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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 لوضعا 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  ثأحد 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 -

 .ماضٌةوال 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 ةالمحتل 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


1 
 

نسبة التغيير الربع الثالث )%(الربع اثالث 2011الربع اثاني 2011الربع الثاني 2000اإلنتاج
a/

1,598
b/

1,606
b/

0.5
b/

a/
10.6

b/
11.8

b/----
a/

1,634
b/

1,630
b/

-0.2
b/

اساس سنوى )كانون أول 2011(كانون أول 2011تشرين ثاني 2011آب 2000األسعار

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

1.10.20.13.1-القدس الشرقٌة

0.60.70.83.7-الضفة الغربٌة

0.2-0.80.40.3-قطاع غزة

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

706.21,047.91,080.93.1المجموع القوى العاملة ) باألالف(

483.8711.1732.13.0الضفة الغربٌة         

222.4336.8348.73.5قطاع غزة          

----8.818.722.4المجموعالبطالة   (%) 

----6.515.419.7الضفة الغربٌة

----13.825.628.0قطاع غزة

----18.524.026.8المجموعالبطالة المعدلة (%)

----15.821.223.9الضفة الغربٌة

----24.230.032.8قطاع غزة

نسبة التغيير كانون أول 2011 )%(كانون أول 2011تشرين ثاني 2011كانون ثاني 2011

605.9310.7934.8200.9

499.6471.8492.94.5

223.0252.5406.561.0

42.467.361.3-8.9

-171.3-528.6-87.7-83.4

113.312.6297.22258.7

نسبة التغيير الربع الثالث )%(الربع الثالث 2011الربع الثاني 2011الربع الثاني 2000

1,2343,5003,285-6.1

3,3286,9506,821-1.9

37.150.448.2----

نسبة التغيير كانون أول 2011 )%(كانون أول 2011تشرين ثاني 2011آب 2000

23112817939.8المجموع

1379013752.2الضفة الغربٌة

94384210.5قطاع غزة

530.3747.211,671.41462.0المجموع

345.7199.51,019.8411.2الضفة الغربٌة

184.6547.6651.619.0قطاع غزة

نسبة التغيير كانون أول 2011 )%(كانون أول 2011تشرين ثاني 2011آب 2000حركة الشاحنات
/d

4373000.0المنطار ) السٌر الناقل(واردات قطاع غزة ) شاحنات( 

4384000.0صوفا          

953000.0رفح         

0.5-045694,546.0كرم أبو سالم

0129155.020.2كرم أبو سالم ) محروقات(          

904000.0معبر الشجاعٌة          
/d

2460000.0المنطارصادرات قطاع غزة ) شاحنات( 

041100.0كرم أبو سالم

إغالق جزئي -كانون أول 2011آب 2000اإلغالقات

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

0غٌر متوفركرم أبو سالم

 0 0معبر الشجاعٌة ) محروقات(          

 0 0صوفا ) تجاري(          

 0 0رفح ) تجاري(          

 84 0رفح ) مسافرٌن(

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

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

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

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

16 

أوالً.الوقائع االقتصادية االجتماعية - كانون أول 2011

 صافً األقراض الحكومً ) على أساس نقدي،  بملٌونشٌقل(

أهم مؤشرات االقتصاد الكلي

 الناتج المحلً اإلجمالً )بالسعر الثابت ألسعار 2004، ملٌون دوالر أمرٌكً(

 معدل تغٌرالناتج المحلً اإلجمالً  )سنوي أسعار 2004  ٪(

 الناتج المحلً اإلجمالً للفرد )سنوي، الثابت أسعار 2004 دوالر أمرٌكًٌ(

 اجمالً صافً االٌرادات الحكومٌة ) على أساس نقدي، بملٌون شٌقل(

 النفقات الحكومٌة غٌر األجور ) على أساس نقدي،  بملٌون شٌقل(

القطاع العام

 اجمالً الرواتب واألجور الحكومٌة ) على أساس نقدي، بملٌون شٌقل(

تسجٌل الشركات الجدٌدة

 الرصٌد الحكومً ) على أساس نقدي،  بملٌون شٌقل(

 الدعم الخارجً للموازنة ) بملٌون شٌقل(

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 - كانون أول 2011

100

19

100 

100 
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 ثدنيدً. الوضع اإلتقتادي  الكل 

   أ. اإلنتدج
% فااااااً 1نمااااااا الناااااااتم المحلااااااً اإلجمااااااالً بنساااااابة 

، مقارنااااااة بااااااالربع السااااااابق 1111 لااااااثالربااااااع الثا

ً الربااااااع % عمااااااا كاناااااات علٌااااااه فاااااا11وبزٌااااااادة  

 خاااااااااالل الرباااااااااع،. 1111مااااااااان عاااااااااام  لاااااااااثالثا

بشاااااااااكل  النااااااااااتم المحلاااااااااً اإلجماااااااااالًنخفاااااااااض إ

طفٌااااااف فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة ولكنهااااااا إرتفعاااااات 

خااااااالل الرباااااااع  .فااااااً قطاااااااع غاااااازة % 3بنساااااابه 

كاناااااات قٌمااااااة الناااااااتم  ،1111ماااااان عااااااام   لااااااثالثا

ملٌااااااااااااااون دوالر أمرٌكااااااااااااااً   1,616 المحلااااااااااااااً

 1,169موزعاااااااااة كالتاااااااااالً : الضااااااااافة الغربٌاااااااااة 

 437دوالر أمرٌكااااااااااً، قطاااااااااااع غاااااااااازة  ملٌااااااااااون

                       ملٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون دوالر أمرٌكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً.

                                         

% خااااااالل الربااااااع الثالااااااث 15بنساااااابه   الحقٌقٌااااااة تصاااااادر قطاااااااع اإلنشاااااااءات الحٌااااااوي النمااااااو فااااااً قطاااااااع غاااااازة،  حٌااااااث ارتفعاااااات القٌمااااااة المضااااااافة

(. تجااااااااارة الجملااااااااة والتجزئااااااااة والخاااااااادمات واإلدارة العامااااااااة 1111فااااااااً الربااااااااع الثالااااااااث  % أعلااااااااى ممااااااااا كاناااااااات علٌااااااااه76) وكااااااااان  1111

القٌماااااااة المضاااااااافة . 1111والرباااااااع الثالاااااااث  1111والااااااادفاع توساااااااعت أٌضااااااااً خاااااااالل الرباااااااع، علاااااااى حاااااااد ساااااااواء مقارناااااااة ماااااااع الرباااااااع الثاااااااانً 

، ولكنهاااااااا  لااااااام تتغٌااااااار تقرٌباااااااا  1111٪ خاااااااالل الرباااااااع الثالاااااااث مااااااان عاااااااام  14الحقٌقٌاااااااة فاااااااً الزراعاااااااة وصاااااااٌد األساااااااماك تقلصااااااات بمقااااااادار 

٪ خااااااالل الرباااااااع ولكنهاااااااا   11. الصااااااناعة التحوٌلٌاااااااة ، مااااااان ناحٌااااااة أخااااااار  ، تقلصاااااات بنسااااااابة 1111بالمقارنااااااة ماااااااع الربااااااع نفساااااااه ماااااان عاااااااام 

 .1111٪ أعلى مما كانت علٌه فً الربع الثالث  16كانت 

ً  خااااااالل الربااااااع فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة، وتوسااااااعت بنساااااابة وكااااااان قطاااااااع تجااااااارة الجملااااااة والتجزئااااااة القطاااااااع الرائااااااد ماااااان حٌااااااث النمااااااو الحقٌقاااااا 

 1111% مقارناااااااااااااة ماااااااااااااع الرباااااااااااااع الثاااااااااااااانً 5

% مقارناااااة ماااااع الرباااااع نفساااااه مااااان عاااااام 8وبنسااااابة 

. فاااااااااً المقابااااااااال، القٌماااااااااة المضاااااااااافة فاااااااااً 1111

