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التقرٌر االقتصادي االجتماعً لمكتب المنسق الخاص لعملٌة 

 السالم فً الشرق االوسط  متاح اٌضاً على الموقع
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 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 الثاني )%(الربع اثاني 2011الربع األول 2011الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/1,493b/1,598b/7.1b/

a/8.3b/10.6b/----
a/1,538b/1,634b/6.2b/

اساس سنوى )آب 2011(آب 2011تموز 2011آب 2000األسعار

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

1.10.50.34.2-القدس الشرقٌة

0.60.10.23.6-الضفة الغربٌة

0.80.10.00.2-قطاع غزة

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

706.2996.91,047.95.1المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8672.7711.15.7الضفة الغربٌة         

222.4324.2336.83.9قطاع غزة          

----8.821.718.7المجموعالبطالة   (%) 

----6.517.415.4الضفة الغربٌة

----13.830.825.6قطاع غزة

----18.527.724.0المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.823.821.2الضفة الغربٌة

----24.235.930.0قطاع غزة

نسبة التغيير الربع الثاني )%(الربع الثاني 2011الربع األول 2011الربع الثاني 2000
a/582.5536.3-7.9
a/433.4453.84.7
a/200.1248.524.2
a/44.243.1-2.5
a/-134.2-301.2124.4
a/162.7126.8-22.1

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

      1,234       2,887       3,155 9.3

      3,328       7,246       7,347 1.4

        37.1         39.9         47.3 ----

نسبة التغيير آب 2011 )%(آب 2011تموز 2011آب 2000

25.0-148111 231            المجموع

16.4-11092 137            الضفة الغربٌة

50.0-3819 94              قطاع غزة

7.7-530.3753.1695.2المجموع

13.2-345.7300.6260.8الضفة الغربٌة

4.0-452.6434.3 185            قطاع غزة

نسبة التغيير آب 2011 )%(آب 2011تموز 2011آب 2000حركة الشاحنات
/d )0.0 0 0 4,373         المنطار ) السٌر الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات

0.0 0 0 4,384         صوفا          

0.0 0 0 953            رفح         

04,3024,3431.0كرم أبو سالم

01411452.8كرم أبو سالم ) محروقات(          

0.0 0 0 904            معبر الشجاعٌة          
/d )0.0 0 0 2,460         المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات

0000.0كرم أبو سالم

إغالق جزئي -آب 2011آب 2000اإلغالقات

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

8غٌر متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعٌة ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 96 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 : 

4 

وقائع االقتصادية االجتماعية - آب 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 -آب 2011

100

19

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

 

   أ. اإلنتدج
، 2011% فااااااااً الربااااااااع الثااااااااانً 7نمااااااااا النااااااااات  المحلااااااااً اإلجمااااااااالً بنساااااااابة 

% عماااااااا كانااااااات علٌاااااااه فاااااااً الرباااااااع 11مقارناااااااة باااااااالربع الساااااااابق وبزٌاااااااادة  

. فاااااااً الضااااااافة الغربٌاااااااة، إرتفاااااااع  الناااااااات  المحلاااااااً 2010الثاااااااانً مااااااان عاااااااام 

% بٌنماااااااا فاااااااً قطااااااااع غااااااازة إرتفاااااااع الناااااااات  المحلاااااااً اإلجماااااااالً 7اإلجماااااااالً 

كانااااااات قٌماااااااة الناااااااات   2011% خاااااااالل الرباااااااع الثاااااااانً  مااااااان عاااااااام 6بنسااااااابة 

 ملٌاااااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااااً  موزعاااااااااااة كالتاااااااااااالً : الضااااااااااافة 19598 المحلاااااااااااً

ملٌاااااااااااون  426ملٌاااااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااااً، قطااااااااااااع غااااااااااازة  19172الغربٌاااااااااااة 

دوالر أمرٌكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً.                                                            

                                  

               
      المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.مالحظة: سنة األساس 2004.

 

 

، ٌبقااااااى 2008علااااااى الاااااارغم ماااااان النمااااااو المرتفااااااع الااااااذي لااااااوحظ بعااااااد عااااااام  

% ماااااان إجمااااااالً النااااااات  27إقتصاااااااد غاااااازة صااااااغٌر  نساااااابٌاً وٌسااااااهم بحااااااوالً 

 المحلً اإلجمالً.

 

 

 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.مالحظة: سنة األساس 2004.

 

% باااااااٌن الرباااااااع 6نماااااااا الناااااااات  المحلاااااااً اإلجماااااااالً للفااااااارد بنسااااااابه 

. فاااااااً الضااااااافة الغربٌاااااااة 2011وباااااااٌن الرباااااااع الثاااااااانً  2011األول 

 471إرتفااااااع نصاااااااٌب الفااااااارد مااااااان النااااااات  المحلاااااااً اإلجماااااااالً مااااااان 

ملٌااااااااون دوالر أمرٌكااااااااً فااااااااً  503ملٌااااااااون دوالر أمرٌكااااااااً إلااااااااى 

، ولكنهاااااااا إرتفعااااااات فاااااااً قطااااااااع غااااااازة مااااااان 2011الرباااااااع الثاااااااانً 

ملٌااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااً  269لٌااااااااون دوالر أمرٌكااااااااً إلاااااااااى م 256

 خالل نفس الفترة. 

 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.مالحظة: سنة األساس 2004.

