء بالنسبة للمحروقات . مالحظة: 
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الااطلحدت تعريف. ب الالحق  

 

 

 البطدلة الاعيلة

ع معدل البطالة المعدل ٌعرض عدد العاطلٌن عن العمل وفقا للتعرٌف الموسع كنسبة مئوٌة من قوة العمل.  التعرٌف الموسع للبطالة ٌشمل جمٌ

أكثر و الذٌن ٌعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذٌن ، خالل الفترة المرجعٌة ، من دون عمل عاما  أو 15األشخاص الذٌن ٌبلغون من العمر  

تصنٌفهم  على أنهم عاطلون عن العمل( ألنهم شعروا أنه ال ٌوجد أي عمل  ، وهم متاحون للعمل ولكنهم  لم ٌبحثوا عن عمل )وبالتالً ال ٌمكن

  متاح لهم .

قٌاسا اوسع للعمالة الغٌر مستغلة. التخفٌف للتعرٌف المعٌاري للبطالة ٌبدو منطقٌا  فً الظروف حٌث الوسائل التقلٌدٌة  معدل البطالة المعدل ٌعطً

للبحث عن عمل محدود، وحٌث سوق العمل غٌر منظم بشكل كبٌر ، وحٌث استٌعاب الٌد العاملة غٌر كافً أو حٌث قوة العمل تعمل لحساب نفسها 

 إلى حد كبٌر.

  

القيس اؤشر  

. ) سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة( هو مؤشر البورصة الرئٌسً لسوق فلسطٌن لألوراق المالٌة  

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنٌة الجدٌدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

لجمٌع الموظفٌن مقسوما على مجموع أٌام العمل. األجور بعمالت مختلفة ٌتم تحوٌلها إلى وٌحسب هذا المتوسط نحو األجر النقدي الصافً المدفوع 

 شٌكل اسرائٌلً جدٌد وفقا لسعر الصرف فً شهر الدراسة.

  

 االئتادن الاارف 

االئتمان.وهناك قناعة ٌقٌس قدرة االقتراض المقدمة لألفراد والشركات والمنظمات من قبل النظام المصرفً فً شكل قروض أو أنواع أخر  من 

 عامة بأن اإلئتمان ٌسهم فً النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

فً.الودائع هً الحسابات التً ٌحتفظ بها البنك نٌابة عن العمالء. وكثٌرا ما ٌستخدم هذا المؤشر لقٌاس سالمة وثقة الشعب فً النظام المصر  

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

ئٌة لقٌاس التغٌرات على مر الزمن فً األسعار التً تدفعها األسر لسلة من السلع والخدمات التً تشترٌها عادة المؤشر هو أداة إحصا

  لالستهالك. وٌستخدم مؤشر سعر المستهلك لقٌاس التضخم على مر الزمن.

األخر  ، والمشروبات والتب  والمنسوجات  و هً: الخضروات والفواكه والمواد الغذائٌة وتشمل سلة البضائع  فئات رئٌسٌة من السلع والخدمات

لصٌدالنٌة، والمالبس واألحذٌة واألثاث واألجهزة المنزلٌة واألدوات المنزلٌة والوقود والطاقة، والنقل، واالتصاالت والخدمات الطبٌة والمنتجات ا

شفٌات وغٌرها ، والرسوم المدرسٌة. ٌتم جمع بٌانات وسلع الرعاٌة الشخصٌة، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاٌة الصحٌة فً المست

حالت عن األسعار بالنسبة للمستهلكٌن من خالل الزٌارات التً ٌقوم بها الموظفون المدربون بما فً ذلك أسواق مختارة تشمل محالت البقالة،  م

القطاع الخاص، الخ.واألسواق والمطاعم المدارس والخدمات العامة المكاتب، والمستشفٌات، و السوبر ماركت  

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

ل األخر ،  أٌام اإلغالقات الفعلٌة ٌتم حسابها بإضافة كل األٌام التً كان فٌها المعبر مغلق كلٌاً أو جزئٌاً باستثناء عطل نهاٌة األسبوع والعط