قطااااااااااع الزراعاااااااااة وصاااااااااٌد األساااااااااماك تقلصااااااااات 

، 1111% خااااااااااالل الربااااااااااع الثالااااااااااث 17بنساااااااااابة 

% أعلاااااى مماااااا 15علاااااى الااااارغم مااااان أنهاااااا كانااااات 

. 1111علٌااااااااااه فاااااااااااً الربااااااااااع الثالاااااااااااث  كاناااااااااات

وبالمثااااااال، الصاااااااناعة التحوٌلٌاااااااة إنكمشااااااات بنسااااااابه 

% 14% خاااااااااااالل الرباااااااااااع، ولكااااااااااان كانااااااااااات 11

أعلاااااااى مماااااااا كانااااااات علٌاااااااه فاااااااً الرباااااااع الثالاااااااث 

واإلدارة العامااااااااااااااة والاااااااااااااادفاع إنكمشاااااااااااااات   1111

لكنهااااااااا  1111% فااااااااً الربااااااااع الثالااااااااث 1بنساااااااابة 

% عمااااااا كاناااااات  علٌااااااه 17كاناااااات أعلااااااى بمقاااااادار  

. القٌماااااة المضاااااافة فااااااً 1111لااااااث فاااااً الرباااااع الثا

قطااااااااع اإلنشااااااااءات، مااااااان ناحٌاااااااة أخااااااار  كانااااااات  

 1111أقااااال مقارناااااة ماااااع كااااال مااااان الرباااااع الثاااااانً 

 .1111والربع الثالث 

( ، والاااااااااذي  ٌساااااااااتخدم IPI) اإلنتااااااااااج الصاااااااااناعً نخفاااااااااض مؤشااااااااارإ

،  النشااااااااط اإلنتااااااااجً فاااااااً علاااااااى الماااااااد  القصاااااااٌر التغٌاااااااراتقٌااااااااس ل

إنخفااااااااااض االنتاااااااااااج . 1111فااااااااااً تشاااااااااارٌن ثااااااااااانً  ٪ 5.9بنساااااااااابة 

حصااااااة نساااااابٌة مااااااع )الصااااااناعات التحوٌلٌااااااة الصااااااناعً  فااااااً قطاااااااع 

%  8.9به بنساااااااااا )٪ 81.5لمؤشاااااااااار اإلنتاااااااااااج الصااااااااااناعً بمقاااااااااادار 

% فاااااااً قطااااااااع 7.9. وإنخفاااااااض بنسااااااابة 1111فاااااااً تشااااااارٌن ثاااااااانً 

 14.9 النساااااابٌةالااااااذي تبلاااااا  حصااااااته  والكهرباااااااء )و إماااااادادات المٌاااااااه

 شااااااااط االنتااااااااجً فاااااااً قطااااااااع التعااااااادٌنومااااااان ناحٌاااااااة أخااااااار  الن ٪(،

% فاااااااً 4.6حصاااااااته النسااااااابٌة المحااااااااجر )والاااااااذي تبلااااااا  واساااااااتغالل 

%.  111.1(  إرتفع بنسبة المؤشر
 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.

 

$1,169 $1,172 
$1,091 $1,137 $1,078 $1,119 

$437 $426 $402 
$340 $359 $326 

 2010الربع الثانً  2010الربع الثالث  2010الربع الرابع  2011الربع األول  2011الربع الثانً  2011الربع الثالث 

  الندتج الاحل  اإلتجادل  الحقيق 

 قطاع غزة الضفة الغربٌة

 )المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً
. 2004سنة األساس : مالحظة  
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 ب. األسعدر

قٌااااااااااس ل،و الاااااااااذي ٌساااااااااتخدم (CPI) ؤشااااااااار أساااااااااعار المساااااااااتهلكم

كااااااانون أول  فااااااً أسااااااعار% 1.4ٌعكااااااس زٌااااااادة قاااااادرها التضااااااخم ، 

سااااااانوي  معااااااادل تضاااااااخم، وبالساااااااابق الشاااااااهر ماااااااع مقارناااااااة 1111

أكبااااااااار ارتفااااااااااع فاااااااااً   كاااااااااانو. 1111كاااااااااانون أول  مناااااااااذ ٪ 1.8

خااااااادمات   أساااااااعار فاااااااً  1111األساااااااعار فاااااااً  شاااااااهر كاااااااانون أول 

المشااااااااروبات الكحولٌااااااااة  التعلااااااااٌم، األقمشااااااااة والمالبااااااااس واالحذٌااااااااة،

فااااااً حااااااٌن الساااااالع وخاااااادمات متنوعااااااة.  و والتباااااا ، الخاااااادمات الطبٌااااااة

أساااااااعار االثااااااااث والمفروشاااااااات والسااااااالع  فاااااااًت اإلنخفاضاااااااات كانااااااا

 المنزلٌة.

 .ي لإلحصاء الفلسطٌنً: الجهاز المركزالمصدر

 

وكاناااااات الزٌااااااادة األكباااااار خااااااالل الشااااااهر فااااااً  . 1111فااااااً كااااااانون أول الغربٌااااااة  % فااااااً الضاااااافة1.9مؤشاااااار أسااااااعار المسااااااتهلك  بنساااااابه  إرتفااااااع

السااااااالع والخااااااادمات وأساااااااعار خااااااادمات التعلاااااااٌم، الخااااااادمات الطبٌاااااااة و االقمشاااااااة والمالباااااااس واالحذٌاااااااة. وشاااااااهدت اساااااااعار النقااااااال والمواصاااااااالت 

 ثقافٌة انخفاضات صغٌرة فً المنطقة.الترفٌهٌة وال

ارتفاااااع  مؤشااااار  الشااااارقٌة فاااااً القااااادس

%  1.1بنسااااااااااابة  سااااااااااعر المساااااااااااتهلك

وٌرجاااااع ذلاااااك أساسااااااً إلاااااى اإلرتفااااااع 

الملحاااااااااوظ فاااااااااً أساااااااااعار األقمشاااااااااة 

والمالباااااااااااااس واألحذٌاااااااااااااة وتلٌهااااااااااااااا 

المشااااااااااروبات الكحولٌااااااااااة والتباااااااااا  و 

. وقاااااااااد السااااااااالع وخااااااااادمات متنوعاااااااااة

سااااااجلت أسااااااعار المطاااااااعم والمقاااااااهً 

أكباااااااااار تراجااااااااااع تلٌهااااااااااا ق والفناااااااااااد

االثاااااااااااااث والمفروشااااااااااااات أسااااااااااااعار 

 والسلع المنزلٌة.

 

 الفلسطٌنً. لإلحصاء المركزي الجهازالمصدر:  

. وساااااجلت أكبااااار زٌاااااادة فاااااً االساااااعار فاااااً 1111% فاااااً قطااااااع غااااازة خاااااالل شاااااهر كاااااانون أول 1.3إرتفاااااع مؤشااااار أساااااعار المساااااتهلك بنسااااابه 

الماااااااواد الغذائٌاااااااة والمشاااااااروبات المرطباااااااة. وكاااااااان اإلنخفااااااااض األكثااااااار والطبٌاااااااة  والخااااااادماتالسااااااالع وخااااااادمات متنوعاااااااة خااااااادمات التعلاااااااٌم، ، 

األقمشااااااة والمالبااااااس واالحذٌااااااة  أهمٌااااااة فااااااً األسااااااعار فااااااً خاااااادمات المطاااااااعم والمقاااااااهً والفنااااااادق خااااااالل الشااااااهر، تلٌهااااااا ماااااان حٌااااااث التكلفااااااة

 .  السلع والخدمات الترفٌهٌة والثقافٌة والمسكن ومستلزماتة و

 

 ج. أسعدر الارف

، ولكاااااان قٌمتااااااه  ارتفعاااااات  مقاباااااال الٌااااااورو، وإرتفااااااع سااااااعر صاااااارف 1111إنخفااااااض سااااااعر صاااااارف الشااااااٌكل مقاباااااال الاااااادوالر فااااااً كااااااانون أول 

 .1.71ً ثابتا عند الدٌنار األردنً مقابل الٌورو  فً حٌن ال ٌزال سعر الصرف للدٌنار االردنً مقابل الدوالر األمرٌك