 2004مالحظة: سنة األساس 

 ،مسااااااااهما  بنسااااااابة 2011% بالقٌمااااااة الحقٌقٌاااااااة فااااااً الرباااااااع الثااااااانً 3توسااااااع بنسااااااابة قطااااااااع فااااااً اإلقتصااااااااد،  أكبااااااار طاااااااع الخااااااادمات، هااااااوق

ماااااان % ماااااان النااااااات  المحلااااااً اإلجمااااااالً. وٌتبااااااع هااااااذا القطاااااااع 21

الااااااادفاع والتاااااااً نمااااااات اإلدارة العاماااااااة وحٌاااااااث األهمٌاااااااة النسااااااابٌة 

. وشاااااااااااهد قطااااااااااااع 2011فاااااااااااً الرباااااااااااع الثاااااااااااانً  %2 بنسااااااااااابة

ا نمااااااات %.بٌنمااااااا24اإلنشااااااااءات نماااااااواً كبٌاااااااراً وتوساااااااع  بنسااااااابة 

%، وشااااااااااهد قطاااااااااااع النقاااااااااال 10الصااااااااااناعة التحوٌلٌااااااااااة بنساااااااااابة 

إنخفاضاااااااا  تجاااااااارة الجملاااااااة والتجزئاااااااةوالتخااااااازٌن واالتصااااااااالت و

 %.3% والزراعة وصٌد األسماك إنخفاضا بنسبة 8

 

 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً المصدر:

 الضفة الغربٌة
73% 

 قطاع غزة
27% 

 توزيع الندتج الاحل  اإلتجادل 
 2011الربع الثدن  
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 اعيل التغيير ف  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق  

 قطاع غزة الضفة الغربٌة
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 قطاع غزة الضفة الغربٌة األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة
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 نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتجادل 

 2011الربع الثانً  2011الربع األول 
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( ، والاااااااااذي  ٌساااااااااتخدم IPI) اإلنتااااااااااج الصاااااااااناعً مؤشااااااااار نخفاااااااااضا

 ،النشااااااط اإلنتااااااجً فاااااً علاااااى الماااااد  القصاااااٌر التغٌاااااراتقٌااااااس ل

 نخفااااااااااضوذلاااااااااك لإل. 2011 تماااااااااوزفاااااااااً  ٪ 8.0بنسااااااااابة   إنخفاااااااااض

فااااااً جمٌااااااع القطاعااااااات الثالثااااااة التااااااً تشااااااكل شاااااااط االنتاااااااجً فااااااً الن

جاااااااازءاً ماااااااان مؤشاااااااار اإلنتاااااااااج الصااااااااناعً . فقااااااااد إنخفااااااااض االنتاااااااااج 

المحاااااااااجر اسااااااااتغالل و التعاااااااادٌن فااااااااً قطاااااااااع  صااااااااناعةالصااااااااناعً  

% فاااااااً تماااااااوز 17بنسااااااابة ( %4.6حصاااااااته النسااااااابٌة )والاااااااذي تبلااااااا  

 % 8.8إنخفاضاااااااااا  بنسااااااااابه  التحوٌلٌاااااااااة اتوساااااااااجلت الصاااااااااناع ،2011

مماثاااااااااال  نخفاااااااااااض(. ولااااااااااوحظ إ٪ 80.6الحصااااااااااة النساااااااااابٌة مااااااااااع )

الااااااذي تبلاااااا  حصااااااته  والكهرباااااااء )و إماااااادادات المٌاااااااه%فااااااً قطاااااااع 0.9

 .٪( 14.8 النسبٌة
 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.

  

 

 ب. األسعدر

 

 

قٌااااااااااس لالاااااااااذي ٌساااااااااتخدم  و،(CPI) مؤشااااااااار أساااااااااعار المساااااااااتهلك

 آب فااااااااااً أسااااااااااعار% 0.2ٌعكااااااااااس زٌااااااااااادة قاااااااااادرها التضااااااااااخم ، 

سااااااانوي  تضاااااااخم معااااااادلب، والساااااااابق الشاااااااهر ماااااااع مقارناااااااة 2011

كااااااااان  أكباااااااار ارتفاااااااااع فااااااااً األسااااااااعار و. 2010 آب منااااااااذ ٪ 2.8

ساااااالع وخاااااادمات متنوعااااااة و   أسااااااعار فااااااً  2011شااااااهر آب  فااااااً 

 فااااااً حااااااٌن كااااااان. أسااااااعار المااااااواد الغذائٌااااااة والمشااااااروبات المرطبااااااة

خاااااادمات المطاااااااعم والمقاااااااهً  فااااااً سااااااعاراأل إنخفاااااااض فااااااً أكباااااار

الساااااااااالع و الخاااااااااادمات الترفٌهٌااااااااااة و و تلٌهااااااااااا أسااااااااااعار والفنااااااااااادق 

 الثقافٌة.

 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.

 

 

مؤشااااااار أساااااااعار المساااااااتهلك بنسااااااابة  إرتفاااااااع

 فاااااااااااااً الضااااااااااااافة 2011 آبفاااااااااااااً   0.2%

الغربٌاااااة ، وٌرجاااااع ذلاااااك أساسااااااً إلاااااى زٌاااااادة 

وخاااااااادمات متنوعااااااااة و ساااااااالع فااااااااً أسااااااااعار 

األقمشااااااااااة والمالبااااااااااس واألحذٌااااااااااة  أسااااااااااعار

وشاااااااااااهدت اساااااااااااعار  الخااااااااااادمات الطبٌاااااااااااة.و

 االثااااااااااث والمفروشاااااااااات والسااااااااالع المنزلٌاااااااااة

وٌلٌهااااااا  أكباااااار إنخفاااااااض فااااااً هااااااذه المنطقااااااة

 المسكن ومستلزماته.

 

 

 .الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهازالمصدر:  

االثاااااااث فااااااً أسااااااعار  الملحااااااوظ رتفاااااااعاإل%  وٌرجااااااع ذلااااااك أساساااااااً إلااااااى 0.3بنساااااابة  ارتفااااااع  مؤشاااااار سااااااعر المسااااااتهلك الشاااااارقٌة فااااااً القاااااادس

أكبااااااار تلٌهاااااااا الماااااااواد الغذائٌاااااااة والمشاااااااروبات المرطباااااااة. وقااااااد ساااااااجلت أساااااااعار خااااااادمات المطااااااااعم والمقااااااااهً والفناااااااادق  والمفروشااااااات المنزلٌاااااااة

 .السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌةتراجع تلٌها أسعار 

 

 

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

 المواد الغذائٌة والمشروبات المرطبة
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 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

 2011آب 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة القدس الشرقٌة
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األسعار  خالل  زٌادة فً . وقد شهدت اسعار السلع والخدمات المتنوعة 2011خالل شهر آب  ر أسعار المستهلك بدون تغٌٌر أساسًفً قطاع غزة كان مؤش