ولكن لٌس لٌوم كامل والذي ٌحسب إغالقا كلٌا.  اإلغالق الجزئً ٌعنً أن المعبر قد إغلق جزئٌاً لمدة أكثر من ساعة واحدة   

عطالت نهاٌة األسبوع تشمل جمٌع أٌام السبت، والجمعة نصف ٌوم )ألن  العمل والتدفقات التجارٌة  تبل  نحو  نصف مستواها العادي  ٌوم 

طل التً تقع فً ٌوم السبت أو ٌوم الجمعة كعطلة ولكن الجمعة( واألعٌاد الٌهودٌة واعٌاد المسلمٌن. ال تحسب االعٌاد الٌهودٌة واعٌاد المسلمٌن الع

 بوصفها السبت )ٌوم إغالق كامل( أو الجمعة )إغالق نصف ٌوم(، على التوالً.
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 العادلة 

خالل األسبوع سنة أو أكثرو الذٌن كانوا ٌعملون فً وظٌفة بأجر أو العمل لمدة ساعة على األقل  15العمالة  تشمل جمٌع األشخاص الذٌن ٌبلغون 

، السابق للمسح، أو الذٌن لم ٌعملوا ولكن لدٌهم عقد عمل أو ٌملكون أعمال تجارٌة والتً تغٌبوا عنها بشكل مؤقت )بسبب المرض، واإلجازات

 توقف مؤقتا ، أو ألي سبب آخر( خالل االسبوع المرجعً للمسح.

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

ً الصادرات أي سلعة أو بضاعة ، والتً ٌتم شحنها أو نقلها بطرٌقة أخر  للخروج من األراضً إلى جزء آخر من العالم ، وعادة الستخدامها ف

 تجارة أو بٌع.  منتجات أو خدمات  التصدٌر تزود للمستهلك األجنبً من قبل المنت  المحلً.

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معٌنة من هو القٌمة اإلجمالٌة لجمٌع السلع والخدمات المنتجة داخل األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فً فترة المحلً اإلجمالًلنات  ا  

فً التغٌرات  عندما ٌتم التعبٌر عن النات  المحلً اإلجمالً فً الشروط الثابتة )النات  المحلً اإلجمالً الحقٌقً( ، ٌتم استخدام مخفض القٌمة لضبط

  قٌمة األموال.

. 4 وٌتم تحوٌل البٌانات الربعٌة عن طرٌق ضربها بالرقم  

 

  نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

.هذه هً نتٌجة لتقسٌم النات  المحلً اإلجمالً على  مجموع السكان   

 

  
النات  المحلً اإلجمالً

 السكان
  نصٌب  الفرد  من النات  المحلً اإلجمالً   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

 معدل التغٌر هو النسبة المئوٌة للتغٌر )زٌادة أو نقصان( من النات  المحلً اإلجمالً من دورة القٌاس السابق.

 

       
النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  )  النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت) 

النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

 معدل التضخم هو النسبة المئوٌة للتغٌر فً مؤشر األسعار على مر الزمن.

                        

      
مؤشر األسعار فً الفترة(ت)  مؤشر األسعار فً  الفترة(ت  )  

مؤشر األسعار فً الفترة(ت  ) 
 معدل التضخم فً الفترة  ت  

 

 اتجاوع ادف  اإليرايات الحكواية

ة ٌقٌس صافً التدفقات التً تلقتها الحكومة، بما فً ذلك عائدات التخلٌص، والمبال  المستردة الضرائب، والضرائب واإلٌرادات غٌر الضرٌبٌ 
(حساب الخزٌنة الموحدالتً تجمعها وزارة المالٌة ووزارات أخر  لحساب الخزٌنة الموحد)  

 
  نفقدت األتجور الحكواية

على األجور والرواتب  للموظفٌن الدائمٌن المدنٌٌن  واألمنٌٌن.هذا هو إنفاق الحكومة   

   