 اتوسط أسعدر الارف الشهرية

آب 2000
    تموز  

2011

    آب      

2011

    أيلول  

2011

    تشرين أول 

2011 

    تشرين ثاني  

2011

    كانون أول  

2011

4.053.423.553.683.683.733.78دوالر على شٌكل

3.664.885.105.095.035.054.96ٌورو على شٌكل

0.710.710.710.710.710.710.71دوالر على دٌنارد أردًن

0.641.011.020.970.960.970.94ٌورو 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
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 نسبة ائوية
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 2011كدنون أول 
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 ي. سوق العال

. وكااااااان %44 حااااااوالً  عااااااام 15كاناااااات نساااااابة القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة لألشااااااخاص الااااااذٌن تزٌااااااد أعمااااااارهم عاااااان  1111 لااااااثالربااااااع الثا فااااااً

كااااااان األشااااااخاص النشااااااطٌٌن إقتصااااااادٌاً . ماااااان هااااااؤالء ) ألااااااف نساااااامة  1,181 ) حااااااوالًعاااااادد األشااااااخاص المشاااااااركٌن فااااااً القااااااو  العاملااااااة

وقااااااد بلغاااااات مشاااااااركة القااااااو  العاملااااااة فااااااً  شااااااخص.ألااااااف   349فااااااً قطاااااااع غاااااازة حااااااوالً فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة وكااااااان  ألااااااف 732حااااااوالً 

 نساااااابه القااااااو  العاملااااااة المشاااااااركة فااااااً  وقااااااد إرتفعاااااات  % فقااااااط.39% بٌنمااااااا كاناااااات فااااااً قطاااااااع غاااااازة حااااااوالً 46الضاااااافة الغربٌااااااة حااااااوالً 

 % على التوالً.17% و 71ن األخٌرٌن لكل من الرجال والنساء، لٌصل إلى الربعٌٌ

 (%) اعيل الاشدركة ف  القوى العدالة    

 ) القوى العدالة بدألالف (

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2010

الربع الثلث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

45.343.943.044.543.245.346.2 الضفة الغربٌة

(483.8)(666.3)(658.0)(686.5)(672.7)(711.1)(732.1)

40.137.036.036.337.038.139.0 قطاع غزة

(222.4)(314.1)(308.9)(314.7)(324.2)(336.8)(348.7)

43.541.540.541.541.042.743.6 األراضً الفلسطٌنٌة

(706.2)(980.4)(966.9)(1001.2)(996.9)(1,047.9)(1080.8)

.ً المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌن  
 

ان علٌاااااه فااااااً ، ولكناااااه أقااااال بخمااااااس نقااااااط مئوٌاااااة  مماااااا كااااا1111٪ فاااااً الرباااااع الثالاااااث  11٪ إلااااااى  19رتفاااااع معااااادل البطالاااااة اإلجماااااالً مااااان إ

. كماااااا لاااااوحظ سااااااابقاً، فاااااإن معااااادل البطالاااااة تظهاااااار إختالفاااااات كبٌااااارة  بااااابن الجااااانس والعماااااار،  والتاااااً تاااااؤثر فاااااً الشااااااباب 1111الرباااااع الثالاااااث 

 والنساء أكثر من الفئات العمرٌة األخر . 

إرتفاااااع معااااادل البطالاااااة باااااٌن ، فقاااااد  1111علاااااى الااااارغم مااااان أن معااااادل البطالاااااة للرجاااااال إرتفاااااع بنسااااابه خماااااس نقااااااط مئوٌاااااة  فاااااً الرباااااع الثالاااااث 

 ٪(. 11٪ مقابل  31أعلى من الرجال ) نقاط 11نقطة مئوٌة فً نفس الفترة وبقً بمستو   1النساء 

عمومااااً اإلرتفااااع فاااً العمالاااة إثااارت علاااى الفئاااات العمرٌاااة األصاااغر ساااناً مااان 

غٌرهاااااا.فً حاااااٌن إرتفاااااع معااااادل البطالاااااة للنسااااااء الاااااذٌن تقااااال أعماااااارهم عااااان 

لنساااااء فااااً الفئااااات األكباااار سااااناً. وبالمثاااال، فااااً حالااااة عاماااااً، وانخفضاااات ل31

عااااام  41بطالااااة الرجااااال التااااً ازدادت للرجااااال  الااااذٌن تقاااال أعمااااارهم عاااان  

ولكنهااااا إنخفضاااات بالنساااابة للفئااااات العمرٌااااة األكباااار. شااااهدت النساااااء  اللااااواتً 

عاااام مااان العمااار أعلاااى إرتفااااع نسااابً فاااً  14و  11ٌنتماااٌن للفئاااة العمرٌاااة باااٌن 

%( ماااان جمٌااااع 61نقاااااط مئوٌااااة( وأعلااااى معاااادل البطالااااة )  8معاااادل البطالااااة ) 

 .   الفئات

 

 المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً                                             

علااااااى الاااااارغم ماااااان . 1111الربااااااع الثالااااااث  شااااااهرا فااااااً 11إلااااااى  1111الربااااااع الثااااااانً  شااااااهرا فااااااً 11  ماااااادة البطالااااااة  ماااااانانخفااااااض متوسااااااط 

مقارناااااة بالضااااافة الغربٌاااااة ، فقاااااد انخفضااااات النسااااابة فاااااً قطااااااع غااااازة  مااااان  ضاااااعف فاااااً غااااازةال أكثااااار مااااان ال ٌااااازال البطالاااااة فتااااارةمتوساااااط  أن

بمقاااااادار شااااااهر  ، بٌنمااااااا فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة  إنخفضاااااات1111الربااااااع الثالااااااث  شااااااهرا فااااااً 15إلااااااى   1111الربااااااع الثااااااانً  شااااااهرا فااااااً 17

الرباااااع  فاااااً مااااان الرجاااااال بالنسااااابة للنسااااااء أطاااااول البطالاااااة فتااااارةكانااااات    رات الساااااابقة.شاااااهور . كماااااا لاااااوحظ فاااااً الفتااااا 7واحاااااد  لتصااااال الاااااى  

حٌااااااث قضاااااات النساااااااء العاااااااطالت عاااااان العماااااال فااااااً . علااااااى الاااااارغم ماااااان أن هااااااذا الفاااااارق لااااااوحظ فقااااااط فااااااً الضاااااافة الغربٌااااااة  1111الثالااااااث 

 أشهر للرجال العاطلٌن. 5شهراً فقط ولكن المدة كانت  11المتوسط 

المجموعذكورإناث

1257  الضفة الغربٌة

151515  قطاع غزة

13910  األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة

.ً المصدر :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌن

متوسط مدة البطالة ) في الشهر (

الربع الثالث 2011
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2011تقييرات ييي السكدن ف  انتاف يدم   

 
 

 بنسااااااابة غااااااازة وقطااااااااع الضااااااافة الغربٌاااااااة ساااااااكان نماااااااو وٌقااااااادر
بنساااااااااااابة  متوسااااااااااااعاً ، 1111و  1111بااااااااااااٌن عااااااااااااامً  ٪ 3.1

 العااااااااااالً و هااااااااااذا النمااااااااااو شااااااااااخص. 111111أكثاااااااااار ماااااااااان 
ورأس ضاااااااٌق  واساااااااعة  قاعااااااادة إلاااااااى بٌانٌاااااااا ٌتااااااارجم المطااااااارد

 كبٌااااااارة ماااااااننسااااااابة ، وهاااااااو ماااااااا ٌمثااااااال الهااااااارم الساااااااكانً فاااااااً
مجماااااوع الساااااكان. فاااااً مااااان المسااااانٌن نسااااابة أصاااااغرو الشاااااباب   

 
 تركٌاااااز أكبااااار، ماااااع باااااٌن االقاااااالٌم التبااااااٌن أٌضاااااا ٌعااااارض الهااااارم

 فااااااً قطاااااااع الفئااااااات العمرٌااااااة األصااااااغر ساااااانا ماااااان الناااااااس فااااااً
معااااااادالت  الناجماااااااة عااااااان الغربٌاااااااة ، مناااااااه فاااااااً الضااااااافة غااااااازة