، واألقمشة والمالبس واألحذٌة. المنزلٌة  والسلع والمفروشات االثاثالشهر.وكان اإلنخفاض األكثر أهمٌة فً األسعار فً قطاع غزة خالل الشهر فً أسعار   

 

 

 ج. أسعدر الارف

وإنخفاااااض أٌضااااااً ساااااعر صااااارف الشاااااٌكل مقابااااال ، 2011 آبفاااااً  الٌاااااورومقابااااال والااااادٌنار األردناااااً  شاااااٌكلال ساااااعر صااااارف إنخفاااااض كاااااالً مااااان

 .0.71عند سعر الصرف للدٌنار االردنً مقابل الدوالر األمرٌكً بقً ثابتا الدوالر األمرٌكً، بٌنما 

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
     آذار       

2011

     نيسان      

2011  

     أيار     

2011

     حزيران  

2011

    تموز  

2011

    آب      

2011

4.053.563.433.473.423.423.55 دوالر على شٌكل

3.664.984.974.984.924.885.10 ٌورو على شٌكل

0.710.710.710.710.710.710.71 دوالر على دٌنارد أردًن

0.641.001.021.021.021.011.02 ٌورو على دٌنارد أردًن

 المصدر: بنك إسرائٌل والبنك المركزي األردًن
 
 

 ي. سوق العال

. وكااااااان %43 حااااااوالً  عااااااام 15كاناااااات نساااااابة القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة لألشااااااخاص الااااااذٌن تزٌااااااد أعمااااااارهم عاااااان  2011الربااااااع الثااااااانً  فااااااً

فاااااااً الضااااااافة  711,100. مااااااان هاااااااؤالء كاااااااان حاااااااوالً ) شاااااااخص  190479900) حاااااااوالًالمشااااااااركٌن فاااااااً القاااااااو  العاملاااااااةعااااااادد األشاااااااخاص 

%، فااااااً 45شااااااخص.  بلغاااااات نساااااابه القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة  336,800فااااااً قطاااااااع غاااااازة حااااااوالً الغربٌااااااة وكااااااان 

 % فً قطاع غزة. 38حٌن كانت النسبة 

 
 (%) اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة    

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثلث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

45.343.243.943.044.543.245.3 الضفة الغربٌة

(483.8)(649.0)(666.3)(658.0)(686.5)(672.7)(711.1)

40.136.337.036.036.337.038.1 قطاع غزة

(222.4)(304.9)(314.1)(308.9)(314.7)(324.2)(336.8)

43.540.741.540.541.541.042.7 األراضً الفلسطٌنٌة

(706.2)(953.9)(980.4)(966.9)(1001.2)(996.9)(1,047.9)

، مسح القوى العاملة. المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن  
 

% فقاااااااط هااااااام  مااااااان أربااااااااب العمل.وبلغااااااات 6% مااااااان العااااااااملٌن كاااااااانوا  مساااااااتخدمون بااااااا جر، و66ماااااااا مجموعاااااااة  2011فاااااااً الرباااااااع الثاااااااانً 

 % من مجموع العاملٌن. 8ن أجر   % وبلغت نسبة  فئة أعضاء اسرة بدو 19نسبة  الذٌن ٌعملون لحسابهم الخاص

 

 

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

4676676 أرباب العمل

19201919181919 ٌعملون لحسابهم الخاص

68676769696966 مستخدمون بأجر

9786868 أعضاء أسرة بدون أجر

100100100100100100100المجموع

ٌة بسبب التقرٌب. مالحظة: قد ال ٌكون المجموع ٌساوي بالضبط مجموع النسب المئو

، مسح القوى العاملة. المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن

 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

. 2011 لثاااااااانًالرباااااااع ا  فاااااااًشاااااااٌكل  77.8  إلاااااااى (إسااااااارائٌل والمساااااااتوطنات العااااااااملٌن فاااااااً )باساااااااتثناء الٌومٌاااااااةاألجاااااااور متوساااااااط إنخفاااااااض 

 بنساااااابة إنخفضاااااات غاااااازة الموجااااااودة فااااااًتلااااااك  ولكاااااان، الربااااااع خااااااالل لكشااااااٌ 0.2 بمعاااااادل  الغربٌااااااة فااااااً الضاااااافة األجااااااورمتوسااااااط  وانخفااااااض

 إنخفاااااااضبٌنماااااااا ، شاااااااٌكل 70.2شاااااااٌكل إلاااااااى   0.4انخفضااااااات بنسااااااابة  فاااااااً القطااااااااع الخااااااااص  األجاااااااورمتوساااااااط ، فاااااااإن وبالمثااااااال ل.كشاااااااٌ 2.8

 .شٌكل 88.0 إلى لكشٌ 0.6 بنسبة فً القطاع العام متوسط األجور

 اتوسط األتجر اليوا  ) شيقل(

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

69.485.784.186.686.885.084.8 الضفة الغربٌة

a/80.076.480.983.079.679.8اناث

73.187.186.487.687.986.586.1ذكور

54.356.958.158.059.564.661.8 قطاع غزة

a/60.860.570.367.274.668.4اناث

54.956.157.656.458.062.660.4ذكور

b/ 79.077.376.978.778.978.977.8األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة

a/75.272.978.579.778.376.9اناث

82.377.877.978.878.779.118.1ذكور

، مسح القوى العاملة. المصدر:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن

 /a البٌانات غٌر متوفرة.
/b تشمل الذٌن ٌعملون ًف إسرائٌل و المستوطنات .  

 

القطدع العدمثدلثدً.   