  النفقدت الحكواية يلى  غير األتجور 

 هذا هو جزء من اإلنفاق الحكومً تمتصه النفقات التشغٌلٌة، والتحوٌالت ونفقات التنمٌة ورأس المال.
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  ادف  اإلتقراض الحكواية

الحكومة المحلٌة لتغطٌة عائدات التخلٌص، واالقتطاعات من قبل حكومة اسرائٌل عن المٌاه  والكهرباء، هذا المصطلح ٌشمل التحوٌالت إلى 

 والخدمات التً تقدمها وزارتً الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

وصافً اإلقراض ونفقات رصٌد الحكومة هو الفرق بٌن إٌرادات الحكومة ومجموع صافً النفقات، بما فً ذلك األجور ونفقات غٌر األجور 

  التنمٌة.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

.وهو ٌتألف من عملٌات التحوٌالت من البلدان المانحة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة للمساعدة فً تموٌل مٌزانٌتها  

  

  الواريات

.لمحلًالواردات هً السلع والخدمات التً ٌنتجها القطاع األجنبً وٌتم شراؤها من قبل  االقتصاد ا  

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذٌن ٌعملون أو عاطلٌن عن العمل خالل فترة مرجعٌة محددة 15القو  العاملة وتتألف من جمٌع األشخاص فً سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملٌن + العاطلٌن عن العمل

ٌبحثون عن عمل. ٌمكن أن تكون هذه الطلبة والمتقاعدٌن ، الموجودٌن فً استبعدت من قوة العمل  أولئك فً سن العمل الذٌن ال ٌعملون وال 

.السجون ، وربات بٌوت   

  القروض إلى الويائع

المصرفً. هذه النسبة تحسب بكمٌة قروض البنوك مقسومة على المبل  من ودائعهم. وهذه األداة اإلحصائٌة تستخدم غالبا  لتقٌٌم السٌولة فً النظام 

النسبة مرتفعة جدا فقد تعنً أن البنوك ال ٌمكن أن ٌكون ما ٌكفً من السٌولة لتغطٌة أي متطلبات نقدٌة غٌر متوقعة. وبالعكس ، وإذا وإذا كانت 

.كانت النسبة منخفضة جدا قد تكون البنوك ال تقدم قروض وال تكسب بالقدر المناسب  

 

      
القروض المصرفٌة

الودائع المصرفٌة
 معدل القروض إلى الودائع 

 

الشركدت  التجييية تستجيلييي    

 هو عدد الشركات الجدٌدة التً تسجل لد  وزارة االقتصاد الوطنً إلجراء العملٌات التجارٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة.

  

  ييي األسهم الاتياولة

معٌنة.وهو مقدار األسهم التً ٌتم تداولها بٌن البائعٌن والمشترٌن فً السوق خالل فترة     

 

 العادلة الاحيوية

تنطبق البطالة المقنعة توجد عندما ٌكون توظٌف الشخص غٌر كاف فٌما ٌتعلق لقواعد محددة أو وظائف بدٌلة.  العمالة المقنعة المرتبطة بالوقت 

األسبوع المرجعً.على أولئك الذٌن ٌعملون من الوقت المحدد  للنشاط والذٌن ٌسعون وٌكونون متاحٌن ألعمال إضافٌة خالل   

 

 

  

  اعيل البطدلة

أو أكثر والذٌن خالل االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  سنة 15"العاطلٌن عن العمل" تشمل جمٌع األشخاص الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  

  فً نفس الوقت متاحون للعمل وٌبحثون عن عمل. معدل البطالة ٌعبر عن عدد العاطلٌن عن العمل كنسبة مئوٌة من مجموع قوة العمل.

.ٌستخدم على نطاق واسع المؤشر كمقٌاس للٌد العاملة غٌر المستغلة  
 

     
البطالة

القو  العاملة
 معدل البطالة 

  تقياة األسهم الاتياولة

. قٌمة األسهم المتداولة هو مجموع األسهم المتداولة مضروبا بأسعارها المناظرة  