.                    األعلااااااااااااااى فااااااااااااااً قطاااااااااااااااع غاااااااااااااازة النمااااااااااااااو السااااااااااااااكانً
     
 
 

 

 ثدلثدً. القطدع العدم

إرتفعااااااات بنسااااااابة   اإلٌااااااارادات الحكومٌاااااااة ) أسااااااااس نقااااااادي(

مماااااااااا كانااااااااات  1111فاااااااااً شاااااااااهر كاااااااااانون أول   ٪ 111

ملٌااااااون  934.8، لتصاااااال إلااااااى الشااااااهر السااااااابق علٌااااااه فااااااً

٪  661إرتفعاااااات بنساااااابة شااااااٌقل فقااااااط. إٌاااااارادات المقاصااااااة 

% فاااااااً 34بنسااااااابة  و زٌاااااااادة اإلٌااااااارادات غٌااااااار الضااااااارٌبٌة

إنخفضاااااااات اإلٌاااااااارادات  ناحٌااااااااة أخاااااااار  كاااااااانون أول. ماااااااان

مقارنااااااااة مااااااااع تشاااااااارٌن ثااااااااانً، % 33الضاااااااارٌبٌة بنساااااااابة 

% و النفقااااااااات 4إرتفعااااااات النفقااااااااات فااااااااً األجااااااااور بنساااااااابه 

ولكاااااان صااااااافً  ،% 61بنساااااابة   الحكومٌااااااة لغٌاااااار األجااااااور

إنخفااااااااااض العجااااااااااز  %  9اإلقااااااااااراض انخفااااااااااض بنساااااااااابة 

ملٌاااااون شاااااٌقل ، فاااااً الوقااااات  87.7الحكاااااومً لٌصااااال الاااااى 

 لٌصاااااال إلااااااى الخااااااارجً للموازنااااااةالاااااادعم الااااااذ  انخفااااااض 

 ملٌون شٌقل. 197.1

 

 وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة. المصدر: 

 .1111كانون أول  15،والتً من المفترض أن تكون األكثر  دقة تم بتارٌخ  1111مالحظة: تحدٌث البٌانات من االشهر السابقة لعام 

 

  رابعدً. القطدع الاارف 

ئتماااااااان وال ساااااااٌما للقطاعاااااااات المنتجاااااااة، ٌعطاااااااً مؤشااااااارا علاااااااى التقااااااادم االقتصاااااااادي والثقاااااااة فاااااااً المعلوماااااااات عااااااان االئتماااااااان المصااااااارفً واال

، 3122عكاااااااس االتجااااااااه التصااااااااعدي لإلئتماااااااان فاااااااً الرباااااااع الثالاااااااث األعماااااااال التجارٌاااااااة. بٌاناااااااات األراضاااااااً الفلساااااااطٌنٌة المحتلاااااااة تااااااادل علاااااااى 

 .ملٌون دوالر أمرٌكً 48396% لمجموع 7عندما إنخفض إجمالً االئتمان بنسبة 

مئوٌاااااة لتصااااال إلاااااى  خمساااااةمعظااااام االئتماااااان المصااااارفً فاااااً شاااااكل قاااااروض، وقاااااد نماااااا حجمهاااااا النسااااابً إلجماااااالً االئتماااااان المصااااارفً بنسااااابة 

. وفاااااااً الوقااااااات نفساااااااه، انخفضااااااات نسااااااابة الجااااااااري مااااااادٌن فاااااااً إجماااااااالً القاااااااروض، فاااااااً حاااااااٌن أن التموٌااااااال 3122الثالاااااااث ٪ فاااااااً الرباااااااع  84

 .. فً المرفق أ(5. و أ4ل انظر الجداول فً أالتأجٌري  لم ٌتغٌر تقرٌبا. )لمزٌد من التفاصٌ
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 إجمالً الرواتب واألجور الحكومٌة  اإلٌرادات الحكومٌة 
 صافً اإلقراض الحكومً  النفقات الحكومٌة غٌر األجور 
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 األئتادن الاارف  حسب النوع ) كنسبة ان الاتجاوع (  

 األئتادن الاارف  حسب النوع ) باليون يوالر أاريك  (

الربع األول 

2008

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

59.972.570.168.869.967.372.7

(1,061)(1,926)(1,999)(1,986)(2,204)(2,354)(2,387)

39.527.229.630.929.932.527.1

(701)(724)(845)(893)(943)(1,138)890

0.60.30.30.30.20.20.3

(11)(8)(8)(8)(7)(8)(8)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(1,773)(2,658)(2,852)(2,887)(3,155)(3,500)(3,285)

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة

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

المجموع

القروض

جاري مدٌن

التموٌل التأجٌري

 

٪ مااااااان  11 عاااااااام تشاااااااكل أقااااااال مااااااانودائاااااااع القطااااااااع ال. دائاااااااع المصااااااارفٌة٪ فاااااااً إجماااااااالً الو 1 بنسااااااابة إنخفااااااااض 1111 لثالاااااااثشاااااااهد الرباااااااع ا

% تقرٌبااااااااً، ماااااااع إنخفااااااااض 1% خاااااااالل الرباااااااع. إنخفضااااااات نسااااااابة ودائاااااااع القطااااااااع الخااااااااص بنسااااااابة 6وإنخفضااااااات بنسااااااابة إجماااااااالً الودائاااااااع، 

   .1111 ثالث٪ تقرٌبا فً الربع ال 7المقابل  إرتفعت  لغٌر المقٌمٌن بنسبة  % ولكن فً 1تقرٌباً المقٌمٌن ودائع 

 

 

 

 ية ) اليون يوالر أاريك (فتوزيع الويائع الاار

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

56.5149.5155.2159.2160.7156.5152.7المؤسسات العامة و السلطات المحلٌة

115.1482.7484.8534.1534.3399.8370.1الحكومة

171.6632.1640.0693.3695.0556.3522.9مجموع القطاع العام والقطاع الخاص

3,082.65,296.95,728.25,947.66,053.06,204.36,095.6مقٌمٌن

14.6437.7243.3171.9180.6189.7202.1غٌر مقٌمٌن

3,097.25,734.65,971.56,119.56,233.76,394.06,297.7إجمالي ودائع القطاع الخاص

3,268.86,366.76,611.56,812.96,928.76,950.46,820.5إجمالي 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    

 
 
فكااارة عااان الساااٌولة مبلااا  القاااروض نسااابة إلاااى الودائاااع ٌعطاااً  

فااااً النظااااام المصاااارفً . فااااً االقتصاااااد الفعااااال ، ٌمكاااان النظاااار 

إلاااى زٌاااادة نسااابٌة فاااً القاااروض مقابااال الودائاااع ) ضااامن حااادود( 

بوصااافها عالماااة إٌجابٌاااة،حٌث أن األماااوال  لٌسااات محفوظاااة بااال 

مساااااتثمرة أو مساااااتهلكة والاااااذي بااااادورة ٌحفاااااز االقتصااااااد . فاااااً 

نساااابة القااااروض إلااااى  نخفضااااتالفلسااااطٌنٌة المحتلااااة، إ ًضااااااألر

      .1111 لثالااااااث٪ فااااااً الربااااااع ا 48٪ إلااااااى  51الودائااااااع ماااااان 

      فاااااً المرفاااااق أ.( 7) لمزٌاااااد مااااان التفاصاااااٌل أنظااااار الجااااادول 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

 

 411بة  تظهاااااااار زٌااااااااادة بنساااااااا 1111بٌانااااااااات شااااااااهر كااااااااانون أول

سااااااااااحة المرخصاااااااااة للبنااااااااااء  الجدٌاااااااااد فاااااااااً الضااااااااافة % فاااااااااً الم

الغربٌاااااة مقارناااااة ماااااع الشاااااهر الساااااابق. كماااااا لاااااوحظ فاااااً السااااانوات 

السااااااابقة، ساااااابب الزٌااااااادة الكبٌاااااارة فااااااً البناااااااء لبٌانااااااات كااااااانون أول 

هاااااااو إن جمٌاااااااع التاااااااراخٌص الغٌااااااار مكتملاااااااة للبنااااااااء ٌعااااااااد  1111

تقاااااادٌمها للتااااااراخٌص بحلااااااول نهاٌااااااة الساااااانة لضاااااامان إن تااااااراخٌص 

 در للعام المقبل.جدٌدة ستص

 

% فاااااااً المسااااااااحة 19فاااااااً قطااااااااع غااااااازة  هنااااااااك إرتفااااااااع بنسااااااابه 

.          1111المرخصااااااااااااااة للبناااااااااااااااء الجدٌااااااااااااااد  فااااااااااااااً كااااااااااااااانون أول 

فاااااً المرفااااااق أ(.  9)لمزٌاااااد مااااان التفاصاااااٌل إنظااااار إلاااااى الجااااادول أ.