 2011 ثاااااااااااااانًفاااااااااااااً الرباااااااااااااع ال إلٌااااااااااااارادات الحكومٌاااااااااااااةا

 الربااااااااع ممااااااااا كاناااااااات علٌااااااااه فااااااااً  ٪ 8 بنساااااااابة  إنخفضاااااااات

 ثاااااانًالرباااااع ال مماااااا كانااااات علٌاااااه فاااااً أعلاااااى ٪ 9و ، الساااااابق

 األجاااااااور غٌااااااارل الحكومٌاااااااة النفقااااااااتإرتفعااااااات . وقاااااااد 2010

، وأرتفعاااااااات النفقااااااااات فااااااااً األجااااااااور بنساااااااابه ٪ 24بنساااااااابة 

 فااااااااااً ٪ 2بنساااااااااابة صااااااااااافً االقااااااااااراض وإنخفااااااااااض  %،5

 العجااااااااازتضااااااااااعف و .2011مااااااااان عاااااااااام  ثاااااااااانًال الرباااااااااع

ملٌاااااااااون  301.2بشاااااااااكل كبٌااااااااار لٌصااااااااال إلاااااااااى  الحكاااااااااومً

الاااااااااااادعم الخااااااااااااارجً  دوالر أمرٌكااااااااااااً، بٌنمااااااااااااا إنخفااااااااااااض

 ملٌون دوالر أمرٌكً. 126.8 لٌصل إلى للموازنة

 

 

 

 وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.  المصدر:

  رابعدً. القطدع الاارف 

، للقطاعاااااااات المنتجاااااااة وال ساااااااٌما واالئتماااااااان االئتماااااااان المصااااااارفً عااااااان المعلوماااااااات

 بٌاناااااااتالثقااااااة فااااااً األعمااااااال التجارٌااااااة. التقاااااادم االقتصااااااادي و مؤشاااااارا علااااااىٌعطااااااً 

 فااااااااً اسااااااااتخدام تدرٌجٌااااااااة زٌااااااااادة تاااااااادل علااااااااى األراضااااااااً الفلسااااااااطٌنٌة المحتلااااااااة

 قٌماااااااةإجماااااااالً زاد   2011و فاااااااً الرباااااااع األول  ماااااااع مااااااارور الوقااااااات ، االئتماااااااان

 ملٌاااااااون دوالر أمرٌكاااااااً. 3,155 لتصااااااال إلاااااااى ٪ 9 أكثااااااار مااااااان االئتماااااااان  بنسااااااابة

 ومثلاااااات نقطااااااة مئوٌااااااة واحاااااادة بنساااااابة للشااااااركات زادت  الموجهااااااة االئتمااااااان نساااااابة

االئتمااااااااااان  نساااااااااابة وظلاااااااااات. 2011ماااااااااان المجمااااااااااوع فااااااااااً الربااااااااااع األول  ٪ 59

، األول الرباااااااع ٪ خاااااااالل 29 دون تغٌٌااااااار عناااااااد المساااااااتغلة مااااااان  قبااااااال المساااااااتهلكٌن

نقطاااااااة مئوٌاااااااة  بمقااااااادار الخااااااادمات العاماااااااة انخفاااااااض فاااااااً قطااااااااع  ٌقابلهااااااااالتاااااااً  و

                                                              .٪ 12 إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى واحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
 .سلطة النقد الفلسطٌنٌة المصدر:
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القياة االتجادلية لالئتادن الاارف  والتوزيع حسب الكيدن 
 الاقترض

 المستهلكٌن األعمال

 القٌمٌة األجمالٌة الخدمات العامة
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 الوضع الادل 

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

 الدعم الخارجً للموازنة  الرصٌد الحكومً 
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تصااااال ل نقطاااااة مئوٌاااااة واحااااادة بنسااااابةجماااااالً االئتماااااان المصااااارفً إل النسااااابًحجمهاااااا وقاااااد نماااااا ، قاااااروض شاااااكل فاااااً االئتماااااان المصااااارفً معظااااام

فااااااً حااااااٌن أن التموٌاااااال ، إجمااااااالً القااااااروض فااااااً الجاااااااري ماااااادٌن نساااااابة انخفضاااااات، وفااااااً الوقاااااات نفسااااااه. 2011الربااااااع األول  فااااااً ٪ 70إلااااااى 

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

 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

 

٪  90تاااااا تً أساسااااااا ماااااان ودائااااااع القطاااااااع الخاااااااص ) والتااااااً  ٪ فااااااً إجمااااااالً الودائااااااع المصاااااارفٌة 1زٌااااااادة قاااااادرها  2011شااااااهد الربااااااع األول 

٪ تقرٌبااااااا فااااااً الربااااااع األول، بعااااااد  5٪(.وفااااااً المقاباااااال  إرتفعاااااات  لغٌاااااار المقٌمااااااٌن بنساااااابة  87ماااااان إجمااااااالً الودائااااااع(، ال سااااااٌما ماااااان المقٌمااااااٌن )

٪ فااااااً  1ائااااااع بنساااااابة . إنكمشاااااات نساااااابة ودائااااااع القطاااااااع العااااااام فااااااً إجمااااااالً الود2010االنخفاضااااااات الحااااااادة فااااااً الااااااربعٌن  الثالااااااث و الرابااااااع 

 .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

56.5152.9155.1149.5155.2159.2160.7المؤسسات العامة و السلطات المحلٌة

115.1413.2490.9482.7484.8534.1534.3الحكومة

171.6566.1646.0632.1640.0693.3695.0مجموع 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

3,268.86,274.16,477.86,366.76,611.56,812.96,928.7إجمالي 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    
 

 
 
مبلاااااا  القااااااروض نساااااابة إلااااااى الودائااااااع ٌعطااااااً فكاااااارة عاااااان السااااااٌولة  

فاااااااً النظاااااااام المصااااااارفً . فاااااااً االقتصااااااااد الفعاااااااال ، ٌمكااااااان النظااااااار 

إلاااااى زٌاااااادة نسااااابٌة فاااااً القاااااروض مقابااااال الودائاااااع ) ضااااامن حااااادود( 

بوصاااااافها عالمااااااة إٌجابٌااااااة،حٌث أن األمااااااوال  لٌساااااات محفوظااااااة باااااال 

 مسااااااااتثمرة أو مسااااااااتهلكة والااااااااذي باااااااادورة ٌحفااااااااز االقتصاااااااااد . فااااااااً

األرض الفلساااااااااطٌنٌة المحتلاااااااااة، إرتفعااااااااات نسااااااااابة القاااااااااروض إلاااااااااى 

كمااااااااا  2011٪ فااااااااً الربااااااااع األول  43٪ إلااااااااى  40الودائااااااااع ماااااااان 

نماااااااات القاااااااااروض أساااااااارع بكثٌااااااااار ماااااااان الودائاااااااااع.) لمزٌااااااااد مااااااااان 

فااااااااااااااااااً المرفااااااااااااااااااق أ.(                     7التفاصااااااااااااااااااٌل أنظاااااااااااااااااار الجاااااااااااااااااادول 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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القطدع الخدص خداسدً.  