   
 المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.

 
 
 
 
 

. 
 
 

  1111فاااً الضااافة الغربٌاااة فاااً كاااانون أول إرتفاااع عااادد الشاااركات الجدٌااادة المساااجلة  

. وماااع ذلاااك، بالمقارناااة ماااع ماااا 1111شاااركة  مقارناااة بشاااهر تشااارٌن ثاااانً  47بمقااادار 

(. 1111متساااااوٌة ) ماااع شااااهر آب  137قبااال االنتفاضاااة فااااإن عااادد الشااااركات الجدٌااادة 

                                                                       

شاااركة جدٌااادة فاااً كاااانون  41،  تشاااٌر البٌاناااات إلاااى أناااه تااام تساااجٌل  فاااً قطااااع غااازة

. 1111شااااركات ممااااا كاناااات علٌااااه فااااً شااااهر تشاااارٌن ثااااانً  أربااااع بزٌااااادة 1111أول 

ولكاااان ال ٌاااازال أقاااال ماااان نصااااف مسااااتو  مااااا قباااال االنتفاضااااة. )لمزٌااااد ماااان التفاصااااٌل 

                 فاااااااااااااااااااااااااااااً المرفاااااااااااااااااااااااااااااق أ(.                                  8إنظاااااااااااااااااااااااااااار إلاااااااااااااااااااااااااااااى الجااااااااااااااااااااااااااااادول أ.

                     

 
    المصدر: وزارة االقتصاد الوطنً

 
والصاااااااااناعة االسااااااااتثمارات والتااااااااأمٌن والخاااااااادمات المصاااااااارفٌة والمالٌااااااااة ) الخمسااااااااة القطاعااااااااات االقتصااااااااادٌة ماااااااان سااااااااتة وأربعااااااااون  شااااااااركة

 1.7  ساااااااوق األوراق المالٌاااااااةفاااااااً  الماااااااال بلااااااا  رأس 1111كاااااااانون أول  نهاٌاااااااة فاااااااً الفلساااااااطٌنٌة. البورصاااااااة فاااااااًالخااااااادمات( مدرجاااااااة حالٌااااااااً و

   دوالر أمرٌكً تقرٌبا.ملٌار 

ماااااان قٌمااااااة األسااااااهم المتداولااااااة. % ماااااان 171و  االسااااااهم المتداولااااااة عاااااادد فااااااً ٪ 197 تظهاااااار زٌااااااادة حااااااوالً 1111شااااااهر كااااااانون أول  بٌانااااااات

شاااااااركات  7و  .نالخاسااااااارٌشاااااااركة مااااااان  11 الااااااارابحٌنشاااااااركة مااااااان  11 كانااااااات، الشاااااااهر تاااااااداولت  فاااااااً هاااااااذا  شاااااااركة 39 ماااااااا مجموعاااااااة

 .1111خالل شهر كانون أول  ٪ 1.1بنسبة  القدس وإرتفع مؤشرمستقرة. 

 األوراق التتجدرية
      تموز آب 2000

2011

     آب    

2011

    أيلول    

2011

   تشرين أول   

2011 

   تشرين ثاني  

2011  

 كانون أول    

2011

7.0011.25.97.716.75.616.6عدد األسهم المتداولة ) بالملٌون (

13.022.110.515.734.612.747.0قٌمة األسهم المتداولة ) بالملٌون دوالر أمرٌكً (

265.23494.77491.03488.20474.71471.77476.93مؤشر القدس

المصدر: بورصة فلسطٌن  
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137 
110 

92 85 
110 

90 

137 

94 

38 

19 19 

41 
38 

42 

آب 
2000 

تموز 
2011 

آب 
2011 

أٌلول    
2011 

تشرٌن 
أول    

2011 

تشرٌن 
ثانً    

2011 

كانون 
أول    

2011 

يي
لع
ا

 

 ييي تستجيل الشركدت التجييية
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 سديسدً. التتجدرة

، لٌصاااااال 1111 ثااااااانًتشاااااارٌن فااااااً  ٪ 5 بنساااااابه ماااااان الساااااالع حجاااااام الصااااااادرات  نخفااااااضإ 

 ساااااااطٌنٌة مااااااان السااااااالعالفل حجااااااام الصاااااااادرات نخفاااااااضإ. ملٌاااااااون دوالر أمرٌكاااااااً 59.8إلاااااااى 

حجاااااااام الصااااااااادرات إلااااااااى البلاااااااادان  نخفااااااااضوإ .٪ خااااااااالل الشااااااااهر4بنساااااااابة  إلااااااااى إساااااااارائٌل

، حٌاااااااث للبضاااااااائع الفلساااااااطٌنٌة الساااااااوق الرئٌساااااااٌة ال تااااااازال اسااااااارائٌل %.9األخااااااار  بنسااااااابة 

فااااااااً  األراضااااااااً الفلسااااااااطٌنٌة المحتلااااااااة ماااااااان إجمااااااااالً الصااااااااادرات ٪ ماااااااان 84اسااااااااتوعبت 

 .1111 ثانًتشرٌن 

 

 
 

 
، والتاااااً بلغااااات 1111 ثاااااانًتشااااارٌن فاااااً  ٪ 1بنسااااابه  مااااان السااااالع دات حجااااام الاااااوار رتفاااااعإ 

 ٪ خااااااااالل 1بنساااااااابة  ماااااااان إساااااااارائٌل الااااااااواردات رتفعااااااااتا. ملٌااااااااون دوالر أمرٌكااااااااً 333.1

تشااااارٌن % مقارناااااة ماااااع 1الاااااواردات مااااان الااااادول األخااااار  بنسااااابة  إنخفضااااات بٌنمااااااالشاااااهر ،

 وارداتإجمااااااالً الااااااا ٪ مااااااان 65مثلاااااات الااااااواردات مااااااان إساااااارائٌل ماااااااا نساااااابته  . و1111 أول

  .الفلسطٌنٌة 

ثااااااانً تشاااااارٌن فااااااً  ملٌااااااون دوالر أمرٌكااااااً 171.1المٌاااااازان التجاااااااري  العجااااااز فااااااً  و بلاااااا 

 عن الشهر السابق. ٪1بنسبه  رتفاعاً مما ٌعكس إ، 1111

 

 سدبعدً. تقطدع غزة

 

طن من الغاز من خالل  3,464ر حوالً  حٌث سمح بمرو  1111% فً كمٌة غاز الطهً المستورد إلى غزة  خالل كانون أول 11كان هناك زٌادة  بنسبه 

لتر من السوالر لوكالة الغوث الدولٌة.                  139,111لتر من البنزٌن و 38,113تم إستٌراد  1111معبر )كرم أبو سالم(. فً كانون أول   

 حتجم ابيعدت الوتقوي الاستجلة ف  تقطدع غزة

         آب          

2000 

   تموز    

2011

         آب       

2011    

         أيلول     

2011      

تشرين أول    

2011

تشرين ثاني   

2011

كانون أول   

2011

معبر الشجاعية

0.067.00.034.035.038.0 3,188.9    بنزٌن ) 1000 لتر (

0.0212.00.0146.0111.0139.0 11,343.0        سوالر ) 1000 لتر (

243.10.00.00.00.00.00.0 كاز أبٌض ) 1000 لتر (

1.93.23.22.62.12.93.5 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

 

                                

تظهاااااااااار عاااااااااادم    1111بٌانااااااااااات كااااااااااانون أول 

وجااااااااود تغٌٌاااااااار تقرٌبااااااااا  فااااااااً اجمااااااااالً عاااااااادد 

الشاااااااحنات المسااااااتوردة إلااااااى قطاااااااع غاااااازة) بمااااااا 

ٌشااااااامل الوقاااااااود( مقارناااااااة بشاااااااهر تشااااااارٌن ثاااااااانً 

.   ) لمزٌاااااااد مااااااان التفاصاااااااٌل إنظااااااار إلاااااااى 1111

فاااااااااااااااااااااااً المرفاااااااااااااااااااااااق أ(.                 11الجااااااااااااااااااااااادول أ.

                             
  المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

بقً معبر المنطار )  كارنً(  لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة  مالحظة : 

بأن  1111آذار  11.وأعلنت إسرائٌل فً  1117حزٌران  11مغلقا  منُذ 

أٌضاُ. الحزام الناقل إغلق بشكل نهائً  
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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
84% 

 أخر 
16% 

 الاديرات ان األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011تشرين ثدن    

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً : المصدر 
 

 إسرائٌل
65% 

 أخر 
35% 

 الواريات إلى األراض  الفلسطينية الاحتلة
 2011تشرين ثدن   

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً: المصدر 
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%( شاحنة كانت 83)  483:2دخلت قطاع غزة عن طرٌق معبر كرم أبو سالم خالل الشهر، 1) غٌر شامل الوقود( شاحنة 58657من إجمالً  

%( كانت مخصصة لوكاالت المساعدات اإلنسانٌة. وهذا ٌعكس انخفاض بمقدار ست نقاط مئوٌة عن الشهر 39) 28366للقطاع الخاص والباقً 

                                                                                                      .السابق فً نسبة الشاحنات المخصصة للقطاع الخاص

 

تشااااااكل  المااااااواد  بٌنمااااااا، شاااااااحنة( منخفضااااااة بمقاااااادار اربااااااع نقاااااااط مئوٌااااااة 1,371% ماااااان الساااااالع المسااااااتوردة )31المااااااواد الغذائٌااااااة تشااااااكل نساااااابة  

شاااااااحنة محملااااااة بمااااااواد البناااااااء   1,187(. وأدخاااااال مااااااا مجموعااااااه شاااااااحنة 3,174)% ماااااان الساااااالع المسااااااتوردة  71الغٌاااااار غذائٌااااااة مااااااا نساااااابته 

طااااااااان( مااااااااان  7,947شااااااااااحنة ) 115طااااااااان( مااااااااان الحصاااااااااى،و  57,317شااااااااااحنة )  811للمشاااااااااارٌع الدولٌاااااااااة اإلنساااااااااانٌة  المعتمااااااااادة، منهاااااااااا 

ألمااااااام المتحااااااادة طااااااان( مااااااان حدٌاااااااد البنااااااااء لمشاااااااارٌع البنااااااااء الخاصاااااااة بوكالاااااااة الغاااااااوث الدولٌاااااااة، وبرناااااااامم ا 1,163شااااااااحنة )  61االسااااااامنت و 

    اإلنمااااااااااااااااااااائً، ساااااااااااااااااااالطة المٌاااااااااااااااااااااه الفلسااااااااااااااااااااطٌنٌة، الوكالااااااااااااااااااااة األمرٌكٌااااااااااااااااااااة للتنمٌااااااااااااااااااااة الدولٌااااااااااااااااااااة و مستشاااااااااااااااااااافى القاااااااااااااااااااادس.                                          

                                                              

 

 .شاحنة 4,111الواردات الشهرٌة إلى ة، بل  متوسط لتخفٌف االغالق عن قطاع غز 1111بعد القرار فً حزٌران 

 
      المصدر: مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة.

 .وبٌت حانونالواردات عبر معبر رفح ال تشمل أٌضا  .1117أٌار -اطبمالحظة: هذه األرقام ال تشمل مجموع شاحنات الحصمة من خالل معبر المنطار من شهر ش

فً 8 كانون أول 1111 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.

 اديرات غزة

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

الوجهاتالسلععدد الشاحنات

أوروبافراولة ) 5.5 طن /4 شاحنات (4 تشرٌن ثانً 2011

فراولة ) 265.7 طن (110كانون أول 2011

الزهور ) 177,040 زهرة (

طماطم شٌري ) 3.95 طن  (

أوروبافلفل حلو ) 28.5 طن/6  شاحنات(

المصدر: لجان اإلغاثة الزراعٌة الفلسطٌنٌة.

 

 تااااام تصااااادٌرها مااااان قطااااااع غااااازة عااااان طرٌاااااق معبااااار كااااارم أباااااو ساااااالم التجااااااري للخاااااروج 
2
فاااااً كاااااانون أول 1111 ماااااا مجموعاااااة 111 شااااااحنة

ماااااان قطاااااااع غاااااازة إلااااااى أسااااااواق أوروبااااااا  وساااااامحت إساااااارائٌل بتصاااااادٌر مااااااا مجموعااااااة 114 شاااااااحنة ماااااان الفروالااااااة )165.7 طاااااان(، والزهااااااور 

) 177,141زهااااااااارة(، طمااااااااااطم شاااااااااٌري )3.95 طااااااااان( و6 شااااااااااحنات مااااااااان الفلفااااااااال الحلاااااااااو ) 18.5 طن(.مناااااااااُذ بداٌاااااااااة عاااااااااام 1111، تااااااااام 

تصاااااااااااااااادٌر 311 شاااااااااااااااااحنة ماااااااااااااااان المحاصااااااااااااااااٌل الزراعٌااااااااااااااااة التااااااااااااااااً ساااااااااااااااامح لهااااااااااااااااا بااااااااااااااااالخروج ماااااااااااااااان قطاااااااااااااااااع غاااااااااااااااازة.                                              

     

                                                           
 71م المساواة. وحمولة شاحنة من الحصى تحمل لشاحنات والمقطورات على قدقٌاس حمولة الشاحنة التً  تستخدم لالستٌراد والتصدٌر هً حسب حمولة الشاحنة الفلسطٌنٌة ، ولٌس على حسب الشاحنة االسرائٌلٌة. تحسب ا 2

.طنا.   هذه البٌانات من وزارة االقتصاد الوطنً فً غزة   
تم تصدٌر ثمانٌن شاحنة فً كانون أول 1111 وفقا لقٌاس حمولة الشاحنات األسرائٌلٌة. 

2  
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 واريات تقطدع غزة

 واردات

تخفٌف اإلغالق سٌاسة قرار تشدٌد اإلغالق  
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 الالحق أ: التجياول الارتجعية اإلحادئية
.1تجيول أ   

( حسب أتقسدم األنفدق الرئيسية100=2004اؤشر أسعدر الاستهلك )   

     تموز  

2011

   آب     

2011

     أيلول  

2011

     تشرين 

أول  2011

    تشرين 

ثاني  2011

  كانون أول  

2011

األراضي الفلسطينية

ات المرطبة 147.2147.7149.0149.3151.0151.5 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 161.3161.4161.9162.0161.9163.2 المشروب

115.3114.8114.4114.8114.9116.2االقمشة والمالبس واالحذٌة

130.2130.2132.0133.1133.5133.6 المسكن ومستلزماته

114.9114.8113.9114.4114.6114.4 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

116.2116.5116.2116.6117.0117.8 الخدمات الطبٌة

126.3126.5127.4127.4126.7126.8 النقل والمواصالت

107.5107.5107.5107.6107.6107.9 االتصاالت

104.6104.1103.9104.1104.0104.0 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

112.8112.8114.4114.4114.4116.9 خدمات التعلٌم

147.8146.2147.2147.0147.1147.7 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

123.4125.4128.4127.3127.8128.7 سلع وخدمات متنوعة

132.3132.6133.5133.7134.4135.0 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

القدس الشرقية

ات المرطبة 152.0152.8152.5153.1154.7154.2 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 159.1159.4160.8160.1160.8162.3 المشروب