 

 فاااااااااااً% 24 بنسااااااااااابة إنخفاضااااااااااااً  تظهااااااااااار 3122 آب شاااااااااااهر انااااااااااااتبٌ 

 مااااااع مقارنااااااة الغربٌااااااة الضاااااافة فااااااً الجدٌااااااد  للبناااااااء المرخصااااااة المساااااااحة

 قبااااال مساااااتوٌات مااااان% 36 بحاااااوالً أقااااال المساااااتو  هاااااذا. الساااااابق الشاااااهر

 هناااااااااك ، المقاباااااااال فاااااااا9ً  غاااااااازة قطاااااااااع فااااااااً( . 3111 آب)  االنتفاضااااااااة

 فاااااااً  الجدٌاااااااد للبنااااااااء المرخصاااااااة المسااااااااحة فاااااااً% 5 بحاااااااوالً إنخفااااااااض

، ولكاااااان المسااااااتو  مااااااا زال أكثاااااار ماااااان ضااااااعفً المسااااااتو  مااااااا 3122 آب

 فااااااً 9.أ الجاااااادول إلااااااى إنظاااااار التفاصااااااٌل ماااااان لمزٌااااااد)قباااااال اإلنتفاضااااااة. 

                                                           (. أ المرفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق

            

 

 المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.
 

أقااااال بحاااااوالً   فاااااً الضااااافة الغربٌاااااة المساااااجلة جدٌااااادةالشاااااركات ال كاااااان عااااادد 

ممااااااااا كاناااااااات علٌااااااااة فااااااااً الشااااااااهر السااااااااابق،  2011آب شااااااااهر  شااااااااركة 18

 تااااام أناااااه إلاااااى البٌاناااااات تشاااااٌر شركة.وبالنسااااابة لقطااااااع غااااازة ،  92لٌصاااااب  

نصاااااف مماااااا مااااان  أقااااال أي 3122آب  فاااااً جدٌااااادة شاااااركة 29 تساااااجٌل

 بكثٌااااار مااااان مساااااتوٌات  أقااااال  ٌااااازال ال ولكناااااه. 3122كاااااان فاااااً تماااااوز 

 التفاصااااااٌل ماااااان لمزٌاااااادشااااااركة . 95حٌااااااث بلغاااااات  االنتفاضااااااة قباااااال مااااااا

                                  (.  أ المرفاااااااااااااااااااااااااااق فااااااااااااااااااااااااااً 8.أ الجاااااااااااااااااااااااااادول إلااااااااااااااااااااااااااى إنظاااااااااااااااااااااااااار

                            

                                           
                                      المصدر: وزارة االقتصاد الوطنً
 

 

والصاااااااااناعة االساااااااااتثمارات والتااااااااا مٌن والخااااااااادمات المصااااااااارفٌة والمالٌاااااااااة ) الخمساااااااااة القطاعاااااااااات االقتصاااااااااادٌة مااااااااان شاااااااااركة ساااااااااتة وأربعاااااااااون

ملٌاااااااار  2.8  المالٌاااااااةساااااااوق األوراق فاااااااً  بلااااااا  رأس الماااااااال 2011 آب نهاٌاااااااة فاااااااً الفلساااااااطٌنٌة. البورصاااااااة فاااااااًالخااااااادمات( مدرجاااااااة حالٌااااااااً و

   دوالر أمرٌكً تقرٌبا.

مااااااان ماااااااا قٌماااااااة األساااااااهم المتداولاااااااة. % مااااااان 53و  االساااااااهم المتداولاااااااة عااااااادد فاااااااً ٪ 48 تظهااااااار إنخفاضااااااااً بحاااااااوالً 2011آب شاااااااهر  بٌاناااااااات

شااااااركات مسااااااتقرة.  5و  .الخاساااااارٌنشااااااركة ماااااان  19و الاااااارابحٌنشااااااركة ماااااان  11 كاناااااات، الشااااااهر تااااااداولت  فااااااً هااااااذا  شااااااركة 35 مجموعااااااة

 .2011 آبخالل شهر  ٪ 0.8بنسبة  القدس مؤشر نخفضوإ

  األوراق التتجدرية

     آذار     آب 2000

2011

    نيسان   

2011

      أيار   

2011

       حزيران 

2011

      تموز 

2011

      آب   

2011

7.0016.622.634.614.511.25.9 عدد األسهم المتداولة ) بالملٌون (

13.030.642.361.232.822.110.5 قٌمة األسهم المتداولة ) بالملٌون دوالر أمرٌكً (

265.23497.67496.25498.80492.71494.77491.03 مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطٌن  

 
 

2010الاشدريع ف  األراض  الفلسطينية الاحتلة ف  يدم   

 
:  النتائ  األولٌة2010البٌانات من الجهاز المركزي لإلحصاءعبر سلسلة الدراسات للحالة االقتصادٌة عام    
 

 والنقل والخدمات الداخلٌة والتجارة والتشٌٌد، الصناعة،:  التالٌة القطاعات فً 2010 عام فً مشروعا نشطا  1039766 ه كان هناك حوالً أن المقدر من
 مجموع من٪  41 ٌشغل فقط  القطاع هذا أن من الرغم وعلى ، الداخلٌة التجارة قطاع فً المشارٌع  هذه نصف وكان. واالتصاالت والمعلومات ، والتخزٌن
حٌث شغلت ما  الخدمات، قطاع فً المشارٌعحوالً ربع  وكان. اإلجمالً النات  قٌمة من٪  31 سو  مثلفإنه ال ٌ ، القطاعات هذه فً الشركات فً العاملٌن
.االنتاج قٌمة من٪  18ها مثلت فقط ولكن مجموعال من٪  31 نسبته    
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 الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

 قطاع غزة الضفة الغربٌة
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 ييي تستجيل الشركدت التجييية
 قطاع غزة