127.3126.1126.5127.3128.1129.7االقمشة والمالبس واالحذٌة

122.4123.0123.1123.9123.9124.6 المسكن ومستلزماته

112.4114.4112.9114.1114.0113.4 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

122.6122.8122.2122.0122.3121.9 الخدمات الطبٌة

138.7139.0140.2139.9138.3138.7 النقل والمواصالت

103.5103.4103.1103.2103.3103.4 االتصاالت

111.7110.6111.2111.4111.0111.3 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

117.1117.1117.1117.1117.1117.1 خدمات التعلٌم

156.1153.6154.7153.1151.5150.3 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

115.8116.4118.4117.9118.0118.7 سلع وخدمات متنوعة

134.3134.7134.9135.2135.5135.7 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

الضفة الغربية ) بإستثناء القدس الشرقية(

ات المرطبة 145.2145.2146.5146.0148.0149.6 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 163.7163.9164.1164.7164.2166.3 المشروب

103.2103.6104.0104.7104.4106.0االقمشة والمالبس واالحذٌة

139.3139.2141.6142.5143.0143.2 المسكن ومستلزماته

101.1100.6100.2101.0101.1101.8 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

114.2114.7115.1115.9116.7119.2 الخدمات الطبٌة

123.6123.8124.7124.9124.7124.6 النقل والمواصالت

108.5108.6108.6108.7108.9109.0 االتصاالت

91.892.092.092.293.092.9 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

108.9108.9112.6112.6112.6115.1 خدمات التعلٌم

142.5142.8141.6144.3145.8146.8 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

132.0135.8140.2138.0138.5139.0 سلع وخدمات متنوعة

130.8131.1132.2132.3133.2134.3 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

قطاع غزة

ات المرطبة 145.3145.6148.4148.4149.6150.6 المواد الغذائٌة والمشروب

ات الكحولٌة والتبغ 157.3157.3157.3157.3157.3157.3 المشروب

112.8111.7110.2109.9109.4108.2االقمشة والمالبس واالحذٌة

126.7126.2126.6128.1128.8127.8 المسكن ومستلزماته

133.6131.3131.4131.2131.0131.7 االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلٌة

100.6100.7100.3100.8100.6101.5 الخدمات الطبٌة

126.5126.5126.6126.6126.5126.5 النقل والمواصالت

106.3106.3106.6106.5106.3107.0 االتصاالت

101.3101.399.899.799.698.9 السلع و الخدمات الترفٌهٌة و الثقافٌة

107.6107.6108.3108.3108.3111.1 خدمات التعلٌم

158.5158.5160.5160.4160.4155.5 خدمات المطاعم والمقاهً والفنادق

122.8125.3129.3128.2128.6131.0 سلع وخدمات متنوعة

131.1131.1132.4132.4132.9133.3 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

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

الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول 

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

 األراضي الفلسطينية

8.822.926.623.421.718.722.4 البطالة

18.528.633.329.927.724.026.8 البطالة المعدلة

 الضفة الغربية

6.515.520.116.917.415.419.7 البطالة

15.821.126.623.523.821.223.9 البطالة المعدلة

 قطاع غزة

13.839.340.537.430.825.628.0 البطالة

24.244.347.043.535.930.032.8 البطالة المعدلة

، مسح القوى العاملة. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطًٌن
 

 
 

.3تجيول أ   
( شيقلالاؤشرات الادلية ) اليون   

   كانون ثاني    

2011

     تموز  

2011
   آب     2011

     أيلول  

2011

     تشرين أول  

2011

   تشرين ثاني  

2011

 كانون أول  

2011

605.9631.9588.4714.7671.3310.7934.8إٌرادات الحكومة

499.6288.6653.1517.1500.4471.8492.9إجمالً الرواتب واألجور

223.0220.9405.2363.3432.5252.5406.5نفقات غٌر األجور

42.418.638.843.749.767.361.3صافً اإلقراض

87.7-528.6-477.2-276.5-564.2-171.351.5-الرصٌد

113.3237.280.0997.3185.112.6297.2الدعم الخارجً للموازنة

المصدر: وزارة المالٌة الفلسطٌنٌة

مالحظة: ٌعمل هذا الجدول عاى تحدٌث معلومات جداول األشهر السابقة لعام 2011 والتً من المفترض أن تكون أكثر دقة. تحدٌث فً 15 كانون ثانً 2012.  
 

.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

1,2342,2342,5872,6582,8522,8873,155 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  
 

 

  



12 
 

.5تجيول أ   
لنشدط االتقتادي االئتادن الاارف  حسب ا  

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

المجموع ) بمليون دوالر أمريكي(

8258858379171,118856مجموع القطاع العام

1,8341,9662,0502,2382,3822,428مجموع القطاع الخاص

535766503332  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

213235240288291293  قطاع الصناعة والتعدٌن

320319335451396423  العقارات واالنشاءات واألراضً

425470487428501498  قطاع التجارة العامة

222327222526  النقل والمواصالت

505367535051  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

666655926568  الخدمات المالٌة

332363369367316310  قطاع الخدمات العامة

545352557068  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

819210293109114  تموٌل شراء السٌارات

99107118172319366  تموٌل السلع االستهالكٌة

119128132169207180  أخر  فً القطاع الخاص

2,6582,8522,8873,1553,5003,285المجموع

1,5011,6041,6811,8712,0662,118المجموع ناقص مجموع القطاع العام وقطاع الخدمات العامة

التوزيع النسبي ) % من المجموع(

31.031.029.029.131.926.1مجموع القطاع العام

69.069.06.370.968.173.9مجموع القطاع الخاص

2.02.015.51.60.91.0  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

8.08.20.59.18.38.9  قطاع الصناعة والتعدٌن

12.011.21.814.311.312.9  العقارات واالنشاءات واألراضً

16.016.52.513.614.315.2  قطاع التجارة العامة

0.80.83.70.70.70.8  النقل والمواصالت

1.91.90.21.71.41.6  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

2.52.30.52.91.92.1  الخدمات المالٌة

12.512.70.411.69.09.4  قطاع الخدمات العامة

2.01.92.81.72.02.1  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

3.03.20.43.03.13.5  تموٌل شراء السٌارات

3.73.80.85.59.111.1  تموٌل السلع االستهالكٌة

4.54.54.65.35.95.5  أخر  فً القطاع الخاص

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

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

3.53.53.92.61.61.5  قطاع الزراعة والثروة الحٌوانٌة

14.214.614.215.414.113.8  قطاع الصناعة والتعدٌن

21.319.919.924.119.220.0  العقارات واالنشاءات واألراضً

28.329.329.022.824.223.5  قطاع التجارة العامة

1.41.41.61.21.21.2  النقل والمواصالت

3.33.34.02.82.42.4  قطاع السٌاحة المطاعم والفنادق وأخر 

4.44.13.34.93.23.2  الخدمات المالٌة

3.63.33.12.93.43.2  تموٌل االستثمار باألسهم واألدوات المالٌة

5.45.76.15.05.35.4  تموٌل شراء السٌارات

6.66.77.09.215.417.3  تموٌل السلع االستهالكٌة

7.98.07.99.010.08.5  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 الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

    ودائع القطاع العام

المؤسسات العامة والسلطات المحلية

17.374.779.482.689.382.281.9ودائع جارٌة

39.274.875.876.671.374.370.9ودائع اجلة

56.5149.5155.2159.2160.7156.5152.7مجموع المؤسسات العامة والسلطات المحلٌة

الحكومة

37.6300.5296.5340.9287.9217.3216.2ودائع جارٌة

77.5182.1188.3193.2246.4182.5153.9ودائع اجلة

115.1482.7484.8534.1534.3399.8370.1ودائع السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة : المجموع

171.6632.1640.0693.3695.0556.3522.9    مجموع ودائع القطاع العام

    ودائع القطاع الخاص

ودائع المقيمين

746.51,936.12,171.32,198.62,321.02,392.92,369.6 ودائع جارٌة

440.41,639.61,743.21,802.11,848.71,925.91,900.0ودائع التوفٌر

1,895.71,721.21,813.81,947.01,883.21,885.51,826.0ودائع اجلة

3,082.65,296.95,728.25,947.66,053.062,043.06,095.6مجموع ودائع المقٌمٌن

  ودائع غير المقيمين

3.3222.9119.159.264.063.469.1ودائع جارٌة

2.486.844.042.144.449.149.2ودائع التوفٌر

8.9128.080.170.672.277.383.8 ودائع اجلة

14.6437.7243.3171.9180.6189.7202.1مجموع ودائع غٌر  المقٌمٌن

3,097.25,734.65,971.56,119.56,233.76,394.06,297.7مجموع ودائع القطاع الخاص

3,268.86,366.76,611.56,812.96,928.76,950.46,820.5  مجموع 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 ،إتجادل  القروض  
الربع الثاني 

2000

الربع الثاني 

2010

الربع الثالث 

2010

الربع الرابع 

2010

الربع األول  

2011

الربع الثاني 

2011

الربع الثالث 

2011

1,2342,6582,8522,8873,1553,5003,285 إجماًل القروض ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

3,3286,3676,6116,8136,9296,9506,821 إجماًل الودائع ) بملٌون دوالر أمرٌكً(

37.141.843.142.445.550.448.2 نسبة القروض إلى الودائع )%(

المصدر:  سلطة النقد الفلسطٌنٌة.

 

 
.8تجيول أ   

الشركدت حسب الحدلة القدنونيةييي تستجيل   

آب 2000
     تموز  

2011

    آب     

2011

   أيلول    

2011

 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني   

2011

 كانون أول   

2011

الضفة الغربية

42503238513655 شركة عادٌة

95565544595177 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

0130014 شركة أجنبٌة

0323021 شركة غٌر ربحٌة

137110928511090137 المجموع

 قطاع غزة

811979212026 شركة عادٌة

12291210201816 شركة مساهمة

0000000 شركة عامة

1000000 شركة أجنبٌة

94381919413842 المجموع

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

آب 2000
     تموز      

2011

    آب      

2011

    أيلول      

2011

 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني   

2011

 كانون أول   

2011

 الضفة الغربية

113,642105,78181,498144,21265,233260,506 القدس رام هللا و البٌرة

60,80057,96361,77889,49357,149194,016 نابلس

22,43518,77319,89122,05817,58459,685 طولكرم

36,71734,95432,29934,18524,233416,585 الخلٌل

36,66716,83735,67927,07515,58856,070 بٌت لحم

25,86224,02622,17822,67215,09228,585 جنٌن

4,4312,5049869,2144,6494,332 قلقٌلٌة

000000 سلفٌت

345,685300,554260,838254,309348,909199,5281,019,779 المجموع

قطاع غزة

27,90280,02575,45095,540107,176105,600124,500 الشمال

50,116116,470112,215120,58082,847142,540182,650 غزة

15,98474,76070,05075,855141,96489,650102,450 الوسطى

51,14692,40090,855102,56042,842107,800118,550 خانٌونس

39,42988,89585,75095,45022,420102,050123,470 رفح

184,577452,550434,320489,985397,249547,640651,620مجموع قطاع غزة

المصدر: هٌئة المكاتب والشركات الهندسٌة.

 
 

 

.10تجيول أ   
 حركة شدحندت غزة

آب   2000
    تموز    

2011

   آب    

2011

 أيلول   

2011

 تشرين أول   

2011

 تشرين ثاني  

2011 

 كانون أول   

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 (

000004110 مجموع الشاحنات الصادرة

 4,546   4,569   3,370   4,157   4,343   4,302  0 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر صوفا التجاري

0000000 مجموع الشاحنات الصادرة

000000 4,384   مجموع الشاحنات الواردة

 معبر الشجاعية للوقود ) ناحل عوز (

904000000 مجموع الشاحنات الواردة

 معبر كرم ابو سالم للوقود ) كيرم شالوم(

014114511296129155 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

عدل ٌعرض عدد العاطلٌن عن العمل وفقا للتعرٌف الموسع كنسبة مئوٌة من قوة العمل.  التعرٌف الموسع للبطالة ٌشمل جمٌع معدل البطالة الم

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

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

  متاح لهم .

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

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( هو مؤشر البورصة الرئٌسً لسوق فلسطٌن لألوراق المالٌة  

 

ارخاة للبندء التجيييالاسدحدت ال   

عبارة عن المساحات المرخصة لألبنٌة الجدٌدة والقائمة.   

 

  اتوسط األتجر اليوا  الادف 

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

لسعر الصرف فً شهر الدراسة. شٌكل اسرائٌلً جدٌد وفقا  

  

 االئتادن الاارف 

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

 عامة بأن اإلئتمان ٌسهم فً النمو االقتصادي.

   

  الويائع الاارفية

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

 

  اؤشر أسعدر الاستهلك 

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

ستهالك. وٌستخدم مؤشر سعر المستهلك لقٌاس التضخم على مر الزمن.لال   

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

وقود والطاقة، والنقل، واالتصاالت والخدمات الطبٌة والمنتجات الصٌدالنٌة، والمالبس واألحذٌة واألثاث واألجهزة المنزلٌة واألدوات المنزلٌة وال

نات وسلع الرعاٌة الشخصٌة، ورسوم خدمات النقل العام واالتصاالت والرعاٌة الصحٌة فً المستشفٌات وغٌرها ، والرسوم المدرسٌة. ٌتم جمع بٌا

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

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

 

  أيدم اإلغالتقدت الفعلية / تجزئ 

تً كان فٌها المعبر مغلق كلٌاً أو جزئٌاً باستثناء عطل نهاٌة األسبوع والعطل األخر ،  أٌام اإلغالقات الفعلٌة ٌتم حسابها بإضافة كل األٌام ال

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

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

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

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

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

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

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

  

  سعر الارف

 سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخر .

  

  الاديرات

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

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

  

  الندتج الاحل  اإلتجادل 

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

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

  قٌمة األموال.

. 4 وٌتم تحوٌل البٌانات الربعٌة عن طرٌق ضربها بالرقم  

 

ادل نايب الفري ان الندتج الاحل  اإلتج   

.هذه هً نتٌجة لتقسٌم الناتم المحلً اإلجمالً على  مجموع السكان   

 

  
الناتم المحلً اإلجمالً

 السكان
  نصٌب  الفرد  من الناتم المحلً اإلجمالً   

 

 اعيل تغير الندتج الاحل  اإلتجادل  

جمالً من دورة القٌاس السابق.معدل التغٌر هو النسبة المئوٌة للتغٌر )زٌادة أو نقصان( من الناتم المحلً اإل  

 

       
الناتم المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت  )  الناتم المحلً اإلجمالً فً الفترة(ت) 

الناتم 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

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

 
  نفقدت األتجور الحكواية

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

   

  النفقدت الحكواية يلى  غير األتجور 

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

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

تقدمها وزارتً الصحة والزراعة. والخدمات التً  

  

 الرايي الحدل 

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

  التنمٌة.

  الييم الخدرتج   للاوازنة

.ة الوطنٌة الفلسطٌنٌة للمساعدة فً تموٌل مٌزانٌتهاوهو ٌتألف من عملٌات التحوٌالت من البلدان المانحة للسلط  

  

  الواريات

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

  

  القوى العدالة

.ٌن عن العمل خالل فترة مرجعٌة محددةسنة فما فوق( الذٌن ٌعملون أو عاطل 15القو  العاملة وتتألف من جمٌع األشخاص فً سن العمل )   

 القو  العاملة = العاملٌن + العاطلٌن عن العمل

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

.السجون ، وربات بٌوت   

  القروض إلى الويائع

ً. نسبة تحسب بكمٌة قروض البنوك مقسومة على المبل  من ودائعهم. وهذه األداة اإلحصائٌة تستخدم غالبا  لتقٌٌم السٌولة فً النظام المصرفهذه ال

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

.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    

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

  

  ييي األسهم الاتياولة

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

 

 العادلة الاحيوية

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

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

 

 

  

  اعيل البطدلة

االسبوع قبل الدراسة كانوا بال عمل وهم  أو أكثر والذٌن خالل 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  