 الضفة الغربٌة
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 سديسدً. التتجدرة

 
 53.9، لٌصاااااااال إلااااااااى 2011تماااااااوزفااااااااً  ٪ 26 بنسااااااابه ماااااااان الساااااااالع حجاااااااام الصاااااااادرات نخفاااااااضإ

بنساااااابة  إلااااااى إساااااارائٌل الفلسااااااطٌنٌة ماااااان الساااااالع حجاااااام الصااااااادرات إنخفااااااض. ملٌااااااون دوالر أمرٌكااااااً

 الساااااااوق الرئٌساااااااٌة ال تااااااازال اسااااااارائٌل ٪.26 بنسااااااابة األخااااااار  البلااااااادان،والى  ٪ خاااااااالل الشاااااااهر26

اضاااااااااً األر مااااااااان إجماااااااااالً الصاااااااااادرات ٪ مااااااااان 90، حٌاااااااااث اساااااااااتوعبت للبضاااااااااائع الفلساااااااااطٌنٌة

 .2011تموزفً  الفلسطٌنٌة المحتلة

 

 
بنسااااابه  مااااان السااااالع انخفاااااض حجااااام الاااااواردات  

، والتاااااااااااً بلغااااااااااات 2011 تماااااااااااوزفاااااااااااً  ٪ 6

انخفضاااااااااات . ملٌااااااااااون دوالر أمرٌكااااااااااً 344.7

 ٪ خااااااالل 13بنساااااابة  ماااااان إساااااارائٌل الااااااواردات

% مقارنااااااة مااااااع 8الااااااواردات ماااااان الاااااادول األخاااااار  بنساااااابة  انخفضاااااات الشااااااهر ،فااااااً حااااااٌن

إجمااااااااالً  ٪ ماااااااان 60مثلاااااااات الااااااااواردات ماااااااان إساااااااارائٌل مااااااااا نساااااااابته  . و2011حزٌااااااااران 

 .  الواردات

تمااااااااوز فااااااااً  ملٌااااااااون دوالر أمرٌكااااااااً 290.8المٌاااااااازان التجاااااااااري   العجااااااااز فااااااااً  و بلاااااااا 

 عن الشهر السابق. ٪1مما ٌعكس إنخفاضاً بنسبه ، 2011

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

طااان مااان الغااااز  39165حٌاااث سااام  بمااارور حاااوالً    2011 آبفاااً كمٌاااة غااااز الطهاااً المساااتورد إلاااى غااازة  خاااالل  %2إنخفااااض بنسااابه   هنااااككاااان 

لتاااار ماااان السااااوالر لوكالااااة الغااااوث الدولٌااااة.       2129008لتاااار ماااان البناااازٌن و 679000 . تاااام إسااااتٌراد2011. فااااً آب ماااان خااااالل معباااار كاااارم أبااااو سااااالم

                                                                                  

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

         آب          

2000 

     آذار     

2011

   نيسان     

2011

   أيار     

2011

   حزيران    

2011

   تموز    

2011

         آب       

2011    

معبر الشجاعية

73.065.073.00.00.067.0 3,188.9    بنزٌن ) 1000 لتر (

262.0297.5340.00.00.0212.0 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبٌض ) 1000 لتر (

1.93.62.32.72.83.23.2 غاز الطهً ) 1000 طن (

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

المصدر: الهٌئة العامة للبترول و وزارة االقتصاد الوطًن

معبر كرم أبو سالم

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

                                

تكشاااااااااف عااااااااان وجاااااااااود    2011 آببٌاناااااااااات 

٪ ماااااااااان إجمااااااااااالً عاااااااااادد  1 زٌااااااااااادة بنساااااااااابة

الشااااااحنات المساااااتوردة إلاااااى قطااااااع غااااازة) بماااااا 

 تمااااااااااوزٌشاااااااااامل الوقااااااااااود( مقارنااااااااااة بشااااااااااهر 

.   ) لمزٌاااااااااد مااااااااان التفاصاااااااااٌل إنظااااااااار 2011

         فاااااااااااااً المرفاااااااااااااق أ(. 10إلاااااااااااااى الجااااااااااااادول أ.

             

 

 

 

 

 

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

أٌضا . ب ن الحزام الناقل إغلق بشكل نهائً 2011آذار  01.وأعلنت إسرائٌل فً  2007حزٌران  12بقً معبر المنطار )  كارنً(  لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مغلقا  منذ  مالحظة :   
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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
%90 

 أخر 
% 10  

 الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011تاوز  

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً : المصدر 
 

 إسرائٌل
60% 

 أخر 
40% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011تاوز 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً: المصدر 
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%( شااااحنة كانااات للقطااااع الخااااص 75)  39275شااااحنة دخلااات قطااااع غااازة عااان طرٌاااق معبااار كااارم أباااو ساااالم خاااالل الشاااهر،  49343مااان إجماااالً  

 19516% مااااان السااااالع المساااااتوردة )35%( كانااااات مخصصاااااة لوكااااااالت المسااااااعدات اإلنساااااانٌة. الماااااواد الغذائٌاااااة تشاااااكل نسااااابة 25) 19068والبااااااقً 

شااااحنة محملاااة بماااواد  ثمانمائاااة وساااته وخمساااون(. وأدخلااات شااااحنة 29827)مااان السااالع المساااتوردة  % 65الماااواد الغٌااار غذائٌاااة تشاااكل   بٌنماااا، شااااحنة(

طاااان( ماااان االساااامنت و  49993شاااااحنة ) 124طاااان( ماااان الحصااااى،و  489639شاااااحنة )  696البناااااء للمشااااارٌع الدولٌااااة اإلنسااااانٌة  المعتماااادة، منهااااا 

                                                  وبرنااااااااااااااام  األماااااااااااااام المتحاااااااااااااادة اإلنمااااااااااااااائً. طاااااااااااااان( ماااااااااااااان حدٌااااااااااااااد البناااااااااااااااء لوكالااااااااااااااة الغااااااااااااااوث الدولٌااااااااااااااة، 19191شاااااااااااااااحنة )  36

                     

                                                                                                                          

شاحنة. 49253 الشهرٌة إلى الواردات بل  متوسط، عن قطاع غزة االغالق لتخفٌف 2010حزٌران فً  القرار بعد
 

                             

 
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبٌت حانونالواردات عبر معبر رف  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 

 ٌسم  للصادرات من المنتجات الزراعٌة ، واألثاث والمنسوجات.

 

  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 
شااااااااحنة  290، ماااااااا مجموعاااااااة 2011أٌاااااااار  15حتاااااااى  2010تشااااااارٌن ثاااااااانً  28خاااااااالل موسااااااام المحاصاااااااٌل الماضاااااااً التاااااااً اساااااااتمرت مااااااان 

شاااااااااحنة محملااااااااة بااااااااالزهور )  74طاااااااان( ، و  397.6شاااااااااحنة محملااااااااة بالفراولااااااااة ) 210تاااااااام تصاااااااادٌرها عباااااااار معباااااااار كاااااااارم أبااااااااو سااااااااالم: 
فااااااااً  أٌااااااااار اعلناااااااات لجااااااااان طاااااااان (. 6.7شاااااااااحنات ماااااااان الطماااااااااطم )  3طاااااااان ( ،و  6حلااااااااو ) شاااااااااحنات ماااااااان الفلفاااااااال ال 3(، و1096689520

وأناااااااه ال توجاااااااد صاااااااادرات فاااااااً حزٌاااااااران  .2010/2011( أن موسااااااام التصااااااادٌر قاااااااد إنتهاااااااى لعاااااااام PARCاإلغاثاااااااة الزراعٌاااااااة الفلساااااااطٌنٌة )
 .2011أو تموز 
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 واريات تقطدع غزة

 واردات

تخفٌف اإلغالق سٌاسة قرار تشدٌد اإلغالق  

 شدحنة107
 فراولة (88)
 زهور (17) 
 فلفل حلو  (2)

 

 شدحنة52
 فراولة (27) 
 زهور  (25) 

 شدحنة19
 طماطم شٌري (3)

 زهور (16)
 شدحنة6 

 شدحنة3 زهور (6) 
 شدحنة4 زهور(3)

 (4) فراولة   

 شدحنة99
 فراولة (91)
 زهور (7) 

 فلفل حلو  (1)

 0شدحنة
 شدحنة0 

تشرٌن أول     
2010      

كانون أول 
2010 

كانون ثانً 
2011 

حزٌران  2011أٌار  2011نٌسان  2011آذار   2011شباط 
2011 

 2011تموز 

 اديرات تقطدع غزة



10 
 

 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
.1تجيول أ   

( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية100=2004) اؤشر أسعدر الاستهلك   

    آذار      

2011

    نيسان    

2011

     أيار  

2011

     حزيران  

2011

    تموز  

2011

   آب    

2011

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 147.5147.1145.6145.9147.2147.7 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 161.0160.9161.0161.1161.3161.4 المشروب

112.4113.8114.3115.5115.3114.8االقمشة والمالبس واالحذٌة

129.7129.5130.6130.4130.2130.2 المسكن ومستلزماته

116.7116.4115.4114.7114.9114.8 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

116.9116.2115.3115.1116.2116.5 الخدمات الطبٌة

125.7126.1127.1127.0126.3126.5 النقل والمواصالت

107.1107.2107.1107.4107.5107.5 االتصاالت

104.7104.7104.8105.0104.6104.1 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

111.0111.0111.0112.8112.8112.8 خدمات التعلٌم

141.6143.4144.0145.0147.8146.2 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

122.6123.2123.8123.2123.4125.4 سلع وخدمات متنوعة

132.0132.0131.6131.8132.3132.6 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 150.5150.2149.2149.1152.0152.8 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 158.7158.2158.5158.6159.1159.4 المشروب

122.6125.8126.7128.6127.3126.1االقمشة والمالبس واالحذٌة

122.3122.4123.7122.6122.4123.0 المسكن ومستلزماته

115.4114.1113.4113.4112.4114.4 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

127.5125.6124.0123.2122.6122.8 الخدمات الطبٌة

136.7136.9139.2139.3138.7139.0 النقل والمواصالت

103.4103.0103.3103.5103.5103.4 االتصاالت

112.5111.9112.3113.1111.7110.6 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

112.9112.9112.9117.1117.1117.1 خدمات التعلٌم

152.7153.9151.8152.8156.1153.6 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

117.0117.0116.9116.0115.8116.4 سلع وخدمات متنوعة

133.5133.5133.5133.6134.3134.7 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 144.4144.1142.3144.8145.2145.2 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 163.2163.5163.8163.5163.7163.9 المشروب

98.699.399.9102.1103.2103.6االقمشة والمالبس واالحذٌة

138.3138.4138.8139.5139.3139.2 المسكن ومستلزماته

100.4101.7100.6100.9101.1100.6 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

114.5114.5113.6113.7114.2114.7 الخدمات الطبٌة

123.6124.2124.9124.4123.6123.8 النقل والمواصالت

108.0108.3107.7108.3108.5108.6 االتصاالت

92.692.992.892.391.892.0 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.4107.5107.5108.9108.9108.9 خدمات التعلٌم

139.2141.8142.8143.2142.5142.8 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

129.8131.0130.7131.7132.0135.8 سلع وخدمات متنوعة

129.9130.1129.4130.7130.8131.1 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 151.5149.5145.6144.9145.3145.6 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 157.3157.2157.2157.3157.3157.3 المشروب

114.7115.2114.3113.8112.8111.7االقمشة والمالبس واالحذٌة

126.7126.1126.5126.6126.7126.2 المسكن ومستلزماته

137.3136.4134.1133.1133.6131.3 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

98.598.598.098.4100.6100.7 الخدمات الطبٌة

127.0126.9127.4127.3126.5126.5 النقل والمواصالت

105.7106.2105.8106.2106.3106.3 االتصاالت

100.2101.1101.1100.7101.3101.3 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.6107.6107.6107.6107.6107.6 خدمات التعلٌم

156.8157.1157.1158.5158.5158.5 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

121.9122.4123.9123.1122.8125.3 سلع وخدمات متنوعة

133.7132.9131.3131.0131.1131.1 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

 األراضي الفلسطينية

8.822.022.926.623.421.718.7 البطالة

18.528.028.633.329.927.724.0 البطالة المعدلة

 الضفة الغربية

6.516.515.520.116.917.415.4 البطالة

15.822.421.126.623.523.821.2 البطالة المعدلة

 قطاع غزة

13.833.939.340.537.430.825.6 البطالة

24.239.744.347.043.535.930.0 البطالة المعدلة

، مسح القوى العاملة. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن
 

 
 

.3تجيول أ   
 الاؤشرات الادلية ) اليون يوالر أاريك  (

الربع األول 

2008

الربع األول 

2010

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني  

2011

334.9455.8491.3522.2438.9582.5536.3 اإلٌرادات الحكومٌة

476.5371.2395.4373.8423.3433.4453.8 إجماًل الرواتب واألجور الحكومٌة

228.8260.8303.0258.0334.2200.1248.5 النفقات الحكومٌة غٌر األجور

77.591.566.759.046.344.243.1 صاًف اإلقراض الحكوًم

301.2-134.2-441.3-262.4-327.8-318.4-447.9- الرصٌد الحكوًم

525.6207.6317.6177.9443.4162.7126.8 الدعم الخارجً للموازنة

المصدر: وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة.
 

 

.4تجيول أ   
الاستعيرةاالئتادن الاارف  حسب التجهة   

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

 

 

 
  



13 
 

.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

17.378.278.974.779.482.689.3ودائع جارٌة

39.274.776.274.875.876.671.3ودائع اجلة

56.5152.9155.1149.5155.2159.2160.7مجموع 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

171.6566.1646.0632.1640.0693.3695.0مجموع 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

3,268.86,274.16,477.86,366.76,611.56,812.96,928.7مجموع الودائع ) القطاعين العام والخاص (

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

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 
.7تجيول أ   

ونسبة القروض إلى الويائعالويائع ، إتجادل   و ،إتجادل  القروض  
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(

3,3286,6556,9356,6857,0507,2467,347 إجماًل الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

37.133.537.339.840.539.947.3 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.
 

 
.8تجيول أ   

 ييي تستجيل الشركدت حسب الحدلة القدنونية

آب 2000
     آذار     

2011

     نيسان     

2011

     أيار   

2011

     حزيران   

2011

     تموز   

2011

     آب   

2011

الضفة الغربية

42525347565032 شركة عادٌة

95626870695655 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0002313 شركة أجنبٌة

0113232 شركة غٌر ربحٌة

13711512212213011092 المجموع

 قطاع غزة

8115101818197 شركة عادٌة

12201524302912 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبٌة

94352542483819 المجموع

. المصدر: وزارة االقتصاد الوطًن  
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.9تجيول أ   
 الاسدحدت الارخاة لإليادر ) اتر اربع (

آب 2000
     آذار      

2011

     نيسان      

2011

     أيار      

2011

     حزيران     

2011 

   تموز      

2011

   آب      

2011

 الضفة الغربية

110,184129,11481,68786,740113,642105,781 القدس رام هللا و البٌرة

49,58471,23875,47166,73260,80057,963 نابلس

25,65821,57620,38539,90522,43518,773 طولكرم

49,174100,42245,28643,58036,71734,954 الخلٌل

30,00216,85833,89831,40636,66716,837 بٌت لحم

25,63926,73725,80322,89025,86224,026 جنٌن

6,6248387,0283,5904,4312,504 قلقٌلٌة

000000 سلفٌت

345,685296,865366,783289,558294,843300,554260,838 المجموع

قطاع غزة

27,9022,44042,53048,21555,60080,02575,450 الشمال

50,1162,96047,69051,14568,500116,470112,215 غزة

15,9841,96028,21029,40032,35574,76070,050 الوسطى

51,1462,32036,35538,35041,56092,40090,855 خانٌونس

39,4291,85525,67027,65530,30588,89585,750 رفح

184,57711,535180,455194,765228,320452,550434,320مجموع قطاع غزة

المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.

 
 

 

.10تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب   2000
     آذار      

2011

     نيسان      

2011

     أيار      

2011

    حزيران    

2011 

    تموز     

2011

    آب     

2011

 معبر المنطار ) كارني (

992000000 مجموع الشاحنات الصادرة

 0 0 0 0 0 0 2,923   مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم (

01963000 مجموع الشاحنات الصادرة

 4,343   4,302   4,194   4,810   2,519   3,566  0 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

743860000 4,384   مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

0167109131123141145 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

ٌعانون من البطالة باالضافة الى أولئك الذٌن ، خالل الفترة المرجعٌة ، من دون عمل عاما  أو أكثر و الذٌن 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 .

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

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.

  

 اؤشر القيس

. ) سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة( شر البورصة الرئٌسً لسوق فلسطٌن لألوراق المالٌةهو مؤ  

 

  الاسدحدت الارخاة للبندء التجييي

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنٌة الجدٌدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

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

 شٌكل اسرائٌلً جدٌد وفقا لسعر الصرف فً شهر الدراسة.

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة ب ن 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 

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

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

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

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

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

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

اع الخاص، الخ.واألسواق والمطاعم المدارس والخدمات العامة المكاتب، والمستشفٌات، والقط 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

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

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

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

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

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

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

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

الزمن. معٌنة من والخدمات المنتجة داخل األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فً فترةهو القٌمة اإلجمالٌة لجمٌع السلع  لنات  المحلً اإلجمالًا  

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

  قٌمة األموال.

. 4 طرٌق ضربها بالرقم وٌتم تحوٌل البٌانات الربعٌة عن  

 

  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  

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

 

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

النات  المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  ) 
 

 

  اعيل التضخم

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

                        

      
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 المصطل  ٌشمل التحوٌالت إلى 

 والخدمات التً تقدمها وزارتً الصحة والزراعة.

  

 الرايي الحدل 

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

  التنمٌة.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

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

  

  الواريات

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

  

  القوى العدالة

.سنة فما فوق( الذٌن ٌعملون أو عاطلٌن عن العمل خالل فترة مرجعٌة محددة 15القو  العاملة وتت لف 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  

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

.ٌ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 ب سعارها المناظرة  


